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قرقا�ش: اإذا مل تتعامل قطر مع 
مطالب جريانها بجدية فالطالق واقع

•• اأبوظبي- الفجر:

اخلارجية،  لل�ش�ؤون  الدولة  وزير  قرقا�ش  اأن���ر  الدكت�ر  معايل  قال 
ام�ش اجلمعة، اإنه اإذا مل تتعامل قطر مع املطالب املقدمة من قبل 

الإمارات وال�شع�دية والبحرين وم�شر فاإن الطالق واقع. 
اأن  ت���ي��ر،  على  �شفحته  على  ت��غ��ري��دات  �شل�شلة  يف  معاليه،  وك��ت��ب 
ال��شاطة يف مراهقة  اإف�شال  اإىل  ي�شعى  النقاط  لتلك  ت�شريب قطر 
مطالب  م��ع  يتعامل  اأن  الأع��ق��ل  م��ن  وك���ان  ال�شقيق،  م��ن  تع�دناها 
اأن  م�شيفا  واق���ع،  ف��ال��ط��الق  ذل��ك  دون  ب��ج��دي��ة،  ج��ران��ه  وم�شاغل 
ال�شقيق تعرب ب��ش�ح عن عمق الأزم��ة نتيجة  التي �شربها  املطالب 
لل�شرر الذي �شببه جراء �شيا�شاته، �شن�ات التاآمر لها ثمن والع�دة 

اإىل اجلرة لها ثمن. 
واأو�شح معايل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية اأنه ل ميكن القب�ل 
با�شتمرار دور ال�شقيق كح�شان طروادة يف حميطه اخلليجي وم�شدر 
وع�دته  التطرف،  لأجندة  وال�شيا�شية  الإعالمية  واملن�شة  التم�يل 
م�شروطة.  واأكد يف تغريدة اأخرى اأن اأزمة فقدان الثقة يف ال�شقيق 
حقيقية، نتجت عن ت�جه تراوح بني املراهقة ال�شيا�شية اإىل التاآمر 

اخلطر و�شمل دعما ممنهجا لأجندة متطرفة ومنظمات اإرهابية. 
وقال معاليه اإنه يتعني على ال�شقيق اأن يدرك اأن احلل لأزمته لي�ش 
يف طهران اأو بروت اأو اأنقرة اأو ع�ا�شم الغرب وو�شائل الإعالم، بل 
م�شرا يف ال�قت  عرب ع�دة الثقة فيه من قبل حميطه وجرانه”، 
املرتبكة  واإدارت���ه  ال�شقيق  وت�شرفات  حقيقية  الأزم���ة  اأن  اإىل  نف�شه 
اأن  وي��ب��ق��ى  امل��ح��ك،  ع��ل��ى  املنطقة  اأم���ن  تق�ي�ش  م��ن  �شجل  مي��ده��ا، 

ال��ش�ح اأف�شل لنا جميعا والطالق اأحيانا اأخر. 
اأمام قطر لإنهاء الأزمة اخليارات  وختم تغريداته ب��شع اخليارات 
وازده���اره؟  وا���ش��ت��ق��راره  حميطه  يختار  ه��ل  وا�شحة،  ال�شقيق  اأم���ام 
ال�شراب والزدواج��ي��ة وعزلته عن حميطه؟ لعل احلل يف  اأم يختار 

افراق الدروب؟.  

خالل ا�شتقبال اجلرحى اليمنيني يف الهند)وام(

الهالل الأحمر الإماراتي وفريق م�ست�سفيات VPS ي�ستقبلون اجلرحى اليمنيني يف الهند

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
دوق لوك�سمبورغ مبنا�سبة العيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
دوق  ه��ري  الأك��رب  ال��دوق  امللكي  ال�شم�  اإىل �شاحب  تهنئة  برقية  اهلل 

ل�ك�شمب�رغ وذلك مبنا�شبة العيد ال�طني لبالده.
كما بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل �شاحب ال�شم� امللكي الدوق الأكرب 

هري.

 •• نيودلهي-وام:
و���ش��ل��ت ال��ط��ائ��رة اخل��ا���ش��ة التي 
تقل عددا من اجلرحى اليمنيني 
العا�شمة  اإىل  ام�ش  ومرافقيهم 
العالج  لتلقي  ني�دلهي  الهندية 
يف امل�شت�شفيات الهندية على نفقة 
الإماراتي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة 
تنفيذا لت�جيهات �شاحب ال�شم� 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
اأب���ظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
ل��ل��ق���ات امل�شلحة  ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م���  وم��ت��اب��ع��ة 
اآل نهيان ممثل احلاكم  زاي��د  بن 
هيئة  رئي�ش  الظفرة  منطقة  يف 
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و�شط ح�شار اإ�شرائيلي م�شدد على القد�س

اآلف الفل�سطينيني يتوافدون على الأق�سى باجلمعة اليتيمة

ال�شاهد �شيعدل اأوتار حك�مته

بالرغم من احل�شار الفل�شطيني�ن ي�شل�ن اجلمعة اليتيمة يف الأق�شى)ا ف ب(

مواقــيت ال�صالة

اليون�شكو: تدمري جامع النوري ماأ�شاة ثقافية واإن�شانية

تفجري دام ي�ستهدف النازحني غرب املو�سل

مو�شكو: مقتل البغدادي يكاد يكون مائة يف املائة

بعد تغيري مدير ديوان رئي�س احلكومة:رو�سيا ت�سرب داع�ش يف �سوريا ب�سواريخ بحرية

تون�ش: حتوير وزاري مرتقب عقب عيد الفطر •• مو�سكو-وكاالت:

الرو�شية  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأم���������ش اط�������الق �����ش�����اري����خ على 
الإرهابي  داع�ش  لتنظيم  اه��داف 
يف �ش�ريا من �شفينتني حربيتني 
ل��ه��ا يف البحر  ت��اب��ع��ني  وغ���ا���ش��ة 

املت��شط.
واأفادت ال�زارة انها ابلغت قيادات 
وال�شرائيلي  ال��رك��ي  اجلي�شني 
الت�������ش���ال ومبهلة  ق���ن����ات  ع���رب 
ك����اف����ي����ة ع������ن ع���م���ل���ي���ة اط������الق 
تذكر  اأن  دون  ال�ش�اريخ”، 
رو�شيا  وعلقت  املتحدة.  ال�ليات 
منذ الثنني قن�ات الت�شال مع 
العمليات  ب�شاأن  املتحدة  ال�ليات 
بعدما  ����ش����ري���ا  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
طائرة  اأمركية  مقاتلة  اأ�شقطت 
واتهمت  الح����د  ���ش���ري��ة  ح��رب��ي��ة 
ا�شدار  ب��ع��دم  وا���ش��ن��ط��ن  م��شك� 

حتذير قبل ذلك.
ب��ي��ان ���ش��در ع���ن وزارة  وج����اء يف 

باك�ستان  يف  انفجارات  ثالثة 
توقع 38 قتيال ومئات اجلرحى  

•• ا�سالم اباد - وام: 

25 �شخ�شا  ق��ت��ل م��ا لي��ق��ل ع��ن 
عندما  اخ�����رون   100 واأ���ش��ي��ب 
وقع انفجاران متالحقان اأم�ش يف 
ك�رام  مبقاطعة  بارات�شينار  بلدة 

القبلية �شمال غرب باك�شتان.
باملقاطعة  اداري  م�����ش���ؤول  وق���ال 
عندما  وق���ع  الول  الن��ف��ج��ار  ان 
ك����ان ال�������ش����ق يف م��ن��ط��ق��ة ت����ري 
وعلى  ب���ال���ن���ا����ش  م��ك��ت��ظ��ا  ب��������ازار 
احلافالت  حم��ط��ة  م���ن  م��ق��رب��ة 
فيما وقع النفجار الثاين عندما 
وانقاذ  ل��ل��م�����ش��اع��دة  ال��ن��ا���ش  ه���رع 

اجلرحى.
كما لقي 13 �شخ�شا بينهم اربعة 
م�شرعهم  ال�����ش��رط��ة  اأف�����راد  م��ن 
وا����ش���ي���ب 15 اخ������رون اأم�������ش يف 
ان��ت��ح��اري وق���ع يف �شارع  ت��ف��ج��ر 
ك���ي��ت��ا عا�شمة  رئ��ي�����ش��ي مب��دي��ن��ة 
اق��ل��ي��م ب��ل������ش�����ش��ت��ان ج��ن���ب غرب 
باك�شتان وا�شتهدف مكتب املفت�ش 
حمب�ب  اح�����ش��ان  لل�شرطة  ال��ع��ام 
وم��ع�����ش��ك��ر ل��ل��ج��ن���د ب��ال��ق��رب من 

املكتب .

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

باأن رئي�ش  اأفادت م�شادر مطلعة 
ي��شف  ال���ت����ن�������ش���ي���ة  احل���ك����م���ة 
اإج������راء حت�ير  ال�����ش��اه��د ي��ع��ت��زم 
وزاري يف ت�شكيلة حك�مته مت�قع 
الع����الن ع��ن��ه ع��ق��ب ع��ط��ل��ة عيد 

الفطر.
خالل  ي��ت��م  اأن  امل��ن��ت��ظ��������������ر  وم����ن 
ال������������زاري �شد  ال���ت���ح����ي���ر  ه������ذا 
بع�ش  احل��ا���ش��ل��ة يف  ال�����ش��غ���رات 
غ������رار  على  ال����زاري���ة  املنا�شب 
اللت����ني  والربي�ة  املالية  وزارت��ي 
بالنياب�����ة  وزي������ران  ه��م��ا  ي�����ش��ررّ
تعديالت  اج�������راء  اىل  ا����ش���اف���ة 
ال������زاري�����ة  امل���ن���ا����ش���ب  ب��ع�����ش  يف 

الأخرى..
وقد ي�شمل هذا التح�ير ال�زاري 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

من  اللف  ع���������ش����رات  ت������اف�����د 
خمتلف  م�����ن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
الغربية  ال�������ش���ف���ة  حم���اف���ظ���ات 
وال����ق����د�����ش وارا�������ش������ي ال����داخ����ل 
لداء  القد�ش  ملدينة  الفل�شطيني 
�����ش����الة اجل���م���ع���ة الخ��������رة من 
�شهر رم�شان اجلمعة اليتيمة يف 
اجراءات  و�شط  الق�شى  امل�شجد 

امنية ا�شرائيلية م�شددة.
ون�������������ش������رت ق������������ات الح������ت������الل 
عنا�شرها  من  املئات  ال�شرائيلي 
يف القد�ش والزقة والطرق امل�ؤدية 
�شاعات  م��ن��ذ  ال���ق���دمي���ة  ل��ل��ب��ل��دة 
ال�شباح الباكر، وفر�شت اجراءات 
عرب  ل��ل��دخ���ل  م�����ش��ددة  ع�شكرية 
لل��ش�ل  ال�شرائيلية  احل���اج��ز 
ال�شماح  ت���ق���رر  ح��ي��ث  ل��ل��ق��د���ش، 
للرجال الذين جتاوز عمرهم ال� 
40 عاما بالدخ�ل دون ت�شريح، 
العمر،  حت���دي���د  دون  وال���ن�������ش���اء 
عاما،   12 �شن  حتى  والط��ف��ال 
 -12 ع��م��ر  م��ن  ال��ذك���ر  �شتمنع 

39 عاما من دخ�ل القد�ش.
وق���ال���ت ���ش��رط��ة الح���ت���الل انها 
�شمحت ل� 100 م�شل من قطاع 
غزة بال��ش�ل للم�شجد الق�شى 
وال���ذي���ن ت��ت��ج��اوز اع��م��اره��م 55 

عاما.
ب��������دوره��������ا ن�����������ش�����رت ال���������ش����رط����ة 

تعيني  اىل  ا����ش���اف���ة  احل���ك����م���ة 
ال�ظيفة  اإدارة  راأ���ش  على  جديد 

العم�مية.
)التفا�شيل �ش13(

وقتل جن�د الحتالل ال�شاب بهاء 
احلرباوي )23 عاًما( قرب قرية 
جبع �شمال �شرق القد�ش، بدع�ى 
حماولته تنفيذ عملية طعن، ي�م 
الثالثاء الفائت )20 حزيران(، 
علًما اأنرّه من �شكان بلدة العيزرية 
ال���ق���د����ش.اىل ذل����ك ن�شب  ����ش���رق 
مل�شادر  ال����ع����ربي   nrg م����ق���ع 
وزراء  رئي�ش  من  ومقربة  رفيعة 
ا�شرائيل نتنياه� اأنه لن يتم ن�شر 
يف  ال�شتيطاين  للبناء  ع��ط��اءات 
عام  نهاية  حتى  الغربية  ال�شفة 

.2017
امل�شادر  ه���ذه  اأن  امل����ق���ع  واأ����ش���ار 
املقربة حتدثت يف جل�شات مغلقة 
عطاءات  تن�شر  ل��ن  ا���ش��رائ��ي��ل  اأن 

ا�شتيطانية حتى نهاية العام.

ال�شاروخية الكبرة دمرت نقاط 
لال�شلحة  كبرة  وخم��ازن  قيادة 
لرهابيي  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ذخ���ائ���ر 
منطقة  يف  داع�������������ش  ت���ن���ظ���ي���م 
حماة.  حم��اف��ظ��ة  يف  ع���ق���رب���ات 
ن�شر على  واأظهر ت�شجيل فيدي� 
الدفاع  ل���زارة  الر�شمي  احل�شاب 
ي�تي�ب  م����ق���ع  ع��ل��ى  ال��رو���ش��ي��ة 
التي  ال�������ش����اري���خ  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 

�شفينتي  ان  ال��رو���ش��ي��ة  ال���دف���اع 
اأم���������������رال اإي�����������ش�����ن واأم�������������رال 
احلربيتني  غ���ري���غ����روف���ي���ت�������ش 
املنت�شرة  ك��را���ش��ن���دار  وغ���ا���ش��ة 
يف ���ش��رق امل��ت������ش��ط اط��ل��ق��ت �شتة 
كاليربعلى  ط���راز  م��ن  ���ش���اري��خ 
م�اقع قيادية وخمازن اأ�شلحة يف 

حمافظة حماة يف �ش�ريا.
واأ���������ش��������اف ال�����ب�����ي�����ان ال�������ش���رب���ة 

رئا�شة  ���ش��ل��ب  امل��ن��ا���ش��ب  ب��ع�����ش 
تعديل  ادخ���ال  واأهمها  احلك�مة 
يف دي�ان رئي�ش احلك�مة وتغير 
لرئي�ش  امل�������ش���ت�������ش���اري���ن  ب���ع�������ش 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ال���ع�������ش���رات من 
امل�ؤدية  احل�اجز  قرب  عنا�شرها 
مرور  لت�شهيل  ال��ق��د���ش  مل��دي��ن��ة 

امل�شلني .
و�شت�شمح �شلطات الحتالل لعدد 
من احلافالت الفل�شطينية بنقل 
امل�����ش��ل��ني م��ن حم��اف��ظ��ات �شمال 
وج���ن����ب ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة اىل 
داخل مدينة القد�ش عرب تن�شيق 
م�شبق لها.اىل ذلك، �شلرّمت ق�ات 
جثمان  اجلمعة،  ام�ش  الحتالل 
قرب  احل���رب���اوي،  ب��ه��اء  ال�شهيد 
�شرق  ادوميم  معاليه  م�شت�طنة 

القد�ش.
وقال الهالل الأحمر اإنرّ ط�اقمه 
ت�شلمت اجلثمان الذي �شُينقل اإىل 
م�شت�شفى احل�شني يف بيت جال.

ت�شقط  وه��ي  البحر  م��ن  اطلقت 
���ش��غ��رة يف منطقة  م��ب��ان  ع��ل��ى 

�شبه �شحراوية.
الرو�شية  ال���ط���ائ���رات  ان  وت���اب���ع 
غ��ارات ج�ية دمرت  بعدها  �شنت 
م��ن�����ش��اآت تنظيم  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا 
وقتلت  ال�����ش����الم����ي����ة  ال������دول������ة 
املقاتلني فيها.ويف 31 اأيار ماي�، 
اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية عن 
اآخ���ر غ����ارات ج���ي��ة ل��ه��ا م��ن هذا 
بالقرب  م�اقع  ا�شتهدفت  الن�ع 
من تدمر.اىل ذلك، نقلت وكالة 
فيكت�ر  ع��ن  ل��الأن��ب��اء  اإنرفاك�ش 
الدفاع  رئ��ي�����ش جل��ن��ة  اأوزي������روف 
بالربملان  الحت�������اد  جم��ل�����ش  يف 
مقتل  احتمال  اإن  ق�له  الرو�شي 
زعيم تنظيم داع�ش الإرهابي اأب� 
م�ؤكدا  يك�ن  يكاد  البغدادي  بكر 
املئة.وقالت  يف   100 ب��ن�����ش��ب��ة 
وزارة الدفاع الرو�شية قبل اأ�شب�ع 
اإنها تعتقد اأن البغدادي رمبا قتل 

عندما اأ�شابته غارة ج�ية.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأقدم انتحاري على تفجر نف�شه 
اأم�ش و�شط مدنيني نازحني من 
املدينة القدمية يف غرب امل��شل 
العراقية  ال��ق���ات  تخ��ش  حيث 
م��ع��ارك �شد اآخ��ر م���اق��ع تنظيم 
داع�����ش الإره���اب���ي م��ا اأ���ش��ف��ر عن 
الأق���ل،  ع��ل��ى  12 قتيال  ���ش��ق���ط 

بح�شب ما اأفاد م�شدر ع�شكري.
من  ها�شم  اأحمد  الرائد  واأو�شح 
اجلي�ش  يف  الع�شكرية  ال��ط��ب��اب��ة 
ال��ع��راق��ي ل���ك��ال��ة ف��ران�����ش بر�ش 
داخ�����ل م�����ش��ت�����ش��ف��ى م����ي����داين، اإن 
التفجر وقع يف منطقة امل�شاهدة 

بامل��شل القدمية.
قتيال   12 و���ش��ل  ه��ا���ش��م  وق����ال 
اىل  ج���ري���ح���ا   20 م����ن  واأك��������ر 
ن�شاء  بينهم  امل��ي��داين،  امل�شت�شفى 

واأطفال.
من  عقيد  برتبة  �شابط  واأ���ش��ار 
العراقي  باجلي�ش   16 ال��ف��رق��ة 
ل�كالة فران�ش بر�ش اإىل �شع�بة 
حتديد ح�شيلة ال�شحايا لأننا ما 

زلنا نطهر املنطقة.

ت�شلل  انتحاريا  اأن  العقيد  واأك��د 
النازحني  م����ن  جم���م����ع���ة  ب����ني 
وفجر نف�شه بينهم قبل و�ش�لهم 
املدنيني  اآلف  وف��ر  ق���ات��ن��ا.  اإىل 
ال���ق���دمي���ة يف غرب  امل���دي���ن���ة  م���ن 

ي�شتخدمهم  وال���ذي���ن  ال��ق��دمي��ة 
التنظيم املتطرف كدروع ب�شرية. 
الثقافة  دان��ت منظمة  ذل��ك،  اىل 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  والفن�ن 
تدمر  ب�������ش���دة  )ال���ي����ن�������ش���ك����( 

امل����������ش����ل م���ن���ذ ب���������داأت ال����ق�����ات 
على  الأع��ن��ف  هج�مها  العراقية 
منظمات  وق��درت  داع�ش.  تنظيم 
اإن�شانية عدة باأكر من مئة األف، 
عدد املدنيني العالقني يف املدينة 

امل��شل  يف  الكبر  الن�ري  جامع 
من  ال�شهرة  احل��دب��اء  ومئذنته 

قبل تنظيم داع�ش الإرهابي.
باأنه  امل����ق���ع  امل��ن��ظ��م��ة  وو����ش���ف���ت 
رم���ز ل��ه���ي��ة امل��دي��ن��ة، وق��ال��ت اإن 
ان�شانية  م��اأ���ش��اة  يعد  العمل  ه��ذا 

وثقافية.
العراقي،  ال������زراء  رئ��ي�����ش  وك����ان 
ح����ي����در ال����ع����ب����ادي، ق����د ق�����ال اإن 
تدمر اجلامع ه� “عالن ر�شمي 
بالهزمية من قبل تنظيم داع�ش.
وت����ق�����ل ال����ق�����ات ال���ع���راق���ي���ة اإن 
جامع  دم���روا  التنظيم  م�شلحي 
الن�ري  ومئذنته ال�شهرة، وهم 
الق�ات  ت���ق���دم  وق����ف  ي���ح���اول����ن 

احلك�مية.
وقال التنظيم اإن طائرة اأمريكية 
هي التي دمرت املجمع، وهذا ما 

نفته ال�ليات املتحدة.
لكن ال�ليات املتحدة نفت ذلك، 
وو�شفت تدمر امل�قع التاريخي 
وا�����ش����ح����ة على  ع�����الم�����ة  ب�����اأن�����ه 
ح��ال��ة ال��ي��اأ���ش ال��ت��ي و���ش��ل اليها 

املت�شددون.
وت�شر ال�ش�ر امللتقطة من اجل� 

ما تبقى من جامع الن�ري الكبر بعد العتداء عليه من التنظيم الإرهابي داع�ش)رويرز(
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وزارة اخلارجية : احلديث عن وجود �سجون �سرية يف اليمن تدار من قبل الإمارات عار عن ال�سحة
اأبوظبي-وام :

اأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل رف�شها القاطع واأدانتها ال�شديدة 
�شرية يف جن�ب  �شج�ن  وج���د  ن�شر م�ؤخرا بخ�ش��ش  تقرير  ورد يف  ملا 
اليمن تدار من قبل الق�ات الإماراتية.وقالت ال�زارة يف بيان لها ام�ش 
ك�نه مزايدات  يعدو  ال�شحة، ول  عار متاما عن  التقرير  ورد يف  ما  اإن 
مت�شررة  واأط����راف  النقالبية  امللي�شيات  خاللها  م��ن  ت�شعى  �شيا�شية 
الإرهابية  التنظيمات  اإىل حماربة  الرامية  العربي  التحالف  من جه�د 

اإنقاذ  اأج��ل  م��ن  اليمن  يف  اأ���ش��ال  تدخل  ال��ذي  التحالف  �شمعة  وت�ش�يه 
من  وكجزء  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اخلارجية  وزارة  اليمني.واأكدت  ال�شعب 
التحالف العربي ل تق�م باإدارة اأو الإ�شراف على اأي �شج�ن يف اليمن واإن 
ق�ات  تق�م  فيما  اليمنية  ال�شرعية  ال�شلطات  اخت�شا�ش  الأم��ر من  هذا 
التحالف بت�فر التدريب الالزم للك�ادر اليمنية وفقا لأف�شل املمار�شات 
املتحدة قامت بدور  العربية  الإم��ارات  اأن دولة  البيان  القان�نية.واأو�شح 
حم�ري بالتعاون ال�ثيق مع الق�ى اليمنية املحلية يف طرد القاعدة من 

جن�ب اليمن ..                                              التفا�شيل )2(
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اأخبـار الإمـارات
وزارة اخلارجية : احلديث عن وجود �سجون �سرية يف اليمن تدار من قبل الإمارات عار عن ال�سحة

•• اأبوظبي-وام :

القاطع  رف�شها  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك���دت 
بخ�ش��ش  م�ؤخرا  ن�شر  تقرير  يف  ورد  ملا  ال�شديدة  واأدانتها 
الق�ات  ت��دار من قبل  اليمن  وج���د �شج�ن �شرية يف جن�ب 

الإماراتية.
التقرير عار  اإن ما ورد يف  ال���زارة يف بيان لها ام�ش  وقالت 
�شيا�ش�����ية  م��زاي��دات  ك�نه  يعدو  ول  ال�شح���������ة،  عن  متاما 
واأطراف  النقالبي���������ة  امللي�ش�������يات  خالله��������ا  م��ن  ت�شعى 
مت�شررة من جه�د التحالف العربي الرامي�������ة اإىل حماربة 
الذي  التحال���ف  �ش��������معة  وت�ش��������يه  الإرهابي�������ة  التنظيمات 

ال�شعب  اإنق�������اذ  اأج����������ل  م��ن  اليمن  يف  اأ�ش��������ال  تدخ��������ل 
اليمني.

وك��ج��زء من  الإم������ارات  دول����ة  اأن  واأك�����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
التحالف العربي ل تق�م باإدارة اأو الإ�شراف على اأي �شج�ن 
يف اليمن واإن هذا الأمر من اخت�شا�ش ال�شلطات ال�شرعية 
الالزم  التدريب  بت�فر  التحالف  تق�م ق�ات  اليمنية فيما 

للك�ادر اليمنية وفقا لأف�شل املمار�شات القان�نية.
واأو�شح البيان اأن دولة الإمارات العربية املتحدة قامت بدور 
حم�ري بالتعاون ال�ثيق مع الق�ى اليمنية املحلية يف طرد 
القاعدة من جن�ب اليمن .. ومن املعروف اأن اأكر التنظيمات 
املرتبطة بالقاعدة واملعروفة ب�ح�شيتها كانت م�ش�ؤولة ب�شكل 

مبا�شر عن مقتل املئات من امل�ش�ؤولني احلك�ميني وال�شرطة 
املحلية وامل�اطنني اليمنيني الأبرياء.

الدولرات  مليارات  قدمت  الإم���ارات  دول��ة  اإن  البيان  وق��ال 
ت�فر  ب��ه��دف  اليمن  ج��ن���ب  يف  مبا�شرة  م�����ش��اع��دات  ب�شكل 
الأم����ن ه��ن��اك وت���ف��ر امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء واإ����ش���الح وجتهيز 
املدار�ش وامل�شت�شفيات اإ�شافة اإىل تقدمي امل�اد الغذائية على 

نطاق وا�شع .
امل�شلحة لدولة  اأن الق�ات  واأكدت وزارة اخلارجية يف بيانها 
الإم��ارات العربية املتحدة يف اليمن تلتزم بامل�اثيق الدولية 
فيما يتعلق باحلروب وال�شراعات .. م�شددة اأنه لي�ش لدولة 

الإمارات يف اليمن اأية مراكز اعتقال �شرية.

حاكم عجمان وويل عهده يوؤديان �سالة 
عيد الفطر يف جامع ال�سيخ را�سد بن حميد

•• عجمان-وام:

الأعلى حاكم عجمان �شالة عيد  املجل�ش  النعيمي ع�ش�  را�شد  ال�شيخ حميد بن  ال�شم�  ي���ؤدي �شاحب 
�شاحب  جانب  اىل  ال�شالة  وي���ؤدي  عجمان.  مبدينة  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  جامع  يف  ال�شعيد  الفطر 
ال�شم� حاكم عجمان �شم� ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان. كما ي�ؤدي ال�شالة اىل جانب 
�شم�هما عدد من ال�شي�خ واعيان ووجهاء البالد ومدراء الدوائر املحلية والحتادية وامل�اطنني واأبناء 
ال�شم� حاكم عجمان عقب �شالة  العربية وال�شالمية بعجمان. وي�شتقبل �شاحب  القبائل واجلاليات 
العيد مبا�شرة بق�شر الزاهر جم�ع املهنئني بهذه املنا�شبة ال�شعيدة من اأ�شحاب ال�شم� ال�شي�خ واملعايل 
ال�زراء وكبار امل�ش�ؤولني واأع�شاء البعثات الدبل�ما�شية العربية وال�شالمية والجنبية املعتمدين لدى 

الدولة واأعيان البالد وامل�اطنني واأبناء اجلاليات العربية وال�شالمية املقيمة بالدولة.

الإمارات تتعهد مببلغ 18.4 مليون درهم اإماراتي لدعم ازمة الالجئني يف اأوغندا

�سيف بن زايد يكرم داعمي �سندوق الفرج 
اإىل اأن ال�شندوق ومنذ تاأ�شي�شه يف عام 2009  القى كلمة �شندوق الفرج يف احلفل، م�شراً 
وبت�جيهات ودعم �شم� نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء وزير الداخلية ، اأ�شهم يف الفراج عن ما 
يزيد عن 6450 نزياًل ، ومد يد الع�ن وامل�شاعدة لعدد من 906 عائلة باإجمايل مبلغ جتاوز 

90 ملي�ن درهم.
ح�ش��������ر التكري�������م الذي اأقي����������م يف امل�ش������رح ال�طني يف اأب�ظب�������ي، الدكت��������ر نا�شر خلريباين 
عبداحلكيم  العميد  ال�شندوق  ع��ام  واأم���ني  ال��ف��رج،  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  النعيمي 
اجلهات  عن  وممثلني  الداخلية  وزارة  و�شباط  الدارة  جمل�ش  اع�شاء  من  وع��دد  ال�ش�يدي 

وال�شركات الداعمة.

•• اأبوظبي-وام:

كرم الفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء وزير الداخلية 
والأ�شخا�ش  واخلا�ش  العام  القطاعني  من  وامل�ؤ�ش�شات  والهيئات  ال���زارات  من  عددا  م�ؤخرا 
يف  الإن�ش���انية  لأعمالهم  تقديرا  الداخلية  وزارة  يف  الفرج  ل��شندوق  والداعمني  املتربعني 
واأ�ش�����رهم  والإ�شالحية  العقابية  امل�ؤ�ش�شات  لنزلء  ال�شندوق  عرب  وامل�شاعدة  الع�ن  تقدمي 
الفراج  التقدير، جله�دهم يف  و�شهادات  التذكارية  ال��دروع  املكرمني  �شم�ه  الدولة.و�شلم  يف 
عن عدد من النزلء واإدخال البهجة وال�شرور يف نف��ش اأ�شرهم.وكان املقدم حممد اخل�ري، 

•• كمباال-وام:

التعاون  ل�ش�ؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  اأعلنت 
اأي  18.4 ملي�ن درهم اماراتي  الدويل عن تعهد دولة الإم��ارات مببلغ 
ما يعادل 5 ماليني دولر امريكي لدعم ازمة الالجئني يف اأوغندا وذلك 
م�شاركة  خالل  ذلك  جاء  للدولة.  الر�شيدة  القيادة  ت�جيهات  على  بناًء 
التي عقدت ام�ش يف  “قمة الت�شامن مع الالجئني”  دول��ة الم��ارات يف 
رووؤ�شاء  من  وع��دد  اأوغ��ن��دا  رئي�ش  بح�ش�ر  كمبال  الوغندية  العا�شمة 
الدول الفريقية ووزراء من الدول املانحة وبح�ش�ر المني العام لالأمم 
انعقاد  اأن  اىل  كلمتها  يف  معاليها  واأ���ش��ارت  غ�تر�ش.  انط�ني�  املتحدة 
هذه القمة تاتي يف ظل ظروف اإن�شانية بالغة ال�شع�بة تعي�شها افريقيا، 

امل�شاركة  الدول  رووؤ�شاء  اجتماعات مع  الها�شمي عدة  عقدت معايل رمي 
اأوغ��ن��دا وال�����ش���م��ال وزامبيا  حيث ع��ق��دت اجتماعا م��ع ك��ل م��ن روؤ���ش��اء 
والغاب�ن حيث جرى التطرق لتعزيز التعاون امل�شرك ومناق�شة اجله�د 

الن�شانية الماراتية يف ال�ش�مال.
ال�شت�ائية  غينيا  يف  ال��ربمل��ان  رئي�ش  م��ع  اجتماعا  معاليها  ع��ق��دت  كما 
ومف��ش ال�ش�ؤون الن�شانية يف الحتاد الوروبي حيث مت بحث العالقات 
الثنائية وتعزيز التعاون الثنائي لال�شتجابة الن�شانية. �شم وفد الدولة 
امل�شارك �شعادة �شلطان حممد ال�شام�شي م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون 
�شفر  التكاوي  و�شعادة عبداهلل حممد  الدولية  التنمية  ل�ش�ؤون  ال��دويل 
الدولة لدى جمه�رية اأوغندا و�شعادة حممد املهري مدير اإدارة ال�ش�ؤون 

الأفريقية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

الها�شمي ادانة دولة المارات جميع العمليات الإرهابية ومم�يليها التي 
او  الخ��رى  للدول  واللج�ء  النزوح  الأ�شخا�ش وجتربهم على  ت�شتهدف 
ا�شتقطاب الالجئني لالن�شمام للجماعات الإرهابية، م�شيدة بدور اململكة 
احت�شان  يف  ودوره���ا  والتطرف  اٍلره���اب  حماربة  يف  ال�شع�دية  العربية 
ملكافحة  العاملي  املركز  الريا�ش وتد�شني  ال�شالمية المريكية يف  القمة 
الفكر املتطرف اعتدال. واعربت معاليها عن قلق دولة الإمارات العربية 
انه  العامل م�شيفة  اأنحاء  الالجئني يف جميع  اإزاء حمنة  البالغ  املتحدة 
ل يتخيل و�شع اأي اإن�شان بعيد عن اأر�شه وم�طنه، بخيارات غر اإرادية 
الالجئني يف  الإ�شهام يف تخفيف معاناة  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  �شعت  حيث 
العمل مع  وك��ذل��ك  لهم،  امل�شت�شيفة  ال���دول  ودع��م  ال��ع��امل،  اأق��ط��ار  �شتى 
الجتماع  هام�ش  وعلى  والزده��ار.  ال�شتقرار  دعم  على  الدولية  الأ�شرة 

تزايدت معها اأعداد الالجئني والنازحني، وتبددت اآمالهم ب�شرعة الع�دة 
اإىل دولهم ومناطقهم، وه� ما ي�شتدعي تكاتف اجله�د الدولية من اأجل 
الإن�شانية  اجله�د  وم�شاعفة  الأزم��ات  خمتلف  اإنهاء  �شرعة  على  العمل 
اأزمة  ان  واأ�شافت،  وج��دوا.  اأينما  والالجئني  النازحني  لدعم  والإغاثية 
م�شاركتنا  ا�شتدعت  خ�ش��شا،  اأوغ��ن��دا  ويف  عم�ما  العامل  يف  الالجئني 
ت�شهم  وت��ع��ه��دات  بت��شيات  منها  نخرج  اأن  نطمح  التي  القمة،  ه��ذه  يف 
اأن  م���ؤك��دة  لهم  امل�شت�شيفة  وال���دول  الالجئني  معاناة  من  التخفيف  يف 
ا�شت�شافة الالجئني ه� التزام اأخالقي على الدول التي يلجاأ اإليها ه�ؤلء 
اإىل جانب  ال��دويل لل�ق�ف  التزام على املجتمع  اأي�شا  اأنه  اإل  الالجئني، 
جذور  معاجلة  على  العمل  وكذلك  امل�شتطاع،  ق��در  ودعمها  ال��دول  ه��ذه 
اللج�ء. وج��ددت معايل  اأو  النزوح  اإىل  التي دفعت  وال�شراعات  الأزم��ات 

الإمارات الأوىل اإقليميا يف موؤ�سر التناف�سية الرقمية لعام 2017 

امل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف  احل���ل����ل 
لهذا  وامل�����ش��رع  امل��ح��ف��ز  دور  يلعب 
الإب����ت����ك����ار وب����ال����ت����ايل الإرت�����ق�����اء 

بالدولة واملجتمع.
م�ؤ�شر  اإ�����ش����اف����ة  مت  اأن������ه  ي���ذك���ر 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة  التناف�شية 
تقرير الكتاب ال�شن�ي للتناف�شية 
يعتمد  بحيث  العام  لهذا  العاملية 
م����ؤ����ش���را   50 ع���ل���ى  ال����رت����ي����ب 
فرعية  حم�������اور   9 يف  جم���م���ع���ة 
ت�����ش��ك��ل 3 حم�����اور رئ��ي�����ش��ي��ة هي 

املعرفة والتكن�ل�جيا واجلاهزية 
للم�شتقبل .

ال�شن�ي  ال��ك��ت��اب  ت��ق��ري��ر  وي��ع��ت��رب 
املراجع  م��ن  العاملية  للتناف�شية 
ال���ع���امل���ي���ة امل���ه���م���ة ل���ل���ع���دي���د من 
التي  الأخ��رى  الدولية  امل�ؤ�ش�شات 
تعتمد على هذا التقرير يف اإجراء 
كما   .. تقاريرها  ون�شر  درا�شاتها 
امل�ؤ�ش�شات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ع��ت��ربه 
الأكادميية مقيا�شا مهما لتحديد 

اأف�شل املمار�شات الدولية.

•• دبي-وام:

املركز  الإم���������ارات  دول�����ة  ح��ق��ق��ت 
�شمن  عامليا  و18  اإقليميا  الأول 
م�ؤ�شر  يف  تناف�شية  ال���دول  اأك���ر 
 2017 لعام  الرقمية  التناف�شية 
التناف�شية  م��رك��ز  ع��ن  وال�����ش��ادر 
ال���دويل  للمعهد  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي 
ل�زان  مبدينة  الإداري����ة  للتنمية 
الكليات  اأهم  – اأحد  ال�ش�ي�شرية 
العامل  م�شت�ى  على  املتخ�ش�شة 

يف هذا املجال.
وتقدمت دولة الإمارات يف تقرير 
عن  م��رات��ب  ب�شبع   2017 ع���ام 
حيث   2016 ع�������ام  ت�������ش���ن���ي���ف 
 18 امل���رت���ب���ة  يف  ت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا  مت 
متقدمة  ع��رب��ي��ا  والأوىل  ع��امل��ي��ا 
ومنطقة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
تقرير  يف  ال��دول��ة  ت��ق��دم��ت  فيما 

املجال  ه��ذا  يف  والتط�ير  البحث 
مبا ي�شمن لدولة الإم��ارات دورا 
الريادة  جم��ال  يف  متقدما  عامليا 
وتكن�ل�جيا  الت�شالت  قطاع  يف 

املعل�مات.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����ش����اد ����ش���ع���ادة حمد 
عبيد املن�ش�ري مدير عام الهيئة 
ال����ع����ام����ة ل��ت��ن��ظ��ي��م الت���������ش����الت 
باجله�د التي تبذلها فرق العمل 
امل�ش�ؤولة عن تعزيز مكانة الدولة 
وم�ؤ�شر  ع���م����م���ا  امل�����ؤ�����ش����رات  يف 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى وجه 
اخل�����ش������ش ك���ن��ه ي��ع��ك�����ش مدى 
الرقمية  ال��ت��ح���لت  يف  ال��ت��ق��دم 
والإلكرونية متمثلة يف م�شاريع 
الذكية  وامل���دن  الذكية  احلك�مة 
على امل�شت�يني املحلي والحتادي 
يف  ال��دول��ة  ت��ق��دم  اأن  م��شحا   ..
لعام  الرقمية  التناف�شية  م�ؤ�شر 
ع��امل��ي��ة على  ���ش��ه��ادة  ه���   2017

اجلاهزية  حم����ر  يف  ال���ع���ام  ه���ذا 
اإىل   17 امل��رت��ب��ة  م��ن  للم�شتقبل 
 20 املرتبة  7 عامليا ومن  املرتبة 
حم�ر  يف  عامليا   14 امل��رت��ب��ة  اإىل 

التكن�ل�جيا.
واأظ����ه����ر ال��ت��ح��ل��ي��ل ال�����ذي اأع����ده 
الهيئة  يف  التناف�شية  عمل  فريق 
والإح�شاء  للتناف�شية  الإحت��ادي��ة 
الفرعية  وامل����ؤ����ش���رات  ل��ل��م��ح��اور 
الإم����ارات  حتقيق  التقرير  ل��ه��ذا 
مثل  م��ن��ه��ا  ع���دد  يف  م��ت��م��ي��ز  اأداء 
اأرب���ع���ة  يف  ع���امل���ي���ا  الأول  امل����رك����ز 
م�ؤ�شر  ه����ي  ف���رع���ي���ة  م�����ؤ�����ش����رات 
الأمن ال�شيرباين وكفاءة ق�انني 
ال�شركات  وا����ش���ت���خ���دام  الإق����ام����ة 
والأدوات  ال���ك���ب���رة  ل���ل���ب���ي���ان���ات 
بني  ال�����ش��راك��ات  وق����ة  التحليلية 

القطاع احلك�مي واخلا�ش.
وج���اءت ال��دول��ة يف امل��رك��ز الثاين 
فرعية  م�ؤ�شرات  ثالثة  يف  عامليا 

جناح جه�د امل�ؤ�ش�شات املعنية التي 
تعمل بروح الفريق ال�احد تنفيذا 

لت�جيهات قيادتنا الر�شيدة.
وت���ج��ه ب��ال��ت��ق��دي��ر وال��ث��ن��اء على 
احلك�مية  اجل��ه��ات  يف  ال�����ش��رك��اء 
واملحلية والقطاع اخلا�ش والهيئة 
والإح�شاء  للتناف�شية  الحتادية 
على جه�دهم وت�شافرهم مع فرق 
الهيئة العامة لتنظيم الت�شالت 
على  ال��دول��ة  بتناف�شية  للنه��ش 
امل�اقع  وب���ل����غ  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ت���ى 
لدولتنا  امل�����ش��ت��ح��ق��ة  ال��ط��ل��ي��ع��ي��ة 
مالك  �شكر  جهته  احل��ب��ي��ب��ة.م��ن 
ا�شراتيجية  اإدارة  مدير  امل��دين 
الحتادية  الهيئة  يف  التناف�شية 
للتناف�شية والإح�شاء كل ال�شركاء 
من اجلهات احلك�مية الحتادية 
امل�شتمر  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  وامل��ح��ل��ي��ة 
لالإرتقاء  و�شعيها  الهيئة  جله�د 
ب��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال���دول���ة ال��ع��امل��ي��ة ويف 

ه�����ي م�����ؤ�����ش����ر ت�����ف����ر ال����ك����ف����اءات 
الأجنبية املاهرة والت�جهات نح� 
ال��ف��ر���ش وتفادي  ال��ع���مل��ة وت���ف��ر 
الدولة  ح��ق��ق��ت  ك��م��ا  امل���خ���اط���ر.. 
م�ؤ�شر  يف  ع��امل��ي��ا  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز 
اخل����ربات  ذات  ال���ك���ف���اءات  ت����ف���ر 

الدولية واإدارة املدن. 
اإبراهيم  واأ�شادت معايل رمي بنت 
ل�ش�ؤون  دول����ة  وزي�����رة  ال��ه��ا���ش��م��ي 
جمل�ش  رئي�شة  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 
اإدارة الهيئة الحتادية للتناف�شية 
والإح�����ش��اء ب��ال��دور ال���ذي تلعبه 
احلك�مية  ال����دول����ة  م���ؤ���ش�����ش��ات 
الإحتادية واملحلية لتحقيق اأهداف 
عملية  يف  وط��م���ح��ات��ه��ا  ال���دول���ة 
امل�شتمرة  وال��ت��ح�����ش��ني  ال��ت��ط���ي��ر 
التكن�ل�جية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ى 
ودعم مبادرات التدريب والتنمية 
جمال  يف  ال����ط���ن���ي���ة  ل���ل���م���ه���ارات 
تقنية املعل�مات وت�شجيع عمليات 

ج��م��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات وب���الأخ�������ش 
حيث  امل��ع��ل���م��ات  تقنية  ق��ط��اع  يف 
حجر  ال��ي���م  التكن�ل�جيا  تعترب 
الأ������ش�����ا������ش ل���الإ����ش���رات���ي���ج���ي���ات 
القت�شادية  التنم�ية  واخلطط 
والجتماعية التي تتبناها الدول 

املتط�رة يف العامل.
�شر  ه���  الإب��ت��ك��ار  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ف��ي��م��ا بني  ال��ت��ع��اون  واأن  ال��ن��ج��اح 
احلك�مية  واجل����ه����ات  الأف���������راد 
ا�شتنباط  يف  واملحلية  الإحت��ادي��ة 

مالك املدين معايل رمي بنت ابراهيم ال�شام�شي �شعادة حمد عبيد املن�ش�ري

اإيجاد حل�ل �شريعة وجذرية.
ت�فر  يف  ال��ث��اين  التحدي  يتمثل  و 
متقدمة  تقنية  ح��ل���ل  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
ل���ت����ف���ر م���ي���اه ن��ظ��ي��ف��ة يف ال�����دول 
مل�شرة  ا���ش��ت��ك��م��ال  وذل����ك  ال��ف��ق��رة 
اآل مكت�م  را�شد  مبادرات حممد بن 
والتي ا�شتطاعت ت�فر املياه لأكر 
من 10 ماليني م�شتفيد يف 2016 
باأن  علما  التقليدية  احل��ل���ل  ع��رب 
وال�شاحلة  النظيفة  امل��ي��اه  م�شكلة 
ل��ال���ش��ت��ه��الك ال��ب�����ش��ري ت��ع��د حتديا 
ملي�ن   780 ن��ح���  اأن  اإذا  ع��امل��ي��ا 
على  احل�����ش���ل  ميكنهم  ل  �شخ�ش 
م�شدر مياه حم�شنة. و من الأرقام 
يف هذا اجلانب التي ت�شتدعي حتركا 
عامليا عاجال اأن اأكر من 800 األف 
يق�ش�ن  اخلام�شة  �شن  حت��ت  طفل 
لعدم  الإ�شهال  ب�شبب  �شن�يا  نحبهم 
ت�فر مياه �شرب نظيفة معظمهم يف 

البلدان النامية. و�شت�شعى امل�شرعات 
لبتكار  حل�ل  يف  للبحث  الإن�شانية 
ليتم  امل��ت��ن��اول  يف  ك��ل��ف��ة  ذات  تقنية 
تنقية املياه بكفاءة و�شرعة وبكميات 
للمجتمعات  ت���ف��ره��ا  ليتم  ك��ب��رة 
الثالث  التحدي  ت�شررا.اأما  الأك��ر 
ال����الج����ئ����ني  ف���ي���ت���م���ث���ل يف مت����ك����ني 
لتح�شني  العمل  �ش�ق  يف  واإدراج��ه��م 
الأرق����ام  ت�شر  اإذ  املعي�شي  واق��ع��ه��م 
ال�شامية  امل��ف������ش��ي��ة  ل���دى  امل�شجلة 
ل�����ش���ؤون الالجئني  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
الذين  ال���الج���ئ���ني  ن�����ش��ب��ة  اأن  اإىل 
الدول  الفقر يف  يعي�ش�ن حتت خط 
امل�شيفة ارتفعت من %50 يف العام 
2015 اإىل %70 يف العام 2017 
الإن�شانية  امل�شرعات  تطمح  وعليه 
الكرونية  ح��ل���ل  ع��ن  ال��ب��ح��ث  اإىل 
اإلكروين  �ش�ق عمل  فكرة  لتط�ير 
ل��الج��ئ��ني ح����ل ال���ع���امل م���ن خالل 

اأو ج�شره  متابعة حت�شيلهم العلمي 
ال�����ش��ائ��دة يف  لح��ق��ا ورب��ط��ه بالنظم 

الأماكن املت�اجدين فيها.
و ث��م��ة م��ع���ق��ات ك��ث��رة حت����ل دون 
ت�����ف����ر ت���ع���ل���ي���م ن���ظ���ام���ي ل����ه�����ؤلء 
دجمهم  �شع�بة  بينها  من  الأطفال 
يف  املعتمدة  التعليمية  الأن��ظ��م��ة  يف 
مناهج  وج����د  وع���دم  ال��ل��ج���ء،  دول 
بها ميكن  اأو معرف  درا�شية بديلة 
متابعة  م���ن  ال���الج���ئ���ني  الأط����ف����ال 
ال��درا���ش��ة ب��ه��ا وع���دم ت���ف��ر مدار�ش 
اإىل  ال��ش�ل  و�شع�بة  ل�شتيعابهم 
امل����دار�����ش امل��ت��اح��ة يف ح����ال وج����دت، 
التعليمية  الأدوات  �شح  ع��ن  ناهيك 
والرب�يني  امل��ع��ل��م��ني  يف  وال��ن��ق�����ش 
م���ن فقر  ذل����ك  اإىل  وم����ا  امل����ؤه���ل���ني 
ومعريف  ومعن�ي  وم���ادي  ل�ج�شتي 
من �شاأنه اأن يق��ش م�شتقبل اأجيال 
اإن مل يتم  م��ن الأط���ف���ال وال�����ش��ب��اب 

•• دبي- وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأطلق 
رئي�ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال��������زراء 
)امل�شرعات  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
الأوىل من  ت��ع��د  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة( 
ال��ع��رب��ي وتهدف  ال���ع���امل  ن���ع��ه��ا يف 
وتط�يع  ال��ع��ق���ل  اأف�����ش��ل  جمع  اإىل 
لتحقيق  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
قفزات يف العمل الإن�شاين من خالل 
وحل�ل  ج���دي���دة  اأدوات  ا���ش��ت��ح��داث 
مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات 
الإن�شانية والتنم�ية واملعرفية ورفع 
التنم�ية  للم�ؤ�ش�شات  املالية  الكفاءة 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  يف  والإن�������ش���ان���ي���ة 

بطرق اأكر فاعلية.
حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وق��ال 
اإطالقه  اآل مكت�م خ��الل  را���ش��د  ب��ن 
ل��ل��م�����ش��رع��ات الإن�����ش��ان��ي��ة يف اأب�����راج 
الإمارات م�شاء اأم�ش:ن�شعى لت�شريع 
ال��ك��ف��اءة وحتقيق  اخل���ر وت��ر���ش��ي��خ 
العمل  يف  وت��ق��ن��ي��ة  ن���ع��ي��ة  ق���ف���زات 
امل�شارعة  اأن  م������ش��ح��ا  الإن�������ش���اين.. 
وامل�شابقة والتناف�ش يف خدمة الب�شر 
واأ�شار  الإن�شانية..  درجات  اأرقى  هي 
�شم�ه اإىل تعزيز مكانة الدولة على 
خريطة العطاء العاملي واأ�شاف : يف 
خرا  �شنغر�ش  العامل  من  بقعة  كل 

با�شم الإمارات.
من  ال���ه���دف  اأن  اإىل  ���ش��م���ه  ون������ه 
ال�شتفادة  ه���  الإن�شانية  امل�شرعات 
لتح�شني  احلديثة  التكن�ل�جيا  من 
ح��ي��اة ال��ن��ا���ش يف ك��ل امل��ج��الت وقال 
كثرة  الإن�������ش���ان���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات  اإن 
دائما  ن��ف��ك��ر  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  وم���ت���ع���ددة 

بطرق خمتلفة لت�شريع عمل اخلر 
عمل  اأن  م���ؤك��دا  نتائجه..  وحتقيق 
فيه  وامل�شارعة  عاجلة  مهمة  اخل��ر 
م�شاألة ل تقبل النتظار وديننا حثنا 
امل�شارعة يف  على  الكرمي  ال��ق��راآن  يف 
اخلرات عرب ق�له تعاىل وا�شتبق�ا 
اخل������������رات.و ت�������ش���ت���ن���د امل�������ش���رع���ات 
ي��ق���م على  م��ف��ه���م  اإىل  الإن�����ش��ان��ي��ة 
اجل��م��ع ب���ني اأف�����ش��ل ال��ع��ق���ل واآخ���ر 
تقنيات العلم مل�اجهة اأهم التحديات 
ياأتي  و  لها  واإيجاد حل�ل  الإن�شانية 
مبادرات  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون  اإط���الق���ه���ا 
العاملية  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 
امل�شتقبل.وتهدف  دب���ي  وم�����ش��رع��ات 
التكن�ل�جيا  تط�يع  اإىل  امل�شرعات 
احل����دي����ث����ة خل����دم����ة الإن���������ش����ان����ي����ة، 
العمل  يف  ملم��شة  نقالت  وحتقيق 
الذكاء  حل�ل  با�شتخدام  الإن�����ش��اين 
املالية  الكفاءة  وزي��ادة  ال�شطناعي، 
بالعمل  امل��ع��ن��ي��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ات  ل��ك��اف��ة 
اخلري والإن�شاين واملن�ش�ية حتت 
اآل مكت�م  را�شد  مبادرات حممد بن 
اخت�شار  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�قت وم�شاعفة الإجناز يف جمال 
اأفكار  با�شتخدام  الإن�����ش��اين  العمل 
ورائ��دة.و���ش��رك��ز م�شرعات  ج��دي��دة 
رئي�شية  حتديات  اأرب��ع��ة  على  اخل��ر 
التحدي  يتمثل  املنطقة..  ت�اجهها 
لت�فر  حل�ل  عن  البحث  يف  الأول 
اأدواته  التعليم الإلكروين وت�شهيل 
لالأطفال  ع��ل��ي��ه  احل�����ش���ل  و���ش��ب��ل 
الالجئني عرب تط�ير اآليات جديدة، 
تتيح  مبتكرة،  اإلكرونية  كمن�شات 
التعليم  م��ن  امل��ح��روم��ني  ل��الأط��ف��ال 
الن���خ���راط يف ن��ظ��م درا���ش��ي��ة �شمن 
من  متكنهم  حم��ف��زة  تعليمية  بيئة 

بناء من�شة لال�شتفادة من مهاراتهم 
ومنتجاتهم  وخدماتهم  وطاقاتهم 
الإلكروين  الف�شاء  يف  وت�ش�يقها 
اقت�شادية  ف��ر���ش��ا  ل��ه��م  ي���ف��ر  مب���ا 

حقيقية.
الرابع  ال��ت��ح��دي  ي�����ش��م��ل  ذل����ك  اإىل 
باللغة  ال��ق��رائ��ي  امل��ح��ت���ى  ت��ط���ي��ر 
ال��ع��رب��ي��ة وت������ش��ي��ع ن��ط��اق ن�����ش��ره يف 
ظ���ل ���ش��ع��ف امل��ح��ت���ى ال��ع��رب��ي على 
ت�شعى  و����ش����ف  الن����رن����ت،  ���ش��ب��ك��ة 
امل�شرعات الإن�شانية اإىل ابتكار حل�ل 
الكرونية مل�شاعفة املحت�ى العربي 

على النرنت وزيادة ج�دته.
جزءا  الإن�شانية  امل�شرعات  و�شتك�ن 
والتي  امل�شتقبل  دب��ي  م�شرعات  م��ن 
لل�شركات  ف����ري����دة  ف���ر����ش���ة  ت���ق���دم 
جمم�عة  م��ع  للعمل  التكن�ل�جية 
والهيئات  امل����ؤ����ش�������ش���ات  م���ن  رائ������دة 
احل��ك���م��ي��ة يف دب���ي، وال��ت���ا���ش��ل مع 
ك�����ادره����ا امل��ه��ن��ي��ة وال����ش���ت���ف���ادة من 
التخ�ش�شية.  وخرباتهم  م���ارده��م 
رئي�شي  ب�شكل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  و 
ومتكاملة  حي�ية  بيئة  ت���ف��ر  اإىل 
ت���ف���ت���ح امل�����ج�����ال اأم����������ام امل�������ش���ارك���ني 
ل�شتك�شاف  الن�شانية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
ف��ر���ش وجم�����الت ج���دي���دة لتقدمي 
والتقنيات  الب���ت���ك���اري���ة،  احل����ل�����ل 
واخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة وال���ق���ادرة على 
ت�قيع  يف  ي�شهم  مب��ا  ال��ع��امل  تغير 
اأي  اأو  ت��ف��اه��م  مل���ذك���رات  امل�����ش��ارك��ني 
تنفيذ  لتم�يل  م�شركة  اتفاقيات 
امل�شاريع التجريبية بعد انتهاء فرة 
 65 �شاركت  الي�م  الربنامج.وحتى 
م�شرعات  ب��رن��ام��ج  يف  دول��ي��ة  �شركة 
 47 ت�قيع  مت  فيما  امل�شتقبل  دب��ي 

مذكرة تفاهم.

