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ب�شبب ممار�شات وانتهاكات امللي�شيات االنقالبية

احلكومة اليمنية تبحث تغيري م�صارات الإغاثة للمحا�صرين
ا�شت�شهاد فتاة فل�شطينية متاأثرة بجراحها بر�شا�ص االحتالل

اآلف الفل�صطينيني يك�صرون ح�صار امل�صجد الأق�صى
•• عدن-وكاالت:

بحث نائب رئي�س الوزراء اليمني وزير اخلارجية، عبدامللك املخاليف، مع 
اليمن جيمي ماك  املتحدة يف  التابعة لالأمم  الإن�سانية  ال�سوؤون  من�سق 
امليلي�سيات  احتجاز  ح��وادث  ب�سبب  الإغ��اث��ة،  م�سارات  تغيري  غولدريك 
جمال  يف  العاملني  واعتقال  الإن�سانية،  امل�ساعدات  ق��واف��َل  النقالبية 

الإغاثة.
واأ�سار املخاليف اإىل اأهمية تغيري م�سار امل�ساعدات من خالل م�سار اآمن 

من عدن اإىل تعز ل�سمان و�سولها اىل املواطنني املحا�سرين.
الأخ��رى من و�سع  تعاين هي  اأن حمافظة احلديدة  املخاليف  واأ���س��اف 
املحافظة  اإي����رادات  على  امليلي�سيات  ا�ستيالء  ب�سبب  متدهور،  اإن�ساين 

ومينائها.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأع���ل���ن حت��ال��ف دع���م ال�����س��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن ترحيبه 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الفل�سطينيني  اآلف  ع�سرات  اأدى 
جمعة  اأول  يف  ال�����س��الة  امل�سلمني 
امل�سجد  يف  رم�������س���ان  ���س��ه��ر  م����ن 
و�سعت  التي  القد�س  يف  الق�سى 

حتت حماية اأمنية م�سددة.
ال�سرائيلية  ال�����س��رط��ة  ون�����س��رت 
عنا�سرها  م����ن  ك�����رى  اأع���������دادا 
القدمية  امل��دي��ن��ة  م���داخ���ل  ع��ل��ى 
احل���رم  اىل  امل����وؤدي����ة  ال���ق���د����س  يف 
القد�سي. وكانت مروحيات حتلق 
فوق املنطقة فيما اغلقت غالبية 

الطرق اأمام حركة ال�سري.
واأع���ل���ن م��ت��ح��دث ب��ا���س��م الوق���اف 
عدد  ان  ال��ق��د���س  يف  ال���س��الم��ي��ة 
اول  ���س��الة  ادوا  ال��ذي��ن  امل�سلني 
اىل  و�سل  رم�سان  يف  جمعة  ي��وم 
ب��ي��ن��م��ا ق���درت  ال���ف���ا،   250 ن��ح��و 
عددهم  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��رط��ة 

مبئة األف.
�ساعات  وتوافد رجال ون�ساء منذ 
ب�سكل  اجل��م��ع��ة  الوىل  ال�����س��ب��اح 
م���ت���وا����س���ل ل���ك���ن م��ن��ف�����س��ل اىل 
املح�سن  ال���س��رائ��ي��ل��ي  احل���اج���ز 
عبور  ن��ق��ط��ة  اأب�������رز  ق���ل���ن���دي���ا،  يف 
ال�سفة  ب�����ني  ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
الغربية املحتلة والقد�س، للتوجه 

دول  اأم��ن  ان  توؤكد  الكويت 
التعاون جزء ل يتجزاأ من اأمنها 

•• الكويت-وام: 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  اأك��د 
ال�سيخ  ال��ك��وي��ت��ي  ال���دف���اع  ووزي����ر 
ال�سباح  احل��م��د  اخل��ال��د  حم��م��د 
اأن اأمن اململكة العربية ال�سعودية 
ل����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 
ال��ع��رب��ي��ة ج���زء ل يتجزاأ  اخل��ل��ي��ج 
من اأمن الكويت منوها ب�ت�سخري 
الأ�سقاء  خلدمة  الإمكانيات  ك��ل 

يف اململكة.
و ن��ق��ل��ت ك��ون��ا ع���ن ب��ي��ان ل����وزارة 
ال�سيخ  ان  ام�س  الكويتية  الدفاع 
بيقظة  ا�����س����اد  اخل����ال����د  حم���م���د 
الكويتية  امل�������س���ل���ح���ة  ال������ق������وات 
التامني  وت��اأه��ب��ه��ا  وا���س��ت��ع��داده��ا 
بكل  الع�سكرية  مبهامها  للقيام 
الروح  على  واقتدارمثنيا  ك��ف��اءة 
القتالية العالية التي تتمتع بها..
الكويتي  اجلي�س  لرجال  متمنيا 
واأداء  مهامهم  اإمت��ام  يف  التوفيق 
واجبهم الوطني وم�ساندة اململكة 

ودول التعاون .
وذكرت كونا ان ت�سريحات ال�سيخ 
ج���اءت مبنا�سبة  اخل��ال��د  حم��م��د 
للقوات  ب��ه��ا  ق����ام  ال���ت���ي  ال����زي����ارة 
الكويتية امل�ساركة يف عملية اإعادة 
الأمل باململكة العربية ال�سعودية 
�سهر  بحلول  لتهنئتهم  ال�سقيقة 

رم�سان املبارك.

حممد بن را�سد خالل ح�سوره �سباق الأوك�س الجنليزي  )وام(

حممد بن را�صد ي�صهد بح�صور حمدان 
بن حممد �صباق الأوك�س الجنليزي 

•• لندن- وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، ظهر ام�س �سباق الوك�س الإجنليزي للخيل 
وذلك  باإجنلرتا،  العريق  اب�سوم  م�سمار  على  املقام 
اآل  بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 

مكتوم، ويل عهد دبي.
 وتابع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
واإىل جانبه ويل عهده �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 

الوك�س  �سباق  اأ���س��واط  خمتلف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
�سنوات،  ثالث  عمر  للمهرات  واملخ�س�س  الجنليزي 
و�سراعا  حامية  مناف�سة  ال�سباق  فعاليات  �سهدت  اإذ 
بني نخبة من اخليول لنتزاع اأف�سل اللقاب يف اأحد 
اأهم املحافل الوروبية املتخ�س�سة يف �سباقات اخليل.

 وجاء يف املركز الأول اجلواد “جي كي �سي�سرتوتون” 
ل��ف��ري��ق غ���ودول���ف���ني ب��ق��ي��ادة ال���ف���ار����س ول���ي���ام بويك 
ب��ع��د مناف�سة مع  اأب��ل��ي��ب��ي  امل����درب ���س��اريل  وب��اإ���س��راف 

ثمانية خيول متقاربة يف امل�ستوي.
 )التفا�سيل �س18(

•• جدة -وام:

بحث خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبد العزيز ال �سعود عاهل 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
ابوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د 
نائب القائد العلى للقوات امل�سلحة 
تعزيز العالقات الأخوية وعددا من 
ذات  وال��دول��ي��ة  الأقليمية  الق�سايا 

الهتمام امل�سرتك .
ج����اء ذل����ك خ����الل ا���س��ت��ق��ب��ال امللك 
�سلمان بن عبد العزيز ال �سعود عاهل 
ل�ساحب  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د ال 
ام�س يف جده  املرافق  والوفد  نهيان 
والتريكات  التهاين  ت��ب��ادل��وا  حيث 
مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك 
امل���وىل ع��ز وج���ل ان يعيده  ، داع���ني 
ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين  على 
بكل  وال�سالمية  العربية  والأمتني 

خري وبركة .
ال�سمو  ���س��اح��ب  ال���س��ت��ق��ب��ال  ح�����س��ر 
امللكي الأمري خالد الفي�سل م�ست�سار 
خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني اأم���ري 
منطقة مكة املكرمة و �ساحب ال�سمو 
بن  ن��اي��ف  ب��ن  الأم���ري حممد  امللكي 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة و 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
ويل  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع .
ال�سيخ  ���س��م��و  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر  ك���م���ا 

و�شل اإىل جدة وبحث مع خادم احلرمني تعزيز العالقات االأخوية وعددا من الق�شايا االأقليمية والدولية 

حممد بن زايد: الإمارات وال�صعودية يف خندق واحد ملواجهة التحديات واملخاطر التي تواجه دول املنطقة 

اأمام  اأحمد  ال�سيخ  ول��د  اإ�سماعيل  لليمن  الأمم��ي  املبعوث  بت�سريحات 
جمل�س الأمن ب�ساأن مطالبة ميلي�سيات احلوثي و�سالح بت�سليم ميناء 

احلديدة جلهة حمايدة.
ال��ت�����س��ري��ح��ات تاأكيد  اأن ه���ذه  ال��ت��ح��ال��ف  واع��ت��ر م�����س��در م�����س��وؤول يف 
ت�سلم  ب�سرورة  نادت  التي  ال�سرعية  دعم  لتحالف  ال�سابقة  للمطالبات 

الأمم املتحدة م�سوؤولية الإ�سراف على امليناء حلماية ال�سعب اليمني.
ببلدة يف  �سوق  انفجرت يف  اإن قنبلة  اأمنيون،  ذل��ك، قال م�سوؤولون  اىل 
ليل  اآخرين  �سمال اليمن، ما اأ�سفر عن مقتل 6 مدنيني، واإ�سابة 15 

اخلمي�س-اجلمعة.
واأ�ساف امل�سوؤولون الذين طلبوا عدم ن�سر اأ�سمائهم، اأن املهاجمني زرعوا 
عبوة نا�سفة بدائية ال�سنع يف �سوق ببلدة احلزم �سمال �سرق العا�سمة 

�سنعاء، كان مكتًظا باملت�سوقني.
ومل تعلن اأية جهة م�سوؤوليتها عن الهجوم، كما مل تت�سح دوافعه بعد.

بعد ذلك اىل احلرم القد�سي على 
بعد كيلومرتات اىل اجلنوب.

الذين  ال�����س��ب��ان  ع�������س���رات  وك�����ان 
يراقبون  ال��ع��ب��ور،  عليهم  يحظر 

مرورهم عن بعد.
واأكدت كفاية �سريدي )40 عاما( 
القادمة من نابل�س، اأهمية �سالة 
�سهر  م��ن  الول  اجل��م��ع��ة  ي���وم  يف 

رم�سان يف القد�س.
وقالت: من املهم بالن�سبة الينا ان 
التخلي  وع��دم  الق�سى  ن�سلي يف 
عنه ب�سبب اخلوف من ان ياأخذه 
ال�سائد  القلق  اليهود، معرة عن 
بان  امل�سلمني  الفل�سطينيني  لدى 

ت�سيطر ا�سرائيل يف نهاية املطاف 
ب�سكل كامل على احلرم القد�سي.

اىل ذلك ا�ست�سهدت ام�س الطفلة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ن����وف ع��ق��اب عبد 
عاما(   16( ان���ف���ي���ع���ات  اجل����ب����ار 
جنود  ب��ر���س��ا���س  ا�سابتها  ج���راء 
الحتالل ال�سرائيلي اأم�س الول 
بزعم تنفيذها عملية طعن غرب 

مدينة جنني.
يافا(  )ه��ل��ي��ل  م�ست�سفى  واأع���ل���ن 
ا�ست�سهاد  ام�������س  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
حيث  با�سابتها  م��ت��اأث��رة  الطفلة 
املكان  يف  الإح��ت��الل  جي�س  تركها 
ل���ع���دة دق���ائ���ق ق��ب��ل نقلها  ت���ن���زف  �سابرين القوبنطيني تتهم نداء تون�س

فل�سطينيون يخلون اأحد امل�سابني يف ال�ستباكات مع الحتالل على م�سارف غزة

مدن وواليات اأمريكية تتحالف ملقاومة القرار 

غ�صب و�صدمة يف العامل لن�صحاب اأمريكا من اتفاقية املناخ
•• عوا�صم-وكاالت:

با�سرت ع�سرات املدن والوليات الأمريكية فور اإعالن 
باري�س  ات��ف��اق  ت��رام��ب اخل���روج م��ن  دون��ال��د  الرئي�س 
اأمريكا  ب���اأن  واع���دة  امل��ق��اوم��ة،  ح��رك��ة  تنظيم  للمناخ، 
�ستوا�سل التقدم على امل�ستوى املحلي يف اجتاه اقت�ساد 

اأخ�سر.
و�ساعف روؤ�ساء البلديات واحلكام من نيويورك على 
ال�ساحل الأطل�سي اإىل كاليفورنيا املطلة على املحيط 
الت�سدي من  اأجل  التحالفات والدعوات من  الهادئ، 
للمناخ  الدويل  التفاق  الن�سحاب من  لقرار  الداخل 

الذي اثار �سدمة يف الوليات املتحدة والعامل.
وانتقد الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما، الذي 
متهما  اخل��ط��وة  ه��ذه  مبا�سرة  ب��اري�����س،  اتفاقية  وق��ع 

اإدارة ترامب ب� رف�س امل�ستقبل. 
اأن ولي��ات��ن��ا وم��دن��ن��ا و�سركاتنا  واث���ق م��ن  اأن���ا  وق���ال 
هذا  تقود  لكي  اأك��ر  هو  ما  و�ستفعل  قدما  �ستخطوا 
ال�سبيل، وت�ساعد يف حماية اأجيال امل�ستقبل يف الكوكب 

الواحد الذي نعي�س فيه. 
و�سناعة  الكونغر�س  يف  اجل��م��ه��وري��ون  ال��ق��ادة  ودع���م 
الفحم الأمريكية هذه اخلطوة، واأعلن زعيم الغالبية 

اجلمهورية يف جمل�س ال�سيوخ، ميت�س ماكونيل، دعمه 
لعتداء  اأخ���رى  مهمة  ل�سربة  توجيهه  يف  ل��رتام��ب 

اإدارة اأوباما على اأعمال وانتاج قطاع الطاقة املحلي. 
وو�سف زعيم الأقلية الدميقراطية يف جمل�س ال�سيوخ، 
ر�سم  ا�سواأ خطوات  اإح��دى  باأنه  القرار  �سومر،  ت�ساك 
والع�سرين،  الواحد  القرن  يف  اتخذت  التي  ال�سيا�سة 
وبيئتنا وموقفنا  اقت�سادنا  الهائل على  ب�سبب �سرره 

اجليوبولتيكي. 
م�سرتكا  بيانا  وايطاليا  واأملانيا  فرن�سا  ق��ادة  واأ���س��در 

يرف�س التفاو�س على التفاقية من جديد. 
اأن ال��زخ��م ال���ذي ول��دت��ه اتفاقية  وق���ال ال��ب��ي��ان ن���رى 
عنه،  ال��رتاج��ع  ميكن  ل   2015 دي�سمر  يف  باري�س 
ون��ع��ت��ق��د ب��ث��ب��ات اأن����ه ل مي��ك��ن اإع�����ادة ال��ت��ف��او���س على 
اتفاقية باري�س، لأنها اأداة حيوية لكوكبنا وجمتمعاتنا 

واقت�ساداتنا. 
الرئي�س  لقرار  ال�سديدة”  خيبتها  عن  كندا  وع��رت 
ترامب، بح�سب ت�سريح وزيرة البيئة الكندية، كاثرين 

ماكينا، لل�سحفيني 
كما عرت رئي�سة وزراء بريطانيا، ترييزا ماي، اي�سا 
ات�سال  يف  ت��رام��ب  الرئي�س  واأب��ل��غ��ت  اأملها  خيبة  ع��ن 
واأم�����ن الجيال  الت��ف��اق��ي��ة حت��م��ي رخ����اء  اأن  ه��ات��ف��ي 

ع�صرات القتلى بهجوم يف مانيال
•• مانيال-وكاالت:

�سخ�سا على  ُعررِ على جثامني 37 
الأقل يف جممع ترفيهي بالعا�سمة 
الفلبينية مانيال، وذلك بعد هجوم 

�سنه م�سلح.
و���س��ادت ح��ال��ة م��ن الهلع يف جممع 
ا�ستخدم  ع��ن��دم��ا  وول����د  ري��زورت�����س 
و�سكب  اأوتوماتيكيا  �سالحا  امل�سلح 
البناية بغية  اأج��زاء من  البنزين يف 

اإ�سرام النريان فيها.
القتلى  جميع  اأن  ال�سرطة  وتعتقد 
النريان  اإ���س��رام  بعد  اختناقا  ماتوا 
املبنى، ورمب��ا نتيجة  اأج���زاء م��ن  يف 
جنم  ال���ذي  ال���دخ���ان  ل�ستن�ساقهم 

عن النريان. 
وت��ع��ر���س ال��ك��ث��ريون جل���روج بعدما 

قفزوا من نوافذ الطابق العلوي. 
ويف البداية، كانت هناك خماوف من 
اأن الهجوم نفذه م�سلحون ارهابيون 
لكن متحدثا با�سم الرئا�سة قال اإن 
امل�سلح مل يكن اإرهابيا. واأ�ساف اأن 
ال�سرطة تتعامل مع احلادث على 

اأنه �سرقة.
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النيابة اأذنت بفتح حتقيق بخ�شو�ص ت�شريحاتها
نداء تون�س يقا�صي برملانية اتهمته بالتاآمر على اأمن الدولة

•• الفجر - تون�س - خا�س

القت احلرب على الف�ساد، التي �سنها رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد، بظاللها على حزب نداء 
تون�س الذي يبدو ان هذه احلرب �سترتك ندوبا على كيانه بعد موجة التهامات التي طالته 
اىل  اأدت  ح��ادة،  داخلية  ازم��ة  اأ�سال من  يعاين  ال��ذي  هو  ي�سبه احلملة �سده،  ما  اىل  وحتولت 

ان�سقاقات طالت اغلب قياداته املوؤ�س�سة.
اتهمته  الرملان، حيث  نوابه يف  اأح��د  ل�سان  وعلى  داخله،  كان من  تون�س،  ن��داء  �سهم طال  اخر 

�سابرين القوبنطيني، املنتمية للحزب واىل كتلته النيابية، بالتاآمر على امن الدولة.
 اأعلن حزب حركة نداء تون�س، اأنه قرر “ تتبع النائب �سابرين القوبنطيني ق�سائيا حتى تثبت 

ادعاءاتها واتهامها لقيادة احلزب بالتاآمر على اأمن الدولة . التفا�سيل ) �س13(

بوتني: لدينا خماوف من تق�شيم �شوريا
ميلي�صيا احل�صد العراقية تتوغل يف الأرا�صي ال�صورية

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعرب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني عن قلقه من 
ت�سبح  اأن  �سوريا، م�سددا على �سرورة  تق�سيم  احتمال 
ال�سيا�سي  ل��ل��ح��وار  من��وذج��ا  الت�سعيد  خف�س  مناطق 
م�ستقبال للحفاظ على وحدة اأرا�سي �سوريا، على حد 

قوله.
اأن ه��ن��اك تخوفا حم���ددا م��ن احتمال  ب��وت��ني  واأ���س��اف 
حت����ول ت��ل��ك امل��ن��اط��ق اإىل من����اذج ل��ت��ق�����س��ي��م ال���ب���الد يف 

امل�ستقبل.
ب��ب��دء ���س��يء من  ت��اأم��ل  اأن مو�سكو  ب��وت��ني ع��ل��ى  و���س��دد 
احلوار اأو التفاعل بني تلك املناطق والنظام يف دم�سق.

واأع����رب ع��ن ثقته ب���اأن احل����وار ب��ني ال��ن��ظ��ام يف دم�سق 
يف  واق��ع��ي��ة  كممار�سة  ممكن  اأم���ر  امل�سلحة  وامل��ع��ار���س��ة 

مناطق خف�س الت�سعيد اأي�سا.
ق�سايا  يف  تركيا  و  رو�سيا  مواقف  تطابق  بوتني  واأك��د 
التفاهم  ل��ول  اأن��ه  مبينا  ال�سوري،  بامللف  تتعلق  كثرية 
ال��رتك��ي ال��رو���س��ي مل��ا ك��ان ل��وق��ف اإط���الق ال��ن��ار واتفاق 

اإن�ساء مناطق خف�س الت�سعيد اأن يتحقق.
ال�سوري،  النظام  حليفتا  وط��ه��ران،  مو�سكو  اأن  يذكر 
يف  اتفاقاً  وقعوا  املعار�سة  للف�سائل  الداعمة  واأن��ق��رة 

العا�سمة الكازاخ�ستانية اأ�ستانا، ين�س على اإن�ساء اأربع 
حمافظات  ث��م��اين  يف  الت�سعيد”  لتخفيف  “مناطق 

�سورية، يهدف اإىل وقف القتال والق�سف. 
الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  ذل��ك، ورغ��م تهديدات  اىل 
ال�سورية،  احل����دود  اخ����رتاق  ب��ع��دم  احل�����س��د  مليلي�سيات 
توغلت الأخرية يف قريتي البواردي وق�سيبة ال�سوريتني 
خوفاً  العائالت،  مئات  لفرار  اأدى  ما  احل�سكة  ريف  يف 
من عمليات انتقام حمتملة قد تقدم عليها امليلي�سيات.

وبني لظى امل�سروع الداع�سي ونريان امل�سروع الإيراين 
يف  ال�سوريتني  وق�سيبة  البواردي  قريتي  �سكان  يعي�س 

ريف احل�سكة.
املاأ�ساة  نهاية  يعني  ل  القريتني  من  داع�س  فان�سحاب 
التي  ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سيات  حمله  حت��ل  عندما 
فا�س متددها خارج اجلغرافيا العراقية نحو ال�سورية 
بعمق ع�سرة كيلومرتات هذا عدا عن الن�ساط املفرط 
ترتجمه  ال��ذي  احل���دودي  ال�سريط  على  للميلي�سيات 

الزيارات التفقدية لقادة هذه امليلي�سيات.
وكانت امليلي�سيات قد توجهت قبل يومني اإىل احلدود 
يف  العراقي  اجل��ان��ب  يف  ومت��رك��زت  العراقية  ال�سورية 
ل�سرتاتيجية  امتدادا  اعُتر  والذي  اأم جري�س،  قرية 

اإيران باإيجاد طريق مت�سل لها بني العراق و�سوريا.

املحكمة  من  تطلب  ترامب  اإدارة 
العليا اإقرار حظر ال�صفر من 6 دول

•• وا�صنطن-اأ ف ب: 

الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  طلبت 
دونالد ترامب من املحكمة العليا، 
العمل  تعيد  اأن  اجل��م��ع��ة،  اأم�����س 
امل�سافرين من  بقرار منع دخول 
�ست دول ذات غالبية م�سلمة اإىل 
علقته  بعدما  املتحدة،  ال��ولي��ات 
ا�ستئناف يف فرجينيا يف  حمكمة 

نهاية مايو. 
اإدارة  اأع��ادت  وك��ان املر�سوم ال��ذي 
ت���رام���ب ���س��ي��اغ��ت��ه ب��ع��دم��ا علقه 
اأوىل،  ال��ق�����س��اء الأم���ريك���ي م���رة 
العامل  م����ن  امل���ه���اج���ري���ن  مي���ن���ع 
ب��اأ���س��ره وامل�����س��اف��ري��ن م��ن �سوريا 
واليمن وليبيا واإيران وال�سومال 
وال���������س����ودان م����ن ال����دخ����ول اإىل 

الوليات املتحدة. 
وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
فلوري�س  اي�����س��غ��ور  ���س��ارة  ال��ع��دل 
»لقد طلبنا من املحكمة العليا اأن 

تنظر يف هذه الق�سية الهامة.

اآل نهيان م�ست�سار  زايد  طحنون بن 
الأمن الوطني و�سمو ال�سيخ من�سور 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  و�سمو 

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
الدويل.

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ونقل 
ب��ن زاي���د ال ن��ه��ي��ان حت��ي��ات �ساحب 
ب��ن زاي���د ال  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 

ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اىل اخيه خادم احلرمني ال�سريفني 
امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال 
العربية  للمملكة  ومت��ن��ي��ات��ه  ���س��ع��ود 

ال�سعودية.   )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع خادم احلرمني ال�سريفني يف جدة  )وام(
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اأخبـار الإمـارات

و�شل اإىل جدة وبحث مع خادم احلرمني تعزيز العالقات االأخوية وعددا من الق�شايا االأقليمية والدولية 

حممد بن زايد: الإمارات وال�صعودية يف خندق واحد ملواجهة التحديات 
واملخاطر التي تواجه دول املنطقة 

•• جدة -وام:

ال�سريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  ب��ح��ث 
امللك �سلمان بن عبد العزيز ال �سعود 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  ال�سقيقة 
حممد بن زاي��د ال نهيان ويل عهد 
ابوظبي نائب القائد العلى للقوات 
الأخوية  العالقات  تعزيز  امل�سلحة 
الأقليمية  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن  وع������ددا 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك .
ج����اء ذل����ك خ����الل ا���س��ت��ق��ب��ال امللك 
ال��ع��زي��ز ال �سعود  ب��ن ع��ب��د  ���س��ل��م��ان 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
املرافق  وال��وف��د  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن 
ام�س يف جده حيث تبادلوا التهاين 
�سهر  ح��ل��ول  مبنا�سبة  وال��ت��ري��ك��ات 
رم�������س���ان امل����ب����ارك ، داع������ني امل����وىل 
البلدين  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده  ان  وج���ل  ع��ز 
وال�����س��ع��ب��ني ال�����س��ق��ي��ق��ني والأم���ت���ني 
ال���ع���رب���ي���ة وال����س���الم���ي���ة ب���ك���ل خري 

وبركة .
ال�سمو  ���س��اح��ب  ال���س��ت��ق��ب��ال  ح�سر 
الفي�سل  خ����ال����د  الأم���������ري  امل���ل���ك���ي 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  م�ست�سار 
اأمري منطقة مكة املكرمة و �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري حم��م��د بن 
العهد  ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ن��اي��ف 

وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  و  ال��داخ��ل��ي��ة 
الأم���������ري حم���م���د ب�����ن ����س���ل���م���ان بن 
النائب  العهد  ويل  ويل  عبدالعزيز 
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع .
ال�سيخ  ���س��م��و  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر  ك���م���ا 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار 
ال�سيخ  و����س���م���و  ال���وط���ن���ي  الأم��������ن 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����س��ور 

�سوؤون  ال��وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
ال�����س��ي��خ عبداهلل  و���س��م��و  ال���رئ���ا����س���ة 
وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

والتعاون الدويل.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  ونقل �ساحب 
�ساحب  حت��ي��ات  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اىل اخيه خادم احلرمني ال�سريفني 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال 

العربية  للمملكة  ومتنياته  �سعود 
و�سعبا  ق��ي��ادة  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة 

املزيد من التقدم والنماء.
م���ن ج��ان��ب��ه رح���ب خ����ادم احلرمني 
ال�سو  ���س��اح��ب  ب���زي���ارة  ال�����س��ري��ف��ني 
ب��ن زاي����د ال نهيان  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
والوفد املرافق، وحمله نقل حتياته 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اخ��ي��ه  اىل 
ن��ه��ي��ان رئي�س  ال  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ومت��ن��ي��ات��ه له 

ولدولة  والعافية  ال�سحة  مب��وف��ور 
الرقي  دوام  و�سعبا  ق��ي��ادة  الم���ارات 

والزدهار.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث تعزيز 
التي  الرا�سخة  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات 
وم�سرتكة  ق��وي��ة  ارادة  اىل  ت�ستند 
لكل ما فيه خري البلدين وم�سلحة 
م�������س���رية جم��ل�����س ال����ت����ع����اون ل����دول 

اخلليج العربية.
وتناولت املباحثات تطورات الأو�ساع 

تكاتف  واأهمية  املنطقة  يف  الراهنة 
العربي  ال��ع��م��ل  وت��ف��ع��ي��ل  اجل���ه���ود 
امل�سرتك ملواجهة خمتلف التحديات 
الإقليمية  التدخالت  مقدمتها  ويف 
العدوانية وخماطر العنف والتطرف 
التي  الرهابية  التنظيمات  واأعمال 
القليمي  وال�ستقرار  الم��ن  تهدد 

والدويل.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
بن زاي��د اأن دول��ة الإم���ارات العربية 

ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
تقفان معاً يف خندق واحد يف مواجهة 
التحديات واملخاطر التي تواجه دول 
املنطقة، لأنهما تنطلقان من ثوابت 
الت�سامن  ق��ي��م  م��ن  ت��ع��ل��ي  را���س��خ��ة 
وتوؤمنان  الأ���س��ق��اء،  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��اأن 
تاأثرياً  واأك��ر  اأق��وى  يكون  العربية 
و�سعوبه،  دول���ه  وت�سامن  ب��وح��دت��ه 
واأن املخاطر والتحديات يف البيئتني 

من  حتتاجان  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
املجل�س اأن يكون �سفاً واحداً ل�سون 
اأمن دوله واحلفاظ على مكت�سباتها 

التنموية واحل�سارية.
اإن دول����ة الإم������ارات  وق����ال ���س��م��وه: 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ك��ان��ت وم���ا زالت 
و����س���وف ت���ظ���ل، رك���ن���اً اأ���س��ا���س��ي��اً من 
امل�سرتك،  اخلليجي  ال��ع��م��ل  اأرك����ان 
التعاون  جم��ل�����س  ل���وح���دة  وداع���م���ة 
فاإن  ولذلك  العربية،  اخلليج  لدول 
الإماراتية  وامل��واق��ف  ال�سيا�سات  كل 
ت�سدر عن حر�س عميق على فاعلية 
ووحدة املنظومة اخلليجية، واإميان 
اجلماعي  ال���ع���م���ل  ب��ق��ي��م��ة  م��ط��ل��ق 
ال�سامن  الإطار  باعتباره  اخلليجي 
العليا  وامل�سالح  وال�ستقرار  لالأمن 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
ال��ع��رب��ي��ة. وت���ن���اول اجل��م��ي��ع طعام 
الفطار على مائدة خادم احلرمني 
واملاأدبة  ال��ل��ق��اء  ح�سر  ال�����س��ري��ف��ني. 
ال�سام�سي  ح��م��اد  ب���ن  ع��ل��ي  م��ع��ايل 
للمجل�س  ال�����ع�����ام  الأم���������ني  ن����ائ����ب 
ال��وط��ن��ي ومعايل  ل���الأم���ن  الأع���ل���ى 
جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون 
حممد  و�سعادة  التنفيذية  ال�سوؤون 
م��ب��ارك امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل 
�سعيد  و�سعادة حممد  ابوظبي  عهد 
حممد الظاهري �سفري الدولة لدى 

اململكة العربية ال�سعودية.

•• دبي-وام:

اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن  اأعلنت 
الكرمي عن اختيار خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية 
ال�سعودية �سخ�سية العام الإ�سالمية للدورة احلادية 

والع�سرين للجائزة لعام 1438 هجرية .
الفائزة  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سخ�سية  ع��ن  الع���الن  ومت 
اللجنة  م��وؤمت��ر �سحفي عقدته  ال���دورة يف  ه��ذه  يف 
املنظمة للجائزة يف قاعة غرفة جتارة و�سناعة دبي 
بوملحه  حممد  اإبراهيم  امل�ست�سار  �سعادة  بح�سور 
الرئي�س  ون��ائ��ب  ل��ل��ج��ائ��زة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س 

�سائل  و  وممثلي  للجائزة  املنظمة  اللجنة  واأع�ساء 
الإعالم .

املنا�سبة  ب��ه��ذه  كلمته  يف  بوملحه  امل�ست�سار  وق���ال 
العام  ���س��خ�����س��ي��ة  ع���ن  ال��ل��ي��ل��ة  ن��ع��ل��ن  ان  :ي�����س��رف��ن��ا 
ال�سريفني  الدورة خادم احلرمني  لهذه  الإ�سالمية 
اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
اجلليلة  اخلدمات  من  له  ال��ذي  ال�سعودية  العربية 
يف  يجعله  ما  النبيلة  وامل��واق��ف  الكرمية  وال�سجايا 
���س��دارة ال��ق��ادة وال�����رواد ال��ت��اري��خ��ي��ني ال��ذي��ن تعتز 
وجميل  ومواقفهم  بخدماتهم  الإ���س��الم��ي��ة  الأم���ة 
يف  اليه  ننظر  ما  واه��م  وعظيم خ�سالهم  مكارمهم 
بخدمة  �سرفه  ب���اأن  ت��ع��اىل  اهلل  توفيق  ال�����س��اأن  ه��ذا 

احلرمني ال�سريفني وامل�ساعر املقد�سة اإ�سافة اإىل ما 
يقدمه من خدمات جليلة يف خدمة امل�سلمني عامة 
يف م�����س��ارق الأر�����س وم��غ��ارب��ه��ا اإذ ق��دم ع��ط��اء وبذل 
الو�سطي  الإ�سالمي  العمل  تنمية  اجل  و�سخاء من 
ال�سمحة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأه��داف  يحقق  ال��ذي 
�سلى  �سيدنا حممد  اهلل  اأف�سل خلق  بها  ج��اء  التي 

اهلل عليه و�سلم. 
نخبة  بتكرمي  توفقت  اجلائزة  اأن  بوملحة  وا�ساف 
العلماء  م��ن  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سخ�سيات  م��ن  متميزة 
والقادة والرواد يف جمال خدمة الإ�سالم وامل�سلمني.. 
اأهله  ���س��ادف  ال�سريفني  خ���ادم احل��رم��ني  اخ��ت��ي��ار  و 

ونا�سب حمله.

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  منح  اإن  اللجنة  واك��دت 
جت�سيد  اجلائزة  لهذه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
وتاأكيد للرعاية الفائقة حيث ل ياأل ُجهداً ول يدخر 
احلرمني  م�ساريع  بتنفيذ  اأوام���ره  اإ���س��دار  يف  و�سعاً 
اإخوانه  كل  �ساأن  �ساأنه  املقد�سة  وامل�ساعر  ال�سريفني 

امللوك طّيب اهلل ثراهم .
ونوه بوملحة بروؤية خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
خلدمة  ورع��اي��ت��ه  وعنايته  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
ما  بكل  الكبرية  واهتماماته  ال�سريفني  احل��رم��ني 
من  احل��رام  اهلل  بيت  �سيوف  احلجيج  اأم��ور  ُي�سهل 
وُن�سكهم  �سعائرهم  اأداء  م��ن  واملعتمرين  احل��ج��اج 
النبوية  بال�سرية  اهتماماته  وكذلك  و�سهولة  بي�سر 

ال�سريفة .
وم���ن اجن�����ازات خ���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني اإن�ساء 
جُممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية باملدينة 
�سعيه  والإ�سالميو  العربي  ال���رتاث  حلفظ  امل��ن��ورة 
ال��ع��رب وامل�سلمني  ال���دائ���م وال������دوؤوب جل��م��ع ك��ل��م��ة 
ملواجهة التحديات والظروف التي تع�سف بالأمتني 
ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة وت��روؤ���س��ه واإ���س��راف��ه املبا�سر 
املنكوبني  على عدد من اجلمعيات اخلريية لإغاثة 
الإ�سالمية وحتى يف  العربية  الدول  واملحتاجني يف 
لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  واإن�ساء  باأ�سره  العامل 
والأعمال الإن�سانية ودعمه ب�سخاء لل�سعوب املت�سررة 
بوملحة  ا���س��ار  و  والإ���س��الم��ي��ة.  العربية  واملحتاجة 

اخلريية  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأع��م��ال  ان  اىل 
والإن�سانية كثرية ي�سيق املجال حل�سرها فهو يعمل 
وُيقدم كل الدعم وامل�ساندة لكل الدول التي تتعر�س 
لذا مت  الإ�سالمية..  ال��دول  ونكبات خا�سة  لكوارث 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  اختيار خادم احلرمني 
لنيل جائزة ال�سخ�سية الإ�سالمية يف الدورة احلادية 

والع�سرين جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي .
ع���ّز وج���ل خادم  ق��ائ��ال: وف���ق اهلل  واخ��ت��ت��م بوملحة 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل��ك��ل اأع���م���ال ال����ر وخدمة 
توفيق  ه��ي  ال��ت��ي  والإن�����س��ان��ي��ة  وامل�سلمني  الإ����س���الم 
املُلحة يف  ث��م لرغبته  امل��وىل ع��ّز وج��ل  ومتكني م��ن 

ك�سب ر�سا وعفو ور�سوان ربه .

اختيار خادم احلرمني ال�صخ�صية الإ�صالمية جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي الدورة 21

•• اأبوظبي-وام:

هناأت دولة الإمارات دولة الكويت ال�سقيقة مبنا�سبة اإنتخابها 
للع�سوية غري الدائمة يف جمل�س الأمن الدويل للعام 2018 
واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان   . و 2019 
الدبلوما�سية  ق���درات  يف  ثقتها  كامل  ع��ن  املنا�سبة  بهذه  لها 
ال��ع��رب��ي وق�����س��اي��اه خري  ال��ع��امل  ال��ع��ري��ق��ة لتمثيل  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
متثيل وقالت ان الدبلوما�سية الكويتية بقيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت تلعب 

بدورها  خا�سة  ب�سفة  منوهة  املنطقة  ق�سايا  يف  اإيجابيا  دورا 
التنموي والإن�ساين والذي اأ�ساف للكويت ر�سيدا اإيجابيا على 

ال�سعيدين القليمي والدويل .
وق��د ف���ازت دول���ة ال��ك��وي��ت ام�����س مبقعد غ��ري دائ���م يف جمل�س 
على  ح�سولها  بعد   2018 يناير  يف  تبداأ  �سنتني  مل��دة  الم��ن 
188 �سوتا من اأ�سل 192 �سوتا يف اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة.
ويراعى يف انتخاب الأع�ساء غري الدائمني التوزيع اجلغرايف 
اإذ توجد خم�سة مقاعد للدول الأفريقية والآ�سيوية ومقعدان 

اأوروب��ا ومقعد  ل��دول غرب  الالتينية ومقعدان  اأمريكا  ل��دول 
واحد لدول اأوروبا ال�سرقية.

ثلثي  اأ���س��وات  على  احل�����س��ول  املر�سحة  ال��دول��ة  على  وينبغي 
الدول الأع�ساء يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

اأع�����س��اء دائ��م��ني لهم حق  وي��ت��األ��ف جمل�س الأم���ن م��ن خم�سة 
ال��ن��ق�����س ف��ي��ت��و وه���م ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا وفرن�سا 
وال�سني ورو�سيا بالإ�سافة اإىل ع�سرة اأع�ساء غري دائمني يتم 
انتخابهم لفرتات مدة كل منها �سنتان غري قابلتني للتجديد 

ويتم تبديل خم�سة اأع�ساء كل �سنة..