 اأطلق امل�شرعات الإن�شانية الأوىل من نوعها يف العامل العربي

حممد بن را�سد: ن�سعى لت�سريع اخلري وتر�سيخ الكفاءة وحتقيق قفزات نوعية وتقنية يف العمل الإن�ساين
حممد بن را�سد ي�سدر قرارا بتخفي�ش املخالفات 

املرورية يف دبي 50 باملائة مبنا�سبة عام اخلري
•• دبي- وام:

الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأ�شدر 
املخالفات  قيمة  بخف�ش  ق���رارا  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال�����زراء  جمل�ش  رئي�ش 
املرورية يف دبي وبدل حجز املركبات اإىل 50 % على املخالفات املراكمة من 
العام  نهاية  وحتى  املقبل  ي�لي�  من  الأول  من  اعتبارا  دون  فما   2016 ع��ام 

مبنا�شبة عام اخلر.
وقال �شعادة الل�اء عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي اإن هذا القرار 
 2016 �شيطبق على املخالفات املرورية املراكمة التي مت حتريرها يف العام 
وذل��ك عند  التي ح��ررت �شدها خمالفات يف دبي  املركبات كافة  فما دون على 
نهاية  املقبل وحتى  ي�لي�  الأول من  اعتبارا من  املخالفات  تلك  ت�شديد قيمة 
العام لفتا اإىل اأن قرار التخفي�ش ل ي�شمل املخالفات املحررة اعتبارا من بداية 
عام 2017 فما بعدها.واأو�شح اأن القرار ياأتي دعما ملبادرات عام اخلر الذي 
اأعلنه �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل 
�شمن حماوره الأ�شا�شية التي ت�شمل امل�ش�ؤولية الجتماعية والتط�ع وخدمة 
نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  من  وحر�شا  ال�طن 
ال���زراء حاكم دبي رعاه اهلل على تر�شيخ مفه�م  رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اأن  تاأكيدا على  العطاء كت�جه جمتمعي عام تنخرط فيه فئات املجتمع كافة 
تعد  باتت  التي  الإم��ارات��ي��ة  ال�شخ�شية  اأه��م مميزات  هما من  وال��ب��ذل  العطاء 

من�ذجا يحتذى يف هذا املجال.
القن�ات  العديد من  وف��رت  دب��ي  �شرطة  اأن  امل��ري  الل�اء عبداهلل  �شعادة  واأك��د 
ومراكز  للمرور  العامة  الإدارة  خ��الل  م��ن  املخالفات  دف��ع  عمليات  لت�شهيل 
للمخالفات  الآيل  الدفع  وماكينات  املركبات  ت�شجيل  واأم��اك��ن  كافة  ال�شرطة 
الإنرنت وكذلك من خالل بنك  التجارية وغرها وعرب  املراكز  املنت�شرة يف 
الإمارات ومكاتب هيئة الطرق وامل�ا�شالت م�شرا اإىل اأن التخفي�ش �شيح�شب 

تلقائيا عند دفع املخالفات.
اأفراد  على  الأع��ب��اء  تخفيف  يف  ي�شهم  التخفي�ش  ق��رار  اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
املجتمع ويعترب حتفيزا وت�شهيال لت�شديد املخالفات املراكمة ومتكني اأ�شحاب 
من  املقدمة  امل��ب��ادرات  اإىل  اإ�شافة  تراخي�شها  وجتديد  تاأمينها  من  املركبات 
�شرطة  انطالقا من حر�ش  عام اخلر  دبي مبنا�شبة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
دبي على تبني املبادرات التي ترجم ت�جيهات القيادة الر�شيدة يف �شاأن اإ�شعاد 
ترتبت  الذين  املركبات  اأ�شحاب  دب��ي  �شرطة  ع��ام  قائد  املجتمع.ووجه  اأف���راد 
عليهم املخالفات بال�شتفادة من هذه املكرمة واخل�شم املمن�ح خالل عام اخلر 
ودفع املخالفات املتاأخرة عرب التطبيق الذكي ل�شرطة دبي داعيا افراد املجتمع 
اإىل �شرورة اللتزام باأنظمة وق�انني ال�شر واملرور من اأجل احلفاظ على اأمن 

و�شالمة جميع م�شتخدمي طرق الإمارة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

 اأو�شحت بلدية دبي اأن الل�ن الربتقايل الذي �ش�هد خالل ال�شاعات 
املا�شية يف القناة املائية مبنطقة املارينا يف دبي ناجم عن بع�ش اأعمال 
التي  ال�شبخة  ق��رن  منطقة  يف  يقع  اإن�شائي  مل�شروع  امل�شاحبة  احلفر 
تربطها �شبكة �شرف الأمطار مبنطقة املارينا . وقالت البلدية بهذه 
املنا�شبة اإنه مت اتخاذ الالزم للتاأكد من عدم ت�شريب مزيد من هذه املادة 
عرب �شبكة ال�شرف على الرغم من ك�نها ل متثل اأي �شكل من اأ�شكال 
التهديد البيئي على احلياة البحرية و �شحة الإن�شان على الإطالق 
وذلك وفق تقرير املعاينة املبدئية للم�قع وتتبع م�شدر الل�ن اإ�شافة 

اأظهرت اأن املادة امل�ش�ؤولة عن تل�ن املياه هي مادة “البنت�نايت” والتي 
و�شلت اىل القناة ب�ا�شطة اأنظمة ت�شريف مياه ال�شطح والأمطار وهي 
العر�شية  القن�ات  ثقب  اأو  احلفر  اأعمال  اأثناء  اأحيانا  ت�شتخدم  م��ادة 
لك�نها تعمل على متا�شك جدران البئر وتق�يتها وتدعيمها. واأ�شاف 
البيان اإن “البنت�نايت” مادة ت�شبه ال�شمنت لها ل�ن غالبا ما يك�ن 
بنيا وي�شكل عند اإ�شافة املاء اإليه معلقا اأو م�شتحلبا كثيف الق�ام لكنه 
الربة  ج���ان��ب  علي  ي�شغط  املعلق  وه��ذا  ال�شمنت  مثل  يت�شلب  ل 
ي�شمح  بكثر من اخلر�شانة مما  اأق��ل  كثافته  اأن  كما  انهيارها  فيمنع 
ي�شتعمل يف �شب اخل�ازيق وحفر  و ه�  ب�شب اخلر�شانة من خالله 

النفاق مباكينات احلفر النفقي 

للتاأكد  الفح��شات  من  ملزيد  املياه  من  اأخذها  مت  التي  العينات  اإىل 
ب�ش�رة  بالنح�شار  الل�ن  فيه هذا  ب��داأ  ال��ذي  ال�قت  �شالمتها يف  من 
القناة  البلدية جمع عينات من مياه  واأك��دت  القناة.  كبرة من مياه 
لإخ�شاعها ملزيد من الفح��شات املخربية للتاأكد من �شبب تل�ن املياه 
كافة  الالزمة  الإج���راءات  اتخذت  اأنها  اإىل  الربتقايل م�شرة  بالل�ن 
ف�ر ورود املعل�مات بخ�ش��ش انت�شار هذا الل�ن غر الطبيعي يف مياه 
ال�شرورية  التدابر  اتباع  على  البلدية  حر�ش  على  و�شددت  القناة. 
كافة يف مثل تلك احلالت للتاأكد من �شالمة اجلمه�ر والبيئة يف ظل 
اإمتالكها خططا وا�شحة للتعامل مع احلالت الطارئة املماثلة اإذا ما 
تطلب الأمر ذلك. وقال بيان �شادر عن بلدية دبي اإن املعاينة الأولية 

الدفاع املدين: متابعة ميدانية للمراكز للوقوف على اجلاهزية التامة حلالت الطوارئ
•• اأبوظبي-وام:

 اأكد الل�اء جا�شم حممد املرزوقي 
ق��ائ��د ع��ام ال��دف��اع امل���دين ب�زارة 
العامة  القيادة  حر�ش  الداخلية 
الفريق  ت���ج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ  �شم� 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
الداخلية اخلا�شة  وزي��ر  ال���زراء 
للمراكز  امل�������ش����ؤول���ني  مب��ت��اب��ع��ة 
اجلاهزية  على  لل�ق�ف  ميدانيا 
ال��ط���ارئ وتفقد  التامة حل��الت 
واملركبات  وامل�����ع�����دات  الج����ه����زة 

ب�ش�رة دورية.

اإليهم  امل�كلة  املهام  تنفيذ  واآلية 
يف م��ن��اط��ق الخ��ت�����ش��ا���ش مب��ا يف 
التفتي�ش  ح���م���الت  ن��ت��ائ��ج  ذل����ك 
الي�مية للمباين واملن�شاآت للتاأكد 
من تطبيقها ل�شراطات ال�قاية 

وال�شالمة.
اأن  ال��ري��ام��ي  حمد  العقيد  وق���ال 
املفاجئة  ال���زي���ارات  م��ن  ال��ه��دف 
الإقليمية  ل���الإدارات  والروتينية 
واملراكز التابعة لها ه� رفع درجة 
الدفاع  اجلاهزية يف كافة مراكز 
امل����دين خ��ا���ش��ة م���ع ق����دوم ف�شل 
ارتفاع  م��ن  ي�شهده  وم��ا  ال�شيف 
يف درجات احلرارة وذلك للخروج 

ب��ق��ي��ادة ال���دف���اع امل����دين ب�����داأت يف 
�شل�شلة  اجل��اري  امل��ب��ارك  رم�شان 

واأ���ش��ار اإىل ق��ي��ام م�����ش���ؤويل جلان 
الكفاءة  وت��ط���ي��ر  امل��راك��ز  تقييم 
تفقدية  ب����زي����ارات  واجل���اه���زي���ة 
لعدد  مفاجئة  ج���لت  بينها  من 
م����ن م����راك����ز ال����دف����اع امل������دين يف 
ال�قاية  ج��ه���د  ل��ت��ع��زي��ز  ال���دول���ة 
والتحديات  امل��خ��اط��ر  مل���اج��ه��ة 
واملمتلكات  الأرواح  على  للحفاظ 
وكانت  ال���ط��ن��ي��ة.  وامل��ك��ت�����ش��ب��ات 
وتط�ير  امل����راك����ز  ت��ق��ي��ي��م  جل��ن��ة 
بالقيادة  وج��اه��زي��ت��ه��ا  ك��ف��اءت��ه��ا 
برئا�شة  امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
الريامي  ���ش��ع��ي��د  ح��م��د  ال��ع��ق��ي��د 
الإط����ف����اء  �����ش�����ؤون  اإدارة  م���دي���ر 

لإدارات  التفقدية  ال��زي��ارات  م��ن 
ال��دف��اع امل���دين الإق��ل��ي��م��ي��ة وعدد 
لل�ق�ف  لها،  التابعة  املراكز  من 
وقيا�ش  ج��اه��زي��ت��ه��ا  م����دى  ع��ل��ى 
زمن �شرعة ال�شتجابة يف حالت 
الط�ارئ. واأطلعت اللجنة خالل 
الزيارة على مدى جاهزية اآليات 
ومركبات الدفاع املدين والأجهزة 
احل�ادث  مع  بالتعامل  اخلا�شة 
مبناق�شة  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ام���ت  ك���م���ا 
للمراكز  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 
والتي مت اإعدادها مل�اجهة حالت 
ال���ط����ارئ، والط����الع على طرق 
املراكز  ل�شباط  امل��ي��داين  العمل 

الإبقاء  اأهمية  م�ؤكدا  والإن��ق��اذ.. 
ع���ل���ى اجل���اه���زي���ة وت��ق��ل��ي��ل زمن 

عمليات  يف  امل��م��ار���ش��ات  ب��اأف�����ش��ل 
والإطفاء  والإخ����الء  ال�شتجابة 

ال���ش��ت��ج��اب��ة مل��ك��اف��ح��ة احل������ادث 
للحفاظ على �شالمة اجلميع.

»الداخلية« تدعو ال�سائقني لاللتزام 
بقواعد واأنظمة املرور خالل اإجازة العيد

•• اأبوظبي-وام:

�شائقي  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  دع����ت   
املركبات اإىل اللتزام التام بق�اعد 
والتقيد  وامل����رور  ال�����ش��ر  واأن��ظ��م��ة 
الطرق  ع��ل��ى  امل���ح���ددة  ب��ال�����ش��رع��ة 
ليجنب�ا اأنف�شهم وغرهم خماطر 
وما  امل��روري��ة  ل��ل��ح���ادث  التعر�ش 
وخ�شائر  اإ�شابات  من  عنها  ينجم 

خالل اإجازة عيد الفطر ال�شعيد.
الزعابي  العميد غيث ح�شن  ودع��ا 
م��دي��ر ع���ام ال��ت��ن�����ش��ي��ق امل������روري يف 
وزارة  ح��م��ل��ة  اإط�������ار  يف  ال�����������زارة 
يكتمل   .. ب�شالمتهم   « الداخلية 
ع���دم  اإىل  ال�������ش���ائ���ق���ني   « ال���ع���ي���د 
القيادة  اث��ن��اء  ال��ه��ات��ف  ا���ش��ت��خ��دام 
والرد على ر�شائل املعايدة او ت�شفح 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.
البع�ش  اه������م������ال  م������ن  حم���������ذرا 
ال�شالمة  وا���ش��راط��ات  لتعليمات 
وامل��رور من خالل  ال�شر  واأنظمة 
باله�اتف  ل��ق��ط��ات  او  ���ش���ر  اأخ����ذ 
اث��ن��اء ال��ق��ي��ادة الم���ر ال���ذي ي�شكل 
خم��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان���ن وي��ع��ر���ش حياة 
ال�����ش��ائ��ق والخ���ري���ن خل��ط��ر وق�ع 
اأهمية  واأك����د  امل���روري���ة.  احل�����ادث 
اللتزام بتعليمات واإر�شادات املرور 
املراكز  يف  وخ��ا���ش��ة  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
والقيادة  ال���ت���ج���اري���ة  والأ������ش������اق 
الأماكن  ه����ذه  يف  وت�����اأن  ب��ح��ر���ش 
وعدم قيادة املركبة ب�ش�ره خطره 
للخطر  الآخ��ري��ن  حياة  وتعري�ش 
وا�شتعمال  اليمني  من  التجاوز  اأو 
الإ�شارة عند تغير الجتاه وترك 

وعدم  املركبات  بني  كافية  م�شافة 
عرقلة حركة املرور نتيجة ال�ق�ف 
اخلاطئ يف امل�اقف العامة م�شددا 
على �شرورة عدم ا�شتخدام امل�اقف 
املخ�ش�شة لأ�شحاب الهمم والدفاع 
املدين اأو الإ�شعاف والإنفاذ حتى ل 

ي�ؤدي ذلك لعرقلة عملهم.
والدوريات  امل��رور  اإدارات  اإن  وق��ال 
يف الدولة �شتق�م بتكثيف دورياتها 
اخلارجية  ال���ط���رق  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
العيد  اإج������ازة  خ����الل  وال��داخ��ل��ي��ة 
�شديدا  ازدح�����ام�����ا  ت�����ش��ه��د  ال����ت����ي 
حل��رك��ة ال�����ش��ر وامل�����رور م��ن اأجل 
املرورية  احلركة  ان�شيابية  �شمان 
والتعامل  الزدح�������ام  م���ن  واحل����د 
م���ع احل������الت ال���ط���ارئ���ة ال���ت���ي قد 
املباركة.  الأي����ام  ه���ذه  �شف�  تعكر 
قيام  ������ش�����رورة  ال����زع����اب����ي  واأك��������د 
يتعر�ش�ن  الذين  املركبات  �شائقي 
ينتج  والتي ل  الب�شيطة  للح�ادث 
عنها اإ�شابات اإىل اإخراج مركباتهم 
خارج الطريق وعدم عرقلة حركة 
ال�شر وامل��رور على الطرق واحلد 

جت�شيدا  امل������روري  الزدح�������ام  م���ن 
الداخلية  وزارة  ل���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
الطرق.  اأم�����ن  ل�����ش��ب��ط  ال���ه���ادف���ة 
التقيد  ���ش��رورة  ال�شائقني  ونا�شد 
الطرقات  على  امل��ح��ددة  بال�شرعة 
خ�����ش������ش��ا اخل��ارج��ي��ة م��ن��ه��ا حيث 
ي����ق�����م ال����ك����ث����ر م�����ن امل�����اط����ن����ني 
الأهايل  وزي��ارة  بالتنزه  واملقيمني 
والأ�شدقاء يف اإمارات الدولة واأخذ 
اأخطاء  وت���ق��ع  احل��ي��ط��ة واحل����ذر 
الأمان  ح��زام  وا�شتخدام  الآخرين 
وم��ن��ع ج��ل������ش الأط���ف���ال مم��ن هم 
الأمامية  املقاعد  يف  العا�شرة  دون 
املقاعد  يف  جل��شهم  ���ش��رورة  م��ع 

اخللفية حر�شا على �شالمتهم.
بالتهنئة  الزعابي  العميد  وت�جه 
بهذه  وامل��ق��ي��م��ني  امل����اط���ن���ني  اإىل 
امل��ن��ا���ش��ب��ة داع���ي���ا امل������ىل ع���ز وجل 
العربية  الأم��ت��ني  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده  اأن 
واليمن  ب���اخل���ر  والإ�����ش����الم����ي����ة 
وال�����ربك�����ات. وك���ان���ت ال���������زارة قد 
ب�شالمتهم.   « م����ب����ادرة  اأط���ل���ق���ت 
اللجنة  ق��ب��ل  م��ن   « ال��ع��ي��د  يكتمل 
الفرعية للحمالت امل�حدة ب�زارة 
الإعالم  اإدارة  وتنفذها  الداخلية 
لالإ�شناد  العامة  ب����الإدارة  الأم��ن��ي 
ب��ال���زارة وحت��ذر من كافة  الأمني 
�شمانا  ال�شلبية  واملظاهر  املخاطر 
ل�����ش��الم��ة امل��ج��ت��م��ع واآم����ن����ه ال���ذي 
ي�����ش��ك��ل حم�����را ح�����ش��اري��ا يف عمل 
جه�دها  ���ش��م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
والأم���ان  الم���ن  م�شرة  تعزيز  يف 
اجلمه�ر  �شالمة  على  واحل��ف��اظ 

وممتلكاتهم.

اإقبال كبري على معر�ش نادي دبي لأ�سحاب الهمم 
•• دبي-وام:

باأ�شحاب  اخلا�شة  الت�ع�ية  الكتيبات  معر�ش  ي�شهد   
الهمم خالل  دبي لأ�شحاب  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي  الهمم 
من  كبرا  اإق��ب��ال  الفطر  عيد  ف��رة  ويف  رم�شان  �شهر 

اأفراد املجتمع والعائالت.
النادي  ب��رام��ج  ي��اأت��ي �شمن  ال���ذي  امل��ع��ر���ش -  وي��ه��دف 
ال�شهر  املتن�عة خالل  والت�ع�ية  والثقافية  الريا�شية 
وتعريفهم  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  ال��ت���ا���ش��ل  اإىل   - ال��ف�����ش��ي��ل 
الإبداع  على  حتفيزهم  وكيفية  الهمم  اأ���ش��ح��اب  ب��دور 
التي  الكتيبات  يف  وذلك  الكامنة  م�اهبهم  وا�شتعرا�ش 

مت ت�شميمها بر�ش�مات �شيقة تنا�شب الأطفال.
امل��ت���اج��د يف فروع  العمل  وف��رق  الكتيبات  ه��ذه  وت��ق��دم 
امل��ع��ر���ش ن��ب��ذة ع��ن ت��اري��خ ن���ادي دب���ي لأ���ش��ح��اب الهمم 
وكيفية الت�ا�شل مع النادي لت�شجيل الراغبني مبمار�شة 

الن�شاط الريا�شي والثقايف من اأ�شحاب الهمم.
ويقام معر�ش بيع الكتيبات يف 10 مراكز ت�ش�ق يف دبي 

وهي : اإمارات م�ل وابن بط�طة م�ل ومركز برجمان 
�شنر  �شيتي  ودي��رة  �شيتي  ف�شتيفال  ودب��ي  وايف  ومركز 
ماركت  هايرب  ول�ل�  م���ل  �ش�قات  وب��ن  م���ل  والغرير 

والريف م�ل.
وعرب ثاين جمعة بالرقاد رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي دبي 
لأ�شحاب الهمم عن تقديره جله�د القائمني على هذه 
املبادرة التي تاأتي بهدف ت�شجيع الأطفال من اأ�شحاب 
اإىل  وجذبهم  الريا�شي  الن�شاط  ممار�شة  على  الهمم 
الفردية  الريا�شات  نادي دبي لأ�شحاب الهمم لتجربة 

واجلماعية وامل�شاركة يف الن�شاطات الثقافية.
اإىل  ال��ذي نهدف من خالله  املعر�ش  اأهمية هذا  واأك��د 
الهمم  اأ�شحاب  اأم��ام  تقف  التي  احل�اجز  على  التغلب 
لالندماج يف املجتمع وممار�شة الأن�شطة التي يف�شل�نها 
.. م�شرا اإىل اأن هذه الكتيبات تقدم لهم ق�ش�شا ملهمة 
ومعل�مات قيمة ناأمل اأن ت�شهم يف حتفيزهم على اإبراز 
قدراتهم وك�شب التحديات والتاأكيد على م�قعهم املهم 

والأ�شا�شي يف املجتمع.

يف اإطار مبادرات عام اخلري التي ر�شدتها وكالة الإمارات للف�شاء

قطاع الف�ساء الوطني ي�سارك يف توزيع وجبات الإفطار على ال�سائمني بجامع ال�سيخ زايد الكبري
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شم�  اإع��الن �شاحب   جت��اوب��اً مع 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
»ح��ف��ظ��ه اهلل« عام  ال���دول���ة  رئ��ي�����ش 
دول����ة  يف  ل��ل��خ��ر  ع����ام����اً   2017
�شارك  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
يف  بالدولة  الف�شاء  قطاع  م�ظف� 
املجتمعية،  اخل��ر«  »ف�شاء  م��ب��ادرة 
ك�شفراء  التط�ع  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
»مزون  م�شروع  يف  للعمل  للف�شاء 
�شي�ف  خ��دم��ة  يف  املتمثل  اخل���ر« 
اجلامع وامل�شاركة يف ت�زيع وجبات 
الإفطار على ال�شائمني التي يق�م 
�شباط  ن��ادي  وجتهيزها  ب��اإع��داده��ا 
ال��ق���ات امل�����ش��ل��ح��ة.  وج���رى تنظيم 
امل����ب����ادرة ب���ق���ي���ادة وك���ال���ة الإم�������ارات 
ل��ل��ف�����ش��اء وم�������ش���ارك���ة مم��ث��ل��ني عن 
�شناعة  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  اجل���ه���ات 
العاملة  وال�شركات  الف�شاء  وعل�م 
جامع  مركز  مع  بالتعاون  واملُ�شغلة 
ت�شعى  ح��ي��ث  ال��ك��ب��ر،  زاي���د  ال�شيخ 
مبادرة »ف�شاء اخلر« لن�شر وتر�شيخ 

الف�شيل،  ال�شهر  خ��الل  التط�ع  يف 
اخلر  ف�شاء  م��ب��ادرات  �شمن  ياأتي 
ال��ت��ي ر���ش��دت��ه��ا ل��ه��ذا ال���ع���ام، حيث 
����ش���م ال�����ف����د امل�������ش���ارك اأك������ر 50 
الياه  ال�كالة، و«�شركة  م�ظف من 
و�شركة  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة«،  ل��الت�����ش��الت 
ومركز  ل����الت���������ش����الت،  »ال�����ري�����ا« 

مفه�م امل�ش�ؤولية املجتمعية يف قطاع 
اإىل  وال��ش�ل  ال��دول��ة،  يف  الف�شاء 
اإطار عمل متكامل وم�شتدام للعمل 
التط�عي، الذي يعد من الأول�يات 
واأو�شحت  ل����ل����دول����ة.    ال����ط���ن���ي���ة 
تنظيم  اأن  للف�شاء  الإم��ارات  وكالة 
ال�طني  ال��ف�����ش��اء  ق��ط��اع  م�����ش��ارك��ة 

حممد بن را�شد للف�شاء، وغرهم 
احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  الهيئات  من 
والذين  ال��ق��ط��اع،  ���ش��م��ن  ال��ع��ام��ل��ة 
ال�شائمني  خ����دم����ة  يف  ����ش���اه���م����ا 
واحل��ر���ش على راح��ت��ه��م. ي��ذك��ر اأن 
ي�شتقبل  الكبر  زاي��د  ال�شيخ  جامع 
األ����ف ���ش��ائ��م ي�مياً   27 اأك����ر م��ن 

املبارك، وذلك  �شهر رم�شان  خالل 
اثنتي  الإف��ط��ار يف  وج��ب��ات  لتقدمي 
عرب  م���زع��ة  مكيفة  خيمة  ع�����ش��رة 
باحات اجلامع، والتي تقدم وجبات 
الإفطار لل�شائمني عن روح املغف�ر 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«. 

بلدية دبي: اللون الربتقايل يف قناة املارينا ناجم عن مادة اإن�سائية غري �سارة للبيئة اأو الإن�سان

واملراأة مر�شحة للف�شل مبا يف ذلك ا�شتمرار كل الق�الب النمطية 
التي ت�شع الفتاة واملراأة ب�شفة تلقائية يف مرتبة دنيا اأو على اأح�شن 
فر�ش  ت�فر  على  اأي�شا  القرار  م�شروع  ركز  و  بيت.  كربة  تقدير 
مركزهن  عن  النظر  بغ�ش  الفتيات  جميع  تعليم  تتيح  مت�شاوية 
اإىل  املنتميات  فيهن  مب��ا  ال�شحي  اأو  الق��ت�����ش��ادي  اأو  الجتماعي 
وفتيات  الإع��اق��ة  ذوات  والفتيات  م�شتبعدة  اأو  مهم�شة  جمم�عات 
واللغ�ية  والدينية  الإث��ن��ي��ة  الأق��ل��ي��ات  وفتيات  الأ�شلية  ال�شع�ب 

والفتيات الل�اتي يع�شن يف املناطق الريفية.
ون�ه �شعادته اإىل اأن م�شروع القرار حر�ش على اأن ي�شع م�شاألة حق 
للتنمية  املتحدة  اأجندة الأمم  التعليم �شمن دينامكية  الفتيات يف 
الدعم  ت���ف��ر  على  الركيز  خ��الل  م��ن   2030 ل��ع��ام  امل�شتدامة 
امل�شاواة فر�ش  قدم  على  والفتيان  الفتيات  لإتاحة جلميع  املالئم 
ن���ع. و يف هذا  اأي  احل�ش�ل على تعليم ذي ج���دة دون متييز من 
ال�شدد حث م�شروع القرار الدول على الق�شاء على جميع العقبات 
التي حت�ل دون اإعمال حق الفتيات يف التعليم مبا يف ذلك الق�انني 
اأو  ال��ع��ادات  جميع  على  والق�شاء  والفقر  التمييزية  وال�شيا�شات 
التقاليد اأو العتبارات الدينية والعقبات املالية وكل اأ�شكال العنف 
مبا يف ذلك العنف اجلن�شاين يف البيئة املدر�شية واملمار�شات ال�شارة 
النمطية  وال��ق���ال��ب  الأن��ث���ي��ة  التنا�شلية  الأع�����ش��اء  ت�ش�يه  مثل 

اجلن�شانية والزواج املبكر والق�شري للفتيات واحلمل املبكر.
ومن جملة الع�امل الأ�شا�شية لتنفيذ حق الفتيات يف التعليم حث 
اآمنة  بيئة  ل�شمان  جه�دها  م�ا�شلة  على  ال��دول  ال��ق��رار  م�شروع 
داخل املدار�ش من خالل تزويد اأماكن التعليم الإبتدائي والثان�ي 

على وجه اخل�ش��ش بالإمكانات الكاملة التي تتيح و�ش�ل الفتيات 
اإىل املياه املاأم�نة واملرافق ال�شحية املجهزة مبا ي�شاهم يف التحاق 

الفتيات باملدار�ش وا�شتمرارهن فيها.
و فيما يتعلق مبا يجري خارج املدار�ش وعلى م�شارفها دعا م�شروع 
القرار الدول اإىل اإزالة جميع العقبات التي تتعلق بحماية الأطفال 
واعتماد  لهن  والأم���ن  ال�شالمة  ���ش��روط  وت���ف��ر  الفتيات  خا�شة 
و�شمان  العنف  اأ���ش��ك��ال  جميع  على  الق�شاء  اإىل  تهدف  �شيا�شات 
حميط خارجي حلمايتهن من التعر�ش للتهديدات اأو العتداءات 
الإرهابية،  التي ت�شكلها اجلماعات  اجل�شدية مبا يف ذلك املخاطر 

لدى اإلتحاقهن باملدار�ش.
ويف فقراته الأخرة ركز م�شروع القرار على اأهمية التعاون الدويل 
تقدميها  الغنية  للدول  ميكن  التي  املالية  اأو  الفنية  وامل�شاعدات 
للدول الفقرة من خالل مت�يل م�شارع وبرامج تتعلق باإعمال حق 
املتزايدة بني الذك�ر والإن��اث يف  التعليم و�شد الفج�ة  الفتيات يف 

هذه الدول.
اأم��ام جمل�ش  الإم��ارات��ي  ال��ق��رار  و يف ختام كلمته لتقدمي م�شروع 
وتقديره  �شكره  عن  الزعابي  ال�شفر  �شعادة  عرب  الإن�شان  حق�ق 
الدورة  ه��ذه  اأث��ن��اء  وقدمه  ال�شامي  املف��ش  اأع��ده  ال��ذي  للتقرير 
ب�شكل كبر يف  �شاهم  وال��ذي  التعليم  الفتيات يف  تعزيز حق  ح�ل 
رفع م�شت�ى النقا�ش واإثراء م�شروع القرار املعرو�ش اأمام املجل�ش 
و و�شع ال�شبل الكفيلة خلف�ش معدل انقطاع الفتيات عن الدرا�شة 
واإمتام حق كل فتاة للتعليم وفقا للهدف الرابع من اأجندة التنمية 

لالأمم املتحدة لعام 2030.

•• جنيف-وام:

ق��رار مقدم من  بالجماع م�شروع  الإن�شان  اعتمد جمل�ش حق�ق   
دولة المارات حتت عن�ان حتقيق امل�شاواة يف متتع كل فتاة باحلق 
يف التعليم وذلك يف اإطار البند الثالث من اأعمال الدورة اخلام�شة 

والثالثني للمجل�ش املنعقدة حاليا يف جنيف .
الحتاد  دول  ك��ل  منها  الآن  حتى  دول��ة   80 ح���ايل  امل�شروع  تبنى 

الأوروبي اإ�شافة اإىل املجم�عة العربية بكاملها.
�شامل  عبيد  �شعادة  اأك��د  الإم��ارات��ي  ال��ق��رار  م�شروع  تقدمي  ول��دى 
ال��زع��اب��ي امل��ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة الم�����ارات ل���دى ل���الأمم املتحدة 
واملنظمات الدولية الأخرى يف جنيف اأنه بالرغم من التط�ر الذي 
�شهده قطاع تعليم الفتيات اإل اأن املنظمات الدولية املتخ�ش�شة ت�شر 
كلها اإىل وج�د فارق �شا�شع ومقلق بالن�شبة لعدم امل�شاواة يف التعليم 
لتلك  الأخ��رة  الإح�شائيات  اأن  .. م��شحا  والفتيان  الفتيات  بني 
املنظمات تربز وج�د 57 ملي�ن طفل حمرومني من التدري�ش من 
بينهم 31 ملي�ن فتاة بالإ�شافة اإىل اأن ثلثي الكبار غر املتعلمني 
ه� من  الدرا�شة  الأك��رب ممن يرك�ن  العدد  واأن  الن�شاء  هم من 

الفتيات اأكر من الفتيان خا�شة يف املناطق الريفية.
واأ�شاف �شعادته اإنه على خلفية هذه احلقائق املقلقة �شعى م�شروع 
م�شاألة  تكت�شيها  التي  الق�ش�ى  الأهمية  على  الركيز  اإىل  القرار 
تعزيز وتفعيل حق الفتيات يف التعليم باعتباره حقا م�شاعفا ي�ؤثر 
اإعمال  اأنه بدون  امل�شروع  ي�ؤكد  اإذ   .. الأخ��رى  على جميع احلق�ق 
حق الفتيات يف التعليم فاإن جميع املحاولت الآخرى لتمكني الفتاة 

الهالل الأحمر الإماراتي وفريق م�ست�سفيات VPS ي�ستقبلون اجلرحى اليمنيني يف الهند

جمل�ش حقوق الإن�سان يعتمد بالجماع م�سروع قرار اماراتي حول حق كل فتاة بالتمتع بالتعليم

•• نيودلهي-وام:

و���ش��ل��ت ال��ط��ائ��رة اخل��ا���ش��ة التي 
تقل عددا من اجلرحى اليمنيني 
العا�شمة  اإىل  ام�ش  ومرافقيهم 
العالج  لتلقي  ني�دلهي  الهندية 
يف امل�شت�شفيات الهندية على نفقة 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
�شاحب  ل���ت����ج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذا 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شم� 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان 
و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 
اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للق�ات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�شيخ  ���ش��م���  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ش 

هيئة الهالل الأحمر.

ب�شبب  ج��ان��ب��ه��م  اإىل  وال�����ق�����ف 
احل�ثية.. لالنتهاكات  تعر�شهم 

و���ش��م��ن م���ب���ادرة ح��ك���م��ة ودول���ة 
الإمارات من خالل هيئة الهالل 
 1500 اأكر من  لعالج  الأحمر 
جريح ميني. واأكد �شعادة الدكت�ر 
�شفر  البنا  الرحمن  عبد  اأحمد 
الهند  ل����دى ج��م��ه���ري��ة  ال���دول���ة 
التن�شيق  ع��ل��ى  ال�����ش��ف��ارة  ح��ر���ش 
مع الهالل الأحمر الإماراتي من 
م�شت�شفيات  جمم�عة  وم��ع  جهة 
VPS على الإ�شراف ورعاية هذه 
�شعادته  ووج��ه  الكرمية.  امل��ب��ادرة 
وامل�شرفني  ال�������ش���ف���ارة  اأع���������ش����اء 
امل��ر���ش��ى يف جمم�عة  ع��الج  على 
باملتابعة   VPS م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
احتياجاتهم  وت��اأم��ني  املت�ا�شلة 

وراحتهم ومرافقيهم.

لعالج  اخل�����ط������ة  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
اجلرحى من ابناء ال�شعب اليمني 
معاناتهم  من  للتخفيف  ال�شقيق 

ا����ش���ت���ق���ب���ال اجل���رح���ى  وك��������ان يف 
ومرافقيهم اأع�شاء �شفارة الدولة 
جمم�عة  وف���ري���ق  ن��ي���دل��ه��ي  يف 

جهزت  حيث   VPS م�شت�شفيات 
ال�شرورية  الإ����ش���ع���اف  ����ش���ي���ارات 

لنقل اجلرحى.

كما ميكن ا�شافة الأ�شمنت له وعمل �شتائر لتدعيم ج�انب احلفر. و 
اأو�شحت البلدية اأن الركيب الكيميائي للمادة املت�شببة يف تل�ين مياه 
القناة عبارة عن “فيل��شيليكات الأل�مني�م” املا�شة وه� عن�شر يتم 
خلطه مع املاءوهي مادة تاأتي على �شكل ب�درة باأكيا�ش معباأة كما ميكن 
اأن يك�ن لها األ�ان متعددة. وطماأنت بلدية دبي اجلمه�ر باأنها متلك 
من اخلطط والأدوات ما ميكنها من التعاطي بكفاءة وفاعلية مع اأية 
حتديات ت�اجه بيئة الإمارة مع حر�ش البلدية على ت�فر ال�شمانات 
كافة التي تكفل حمايتها من خمتلف املل�ثات من خالل حل�ل ذكية 
وخطط عمل معدة م�شبقا �شمن منظ�مة عمل متكاملة ت�شع حماية 

�شحة الإن�شان واحلفاظ على البيئة يف مقدمة اأهدافها.
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العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مطعم فيا روما ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1785774  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل زين الدين �شاثار زين الدين %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ي��شف عبداهلل احمد عبداهلل الق�شاب
JALEEL HOLDINGS LTD تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جليل ه�لدينجز ليمتد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد �شعيد �شامل معيلي املحرزي
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*7.00

تعديل راأ�ش املال/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية
 تعديل ا�شم جتاري من/مطعم فيا روما ذ.م.م

VIA ROMA RESTAURANT LLC
اىل/ مطعم فيا روما

VIA ROMA RESTAURANT
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ ور�شة قمر املدينة للحدادة واللحام

 رخ�شة رقم:CN 2157524  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد مبارك حممد بخيت املن�ش�ري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هادي ح�شن حم�شن الذويي
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 4.50*80 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة قمر املدينة للحدادة واللحام

QAMAR AL MADINAH BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP
اىل/ ميزان قمر املدينة اللكروين

QAMAR ALMADINAH ELECTRONICS WHEEL BALANCE
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميزان املركبات )ميزان الكروين( )4520008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل وا�شالح الطارات )4520007(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل زي�ت املركبات )4520010(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة بطاريات ال�شيارات )4530008(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة اطارات ال�شيارات ول�ازمها )4530005(

تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ الفار�ش البي�ش للتجارة العامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1764912  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد عبداهلل را�شد �شعيد الظاهري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد عبداهلل را�شد �شعيد الظاهري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر حمم�د علي نا�شر

تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل راأ�ش املال/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م

 تعديل ا�شم جتاري من/الفار�ش البي�ش للتجارة العامة ذ.م.م
WHITE CAVALIER GENERAL TRADING LLC

اىل/ الفار�ش البي�ش للتجارة العامة �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
WHITE CAVALIERR GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/دنل�شك�  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1990173:امل�ازيني واملكاييل رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن اخل�شر ال�ش�يهي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالغف�ر ها�شم عبدالغف�ر بهروزيان الع��شي

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ البداع خلدمات الت�ظيف  

رخ�شة رقم:CN 1213326  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل راأ�ش املال/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/البداع خلدمات الت�ظيف

INNOVATION EMPLOYMENT SERVICES

اىل/ البداع خلدمات الت�ظيف - �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
INNOVATION EMPLOYMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/من  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليد اىل اليد للت�زيع العالين
رخ�شة رقم:CN 1006410 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��ش الرخ�شة 
بالغاء  ذ.م.م  بادميي  CN مرطبات   1035165: رقم 
عليه  كان  كما  ال��شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب 

�شابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
التم�ين  خلدمات  ال�ش�����ادة/ترافانك�ر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1010914 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شن عبداهلل ال�شيد ح�شن الها�شمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فيجايا�شري راجي�ش راوكي اب�ك�تان ناير %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جايا�شري ناير كي�شافابيالي اب� ك�تان %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيلني ت�ل� بارامبيل �شام�يل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن عبداهلل ال�شيد ح�شن الها�شمي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ هيربجر للهند�شة

 رخ�شة رقم:CN 1001585  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ANE Holding Overseas Limited ا�شافة ايه ان ايه ه�لدينغ اوفر�شيز ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

Heberger GmbH ا�شافة �شركة هيربجر جي ام بي ات�ش املحدودة امل�ش�ؤولية
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد حم�شن حممد حمف�ظ %51

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل �شعيد حممد البادي الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هيربجر للهند�شه

تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين/من فرع اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/هيربجر للهند�شة
HEBERGER ENGINEERING

اىل/ �شركة هيربجر للهند�شة ذ.م.م
HEBERGER ENGINEERING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
للمقاولت  البعيد  املدى  ال�ش�����ادة/  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكروميكانيكية  رخ�شة رقم:CN 1184467  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 2*2 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/املدى البعيد للمقاولت اللكروميكانيكية
WIDE RANGE ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

اىل/ وايد رينج لل�شياة العامة
WIDE RANGE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف املقاولت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/حذف املقاولت الكهربائية )4220904(

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مطعم املحارة الغربية 

رخ�شة رقم:CN 1472943  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/مطعم املحارة الغربية
ALMAHARA ALGHARBIA RESTAURANT

اىل/ مطعم تنينادان تات� كادا
THANINADAN THATTUKADA RESTAURANT

تعديل عن�ان/Building Owner Name من 1 قطعة رقم 56 حمل رقم 
6-7-8 اىل مالك/حك�مة اب�ظبي واخرين

Shop من اىل UNIT TYPE /تعديل عن�ان
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمم�شة �شيتي �شتار 

رخ�شة رقم:CN 2098927 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شامل خليفة �شامل را�شد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ل�زة م�شعد م�شطفى اب� اخلر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل را�شد عبداهلل البل��شي
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

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

CN 1127114:واحة املرجان رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميزان املا�شة اللكروين 

رخ�شة رقم:CN 1140034 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �ش�يدان حمد �شعيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان �شامل متعب �شعيد الرميدان العفاري

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا واحة الع�شائر 

رخ�شة رقم:CN 2178227 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل عبيد مع�شد خلريباين النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفه �شامل عبداهلل �شامل النعيمي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
الدريا�ش  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للطباعة رخ�شة رقم:CN 1125153 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ن�ره عبدالقادر ادري�ش ال�شاديق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف غامن �شامل احمد �شهيل العامري
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
الكباب  ال�ش�����ادة/م�شاوي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطازج رخ�شة رقم:CN 1918788 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيخه حميد علي �شامل الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف طارق �شيد حممد �شيد حمي املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ م�ؤ�ش�شة كلزار لعمال الديك�ر وال�شتائر 

رخ�شة رقم:CN 1128560  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/م�ؤ�ش�شة كلزار لعمال الديك�ر وال�شتائر
KULZAR DECORATION & CURTAIN WORKS EST

اىل/ كلزار لعمال ال�شباغ
KULZAR PAINT WORKS

را�شد  جمعه  ال�شيد/عبداهلل  بناية  العني  �شناعية  العني  العني  عن�ان/من  تعديل 
املن�ش�ري اىل العني و�شط املدينة الك�يتات 54107 54107 عائ�شة حممد �شامل واخرين

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003
تعديل ن�شاط/حذف ق�ش وتف�شيل ال�شتائر )9524002(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديك�ر( )4330015(
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ �شايف البحر للنقليات واملقاولت 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1927828 قد تقدم�ا الينا بطلب
null*null تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل

 تعديل ا�شم جتاري من/�شايف البحر للنقليات واملقاولت العامة
SAFI ALBAHAR GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

اىل/ �شايف البحر للنقليات
SAFI ALBAHAR TRANSPORT

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ كافتريا وحل�يات جنم الغربية 

رخ�شة رقم:CN 2138607 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1.2*3 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/كافتريا وحل�يات جنم الغربية
NAJM ALGHARBIA CAFETERIA & SWEETS

اىل/ مطعم ق�شر الفغان للم�شاوي
QASAR AL AFGHAN BARBEQUE RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شاوي على الفحم )�شفاري( )5621006(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع ال�جبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف �شناعة الفطائر واحلل�يات )1071002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

بلدية احلمرية تعلن جاهزيتها ل�ستقبال عيد الفطر 
•• ال�سارقة _ الفجر:

عيد  ل�شتقبال  ا�شتعداداتها  احلمرية  بلدية  اأنهت 
بالبلدية  العمل  رفعت فرق  اأن  بعد  املبارك  الفطر 
الأ�شا�شية  اأعمالها  املنطقة  باأعمال جتهيز  واملكلفة 
مدير  قبل  من  املعتمدة  و  امل��ش�عة  اخلطة  وف��ق 

بلدية احلمرية ل�شتقبال عيد الفطر املبارك.
و�شملت اأعمال الفرق جتهيز م�شلى العيد ل�شتقبال 
وتركيب  ال�����ش���ارع  جتهيز  بجانب  امل�شلني  ج��م���ع 
الن���ار املعربة عن الفرحة بقدوم العيد .  وقامت 
اأعمالها  كافة  باإجناز  ببلدية احلمرية  العمل  فرق 

وف���ق اخل��ط��ة امل��ع��ت��م��دة ل��ت��زي��ني ال�����ش���ارع وتهياأت 
بيئة  �شركة  مع  والتن�شيق  العيد  وم�شلى  احلدائق 
. املختلفة  الأعمال  من  وغرها  ال�ش�ارع   لتنظيف 

 واأك������د م���ب���ارك را����ش���د ال�����ش��ام�����ش��ي م���دي���ر بلدية 
املراحل  اأنهت جميع  بلدية احلمرية  اأن   احلمرية 
ال��ب��ل��دي��ة لتجهيز  امل������ش���ع��ة خل��ط��ة  ال���ش��ا���ش��ي��ة 
ملختلف  ال�شاملة  الفطر  العيد  ل�شتقبال  املنطقة 
القطاعات اخلدمية و ال�شياحية باملنطقة لتحقيق 
و مرتادي  املنطقة  اهلي  املطل�بة مقبل  الريحية  
اأ�شار   و   . امل��ب��ارك  العيد  ب��اإج��ازة  احلمرية  منطقة 
ال�شام�شي على جاهزية م�شلى  احلمرية ل�شتقبال 

املختلفة  ب��الأن���ار  املنطقة  تهيئة  بجانب  امل�شلني 
و�شاطئ  احل��دائ��ق  وامل��خ��ارج وجتهيز  امل��داخ��ل  على 
احلمرية وغرها من املرافق لتك�ن جاهزة لهايل 
وهناأ  العيد   اأي���ام  ط���ال  وال�شياح  احلمرية  وزوار 
ال�شام�شي قيادة الدولة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شم� 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  األ  زاي���د  ب��ن  خليفه  ال�شيخ 
حاكم  ال�شم�  اأ�شحاب  واإخ���ان��ه  ورع��اه  اهلل  حفظه 
�شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  الإم��ارات 
بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ش الأعلى لالحتاد 
املبارك  الفطر  عيد  ح��ل���ل  ل��ق��رب  ال�شارقة  ح��اك��م 

مهناأ �شعب الإمارات بهذه املنا�شبة الغالية .

 قائد �سرطة راأ�ش اخليمة يتفقد �سرطة املعمورة ومتابعة املخالفني 

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�شت�شفى ت�ام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

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

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القي�ين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�ش         6262666
م�شت�شفى الن�ر                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى ال�احة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الك�رني�ش  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

ت����اأت����ي م����ن ب������اب ت����ق����دمي ال���دع���م 
والأق�شام  الإدارات  جلميع  والع�ن 
اخليمة  راأ����ش  ب�شرطة  وال���ح��دات 
وت�فر  اخل��دم��ات  تط�ير  ب��ه��دف 

ومتطلبات  الح���ت���ي���اج���ات  ع���ل���ى 
تعزيزاً  وال���ت���ح���دي���ث  ال���ت���ط����ي���ر 
ثم   ، وال��دع��م  امل����ارد  اإدارة  لعملية 
تفقد مكاتب اأفرع ووحدات املركز 

اأكر  ل��الرت��ق��اء  التح�شني  ف��ر���ش 
بالعمل الأمني .

  واطلع �شعادته خالل الزيارة على 
وال�ق�ف  ال��ع��م��ل  اإج������راءات  ���ش��ر 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

للج�لت  ال�شن�ية  اخلطة  �شمن 
ومراكز  اإدارات  لكافة  التفتي�شية 
ال�شرطة ال�شاملة ، و�شمن مبادرة 
 ، ال�شرطي  للعمل  التفتي�ش  تعزيز 
تفقد الل�اء علي عبداهلل بن عل�ان 
راأ�ش  ���ش��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
املعم�رة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز   ، اخل��ي��م��ة 
، وق�شم متابعة املخالفني  ال�شامل 
و�ش�ؤون  لالإقامة  العامة  ب���الإدارة 
ع��ل��ى �شر  ل���ل����ق����ف   ، الأج����ان����ب 
الأداء  �شر  ت�جيه  ب��ه��دف  العمل 
ا�شراتيجية  اأه����داف  يحقق  مب��ا 
خالل  راف���ق���ه   ، ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
طارق  العميد  التفقدية  اجل���ل��ة 
ب����ن ���ش��ي��ف م���دي���ر مكتب  حم���م���د 
�شيف  اخل����ب����ر   ، ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د 
الأداء  وم�شت�شار  خبر  ال�شفري 
بالقيادة  وال�شراتيجي  امل�ؤ�ش�شي 
العامة ، وفريق التفتي�ش الأمني .