الإمارات تهنىء الكويت بانتخابها للع�صوية غري 
الدائمة يف جمل�س الأمن الدويل

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
رئي�س  ماتريال  �سريجيو  الرئي�س  فخامة  اإىل 
اجل��م��ه��وري��ة الإي��ط��ال��ي��ة وذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة عيد 

اجلمهورية لبالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل و���س��اح��ب ال�سمو 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي�����د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 
الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 

�سريجيو ماتريال.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون الرئي�س الإيطايل بعيد اجلمهورية
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان وويل عهده يتبادلن التهاين مع جموع املهنئني ب�صهر رم�صان املبارك

من�ص���ة )متط��وع�ي���ن.ام���ارات( ت�صه���د تف���اع��ال كبي���را من اأف��راد جمتم��ع الإم���ارات

�صفراء اخلري يوزعون درهم اخلري على اجلهات والدوائر املحلية بعجمان 

•• عجمان -وام:

ت��ب��ادل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را�سد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 

جموع  مع  والتريكات  التهاين  عجمان  عهد  ويل 
الليلة  ال��زاه��ر  ق�سر  اىل  ت��واف��دوا  الذين  املهنئني 

املا�سية مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك.
ومعايل  ال�سيوخ  من  التهاين  �سموهما  تلقي  فقد 
ووجهاء  ال��ب��الد  واأع��ي��ان  النعيمي  اهلل  عبد  را���س��د 

ال�سالمية  اجلاليات  واب��ن��اء  وامل��واط��ن��ني  القبائل 
الإعمال  ورج����ال  ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  والأج��ن��ب��ي��ة 
املوؤ�س�سات  م����ن  ال���ع���دي���د  وم����دي����ري  واأ�����س����ح����اب 
الذين  امل�سوؤولني  وكبار  وال�سناعية  القت�سادية 
توافدوا لل�سالم على �سموهما وتقدمي اأ�سمى اآيات 

التهاين والتريكات بهذه املنا�سبة املباركة.
وعر املهنئون عن �سادق م�ساعرهم بهذه املنا�سبة 
يعيد  ان  وج��ل  داع��ني اهلل عز  واملباركة..  الكرمية 
هذه املنا�سبة على �سموه مبوفور ال�سحة وال�سعادة 
وعلى  والزده�����ار  بالتقدم  الم����ارات  �سعب  وع��ل��ى 

الم��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة وال���س��الم��ي��ة ب��ال��ي��م��ن واخلري 
والركات. ح�سر املقابالت ال�سيخ اأحمد بن حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م عجمان 
عبد  وال�سيخ  بعجمان  وامل��ال��ي��ة  الداري����ة  لل�سوؤون 
التنمية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  العزيز 

ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��ع��ج��م��ان وال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن حميد 
النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
النعيمي  �سعيد  بن  الدكتور ماجد  ال�سيخ  ومعايل 
ال�سيوخ  من  وع��دد  بعجمان  احلاكم  دي��وان  رئي�س 

وكبار امل�سوؤولني.

•• دبي-وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اإط����الق  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل املن�سة 
الوطنية للتطوع )متطوعني .امارات(، ك�سفت 
والتفاعل  ال��ت��ج��اوب  ع��ن  املجتمع  تنمية  وزارة 
اإطالقها من  املن�سة منذ  �سهدته  الذي  الكبري 

اأع�ساء  مقدمتهم  ويفرِ  املجتمع  اأف����راد  جميع 
جم��ل�����س ال������وزراء، ح��ي��ث ق���ام ع���دد م��ن اأع�ساء 
املجل�س بالت�سجيل يف املن�سة، وذلك اإمياناً منهم 
باأن التطوع قيمة ان�سانية �سامية ولها دور هام 
وا�ستدامة م�سرية  وتطورها  املجتمعات  بناء  يف 
املجتمع  اأف��راد  يف  متاأ�سلة  قيمة  وه��ي  تنميتها 

الإماراتي بالفطرة.
من�سة  ���س��ه��دت  اأن  ب��ع��د  ال��ت��ف��اع��ل  ه����ذا  ج����اء 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ت�سجيل  ام�����ارات  م��ت��ط��وع��ني. 
اآل م��ك��ت��وم كمتطوع  ب��ن را���س��د  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
وت�سجيل  البيئي،  وال��ق��ط��اع  الأم���ل  �سناعة  يف 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
الن�ساين.  العمل  جم��ال  يف  كمتطوع  امل�سلحة 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  ت�سجيل  املن�سة  و�سهدت 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل وم��ع��ايل ال�سيخ 
الثقافة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
وتنمية املعرفة ومعايل ال�سيخة لبنى بنت خالد 

كمتطوعني  للت�سامح  دول���ة  وزي����رة  القا�سمي 
متطوعني. من�سة  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي  املن�سة.  يف 
ام����ارات ب��ال��ت��زام��ن م��ع اإع����الن ���س��اح��ب ال�سمو 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
وتعد  ل��ل��خ��ري،  ع��ام��اً   2017 ع���ام  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
حيث  ال��دول��ة  م�ستوى  على  نوعها  م��ن  الأوىل 
متكاملة  بيانات  وق��اع��دة  �ساملة  مظلة  ت�سكل 
والفرق  واملوؤ�س�سات  املتطوعني  كافة  تت�سمن 

الدولة.  يف  املتاحة  التطوع  وفر�س  التطوعية 
وربطها  التحليلية،  بقدراتها  املن�سة  وتتميز 
جميع �سرائح املجتمع مبختلف الفئات العمرية 
الفر�س  ت��ق��دم  ال��ت��ي  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  وم��ع 

التطوعية.
اأو الط��الع على تفا�سيل  انه للت�سجيل  يذكره 
www. املوقع اللكرتوين  زي��ارة  اأكر ميكن 

 volunteers.ae

•• عجمان-وام:

ح�سالت  بتوزيع  اخلري  �سفراء  بداأ 
درهم اخلري على اجلهات احلكومية 
واملوؤ�س�سات  امل���ح���ل���ي���ة  وال������دوائ������ر 
ملبادرة  ا�ستجابة  الدولة  يف  اخلا�سة 
�سبكة  اأطلقتها  ال��ت��ي  اخل���ري  دره���م 
روؤي��ة الم��ارات الإعالمية بالتعاون 

مع جمعية دار الر.
ي��ت��رع من  امل��ب��ادرة خ��ريي��ة  وتعتر 
خ��الل��ه��ا امل���وظ���ف���ون ب���دره���م واح���د 
ل��ي��ذه��ب ري���ع ال��ت��رع��ات اأخ����ريا اإىل 
اأداء  على  القادرين  غري  الأ�سخا�س 

منا�سك العمرة.
وبداأ التوزيع على عدد من الدوائر 
واجل��ه��ات يف اإم����ارة ع��ج��م��ان ممثلة 
يف دائرة امليناء واجلمارك واملنطقة 
و�سناعة  جت������ارة  وغ����رف����ة  احل������رة 
ع���ج���م���ان ودائ���������رة امل���ال���ي���ة ودائ������رة 

الأرا�سي  ودائ��رة  ال�سياحية  التنمية 
والتنظيم العقاري .

النا�سطة   - اخل���ري  ���س��ف��راء  واأع����رب 
الجتماعية �سارة حمادة خبرية لغة 

والإعالمي  املناعي  فاطمة  الإ�سارة 
الك�سف  اأح��م��د اجل�����س��م��ي و حم��م��د 

حيث  العمل  ب��ه��ذا  �سعادتهم  ع��ن   -
تزامنت  التي  الطيبة  املبادرة  ثمنوا 

املبارك  رم�����س��ان  �سهر  اإط��الل��ة  م��ع 
اأن م���ب���ادرة دره����م اخلري  م��وؤك��دي��ن 

واإن�ساين  واج��ب وطني  م��ب��ادرة  ه��ي 
تبداأ بدرهم وتنتهي بتحقيق اأحالم 

املحتاجني يف اأداء منا�سك العمرة.
و�سكر ال�سفراء �سبكة روؤية الإمارات 
على  ال��ر  دار  وجمعية  الإع��الم��ي��ة 
ال��ط��ي��ب��ة ودع������وا كافة  م�����س��اع��ي��ه��م 
موظفي اجلهات واملوؤ�س�سات اخلا�سة 
للتفاعل مع هذه املبادرة وامل�ساهمة 
كافة  ث��م��ن��وا  ك��م��ا   .. اخل���ري  ن�سر  يف 
الإماراتيون  يبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
يف  عظيم  و�سعب  حكيمة  قيادة  من 

�سبيل اإظهار �سمة اخلري.
ي��ذك��ر اأن م��ب��ادرة دره���م اخل���ري هي 
اإح����دى م�����س��اري��ع روؤي����ة اخل���ري التي 
ا�ستجابة  الإم�����ارات  روؤي���ة  اأطلقتها 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  لإع�������الن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
 2017 “حفظه اهلل” ع��ام  الدولة 
للمبادئ  وت��ر���س��ي��خ��ا  ل��ل��خ��ري  ع��ام��ا 
املجتمع  ب��ه��ا  يتحلى  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م 

الإماراتي قيادة و�سعبا.

الهالل يقدم وجبات اإفطار �صائم ل�صكان 
ح�صرموت للعام الثاين على التوايل

•• املكال -وام:

الثاين  للعام  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  توا�سل 
على التوايل م�سروعها اخلريي لتوزيع وجبات اإفطار 
�سائم جاهزة ب�سوارع املدن الرئي�سية يف �ساحل ووادي 
الإن�ساين  ال���دع���م  اط����ار  ..يف  ح�����س��رم��وت  حم��اف��ظ��ة 
ال���ذي ت��ق��دم��ه دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل 

الوجبات  تلك  الهيئة  وتقدم  اليمن.  داخ��ل  املواطنني 
�سهر رم�سان  اأي��ام  يوم من  املغرب من كل  اأذان  قبيل 
املدن.  تلك  اأبناء  من  متطوعني  مب�ساعدة  الف�سيل، 
ل�سكان  الإن�ساين  دعمها  �ستوا�سل  انها  الهيئة  واكدت 
خالل  من  �سواء  الف�سيل،  ال�سهر  خالل  ح�سرموت، 
بال�سالل  اأو  اجلاهزة،  ال�سائم  اإفطار  بوجبات  الدعم 

الغذائية املتكاملة لالأ�سر.

هيئة اآل مكتوم اخلريية تتوج امل�صاحلة بني قبيلتي “الدابودية 
وبني هالل” يف م�صر برحالت عمرة

•• القاهرة -وام:

امل�ساحلة بني  اآل مكتوم اخلريية  توجت هيئة 
حمافظة  هالل” يف  وبني  “الدابودية  قبيلتي 
ا�سوان امل�سرية برحالت عمرة ل� 16 اأ�سرة من 
القبيلتني ف�سال عن تخ�سي�س عدد كبري من 
وذلك  للعائلتني  الرم�سانية  الغذائية  ال�سالل 
مكافاأة لالأطراف الذين نبذوا املوروثات البالية 

ومت�سكوا بتالحم القبيلتني لدفع عجلة النمو 
وترك الع�سبية املقيتة والعنف .

قبيلتي  اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  �ساركت  وق��د 
الدابودية وبني هالل احتفالتهما بحلول �سهر 
كبار  م��ن  كبري  ع��دد  بح�سور  امل��ب��ارك  رم�سان 
الودية  الأح��ادي��ث  تبادل  جرى  حيث  العائلتني 
امل�سرية  ب��ال��ق��ي��م  ال��ن��ه��و���س  كيفية  وم��ن��اق�����س��ة 
الأ�سيلة ملنع قيام اأي حوادث عنف يف امل�ستقبل. 

ونقل �سعادة الدكتور �سالح اجلعفراوي م�ست�سار 
هيئة اآل مكتوم اخلريية للح�سور حتيات �سمو 
اآل مكتوم نائب حاكم  ال�سيخ حمدان بن را�سد 
دبي وزير املالية راعي الهيئة ومتنياته ان ي�سود 
احلب والود والوئام كل طوائف ال�سعب امل�سري 
ال�سقيق واأن تعود م�سر العروبة والإ�سالم اإىل 

ريادتها كما عهدناها دائما .
على  بال�سكر  القبيلتني  م��ن  احل�سور  وت��وج��ه 

على  واأث��ن��وا  اخل��ريي��ة  اآل مكتوم  هيئة  م��ب��ادرة 
اجلهود الكبرية التى تقوم بها الهيئة يف جميع 
اأ�سوان  خ��ا���س��ة مب��ح��اف��ظ��ة  م�����س��ر  حم��اف��ظ��ات 
ل�سمو  ب���زي���ارة  امل��ح��اف��ظ��ة  ت��ت�����س��رف  اأن  ومت��ن��وا 

ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم .
اأ�سالة  ت���وؤك���د  بحميمية  احل��ف��ل  ان��ت��ه��ى  وق���د 
ال�سعب امل�سري الذى تخطى كل ال�سعاب واأكد 
على متا�سكه يف العديد من املواقف والأحداث.
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العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ جولدن هيلث لدارة امل�ست�سفيات

رخ�سة رقم:CN 2100030  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/جولدن هيلث لدارة امل�ست�سفيات

GOLDEN HEALTH HOSPITAL MANAGEMENT

�سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ابراهيم  ملالكها  امل�ست�سفيات  لدارة  هيلث  جولدن  اىل/ 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 GOLDEN HEALTH HOSPITAL MANAGEMENT OWEND BY

IBRAHIM ABDULNOOR ALZAROONI LLC

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ ميد �سريفي�سيز لدارة املطالبات الطبية 

رخ�سة رقم:CN 2106383  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/ميد �سريفي�سيز لدارة املطالبات الطبية

MED SERVICES REVENUE CYCLE MANAGEMENT OFFICE

اىل/ ميد �سريفي�سيز لدارة املطالبات الطبية ملالكها ابراهيم عبدالنور الزرعوين - 
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 MED SERVICES REVENUE CYCLE MANAGEMENT OFFICE

OWEND BY IBRAHIM ABDULNOOR ALZAROONI LLC

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ جمموعة جولدن هيلث الطبيه

 رخ�سة رقم:CN 2099965  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/جمموعة جولدن هيلث الطبيه

GOLDEN HEALTH MEDICAL GROUP

�سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ابراهيم  ملالكها  الطبيه  هيلث  جولدن  اىل/جمموعة 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 GOLDEN HEALTH MEDICAL GROUP OWEND BY IBRAHIM

ABDULNOOR ALZAROONI LLC

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ وحدة جولدن هيلث الطبيه املتنقلة

 رخ�سة رقم:CN 2100018  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/وحدة جولدن هيلث الطبيه املتنقلة

GOLDEN HEALTH MOBILE MEDICAL UNIT

�سركة   - الزرعوين  عبدالنور  ابراهيم  ملالكها  الطبيه  هيلث  جولدن  اىل/جمموعة 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 GOLDEN HEALTH MOBILE MEDICAL UNIT OWEND BY

IBRAHIM ABDULNOOR ALZAROONI LLC

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
الهنداوي  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبي ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1070009 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل ح�سن حممد علي النوي�س %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد حممد �سالح احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية الهنداوي 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2048320 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل ح�سن حممد علي النوي�س %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد حممد �سالح احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باين ابل تكنولوجي 

رخ�سة رقم:CN 1863609 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمري �سامي �سيمع الرحمن %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة �سنجيدة عبدالرحمن عبدالروؤوف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن �سلطان هالل حميد ال�سويدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ دومو�س ديكوري�سن ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1824092  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ذياب علي را�سد بن م�سيعد النيادي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ذياب علي را�سد بن م�سيعد النيادي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ماك�سيم اخلليلي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.14*0.28 اىل 0.50*0.20
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/دومو�س ديكوري�سن ذ.م.م
DOMUS DECORATION LLC

اىل/ دومو�س ديكوري�سن
DOMUS DECORATION

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كينج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوف ت�ست لتجارة املواد الغذائية - فرع ابوظبي 3
رخ�سة رقم:CN 2129754 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فالوغا للنقليات

 رخ�سة رقم:CN 2236719  قد تقدموا الينا بطلب
 alsudassya ذ.م.م  العامة  للنقليات  ال�سدا�سيه  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

GENERAL TRANSPORTING LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سامل احمد عبداهلل العامري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 20*50
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/فالوغا للنقليات
FALOUGHA TRANSPORT

اىل/فالوغا للنقليات مملوكه ل�سركة ال�سدا�سية للنقليات العامة ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ.م.م

 FALOUGHA TRANSPORT OWNED BY ALSUDASSYA GENERAL

TRANSPORTING LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ العاين للهواتف املتحركة والكمبيوتر

رخ�سة رقم:CN 1073092  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/العاين للهواتف املتحركة والكمبيوتر
AL AANE MOBILE PHONES & COMPUTERS

اىل/ العاين لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات
AL AANE ELECTRICAL & AIR CONDITIONER PEPAIRS

تعديل عنوان/من ابوظبي بني يا�س حمل رقم 1 بناية فاطمة �سيف �سعيد الدرمكي 
اىل ابوظبي م�سفح م 7

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح كهرباء ال�سيارات )4520005(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف بيع اجهزة احلا�سب اليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ قلعة المري لقطع غيار ال�سيارات

رخ�سة رقم:CN 1056424  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3.4*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/قلعة المري لقطع غيار ال�سيارات

PRINCE PALACE AUTO SPARE PARTS

اىل/ ايزي �سوليو�سن لت�سليح ال�سيارات
EASY SOLUTION AUTO REPAIR

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح كهرباء ال�سيارات )4520005(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات )4530001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

الغاء اعالن �شابق قبل �شدور الرتخي�ص
ال�سادة/ادم�سن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
خلدمات التوظيف الرخ�سة رقم :CN 2217287 قد 
ابدوا رغبتهم يف الغاء العالن ال�سابق ال�سادر يف جريدة 
الفجر يف العدد رقم:11956 بتاريخ:2017/2/28 واعادة 
الو�سع كما كان عليه. فعلى كل من له حق او اعرتا�س 
التنمية القت�سادية  على هذا العالن مراجعة دائرة 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
للمقاولت  انرتنا�سونال  فورجيون  ال�س�����ادة/انفينيتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2134204 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر �سعيد عبداهلل بن اغليطه املهريي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة وجيد خان احمد �سيد خان احمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف وجيد خان احمد �سيد خان احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر �سعيد عبداهلل �سعيد بن اغليطه ابو مهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد جماهد حممد م�سطفى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جاويد حممد حممد �سديق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل النا�سية لالأدوات الكهربائية  

رخ�سة رقم:CN 1006878 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.80*3 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/حمل النا�سية لالأدوات الكهربائية

AL NASIYA ELECTRICALS SHOP

اىل/موؤ�س�سة النا�سية لت�سليح املكيفات
AL NASIY REPAIR OF AIR CONDITIONERS

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح املردات والغ�سالت وال�سخانات )9522001(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/االإمارات ل�شناعة م�شتلزمات التكييف 

IN - 1002409 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�سكل القانوين:من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
وتعديل ال�سم التجاري 

من االإمارات ل�شناعة م�شتلزمات التكييف اإىل االإمارات ل�شناعة م�شتلزمات التكييف ذ.م.م
لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم: االإمارات ل�شناعة م�شتلزمات التكييف ذ.م.م

خروج املالك:
حممد �شالح جعبل العوذيل

ودخول ال�سركاء:
الزبيدي احمد  عمر  • ابراهيم 

م�شايل عبداجلواد  ال�شيد  • حممد 
ح�شن �شحاة  احمد  • رائد 

لت�سبح الرخ�سة با�سماء ال�سركاء:
%51 الزبيدي  احمد  عمر  • ابراهيم 

%34 م�شايل  عبداجلواد  ال�شيد  • حممد 
%15 ح�شن  �شحاة  احمد  • رائد 

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

بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ق�سر اخلليج لالثاث 

والديكور  رخ�سة رقم:CN 1166123 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 006*004 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ق�سر اخلليج لالثاث والديكور
QASER AL KHALEEJ FURNITURE AND DECOR EST

اىل/كاف لالثاث
QAF FURNITURE

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حالق الوفاء اجلديد - فرع 

 رخ�سة رقم:CN 1106876-1  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فهد امني مرعي �سامل اجلابري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن علي حمد خلفان املحروقي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 3*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/حالق الوفاء اجلديد - فرع

AL WAFAA NEW BARBERSHOP - BRANCH

اىل/�سالون جنوم امل�ستقبل للرجال
NUJOM AL MUSTAQBAL GENTS SALON

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

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
العني  ال�س�����ادة/مطبعة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوطنية رخ�سة رقم:CN 1102383 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سارة يو�سف عبداهلل مطر الرميثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد دروي�س خمي�س ح�سن الرميثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ظفري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1009711:للديكور الداخلي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

تخريج 4 دورات تاأ�صي�صية وترقي لعنا�صر الدفاع املدين
•• اأبو ظبي-الفجر:

اح��ت��ف��ل��ت اأك���ادمي���ي���ة ال���دف���اع امل����دين وب��ح�����س��ور ال���ل���واء ج��ا���س��م حممد 
4 دورات  الداخلية بتخريج  ب��وزارة  امل��دين  الدفاع  ع��ام  امل��رزوق��ي قائد 
الدفاع  اإدارات قطاع  من  196 منت�سباً  ا�ستفاد منها  وترقي  تاأ�سي�سية 
التاأ�سي�سية  الإط��ف��اء  م��ن دورة  56 �سابطا  وت��خ��رج  ب��ال��دول��ة.   امل��دين 
 ،  45 م�ساعدين مب�ساركة  لرتبة  لتاأهيل  الثانية  ال��دورة  كانت  فيما   ،
دورة  وال��راب��ع��ة   ،   74 مب�ساركة  رق��ب��اء  لرتبة  التاأهيل  دورة  والثالثة 
يف  امل�ساركة  العنا�سر  وتلقى    .21 مب�ساركة  ع��رف��اء  لرتبة  التاأهيل 
ال��دورات درو�ساً نظرية وتدريبات مكثفة عن كيفية مواجهة احلرائق 
ال�سيارات  الغاز وانفجار الأنابيب، وكذلك حرائق  الناجمة عن ت�سرب 
اإىل جانب علوم  املغلقة  واملنازل املكونة من طابقني، وحرائق الأماكن 

النعيمي  اهلل  عبد  حممد  العميد  احل��ف��ل  متنوعة.  ح�سر  وم��ه��ارات 
مدير عام �سوؤون الإطفاء واحلماية وال�سالمة بالقيادة العامة للدفاع 
املدين، والعقيد حممد عبد اجلليل الأن�ساري مدير عام الدفاع املدين 
اأبوظبي ، والرائد �سعيد حممد العامري مدير اأكادميية الدفاع املدين 
املدين.  بالدفاع  الأق�سام  وروؤ�ساء  الإدارات  مديري  من  وعدد  بالإنابة، 
خاللها  ق��ام  ال�سيناريوهات  من  ع��دد  احلفل  بداية  يف  احل�سور  وتابع 
�سباط دورة الإطفاء التاأ�سي�سية با�ستعرا�س مهاراتهم التي تلقوها يف 
الدورة بتنفيذ عدة متارين يواجهون من خاللها حتديات وخماطر يف 
�سورة �سيناريوهات حلرائق وحوادث ال�سيارات، وكذلك حرائق الأماكن 
املهارة  تظهر  اأوف���ر  الفال�س  ظ��اه��رة  اأو   « العلوي  الومي�س   « املغلقة 
الحرتافية التي و�سلوا اإليها ال�سباط نتيجة اجتيازهم الدورة. واأكد 
اللواء جا�سم املرزوقي يف كلمة األقاها خالل حفل التخريج اأن توجيهات 

الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الأخطاء  لتفادي  العمل  على  وحافزاً  دافعاً  دائماً  الداخلية كانت  وزير 
املدين  الدفاع  الرتقاء منظومة  بهدف  الإيجابيات  وتعظيم  ت�سويبها 
وتطوير  حتفيز  اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  ل�سرتاتيجية  حتقيقاً 
املخاطر والتحديات، من  على مواجهة  ق��ادراً  الب�سري ليكون  العن�سر 
امل��دين. وهناأ  الدفاع  العاملية يف جمالت  املعايري  اأف�سل  خالل تطبيق 
ق��ائ��د ع���ام ال��دف��اع امل���دين اخل��ري��ج��ني م��ن ال�����س��ب��اط و���س��ف ال�سباط 
اجتيازهم الدورات بنجاح، مثمناً جهودهم املتوا�سلة، وعطائهم امل�سرف 
حلماية الأرواح واملمتلكات واحلفاظ على املكت�سبات الوطنية. واأكد اأن 
النجاح يجب اأن يتبعه جناح ليكون نقطة انطالق نحو التميز والرقي، 
الدفاع  قطاع  يف  العمل  لتطوير  والإجن���از  العمل  من  للمزيد  وداف��ع��اً 
املدين ليواكب التطور والتقدم الذي ت�سهده الدولة يف جميع املجالت. 

التدريب  اأهمية  الأن�ساري  العقيد حممد عبد اجلليل  اأكد  من جانبه 
لعنا�سر الدفاع املدين من �سباط و�سباط �سف واأفراد لرفع م�ستوى 
التدريبية  املناهج  التخ�س�سي من خالل الرتكيز على  املهني  التاأهيل 
الدورات  اأن هذه  اإىل  واأ�سار  امل��دين.  الدفاع  اأعمال  كافة  تت�سمن  التي 
تتميز عن �سابقتها من حيث عدد ال�سباط اخلريجني واحتوائها على 
اأول دورات ترفيع لرتب امل�ساعد والرقيب والعريف، كما تتميز بتلقي 
اخلريجني تدريبات على نوعيات وحجم خماطر متطور قد تتعر�س 
على  وتدريبهم  احل��رائ��ق  مكافحة  اأث��ن��اء  والإن��ق��اذ  الإط��ف��اء  ف��رق  لها 
الأ�ساليب الواجب اتباعها ملواجهتها، مما ينعك�س ب�سورة اإيجابية على 
اأ�ساليب العمل امليداين �سمن ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل 
وكفاءة  جاهزية  و�سمان  وال�سالمة،  الوقاية  م�ستويات  اأعلى  حتقيق 

عنا�سر الدفاع املدين ملواجهة الكوارث والأزمات. 

بعدد يتجاوز الـ 300 �شخ�ص من الطالب و اأولياء االأمور

اأبوظبي الثقايف يقدم باقة متنوعة من الفعاليات تنا�صب ال�صهر الف�صيل  
•• اأبوظبي-الفجر:

وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  نظم 
امل���ع���رف���ة يف اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى م���دار 
الأ�سبوع املا�سي جمموعة متنوعة 
من الفعاليات والن�سطة الثقافية 
لكافة متعاملي  والفنية  واملعرفية 
املركز مع الرتكيز على ما ينا�سب 
ف���ئ���ة ط������الب امل������دار�������س واأول�����ي�����اء 
الأمور حيث نظم املركز جمموعة 
م��ن امل��ح��ا���س��رات ال��ت��وع��وي��ة منها  
رم�سانية«  ن��ف��ح��ات  »حم���ا����س���رة 
الف�سيل،  ال�سهر  ق���دوم  مبنا�سبة 
الهيئة  بالتعاون مع  اأقيمت  والتي 
ال���ع���ام���ة ل���ل�������س���وؤون الإ����س���الم���ي���ة 
اأن�س  ال��داع��ي��ة  قدمها  والأوق�����اف، 
خاللها  تناول  الهيئة،  من  ق�سار 
اأهم الطرق والأ�ساليب ال�سحيحة 
املبارك  رم�����س��ان  �سهر  ل�ستقبال 
ال�����وق�����ت فيه  ا����س���ت���ث���م���ار  و����س���ب���ل 
ال�سحيح  ب��ال�����س��ك��ل  وا���س��ت��غ��الل��ه 
ال��ك��رمي وال�سالة  ال��ق��راآن  ب��ق��راءة 
وع����م����ل اخل������ري وب������ر ال����وال����دي����ن 
والت�سدق على الفقراء واملحتاجني 
وغريها الكثري من الو�سائل التي 

من  التقرب  على  ال�سائم  ت�ساعد 
اهلل ع���ز وج����ل واك���ت�������س���اب الأج����ر 

والثواب خالل ال�سهر الف�سيل.
حما�سرتني  امل����رك����ز  ن���ظ���م  ك���م���ا 
الأوىل  ال����ق����راءة  ع��ل��ى  للت�سجيع 
حما�سرة القراءة لذوي التحديات 
اأولياء الأمور واملعلمني  ا�ستهدفت 
التعليم  جم�����ال  يف  وامل��خ��ت�����س��ني 
قدمت  الأط���ف���ال،  ق���درات  وتنمية 

ب��ع��ن��وان »اإ����س���اءات ق��رائ��ي��ة« والتي 
���س��ه��دت اإق���ب���ال ك��ب��ريا م��ن طالب 
عددهم  جت��اوز  البتدائية  املرحلة 
ا�ستعر�ست  وطالبة،  طالب  ال50 
بالقراءة  ال���ت���ع���ري���ف  امل���ح���ا����س���رة 
الطرق  واأه��م  وفوائدها  واأهميتها 

لختيار الكتاب املنا�سب لقراءته.
فيما حر�س مركز اأبوظبي الثقايف 
على تنظيم العديد من الفعاليات  

يف امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف. ب��دوره��ا  اأكدت 
ال�����س��ام�����س��ي مدير  م����رمي ح��م��ي��د 
مركز اأبوظبي الثقايف على حر�س 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة على 
واحتياجات  متطلبات  كافة  تلبية 
تنفيذ  خ���الل  م��ن  املجتمع  اأف����راد 
املحا�سرات  م���ن  ق��ي��م��ة  ���س��ل�����س��ل��ة 
بدورها  والتي  التوعوية  وال��ور���س 
الثقايف  ال��وع��ي  تعزيز  على  تعمل 

اخ�سائية  ح���داد  امل��ح��ا���س��رة مت���ارا 
يف تنمية القدرات، تناولت خاللها 
اأه���م ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ق��د تواجه 
ب�����س��ك��ل عام  ال��ت��ع��ل��م  الأط����ف����ال يف 
وب���ال���ق���راءة ب�����س��ك��ل خ���ا����س، حيث 
الأ�ساليب  اأه���م  اإىل  ح���داد  اأ���س��ارت 
التحديات  ه��ذه  ملعاجلة  العملية 

وكيفية التعامل معها.
ال���ث���ان���ي���ة فهي  امل���ح���ا����س���رة  وام������ا 

�سمن   نادي القراءة الذي ي�سهد 
ح�������س���ورا وا����س���ع���ا م����ن الأم����ه����ات 
وربات البيوت وهو برنامج قرائي 
على  الت�سجيع  اإىل  يهدف  �سهري 
كتابني  القراءة من خالل حتديد 
النقاط  اأه�����م  اإىل  ال���ت���ط���رق  ي��ت��م 
الكتاب  ي��ت��ن��اول��ه��ا  ال��ت��ي  وامل���ح���اور 
بني  مف�سل  ب�سكل  مناق�سته  ويتم 
امل�ساركات من خالل جتمع �سهري 

مع  يتنا�سب  قالب  �سمن  واملعريف 
خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، حيث 
وا�سعا  اإقبال  الثقايف  املركز  ي�سهد 
م����ن ط�����الب وط���ال���ب���ات امل����دار�����س 
بالإ�سافة اإىل اأولياء الأمور الذين 
يحر�سون على احل�سور وامل�ساركة 
عدد  ل��ي��ت��ج��اوز  فعالياتنا  ك��اف��ة  يف 
امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ي��ه��ا اأك����ر م���ن 300 

�سخ�س خالل اأ�سبوع واحد فقط.

نا�صرون عامليون: العامل بحاجة لقادة مثل حاكم ال�صارقة يهتمون بقوة املعرفة والكتاب
•• ال�صارقة -وام: 

ما  بكل  ال��ي��وم  ال��ع��امل  اأن  العامليني  الن�سر  �سناع  م��ن  نخبة  اأك��د 
�ساحب  مثل  ق���ادة  اإىل  يحتاج  وم��ت��غ��ريات  حت���ولت  م��ن  ي�سهده 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
القراءة  ويدعمون  الكتاب  بقوة  يهتمون  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
واحلوار  والرت��ق��اء  التطور  لتحقيق  �سبيال  املعرفة  يف  وي���رون 
مد  يف  ال��ك��ب��رية  �سموه  بجهود  ..م�سيدين  الإن�����س��اين  وال�����س��الم 
ج�سور التوا�سل الثقايف بني العامل العربي والغربي على خمتلف 

امل�ستويات.
واأو�سح النا�سرون اأن اإمارة ال�سارقة باتت حمور �سناعة املعرفة 
يف العامل العربي مبا تقدمه من خدمات وما تطرحه من روؤى 
من  يتيحه  وم��ا  امل�ستقبل  اإىل  وتنظر  ال��راه��ن  ت��ت��ج��اوز  �سباقة 
خيارات على م�ستوى ال�ستثمار يف املعرفة و�سناعة الكتاب و�سوق 
الن�سر ..لفتني اإىل التطور والعمل املهني الذي تقوم به الإمارة 
لتوفري بيئة ومقومات مهنية لتعزيز ح�سور الكتاب يف التوا�سل 
الفعال والدائم مع جمتمع الن�سر العاملي وتطوير حماور عمل 

واقعية للنا�سرين والكتاب من كافة اأنحاء العامل.
فعاليات  يف  للكتاب  ال�����س��ارق��ة  هيئة  م�����س��ارك��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
معر�س “بوك اك�سبو اأمريكا” الذي نظم جل�سة نقا�سية لإمارة 
بعنوان   - املعر�س  يف  العربية  للثقافة  الوحيد  املمثل   - ل�سارقة 

البوابة اجلديدة وحمور �سناعة الن�سر يف ال�سرق   .. “ال�سارقة 
العامري  اأحمد  �سعادة  فيها  �سارك  وافريقيا”  واآ�سيا  الأو���س��ط 
رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب وجون اإنغرام رئي�س جمموعة اإنغرام 
للمحتوى و�ستيف بوت�س رئي�س �سركة اوفر درايف واأدارها �سيث 
رو�سو نائب رئي�س �سركة �سامين اند �سو�سرت للن�سر بح�سور عدد 
من النا�سرين الأمريكيني والعامليني ونخبة من الكتاب واملثقفني 

و�سناع الن�سر والإعالميني.
التي تتمتع بها  املقومات  اأهم  العامري  اأحمد  وا�ستعر�س �سعادة 
ال�سارقة ل�ستقطاب العاملني يف قطاع الن�سر من خمتلف اأنحاء 
العامل وما تقدمه مدينة ال�سارقة للن�سر يف هذا املجال ..منوها 
باأن مدينة ال�سارقة للن�سر �ستحدث على املدى الق�سري تغيريات 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الن�سر  �سناعة  يف  وك��ب��رية  اإيجابية 
يف  للن�سر  وعا�سمة  مقر  اإىل  الإم��ارة  و�ستحول  واآ�سيا  واأفريقيا 

املنطقة وبوابة النا�سرين لالنطالق نحو العامل.
ولفت اىل اأن املدينة ت�سارك يف اأكر من 30 معر�سا للكتاب يف 
جميع اأنحاء العامل من خالل جناح هيئة ال�سارقة للكتاب اإ�سافة 
والنقا�سات مع  الدرا�سات  �سل�سلة من  بعد  اأن م�سروعها قام  اإىل 
اأ�سحاب امل�سالح والنا�سرين وجاء لتلبية متطلباتهم يف احلفاظ 

على م�ستوى عايل من الأهداف الثقافية والقت�سادية.
وقال العامري “ ي�ستورد �سوقنا الإقليمي كتبا وموادا ذات �سلة 
املائة  11 يف  اإىل  ي�سل  اأمريكي مبعدل منو  دولر  مليار  بقيمة 

�سنويا وتتوجه �سناعة الكتاب م�ستقبال يف العامل العربي وال�سرق 
الأو�سط اإىل ما يقارب 950 مليون �ساب من �سكان املنطقة وهذا 
ما ي�سع مدينة ال�سارقة للن�سر يف قائمة املراكز املحورية ل�سناع 

الن�سر كون ال�سباب هم الأكر توجها نحو املحتوى املعريف “.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج���ون اإن���غ���رام اإن م��ا ي�سهده ال��ع��امل ال��ي��وم من 
متغريات يوؤكد حجم حاجتنا لقادة اأبطال مثقفني مثل �ساحب 
وي�سرعون  الكتاب  وتاأثري  بقوة  يهتمون  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
للتحاور  ال���دويل  املجتمع  اأم���ام  م�سراعيها  على  املعرفة  ن��اف��ذة 

والتطور والرتقاء معا �سمن منظومة اإن�سانية واحدة.
واأ����س���اف : ي��وؤك��د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى روؤيته 
عا�سمة  اليوم  تعد  اإم��ارة  لبناء  اختاره  ال��ذي  الثقايف  وم�سروعه 
التي  والتوجيهات  اخلطابات  خ��الل  من  لي�س  العربية  الثقافة 
فهو  والفاعلة  احلية  جهوده  خالل  من  واإمن��ا  وح�سب  يطرحها 
حري�س على ح�سور الفعاليات الثقافية الكرى ول يفوت فر�سة 
ح�سور معار�س الكتب الدولية ليكون على مقربة من املثقفني 
من  اخلالد  املعريف  الو�سيط  بو�سفه  الكتاب  ويدعم  وق�ساياهم 

خالل اإحداث فارق جوهري يف م�سرية احل�سارة الإن�سانية.
واأو�سح اإنغرام اأن ما مل�سه من فكر وا�سرتاتيجية وا�سحة ومهنية 
ومهمة  كبرية  فر�سا  متتلك  ال�سارقة  اأن  توؤكد  واقعية  وحقائق 
وكرجل  املهنية  ب�سفته  واأن��ه  العامل  اأنحاء  كافة  من  للنا�سرين 
اأعمال يف هذه ال�سناعة �سيحر�س على اأن يكون ملجموعته مكانة 

والنمو  التطور  م��ن  لال�ستفادة  للن�سر  ال�سارقة  مدينة  �سمن 
حد  اإىل  يثق  اأن��ه  اإىل  ..م�سريا  الإم���ارة  ت�سهده  ال��ذي  املتوا�سل 
كبري بال�سارقة وبروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
ال�سارقة  مدينة  من  بثقة  لالنطالق  وم�ستعد  القا�سمي  حممد 

للن�سر نحو اأ�سواق عدة يف املنطقة.
التي  امليزات القت�سادية واجلغرافية  وحتدث �ستيف بوت�س عن 
تتمتع بها الإمارة والبنية التحتية اخلا�سة بالن�سر التي طورتها 
اأهمية الكتاب  وما زالت تعمل عليها لدعم �سناع الن�سر وتعزيز 
ال�سارقة  والروؤية املهنية والإميان القوي ل�ساحب ال�سمو حاكم 
والكتاب  للنا�سرين  وج��ه��ة  الإم�����ارة  يجعل  وال���ق���راءة  ب��ال��ك��ت��اب 

والعاملني يف هذا القطاع بال مناف�س.
ال�����س��ارق��ة مب��ا تقدمه م��ن مم��ي��زات كبرية  “ ب��ات��ت  وق���ال بوت�س 
حول  الن�سر  ل�سناع  حم��وري��ا  م��رك��زا  الن�سر  قطاع  يف  للعاملني 
بحد  وه��ذا  بالكتاب  عامليا  مرتبطا  ال�سارقة  ا�سم  وب��ات  ال��ع��امل 
ذاته اإجناز وحمط جذب للراغبني يف الو�سول اإىل اأ�سواق كبرية 
بوابة  خ��الل  من  العربية  واملنطقة  واأفريقيا  اآ�سيا  اأ���س��واق  مثل 

ال�سارقة”.
مهنية  بيئة  ي��وف��ر  اأم��ري��ك��ا  اك�سبو  ب���وك  م��ع��ر���س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
الأكر  النا�سرين  م��ع  والن��خ��راط  النا�سئة  املوؤلفني  لكت�ساف 
تاأثريا يف العامل والتعلم من قادة ال�سناعة والأقران ويعد اأكر 

معر�س �سنوي للكتاب يف الوليات املتحدة.