واط���ل���ع ع���ن ق���رب ع��ل��ى اإج������راءات 
العمل واآلية �شر العمل وال�ق�ف 
امل���اج��ه��ة و�شبل  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
معاجلتها ، وا�شتمع اإىل مالحظات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وم��ق��رح��ات��ه��م نح� 

اخلدمات املقدمة لهم وج�دتها .
  ويف اإطار اإطالع �شعادته على اآخر 
امل�شتجدات ومتابعته ملجريات �شر 
اجتماعاً  ع��ق��د   ، امل��رك��ز  يف  ال��ع��م��ل 
ا�شتعر�ش  امل�����رك�����ز  م����رت����ب  م�����ع 
رئي�ش  كنف�ش  وليد  املقدم  خاللها 
الإجن�������ازات واخلطة  اأه����م  امل���رك���ز 
 2017 ل����ع����ام  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
الأداء  م����ؤ����ش���رات  ع��ل��ى  واط���ل���ع   ،
نقاط  وع��ر���ش  البيئي  والتحليل 
التح�شني  وفر�ش  وال�شعف  الق�ة 
ال�شرطة  عام  قائد  �شعادة  واأ�شاد   ،
بجه�د جميع العاملني وحر�شهم 
على اأداء واجبهم على اأكمل وجه ، 
متمنياً لهم دوام الت�فيق وال�شداد 

يف اأداء مهامهم .

العميد   ، ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  يف  وك�����ان     
�شليمان حممد الكيزي مدير اإدارة 
واملقدم   ، ال�شاملة  ال�شرطة  مراكز 
املركز  رئي�ش  كنف�ش  حممد  وليد 
ومدراء الأفرع وعدد من ال�شباط 

والأفراد .
   وتفقد �شعادته الآليات واملركبات 
بال�شرطة  اخل���ا����ش���ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
الإجراءات  اتخاذ  ب�شرورة  ووج��ه 
ال�شتخدام  ل�������ش���م���ان  ال�����الزم�����ة 
الفعال والأمثل لهذه املركبات مبا 
البيئة  و���ش��الم��ة  �شالمتها  ي��خ��دم 
ع��ل��ى م�شاعفة  امل���ظ��ف��ني  وح���ث   ،
ال�شرطي  بالعمل  اجلهد لالرتقاء 
، والإ�شهام يف احلفاظ على تنفيذ 
يف  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ت����ج���ي���ه���ات 
واأهدافها  ال�شراتيجية  خطتها 
وروؤيتها نح� تعزيز الأمن والأمان 
باأن اجلميع حري�ش على  ، م�ؤكداً 
الإخ���ال����ش يف ت��اأدي��ة م��ه��ام��ه على 
ال����زي����ارات  ه����ذه  واأن  اأك���م���ل وج����ه 

ثم ت�جه �شعادته مع فريق التفتي�ش 
املخالفني  م���ت���اب���ع���ة  ق�������ش���م  اإىل 
و�ش�ؤون  لالإقامة  العامة  ب���الإدارة 
وك��ان يف   ، براأ�ش اخليمة  الأجانب 
اأحمد  ي������ش��ف  ال��ع��م��ي��د  ا�شتقباله 
الإقامة  ع��ام  مدير  نائب  الزعابي 
و���ش���ؤون الأج��ان��ب ب��راأ���ش اخليمة 
ع���ب���داهلل احل��ي��م��ر رئي�ش  وامل���ق���دم 
من  وع��دد  املخالفني  متابعة  ق�شم 
ال�شباط والأف��راد ، وناق�ش معهم 
ا�شتعرا�ش م�ؤ�شرات  الأهداف ومت 
واآليات �شبط املخالفني والطالع 
على املقرحات التط�يرية املقدمة 
م���ن ���ش��ب��اط ال��ق�����ش��م واإجن����ازات����ه 
الأداء  ت��ط���ي��ر  ب�������ش���رورة  ووج�����ه 
جلمه�ر  املثلى  اخل��دم��ة  وت��ق��دمي 
امل��راج��ع��ني واحل���ر����ش ع��ل��ى ك�شب 
ر�شاهم وال�شعي اإىل اإر�شائكم مبا 
يت�افق مع روؤية وزارة الداخلية يف 
والأمان  الأم���ن  لتعزيز  ا�شعادهم 

مب�شاركة اأفراد املجتمع .

•• اأرونا – ايطاليا-وام:

 حظي من�ذج ق��ش الن�شر الب�ابة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة مل��دي��ن��ة ت���دم���ر ال���ذي 
للم�شتقبل  دب���ي  م�ؤ�ش�شة  د�شنته 
بالتعاون مع معهد الآثار الرقمي 
ب���ني جامعتي  امل�����ش��رك  امل�����ش��روع 
يف  املرم�قتني  وه��ارف��رد  اأك�شف�رد 
ج���زي���رة �شقلية  اأرون�����ا يف  م��دي��ن��ة 
الإي��ط��ال��ي��ة ل��ي���م��ني وذل���ك خالل 
قمة الدول ال�شبع الكربى باهتمام 
ال��ذي مت  ال��ن��م���ذج  كبر حيث زار 
الطباعة  تقنية  با�شتخدام  ب��ن��اءه 
اأك��ر من ملي�ين  الأب��ع��اد  ثالثية 

�شخ�ش يف ي�مني.
ومن املت�قع اأن ي�شتقطب النم�ذج 
الآلف من الزوار خالل ال�شهرين 

املقبلني.
وكان وزير الثقافة اليطايل معايل 
يرافقه   - فراجني�شكيني  داري����� 
امل�����ش���ؤول��ني احلك�ميني  م��ن  ع���دد 
فيهم حمافظ مدينة  الكبار مبن 
نارديال  داري������  ���ش��ع��ادة  ف��ل���رن�����ش��ا 
ق��ش  من�����ذج  ع��ن  ال�����ش��ت��ار  اأزاح   -
الن�شر الذي من املقرر اأن ي�شتمر 
ع��ر���ش��ه يف حم��ط��ت��ه ال��راب��ع��ة بعد 
ل��ن��دن ون��ي���ي���رك ودب���ي حتى ي�م 

�شهر ي�لي� املقبل. من   30
وياأتي اإقامة الب�ابة �شمن �شراكة 
دولة الإم��ارات ومنظمة الي�ن�شك� 
ومعهد الآثار الرقمية الربيطاين 
يف اإطار م�شروع عاملي هدفه ت�ثيق 
تفا�شيل امل�اقع الأثرية يف املنطقة 
الأبعاد  ث��الث��ي  الت�ش�ير  بتقنية 
ومن ثم اإع��ادة بنائها بالكامل من 
ال��ط��ب��اع��ة ثالثية  ت��ق��ن��ي��ة  خ����الل 
عليها  واحلفاظ  حلمايتها  الأبعاد 
تعر�شت  ح����ال  يف  الن����دث����ار  م���ن 
باعتبارها  وج���ده��ا  تهدد  ملخاطر 
اإن�����ش��ان��ي��ا وح�����ش��اري��ا للعامل  اإرث�����ا 

اأجمع.

م�سروع موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل اخلا�ش بـ«قو�ش الن�سر« ي�سبح رمزا لل�سالم والأمل يف زمن مليء بالنزاعات

اإلهام  وم�شدر  العريق  وتاريخها 
من  ال�����ش����ت����ف����ادة  يف  ل���ل���م���ب���دع���ني 
والعلمية  امل���ع���رف���ي���ة  اجل������ان�����ب 
و�شناعة  ا�شت�شراف  جه�د  لدعم 
امل�شتقبل. واأ�شاف �شعادته » ن�شعى 
من خالل هذا النم�ذج الذي متت 
طباعته با�شتخدام تقنية الطباعة 
ثالثية الأبعاد اإىل ت�شليط ال�ش�ء 
على ما ميكن اأن ت�شاهم به تقنيات 
على  احل��ف��اظ  �شبيل  يف  امل�شتقبل 

اأكر من 250 األف مرة وذلك من 
خالل م�قع الت�ا�شل الجتماعي 
الفي�شب�ك وم�قع ت�تر وذلك يف 

فرة زمنية وجيزة.
الن�شر  وي�شل حجم من���ذج ق��ش 
اأرون����ا  م��دي��ن��ة  ن�شبه يف  ال����ذي مت 
الن�شر  ق��ش  ثلثي  اإىل  الإيطالية 
ت���دم���ر حيث  الأ����ش���ل���ي يف م��دي��ن��ة 
يبلغ ط�ل النم�ذج الذي �شنع من 
تقنية  با�شتخدام  امل�شري  الرخام 

داري��� فراجني�شكيني  وقال معايل 
وزير الثقافة اليطايل ان ايطاليا 
م�روثها  اأه���م���ي���ة  م���ن  اإن���ط���الق���ا 
بالثقافات  ال���غ���ن���ي  ال����ت����اري����خ����ي 
على  ري����ادي  ب���دور  ت��ق���م  املختلفة 
امل�����ش��ت���ى ال��ع��امل��ي ل��ت��ع��زي��ز ودع���م 
جه�دا  وتبذل  الثقافية  اجل���ان��ب 
ال�عي  م�����ش��ت���ى  لتح�شني  ك��ب��رة 
الإرث  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ب�������ش���رورة 
الن�شانية  للمجتمعات  التاريخي 
وذل��ك من خ��الل حركة ن�شطة يف 

جمال الدبل�ما�شية الثقافية.
�شعادة عبداهلل بن  من جانبه قال 
مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ش  ط���ق 
ان عر�ش  بالإنابة  للم�شتقبل  دبي 
قمة  خ���الل  الن�شر  ق������ش  من����ذج 
ال����ك����ربى هدفه  ال�������ش���ب���ع  ال��������دول 
اإب���راز دور دول��ة الم���ارات يف ريادة 
اجل���ه����د ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
من  وحمايتها  املنطقة  دول  اآث���ار 
�ش�اهد  لتبقى  والتدمر  الإندثار 
الإن�شانية  املجتمعات  على ح�شارة 

م�شرة  ودع��م  املجتمعات  م����روث 
ت��ن��م��ي��ت��ه��ا وت��ق��دم��ه��ا وازده����اره����ا.
الفعالية  ه��ذه  يف  امل�شاركة  اأن  كما 
فر�شة  ي���ع���د  ال����ك����ربى  ال���ع���امل���ي���ة 
مثالية لإب��راز جه�د م�ؤ�ش�شة دبي 
اطالق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف  امل�شتقبل 
ت�شت�شرف  رائ���دة  عاملية  م��ب��ادرات 
دبي  مكانة  وت��ع��زز  امل�شتقبل  فيها 

كمن�شة عاملية ل�شناعته«.
و�شهد امل�قع الإلكروين للم�شروع 
اإقبال كبرا وحظي باهتمام وا�شع 
ف��ق��د و���ش��ل اإج��م��ايل ع���دد زي���ارات 
منظمة  لإح�شائيات  وفقا  امل���ق��ع 
 30 م����ن  اأك������ر  اإىل  ال��ي���ن�����ش��ك��� 
اإجمايل  و���ش��ل  بينما  زي����ارة  األ����ف 
النقا�شية  احللقة  م�شاهدات  ع��دد 
اخل��ا���ش��ة ب��امل�����ش��روع اإىل اأك���ر من 
ال�قت  ويف  م�����ش��اه��دة  األ����ف   50
ن��ف�����ش��ه ح��ق��ق و���ش��م امل�������ش���روع على 
الجتماعي  ال���ت����ا����ش���ل  م�����اق����ع 
اإجمايل  بلغ  حيث  وا�شعا  انت�شارا 
اإىل  م�شاركته  واإع����ادة  ا�شتخدامه 

ثالثية الأبعاد اإىل ح�ايل 6 اأمتار 
بينما ي�شل وزنه اإىل 11 طنا.

اإلكرونية  ب�ابة  اأول  اإط��الق  ومت 
جلمع ملي�ن �ش�رة ثالثية الأبعاد 
ال��ت��ي تتعر�ش  الأث���ري���ة  ل��ل��م���اق��ع 
كي  اأ���ش��رار  بها  يلحق  اأو  للتدمر 
يتم ت�ثيقها.. ومتكنت الب�ابة من 
ن�شر اأكر من ن�شف ملي�ن �ش�رة 
للم�اقع الأثرية اإىل الي�م وت�زيع 
خا�شة  رق��م��ي��ة  ك���ام���را   5000
ال�شركاء  على  املج�شمات  بت�ش�ير 
م�ؤ�ش�شة  م��ن  ب��دع��م  وامل��ت��ط���ع��ني 

دبي للم�شتقبل.
حفل  يف  ال���ن���م����ذج  ت���د����ش���ني  ومت 
اأبناء  ح�����ش��ره ع��م��ر و ول��ي��د وه��م��ا 
عامل الآثار ال�ش�ري ال�شهر خالد 
داع�ش  تنظيم  ق��ام  ال���ذي  الأ���ش��ع��د 
اأغ�شط�ش  يف  ب��اإع��دام��ه  الإره���اب���ي 
يف  ال��ن�����ش��ر  ق������ش  اأم�����ام   2015

مدينة تدمر الأثرية.
الفنانة  ق��ي��ام  احل��ف��ل  ت��خ��ل��ل  ك��م��ا 
ال�ش�رية ماتيلدا مروتي بتقدمي 

اأغنية بعن�ان “دم�شق” من تاأليفها 
تكرميا للعا�شمة ال�ش�رية.

ومت تزيني الق��ش بتقنيات اإ�شاءة 
�شحراويا  ط��اب��ع��ا  اأ���ش��ف��ت  ع��ال��ي��ة 
ع��ل��ى ���ش��اح��ة ال��ع��ر���ش م���ن خالل 
وم�شاهد  للنخيل  �ش�ئية  ر���ش���م 
الآث�������������ار ال����ت����دم����ري����ة ي���راف���ق���ه���ا 
جي�رج�  تين�ر  قدمها  معزوفات 
و�شابرانا �شارا �شرفا�شيا باإ�شراف 
اأتاح  مم��ا  بريتا  ب��اول���  املاي�شرو 
بهذه  ال�شتمتاع  فر�شة  للزائرين 
ال�ش�ر  والتقاط  املعمارية  التحفة 
دبي  م�ؤ�ش�شة  وك��ان��ت  ال��ت��ذك��اري��ة. 
ن�����ش��ب ق��ش  اأق����ام����ت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
الن�شر العام اجلاري خالل القمة 
التي عقدت يف  العاملية للحك�مات 
ني�ي�رك  بعد مدينتي  وذل��ك  دبي 
عاملية  ج�لة  �شمن  وذل��ك  ول��ن��دن 
هدفها ت�شليط ال�ش�ء على اأهمية 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا احل��دي��ث��ة ودروه�����ا 
املنطقة  اآث�������ار  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  يف 

وحمايتها من الإندثار.

متطوعو الإمارات ينجزون 5000 �ساعة تطوع حمليا وعامليا خالل �سهر رم�سان
•• اأبوظبي-وام:

 اأجن����ز م��ت��ط���ع��� الإم��������ارات من 
تط�ع  ���ش��اع��ة  الآف   5 ال�����ش��ب��اب 
حمليا وعامليا خالل �شهر رم�شان 
تالحمنا  ����ش���ع���ار  حت����ت  امل����ب����ارك 

. م�ش�ؤوليتنا يف دورتها ال� 14 
وجاءت هذه اخلط�ة مببادرة من 
زاي����د ال��ع��ط��اء وج��م��ع��ي��ة دارال����رب 
اخلرية  ال�شارقة  بيت  وم�ؤ�ش�شة 
وجمم�عة امل�شت�شفيات ال�شع�دية 
الملانية ومركز الإمارات للتط�ع 
وب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال����ع����دي����د من 
امل�ؤ�ش�شات احلك�مية واخلا�شة يف 
املجتمعية  لل�شراكة  مميز  من���ذج 
امل�شتدامة انطالقا من ت�جيهات 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
عام  ي���ك����ن  ب�����اأن  اهلل”  “حفظه 
ونظم  ل���ل���خ���ر.  ع���ام���ا   2017
العطاء  زاي����د  م���ب���ادرة  م��ت��ط���ع��� 

املتحركة.
اإىل  ب���زي���ارات  ال��ق��ي��ام  �شملت  ك��م��ا 
الأيتام  وم��راك��ز  املتعففة  الأ���ش��ر 
م�ائد  وت��ن��ظ��ي��م  الإع���اق���ة  وذوي 
رم�شانية �شحية للت�ا�شل معهم 
وجمع املالب�ش القدمية والأدوية 
والكتب لت�زيعها على املحتاجني 
الغذائية  اخل����ر  ���ش��ل��ة  واإع��������داد 
ت�����ش��ت��م��ل على  ال����ت����ي  ال�������ش���ح���ي���ة 
الأغذية الأ�شا�شية لت�زيعها على 
عليهم  ال�شرور  لإدخ���ال  الفقراء 
مع بداية �شهر رم�شان وامل�شاهمة 
يف ت���زي��ع وج��ب��ات الإف���ط���ار على 
ال�شح�ر  وج��ب��ات  اأو  ال�����ش��ائ��م��ني 
من خالل ت�زيعها وقت الإفطار 
كل  يف  وعامليا  حمليا  ال�شح�ر  اأو 
وال�ش�مال  وم�شر  الإم���ارات  من 

وال�ش�دان والزجنبار.
ال�شامري  ال���دك���ت����رع���ادل  وق����ال 
زايد  مل��ب��ادرة  التنفيذي  الرئي�ش 
المارات  برنامج  رئي�ش  العطاء 

التط�عية  الفعاليات  م��ن  ع���ددا 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة ال���ت���ي ه���دف���ت اإىل 
تعزيز مفه�م التالحم الجتماعي 
التط�عي  العمل  ثقافة  وتر�شيخ 
واملجتمعي لدى ال�شباب من اأبناء 
اأن�شطة  خ����الل  اخل���رم���ن  زاي�����د 
املبارك  رم�شان  �شهر  يف  متن�عة 
العمل  رواد  م��ن  نخبة  مب�شاركة 
والإن�شاين  واملجتمعي  التط�عي 

من خمتلف دول العامل.
التط�عية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��م��ل��ت 
العديد  ت��ن��ظ��ي��م  ال���رم�������ش���ان���ي���ة 
م������ن اخل�������دم�������ات الإن���������ش����ان����ي����ة 
وعامليا  حم��ل��ي��ا  ل��الأ���ش��رامل��ت��ع��ف��ف��ة 
للعمل  زاي������د  م��ل��ت��ق��ى  وت��ن��ظ��ي��م 
العطاء  رواد  وت��ك��رمي  الإن�����ش��اين 
ب��ج��ائ��زة وو���ش��ام الإم����ارات للعمل 
الإن�������ش���اين واإق���ام���ة ال��ع��دي��د من 
الت�ع�ية  ال�����ش��ح��ي��ة  امل��ل��ت��ق��ي��ات 
واملخيمات  امل��ت��ن��ق��ل��ة  وال���ع���ي���ادات 
وامل�شت�شفيات  امل��ي��دان��ي��ة  الطبية 

والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتط�ع 
اإن املبادرة  رئي�ش اطباء الم��ارات 
ان���ط���الق���ه���ا عام  ح���ر����ش���ت م���ن���ذ 
2000 على تقدمي من�ذج مميز 
ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي ي��ح��ت��ذى من 
والأف�����راد حمليا  امل���ؤ���ش�����ش��ات  قبل 

ب�ش�اعد  ال��ف��ق��راء  م���ن  امل���الي���ني 
الذين  ال�����ش��ب��اب  م��ن  متط�عيها 
���ش��رب���ا من���ذج��ا مم��ي��زا للعطاء 
الإن�������ش���اين ان�����ش��ج��ام��ا م���ع ال���روح 
ال�شيخ  ل���ه  ل��ل��م��غ��ف���ر  الن�����ش��ان��ي��ة 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 

وعامليا من خالل تبنيها مبادرات 
واأفكار يف جمال العمل التط�عي 
الطبي  امل�����ج�����ال  خ�����ش������ش��������������������ا 

الإن�شاين .
ا�شتطاعت  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  ولفت 
اإىل  الإن�شانية  اأن ت�شل بر�شالتها 

اهلل ثراه وامتدادا جل�ش�ر اخلر 
اأبناء  وال��ع��ط��اء لأب��ن��اء الإم�����ارات 
زاي����د اخل���ر ال��ذي��ن ن��ه��ج���ا نهج 
ال��ق��ائ��د امل���ؤ���ش�����ش وخ��ط���ا خطاه 
التط�عي  ال���ع���م���ل  جم������الت  يف 

والعطاء الن�شاين .
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
ه�روث ماك لعمال ال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  266481    بتاريخ : 2017/01/15 
با�ش������م :  البينا لتحلية املياه / ذ.م.م

العن�ان: �ش ب:18251 ، عجمان – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

البرة (�شراب ال�شعر( واملياه املعدنية والغازية وغرها من امل�شروبات غر الكح�لية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من الف�اكه وع�شائر الف�اكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات .  

والب�شتنة والغابا. 
ال�اقعة بالفئة: 32  

و�شف العالمة : العبارة لريك�ش Laraix مكت�بة بالعربي والالتيني بخط فني مميز على خلفية �شريط 
عري�ش م��ش�ع افقيا وعلى بع�ش ج�انبه ر�ش�م ملجم�عة من الدوائر متثل فقاعات وهي باحجام متفاوتة 

وم��ش�عة بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة: 
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  266650    بتاريخ : 2017/01/18  
با�ش������م :  بزن�ش انتيقريتد اوبريتنج �شي�شتمز )بي اآي او ا�ش( ام اإي )�ش.ذ.م.م( 

العن�ان: �ش ب: 74069 ، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�شناعية، 
خدمات ت�شميم وتط�ير عتاد وبرامج الكمبي�تر

ال�اقعة بالفئة: 42  
الكلمة الوىل من العالمة  BIOS  ر�شم باعالها �شكل غمام وكتبت  العبارة الالتينية   : و�شف العالمة 
با�شفل منها وبحجم كبر وبطريقة مميزة وكتبت كلمات العالمة الخرى با�شفل من ذلك وبطريقة مميزة 

واجلميع بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  266643    بتاريخ : 2017/01/18  
با�ش������م :  بزن�ش انتيقريتد اوبريتنج �شي�شتمز )بي اآي او ا�ش( ام اإي )�ش.ذ.م.م(

العن�ان: �ش ب: 74069 ، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�شناعية، 
خدمات ت�شميم وتط�ير عتاد وبرامج الكمبي�تر

ال�اقعة بالفئة: 42   
و�شف العالمة :  �شكل غمام وعليه �شكل ميثل ال�شارة ال�ش�ئية التي حتدث عند حدوث الرعد واملعروفة 
CLOUD HPT  حيث كتبت العبارة الوىل ويليها الركيب  بالربق وكتب با�شفلها كلمات العالمة 

احلريف الثالثي والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  266166     بتاريخ : 2017/01/09    
با�ش������م :  ب�كا�ش ن�بل ك�ن�شبت اإنرنا�شي�نال ليميتد و �شركة �شيه�ر�ش ل�بريكانت�ش ليميتد

العن�ان: ب�كا�ش بالزا، زون ايه، بل�ك 16، ايه بي ام دي ايه جممع املعار�ش التجاري، لج��ش – نيجريا 
املنتجات/اخلدمات :

وق�د  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق���د  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�ش  مركبات  مزلقات،  �شناعية،  و�شح�م  زي���ت 
املحركات(، م�اد اإ�شاءة، �شم�ع وفتائل لالإ�شاءة .

ال�اقعة بالفئة: 4    
كتبت  الوىل  الكلمة  بطريقة مميزة  MEGA crown energy مكت�بة  العبارة   : العالمة  و�شف 
بحجم اكرب من الكلمات الخرى اللتني كتبتا احداها باعلى الخرى وبطريقة مميزة والكل �شمن خلفية 
م�شتطيلة عري�شة ر�شم فيها �شكل �شعلة �شمن �شكل مكعب ركنه ال�شفل خمفي بطريقة مميزة �شمن �شكل 
اآخر يتك�ن من تق�ي�شة لها اطارين عري�شني مق��شني ويليها من ال�شفل �شكل نقاط مرا�شة بطريقة 
والكل  ال�شكل  يف  كما  مميزة  بطريقة  والكلمات  والر�شم  املاكينة  زيت  م�شفاة  �شكل  من  جزء  وكانها  مميزة 

بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  297321       بتاريخ : 2017/01/29    
با�ش������م :  ميد مان�ر اورجاينك�ش العاملية دي دبلي� �شي - �ش.ذ.م.م

العن�ان: �ش ب 390667 ، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�ش، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة وم�اد  م�شتح�شرات تبيي�ش 
وجلي وك�شط، �شاب�ن، عط�ر وزي�ت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�ش�ل )ل��شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان

ال�اقعة بالفئة: 03      
و�شف العالمة :  العبارة الالتينية Medephil مكت�بة بطريقة مميزة.

ال�ش��راطات : دون ا�شراط،
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
ه�روث ماك لعمال ال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :267312        ىبتاريخ : 2016/03/24    
با�ش������م :  ميد مان�ر اورجاينك�ش العاملية دي دبلي� �شي - �ش.ذ.م.م 

العن�ان: �ش ب 390667 ، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�ش، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة وم�اد  م�شتح�شرات تبيي�ش 
منظفات  لل�شعر،  )ل��شن(  غ�ش�ل  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي���ت  عط�ر  �شاب�ن،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان. 
ال�اقعة بالفئة: 03      

و�شف العالمة :  العبارة الالتينية Keto مكت�بة بطريقة مميزة . 
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم : 267318     ىبتاريخ : 2017/01/29
با�ش������م :  ميد مان�ر اوجانيك�ش العاملية دي دبلي� �شي - �ش.ذ.م.م . 

العن�ان: �ش ب 390667 ، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�ش، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة وم�اد  م�شتح�شرات تبيي�ش 
وجلي وك�شط، �شاب�ن، عط�ر وزي�ت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�ش�ل )ل��شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان

ال�اقعة بالفئة: 3      
و�شف العالمة :  العبارة الالتينية  Glymed مكت�بة بطريقة مميزة 

ال�ش��راطات : دون ا�شراط،
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :262601       ىبتاريخ : 2016/11/03        
با�ش������م :  فاين ت�لز للتجارة )�ش.ذ.م.م( 

العن�ان:  �ش ب: 30139، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�ش�ير الف�ت�غرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات ال�زن والقيا�ش والإ�شارة واملراقبة)الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
ل��شل اأو فتح اأو حت�يل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�ش�ت اأو ال�ش�ر، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�ش ت�شجيل، اأقرا�ش مدجمة، اأقرا�ش فيدي�ية رقمية 
وغرها من و�شائط الت�شجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت 

حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهز ة الكمبي�تر؛ برامج كمبي�تر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق. 
ال�اقعة بالفئة: 09      

و�شف العالمة :   العبارة الالتينية FINE-TECH كتبت على مقطعني بينهما فا�شلة وذلك �شمن 
خلفية بي�شاوية والكل بطريقة مميزة. 

ال�ش��راطات : دون ا�شراط،
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  266167     بتاريخ : 2017/01/09   
با�ش������م :  ب�كا�ش ن�بل ك�ن�شبت اإنرنا�شي�نال ليميتد و �شركة �شيه�ر�ش ل�بريكانت�ش ليميتد 

العن�ان: ب�كا�ش بالزا، زون ايه، بل�ك 16، ايه بي ام دي ايه جممع املعار�ش التجاري، لج��ش – نيجريا.
املنتجات/اخلدمات :

وق�د  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق���د  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�ش  مركبات  مزلقات،  �شناعية،  و�شح�م  زي���ت 
املحركات(، م�اد اإ�شاءة، �شم�ع وفتائل لالإ�شاءة

ال�اقعة بالفئة: 4     
و�شف العالمة :  العبارة B.MAX مكت�بة بخط مميز وهي �شمن ر�شم مميز خلطني مق��شني والكل 

�شمن �شكل هند�شي مر�ش�م باخلط�ط وبطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل بطريقة مميزة
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /   
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :    

امل�دعة حتت رقم :  266318       بتاريخ : 2017/01/12   
با�ش������م :  اإن�فيرز لالإ�شتثمار ذ.م.م

العن�ان: �ش.ب 35966 ،اأب�ظبي - الإمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

خدمات ت�فر الأطعمة وامل�شروبات )غر الكح�لية( ، الإي�اء امل�ؤقت.
ال�اقعة بالفئة: 43      

هند�شي  �شكل  �شمن  متتالية  عنا�شرها  كتبت   ROUTE 95 DINER العبارة    : العالمة  و�شف 
�شبيه ب�شكل الدرقة وله خلفية داخلية �شبيه له وهي مق�ش�مة اىل ن�شفني الن�شف الول �شغر وله اطراف 
مقط�عة على �شكل خط�ط عري�شة وذلك من اجلانبني المين والي�شر والن�شف الثاين يليه من ال�شفل 
امل�ج�د  ال��رق��م  و�شطها  وكتب يف  ارب��ع��ة جن���م خما�شية  �شكل  والي�شر  المي��ن  م��ن جزئيه  ك��ل  على  ور���ش��م 

بالعالمة والعالمة بالل�ان البي�ش والحمر والزرق والكل بطريقة مميزة . 
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  266477         بتاريخ : 2017/01/15    
با�ش������م :  �شركة اوت�ميك الهند�شية )ذ.م.م(

العن�ان: �ش.ب 35366، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

خلط�ط  معدنية  م���اد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م���اد  منها،  خليط  وك��ل  نفي�شة  غر  معادن 
ال�شكك احلديدية، حبال واأ�شالك غر كهربائية من معادن غر نفي�شة، م�شن�عات حدادة، خردوات معدنية 
�شغرة، م�ا�شر واأنابيب معدنية، خزائن حفظ ال�ثائق والأ�شياء الثمينة، منتجات م�شن� عة من معادن 

غر نفي�شة غر واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
ال�اقعة بالفئة: 06      

و�شف العالمة :  العبارة الالتينية AUTOMECH مكت�بة بطريقة مميزة
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  267319     بتاريخ : 2017/01/29    
با�ش������م :  ميد مان�ر اورجاينك�ش العاملية دي دبلي� �شي - �ش.ذ.م.م

العن�ان: �ش ب 390667 ، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�ش، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة وم�اد  م�شتح�شرات تبيي�ش 
وجلي وك�شط، �شاب�ن، عط�ر وزي�ت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�ش�ل )ل��شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان 

ال�اقعة بالفئة: 03      
و�شف العالمة :  العبارة الالتينية Acnerex مكت�بة بطريقة مميزة.. 

ال�ش��راطات : دون ا�شراط،
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم : 266478       ىبتاريخ : 2017/01/15 
با�ش������م :  �شباي�ش تيك ن�ل�جيز للتجارة �ش.ذ.م.م

العن�ان: �ش.ب 13334 ، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

و�شرائها  معاينتها  الزبائن من  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغر،  ل�شالح  الب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند احلاجة، )ول ينط�ي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، اأ�ش�اق البيع باجلملة، كتال�جات الطلب عرب الربيد املبا�شر اأو ب�ا�شطة الأو�شاط الإلكرونية، 

مثل امل�اقع الإلكرونية اأو برامج الت�ش�ق التلفزي�نية.
ال�اقعة بالفئة: 35        

و�شف العالمة :  العبارة الالتينية SPICE TECHnOLOGiES كتبت احداها باعلى الخرى 
على الت�ايل الوىل بالل�ن الحمر والثانية بال�ش�د وكالهما بطريقة مميزة ور�شم على ي�شار ذلك �شكل 
بع�ش اخلط�ط  وال���ش���د وهناك  الحمر  ب��الل���ان  وه��ي  الر�شية مر�ش�م بخط�ط  الكرة  ج��زء من  ميثل 

بالل�ن الحمر اخلفيف وال�ش�د اخلفيف والر�شم بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة. . 
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم : 267197        ىبتاريخ : 2017/01/26
با�ش������م :  �ش�ه� لكج�ري بروجيكت�ش �ش.ذ.م.م    

العن�ان: دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

خدمات ت�فر الأطعمة وامل�شروبات )غر الكح�لية(، الإي�اء امل�ؤقت
ال�اقعة بالفئة: 43        

و�شف العالمة :  العبارة الالتينية SOHO SPACE كتبت كلماتها احداها باعلى الخرى وبطريقة 
مميزة كما يف ال�شكل . 

ال�ش��راطات : دون ا�شراط،
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
ه�روث ماك لعمال ال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :266535         ىبتاريخ : 2017/01/16 
با�ش������م :  خليج لينك�ش للتجارة العامة -  �ش.ذ.م.م

العن�ان: �ش ب 111724 ، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

اأو  التل�ين  فرا�شي  )ع��دا  فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  وللمطبخ،  املنزيل  لال�شتعمال  عية  واأو  واأواين  اأدوات 
�شبه م�شغ�ل )عدا  زجاج  اأو  �شلك جلي، زجاج غر م�شغ�ل  تنظيف،  اأدوات  الفرا�شي،  الدهان(، م�اد �شنع 

الزجاج امل�شتعمل يف املباين(،  اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غر واردة يف فئات اأخرى. 
ال�اقعة بالفئة: 21         

و�شف العالمة :  العبارة الالتينية khaleej pack مكت�بة بطريقة مميزة وكتبت الكلمة الثانية �شمن 
خط عري�ش �شبه م�شتطيل وميتد من زاويته الي�شرى من ا�شفله خط ينتهي بزاوية حادة متجهة لال�شفل 

وذلك بطريقة مميزة واجلميع بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :267146         ىبتاريخ : 2017/01/26 
با�ش������م :  ال�شيد/ فروز باب� ترينيل

العن�ان: �ش ب28008 ، ال�شارقة - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

التعليم والتهذيب، التدريب،الرفيه، والن�شطة الريا�شية والثقافية. 
ال�اقعة بالفئة: 41        

 WESTFORD SCHOOL OF MANAGEMENT و�شف العالمة :  العبارة الالتينية
مكت�بة بالل�ان الزرق وال�ش�د الفاحت الرمادي وبطريقة مميزة ور�شم على ي�شارها �شعار على �شكل درقة 
الطار  العالمة �شمن  كلمات  نف�ش  وكتبت  النج�م  بع�ش  ور�شم على ج�انبها  العلى  تاج يف جزئها  عليها 
الربعة  الج��زاء  �شمن  وذل��ك  التخرج  طاقية  وكتاب  وم�شباح  ا�شد  ا�شكال  ور�شم  ال�ش�د  بالل�ن  الداخلي 
امل�ج�دة يف ال��شط والر�شم بالل�ان الرمادي والزرق والحمر ور�شمت بع�ش النج�م على بع�ش اجزائها 

وكتبت نف�ش كلمات العالمة بالل�ن ال�ش�د �شمن الطار الداخلي للدرقة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :267183          ىبتاريخ : 2017/01/26 
با�ش������م :  دي برودكا�شتينج �ش.ذ.م.م 

العن�ان: �ش ب: 4422، الفجرة - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

الت�شالت.  
ال�اقعة بالفئة: 38        

�شعار مميز  با�شفلها  Channel’D مكت�بة بطريقة مميزة ور�شم  الالتينية  العبارة    : العالمة  و�شف 
وال�شعار  عري�ش  بخط  مر�ش�م  هند�شي  �شكل  يت��شط  مقل�ب  مثلث  عليها  ر�شم  دائرية  خلفية  من  يتك�ن 

بطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :267190           ىبتاريخ : 2017/01/26 
با�ش������م :  بيت اجلينز لتجارة املالب�ش اجلاهزة ذ.م.م

العن�ان: �ش ب 7763، عجمان - المارات العربة املتحدة. 
املنتجات/اخلدمات :

املالب�ش ولبا�ش القدم واأغطية الراأ�ش.
ال�اقعة بالفئة: 25        

و�شف العالمة :  العبارة الالتينية CRUX مكت�بة بحجم كبر وبطريقة مميزة. 
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :266169          ىبتاريخ : 2017/01/09  
با�ش������م :  �شركة فراج للتجارة وال�شناعة

العن�ان: �ش.ب 61122 جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

خاليا  مفاتيح  مكثفات،  كهربائية،  فرعية  �شناديق  كهربائية،  ان���ذار  اج��را���ش  التيار،  �شدة  قيا�ش  اج��ه��زة 
)كهربائية(، مفاتيح قطع الدارات )الكهربائية(، مما�شك للملفات الكهربائية، مبدلت التيار الكهربائية، 
مانعات �ش�اعق، ل�حات حتكم كهربائية، م�شاهر، ق�اب�ش وماخذ وادوات ت��شيل اخرى )و�شالت كهربائية(، 

ادوات واقية من التغر املفاجئ يف الفلطية، ف�لتمرات )اجهزة قيا�ش الفلطية(.
ال�اقعة بالفئة: 09        

مميزة  بطريقة  ومكت�بة  �شغرة  مبربعات  مف�ش�لة   F.T.M.C الالتينية  الح��رف    : العالمة  و�شف 
ور�شم بجانبها الي�شر �شكل مميز يتك�ن من خط �شبه مق��ش يقطعه خطني مت�شاويني من و�شطه الي�شر 
والكل  ال�شكل  فتحة  و�شعت بطريقة مميزة بني طريف  م�شتديرة  نقطة  ور�شمت  الزاوية  �شكل  ي�شبه  ال��ذي 

بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط،

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :266480          ىبتاريخ : 2017/01/15  
با�ش������م : التب�شم لتجارة معدات ومكائن جتهيز امل�شانع �ش.ذ.م.م 

العن�ان: �ش.ب 90033، دبي - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

نقل  اآل��ي��ة وعنا�شر  ق��ارن��ات   ، ال��ربي��ة(  للمركبات  ك��ان منها  م��ا  اآل��ي��ة، حم��رك��ات ومكائن )ع���دا  وع���دد  اآلت 
احلركة)عداما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية)عدا ما يدار باليد( ، اأجهزة تفقي�ش البي�ش؛ 

اآلت بيع اأوت�ماتية. 
ال�اقعة بالفئة: 07        

و�شف العالمة :  العبارة CT - SPERI ور�شمت فا�شلة بني الركيب احلريف املكت�ب اول وكلمة العالمة 
وذلك بخط فني مميز وعلى خلفية م�شتطيلة والكل بطريقة مميزة.

ال�ش��راطات : دون ا�شراط، 
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054
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اأخبـار الإمـارات
متديد موعد اإغالق الت�سجيل يف جائزة حمدان بن حممد لالبتكار اإىل 14 يوليو املقبل

•• دبي-وام:

 ق���رر جمل�ش اأم��ن��اء ج��ائ��زة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ل��الب��ت��ك��ار يف اإدارة 
جمل�ش  ورئي�ش  العام  املدير  الطاير  مطر  �شعادة  برئا�شة  امل�شاريع 
اجلائزة  اأمناء  جمل�ش  ورئي�ش  وامل�ا�شالت  الطرق  لهيئة  املديرين 
املقبل.  ي�لي�   14 اإىل  اجلائزة  يف  الت�شجيل  اإغ��الق  م�عد  متديد 
وقالت ليلى فريدون مدير اإدارة تنفيذي ملكتب املدير العام ورئي�ش 
جمل�ش املديرين وع�ش� جمل�ش الأمناء واأمني عام جائزة حمدان بن 
حممد لالبتكار يف اإدارة امل�شاريع اإن متديد م�عد اإغالق الت�شجيل 
التقدم  طلبات  ل�شتكمال  للم�شاركني  الفر�شة  اإت��اح��ة  اىل  يهدف 
الفر�شة  زال��ت  وما  الت�شليم  قيد  م�شاركة  450 طلب  ي�جد  حيث 
الإلكروين.  امل���ق��ع  ع��ل��ى  وذل���ك  اجل���ائ���زة  يف  للم�شاركة  م��ت���ف��رة 

لأ�شحاب  دولًيا  مركًزا  دب��ي  جعل  اإىل  تهدف  اجلائزة  اأن  واأ�شافت 
امل�شاريع وت�شجيع البتكار  اإدارة  البتكارات واملتخ�ش�شني يف جمال 
يف هذا املجال . لفتة اإىل اأن اجلائزة التي ت�شل قيمتها الإجمالية 
اإ�شافة  اإىل  اأي�شا  األف دولر ت�شعى   550 اإىل قرابة ملي�ين درهم 
اأفق جديد نح� النطالق املبتكر لقطاع الأعمال يف منطقة اخلليج 
دبي  ملنتدى  الرابعة  ال��دورة  الفائزين خالل  �شيعلن عن  باأنه  علماً 
ثالث  على  تت�زع  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  ولفتت  امل�شاريع.  لإدارة  العاملي 
ف��ئ��ات : ال��ف��ئ��ة ال��ف��ردي��ة وي��ب��ل��غ جم��م���ع ج���ائ��زه��ا 60 األ���ف دولر 
وقيمتها  مبتكر  م�شاريع  مدير  جائزة  الأوىل  ق�شمني  اإىل  وتنق�شم 
واإدارة  الف�ائد  اإدارة حتقيق  وت��دور حماورها ح�ل  األف دولر   30
التكلفة وال�قت ونطاق العمل واإدارة امل�شريات واإدارة اجل�دة واإدارة 
املعنيني  ومتطلبات  والثقافة  التغير  واإدارة  وامل��ع���ق��ات  املخاطر 

والثانية هي جائزة مدير مكتب اإدارة م�شاريع مبتكر وقيمتها 30 
األف دولر وتعمل حماورها على اإدارة التكلفة وال�قت ونطاق العمل 
واإدارة تكامل امل�شروع واإدارة املخاطر واملع�قات واإدارة ا�شراتيجية 
واإدارة  امل�شاريع  اإدارة  مكتب  اأداء  واإدارة  امل�شاريع  حمافظ  وحك�مة 
الت�ا�شل واإدارة امل�ارد ف�شال عن حم�ر تط�ير معاير ومنهجيات 
واإجراءات اإدارة امل�شاريع. واأو�شحت اأن الفئة الثانية هي فئة الفريق 
املبتكر وتبلغ قيمة اجلائزة 40 األف دولر وتغطي هذه الفئة اأربعة 
ومتطلبات  والثقافة  التغير  واإدارة  الت�ا�شل  اإدارة  ه��ي  جم��الت 
املعنيني واإدارة املخاطر واملع�قات واإدارة تكامل امل�شروع . وقالت اأن 
امل�ؤ�ش�شات  يف  املبتكرة  لالأفكار  ُخ�ش�شت  اجلائزة  من  الثالثة  الفئة 
األف دولر وتنق�شم اإىل   450 وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة 
ثالثة اأق�شام الأول جائزة الفكرة املبتكرة يف اإدارة امل�شاريع وقيمتها 

100 األف دولر وت�شم حماورها اإدارة حتقيق الف�ائد واإدارة التكلفة 
وال�قت ونطاق العمل واإدارة امل�شريات واإدارة تكامل امل�شروع واإدارة 
اجل�دة واإدارة املخاطر واملع�قات واإدارة التغير والثقافة ومتطلبات 
اإدارة  يف  املبتكرة  الفكرة  ج��ائ��زة  فه�  ال��ث��اين  الق�شم  اأم��ا   . املعنيني 
الربامج بقيمة 150 األف دولر وتت�زع حماورها على اإدارة التكلفة 
واملع�قات  املخاطر  واإدارة  امل�شريات  واإدارة  العمل  ونطاق  وال�قت 
واإدارة التغير والثقافة ومتطلبات املعنيني ح�كمة برامج امل�شاريع 
ثم حم�ر الت�افق ال�شراتيجي للربامج واإدارة املنافع اأما اجلائزة 
الثالثة فهي جائزة الفكرة املبتكرة يف اإدارة حمافظ امل�شاريع بقيمة 
واملع�قات  املخاطر  اإدارة  ح�ل  حماورها  وتدور  دولر  األف   200
ا�شراتيجية  واإدارة  املعنيني  ومتطلبات  والثقافة  التغير  واإدارة 

وح�كمة حمافظ امل�شاريع اأداء حمافظ امل�شاريع.

تفقد �شوق الرتاث اخلريي لتحقيق اأمنية يف اأبوظبي مول

�سرور بن حممد ي�سيد مببادرات »حتقيق اأمنية« الرم�سانية يف عام اخلري

 3000 زائر �شمن 50 فعالية خمتلفة

»جمل�ش كهرمان الرم�ساين« ي�سفي رونقًا خا�سًا يف نفو�ش زواره

�سرطة راأ�ش اخليمة تطلق �سندوق الأمن التكنولوجي 

 •• ابوظبي-الفجر:

 اأثنى �شم� ال�شيخ �شرور بن حممد 
ال نهيان  مب�اكبة م�ؤ�ش�شة حتقيق 
عام  ف��ع��ال��ي��ات  اب���ظ��ب��ي  يف  اأمنية  
اخل���ر م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م املزيد 
ال��داع��م��ة لهدفها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
الرئي�شي املتمثل يف ادخال الفرحة 
من  الط��ف��ال  نف��ش  يف  وال�شعادة 
وعلى  امل�شتع�شية  الم��را���ش  ذوي 

م�شت�ى الدولة .
امل�ؤ�ش�شة  ادارة  ����ش���م����ه  وه�����ن�����اأ 
النجاحات  ب���ه���ذه  وامل���ت���ط����ع���ني 
�شهر  يف  ال��ن��اج��ح��ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال�شكر  م��ق��دم��ا  خ��ا���ش��ة  رم�����ش��ان 
والتقدير لرائدة العمل التط�عي  
حرم �شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان 
م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
الدولة،  رئ��ي�����ش  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
�شيف  ب��ن��ت  �شيخة  ال�شيخة  �شم� 
الرئي�شة  ن��ه��ي��ان،  اآل  حم��م��د  ب���ن 
حتقيق  مل�ؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الفخرية 

اأمنية.
جاء ذلك خالل تفقد �شم�ه الليلة 
اخل���ري  ال������راث  املا�شية �ش�ق 

امل�ؤ�ش�شة  ان   : ال���زب���ي���دي  وق������ال 
بدعم ال�شركاء والرعاة ما�شية يف 
ذوي  من  الطفال  امنيات  حتقيق 
خالل  م��ن  امل�شتع�شية  الأم��را���ش 
بر�شالة  واملهتمني  املح�شنني  دع��م 
وروؤي��������ة اأه��������داف امل����ؤ����ش�������ش���ة وقد 
حققنا  بف�شل من اهلل ثم دعمهم 

اكر من 2400 اأمنية .
الن�ي�ش  ن���ا����ش���ر  ����ش���ع���ادة  وع������رب 
وفعاليات  ب��اأن�����ش��ط��ة  ترحيبه  ع��ن 
برئا�شة  اأم��ن��ي��ة  حت��ق��ي��ق  م���ؤ���ش�����ش��ة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان بن خليفة 
املركز  ح��ر���ش  م����ؤك���دا  ن��ه��ي��ان  ال 
الفعاليات  ودع���م  ا�شتقطاب  على 
اخلرية اميانا منه بدور املركز يف 
حتقيق برامج امل�ش�ؤولية املجتمعية 
م�����ع امل�����ؤ�����ش���������ش����ات الج���ت���م���اع���ي���ة 
اىل  الدعم  ترجم  التي  الر�شمية 
الف��راد وتدخل يف  م�شاريع تخدم 
وال�شعادة  وال��ف��رح  البهجة  نف��ش 
امنية  حتقيق  فكرة  على  واأث��ن��ى   ،
حتقيق  يف  ال����ع����امل����ي  وم���ن���ه���ج���ه���ا 
ال�شعادة من خالل حتقيق امنيات 

ذوي المرا�ش امل�شتع�شية .
الكتبي  علي  ميثاء  ال�شيدة  وقالت 

واعربت حرم �شم� ال�شيخ الدكت�ر 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
رئي�ش  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
�شيخة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م���  ال����دول����ة، 
نهيان،  اآل  حم��م��د  ب��ن  �شيف  ب��ن��ت 
مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الفخرية  الرئي�شة 
حتقيق اأمنية عن تقديرها الكبر 
ا�شرة  �شرور  ال�شيخ  �شم�  لت�شجيع 
امل����ؤ����ش�������ش���ة ودع����م����ه ال����الحم����دود 
مل�شاريع  م������ل  اب����ظ���ب���ي  وا�����ش����رة 
وب���رام���ج م���ؤ���ش�����ش��ة حت��ق��ي��ق امنية 
فعاليات  يف  وخا�شة  تاأ�ش�شها  منذ 
م�ؤ�ش�شة  ���ش��ج��ع  م����ا  اخل�����ر  ع�����ام 
معر�شها  عقد  على  امنية  حتقيق 
�شاكرة  م���ل  اب�ظبي  يف  ال�شن�ي 
يعزز  مبا  املقدمة  الت�شهيالت  كل 
بعد  ع��ام  الفعالية  نتاجاحات  م��ن 
ع���ام و���ش��اك��رة ���ش��م���ه ع��ل��ى تفقده 

اجنحة املعر�ش.
ال�شيخ  �شم�  :  ان  �شم�ها  وق��ال��ت 
قدوتنا  ه�����  حم���م���د  ب����ن  �����ش����رور 
وت�شجيع  اخل��ر  ال��ك��ربى يف عمل 
وامل�����ش��اه��م��ني يف هذه  امل��ت��ط���ع��ني 
�شم�ه  اي��������ادي  وان  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
بالدعم  اجلميع  �شملت  البي�شاء 

اأب����ظ���ب���ي م�ل  يف  ح���ال���ي���اً  امل����ق����ام 
اب�ظبي  يف  ال���زاه���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
رم�شان  �شهر  ط����ال   ، ال��ع��ا���ش��م��ة 
واجازة عيد الفطر ، الذي تنظمه 
بالتعاون  امنية  حتقيق  م�ؤ�ش�شة 
ال�شاحر  الب��������داع  م���ؤ���ش�����ش��ة  م����ع 
وبدعم من اب�ظبي م�ل مت�شمنا 
م��ن��ت��ج��ات واإب������داع������ات اإم���ارات���ي���ة 
تتما�شى  التي  وخليجية،  وعربية 
م���ع اأج�������اء رم�����ش��ان وال��ع��ي��د من 
الأ�شر  ان��ت��اج  م��ن  العربية  الأزي����اء 
ريع  وخ�ش�ش  املنتجة  الم��ارات��ي��ة 
حتقيق  م�ؤ�ش�شة  مل�شلحة  ال�����ش���ق 
على  �شتعمل  ب��دوره��ا  ال��ت��ي  اأمنية 
ذوي  من  الأطفال  اأمنيات  حتقيق 

الأمرا�ش امل�شتع�شية. 
و����ش���ه���د ال������زي������ارة ال�������ش���ي���خ���ة ن����ر 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ف��اه��م  ب��ن��ت 
وطارق الفندي ال�شام�شي ع�ش�ي 
جم��ل�����ش ام���ن���اء م���ؤ���ش�����ش��ة حتقيق 
الن�ي�ش  ن��ا���ش��ر  ام��ن��ي��ة  و�شعادة 
رئي�ش جمل�ش ادارة مركز اب�ظبي 
الزبيدي  ه��اين  وال�شيد  التجاري 
للم�ؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 

وعلي اجلادري مدير املركز .

وال��رع��اي��ة والح�����ش��ان ال��ذي يدعم 
فر�شه  اتيحت  اينما  اخل��ر  دوم��ا 
وقطاعاته  اف������راده  واح���ت���ي���اج���ات 
�شنع  يف  م��در���ش��ة  �شم�ه  ميثل  ب��ل 

اخلر وا�شتدامته  وتط�ره .
�شم�ه  زي�����ارة  ان  ���ش��م���ه��ا  واك�����دت 
املنتيجة  وال�شر  املعر�ش  لأجنحة 
م����ث����ل ت�������ش���ج���ي���ع���ا وداف������ع������ا اك����رب 
براجمهم  يف  ال����ش���ت���دام���ة  ن���ح���� 
وت���ط����ي���ره���ا نح�  وم�������ش���اري���ع���ه���م 
يبداأ  النجاح  طريق  وان  الف�شل 
خط�ات  قطعن  ق��د  وه��ن  بخط�ة 
املتاح  ال�شتثمار  طريق  يف  ناجحة 
لقدراتهن وخرباتهن ومهاراتهن.