ُتقام يومي ال�شبت واالثنني القادمني  

جمال�س الداخلية تناق�س »التفاوؤل واليجابية » و«حتدي امل�صتحيل«
••  اأبو ظبي-الفجر:

والتي  الداخلية  جمال�س  تناق�س   
تعقد غداً ال�سبت مو�سوع »التفاوؤل 
والي��ج��اب��ي��ة » امل��ح��ور ال��ث��اين من 
تناق�سها  التي  الثمانية  املوا�سيع 
املجال�س لهذا العام 2017، فيما 
ي����وم الثنني  خ�����س�����س��ت جم��ال�����س 
ال���ق���ادم مل��ن��اق�����س��ة امل��ح��ور ال��ث��ال��ث » 

حتدي امل�ستحيل ».

القائد  ن��ائ��ب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة يف جمل�س 

�سموه »لأجيال امل�ستقبل«.
 وي���ن���ظ���م م��ك��ت��ب ث���ق���اف���ة اح�����رتام 
ال��ق��ان��ون وب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س 
ال�سبت  ي����وم  ل��ل�����س��ب��اب،  الإم�������ارات 
�سبابي،  واأخ���ر  ن�سائيني  جمل�سني 
اأولهما يف اأبو ظبي حيث ت�ست�سيف 
للن�ساء،  جمل�ساً  ال��زع��اب��ي  ع��ف��اف 
فيما ت�ست�سيف مهرة عبد الرحيم 

امل�ستحيل  الإم��ارات التي ل تعرف 
الب�سرية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ���س��ع��ي��ه��ا  يف 
من�سات  واع����ت����الء  واحل�������س���اري���ة 

موؤ�سرات التناف�سية الدولية.
وت��ت�����س��م��ن امل��ج��ال�����س ال��ت��ي يتوىل 
حمليون  اإع����الم����ي����ون  اإدارات������ه������ا 
بالتن�سيق مع اإدارة الإعالم الأمني 
الأمني  لالإ�سناد  العامة  ب����الإدارة 
بوزارة الداخلية،  42  جمل�ساً منها 
28 للرجال، و7 للن�ساء، و7 لفئة 

تاأتي جمال�س الداخلية لهذا العام 
ت�ستاأنف  اأج���ي���ال   « ع����ام   ب��ع��ن��وان 
احل�سارة » م�ستلهمة مو�سوعاتها 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كلمة  م��ن 
نائب  مكتوم،  را�سد اآل  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
القمة  يف  دب������ي،  ح���اك���م  ال���������وزراء 
»ا�ستئناف  ب���ع���ن���وان  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�سمو  �ساحب  وكلمة  احل�سارة« 
نهيان،  زايد اآل  بن  حممد  ال�سيخ 

يف  الثاين  الن�سائي  املجل�س  فلكناز 
الثالث  املجل�س  ويخ�س�س  دب���ي، 
الحت���اد  جم��ل�����س  يف  ينعقد  ال����ذي 
ال�سباب  يديرها  لنقا�سات  دب��ي  يف 

�سمن املحور الرئي�سي.
ف���ي���م���ا ت��خ�����س�����س جم���ال�������س ي���وم 
اإم���ارات  ك��اف��ة  املنعقدة يف  الث��ن��ني 
ال����دول����ة ل��ل��ح��دي��ث وال���ن���ق���ا����س يف 
والقاء  امل�����س��ت��ح��ي��ل  حت����دي  حم����ور 
م��ن منجزات  ال�����س��وء على ج��ان��ب 

مو�سوعات   8 وت��ن��اق�����س  ال�����س��ب��اب 
والتفاوؤل  الإيجابي،  التغيري  حول 
امل�ستحيل،  وحت���دي  والإي��ج��اب��ي��ة، 

بالعلم،  العطاء، والت�سلح  وجتديد 
وتنظيم  وال��ت�����س��ام��ح،  والت�سحية 

الوقت.

ح�شور جماهريي كبري يف اليوم االأول للم�شابقة الدولية احلادية والع�شرين

الإ�صالم دين الت�صامح والو�صطية ختام املحا�صرات يف قاعة امل�صابقة بغرفة جتارة
•• دبي-الفجر:

ك���������ان م���������س����ك خ������ت������ام ب����رن����ام����ج 

امل����ح����ا�����س����رات ل�����ل�����دورة احل����ادي����ة 
الدولية  دب��ي  جل��ائ��زة  والع�سرين 
ب���ق���اع���ة غرفة  ال����ك����رمي  ل���ل���ق���راآن 

جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب����ي  حما�سرة 
ب��ع��ن��وان  »الإ����س���الم دي��ن الت�سامح 
الدكتور  لف�سيلة  وال��و���س��ط��ي��ة«  
زي��د اخل��ري رئي�س مركز  م���روك 
الإ�سالمية  واحل�������س���ارة  ال��ث��ق��اف��ة 
برنامج  ختام  باجلزائر  بالأغواط 
امل��ح��ا���س��رات ب��ق��اع��ة غ��رف��ة جتارة 
ت�ستمر  ف���ي���م���ا  دب�������ي،  و����س���ن���اع���ة 
الرم�سانية  الأم�سيات  حما�سرات 
الدولية  دب����ي  ج���ائ���زة  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
جمعية  يف  للن�ساء  الكرمي  للقراآن 
وللجاليات  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال��ن��ه�����س��ة 
ليجرلند  الن�سر  ن���ادي  ق��اع��ة  يف 
امل�سابقة  فعاليات  وانطلقت  بدبي، 
والع�سرين  احل����ادي����ة  ال���ق���راآن���ي���ة 

واختيار  ���س��وري��ا،  م��ن  عبدالوهاب 
جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م امل��ب��دئ��ي ممثلني 
عبداهلل  ال�سيخ  ف�سيلة  من  كل  يف 
ال�سيخ  وف�سيلة  الن�ساري  حممد 
الدوبي من  الدكتور �سامل حممد 
حممد  ال�سيخ  وف�سيلة  الإم���ارات، 
فيما  اليمن،  من  الأه��دل  �سليمان 
ت�سم جلنة حتكيم اأح�سن الأ�سوات 
املهند�س  ال�سيخ  ف�سيلة  م��ن  ك��ال 
ال�سيخ  وف�سيلة  ال�����س��ايف  اأ���س��ام��ة 
احلو�سني  ح�����س��ني  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ال�سيخ  وف�����س��ي��ل��ة  الإم��������ارات،  م���ن 
من  الدليمي  عبطان  ع��ب��دال��رزاق 
ال�����ع�����راق، واجل���م���ي���ع ع���ل���ى درج����ة 
الكفاءة  من  ع��ال  وم�ستوى  كبرية 

مب�����س��ارك��ة دول���ي���ة مل��م��ث��ل��ي 103 
واجلاليات  ال��دول  من  مت�سابقني 
الإ�سالمية بالعامل ويقوم بتحكيم 
وهم  دول��ي��ون،  حمكمون  امل�سابقة 
�سعيد  بن  اإبراهيم  ال�سيخ  ف�سيلة 
ال���دو����س���ري م���ن اململكة  ب���ن ح��م��د 
العربية ال�سعودية، وف�سيلة ال�سيخ 
عبداهلل حممد �سعيد باعمران من 
حممد  ال�سيخ  وف�سيلة  الإم���ارات، 
���س��ل��ي��م��ان اجليالين  ع��ل��ى  اأح���م���د 
ال�سيخ  وف�������س���ي���ل���ة  ال���ي���م���ن،  م����ن 
من  حممود  حممد  يو�سف  جعفر 
طاهر  ال�سيخ  وف�سيلة  البحرين، 
حم���م���د ���س��ع��ي��د الأ����س���ي���وط���ي من 
م�سر، وف�سيلة ال�سيخ حممد فهد 

والدقة  والدراية  والعلم  واخل��رة 
والرامج  الأج���ه���زة  ا���س��ت��خ��دام  يف 
ر�سد  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  احل���دي���ث���ة 
املت�سابقني  وم�����س��ت��وي��ات  درج�����ات 
الطيبة  بال�سمعة  تليق  ب�سفافية 
باعتبارها  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
حيث  من  الدولية  امل�سابقات  اأب��رز 
ال�سريف  وال���ت���ن���اف�������س  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
وح��ج��م امل��ك��اف��اآت واجل���وائ���ز التي 

تر�سدها اجلائزة للفائزين.

ف�سيلة  ا�ستعر�س  حما�سرته  يف 
ال���دك���ت���ور من������اذج م����ن ال�����س��ع��ر يف 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ح��ب 
وطلب  بالذنب  والإق���رار  وحمبته 
اهلل  من  والرحمة  واملغفرة  التوبة 

جل وعال كقول ال�ساعر:
يا رب اإن ذنوبي يف الورى كرت ** 
ولي�س يل عمل يف احل�سر ينجيني

وقد اأتيتك بالتوحي��د ي�سحبه ** 
حّب النبي وه�ذا القدر يكفيني

اإع���الن لالإيجار - م�ص��تودعات

م�شتودعات لالإيجار يف امل�شفح
لال�شتف�شار يرجى التوا�شل 
موبايل رقم 0504166994
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اإعــــــــــالن
اخلليج  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة رخ�سة رقم:CN 1102241 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف �سعيد �سيف علي النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف كوداكات برامبيل �سيدالو
تعديل وكيل خدمات

حذف مرمي نا�سر ارملة نا�سر �سيف نا�سر احلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم وادي الغاف 

رخ�سة رقم:CN 1129860 قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف �سعيد �سيف علي النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف كوياكوتي بوليكا برامبيل
تعديل وكيل خدمات

حذف فاطمة عبداهلل ارملة علي ثاين ثالث ال�سكيلي البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اورينتال وكيل ت�سجيل العالمات التجارية

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/12/14 املودعة حتت رقم: 264756 
با�س���م: �س. جواجنزهو لكي�سكاي اند�سرتي كو، ليمتد

وعنوان�ه:  رقم.36 نورث اأوف فروجن رود، �سيلينج تاون، هاديو دي�سرتيكت، جوانزهو، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

حمافظ  يد،  حقائب  �سغرية،  حقائب  ظهر،  حقائب  جيب(،  )حمافظ  للبطاقات  حمافظ  جيب،  حمافظ 
جلدية، عدة �سفرية )م�سنوعات جلدية(، حقائب �سفرية، �سناديق ثياب �سفرية، حمافظ جلدية اأو من الواح 
جلدية، �سناديق جلدية اأو من الواح جلدية، حقائب مدر�سية، �سناديق ثياب )حقائب �سفرية(، اأكيا�س جلدية 

لالأدوات )بحيث تكون فارغة(، جرابات جلدية للحزم، علب مفاتيح، حقائب �سفرية، حقائب للريا�سة
والواقعة يف الفئة: 18

وقبلها  مميزة،  بطريقة  مكتوبة   )BESTLIFE( الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
ر�سم مميز على خلفية �سوداء على �سكل موجة وهو مقتب�س من ريا�سة ركوب الأمواج

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  3  يونيو 2017 العدد 12036

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اورينتال وكيل ت�سجيل العالمات التجارية

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

املودعة حتت رقم: 262729 بتاري��خ: 2016/11/07
با�س���م:�س. ليكويد جولد جروب �س م ح

وعنوان�ه:  �س.ب 50461 الفجرية، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

البرية ) �سراب ال�سعري ( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.

والواقعة يف الفئة: 32
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية ) RUSSIAN ) و ) KEY (، فوقها 
مميزة  بطريقة  مفتاح  �سكل  على  ر�سم  وحتتها  خطني،   بني  مر�سوم  دب  راأ���س  �سكل  على  ر�سم 

وحماط بالزخارف
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  3  يونيو 2017 العدد 12036

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 اورينتال وكيل ت�سجيل العالمات التجارية

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/12/06 املودعة حتت رقم: 264370 
با�س���م: �س. ليكويد جولد جروب �س م ح

وعنوان�ه:  �س.ب 50461 الفجرية، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�سروبات  الكحولية،  غ��ري  امل�����س��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  وامل��ي��اه   ) ال�سعري  ���س��راب   ( ال��ب��رية 
م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.

والواقعة يف الفئة: 32
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن ر�سم ثالثي الأبعاد لقارورة لها غطاء على �سكل جناح، ويو�سح الر�سم 
�سكل القارورة من ثالث جهات، ال�سورة من اليمني يظهر فيها ال�سكل العلوي مع اجلهة اخللفية واجلانبية 
للقارورة وعلى اجلهة اجلانبية ر�سم هند�سي خلطوط ب�سكل عامودي ويظهر الغطاء ب�سكل خمروطي مائل 
من الأعلى وحتته قاعدة دائرية. وال�سورة يف املنت�سف تو�سح �سكل القارورة من الأمام مع �سكل الغطاء وهو 
على �سكل حلقات مت�سله، وال�سورة يف الي�سار تو�سح ال�سكل اجلانبي للقارورة وعليه ر�سم هند�سي خلطوط 

ب�سكل عامودي، و�سكل الغطاء ي�سبه اجلناح.
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  3  يونيو 2017 العدد 12036

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 

تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرق�م : 

با�س������م :اف ام �سي �سبكات الإمارات لال�ست�سارات الإدارية ذ.م.م  

وعنوان����ه :اأبوظبي ، �سارع حمدان

 وامل�سجلة حتت رقم :85546 بتاريخ :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف :2017/5/31 وحتى تاريخ : 2027/5/31

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  3  يونيو 2017 العدد 12036

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

�سما الإمارات لت�سنيع اللوحات الكهربائية ذ.م.م

SES :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:270445       بتاريخ:2017/3/28 م

با�س��م:�سما الإمارات لت�سنيع اللوحات الكهربائية ذ.م.م

هاتف:  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ابوظبي  ال��ك��رتا  ���س��ارع  اأ  بناية  التجارية  البناية   2004 رق��م  وعنوانه:�سقة 

026338781 فاك�س: 026338782 �سندوق الريد: 54323 امييل services@swgrelmech.com ابوظبي 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 جتميع املفاتيح الكهربائية واللوحات الكهربائية. 

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن  S E S باللغة الجنليزية خلفها خطوط ومربعات ع�ساوئية. 

ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  3  يونيو 2017 العدد 12036

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

�سويت�سجر لعمال امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م

SGE :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:270439       بتاريخ:2017/3/28 م

با�س��م:�سويت�سجر لعمال امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م

فاك�س:   026338781 ه��ات��ف:  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  اب��وظ��ب��ي   14 م  م�سفح   20 رق��م  وع��ن��وان��ه:ق��ط��ع��ة 

026338782 �سندوق الريد: 54323 امييل enguiry@sesge.ae ابوظبي 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 املقاولت امليكانيكية املقاولت الكهربائية. 

داخلهما  م�ستقيم  وخ��ط  متعرج  خط  داخله  بي�ساوي  �سكل  علي  خط  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 

كهربائية.  �سحنة  �سكل  خلفها  الجنليزية  باللغة   SGE
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  3  يونيو 2017 العدد 12036

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

العود النقي لتجارة العطور

XDESIGN :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:268734       بتاريخ:2017/2/23 م

با�س��م:العود النقي لتجارة العطور

وعنوانه:مويلح ال�سارقة هاتف: 0523131311 �سندوق الريد: 72729 

امييل: saeed_almazami@yahoo.com ال�سارقة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلية متنوعة من ال�سلع واملنتجات 

ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة 

النقل. 

و�سف العالمة: XDESIGN باللغة الالتينية باللون الذهبي ب�سكل مميز ويف العلى حرف X ب�سكل 

مميز. 

ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  3  يونيو 2017 العدد 12036

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  3  يونيو 2017 العدد 12036

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/04494/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : �سركة تكبري للتجارة - �س ذ م م  
مبا اأن املدعي : حممد عدنان �سهيل حممد اف�سل    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04495/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد الجرة من تاريخ 2017/5/7 وحتى الخالء التام على 

ا�سا�س اجرة �سنوية 51500 درهم 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2017/2/6 وحتى 
او  بال�سداد  اخطاره  رغ��م   �سداده  عن  وميتنع  دره��م   12875 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/5/6

الخالء يف 2017/3/22  
 2017/2/6 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
وحتى 2017/5/6 ورغم اخطاره بال�ستالم يف 2017/3/22 ميتنع عن ال�سداد وما ي�ستجد من 

اجرة حتى الخالء التام 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

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

 2017/6/7 املوافق  الربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  بعد   1.00 ال�ساعة 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
   اإعادة اإعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/04322/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : بهارتي للمقاولت - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي :   دبي لال�ستثمار العقاري - �س ذ م م  
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04322/2017/�سكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

تاريخ  تاريخ 2017/5/1 وحتى  ايجارية من  ي�ستجد من قيمة  املدعي عليها مبا  ال��زام   - مطالبة مالية 
الخالء التام الفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن عن �سداد  الجرة للماجور للفرتة من 2016/9/1 وحتى 2017/4/30 
او الخالء يف 2017/3/30   بال�سداد   فرت�سد بذمته مبلغ 48000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 
وحتى   2016/9/1 م��ن  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2017/4/30 ورغم اخطاره يف 2017/3/30 ميتنع عن ال�سداد 
وحتى   2016/9/1 م��ن  للفرتة  خ��دم��ات  ر���س��وم  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2017/4/30 ورغم اخطاره يف 2017/3/30 ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية - انه العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )500( وفق البند رقم )10( من 

عقد اليجار والبند رقم )5/د( من ملحق ر�سوم اخلدمات وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 
1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت 

مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم/  ن�شر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03646/2017 جتاري ل�شنة 2017   ايجارات   

الرتكة  على  الو�سي   / ، وميثلهم  اجلا�سم  علي  ورث��ة / حممد عبداهلل   / الع��الن  له طالب  املحكوم 
ال�سيد/ ر�سا دروي�س اآل رحمة  - العنوان : اإمارة دبي - بردبي - البدع - �سارع ال�سيخ زايد - بالقرب من 
حمطة مرتو اخلليج التجاري - بناية هالل بن طراف - اعلى بنك ات�س ا�س بي �سي - مكتب رقم 301  

املحكوم عليه املطلوب اعالنه / تي ان تي لهدم املباين  - �س ذ م م 
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - النهدة الثانية - مكتب رقم 112 - ملك حممد عبداهلل علي اجلا�سم - بناية 

رقم 4 - رقم مكاين 3584797810 - رقم البلدية 241-296 
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/5/24 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

اثنان وخم�سون  ب�سداد مبلغ وقدره )52.000.00(  امل�ستاأجرة  املدعي عليها  بالزام   : املدعي عليه  الزام 
الف  درهم للمدعي وذلك عن قيمة ال�سيكات املرجتع من البنك والتي متثل بدل اليجار للفرتة من 

2016/4/10 حتى 2017/1/9 
 اخالء العني : بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعي

الزام بقيمة ايجارية - ومبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي
ت�سليم املدعية براءة ذمة : بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة بتقدمي �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء 

ومياه دبي 
الر�سوم وامل�ساريف : بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة مب�ساريف الدعوى. 

نعلنكم  لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
   اإعادة اإعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03959/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : مركز منرتا  الطبي 

مبا اأن املدعي : الحتاد العقارية - �سركة م�ساهمة عامة   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03959/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/8/1 وحتى 
او   2017/5/1 فرت�سد بذمته مبلغ 312.076 درهم وميتنع عن �سداداه رغم اخطاره بال�سداد 

الخالء يف 2017/2/2 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 312.000 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 

2015/8/1 وحتى 2017/5/1 ورغم اخطاره يف 2017/2/2 ميتنع عن ال�سداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ الغرامات التاخريية واملقدرة مببلغ 53.040 )ثالثة 
 وخم�سون الف واربعون درهما( بال�سافة اىل باقي الغرامات التي ت�ستحق من تاريخ ال�سداد. 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

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

املوافق  الرب���ع���اء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  اإع����ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  بعد   1.00 ال�ساعة   2017/6/7
اأمر بتق�سري  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة  م��دة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1720  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- م�ستو خان للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
احمد  حممد  عبداهلل  وميثله:من�سور  ���س.ذ.م.م  انرتنا�سيونال  فود  املدعي/ج�ست  ان 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الزرعوين قد 
مبلغ )132.714.72( درهم  )فقط مائة واثنني وثالثون الف و�سبعمائة واربعة ع�سر 
درهم واثنني و�سبعني فل�س( بال�سافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد و�سم ملف النزاع رق��م:2017/810 جتاري. وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/6/13  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1561  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  توفا �ساري اورميال مورايل مينون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ال�سام�سي قد  العمران  ���س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها توفا �ساري اورميال مورايل مينون 
من   %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   31.909.68( وق��دره  مببلغ 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   
املوافق  2017/6/7 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1221  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ال�سركة املتو�سطية لال�ستثمار ال�سياحي )كوميت( جمهول حمل القامة 
علي  عبداهلل  وميثله:را�سد  الظفريي  القا�سمي  �سرعان  بن  �سلطان  بن  احمد  املدعي/  ان  مبا 
هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي 
من  �سنويا   %12 بواقع  والفائدة  دره��م   )17500( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  وال���زام  عليهما 
تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  
2017/6/14 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1488  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ئي مارت �سوبر ماركت ومتجر اق�سام ���س.ذ.م.م - وميثلها مديرها/
التجارية  �سيام  املدعي/�سركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  دام����وداران  �سريات  راجي�س 
�س.ذ.م.م وميثلها مديرها/ا�سحاق كاتوبورات كاتوبورات �سيدو وميثله:حمد علي عبداهلل 
عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  الدباين 
وقدره )25.533( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع 
ال�ساعة    2017/6/5 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  الدعوى 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، 

علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2524  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليهم/1-�سالم انرتنا�سيونال لتجارة الذهب �س.ذ.م.م 2- ذبيح اله �سيف اله �سهرابي - ب�سفته 
كفيل و�سامن ملديونية �سركة �سالم انرتنا�سيونال لتجارة الذهب �س.ذ.م.م 3- مطعم ومقهى نيومدنايت 
- ب�سفته كفيل و�سامنة ملديونية �سركة �سالم انرتنا�سيونال لتجارة الذهب �س.ذ.م.م 4- ايبل لين لتجارة 
�س.ذ.م.م  الذهب  لتجارة  انرتنا�سيونال  �سالم  �سركة  ملديونية  و�سامنة  كفيلة  ب�سفتها   - ���س.ذ.م.م  العامة 
الدعوى  يف    2017/3/13 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ملي ايران بالزام املدعي عليهم )�سالم انرتنا�سيونال لتجارة الذهب �س.ذ.م.م 
- ذبيح اله �سيف اله �سهرابي - ب�سفته كفيل و�سامن- مطعم ومقهى نيومدنايت - ب�سفته كفيل و�سامن 
- ايبل لين لتجارة العامة �س.ذ.م.م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة( بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي 
)بنك ملي ايران( مبلغ وقدره )408.800.98( درهم  والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ:2016/2/25 وحتى 
متام ال�سداد والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1477  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ريدوك�س لتكنولوجيا املعلومات - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سريق ح�سن �ساهد ح�سن   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )226658( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 11110 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة وتذكرة العودة لوطنه عينا 
ان نقدا ما يلتحق بخدمة �ساحب عمل اآخر.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1145  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اأي - تزان انرتنا�سيونال - �س ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ كمال في�سل حممد انور   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2842(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   900 مبلغ 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء دبي راعيا بالتينيا جلائزة دبي 

الدولية للقراآن الكرمي
•• دبي -وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها البالتينية لفعاليات 
الدورة ال� 21 جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي املقامة حاليا 
�سعيد  ���س��ع��ادة  واأع����رب   . دب��ي  و�سناعة  غ��رف��ة جت���ارة  م�سرح  يف 
حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
الدولية  دب��ي  ج��ائ��زة  فعاليات  برعاية  �سعادته  ع��ن  دب��ي  وم��ي��اه 

كتاب  واأهمية كرى يف خدمة  لها من قيمة  ملا  الكرمي  للقراآن 
اهلل تعاىل. واأو�سح اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار التزام الهيئة 
الثقافية  الفعاليات  رعاية  خ��الل  من  املجتمعية  مب�سوؤوليتها 
ت��ر���س��ي��خ القيم  ال��ك��ب��ري يف  وال��دي��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ذات الأث����ر 
واملبادئ الإن�سانية العليا يف نفو�س اأفراد املجتمع . واأ�ساد الطاير 
يف  ال��ك��رمي  للقراآن  الدولية  دب��ي  ج��ائ��زة  على  القائمني  بجهود 
حول  الإ���س��الم  خدمة  يف  املتميزة  واجلهات  ال�سخ�سيات  تكرمي 

العامل ودعم املوهوبني من �ستى بقاع الأر���س من حفظة كتاب 
اهلل واإب���رازه���ا ال��وج��ه الإ���س��الم��ي امل�����س��رف ل��ل��دول��ة ومت��ي��زه��ا يف 

جمال خدمة القراآن الكرمي وعلومه وتكرمي اأهله .
وت�ست�سيف اجلائزة نخبة من العلماء والدعاة الذين يقدمون 
دين  باعتباره  احلنيف  الإ�سالمي  ي��ن  ّ ال��درِ عن  ح�سارية  �سورة 
بني  بالتعاي�س  ي��وؤم��ن  ال���ذي  والع���ت���دال  والت�سامح  الو�سطية 

الثقافات والديانات واحل�سارات املختلفة.

وفاة مواطن �صقط من منحدر براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

لقي �ساب مواطن يبلغ من العمر 21 عاماً م�سرعه متاأثراً باإ�ساباته البليغة بعد تعر�سه حلادث تدهور على 
اأحد الطرق باإمارة راأ�س اخليمة .

يف تفا�سيل احلادث ذكر العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير عام العمليات املركزية بالقيادة العامة 
ل�سرطة راأ�س اخليمة، اإىل اأنه ورود بالغ اإىل غرفة العمليات بالقيادة العامة عند ال�ساعة » 1:40 ظهر اأول 
اأم�س » يفيد بتعر�س اإحدى املركبات اإىل تدهور وانحراف خارج الطريق، ثم �سقوطها اأ�سفل املنحدر على جانب 
الطريق، وفور ورود البالغ مت حتريك دوريات ال�سرطة و�سيارات الإ�سعاف والإنقاذ اإىل موقع احلادث، حيث 
كان ال�سائق قد فارق احلياة نتيجة اإ�ساباته البليغة، ومت حتويل ملف احلادث اإىل اجلهات املخت�سة ل�ستكمال 

الإجراءات القانونية الالزمة.

ا�شت�شافه طارق الطنيجي

امل�صاركون يف جمل�س وزارة الداخلية الرم�صاين براأ�س اخليمة: حممد بن را�صد وحممد بن زايد.. منوذجا التغيري الإيجابي املوؤثر يف الفكر الإماراتي
•• راأ�س اخليمة - الفجر

الذي  راأ���س اخليمة،  الداخلية يف  ل��وزارة  الأول  الرم�ساين  املجل�س  اأكد 
باأن  اأحمد جمعة الطنيجي يف مدينة الرم�س  ا�ست�سافه املواطن طارق 
التغيري  يف  الإم��ارات��ي��ة  التجربة  جلعل  ت�سعى   ، بقيادة  حظيت  ال��دول��ة 
الإيجابي ، عالمة فارقة يف تاريخ املنطقة، لتكون ال�سعلة التي ت�ستاأنف 
بها املنطقة ح�سارتها العريقة ، وهي اجلهود التي يدير دفتيها قياديان 
موؤثران ، ذاع �سيتها يف املنطقة عموماً قبل اأن يكون على امل�ستوى املحلي 
والإقليمي ، فحملت �سعار.. )املحمدان منوذجا التغيري الإيجابي املوؤثر 
ال�سمو  �ساحبي  م��ن  ك��ل  �سخ�سية  تعني  وال��ت��ي   ، الإم���ارات���ي(  الفكر  يف 
رئي�س جمل�س   ، الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  ال��وزراء، حاكم دبي رع��اه اهلل 
اإذ   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
التغيري  يديران عجلة  الإم��ارات��ي منوذجان حيان  املجتمع  اأف��راد  وجد 
نه�سة  على  تركز  ل  والتي   ، احل�سارة  با�ستئناف  والنهو�س  الإيجابي 
جيلها وزمانها فقط، واإمنا لالأجيال القادمة ، فهي تبني على ما اأقامه 

الآباء املوؤ�س�سون، لت�سل اإىل اأجيال امل�ستقبل.
الوطني  وال��راأى  الفكر  اأ�سحاب  ناق�س م�ستفي�س جاد �سرك فيه  عقب 
اأداره الإعالمي  اأو�سى امل�ساركون يف املجل�س الرم�ساين الذي  امل�ستنري 
اإماراتية  اأحمد نا�سر الطنيجي ، ب�سرورة بناء منظومة قيم اأخالقية 
ت�سمن م�سي اأجيال امل�ستقبل يف حمل راية التغيري الإيجابي، ملواجهة 

التحديات، والنطالق قدماً ل�ستئناف احل�سارة.
اإىل جناح الإم��ارات يف منهجية التغيري التي تبنتها  امل�ساركون  وتطرق 
تبواأت  مل�ساريع  فريدة  من��اذج  تقدم  جعلها  ما  وه��و   ، واق��ع  اإىل  وحولها 
منها مكانة عاملية ، فكان منها خمطط م�سروعها للو�سول اإىل الكوكب 
الأحمر ، عر امل�سبار الإماراتي للمريخ، والذي يقوده �سباب اإماراتيون 

التي جعلت الدول ال�سقيقة ت�سرع يف تطبيقها ملا وجدته من اأثر نتائجها 
الإيجابية على مواطنيها.

ويف ختام املجل�س اأجمع امل�ساركون على حتديد جمموعة من التو�سيات 
لرفعها اىل جهات الخت�سا�س وهي تت�سمن :

اأهمية بناء منظومة قيم اأخالقية اإماراتية يف اأجيال امل�ستقبل.
الأفكار  وت��ب��ن��ي  ال�سغر  م��ن��ذ  ال�����س��ب��اب  بتوعية  معنية  ج��ه��ات  تاأ�سي�س 

الإبداعية لديهم
يف  ال��دول��ة  �سمعة  لتعزيز  وطنية  ا�سرتاتيجية  بو�سع  ال�سباب  اإ���س��راك 

خمتلف املحافل
ال�ستثمار يف التعليم خا�سة التكنولوجيا املتقدمة

تعزيز التما�سك املجتمعي كونه �سمام حفظ الأجيال ودفعها لالأمام
ا�ستمرارية املجال�س الرم�سانية ب�سكل توجيهي لفئات املجتمع واأطيافه 

خارج الإطار التقليدي للمجال�س.

 املتحدثون الرئي�شيون باملجل�ص:
- العميد د. حممد احلميدي مدير عام العمليات املركزية ب�سرطة راأ�س 

اخليمة
- ف�سيلة ال�سيخ د. حممد جندي من الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 

والأوقاف
- ف�سيلة ال�سيخ حممد )ال�سم يف الورقة عند اأحمد ابو الفتوح(

- العقيد اأحمد ال�سم النقبي نائب مدير اإدارة املرور والدوريات ب�سرطة 
راأ�س اخليمة

- الرائد حممد �سعيد اإمبا�سي ال�سرطة املجتمعية براأ�س اخليمة
املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  مدير  الطنيجي  جمعة  بن  اأحمد  العقيد   -

براأ�س اخليمة
- علي �سالح احلر�س – م�سارك

العامل  يف  الت�سع  ال��دول  �سمن  معه  لت�سبح  العمر،  من  الع�سرينات  يف 
فقط، لها برامج ف�سائية ل�ستك�ساف املريخ.

تبنيها  واإث���ر  ال��دول��ة  ب���اأن   ، الرم�ساين  املجل�س  امل�����س��ارك��ون يف  واأ���س��اف 
واإقليمياً  دولياً  مركزاً  نف�سها  من  جعلت   ، الإيجابي  التغيري  منهجية 
والفعاليات  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  فاحت�سنت  وال��ت�����س��ام��ح،  ل��الع��ت��دال 
الدولية التي تعزز ثقافة ال�سالم والت�سامح واحلوار بني الأديان ، منها 
املُ�سلمة،  املجتمعات  ال�سلم يف  تعزيز  ومنتدى  امل�سلمني،  جمل�س حكماء 
لن�سر ثقافة ال�ّسلم والوئام يف العامل، وبناء ج�سور التوا�سل بني الأديان 
والثقافات ومكافحة الأفكار والعقائد املتطرفة يف ظل وجود بيئة عاملية 

تت�سم بال�سطرابات ال�سيا�سية والأمنية والجتماعية..

بتطبيق قانون اخلدمة  اإقليمياً  املتفردة  امل�ساركون مببادرتها  اأ�ساد  كما 
لتهيئة  ، فكانت �سبياًل جيداً  اإيجابية  الوطنية وما حملته من ب�سمته 
واإ���س��ه��ام��ه��ا يف �سقل  ال��وط��ن،  ع��ن  وال����ذود  امل�����س��وؤول��ي��ة  لتحمل  ال�سباب 
�سخ�سياتهم وتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم واإك�سابهم املزيد من 
املجتمع  جتاه  بامل�سوؤولية  التحلي  اإىل  تدفعهم  التي  والقيم،  اخل��رات 

واللتزام بالأنظمة والقوانني. 
العامة يف  النيابة  اإح�سائيات  اأظهرته  الأخ��ري ما  كان موؤ�سره   وهو ما 
املواطنني،  ال�سباب  لدى  اجلرائم  ارتكاب  ن�سب  انخفا�س  من  اأبوظبي، 
ممن ا�ستهدفهم برنامج اخلدمة الوطنية يف الأعمار ما بني 18 و30 
�سنة، منذ بدء تطبيق اخلدمة الوطنية يف عام 2014م ، وهي التجربة 

خالل اأوىل جمال�شه الرم�شانية:

»رواق عو�صة بنت ح�صني الثقايف« يكرم حبيب 
ال�صايغ ويفتتح قاعة با�صمه م�صاء اليوم

•• دبي-الفجر:

ح�سني  ب��ن��ت  ع��و���س��ة  رواق  ي��ن��ظ��م 
اأم�سية  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ث���ق���ايف 
ال�سايغ،  حبيب  ���س��ع��ادة  ل��ت��ك��رمي 
الأم�������ني ال����ع����ام لحت������اد الأدب�������اء 
والكتاب العرب، رئي�س احتاد كتاب 
اأدباء الإمارات، وذلك �سمن اأوىل 
للرواق  ال��رم�����س��ان��ي��ة  الأم�����س��ي��ات 
لهذا العام، كما �سيتم افتتاح قاعة 

»حبيب ال�سايغ«.
املوافق  ال�سبت  اليوم  وذلك م�ساء 
رم�سان   8 2017م،  يونيو   3

ه�.  1438
باملقر  م�ساًء   9.30 ال�ساعة  متام 
ال��دائ��م ل��ل��رواق يف دب���ي: منطقة 

الطوار2 �سارع اأ19 فيال 3.
ال�����س��اي��غ ���س��اح��ب جتربة  وي���ع���د 
����س���ع���ري���ة ك�����ب�����رية جت����������اوزت فى 
الإماراتية  ال�����س��اح��ة  ح�����س��وره��ا 
ال���������س����اح����ة  اإىل  واخل����ل����ي����ج����ي����ة 
كبار  واح��د من  اأن��ه  كما  العربية، 
ا�ستطاع  وقد  العرب،  الإعالميني 
اإدارة  ملجل�س  رئي�ساً  انتخابه  منذ 
احت��اد كتاب واأدب���اء الإم���ارات اأول 
من  يجعل  اأن   2009 ع���ام  م���رة 
الحتاد موؤ�س�سة قوية لها �سوتها 
الحتاد  منظومة  داخ���ل  امل�سموع 
ما  العرب،  والكتاب  لالأدباء  العام 
مهمة  يتوىل  لأن  بعد  فيما  اأهله 
الأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��ع��ام عام 

.2015

�ساعر  ال�سايغ  حبيب  اأن  وي��ذك��ر 
مواليد   م����ن  اإم������ارات������ي  وك����ات����ب 
يعمل  اأب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة   1955
والثقايف  ال�����س��ح��ف��ي  امل����ج����ال  يف 
ه��و الأم���ني ال��ع��ام لحت���اد الأدب���اء 
والكتاب العرب، رئي�س احتاد كتاب 
اأدب����اء الإم������ارات، ورئ��ي�����س حترير 
الإم��ارات��ي��ة، حاز  اخلليج  ج��ري��دة 
واأو�سمة  ج���وائ���ز  ع����دة  ال�����س��اي��غ 
وحملية، له عدة اإ�سدارات منها: 

عامة  ال��دع��وة  عب�س  بني  ب��ار  هنا 
الأخ������ري  وال���ت�������س���ري���ح   1980
 ،1981 ن��ف�����س��ه  ب��ا���س��م  ل��ل��ن��اط��ق 
 ،1982 ب�����ريوت  اإىل  وق�����س��ائ��د 
وامل����الم����ح   ،1983 وم������ي������ارى 
1986، وق�سائد على بحر البحر 
 ،1995 1993، ووردة الكهولة 
الزرافات  لأ����س���راب  ب��ي��اين  ور���س��م 
2011، وك�سر يف الوزن 2011، 
ولأعمال ال�سعرية الكاملة جزء 1 

وجزء 2 2012

دعت املتقاعدين للم�شاركة وتنظيم الفرق التطوعية

املجل�س الرم�صاين لكلنا الإمارات يف زاخر ي�صيد بدعم القيادة للمن�صة الوطنية للتطوع ومببادرة �صندوق الوطن
•• العني-الفجر : 

ب��ن هوميل  اأح��م��د  �سعيد  الدكتور  اأك���د  
جمعية  ادارة  جمل�س  ع�سو  ال��ع��ام��ري 
اأن  املجال�س  رئي�س جلنة  الم��ارات  كلنا 
تطلعات  م��واك��ب��ة  اإىل  ت�سعى  اجلمعية 
ي��ت��ع��ل��ق بالعمل  ال���دول���ة وخ��ا���س��ا ف��ي��م��ا 
واأ����س���اد  وع��م��وم احل�سور   ، ال��ت��ط��وع��ي 
مببادرة اطالق املن�سة الوطنية للتطوع 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دب��ي رعاه  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
وتقدم  ل��دع��م  ال�سامية  وب��امل��ب��ادرة  اهلل 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 
العلى للقوات امل�سلحة من الت�سجيل يف 
املن�سة  الن�سانيفي  اجلانب  يف  التطوع 
الوطنية للتطوع ما يحفز �سباب وفتيات 
املتقاعدين  وم��ن��ه��م  ورج���الت���ه  ال��وط��ن 
العمل  والقبال على  الوثب  كذلك من 

التطوعي ورد جميل الوطن عليهم .
الأول  الرم�ساين  املجل�س  ذل��ك يف  ج��اء 
للجمعية الذي ا�ست�سافه بن هوميل يف 

جمل�سه يف زاخر مبدينة العني .
ورحب بن هوميل بكافة �سرائح املجتمع 
واملجتمع  ال��وط��ن  خدمة  يف  التطوع  يف 
من خالل اجلمعية وان ابوابها مفتوحة 
ملمار�سة  واملقيمني  للمواطنني  للجميع 
الفكار  وا���س��ت��ق��ب��ال  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 

احلديثة واجلديدة وفقا روؤى منظمة.
ف���رق غ���ري م��رخ�����س��ة ودع����ا ب���ن هوميل 
اجلديدة  ال�سبابية  التطوعوية  الفرق 
التي ظهرت حديثا على ال�ساحة بالتزام 
التطوعي  ال��ع��م��ل  يف  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��ه��ج 
حمذرا من ا�ساءة ا�ستخدام هذه الفرق 
تنمية  وزارة  ومطالبا  ت���دري  ان  ودون 
الفرق  على  الرقابة  احكام  اىل  املجتمع 
واحلاقها  امل��رخ�����س��ة  غ���ري  ال��ت��ط��وع��ي��ة 

ن�ساطها  وق��ف  او  القائمة  باجلمعيات 
ل���ني ا����س���ه���اره���ا ال��ر���س��م��ي مب���ا يحفظ 
ال�سحيح  التطوعي  العمل  منظمومة 
يف املجتمع طاملا امل�سرع الماراتي اوجد 
�سيغة قانونية وا�سحة للعمل التطوعي 

ونظام وا�سح للرتخي�س للجمعيات .
كما تطرق املجل�س اىل مبادرة �سندوق 
ال��ت��ج��ار وا�سحاب  ال��ت��ي حت��ف��ز  ال��وط��ن 
وتتيح  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��اه��م��ة  يف  اخل����ري 
الوطن  جميل  رد  يف  امامهم  الفر�سة 
وق��ي��ادت��ه ال��ر���س��ي��دة وت�����س��ح��ي��ات��ه��م من 
اجلهم ومن اجل اأمن وا�ستقرار ونه�سة 
وجتاريا  اق��ت�����س��ادي��ا  امل��ج��ت��م��ع  وت���ط���ور 

واجتماعيا ويف كافة املجالت .
�شاعات التطوع

وا�ساد من جانبه يو�سف �سامل بن منيف 
املحرمي ع�سو جمل�س ادارة اجلمعية يف 
املجل�س الرم�ساين بقرار وزارة الرتبية 
العمل  ���س��اع��ات  ج��ع��ل  وال����ذي  والتعليم 
ال�سفوف  لبع�س  اإل��زام��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي 
وذلك  احلكومية  ب��امل��دار���س  ال��درا���س��ي��ة 
بعد  التطوعي«  فزعة   « برنامج  �سمن 
جناحها يف عدد من معاهد التكنولوجيا 

اإىل  واجلامعات م�سريا  التقنية  وكليات 
ذياب  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  اجلمعية  اأن 
بن حممد بن زايد ال نهيان ثمن قرار 
ال����وزارة وال���ذي م��ن �ساأنه الإع���الء من 
اإىل  به  والرقي  التطوعي  العمل  مكانة 

درجات اأعلى. 
اإحدى  باعتبارها  اجلمعية  اإن  واأ���س��اف 
بالدولة  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  م��وؤ���س�����س��ات 
الدعم  اأ����س���ك���ال  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  ارت��������اأت 
والتعليم  الرتبية  وزارة  اإىل  وال��ت��ع��اون 

يف قرارها.
با�ستقبال  م�سريا اىل ترحيب اجلمعية 
واملعاهد  امل���دار����س  ط���الب  وا���س��ت�����س��اف��ة 
احلكومية  واجل�����ام�����ع�����ات  وال����ك����ل����ي����ات 
واخلا�سة داخل اجلمعية خالل ال�ساعات 
اإدارة  اآلية  ليتابعوا عن قرب  التطوعية 
يف  وامل�ساركة  واأهميته  التطوعي  العمل 
تقدمي الق��رتاح��ات والف��ك��ار اجلديدة 
والنافعة .  وتطرق بن منيف اىل مبادرة 
 -  « الفخر  �سجل   « اط��الق  اجلمعية يف 
بتوجيهات �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد 
للعمل  �سموه  م��ب��ادرات  زاي��د �سمن  ب��ن 
ابناء  منجزات  يوثق  ال��ذي   - التطوعي 

�ستى  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  ال��وط��ن 
اجل���وائ���ز ال���ت���ي اق��ي��م��ت ب��رع��اي��ة حكام 
املخت�سة  احلكومية  واجلهات  الم��ارات 
ليكونو  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع  ذات  واجل��م��ع��ي��ات 

مرجعا موثقا لالبداع والجناز .
التطوع قدمي

مقدمتهم  ويف  امل��ج��ل�����س  رواد  وحت����دث 
ال�����س��ي��د ح��م��د ���س��امل ال��ه��ن��ائ��ي ع���ن روح 
املجتمع  ع��ل��ي��ه��ا  ج���ب���ل  ال���ت���ي  ال���ت���ط���وع 
الم��ارات��ي يف ال��ع��ني م��ن ت��ط��وع وفزعة 
الحزان  او  الف���راح  �سواء  املنا�سبات  يف 
وظ����ه����ور م����ب����ادرة » ع��ي��ن��ي��ة ال���ع���ر����س » 
الدولة  نظمتها  ال��ت��ي  ال���زواج  م�ساعدة 
املجتمع  تنمية  وزارة  خ��الل  م��ن  ال��ي��وم 

مب�ساعدة الزواج .
ب��ن هوميل  ���س��امل حم��م��د  فيما حت���دث 
ال���ع���ام���ري ع���ن ال���ت���ط���وع وال���ت���ع���اون يف 
ال��ن��ا���س خ��ا���س��ة يف ظ��ل حمدودية  ن��ق��ل 
ال�����س��ب��ارات ي��وم��ه��ا وذك����ر ق�����س��ة مك�ساة 
ال��ك��ريو���س��ني باخلطا  م���ادة  ���س��رب طفل 
ليبادر جاره بان ركب اول مطيته حتى 
�سيارة  لي�ستاأجر  امل��دي��ن��ة  و���س��ط  و���س��ل 
للمركز  وي���اأخ���ذه  ال��ط��ف��ل  لينقذ  اأح����ره 

الطبيفي املدينة .
ف��ي��م��ا ق������ال  حم���م���د ����س���امل ب����ن منيف 
زمن  منذ  معروف  التطوع  ان  املحرمي 
ق���دمي وج��ب��ل��ن��ا ع��ل��ي��ه وه���و ال���ي���وم تغري 
وم��رت��ب��ط ك��ي��ف ي��رب��ي ال���واح���د اولده 
الخرين  وم�����س��اع��دة  ف��زع��ة  وب��ن��ات��ه يف 
امامهم  وال��ع��م��ل  ب���ال���ق���دوة  وال���رتب���ي���ة 
ول��ي�����س ب��ت��وج��ه��ه��م وه���ن���اك ا����س���ر ربت 
الخرين  وبناتها على م�ساعدة  اولدها 
وهذا  الم��ر  بهذا  تهتم  مل  ا�سر  وهناك 
كان  ول��ذل��ك  ت�سحيحه  وواج����ب  خ��ط��اأ 
التطوع وراث��ه قدميا لن الكل ميار�سه 
والكل ي�ساعد بع�سه اليوم النا�س خفت 

وتركت المور للدولة .
العامري  بن زعيرت  �سامل  ي��روي   فيما 
ق�����س��ة ع���ث���ور اأح����ده����م ع���ل���ى ام��������راأة يف 
ليقوم  ب��دون معيل  ال�سحراء  ال�سيح يف 
وحمولتها  بناقته  وال��ت��رع  ب�سقايتهم 
من الأذية حيث كانة ي�ستظلون ب�سجره 
ع���ل���ى رجليه  م�����س��ي��ا  مل��ن��ط��ق��ت��ه  وي����ع����ود 
ان  وم��ا  فقط  بندقيته  ب��اأخ��ذ  م�ستاأذنا 
الب�سائع  اي���ن  اأه��ل��ه  ���س��األ��ه  بيته  و���س��ل 
والطلبات ليخرهم بتطوعه وبالق�سة 
وبعد منامه للفجر   ، عليه  م��رت  التي 
ليفاجاأ بتوقف ثمانية من روؤو�س الإبل 
اأم����ام بيته م��ن الب���ل اخل���اوي���ات لي�ست 
مملوكة بعد لحد وغري مو�سومة جزاء 

من اهلل على خري �سنيعه وتطوعه .
خري االإمارات

�سلطنة  من  را�سد  �سلطان  حت��دث  فيما 
ع���م���ان ع���ن ا���س��ه��ام��ات اب���ن���اء الم�����ارات 
لي�س يف التطوع اخلريي يف الداخل بل 
ام��ت��داد ه��ذا اخل��ري خل��ارج الم���ارات ما 
من  البقية  ل�سعاد  يتتطوعون  جعلهم 
العامل  او  املنطقة  دول  يف  �سواء  النا�س 
اخل���ارج���ي ����س���واء م���ن دع���م ال�����س��ي��وخ او 
الهالل الحمر الماراتي او  املوؤ�س�سات 

اخلريية لل�سيوخ طولنا عمارهم . 

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1626  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �ساندان بانريجي كريتي بو�سان 2- عر البحار خلدمات التوزيع املحدودة 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�سركة العربية للتغليف ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه �سعيد 
ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )295.469.75( درهم  والفائدة القانونية  12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
وتثبيته  ب�سحته  واحلكم  جت��اري  رق�����م:184/2017  التحفظي  احلجز  ملف  و�سم  ال�سداد  مت��ام 
  2017/6/14 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�سروفات  والر�سوم 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1627  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سكاي ليت خلدمات ال�سحن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  دبي  ذ.م.م/ف���رع  جلف  ا�س  بيه  املدعي/يو  ان  مبا 
لوتاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)395.003.24( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة    2017/6/8 املوافق  اخلمي�س 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1320  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة بارادو�سو 7 للتجارة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدودة ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )130.091 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد 
املوافق  2017/6/19 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2017/32 احوال نف�ض غري م�شلمني 
اىل املحكوم عليه/1- �سريف فوؤاد �سليب �سدرة  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/14  يف الدعوى املذكورة اعاله 

ل�سالح/ عبري �سعد مرتي عبدامل�سيح بالتي : حكمت املحكمة :
 1-بتطليق املدعية عبري �سعد مرتى علي زوجها املدعي عليه �سريف فوؤاد �سليب 
عقد  حالها  وف��ق  �سرعا  عدتها  اح�ساء  املدعية  وعلى  لل�سرر  بائنة  طلقة  �سدرة 

�سريورة الق�ساء بالتطليق باتا.
2- باثبات ح�سانة املدعية لل�سغرية بريى ومبد �سن ح�سانتها لل�سغري مارك 

3- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �ستة الف درهم �سكني وذلك عن 
كامل فرتة عدتها على املدعي عليه عقب �سريورة احلكم بالتطليق باتا 

4- بالزام  املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ الفني درهم �سهريا نفقة زوجية 
�ساملة امل�سكن وذلك من تاريخ المتناع احلا�سل يف 2015/2/21 وحتى �سريورة 

احلكم بالتطليق باتا 
بنوة  نفقة  �سهريا  دره��م  الفني  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام   -5

لل�سغريين مارك وبريى من تاريخ المتناع احلا�سل يف 2016/2/21 
6- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجر م�سكن ح�سانة ال�سغريين مبلغ 
�ستة وثالثون الف درهم  �سنويا ومبلغ ع�سرة الف درهم ملرة واحدة لتاأثيثه و�سداد 

فواتري املياه واكهرباء والغاز والنرتنت يف حدود مبلغ الف درهم �سهريا 
7- بالزام املدعي عليه ب�سداد امل�سروفات الدار�سية لل�سغري مارك ال�سنوية 

8- بالزام املدعي عليه بتوفري  تذكرتي �سفر �سنويا لل�سغريين مارك وبريى يف 
حدود مبلغ ثالثة الف درهم 

9- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�سمائة درهم �سنويا بدل انتقال 
ال�سغريين مارك وبريي 

10- برف�س ما عدا ذلك من طلبات 
11- بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات 

حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   3   يونيو    2017  م   -   العـدد  12036  
Saturday  3   June   2017  -  Issue No   1203608

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اىل من يهمه االمر

نحن : فيري�س بارترنز )ميدل اي�ست( ليمتد �سركة   ذات م�سوؤولية حمدودة تاأ�س�ست 
وفقا لقانون ال�سركات اخلا�سة يف مدينة م�سدر 2009 )قانون ت�سجيل ال�سركات( نود 
الخطار باأنه ومبوجب البند رقم 12 من قانون ت�سجيل ال�سركات ، نود تغيري ا�سم 

ال�سركة اىل:  كرامنور بارترنز ليمتد    
على من يرغب بالعرتا�س على هذا التغيري ان يقدم اعرتا�سه كتابة خالل اربعة 

ع�سر)14( يوما من تاريخ ن�سر هذا ال�سعار على العنوان التايل:
لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س 

دائرة الت�سجيل والرتاخي�س 
 مدينة م�سدر   -  �س ب : 54115 
ابوظبي ، الإمارات العربية املتحدة 

فاك�س : 97126531006+

ا�شعار تغيري ا�شم �شركة
 ذات م�شوؤولية حمدودة    

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ماجد ال�شويدي لتجارة املجوهرات - �ص ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 527 ملك �سولك�س انرتنا�سيونال ، الثنية 3 -  ال�سكل القانوين: 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م   758429  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة   م�سوؤولية  ذات 
1228476  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/4/16   واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/4/16  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كوتاري لتدقيق 
احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 6 و 7 ملك م�ساريع قرقا�س - بردبي - زريبة دويه  
هاتف  3526330-04 فاك�س : 3526332 -04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/كوتاري لتدقيق احل�شابات 
ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 6 و 7 م��ل��ك م�����س��اري��ع ق��رق��ا���س - ب��ردب��ي - زري��ب��ة دويه 
التنمية  دائ��رة  : 3526332 -04 مبوجب هذا تعلن  هاتف  3526330-04 فاك�س 
ماجد  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية 
ال�شويدي لتجارة املجوهرات - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/4/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/4/16 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  ، م�سطحباً  اأع���اله  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�شر       
                      اىل املنفذ �سدها : هيما�سكو ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال - ���س ذ م م مب��ا ان 
ب�سداد  للزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ املو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
900 درهم

900 درهم

9657 درهم

9244 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 �ساه زاهان �ساجو حممد 

�سادق علي 
مانيك مياه ابو احل�سني

 1323/2017
تنفيذ عمايل

 1319/2017
تنفيذ عمايل

م
1

2
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 يف الدعوى 2016/1969 جتاري كلي 

املدعي ال�سادة/ امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
بوكالة /عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي 

Email: nakhi207eim.ae -  042507779 : فاك�س رقم
الدعوى 2016/1969  الول يف  امل�سرفية  اجتماع اخلرة  بالن�سر عن  تكليف   : املو�سوع 
تكليفي  واملت�سمن  امل��وؤرخ يف 2017/6/1  دب��ي  كتاب حمكمة  بال�سارة اىل   - كلي  جت��اري 
خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله ، واىل الكتاب املر�سل اليكم بتاريخ 2017/6/1 مبوعد 

اجتماع اخلرة املقرر له يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�ساعة 11.00 �سباحا 
برجاء اتخاذ الجراءات الالزمة لعالن املدعي عليه / مبوعد اجلل�سة عن طريق الن�سر 
باأ�سل  وتزويدنا   2017/6/5 املوافق  الثنني  يوم  اق�ساه  مبوعد  املرفق  الع��الن  ح�سب 

العالن و�سورة منه ح�سب ال�سول 
اخلبري - احمد ماجد لوتاه - رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
تكليف بالن�شر عن اجتماع اخلربة امل�شرفية الول 
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 يف الدعوى 2017/01  جتاري جزئي دبا احل�شن  

املدعي : بنك الحتاد الوطني 
املدعي عليه : �سليمان علي يا�سر ابو �سر الظاهري 

املطلوب اعالنه : �سليمان علي يا�سر ابو �سر الظاهري 
 2017/1 رق��م  ال��دع��وى  يف  البتدائية  الحت��ادي��ة  احل�سن  دب��ا  حمكمة  حكم  مبوجب 
جتاري جزئي دبا احل�سن ال�سادر يف 2017/4/5 ومو�سوعه : مطالبة مالية - وحيث 
انه مل ي�ستدل  عليكم بالعنوان املبني يف م�ستندات الدعوى لذا فاننا نعلمكم بطريق 
الن�سر باجلريدة ب�سرورة احل�سور امام اخلبري يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 
 - تلفون 065694487  ال�سارقة  الرولة  املدعي مبنطقة  البنك  10.30 �سباحا يف مقر 
ال�سارقة - علما بانه يف حالة عدم ح�سوركم اوالوكيل املعتمد ، ف�سوف ن�ستمر يف اتخاذ 

الجراءات القانونية لذلك
اأحمد ابراهيم احمد عبد اهلل - اخلبري املنتدب   

 اإعالن للح�شور اأمام خبري

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 يف الدعوى 2016/919  جتاري كلي الفجرية 

املدعي : بنك الحتاد الوطني 
املدعي عليه : قا�سم عبا�س مراد عبداهلل البلو�سي 

املطلوب اعالنه : قا�سم عبا�س مراد عبداهلل البلو�سي 
  2016/919 رق��م  ال��دع��وى  يف  البتدائية  الحت��ادي��ة  الفجرية  حمكمة  حكم  مبوجب 
جتاري كلي الفجرية  ال�سادر يف 2017/4/24 ومو�سوعه : مطالبة مالية ، وحيث انه 
مل ي�ستدل عليكم بالعنوان املبني يف م�ستندات الدعوى لذا فاننا نعلمكم بطريق الن�سر 
باجلريدة ب�سرورة احل�سور امام اخلبري يوم الربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 2 بعد 
الظهر يف  مقر وكيل البنك املدعي مبنطقة برج خليفة - ا�سبكت تاور - دبي - تلفون 
042507778 - علما بانه يف حالة عدم ح�سوركم اوالوكيل املعتمد ، ف�سوف ن�ستمر يف 

اتخاذ الجراءات القانونية لذلك
اأحمد ابراهيم احمد عبد اهلل - اخلبري املنتدب   

 اإعالن للح�شور اأمام خبري
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 يف الدعوى 2016/1943  جتاري كلي - عجمان  

املعلن اليه / املدعي عليه / �سركة العبارة للتجارة العامة 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان البتدائية - جتاري - كلي - املوقرة 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  اع��اله فقد حددنا  الدعوى  املحا�سبية يف  اخل��رة  لعمال 
وذلك  املحا�سبية  للخرة  الج��ت��م��اع  لعقد  م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة   2017/6/7
بناية   - بور�سعيد  منطقة   - دي��رة   - دب��ي  يف  الكائن  املدعي  وكيل  مبكتب  مبقر 
لذا   - رقم 806  - مكتب  الثامن  الطابق  التاأمني  واع��ادة  للتاأمني  الوطنية  دبي 
يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة 

امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
عن مكتب اخلبري املحا�شبي 
 خالد يون�ض احمد      

دعوة حل�شور الجتماع الول 
للخربة املحا�شبية 
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1030
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عرفان غالم ر�سا غالم ر�ساء - باك�ستاين   اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيدة / خولة علي ح�سن ال علي - اإماراتية اجلن�سية ، وال�سيد/ 
باك�ستاين   - حممد  تاج  ارباب  رحيم  غالم  ارباب  وال�سيد/  اجلن�سية   باك�ستاين   - احلفيظ  عبد  علي  �ساهد 

اجلن�سية يف الرخ�سة )مطعم منطقة البنجاب( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )624497( 
تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات لي�سبح �سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة - مت تغيري ال�سم التجاري من ال�سم القدمي )مطعم منطقة البنجاب( لي�سبح )مطعم ق�سر ال�سند 

ذ م م - فرع 1( - مت حتويل الرخ�سة اىل فرع للرخ�سة رقم )609153( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

  اعالن 
املرجع : 1031

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سهباز اخرت �سراد دين - باك�ستاين اجلن�سية يرغب 
ال�سيد/ حممد �سرف  البالغة 100%  ح�سة اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يف 
الدين حممد امني اهلل - بنغايل اجلن�سية  يف ملحمة باك�ستان - موؤ�س�سة فردية بوكيل 
وكيل  ودخول  اخلدمات  وكيل  ان�سحاب  مت  حيث    534588 رقم  الرخ�سة  يف  خدمات 

خدمات جديد عليها 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1029

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالعزيز احمد عبداهلل ابراهيم احلمادي - اإماراتي 
البيع  يف  يرغبان  اجلن�سية  اإماراتية   - املهريي  عبيد  علي  اميان  وال�سيدة/  اجلن�سية  
والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيدة/ مرمي حممد مال اهلل 
اآل علي - اإماراتية اجلن�سية يف )بيت املرح لتاأجري اللعاب الرتفيهية - ذ م م( مبوجب 
رخ�سة رقم )607576(  - تعديالت : - مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم 2017/3422   

،  وميثله  �سلمان  ال�سعود  ابو  �سفيق  - وميثلها/حممد  العقارات  لدارة  البي�س  الرمل  املنذر: 
 -   )2017/1/17439( امل��ح��رر  رق��م  م�سدقة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�����س��ي  رج���اء   /
عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتى - احلي ال�سيني ، بناية رقم D4  حمل رقم 09 ، ت : 

 043623629 -  0557038944
املنذر اليه :  ما�سيف دينميك  جمهول حمل القامة 

1( و�سداد قيمة  رقم  حمل   y16 ( ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار
اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من 
تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��رءات القانونية التي حتفظ حقه 
يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء 
اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حممد كروم ، اجلن�سية : املغرب ،  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته 
البالغة 100% يف ال�سم التجاري قلعة اخلور للمقاولت الفنية - ن�ساط الرخ�سة التك�سية 
والر�سيات ، مقاولت فئة �ساد�سة ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان 
القت�سادية  التنمية  دائرة  بتاريخ 2014/11/12 يف  ال�سادر  رخ�سة جتارية رقم 729769 
معلوما  ليكن   - باك�ستان   : اجلن�سية   ، �سيد  ان��ور  �سيد  خالد  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيده/ موزه احمد 
حممد بن عبود النقبي - اجلن�سية : الإمارات  وطلبت الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف 
ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري مركز باري�س ال�سرق للتجميل ، ن�ساط الرخ�سة �سالون 
غري  من  والإك�س�سوارات  واحللي  التجميل  م��واد  بيع   ، �سيدات  كوافري   ، حناء  �سالون   ، ن�سائي 
املعادن الثمينه وكرميات التجميل ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة 
مهنية رقم 613494 ال�سادر بتاريخ 2011/6/7 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل كال 
من : ال�سيدة/ �سميه را�سد علي الكابوري النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات ، بن�سبة 50% ال�سيدة/ 
مها �سليمان حممد عبيد النقبي ، اجلن�سية : الإمارات ، بن�سبة 50%   ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
ماجد عبداهلل �سلمان فرحان احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على 
�ساطئ  �سالون  التجاري  ال�سم  100% يف  البالغة  )تنازل( يف ح�سته  يت�سمن  حمرر 
خورفكان للحالقة ، ن�ساط الرخ�سة �سالون حالقة رجايل ، حمام مغربي للرجال 
، واملرخ�س  من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 569199 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائرة  2008/10/14 يف  بتاريخ  ال�سادر 
للجميع  معلوما  ليكن   - الإم���ارات  :ت  اجلن�سية   ، امل�سلماين  عبيد  عبيد ح�سن  علي 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/9108  
املنذر / بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  - العنوان / اإمارة دبي - �سارع املنامه - منطقة دبي للتعهيد - بناية رقم 1 بناية بنك ابوظبي 
التجاري - الطابق الثاين - هاتف رقم 042959506 - بوكالة املحامي / عبداهلل حمد عمران ال�سام�سي وكيال عن بنك ابوظبي التجاري 
- �س م ع - مبوجب الوكالة امل�سدقة امام  الكاتب العدل بابوظبي - بتاريخ 2013/10/1 مبحرر رقم 1303010470 - وكيال عنه ال�سيد/ 

حممد حممد البدوي بالوكالة امل�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي باملحرر 2016/1/225825 بتاريخ 2016/10/30  
 C35  سقة� NPS املنذر اليه / حممد �سفيق نزار - هندي اجلن�سية - العنوان : ابوظبي - العني - �سارع جبل حفيت - فيال

�س ب : 7856  ، هاتف متحرك 0553268317 - الوظيفة : كاتب ملفات بال�سركة الوطنية للم�ساريع والتعمري - ذ م م - ابوظبي 
املو�سوع : انذار املنذر اليه ب�سرورة ب�سداد قيمة املديونية وقدرها 46.070.60 درهم مع الفائدة والر�سوم وامل�ساريف

تعاقد املنذر مع املنذر اليها بق�سد متويل ال�سيارة التي بيانها كالتايل : -  

ال�سيارة مما تر�سد يف ذمته مبلغ وقدره 46.070.60  ملا كان املنذر اليه تخلف عن �سداد الدفعات ال�سهرية امل�ستحقة مبوجب عقد بيع 
درهم - طالب املنذر املنذر اليه ب�سرورة ب�سداد الق�ساط امل�ستحقة عليه بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوي 

لذلك : وب�سفتنا الوكيل القانوين للمنذر/ بنك ابوظبي التجاري ننذركم ب�سرورة احل�سور اىل مقر البنك بالعنوان اعاله وذلك ل�سداد 
قيمة املديونية وقدرها 46.070.60  درهم املرت�سدة بذمتكم ، وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ اعالنكم بالنذار وال �سن�سطر ا�سفني 
اىل اتخاذ اجراءات حجز ال�سيارة املذكورة وبيعها ل�سالح املديونية املنوه عنها مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
   املخطر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

املبلغ كود ال�سيارة والمارة  نوع ال�سيارة  رقم اللوحة  موديل ال�سيارةامل�سل�سل

46.070.60 فولك�س واجن جيتا  خ�سو�سي احمر  75102 15- ابوظبي  12015

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
طارق حممد احمد حممد ال�سايب ، اجلن�سية : الإم��ارات وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري دار الظبي خلياطة العبايات وال�سيل 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 606175 
بتاريخ 2010/4/7 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان ، اىل �سريكه ال�سيد/ 
علياء حممد ربيع احلمودي ، اجلن�سية : الإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حممد عبداهلل حممد �سعيد ال�سم النقبي ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق 
ع��ل��ى حم���رر يت�سمن )ت���ن���ازل( يف ال���س��م ال��ت��ج��اري ق��ل��ع ال��ط��ري ل��ق��وارب النزهة 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 562570 
بتاريخ 2008/4/23 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان ، اىل ال�سيد/ �سريفة 
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الإم���ارات    : اجلن�سية   ، الرئي�سي  �سالح  علي 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
كبري الدين مقد�س علي ، اجلن�سية : بنغالدي�س  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري مدينة اأغادير للخياطة والتطريز 
واملرخ�س   ، القم�سة  تطريز   ، الن�سائية  املالب�س  وخياطة  تف�سيل  الرخ�سة  ن�ساط   ،
من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 526761 ال�سادر بتاريخ 
2004/3/7 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ حممد مو�سى ح�سني 
العدل يف  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   - بنغالدي�س    : اجلن�سية   - عزيز  حممد 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعـــــــالن       
حممد  ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
�سعيد خمي�س احمد النقبي ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( 
ن�ساط   ، وال�سيل  العبايات  خلياطة  املخمليه  ال��وردة  التجاري  ال�سم  يف   %51 البالغة  ح�سته  يف 
الرخ�سة تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية والعربية )العبايات الن�سائية( واملرخ�س من دائرة 
 2014/12/14 بتاريخ  ال�سادر   730819 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف    القت�سادية  التنمية 
ابراهيم احلمادي  احمد  وداد عبداهلل  ال�سيده/  اىل   ، بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف 
اج��ول  م�سطفى  ال�سيد/ حممد �سوكت عامل �سري  ال�سريك  ، مبوافقة  الإم���ارات   : ، اجلن�سية 
ليكن   - ن�سبة %49  اع��اله  بياناتها  املذكور  الرخ�سة  وال��ذي ميلك يف   ، : بنغالدي�س  ، اجلن�سية 
ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
  يف الدعوى  رقم  2017/1203 جتاري جزئي   

املدعي : البنك العربي املتحد 
 املدعي عليهم : مهي�س ناري ادناين 

دبي  واملعني من قبل حمكمة   ، الهادي  : عقيل حممد هادي ح�سن  /الدكتور  "يعلن اخلبري 
البتدائية خبري م�سرفيا يف الدعوى رقم 2017/1203 جتاري جزئي ، واملقامة من املدعي/
ادناين مدعو حل�سور  ناري  عليه/مهي�س  املدعي  فان  للمهمة  وتنفيذا  املتحد  العربي  البنك 
، واملقرر عقده يوم الحد   الجتماع اخلرة امل�سرفية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد منه 
يف  الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  �سباحا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف  م   2017/6/11 املوافق 
: ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار �سركة املالحة العربية وفندق رحاب 
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لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 
مكتب اخلبري    
الدكتور  عقيل حممد هادي ح�شن الهادي  

دعوة ح�شور    
اجتماع اخلربة امل�شرفية    

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1034
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ اجيت كومار مال�سريي كاليتنجال - هندي  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك ال ال�سيد/ �سلطان عبدالكرمي م�سلم املرزوقي 
- اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / كافترييا ركن احلياة - رخ�سة رقم )509672( 
تعديالت اخرى: مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1036

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ راجا رتنام بيك�سو داما�سكاندا ، هندي  اجلن�سية يرغب 
تيكايل  كولودي  ال�سيد/  اىل  ح�سة    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
كاناكادا�س - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية  : املفيد لتجارة الدوات الكهربائية 

وال�سحية - ترخي�س رقم )217260( 
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 79

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ بدر يو�سف احمد دروي�س ال علي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ مور�سيد بوتان ، 
بيديكايل بن بوتان بيديكاتيل امد - هندي اجلن�سية  بن�سبة )100%( يف موؤ�س�سة )كافترييا 
برج ال�سهباء( املرخ�سة برقم )614103( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن  فمن لديه اي اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 •• ابوظبي-الفجر:

الول   اأم���������س  ل��ي��ل��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
اأب����وظ����ب����ي ب���ك���ا����س���ر الأم���������واج، 
الثانية  ال��ن�����س��خ��ة  ف���ع���ال���ي���ات 
الرم�ساين  للمهرجان  ع�سرة 
نادي  ينظمه  ال��ذي   ،2017
تراث الإم��ارات، حتى 15 من 
بتوجيهات  اجل������اري  ال�����س��ه��ر 
ورعاية كرمية من �سمو ال�سيخ 
�سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س  ن��ادي ت��راث الإم���ارات. 