و���ش��ك��ر م���ن ج��ان��ب��ه ال�����ش��ي��د هاين 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ش  ال����زب����ي����دي 
�شم�  اأم���ن���ي���ة  حت���ق���ي���ق  مل����ؤ����ش�������ش���ة 
نهيان  ال  �شرور بن حممد  ال�شيخ 
الكبر  و����ش���داه���ا  ع��ل��ى  ال����زي����ارة 
وعلى  امل��ع��ر���ش  يف  امل�شاركني  على 
وب��رام��ج  امل�ؤ�ش�شة  لن�شطة  دعمه 
ما يعك�ش حر�ش القيادة الر�شيدة 
اخلري  العمل  دع��م  على  الكبر 
انتاجية  من  يفعل  مبا  للم�ؤ�ش�شة 

امل�ؤ�ش�شة واحتفالها بعام اخلر .

•• ال�سارقة-الفجر:

ع���ن���دم���ا ي�����ش��ب��ح ال���ع���ن����ان ذوق������اً، 
خدمة،  وال��رق��ي  عالمة،  والتميز 
اجل�اهر  م��رك��ز  ي��ك���ن  اأن  ف��الب��د 
للمنا�شبات وامل�ؤمترات ه� �شاحب 
متكن  وال������ذي  الأول،  ال��ن�����ش��ي��ب 
خ�����الل ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل وعرب 
اأن  »كهرمان«  الرم�شاين  جمل�شه 
للم�ؤ�ش�شات  الأوىل  ال�جهة  يك�ن 
التي  واخل�����ا������ش�����ة،  احل����ك�����م����ي����ة 
رم�شانية  جتمعات  تنظيم  تختار 
على  ال���ع���ائ���الت  اأو  ل��ل��م���ظ��ف��ني 

مائدتي الإفطار وال�شح�ر.
وياأتي ذلك نظراً للتجهيزات التي 
يقدمها مركز اجل�اهر للمنا�شبات 
ال�شيافة  وخ���دم���ات  وامل�����ؤمت����رات 
التي  اخل��دم��ات  وقائمة  ال��راق��ي��ة، 
ت�شكيلة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ي��ق��دم��ه��ا، 

امل����ؤمت���رات وامل��ع��ار���ش، م��ن خالل 
امل�شاهمة  �شاأنه  من  ما  كل  ت�فر 
امل��رك��ز، وتلبية  اإر���ش��اء ع��م��الء  يف 
املختلفة،  واأذواق�����ه�����م  رغ��ب��ات��ه��م 
كهرمان  جم��ل�����ش  ���ش��ك��ل  وال�������ذي 
ال��رم�����ش��اين ج���زًء ب�����ارزاً م��ن هذا 
على  املجل�ش  حققه  ال��ذي  النجاح 

مدار الأع�ام املا�شية.
ويقدم جمل�ش كهرمان الرم�شاين، 
جمال�ش جمهزة تت�شع لأكر من 
من  ب�شل�شلة  مزودة  �شيفا   300
اخلدمات منها، 4 جمال�ش خا�شة 
ل�شت�شافة  اأن��ي��ق  ب�شكل  م�شممة 
املجم�عات املك�نة من 30 �شخ�شا 
اأق��ل، و4 جمال�ش طعام خا�شة  اأو 
�شخ�شا،   20 منها  ك��ل  ي�شت�عب 
الطعام  ل��ت��ن��اول  منف�شلة  وق��اع��ة 
وق�ائم  �شخ�شا،   250 ت�شت�عب 
الإماراتية  وال�����ش��ح���ر  الإف����ط����ار 

و�شناعة ال�شارقة ومكتب ال�شارقة 
املبا�شر.  الأج���ن���ب���ي  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
ال�����ش��ارق��ة لريادة  وجم��ل�����ش م��رك��ز 
الأعمال �شراع الرم�شاين ملناق�شة 
كل ما ه� متعلق بريادة الأعمال، 
مناء  مل�ؤ�ش�شة  ال�شن�ي  وال�شح�ر 
ُنِظم حتت  ال��ذي  ب��امل��راأة  لالرتقاء 
اأهله(،  واأن��ت��م  فينا  )اخل��ر  �شعار 
احتفال  ا�شت�شافة  اإىل  بالإ�شافة 
�شركة  لتاأ�شي�ش  العا�شرة  الذكرى 

ال�شارقة للبيئة )بيئة(.
ك���م���ا وا����ش���ت�������ش���اف امل���ج���ل�������ش ويف 
مميزة  روحانية  رم�شانية  اأج���اء 
لالأفراد  خ�ش�شت  ف��ع��ال��ي��ة   20
وال��ع��ائ��الت، وذل���ك ع��ل��ى مائدتي 
ال�����ش��ح���ر، يف جمال�ش  و  الإف��ط��ار 
خم�ش�شة وجمهزة باأعلى معاير 
عدد  تزويد  اإىل  اإ�شافة  ال�شيافة، 
بامل�ائد  اخلارجية  الفعاليات  من 

الأطباق املحلية والعربية والعاملية، 
والتي ي�شرف عليها فريق الطهاة 
ما  على  واحلا�شلني  املتخ�ش�شني 
م�شابقات  يف  ميدالية   60 يف�ق 
املركز  ل��ي�����ش��ب��ح  ل��ل��ط��ه��ي،  ع��امل��ي��ة 
العائالت  لل��ت��ق��اء  مم��ي��زاً  م��ك��ان��اً 

والأ�شدقاء.
كهرمان  جم���ل�������ش  وا����ش���ت�������ش���اف 
 3000 ي���ق���ارب  ال��رم�����ش��اين م���ا 
50 فعالية خمتلفة،  زائر، �شمن 
تابعة  م�ؤ�ش�شية  فعالية   24 منها 
نظمت  وخا�شة،  حك�مية  جلهات 
ت�شمنت  رم�������ش���ان���ي���ة  جم���ال�������ش 
تفاعلية  وور����ش  نقا�شية  ح����ارات 
ال�شارقة  جم��ل�����ش  اأب����رزه����ا،  وم���ن 
القت�شاد  الرم�شاين  القت�شادي 
هيئة  ن���ظ���م���ت���ه  ال��������ذي  امل���ب���ت���ك���ر، 
والتط�ير  لال�شتثمار  ال�����ش��ارق��ة 
بالتعاون مع غرفة جتارة  �شروق، 

الرم�شانية .
م��رك��ز اجل�اهر  روؤي����ة  اإط����ار   ويف 
ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ات وامل�����ؤمت����رات يف دعم 
م��ب��ادرات اخل��ر وال��ع��ط��اء، �شاهم 
امل��رك��ز يف دع��م ع��دد م��ن امل�شاريع 
للم�ؤ�ش�شات  اخلرية  الجتماعية 
احل��ك���م��ي��ة، وال��ت��ي ق��ام��ت بت�زيع 
علب اإفطار �شائم، التي قام املركز 

باإعدادها لتلك امل�ؤ�ش�شات.
امل����ح����م�����د، مدير  ح���ن���ان  وق����ال����ت 
للمنا�شبات  اجل�������اه������ر  م����رك����ز 
مركز  ي���ن���ت���ه���ج   : وامل���������ؤمت��������رات 
وامل�ؤمترات،  للمنا�شبات  اجل�اهر 
هذا  ي���م��ن��ا  وح��ت��ى  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ 
روؤي����ة ث��اب��ت��ة ورا���ش��خ��ة، ب���اأن يك�ن 
مم��ي��زة  ت�شتقطب  كربى  وج��ه��ة 
الفعاليات املحلية والعاملية، ويعزز 
احل�ش�ر املميز الذي ت�شهده اإمارة 
وا�شتقبال  ���ش��ن��اع��ة  يف  ال�����ش��ارق��ة 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ال�شيخ  �شم�  ت�جيهات  على  ب��ن��اًء 
حم��م��د ب��ن ���ش��ع���د ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
عهد راأ���ش اخليمة – حفظه اهلل- 
اأعلن الل�اء علي عبداهلل بن عل�ان 
راأ�ش  ���ش��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
�شندوق  اأول  اإط���الق  ع��ن  اخليمة 
ا�شتثماري جريء على  راأ���ش مايل 
جمال  يف  العربي  ال�طن  م�شت�ى 
ال�شرطي،  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي  الأم�����ن 
العامة  القيادة  اأذرع  اأحد  و�شيك�ن 

لل�شرطة يف جمال ال�شتثمار.
واأو����ش���ح ال���ل����اء ع��ل��ي ع��ب��داهلل بن 
ع��ل���ان ب���اأن ه��ذا ال�����ش��ن��دوق يدعم 
ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة دول�������ة الإم���������ارات 
ل�شت�شراف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
احلي�ية،  وق��ط��اع��ات��ه��ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

منظ�مة المن الذكي وما ي�شمله 
اف��را���ش��ي��ة ،  م��ن م��راك��ز �شرطية 
طائرات   ، ال��ذك��اء  فائقة  خ��دم��ات 
ب���دون ط��ي��ار ل��ل��رق��اب��ة وال��ت��اأم��ني ، 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تكن�ل�جيا 
وال������روب�������ت ، خم���ت���رب اجل����رائ����م 
 ، ال�شخمة  البيانات   ، امل�شتقبلية 
للمدن  الذكي  والتكامل  الرابط 
ال��ذك��ي��ة واأك�����د ال��ق��ائ��د ال���ع���ام باأن 
ال�شندوق يلقى دعم ق�ي و مبا�شر 
من حك�مة راأ�ش اخليمة - وبتعاون 
وتن�شيق مع وزارة الداخلية، وذلك 
اإمي���ان���ا م���ن ���ش��م���ه ب��اأه��م��ي��ة هذا 
راأ����ش  م�شتقبل  ر���ش��م  يف  امل�����ش��روع 
وم�شتقبل  وال�شباب  الب�شري  امل��ال 
الذكية،  والأن��ظ��م��ة  التكن�ل�جيا 
امل�شتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 

وم�شتقبل بيئة احلياة الإيجابية.

�شبكات اجلرمية املنظمة  والتط�ر 
ال����ن�����ع����ي ل���ل���ج���رمي���ة وامل���خ���اط���ر 
احلل�ل  وو���ش��ع  امل��ت��ع��ددة،  المنية 
البدائل عنها  وت�فر  لها  املبتكرة 
العلمي  ال��ت��ط���ر  ب��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
البداع  على  املبني  والتكن�ل�جي 

وتعزيز مكانتها ك�جهة للم�شتقبل 
احلك�مية  امل��ن�����ش��ات  خ����الل  م���ن 
املختلفة امل�ج�دة فيها، و ت�جهها 
ن��ح��� ال��ت��ح���ل ال��ذك��ي يف خمتلف 

جمالت العمل و احلياة الي�مية.
واأ�شاف باأن روؤية ويل العهد تت�افق 
ا�شت�شراف  يف  احلك�مة  روؤي���ة  م��ع 
حي�ية  ل����ق����ط����اع����ات  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
ه���ام���ة م��ث��ل الأم������ن الل���ك���روين 
القت�شادي  والأم�����ن  والق��ت�����ش��اد 
والتجاري  وكذلك ال�شيا�شة العليا 
 ، والب��ت��ك��ار  والتكن�ل�جيا  للعل�م 
اأدوات  وذل����ك ع��رب ت���ظ��ي��ف ك��اف��ة 
ت�شاعد  التي  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 
ع��ل��ى ت�قع  اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة 
والتحديات  والت�جهات  الفر�ش 
وحتليل  امل�شتقبلية،  وال��ت��داع��ي��ات 
اآثارها يف ظل وج���د زي��ادة وتط�ر 

ي�شاعد  ال����ذي  الأم�����ر  والب���ت���ك���ار، 
ا�شت�شرافية  روؤي  ب��ن��اء  يف  وي�شهم 
وحتديد  ال�������ش���ي���ا����ش���ات  وت����ج���ي���ه 
الأول������ي�����ات ع��ل��ى و����ش���ع اخلطط 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. واأ������ش�����ار ق���ائ���د عام 
الأهمية  اإىل  اخليمة  راأ���ش  �شرطة 
الكبرة التي �شتنعك�ش على العمل 
ال�شرطي والأمني من وراء تطبيق 
ال�شتثماري،  ال�������ش���ن���دوق  ه�����ذا 
املدى  على  ث��م��اره  �شي�ؤتي  وال���ذي 
ال��ط���ي��ل م��ن خ���الل دع���م خارطة 
ط���ري���ق ل��ت��ع��ظ��ي��م ال����ش���ت���ف���ادة من 
المكانيات والقدرات على م�اكبة 
ال�شاحة  يف  امل�شتقبلية  ال��ت��ط���رات 
ال��ع��امل��ي��ة والق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
الذكاء  فائقة  التكن�ل�جيا  جمال 
لتحقيق  التم�يل  ا�شاليب  وتن�يع 
ال����روؤي����ة وحم����اوره����ا م��ث��ل حم�ر 

ان ال��دور الن�شاين ال��ذي تق�م به 
هام  دور  اأم��ن��ي��ة  حتقيق  م���ؤ���ش�����ش��ة 
الدعم  حتقيق  يف  ك��ذل��ك  وي�شهم 
ويدعم  املر�شى  لالأطفال  النف�شي 
والجتماعي  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 

لأفراد املجتمع .
منظمة  اخل��ال��دي،  خ���ل��ة   وقالت 
ال�شاحر:  الإب�������داع  م���ن  امل��ع��ر���ش 
مبادرة  اخل��ري  ال���راث  �ش�ق  اإن 
خ��ري��ة ت���اك��ب اح��ت��ف��الت الدولة 
ال�شيخ  �شم�  وزي��ار  ب�»عام اخل��ر«، 
���ش��رور ال��ق��ت ال�����ش���ء الك���رب على 
يعد  ال�ش�ق  اأن  م��شحة   ، املنجز 
م��ن اأب���رز امل��ع��ار���ش اخل��ري��ة التي 
م�ؤ�ش�شة  خ���الل  م��ن  تنظيمها  مت 

التي  الأع�����م�����ال  رائ��������دات  اح������دى 
حتر�ش على امل�شاركة يف دعم هذه 
بالزيارة  ان��ه��ا  تفاجاأت  امل��ع��ار���ش 
بن  ���ش��رور  ال�شيخ  ل�شم�  الكرمية 
حممد التي متثل ت�شجيع كبر لها 
لت�جهات  وج��اءت ترجمة  حقيقة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة وم���اك��ب��ة لعام 
مي��ث��ل  املعر�شمن�شة  ك��م��ا  اخل���ر 
رائ��������دة ل���ل���م���ب���دع���ات م����ن الأ�����ش����ر 
الماراتيات  والفتيات  وال�شيدات 
وامل��ق��ي��م��ات مب��ا ي��دع��م الب��ت��ك��ار يف 
والبخ�ر  �شاكرة  والزينة  العط�ر 
�شيف  وب����ن����ت  ���ش��ي��خ��ة  ل��ل�����ش��ي��خ��ة 
على  حم�����م�����د  ب�����ن�����ت  وم������������ش�����ي 
واأ�شافت ميثاء   ، الكبر  اهتمامن 

»حتقيق اأمنية«، اإذ ي�شهد م�شاركات 
26 م�شاركة  خارجية تقرب من 
عربية ودولية، حيث �شهد احلدث 
م�شاركة عدة عار�شني من خمتلف 
دول رو�شيا والأردن والهند واليمن 
للزوار  يتيح  م��ا  و���ش���ري��ا،  وم�شر 
م��ن��ت��ج��ات حملية  ����ش���راء  ف��ر���ش��ة 
تت�شمن  اجل������دة  ع��ال��ي��ة  وع��امل��ي��ة 
امل���الب�������ش وال����ع����ط�����ر وال����ع����ب����اءات 
واملنتجات  وال����ب����خ�����ر  واحل�����ل�����ي، 
من  ملجم�عة  ال��ع��ري��ق��ة  ال��راث��ي��ة 
البلدان امل�شاركة ، يف حني، �شهدت 
ال�ش�ق  يف  املنتجة  الأ�شر  منتجات 
الراثي اخل��ري، من اجلالبيات 

والعط�ر والبخ�ر اإقباًل كبراً .

وتكن�ل�جيا  ال�����رغ�����ب�����ة،  ع����ن����د 
لت�شهيل  املختلفة  الإع��الم  و�شائل 
امل�ؤمترات واملعار�ش، وخدمة �شف 

ال�شيارات املجانية لل�شي�ف.
ويتميرّز مركز اجل�اهر للمنا�شبات 
العالية  بتجهيزاته  وامل����ؤمت���رات 
اجل�������������دة وح�����ل������ل�����ه امل���ت���ك���ام���ل���ة 
ل�شت�شافة جميع اأن�اع الفعاليات، 

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، غ�����رف ال����������ش�����ء و 
للرجال  امل���خ�������ش�������ش���ة  ال���������ش����الة 
بناء  ترفيهية  واأن�شطة  والن�شاء، 
احلي،  العزف  ت�شمل  الطلب  على 
ب���ث ال����ربام����ج ال��رم�����ش��ان��ي��ة على 
ال�����ش��ا���ش��ات ال��ك��ب��رة، وغ��ره��ا من 
ت�فر  اإىل  اإ����ش���اف���ة  الأن�������ش���ط���ة، 
جم��ال�����ش خ��ا���ش��ة ل��ل��ن�����ش��اء فقط 

وت���ل���ب���ي���ة م���ت���ط���ل���ب���ات ق���ط���اع���ات 
الج�����ت�����م�����اع�����ات، وامل����������ؤمت���������رات، 
وامل����ع����ار�����ش، وح���ف���الت ال���زف���اف، 
اأرقى  العامة، وتقدم  والحتفالت 
فريق  باإ�شراف  ال�شيافة،  خدمات 
الذين  اخل�����رباء  م���ن  متخ�ش�ش 
على  واحلر�ش  بالرغبة  يتميرّزون 

تلبية احتياجات العمالء.

»تاك�سي دبي« تنظم رحالت عمرة ل�سائقيها احتفاًء ب�سهر رم�سان
•• دبي-الفجر:

نظمت م�ؤ�ش�شة تاك�شي دبي بهيئة الطرق وامل�ا�شالت رحالت لأداء منا�شك 
امل�ؤ�ش�شة على ثالث دفعات، وذلك احتفاًء ب�شهر  75 من �شائقي  ل�  العمرة 
اإىل  امل�ؤ�ش�شة الرامية  اأهداف  املبادرة �شمن  رم�شان املبارك، كما تاأتي هذه 
املنا�شبة  النف�شية والجتماعية  ال�شائقني، وت�فر الأج�اء  رفع ن�شبة ر�شا 
م�شت�ى  وتعزيز  دع��م  �شبيل  يف  عملهم  اآلية  تط�ير  على   يعمل  مما  لهم، 
دبي  تاك�شي  م�ؤ�ش�شة  خدمات  وم�شتخدمي  للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات 
يف الإم��ارة.  وذكر الدكت�ر ي��شف حممد اآل علي، املدير التنفيذي مل�ؤ�ش�شة 
املقد�شة،  ال��دي��ار  اإىل  امل�ؤ�ش�شة  رّرتها  �شي� التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  دب��ي،  تاك�شي 
القدامى واملتميزين والذين تخل� ملفاتهم من  امل�ؤ�ش�شة  �شائقي  ت�شتهدف 
اأية خمالفات خالل العام، واحلا�شلني على عدد من اجل�ائز املعتمدة لدى 

امل�ؤ�ش�شة خالل فرة عملهم. 
الإقامة  م��ع  الرحلة  تكاليف  بجميع  تكفلت  ق��د  امل�ؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�شرا 
اإلقاء  اأي�����ام، ف�شال ع��ن ت���ف��ره��ا   6 وامل���ا���ش��الت وج��م��ي��ع ال���ج��ب��ات مل���دة 
العمرة  منا�شك  ت��اأدي��ة  كيفية  ح���ل  اإر���ش��ادي��ة  ون�شائح  ت�ع�ية  حما�شرات 

والإحرام، وم�شحف وم�شبحة وماء زمزم.
العام  ط���ال  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  تنظم  امل�ؤ�ش�شة  اإن  واأ���ش��اف: 
وال�شائقني  امل�ظفني  ب��ني  العالقة  لت�طيد  رم�شان  �شهر  يف  وخ�ش��شا 
والربامج  املحا�شرات  من  العديد  ت�فرها  مع  �ش�اء،  حد  على  والقيادات 
للم�ؤ�ش�شة،  ال��ت��اب��ع  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  يف  وال��ت���ع���ي��ة  التثقيفية 
اخلا�شة  الأه��داف  حتقيقهم  عند  واحل�افز  املكافاآت  برامج  اإىل  بالإ�شافة 
بهم عرب ت�زيع ج�ائز ت�شجيعية قيمة و�شهادات تقدير وغرها، الأمر الذي 

ة على قل�بهم. يرتقي بر�شاهم ال�ظيفي ويدخل البهجة وامل�شررّ

خالل اأم�شية رم�شانية على مائدة ال�شحور

»نادي �سيدات ال�سارقة« ين�سر معاين الألفة واملودة بني موظفيه
•• ال�سارقة-الفجر:

�شيدات  لنادي  التابع  الب�شرية  امل���ارد  ق�شم  من  حر�شاً 
وتزامناً  واخل���ر،  املحبة  ر�شائل  تعميم  على  ال�شارقة 
مع مبادرة ال�شعادة خالل ال�شهر الف�شيل، نظم النادي 
م�ظفيه  جلميع  ال�شح�ر  مائدة  على  ترفيهية  اأم�شية 
اأج�اء  وامل����ؤمت���رات،  يف  للمنا�شبات  اجل���اه��ر  مركز  يف 

رم�شانية مليئة  بامل�دة والرحمة.
امل�ظفني  بني  العالقات  ت�طيد  اإىل  الفعالية  وهدفت 
من خالل ت�فر بيئة مريحة وممتعة، ت�شجع على روح 
بينهم  والألفة  املحبة  اأوا�شر  وتق�ي  اجلماعي،  العمل 

كاأ�شرة واحدة. 
الرفيهية،  الفعاليات  من  �شل�شلة  الأم�شية  وت�شمنت 
اإىل جانب جمم�عة من  ال�شيقة،  واجلل�شات احل�ارية 
امل�شابقات املمتعة كفقرة الأ�شئلة والأج�بة، اإ�شافة اإىل 
والبهجة  الفرحة  اأدخلت  قيمة،  ج�ائز  على  �شح�بات 

اإىل قل�ب اجلميع.
وقالت خ�لة ال�شركال، مدير عام نادي �شيدات ال�شارقة: 
الرم�شانية  الأم�شية  ه��ذه  تنظيم  خ��الل  من  حر�شنا 
ال�دية، التي جمعت م�ظفي نادي �شيدات ال�شارقة على 
مائدة واحدة، يف �شبيل اإيجاد بيئة عمل �شليمة ت�ش�دها 
معاين املحبة وامل�دة بني اجلميع ، لينعك�ش بالتايل على 

ن�عية اخلدمات وامل�شت�ى الراقي املقدم .
اإىل تط�ير  النادي  دائما يف  ن�شعى  ال�شركال:  واأ�شافت 
ادخالهم  خ���الل  م��ن  ل��دي��ن��ا،  امل���ظ��ف��ني  اأداء  وحت�����ش��ني 
خرباتهم  م�شت�ى  ل��رف��ع  متن�عة  تدريبية  دورات  يف  
الأكادميية والعملية وتك�ين فريق عمل م�ؤهل ومميز، 
دائماً  ن�شعى  كما  امل�شت�يات،  اأعلى  اإىل  بالنادي  يرتقي 
امل�ظفني  جه�د  تقدير  اإىل  الأم�شيات  هذه  خالل  من 
النجاحات، ونقدم  العديد من  التي �شاهمت يف حتقيق 
�شكر خا�ش ملركز اجل�اهر للم�ؤمترات واملنا�شبات على 

ا�شت�شافتنا يف هذه الأم�شية. 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :262230           ىبتاريخ : 2016/10/27   
با�ش������م : ام ات�ش ا�ش ليف �شتايل جيم �ش.ذ.م.م

 العن�ان: �ش ب 26168 ،دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

التعليم والتهذيب، التدريب، الرفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية
ال�اقعة بالفئة: 41        

و�شف العالمة : العبارة الالتينية FIT INC مكت�بة وم��ش�عة بطريقة فنية مميزة حيث كتبت الوىل 
تليها الثانية من ال�شفل وهما بني خطني كل منهما على �شكل زاوي��ة وذلك بطريقة مميزة والكل �شمن 

خلفية رباعية والعالمة بالل�ان ال�ش�د والرمادي والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��راطات : دون ا�شراط، 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

امل�دعة حتت رقم :94014          

با�ش������م : حمم�د واولدة  م.د.م.�ش

راأ�ش  رق��م 613-1103  ار����ش  الأر����ش���ي،  ال��ط��اب��ق   ،  20 رق���م:  : مكتب  وع��ن���ان��ه 

اخل�ر،دبي، المارات العربية املتحدة. 

وامل�شجلة حتت رقم : )93514( بتاريخ : 2009/02/26 

و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراآ من تاريخ انتهاء 

احلماية يف: 2017/05/02 وحتى تاريخ :2017/05/02 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم 264382:    بتاريخ :2016/12/07 م
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ش��م: م�شنع �ش�يت ليدي للب�ش�ت والعبابات
وعن�انه: �ش. ب:  520 ، دبي،  المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شيالت - عبايات - عبايات    ا�شالمية ) اجللباب ( حجابات.

ال�اق�عة بالفئة:25
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية Sweet Lady  كتبت ب�شكل مميز و على ي�شارها منط�قها 
وتت��شطهما احلروف  الأ�ش�د  بالل�ن  ليدي" كتبت بخط مميز ومزخرف  "�ش�يت  العربية  باللغة  اللفظي 
SL  كتبت ب�شكل مميز بالل�ن الأ�ش�د والأبي�ش وجميعهم ب�شكل مميز كما ه� م��شح بال�شكل  الالتينية 

املرفق.
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم 265436       بتاريخ :2016/12/26 م
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ش��م: / ام تي ا�ش ا�ش للتجارة العامة ذ.م.م
وعن�انه: �ش  ب: 40854  ، دبي،  المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شرقة،اأجهزة  �شد  اإن��ذار  اإن��ذار،اأج��ه��زة  الع�شكرية،ه�ائيات،اأجهزة  اأو  ال�شناعية  للغايات  معادن  ك�ا�شف 
ح��ا���ش���ب،ب��رام��ج ح��ا���ش���ب م�����ش��ج��ل��ة،ك���ا���ش��ف،اأدوات م��الح��ي��ة،اأج��ه��زة ت��ل��ف��زي���ن،اأج��ه��زة اإر����ش���ال اإ����ش���ارات 

اإلكرونية،كامرات
يف الفئة 9

و�شف العالمة:
عبارة عن الكلمة الالتينية Goldseekers  كتبت ب�شكل مميز بالل�ن الذهبي الفاحت على اإطار م�شتطيل 

ال�شكل بالل�ن الأزرق كما ه� م��شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم 266423     بتاريخ :2017/01/12 م
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ش��م: ام ام �شي لت�ش�يق الفعاليات الريا�شية �ش ذ م م
وعن�انه: :  �ش. ب: 500509 ، دبي

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية .ت�قيت املنا�شبات الريا�شية

.ال�اق�عة بالفئة:41
و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية SPIA و تليها الكلمة الالتينيةASIA  كتبت ب�شكل كبر 
و مميز بالل�ن الأبي�ش و يليها من اليمني ر�شم ي�شبه الكرة الأر�شية بالأل�ان الأزرق و الأحمر و الربتقايل، 
و اأ�شفلها العبارة الالتينية ASIA’S SPORTS INDUSTRY AWARDS كتبت بالل�ن 

الأزرق الغامق و جميعهم على خلفية مربعة ال�شكل بالل�ن الأزرق الفاحت كما ه� م��شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / املالك
حم�شن حممد ا�شماعيل للتجارة )�ش.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم 267338       بتاريخ : 2017/01/21م
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ش��م: حم�شن حممد ا�شماعيل للتجارة )�ش.ذ.م.م(
وعن�انه: �ش. ب: 378941، دبي.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ف�اكه حمف�ظة، اأطعمة خفيفة اأ�شا�شها الف�اكه، ف�اكه معلبة.

ال�اق�عة بالفئة: ) 29 (
و  الأزرق،  بالل�ن  املحدد  الربتقايل  بالل�ن  ب�شكل مميز  "جنكلى" كتبت  الكلمة  العالمة: عبارة عن  و�شف 
و  الأ�ش�د،  بالل�ن  املحدد  الأحمر  بالل�ن  ب�شكل مميز  كتبت   Jangali الالتينية  الكلمة  الي�شار  يليها من 
و  الأزرق  بالل�ن  طائر  اجلانبني  من  به  مي�شك  بي�شاء  خلفية  ذو  ال�شكل  بي�شاوي  مميز  ر�شم  يت��شطهما 
و  الأحمر  بالل�ن  "جنكلى" كتبت  الكلمة  حتتها  و  الأخ�شر،  و  الأحمر  بالل�ن  الكرز  لفاكهة  ر�شم  بداخله 

جميعهم على خلفية مربعة ال�شكل بالل�ن ال�ردي الفاحت كما ه� م��شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم 267803       بتاريخ : 2017/02/07م
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ش��م: بال�لتيل �شديق م��شى
وعن�انه: �ش  ب: 48702، ال�شارقة، المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن، خالطات كهربائية لغايات املنزلية، مكان�ش كهربائية،غ�شالت.

ال�اقعة يف الفئة 7
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية WURFAL كتبت ب�شكل مميز بالل�ن الأبي�ش على خلفية 

مربعة ال�شكل بالل�ن الرمادي القامت كما ه� م��شح بال�شكل املرفق.
 ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم 267804      بتاريخ :2017/02/07م
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ش��م: بال�لتيل �شديق م��شى
وعن�انه: �ش  ب: 48702، ال�شارقة ،المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه ولالأغرا�ش  والته�ية وت�ريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وت�ليد  اأجهزة لالإنارة 

ال�شحية.
يف الفئة 11

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية WURFAL كتبت ب�شكل مميز بالل�ن الأبي�ش على خلفية 
مربعة ال�شكل بالل�ن الرمادي القامت كما ه� م��شح بال�شكل املرفق.

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم:- 266723                          19 /01 / 2017
با�شم : ج�ي�نغ ك�مبني ليميتد.

وعن�انه: ن�.999 مايلي روود، ه�ايني دي�شركت، جنان �شيتي 250118، �شاندونغ بروفين�ش، ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع/ 

والأغرا�ش  املياه  واإم��داد  والته�ية  والتجفيف  والتربيد  والطه�  البخار  وت�ليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�شحية. 

مكنات  حتمي�ش؛  اأجهزة  كهربائية؛  غاليات  �شاخنة؛  اأطباق  طه�؛  ومعدات  اأجهزة  كهربائية؛  طه�  اأواين 
كهربائية ل�شنع القه�ة؛ اأجهزة واآلت لتنقية املاء؛ اأفران اله�اء ال�شاخن؛ اأفران ميكروويف )اأجهزة طه�(؛ 
طناجر �شغط كهربائية )اأوت�كالف(؛ اأوعية طه�؛ مراجل ت�شخني؛ مراجل بخار، بخالف اأجزاء الآلت؛ 

اأغطية �شفط للمطابخ.وال�اقعة يف الفئة )11(. 
ال��شف كلمة "JOYOUNG" كتبت باحرف لتينية بي�شاء على خلفية �ش�داء.

فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا العالن.

ق�شم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 266757                          20 /01 / 2017
با�شم : �شيك�ش ك�نتيننت�ش ه�تيلز  انك.

وعن�انه: 3 رافينيا درايف، اتالنتا، ج�رجيا .30346 ال�ليات املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع/ 

خدمات ت�فر الأطعمة وامل�شروبات، الإي�اء امل�ؤقت.
املطاعم؛ خدمات احلانات )البارات(.وال�اقعة يف الفئة )43(. 

ال��شف كلمة "Stock Burger Co" كتبت باأحرف لتينية مميزة بالل�ن الأ�ش�د.
فعلى من لديه اعرا�ش على ذلك التقدم به مكت�با لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا العالن.
ق�شم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�ش احل�اي 

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة بالرق�م: 92026
با�ش������م : �شنكر التجارية )�ش ذ م م(

وعن�ان����ه:  : �ش ب 713، -دبي ، - الإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم:      )88711(     بتاريخ: 2008/05/21

و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : 2017/03/21

وفقاً  �شن�ات  ع�شر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويج�ز  هذا 
القان�ن الحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�ش��ش عليها  لالأو�شاع وال�شروط 

1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.
ال�شراطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�ش احل�اي 

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة بالرق�م: 92317
با�ش������م : �شنكر التجارية )�ش ذ م م(

وعن�ان����ه:  : �ش ب 713، -دبي ، - الإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم:      )88713(     بتاريخ: 2008/05/21

و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : 2017/03/28

وفقاً  �شن�ات  ع�شر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويج�ز  هذا 
القان�ن الحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�ش��ش عليها  لالأو�شاع وال�شروط 

1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.
ال�شراطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  يونيو 2017 العدد 12054

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات هي ك�ل 

رخ�شة رقم:CN 1370631 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شني ك�لجناث ثارك�تي ك�لجنات %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيج� فاداكان باول

فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24

اإعــــــــــالن
غياثي  ال�ش�����ادة/ك�التي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1508547:للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد �شريف حممد يعق�ب من 40% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حنيف حممد يعق�ب
فعلى كل من له حق او اعرا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03442/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/03845/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده :  اوريانت �شيز جل�بال للتجارة العامة - �ش ذ م م 
جمه�ل حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : الرقة للعقارات   
 ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي:

1- ان اللجنة امل�ؤقرة قد الزمت املدعي عليها باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها 
خالية من ال�ش�اغل وذلك لت�قف امل�ؤجر عن �شداد قيمة الجرة 

2- ان اللجنة امل�قرة الزمت املدعي عليها بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 
103.752 درهم متاأخرات حتى تاريخ 2017/3/31 وما ي�شتجد من ايجار حتى 

تاريخ الخالء الفعلي 
3-ان اللجنة امل�قرة الزمت املدعي عليها مب�شروفات الدع�ى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
يتم  �ش�ف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03414/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/02465/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : فا�شت لينك خلدمات اإدارة العمال
جمه�ل حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : امل�ؤ�ش�شة ال�طنية للتجارة والمناء    
 ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي:

 1- الزام املنفذ �شده باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها للمنفذ خالية من ال�ش�اغل 
2- الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية بدل اليجار اعتبارا من 2016/11/7 

وحتى تاريخ الخالء الفعلي  
 الزامها بت�شليم براءة الذمة من الكهرباء واملياه ، الزامها مب�شروفات الدع�ى

3- الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
يتم  �ش�ف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03418/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/02519/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : زوم لقطع غيار ال�شيارات - �ش ذ م م 
جمه�ل حمل القامة  حيث تقدم طالب التنفيذ : �شركة اب�ظبي ال�طنية 

للعقارات - �ش م خ )فرع دبي(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي:

 1- الزام املدعي عليه باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �ش�اغلها 
2- الزام املدعي عليه بان ت�ؤدي للمدعي )22.500 درهم( قيمة الجرة للفرة 
من 2016/12/6 وحتى 2017/2/6 وما ي�شتجد حتى الخالء الفعلي والزام 
املدعي عليه بان ي�شلم للمدعي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للف�اتر 
 امل�شتحقة على املاأج�ر حتى تاريخ الخالء الفعلي والزمته مب�شروفات الدع�ى
لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
يتم  �ش�ف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2017/511  اإيجارات    
اىل املحك�م عليها / النجم الزرق خلدمات النرنت �شابقا 

حممد �شعيد احمد لتجارة اللكرونيات - �ش ذ م م  
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/21  يف 

الدع�ى املذك�رة اعاله  ل�شالح /م�ؤ�ش�شة الوقاف و�ش�ؤون الق�شر 
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري :  

ب�شداد  عليها  امل��دع��ي  اإل���زام  م��ع  ال�ش�اغل  م��ن  خاليا  وت�شليمه  امل��اج���ر  ب��اخ��الء 
ولغاية   2015/9/15 من  للفرة  اليجارية  القيمة  دره��م   40.000 وق��دره  مبلغ 
الخالء  وح��ت��ى   2016/5/15 ت��اري��خ  م��ن  اأج���ر  م��ن  ا�شتجد  وم��ا   ،  2016/5/14
الفعلي، مع اإلزامها باإح�شار  براءة ذمة من هيئة  كهرباء ومياه دبي ، وبالر�ش�م 

وامل�شروفات. 
ال  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  با�شم �شاحب   وملا كان هذا احلكم قد �شدر 
مكت�م حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ش�ري ، فه� قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

ي�ما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم بالن�شر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04322/2017 ايجارات 

املحك�م له طالب العالن / دبي لال�شتثمار العقاري - �ش ذ م م 
العن�ان : دبي - �شارع خالد بن ال�ليد - برجمان - طابق 24 دبي 

املحك�م عليه املطل�ب اعالنه / بهارتي للمقاولت - �ش ذ م م 
العن�ان : جمه�ل جمل القامة 

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/6/12   حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 
اول : بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها خالية من ال�ش�اغل للمدعية 

ثانيا - بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة ب�شداد مبلغ وقدره 48.000.00 ثمانية واربع�ن الف متثل جمم�ع 
القيمة اليجارية لل�شتة غرف للمدة من تاريخ 2016/9/1 وحتى تاريخ 2017/4/30 القيمة اليجارية ومبا 

ي�شتجد بعدها من اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي ب�اقع 12.000.00 �شن�يا للغرفة ال�احدة 
ثالثا : بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي مبلغ 60.000.00 �شت�ن الف درهم متثل جمم�ع ر�ش�م اخلدمات لل�شتة 
ب�اقع 1.400.00  الخ��الء  تاريخ  ي�شتجد حتى  تاريخ 2016/9/1 حتى 2017/4/30 وما  للفرة من  غرف 

درهم �شهريا للغرفة وال�احد على النح� الذي �شرد باملنط�ق 
رابعا : بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة ب�شداد 1.000.00 الف درهم غرامة ارجتاع �شيك

خام�شا : بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة مب�شاريف الدع�ى.  
وحيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه ليمكن من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد القان�نية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم بالن�شر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04330/2017 ايجارات 

اإم��ارة دبي دبي - بردبي -  املحك�م له طالب الع��الن / دبي لال�شتثمار العقاري - �ش ذ م م  - العن�ان : 
منطقة جممع دبي لال�شتثمار - مبنى دبي لال�شتثمار - الطابق الثاين  بالكامل 

املحك�م عليه املطل�ب اعالنه / بيزون لالعمال الكهروميكانيكية - �ش ذ م م 
العن�ان : جمه�ل جمل القامة 

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/6/12   حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 
اول : بالزام املدعي عليها باخالء العني حمل الدع�ى وت�شليمها خالية من ال�ش�اغل للمدعية 

ثانيا : الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 12.000 درهم بدل اليجار امل�شتحق للفرة من 
2016/5/1 وحتى 2017/4/30 وما ي�شتجد من تاريخ 2017/5/1 وحتى تاريخ الخالء 

ر���ش���م خ��دم��ات للفرة من  دره��م  وق���دره 13.920  للمدعية مبلغ  ت����ؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام   : ثالثا 
2016/5/1 وحتى 2017/4/30 

رابعا : الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 1.000 درهم غرامة ارجتاع ال�شيكات 
خام�شا : الزام املدعي عليها بتقدمي �شهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء 

�شاد�شا : بالزام املدعي عليها  بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى.  
وحيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه ليمكن من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد القان�نية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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 اإعالن بالن�شر - اإعالن الطلب العار�ض   
2016/107 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / فين�د ك�مار بادمانابهان فيدياناندان 
بناء على طلب املدعي عليه الثاين  ا�شليا / �شركة دعف��ش للخدمات الفنية  
فانت مكلف باحل�ش�ر امام الدائرة التجارية اجلزئية الثانية مبحكمة راأي 
اخليمة املدنيية ي�م الحد 2017/7/2 ال�شاعة التا�شعة �شباحا وذلك للرد 
والطالبة  �شدكم  الثانية  عليها  املدعي  من  املقامة  الفرعية  الدع�ى  على 
فيها احلكم على املدعي عليهما فرعيا بالت�شامم والت�شامن مبا ع�شى ان 
يحكم به عن املدعي عليه الثانية يف الدع�ى ال�شلية والزامهما بالر�ش�م 

وامل�شاريف والتعاب. 
 مدير  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1137
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ قا�شم حممد عبداهلل قا�شم ، اإماراتي  اجلن�شية وال�شيد/ ظفر اقبال خان 
حممد ا�شماعيل - باك�شتاين اجلن�شية  يرغب�ن يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل 
ال�شيد/ حممد �شفيق احمد رحمت علي - باك�شتاين اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة التجارية امل�شماة انعم لركيب 

و�شيانة امل�شاعد وال�شالمل - ذ م م  مب�جب رخ�شة جتارية رقم )531878( 
مت تغير ال�شكل القان�ين من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات 

و�شيانة  لركيب  انعم  اىل   - م  م  ذ  وال�شالمل  امل�شاعد  و�شيانة  لركيب  انعم  من  التجاري  ال�شم  تغير  مت 
امل�شاعد وال�شالمل 

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات 

القان�نية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1136

اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف   ، ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شليمان احمد 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ي��شف حممد �شليمان 
احمد الرئي�شي - اإماراتي اجلن�شية يف )الياق�ت لتجارة امل�ا�شي ( والتي تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )116725( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اعالن بالن�شر - �شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية 

يف الدعوى 2017/322 احوال 
اىل املدعي عليها : مروة حممد �شالح عبدالرحمن �شقر - م�شرية اجلن�شية  - 

جمه�لة حمل القامة  خارج الدولة 
مبا ان املدعي / احمد حمم�د خمي�ش رزق 

قد اقام عليك الدع�ى ال�شرعية املذك�رة بالرقم اعاله امام هذه املحكمة 
للمطالبة ب/ تخفي�ش نفقة 

وقد حددت املحكمة جل�شة : اخلمي�ش 2017/7/20 م للنظر يف الدع�ى ، فانت 
مكلفة باحل�ش�ر �شخ�شيا او من ين�ب عنك ر�شميا امام هذه املحكمة يف امل�عد 
املذك�ر للرد على الدع�ى ، ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر يف امل�عد املحدد ، فان 

املحكمة �شتنظر يف الدع�ى وت�شدر حكمها غيابيا.     
                القا�شي

       الإمارات العربية املتحدة     
وزارة العدل       

حمكمة عجمان ال�شرعية      

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : كافيه هابانا - �س ذم م 
العن�ان : حمل رقم  L3-9 ملك اعمار العقارية - �ش�ق البحر -  ال�شكل القان�ين : ذات 
القيد بال�شجل التجاري : 1101333  م�ش�ؤولية حم��دودة. رقم الرخ�شة: 675828  رقم 
ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب 
ق��رار حماكم دبي  اأع���اله، وذل��ك مب�جب  امل��ذك���رة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  ال��ت��ج��اري لديها 
بتاريخ 2017/6/14 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/14 وعلى من 
لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي وم�شاركوه حما�شبون 
قانونيون العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - 
الق�ز الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ش: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :  ادفان�س لين لاللكرتونيات -�س ذ م م 
العن�ان : مكتب رقم 101 - ملك هامل حممد هامل القبي�شي - ديرة - ال�شغاية   ال�شكل 
القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 702343  رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شر يف  باأنه قد مت  : 1129111 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مب�جب قرار حماكم  املذك�رة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2017/5/14  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/5/14 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني علياء ابراهيم لتدقيق 
احل�شابات  العن�ان : مكتب رقم M110 ملك ال�شيخة مهره احمد ماجد الغرير - 
الق�شي�ش الثانية ديرة  -  هاتف        فاك�ش         م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز الوىل 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب    04-3215356 فاك�ش:   04-3215355 هاتف    -
كافيه  اأع��اله لت�شفية  املذك�ر  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
  2017/6/14 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب���ج��ب  م    ذم  - �س  هابانا 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/14   وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ش  اأي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/علياء ابراهيم لتدقيق احل�شابات  
الق�شي�ش   - الغرير  ماجد  احمد  ال�شيخة مهره  ملك   M110 رقم  : مكتب  العن�ان 
ال��ث��ان��ي��ة دي����رة  -  ه����ات����ف        ف����اك���������ش           مب���ج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية ادفان�س 
بتاريخ  دب���ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب���ج��ب  م   م  ليــن لاللكرتونيات -�ــس ذ 
  2017/5/14 بتاريخ    دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق    2017/5/14
وعلى من لديه اأي اعرا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان  : ال�شيد/ 
حممد مطيع الرحمن بن حبيب الرحمن ، اجلن�شية : باك�شتان ، وطلبا الت�شديق 
على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري ال��شل لتلميع ال�شيارات وال�شادرة 
ال�شادر   532655 رق��م  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
علي  ال�شيد/  اىل  بخ�رفكان.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  بتاريخ 2004/12/15 من 
حممد حمدان احلنط�بي ، اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب 
املحرر  ال�شاأن يف  ذوي  ت�قيعات  بالت�شديق على  �شيق�م  العدل يف مدينة خ�رفكان 

املذك�ر بعد انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان  : ال�شيد/ 
حممد علي عبيد را�شد املن�ش�ري ، اجلن�شية : الإمارات - وطلب الت�شديق على حمرر 
لت�شليح  املهب  �شيح  التجاري  ال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
الطارات ، ن�شاط الرخ�شة ت�شليح وتركيب اإطارات ال�شيارات ، تبديل زي�ت املركبات ، 
واملرخ�ش من دائرة التنمية القت�شادية يف  الذيد رخ�شة مهنية رقم 606393 ال�شادر 
بتاريخ 2010/4/18 يف دائرة التنمية القت�شادية بخ�رفكان. اىل ال�شيد/ ما�ش�ل خان 
العدل يف  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معل�ما   - باك�شتان   : ، اجلن�شية  ن��ازك خان  بن 
مدينة خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذك�ر بعد 

انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/3969   

املنذر : و�شيم مروان البحره
عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء الوىل - بناية ال��شل اجلديدة - الطابق 

اخلام�ش - �شقة رقم 502  - هاتف  0508874436 
املنذر اليه : كارت�ج� لتاأجر ال�شيارات ، عن�انه : دبي - بردبي - بناية بل� باي تاور - مبنى 

رقم 9 - �شارع البراج - هاتف : 056553457  044240111 
لذلك : فاننا ننذرك بف�شخ عقد ايجار ال�شقة رقم )1406( الكائنة ببناية ذاريزيدن�شرات 
بيزن�ش منطقة اخلليج التجاري - الطابق 14 امل�قع بيننا لالخالل بدفع الجرة وبال�فاء 
ا�شب�ع من  املفتاح وذلك يف غ�ش�ن  مبتاأخرات الجرة وقدرها 47500 درهم اعال وت�شليم 
تاريخ ن�شر هذا الن��ذار وال �شنك�ن م�شطرين لتخاذ الج��راءات القان�نية �شدك وفتح 

اخلزنة وحتميلك تبعات ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإعادة اإعالن املدعي عليه ن�شرا 

  يف الدعوى رقم)2017/97 (   مدين كلي  ام القيوين
بناء على طلب املدعيان : عبا�ش فا�شل فا�شل ت�يج 

وعن�انهما : دبي 
اإىل املدعي عليها الثانية  : �شركة الإمارات احلديثة للعقارات 

وعن�انها : وتعلن ن�شرا بجريدة وا�شعة النت�شار 
انت مكلفة باحل�ش�ر امام الدائرة الكلية - مبحكمة ام القي�ين الحتادية البتدائية ، 
يف متام  ال�شاعة 8.30 �شباحا من ي�م الحد امل�افق 2017/7/2 م �شخ�شيا او ب�ا�شطة 

وكيل معتمد ، وذلك للنظر يف الدع�ى امل�شار اليها اعاله 
حرر بتاريخ : 2017/6/15 م 

 مكتب  اإدارة الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1146
باك�شتاين  اجلن�شية يرغب يف   - ا�شلم �شجاد  ال�شيد/ اعجاز  بان  ليكن معل�ما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد عرفان غالم 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي   ) له�ر  ج�شر  )مطعم  يف  اجلن�شية  باك�شتاين   - ر�شاء 

مب�جب رخ�شة رقم )628459( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1145

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ ف�شل الرحمن حممد ك�نهي ، هندي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة التجارية امل�شماة 
رقم )742278(  ال�شارقة مب�جب رخ�شة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  الروله(  برج  )بقالة 

وذلك اىل ال�شيد/ م��شى ك�نداتيل ب�تيا ب�رايل - هندي اجلن�شية  
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  

على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3954   

املنذر : ناري�ش ك�مار - هندي اجلن�شية  
املنذر اليها : لروزا دو�شا - ذ م م )جمه�ل حمل القامة( 

ان املنذر امل�ؤجر يخطركم مبا يلي : - 
املدة اليجارية اجلديدة 2017/9/11 حتى 2018/9/10 بقيمة  املبادرة  اىل ت�قيع عقد اليجار اجلديد عن   -1

ايجارية وقدرها  107.992.5  درهم �شن�يا واملبادرة اىل ت�شليم ال�شكيات اليجارية على اربع دفعات 
2- املبادرة اىل �شداد قيمة ر�ش�م اخلدمات عن الفرة  اليجارية اجلديدة ب�اقع 5% من قيمة اليجارية ال�شن�ية 

3- املبادرة اىل �شداد قيمة خدمات التربيد وقدرها 6766 درهم عن فرة  اليجار اجلديدة 
وال يف حال تخلفكم عن احل�ش�ر لت�قيع عق�د اليجار و�شداد املبالغ املرتبة عليكم فاننا �ش�ف ن�شطر لتخاذ 
كافة الجراءات القان�نية يف حقكم والتي ت�شمل انهاء العقد واخالءكم من العني امل�ؤجرة والزامكم ب�شداد القيمة 
اليجارية والغرامات التاأخرية وكافة الف�اتر وذلك حتى تاريخ الت�شليم الفعلي ا�شافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من 

ا�شرار وخ�شائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3955   

املنذر : ناري�ش ك�مار - هندي اجلن�شية  
املنذر اليها : �شال�ن اأنا واأنتي للتجميل - ال�شيدة عبر عبدالرحيم حممد  )جمه�ل حمل القامة( 

ان املنذر امل�ؤجر يخطركم مبا يلي : - 
املدة اليجارية اجلديدة 2017/9/11 حتى 2018/9/10 بقيمة  املبادرة  اىل ت�قيع عقد اليجار اجلديد عن   -1

ايجارية وقدرها  274.809.7  درهم �شن�يا واملبادرة اىل ت�شليم ال�شكيات اليجارية على اربع دفعات 
2- املبادرة اىل �شداد قيمة ر�ش�م اخلدمات عن الفرة  اليجارية اجلديدة ب�اقع 5% من قيمة اليجارية ال�شن�ية 

3- املبادرة اىل �شداد قيمة خدمات التربيد وقدرها 24.055 درهم عن فرة  اليجار اجلديدة 
وال يف حال تخلفكم عن احل�ش�ر لت�قيع عق�د اليجار و�شداد املبالغ املرتبة عليكم فاننا �ش�ف ن�شطر لتخاذ 
كافة الجراءات القان�نية يف حقكم والتي ت�شمل انهاء العقد واخالءكم من العني امل�ؤجرة والزامكم ب�شداد القيمة 
اليجارية والغرامات التاأخرية وكافة الف�اتر وذلك حتى تاريخ الت�شليم الفعلي ا�شافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من 