وو�سط اأجواء اخل�سوع والروحانية وعبق الليايل 
والتقرب  والرحمة  بالإميان  امل�سعة  الرم�سانية 
من اهلل �سبحانه وتعاىل، اأفتتح برنامج املهرجان 
اأف�سل  م�سابقة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  مبناف�سات 
والأ�سبال  ال�سباب  لفئتي  الكرمي  للقراآن  مرتل 
الأردن،  الإم����ارات،  م��ن  مت�سابقا   23 مب�ساركة  
امل���غ���رب، م��وري��ت��ان��ي��ا، كندا،  ، م�����س��ر،  ب��اك�����س��ت��ان 
التي حتظى  امل�سابقة  النادي من  اليمن، ويهدف 
اآل  زاي��د  ال�سيخ �سلطان بن  بدعم كبري من �سمو 
وجتويد  ت��الوة  على  ال�سباب  ت�سجيع  اإىل  نهيان 
حددتها  �سوابط  �سمن  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  وحفظ 
جل���ن���ة حت��ك��ي��م م��ت��خ�����س�����س��ة ب���رئ���ا����س���ة ال���واع���ظ 
كل  وع�سوية  اجلنابي  اإبراهيم  الدكتور  الديني 

اإبراهيم  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ن 
اأن�س  وال����دك����ت����ور  امل�������س���ه���داين 

ق�سار .
�سعادة  الف��ت��ت��اح،  ح�����س��ر ح��ف��ل 
املدير  امل���ه���ريي  اأح���م���د  ���س��ن��ان 
التنفيذي لالأن�سطة والفعاليات 
حممد  اهلل  ع����ب����د  و������س�����ع�����ادة 
التنفيذي  امل����دي����ر  امل���ح���ريب���ي 
و�سعاة  امل�������س���ان���دة،  ل��ل��خ��دم��ات 
املدير  الرميثي  اهلل  عبد  علي 
والعالم،  للدرا�سات  التنفيذي 
عمهي  �سعيد  من�سور  و���س��ع��ادة 
امل��ن�����س��وري ن��ائ��ب ���س��م��و مدير 
عام مركز �سلطان بن زايد، بجانب عدد من كبار 
الراعية،  اجلهات  وممثلي  ال��ن��ادي،  يف  امل�سئولني 
وجمهور كبري. حيث اأثنت اللجنة العليا املنظمة  
�سغار  التالميذ  م�ساركة  اأهمية  على  للمهرجان 
عام  ك��ل  ت�ستقطب  ال��ت��ي  امل�سابقة  ه��ذه  يف  ال�سن 
اأع����دادا ج��دي��دة م��ن كافة اأب��ن��اء ال��دول��ة والوطن 
الإ�سالمية، من حملة م�سروعنا  العربي والدول 

حلفظ وتالوة كتاب اهلل.
من ناحيته اأكد الدكتور اإبراهيم اجلنابي اأهمية 
ب��ف�����س��ل توجيهات  وت��وا���س��ل جن��اح��ه��ا  امل�����س��اب��ق��ة 
وج���ه���ود ودع�����م ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن زايد 
وا�ستمرارها  ب��اإط��الق��ه��ا  وّج���ه  ال���ذي  ن��ه��ي��ان،  اآل 
القراآن الكرمي  لتكون حافزا لل�سباب على حفظ 

�سلة  وبناء  واأح��ك��ام��ه،  جتويده  و�سبط  وت��الوت��ه 
 : اجلنابي  وق��ال  وال��ق��راآن  ال�سباب  ب��ني  حقيقية 
نحن بحاجة ما�ّسة اإىل زيادة وعي ال�سباب لفهم 
، بعيدا عن مناحي  القراآن فهما �سحيحا �سليما 
يقّوم  اهلل  ك��ت��اب  اأن  باإعتبار  وال��ت�����س��دد،  التطرف 

�سلوك الن�سان وفكره وكل مناحي حياته . 
امل�سابقة  الكبري على  الإقبال  اإىل  واأ�سار اجلنابي 
اإدارة  قدمتها  التي  للت�سهيالت  نظرا  العام  ه��ذا 
الأج��واء واجلوائز،  للم�ساركني من حيث  النادي 
املناف�سات  يف  امل�����س��ارك��ني  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
اأن  ك��ام��ال. مو�سحا  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��ن حفظة 
لتحديد  اللجنة  تتبعها  التي  التحكيم  �سوابط 

الفائزين  الذين �سيتم تكرميهم يف حفل خا�س 
ال�سوت  ت��ق��وم على ح�سن  اجل���اري،   15 ي��ق��ام يف 
واإت���ق���ان اأح���ك���ام ال��ت��ج��وي��د ك��ام��ل��ة م��ث��ل احلركات 
والوقف والبتداء وخمارج احلروف واملد والغنة 
والإدغام وامليم ال�ساكنة والنون ال�ساكنة والتنوين 
والتفخيم والرتقيق، كحيثيات اأ�سا�سية لحت�ساب 
نقاط الفوز يف هذه امل�سابقة الكبرية التي تعتر 

من اأهم امل�سابقات يف اأبوظبي .
اأع��رب املت�سابق الإم��ارات��ي حممد عبد  من جهته 
 15 – 18 ع��ام��ا ، وي��ح��ف��ظ   البا�سط احل��م��دي 
ج����زءا م���ن ال����ق����راآن، ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��امل�����س��ارك��ة يف 
ال�سكر  زمالئه  عن  نيابة  مقدما  امل�سابقة،  ه��ذه 

ال�سيخ  ���س��م��و  اإىل  وال���ع���رف���ان 
�سلطان بن زايد اآل نهيان، على 
للم�ساركني  وتبنيه  لها،  دعمه 
وف��ت��ح امل��ج��ال اأم��ام��ه��م لإب���راز 
اإحياء  يف  وامل�ساهمة  قدراتهم 
م�سروع حفظ القراآن وتالوته 

وجتويده. 
اأ�شغر مت�شابق 

 �سفق اجلمهور طويال لأ�سغر 
امل�سابقة وهو  مت�سابق يف هذه 
ال�سحات  وائل  التلميذ حممد 
ويبلغ  م�����س��ر،  م���ن   م�سطفى 
�سنوات،  ث���م���اين  ال��ع��م��ر  م���ن 

�سورة  م���ن«  لآي����ات  ق����راءة متميزة  ق���دم  اأن  ب��ع��د 
والتجويد،  ال��ت��الوة  اأح��ك��ام  ك��ام��ل  متقنا    « ع��م 
وق��ال حممد وائ��ل ال��ذي يحلم ب��اأن ي�سبح عاملا 
كبري خل��دم��ة الإ���س��الم وال��دف��اع ع��ن ق�ساياه : 
مل اأخ�س املناف�سة مع من هم اأكر مني �سنا، ويف 
�ساأخ�س�سها  فاإنني  الأوىل  باجلائزة  فوزي  حال 
التي  امل�سابقة  وتتوا�سل  واملحتاجني.  للفقراء 
ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا ن��ح��و 160 م��ت�����س��اب��ق��ا ���س��م��ن 5 
املتناف�سني  م���ن  ج���دي���دة  مب��ج��م��وع��ة  ج�����ولت 
الذين يطمحون للفوز بجوائز امل�سابقة القيمة 
مالية  جائزة  الأول  باملركز  الفائز  ينال  حيث   ،
بقيمة 20 األف درهم ، والثاين 15 األف درهم ، 
والثالث 10 اآلف درهم ، والرابع 8 اآلف درهم ، 

واخلام�س 5 اآلآف درهم . 
وق�����دم ن�����ادي ت�����راث الإم������ارات 
للجمهور عقب ختام مناف�سات 
امل�سابقة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة 
ع��ي��ن��ي��ة وذل������ك بدعم  ج����وائ����ز 
ال�سركات  م����ن  ال���ع���دي���د  م����ن 
ال��وط��ن��ي��ة وهي  وامل���وؤ����س�������س���ات 
: م����رك����ز ����س���ل���ط���ان ب�����ن زاي�����د 
لل�سئون  ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة   ،
امل�سعود  والأوق��اف،  الإ�سالمية 
اأ�سدقاء  ج��م��ع��ي��ة  ل��ل�����س��ي��ارات، 
البيئة، الحتاد الريا�سي العام 
للموؤ�س�سات احلكومية، ال�سيف 
حني  يف  اللبنانية.   القرية  مطعم  جرافيك�س، 
يتوا�سل برنامج املهرجان، بجملة من اجلولت 
وبرنامج  م���رت���ل،  اأف�������س���ل  مل�����س��اب��ق��ة  اجل����دي����دة 
املحا�سرات الدينية، مب�ساركة نخبة من العلماء 
ورجال الفكر والدعاة من �سيوف �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ، رئي�س الدولة  
»حفظه اهلل » ل�سهر رم�سان، بالتعاون والتن�سيق 
مع الهيئة العامة لل�سئون الإ�سالمية والأوقاف 
مبنا�سبة  متخ�س�سة  ن��دوة  تنظيم  اإىل  اإ�سافة   ،
ال�سيخ  ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور   ذك��رى وف��اة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«. عدد 
والعني  ابوظبي  مراكز  يف  الفعاليات  من  كبري 

والوثبة وال�سمحة و�سويحان

»طرق دبي« تطلق التحديث اجلديد للتطبيق الذكي ملجلة »�صالمة«
•• دبي –الفجر:

ال��ت��ح��دي��ث اجلديد  ال��ط��رق وامل��وا���س��الت يف دب���ي  اأط��ل��ق��ت هيئة 
ت�سهيل  بهدف  حديثة  بتقنيات  »�سالمة«  ملجلة  الذكي  للتطبيق 
بالواقع  معززة  ذكية  باألعاب  مدعوماً  الت�سفح،  عملية  وت�سريع 
بالق�سايا  املتخ�س�سة  امل��ج��ل��ة  اإي�����س��ال  يف  ت�ساعد  الف��رتا���س��ي 
املرورية اإىل الأطفال امل�ستهدفني يف كل مكان، حيث ميكن حتميل 
التطبيق Salamamagazine على اأي هاتف حممول ذكي 
الإلكرتونية  املتاجر  ومتوفر يف  وه��و جم��اين  ب��اد،  اآي  اأو جهاز  
كتابة  م�ستخدم  اأي  ي�ستطيع  حيث  واآن���دروي���د،  اآب��ل  لتطبيقات 
ا�سم التطبيق وحتميله بكل �سهولة.  واأكدت املهند�سة ميثاء بن 
اهتمام  بالهيئة،  والطرق  امل��رور  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  عدي، 

املوؤ�س�سة بفئة الأطفال يف املجتمع وتزويدهم باملهارات واملعارف 
ال�سرورية لبناء جيل واع وملتزم بالقواعد وال�سلوكيات املرورية، 
اإىل  م�سرية  »���س��الم��ة«،  املحببة  الكاريكاتورية  ال�سخ�سية  ع��ر 
   Salamamagazine �سالمة  ملجلة  ال��ذك��ي  التطبيق  اأن 
والإ�سافات التي اأدخلت عليه يف التحديث اجلديد �سوف ي�ساهم 
الأطفال  توعية  جت��اه  واأه��داف��ن��ا  روؤي��ت��ن��ا  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل 
للتوعية  وق��ال��ت: لدينا خطة  الإم��ارات��ي.  املجتمع  وال��ط��الب يف 
املرورية ت�ستهدف جميع الفئات يف املجتمع مبا يف ذلك الأطفال، 
الو�سول  والتقنيات  ال��و���س��ائ��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  خ��الل  م��ن  ون�سعى 
الدرا�سات  خ��الل  م��ن  واإن���ه  املنا�سبة،  ب����الأدوات  الفئات  تلك  اإىل 
الطفال  ف����اإن  م�ستمرة  ب�����س��ورة  جن��ري��ه��ا  ال��ت��ي  وال���س��ت��ب��ي��ان��ات 
حتوي  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  الأج��ه��زة  ا�ستخدام  اإىل  ال��ع��ادة  يف  مييلون 

قمنا  ولذلك  الرتفيهية،  والتطبيقات  الألعاب  من  كبريا  ع��ددا 
منت�سف  يف  م��رة  اأول  اأطلقناه  ال��ذي  ال��ذك��ي  التطبيق  بتحديث 
اأهمها  التحديثات،  م��ن  الكثري  عليه  واأج��ري��ن��ا   ،2015 ال��ع��ام 
اإ�سافة األعاب ذكية معززة بتقنيات الواقع الفرتا�سي التي تّقرب 
الأطفال من البيئة املرورية والر�سادات والقواعد املرتبطة بها. 
التقنية  ال�سركات  مع  عملوا  املوؤ�س�سة  يف  اخل��راء  اأن  واأو�سحت 
على جعل التطبيق اأ�سرع واأ�سهل من ال�سابق، خ�سو�ساً يف ت�سفح 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  �سهرياً  حتديثها  يتم  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  املجلة 
ال�سكل  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  املطبوعة،  الورقية  املجلة  �سدور 
�ساملة يف  واإج��راء تعديالت  التطبيق،  البداية يف  العام ل�سفحة 
الت�ساميم والألوان مبا يتنا�سب مع التعديالت التي طراأت على 

الهوية املوؤ�س�سية اجلديدة لهيئة الطرق واملوا�سالت. 

اآخر موعد لتقدمي الرت�شيحات اليوم 

جائزة اأبوظبي 2017 تدعو اجلميع لالإ�صراع بتقدمي الرت�صيحات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ُيغلق باب الرت�سيحات جلائزة اأبوظبي لعام 2017، يوم ال�سبت 3 يونيو اجلاري. 
وقد اأتاحت فرتة الرت�سيح التي امتدت ل�سبعة اأ�سابيع الفر�سة اأمام اأفراد املجتمع للم�ساركة يف ت�سليط ال�سوء على 

اأ�سخا�س قاموا باأعمال خرّية عادت بالنفع على جمتمع اإمارة اأبوظبي، من خالل تر�سيحهم للجائزة. 
حني اأن يكونوا من املواطنني اأو املقيمني اأو غري املقيمني يف اأبوظبي من خمتلف الأعمار،  ي�سار اإىل اأنه ميكن للمر�سَّ

كما ي�سمل ذلك املقيمني خارج الدولة، طاملا اأنهم اأ�سهموا يف تنمية جمتمع اإمارة اأبوظبي. 
وطرق  ح  املر�سَّ عن  معلومات  ذك��ر  مع  باجلائزة  جديرون  يرونهم  من  تر�سيح  اإىل  اجلميع  اأبوظبي  جائزة  تدعو 

التوا�سل مع املتقدم بالرت�سيح. 

حتت رعاية �شلطان بن زايد

نادي تراث الإمارات يفتتح مهرجانه الرم�صاين  12 باجلولة الأوىل من م�صابقة اأف�صل مرتل للقراآن الكرمي
ـــري مــن  ـــب عــــــدد ك
ـــات يف  ـــي ـــال ـــع ـــف ال
ــي والــعــني  ــب ــوظ اأب
والوثبة وال�شمحة 
و�ـــــشـــــويـــــحـــــان

من  مت�شابقا   23
8 دول يتناف�شون 
ــــوة و�ـــشـــط  ــــق ب
اخل�شوع  ــواء  اأج
والـــروحـــانـــيـــة

تتنوع بني الربامج احلوارية، والتالوات، والفتاوى، وختمات القراآن الكرمي

قنوات واإذاعات ال�صارقة تواكب روحانيات �صهر رم�صان ب� 25 برناجمًا دينيًا
الكرمي وتقدمي تدبرات يف معانيها.

»اإذاعة القراآن الكرمي«
ح�����ددت اإذاع�������ة »ال�����ق�����راآن ال���ك���رمي« 
ال��رم�����س��ان��ي��ة ع�سرة  ���س��م��ن دورت���ه���ا 
اليوم،  م�����دار  ع��ل��ى  ت��ب��ث��ه��ا  ب����رام����ج، 
الإم����ارات«،  »ق���ّراء  برنامج  تت�سمن 
اإماراتياً  قارئاً   25 ي�ست�سيف  الذي 
���س��ج��ل��وا ت������الوات واآذان���������ات ت��ب��ث يف 
ال�سوء  وي�سلط  ال��رن��ام��ج،  حلقات 
وامل�ساجد  الإم��ارات��ي��ني  الأئ��م��ة  على 
التي يئمون فيها امل�سلني يف اإمارات 

الدولة ال�سبع.
الآي���ات«،  »ق�س�س  برنامج  ويتناول 
ال���ق���راآن  يف  وردت  ال���ت���ي  ال��ق�����س�����س 
العرة  على  ال�سوء  م�سلطاً  الكرمي 
ب�سكل  ق�سة  ك��ل  ت�سرد  حيث  منها، 
يتلوها  ب����اآي����ات  وت���خ���ت���م  خم��ت�����س��ر 
القارئ هزاع البلو�سي. اأما »الأدعية 
اأدعية  ي��ورد  برنامج  فهو  القراآنية«، 
اهلل، يف حلقات  كتاب  ذكرها يف  ج��اء 
ب�سوت  دق��ائ��ق،   3 اإىل  مدتها  ت�سل 

القارئ رعد الكردي.
وت�سلط الإذاعة يف برنامج »تاأمالت 
املعجزات  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ق���راآن���ي���ة« 
والإن�سان  ال��ن��ب��ات  م���ن  ال���ك���ون،  يف 
واحل�����ي�����وان، ال���ت���ي ج�����اء ذك����ره����ا يف 
القراآن الكرمي، مع توفري �سرح واٍف 
القارئ  ب�سوت  الآي���ات  وتتلى  عنها، 

ويف حتفيز لنهج البتكار، تقدم اإذاعة 
القراآن الكرمي من ال�سارقة برناجماً 
اأئمة  ق��ارئ��اً من   30 ل�  ت��الوات  يبث 
ال�سجية،  الأ�سوات  اأ�سحاب  الإم��ارة 
تبث تالوتهم لأول مرة عر الأثري، 
كما تعر�س القناة برنامج  »ف�سائل 
15 حلقة  ي��اأت��ي يف  ال����ذي  ال�����س��ور« 
ن�سو�س  يف  القراآنية  ال�سور  تتناول 
التي  ال�سحيحة  النبوية  ال�سنة  من 
و�سبب  تالوتها  واأج��ر  ف�سلها  تبني 
اإىل برنامج »تف�سري  اإ�سافة  نزولها، 
البيان« الذي ي�سرح مفردات القراآن 
بالغتها،  ج����الل  وي���ب���ني  ال����ك����رمي، 

وح�سن اختيارها.
واأع��������دت الإذاع���������ة ب����ني ال����ت����الوات، 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��وا���س��ل ال��ت��ي تري 
ب����ال����ف����ائ����دة، مثل  ال�������س���ائ���م  وق������ت 

ال���دو����س���ري، يف ح��ني يعر�س  ي��ا���س��ر 
اأ�سئلة  رم�سانية«  »ت�ساوؤلت  برنامج 
ابن  ال�سيخ  ���س��رح  م��ن  ال�سائم  تهم 
عثيمني، رحمه اهلل، يف حلقات تبلغ 

مدتها 3 دقائق.
الإب���داع���ات ال��ف��ري��دة ل��ق��راء العامل 
برنامج  م��ن  ج���زءاً  �ستكون  العربي، 
»ن���وادر ال��ت��الوات«، ال��ذي ي�ستعر�س 
م�سايخ  ك����ب����ار  م�����ن  ن���خ���ب���ة  �����س����رية 
باإحدى  حلقة  ك��ل  وتختم  ال��ق��راءة، 
اأمثال:  من  لقراء  النادرة  التالوات 
وحممد  عبدال�سمد،  البا�سط  عبد 
امل��ن�����س��اوي، وع��ل��ي ج��اب��ر، واحلافظ 
خليل اإبراهيم. اأما »روائع التالوات 
لأجمل  ت���الوات  في�ستعر�س   »30
باآيات  ت���اأث���رياً  واأك���ره���ا  الأ����س���وات 

خمتارة.

•• ال�صارقة-الفجر:

مواكبة  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه���ا  اإط��������ار  يف 
رم�سان  ل�سهر  الروحانية  الأج���واء 
امل�����ب�����ارك، ت���ق���دم ق����ن����وات واإذاع��������ات 
�سمن  ل��الإع��الم،  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
دورتها الراجمية الرم�سانية لعام 
2017، باقة تت�سمن 25 برناجماً 
الأوق���ات على  تبث يف خمتلف  دينياً 

مدار اأيام ال�سهر الف�سيل.
الثالث:  املوؤ�س�سة  ق��ن��وات  وت��ع��ر���س 
كلباء،  م���ن  وال�����س��رق��ي��ة  ال�������س���ارق���ة، 
12 برناجماً  والو�سطى من الذيد، 
تبث  املوا�سيع، يف حني  متنوع  دينياً 
اإذاعتا »القراآن الكرمي« و«ال�سارقة«، 
عر  م�سموعة  ومادة  برناجماً   13

الأثري. 

قناة ال�شارقة
بالعدد  ال�����س��ارق��ة  ق��ن��اة  وا���س��ت��اأث��رت 
الأك����ر م��ن ال��رام��ج ال��دي��ن��ي��ة عر 
ال�سهر  خ��الل  التلفزيونية  القنوات 
الف�سيل، بواقع ثمانية برامج، ياأتي 

خمت�سر يف ع�سرة دقائق لكل حلقة 
مع ال�سيخ عثمان اخلمي�س.

رحاب  »يف  ب��رن��ام��ج  ال��ق��ن��اة  وت���ق���دم 
�سورة«، الذي يعر�س ال�سور القراآنية 
امل���الم���ح ال��ع��ام��ة ل��ك��ل �سورة  م��ب��ي��ن��اً 
ال�سريف،  امل�����س��ح��ف  يف  وت��رت��ي��ب��ه��ا 
اآياتها،  ن��زول  و�سبب  ب��ه،  تتميز  وم��ا 
تنا�سق  بيان  اإىل  الرنامج  وي��ه��دف 
خامتتها،  م����ع  �����س����ورة  ك����ل  م���ط���ل���ع 
واملوا�سيع التي تتناولها ب�سكل عام، 
اخللقية  والقيم  العلمية  والإ�سارات 

والرتبوية التي تت�سمنها.
القناة يف برنامج »ماآذن  وت�ستعر�س 
الإ�سالمية  ال���ع���م���ارة  ال�������س���ارق���ة«، 
واملكتبات  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  مل�ساجد 
امللحقة بها، يف حني يتناول برنامج 
ال��ث��ال��ث، ال�سنن  »ورق�����ات« يف ج��زئ��ه 
امل�سلمني،  ع��ن��د  امل��ه��ج��ورة  ال��ن��ب��وي��ة 
اإىل  دع���وة  ال��رن��ام��ج  ي�سكل  بحيث 
عليها،  والرتكيز  ال�سنن  هذه  اإحياء 
اأم���ا ب��رن��ام��ج »اإن��ه��ا ط��ي��ب��ة«، فتهدف 
التعريف  اإىل  خ���الل���ه  م���ن  ال��ق��ن��اة 
باملواقع التاريخية يف املدينة املنورة.

يف مقدمتها الرنامج الأكر �سعبية، 
»مدفع الإف��ط��ار«، ال��ذي ي�سنف من 
اجلماهريية،  الدينية  الرامج  فئة 
حلظات  مبا�سرة  الهواء  على  وُينقل 
م���ا ق��ب��ل غ����روب ال�����س��م�����س واإط����الق 
املدفع اإيذاناً بحلول موعد الإفطار، 
و�سط تفاعل اجلمهور مع الرنامج 

واأ�سئلته التي يطرحها املذيع.
»م�سابقة  ك���ذل���ك  ال���ق���ن���اة  وت����ق����دم 
الرنامج  ال��رم�����س��ان��ي��ة«،  اخل��ت��م��ة 
ال��ت��ف��اع��ل��ي ال��ي��وم��ي امل��ب��ا���س��ر، الذي 
لكتاب  خ��ت��م��ة  ع���ر����س  اإىل  ي���ه���دف 
عر  اجلمهور  مب�ساركة  تعاىل  اهلل 
وعر�س  الرنامج،  بهاتف  الت�سال 
ال�����ق�����راآن  ت�������الوة  م�������س���ارك���ات���ه���م يف 
ال���ك���رمي وت�����س��ح��ي��ح م���ا ي��ل��زم منها، 
الرد  فيتناول  »فتاوى«،  برنامج  اأم��ا 
عدد  ح��ول  النا�س  ا�ستف�سارات  على 
ال�سريعة  يف  الفقهية  امل�����س��ائ��ل  م��ن 
برنامج  ي�سلط  حني  يف  الإ�سالمية، 
ال�سرية  على  ال�سوء  النبوة«  »غر�س 
النبوية لنبينا حممد �سلى اهلل عليه 
اإىل وفاته، ب�سكل  و�سلم، من مولده 

قناة ال�سرقية من كلباء
ال�سرقية  قناة  تعر�س  جانبها،  م��ن 
هي:  دينية  برامج  ثالثة  كلباء  من 
الذي  رم�����س��ان«،  يف  »حلظة  برنامج 
بالقراآن  اخل��ا���س  اجل��ان��ب  ي��ت��ن��اول 
اليوم،  ح��ي��ات��ن��ا  ورب���ط���ه يف  وال�����س��ن��ة 
»ن�سمات  ب���رن���ام���ج  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
النفحات  عن  يعر  ال��ذي  اإميانية«، 
ورقات متنوعة  �سكل  الإميانية على 
الرحمن  ط��اع��ة  على  ال�سائم  حت��ث 
ال�سهر  يف  وال��رح��م��ة  املغفرة  وط��ل��ب 
الر�سول«،  و«اأخ���الق���ي���ات  الف�سيل، 
مكارم  م��ن  جمموعة  يعر�س  ال���ذي 
ت�سكل مالمح اخللق  التي  الأخ��الق 
ر�سولنا  ك���ان مي��ل��ك��ه  ال����ذي  ال��ن��ب��ي��ل 

الكرمي �سلوات اهلل و�سالمة عليه.

قناة الو�شطى من الذيد
اأم������ا ق���ن���اة ال���و����س���ط���ى م����ن ال���ذي���د، 
الف�سيل  ال�����س��ه��ر  خ����الل  ف��ت��ع��ر���س 
حلقات جديدة من برنامج »تدبرات 
ال��ذي يخ�س�س ك��ل حلقة  ق��راآن��ي��ة«، 
القراآن  م���ن  م��ع��ي��ن��ة  اآي�����ات  لتف�سري 

التنبيه مبواقيت ال�سلوات اخلم�س، 
وال�����ع�����د ال����ت����ن����ازيل ل���رم�������س���ان مع 
اخلتمة  وع���داد  رم�سانية،  اأح��ادي��ث 
الرم�سانية، واأذكار ال�سباح وامل�ساء، 
النبوية  الأدع����ي����ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
الأربعني  اأحاديث  و�سل�سلة  اجلديدة 

النووية.

»اإذاعة ال�شارقة«
ال�سارقة  اإذاع������ة  ت��ب��ث  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
ث��الث��ة ب��رام��ج دي��ن��ي��ة، ه��ي: اخلتمة 
بعد  يبث  برنامج  وه��و  الرم�سانية، 
م��ب��ا���س��رة يف حلقة  ال��ع�����س��ر  ����س���الة 
م�ساجد  اإح��دى  من  مبا�سرة  ترتيل 
املقرئ  ال�����س��ي��خ  ي��ن��ق��ل��ه��ا  ال�������س���ارق���ة، 
�سريزاد عبد الرحمن، ب�سحبة رواد 
امل�سلني  لتالوات  ي�ستمع  اهلل،  بيوت 
يومي  ورد  يف  م��ب��ا���س��رة  وي�سححها 
ي��ك��م��ل خ��الل��ه خ��ت��م��ة ك��ام��ل��ة لكتاب 
الرنامج  وي�ستهدف  وج��ل،  عز  اهلل 
ال�سغار  من  العمرية  الفئات  جميع 

والكبار. 
اأما »�سريعة النور«، اأحد اأهم برامج 
اإذاع�������ة ال�������س���ارق���ة، ف��ي��ت��خ�����س�����س يف 
من  جمموعة  وي�ست�سيف  الإف��ت��اء، 
ال�سوؤون  دائ��رة  من  واملفتني  العلماء 
بال�سارقة  والأوق�������اف  الإ���س��الم��ي��ة 
واأ�ستاذة من جامعة ال�سارقة، يقدمه 
كل من ال�سيخ اإ�سحاق عبد اللطيف، 

وال�سيخ يحيى علي.

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1661  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  قمر �سهراز حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ام 
القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه قمر �سرياز حممد نظري 
مببلغ وقدره )41.432.28 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %2.49 
من تاريخ:2001/12/20 وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س   2017/6/7
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1616  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  الدينار خلدمات الفنية ذ.م.م حاليا ، يونايتد لالملنيوم �س.ذ.م.م - �سابقا 
- الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م - حاليا - وميثلها مديرها/نا�سر رو�سن علي نا�سر 2- نا�سر 
رو�سن علي نا�سر جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بو�سكو ل�سناعة الملنيوم والزجاج - 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   60.381( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء   املوافق  2017/6/14 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �شفرت
/عبدالقادر  امل���دع���و  ف��ق��د 
امل�سهراوي،  عبدالقادر  زياد 
ف����ل���������س����ط����ني اجل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )3859045(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/8086698

فقدان جواز �شفرت
�سيناراثنا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الج����������ي����������اوان����������ا م�����وه�����وت�����ي 
اب�����وه�����ام�����ي�����الج�����ي را����س���ي���ك���ا  
�سريلنكا   ، م���ادو����س���ان���ك���اي 
رقم  �سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
يجده  م���ن   )6826998(
رقم  بتليفون  الت�����س��ال  عليه 

 055/1741782

فقدان جواز �شفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ام��ران ح�سن ليت ابوطيب، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������س 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )8410671(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/9300975
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العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/9 ا�شكالت عمالية 
 - الزحيلي  دي��ب  حممد  الرحمن  عبد   -  1  : �سده  امل�ست�سكل  اىل 
 جمهول حمل القامة مبا اأن امل�ست�سكل / الراجحي لالن�ساءات - ذ م م 
وميثله : بدر حممد علي القرق -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة 
بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/6/8 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 
عليكم  ي��ت��وج��ب  وال���ت���ي  اع����اله  ال����س���ك���ال  يف  ل��ل��ن��ظ��ر   ch1B.6
ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم 

مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1184 جتاري جزئي 

ان  اب��رار احمد خواجة غالم ر�سول جمهويل حمل القامة مبا  املدعي عليه /1 - خواجة  اىل 
املدعي / بنك الحتاد الوطني - �س م ع وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه مبا ان املدعي / بنك 
الحت��اد الوطني - �س م ع  قد اق��ام الدعوى امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/30 احلكم التمهيدي التايل : فلهذه ال�سباب - حكمت املحكمة 
باجلدول  ال���دور  �ساحب  امل�سريف  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة 
- وتكون مهمته كالتي : - الط��الع علىملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما  ع�سى ان 
يقدمه اخل�سوم - النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية 
والزمت  واتعابه  اخلبري  وم�سروفات  ح�ساب  ذمة  على  كامانة  دره��م  الف  اربعة  مبلغ  وح��ددت 
 2017/8/1 وجل�سة  المانة  ل�سداد   2017/6/6 جل�سة  وح��ددت  املحكمة  خلزينة  ب�سدادها  املدعي 
املوافق 2017/6/6   الثالثاء  يوم  املحكمة جل�سة  لها  المانة. وحددت  �سداد  بعد  التقرير  ليداع 

.Ch1.C.13 ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر
 يف  الدعوى 2016/503  نزاع تعيني خربة جتاري  

اىل املتنازع �سده/1-  جهاد م�سرة  جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ 
الركن الورب��ي - �س ذ م م وميثله : �سامل علي �سامل عبداهلل النعيمي  
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف و�سمول بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق 2017/6/6   ال�ساعة 9.30 �س 
مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�شم                                                

حماكم دبي

الت�شويات الودية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

يف الطعن 2017/340 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن / ميالد غال معلي غلوي �سدر  وميثله/ مع�سومة ح�سن 
نا�سر ال�سايغ - باإعالن املطعون �سدهما/ 1- با�سار بهروز رزاقي ، 

2- افيار للو�ساطة العقارية �س ذ م م  - جمهويل حمل الإقامة  
ويتوجب  اأع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم 
�سحيفة  علي  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  ايل  احل�سور  عليكم 

الطعن املقدمة �سدكم
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/938  ا�شتئناف مدين    
ال�سرق  زه��ور  2-�سركة  بابكر  علي  حممد  1-ع��ادل  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
للتجارة - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بخيت بن 
عبدالعزيز  ا�سماعيل  خالد   : وميثله  اجلهني  العرفى  نايف  بن  حممد 
حممد الزرعوين -  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/537 
مدين جزئي - وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/6/12  ال�ساعة 
او  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.30 �سباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2411  جتاري جزئي              

ال�سيدة/  قانونا   م ومتثله  م  ذ  �س   - 1- مطعم لقونا   / املدخل  اخل�سم  اىل 
ح��ن��ان ح���امت ع��ب��دال��ع��زي��ز  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ب��ن��ك دبي 
عليك  اأق��ام  قد    - م�سحار  بن  عبيد  خمي�س  مهري  احمد  وميثله:  ال�سالمي 
 516.602( وق��دره  مببلغ  عليها   املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف والت���ع���اب.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم الربعاء  
املوافق  2017/7/5  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1542  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-با�سن فن ال�سوكول - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ املدينة للتغليف - �س ذ م م وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سم ملف النزاع رقم )2017/200( بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   18.453( وقدره  عليه مببلغ  املدعي 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/6/6  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1633  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-وورل��د واي��د اوك�سنريز  ليميتد  جمهول حمل القامة 
والنقليات  وال��غ��از  النفط  ح��ق��ول  خل��دم��ات  ���س��اري  موؤ�س�سة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
العامة -  وميثلها جابر �ساري بلو�س براك املزروعي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه اأمر اأداء مبلغ وقدره  اربعمائة و�ستة 
واربعون الف وخم�سمائة و�ست واربعون درهما و6 فلو�س.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.12 يوم الثالثاء  املوافق  2017/6/13   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1008  جتاري كلي               
امل��رام��اه جم��ه��ول حمل  ب�سري  ب�سري خمي�س  1-اب��راه��ي��م   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني - �س م ع وميثله : فهد �سلطان 
ال��زام املدعي عليه بان يوؤدي  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها   علي لوتاه قد 
للبنك املدعي مبلغ 997635 درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/2/19 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/7/9  ال�ساعة 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  10.00 �س 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1127  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عبا�س داود فرحات  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق��ام  قد    - لوتاه  علي  �سلطان  فهد   : ع وميثله  م  �س   - العربي  البنك 
املدعي عليها مببلغ وقدره )82.106.72  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
القانونية بواقع  املحاماة والفائدة  اتعاب  درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
يوم  لها جل�سة  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�����س��داد  وح��ت��ى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12
Ch1.C.14 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2017/6/8   اخلمي�س  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه 

مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1721  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بر�ستيج لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
علي عبدالرحمن  : ح�سني  م وميثله  م  ذ  ���س   - رينتال  ك��ار  باحل�سا  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ    من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   59.997.90(
ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/6/12  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ادارة الدعوى  الأق��ل )علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب  اأي��ام على  بثالثة 

اىلحمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1543   جتاري جزئي              

ا���س لل�سيافة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان  ار  اىل املدعي عليه / 1-ك��ي 
ابراهيم اجلرمن - قد  ا�سماعيل  : علي  م م وميثله  ذ  للتغليف - �س  املدينة  املدعي/ 
 2017/534 النزاع  ملف  �سم  املحكمة  م��ن   نلتم�س  ومو�سوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام 
جتاري واملحال من ق�سم الت�سويات الودية للمنازعات وال��زام املدعي عليها بان توؤدي 
مبلغ وقدره )67.258( والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  والر�سوم  بامل�ساريف  والزامه  التام 
الحد   املوافق  2017/6/4  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1596  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-تي ا�س �سوهي للنقليات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  الثقيلة    بال�ساحنات  امل��واد  لنقل  �سانديجاره  املدعي/  ان  مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )145000 درهم( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد 
 Ch1.C.14 يوم الثالثاء  املوافق  2017/6/20  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1003   مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد ح�سني حممد عمر  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سوبريو �ساخ�ست   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )11500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/6/5  
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/561   تنفيذ مدين  
وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - عربية  الرحمن  عبد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م   م  ذ  �س   - للتجارة  الح���رتاف  ل�سركة  القانوين  املمثل  وامل��دي��ر  ال�سريك 
العيد غري�سي علوي  التنفيذ/احمد  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - و�ساحب  مالك  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   -
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )586360( 
�ستبا�سر  املحكمة.  وعليه فان املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/771   تنفيذ مدين  

ار���س��ي��د  جم��ه��ول حمل  م���روك  �سليمان علي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  قد  العتيبي   ردن  ح�سني  التنفيذ/فواز  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )852020( درهم وعليه يرجى التنفيذ مبا جاء يف منطوق 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  احلكم  
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1039
البيع  باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف  ال�سيد/ جان حممد خان غالم داود -  بان  ليكن معلوما للجميع 
راز حممد  ال�سيد/  البالغة )100%( وذلك اىل  والتنازل عن جزء من ح�سته )50%( من كامل ح�سته 
بن نزر حممد ، باك�ستاين اجلن�سية ، كما يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته )50%( من كامل 
ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ عبدالويل امري خان ، باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة 
التنمية  ال�سادرة من دائرة  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم ) 550001(  باإمارة  تاأ�س�ست  )خمبز الفريوز( 
القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى : مت تغري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 

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

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1037

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ قي�سر حممود حممد يار غوندال - باك�ستاين اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ فريد احمد �سيد حممد كل - افغاين 
 )609673( رقم  رخ�سة  مبوجب  امل�ستعملة(  ال�سيارات  لتجارة  الزعيم  )ق�سر  يف  وذلك  اجلن�سية 
التجاري  ال�سم  بال�سارقة - تعديالت اخرى : مت تغيري  التنمية القت�سادية  دائرة  ال�سادرة من 
للرخ�سة من ال�سم القدمي )ق�سر الزعيم لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ( اىل ال�سم اجلديد )بحر 

العرو�س لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1035

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ طارق ح�سن - �سويدي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
ال�سيارات ( مبوجب رخ�سة رقم  الذهبي ل�سيانة  الغ�سن  البالغة 100%  يف )ور�سة  كامل ح�سته 

)745079( وذلك اىل ال�سيد/ عمرو �سيد ربيع حممد - م�سري اجلن�سية  
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر - وتغيري وكيل خدمات

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1038

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ جميلة مبارك احمد عي�سى الدخان - اإماراتية اجلن�سية يرغب 
- هندي  بوتور عبدالقادر  ال�سيد/  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  واملرايا(  الزجاج  لتجارة  الواحة  )�سباب  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
تعديالت   - بال�سارقة   القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )748101( رقم  رخ�سة  مبوجب 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/696 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ديفجن ايفنت - ديفي�سنز  للحفالت - جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/5/11 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
بالزام املدعي عليها بان ترد  املذكورة اعاله ل�سالح/ كورت�س كالك�س للمعجنات 
للمدعية مبلغ 33.000 درهم وفائدة 9% من 2016/1/11 وحتى ال�سداد التام ورد 
ال�سالمي مببلغ ع�سرة  الإم��ارات  بنك  000087 م�سحوب على  رقم  ال�سيك  ا�سل 
الف درهم ا�ستحقاق 2016/12/15 من احل�ساب رقم 0031533979007  والزمتها 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  ب��امل�����س��اري��ف.   
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/420 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- احلورية لتجارة املالب�س - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2016/9/29 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
لوجي�ستيك/ ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ت��ران�����س  �سيتي  ���س��رك��ة  ل�����س��ال��ح/  اع���اله  امل���ذك���ورة 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  وميثلها مديرها/ جيا ن�سينغ فان 
36.287.33 درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2015/8/25 وحتى ال�سداد 
التام والزمتها بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1143 عمايل جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- با�سن فن ال�سوكول - �س ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/2 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�سالح/ عبداجلليل ف�سل الرحمن بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )212179( درهم ، وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب 
عمل اآخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف ، واعفت املدعي منها ، ورف�ست عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2015/265 حجز حتفظي جتاري      

العائدة اىل  التحفظي على الموال واملمتلكات  : املطالبة بتوقيع احلجز  الق�سية  مو�سوع 
 144.457.51( وق��دره  مبلغ  ح��دود  يف  ذل��ك  وك��ل  منقولة  والغري  املنقولة  �سدها  امل�ستدعي 
درهم( )مائة واربعة واربعون الفا واربعمائة و�سبعة وخم�سون درهم وواحد وخم�سون فل�سا( 

طالب العالن : طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد - �س م ع   
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1-  �سناء ار�سالن - فرهاد جمهول حمل القامة. 

احل�سابات  عن  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : الإع��الن  مو�سوع 
امل�سرفية لدى البنوك وال�سهم لدى �سوق دبي املايل و�سوق ابوظبي لالوراق املالية - يف 

حدود املبلغ املطالب به )99.998.54( درهم، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
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عربي ودويل

النيابة اأذنت بفتح حتقيق بخ�شو�ص ت�شريحاتها

نداء تون�س يقا�صي برملانية اتهمته بالتاآمر على اأمن الدولة

دعوة اأمريكية اأوروبية لوقف النزاع يف دارفور 

تعديالت على اتفاق دفاع اآ�صيوي ملواجهة املخاطر اأمريكا توؤكد التزامها جتاه حلفائها يف اآ�صيا والهادي 
•• �صنغافورة-رويرتز:

قال زعماء خم�س دول يف اآ�سيا واملحيط الهادي ام�س اإنهم �سيعكفون على تعديل 
�سنغافورة  الباردة بهدف حماية  ذروة احلرب  1971 يف  اأب��رم عام  اتفاق دفاعي 
امل�ستجدة. واجتمع  وماليزيا، بحيث ي�سمل تهديدات الإرهاب واملخاوف الأمنية 
يف �سنغافورة وزراء من الدول امل�ساركة يف اتفاق )ترتيبات دفاع القوى اخلم�س( 
تغري  ب�ساأن  للتحاور  ونيوزيلندا  وا�سرتاليا  وبريطانيا  وماليزيا  �سنغافورة  وهي 
اإن  ال��دف��اع ال���س��رتال��ي��ة ماري�س ب��ني  الأج����واء الأم��ن��ي��ة باملنطقة. وق��ال��ت وزي���رة 
الجتماع يتيح فر�سة اأمام دول التفاق كي تتفاعل مع الأحداث احلالية وتتفاعل 
مع مناخ ا�سرتاتيجي اإقليمي مت�سارع اخلطى ويحمل الكثري من التحديات. ويف 
اآ�سيا هيمنت  �سرق  املحتملة يف جنوب  املت�سددين  اإن تهديدات  ال��وزراء  قال  حني 
والتزامات  ال�سني  اإزاء �سعود جنم  اليقني  اإن عدم  املحادثات قال حمللون  على 

الوليات املتحدة جتاه املنطقة يلقي ال�سوء جمددا على اأهمية التفاق.

•• الفجر - تون�س - خا�س
    القت احل��رب على الف�ساد، التي 
يو�سف  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ���س��ن��ه��ا 
نداء  ح��زب  على  بظاللها  ال�ساهد، 
ه��ذه احلرب  ان  ال��ذي يبدو  تون�س 
�سترتك ندوبا على كيانه بعد موجة 
التهامات التي طالته وحتولت اىل 
الذي  ه��و  ���س��ده،  احلملة  ي�سبه  م��ا 
يعاين اأ�سال من ازمة داخلية حادة، 
اغلب  ط��ال��ت  ان�����س��ق��اق��ات  اىل  اأدت 

قياداته املوؤ�س�سة.
  اخ��ر �سهم ط��ال ن��داء تون�س، كان 
نوابه  اأح��د  ل�سان  داخله، وعلى  من 
�سابرين  اتهمته  الرملان، حيث  يف 
القوبنطيني، املنتمية للحزب واىل 
امن  على  بالتاآمر  النيابية،  كتلته 

الدولة.
ن����داء تون�س،  اأع���ل���ن ح���زب ح��رك��ة   

الق�سائي  القطب  با�سم  الر�سمي 
اأف��اد ب��اأن النيابة  ملكافحة الإره���اب، 
البتدائية  ب��امل��ح��ك��م��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
بفتح بحث حتقيقي  اأذن��ت  بتون�س، 
النائب  ت�����س��ري��ح��ات  ب��خ�����س��و���س 
املتعلقة  ال��ق��وب��ن��ط��ي��ن��ي،  ���س��اب��ري��ن 
ب���ت���داول م��ع��ط��ي��ات خ��ط��رية خالل 
نداء  حركة  ح��زب  اجتماعات  اأح��د 
ت��ون�����س، ت��خ�����س ال��ت��اآم��ر ع��ل��ى اأمن 
القومي  الأم�����ن  وت��ه��دي��د  ال���دول���ة 

للبالد.
النيابة  اأن  ال�����س��ل��ي��ط��ي  واأو����س���ح     
التحقيق  ب��ف��ت��ح  اأذن�����ت  ال��ع��م��وم��ي��ة 
31 من  ال��ف�����س��ل  ط��ب��ق��ا لأح����ك����ام 
وبناء  اجلزائية،  الإج���راءات  جملة 
القوبنطيني  ب��ه  ���س��رح��ت  م��ا  ع��ل��ى 
يف برنامج على اأمواج اإذاعة خا�سة، 
ت��داول معطيات  اإىل  حيث تطرقت 
خ��ط��رية يف اج��ت��م��اع ���س��اب��ق حلركة 

ال��ن��ائ��ب �سابرين  ت��ت��ب��ع  اأن����ه ق����رر  
تثبت  حتى  ق�سائيا  القوبنطيني 
احلزب  لقيادة  واتهامها  ادعاءاتها 

بالتاآمر على اأمن الدولة.
ون��ب��ه احل����زب، يف ب��ي��ان ل���ه، وحمل 
حافظ  التنفيذي  م��دي��ره  ام�����س��اء 
اإىل خ���ط���ورة ما  ال�����س��ب�����س��ي،  ق���ائ���د 
ي��ح�����س��ل ه�����ذه امل������دة م����ن اإط�����الق 

ممنهج حلملة من ال�ساعات .
    ودعا البيان خمتلف الفاعلني يف 
املجال ال�سيا�سي واملدين والإعالمي 
التناف�س  مب�����س��ت��وى  الرت���ف���اع  اإىل 
من  الأدن��������ى  احل�����د  اإىل  واحل��������وار 
والدميقراطي  الأخالقي  اللتزام 
الدميقراطي  امل�����س��ار  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 

بالبالد ، بح�سب ن�س البيان.
ال�سليطي، م�ساعد  �سفيان  وك��ان     
باملحكمة  اجل����م����ه����وري����ة  وك�����ي�����ل 
الب����ت����دائ����ي����ة ب���ت���ون�������س وال���ن���اط���ق 

ن����داء ت��ون�����س ت��خ�����س ال��ت��اآم��ر على 
اأمن الدولة وتهدد الأمن القومي، 
تتعلق  امل��ع��ط��ي��ات  ه����ذه  اأن  م��ب��ي��ن��ة 
�سفيق  امل���وق���وف  الأع����م����ال  ب���رج���ل 
حاليا  املودعة  وبالق�سايا  اجلراية، 

يف �ساأنه لدى الق�ساء الع�سكري.
   وك���ان���ت ال��ق��وب��ن��ط��ي��ن��ي ال���ت���ي مت 
نداء  ح��رك��ة  يف  ع�سويتها  جتميد 
تون�س وطردها من كتلته النيابية، 
قد اأكدت، اأن ما اتخذه احلزب من 
ي��ع��د موا�سلة  ���س��اأن��ه��ا  اإج�����راءات يف 
احلزب  يف  جت���ري  ال��ت��ي  للت�سفية 
�سد كل من يخالف الأقلية املهيمنة 
قيادة،  نف�سها  تعتر  وال��ت��ي  داخ��ل��ه 
الداعمة  مواقفها  اأن  اإىل  م�سرية 
الف�ساد  ع��ل��ى  ح��رب��ه��ا  يف  للحكومة 

كانت وراء ا�ستبعادها من احلزب.
ع��الق��ة بني      وبخ�سو�س وج���ود 
برجل  احل��زب  اإىل  ومنتمني  ن��واب 

اليونان تزيل خميما موؤقتا لالجئني 
•• اأثينا -رويرتز:

بداأت ال�سرطة اليونانية ام�س اجلمعة اإزالة خميم لجئني موؤقت اأقيم يف 
مطار اأثينا ال�سابق قبل اأكر من عام. وتقول ال�سلطات اإن نحو 100 لجئ 
ومهاجر يعي�سون يف خيام يف هيلينيكون جممع املطار ال�سابق الذي ي�سم 
مواقع مهجورة ا�ستخدمت يف دورة الألعاب الأوملبية يف 2004 انخفا�سا 
اأماكن اأخرى. وانتقدت  3000 العام املا�سي نقل معظمهم اإىل  من نحو 
جماعات حقوقية الأو�ساع يف املخيم وو�سفتها باأنها موؤ�سفة وغري �ساحلة 
للب�سر. وتكد�س املئات يف خيام يف �سالة الو�سول القدمية ال�سيف املا�سي 
يف درج��ات ح��رارة �سديدة الرتفاع وواجهوا نق�سا يف الغذاء وموجات من 
اجلرمية والعنف. ومت اإر�سالهم اإىل هيلينيكون يف نوفمر ت�سرين الثاين 

2015 حينما بداأت ال�سرطة نقل املئات من احلدود مع مقدونيا.
وت��ع��ه��دت احل��ك��وم��ة منذ ف��رتة طويلة ب��اإخ��الء امل��وق��ع ال���ذي واف��ق��ت على 
لكنها  مايل  اإنقاذ  خطة  اإط��ار  يف  اخلا�س  القطاع  من  مل�ستثمرين  تاأجريه 

واجهت �سعوبة �سديدة يف اإقناع املهاجرين بالنتقال اإىل خميمات اأخرى.
�سروط  عليهم  تنطبق  ل  اأفغان  ومعظمهم  املهاجرين،  من  كثري  ويخ�سى 
بالحتاد  اأخ���رى  دول  ال��ت��وط��ني يف  لإع����ادة  اأوروب����ي  ب��رن��ام��ج  الت�سجيل يف 
مغادرة  عليهم  ي�سعب  ق��د  اأث��ي��ن��ا  ع��ن  بعيدا  الن��ت��ق��ال  اأن  م��ن  الأوروب�����ي، 

اليونان.

املوقوف،  اجل��راي��ة  �سفيق  الأع��م��ال 
عن  ن��واب��ا  اأن  القوبنطيني،  اأك���دت 
حركة نداء تون�س تربطهم عالقات 
جمموعة  )حتالف  ليبيا  فجر  مع 
كان  ليبيا  يف  اإ�سالمية  ميلي�سيات 
املنا�سبات  ع��دي��د  يف  ج��راي��ة  ���س��رح 
يف  كا�سفة  قياداته(،  باأحد  بعالقته 
معلومات  ت���داول  ع��ن  ال�سياق  ذات 
اجتماع  يف  ال��ق��وم��ي  ب��الأم��ن  مت�س 

�سابق للحزب.
     وكانت الهيئة ال�سيا�سية حلركة 
نداء تون�س، قررت، جتميد ع�سوية 
من  القوبنطيني  �سابرين  النائبة 
ان��ع��ق��اد موؤمتر  غ��اي��ة  اإىل  احل��رك��ة 
الكتلة  ع�����ن  وف�������س���ل���ه���ا  احل���������زب، 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى لئحة  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
معللة  نائبا،   42 قبل  من  مم�ساة 
�سمعة  اإىل  امل�سيء  ب�سلوكها  قرارها 

احلزب ووحدة هياكله .

الوليات املتحدة يف جنوب �سرق اآ�سيا يف الفرتة ال�سابقة 
للمنتدى من احتمال اأن ت�سمح وا�سنطن لبكني مبزيد 

من حرية احلركة يف اأجزاء اأخرى من املنطقة.
يلقيها غدا  كلمة  اإن��ه خالل  لل�سحفيني  ماتي�س  وق��ال 
�سنغافورة  يف  ال�سنوي  �ساجنري-ل  ح��وار  اأم��ام  ال�سبت 
�سيتحدث عن النظام الدويل الالزم من اأجل اأن ي�سود 
كوريا  ل��رن��اجم��ي  للت�سدي  اإ����س���ارة  يف  اآ���س��ي��ا  ال���ه���دوء 

ال�سمالية النووي وال�ساروخي.
واأ�ساف يف حوار �ساجنري-ل �ساأوؤكد اأن الوليات املتحدة 

تقف مع حلفائنا و�سركائنا يف اآ�سيا واملحيط الهادي.
وم�سى قائال : تركز وزارة الدفاع على تعزيز احللفاء 

•• �صنغافورة-رويرتز:

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س ام�س اجلمعة 
اإن الوليات املتحدة ملتزمة جتاه حلفائها مبنطقة اآ�سيا 
حل�سور  �سنغافورة  اإىل  و�سل  اأن  بعد  الهادي  واملحيط 

منتدى للدفاع والأمن باملنطقة.
بها ماتي�س للمنطقة منذ  زي��ارة يقوم  وه��ذه هي ثاين 
و�سيحاول  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير   20 يف  من�سبه  توليه 
طرح �سيا�سة اأمريكية وا�سحة على احللفاء وطماأنتهم.

ق�سية  يف  ال�سني  دع��م  لك�سب  ج��اه��دا  ت��رام��ب  و�سعى 
ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة وه���و م���ا اأث�����ار خم����اوف ب���ني حلفاء 

اأمنها  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ت�ستطيع  ح��ت��ى  ال����دول  ومت��ك��ني 
لردع  الأمريكية  الع�سكرية  ال��ق��درات  وتقوية  بنف�سها 

احلرب. 
واأورد برنامج املنتدى اأنه �سيجتمع مع نظرائه من عدد 

من الدول منها كوريا اجلنوبية واليابان وا�سرتاليا.
وزاد تركيز الوليات املتحدة على كوريا ال�سمالية نتيجة 
اأجرتها بيوجنياجن  التي  ال�ساروخية  التجارب  ع�سرات 
كان اآخرها يوم الثنني بالإ�سافة اإىل جتربتني نوويتني 
ال�سمالية  ك��وري��ا  امل��ا���س��ي. وت��وع��دت  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 
بتطوير �ساروخ بالي�ستي عابر للقارات قادر على حمل 

راأ�س نووي وي�ستطيع �سرب الوليات املتحدة.

 •• كابول-رويرتز:

اأم�����س اجل��م��ع��ة با�ستقالة  امل��ح��ت��ج��ني الأف���غ���ان  ط��ال��ب م��ئ��ات 
ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س اأ����س���رف ع��ب��د ال��غ��ن��ي ب��ع��د ه��ج��وم ب�ساحنة 
التي  ال�سرطة  مع  وا�ستبكوا  الأ�سبوع  هذا  كابول  يف  ملغومة 
اأكر  تقدمهم. وجت��م��ع  ملنع  ال��ه��واء  يف  ن��اري��ة  اأع���رية  اأطلقت 
اأ�سفر  ال��ذي  الأرب��ع��اء  1000 حمتج قرب موقع انفجار  من 
 ،460 اأك��ر من  واإ�سابة  الأق��ل  �سخ�سا على   80 عن مقتل 
وحملوا عبد الغني والرئي�س التنفيذي للبالد عبد اهلل عبد 
اهلل م�سوؤولية الهجوم. وا�ستخدمت قوات الأمن مدفع املياه 
والغاز امل�سيل للدموع ملنع و�سول املحتجني، الذين قذف كثري 
واأطلقت  الرئا�سة  ق�سر  اإىل  امل��وؤدي  للطريق  منهم احلجارة، 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

دع�����ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة وع����دد 
اخلرطوم  ال��ع��ظ��م��ى  ال���ق���وى  م���ن 
الذي  النزاع  وقف  اىل  واملتمردين 
اإق��ل��ي��م دارف�����ور يف غرب  جت���دد يف 
ال�����س��ودان ب��ع��د اأ���س��ه��ر م��ن الهدوء 

الن�سبي.
�سرق  ولي����ت����ي  يف  ال����ن����زاع  جت�����دد 
وغ����رب دارف�����ور ق��ب��ل اأ���س��اب��ي��ع من 
ب�ساأن  ق���راره���ا  وا���س��ن��ط��ن  ا����س���دار 
العقوبات  ع��ل��ى  الب����ق����اء  او  رف����ع 
ال�سودان  على  املفرو�سة  التجارية 

منذ عقود.
املخت�سة  “الرتويكا”  واأع���رب���ت 
بال�سودان وت�سم الوليات املتحدة 
دول  و�سفارات  والرنوج  وبريطانيا 
الحتاد الأوروبي عن عميق قلقها 
اث����ر امل����ع����ارك ال���ت���ي ان���دل���ع���ت بني 
جي�س  وف�سيل  احلكومية  القوات 
يتزعمه  ال����ذي  ال�������س���ودان  حت��ري��ر 
م��ي��ن��ي م���ي���ن���اوي ب��ع��د اأ����س���ه���ر من 

التهدئة.
بيان  ال���ك���رى يف  ال������دول  وق���ال���ت 
كاف  ن��دع��و  اخلمي�س  م�����س��اء  ن�سر 
الأط��راف اىل اب��داء �سبط النف�س 
الع�سكرية  الع��م��ال  ك��اف��ة  ووق���ف 
والعودة اىل وقف اطالق النار ويف 
اأقرب وقت �سياغة اتفاق م�سرتك 

اإدارة ترامب تطلب 
اإقرار حظر ال�صفر 

•• وا�صنطن-رويرتز:

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  طلبت 
العليا  املحكمة  ترامب من  دونالد 
يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة اإق����رار حظر 
���س��ف��ر م���وؤق���ت مل��واط��ن��ي ���س��ت دول 
يغلب على �سكانها امل�سلمون للبالد 
اأقل  اأن عرقلت حماكم  وذلك بعد 
درجة تنفيذ القرار على اعتبار اأنه 

ينطوي على متييز.
عاجلني  ط��ل��ب��ني  الإدارة  وق��دم��ت 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال���ع���ل���ي���ا امل���ك���ون���ة من 
حكمني  وق��ف  بهدف  ق�ساة  ت�سعة 
�سادرين عن حمكمتني اأقل درجة 
ي��ب��ط��الن الأم����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي الذي 
اأ����س���دره ت��رام��ب يف ال�����س��اد���س من 
مواطني  دخ��ول  مبنع  اآذار  م��ار���س 
اإيران وليبيا وال�سومال وال�سودان 
املتحدة  للوليات  واليمن  و�سوريا 
ملدة 90 يوما حتى تتخذ احلكومة 
اأكر �سرامة  اإج��راءات  الأمريكية 

لفح�س التاأ�سريات.
اأي�����دت  اأن  ب���ع���د  وت����اأت����ي اخل����ط����وة 
مدينة  يف  ا����س���ت���ئ���ن���اف  حم���ك���م���ة 
ري��ت�����س��م��ون��د ب���ولي���ة ف��رج��ي��ن��ي��ا يف 
25 مايو اأيار قرار قا�س يف ولية 

ماريالند بوقف الأمر.
يف  منف�سال  طعنا  الإدارة  وقدمت 

هذه الق�سية.

لوقف القتال .
وي�سري البيان اىل اعالن اخلرطوم 
يف كانون الثاين يناير وقف اطالق 
اأ�سهر  النار من جانب واحد ل�ستة 

يف دارفور.
ال�سابق  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق���رر 
الثاين  ك���ان���ون  يف  اوب���ام���ا  ب������اراك 
ي���ن���اي���ر رف������ع ب���ع�������س ال���ع���ق���وب���ات 
الق��ت�����س��ادي��ة ع��ن ال�����س��ودان نظرا 
مكافحة  يف  اخل����رط����وم  ل���ت���ع���اون 

التهديد الإرهابي يف املنطقة.
�ستة  اختبار من  ولكنه حدد فرتة 
ا�سهر قبل الرفع الفعلي للعقوبات 
امل��ع��ارك يف وليات  م�سرتطا وق��ف 
وجنوب  الأزرق  وال��ن��ي��ل  دارف������ور 

كردفان.
تعديل  اأي  اوب����ام����ا  ي���ق���رتح  ومل 
القائمة  ال�سودان على  ادراج  ب�ساأن 
الأم�����ريك�����ي�����ة ل�����ل�����دول ال���داع���م���ة 

لالإرهاب .

وي��خ�����س��ع ال�����س��ودان م��ن��ذ 1997 
اأم���ريك���ي لتهامه  حل��ظ��ر جت����اري 

بدعم جماعات متطرفة.
داميا  نزاعا  دارف��ور  اإقليم  وي�سهد 
ال�سوداين ومتمردين  بني اجلي�س 
عربية  غ������ري  ق����ب����ائ����ل  مي����ث����ل����ون 
منذ  اأو�ساعها  بتح�سني  للمطالبة 
ان  املتحدة  الأمم  2003. وتقول 
النزاع اأوقع 300 األف قتيل و�سرد 

اأعرية نارية يف الهواء من اأ�سلحة اآلية من حني لآخر. وهجوم 2،5 ماليني �سخ�س.
منذ  كابول  ت�سهدها  التي  الهجمات  اأ�سواأ  من  واحد  الأربعاء 
ل��الإط��اح��ة بطالبان  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي  احلملة 
العنف يف معظم  تزايد  على  ال�سوء  �سلط  وق��د   2001 ع��ام 
واح��دة من عدد  وهي  نيلجون  نيلوفار  وقالت  البالد.  اأنحاء 
كبري ن�سبيا من الن�ساء �ساركن يف الحتجاج “يجب اأن ميار�س 
املجتمع الدويل �سغطا عليهما ويجرهما على ال�ستقالة... 
تعدم  ب��اأن  اآخ��رون  وطالب  البلد«.  قيادة  ي�ستطيعان  ل  اإنهما 
مت�سددة  جماعة  وه��ي  ح��ق��اين  �سبكة  م��ن  �سجناء  احل��ك��وم��ة 
عليها  بالالئمة  املخابرات  م�سوؤولو  يلقي  بطالبان  مرتبطة 
يف الهجوم. وقال اآخر “لن يكون هناك �سالم حلني اأن نفعل 

ذلك. ال�سبيل الوحيد لتحقيق الأمن هو معاقبة اجلناة«.

نداء تون�س نزيف جديد

�سابرين القوبنطيني تتهم

نافذة 
م�شرعة

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

•• �صتيفان بو�صىرد

املتحدة  الوليات  ان�سحاب      قرر دونالد ترامب 
من اتفاق باري�س حول املناخ. وهذا الإعالن واحد 
اأك���ر ال��ل��ح��ظ��ات امل��ث��رية يف ت��اري��خ الزعامات  م��ن 

الأمريكية منذ احلرب العاملية الثانية.
   ان ان�سحاب الوليات املتحدة، ثاين اأكر ملوث 
يف العامل بعد ال�سني، هو اهانة للعلم، الذي اثبت 
الزيادة  اأن  تعد،  ول  اأبحاث ل حت�سى  خ��الل  من 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  غ��از  انبعاثات  يف  ال�سخمة 
منذ ع�سر ما قبل الثورة ال�سناعية، هي امل�سوؤولة 

عن ظاهرة الحتبا�س احلراري.

ديناميكية ب�شدد تغيري اأمريكا
التدريجي  للتحول  اإهانة  الن�سحاب  هذا  وي�سكل 
التاريخي  ب��اري�����س  ات��ف��اق  فرف�سه  ل��الق��ت�����س��اد. 
لعام 2015، يفي دونالد ترامب بوعد من وعود 
ا�ستخفاف ل  يدل على  ولكنه  النتخابية،  حملته 
ومن  اأمريكا.  حتويل  ب�سدد  بديناميكية  ي�سدق 
اجل اإنقاذ 65 األف فر�سة عمل يف مناجم الفحم، 
ف��ان��ه م�����س��ت��ع��د ل��ي��دي��ر ظ��ه��ره لت��ف��اق��ي��ة متعددة 
195 دول��ة، و�سادقت  الأط��راف، تفاو�س ب�ساأنها 
عليها 147 دولة، مع ان قطاع الطاقة املتجددة، 
اأك��ر من ثالثة ماليني  اأح��دث  العام واخل��ا���س، 

موطن �سغل يف اأمريكا.
احتياجاتها  م��ن  ب��امل��ائ��ة   36 اأي����وا  ولي���ة  تنتج     
م���ن ال���ك���ه���رب���اء ب���الع���ت���م���اد ع��ل��ى ط���اق���ة ال���ري���اح، 
القريب.  امل�ستقبل  يف  باملائة   50 لإن��ت��اج  وتطمح 
�سدارتها،  يف  كاليفورنيا  ال��ولي��ات،  من  والعديد 
يبدو  �سيء  ول  اأولويتها،  املناخ  ق�سية  من  جعلت 
ب�سناعتها  امل��ع��روف��ة  ت��ك�����س��ا���س،  ف��ولي��ة  ي��وق��ف��ه��ا. 
النفطية املزدهرة، ت�ستثمر بكثافة منذ �سنوات يف 
طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية، لأنها ترى فيها 

وهذا  اق��ت�����س��ادي��ة.  م�سلحة 
ه���و الأم�������ل: م���ق���اوم���ة ق���رار 
ترامب ميكن اأن تكون وا�سعة 

النطاق.
اجلهد الهائل لل�شني

اإهانة  اأي�سا       وميثل ان�سحاب الوليات املتحدة 
فادح  خطاأ  وه��و  الوىل،  العاملية  ال��ق��وة  مل�سوؤولية 
اأجنيال  اأعربت  ان  و�سبق  اخلارجية.  ال�سيا�سة  يف 
مريكل ع��ن ذل��ك ح��ني اك��دت ان��ه مل يعد باإمكان 
ال�سني  ان  علما  وا�سنطن.  على  التعويل  اأوروب���ا 
الطاقة  يف  دولر  مليار   360 ل�ستثمار  تخطط 
املتجددة بحلول عام 2020. وان�سحاب الوليات 
وكاأنها  �ستظهر  التي  لبكني،  كرى  نعمة  املتحدة 

راأ�س احلربة يف الثورة الطاقية اليوم وغدا.
ت��رام��ب ه��ذا يناق�س، دون �سبب  اإدارة  ق��رار  ان     
مقنع، خ��ي��ارات ب���اراك اأوب���ام���ا، ال���ذي ع��رف كيف 
الآن  حتى  ُع��رف��ت  ب��الد  يف  طاقية  روؤي���ة  ي�ستلهم 
موؤقتا  ت��رك  م��ا  واإذا  بالبيئة.  الن�سبي  ب��ازدرائ��ه��ا 
�سناعة النفط وال��غ��از ت��زده��ر، ف��ان ذل��ك ك��ان من 
ل��ه ح��ري��ة حركة  ت��ك��ون  ب��راغ��م��ات��ي، حتى  منطلق 
بالغاز  الفحم  وبا�ستبدال  اخ��رى.  اأكر يف م�سائل 
الطبيعي، كطاقة انتقالية، كانت الوليات املتحدة 
يف طريقها لتحقيق اأه��داف عام 2020 مبوجب 
وا�سنطن.  ت��وق��ع��ه  ال����ذي مل  ك��ي��وت��و،  ب��روت��وك��ول 
وبالتفاو�س مع ال�سينيني، وو�سع خطة طموحة 
للحد من انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون من 
حمطات الفحم، غرّي باراك اأوباما منوذج الطاقة 

الأمريكية.
   واأخريا، ان ما اأعلنه دونالد ترامب اخلمي�س، هو 
الذين  الأمريكيني  ال�ساحقة من  لالأغلبية  اإهانة 
يعتقدون، مثل وزارة الدفاع الأمريكية، اأن التغرّي 
احلاجة  وعو�س  خطريا.  تهديدا  ي�سكل  املناخي 
ترامب  دون��ال��د  اخ��ت��ار  وال��ف��ع��ل،  للتحرك  امل��ل��ح��ة 

توجيه �سربة قا�سمة مل�سداقية اأمريكا.
ترجمة خرية ال�سيباين

االن�شحاب من اتفاق باري�ص:
دونالد ترامب، يفتك مب�صداقية اأمريكا...!

• كاتب �سحفي متخ�س�س يف الوليات املتحدة

ا�صتباكات مع ال�صرطة يف مظاهرة �صد احلكومة بكابول

اإمرباطور اليابان يقرتب خطوة من التنازل عن العر�س 
•• طوكيو-رويرتز:

النواب على  اأن وافق جمل�س  العر�س بعد  التنازل عن  اأخرى من  اأكيهيتو ام�س اجلمعة خطوة  اليابان  اإمراطور 
م�سروع قانون ميهد الطريق للتنازل الذي �سيكون الأول من نوعه منذ قرابة 200 عام.

وقال اأكيهيتو )83 عاما( يف ت�سريحات علنية نادرة العام املا�سي اإنه يخ�سى اأن ي�سعب تقدمه يف العمر عليه اأداء 
واجباته. و�سعى اأكيهيتو على مدى عقود ملداواة جراح احلرب العاملية الثانية يف الداخل واخلارج والتي خا�ستها 

اليابان يف عهد والده الإمراطور هريوهيتو. و�سيخلفه ويل عهده الأمري ناروهيتو )57 عاما(.
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العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3023  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الرائك لعمال تبليط الر�سيات واحلوائط �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد عديل حممد فريد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18794 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171190274AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/6/19 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/900  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هات�س اف ام ا�س ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الديفون�سو قد  املدعي / جاميي بريو�س  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14321 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB168316103AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/22 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3048  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ت�س جال�س وميتل الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ديني�س كومار ك�سمري �سينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   28166( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB170360176AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/6/8  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2595  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عدنان يا�سني للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / رحمن جاويد حممد جاويد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25720.6 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb168666980ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة   2017/6/22 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1689  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وكالة فوك�س لالعالن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / نبيل حلمي ابراهيم �سيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   10000( وق��دره��ا  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/7/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1579  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ريجنت لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد عبدالحد حممد عبدال�ستار موندو قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24240 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170362902AE  وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1340  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فيوت�سر  1-تري�س   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ان�����س��ار عبا�س حممد حنيف   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
عوده  وتذكرة  دره��م(   24965( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  AE168496329MB:مببلغ )800 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
�س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/6/22 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/39  عمايل  كلي 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  لل�سياحة  اهلي  عليه/1-احمد  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ك�سني لو نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/15  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ك�سني لو مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )27500 درهم( )�سبعة وع�سرون الفا وخم�سمائة درهم( وتذكرة 
عودة اىل وطنها عينا او ما يقابلها نقدا مامل تكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة 
املدعية  واع��ف��ت  وامل�ساريف  ال��ر���س��وم  م��ن  باملنا�سب  عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  اخ��ر  عمل 
قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ست  فيها  ن�سيبها  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3106  عمايل جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  للرجال  كافايل  م��ارك  1-�سالون   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �سيخو   �سبحي  /ع��الء  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   71303( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171506376AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1786  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال فالكون لنقل الركاب باحلافالت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /تاج حممد جان حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )55208 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
ال�سكوى:MB170002988AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3212  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الينور بال�س خلدمات حزم الب�سائع �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /طارق �سليم نور حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18261 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB170404632AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1826  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  الفنية  للخدمات  ديلز  1-ج��ري��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /ع�����س��ام حم��ف��وظ حم��م��د ح�����س��ان  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   96872( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����وده مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb170106849ae  وحددت 
2017/7/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3269  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد اكر لل�سحن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /خمتيار احمد عبد الر�سيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   22594( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت    AE17083696MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/557  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  الكرتوميكانيكال  جلف  عليه/1-جابول  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/27  يف 
املدعي  بالزام  التوبانو  قيالمور  بول  ل�سالح/دانيلي  اعاله  املذكورة  الدعوى 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )64.680 درهم( )اربعة و�ستون الف و�ستمائة 
وثمانون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق 
واعفت  امل�سروفات  م��ن  باملنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  ل��دى  بالعمل 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�سيبه  من  املدعي 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1768  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-هرتكو للنقل الري العام جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/17  يف الدعوى املذكورة 
للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  بيال�س  بريانا  ل�سالح/ادواردو  اعاله 
مبلغ )�سبعة وثالثون الف وت�سعمائة و�ستة ع�سر درهما( وتذكرة العودة اىل 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست 
لال�ستئناف خالل  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2397  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-زهرة الباريا لتجارة البهارات التوابل �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �سفار�ساه �سهاب الدين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )38000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  MB171015846AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
�س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/6/22 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/435  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ريد�ستارك ووك كوم   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ ندمي غفار عبد الغفار   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)21834( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ 1729 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1597   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- مهتا ك�سور كومار كانتيالل 2-فرزانه وغف مالك 
3-���س��ام��ون ع��اب��د علي مم��ن��ون  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/يو�سف �سيف علي بن يلوان الفالحي وميثله : خمتار حممد 
باقر غريب - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
طالب  اىل  دره��م   )338096( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1324   تنفيذ جتاري  

احمد  جمهول حمل  احمد عبداهلل  املنفذ �سده/1- عبداهلل  اىل 
ال��وط��ن��ي - ���س م ع  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/بنك الحت���اد 
وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1162587.90( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/56   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- حممد عي�سى احمد كميل مدين 2-جانيت هرمنيو فليك�س 
زوجة حممد عي�سى احمد كميل مدين - ب�سفتها �سامن ملحمد عي�سى احمد 
التنفيذ/بنك الحتاد  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  م��دين - جم��ه��ول حم��ل  كميل 
الوطني - �س م ع وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )192520( درهم 
بالت�سامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/2955   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سمرتونك�س �سيميكونداكرتز ال تي دي - م م ح 2-اندراجيت 
�سانتا �ساروب �سابروال 3-بهافانا �ساروب �سابروال  جمهويل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد - �س م ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ �سده الول والثاين 
املنفذ �سده  وال��زام  وق��دره )9047455.2( درهم  به  املنفذ  املبلغ  بالت�سامن  بدفع 
 523504.76 وق��دره  مبلغ  بالت�سامن  التنفيذ  لطالب  ي��وؤدون  ب��ان  والثالث  الول 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/1380   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- اربعة ع�سر جنما للخدمات الفنية - �س ذ م م 2-�سيد راغب 
اربعة ع�سر جنما  �سريك ومدير  ال�سخ�سية وب�سفته  ح�سني عبدي - ب�سفته 
للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  -  قد  لوتاه  �سلطان علي  : فهد  م ع وميثله  - �س  الوطني  بنك الحت��اد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)214835.12( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/770   تنفيذ مدين  

ار���س��ي��د  جم��ه��ول حمل  م���روك  �سليمان علي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  قد  املطريي  ع�سكر  جهز  التنفيذ/نايف  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1735020( درهم وعليه يرجى التنفيذ مبا جاء يف منطوق 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  احلكم  
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2016/1329   تنفيذ مدين  

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- حم��م��د زي���د غ���الم ر���س��ول  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد زمان حممد رم�سان  قد 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك 
املبلغ املنفذ به وقدره )4220( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الج�����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.  
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
غيت�س طلب من الدوحة وقف الت�صاهل مع الإرهابيني..  قطر.. �صجّل طويل من اللعب على احلبلني

•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب اإيلي ليك يف موقع بلومرغ اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب جنح يف 
احل�سول على تواقيع زعماء دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست على اإعالن 
يتعهدون فيه جتفيف منابع متويل اجلهاديني. وتزامن الإعالن مع ا�ستكمال 
اإن�ساء مركز جديد يف ال�سعودية ملكافحة التطرف، ولكن ما ح�سل لحقاً اأعاد 
ليك  ولفت  قطر.  تنتهجها  التي  احلبلني  على  اللعب  �سيا�سة  الواجهة  اإىل 
التقليديني  اأمريكا  اأن حلفاء  كانت عالمة قوية على  تلك اخلطوات  اأن  اإىل 
بداأ  احللف  ذل��ك  اأن  اأ���س��اف  لكنه  ال�سّنة،  واملتطرفني  اإي���ران  �سد  م��وح��دون 
ال�سيخ متيم  اأمري قطر  اإىل  ن�سب  البداية من كالم  �سريعاً. وكانت  بالتفتت 
اأمام  قوله  الر�سمية  القطرية  الأن��ب��اء  وكالة  عنه  ونقلت  ث��اين.  اآل  حمد  بن 
متخرجني يف اخلدمة الوطنية، اإنه من املهم تهدئة التوترات مع اإيران، واإن 

اأن ل يكون ل�سيا�سات ال�سرق الأو�سط عالقة مبثل هذه الأمور. لكن ال�سفرية 
الأمريكية لدى قطر دانا �سيل �سميث ات�سلت بكثري من املحا�سرين قبل اأيام 
هذه  اأف�سل  بعمل  تقوم  قطر  اإن  لتقول  املا�سي  الأ�سبوع  املوؤمتر  انعقاد  من 
املوؤ�س�سة  رئي�س  نائب  الإره���اب. وو�سف  يتعلق مبكافحة متويل  الأي��ام يف ما 
�سغط.   حملة  باأنه  ال�سفرية  به  قامت  ما  �سانزر  جوناثان  الأب��ح��اث  ل�سوؤون 
ولفت ليك اإىل اأن احلجة الرئي�سية لدى �سميث هي اأن اأمري قطر اجلديد 
الغام�س  ب��الده  نظام  اإ�سالح  ملتزم   ،2013 ع��ام  ال�سلطة  اإىل  و�سل  ال��ذي 
حيال اجلهاديني، واأنه وقع على اإعالن جتفيف متويل الإرهاب يف وقت �سابق 
من ال�سهر املا�سي. ويف عام 2014 وقع على اإعالن اآخر عرف با�سم اإعالن 
جدة الذي تلتزم مبوجبه دول جمل�س التعاون اخلليجي اإجراءات م�سابهة �سد 

املواطنني العاديني الذين ميولون جماعات مثل طالبان والقاعدة وداع�س. 
اللعب  م��ن  ت��اري��خ طويل  ال�سغرية  الإم���ارة  ب��اأن لكن لهذه  ذك��ر  ولكن لي��ك 

واإن  �سرعيتان،  مقاومة  حركتا  هما  اهلل  وح��زب  الفل�سطينية  حما�س  حركة 
اأن التنظيم  اإ�ست�سافة زعماء الإخ��وان امل�سلمني، علماً  بالده لها كل احلق يف 
حمظور يف معظم دول اخلليج ويف م�سر.  واأ�ساف اأن هذا الكالم اأثار غ�سب 
الإمارات  ال�سعودية ودولة  القطرية يف  جريان قطر. وحظرت قناة اجلزيرة 
العربية املتحدة عقب الت�سريحات املن�سوبة اإىل اأمري قطر. وقال القطريون 
يدل  مل  الت�سريحات  هذه  واأن  اإخرتاقها  مت  قد  الر�سمية  انبائهم  وكالة  اإن 
بها الأمري. ومع ذلك فاإن ال�سحف الر�سمية يف ال�سعودية والمارات هاجمت 
املعلقني  اأح��د  بل�سان  الدوحة  متهمة  املا�سي،  الأ�سبوع  مدى  على  القطريني 
باأنه البن العا�سي.  حملة �سغط واأ�سار ليك اإىل اأنه ميكن توقع مثل هذا 
النزاع كانت له م�ساعفات يف وا�سنطن. وعقد ندوة  املنطقة. لكن  ال�سيء يف 
الدميقراطيات  عن  الدفاع  موؤ�س�سة  برعاية  امل�سلمني  والإخ���وان  قطر  ح��ول 
ومركز جامعة جورج وا�سنطن لالأمن ال�سيبرياين والوطني. ومن الطبيعي 

على احلبلني. فمن جهة ت�ست�سيف قطر واحدة من اأهم القواعد الع�سكرية 
جريانها  يتهمها  ذات��ه،  الوقع  ويف  العديد.  منطقة  يف  املنطقة  يف  الأمريكية 
باإدارة حملة �سد الوليات املتحدة وحلفائها. وهناك مثاًل ق�سية عبدالرحمن 
ملوؤ�س�سة  وموؤ�س�ساً  قطر  يف  للتاريخ  ب���ارزاً  اأ���س��ت��اذاً  ك��ان  ال��ذي  النعيمي  عمري 
ال�سجناء  على  تركز  الإن�سان  حلقوق  منظمة  عن  عبارة  هي  التي  الكرامة، 
ال�سيا�سيني يف العامل الإ�سالمي. وبنهاية عام 2013 �سنفته وزارة اخلزانة 
ديلي  اأوردت �سحيفة  بعام،  ذلك  وبعد  القاعدة.  اأحد ممويل  باأنه  الأمريكية 
ميل الريطانية اأن النعيمي ل يزال يعي�س بحرية يف الدوحة. وحتى الونة 
امل�سلمني  الإخ��وان  التي هي فرع من  ت�ست�سيف حما�س  كانت قطر  الأخ��رية 
التي حتفر الأنفاق وت�سن هجمات بال�سواريخ من غزة على اإ�سرائيل. وعندما 
التعهد من  اأطلقوا هذا  اعن قادة حما�س عن ميثاق جديد حلركتهم فاإنهم 

اأحد فنادق الدوحة. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
الإيطالية  ال�سيا�سية  الأح���زاب      
الأرب�������ع�������ة ال���رئ���ي�������س���ي���ة، احل�����زب 
ايطاليا،  ف������ورزا  ال���دمي���ق���راط���ي، 
وراب��ط��ة ال�����س��م��ال، وح��رك��ة خم�س 
جنوم، اتفقت على قانون انتخابي 
جديد. وكان اختيارهم على �سيغة 
الأملانية،  املوؤ�س�سات  من  م�ستوحاة 
5 باملائة  النظام الن�سبي مع عتبة 
ما  لل�سماح حل���زب  الأ����س���وات  م��ن 
م���ن دخ����ول ال���رمل���ان. وه����ذا خر 