ا�شرار وخ�شائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3953   

املنذر : ناري�ش ك�مار - هندي اجلن�شية  
املنذر اليها : �شال�ن ي�نيك �شتايل - ذ م م   )جمه�ل حمل القامة( 

ان املنذر امل�ؤجر يخطركم مبا يلي : - 
املدة اليجارية اجلديدة 2017/9/11 حتى 2018/9/10 بقيمة  املبادرة  اىل ت�قيع عقد اليجار اجلديد عن   -1

ايجارية وقدرها  139.755  درهم �شن�يا واملبادرة اىل ت�شليم ال�شكيات اليجارية على اربع دفعات 
2- املبادرة اىل �شداد قيمة ر�ش�م اخلدمات عن الفرة  اليجارية اجلديدة ب�اقع 5% من قيمة اليجارية ال�شن�ية 

3- املبادرة اىل �شداد قيمة خدمات التربيد وقدرها 15232 درهم عن فرة  اليجار اجلديدة 
وال يف حال تخلفكم عن احل�ش�ر لت�قيع عق�د اليجار و�شداد املبالغ املرتبة عليكم فاننا �ش�ف ن�شطر لتخاذ 
كافة الجراءات القان�نية يف حقكم والتي ت�شمل انهاء العقد واخالءكم من العني امل�ؤجرة والزامكم ب�شداد القيمة 
اليجارية والغرامات التاأخرية وكافة الف�اتر وذلك حتى تاريخ الت�شليم الفعلي ا�شافة اىل ما يلحق امل�ؤجر من 

ا�شرار وخ�شائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

اإنذار عديل 
 رقم الت�شديق 2017/16535  

املنذر : م�شرف اب�ظبي ال�شالمي  
العن�ان : العن�ان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار ب�كالة املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد الزرع�ين 
بن  ب��الل   / الت�قيع  يف  وميثله    2016/7/24 تاريخ   2016/1/156025 رق��م  الت�شديق  حم�شر  ال�كالة  مب�جب 

ابراهيم جميلي مب�جب التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : جمال في�شل �شامل �شالح مبارك - اإمارة را�ش اخليمة - النخيل - مقابل الل�ل� هايرب ماركت - هاتف 

 0501545125 :
امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )50.960.18( درهم 

ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )50.960.18( درهم 
)فقط خم�ش�ن الف وت�شعة مائة درهم وثمان�ن فل�ش ل غر(  قيمة املر�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد 
الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن مت�يل ال�شيارة رقم )89464/خ�ش��شي/5/اب�ظبي( من ن�ع )لند كروزر - 

بيج( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�شرورة �شداد مبلغ )50.960.18(  )فقط خم�ش�ن الف وت�شعة مائة 
درهم وثمان�ن فل�ش ل غر(  درهم الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك يف م�عد اق�شاه 
�شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذك�رة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16316  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

العن�ان : العن�ان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار ب�كالة املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد الزرع�ين مب�جب 
ال�كالة حم�شر الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف الت�قيع / بالل بن ابراهيم جميلي مب�جب 

التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : مبخ�ت نا�شر �شعيد م�شيط املري - اإماراتي اجلن�شية - اإمارة راأ�ش اخليمة - الظيت ال�شمايل - هاتف 

 0556987536 :
امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )113.656.1( درهم 

درهم  وق��دره )113.656.1(  �شداد مبلغ  �شرعة  ، يرجى  اليكم  بار�شال هذا الخطار  لنا  وبتكليفه  املنذر  ب�كالتنا عن 
الف و�شتمائة و�شتة وخم�ش�ن دره� وواح��د فل�شا ل غر( قيمة املر�شد بذمتكم نتيجة  )فقط مائة وثالثة ع�شر 
ن�ع  من   ) )4738/خ�ش��شي/7/اب�ظبي  رق��م  ال�شيارة  مت�يل  ب�شاأن  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  يف  التاأخر 

)ت�ي�تا لندكروزر - ابي�ش ل�ؤل�ؤي( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
الف  ع�شر  وثالثة  مائة  )فقط   )113.656.1( مبلغ  �شداد  ب�شرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
و�شتمائة و�شتة وخم�ش�ن دره� وواحد فل�شا ل غر(  درهم الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك 
يف م�عد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذك�رة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16320  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

الزرع�ين  املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد  املطار ب�كالة  �شارع  اإم��ارة دبي - ديرة -   : العن�ان   : العن�ان 
ابراهيم  الت�قيع / بالل بن  الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف  مب�جب ال�كالة حم�شر 

جميلي مب�جب التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : حمم�د �شعدي حممد بركات - اإمارة راأ�ش اخلمية - خزام : 0503265325 
امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )60.700.69( درهم 

ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )60.700.69( درهم 
ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  يف  التاأخر  نتيجة  بذمتكم  املر�شد  قيمة  دره��م  و�شتني  وت�شعة  و�شبعمائة  الف  �شت�ن 
واملم�لة   ) ا�ش�د   - �شب�رجت  )كيا  ن�ع  من  )42990/خ�ش��شي/11/اب�ظبي(  رقم  ال�شيارة  مت�يل  ب�شاأن  املتعلقة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
وت�شعة  و�شبعمائة  الف  �شت�ن   )60.700.69( مبلغ  �شداد  ب�شرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
اي��ام من تاريخ  و�شت�ن دره��م  الينا ب�شفتنا وك��الء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذل��ك يف م�عد اق�شاه �شبعة 
تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذك�رة مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16322  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

الزرع�ين  املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد  املطار ب�كالة  �شارع  اإم��ارة دبي - ديرة -   : العن�ان   : العن�ان 
ابراهيم  الت�قيع / بالل بن  الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف  مب�جب ال�كالة حم�شر 

جميلي مب�جب التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : عائ�شة �شعيد علي ال�شعدي - اإماراتية اجلن�شية - اإمارة راأ�ش اخليمة - جلفار - هاتف : 0556987696

امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )194.350.99( درهم 
ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )194.350.99( درهم 
)مائة واربعة وت�شع�ن الف وثالثمائةوخم�ش�ن درهم وت�شعة وت�شع�ن فل�شا ل غر(  قيمة املر�شد بذمتكم نتيجة 
التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن مت�يل ال�شيارة رقم )51480/خ�ش��شي/4/اب�ظبي ( من ن�ع 

)ني�شان برول - ا�ش�د ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�شرورة �شداد مبلغ )194.350.99( درهم )مائة واربعة وت�شع�ن الف 
وثالثمائةوخم�ش�ن درهم وت�شعة وت�شع�ن فل�شا ل غر( الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك 
يف م�عد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذك�رة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16321  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

الزرع�ين  املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد  املطار ب�كالة  �شارع  اإم��ارة دبي - ديرة -   : العن�ان   : العن�ان 
ابراهيم  الت�قيع / بالل بن  الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف  مب�جب ال�كالة حم�شر 

جميلي مب�جب التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : ن�شرين بنت حممد حاليل - راأ�ش اخليمة - الظيت اجلن�بي : 0502362584 

امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )54.334.18( درهم 
ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )54.334.18( درهم 
اربع وخم�ش�ن الف وثالثمائة واربع وثالث�ن وثمان ع�شر درهم -  قيمة املر�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد 
الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن مت�يل ال�شيارة رقم )65339/خ�ش��شي/14/اب�ظبي( من ن�ع )كيا �شب�رجت - 

ا�ش�د( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�شرورة �شداد مبلغ )54.334.18( اربع وخم�ش�ن الف وثالثمائة 
واربع وثالث�ن وثمان ع�شر درهم الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك يف م�عد اق�شاه �شبعة 
ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذك�رة مع حتميلكم 

كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16319  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

العن�ان : العن�ان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار ب�كالة املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد الزرع�ين مب�جب 
ال�كالة حم�شر الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف الت�قيع / بالل بن ابراهيم جميلي مب�جب 

التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
ال��ق���ا���ش��م - ه��ات��ف :  راأ����ش اخليمة - ك�رني�ش  اإم����ارة  اي��ران��ي��ة اجلن�شية -  ال��ه داراب����ي -  ال��ي��ه : زه���را حبيب  امل��ن��ذر 

0526985496
امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )84.389.67( درهم 

درهم  وق��دره )84.389.67(  �شداد مبلغ  �شرعة  ، يرجى  اليكم  بار�شال هذا الخطار  لنا  وبتكليفه  املنذر  ب�كالتنا عن 
)اربعة وثمان�ن الف وثالثمائة وت�شعة وثمان�ن درهم و�شبعة و�شت�ن فل�شا ل غر(  قيمة املر�شد بذمتكم نتيجة 
التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن مت�يل ال�شيارة رقم )31821/خ�ش��شي/R/دبي( من ن�ع )مازدا 
6 - احمر ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر.  لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�شرورة �شداد مبلغ 
)84.389.67( درهم الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك يف م�عد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ 
تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذك�رة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن 

ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16323  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

العن�ان : العن�ان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار ب�كالة املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد الزرع�ين مب�جب 
ال�كالة حم�شر الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف الت�قيع / بالل بن ابراهيم جميلي مب�جب 

التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : مايكل مدينا فالركا - فلبيني اجلن�شية - اإمارة راأ�ش اخلمية - جلفار - هاتف : 0526912396 

امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )59.791.52( درهم 
ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )59.791.52( درهم)ت�شعة 
وخم�ش�ن الف و�شبعمائة وواحد وت�شع�ن درهم واثنان وخم�ش�ن فل�شا ل غر(  قيمة املر�شد بذمتكم نتيجة التاأخر 
يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن مت�يل ال�شيارة رقم )42930/خ�ش��شي/14/اب�ظبي( من ن�ع )�شيفروليه 

تراك�ش ال تي - احمر( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�شرورة �شداد مبلغ )59.791.52( درهم )ت�شعة وخم�ش�ن الف و�شبعمائة 
املنذر �شخ�شيا وذلك  او اىل  املنذر  وك��الء عن  الينا ب�شفتنا  فل�شا ل غ��ر(   واثنان وخم�ش�ن  دره��م  وت�شع�ن  وواح��د 
يف م�عد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اج��راءات بيع ال�شيارة 

املذك�رة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16318  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

العن�ان : العن�ان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار ب�كالة املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد الزرع�ين مب�جب 
ال�كالة حم�شر الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف الت�قيع / بالل بن ابراهيم جميلي مب�جب 

التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : حمدان احمد �شامل �شعيد حممد ال �ش�دين - اإماراتي اجلن�شية - اإمارة راأ�ش اخليمة - جلفار - هاتف : 

 0525827436
امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )161.962.58( درهم 

ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )161.962.58( درهم )مائة 
نتيجة  املر�شد بذمتكم  فل�شا ل غر(  قيمة  و�شت�ن درهم وثمانية وخم�ش�ن  واثنان  وت�شعمائة  الف  و�شت�ن  وواح��د 
التاأخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن مت�يل ال�شيارة رقم )14288/خ�ش��شي/4/اب�ظبي( من ن�ع )ب�ر�ش 

كايني جي تي ا�ش - ابي�ش( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
الف  و�شت�ن  وواح��د  دره��م )مائة  �شداد مبلغ )161.962.58(  ب�شرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  : يخطر  لذلك 
وت�شعمائة واثنان و�شت�ن درهم وثمانية وخم�ش�ن فل�شا ل غر(  الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا 
وذلك يف م�عد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذك�رة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16315  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

الزرع�ين  املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد  املطار ب�كالة  �شارع  اإم��ارة دبي - ديرة -   : العن�ان   : العن�ان 
ابراهيم  الت�قيع / بالل بن  الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف  مب�جب ال�كالة حم�شر 

جميلي مب�جب التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : طارق �شمر النجار - �ش�ري اجلن�شية - اإمارة راأ�ش اخليمة - املعم�رة - هاتف : 0556978436 

امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )50.692.02( درهم 
ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )50.692.02( درهم 
)خم�ش�ن الف و�شتمائة واثنان وت�شع�ن درهم واثنان فل�شا ل غر(  قيمة املر�شد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �شداد 
الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن مت�يل ال�شيارة رقم )47184/خ�ش��شي/M/دبي( من ن�ع )ه�ندا اك�رد - ا�ش�د( 

واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
الف و�شتمائة  �شداد مبلغ )50.692.02( درهم )خم�ش�ن  : ب�شرورة  بالتايل  اليه  لذلك : يخطر املخطر املخطر 
واثنان وت�شع�ن درهم واثنان فل�شا ل غر(  الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك يف م�عد 
اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذك�رة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16317  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

العن�ان : العن�ان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار ب�كالة املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد الزرع�ين مب�جب 
ال�كالة حم�شر الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف الت�قيع / بالل بن ابراهيم جميلي مب�جب 

التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : حممد حممد عرببه ال�شياد - م�شري اجلن�شية - اإمارة را�ش اخلمية - جلفار - هاتف : 0525827696 

امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )40.695.15( درهم 
ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )40.695.15( درهم )ابع�ن 
�شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املر�شد  قيمة  غ��ر(   ل  فل�شا  ع�شر  وخم�شة  دره��م  وت�شع�ن  وخم�شة  و�شتمائة  الف 
الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن مت�يل ال�شيارة رقم )52498/خ�ش��شي/14/اب�ظبي( من ن�ع )هاي�نداي النرا - 

ابي�ش( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�شرورة �شداد مبلغ )40.695.15( درهم )ابع�ن الف و�شتمائة وخم�شة 
وت�شع�ن درهم وخم�شة ع�شر فل�شا ل غر(  الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك يف م�عد اق�شاه 
�شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذك�رة مع حتميلكم 

كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/16314  
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري  

الزرع�ين  املحامي / من�ش�ر عبداهلل حممد احمد  املطار ب�كالة  �شارع  اإم��ارة دبي - ديرة -   : العن�ان   : العن�ان 
ابراهيم  الت�قيع / بالل بن  الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2017/5/17 وميثله يف  مب�جب ال�كالة حم�شر 

جميلي مب�جب التف�ي�ش رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : ل�ثر �شر�شت�فر - بريطاين اجلن�شية - اإمارة راأ�ش اخليمة - النخيل - هاتف : 0563587436 

امل��ش�ع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )27.022.27( درهم 
ب�كالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )27.022.27( درهم 
)�شبعة وع�شرون الف واثنان وع�شرون درهم و�شبعة وع�شرون فل�شا ل غر(  قيمة املر�شد بذمتكم نتيجة التاأخر 
ال�شيارة رقم )19856/خ�ش��شي/14/اب�ظبي( من ن�ع )ف�رد  ب�شاأن مت�يل  املتعلقة  ال�شهرية  �شداد الق�شاط  يف 

ف�ك�ش - ف�شي( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�شرورة �شداد مبلغ )27.022.27( درهم )�شبعة وع�شرون الف واثنان 
وع�شرون درهم و�شبعة وع�شرون فل�شا ل غر( الينا ب�شفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك يف م�عد 
اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �ش�ف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذك�رة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الف�ائد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1593  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-عبدرزق عبدالفتاح عبداملح�شن  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ثائر ن�ر الدين جميل زيد الكيالين ب�كالة / ناتال اك�بيان 
اأق����ام عليك ال��دع���ى وم��ش�عها  امل�����ش��دق��ة ا���ش���ل -  ق��د  مب���ج��ب ال���ك��ال��ة 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )128660 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف  
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة   وحتى ال�شداد التام  وحددت لها جل�شة ي�م 
اخلمي�ش  امل�افق  2017/7/6   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/921  مدين  جزئي              

�شم� علي  جمه�ل حمل  الدين  �شيف  التجاين  املدعي عليه / 1-  اىل 
اأق���ام عليك الدع�ى  امل��دع��ي/ هيام حممد ح�شن   ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
وم��ش�عها املطالبة  مببلغ وقدره =/16000 درهم - والفائدة والر�ش�م 
وامل�����ش��اري��ف.   وح��ددت لها جل�شة ي���م ال��ث��الث��اء   امل���اف��ق  2017/7/11  
ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1796  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-خالد �شيف حممد حميد املعمري  جمه�ل حمل القامة 
را�شد عبداهلل علي ه�ي�شل   : ناندانا تاجنرال وميثله  راغ�  املدعي/  ان  مبا 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد    - النعيمي 
مببلغ وقدره )132370 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة   
12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش  
امل�افق  2017/7/6 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/152  مدين  جزئي              

ان  ب���لي��ل ع��زي��ز  جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دخ��ل/ 1-نيازكايتا  اىل اخل�شم 
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن حممد ال�شحيباين وميثله : را���ش��د ع��ب��داهلل علي  امل��دع��ي/ وائ��ل 
املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي    ه�ي�شل 
�شدها مببلغ وقدره )89000 درهم( ت�شعة وثمان�ن الف درهم  والر�ش�م وامل�شاريف 
التام.   ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شن�يا    %12 والفائدة    املحاماة  واتعاب 
وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش  امل�افق  2017/7/13   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1668  ا�شتئناف جتاري   
جمه�ل  م   م  ذ  ���ش   - الفنية  للخدمات  1-ري���دمي  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /وايت كروان للمقاولت الفنية - وميثلها 
احلكم  ا�شتاأنف  قد  ك��ارواك��ار  فيت�ل  وا�شانتا  ك��اروارك��ار   مان�ج  ال�شيد/ 
ال�شادر بالدع�ى رقم : 2016/1202 جتاري جزئي بتاريخ 2016/11/8   

ال�شاعة 10.00  امل�افق 2017/7/12    ي���م الرب��ع��اء    وح��ددت لها جل�شه 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/604  ا�شتئناف جتاري   

جمه�ل  ال�ش�تي   لالنتاج  و�شيطكم  1-م�ؤ�ش�شة   / املدخل  اخل�شم  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /م�ؤ�ش�شة م�شاعل الفرح لالنتاج ال�ش�تي  
واملرئي وميثله  : روؤي��ا عبداهلل حممد الع��شي -  قد ا�شتاأنف   احلكم 
    2016/4/25 بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/1323  : رق��م  بالدع�ى  ال�شادر 
 10.00 ال�شاعة    2017/7/17 امل���اف��ق  الث��ن��ني   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/399  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/ ان طالب  املنفذ �شده/1-�أوجلا كولي�سنيكوفا  جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 

باي �شنرال ديفيل�مبنتز ليمتد وميثله : ح�شني علي عبدالرحمن ل�تاه   نعلنكم باحلكم 
 482/2016 رق��م   بال�شتئناف  املعدل  كلي�  عقاري   2016/303 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�شادر 
 -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره    2009/9/13 بتاريخ   الح���د   ي���م  ع��ق��اري   ا�شتئناف 
بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )6760( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خالل 15 ي�م من تاريخ ن�شر هذا الع��الن  2- الق�شاء جمددا بف�شخ العقد املربم بني 
اىل  ال���ح��دة  ح��ي��ازة  ورد   C-3102 ال���ح��دة  بخ�ش��ش   2008/11/8 امل����ؤرخ  الطرفني 
امل�شتاأنفة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1621  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اندروميديا لتجارة �شبائك الذهب - �ش ذ م    جمه�ل 
التنفيذ/ �شابر ف�يل حممد عبدالغني   قد  ان طالب  حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )36901.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 2785 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1443  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ا�شامه للنقل الربي العام - �ش ذ م م   جمه�ل حمل 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ جم��دى �شعد عقل �شعد   قد  الق��ام��ة مبا ان طالب 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى 
)59174( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 
4323 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1954  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- احمد م�شباح لالعمال الفنية - �ش ذ م م   جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�شطفى عبدالرازق �شليمان �شالح   
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  قد 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1000( وق��دره  به  املنفذ 
بال�شافة اىل مبلغ 900 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24 

يعلن امل�شفي الق�شائي / من�ش�ر عبدال�هاب حممد عن حل وت�شفية �شركة / 
  CN-1125975 التجاري  ال�شجل  القيد يف  �شهد للمطابخ �ش ذ.م.م/ رقم 
 – ال�شناعية  – منطقة  – العني  اأب�ظبي  القت�شادية  التنمية  بدائرة  الكائن 
بناية : ورثة / علي عبيد الروي�شي الظاهري  ، وذلك بناء علي حكم حمكمة 
او  اع��را���ش  لدية  م��ن  فعلي    2017/3/29 بتاريخ  ال�����ش��ادرة  البتدائية  العني 
مطالبة التقدم ايل امل�شفي املعني يف مكتبة الكائن باب�ظبي – النادي ال�شياحي 
– هاتف رقم 6452666/02   فاك�ش   –بناية �شيف �شياح غامن املزروعي واولده 
الثب�تية  امل�شتندات والأوراق  6454499 02/ �ش.ب 48517 م�شطحبا معه كافة 

وذلك خالل 45 ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
امل�شفى الق�شائي 
من�شور عبد الوهاب

اإعالن حل وت�شفية �شركة
 �شهد للمطابخ - ذ م م

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3935   

املنذر : بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اليه :ا�شرف ي��شف احمد عبداهلل   

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )69.423.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ الج����راءات  الن�شر، وال �شي�شطر  ت��اري��خ  ا���ش��ب���ع م��ن  خ��الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )99160/خ�ش��شي/C/دبي( من ن�ع )ني�شان 
التيما S2.5 - �شال�ن( م�ديل )2009( ل�ن - )ابي�ش(  واملم�لة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3949   

املنذر : بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اليه : مراد خليل �شالح دي�ان    

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )83.053.57( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ الج����راءات  الن�شر، وال �شي�شطر  ت��اري��خ  ا���ش��ب���ع م��ن  خ��الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )88182/خ�ش��شي/R/دبي( من ن�ع )ني�شان         
تريل - ا�شتي�شن ( م�ديل )2016( ل�ن - )رم��ادي(  واملم�لة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3948   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي  
املنذر اليه : روليندو جي ار ماركي�ز بي�شادا 

نتيجة  وق��دره )75.760.00( درهم  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )85765/خ�ش��شي/G/دبي( من ن�ع )ميت�ش�بي�شي ايه ا�ش اك�ش  
- ا�شتي�شن( م�ديل )2013( ل�ن )اأبي�ش(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3944   

املنذرة : دنيا للتم�يل - ذ م م   
املنذر اليه : ت�ما�ش ج�رج ج�رج 

نتيجة  وق��دره )12.876.86( درهم  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�شال�ن(   - تيدا  )ني�شان  ن�ع  من  )71039/خ�ش��شي/O/دبي(  رقم  ال�شيارة 
م�ديل )2009( ل�ن )ف�شي(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3942   

املنذرة : دنيا للتم�يل - ذ م م   
املنذر اليه : حممد رم�شان حممد رفيق 

نتيجة  وق��دره )27.160.00( درهم  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�شال�ن(   - تيدا  )ني�شان  ن�ع  من  )38698/خ�ش��شي/R/دبي(  رقم  ال�شيارة 
م�ديل )2012( ل�ن )ف�شي(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3943   

املنذرة : دنيا للتم�يل - ذ م م   
املنذر اليه : �شاقب علي �ش�كت علي 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )112.581.02( درهم نتيجة 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )86835/خ�ش��شي/F/دبي( من ن�ع )ت�ي�تا كامري - �شال�ن( 
م�ديل )2014( ل�ن )ا�ش�د(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3941   

املنذرة : دنيا للتم�يل - ذ م م   
املنذر اليه :مرت�شي برهان الدين 

نتيجة  دره��م   )64.997.9( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )44849/خ�ش��شي/G/دبي( من ن�ع )ت�ي�تا كامري - �شال�ن( 
م�ديل )2011( ل�ن )ابي�ش(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3947   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي  
املنذر اليه : �شعيب مق�ش�د مق�ش�د احمد بت 

نتيجة  دره��م   )22.902.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�شال�ن(   - اك���رد  )ه�ندا  ن�ع  )72323/خ�ش��شي/E/دبي( من  رقم  ال�شيارة 
م�ديل )2015( ل�ن )اأ�ش�د(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3946   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي  
املنذر اليه : حمد حممد ربيعه مبارك �شاهني ال�ش�يهي 

نتيجة  وق��دره )98.270.00( درهم  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  وال  الن�شر،  تاريخ  من  ا�شب�ع 
لكزي�ش -   LS460( من ن�ع )دبي/I/على ال�شيارة رقم )85665/خ�ش��شي
�شال�ن( م�ديل )2007( ل�ن )رم��ادي(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

اأ�شدرت حمكمة فرن�شية احكاما بال�شجن تراوح بني عام و28 عاما 
على اع�شاء خلية اإرهابية بعد ادانتهم بالت�رط يف اعتداء على متجر 
يه�دي والتخطيط ل�شن هجمات والن�شمام اىل مقاتلني متطرفني 
منذ  تنظر  باري�ش  يف  اخلا�شة  اجلنايات  حمكمة  وكانت  �ش�ريا.  يف 
“كان-ت�ر�شي”  �شبكة  �شمن  املتهمني  ق�شية  يف  ابريل  ني�شان   20
ن�شبة اىل املدينتني اللتني يتحدرون منهما وهما كان )جن�ب �شرق( 
وت�ر�شي يف منطقة باري�ش. وقبل ثالثة اأع�ام على اعتداءات باري�ش 

يف 2015، كانت اخللية تعترب بني الكر خط�رة يف فرن�شا.
وطالب الدع��اء باإنزال عق�بات رادعة ميكن ان ت�شل حتى ال�شجن 
�شيدين  ل�ي  يق�دها جرميي  كان  التي  اخللية  اأع�شاء  �شد  امل�ؤبد 
وم�شاعده جرميي بايي. ومبا ان زعيم اخللية قتل خالل ت�قيفه، 
قنبلة  باإلقاء  ادانته  بعد  بايي  بحق  الك��رب  العق�بة  الق�شاء  اأ�شدر 
يدوية داخل دكان ميلكه يه�د يف �شار�شيل يف منطقة باري�ش يف 19 

اأيل�ل �شبتمرب 2012 دون ان ي�ؤدي ذلك اىل �شق�ط قتلى.
وحكم على كيفن فان الذي ت�ىل القيادة يف هج�م �شار�شيل بال�شجن 
 14 اأ�شدرت املحكمة احكاما بال�شجن تراوحت بني  18 عاما. كما 
و20 عاما بحق اأع�شاء اخللية الذين ت�جه�ا اىل �ش�ريا وبع�شهم 
عاد اىل فرن�شا حيث كان�ا يخطط�ن ل�شن هجمات. وق�شت كذلك 
ب�شجن احد املتهمني عاما واحدا بينما براأت متهمني اثنني اآخرين.

اعُتقل جندي اأمركي �شابق عمل يف وزارة اخلارجية وهيئات اخرى 
ل�شالح  التج�ش�ش  تهمة  اإل��ي��ه  ووج��ه��ت  الأم��رك��ي��ة،  ل����الإدارة  تابعة 

ال�شني.
لي�شب�رغ يف  �شكان  احد  اإنرّ كيفن مال�ري، وه�  العدل  وزارة  وقالت 
اإىل  ية  �شررّ م�شنفة  وثائق  بيع  على  اأق��دم  )���ش��رق(،  فرجينيا  ولي��ة 
عنا�شر ا�شتخبارات �شينيني خالل �شفره اإىل �شنغهاي يف اآذار مار�ش 

وني�شان ابريل، وه� ي�اجه عق�بة ال�شجن مدى احلياة.
ُو�شفت  التي  ال�ثائق  تلك  وم�شم�ن  م�شدر  عن  الك�شف  يتم  ومل 

باأنها معل�مات دفاعية تقا�شى مقابلها 25 الف دولر.
قال  مال�ري  ف��اإنرّ  اليه،  امل�جهة  التهام  ج��اء يف لئحة  ما  وبح�شب 
على  احل�ش�ل  هدفكم  ر�شالة  يف  ال�شينيني  العمالء  اولئك  لأح��د 

معل�مات، وهديف انا ه� ان اتقا�شى ماًل.
المركي،  اجلي�ش  يف  عاما   60 العمر  م��ن  البالغ  م��ال���ري  وخ��دم 
وعمل لحقا ب�شفته عن�شرا خا�شا يف احد الجهزة المنية التابعة 

ل�زارة اخلارجية.
وحتى العام 2012 �شغل منا�شب �شمحت له بال��ش�ل اىل معل�مات 

م�شنفة يف منتهى ال�شرية.
وا�شتنادا اىل �شحيفة “وا�شنطن ب��شت” فاإنرّ مال�ري عمل ل�شالح 

وكالة ال�شتخبارات الأمركية “�شي اي ايه«.
وقد اُتهم الرجل باإعطاء معل�مات تتعلق بالدفاع اىل حك�مة اجنبية 

وباأنه اأدىل باأق�ال كاذبة لعنا�شر يف ال�شرطة الحتادية.

التي  امل���راأة  �ش�ن-�شيل،  �ش�ي  على  ام�ش  �شي�ل  يف  حمكمة  حكمت 
ت�شببت  ف�شاد يف ك�ريا اجلن�بية  الأ�شا�شي يف ف�شيحة  ال��دور  لعبت 

باإقالة رئي�شة البالد، بال�شجن ثالث �شن�ات بتهمة الر�ش�ة.
ودينت �ش�ي، �شديقة الرئي�شة ال�شابقة املعزولة بارك غ�ين-هيي، 
لأ�شتاذة  ر���ش��اوى  دف��ع  بتهمة  �شدها،  اجلنائية  الق�شايا  اإح���دى  يف 
لتاأمني دخ�ل ابنتها اإىل جامعة اي�ها املرم�قة يف �شي�ل عرب و�شع 

عالمات جيدة لها، رغم تغيبها عن حما�شرات.
املتهمة  على  املحكمة  حتكم  بيان  يف  املركزية  �شي�ل  حمكمة  وقالت 

بال�شجن ثالث �شن�ات.
و�شدرت احكام بال�شجن عامني على كل من عميد �شابق يف جامعة 
اآخ��ر، و18 �شهرا مل�ظف يف اجلامعة، فيما �شدرت  اي�ها وم�ش�ؤول 
اأ�شتاذين  عق�بات مع وقف التنفيذ بحق ثالثة ا�شاتذة، وحكم على 
ك�ريا  يف  �شعبيا  �شخطا  الف�شيحة  واأث����ارت  غ��رام��ة.  بدفع  اآخ��ري��ن 

اجلن�بية التي ت�يل اأهمية كربى للتعليم.
على  املعزولة  الرئي�شة  املقربة  �شديقتها  جانب  اإىل  �ش�ي  وحتاكم 
على  �شام�ش�نغ  بينها  كبرة  �شركات  اأجربتا  باأنهما  مزاعم  خلفية 

التربع مبئات املاليني مل�ؤ�ش�شات ت�شيطر عليها �ش�ي.
ونفى يل جاي-ي�نغ وريث �شام�ش�نغ، امل�ق�ف اأي�شا والذي يحاكم 
حاليا، اأن يك�ن طلب �شيا�شة تف�شيلية عندما التقى بارك، وقال اإن 

�شام�ش�نغ وقعت �شحية ابتزاز من جانب الرئي�شة ال�شابقة و�ش�ي.

عوا�سم

وا�شنطن

�شيول

باري�س

تون�ش اأّول.. رابع حزب من�سق عن نداء تون�ش...!

بعد تغيري مدير ديوان رئي�س احلكومة:

تون�ش: حتوير وزاري مرتقب عقب عيد الفطر

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

م�ل�د جديد �شيتم الإعالن عن تاأ�شي�شه ر�شميا خالل 
الأيام القليل القادمة ينزل من رحم احلركة الم نداء 
يتك�ن  ال��ذي  اأورّل”  “ت�ن�ش  ا�شم  عليه  واطلق  ت�ن�ش 
من اأع�شاء م�ؤ�ش�شة ون�اب �شابقني حلزب حركة نداء 
وف�زي  الرميلي  وب�جمعة  بلحاج  ر�شا  منهم  ت�ن�ش، 

معاوية ونا�شر �ش�يخة وخمي�ش ك�شيلة.
امل�ؤ�ش�شة لهذا     واأك��دت م�شادر م�ث�قة ان القيادات 
احلزب اجلديد اتفقت على ت�زيع املهام ب�شكل وقتي، 
اأن يراأ�ش ر�شا بلحاج الهيئة ال�شيا�شية  ح  ومن املرجرّ

على اأن يراأرّ�ش ب�جمعة الرميلي املجل�ش ال�طني.
   وبهذا احلزب يك�ن جممل الأحزاب املن�شقة عن نداء 
ملح�شن  ت�ن�ش  م�شروع  حركة  ح��زب  وه��ي:   ،4 ت�ن�ش 
مرزوق وحزب امل�شتقبل للطاهر بن ح�شني وحزب بني 

وطني ل�شعيد العايدي وحزب ت�ن�ش اأورّل.
   وم���ع ه���ذا م����ازال ال���ش��ط��راب وال���ت���اأزم يخيم على 
املرتبة  ت��دح��رج اىل  ال���ذي  ت�ن�ش  احل���زب احل��اك��م يف 

الثانية يف الربملان تاركا ال�شدارة حلركة النه�شة بعد 
نزيف ال�شتقالت الذي طال كتلته النيابية.

   ويف هذا ال�شياق، بات من �شبه امل�ؤكد مغادرة �شفيان 
ط�بال رئا�شة الكتلة النيابية حلزب حركة نداء ت�ن�ش 

قبل نهاية الدورة الربملانية، بعد تفاقم الزمة �شلب 
الكتلة بتم�شك جزء هام من الن�اب باإبعاد ط�بال من 

الرئا�شة واعادة هيكلة الكتلة.
   وكان ط�بال قد اأعلن عن ا�شتعداده مغادرة رئا�شة 

بتاأجيل  امل��ق��اب��ل  يف  مت�شك  لكنه  ف���رة،  م��ن��ذ  الكتلة 
هذه املغادرة ايل حني انتهاء ال��دورة الربملانية خالل 
�شهر ي�لي� القادم.    ال ان تط�رات ال��شع، واعالن 
وايقاف  الف�شاد،  على  احلرب  ال�شاهد  ي��شف  حك�مة 
رجل العمال �شفيق جراية، اعادت طرح ملف رئا�شة 
الكتلة بق�ة، ليزداد وقع املطالب بتعدد الروايات ح�ل 
قرب ط�بال ون�اب من النداء من جراية، وامكانية ان 

ت�شملهم التحقيقات.
    ويف انتظار البت يف م�قع ط�بال على را�ش الكتلة 
بالهياكل،  عام وطني مكلف  كاأمني  ورمبا يف من�شبه 
يتناف�ش مر�شحان على خالفته على راأ�ش الكتلة، هما 
جالل غديرة املح�ش�ب على �شق حافظ قائد ال�شب�شي، 
ال�شابق على  �شفيان ط�بال  �شعيدان مناف�ش  وحممد 
د ان 3 ن�اب من الن�شاء يفكرن يف  راأ�ش الكتلة.    ويردرّ
الر�شح لرئا�شة الكتلة، لرد العتبار للت�اب الندائيات 

بعد حملة طرد �شملت 6 منهن لأ�شباب خمتلفة.
   يذكر ان �شفيان ط�بال ه� ثاين رئي�ش لكتلة نداء 
ت�ن�ش بعد فا�شل بن عمران، وقد حافظ ط�بال على 

. رئا�شة الكتلة منذ انتخابه ي�م 7 ماي� 2016 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
اأف��ادت م�شادر مطلعة باأن رئي�ش احلك�مة الت�ن�شية     
ت�شكيلة  يف  وزاري  حت�ير  اإج��راء  يعتزم  ال�شاهد  ي��شف 

حك�مته مت�قع العالن عنه عقب عطلة عيد الفطر.
    ومن املنتظر اأن يتم خالل هذا التح�ير ال�زاري �شد 
على  ال���زاري��ة  املنا�شب  بع�ش  يف  احلا�شلة  ال�شغ�رات 
وزيران  هما  ي�شررّ اللتني  والربية  املالية  وزارت��ي  غرار 
املنا�شب  اج��راء تعديالت يف بع�ش  ا�شافة اىل  بالنيابة 

ال�زارية الأخرى..
   وقد ي�شمل هذا التح�ير ال�زاري بع�ش املنا�شب �شلب 
دي���ان رئي�ش  ادخ��ال تعديل يف  رئا�شة احلك�مة واأهمها 
احلك�مة  لرئي�ش  امل�شت�شارين  بع�ش  وتغير  احلك�مة 
ال�ظيفة  اإدارة  راأ�����ش  ع��ل��ى  ج��دي��د  ت��ع��ي��ني  اىل  ا���ش��اف��ة 
الت�شغيل ع��م��اد احلمامي  ال��ع��م���م��ي��ة.    وي��ب��ق��ى وزي���ر 
ووزير ال�شناعة والتجارة زياد العذاري ووزير الفالحة 
ح�ل  املتمح�رة  ال�شاهد  ح�شابات  خ��ارج  الطيب  �شمر 
التح�ير ال���زاري اإل اأنه من املت�قع تغير وزير النقل 

الر�شمي  وال��ن��اط��ق  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  ���ش���ؤون  ووزي���رة 
با�شم احلك�مة.

خالل  احلك�مة  رئي�ش  يعكف  امل�شادر  لبع�ش  ووفقا     

ويفكر  حك�مته  اأع�����ش��اء  اأداء  تقييم  على  ال��ف��رة  ه��ذه 
جديا يف اإحداث وزارة تعنى مبكافحة الف�شاد لت�شطلع 
يف  املخت�شة  الد�شت�رية  املنظمات  ب��ني  التن�شيق  ب��دور 

ه��ذا ال�����ش��اأن.    وجت���ري خ��الل ه��ذه ال��ف��رة م�شاورات 
غر معلنة بني رئي�ش احلك�مة ي��شف ال�شاهد وبع�ش 
قيادات الأحزاب احلاكمة لالتفاق على اأبرز مالمح هذا 

التعديل ال�زاري املرتقب.
   وكان رئي�ش احلك�مة ي��شف ال�شاهد قد قرر اخلمي�ش 
ت��ع��ي��ني ك���ل م���ن ر����ش���ا ���ش��ل��غ���م م���دي���را ل���دي����ان رئي�ش 
كما  للحك�مة.  عاما  كاتبا  املاكني  وال��ه��ادي  احلك�مة، 
تقرر تعيني اأحمد زروق م�شت�شارا لدى رئي�ش احلك�مة 
م��ك��ل��ف��ا ب��ال���ظ��ي��ف��ة ال��ع��م���م��ي��ة واحل���ك��م��ة والإ����ش���الح 
الإداري.  وقبل تعيينه يف خطته اجلديدة �شغل �شلغ�م 
مكلفا  اجل��م��ه���ري��ة  رئ��ي�����ش  ل���دى  اأول  م�شت�شار  خ��ط��ة 
فرباير   17 م��ن��ذ  الق��ت�����ش��ادي��ة  الإ���ش��الح��ات  مبتابعة 
اآخ��ر وزي��ر مالية يف عهد بن علي وكان  وه���   .2016
ي�شغل من�شب وزير املالية ال�شابق بعد الث�رة وحتديدا 
وكان حممد ر�شا �شلغ�م قد ت�ىل اي�شا  �شنة 2011.   
قبل  ا�شطلع  كما  امل��ال��ي��ة  ال�����ش���ق  هيئة  رئي�ش  من�شب 
املالية ومدير  دي���ان وزير  ذلك بعدة مهام منها رئي�ش 
ومدير  املالية  ب���زارة  واملالية  اجلبائية  المتيازات  عام 

الدخار وال�ش�ق املالية بنف�ش ال�زارة.

•• كويتا-اأ ف ب:

قتل 11 �شخ�شا على القل واأ�شيب ع�شرون اآخرون 
مدينة  يف  لل�شرطة  اآلية  ا�شتهدف  انفجار  يف  بجروح 
ك���ي��ت��ا يف ج��ن���ب غ���رب ب��اك�����ش��ت��ان، ب��ح�����ش��ب م���ا اأف���اد 
م�ش�ؤول�ن اجلمعة. ووقع النفجار اأمام مكاتب قائد 
�شرطة ك�يتا، عا�شمة ولية بل��ش�شتان الغنية باملعادن 

والتي ت�شهد متردا انف�شاليا وا�شالميا.
وقال الطبيب فريد اأحمد يف اأحد امل�شت�شفيات املدنية 
واأ�شيب  �شخ�شا...   11 ت���يف  بر�ش  فران�ش  ل�كالة 
اولية  وك��ان��ت ح�شيلة  ب��ج��روح.  الأق���ل  ع�����ش��رون على 

اأفادت عن مقتل خم�شة اأ�شخا�ش.
القتلى،  اأربعة رجال �شرطة بني  اإن  الطبيب  واأ�شاف 

وثالثة اآخرين يف حالة حرجة.
واأكد الطبيب الع�شكري علي مردان احل�شيلة.

وقالت ال�شرطة اأن اآليتها ا�شتهدفت يف الهج�م الذي 
مل تت�شح طبيعته بعد.

اإن  ال�شرطة حممد ط���ارق  ال��ب��ارز يف  امل�����ش���ؤول  وق���ال 
اأمام  لل�شرطة  ب��ي��ك-اأب  �شاحنة  ا�شتهدف  الن��ف��ج��ار 

م��ك��ت��ب امل��ف��ت�����ش ال���ع���ام. ك��م��ا دم����رت دراج�����ة ن���اري���ة يف 
النفجار. وت�اجه باك�شتان متردا يف ولية بل��ش�شتان 
واملتمردين يف  2004، وقتل مئات اجلن�د  منذ عام 
اأكرب  وافغان�شتان  لي��ران  املحاذية  وال�لية  املعارك. 
البالغ  �شكانها  لكن  الرب����ع،  الباك�شتانية  ال���لي��ات 
عددهم �شبعة ماليني على الأقل غالبا ما ي�شك�ن من 
عدم ح�ش�لهم على ح�شة عادلة من ثروتها الغازية 
واملعدنية. وجنحت جه�د كبرة قامت بها ال�شلطات 
خف�ش  يف  والتنمية،  ال�����ش��الم  لإح���الل  الباك�شتانية 
القليلة  ال�����ش��ن���ات  يف  م��ل��ح���ظ  ب�شكل  ال��ع��ن��ف  وت���رة 
�شخم  �شيني  م�شروع  على  العمل  وبينها  املا�شية.  
 - ال�شني-باك�شتان القت�شادي  للبنية حتتية - ممر 
العرب عرب مرفاأ  ال��ذي مينح بكني طريقا اىل بحر 

غ�ادر يف بل��ش�شتان. 
اآ�شيا  ب��ج��ن���ب  ج��ارت��ه��ا  يف  ا�شتثماراتها  ب��ك��ني  وت��ع��زز 
منطقة  ���ش��رب��ط   2015 يف  ك�شفت  خ��ط��ة  اإط����ار  يف 
يف  غ���ادر  مبرفاأ  ال�شيني  الغرب  باأق�شى  �شينجيانغ 
البنية  يف  التحديث  عمليات  من  ب�شل�شلة  بل��ش�شتان 

التحتية والطاقة والنقل.

•• عوا�سم-رويرتز:

رئي�ش  اأوزي��روف  فيكت�ر  اإنرفاك�ش لالأنباء عن  وكالة  نقلت 
اإن  ق�له  الرو�شي  بالربملان  الحت��اد  جمل�ش  يف  الدفاع  جلنة 
احتمال مقتل اأب� بكر البغدادي زعيم تنظيم داع�ش الإرهابي 

يكاد يك�ن م�ؤكدا بن�شبة 100 يف املئة.
اأن  اإن��ه��ا تعتقد  اأ���ش��ب���ع  ال��رو���ش��ي��ة ق��ب��ل  ال��دف��اع  وق��ال��ت وزارة 
اأ���ش��اب��ت غ���ارة ج���ي��ة لها جتمعا  ال��ب��غ��دادي رمب��ا قتل عندما 

لقياديني كبار يف داع�ش على م�شارف مدينة الرقة ال�ش�رية.
لكن جماعات م�شلحة تقاتل يف املنطقة وم�ش�ؤولني اأمريكيني 
يق�ل�ن اإنهم ل ميلك�ن اأدلة على مقتل البغدادي و�شكك كثر 
من امل�ش�ؤولني الإقليميني يف املعل�مات التي قدمتها م��شك�.

ونقل عن اأوزيروف ق�له اإن وزارة الدفاع ما كانت �شتعلن هذه 
�شُيكت�شف  اأنه  تعتقد  كانت  ل�  البغدادي  مقتل  عن  املعل�مات 
عدم �شحتها لحقا. واأ�شاف اأعتقد اأن هذه املعل�مات تقرب 
من ن�شبة 100 يف املئة واأ�شاف ك�ن اأن داع�ش مل تعر�ش بعد 

�ش�را له يف اأي مكان يعزز ثقتنا يف اأن البغدادي قتل.
اىل ذلك، حذر وزير الدفاع الركي فكري اإ�شيق ام�ش اجلمعة 
تهديد  على  تنط�ي  خ��ط���ات  اأي  على  ���ش��رد  اأن��ق��رة  اأن  م��ن 
بتعهد  ورح��ب  �ش�ريا  الكردية يف  ال�شعب  وح��دات حماية  من 

بعد  ل��ل���ح��دات  قدمتها  اأ�شلحة  با�شتعادة  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات 
هزمية تنظيم داع�ش الإرهابي.

وترى وا�شنطن وحدات حماية ال�شعب الكردية حليفا رئي�شيا 
يف حملتها لإحلاق الهزمية بداع�ش يف معقله بالرقة. وتعترب 
اأنقرة ال�حدات جماعة اإرهابية مرتبطة مب�شلحني يخ��ش�ن 
القرن  ثمانينيات  تركيا منذ منت�شف  �شرق  مت��ردا يف جن�ب 
تلقاها  ر�شالة  اإن  )اإن.ت���ي.يف(  لتلفزي�ن  اإ�شيق  وق��ال  املا�شي. 
بالأ�شلحة  تتعلق  ماتي�ش  جيم�ش  الأمريكي  الدفاع  وزير  من 
التي اأعطتها ال�ليات املتحدة ل�حدات حماية ال�شعب الكردية 

خط�ة اإيجابية لكن التنفيذ �شروري.
احل���ال يف  بها  انتهى  ل��ل���ح��دات  الإم�����دادات  اإن  تركيا  وق��ال��ت 
املا�شي يف اأيدي حزب العمال الكرد�شتاين وو�شفت اأي �شالح 
اأي  اإ�شيق من الرد على  مينح لهم باأنه تهديد لأمنها. وحذر 

عمل لل�حدات الكردية.
وقال ال�زير �شيتم الرد على اأي خط�ة ل�حدات حماية ال�شعب 

الكردية جتاه تركيا على الف�ر.
بعد  تظهر  ق��د  التي  التهديدات  تقييم  بالفعل  يتم  واأ���ش��اف 
احلدود  ت��اأم��ني  �شاأنها  م��ن  خ��ط���ات  �شنتخذ  ال��رق��ة.  عملية 
بالكامل... من حق تركيا الق�شاء على التهديدات الإرهابية 

على حدودها.

ال�شاهد �شيعدل اأوتار حكومته

ر�شا بلحاج قد يتزعم املولود اجلديد

تركيا ترحب بتعهد اأمريكا �شحب الأ�شلحة من الأكرادع�سرات القتلى واجلرحى بتفجري يف كويتا الباك�ستانية

م�سرع رو�سي: احتمال مقتل البغدادي يكاد يكون 100% 

••رانغون-اأ ف ب:

الأمطار  م��ن  حتميهم  ال��ت��ي  امل��ظ��الت  حت��ت  امل�شلمني  ع�����ش��رات  يقف 
امل��شمية الغزيرة، يف طاب�ر امام م�شجد رانغ�ن للح�ش�ل على ح�شة 
�شغرة من الأرز والكاري لتناولها على الإفطار بعد �شيام ي�م اآخر 
يف �شهر رم�شان. ويف العادة كان ه�ؤلء ي�شل�ن يف املدار�ش ال�شالمية 
عق�د  �شتة  م��دى  على  الع�شكري  احلكم  ظل  يف  معظمها  ك��ان  والتي 
مكاناً لتجمع امل�شلمني لل�شالة. لكن ح�شدا من الق�ميني الب�ذيني 
اأغلق ال�شهر املا�شي املدار�ش ال�شالمية يف �شرق رانغ�ن يف واحدة من 

احلمالت املتزايدة التي ي�شنها مت�شددون لإ�شكات القلية امل�شلمة.
وقال ح�شني الذي اعتاد ارتياد هذه املدار�ش لل�شالة لقد عانينا من 
كان رجال م�شن  وبالقرب منه  املا�شية.  القليلة  ال�شن�ات  التمييز يف 

ملتٍح يحرك بع�شا خ�شبية اأوعية طهي وجبة الدال التي يتم ت�زيعها 
على العائالت التي تنتظر الأطباق ال�شغرة التي تقدم مع الأرز.

اقلية  بيهم  وم��ن  ب�رما  �شكان  من   4%-3 ن�شبة  امل�شلم�ن  وي�شكل 
الروهينغا من غرب ولية الراخني، اإل اأن هذه الديانة م�ج�د يف هذا 
مرحب  غر  باأنهم  امل�شلمني  من  العديد  وي�شعر  ق��رون.  منذ  البالد 
بهم يف بالدهم. واأ�شاف ح�شني الذي يعرف با�شمه الول مثل العديد 
من م�شلمي ب�رما “عندما كنت �شغرا مل يكن هناك متييز �شدنا. 
ناأكل يف بي�تهم وياأكل�ن يف  وكانت عالقتنا مع الب�ذيني ودية، وكنا 
بي�تنا .. والن نعي�ش يف هذا البلد ول�شنا اأحرارا يف ممار�شة ديانتنا«. 
وقال اونغ هت� مينت امني امل�شجد يف بلدة ثاكيتا الفقرة يف رانغ�ن 
اأن امل�شجد ي�اجه �شع�بة يف ت�فر مكان للمئات الذين اأجربوا على 

احل�ش�ر اىل امل�شجد لل�شالة بعد اغالق املدار�ش ال�شالمية.

امل��شمية ل�شالة  الأمطار  الفقرة يف  البلدة  العديد من هذه  وخرج 
املحلية  ال�شلطات  ان  اإل  رم�شان،  �شهر  بداية  ال�شارع يف  اجلماعة يف 
ال�شلطات ب�شك�ى  �شارعت على حظر هذه التجمعات. وتقدمت هذه 
اأن جتمعهم  ق�شائية �شد ثالثة ا�شخا�ش �شارك�ا يف ال�شالة وقالت 
يهدد ال�شتقرار وحكم القان�ن. قال ب� غيي املدر�ش يف اإحدى املدار�ش 
افتتاح  اع��ادة  تفا�شيل عن م�عد  اأي��ة  تقدم  ال�شلطات مل  اأن  الدينية 
املدار�ش الدينية اأو ما الذي �شيحدث للتالميذ وعددهم 300 الذين 
كان�ا يدر�ش�ن فيها. وا�شاف “لقد بعثنا بر�شائل اىل الرئي�ش ورئي�ش 
وزراء رانغ�ن .. اإل اأنه مل ي�شلنا رد«. وواجهت ب�رما انتقادات متزايدة 
طق��ش  على  ق��ي���داً  حالياً  ي�اجه�ن  الذين  امل�شلمني  معاملة  ب�شاأن 
الزواج وعدد الطفال الذين ميكنهم اجنابهم مب�جب ق�انني البالد 

ب�شاأن العرق والديان التي اأقرت يف 2015.