جيد و�سيئ على حد �سواء.
   خ��ر ج��ّي��د، لأن اإي��ط��ال��ي��ا تخرج 
ا�سريته  كانت  د�ستوري  م��اأزق  من 
م��ن��ذ ع����دة اأ����س���ه���ر. ف��ال��ع��دي��د من 
القائمة  القوانني  التعديالت على 
الد�ستورية،  امل��ح��ك��م��ة  ط���رف  م��ن 
وف�����س��ل ا���س��ت��ف��ت��اء دي�����س��م��ر الذي 
طرحه ماتيو رينزي، اأدا يف الواقع 
اجلمعية  ان��ت��خ��اب  ان���ح���راف:  اإىل 
ال���وط���ن���ي���ة ب���اأغ���ل���ب���ي���ة الأ������س�����وات، 
وجمل�س �سيوخ منتخب عن طريق 
قابل  غري  نظام  الن�سبي.  التمثيل 
للتطبيق. ويف نظام برملاين قريب 
من اجلمهورية الرابعة الفرن�سية، 
اين النتخابات املبكرة خطر دائم، 
ل  و�سع  اللعبة  قوانني  غياب  فان 
يحتمل.     وخر �سيئ، ب�سبب ان 
مبكرة،  بانتخابات  ُيعّجل  التفاق 
ت��خ��ي��ف الأ����س���واق امل��ال��ي��ة واأوروب�����ا 
ا�ستعجال للذهاب  الأكر  ان  معا. 
ماتيو  ه��و  الق����رتاع  �سناديق  اإىل 
لبلدية  ال�سابق  فالرئي�س  رينزي. 
ه��زمي��ت��ه يف  يه�سم  ف��ل��ورن�����س��ا، مل 
والتي  ال��د���س��ت��ور،  على  ال�ستفتاء 
اأج�����رت�����ه ع���ل���ى ال����س���ت���ق���ال���ة من 
رئا�سة احل��ك��وم��ة.     وعلى الرغم 
ال�سيا�سة  اع��ت��زال��ه  اأع��ل��ن  اأن���ه  م��ن 
ال�ستفتاء،  يف  ه��زمي��ت��ه  ح����ال  يف 
�سلطة  ا���س��ت��ع��ادة  ي�����س��ت��ع��ج��ل  ف��ان��ه 
انُتزعت منه. من جهة  انها  ي�سعر 
للناخبني،  يتقّدم  ان  قبل  اخ���رى، 
فاإنه ل يريد حتّمل م�سوؤولية، من 
احلكومة  رئ��ا���س��ة  يف  وكيله  خ��الل 
جينتيلوين،  ب���اول���و  الإي���ط���ال���ي���ة 

ماتيو  و���س��ع��ه  ال�����ذي  الأغ���ل���ب���ي���ة، 
ي�سمن  الإ���س��الح،  قلب  يف  رينزي 
القانون  فان  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار 
بالو�سول  ي�سمح  ل  ق��د  اجل��دي��د 
اإىل اأغ���ل���ب���ي���ة.      وح�����س��ب جميع 
ال���ت���وق���ع���ات، ل ي���وج���د ح�����زب ول 
– ب���ني احلزب  ائ���ت���الف حم��ت��م��ل 
ايطاليا،  وف������ورزا  ال��دمي��ق��راط��ي 
رابطة  م��ع  جن��وم  خم�س  حركة  اأو 
على  يح�سل  اأن  ميكنه   - ال�سمال 

اأكر من 50 باملائة من املقاعد.
ع���دم  ه�����و  اذن  ال�������س���ي���ن���اري���و       
ال��ق��درة على  اأو ع���دم  ال���س��ت��ق��رار، 
كانت  واإذا  ح����ك����وم����ة.  ت�������س���ك���ي���ل 
احل��ك��وم��ة غ��ري ق���ادرة على توقيع 
دي�سمر   31 امل��وازن��ة قبل  ق��ان��ون 
يف  اإيطاليا  �ستكون   ،2017 ع��ام 
ولتحقيق  وانتقالية.  موؤقتة  فرتة 
ي����ورو  15 م���ل���ي���ار  ت���وف���ري  ه�����دف 
م��ن امل��ي��زان��ي��ة ال����ذي ال��ت��زم��ت به، 
للزيادة يف �سريبة  روما  �ست�سطر 

القيمة امل�سافة ب�سكل كبري.
ك����ورال م��ن الأ�سوات      وي��رت��ف��ع 
النيابية  امل��دة  ا�ستكمال  اىل  يدعو 
مايو  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ن��ه��اي��ت��ه��ا  اإىل 
اىل  م��ون��ت��ي  م��اري��و  م��ن   ،2018
مبنظمات  م������رورا  ل��ي��ت��ا،  ان���ري���ك���و 
وبنك  والنقابات،  العمل،  اأ�سحاب 
اإي��ط��ال��ي��ا، والأ����س���واق امل��ال��ي��ة. وقد 
�سبه  فعال  املالية  الأ���س��واق  عاقبت 
اجلزيرة مع انت�سار خر انتخابات 
انهيار  خ��الل  من  حمتملة  مبكرة 
ب���ور����س���ة م���ي���الن���و، وال�����رف�����ع من 
ف���ارق الأ���س��ع��ار.     وه���ذا �سيناريو 
ك��اب��و���س ل��دول��ة ت�سل دي��ون��ه��ا اىل 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ب��امل��ائ��ة   132
الإجمايل، ويف وقت يخطط البنك 
التي�سري  الأوروب��ي لإنهاء  املركزي 
للدول  العام  الدين  )�سراء  الكمي 
ال��ي��ورو( عام  الأع�����س��اء يف منطقة 
ب�  مثقل  م�سريف  وبنظام   ،2018

360 مليار من قرو�س مريبة.
   ان ايطاليا �ستكون يونان الغد.. 
ان  �سرط  ل��الأزم��ة  اهمية  ولكن ل 

نح�سل على ن�سوة النتخابات.
عن لوبوان الفرن�شية

م��ي��زان��ي��ة ال���دم���وع وال���دم���اء التي 
اإيطاليا.  م���ن  ب��روك�����س��ل  ت��ط��ل��ب��ه��ا 
وبالتايل يريد ماتيو رينزي اإر�سال 
اإىل �سناديق القرتاع  اليطاليني 
اإقرار  قبل  اأي  �سبتمر،  نهاية  يف 

قانون امليزانية.

اإىل  الو�سول  جن��وم  خم�س  حركة 
دعت  فقد  ال��راب��ط��ة  ام��ا  ال�سلطة، 

اىل انتخابات مبكرة قبل عامني.
�سيا�سية  ح�����س��اب��ات  ه����ذا،  وك���ل      
مبا�سرة  ب��اإي��ط��ال��ي��ا  ت�����س��ري  �سيقة 
نحو احلائط. فبينما وحده نظام 

ال���دخ���ول يف حت��ال��ف��ات قبل  ع��ل��ى 
ف������ورزا  ت���ع���د  ومل  الن����ت����خ����اب����ات، 
اي��ط��ال��ي��ا م��ل��زم��ة ب��ال��ت��ح��ال��ف مع 

يف طريق م�شدود
برل�سكوين  �سيلفيو  جانبه،  من     
يجره  ل  املعتمد  فالنظام  را���س. 

الكبري  ال��ت��ح��ال��ف  الن���ت���خ���اب���ات، 
م���ع احل�����زب ال���دمي���ق���راط���ي. من 
تاأمل  م�����س��ت��م��ر،  ت��ق��دم  ج��ه��ت��ه��ا، يف 

راب��ط��ة ال�����س��م��ال، امل��ن��ح��ازة ملواقف 
وياأمل  الفرن�سية.  ل��وب��ان  م��اري��ن 
بعد  ي�������س���ك���ل  اأن  ب����رل���������س����ك����وين 

رابطة ال�سمال دعت قبل عامني لنتخابات مبكرة برل�سكوين ير�سيه القانون النتخابي اجلديد ماريو مونتي يدعو اىل ا�ستكمال الفرتة النيابية

 اتفاق يخرج ايطاليا من ماأزق د�شتوري لكنه
 ُيعّجل بانتخابات مبكرة تخيف الكثريين

برل�شكوين �شعيد الن النظام املعتمد ال يجربه 
على الدخول يف حتالفات قبل االنتخابات

ماتيو رينزي ي�ستعجل النتخابات حركة خم�س جنوم تامل الفوز بال�سلطة

قد ال ي�شمح القانون اجلديد باأغلبية و�شيناريو عدم اال�شتقرار اأو عدم القدرة على ت�شكيل حكومة هو االأرجح

االتفاق على قانون انتخابي جديد:

اإيطاليا: ل اأهمية لالأزمة.. املطلوب ن�صوة النتخابات...!
ماتيو رينزي ي�صتعجل ا�صتعادة 

�صلطة ي�صعر انها انُتزعت منه
ح�صابات �صيا�صية �صيقة ت�صري 
باإيطاليا مبا�صرة نحو احلائط

يف تقدم م�صتمر، تاأمل حركة 
خم�س جنوم الو�صول اإىل ال�صلطة

�شيناريو كابو�ص يف االأفق: ايطاليا قد تكون يونان الغد

يتلقى دعمًا من مقاتلي القاعدة

داع�س يف ليبيا.. من املدن اإىل ال�صحراء
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأ����س���ارت جم��ل��ة اإي��ك��ون��وم��ي�����س��ت لنية 
داع�������س ال��ب��ق��اء يف ل��ي��ب��ي��ا ع��ل��ى رغم 
الكرى،  مدنها  يف  وج��وده  انح�سار 
ب��ع��دم��ا ان�����س��ح��ب امل���ت���ط���رف���ون اإىل 
ي�سكلون  وباتوا  �سحراوية،  مناطق 
العراق  يف  وكرفاقهم  ق��وي��اً.  خ��ط��راً 
يف  داع�س  متطرفو  تراجع  و�سوريا، 
ليبيا، يف بداية العام اجلاري، بعدما 
طرد فرعهم، الذي عد �سابقاً الأ�سد 
امل��ت��و���س��ط، من  خ���ارج منطقة  ف��ت��ك��اً 
ال�ساحلي،  معقلهم  ���س��رت،  م��دي��ن��ة 
مقاتالت  وق�سفتهم  دي�����س��م��ر،  يف 
تلك  اأن  وي��ب��دو  يناير.  يف  اأمريكية 
العتقاد  ع��ل��ى  ق�����س��ت  ال�������س���رب���ات 
“اخلالفة”  معقل  انهيار  مع  باأنه، 
ليبيا  ت�سبح  قد  �سوريا،  يف  الأ�سلي 
م��وئ��اًل اآم��ن��اً ل��داع�����س.  ول��ك��ن على 
رغم تراجع قوة املتطرفني يف ليبيا، 
فاإنهم مل ينتهوا بعد، بل لرمبا كان 
عدد  اأع���اد  فقد  دويل.  ام��ت��داد  لهم 
قواهم  جتميع  املقاتلني  م��ن  كبري 
يف رق���ع���ة ����س���ح���راوي���ة ت���ت���األ���ف من 
وديان وه�ساب �سخرية عند جنوب 
ال�سرطة  وتبحث  طرابل�س.  �سرقي 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ع���ن اأدل�����ة ت��رب��ط بني 
داع�س و�سلمان العبيدي، النتحاري 
الذي قتل اأكر من ع�سرين �سخ�ساً 

قتلت قاذفات اأمريكية العديد منهم 
الأخري.  يناير  يف  نفذت  �سربات  يف 
جمموعات  يف  حالياً  يتنقلون  وه��م 
����س���غ���رية، ع���ل���ى ط������ول ط������رق غري 
الوفاق  حكومة  وتقول  حمرو�سة.  
حتركاتهم  ت���راق���ب  اإن���ه���ا  ال��وط��ن��ي 
بالقرب  ت���ق���ع  ق����اع����دة  خ�����الل  م����ن 
تتوىل  فيما  ول��ي��د،  بني  مدينة  م��ن 
وبا�سرت  اجلو،  من  الرقابة  اأمريكا 
بت�سيري طائرات  املا�سي  ال�سيف  يف 
م��راق��ب��ة غ���ري م��اأه��ول��ة ف���وق ليبيا 
من قواعد موجودة يف تون�س. وهي 
تبني حالياً يف النيجر قاعدة جديدة 

خا�سة بطائرات غري ماأهولة.
اإيكونومي�ست  وتلفت  ح��دود  اإغ��الق 
لإغ����الق ت�����س��اد حل��دوده��ا م��ع ليبيا 
تدفق  م��ن  الأخ���ري حت�سًبا  يناير  يف 
جهاديني اإىل اأرا�سيها. كما افتتحت 
جديدة  ج���وي���ة  ق����اع����دة  اجل�����زائ�����ر 
تون�س،  واأق��ام��ت  ح��دوده��ا.  حلرا�سة 
التي عانت من هجمات عدة نفذها 
ت���راب���ي���اً بطول  ����س���ات���راً  ج���ه���ادي���ون، 
200 كيلومرت على طول حدودها 

مان�س�سرت  يف  للحفالت  �سالة  اأم��ام 
العبيدي  زار  فقد  اأي����ار(.  م��اي��و)  يف 
على  القب�س  واأل��ق��ي  م��وؤخ��راً،  ليبيا 
وقوع  بعد  واأب��ي��ه يف طرابل�س  اأخ��ي��ه 

احلادث بيومني.
حلالة  “اإيكونومي�ست”  وت��ل��ف��ت 
ليبيا منذ  ت�����س��رب  ال��ت��ي  ال��ف��و���س��ى 
القذايف  خللع  اأدت  التي  النتفا�سة 
جماعات  وت��ت��ط��ل��ع   .2011 ع����ام  يف 
بحكومتني  م���رت���ب���ط���ة  م�������س���ل���ح���ة، 
ليبيا،  وغ��رب  �سرق  يف  متناف�ستني، 

لال�ستيالء على ال�سلطة.
التو�سل لتفاق  اأمكن  وقبل عامني 
وقع  امل��ت��ح��دة،  الأمم  برعاية  ���س��الم 
متناحرون.  ليبيون  اأط����راف  عليه 
لتوحيد  يوؤد  التفاق مل  ولكن ذلك 
ليبيا، ول لإن�ساء دولة فاعلة يف ظل 
وا�ستفاد  ال��وط��ن��ي.  ال��وف��اق  حكومة 
وفاقمها  الفو�سى،  تلك  من  داع�س 
موؤخراً، عر مهاجمة خطوط اإمداد 
ال���وق���ود. وت�سري  امل���ي���اه، وحم��ط��ات 
املجلة لوجود ما يقارب 500 مقاتل 
اآلف  ول��ي�����س  ل��ي��ب��ي��ا،  ي��ن�����س��ط��ون يف 

الهزائم. ويف  قبل  ُق��در عددهم  كما 
الف�سائل  بني  التغريات  اإىل  اإ���س��ارة 
يتلقى  داع�����س  اإن  ي��ق��ال  اجل���ه���ادي، 
القاعدة،  مقاتلي  م��ن  دع��م��اً  ال��ي��وم 
امل�ساحنات  م����ن  ب���ال���رغ���م  وذل�������ك 
يف  التنظيمني  زعماء  بني  ال�سائدة 
ه���وؤلء يف  يعمل  ليبيا  ويف  اخل����ارج. 
املقاتلون  وي��ت��ن��ق��ل  امل��ن��اط��ق.  ن��ف�����س 
ولفغانغ  وي��ق��ول  التنظيمني.  ب��ني 
من�ساوي  ع�سكري  ملحق  بو�سزتاي، 

اأن اجلانبني  اأعتقد  ليبيا:  �سابق يف 
لوجي�ستية  جم����الت  يف  ي��ت��ع��اون��ان 
وتبادل املعلومات. ويقول م�سوؤولون 
من حكومة الوفاق الوطني الليبية 
اأ����س���رف���وا ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة ����س���رت، اإن 
ليبيا  ج���ن���وب  يف  امل��ن��ط��ق��ة  وع�������ورة 
من  داع�����س  مهاجمة  مهمة  ت�سعب 
الر. ولكن هناك م�ساكل اأي�ساً مع 
ال�سربات اجلوية، لأن اجلهاديني ما 
عادوا يتنقلون باأعداد كبرية بعدما 

ل��ي��ب��ي��ا. ورغ�����م ذل�����ك، يحتفظ  م���ع 
داع�س بخاليا بالقرب من �سراطة 
غرباً، مل�ساعدة مقاتليه على اخلروج 
من ليبيا والعودة اإليها. واأما اأوروبا 
التي تقع على م�سافة اأقل من 500 
الليبية،  ال�����س��واح��ل  م���ن  ك��ي��ل��وم��رت 
ف��رتاق��ب ال��و���س��ع ع��ن ق����رب. واأدت 
نقطة  اإىل  ليبيا  لتحويل  الفو�سى 
اأفارقة،  للمهاجرين  رئي�سية  دخول 
مراقبة  ت�سديد  ورغ��م  اأوروب����ا.  اإىل 
للمنطقة،  ال�����س��واح��ل  خ��ف��ر  ق����وات 
يعتقد اأن ما يزيد عن خم�سني األف 
اإي��ط��ال��ي��ا عر  م��ه��اج��ر و���س��ل��وا اإىل 
العام  ليبيا، يف  انطلقت من  ق��وارب 
عن   %40 بن�سبة  يزيد  مب��ا  احل���ايل، 
اأن  البع�س  ويعتقد  امل��ا���س��ي.   ال��ع��ام 
متويل  يف  ت�ساهم  التهريب  جت���ارة 
الإره����������اب، ك���م���ا ي���رج���ح���ون وج����ود 
الرحالت  تلك  منت  على  جهاديني 

البحرية.
داع�س  ي��ع��م��ل  احل�����ايل،  ال���وق���ت  ويف 
احل���د من  ع��ل��ى  ليبيا  وح��ل��ف��اوؤه يف 
لتجميع  حم����اول����ة  يف  ن�������س���اط���ه���م، 
���س��ف��وف��ه��م وا���س��ت��ع��ادة ق��وت��ه��م. ويف 
يف  لت�سوية  التو�سل  ميكن  مل  ح��ال 
مواتية  ف��ر���س��ة  ث��م��ة  ���س��ك��ون  ليبيا، 
حالة  ل����س���ت���غ���الل  ل���ل���م���ت���ط���رف���ني 
ت��اأك��ي��د وجودهم  ال��ف��و���س��ى لإع�����ادة 

هناك.
 

يزيدية اأ�صرتها داع�س
 تبكي لدى عودتها لقريتها

•• كوجو-رويرتز:

عادت نادية مراد اإىل قرية يزيدية يف �سمال العراق بعد اأن تعر�ست لالأ�سر 
ثم باعها تنظيم داع�س الإرهابي قبل ثالث �سنوات. انفجرت نادية يف البكاء 
لدى اقرتابها من مدر�سة جمع فيها املت�سددون �سكان قرية كوجو وف�سلوا 
فيها الرجال عن الن�ساء قبل ارتكابهم جرائم و�سفتها الأمم املتحدة باأنها 
اإبادة جماعية �سد الأقلية اليزيدية. وقالت نادية من على �سطح املدر�سة 
التي در�ست بها لأحد ع�سر عاما “انتظرت هذا اليوم ما يقرب من ثالث 
لروؤية منزلها وظهرت وهي مت�سك  نادية  �سنوات«. ولدى عودتها، ذهبت 
مبالب�س تركتها فيه عام 2014. وقال مقاتل يزيدي اإنها لأم نادية التي 

قتلت خالل التطهري حيث مل ياأ�سرها املت�سددون ب�سبب كر �سنها.
“كان  اأثناء حديثها بح�سور �سحفيني  التما�سك  قالت نادية وهي حتاول 
اأن نباع ونغت�سب من �سوريني  اأن نقتل مثل الرجال بدل من  اأملنا  مبلغ 
وعراقيني... وتون�سيني واأوروبيني«. وقتل مئات الرجال بالر�سا�س على 

اأطراف القرية.   
وقالت نادية اإن اأمري داع�س الذي اأ�سرف على ما حدث باملدر�سة كان عربيا 
اأح��د. »�سمعنا  من املنطقة. وقالت طلب منا تغيري ديانتنا لكن مل يوافق 
لكن  مل�ساعدتنا  ج��اءوا  اأنا�سا  اأن  البداية ظننا  الر�سا�س. يف  �سوت طلقات 
عندما نظرنا من النوافذ... راأيناهم يقتلون الرجال. »ا�ستنجدنا بالأمم 
املتحدة واأوروبا وبكرد�ستان والعراق لكن اأحدا مل ياأت مل�ساعدتنا«. ونقلت 
اإىل   2014 �سيف  يف  عاما،   24 حاليا  العمر  من  البالغة  ن��ادي��ة،  داع�س 
الهرب  نادية متكنت من  العراق لكن  الرئي�سي للتنظيم يف  املعقل  املو�سل 
واأخرت نادية جمل�س الأمن الدويل   .2014 يف نوفمر ت�سرين الثاين 
حقوق  ع��ن  مدافعة  نا�سطة  وه��ي  احل��ني  ذل��ك  ومنذ   2015 يف  بق�ستها 
القرية  “اليوم  واأ�سافت  عام.  ب�سكل  امل��راأة  وحقوق  والالجئني  اليزيديني 
حماطة باملقابر اجلماعية”. ومنح الرملان الأوروبي نادية جائزة �سخاروف 

حلرية الفكر مع امراأة يزيدية اأخرى هي ملياء حجي ب�سار.
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1353  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-مطعم ومقهى بانو�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  2017/5/17  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�سنية  �سامي  ل�سالح/�سالح  اع��اله 
مبلغ )60000 درهم( )�ستون الف درهما( وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة 
ال�سياحية عينا او قيمتها وقت تنفيذ احلكم نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل 
املدعي من  واعفت  وامل�سروفات  الر�سوم  باملنا�سب من  عليها  املدعي  والزمت  اخر 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�سيبه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3268  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ريا�س حممد لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /م�سري احمد ب�سري احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 800( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   15750( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE169276035MB  وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2866  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وجدة الدولية خلدمات الت�سالت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /افتخار ح�سني حممد ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )42820 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB171192188AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2781  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هايتك انرتيورز �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/لتهي�س كاين وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )63319 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى 
ال�سداد التام رقم ال�سكوى:MB170707658EA/2017  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2017/7/2 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4100  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سبكرتم انوفي�سنز �س.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /م�سطفى عثمان خان  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )74800 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
 2017/6/20 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  .وح���ددت  وامل�ساريف  والر�سوم 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3638  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد �سفيق للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / وقار احل�سن خور�سيد حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb171678307ae  وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1280  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �سوهاج  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأق����ام  عليك  ق��د  ي��ا���س��ني   التنفيذ/زاكر ح�سني  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )16250(
مبلغ )1338( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/650 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1-  ابراهيم احمد علي العور  جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليكم  ق��د  خ��ال��دي   ال�����س��اوي  بنت  التنفيذ/بثينة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املدعية  ب��ني  امل���رم  ال��دع��وى  مو�سوع  العقد  ف�سخ   ، دره���م    )469580(
واملدعي عليه بتاريخ:2010/7/15 اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/454 تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-  حم��م��د ك���رم ي��ح��ى ع��ب��داجل��م��ي��د  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هبه ه�سام حممد جميل وهبي  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )24500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/772 تنفيذ مدين  

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-  �سليمان ع��ل��ي م���روك ار���س��ي��د  جم��ه��ول حمل 
اأقام  قد  امل��ط��ريي   ع�سكر  التنفيذ/نايف جهز  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )244820( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1211 تنفيذ جتاري
جمهول  العبيديل  مفتاح  احل��اج  مفتاح  ابراهيم  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.م.ع  الوطني  الحت���اد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه  علي  �سلطان  وميثله:فهد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )434028( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1724  ا�شتئناف جتاري    

حمل  جمهول  ع��ب��داهلل   احمد  حممد  ابراهيم   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / عبداله اله مراد الهي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1292 جتاري جزئي بتاريخ:2016/11/17     

وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/6/19 ال�ساعة 10.30 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن حكم بالن�شر

                      يف  الدعوى رقم 2016/1854  احوال نف�ض م�شلمني 
اىل املدعي عليه/1-ا�سامه مفيد �سراي الدين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
روؤى ح�سني زهر الدين نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/8  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/روؤى ح�سني زهر الدين باعالن املدعي عليه باحلكم 
بالن�سر حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 1- بتطليق املدعية/ روؤى ح�سني زهر الدين 
من زوجها املدعي عليه/ا�سامه مفيد �سراي الدين بطلقة بائنة لل�سرر وعلى املدعية 
ال�سرعية وفق حالها اعتبارا من تاريخ �سريورة احلكم بالتطليق باتا  اح�ساء عدتها 
2- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/66  تظلم مدين

���س��اه جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل املتظلم ���س��ده / 1-���س��ي��د عنايت ح�سني 
املتظلم / كو�سي للنقل العام ذ.م.م وميثله:علي �سالح عبدالر�سول ال�سواب قد اأقام 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 
259/2017 امر على عري�سة مدين والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم 
لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  11.00 �س  ال�ساعة     2017/6/13 املوافق  الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/179  تظلم جتاري

امل�سرفية  للت�سهيالت  ك�سامن  نف�سه  عن  فيليب  ماتيو  1-ج��ون   / �سده  املتظلم  اىل 
جمهول  للحفالت  الم���ارات  روؤي��ة  ملوؤ�س�سة  بالتوقيع  اخل��ول  واملدير  �سريك  وب�سفته 
حمل القامة مبا ان املتظلم /بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك 
ال�سادر  القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأق��ام عليكم  احلو�سني قد 
والر�سوم  رق����م:2017/465  بالدعوى  اخلا�س   2017/148 رقم  عري�سة  على  الم��ر  يف 
�س   08.30 ال�ساعة   2017/6/4 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�����س��اري��ف. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/339  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- تاون �سنرت منجمنت املحدودة  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بتول 

حم�سن جواد وميثله:عبا�س م�ستت فندي املالكي
بتاريخ:2016/11/14    الح���د  ي��وم  كلي  ع��ق��اري  رق������م:2016/530  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  باحلكم  نعلنكم 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره عن الوحدة العقارية الوىل)177784( 
درهم   )473956.05( اج��م��ايل  دره��م   )205608.5( وق���دره  مبلغ  الثانية  العقارية  ال��وح��دة  وع��ن  دره��م 
والفائدة القانونية عم جمموع املبلغني بواقع 9% حتى متام ال�سداد اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.  2- بطالن العقدان املرمان بني املدعي عليها وبني املدعية 
بتاريخي:2005/5/12 و 2008/7/8 عن الوحدتني العقاريتني:406 و 608 وموقف �سيارات لكل منهما يف 
العقار رقم ب 2 مب�سروع دبي لجون . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1305  مدين جزئي
القامة  �سوهايل حممد  جمهول حمل  الدين  �سامي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ في�سل يا�سر ف�سل ماين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة ب�سحة ونفاذ عقد بيع مركبة والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
 Ch 2.D.18 يوم اخلمي�س   املوافق  2017/6/8   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1219  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ف���وزي ب��ورك��ي مظفر ب��ورك��ي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
املركبة  الدعوى ومو�سوعها دع��وى �سحة ونفاذ بيع  اأق��ام عليك  نا�سر حاجي روح الم��ني قد 
رقم  ابي�س  ل��ون   1998 م��ودي��ل  �سوناتا  ه��ي��ون��داي  ن��وع  دب��ي  خ�سو�سي   G/70337:رقم
والزام  درهم   )2200( وق��دره  مبلغ  مقابل   )KMHCF24F1WA075388(ال�سا�سي
املدعي عليه بت�سجيل املركبة با�سمه والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني   املوافق  2017/6/12   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1327  مدين  جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  مبارك  جمعه  �سالح  عليه/1-ن�سيب  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/1/19 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
رقم:47ل�سنة  التحفظي  احلجز  بتثبيت  ا�سماعيل  �سعيد  حممد  عبداهلل  ل�سالح/عامر 
مائة  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  وب��ال��زام  يف:2016/7/27  وال�����س��ادر   2016
وثالثون الف درهم وفائدة بواقع 9% من تاريخ  2016/7/31 حتى ال�سداد التام والزمته 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/859  جتاري كلي

املري جمهول حمل  املدعي عليه / 1- عبدالعزيز حممد �سامل احمد خريطان  اىل 
وميثله:بدر  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة 
حممد علي القرق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )678.082( درهم مبا يعادل كمية )271.232.80( كليو جرام 
من ال�سكر املرت�سدة يف ذمته عن عقد ال�سلم املوؤرخ:2015/2/28 مع الزامه بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/6/19 
اأو من ميثلك  ال�ساعة:10:00 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1010  جتاري كلي

ا�س  املدعي عليه / 1- �سركة جينى للتجارة ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها/الك�سندر جون  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة علي بن حممد مريزا التجارية وميثلها قانونا/
عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  احمد  ابوبكر  م��ريزا وميثله:عبداللطيف حممد  بن  بن حممد  علي 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2.821.909.97 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�ساعة 10.00 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1593  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبدرزق عبدالفتاح عبداملح�سن جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ثائر نور الدين جميل زيد الكيالين بوكالة/ناتال اكوبيان مبوجب الوكالة 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ا�سول  امل�سدقة 
مببلغ وقدره )128660( درهم  والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15  ال�ساعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1679  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ب��ارادي دي ف��روي مطعم ومقهى ����س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ جرين هاو�س لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)12185( درهم  والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة    2017/6/6
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12036 بتاريخ 2017/6/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1619  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م 2- �سركة رب�س للمقاولت  اىل املدعي عليه / 1-  �سركة دي��رج واي�ست كو�ست 
ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اك�سرت درايف �س.ذ.م.م - فرع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )68.252 درهم( والر�سوم 
التام و�سمول  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/6/15 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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17
ا�شتقبلت "ناتايل تورز" الرو�شية واأبرز �شركات ال�شفر وال�شياحة

الإمارة  معامل  لإبراز  التعريفية  اجلولت  برنامج  عجمان" تطلق  "�صياحة 
الربنامج يهدف اإىل بناء عالقات مميزة مع كربى ال�شركات ال�شياحية وا�شتقطاب الزوار من خمتلف اأنحاء العامل

مدراء م�شحات "الرتميا بال�ص " العالجية يف مدينة بي�شتني يوؤكدون :

من الإمارات وال�صعودية والكويت  هم  ال�صنة  مدار  على  زوارنا  % من   15
م�شحات بي�شتني الطبيعية تتيح 80 برناجما عالجيا الآالم اجلهاز احلركي والروماتيزم واجللطات والك�شور

ا�شتياء من ان�شحاب اأمريكا

فرن�صا واإيطاليا واأملانيا تدافع عن اتفاقية باري�س للمناخ 

•• عجمان-الفجر:

ال�سياحية   التنمية  دائ���رة  اأطلقت 
ب����ع����ج����م����ان ب�����رن�����ام�����ج اجل��������ولت 
 30 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  التعريفية 
اإب���راز معامل  م��اي��و، وال��ه��ادف��ة اإىل 
الإم�����������ارة ال����ف����ري����دة، وال����رتوي����ج 
ملقوماتها ال�سياحية على امل�ستويات 
والدولية،  والإق��ل��ي��م��ي��ة،  امل��ح��ل��ي��ة، 
حمطات  اأوىل  يف  ا�ستقبلت  حيث 
الرنامج وفداً من �سركة ال�سياحة 
جانب  اإىل  ت��ورز،  ناتايل  الرو�سية 
ال�سياحيني،  وك��الئ��ه��ا  م���ن  ع����دد 
ج���ول���ة يف خمتلف  ل��ه��م  ون��ظ��م��ت 
اأرجاء عجمان ومواقعها ال�سياحية 

ن��ات��ايل ت���ورز ع��ل��ى م��ع��امل الإم����ارة 
ال�سراكة  وم��ن��اق�����س��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
جت�سيد  ه��و  معها  ال�سرتاتيجية 
هوية عجمان ال�سياحية، ووجهاتها 
اأ�سالة  ال���رتوي���ج���ي���ة  وع��الم��ت��ه��ا 
ر�سالتنا  تتمثل  ح��ي��ث  اإم���ارات���ي���ة، 
عجمان  ع��ن  الن��ط��ب��اع  تر�سيخ  يف 
�سياحية  مبقومات  تتمتع  ك��اإم��ارة 
غنية،  وثقافية  وطبيعية،  خالبة، 
مكانتها  تعزيز  على  وم�ساعدتها 
الوجهات  ب����ني  ف����ارق����ة  ك���ع���الم���ة 
عدد  وزي����ادة  الأخ����رى،  ال�سياحية 
ام�س  واخ��ت��ت��م  م�ستقباًل.  ال����زوار 
اجلمعة برنامج الرحلة التعريفية 
ب����ع����د ح����ف����ل اف�����ط�����ار اق����ي����م على 

اأوب�������روي ���س��اط��ئ ال�������زورا، ون����ادي 
الزورا،  وم�سروع  للجولف،  ال��زورا 
ف�ساًل عن تنظيم جولة يف متحف 
وتاريخ  ب��رتاث  لتعريفهم  عجمان 
الإمارة العريق. كما متت مناق�سة 
وفد  م��ع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
�سركة ناتايل تورز ومع �سركة األفا 
ل�سركة  التابعة  ال��وج��ه��ات  لإدارة 
األ���ف���ا ت�����ورز. وق����ال ���س��ع��ادة �سالح 
حممد اجلزيري، مدير عام دائرة 
يعد  بعجمان:  ال�سياحية  التنمية 
جزءاً  التعريفية  اجلولت  برنامج 
الرتويج  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  م���ن 
�سياحية  ك��وج��ه��ة  ع��ج��م��ان  لإم����ارة 
ل�سركائنا  فر�سة  وتقدمي  فريدة، 

والفندقية واخلدمية.
التعريفية  اجل���ول���ة  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
ال�سيافة  ق���ط���اع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ف��ن��دق فريمونت  م��ث��ل  ب����الإم����ارة، 
ع��ج��م��ان، وف��ن��دق ع��ج��م��ان �سراي، 
كوليك�سن،  لك�سري  فنادق  اإح��دى 

و�سركة األفا تورز ال�سياحية .
وت�سمن الرنامج التعريفي الذي 
توا�سلت فعالياته على مدار اأربعة 
اأي��ام، ج��ولت ميدانية يف عدد من 
من  عجمان،  يف  الفخمة  ال��ف��ن��ادق 
�سمنها فندق كمبين�سكي عجمان، 
عجمان،  بيت�س  رام�����ادا  وف��ن��دق  و 
وفندق باهي ق�سر عجمان، اإ�سافة 
منتجع  ع��ل��ى  ال���وف���د  اإط�����الع  اإىل 

ت��ق��دم��ه الإم����ارة  للتعرف ع��ل��ى م��ا 
من خدمات �سياحية، مبا ين�سجم 
م��ع روؤي����ة ع��ج��م��ان ل��ع��ام 2021، 
اإحدى  الإم���ارة  جعل  اإىل  الهادفة 
اأهم الوجهات ال�سياحية يف العامل، 
ناتايل  با�ستقبال  ���س��ع��داء  ون��ح��ن 
الأكر  ووكالئهم  الرو�سية  ت��ورز 
م���ب���ي���ع���اً، ح���ي���ث ت��ع��ت��ر الأ�����س����واق 
ال�سياحية الرو�سية الأ�سرع منواً يف 
اإطالع  خالل  من  ونهدف  العامل، 
خدماتنا  على  الرو�سية  ال�سركات 
ال��ف��ن��دق��ي��ة وامل����راف����ق امل��م��ي��زة اإىل 
اأع��داد ال�سياح الرو�س  زي��ادة تدفق 
اجلزيري:  واأ���س��اف  الإم����ارة.  اإىل 
هدفنا الأ�سا�سي من خالل اإطالع 

العمود  اأم��را���س  وبع�س  املفا�سل 
الفقري وعالج احلالت الناجمة 
ع���ن احل�������وادث وح������الت م���ا بعد 

اجللطات الدماغية.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة م��ي��ه��اي��ال اننا 
ن���ق���دم ارق������ي اخل����دم����ات ل���ل���زوار 
ال����ع����رب ب����اق����ل الأ������س�����ع�����ار  حيث 
ان��ن��ا ن��ع��رف ج��ي��داً ع����ادات العامل 
العتبار  يف  ذل��ك  وناأخذ  العربي، 
�سواء يف ما يخ�س ت�سميم الغرف 
امل��الئ��م ومراعاة  الأك����ل  وت��وف��ري 
�سبيل  ال�سعائر حيث على  طبيعة 
ال����زي����ارة  م���وع���د  ك�����ان  اذا  امل����ث����ال 
نوفر  ف���اأن���ن���ا  رم�������س���ان  ���س��ه��ر  يف 
يتنا�سب  م��ا  ك��ل  ال��ع��رب  لعمالئنا 
وال�سحور  الف���ط���ار  وج��ب��ت��ي  م���ع 
العربية  امل����اأك����ولت  ل��دي��ن��ا  ح��ي��ث 
امل��ج��ه��زة خ�����س��ي�����س��اً ل��ت��ن��ا���س��ب كل 
عن  ف�سال  ال��ع��رب،  م��ن  عمالئنا 
يف  الت�سلية  ج��ان��ب  نغفل  مل  اأن��ن��ا 
و�سع �سمن خارطة  الغرف، ومت 
القنوات التلفزيونية امل�سموح بثها 
تلفزيونية  قناة   16 امل�سحات  يف 

عربية.
وق�����ال�����ت ان����ن����ا ن����وف����ر ح���م���ام���ات 
����س���ب���اح���ة خ����ا�����س����ة ب���ال�������س���ي���دات 

•• �صلوفاكيا – د.جمال املجايدة:

قالت الدكتورة ميهايال كوبزوفا 
 PhDr. Michaela
الت�سويق  مديرة   Kobzova
الرتميا  م�����س��ح��ات  يف  وامل��ب��ي��ع��ات 
مدينة  يف  ال���ع���الج���ي���ة  ب����ال�����س 
ب��ي�����س��ت��ن��ي، ال�����س��ل��وف��اك��ي��ة ،ان����ه مت 
اط���الق خ��دم��ات وب��اق��ات جديدة 
اخلليجية  ال����ع����ائ����الت  ت����الئ����م 
قطاء  او  ال�ست�سفاء  يف  ال��راغ��ب��ة 

العطالت ال�سيفية .
وذك��رت يف لقاء مع وف��د اعالمي 
اقبال  ه���ن���اك  ان  الم�������ارات  م���ن 
واملراجعني  ال�������زوار  م���ن  ك���ب���ريا 
وال�سعودية  الم�����ارات  دول���ة  م��ن 
الدول  ان هذه  ، موؤكدة  والكويت 
بالن�سبة  الأه�����م  ت��ع��ت��ر  ال���ث���الث 
والتي  ال�سهرية  بي�ستني  مل�سحات 
تعتر  اأيقونة العالج الطبيعي يف 

�سلوفاكيا،  
ال��زوار لهذا  ارتفاع عدد  وتوقعت 
العام ايل 60 الف زائر فيما بلغ 
عددهم العام املا�سي نحو 50 األفا 
الذي  ال��ع��رب  ن�سبة  فيما   ، زائ���ر  
يزورون بي�ستني �سنويا ت�سل اىل 

نحو 15 يف املئة تقريبا . 
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة م��ي��ه��اي��ال ان 
بخوا�س  تنفرد  املدينة  م�سحات 
 1923 ع��������ام  م����ن����ذ  ع����الج����ي����ة 
موثقة  درا����س���ة  اأول  ت��ق��دمي  م���ع 
الكريتي  بالطني  ال��ع��الج  ح��ول 
ملياه  ال���ع���الج���ي���ة  واخل�������س���ائ�������س 
الرامج  احل��ارة. وحول  ينابيعها 
ال��ع��الج��ي��ة ذك���رت ان ه��ن��اك نحو 
عالجيا  برناجما   80 اىل   60
وان  ال�سبوع  24 جل�سة يف  بعدد 
ال����رام����ج امل��خ��ف��ف��ة ت�����س��م��ل 18 

جل�سة اأ�سبوعيا.
وذك����رت ان امل�����س��ح��ات الأرب���ع���ة يف 
الإقامة  ف��ر���س��ة  ت��وف��ر  بيت�سني 
مع  يوميا  �سخ�س   1400 لنحو 
الخ���ذ يف الع��ت��ب��ار ق��درت��ه��ا على 
ت��ق��دمي م��ا ي��ق��ارب ن��ح��و 6 اآلف 

عالج يومياً .
بي�ستني  مل�سحات  ان  واأو���س��ح��ت 
تاريخ عريق وهي مالذ  ال�سهرية 
الطبيعي  ال��ع��الج  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني 
وال���ت���اأه���ي���ل���ي م����ن خم��ت��ل��ف دول 
من  يعانون  ملن  خ�سو�ساً  العامل 
وبع�س  الروماتيزمية  الأمرا�س 
واآلم  احل���رك���ي  ج���ه���از  اأم����را�����س 

•• روما-رويرتز:

قالت اإيطاليا وفرن�سا واأملانيا  اإنها 
الأمريكي  الرئي�س  ل��ق��رار  تاأ�سف 
دون���ال���د ت���رام���ب الن�����س��ح��اب من 
ورف�ست  للمناخ  ب��اري�����س  اتفاقية 
مراجعة  اإمكانية  ب�ساأن  اق��رتاح��ه 

التفاقية العاملية.
وق�����ال زع���م���اء ال�����دول ال���ث���الث يف 
بيان م�سرتك نادر نرى اأن الزخم 
باري�س يف دي�سمر  ال��ذي تولد يف 
ونعتقد  ف��ي��ه  رج��ع��ة  ل   2015
باري�س  اتفاقية  اأن  ق��اط��ع  ب�سكل 
ل ميكن التفاو�س ب�ساأنها جمددا 
ل�سالح  ح��ي��وي��ة  وث��ي��ق��ة  ل��ك��ون��ه��ا 
واقت�ساداتنا  وجمتمعاتنا  كوكبنا 
الإيطايل  ال��وزراء  رئي�س  ونا�سد   .
وامل�ست�سارة  ج��ن��ت��ي��ل��وين  ب����اول����و 
اأجنيال مريكل والرئي�س  الأملانية 
ال��ف��رن�����س��ي اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
مكافحة  جهود  ت�سريع  حلفاءهم 
�سيبذلون  اإنهم  وقالوا  املناخ  تغري 
املزيد من اجلهود مل�ساعدة الدول 

النامية على التكيف.
اإقناع  ال��ث��الث��ة  ال��زع��م��اء  وح�����اول 
ت���رام���ب الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي خالل 
يف  بالبقاء  ال�سبع  ملجموعة  قمة 
بالتعهدات  وال����وف����اء  الت��ف��اق��ي��ة 

التمويل  غ��ي��اب  لتعوي�س  امل��زي��د 
الأمريكي.