م�سلمو بورما ي�سومون رم�سان يف الربد والعراء 

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

  ال�شماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�ش اخليمة باأن املدع�/ �شامل علي �شامل �شعيد ال�شني ، 
تقدم طالبا تعديل ا�شم اجلد من )�شعيد( اإىل )حممد( واإ�شافة م�شمى القبيلة 
وفاطمة  وعائ�شة  ون����ال  ومنى  وليد  ا�شقائه/  ول�شماء  ل�شمه  )ال��غ��اف��ري( 
وخالد و ي��شف وحممد وطارق ، لتك�ن ا�شماوؤهم بعد التعديل وال�شافة / 
 ، �شامل ووليد ومنى ون�ال وعائ�شة وفاطمة وخالد وي��شف وحممد وطارق 
اأبناء /علي �شامل حممد ال�شني الغافري - وان من له م�شلحة يف العرا�ش 
ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر ي�ما من تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات يف 

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

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/723  عمايل جزئي
����ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  املدينة خلدمات احلرا�شة  1-���ش��روق   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حفيظ ح�شان رفيقي حممد رفيقي  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13907 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ 
  MB167204913AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   2000(
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي�����م اخل��م��ي�����ش امل���������اف��������ق:2017/7/6 ال�����ش��اع��ة 8.30 �ش 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2482  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-متجر حممد �شادر علم ال�شتهالكي �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي /ن�ر احمد خان حاجي �شمد خان  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19500 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ 
  MB168782576AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   2000(
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي�����م ال���ث���الث���اء امل���������اف��������ق:2017/7/18 ال�����ش��اع��ة 8.30 �ش 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1792  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دي اي �شي او ملقاولت البناء �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   ع�شاق   احمد  املدعي /طاهر  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  ع���ده  وتذكرة  دره��م(   3645( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  AE170688567MB:800 درهم( وبالر�ش�م وامل�شاريف يف ال�شك�ى رقم(
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي�����م ال���ث���الث���اء امل���������اف��������ق:2017/7/18 ال�����ش��اع��ة 8.30 �ش 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4123  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  التاأمني  ل��شاطة  الف�شي  املدعي عليه / 1-الك�كب  اىل 
القامة مبا ان املدعي /رميا جرولد  برا�شاد  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )40931 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )1000 
ال�شك�ى:MB171630164AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم( 
لها جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق:2017/7/20 ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3958  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زينث جلف لالنظمة المنية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /ل�ؤي ريا�ش م�شطفى يعق�ب  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )163688 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:mb172257764ae  وحددت لها 
لذا  القا�شي  8.30 �ش مبكتب  ال�شاعة  امل���اف��ق:2017/7/20  اخلمي�ش  ي�م  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2882  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  للديك�ر  العاملي  1-ال��ل���ف��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  قد  املدعي /عامر حممد �شابر ح�شني   ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )16654 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
ال�شك�ى:MB168236248AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم( 
لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2017/7/2 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4086  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جبال الطل�ش للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد عبدال�هاب راغب ها�شم  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31065 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
ال�شك�ى:MB172427890AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/7/11 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/6673  عمايل جزئي
������ش.ذ.م.م  ال��ث��ق��ي��ل��ه  ب��ال�����ش��اح��ن��ات  للنقل  ك�شمر  1-م��رح��ب��ا   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب���ج��ازن��ت��ى اروم����ج���ام اروم����ج���ام  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع�����ى وم������ش���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)46407 دره���م( وت��ذك��رة ع����دة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف رقم 
امل�افق  اخلمي�ش  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت    MB166154856AE:ال�شك�ى
2017/7/13 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4902  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ج�يل هر & بي�تي �شال�ن جمه�ل حمل القامة مبا ان 
مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �شريا   /ل�كى  املدعي 
والر�ش�م  دره���م(   2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   27857( وق��دره��ا  عمالية 
ي�م  جل�شة  لها  وح���ددت    mb171129465ae:ال�شك�ى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ش   8.30 ال�شاعة   2017/7/18 امل�افق  الثالثاء 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4324  عمايل جزئي
�����ش.ذ.م.م جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-امل��ج��رة لل�شياحة  اىل 
املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  اتنام   بيت�شاير  /�شارافانان  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   17969( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB170703561AE:ال�شك�ى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م 
جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/7/11 ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4458  عمايل جزئي
القامة  ����ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  ال�شيارات  لتاأجر  1-زيت�نه   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /عبدالر�شيد فاداكثيل  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   58230( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:mb172490936ae  وحددت لها جل�شة 
ي�م اخلمي�ش امل�افق 2017/7/13 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

     اإعادة مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/7796  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شرافت علي لل��شاطة التجارية �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  �شاه  قد  داوود حمربان  املدعي /حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19000 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB165749949ae  وحددت لها 
جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 2017/7/6 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3791  عمايل جزئي
حمل  جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت  ال�ش�امخ  1-دار   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /اح���م���د ن��ب��ي��ل ع������ش ط���ه ح�����ش��ني  ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   78077( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى 
ال�شك�ى  وامل�شاريف يف  وبالر�ش�م  دره��م(  وق��دره )1000  ع���دة مببلغ  وتذكرة 
امل�افق  الث��ن��ني  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت    AE171517078MB:رقم
2017/7/3 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
     اإعادة  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3677  عمايل جزئي
�����ش.ذ.م.م  امل��الب�����ش اجل��اه��زة  ل��ت��ج��ارة  امل��دع��ي عليه / 1-ال��ربك��ة الطيبة  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /ن��شاد حمي الدين نيدوفايل نيدوفايل  
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)30000 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ وقدره )800 درهم( وبالر�ش�م وامل�شاريف 
يف ال�شك�ى رقم:AE17006378MB  وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ش   8.30 ال�شاعة   2017/7/20 امل�افق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2191  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز امل�ارد الفنية خلدمات �شيانة ال�شيارات جمه�ل حمل 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��ش�عها  القامة مبا ان املدعي /احمد جعفر جعفر  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25000 درهم( وتذكرة ع�دة او ما يقابلها مبلغ 
  MB170894949AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2017/7/3 ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب القا�شي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/269  ا�شكالت جتارية
�ش.ذ.م.م  و�شيانتها  الكهروميكانيكية  لعمال  الرابح  �شده:النجم  امل�شت�شكل  اىل 

وميثلها/عبد الكالم ازاد عبدالعزيز
جمه�ل حمل القامة

مبا ان امل�شت�شكل:اف ائي ايه جي ميدل اي�شت �ش.ذ.م.م
وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي الع��شي

نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�شة ي���م الح��د امل����اف���ق:2017/7/9 ال�����ش��اع��ة:08:30 �ش 
ويف  ح�ش�رها  عليكم  يت�جب  والتي  اعاله  ال�شكال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة
حالة تخلفكم عن احل�ش�ر �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/201  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- عبداللطيف حممد الم��ام جاوي جمه�ل حمل 

القامة مبا ان املدعي/�شاتيندر �شينغ هاردايار رام �شينغ .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ش��ت�����ش��دار  ط��ل��ب   
درهم   )13000( مبلغ  ب�����ش��داد  عليه  امل��دع��ي  اإل����زام  ب���ت���اري���خ:2017/6/1 

للمدعي والر�ش�م وامل�شاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر 

هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/401  ا�شتئناف مدين    

امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- برن�شي ط���م��ا���ش ف��ادي��ك���ت  جم��ه���ل حمل  اىل 
ا�شماعيل  ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي  مكينالي  جم�ش   / امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ابراهيم اجلرمن  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2016/419 
مدين كلي وحددت لها جل�شه ي�م اخلمي�ش  امل�افق 2017/7/13 ال�شاعة 
او  ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم  بالقاعة رقم  10.00 �شباحا  

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2016/48  ا�شتئناف تظلم مدين    

اىل امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1- م��اك دون��ال��د ازو���ش���ك��� اوك����ى  جمه�ل حمل 
حمم�د  وميثله:حكمت  رزق  ب��دري  ادم����ن   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
فيا�ش قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2016/129 تظلم 

مدين بتاريخ:2016/11/28     
وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء  امل�افق 2017/7/26 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/767 ا�شتئناف جتاري    

ب���ي���اوار  جم��ه���ل حمل  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- نعمت غ���الم حم�شني  اىل 
التجارية  ح��ت��اوي  عبا�ش  ح�شن  علي  �شركة   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
�ش.ذ.م.م  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2017/337 جتاري 

جزئي بتاريخ:2017/4/18 
وحددت لها جل�شه ي�م الثنني  امل�افق 2017/7/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/834 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1-  �شركة اوراك���ل خلدمات رج��ال الع��م��ال  جمه�ل 
رف��ي��ق  قد  �شاهد حممد  التنفيذ/حممد  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وق��دره )5110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1745 تنفيذ جتاري

حمل  جمه�ل  م.د.م.���ش  ك�ن�شالتن�شي  ديفاي�شرز  �شده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شالح احمد بالل احمد قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)13613( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1796 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شركة كافري للمقاولت العامة �ش.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الدان�ب لتجارة م�اد البناء 
اأق���ام عليك  ق��د  اجل��رم��ن    اب��راه��ي��م  ا�شماعيل  ������ش.ذ.م.م وميثله:علي 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)198933.58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1723 تنفيذ جتاري

امل��روة لالعمال  ن�شيم  �شركة  ذ.م.م 2-  لل�شناعة  املظالت  املنفذ �شدهم/1- عامل  اىل 
�شانديب   -3 ذ.م.م  لل�شناعة  املظالت  ع��امل  ل�شركة  كفيلة  ب�شفتها  ����ش.ذ.م.م  الفنية 
اديكاري كمال ك�مار اديكاري ب�شفته مدير �شركة عامل املظالت لل�شناعة ذ.م.م و�شركة 
ن�شيم املروة لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن    ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  اب�ظبي   - ليمتد  ف�لتا�ش 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3392928.24( 
درهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• الفجر –
 خرية ال�سيباين

ال�شيادية،  املنا�شب  اإىل  الن�شاء  ترقية 
اإميان�يل ماكرون،  تعيني مقربني من 
ال�شراكي،  احل���زب  ب��اجت��اه  وت������ش��ي��ع 
وت����ع����زي����ز م���������ش����ارك����ة اجل����م����ه�����ري����ني، 
... هكذا حر�ش  امل���دم  واحل��ف��اظ على 
ت�ازن  اح���رام  على  التنفيذي  اجل��ه��از 

دقيق للق�ى.

يدخلون  مــاكــرون  مــن  مقربون   -
احلكومة

   م���غ���ادر وع����ائ����دان. ل��ت��ع���ي�����ش رحيل 
ري���ت�������ش���ارد ف�������رون، امل����ق����رب ج�����دا من 
باجلمعية  ال���ت���ح���ق  ال������ذي  م�����اك�����رون، 
ال�����ط����ن����ي����ة ل����رئ����ا�����ش����ة ك���ت���ل���ة ح���رك���ة 
اإميان�يل  قرر  الم��ام،  اىل  اجلمه�رية 
غريف�  ب���ن���ي���ام���ني  دخ��������ل  م�����اك�����رون 

وج�ليان دين�رماندي.
دولة  ك��ات��ب  ال���ت����ايل،  ع��ل��ى  للحك�مة   
ل���دى وزي���ر مت��ا���ش��ك الأق��ال��ي��م، ولدى 
وزير القت�شاد واملالية، وهما يعتربان 
من الدائرة الأوىل للرئي�ش الفرت�شي. 
املر�شح  با�شم  املتحدث  كان  لأنه  الأول، 
ماكرون خالل الرئا�شية، والثاين لأنه 
اأ�شرف على تاأ�شي�ش اىل المام قبل اأن 

ي�شبح م�شت�شارا مقربا للمر�شح.

- ا�شناد وزارات ال�شيادة للن�شاء
    وعد بان يجعل من التنا�شف الأول�ية 
ب�عده.  اوف���ى  ق��د  اأن���ه  وي��ب��دو  الأوىل. 

امل�شلحة  غ���لر  �شيلفي  ا�شتقالة  فبعد 
ومارييل دى �شارنيز ال�ش�ؤون الأوروبية 
، واجه اإميان�يل ماكرون معادلة �شعبة 
لت�شكيل حك�مة فيليب الثاين : العث�ر 
على ن�شاء يعهد اإليهن مبنا�شب مهمة 
ال��شع يف حك�مة  عليه  ك��ان  ما  تعادل 
على  احل���ف���اظ  م���ع  الأول”،  “فيليب 

الي�شار   / )اليمني  ال�شيا�شي  ال��ت���ازن 
/ ال������ش��ط( وجم��ت��م��ع��ي ال���ت����ازن بني 
املجتمعني املدين وال�شيا�شي يف الفريق 

النهائي.  
ومت اإجناز املهمة، مبا اأنه عهد ب�زارتي 
العدل وامل�شلحة لمراأتني من �شف�ف 
بيل�بيه  ن��ي��ك���ل  ال����ش���راك���ي،  احل����زب 

وفل�رن�ش باريل.

ولكنه  بــريــقــه  يــفــقــد  املـــــودم   -
يحتفظ بحقيبتني

الناجمة عن رحيل فران�ش�ا     الأزم��ة 
و�شيلفي  �شارنيز  دى  وم��اري��ي��ل  ب��اي��رو 
غ�لر م�دم �شابقا، مت حلها عن طريق 

تعيني �شخ�شيتني جديدتني من امل�دم 
)لدى  غ�راولت  جاكلني  احلك�مة.  يف 
داري��شيك  وجنفياف  الداخلية(  وزي��ر 
وك��ل منهما   ، امل�شلحة(  ال��ق���ات  )ل��دى 
بة من فران�ش�ا بايرو. وهي طريقة  مقررّ
ال��شط  التحالف مع حزب  ب��اأن  للق�ل 
ل يزال قائما على الرغم من الق�شية 

التي تطال احلزب ب�شبب �شبهات ح�ل 
ال��شطي  داخل احلزب  وظائف وهمية 
يف الربملان الأوروبي. وقد اأو�شح رئي�ش 
ال�زراء اإدوارد فيليب، ان م�دم فران�ش�ا 

بايرو ل يزال اأحد ركائز الأغلبية.

“البنائني”  من  ي�شتفيد  اليمني   -

ليتو�ّشع
الأوىل، عزز  احل��ك���م��ة  ك���ان مم��ث��ال يف 
الثاين  ال��ف��ري��ق  يف  ح�����ش���ره  ال��ي��م��ني 
املقرب من  ليك�رن�  �شيبا�شتني  بتعيني 
ب��رون��� ل��� م��ر ك��ات��ب دول���ة ل��دى وزير 
كان  تعيينه،  وق��ب��ل  ال��ب��ي��ئ��ي،  الن��ت��ق��ال 
اجلمه�ري.  احل���زب  يف  ���ش��اع��دا  جنما 

ليم�ين  باتي�شت  ج���ان  تعيني  مت  ك��م��ا 
كاتب دول��ة ل��دى وزي���رة اأوروب���ا ووزير 
التحق  ���ش��ي��ن��ات���ر  وه�����  اخل����ارج����ي����ة(، 
ب�شف�ف اإميان�يل ماكرون خالل حملة 
النتخابات الرئا�شية. وكان هذا امل�ايل 
يف  ج�بيه  األ��ني  �شاند  لك�بيه،  ال�شابق 
انه  ال  التمهيدية،  اليمني  انتخابات 
ان�شمرّ بعد ذلك اىل حركة اجلمه�رية 

اىل المام.
ي�شتعيد  ــي  ــرتاك ــش ال� احلـــزب   -
ـــني  ـــرتاكـــي ـــش ـــه عــــر ال� مـــوقـــع

املاكرونيني
اخ��ت��ار م��اك��رون ن�شف احلزب     لقد 
ال�����ش����راك����ي مب��ن��ه��ج��ي��ة. ف��ب��ع��د ان 
ب��ن��ى ���ش��ع���ده ع��ل��ى ت��ف��ج��ر �شف�ف 
د اإميان�يل ماكرون  ال�شراكيني، �شدرّ
�شربة جديدة ل�ش�لفرين�، لي�ش من 
حيث ال��ع��دد، مب��ا اأن���ه مل ي��غ��رف من 
ال���ق����ى احل��ي��ة ل��ل��ح��زب، وامن����ا على 
امل�شت�ى ال�شيا�شي، اذ من ال�ا�شح انه 
ب�شدد اذابة اجلناح اليميني للحزب.

للحزب  ال�شابق  النائب  وبت�شمية     
ال������ش�����راك�����ي، ����ش���ت���ي���ف���ان ت����راف����رت، 
الدولة  وك��ات��ب��ة  ال����زراع����ة،  وزارة  يف 
لي�نيل  عهد  يف  للميزانية  ال�شابقة 
ب����اريل، يف وزارة  ج������ش��ب��ان ف��ل���رن�����ش 
الدفاع، وال�شراكية ال�شابقة نيك�ل 
الرئي�ش  ي��ح��اول  ل��ل��ع��دال��ة،  بيل�بيه 
بحجر  ع�شف�رين  �شرب  الفرن�شي 
الذين  امل��ن��ت��ق��دي��ن  اإ����ش���ك���ات  واح������د: 
يتهم�نه بانه مييني اأكر من اللزوم، 
ال�شراكيني  م��ن  تبقى  م��ا  واإق���ن���اع 

املرددين.

كوريا ال�سمالية تخترب حمركا �ساروخيا جديدا  •• �سيول-اأ ف ب:

قال م�ش�ؤول امركي ان ك�ريا ال�شمالية اختربت حمركا ميكن حتميله 
ا�شتفزازية على ما يبدو  بال�شتي عابر للقارات، يف خط�ة  على �شاروخ 
الك�ري  ون��ظ��ره  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��رك��ي  الرئي�ش  ب��ني  قمة  قبيل 

اجلن�بي.
اإىل وا�شنطن الأ�شب�ع  يت�جه الرئي�ش الك�ري اجلن�بي م�ن جاي-ان 
ماي�  اأي��ار  يف  من�شبه  ت�ليه  منذ  ترامب  مع  له  قمة  اأول  لعقد  املقبل 
خلفية  على  الك�رية  اجلزيرة  �شبه  على  الت�تر  يت�شاعد  فيما  املا�شي، 

برنامج الأ�شلحة الن�وية لكيم ج�نغ-اأون.
ا�شمه ل�كالة  الك�شف ع��ن  ال��ذي طلب ع��دم  امل�����ش���ؤول الأم��رك��ي  واأك���د 
دون  اختربت حمركا �شاروخيا اخلمي�ش،  يانغ  بي�نغ  اإن  بر�ش  فران�ش 

الإدلء باأي تفا�شيل اأخرى.

الختبار ه� حتذير  الهدف من  اأن  الك�رية اجلن�بية  الرئا�شة  وقالت 
بي�نغ يانغ من خط�اتها ال�شتفزازية يف الأ�شهر املا�شية.

وتع�د اآخر جتربة ك�رية �شمالية ملحرك �شاروخي اإىل اآذار مار�ش املا�شي 
الأمركي  اخلارجية  وزي��ر  زي��ارة  مع  يبدو  ما  على  لتتزامن  واأج��ري��ت 
ريك�ش تيلر�ش�ن اإىل بكني، حيث حذر من اأن الت�ترات الإقليمية بلغت 
م�شت�ى خطر. وميكن حت�يل املحركات ال�شاروخية ب�شه�لة وتغير 
ا�شتخدامها. ويق�ل مراقب�ن اأجانب اأن برنامج بي�نغ بيانغ الف�شائي 
يخفي جتارب ا�شلحة. وحذرت �شحيفة رودونغ �شينم�ن، اأبرز ال�شحف 
يف ك�ريا ال�شمالية يف اأيار ماي� املا�شي من اأن بي�نغ يانغ جاهزة لإطالق 
�ش�اريخ بال�شتية عابرة للقارات يف اأي وقت بناء على اأوامر كيم. وقام 

وقال بروف�ش�ر العل�م ال�شيا�شة ي� ه�-ي�ل يف جامعة ك�ريا اإن التجربة 
خط�ة ا�شتفزازية مدرو�شة بعناية قبيل القمة.

وقال ل�كالة فران�ش بر�ش اإن النظام الك�ري ال�شمايل �شيتابع اللقاء عن 
كثب لتحديد اخلط�ات امل�شتقبلية ل�شي�ل ووا�شنطن اإزاء م�شاعي بي�نغ 

يانغ لمتالك تر�شانة ن�وية وتط�ير ال�ش�اريخ.
وقال ي� اإن “ال�شمال يق�م ببناء قدراته ال�شاروخية منذ عق�د. الإجماع 
العام بني اخلرباء هنا ه� اأنه اإذا ترك دون رادع فاإن ال�شمال ميكن اأن 

ميتلك �ش�اريخ بال�شتية عابرة للقارات يف امل�شتقبل القريب«.
واأ�شرف الرئي�ش الك�ري اجلن�بي اجلمعة على جتربة اإطالق �شاروخ 

م�شنع حمليا يبلغ مداه 800 كلم.

منذ  ال�ش�اريخ  اإط��الق  عمليات  وع�شرات  ن�ويتني  بتجربتني  ال�شمال 
راأ�ش  قادر على حمل  املا�شي، يف م�شاعيه لتط�ير �شاروخ  العام  مطلع 

ن�وي اإىل ال�ليات املتحدة، الأمر الذي تعهد ترامب بعدم حدوثه.
ال�شمالية  لك�ريا  الأخ��رة  ال�شاروخية  التجربة  عن  التقارير  وج��اءت 
بعد ي�م على قيام تيلر�ش�ن بح�ش ال�شني، حليفة بي�نغ يانغ ال�حيدة، 
مل��م��ار���ش��ة م��زي��د م��ن ال�����ش��غ���ط ع��ل��ى ال�����ش��م��ال لكبح ج��م��اح برناجميه 
ال�شمالية  ك���ري��ا  وو���ش��ف  البال�شتية.  وال�����ش���اري��خ  الن�وية  لالأ�شلحة 
ب��اأن��ه��ا اأك���رب ت��ه��دي��د اأم��ن��ي ل��ل���لي��ات امل��ت��ح��دة وق���ال اأن ال�����ش��ني لديها 
م�ش�ؤولية دبل�ما�شية ملمار�شة �شغ�ط اقت�شادية ودبل�ما�شية اأكرب على 
اأرادت منع املزيد من الت�شعيد يف املنطقة. والتقى كبر  اإذا ما  النظام 
اخلمي�ش  البي�ش  البيت  ترامب يف  الرئي�ش  ال�شينيني  الدبل�ما�شيني 
الت�تر يف  العمل مع وا�شنطن لتهدئة  اإن بكني م�شتعدة مل�ا�شلة  وقال 

�شبه اجلزيرة، بح�شب وزارة اخلارجية ال�شينية.

ناقد لدونالد ترامب
ال��ت���ل��ي��ف وال��ن��ق��ا���ش و�شياغة  ق���درت���ه ع��ل��ى     
على  ���ش��ه��رت��ه  ���ش��ن��ع��ت  الق�ية”،  “املق�لت 
ي�تي�ب،  ذل���ك  يف  مب��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�شبكات 
حيث �ش�هد هذا الفيدي� اأكر من ملي�ن مرة، 
اأن�شار  ل���دى  �شعبية  �شخ�شية  م��ن��ه  ج��ع��ل  مم��ا 

احلزب اجلمه�ري وال�شباب.
 1.8 ي����ف�����ق  ومب�������ا      
م�������ش���رك على  م���ل���ي����ن 
الفي�شب�ك، يعترب الكاتب 
�شاعدا  جن���م���ا  ال�������ش���اب 
اجلمه�ري،  احل����زب  يف 
و�شلطة م�شادة حقيقية 
ينتقد  ترامب.  لدونالد 
ال��رئ��ي�����ش بكل  ����ش���اب���رو 
ره  ته�رّ خ�ش��شا  حرية، 
الأخر يف ق�شية ك�مي، 
التنديد  يف  ي�����ردد  ول 
يراه  ال��ذي  با�شتخدامه، 

ل  مب��ا  ت�ير  الجتماعية  لل�شبكة  لئ��ق،  غ��ر 
ف، من وجهة نظره، وظيفة الرئي�ش. ُي�شررّ

���ش��يء ك��ان يهيئ ه��ذا الطفل م��ن عائلة     ك��ل 

ي�����ه������دي�����ة ا����ش���ك���ن���ازي���ة 
اجنلي�ش،  ل����������ش  م�����ن 
لالهتمام بال�شاأن العام. 
طالب متميرّز يف جامعة 
املرم�قة  ك��ال��ي��ف���رن��ي��ا 
التي  اأجنل��ش  ل��ش  يف 
�شنرّ  يف  ال���ي���ه���ا  ان�������ش���مرّ 
احلق�ق  كلية  ث��م   ،16
ب����ج����ام����ع����ة ه�������ارف�������ارد، 
17 عاما  ���ش��نرّ  ك��ت��ب يف 
“غ�شيل  الأول  ك��ت��اب��ه 
دم���������اغ: ه����ك����ذا ت�����ؤدل����ج 
اجلامعات ال�شباب الأمريكي، تناول فيه هيمنة 
ذلك  ومنذ  اجلامعات.  يف  الي�شار  اإيدي�ل�جية 

احلني قام بن�شر خم�شة كتب اخرى. 

ع����ام  م������ن  ب������داي������ة      
اأ������ش�����ب�����ح   ،2012
�����ش����اب����رو حم���������ررا يف 
البديل  اليمني  م���ق��ع 
حتت  ن��ي���ز،  برايتبارت 
بان�ن  �شتيفن  رئ��ا���ش��ة 
ب�شدة  اخ��ت��ل��ف  حينها. 
التحريري  اخل���ط  م��ع 
يعتربه  ك�������ان  ال���������ذي 
ومت�اطئا،  م��ت�����ش��اه��ال 
يتعلق  م��ا  يف  خ�ش��شا 
ب���ح���م���ل���ة ت������رام������ب يف 

اأع���ق���اب الع����ت����داء ع��ل��ى ���ش��ح��ف��ي. غ����ادر ا�شرة 
التحرير مار�ش 2016 و�شط ت�ترات، وا�شفا 
حياته،  يف  التقاه  �شخ�ش  ب�اأ�ش�اأ  بان�ن  �شتيفن 

واتهمه بخدمة طم�حاته 
ال�شخ�شية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ق��ب��ل ك���ل �����ش����يء.    ومنذ 
برايتبارت  م��ن  ان�شحابه 
ن������ي�������ز، ي����دي����ر�����ش����اب����رو 
����ش���ح���ي���ف���ة دي�����ل�����ي وي������ر، 
عام  بنف�شه  اأ�ش�شها  التي 
يف  ي�����ردد  ول   ،2015
ن���ق���د ����ش���ي���ا����ش���ة ت����رام����ب، 
انت�شابه  ي���ن���ف���ي  ال�������ذي 
ويعتربه  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني، 
اأو  و���ش��ط��ي  دمي���ق���راط���ي 
جاهل بالد�شت�ر، مما اأثار ا�شتياء اأن�شار ترامب 
الذين، مع ذلك،  يبدون من املعجبني بخطابه 
العام يف مفرق الأيدي�ل�جيات املختلفة داخل 

احل������زب اجل���م���ه����ري - 
والجتماعية  التحررية 
واملحافظ�ن  املحافظة، 

اجلدد، الخ.

املر�شح م�شتقبال؟
الكثرون  وي��ع��ت��ق��د      
اأن�����ش��اره يف احلزب  م��ن 
اجلمه�ري، ان ل�شابرو 
وقد  �شيا�شي.  م�شتقبل 
قال يف مقابلة مع �شي-

ان   ،  2015 ع��ام  �شبان 
معتربا، من جملة  “تعنيه”،  ممار�شة ال�شلطة 
اىل  حتتاج  ال�شيا�شية  الثقافة  اأن  اخ��رى،  اأم���ر 
 ، “تعديل كبر” من طرف اليمني الذي يتعررّ

تاأكيد ذات��ه يف و�شائل الإعالم،  راأي��ه، يف  ح�شب 
ويف عامل ه�لي�ود على وجه اخل�ش��ش.

    يف حما�شرة اأكادميية نظمتها م�ؤ�ش�شة ي�نغ 
الأمريكية بعد تن�شيب دونالد ترامب يف البيت 
الأبي�ش، ذهب �شابرو اإىل حدرّ انه يرى نف�شه 
يف املكتب البي�شاوي، مدافعا عن لمركزية غر 
وال�ليات،  الحتادية  ال�شلطات  بني  م�شب�قة 
واإع���������������������ادة الع������ت������ب������ار 
املحافظني  لدبل�ما�شية 
اجل���������دد احل���ق���ي���ق���ي���ة - 
كبرا  ع�������داء  وُي����ظ����ه����ر 
ل�����ل�����دول الإ�����ش����الم����ي����ة، 

وخا�شة اإيران.
ت����غ���������شرّ  ق������اع������ة  يف     
ب������احل�������������ش�������ر، ن���ف�������ش 
ال�����ش��ع��ار ع��ل��ى ك��ل �شفاه 
ال�شباب  اجل��م��ه���ري��ني 
ذاك  ن����ظ����م�����ا  ال������ذي������ن 
احلدث، �شابرو 2020 
، وكان يجيبهم بطرافة ل تخل� من الهتمام: 

“بل عام 2024«.

يرف�س هيمنة اإيديولوجية الي�شار يف اجلامعات:

بن �سابريو: الوجه اجلديد للمحافظني الأمريكان...!

- ل يرتدد يف نقد �شيا�شة ترامب ويعتره لي�س من املحافظني
- يدافع عن الالمركزية واإعادة العتبار لدبلوما�شية املحافظني اجلدد

•• الفجر - خرية ال�سيباين
   يف بداية عام 2017، يف جامعة ولية فريي�س يف بيج 
حما�شر  ي�شعد  مليء،  مدرج  ويف  مي�شيغان.  يف  رابيد، 
�شاب على املن�شة ليبداأ خطابا للطالب. اأفكاره جتلجل، 
يف  مكنه  مما  و�شريع،  حي  خطابه،  ومن�شوب  وبالغته 
اأيديولوجيته  جممل  عر�س  من  دقائق  ع�شر  من  اأقل 
املحافظة، من النقد احلاد ملفهوم العدالة الجتماعية، 
اىل الن�شطاء املوجودين بكثافة يف الأو�شاط اجلامعية، 
بالرتويج  مـــرورا  مهمة،  ال�شود  حياة  حركة  منهم 

بريوقراطية  من  حمّرر  واقت�شاد  الأدنى،  احلد  لدولة 
وا�شنطن.     طوله مرت 75، ويرتدي القبعة اليهودية 
اآرون  بنيامني  ي�شتمد  العامة،  تدخالته  معظم  خالل 
لالأرثوذك�شية  انت�شابه  باعتزاز  يعلن  الــذي  �شابريو، 
على  حما�شراته  توزيع  من  ح�شوره  ي�شتمد  اليهودية، 
الإنرتنت، والتي ل يرتدد خاللها من مناق�شة خ�شومه 
مبا�شرة كما ح�شل مع طالب يف علم الجتماع وي�شاري 
ل  انه  اأجابه  حيث  ال�شيء،  بع�س  ومت�شاهل  مت�شامح 
يحتاج اىل �شهادة دكتوراه من �شبع �شنوات للك�شف عن 

الهراء عندما ي�شمعه.
جماهر كثرة من ال�شباب حت�شر حما�شراته

ت�ازن دقيق يف فريق فيليب الثاينح�ش�ر ن�شائي لفت

- تعديل الثقافة ال�سيا�سية 
لليمني الذي يتعّث يف 
تاأكيد ذاته يف و�سائل 
الإعالم ويف هوليوود 

- يعترب الكاتب ال�ساب 
جنما �ساعدا يف احلزب 

اجلمهوري و�سلطة م�سادة 
حقيقية لدونالد ترامب

- قدرته على التوليف 
والنقا�ش �سنعت 

�سهرته على ال�سبكات 
الجتماعية

عن لوبوان الفرن�شية

يعترب بان�ن ا�ش�ا �شخ�شية التقاهامن ا�شد منتقدي ترامب �شابرو.. جنم جمه�ري �شاعد

حافظت على توازن دقيق بني الفرقاء:

حكومة فيليب الثاين: العرب اخلم�ش من التعديل الوزاري
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الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولر وعزوف امل�ستثمرين 
•• بنجالور-رويرتز:

ارتفعت اأ�شعار الذهب ام�ش اجلمعة مع تراجع الدولر وعزوف 
عززت  جي��شيا�شية  اأح��داث  ب�شبب  املخاطرة  عن  امل�شتثمرين 

الإقبال على املعدن الأ�شفر باعتباره من املالذات الآمنة.
يف  ال��ذه��ب  زاد  جرينت�ش  بت�قيت   0751 ال�شاعة  وب��ح��ل���ل 
املعامالت الف�رية 0.3 باملئة اإىل 1254.11 دولر لالأوقية 

)الأون�شة( لكنه مل ي�شجل تغرا يذكر منذ بداية الأ�شب�ع.
وارتفع الذهب يف العق�د الأمريكية الآجلة ت�شليم اأغ�شط�ش اآب 

لالأوقية. دولر   1255.10 اإىل  باملئة   0.5
�شنرال  �شيلفر  ج�لد  ل��دى  املنتدب  الع�ش�  لن  بريان  وق��ال 

الإق��ب��ال على  ع��ززت  التي  ال��ع���ام��ل  ب��ني  م��ن  اإن  �شنغاف�رة  يف 
اآم��ن��ا ال������ش��ع ال�شيا�شي يف  ب��اع��ت��ب��اره م���الذا  امل��ع��دن الأ���ش��ف��ر 
ال�ليات املتحدة واململكة املتحدة والتط�رات املرتبطة بك�ريا 

ال�شمالية.
اأخرى  ال�شمالية جتربة  ك���ري��ا  اأج���رت  بعدما  ت���ت��رات  وث���ارت 
يك�ن جزءا  قد  اأن��ه  املتحدة  ال�ليات  تعتقد  �شاروخي  ملحرك 
من برناجمها لتط�ير �شاروخ بالي�شتي عابر للقارات وفقا ملا 

ذكره م�ش�ؤول اأمريكي لرويرز اأم�ش اخلمي�ش.
وي�����ش��ت��خ��دم ال���ذه���ب ع����ادة ك������اأداة ا���ش��ت��ث��م��ار ب��دي��ل��ة يف اأوق����ات 

ال�شطرابات ال�شيا�شية واملالية.
ت�شدر  اأمريكية مهمة  اقت�شادية  بيانات  امل�شتثمرون  ويرقب 

الأ���ش��ب���ع امل��ق��ب��ل ل��ال���ش��ر���ش��اد ب��ه��ا ع��ل��ى اجت��اه��ات رف���ع اأ�شعار 
الفائدة.

العمالت  م���ن  ���ش��ل��ة  اأم������ام  ب��امل��ئ��ة   0.2 ال�������دولر  وان��خ��ف�����ش 
الرئي�شية.

1.1 باملئة  ومن بني املعادن النفي�شة الأخرى �شعدت الف�شة 
اإىل 16.72 دولر لالأوقية. وزاد املعدن 0.8 باملئة منذ بداية 

الأ�شب�ع.
لالأوقية  دولر   926.45 اإىل  باملئة   0.6 البالتني  وارت��ف��ع 

وزاد 0.5 باملئة منذ بداية هذا الأ�شب�ع.
دولر   891.60 اإىل  لي�شل  باملئة   0.9 ال��ب��الدي���م  وك�شب 

لالأوقية و�شعد 3.5 باملئة على مدى الأ�شب�ع.

الوليات املتحدة توقف ا�سترياد حلم البقر الربازيلي

كربى امل�سارف الأمريكية تنجح يف اختبارات مقاومة اأزمة مالية 

•• نيويورك-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت ال�����لي����ات امل��ت��ح��دة وقف 
الطازج  البقر  واردات حلم  جميع 
م��ن ال��ربازي��ل، ث��اين اأك��رب الدول 
امل��ن��ت��ج��ة، مل���ا ق���ال���ت اأن�����ه خم���اوف 
متكررة اثر فح��شات �شحية اأتت 
ك��ب��رة من  ���ش��ح��ن��ات  ع��ل��ى  �شلبية 

اللح�م.
و�شيبقى احلظر �شائدا حتى اتخاذ 
مقب�لة،  ت�����ش��ح��ي��ح��ي��ة  خ���ط����ات 
ب��ح�����ش��ب ب���ي���ان ل���������زارة ال����زراع����ة 
اأخ���رى  م���رة  �شي�شع  الم��رك��ي��ة 
الربازيلي  ال��ق��ط��اع  ه����ذا  ���ش��م��ع��ة 

حتت املجهر.

تراخي�ش  ل��ي�����ش��دروا  ال�����ش��ح��ي��ة 
ت����ع����ت����رب م���ن���ت���ج���ات���ه���م ����ش���احل���ة 

لال�شتهالك الآدمي.
وقامت نح� 20 دولة، بينها ه�نغ 
امل�شت�ردين  اأك���رب  وال�شني  ك���ن��غ 
اإ�شافة  للح�م الأبقار الربازيلية، 
باإغالق  الأوروب�������ي،  الحت����اد  اإىل 
تلك  ام��ام  جزئيا  اأو  كليا  اأب���اب��ه��ا 

ال�اردات.
�شادرات  انخف�شت  احلظر  وبعد 
 19% بن�شبة  الي�مية  الربازيل 
م��ا قيمته  اأو  ا���ش��ب���ع،  غ�����ش���ن  يف 
بح�شب  دولر،  م��ل��ي���ن   11،7
ت�افق  اأن  ق��ب��ل  ال���ت���ج���ارة  وزارة 
با�شتئناف  امل�شت�ردة  اجلهات  دول 

واأ�شاف  الأمركي".  امل�شتهلك 
واردت حلم  ب�قف  فعلناه  ما  هذا 

البقر الربازيلي.
م�شدري  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش  وق�����ال 
انت�ني�  ال�����ربازي�����ل  يف  ال���ل���ح����م 
ك��ارم��اردي��ل��ي اأن���ه رمب���ا ل��ن يك�ن 

بالإمكان حتديد حجم اخل�شارة.
ب��ال��الئ��م��ة يف ذل����ك على  واأل����ق����ى 
ب��ت��ف��اع��ل بع�ش  ت��ت��ع��ل��ق  م�����ش��اك��ل 
القالعية  احل��م��ى  ل��ق��اح  م��ك���ن��ات 
امل�شتخدم يف الربازيل، والذي بات 

يظهر يف الفح��شات المركية.
املراقبة  اإج������راءات  ت��ع��زي��ز  وم��ن��ذ 
رف�شت  الم���رك���ي���ة،  وال��ت��ف��ت��ي�����ش 
نح�  ت�������ازي   -- ���ش��ح��ن��ة   106

التي  ال���ل���ح����م  وخ�����ش��ع��ت ج��م��ي��ع 
من  املتحدة  ال���لي��ات  ا�شت�ردتها 
اآذار  ل��ف��ح������ش��ات م��ن��ذ  ال���ربازي���ل 
مار�ش املا�شي بعد ف�شيحة حل�م 
فا�شدة �شملت بع�ش اأكرب املنتجني 

يف الربازيل.
وقال بيان ال�زارة اأنه خالل تلك 
ال���ف���رة، رف�����ش��ت خ��دم��ة �شالمة 
المركية  وال��ت��ف��ت��ي�����ش  الغ���ذي���ة 
%11 من حلم البقر الربازيلي 
من  ب1%  م����ق����ارن����ة  ال������ط������ازج 
امل�������ش���ت����ردة م����ن دول  ال���ك���م���ي���ات 

اأخرى.
المركي  ال���زراع���ة  وزي����ر  وق����ال 
حماية  "اأول�يتي  ب����ردو  ���ش���ين 

861،825 كلغ -- من منتجات 
"ب�شبب  ال���ربازي���ل���ي  ال��ب��ق��ر  حل���م 
العامة  بال�شحة  متعلقة  خماوف 
و�شروط النظافة وم�شائل متعلقة 

ب�شحة احلي�ان".
للحم  م��ن��ت��ج  ث�����اين  وال������ربازي������ل 
ال�ليات  ب��ع��د  ال��ع��امل  الب��ق��ار يف 

املتحدة.
اأمركا  ال���اق��ع��ة يف  ال��دول��ة  ل��ك��ن 
مار�ش  اآذار  يف  تعر�شت  اجلن�بية 
اتهم  اأن  ب��ع��د  لف�شيحة  امل��ا���ش��ي 
لت�شنيع  ���ش��رك��ة   21 حم��ق��ق���ن 
اللح�م با�شتخدام م�اد كيميائية 
املتعفن،  ال��ل��ح��م  رائ��ح��ة  لتغطية 
ور�ش�ة مفت�شني يف دوائر املراقبة 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

حتظى كربى امل�شارف الأمركية 
ق���ادرة على  وه��ي  بر�شملة ج��ي��دة 
مالية  اأزم������ة  وج����ه  يف  ال�����ش��م���د 
كبرة،  بخ�شائر  منيت  واإن  حتى 
وفق ما اأكد الحتياطي الفدرايل 
من  الأوىل  امل���رح���ل���ة  خ���ت���ام  يف 
التي  ال�شن�ية  املقاومة  اختبارات 

�شملت 34 م�شرفا كبرا.
املركزي  امل�������ش���رف  ح���اك���م  وق�����ال 
الأم��رك��ي ج��روم ب��اول يف ختام 
املرحلة الأوىل العامة لالختبارات 
انكما�ش  ح�����دوث  ح����ال  يف  ح��ت��ى 
م�شارفنا  ���ش��ت��ح��ت��ف��ظ  ����ش���دي���د 
ويفر�ش  بر�شملتها.  ال��ك��ربى 
من  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  تختتم  اأن 
ح���زي���ران   28 يف  الخ����ت����ب����ارات 
بع�ش  كانت  اإن  و�شتك�شف  ي�ني� 
الحتفاظ  يف  �شتف�شل  امل�����ش��ارف 
هذه  الأزم���ة.  ح��ال  يف  بر�شملتها 
اإطار  يف  ال�شابعة  هي  الختبارات 
بعد  دود-ف���ران���ك  ق��ان���ن  تطبيق 
وهدفها  املالية   2008 عا�شفة 
امل�شارف  ك���ربى  ر���ش��م��ل��ة  ���ش��م��ان 
ت�����اج����ه خم���اط���ر يف حال  ال���ت���ي 
 34 ال�شنة  ه��ذه  خ�شع  الأزم����ة. 
م�ج�داتها  ت���ت���ج���اوز  م�����ش��رف��ا 
اأزمة  ل�شيناري�  دولر  مليار   50
����ش���ي���ن���اري���� معدل  م����ع  خ���ط���رة 
بطالة ي�شل اإىل %10 بدل من 
انخفا�ش  وم���ع  ح��ال��ي��ا،   4،3%
بن�شبة  التجارية  العقارات  اأ�شعار 
 2008 اأزم����ة  ح��دث��ت   .35%

اأ�ش(.
بنك  دوي��ت�����ش��ه  ف�شل   ،2016 يف 
الإ�شباين  و���ش��ان��ت��ان��در  الأمل������اين 
للمرة الثانية يف الختبار وح�شل 
ع���ل���ى �ش�ء  ���ش��ت��ان��ل��ي  م������رغ�����ان 

اأخ�شر ب�شروط.
ال��ن��ت��ائ��ج اجليدة،  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
الأمركية  البن�ك  جمعية  قالت 
)اي بي اي( اأن اختبارات املقاومة 
بت��شية  عمال  تخفف  اأن  يجب 

تقرير وزارة اخلزانة.
ب��ي��ان ن�ؤيد  وق��ال��ت اجل��م��ع��ي��ة يف 
بق�ة ت��شيات وزارة اخلزانة التي 
املراقبة  من��اذج  مبراجعة  تطالب 
تبعا ملالحظات الهيئات احلك�مية 
ب���دل م���ن اإرغ������ام امل�����ش��ارف على 
دون  راأ�شمالها  وتخ�شي�ش  اإدارة 
على  جيد  اط���الع  على  ت��ك���ن  اأن 
مطالبة  ع���ني،  امل�������ش���ِررّ ت����ق���ع���ات 
اإعداد  يف  ال�شفافية  م��ن  ب��امل��زي��د 

الختبارات.
الطاولة  منظمة  ق��ال��ت  وب��امل��ث��ل 
املالية  ل���ل���خ���دم���ات  امل�������ش���ت���دي���رة 
)ف��اي��ن��ن�����ش��ال ���ش��رف��ي�����ش��ي��ز راون����د 
ال���ق��ت حان  اإن  ب��ي��ان  ت��اي��ب��ل( يف 
ل��ت��ح��دي��د م��ع��اي��ر دن��ي��ا ل�����الإدارة 
املخاطر ولي�ش  احلري�شة تعك�ش 

حافظات ر�شملة اعتباطية.
واأعرب الحتياطي الفدرايل عن 
الأنظمة  ت�شحيح  على  انفتاحه 
والختبارات ول �شيما للم�شارف 
التي  ت��ل��ك  اأو  احل��ج��م  مت��شطة 
الأم�ال  من  عال  م�شت�ى  لديها 

ال�شافية.

مليار   493 بنح�  ت��ق��در  ك��ب��رة 
على  م��ل��ي��ار   383 ب��ي��ن��ه��ا  دولر 
ال����ق����رو�����ش وح����ده����ا. ل���ك���ن هذا 
امل�����ش��ت���ى اأق���ل مم��ا ك���ان عليه يف 

.2016
نتائج الختبارات يف حني  ن�شرت 
دونالد  ال��رئ��ي�����ش  اإدارة  ت��خ������ش 
ترامب حملة لتخفيف ال�ش�ابط 
يف ال�����ش��ف��ق��ات امل��ال��ي��ة ومي��ك��ن اأن 
التي  ل��ل��م�����ش��ارف  ح��ج��ج��ا  ت�شكل 
تطالب بتليني الل�ائح والأنظمة. 
واأكد ترامب اأن امل�شارف مل يعد 
ترزح  لأن��ه��ا  الإق���را����ش  باإمكانها 
حتت عبء الكثر من ال�ش�ابط 

والأنظمة.
البنك  م���ن  م�����ش���ؤول���ن  ورف�������ش 
احل��ج��ج م�ؤكدين  ه���ذه  امل��رك��زي 

العقاري  ال��ق��ط��اع  ان��ه��ي��ار  نتيجة 
العقارية  ال��ق��رو���ش  وخ�����ش������ش��ا 

عالية املخاطر.
ال��ذي اختاره  يف �شيناري� الأزم��ة 
انخف�ش  ال��ف��درايل،  الحتياطي 
لل�شناديق  ال��راك��م��ي  امل�����ش��ت���ى 
عالية الن�عية من %12،5 اإىل 
%9،2 ليبقى ف�ق احلد الأدنى 
وه����ذا   .4،5% وه������  امل���ط���ل����ب 
امل�شت�ى اأعلى مما كان عليه قبل 

اأزمة 2008.
و�شيتيح م�شت�ى الأم�ال ال�شافية 
للبن�ك م�ا�شلة الإقرا�ش و دعم 
الأ����ش���ر وال�����ش��رك��ات يف الأوق�����ات 

الع�شيبة ، وفق باول.
وي����ع����ر�����ش ����ش���ي���ن���اري���� الأزم���������ة 
اخلطرة كربى البن�ك خل�شائر 

اأن البن�ك ت�ا�شل الإقرا�ش على 
ال��ق��ط��اع بخر  ن��ط��اق وا���ش��ع واأن 

وي�شتفيد من النم� القت�شادي.
الفدرايل  الح��ت��ي��اط��ي  و�شيعلن 
الأربعاء النتائج الفردية للبن�ك 
والتي �شتحدد اإن كانت قادرة على 
اإعادة ت�زيع ال�شي�لة من عائدات 
اأ�شهم  �شراء  واإع��ادة  الأ�شهم  على 

وا�شتح�اذات على امل�شاهمني.
وخ��ف�����ش امل�����ش��رف امل��رك��زي هذه 
امل�ؤ�ش�شات  ع���دد   13 اإىل  ال�شنة 
اخلا�شعة لهذه املجم�عة الثانية 
من الختبارات ومن بينها خم�شة 
فروع لبن�ك اأجنبية هي باركليز 
بنك  ودويت�شه  �ش�ي�ش  وك��ري��دي 
والبنك التجاري الرو�شي واحتاد 
امل�����ش��ارف ال�����ش���ي�����ش��ري��ة )ي���� بي 

من 13 مليار دولر يف القت�شاد 
وي�ظف   .2016 عام  الربازيلي 

ال�اردات بعد م�شاومات �شر�شة.
و���ش��خ��ت ����ش���ادرات ال��ل��ح���م اأكر 

ه��������ذا ال�����ق�����ط�����اع �����ش����ت����ة م���الي���ني 
�شخ�ش.

النفط يتجه لأ�سواأ 
اأداء يف الن�سف الأول 

•• �سنغافورة-رويرتز:

مني  التي  احل��ادة  اخل�شائر  بع�ش  مع��شا  اجلمعة  ام�ش  النفط  ارتفع 
لت�شجيل  ي���زال متجها  اخل���ام ل  لكن  الأ���ش��ب���ع  ه��ذا  �شابق  وق��ت  بها يف 
اأكرب هب�ط يف الن�شف الأول من اأي عام منذ 20 �شنة رغم تخفي�شات 

الإنتاج احلالية.
وبحل�ل ال�شاعة 0647 بت�قيت جرينت�ش بلغ خام القيا�ش العاملي مزيج 
اأو  �شنتا   11 مرتفعا  للربميل  دولر   45.33 الآجلة  العق�د  يف  برنت 

ال�شابق. الإغالق  �شعر  عن  باملئة   0.2
وزاد خام غرب تك�شا�ش ال��شيط الأمريكي يف العق�د الآجلة ت�شعة �شنتات 

اأو 0.2 باملئة اإىل 42.83 دولر للربميل.
وهبطت اأ�شعار النفط نح� 20 باملئة منذ بداية العام رغم اجله�د التي 
تق�دها منظمة البلدان امل�شدرة للبرول )اأوبك( خلف�ش الإنتاج 1.8 

ملي�ن برميل ي�ميا منذ يناير كان�ن الثاين املا�شي.
وهذا ه� اأ�شعف اأداء للنفط يف الن�شف الأول من اأي عام منذ 1997 
حادة  انخفا�شات  اإىل  الآ�شي�ية  املالية  والأزم��ة  الإنتاج  زي��ادة  اأدت  حني 
اأي�شا منذ  15 باملئة  اأ�شعار اخلام. ول تزال الأ�شعار منخف�شة نح�  يف 
اأن مددت اأوبك يف 25 ماي� اأيار العمل بتخفي�شات الإنتاج حتى نهاية 
نهاية  اتفاق اخلف�ش  �شريان  انتهاء  2018 بدل من  الأول من  الربع 

ال�شهر احلايل.

النحا�ش ي�سعد لأعلى م�ستوى بعد بيانات اأوروبية 
•• لندن-رويرتز:

اأبريل  ال�شابع من  منذ  م�شت�ياتها  اأعلى  اإىل  ام�ش  النحا�ش  اأ�شعار  ارتفعت 
ال�شينية  الأ�شهم  اأ�ش�اق  ارتفاع  من  ال�شناعية  املعادن  ا�شتفادة  مع  ني�شان 
وبيانات ق�ية عن قطاع ال�شناعات التح�يلية الأوروبي بينما يتجه الزنك 
تراجع  من  بدعم  الثاين  ت�شرين  ن�فمرب  منذ  اأ�شب�عي  اأداء  اأف�شل  نح� 
يف  النحا�ش  ارتفع  جرينت�ش  بت�قيت   1053 ال�شاعة  وبحل�ل  املخزونات. 
5827 دولرا للطن بعدما لم�ش  اإىل  باملئة   1.5 للمعادن  لندن  ب�ر�شة 

اأعلى م�شت�ياته يف �شهرين ون�شف ال�شهر عند 5854.50 دولر للطن.
واأظهر م�شح ن�شرت نتائجه الي�م اجلمعة ارتفاع م�ؤ�شر مديري امل�شريات 
اأكر من  اأعلى م�شت�ياته يف  اإىل  الأوروب��ي  التح�يلية  ال�شناعات  يف قطاع 

�شت �شن�ات متجاوزا الت�قعات.
�شهرا   18 يف  م�شت�ياتها  اأعلى  عند  ال�شني  يف  القيادية  الأ�شهم  واأغلقت 
بعدما وجدت املعن�يات دعما يف قرار اإم.اإ�ش.�شي.اآي مل�ؤ�شرات الأ�ش�اق اإدراج 
اأ�شهم �شينية على م�ؤ�شر مهم هذا الأ�شب�ع. وال�شني اأكرب م�شتهلك للمعادن 

ال�شناعية يف العامل.

تراجع اأ�سهم اأوروبا وموؤ�سر 
بريطانيا يف امل�ستهل

•• لندن-رويرتز:

وا������ش�����ل�����ت الأ������ش�����ه�����م ال����ق����ي����ادي����ة 
من  الأ�شعف  اأداءه���ا  الربيطانية 
اأداء بقية الأ�ش�اق الأوروبية ام�ش 
املرتبطة  الأ�شهم  ب�شعف  متاأثرة 

بال�شلع الأولية.
امل����ؤ����ش���ر ف��اي��ن��ن�����ش��ال تاميز  ون�����زل 
باملئة   0.5 ال���ربي���ط���اين   100
�شركات  اأ�����ش����ه����م  ����ش���ع���ف  ب�����ش��ب��ب 
اأ�شهم  وك��ذل��ك  وال��ن��ف��ط  التعدين 
ال�������ش���رك���ات ال���ك���ربى ال���ت���ي جتني 

اإيرادات دولرية.
ال�شن�ية  الذكرى  اجلمعة  وميثل 
خروج  ل�شالح  للت�ش�يت  الأوىل 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف 
دفع  وال��ذي  املا�شي  العام  ا�شتفتاء 
الربيطانية  والأ�شهم  ال�شرليني 

والأوروبية للهب�ط.
الأ����ش���ه���م كثرا  ت���ع���اف���ت  وب��ي��ن��م��ا 
م��ن اخل�����ش��ائ��ر ال��ت��ي منيت ب��ه��ا يف 
بالقيمة  اأن��ه  اإل  ال�شتفتاء  اأعقاب 
الأ�����ش����ه����م  ت��������زال  ال�������دولري�������ة ل 
نظرتها  من  اأ�شعف  الربيطانية 
قللت  ح��ي��ث  وغ���ره���ا  اأوروب��������ا  يف 
���ش��ب��اب��ي��ة اآف�����اق ال���ش��رل��ي��ن��ي من 

�شهية امل�شتثمرين الأجانب.
وت����راج����ع امل����ؤ����ش���ر ���ش��ت���ك�����ش 50 
 0.1 الأوروبية  القيادية  لالأ�شهم 
البن�ك  مكا�شب  �شاهمت  اإذ  باملئة 
الفرن�شية والإيطالية يف احلد من 

اخل�شائر.
وال�ش�يدية  الفنلندية  وال�ش�قان 

مغلقتان ب�شبب عطلة.

تباطوؤ منو �سركات منطقة اليورو يف الربع الرابع
•• لندن-رويرتز:

اأظهر م�شح ن�شرت نتائجه ام�ش اجلمعة اأن من� قطاع الأعمال يف منطقة 
الي�رو تراجع على نح� غر مت�قع مع اقراب نهاية الن�شف الأول من 

تباط�ؤ مفاجئ يف وترة من� �شركات اخلدمات. بعد   2017
لكن مع �شم�د الت�شخم ن�شبيا وا�شتمرار ق�ة النم� الكلي فمن املرجح اأن 
تت�ا�شل ال�شغ�ط على �شناع ال�شيا�شات يف البنك املركزي الأوروبي للبدء 

يف التخلي عن �شيا�شتهم النقدية ال�شديدة التي�شر قريبا.
ويف وقت �شابق هذا ال�شهر تخلى املركزي الأوروب��ي عن انحيازه ملزيد من 

التخفي�شات يف الفائدة يف خط�ة نح� اإعادتها اإىل م�شت�ياتها الطبيعية.
وتراجعت القراءة الأولية مل�ؤ�شر اآي.اإت�ش.اإ�ش ماركت ملديري امل�شريات يف 
ي�ني� حزيران اإىل 55.7 من 56.8 الذي �شجله يف اأبريل ني�شان وماي� 
التي  القراءة  وت�شر   .2011 ني�شان  اأبريل  منذ  الأعلى  كان  وال��ذي  اأي��ار 

تتجاوز اخلم�شني اإىل النم�.
الذي  امل�ؤ�شر،  ا�شتقرار  ا�شتطالع لرويرز  اقت�شاد ت�قع�ا يف  وكان خرباء 
يعترب مقيا�شا جيدا للنم�، دون تغير ومل يت�قع اأي من اخلرباء امل�شاركني 

يف ال�شتطالع انخفا�شا كبرا.
ومل يتما�شى اأداء ال�شركات العاملة يف قطاع اخلدمات املهيمن على اقت�شاد 
منطقة الي�رو مع الت�قعات. وانخف�ش م�ؤ�شر مديري امل�شريات يف قطاع 
يف  ت�شاوؤما  الت�قعات  اأك���ر  ع��ن  ليقل   56.3 م��ن   54.7 اإىل  اخل��دم��ات 

ا�شتطالع لرويرز �شمل اأكر من 40 خبرا اقت�شاديا.

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04647/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : ج�كر برودك�شنز  
 مبا اأن املدعي : الرمل البي�ش لدارة العقارات �ش ذ م م    

قد اأقام �شدكم الدع�ى 02/04647/2017/�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ما ي�شتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأج�ر للفرة من 2017/2/9  وحتى 
او  بال�شداد  اخطاره  رغم  �شداده  درهم وميتنع عن  بذمته مبلغ 14771  2017/5/25  فر�شد 

الإخالء  بالن�شر  يف   2017/4/26 
للفرة من  2017/2/9   ايجارية  املدعى عليه مبلغ كقيمة  بذمة  تر�شد  انه   - مطالبة مالية 
ي�شتجد من  ما  و  ال�شداد  2017/4/26 ميتنع عن  بالن�شر يف  اخطاره  رغم   2017/5/25 وحتى 

اجرة حتى تاريخ الخالء التام  .
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهالك  بقيمة  امللزم  ه�  امل�شتاجر  ان   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

تطهر املاأج�ر من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى 

امل�افق 2017/7/4   الثالثاء   ي�م  بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة  الق�شائية اعالنكم  اللجنة  وقررت 
ال�شاعة 2.30 م  امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قان�نا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من 

وم�شتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
   اعالن حكم بالن�شر )اإعالن حكم غيابي(  

يف الدعوى  رقم   02044952017 اإيجارات  
املحك�م له طالب العالن / حممد عدنان �شهيل حممد اف�شل 

العن�ان : ور�شان بناية دي 4 حمل رقم 9 ، ت : 0557038944  
املحك�م عليه املطل�ب اعالنه / �شركة تكبر للتجارة - �ش ذ م م  
العن�ان : ور�شان - احلي الجنليزي بناية واي 12 �شقة رقم 322 

 منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/6/21 
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري :  الزام املدعي عليه : اخالء العني : الزام املدعي 

عليه باخالء املاأج�ر وت�شليمه خايل من ال�ش�اغل 
الزام بقيمة ايجارية : الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 12875 درهم قيمة ايجارية من 
تاريخ 2017/2/6 وحتى تاريخ 2017/5/6 وما ا�شتجد من اجرة من تاريخ 2017/5/7 

وحتى تاريخ الخالء الفعلي 
ت�شليم املدعية براءة ذمة : الزامه باح�شار براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

الر�ش�م وامل�شاريف : والزامه بالر�ش�م وامل�شروفات. 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكت�م 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�ش�ري ، فه� قابل لالإ�شتئناف خالل 15 ي�ما اعتبارا 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم بالن�شر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04484/2017 جتاري  ل�شنة 2017  ايجارات 

املحك�م له طالب العالن / ماجد الفطيم العقارية 
العن�ان / ديرة - ب�ر�شعيد -برج ماجد الفطيم - الدور الثاين - ماجد الفطيم العقارية 

املحك�م عليه املطل�ب اعالنه /  �شركة ام �شي ام )فرع من دومارك �ش ذ م م ( 
العن�ان / جمه�ل القامة 

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/6/20   حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 
الزام املدعي عليها باخالء املاج�ر وت�شليمه للمدعية خاليا من ال�ش�اغل 

الزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 2047.11 درهم عن الكهرباء امل�شتحقة منذ �شهر اغ�شط�ش 2016 
وحتى �شهر ابريل 

الزام املدعي عليها ان ت�ؤدي  للمدعية مبلغ 694699.76 درهم ، عن الفرة من 2016/8/16 وحتى تاريخ 
اقامة الدع�ى يف 2017/5/24 وما ي�شتجد من القيمة اليجارية حتى الخالء التام 
الزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  35.000.00 غرامة تاأخر �شداد الدفعات 

الزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 165.000.00 درهم عن ال�شيكات الثالثة املرجتعة من البنك دون 
�شرف مقابل غرامات التاأخر  يف افتتاح العني امل�ؤجرة 

الزام  املدعي عليها ان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
الزام ا ملدعي  عليها مب�شاريف الدع�ى. 

وحيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه ليمكن من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 
متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد القان�نية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �شفرت
�شليمان   / امل���دع����  ف��ق��د 
 ، �شمعان  �شليمان  �شمعان 
ج�از   - اجلن�شية  الدرن 
�شفره رقم )435548( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/3802254

فقدان �شهادةاأ�شهمت
/عبدالرحيم  امل��دع���  ف��ق��د 
حممد عبا�ش عبداهلل الفهيم  
، �شهادة ا�شهم  102932 ، 
 400000 ا����ش���ه���م  ب���ع���دد 
عليه  ي���ج���ده  م����ن   ، ���ش��ه��م��ا 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف���ن رق���م 

 050/7823010

فقدان �شهادةاأ�شهم
يعلن للجميع باأن ال�شيد  حممد عبداهلل احمد اخليال ال علي فقد �شهادة 
اأ�شهم رقم )271( بعدد اأ�شهم )10،000،000( �شهما  �شادرة عن �شركة 
املتحدة - يرجى ممن  العربية  دب��ي- الم���ارات  م���ارد للتم�يل )����ش.م.خ(- 
وجدها اأو له حق العرا�ش على ا�شدار بدل فاقد عنها  الت�شال بال�شركة 
043040888 فاك�ش  212121  هاتف  على عن�انها - ال�شركة �ش.ب 
المارات العربية املتحدة و�ش�ف ي�شار اىل ا�شدار  دبي-   042230622
�شهادة اأ�شهم بدل فاقد اذا مل ي�شل ال�شركة اعرا�ش ا�ش�يل خالل 30 ي�ما 

من تاريخ ن�شر العالن
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العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/395  جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1-الب�ابة اخل�شراء للتجاره م.م.ح جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
املذك�رة  ال��دع���ى  يف    2017/5/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�شالح/عرب العامل خلدمات ال�شحن �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي 
وحتى متام   ت���اري���خ:2016/10/30  من   %9 وفائدة  دره��م   )350000( مبلغ  للمدعية 
ال�شداد والزمتها بالر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/33  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة املا�شة انرنا�شي�نال للتط�ير العقاري �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي / عبداهلل بن حممد بن عبداهلل املبارك وميثله: را�شد عبداهلل علي 
ه�ي�شل النعيمي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بف�شخ وبطالن عدد 6 اتفاقيات 
بان ي�شددوا للمدعيان مبلغ وق��دره )1.764.700( درهم  املدعي عليهم  وال��زام  بيع و�شراء 
وحتى  يف:2015/9/16  احلا�شل  املبلغ  ا�شتالم  تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  والف�ائدة 
التمام ال�شداد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء 
امل�افق 2017/7/4   ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   حماكم دبي البتدائية
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2010/405  عقاري كلي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  �شيد جمه�ل حم��ل  ج��اوي��د  ع��ل��ي��ه/1-ط��ارق  املحك�م  اىل 
املذك�رة  الدع�ى  يف    2011/3/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�شالح/�شهيال قا�شمية 1- بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 
املطالبة  تاريخ  من  �شن�يا   %5 ب�اقع  القان�نية  والف�ائد  دره��م   )247.394(
الق�شائية وحتى ال�شداد 2- الزام املدعي بالر�ش�م وامل�شاريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1486  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فل�رال فروت �ش.ذ.ذ.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
ميالن� فري�ش ا�ش.ار.ال قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي 
عليها ب�شداد مبلغ وقدره )92238( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ 
وامل�شاريف  الر�ش�م  ال�شداد مع  ال�شتحقاق احلا�شل يف:2015/11/10 وحتى متام 
ومقابل اتعاب حماماة. وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 2017/7/6 ال�شاعة 
08.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1790  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم �شري بل��ش�مز �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/املدينة للتغليف �ش.ذ.م.م  وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة ب�شم ملف النزاع رقم:2017/467 جتاري والزام 
القان�نية  املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )12.085( درهم والفائدة 
12% ت�شمني املدعي عليها الر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�شة 
ي�م  الثالثاء امل�افق 2017/7/4 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1651  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  الع�يني جمه�ل حم��ل  �شعيد  / 1-ف��ري��د احمد  امل��دع��ي عليه  اىل 
املدعي/�شيدر لتاأجر ال�شيارات �ش.ذ.م.م ومتثلها مديرتها/غادة احمد ال�شقيف قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها �شم ملف النزاع رقم:254 ل�شنة 2017 نزاع جتاري 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�شة ي�م  الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ش   8.30 ال�شاعة   2017/7/4 امل���اف��ق 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/288  جتاري جزئي

للعطالت  �شرو  �شدف   -2 عليان  ح�شني  حممد  ر�شا  1-احمد   / عليه  املدعي  اىل 
وال�شفريات �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/فندق جل�ريا وال�شقق 
اأقام  قد  فريد  احمد  الفندق/حممد  مدير  وميثله  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  الفندقية 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )216.697.00( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ 
 2017/7/4 امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1821  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ن�يد حممد حمب�ب �شاحب جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�شرف الهالل �ش.م.ع قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام 
املدعي عليه بان ي�ؤدي للم�شرف املدعي مبلغ وقدره )42.393.41( درهم عبارة عن 
كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  عليه  املدعي  بذمة  املر�شدة  املدي�نية 
والر�ش�م وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/7/11 
ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1003  جتاري كلي

- ب�شفته  م.د.م.����ش 2- في�شل حممد ح�شني قنرب بالل  املدعي عليه / 1- ما�شر مايند  اىل 
مدير ما�شر مايندم م.د.م.�ش والكفيل ال�شخ�شي للدين جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي التجاري �ش.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدع�ى 
املدعي مبلغ  للبنك  ي�ؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
وقدره )741.344.38( درهم كما يف تاريخ:2017/1/12 مع الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من هذا 
التاريخ وحتى رفع الدع�ى ومن تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2017/7/17 ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1141  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ك�كب المنيات للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م 2- ايهم احمد ي��شف ب�شفته 
ان  القامة مبا  ���ش.ذ.م.م جمه�يل حمل  العامة  للتجارة  ال�شخ�شي - ك�كب المنيات  الكفيل 
املدعي/ بنك دبي التجاري �ش.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان ي�ؤديا للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )770.761.26( درهم حتى تاريخ:2017/5/2 مع الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من 
و�شم�ل احلكم  التام  ال�شداد  الدع�ى وحتى  رفع  تاريخ  الدع�ى ومن  رفع  التاريخ وحتى  هذا 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2017/7/17 ال�شاعة 9.30 �ش 
بتقدمي ما  قان�نيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1229  جتاري كلي

1- حبيب حمم�د ح�شن حمم�د احلمادي جمه�ل حمل   / املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك الحتاد ال�طني �ش.م.ع وميثله:فهد �شلطان علي 
 )702054( وق��دره  مببلغ  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ل�تاه 
ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم 
12% تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش 
امل�افق 2017/7/6 ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1160  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عا�شف علي �شالمات علي 2- �شالمت علي دين حممد  جمه�يل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ام��داد للهند�شة وامل��ق��اولت �����ش.ذ.م.م ق��د اأق���ام عليك 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�شامنني فيما بينهم بان ي�ؤديا 
ال�شداد  بن�شبة 12% وحتى  القان�نية  للمدعية مبلغ وقدره )22.310( درهم والفائدة 
ي�م  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  وامل�شاريف مقابل  بالر�ش�م  والزامهما  التام 
فاأنت  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �ش  ال�شاعة  امل�افق  2017/7/12    الربعاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1447  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-راجي�ش �شيني  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/حممد 
اأق���ام عليك ال��دع���ى وم��ش�عها  زهيب اق��ب��ال غ���رى حممد اق��ب��ال غ���رى ق��د 
وامل�شاريف.  وحددت  والر�ش�م  والفائدة  درهم  وق��دره )35000(  املطالبة مببلغ 
 Ch بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ش  امل�افق  2017/7/13    لها جل�شة ي�م اخلمي�ش 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما  D.18.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/188  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة ميثاق للتامني التكافلي �ش.م.ع )فرع دبي(  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ت�شر اجنيفى كاماراج� ب�ديبى وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1.000.000( درهم على 
�شبيل التع�ي�ش املدين والفائدة القان�نية ب�اقع 12% �شن�يا من تاريه رفع الدع�ى والزامها 
امل���اف��ق  2017/7/5    الرب��ع��اء  ي���م  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.  وح���ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�ش�م 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ش   9.30 ال�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1553  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- حممد ب�شر ات��ي��ك��ال ب��اف��ا ات��ي��ك��ال  جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مبا 
روبي�ش  ورث��ة  م��ن  ب�شفتها  او  ب��ي  ن��اداك��ال  اب���  ان��اي��ل  ب�ثانبيديكايل  ليلى  امل��دع��ي/  ان 
اأق��ام عليك  قد  رج��ب م��شى عبداهلل اجل�شمي   ه��اين   : )وال��دت��ه( وميثله  عبدال�شالم 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة املدعي عليه بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )250.000 
درهم( مع الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  الر�ش�م  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  وال��زام 
جل�شة ي�م  الثالثاء امل�افق  2017/7/11   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1445  مدين جزئي

ب��اف��ا ل��الن�����ش��اءات ذ.م.م  جم��ه���ل حمل  اىل امل��دع��ي عليه / 1- اي��ه ب��ي 
القامة مبا ان املدعي/ حكيم خان مي�شال خان  قد اأقام عليك الدع�ى 
الر�ش�م  والفائدة  دره��م(   14824( وق��دره  مببلغ  املطالبة  وم��ش�عها 
   2017/7/20 امل���اف��ق   اخلمي�ش  ي����م   لها جل�شة  وح���ددت  وامل�����ش��اري��ف. 
ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1957  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فريد اقبال �شيخ تن�ير الدين جمه�ل حمل القامة 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها  مبا ان املدعي/م�شرف الهالل �ش.م.ع قد 
والر�ش�م  دره���م   )70091.31( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة .وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي����م  ال��ث��الث��اء امل�افق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة  ���ش   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/7/4
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/1296  جتاري جزئي 
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  البل��شي  �شالح  احمد  عليه/1-عبداهلل  املدعي  اىل 
بنك دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه نعلنكم 
التايل:حكمت  التمهيدي  بتاريخ 2017/6/19  احلكم  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ال�شالمية  امل�شارف  وعمليات  ال�شالمي  بالتم�يل  املخت�ش  امل�شريف  اخلبر  بندب  املحكمة 
- �شاحب الدور باجلدول - خبرا يف هذه الدع�ى وتك�ن مهمته كالتي الطالع على ملف 
الدع�ى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�ش�م والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ان لزم المر والطالع على املرا�شالت ال�رقية واللكرونية ان وجدت ال�شجالت والدفاتر 
ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا خم�شة الف دره���م امانة  ال���رق��ي��ة والل��ك��رون��ي��ة وح���ددت  التجارية 
م�شروفات واتعاب اخلبر والزمت املدعي ب�شدادها يف خزانة املحكمة ، وحددت لها املحكمة 

 .ch1.C.12:جل�شة ي�م الثنني امل�افق:2017/7/3 ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3945   

املنذرة : م�شرف اب�ظبي ال�شالمي   
املنذر اليه : حمد ح�شني مبارك عبداهلل البل��شي  

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )161.228.70( درهم نتيجة 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )72510/خ�ش��شي/Q/دبي( من ن�ع )لكزي�ش ISF - �شال�ن( 
م�ديل )2011( ل�ن )ا�ش�د(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3936   

املنذرة : بنك اب�ظبي ال�طني 
املنذر اليه : بير �شيم�ن م�ري 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )109.987.68( درهم نتيجة 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
ا�شب�ع من تاريخ الن�شر، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
م�ديل   ) ف�ج  روف��ر  )رجن  ن�ع  من  )5279/خ�ش��شي/D/دبي(  رقم  ال�شيارة 
)2011( ل�ن )ا�ش�د(  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03213/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/03299/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

 اىل املنفذ �شده : ال اند ار برف�رمن�ش - �ش ذ م م  
جمه�ل حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: فلك القاب�شة - �ش ذ م م 
 ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي:

1- احلكم ال�شادر يف الدع�ى 
2- احلكم ال�شادر يف الدع�ى بالخالء لعدم ال�شداد

3- �شيك م�شتحق 
4- الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ش�ف يتم 

اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12054 بتاريخ 2017/6/24   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم بالن�شر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04407/2017  ايجارات 

املحك�م له طالب العالن /  اخلدمات العقارية 
)العن�ان : دبي - �شارع خالد بن ال�ليد - برجمان - طابق 24 دبي 

املحك�م عليه املطل�ب اعالنه / ماني�ش لل ج�رناين 
العن�ان  : جمه�ل حمل القامة 

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/6/14 حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 
1- اخالء املدعي عليه من العقار امل�ؤجر املبني باأوراق الدع�ى ، وبت�شليمه للمدعية خاليا 

من ال�ش�اغل 
املدة  ع��ن  اي��ج��ار  ب��دل  دره���م  للمدعية مبلغ 21000  ي����ؤدي  ب��ان  امل��دع��ي  عليه  ب��ال��زام   -2
2016/10/20 وحتى 2017/4/19 وما ي�شتجد منه اعتبارا من هذا التاريخ الخر وحتى 

تاريخ حتقق الخالء الفعلي ب�اقع 42000 درهم �شن�يا 
املياه  ا�شتهالك  م�شتحقات  قيمة  من  ذم��ة  ب��راءة  �شهادة  بتقدمي  عليه  املدعي  ب��ال��زام   -3

والكهرباء ، والزمته بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى.  
وحيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه ليمكنه من الطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد القان�نية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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 با�شرت اإدارة نادي احلمرية الثقايف الريا�شي 
امل��شم  يف  الأول  الفريق  مل�شاركة  الإ�شتعدادات 
خالل  م��ن  وذل���ك   ،2018/2017 ال��ك��روي 
لتعزيز  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال���ت���ع���اق���دات  م���ن  ج��م��ل��ة 
اخلا�شة  والإداري���ة  الفنية  الأج��ه��زة  اإمكانيات 
الفريق  �شف�ف  لتدعيم  بال�شافة  بالفريق، 
امل�اهب  ذوي  امل�اطنيني  الالعبني  م��ن  بعدد 

ال�شاعدة.
الثقايف  احلمرية  ن���ادي  ك��ان  ال�شياق  ذات  ويف 
الريا�شي قد اأنتهى يف وقت �شابق من التعاقد 
مع املدرب العراقي القدير “جمال علي” الذي 
والأندية  الفرق  من  عدد  تدريب  على  اأ�شرف 

الكبرة على م�شت�ى ال�طن العربي.

التعاقد مع الالعبني الأجانب  ويجري حالياً 
باخلربات  الفريق  �شرفدون  الذين  الأكفياء 
فنية  جل��ن��ة  ت�شكيل  �شيتم  ح��ي��ث  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

لإختيار الالعبني.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ح��م��ي��د ال�����ش��ام�����ش��ي مدير 
يف  مع�شكر  تنظيم  ب�شدد  ال��ن��ادي  اأن  الفريق، 
ج��م��ه���ري��ة ه��ن��غ��اري��ا )امل���ج���ر( خ����الل الفرة 
اإعداد  كفرة  اأغ�شط�ش2017   25-10 من 
للفريق خل��ش م�شابقات دوري اأندية الدرجة 

الأوىل.
ال�دية  امل���ب���اري���ات  م���ن  م���ن  ع���دد  اأن  م�����ش��ي��ف��اً 
والتجريبية التي �شيخ��شها الفريق مع بع�ش 

الفرق املحلية خالل فرة الإعداد اخلارجي.

اإحرازا  الفريق  اأك��ر  ثاين  ليكرز،  ل��ش اجنلي�ش  �شم 
الأمركي للمحرفني، لعب  ال�شلة  للقب دوري كرة 
ال��ذي ح�شل  نت�ش  ب��روك ل�بيز من بروكلني  الرتكاز 
يف املقابل على خدمات داجنيل� را�شل والرو�شي تيم�يف 
ال��ذي غاب  لليكرز  العملية  ه��ذه  و�شت�شمح  م���زغ���ف. 
عن الأدوار الإق�شائية “بالي اوف” يف امل�ا�شم الأربعة 
2013 يف  الأخ��رة، ت�قف م�ش�اره الأخ��ر فيها عام 
الدور الأول، بالتخل�ش من عبء عقد م�زغ�ف الذي 
كافاليرز  كليفالند  من  املا�شي  ال�شيف  اليه  انتقل 

بعقد ميتد لأربعة اأع�ام مقابل 64 ملي�ن دولر.
وي�شعى ليكرز اىل بناء فريقه من جديد بعدما تراجع 
م�����ش��ت���اه ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر م��ن��ذ ت��ت���ي��ج��ه ال�����ش��اد���ش ع�شر 
والأخر عام 2010، وه� خ�شر امل��شم املا�شي جه�د 

اآخر جن�مه الكبار الأ�شط�رة ك�بي براينت املعتزل.

وي��اأم��ل ف��ري��ق امل����درب ل����ك وول���ن يف احل�����ش���ل على 
ب���ل ج���رج خ��الل فرة  خ��دم��ات جن��م انديانا بي�شرز 
ال��ه��دف الأك���رب يف  الن��ت��ق��الت احل��ال��ي��ة، فيما �شيك�ن 
كافاليرز  كليفالند  جن��م  �شم  خ��الل  م��ن   2018
“امللك” ليربون جيم�ش الذي تنازل وفريقه عن لقب 

الدوري مل�شلحة غ�لدن �شتايت ووريرز.
و�شيعزز ل�بيز الذي لعب طيلة م�شرته يف الدوري مع 
بروكلني  اأ�شبح  ال��ذي  نت�ش  )ني�جرزي  الفريق  نف�ش 
حتت  ل��ي��ك��رز  ق����ة   ،)2017 ح��ت��ى   2008 م��ن  نت�ش 

ال�شلة.
وقدم لعب جامعة �شتانف�رد �شابقا اأداء مميزا امل��شم 
 5،4 م��ع  نقطة   20،5 معدله  م��ا  بت�شجيله  امل��ا���ش��ي 

متابعات يف املباراة ال�احدة.
و�شهد اخلمي�ش اي�شا انتقال جنم �شيكاغ� ب�لز جيمي 

باتلر اىل ميني�ش�تا متربوولفز حيث �شيجتمع جمددا 
مبدربه ال�شابق ط�م ثيب�دو.

دان  كري�ش  لعبيه  ع��ن  ل�شيكاغ�  ميني�ش�تا  وتخلى 
درافت  7 يف  ال��رق��م  ا���ش��اف��ة اىل اخل��ي��ار  وزاك لف���ني 
مب�جبه  ب�لز  واختار  اخلمي�ش  اأقيم  ال��ذي   2017

ل�ري ماركانني.
وياأتي انتقال باتلر اىل ميني�ش�تا، بعدما قدم الالعب 
البالغ 27 عاما اأف�شل م��شم يف م�شرته بعدما حقق 
6،2 متابعة و5،5 متريرات حا�شمة  23،9 نقطة مع 

يف املباراة ال�احدة.
املا�شي من رحيل جنم �شيكاغ�  امل��شم  باتلر  وا�شتفاد 
ديريك روز اىل ني�ي�رك نيك�ش ليفر�ش نف�شه بق�ة، 
ثيب�دو  بقيادة  امل�شت�ى  ه��ذا  على  احل��ف��اظ  يف  وي��اأم��ل 

الذي اأ�شرف على ب�لز بني 2009 و2015.

كورينثيانز يتم�سك ب�سدارة الدوري الربازيلي
ح��اف��ظ ك���ري��ن��ث��ي��ان��ز ع��ل��ى ���ش��دارة ال����دوري ال��ربازي��ل��ي لكرة 
القدم بف�زه بثالثية نظيفة ام�ش اجلمعة، على �شيفه باهيا، 
ليحافظ على فارق النقطة التي تف�شله عن اأقرب مالحقيه، 
الآخ��ر بثنائية دون رد على ك�ريتيبا،  غرميي�، الذي فاز ه� 

�شمن اجل�لة 9 من امل�شابقة.
وبالب�ينا،  وجاءت ثالثية ك�رينثيانز عرب ماركيني��ش وج� 
�شهد حالة طرد من كل جانب، جابرييل من جانب  لقاء  يف 

اأ�شحاب الأر�ش وريني ج�ني�ر من جانب باهيا.
وحافظ الفريق على �شدارة اجلدول بر�شيد 23 نقطة من 
�شبعة انت�شارات وتعادلني، ليبتعد بنقطة عن غرميي� الذي 
فاز على ك�ريتيبا بهدفني �شجلهما بيدرو روكا وفرنانديني�.

املركز  ليحتل  ن��ق��اط   10 ع��ن��د  ب��اه��ي��ا  ر���ش��ي��د  جت��م��د  بينما 

بر�شيد  اخلام�ش  للرتيب  ك�ريتيبا  تراجع  حني  يف  ال�15، 
فالمنغ�  فحققه  اجل���ل��ة  يف  انت�شار  اأك���رب  اأم���ا  نقطة.   15
الذي �شحق �شابيك�ين�شي 5-1، �شجل منها البرواين باول� 
اأتلتيك� مدريد ال�شابق،  “هاتريك”، ولعب  غريرو ثالثية 

دييغ�، هدفني.
 14 العري�ش  النت�شار  ه��ذا  بعد  فالمنغ�  ر�شيد  واأ���ش��ب��ح 
�شابيك�ين�شي  على  بنقطة  ليتف�ق  الثامن،  املركز  يف  نقطة 

العا�شر بفارق الأهداف خلف باملرا�ش.
ويف لقاء اآخر اأقيم الليلة املا�شية فاز ب�نتي بريتا على اأر�شه 
مرمى  يف  ل�كا  الالعب  �شجله  نظيف  بهدف  ك��روزي��رو  اأم��ام 

الزوار باخلطاأ خالل �ش�ط اللقاء الأول.
املركز  ليحتل  نقطة   14 اإىل  ر���ش��ي��ده  ب��ري��ت��ا  ب���ن��ت��ي  ورف���ع 

ل��ك��روزي��رو �شاحب  11 نقطة  م��ق��اب��ل  ال�����ش��اب��ع يف اجل����دول، 
املرتبة ال�12. وكان حامل اللقب، باملرا�ش، قد حقق الأربعاء 
انت�شاره الثاين ت�اليا يف البط�لة للمرة الأوىل، بف�زه على 
ميجل  الك�ل�مبي  �شجله  نظيف  بهدف  ج�يانين�شي  اأتلتيك� 
عن  كاملة  نقاط  ع�شر  بفارق  ال�13  نقطته  ليح�شد  ب�رخا، 

ك�رينثيانز �شاحب ال�شدارة.
اأر�شه على  اأخ��رى الأرب��ع��اء، فاز �شانت��ش خ��ارج  ويف مباريات 
دا  فا�شك�  على  ب�تاف�ج�  وتغلب  نظيفني،  بهدفني  فيت�ريا 
جاما بثالثة اأهداف ل�احد، كما فاز اأتلتيك� باراناين�شي على 
اآفاي  م�شيفه  على  وفل�مينينزي  نظيف،  بهدف  باول�  �شاو 
بثالثية بي�شاء، فيما تعادل اتلتيك� مينرو مع �شيفه �شب�رت 

ري�شيفه 2-2. 

نادي احلمرية يبا�سر الإ�ستعداد للمو�سم املقبل 
بفريقه الأول لكرة القدم ،، فنيًا واإداريًا 

ليكرز ي�سم بروك لوبيز وعينه على بول جورج 
الظفرة يفوز بلقب بطولة اأدنوك بالروي�ش

تاأهل متوقع للرتغال 

معركة مف�سلية بني املك�سيك ورو�سيا يف القارات

ال��ظ��ف��رة بلقب بط�لة  ف��ري��ق  ت���ج 
الرم�شانية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  اأدن�������ك 
ال�����ش��ن���ي��ة مب��دي��ن��ة ال��روي�����ش لعام 
ختام  يف  ف������زه  ب��ع��د   ،  2017
اإدارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ب���ط����ل���ة 
ملجمع  واخل�������دم�������ات  الإ������ش�����ك�����ان 
الروي�ش ال�شكني يف ختام املناف�شات 
لقب  )ح��ام��ل  جا�شك�  ف��ري��ق  على 
بركالت اجلزاء   )  2015 بط�لة 
ان��ت��ه��اء ال�قت  ب��ع��د  ال��رج��ي��ح��ي��ة 

الأ�شلي بهدفني لكل فريق والتي 
اأدارها احلكم اأحمد ح�شن احلمادي 
و�شهدت م�شاركة 13 فريقا والتي 

مت ت�زيعها على جمم�عتني .
امل���ب���اراة اخل��ت��ام��ي��ة قام  ويف خ��ت��ام 
امل���ن�������ش����ري مدير  ع��ب��ي��د  ن���ا����ش���ر 
واخل�����دم�����ات  ال�������ش���ي���اف���ة   اإدارة 
اأع�شاء  مب�������ش���ارك���ة  ال���رف���ي���ه���ي���ة 
وجمه�ر  ال���ري���ا����ش���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
من  البط�لة  مباريات  تابع  غفر 

منطقة الظفرة بتكرمي الفريقني 
هداف  التكرمي  ،و�شمل  الفائزين 
وطاقم  املثايل  ،والفريق  البط�لة 
احلكام ، وقد عرب جميع امل�شاركني 
علي  اأدن�����ك  ل�شركة  �شكرهم  ع��ن 
ح�شن التنظيم وا�شتمرار الن�شاط 
الريا�شي الرم�شاين عام بعد اآخر. 
وثمن نا�شر عبيد املن�ش�ري رعاية 
الريا�شي  للن�شاط  اأدن����ك  �شركة 
وامل����ج����ت����م����ع����ي مب���������ش����ارك����ة ك���اف���ه 

مما  اأعمارهم  مبختلف  العاملني 
واحة  ال��روي�����ش  منطقة  م��ن  جعل 
اأم��ان ي�شتظل بها اجلميع يف  اأم��ن 
اأج�اء من املحبة والت�شامح يف ظل 
القيادة الر�شيدة التي �شخرت كافه 
لتخرج  والأم��ان  الراحة  متطلبات 
املباريات يف اإطار الروح الريا�شية 
والتناف�ش ال�شريف الذي كان ثمة 
م���الزم���ه ل��ك��اف��ه ب���ط����لت جممع 

الروي�ش.

ت��دور معركة كروية يف ق��ازان بني 
رو���ش��ي��ا امل�����ش��ي��ف��ة وامل��ك�����ش��ي��ك على 
نهائي  ن�شف  اىل  ال��ت��اأه��ل  بطاقة 
كاأ�ش القارات 2017 لكرة القدم، 
فيما تبدو طريق الربتغال معبدة 

اىل املربع الأخر.
ك�نكاكا  ب��ط��ل��ة  امل��ك�����ش��ي��ك  وحت��ت��اج 
وذلك  تتاأهل،  كي  التعادل  لنقطة 
ب��ع��د ت��ع��ادل��ه��ا م��ع ال��ربت��غ��ال 2-2 
ث��م ف���زه��ا ع��ل��ى ن��ي���زي��ل��ن��دا، فيما 
نظرا  فقط  بالف�ز  رو�شيا  �شتفكر 
امام  ال��ربت��غ��ال  خ�����ش��ارة  ل�شتبعاد 
فقدت  وال��ت��ي  الخ���رة  ني�زيلندا 
يف  خ�شارتني  بعد  ب��ال��ت��اأه��ل  املها 

املجم�عة الأوىل.
حاجة  يف  امل�شيفة  ال��دول��ة  وت��ب��دو 
ما�شة للف�ز، بعد م�ش�ار خميب يف 
من  خرجت   2016 اأوروب���ا  كا�ش 
ال��دور الأول، وذل��ك قبل �شنة من 

ا�شت�شافتها م�نديال 2018.
وتعاين رو�شيا، امل�شنفة 63 عامليا، 
هج�مية،  ال��ن��ج��اع��ة  يف  م�شكالت 
�شم�ل�ف،  ف��ي���دور  ت���اج��د  ب��رغ��م 
ال��ث��اين يف مرمى  ال��ه��دف  �شاحب 
غل��شاك�ف  ودن��ي�����ش  ن��ي���زي��ل��ن��دا، 

والك�شندر �شاميدوف.
في�دور  ال���رو����ش���ي  امل���داف���ع  وق�����ال 
مبراقبة  ف�شل  ال��ذي  ك�دريا�ش�ف 
رونالدو اثناء ت�شجيله هدف الف�ز 
للربتغال “�شر�شم املدرب�ن خطة 
املباراة �شد املك�شيك. يجب اأن نق�م 

بتحليل ادائنا ون�شحح اخطاءنا«.
وحار�شها  رو���ش��ي��ا  م����درب  وت����ق���ع 
ال�شابق �شتاني�شالف ت�شرت�شي�ف 
يف  بالنهائي”  “�شبيهة  م���ب���اراة 
م�اجهة بني منتخبني تعادل �شلبا 
يف افتتاح كاأ�ش العامل 1970 ابان 

الفرة ال�ش�فياتية.
اأول م�اجهة بينهما منذ  و�شتك�ن 
 1-4 1994 عندما فازت رو�شيا 
املك�شيك  انتزعت  املقابل،  يف  ودي��ا. 
الربتغال  من  النف�ش  ب�شق  تعادل 

املباراة، ثم  بعد تخلفها مرتني يف 
اىل  ني�زيلندا  اأم��ام  تاأخرها  قلبت 

ف�ز 2-1 يف ال�ش�ط الثاين.
الك�ل�مبي  امل���درب  ف��ري��ق  وي��ري��د 
خ������ان ك���ارل��������ش اأو����ش����ري���� حم� 
هزميته املذلة اأمام ت�شيلي �شفر7- 
يف ربع نهائي ك�با اأمركا 2016. 
تغيرات   8 اأو�����ش�����ري�����  واج������رى 
املباراة الوىل، وغر  على ت�شكيلة 
-2-3 اىل   3-3-4 م��ن  خ��ط��ت��ه 

2-3. وبرر تغيراته قائال “كانت 
الالعبني  ب��ع�����ش  ادخ�����ال  ال��ف��ك��رة 
ال��ن�����ش��ط��ني ج�����ش��دي��ا، وجن��ح��ن��ا يف 
ال��ن��ه��اي��ة يف حت��ق��ي��ق ال����ف�����ز«. من 
جهته، قال راوول خيمينز �شاحب 
ال��ت��ع��ادل اجلميل يف مرمى  ه��دف 
بق�ة  نلعب  اأن  “يجب  ني�زيلندا 
اأك������ر م����ن ال����ب����داي����ة. ن���ع���رف ان 
التعادل �شي�ؤهلنا لكننا �شنلعب من 
اأجل الف�ز. �شتك�ن مباراة �شعبة«. 
هذه  على  ك��ث��را  املك�شيك  وت��ع���ل 

التقليل  دون  “من  لأن��ه  البط�لة 
ك�نكاكاف  منتخبات  اح���رام  م��ن 
وال��شطى  ال�����ش��م��ال��ي��ة  )ام����رك����ا 
م�اجهة  ان  ال  وال����ك����اري����ب����ي(، 
الالتينية  اأم��رك��ا  م��ن  منتخبات 
كبرا”  ف����ارق����ا  ت�����ش��ك��ل  واأوروب����������ا 

بح�شب مدربها.
و����ش���ارك���ت امل��ك�����ش��ي��ك 6 م�����رات يف 
و1997   1995 اأع����ام  امل�شابقة 
و2005  و2001  و1999 
نتيجة  اأف�شل  وحققت  و2013، 
 ،1999 يف  و���ش��ي��ف��ة  ب��ح��ل���ل��ه��ا 
و2005،   1995 يف  وث���ال���ث���ة 
الأوىل  للمرة  رو�شيا  ت�شارك  فيما 
ب�������ش���ف���ت���ه���ا م�������ش���ي���ف���ة م�����ن����دي����ال 
عينه يف �شان  ال�قت  ويف   .2018
بطر�شب�رغ، تبدو طريق الربتغال 
بطلة اأوروبا مفرو�شة بال�رود نح� 

ن�شف النهائي.
رونالدو،  كري�شتيان�  و�شي�شمن 
ال��ع��امل، ورفاقه  اأف�����ش��ل لع���ب يف 

مع  تعادلهم  بحال  الخ��ر  امل��رب��ع 
ال�حيد حتى الن  اأوقيانيا،  ممثل 

مل يحرز اأي نقطة يف امل�شابقة.
افتتاحا  املك�شيك  مع  تعادله  وبعد 
2-2، �شجل رونالدو براأ�شه هدف 
ال��ف���ز م��ب��ك��را اأم����ام رو���ش��ي��ا، رافعا 
ر�شيده هذا امل��شم اىل 54 هدفا 

يف جميع امل�شابقات .
اك���م���ال م��شمه  رون���ال���دو  وي���اأم���ل 
بثنائية  ت���ت����ي���ج���ه  ب���ع���د  ال�����رائ�����ع 
ابطال  ودوري  ال���ش��ب��اين  ال���دوري 

اوروبا مع فريقه ريال مدريد.
زمالءه  بيبي  ال��دف��اع  ق��ل��ب  وح���ث 
ع��ل��ى ت��ك��رر م�����ش���اره��م ال���رائ���ع يف 
كاأ�ش اأوروبا 2016 عندما اأحرزوا 
اللقب الأول يف تاريخهم “يجب اأن 
الآخرين،  نتجاهل  اأنف�شنا،  نك�ن 
التي  ل��ل��ط��ري��ق��ة  اأوف����ي����اء  ون��ب��ق��ى 

اأو�شلتنا اىل اللقب الأوروبي«.
الأف�شل،  لتقدمي  “نقاتل  وت��اب��ع 
مع  ودائما  الربتغال،  ا�شم  ولرفع 

احرام اخل�ش�م«.
الوىل  للمرة  ال��ربت��غ��ال  وت�����ش��ارك 
ني�زيلندا  تبدو  فيما  امل�شابقة،  يف 
مبكرا  امل�شابقة  ت�ديع  من  قريبة 
الثالث  م�����ش��ارك��ات��ه��ا  غ�����رار  ع��ل��ى 
و2003   1999 يف  ال�����ش��اب��ق��ة 
ل�ي�ش  كاليت�ن  وق���ال  و2009. 
“كنا  ن���ي����زي���ل���ن���دا  و�����ش����ط  لع�����ب 
ق��ادري��ن ع��ل��ى ال��ت��ق��دم ب��ه��دف��ني اأو 
ي�ؤكد  وه��ذا  املك�شيك،  �شد  ثالثة 
ال�شغرة.  ني�زيلندا  نعد  مل  اننا 
ال�شاحة  على  للمناف�شة  هنا  نحن 
امل�اجهة  و����ش���ت���ك����ن  ال�����ك�����ربى«. 
بان  علما  املنتخبني،  ب��ني  الأوىل 
�شبع  اآخ��ر  ال��ربت��غ��ال مل تخ�شر يف 
�شق�طها  م��ن��ذ  ر���ش��م��ي��ة،  م��ب��اري��ات 
اأيل�ل  يف  �شفر2-  �ش�ي�شرا  اأم���ام 

�شبتمرب 2016.
ف�ز  اي  حتقق  فلم  ني�زيلندا  اأم��ا 
يف  الأخ�����رة  ال�11  م��ب��اري��ات��ه��ا  يف 

امل�شابقة .

�سان�سيز يحطم رقم �سال�ش التاريخي
األك�شي�ش �شان�شيز، عن �شعادته البالغة بلقب الهداف  اآر�شنال الإجنليزي ومهاجم منتخب ت�شيلي  اأعرب جنم 
الأملاين  املنتخب  اأم���ام  م��ب��ارات��ه  ال��ف��ري��ق يف  م��ع  ل��ه   38 رق��م  ال��ه��دف  ب���الده بعدما �شجل  ملنتخب  ال��ت��اري��خ��ي 

مان�شافت.
مباريات  من  الثانية  اجل�لة  يف   1-1 بالتعادل  انتهت  التي  امل��ب��اراة  يف  ب��الده  منتخب  ه��دف  �شان�شيز  و�شجل 

املجم�عة الثانية بالدور الأول لبط�لة كاأ�ش القارات املقامة حالياً يف رو�شيا.
ورفع األك�شي�ش ر�شيده اإىل 38 هدفاً لينفرد ب�شدارة قائمة هدايف منتخب ت�شيلي عرب التاريخ بفارق هدف 

واحد فقط عن الأ�شط�رة ال�شابق مار�شيل� �شال�ش.
وقال األك�شي�ش: بالطبع، اأ�شعر ب�شعادة بالغة لبل�غ هذا الر�شيد، اأعرف اأنه �شيء تاريخي .

اأ�شعر بقناعة تامة  �شهاًل واإمنا التقينا املنتخب الأملاين،  األك�شي�ش: مل ن�اجه مناف�شاً  وعن املباراة الي�م، قال 
بالأداء والنتيجة، علينا اأن ن�ؤدي اأمام املنتخب الأ�شرايل بنف�ش امل�شت�ى الذي قدمناه الي�م . 

اأغلى لعب عربي وافريقي

�سالح لتعوي�ش رحلة ت�سل�سي من بوابة ليفربول 
دقيقة   30 اأك��ر من  امل�شري حممد �شالح  ي�شارك  مل 
مع ت�شل�شي يف م��شم 2015 قبل اعارته اىل في�رنتينا 
دعاه  الربتغايل ج�زيه م�ريني�  لكن مدربه  الإيطايل، 
اىل ميدالية اللقب. الآن، بعد ع�دته من الباب العري�ش 
اىل الدوري النكليزي املمتاز، ياأمل الفرع�ن امل�شري يف 

ترك ب�شمة خمتلفة مع ليفرب�ل.
كانت رحلة اجلناح ال�شريع )25 عاما( رائعة يف الدوري 
اىل  فقاده  روم��ا،  ثم مع  في�رنتينا  بداية مع  اليطايل، 
مركز ال��شافة يف امل��شم املن�شرم حيث �شجل 15 هدفا 
مع  �شجله  جممل  بلغ  كما  ال����دوري،  يف  م��ب��اراة   31 يف 

الذئاب 34 هدفا يف 83 مباراة منذ 2015.
�شال وجال امل��شم املا�شي يف ت�شكيلة كانت ت�شتعد لت�ديع 
ا�شط�رتها فران�شي�شك� ت�تي، فكان اىل جانب الب��شني 
ادين دجيك� والبلجيكي راديا ناينغ�لن اأحد جن�م فريق 

املدرب ل�ت�شان� �شباليتي.
تاألقه  بعد  امل���ه���ب  الالعب  ت�شل�شي  ج��ذب   ،2014 يف 
ال�����ش���ي�����ش��ري، ف��ك��ان��ت خط�ته  ب���ازل  حمليا وق���اري���ا م��ع 
ليغ.  ال��ربم��ي��ر  اىل  ال�ش�ي�شري  ال����دوري  م��ن  عمالقة 
�شاهم انكفاوؤه اىل ايطاليا باكت�شاب خربة كبرة بح�شب 

مدربه امل�شتقبلي الملاين ي�رغن كل�ب.
خلم�شة  �شالح  انتقال  قيمة  بلغت  روم���ا،  ن��ادي  بح�شب 
اإ�شافية بح�شب  8 ماليني  ي���رو مع  42 ملي�ن  اأع���ام 
نتائجه مع فريق مدينة فريق البيتلز امل��شيقي ال�شهر، 

فاأ�شبح اأغلى لعب عربي وافريقي.
علق �شالح )29 هدفا يف 52 مباراة دولية( على انتقاله 
اىل الفريق الإنكليزي العريق قائال : انا متحم�ش جدا 
ل�ج�دي هنا. انا �شعيد جدا. �شاأعطي %100، �شاأعطي 

كل ما لدي. اأريد حقا اأن اأف�ز ب�شيء من اأجل النادي.
كنت  ج��دا.  جيدين  ولعبني  رائعا  فريقا  منلك  ووا�شل 
كل  يعطي  ك��ان  واجلميع  املا�شي  العام  املباريات  اأ�شاهد 
�شيء م��ن اأج��ل ال��ف���ز ب�شيء م��ا. ك��ان يف اإم��ك��ان اجلميع 

روؤية املدرب يعطي كل �شيء .
ليفرب�ل منذ  اأه���داف  بنك  ك��ان يف  ان �شالح  وال��الف��ت 
ف���رة، وح����اول ال��ت��ع��اق��د م��ع��ه ق��ب��ل ث��الث��ة اأع������ام اإل ان 

ت�شل�شي تف�ق عليه وح�شل على خدماته.
وجد كل�ب يف ابن ب�شي�ن الالعب القادر على �شغل مركز 
اجل��ن��اح ب��اق��ت��دار، وه��� راق��ب��ه م��ذ ك��ان يف �شف�ف بازل، 
ال��دوري الإنكليزي املمتاز، ومتمر�ش يف  وقال انه يعرف 
دوري اأبطال اأوروبا وه� اأحد اأهم الالعبني بالن�شبة اىل 

منتخب بالده.
اإيطاليا  يف  �شجله  ال��ن��ادي  مل�قع  حديث  يف  كل�ب  وت��اب��ع 
كان مذهال وه� ميلك م�ؤهالت �شتعزز فريقنا. تابعته 
منذ بروزه يف بازل وه� ن�شج لي�شبح لعبا جيدا حقا. 
�شرعته مذهلة، �شيمنحنا املزيد من اخلط�رة الهج�مية 

ونحن اأ�شال اأق�ياء يف هذه الناحية.
ليفرب�ل،  يف  ال��ه��ج���م��ي  ال��ث��الث��ي  اىل  ���ش��الح  �شين�شم 
الربازيليان روبرت� فرمين� وك�تيني� وال�شنغايل �شادي� 
مانيه الذي انزله �شالح عن عر�ش اأغلى لعب افريقي 
34 ملي�ن  2016 مقابل  )انتقل من �شاوثمبت�ن عام 

جنيه ا�شرليني(.
فرمين�،  م���ن  ب���دل   11 ال���رق���م  ���ش��الح  �شيحمل  ك��م��ا 
لتت�شدر �ش�رته ال�شفحة الر�شمية حل�شاب بطل انكلرا 

18 مرة، على م�قع ت�ير.
ويف انكلرا، �شيلتقي جمددا بزميليه يف املنتخب امل�شري، 
لعب و�شط ار�شنال حممد النني وجناح �شت�ك ال�شاعد 

بق�ة رم�شن �شبحي.
ع��ا���ش ���ش��الح م�����ش��رة ي��ح��ل��م ب��ه��ا ك���ث���رون م���ن لعبي 
املقاول�ن  ن���ادي  م��ع  ع��ام��ني  فبعد  م�شر،  يف  امل�شتديرة 
العرب، حمل اأمتعته بعمر الع�شرين نح� القارة العج�ز. 
وا�شعة  اأ�شبحت يحظى بخربة  �شن�ات  �شبع  ويف غ�ش�ن 
�شتمكنه تع�ي�ش الأ�شهر ال�18 غر املثمرة مع ت�شل�شي 

من ب�ابة العريق ليفرب�ل.
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الفجر الريا�ضي

احتفى ن��ادي ت��راث الإم���ارات الليلة 
فعاليات  ب���اخ���ت���ت���ام  امل���ا����ش���ي���ة  ق���ب���ل 
الدورة الأوىل لبط�لته الرم�شانية 
ل��ل��رم��اي��ة، ح��ي��ث ق���ام م��ع��ايل ال�شيخ 
راعي  نهيان  اآل  طحن�ن  ب��ن  �شعيد 
بط�لة العني الرم�شانية 2017 ، 

بتكرمي الفائزين الثالثة الأوائل .
عبداهلل  علي  �شعادة  التكرمي  ح�شر 
الرميثي املدير التنفيذي للدرا�شات 
ورا�شد حممد  النادي،  والإع��الم يف 
الإع������الم  اإدارة  م���دي���ر  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة، وحم��م��د مطر 
املهري مدير اإدارة تقنية املعل�مات 
ال�����ش��ام�����ش��ي مدير  ب��ط��ي  وخ��ل��ي��ف��ة 
�شالح  اخلالق  وعبد   ، العني  مركز 
الرو�شة  م�شنع  م��دي��ر  ال��ط��اه��ري 
للبط�لة،  الراعية  اجلهة  للحجر، 
ومبارك العرياين مدير نادي العني 
واجل�لف،  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
وناجية الكتبي رئي�ش ق�شم الت�شال 
احل���ك����م���ي يف ال�����ن�����ادي، واأع�������ش���اء 
اللجنة املنظمة للبط�لة، وعدد من 
امل�ش�ؤولني يف النادي وجمه�ر غفر 

من حمبي هذه الريا�شة.
البط�لة  يف  الأول  امل���رك���ز  واأح������رز 
عبد  ت��اله  ال�شام�شي،  حميد  ه��ادف 

الرحمن عبداهلل العرياين يف املركز 
الثاين، واأح��رز عبد الرحمن حميد 
ال�����ش��ام�����ش��ي امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف هذه 
ال��ب��ط���ل��ة ال���ت���ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا نح� 
م���ائ���ة م���ن امل��ت�����ش��اب��ق��ني ع��ل��ى مدى 
اأكر من اأ�شب�عني �شمن مناف�شات 
العني  ن�������ادي  اأر���������ش  اح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا 
يف  واجل���ل��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية 
و���ش��اه��م يف رعايتها  ال��ع��ني،  م��دي��ن��ة 
وتعاون  للحجر،  ال��رو���ش��ة  م�شنع 
يف  امل�ؤ�ش�شات  من  العديد  لإجناحها 
البط�لة  فاقت  العني، حيث  مدينة 
وجمه�ر  ف��ي��ه��ا،  امل�������ش���ارك���ني  ب���ع���دد 
املتابعني لها كل الت�قعات، رغم اأنها 

كانت يف ن�شختها الأوىل.
�شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  ك��رم  اأن  وب��ع��د 
يف  الفائزين  نهيان  اآل  طحن�ن  بن 
ال��ب��ط���ل��ة، ت�شلم  ال��ب��ط���ل��ة وراع����ي 
م��ع��ال��ي��ه ه��دي��ة ت��راث��ي��ة م��ن النادي 
قدمها �شعادة علي عبداهلل الرميثي، 
الذي تبادل، بح�ش�ر معاليه، الدروع 
للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  م��دي��ر  م��ع 

والرماية واجل�لف.
التي  البط�لة  فعاليات  اختتام  ومع 
العني  اأتت �شمن فعاليات مهرجان 
الرم�شاين الذي نفذه مركز العني 

التابع للنادي، ي�شدل النادي ال�شتار 
مهرجاناته  اآخ������ر  ف���ع���ال���ي���ات  ع���ل���ى 
ن��ف��ذت��ه��ا مراكز  ال��ت��ي  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
ال������ن������ادي يف اأك��������ر م�����ن م����ك����ان يف 

م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة م���ن م����دن اإم����ارة 
املهرجان  م��ع  ب��ال��ت���ازي  اأب���ظ��ب��ي، 
ال���رم�������ش���اين ال����ث����اين ع�����ش��ر ال����ذي 
اأب�ظبي،  م�����ش��رح  يف  ال���ن���ادي  ن��ف��ذه 

نفذتها  التي  الرم�شانية  واملجال�ش 
يف  وال���ف���ع���ال���ي���ات  الأن�������ش���ط���ة  اإدارة 
، والتي  النادي مبنا�شبة عام اخلر 
لت�جيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ج��م��ي��ع��ه��ا  اأت����ت 

���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل 
رئي�ش  ال�شم�  �شاحب  ممثل  نهيان 
اإثراء  بغية  ال��ن��ادي،  رئي�ش  ال��دول��ة 
يتما�شى  ال��رم�����ش��ان��ي��ة مب��ا  ال��ل��ي��ايل 

ليايل  يف  ال�شائمني  احتياجات  مع 
للنا�شئة  وي���ف��ر  الف�شيل،  ال�شهر 
ك��ل م��ا ه��� م��ف��ي��د يف ب��ن��اء عق�لهم 
واأج�شادهم وتعزيز ارتباطهم براث 
نادي  اعتاد  وق��د  واأج��داده��م  اآبائهم 
تراث الإمارات منذ �شن�ات اأن يك�ن 
له حراكه الرم�شاين اخلا�ش، بغية 
بالعديد  الرم�شانية  الليايل  اإث��راء 
الثقافية  والأن�شطة  الفعاليات  من 
والرفيهية  والريا�شية  والدينية 
ال�شلة  ذات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  وال���راث���ي���ة 
بامل�روث ال�طني، كما اعتاد اأن يك�ن 
من  العديد  مع  املميزة  �شراكاته  له 
اأن�شطتها  لها  تك�ن  التي  امل�ؤ�ش�شات 
اجلمه�ر  ت��خ��دم  ال��ت��ي  الرم�شانية 
ب�شكل عام، حيث كان للنادي �شراكة 
العني  ب���ط����ل���ة  م����ع  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
دها بقرية  الرم�شانية 2017، ج�شَّ
البط�لة  ف��ع��ال��ي��ات  اأْث������رت  ت��راث��ي��ة 
وجذبت الآلف من الزوار، وحظيت 
ال�شيخ  بزيارة معايل  اأكر من مرة 
راعي  نهيان  اآل  طحن�ن  ب��ن  �شعيد 
البط�لة الذي ثمن عاليا ت�جيهات 
���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل 
نهيان بت�شخر كافة اإمكانات النادي 
واأثنى على جه�د  البط�لة،  لإجناح 

ال����ن����ادي ك�����ش��ري��ك ا���ش��رات��ي��ج��ي يف 
تعريف  يف  لت�شاهم  ال��ق��ري��ة  اإق��ام��ة 
امل�اطنني  م���ن  ال��ب��ط���ل��ة  ج��م��ه���ر 
وتقاليد  ب��ع��ادات  وال���زوار  واملقيمني 
جم��ت��م��ع الإم����������ارات امل�����ش��ت��ق��اة من 

الراث.
وي����ا����ش���ل ال���ن���ادي ح��ت��ى اآخ�����ر اأي����ام 
يف  اأخ���رى  ���ش��راك��ة  الف�شيل  ال�شهر 
اخلري  ال�شعبي  ال�����ش���ق  فعاليات 
اأب�����ظ����ب����ي م�ل  ت��ن��ظ��م��ه يف  ال������ذي 
برعاية  اأمنية”  حتقيق  “م�ؤ�ش�شة 
قرينة  للم�ؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�ش 
���ش��ل��ط��ان بن  ال��دك��ت���ر  ال�����ش��ي��خ  �شم� 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�شيخة  ال����دول����ة،  رئ��ي�����ش  ال�����ش��م��� 
���ش��ي��خ��ة ب��ن��ت ���ش��ي��ف ب���ن حم��م��د اآل 
ن��ه��ي��ان، وت��ت��م��ث��ل يف ت��ع��ري��ف ال���زوار 
الإم���ارات  جمتمع  وتقاليد  ب��ع��ادات 
عرو�ش  ويف  ال����راث،  م��ن  امل�شتقاة 
ال�ثبة  م���رك���ز  ي��ق��دم��ه��ا  ل��ل�����ش��ق��ارة 
للمطب�عات  وت�زيع  للنادي،  التابع 
للتعريف  وال��روي��ج��ي��ة  ال��راث��ي��ة 
للجمه�ر  امل�جهة  ال��ن��ادي  باأن�شطة 
ب�شكل عام واأن�شطته اخلا�شة بالن�شء 
ت��ت�����ش��ل جميعها  وال���ت���ي  وال�����ش��ب��اب، 

بالراث وباله�ية ال�طنية. 

نادي تراث الإمارات يتوج الفائزين ببطولته الرم�سانية للرماية

تعادل الكامريون وا�شرتاليا 

املانيــا وت�سيلــي علــى اأبــواب ن�ســف النهائــي 
ا�ستبدال عقوبة �سجن مي�سي بغرامة اإ�سافية 

تعار�ش  ل  اأنها  اجلمعة  بر�شل�نة  يف  العامة  النيابة  اأعلنت 
بحق  التنفيذ  وق��ف  مع  �شهرا   21 ال�شجن  عق�بة  ا�شتبدال 
جنم نادي بر�شل�نة الأرجنتيني لي�نيل مي�شي ب�شبب التهرب 
عليه  املفرو�شة  تلك  اىل  ت�شاف  مالية  بغرامة  ال�شريبي، 

�شابقا.
واأ����ش���ارت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة اىل ان الأخ���رة 
وه�  ي���رو،   400 مببلغ  �شجن  ي���م  كل  ل�شتبدال  م�شتعدة 

خيار كان حمام� الالعب قد اقرح�ه اي�شا.
على  اأن  الأم�������ر  ه�����ذا  وي���ع���ن���ي 

 250 مبلغ  دف��ع  مي�شي 
األ��ف ي���رو مقابل 

الأ�شهر ال�21.
النيابة  وقالت 
ال�������ع�������ام�������ة يف 
نحن  ب���ي���ان���ه���ا 

ن����ع����ر�����ش  ل 
ا�شتبدال  ع��ل��ى 

بغرامة  ال�شجن 
اأن  ب�����������������ش��������رط 

احلد  ي�����ش��ل 

خ�رخي  ووال���ده  مي�شي  للي�نيل  ي����رو   400 اىل  الأق�����ش��ى 
ه�را�شي� .

ب��ي��د حمكمة ال���ش��ت��ئ��ن��اف يف  امل�����ش��األ��ة  وال���ق���رار الآن يف ه���ذه 
كاتال�نيا.

واتهم مي�شي ووالده خ�رخي يف مت�ز ي�لي� 2016 بتهرب 
�شريبي بقيمة 4،16 ماليني ي�رو. ورف�شت املحكمة العليا 
اأي��ار ماي� طلب ا�شتئناف تقدم به الالعب، مثبتة عق�بة  يف 

ال�شجن وغرامة بقيمة 2،1 ملي�ين ي�رو.
ا�شبانيا  يف  ع���ادة  احل���ال  ه���  كما  ال�شجن  عق�بة  وعلقت 
نظافة  عن  ف�شال  عامني،  من  اأق��ل  العق�بة  تك�ن  عندما 

ال�شجل الق�شائي للرجلني.
وخففت املحكمة العليا يف اأيار ماي� العق�بة بال�شجن التي 
�شهرا،   15 اىل  �شهرا   21 مي�شي من  وال��د  على  فر�شت 
ملي�ن   1،3 اىل  ي���رو  ملي�ن   1،6 من  املالية  وغرامته 
ي�رو، معتربة ان مبلغ اخلم�شة ماليني ي�رو الذي دفعه 
ال�شرائب  2013 مل�شلحة  ط�عا الالعب ووال��ده عام 

ال�شبانية، �شكل عامال خمففا.
واعتربت املحكمة انه ثبت قيام مي�شي ووالده باإن�شاء 
وبيليز  و�ش�ي�شرا  املتحدة  اململكة  يف  وهمية  �شركات 

والوروغ�اي دون ابالغ ال�شلطات ال�شريبية.
و2009   2007 ب��ني  ال��ف��رة  وق��ع يف  وك���ان مي�شي 
���ش��رك��ات ادي��دا���ش وبيب�شي ودان�����ن، ولكن  ع��ق���دا م��ع 
لي�ش على ال�شعيد ال�شخ�شي، م�شتعمال بدل عن ذلك 
كرة  على  يركز  ك��ان  ان��ه  النجم  واأك���د  وهمية.  �شركات 
القدم ويجهل العق�د امل�قعة والطريقة التي تتم فيها 

ادارة ثروته.
تقتنع  مل  البتدائية،  املحكمة  يف  الم��ر  ك��ان  ومثلما 
املحكمة بهذه احلجة، معتربة بانه لي�ش من املنطقي 
انه  مهمة  اي���رادات  يك�شب  ال��ذي  ال�شخ�ش  يجهل  ان 

يتعني عليه دفع �شرائب على ذلك.
امل��ا���ش��ي، راأت  ال���ذي ���ش��در عنها يف ي���ل��ي���  ويف احل��ك��م 
“الري” على  اأن��ه يف حال مل يعاقب الالعب  املحكمة 
خمالفته، فاإن امل�اطنني العاديني �شيت��شل�ن اي�شا اىل 
خال�شة باأنه من الأف�شل لهم األ يهتم�ا اي�شا ب�اجبهم 

جتاه �شلطة ال�شرائب.
ومي�شي لي�ش النجم ال�حيد من بر�شل�نة الذي يجد نف�شه 
املقرر  من  اإذ  الإ�شبانية،  ال�شلطات  مع  م�شاكل  يف  مت�رطا 
بتهمة  وعائلته  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  النجم  زميله  يحاكم  اأن 
الف�شاد على خلفية �شفقة انتقاله من �شانت��ش اىل النادي 

الكاتال�ين عام 2013.
الق�شايا  يف  ب��ال��ب��ت  املخت�شة  ال���ط��ن��ي��ة  املحكمة  واأم����رت 
احلايل  بر�شل�نة  رئي�شا  اي�شا  اأمامها  ميثل  ب��اأن  املعقدة 
�شاندرو  الك�شندر  وال�����ش��اب��ق  ب��ارت���م��ي���  م��اري��ا  ج��شيب 
رو�شيل، م��شحة يف اخلام�ش من اأيار ماي� ان الالعب 
اإدارة الأعمال  الربازيلي ووالديه متهمان ب�الف�شاد يف 

.
اعتبارية  �شخ�شية  ب�شفته  بر�شل�نة  نادي  ويالحق 
كما هي احلال بالن�شبة اىل �شانت��ش، النادي الذي 

انتقل منه الالعب الربازيلي .
املدافع  ال��ع��ام احل���ايل، واف���ق  ويف وق��ت �شابق م��ن 
الرج��ن��ت��ي��ن��ي خ��اف��ي��ر م��ا���ش��ك��ران��� ع��ل��ى عق�بة 
عليه  فر�شتها  التنفيذ  وقف  مع  عام  ملدة  ب�شجنه 

ال�شلطات ال�شبانية للتهمة عينها.
ويف اأي����ار م��اي���، اأوق��ف��ت ال�����ش��رط��ة رو���ش��ي��ل يف اإطار 
بحق�ق �ش�ر  اأم���ال مرتبطة  تبيي�ش  بق�شية  حتقيق 

منتخب الربازيل.
كما ان�شغل العامل الكروي يف الأي��ام الأخ��رة بق�شية غرمي 
مي�شي يف ريال مدريد النجم الربتغايل كري�شتيان� رونالدو 
املتهم بالتهرب ال�شريبي بقيمة 14،7 ملي�ن ي�رو، و�شيمثل 

اأمام الق�شاء يف 31 ي�لي�.

بعد  النهائي  ن�شف  نح�  كبرا  �ش�طا  وت�شيلي  املانيا  قطعت 
املجم�عة  م��ن  الثانية  اجل���ل��ة  يف  ق���ازان  يف   ،1-1 تعادلهما 
الثانية لكاأ�ش القارات 2017 يف كرة القدم، املقامة يف رو�شيا 
حتى 2 مت�ز ي�لي� املقبل، فيما اقربت الكامرون وا�شراليا 

من ت�ديع امل�شابقة بعد تعادلهما بنتيجة مماثلة.
من  ن��ق��اط   4 اىل  ال�����ش��دارة  يف  ر�شيديهما  املنتخبان  ورف���ع 
مباراتني مع فارق هدف لت�شيلي، بعد ف�ز املانيا بطلة العامل 
امركا  بطلة  وت�شيلي   ،2-3 ا�شراليا  على  افتتاحا   2014
 10 اآخ��ر  يف  و2016   2015 متتاليتني  مرتني  اجلن�بية 
دقائق على الكامرون -2�شفر، مقابل نقطة لكل من منتخبي 
الكامرون بطلة افريقيا وا�شراليا بطلة ا�شيا اللذين تعادل 

اخلمي�ش 1-1 اي�شا.
وب��ات��ت امل��ان��ي��ا ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف ال��ب��ط���ل��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة بعد 
اىل  بحاجة  م��رة،  لأول  امل�شاركة  وت�شيلي  و2005   1999
لت�شمنا  الح���د  الأخ����رة  الثالثة  اجل���ل��ة  يف  ال��ت��ع��ادل  نقطة 
يف  الكامرون  مع  املانيا  وتلعب  النهائي.  ن�شف  اىل  التاأهل 

�ش�ت�شي وت�شيلي مع ا�شراليا يف م��شك�.
 38822 واأم����ام  اأري��ن��ا  ق���ازان  ملعب  على  الأوىل  امل��ب��اراة  يف 
لت�شيلي  اف�شلية  م��ع  حما�شيا  الول  ال�ش�ط  ج��اء  متفرجا، 
افتتح فيه الك�شي�ش �شان�شي�ش الت�شجيل، قبل اأن يعادل لر�ش 

�شتيندل يف نهايته . 
ويف ال��ث��اين حت���ل��ت ال�����ش��ي��ط��رة اىل امل��ان��ي��ا ال��ت��ي ع��ج��زت عن 

ترجمتها اىل اهداف.
واأج�����رى م���درب اأمل��ان��ي��ا ي���اك��ي��م ل����ف اأرب���ع���ة ت��غ��ي��رات فدفع 
واحلار�ش  ج��ان  وامي���ري  غينر  وم��ات��ي��ا���ش  ���ش���يل  بنيكال�ش 
مارك-اأندريه تر �شتيغن ومل يقم باأي تبديل ط�ال املباراة، 
ا�شا�شيا بعد دخ�له بديال  �شان�شي�ش  فيما �شارك جنم ت�شيلي 

يف املباراة الأوىل.
وقال املدرب ال�شباين لت�شيلي خ�ان انت�ني� بيت�شي “حاولنا 
ان نلعب مباراة ق�ية والفريق اخل�شم لعب جيدا واعتقد ان 
ال�ش�ط الول كان م�شت�اه عاليا. حاولنا ان ن�شيطر على الكرة 

ون�شغط على اخل�شم. رمبا دفعنا ثمن ا�شاعة الفر�ش .
بالداء  “�شعيد  فقال  امل��ب��اراة،  يف  اأف�شل لعب  �شان�شي�ش،  اأم��ا 
الذي قدمناه و�شعيد على امل�شت�ى ال�شخ�شي ان اك�ن الهداف 

التاريخي، لكن مل اخذ ذلك يف العتبار يف املباراة«.
املانيا.  يعرف  والكل  املرا�ش  �شعب  خ�شم  ام��ام  “لعبنا  وتابع 
هذا  على  ون���ا���ش��ل  ا���ش��رال��ي��ا  ام���ام  ق���ة  بكل  نلعب  ان  يجب 

الن�شق.
وعرفنا  الأوىل،  مباراتهم  “�شاهدنا  �شتيندل  قال  جهته،  من 
كنا  ج���ي���دا.  ك���ان  ا���ش��ت��ع��دادن��ا  ل��ك��ن  ك��ث��را  �شي�شغط�ن  ان��ه��م 
التعادل  النهاية  او منا�شبتني لكن يف  حمظ�ظني يف منا�شبة 
الأول،  ال�����ش���ط  يف  ن��اري��ة  ب��داي��ة  ت�شيلي  وحققت  م�شتحق«. 
ار�شنال  يف  زميله  ا�شتغلها  م�شطفي،  من  �شيئة  ت�شتيتة  وبعد 
احلكم  يطلب  اأن  قبل  الت�شجيل  وافتتح  �شان�شي�ش  النكليزي 
اليراين علي ر�شا فاغاين التاأكد بتقنية الفيدي� من عرقلة 
اللعب  مبتابعة  لياأمر  فيدال،  ارت���رو  على  الق�ية  م�شطفي 

واحت�شاب الهدف.
وا�شبح �شان�شي�ش اف�شل هداف يف تاريخ ت�شيلي مع 38 هدفا 
يف   400 رق��م  الهدف  �شجل  كما  �شال�ش،  مار�شيل�  متخطيا 

ت��اري��خ ك��اأ���ش ال��ق��ارات. ح��اول��ت املانيا ال��رد ع��رب القائد 
الي�شر  القائم  ج��اورت  ق�ية  بت�شديدة  دراك�شلر 

خط�رة  اأك����ر  ك����ان  ف���ارغ���ا����ش  ادواردو  ل��ك��ن   ،
تر  عار�شة  يف  املباغتة  �شاروخيته  فانفجرت 

�شتيغن.
ودخ���ل���ت امل��ان��ي��ا غ���رف امل��الب�����ش م��ت��ع��ادل��ة بعد 

مت��ري��رة م��ن امي��ري ج��ان اىل ي�نا�ش هكت�ر 
�شتيندل  لر�����ش  اىل  ع��ر���ش��ي��ة  ع��ك�����ش��ه��ا 

املرب�ش، ف�شجل من م�شافة قريبة 
هدفه الثاين يف البط�لة منفردا 

يف �شدارة الهدافني.
�شريعا  �شان�شي�ش  وح���اول 

بار�شية  التقدم  ا�شتعادة 
املنطقة  ح����اف����ة  م�����ن 

�شتيغن  ت��ر  اب��ع��ده��ا 
لينتهي  ب�����ش��ع���ب��ة، 
الول  ال�������������ش�������ط 

بالتعادل.
وا�شتمرت الثارة 

الثاين  ال�ش�ط  يف 
وح�شلت املانيا على 

ن�شفه  يف  الأف�����ش��ل��ي��ة 
ال�����ث�����اين، وك������ان لر�����ش 

�شتيندل قريبا من حتقيق 
الثنائية لكنه �شدد بني يدي 

لتنتهي  احلار�ش ج�ين هريرا، 
املباراة بالتعادل 1-1.

اكتفت  امل�شت�ى،  مت��شطة  م��ب��اراة  ويف 
التعادل  بنقطة  وا�شراليا  ال��ك��ام��رون 

�شان  يف  م��ت��ف��رج  األ���ف   35 اأم����ام   1-1
بالتاأهل  اآمالهما  لتتقل�ش  بطر�شب�رغ، 

اىل ن�شف النهائي.
امل���رو����ش���ة يف نهاية  الأ�����ش�����د غ���ر  وت���ق���دم 

اأندريه  ع��رب  امل�شت�ى  مت��شط  اأول  ���ش���ط 
اأنغ�ي�شا اف�شل لعب يف اللقاء ، ويف ال�ش�ط 

ع��دة فر�ش ملهاجم  اه��دار  �شهد  ال��ذي  الثاين 
ا�شراليا  عادلت  بكر،  اأب���  فن�شان  الكامرون 

من ركلة جزاء للقائد مارك ميليغان.
اأرن��� دج�م  الكامروين  ال��شط  وحت�شر لعب 
ع��ل��ى ال��ن��ت��ي��ج��ة ق���ائ���ال: ه����ذه ن��ت��ي��ج��ة خميبة 

لالآمال، اعتقد اننا كنا الف�شل ون�شتحق الف�ز. 
ونحاول  الأخ��رة  مباراتنا  على  مركزين  �شنبقى 
ان���ه���اء ال��ب��ط���ل��ة ب�����ش��ك��ل ج���ي���د. م���ن ج��ه��ت��ه، قال 
انها  “اعتقد  ب��شتيك�غل�  اينج  ا�شراليا  م��درب 
املباراة  حلظات  اآخ��ر  على  �شيطرنا  عادلة.  نتيجة 
بالهدف  املنا  خاب  اي�شا.  حلظاتهم  لهم  وكانت 

الكثر  غ��ر  م��ا  وه���ذا  الول  ال�����ش���ط  نهاية  يف 
من الأ�شياء... واجهنا خ�شما ق�يا جيدا يف 

النتقال من الدفاع اىل الهج�م«.



    
الر�ساعة الطبيعية حتمي قلب الأم 
فقد  ف��ق��ط،  الطفل  على  الطبيعية  الر�شاعة  ف���ائ��د  تقت�شر  ل 
�شن لدرجة خطر  وجدت درا�شة جديد اأن الأمهات املر�شعات تتعررّ
واأظهرت  الدماغية.  وال�شكتة  القلب  باأمرا�ش  يتعلق  فيما  اأق��ل 
كلما  اأنه  الربيطانية  اأوك�شف�رد  اأجريت يف جامعة  التي  الدرا�شة 

طالت فرة الر�شاعة الطبيعية كلما زادت الف�ائد لقلب الأم.
الأمريكية،  القلب  جمعية  دوري��ة  ن�شرته  ال��ذي  التقرير  وبح�شب 
يقل خطر الإ�شابة باأمرا�ش القلب وال�شكتة ب�شكل كبر خالل ال� 

8 �شن�ات التالية للر�شاعة الطبيعية. 
ويزداد مقدار الفائدة التي يجنيها القلب مع كل 6 اأ�شهر اإ�شافية 

من الر�شاعة الطبيعية.
وكانت درا�شات �شابقة قد وجدت اأن الأم املر�شعة تتمتع بانخفا�ش 
ن�شبة الك�ل�شرول و�شغط دم من�شبط خالل فرة ق�شرة بعد 

رحلة الر�شاعة.
التاليني  العامني  اأن��ه خ��الل  اأوك�����ش��ف���رد  درا���ش��ة جامعة  ووج���دت 
للر�شاعة الطبيعية يقل خطر الإ�شابة باأمرا�ش القلب بن�شبة 18 
باملائة لدى الأم املر�شعة، ويقل خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية 

بن�شبة 17 باملائة.

املتزوجون اأكث بدانة من الُعّزاب!
اأي رج��ل؛ ع��ب��ارٌة طاملا قيلت  امل��ع��دة ه��ي الطريق الأق���رب لقلب 
اأنها حتظى  يبدو  لكن  الدرامية،  والأعمال  ال�شائرة  الأمثال  يف 
بالفعل بت�شديق الكثر من الزوجات؛ على الأقل هذا ما ت�ؤكده 

درا�شة اأُجريت م�ؤخراً يف ال�ليات املتحدة. 
بعينة من  ب��ي��ان��اٍت خا�شة  ع��رب حتليل  ال��ت��ي ج��رت  ف��ال��درا���ش��ة، 
اأن  اإىل  اأ�شارت  و2013،   1999 عامي  بني  الأمركيني  الرجال 
 1.4 بنح�  ال��ع��ازب  وزن نظره  على  يزيد  امل��ت��زوج  ال��رج��ل  وزن 

كيل�جرام. 
طفل  مليالد  التالية  الفرة  اأن  الدرا�شة  اأو�شحت  ذل��ك  بجانب 

ت�شهد ب�شكل خا�ش اكت�شاب الأب مزيداً من ال�زن. 
اإىل  الأ�شرة تق�د  ب��اأن ح��دوث م�شكالت يف  اأف��ادت كذلك  ولكنها 
الطالق، ي�ؤدي اإىل خ�شارة الزوج بع�ش الكيل�جرامات يف الفرة 

ال�شابقة مبا�شرة لالنف�شال والتالية لإمتام اإجراءاته. 
الرجال  ب��اأن  ال�شائع  املفه�م  اجل��دي��دة  ال��درا���ش��ة  ت���ؤك��د  وب��ذل��ك 
ي��ح��ر���ش���ن ع��ل��ى الحتفاظ  ال�����زواج  ال��راغ��ب��ني يف  ال���ح��ي��دي��ن 
بلياقتهم البدنية، ويبذل�ن جهداً يف هذا ال�شدد يف�ق ما يبذله 

نظراوؤهم من املتزوجني. 
كما تعزز الدرا�شة النظرية التي تفيد باأن الزواج يحمل الرجال 
تت�شمن  ال��ت��ي  الجتماعية،  املنا�شبات  م��ن  م��زي��ٍد  ح�ش�ر  على 
فعالياتها على الأغلب التهام الطعام وتناول امل�شروبات، وه� ما 

يق�د اإىل زيادٍة يف ال�زن يف نهاية املطاف. 
باث  الإدارة يف جامعة  بكلية  الأ���ش��ت��اذة  ���ش��ردا  د.ج���ان��ا  وق��ال��ت 
الجتماعية  الع�امل  املرء  يدرك  اأن  املفيد  اإنه من  الربيطانية 
مثل  ال�شائعة  الع�امل  تلك  خا�شة  وزن���ه،  على  ت���ؤث��ر  ق��د  التي 

الزواج واإجناب الأطفال. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وللن�سيان فوائد اأي�سًا
الأب��رز لهذا الأمر يتمثل على ما  التج�شيد  ترتبط �ش�رة املخرعني والفال�شفة لدى الكثرين ب�شرود الذهن. 
يبدو يف عامل الفيزياء ال�شهر األربت اأين�شتني، الذي ُعرف يف فرٍة من حياته باأنه كثر الن�شيان على الرغم من 
ذكائه ال�شديد.  ولأمٍد ط�يل، اأثار هذا التزاوج بني �شعف الذاكرة والعبقرية حرة علماء الأع�شاب ممن راأوا اأن 
كرة الن�شيان ت�شكل ق�ش�راً يف قدرات املخ.  غر اأن درا�شًة جديدة َخُل�َشْت اإىل نتائج رمبا �شتنهي هذا اجلدل، بعدما 
اكت�شف القائم�ن على اإجرائها اإن الن�شيان ي�شكل عاماًل رئي�شياً يف عملية التعلم.  واأظهرت الدرا�شة -التي اعتمدت 
على حتليل نتائج اأبحاث �شابقة جرت يف هذا ال�شاأن- اأن وظيفة الذاكرة ل تتمثل يف تذكر كل املعل�مات وال�قائع، 
واإمنا ا�شرجاع املفيد واملهم منها لتخاذ قراراٍت �شائبة تعني الإن�شان على التعامل مع ما ي�اجهه من م�شكالت.  
واأفادت النتائج باأن ن�شيان معل�مٍة ما ل يعني ق�ش�راً يف قدرات املخ، واإمنا قد ي�شر اإىل حماولته اجلاهدة لإبعاد 
ذكرياٍت بعينها عن الطريق، بهدف الركيز على اأم�ٍر اأكر اأهمية.  وقال الربوفي�ش�ر بليك ريت�شارد�ش من جامعة 
ت�رنت� الكندية، وه� اأحد معدي الدرا�شة، اإنه من املهم اأن ين�شى املخ التفا�شيل التي ل لزوم لها، واأن يركز بدًل من 
ذلك على املعل�مات التي �شت�شاعد �شاحبه على اتخاذ القرارات ال�شرورية بالن�شبة له.  واأ�شاف اأن الحتفاظ بكل 
التفا�شيل التي تختزنها ذاكرة املرة �شيجعل من الع�شر عليه ال��ش�ل اإىل قرارات م�شتنرة.  وبينما ركزت الأبحاث 
ال�شابقة التي تناولت م�شاألة ق�ة الذاكرة على مدى ثبات املعل�مات يف الذهن، اأ�شار الباحث�ن الذين اأجروا الدرا�شة 
اجلديدة اإىل اأنهم يفر�ش�ن اأن التفاعل بني ثبات املعل�مات وزوالها من الذاكرة ه� ما ي�شمح باتخاذ قرارات ذكية 

يف بيئات �شاخبة ومتحركة. 
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�سجيج املطارات خطر على الب�سر
ي�اجهها  قد  خط�رة  اإىل  وبريطاني�ن  وه�لندي�ن  ي�ناني�ن  علماء  اأ�شار 
ال��ن��ا���ش ال���ذي���ن ي�����ش��ك��ن���ن ب��ال��ق��رب م���ن امل����ط����ارات.  وق���د ن�����ش��رت جم��ل��ة " 
الطبية  العلمية   "Occupational & Environmental Medicine
امل�شتمر لل�شجيج  التاأثر  اأن  درا�شة ح�ل هذا امل��ش�ع. وجاء يف الدرا�شة 
املتزايد  الليل متعلق باخلطر  الطائرات وخا�شة يف  الناجم عن حمركات 

لرتفاع �شغط الدم ، ما ميكن اأن يت�شبب يف الإ�شابة باجللطة الدماغية.
�شخ�شا   420 مراقبة  خ��الل  من  ال�شتنتاج  ه��ذا  اإىل  العلماء  ت��شل  وق��د 
يقطن�ن بالقرب من مطار اأثينا الدويل  حيث تهبط وتقلع كل ي�م ح�ايل 
مطارات  م��ن  ال�����اردة  املعل�مات  اأي�شا  العلماء  وا�شتخدم  ط��ائ��رة.    600
% من امل�شاركني يف التجربة  اأوروبية كربى اأخرى. وقد تعر�ش نح� 49 
من  اأي   ، النهار  وق��ت  يف  دي�شيبال   55 عن  يزيد  ما  ب�شدة  ال�ش�ت  لتاأثر 

ال�شاعة ال�شابعة �شباحا وحتى ال�شاعة احلادية ع�شرة م�شاًء. 
% من امل�شاركني فتعر�ش�ا لتاأثر ال�ش�ت ب�شدة ما يزيد عن 45  اأما 45 
دي�شيبال يف وقت الليل. وقد �شجل يف الفرة ما بني عامي 2004 و2013 

لدى 71 �شخ�شا ا�شطراب القلب. واأ�شيب 18 �شخ�شا ب�شكتة قلبية.
وقال اخلرباء اإن زيادة �شدة ال�ش�ت مبقدار 10 دي�شيبالت تزيد  من خطر 

الإ�شابة باأمرا�ش القلب والأوعية الدم�ية.

الوليات املتحدة ت�سهد اأول ك�سوف كلي 
ت�شهد ال�ليات املتحدة اأول ك�ش�ف كلي لل�شم�ش يف كامل اأنحاء البالد منذ 
النادر من  الزمان، ما يتيح لالأمريكيني فر�شة مراقبة احلدث  قرن من 

ال�شاحل الغربي اإىل ال�شرقي، بتاريخ 21 اأغ�شط�ش املقبل. 
مرور  �شي�شهد  ال���ذي  املقبل  الك�ش�ف  تفا�شيل  ع��ن  نا�شا  وك��ال��ة  وك�شفت 
القمر بني ال�شم�ش والأر�ش، ليلقي بظالله املظلمة، ما يتيح روؤية الإكليل 

ال�شم�شي والنج�م ال�شاطعة والك�اكب.
الأمريكي�ن من  �شيتمكن  �شاعتني، حيث  ولي��ة يف   14 يف  الك�ش�ف  ومي��ر 
من  ال�شرق،  يف  اجلن�بية  كارولينا  ولي��ة  اإىل  ال��غ��رب،  يف  اأوري��غ���ن  ولي��ة 

م�شاهدة الك�ش�ف الكلي لأكر من دقيقتني منت�شف الي�م.
و�شيك�ن هذا اأول ك�ش�ف كامل يف ال�ليات املتحدة منذ عام 1979، واأول 

ك�ش�ف من ال�شاحل ال�شرقي اإىل ال�شاحل الغربي منذ عام 1918.
الك�ش�ف  �شت�شاهد  التي  ال�حيدة  ال��دول��ة  هي  املتحدة  ال���لي��ات  و�شتك�ن 
الزوار  ال��ب��الد ع��دد كبر م��ن  ي��ت���اف��د على  اأن  ذل���ك، يت�قع  ال��ك��ل��ي، وم��ع 
الأجانب من اأجل احل�ش�ل على فر�شة نادرة لروؤية ال�شم�ش وهي تختفي 

وراء القمر ويتح�ل �ش�ء النهار اإىل �شفق.
اأخرى  ف�شائية  مركبة  و11  لنا�شا  تابعة  مركبات  ث��الث  تلتقط  و���ش���ف 
واأكر من 50 منطادا عالية الرتفاع، بالإ�شافة اإىل رواد الف�شاء على من 

املحطة الف�شائية، �ش�را وفيدي�هات للحدث.

فحو�ش اأكث مرونة 
ل�سرطان الثدي 

اإنه  اأمريكية  طبية  جماعة  قالت 
اإ�شابتهن  املحتمل  للن�شاء  ينبغي 
ب���������ش����رط����ان ال������ث������دي اخل���������ش�����ع 
الثدي  ع��ل��ى  ب��الأ���ش��ع��ة  ل��ف��ح������ش 
بل�غهن  ع���ن  ع��ام��ني  اأو  ع����ام  ك���ل 
البدء  ينبغي  واإن���ه  الأرب��ع��ني  �شن 
قبل  منتظمة  ف��ح������ش  اإج����راء  يف 

اجتياز �شن اخلم�شني.
املتخ�ش�شني  اآراء  ت��ب��اي��ن  وو���ش��ط 
الإ�شافية  الفح��ش  فائدة  ب�شاأن 
لأطباء  الأم��ري��ك��ي��ة  الكلية  اأك����دت 
ال��ت���ل��ي��د واأم���را����ش ال��ن�����ش��اء، التي 
باإجراء فح��ش  ال�شابق  اأو�شت يف 
���ش��ن���ي��ة ب���دءا م��ن الأرب���ع���ني، على 
والأطباء  الن�شاء  م�شاركة  �شرورة 
على  ب�����ن�����اء  ال�������ق�������رار  ات������خ������اذ  يف 
التف�شيالت ال�شخ�شية يف اجلدول 
اجلديد الذي يت�شم بقدر اأكرب من 

املرونة.
والت��شية املعدلة اأكر ات�شاقا مع 
م��ا اأو���ش��ت ب��ه جهات ب���ارزة اأخرى 
لعالج  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  منها 
م���ه���ام خدمات  وق������ة  ال�������ش���رط���ان 

ال�قاية الأمريكية.
وق�����ال ال���دك���ت����ر ك��ري�����ش��ت���ف��ر زان 
الأمريكية  ال��ك��ل��ي��ة  يف  امل�������ش����ؤول 
الن�شاء  واأم��را���ش  الت�ليد  لأطباء 
باأنهن  ال���ن�������ش���اء  ت�����ش��ع��ر  اأن  ن������د 
واأن  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  ي�����ش��ارك��ن يف 
يف  مهمة  وتف�شيالتهن  اآراءه�����ن 

عملية اتخاذ القرار.
تغرا  امل��ع��دل��ة  الت��شيات  ومت��ث��ل 
اآخر يف اخلط�ط الإر�شادية املعقدة 
الذي  بامل�عد  تتعلق  التي  بالفعل 
اإ�شابتهن  املحتمل  للن�شاء  ينبغي 
لفح�ش  فيه  يخ�شعن  اأن  باملر�ش 

بالأ�شعة على الثدي.

اأمطارا  "�سيندي" ت�سقط 
غزيرة على خليج املك�سيك 
قالت هيئة الأر�شاد ال�طنية الأمريكية 
يف  ت�شببت  �شيندي  املدارية  العا�شفة  اإن 
حدوث زوابع وفي�شانات يف منطقة خليج 
الغزيرة  اأم��ط��اره��ا  و�شت�شقط  املك�شيك 
على كثر من ال�ليات ال�اقعة يف �شرق 
املقبلة.  الأي���ام  خ��الل  املتحدة  ال���لي��ات 
الفي�شانات  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ�����ش����ارت 
واإغالق الطرق متتد من �شرق تك�شا�ش 
ح��ت��ى ���ش��م��ال غ���رب ف��ل���ري��دا ب��ع��د بل�غ 
احلدود  قرب  الياب�شة  �شيندي  العا�شفة 
بني ل�يزيانا وتك�شا�ش لت�شعف متح�لة 

اإىل منخف�ش ا�شت�ائي.
وق�����ال ب���راي���ن ه����ريل خ��ب��ر الأر�����ش����اد 
بالهيئة اإن من املت�قع اأن ُت�شِقط �شيندي 
ما يراوح بني 7.5 و 15 �شنتيمرا من 
اإىل  و�شرقا  �شمال  ت�جهها  مع  الأمطار 
الي�م  الأب���ال����ش  وج��ب��ال  اأوه���اي����  وادي 

ال�شبت. 

اأبناء الآباء الأكرب �سنًا اأكث ذكاًء! 
اإذا تاأخرت يف حتقيق حلم الأب�ة فال تبتئ�ش كثراً، فلعل 
اأكر  �شرزقك بطفٍل  اهلل  اأن  على  م�ؤ�شراً  �شي�شكل  ذلك 
ذكاء. العبارة ال�شابقة لي�شت حماولة تقليدية للم�ا�شاة، 
واإمنا نتيجة خل�شت اإليها درا�شة �شملت اأكر من 15 األف 

زوٍج من الت�ائم يف بريطانيا. 
وقت  الأب  عمر  زاد  كلما  ب��اأن��ه  ال��درا���ش��ة  نتائج  واأف����ادت 
زمنية  اإىل مرحلة  و�ش�له  مع  الب��ن  ابنه؛ حتلى  م�لد 
معينة بذكاٍء اأكرب وبقدرٍة اأف�شل على الركيز. ومن بني 
كثراً  اكراثهم  ع��دم  الأب��ن��اء،  ل��ه���ؤلء  املت�قعة  ال�شمات 
مبدى ان�شجامهم مع اأقرانهم، ُمقارنة بال�شبية الآخرين 
ممن وِل��دوا لآباء اأ�شغر �شناً.  واأج��رى الدرا�شة باحث�ن 
البيانات  حتليل  على  عكف�ا  وبريطاني�ن؛  اأم��رك��ي���ن 
اخلا�شة  ال�شل�كية  والعادات  املعرفية  باملهارات  اخلا�شة 
ل�شل�شلة  املبح�ث�ن  ع  واأُخ�شِ األ��ف��اً.   الثالثني  بالأطفال 
اختباراٍت مبجرد و�ش�لهم اإىل الثانية ع�شرة من العمر. 
كما �شملت الختبارات اآباءهم، ممن ُطِرحت عليهم اأ�شئلة 
اأقرانهم، وكذلك  اأبناوؤهم من  ح�ل النظرة التي يلقاها 
باهتماماٍت  مه�و�شني  الأب��ن��اء  ه����ؤلء  ك��ان  اإذا  م��ا  ب�شاأن 

ت�شتغرق اجلانب الأكرب من وقتهم. 

مواليد �سبتمرب حم�سنون �سد الأمرا�ش املزمنة 
هل ميكن لتاريخ ميالدك اأن ي�ؤثر على حالتك ال�شحية؟ 
العقل  اإىل  اأقرب  ال�ش�ؤال  بالنفي على هذا  الإجابة  تبدو 
نتائج مفاجئة  اإىل  َخُل�شت  درا�شة جديدة  لكن  واملنطق، 

يف هذا ال�شدد.
فالدرا�شة التي اأجراها علماء اإ�شبان لبحث العالقة بني 
وع�شرين  ب�شبعة  اإ�شابته  واحتمالت  امل��رء  ميالد  تاريخ 
�شهر معني قد  اأن م�لدك يف  اإىل  اأ�شارت  مزمناً،  مر�شاً 
تدين  اأو  حم���ددة،  ب��اأم��را���ش  اإ�شابتك  باإمكانية  يرتبط 

احتمال تعر�شك لأمرا�ش اأخرى.
فبح�شب النتائج، تهدد خماطر الإ�شابة مب�شكالت الغدة 
الدرقية الرجال امل�ل�دين يف �شبتمرب اأكر من نظرائهم 

ممن ُوِلدوا يف يناير، وب�اقع ثالثة اأ�شعاف كذلك.
اأما م�اليد اأغ�شط�ش فيزيد خطر اإ�شابتهم بالرب� بنح� 

ال�شعفني عن اأقرانهم امل�ل�دين يف مطلع العام.
من جهة اأخرى، تتزايد احتمالت اإ�شابة الن�ش�ة الل�اتي 
%،كما َيكنرّ  ُوِلدن يف ي�لي� بارتفاع �شغط الدم بن�شبة 27 

.% عر�شة لالإ�شابة ب�شل�ش الب�ل بن�شبة تزيد 40 
األيكانتيه  اأُج���ري���ت يف ج��ام��ع��ة  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وك�����ش��ف��ت 
ال�شه�ر ينعم�ن  اأن م�اليد بع�ش  النقاب عن  الأ�شبانية 

بحماية خا�شة من الإ�شابة بعدد من الأمرا�ش.
ق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة »َديلي  ن��ت��ائ��ج��ه��ا - ك��م��ا  اأ�����ش����ارت  ف��ق��د 
يف  امل�ل�دين  ال��رج��ال  اأن  اإىل   - الربيطانية  تليجراف« 
 ،%  34 بن�شبة  بالكتئاب  لالإ�شابة  عر�شة  اأق��ل  ي�ني� 
اأ�شفل  ب��اآلٍم يف منطقة  اإ�شابتهم  وتتدنى كذلك خماطر 
معدلت  ارتفاع  ل�حظ  املقابل،  %،يف   22 بن�شبة  الظهر 

الإ�شابة بالكتئاب لدى اأبناء �شهري ماي� ودي�شمرب.

اميا وات�سون حت�سر العر�ش 
الأول لفيلمها يف باري�ش

ح�شرت النجمة اميا وات�ش�ن العر�ش الأول لفيلمها:" The Circle "،يف 
 Miu Miu باري�ش . اميا البالغة من العمر 27 عاماً ،ارتدت ف�شتاناً من
واملمثل ت�م هانك�ش ي�شارك وات�ش�ن بط�لة الفيلم، الذي ي�شارك فيه اأي�شاً 
كل من كارين جيالن، ج�ن ب�يجا، اإلر ك�لراين وبيل باك�شت�ن،وه� من 

اخراج جيم�ش ب�ن�ش�لدت.
اميا ، تعلب دور ماي ،التي تت�ىل عماًل جديداً يف اأكرب �شركة متخ�ش�شة يف 
جمال التكن�ل�جيا والت�ا�شل الجتماعي على م�شت�ى العامل ، وي�شجعها 
للخ�ش��شية  املعتادة  احل�اجز  تخطي  على  بايلي  اإمي���ن  ال�شركة  م�ؤ�ش�ش 
من خالل جتربة جديدة، مما ي�ؤثر بالتبعية على حياتها ال�شخ�شية وحياة 

اأ�شدقائها وعائلتها والب�شرية باأ�شرها بفعل قراراتها يف هذه التجربة.

امل�شجد الكبري يف مدينة دلهي "الهند" وقد اكتظ بامل�شلني اأم�س خالل �شالة اجلمعة الأخرية من �شهر رم�شان املبارك )رويرتز(

هوارد يخرج اجلزء 
اجلديد من "حرب النجوم"

اأعلنت �شركة ل�كا�ش فيلم لالإنتاج 
اأن املخرج احلائز على  ال�شينمائي 
�شيخرج  ه�������ارد  رون  الأو����ش���ك���ار 
اأفالم  �شل�شلة  من  اجلديد  اجل��زء 
حرب النج�م وذلك بعد ا�شطراب 
نتيجة  ال�شينمائي  العمل  اإنتاج  يف 
الإخراج  لطاقم  املفاجئ  الرحيل 

ال�شابق.
يف  املخرجني  اأ�شهر  اأح���د  وه����ارد 
فيلما  اأعماله  اأب��رز  ه�لي�ود ومن 
بي�تيفل  و  ن��ي��ك�����ش���ن  ف���رو����ش���ت 

مايند.
رئي�شة  ك��ن��ي��دي  ك��اث��ل��ني  واأع��ل��ن��ت 
اأن  الأرب���ع���اء  اأم�����ش  ل���ك��ا���ش فيلم 
وكري�شت�فر  ل���رد  فيل  املخرجني 
بع�ش  ب�شبب  الإن���ت���اج  ت��رك��ا  ميلر 

اخلالفات الفنية.
مع  التعاقد  ع��ن  كنيدي  واأع��ل��ن��ت 
ه����ارد لإخ����راج الفيلم وق��ال��ت يف 
باأن  ن�ؤمن  فيلم  ل�كا�ش  "يف  بيان 
ال���ه���دف الأ����ش���م���ى ل��ك��ل ف��ي��ل��م ه� 
التي  امل��ل��ح��م��ة  رح  ون��ق��ل  الإب����ه����ار 
ب����داأه����ا ج������رج ل����ك���ا����ش ق��ب��ل 50 

عاما".
وب�����داأ اإن���ت���اج ال��ف��ي��ل��م يف ل���ن���دن يف 

فرباير �شباط.
األدن  الفيلم  بط�لة  يف  وي�����ش��ارك 
واإميليا  جل�فر  ودونالد  اإرينرك 
كالرك. وكان اآخر جزء من اأفالم 
ح���رب ال��ن��ج���م وه���� ���ش��ت��ار وورز: 
ذا ف���ر���ش اأوي��ك��ن��ز جمع اأك���ر من 
ملياري دولر من مبيعات التذاكر 

عام 2015.

الأي�سر اأكث ذكاًء!
اأن  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ع��ا���ش��ق��اً  ك��ن��ت  اإذا  عليك  ل��ن يخفى 
دائماً  ُي��شف�ن  الي�شرى  الأق��دام  اأ�شحاب  الالعبني 
براعة  اأن  يبدو  الآن  اأكر مهارة من غرهم.  باأنهم 
ال�شخ�ش الأي�شر ل تقت�شر على امتالك امل�هبة على 
اإىل جم��الٍت ذات �شبغة  الب�شاط الأخ�شر، بل متتد 

خمتلفة متاماً. 
فبح�شب درا�شة اأجراها باحث�ن تبني اأن من يف�شل�ن 
الريا�شيات  يف  متيزاً  اأك��ر  الي�شرى،  اليد  ا�شتخدام 

من اأقرانهم ممن ي�شتخدم�ن اليد اليمنى. 
2300 طالب يف  �شملت نح�  التي  ال��درا���ش��ة،  واأول���ت 
للعالقة  اهتمامها  والثان�ية،  البتدائية  املرحلتني 
بني ك�ن ال�شخ�ش اأي�شر اليد ومدى قدرته على حل 

امل�شائل الريا�شية. 
من  متيزاً  اأك��ر  كان�ا  الأيا�شر  اأن  الباحث�ن  وك�شف 
غرهم، اإذا ما اأُوِكلت لهم مهاٌم تت�شمن حل م�شائل 

معقدة يف جمال الريا�شيات. 

اأن الدرا�شة مل تك�شف عن وج�د ف�ارق بني  الالفت 
اليمنى،  اليد  وم�شتخدمي  الي�شرى  اليد  اأ���ش��ح��اب 
عندما كان الأمر يتعلق بالتعامل مع م�شائل ح�شابية 

ب�شيطة. 
اأن من يعتمدون  الدرا�شة  اأظهرت  ذل��ك،  الأك��ر من 
على اليد اليمنى يف اأداء خمتلف املهام، اأقل براعة من 
نظرتها  مع  بالتبادل  ي�شتخدم�نها  ممن  نظرائهم 
تليجراف«  »َدي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب  ال��ي�����ش��رى.  
�ش�ء  يف  النتائج  ه��ذه  ُتف�شر  اأن  ميكن  الربيطانية، 
الأيا�شر  ل���دى  امل���خ  م��ن  الأمي����ن  ال��ف�����ش  اأن  حقيقة 
يك�ن اأكر تط�راً ب�شكٍل عام منه لدى اأ�شحاب اليد 

اليمنى.
اإىل  اأ�شاروا  الدرا�شة،  اأج��روا  الذين  الباحثني،  ولكن 
اإىل  نظراً  الب�شاطة،  بهذه  يك�ن  ل  قد  التف�شر  اأن 
اأن الأيا�شر ل ي�شكل�ن �ش�ى ثلث من ينعم�ن بف�ٍش 

اأمين متط�ر من املخ.