ال��ث��الث��ة �سن�سعد  ال��زع��م��اء  وق���ال 
النامية،  ال���������دول  دع������م  ج����ه����ود 
وب��الأخ�����س الأك���ر ف��ق��را و�سعفا، 
الآث���ار  تخفيف  اأه����داف  لتحقيق 

والتكيف.
وذكرت رئا�سة الوزراء الريطانية 
ب��ع��د ات�����س��ال ه��ات��ف��ي ب��ني ترامب 
اأن  م��اي  ت��ريي��زا  ال����وزراء  ورئي�سة 
م����اي ع����رت ل���رتام���ب ع���ن خيبة 
اأم���ل���ه���ا ل����ق����راره الن�������س���ح���اب من 
التفاقية. واأ�سافت عرت رئي�سة 
ب�سبب  اأم��ل��ه��ا  خيبة  ع��ن  ال�����وزراء 
القرار واأكدت اأن بريطانيا �ستبقى 
مثلما  ب��اري�����س  باتفاقية  ملتزمة 
اأو�����س����ح����ت م�����وؤخ�����را خ�����الل قمة 

جمموعة ال�سبع.
البيت  ق�����ال  اأخ�������رى  ن���اح���ي���ة  م����ن 
ف�سر  ترامب  اإن  بيان  يف  الأبي�س 
مل��ريك��ل وم���اك���رون وم���اي ورئي�س 
ال��وزراء الكندي جا�سنت ترودو يف 
ات�سالت هاتفية قراره الن�سحاب 

من التفاقية.
واأ�ساف اأن ترامب طماأن الزعماء 
م���ا زالت  اأم��ري��ك��ا  اأن  ع��ل��ى  اأي�����س��ا 
الأطل�سي  عر  بالتحالف  ملتزمة 

وباجلهود القوية حلماية البيئة.

اأكر  اإح��ب��اط  ال�سوء على  ق���راره، 
منطقة  يف  اق����ت���������س����ادات  ث����الث����ة 
ال�ستمرار  على  وع��زم��ه��ا  ال��ي��ورو 

دون دعم وا�سنطن.
وق������ال ال����زع����م����اء ال���ث���الث���ة نحن 
اتفاقية  ت��ن��ف��ي��ذ  ب�����اأن  م��ق��ت��ن��ع��ون 
اقت�سادية  ف��ر���س��ا  ي��ت��ي��ح  ب��اري�����س 
جوهرية للرخاء والنمو يف بالدنا 

وعلى م�ستوى العامل.
وم�����ن ث����م ف���اإن���ن���ا ن����وؤك����د جم����ددا 
بتنفيذ  ح����د  لأق�������س���ى  ال���ت���زام���ن���ا 

الإدارة  قطعتها  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال�سابقة. 

بالبيت  ك��ل��م��ة  يف  ت���رام���ب  وق�����ال 
املتحدة  ال����ولي����ات  اإن  الأب���ي�������س 
�ستتطلع اإىل اإعادة التفاو�س ب�ساأن 
التفاقية واأدان ما و�سفها باأعباء 
مالية واقت�سادية جائرة يفر�سها 

التفاق.
الإيطايل  الفرن�سي  البيان  و�سلط 
الأمل��اين غري املعتاد، وال��ذي �سدر 
اإع������الن ترامب  ���س��اع��ة م���ن  ب��ع��د 

اتفاقية باري�س على وجه ال�سرعة 
اأه��داف��ه��ا فيما يتعلق  مب��ا يف ذل��ك 
جميع  ون�سجع  املناخي  بالتمويل 
ن�ساطهم  ت�����س��ري��ع  ع��ل��ى  ���س��رك��ائ��ن��ا 

ملكافحة تغري املناخ.
ك��ل��م��ت��ه على  ت����رام����ب يف  واح����ت����ج 
للدول  ب��اري�����س  ات��ف��اق��ي��ة  مطالبة 
النامية  ال���دول  مب�ساعدة  الغنية 
للطاقة  م�����������س�����ادر  ب�����ن�����اء  ع����ل����ى 
املتجددة. واأ�سارت فرن�سا واإيطاليا 
لبذل  ا����س���ت���ع���داده���ا  اإىل  واأمل���ان���ي���ا 

العديد  بعقد  ال��ع��ام،  ه��ذا  وال�سفر 
م���ن ال���ل���ق���اءات والج��ت��م��اع��ات مع 
الأعمال،  ���س��رك��اء  اأه���م  م��ن  نخبة 
الرحالت  ومنظمي  وامل�ستثمرين، 
الفر�س  بحث  ب��ه��دف  ال�سياحية، 
ال�ستثمارية، والرتويج والتعريف 

فريمونت  ب��ف��ن��دق  ال���وف���د  ���س��رف 
الدولة  م��غ��ادرت��ه��م  قبيل  عجمان 
ال���ي���وم ال�����س��ب��ت. وجت����در الإ����س���ارة 
ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  اأن  اإىل 
ق���ام���ت م���ن خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
لل�سياحة  ال��دويل  مو�سكو  معر�س 

بعنا�سر اجلذب ال�سياحي يف اإمارة 
عجمان. وبح�سب الأرقام والبيانات 
العام  خالل  الدائرة  عن  ال�سادرة 
ال�سّياح  ع���دد  ارت��ف��ع  ف��ق��د  امل��ا���س��ي 
فنادق  يف   200% بن�سبة  الرو�س 

عجمان مقارنة بالعام 2015.

ي��ع��ان��ون الآم اجل��ه��از احل��رك��ي يف 
�سكل عام والروماتيزم واجللطات 

والك�سور.
املنتجع  يف  م��ع��ه  ل���ق���اء  يف  واك�����د 
تعتمد  ال���ت���ي  ال����رام����ج  ت��ل��ك  ان 
التي ل توجد  امل��ي��اه احل���ارة  على 
ت�سمل  وال��ت��ي  بي�ستني  يف  ���س��وى 
اأو  املعدنية احل��ارة  املياه  حمامات 
ال��ط��ني احل���ار اىل ج��ان��ب العالج 
اأو  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  اأو  امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي 

العالج الطبيعي التقليدي .
العالجات  ج��ان��ب  اىل  اإن���ه  وق���ال 
فهناك  امل�����س��ح��ات،  تقدمها  ال��ت��ي 
تنظيم  م����ن  ال���رتف���ي���ه  و����س���ائ���ل 
وفيينا  ب��رات�����س��الف��ا  اىل  رح����الت 
وت���ن���ظ���ي���م ب���ع�������س احل�����ف�����الت يف 

فالعالجات  ب��ال��رج��ال،  واأخ�����رى 
باأكملها  امل�سحات  تقدمها  ال��ت��ي 
منف�سلة عالوة على حتدث بع�س 
الكوادر العاملة يف امل�سحات اللغة 
مل�ساعدة  مهم  اأمر  وهذا  العربية، 
ت���وف���ري  ج�����ان�����ب  اىل  ع���م���الئ���ن���ا 
وعالمات  ا���س��رت���س��ادي��ة  خ��رائ��ط 
تو�سح  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  مكتوبة 

للزائر اأماكن وغرف العالج .
من جانبه ذكر جوزف بروفازيك 
Josef Provazekمدير 
ان   ال�سحي  بال�س  ترميا  منتجع 
يف  الأوىل  تعد  بي�ستني  م�سحات 
�سلوفاكيا، والأكر يف هذا املجال 
يف اأوروب������ا ع��ام��ة، وحت��ت��وي على 
ن��ح��و 80 ب��رن��اجم��ا ع��الج��ي��ا ملن 

ذات���ه���ا وم�����س��ح ترميا  امل�����س��ح��ات 
وزارة  لإ�����س����راف  ي��خ�����س��ع  ب��ال���س 

ال�سحة .
كل  ان  اىل  جوزيف  ال�سيد  واأ�سار 
م�سادر  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ع��الج��ات 
املياه  ت�����س��م��ل  وال����ت����ي  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
املعدنية احلارة، واملياه الكريتية 
احل�����ارة، وامل���ي���اه امل���احل���ة احل����ارة، 
وال��ط��ني احل��ار ف�سال ع��ن وجود 
الطبيعي  ل���ل���ع���الج  ك���ب���ري  ق�����س��م 
املتطورة  الج��ه��زة  ك��ل  ب��ه  تتوافر 
ت�����س��م��ل اجهزة  واأح���دث���ه���ا وال���ت���ي 
ال����ع����الج امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي وال���ع���الج 
توافر  ع���ن  ف�����س��ال  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
وم�ساجات  ال���ت���ج���م���ي���ل  ب����رام����ج 

ال�سرتخاء وغريها. 

رقمًا ثالثيًا ورباعيًا   250 دبي" تطرح  "طرق 
وخما�صيًا يف مزادها الإلكرتوين ال� 48 

•• دبي-الفجر:

تعتزم موؤ�س�سة الرتخي�س يف هيئة 
الطرق واملوا�سالت طرح )250( 
وخما�سياً  ورب��اع��ي��اً  ث��الث��ي��اً  رق��م��اً 
 48 ال�  الإلكرتوين  خالل مزادها 
املركبات  ل��ل��وح��ات  وذل����ك  امل��ق��ب��ل، 
 S – R – Q – P( من الفئات
 – O – N- M – L – K
�سيبداأ  ح��ي��ث   )  -  J -  i –  H
الت�سجيل للمزاد يوم غد الأحد 4 
املزاد  يبداأ  اأن  على  اجل��اري  يونيو 
يوم الأحد املوافق 11 من ال�سهر 
الثامنة  ال�����س��اع��ة  م���ن  ب�����دءاً  ذات����ه 

�سباحا وي�ستمر ملدة 5 اأيام. 
امل����رزوق����ي، مدير  ���س��ل��ط��ان  واأك������د 
مبوؤ�س�سة  املركبات  ترخي�س  اإدارة 
ال����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  ال����رتخ����ي���������س يف 
امل�ساركات  اأن  ب��دب��ي،  وامل��وا���س��الت 
ال��وا���س��ع��ة م���ن ق��ب��ل اجل���م���ه���ور يف 
امل������زادات ����س���واء ك��ان��ت ال��ع��ل��ن��ي��ة اأو 
التناف�س  وم�����دى  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
للح�سول  بينهم  فيما  الإي��ج��اب��ي 
اأهمية  ل��ن��ا  ي��ع��ك�����س  الأرق�������ام  ع��ل��ى 
اإ�سعاد  يف  امل�������زادات  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
باقتناء  امل��ه��ت��م��ني  م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

اللوحات وحتقيق الر�سا لديهم. 
اللكرتونية  امل����زادات  اإىل  ول��ف��ت   

�سريحة  ع��ن��د  اأهميتها  ح��ي��ث  م��ن 
ك�����ب�����رية م�����ن اجل����م����ه����ور ال����ذي����ن 
�سواها،  بها عن  امل�ساركة  يف�سلون 
اختيار  يف  احلرية  متنحهم  كونها 
انتظار،  اأو  ع���ن���اء  دون  الأرق���������ام 
ف�����س��اًل ع��ن اأن ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
امل��زادات ُت�سهم يف تعزيز اخلدمات 
اإدارة  تطرحها  التي  الإلكرتونية 
خطتها  خ��الل  امل��رك��ب��ات  ترخي�س 
اإىل  والرامية  املر�سومة  ال�سنوية 
تنفيذ  ونوعية  مب�ستوى  الرت��ق��اء 

املعامالت مع اجلمهور.  
ترخي�س  اإدارة  م���دي���ر  واأ������س�����ار 
امل�ساركة  عملية  اأن  اإىل  امل��رك��ب��ات 
ب��اإي��داع �سيك تاأمني  امل��زاد تتم   يف 
و120  دره�������م   5000 مب���ب���ل���غ 
دره��م��ا ر���س��وم��ا ل��ال���س��رتاك، حني 

اإ�سعاد  م��راك��ز  يف  الت�سجيل  ي��ك��ون 
املتعاملني يف "اأم الرمول، بر دبي، 
يتم  بينما  الطوار" ،  بلدية  دي��رة، 
ببطاقة  امل����ذك����ورة  امل��ب��ال��غ  اإي������داع 
الت�سجيل  من  ك��ان  اإذا   الئ��ت��م��ان 
www. خالل املوقع الإلكرتوين
rta.ae ، واأن على   املزايد الذي 
بدفع  يلتزم  اأن  امل���زاد  عليه  ير�سو 
عمل  اأي���ام   10 خ��الل  امل�ستحقات 
امل������زاد، لفتاً  اإغ������الق  م���ن م���وع���د 
مبلغ  ب��اإع��ادة  تلتزم  الإدارة  اأن  اإىل 
التاأمني اإىل املتعاملني بعد انتهاء 
ك���ل ح�����س��ب طريقة  امل������زاد وذل�����ك 
اأي�ساً  م��و���س��ح��اً  للمبلغ،  اإي���داع���ه 
اأن  باملزاد  امل�ساركة  اأنه من �سروط 
يتوفر لل�سخ�س مركبة م�سجلة يف 
اإمارة دبي، اأو رخ�سة قيادة �سادرة 

من اإمارة دبي.    
املرزوقي،  اأو�سح  ذاته،  ال�سياق  ويف 
ت��خ�����س��ي�����س ف���ري���ق عمل  ب���اأن���ه مت 
للهيئة  التابع  الت�سال  مركز  من 
وتزويده باملعلومات املتعلقة باملزاد 
بال  ُت�سهم  مهمة  معلومات  وه��ي 
اأ�سئلة  الإجابة عن  �سك يف تقدمي 
وا�ستف�سارات اجلمهور من خمتلف 
فئات املجتمع حول كيفية امل�ساركة 
اأو الدفع من خالل الت�سال على 

الرقم 8009090. 

فعاليات واأن�صطة متميزة يف �صوق رم�صان الليلي بدبي 
•• دبي-وام:

من  بالعديد  ال�ساد�سة  ن�سخته  يف  ب��دب��ي  الليلي  رم�سان  ���س��وق  ي��زخ��ر 
الفعاليات والأن�سطة التي تلبي احتياجات جميع اأفراد الأ�سرة الراغبة 
الذي  الرتفيه  خ��الل  م��ن  الرم�سانية  الأم�سيات  ومت�سية  بالت�سوق 
اأف��راد العائلة. ومن املتوقع ان ي�ستقطب ال�سوق -  يواكب ذائقة جميع 
هيئة  عام  مدير  جلفار  حممد  عبدالكرمي  اأحمد  �سعادة  افتتحه  ال��ذي 
تنمية املجتمع يف دبي وت�ستمر فعالياته حتى العا�سر من يونيو اجلاري 
يف مركز دبي التجاري العاملي - ح�سودا متنوعة من الزوار يزيد عددها 
على 80 األف زائر ي�ستمتعون مبا تقدمه جمموعة كبرية من اجلهات 

وال�سركات العار�سة من جمال�س رم�سانية تقليدية ت�سم اأجنحة خا�سة 
بال�سيدات لر�سم احلناء عالوة على فر�سة باأن يدون ال�سيوف اأ�سماءهم 
تفكريهم  اأمن����اط  ال��ع��امل��ي��ة وحت��ف��ي��ز  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  م��و���س��وع��ة جيني�س  يف 
الإبداعية و�سقل مهاراتهم اخلا�سة بفنون الطهي حتت اإ�سراف خبري 
طبية  فحو�سات  اج��راء  جانب  اإىل  الأط��ب��اق  اأ�سهى  ب��اإع��داد  متخ�س�س 

وعينية جمانية والكثري من الفعاليات والأن�سطة الأخرى.
الت�سويق  - لقطاع  العام  املدير  نائب  �سامانثا كورديرو مرياندا  وقالت 
�ساملة متثل  فعالية  يعد  الليلي  رم�سان  �سوق  ان  بالهيئة  والت�سالت 
اأفراد  بحد ذاتها الوجهة املثلى لراغبي الت�سوق تلبي احتياجات جميع 
الأزياء  اأرق��ى  بني  تتنوع  التي  املنتجات  من  وا�سعة  باقة  وتوفر  الأ�سرة 

واملجوهرات الفاخرة والإك�س�سوارات ومنتجات العناية بال�سحة واجلمال 
والألعاب،  التجميل،  وم�ستح�سرات  وال��ع��ط��ور  املنزلية  وال��دي��ك��ورات 

والأحذية، والأعمال اليدوية، والهواتف املحمولة والإلكرتونيات .
ويقدم ال�سوق جمموعة متنوعة من الأن�سطة التي تالئم جميع الأذواق 
التي  التفكري  خمي�س  م�سابقة  م��ن  ب��دءا  الأ���س��ب��وع  نهاية  عطلة  خ��الل 
ال��زوار وم��رورا بفعالية جمعة ع�ساق الطعام احلافلة  تختر معلومات 
تختر  التي  الرائع  ال�سبت  م�سابقات  اإىل  وو�سول  املختلفة  بالأطباق 
تتيح فعالية  دي��زين يف ح��ني  ع��امل  ب�سخ�سيات  الأط��ف��ال  م��دى معرفة 
جمموعة  ب��ني  وال��ت��ج��ول  الت�سوق  جتربة  خو�س  فر�سة  الت�سوق  اأح��د 
اثنني  م�سابقة  جانب  اىل  املنتجات  اأف�سل  ل�سراء  املتاجر  من  متميزة 

احلركة والن�ساط وفعالية ثالثاء التوائم حلل الألغاز و اأربعاء ال�سرعة 
بالتعاون  تقام  التي  الغناء  و�سبت  املواهب  خمي�س  وفعاليات  وال�سحك 
مع جيني�س القيا�سية العاملية وت�سهد م�ساركة الزوار مبجموعة متنوعة 

من امل�سابقات.
ذهبي  ك��راع��ي  ت�ساي  كاتينغ  ومقهى  مطعم  ب��رع��اي��ة  ال�����س��وق  ويحظى 
القناة  واإذاع���ة  ر�سمي  تلفزيوين  ك�سريك  كلرز  قناة  اختيار  مت  حني  يف 
ال�سريكة  الر�سمية  املجلة  اأرابيا  وترافل  ر�سمي  اإذاع��ي  ك�سريك  الرابعة 
اأفالم  يو  فور  بي  وقناة  ر�سمي  م�سريف  ك�سريك  امل�سرق  وبنك  للحدث 
ال�سريك الإعالمي و�سركة الغرير لل�سرافة �سريك التحويالت املالية 

لل�سوق.
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���س��ه��د ���س��ع��ادة ال���ل���واء ع���ب���داهلل خ��ل��ي��ف��ة امل���ري، 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة دب����ي، رئ��ي�����س اللجنة 
وال�سيخ  الريا�سية،  ال�سبا  ند  ل��دورة  املنظمة 
املهند�س �سامل القا�سمي رئي�س احتاد الإمارات 
رح��م��ة م�ساعد  اآل  اأم����ان  ون��ا���س��ر  ل��ل��م��ب��ارزة، 
مناف�سات  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  ع��ام  اأم��ني 
�سمها  مت  التي  املبارزة  لبطولة  الثاين  اليوم 
ند  دورة  مناف�سات  برنامج  اإىل  الأوىل  للمرة 
نوعها  م��ن  الأك���ر  ال���دورة  الريا�سية،  ال�سبا 
جمل�س  وينظمها  الف�سيل  رم�سان  �سهر  يف 
الريا�سية  ال�سبا  ند  جممع  يف  الريا�سي  دبي 
وعدد من ال�سالت الريا�سية. وتابع قائد عام 
املناف�سات  امل��ب��ارزة  احت��اد  ورئي�س  دب��ي  �سرطة 
الأهلي،  النادي  تقام يف �سالة  التي  التاأهيلية 
العامليني  الأب��ط��ال  م��ن  نخبة  فيها  وي�����س��ارك 
والأوملبيني، وحر�س املري على التقاط ال�سور 
التذكارية  مع الالعبات الماراتيات امل�ساركات 
التدريبات  مبوا�سلة  وطالبهن  البطولة،  يف 
والجتهاد اأكر من اأجل تطوير م�ستوياتهن، 
م���وؤك���داً ���س��ع��ادت��ه ب��ال��ظ��ه��ور امل�����س��رف ل��ه��ن يف 
املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  واأو����س���ح  ال��ب��ط��ول��ة.  
لدورة ند ال�سبا اأن بطولة املبارزة التي تنظم 

للمرة الأوىل يف الن�سخة احلالية تاأتي تنفيذاً 
لتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س  را�سد 
دبي الريا�سي، باإدراج كل الريا�سات يف الدورة 
وامل�سابقات  الأن�����س��ط��ة  ل��ك��ل  ���س��ام��ل��ة  وج��ع��ل��ه��ا 
واتاحة  امل�ساركة  قاعدة  وتو�سيع  الريا�سية، 
فيها.  للتناف�س  ال��ري��ا���س��ي��ني  ل��ك��ل  ال��ف��ر���س��ة 
لبطولة  امل��م��ي��ز  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  “�سعدنا  وق�����ال: 
املبارزة �سمن فعاليات دورة ند ال�سبا، وننتظر 
اأن ي�ستمر يف  ل��ل��م��ب��ارزة  م��ن احت���اد الإم�����ارات 
الالعبني  م��ن��ح  اأج���ل  م��ن  ال��ب��ط��ولت  تنظيم 
ال�سباب الفر�سة لكت�ساب مزيد من اخلرات 
الفنية  وال����س���ت���ف���ادة  الح���ت���ك���اك  خ����الل  م���ن 
مبواجهة الالعبني املحرتفني، وهو ما ميكن 
ال�سباب«. مواهب  و�سقل  تاأهيل  يف  ي�سهم  اأن 
الأوملبيني  الأب��ط��ال  ع��دد من  وح��ول م�ساركة 
اأ�سماء كبرية  “وجود  امل��ري:  البطولة قال  يف 
من الأبطال الذين حققوا اإجن��ازات لفتة يف 
تعتر  الأوملبية  واملناف�سات  الدولية  املحافل 
امل�ساركة  اأن  ك��م��ا  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ك��ب��رية  اإ���س��اف��ة 
الوا�سعة من قبل الالعبني، والعدد الكبري من 
الدول التي حر�ست على التواجد يف البطولة 

ن�سخة«. اأول  يف  للنجاح  حتقيقها  على  تاأكيد 
ب��ط��ول��ة املبارزة  ب��ال��ن��ادي الأه���ل���ي  وت��وا���س��ل��ت 
الريا�سية،  ال�����س��ب��ا  ن��د  دورة  �سمن  ال��دول��ي��ة 
ايوا  والبولندية  ي  مه  اآي��ة  امل�سرية  وتاأهلت 
�سالح  م�سابقة  فى  النهائية  املباراة  اإىل  نيلب 
اليبيه فتيات، فيما احتلت التون�سيتان اينا�س 
ب��وب��ك��ري وامي�����ان ب���ن ���س��ع��ب��ان امل���رك���ز الثالث 
ايبيه  ال��رج��ال  ب��ط��ول��ة  ال��ف��ئ��ة، وف���ى  يف نف�س 
الإي���راين  ملواجهة  ف��اي��ز  اأمي���ن  امل�سري  ت��اأه��ل 
ابو  الدين  ع��الء  امل�سريان  وح��ل  حممد  على 
الثالث.  امل��رك��ز  يف  حم�سن  وحم��م��ود  القا�سم 
للمبارزة  الم��ارات��ي  املنتخب  لعبتا  طالبت 
اإىل  املتاأهلتان  �سطاف  ودان��ة  ال�سعدي  العنود 
نهائي فئة اليبيه فتيات مواطنات يف بطولة 
املبارزة، بتنظيم مزيد من البطولت وتوفري 
الماراتي من  لل�سباب  اأف�سل  احتكاك  فر�س 
يف  م�ستويات  وتطوير  مواهبهم  �سقل  اأج���ل 
�سعادتهما  ال��ب��ط��ل��ت��ان  واأك����دت  امل���ب���ارزة،  لعبة 
ال�سبا وه��و ما  امل��ب��ارزة �سمن دورة ند  ب���اإدراج 
اهتمام  ع��ن  ت��ع��ر  مهمة  ن��وع��ي��ة  نقلة  يعتر 
امل�سوؤولني بهذه اللعبة وحر�سهم على ن�سرها 
العنود  الدولة.وك�سفت  يف  نطاق  اأو���س��ع  على 

ال�����س��ع��دي لع��ب��ة امل��ن��ت��خ��ب الم���ارات���ي ون���ادي 
���س��ي��دات ال�����س��ارق��ة اأن��ه��ا ب����داأت مم��ار���س��ة لعبة 
اأنها  اإىل  م�سرية  �سنوات،  خم�س  منذ  امل��ب��ارزة 
وجدت دعماً كبرياً من اأ�سرتها التي �سجعتها 
لتوا�سل  م�����س��ان��دت��ه��ا  ع��ل��ى  وح��ر���س��ت  ك���ث���رياً 
يف  “م�ساركتنا  وق��ال��ت  الريا�سية،  م�سريتها 
لأنها ت�سيف  الكثري،  لنا  تعني  البطولة  هذه 
ل��ن��ا خ���رة ك��ب��رية، يف وج���ود جن���وم معروفني 
واأ����س���ح���اب اإجن������ازات ك���ب���رية، م���ا ن��ح��ت��اج��ه يف 
الحتكاك حتى  الراهن هو مزيد من  الوقت 
جانبها  من  م�ستوياتنا«.   تطوير  من  نتمكن 
الإمارات  منتخب  لعبة  �سطاف  دانة  اأرجعت 
املجال  ه����ذا  ال��ف�����س��ل يف ول��وج��ه��ا  ل��ل��م��ب��ارزة 
وكانت  كبرياً  دعماً  لها  قدمت  التي  لأ�سرتها 
دانة  وذك���رت  ت�سجيعها،  على  حت��ر���س  دائ��م��اً 
ال��ك��ث��ري م��ن الإجن�����ازات  اأن��ه��ا حت��ل��م بتحقيق 
�سعادتها  ع���ن  م��ع��رب��ة  الإم����������ارات،  ل��وط��ن��ه��ا 
التي  احلالية  البطولة  يف  بامل�ساركة  الكبرية 
اأنها  اإىل  م�سرية  ال�سبا،  ند  دورة  �سمن  تاأتي 
املبارزة  اأن ت�سم لعبة  كانت تتمنى منذ فرتة 
باهتمام كبري  التي حتظى  ال��دورة  األعاب  اإىل 

ومتابعة جماهريية وا�سعة.

قائد �صرطة دبي يتابع مناف�صات املبارزة يف دورة ند ال�صبا الريا�صية.. 1300 
عداء يتناف�صون يف بطولة اجلري الليلة 

انطالق قرعة بطولة املارينا مول الرم�صانية لكرة ال�صالت غدا 

امل�صري با�صم اأمني يحافظ على لقب 
الوفاء لزايد ال�صطرجنية

حممد بن را�صد ي�صهد بح�صور حمدان بن حممد �صباق الوك�س الجنليزي 
•• لندن- وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
ام�س  رع���اه اهلل، ظهر  دب���ي،  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
�سباق الوك�س الإجنليزي للخيل املقام على م�سمار اب�سوم العريق 
باإجنلرتا، وذلك بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي.  وتابع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم واإىل جانبه ويل عهده �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، خمتلف اأ�سواط �سباق الوك�س الجنليزي واملخ�س�س 
مناف�سة  ال�سباق  فعاليات  �سهدت  اإذ  �سنوات،  ث��الث  عمر  للمهرات 
يف  اللقاب  اأف�سل  لنتزاع  اخليول  من  نخبة  بني  و�سراعا  حامية 
اأحد اأهم املحافل الوروبية املتخ�س�سة يف �سباقات اخليل.  وجاء يف 
املركز الأول اجلواد جي كي �سي�سرتوتون لفريق غودولفني بقيادة 

الفار�س وليام بويك وباإ�سراف املدرب �ساريل اأبليبي بعد مناف�سة مع 
ثمانية خيول متقاربة يف امل�ستوي، وذلك يف �سوط “اإنف�ستك مايل 
هانديكاب مل�سافة 1700 مرت، اأما املركز الثاين فقد حققه اجلواد 
وباإ�سراف  �سوزا  دي  �سيلف�سرت  الفار�س  بقيادة  مادني�س  مايثيكال 

املدرب ديفيد اأومري.
الأوىل  للفئة  امليل  ون�سف  امليل  ومل�سافة  كوروني�سن كب  �سوط  ويف 
اأ�سواط  اأق����وى  ���س��ن��وات، وال����ذي يعتر م��ن ب��ني   4 ل��ل��خ��ي��ول ع��م��ر 
اإذ جاء  الثاين والثالث،  املركزين  ال�سباق، حققت خيول غودولفني 
بقيادة  غودولفني  لفريق  “فرونتري�سمان”  املهر  الثاين  املركز  يف 
كان  بينما  اأبليبي  �ساريل  امل��درب  وب��اإ���س��راف  دوي��ل  جيم�س  الفار�س 
وليام  الفار�س  وبقيادة  “هاوكبيل”  املهر  الثالث من ن�سيب  املركز 
اأما املركز الول فقد انتزعه  اأبليبي  بويك وباإ�سراف املدرب �ساريل 
املدرب  وباإ�سراف  م��ور  ري��ان  الفار�س  وبقيادة  ري��ل  هايالند  اجل��واد 

اإنف�ستك وود كوتي  اأما يف ال�سوط الفتتاحي الأول  اأوبرين.   اإيدن 
املهر  حقق  خ��ي��ول،   7 ومب�ساركة  م��رت،   1200 ومل�سافة  �ستيك�س 
“كارد�س�سارب” ل�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
املركز الثاين بقيادة الفار�س �سيلف�سرتي دي �سوزا وباإ�سراف املدرب 
مارك جون�ستون بينما كان املركز الول من ن�سيب املهر دي بروين 
هور�س وبقيادة الفار�س ريان مور وباإ�سراف املدرب ريت�سارد هانون. 
ويف ال�سوط الرئي�سي لل�سباق توجت املهرة اإينابل لالأمري خالد بن 
2017  مل�سافة  عبد اهلل ال �سعود، بلقب الوك�س الجنليزي لعام 
امليل ون�سف امليل وبقيادة الفار�س فرانكي ديتوري وباإ�سراف املدرب 
العريق  الجنليزي  الديربي  �سباق  اليوم  وينطلق  غو�سدن.   جون 
والذي  الويل    الفئة  امليل  ون�سف  امليل  مل�سافة  اب�سوم  م�سمار  يف 
وت�سارك  العاملية  اخليول  �سباقات  ع�ساق  ومتابعة  باهتمام  ي�ستاأثر 

فيه جمموعة من اأبرز اخليول املتناف�سة للفوز باللقب.

مركز املارينا مول ، دار التمويل، 
لال�ستثمار،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
امل�ستثمر  ���س��رك��ة  امل���ف���رق،  ف��ن��دق 
ال���وط���ن���ي، ري����د ب����ول، ك��وك��ا كول 
لل�سفر  لي�����ن  ج���ري���ن  ����س���رك���ة  و 

وال�سياحة.

الرتتيبات  ك���اف���ه  ب�����ان  ال��ل��ج��ن��ة 
التي  البطولة  اكتملت لنطالقة 
ت�����س��ه��م يف رع��اي��ت��ه��ا ال��ع��دي��د من 
�سركة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال�����س��رك��ات 
)مر�سيد�س  لل�سيارات  الإم����ارات 
ال��رئ��ي�����س��ي بجانب  ال���راع���ي  ب��ن��ز( 

التمويل  دار  ف��ري��ق  مقدمتها  يف 
حامل اللقب.

ال��ع��ي�����س��وي مدير  وذك�����ر ح�����س��ني 
ب�سركة  الريا�سية   الأن�سطة  عام 
ال�����ع�����ام على  ت���رف���ي���ه وامل���������س����رف 
رئي�س  للبولينغ  الإم����ارات  ق��ري��ة 

ك��ا���س��ر الأم��������واج ب��ك��ورن��ي�����س اأب���و 
ظ���ب���ي م�������س���اء ي������وم غ�����د الأح������د 
ال�سنوية  البطولة  لقرعة  موعدا 
غد  ب��ع��د  تفتت������ح  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
يوم  ت�س�����تمر حتى  والتي  الثنني 
فرق   10 ي��ون��ي��و مب�����س��ارك��ة   18

لبطولة  املنظمة  اللجنة  ح���ددت 
امل��اري��ن��ا م���ول ال��رم�����س��ان��ي��ة لكرة 
 ( �سركة  تنظمها  التي  ال�سالت 
الإم����ارات  ق��ري��ة  ب�سالة   ) ترفيه 
ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ، ���س��م��ن م��ب��اين مركز 
امل��اري��ن��ا م��ول ال��ت��ج��اري، مبنطقة 

تّوج الأ�ستاذ الدويل امل�سري با�سم اأمني بطاًل لبطولة 
والتي  ال�سريع  لل�سطرجن  الرم�سانية  لزايد  الوفاء 

نظمها نادي دبي لل�سطرجن والثقافة .
�سهد حفل اخلتام اأحمد خليفة اآل ثاين الأمني العام 
لالحتاد العربي لل�سطرجن نائب رئي�س جمل�س ادارة 
العام  الأم��ني  العبدويل  نادي دبي لل�سطرجن وجمال 
ولفيف  بالنادي  امل��ايل  املدير  لطفي  وعي�سى  للنادي 
من الالعبني واجلمهور الذين حر�سوا على متابعة 

اجلولة اخلتامية ومرا�سم التتويج.
امل�سري  تعادل  عن  التا�سعة  اجلولة  نتائج  وا�سفرت 
مو�سكالينكو  ف��ي��ك��ت��ور  ال����س���ب���اين  م���ع  اأم�����ني  ب��ا���س��م 
البطولة  وح�سد  الرتتيب  �سدارة  امل�سري  لي�سمن 
البولندي  املولدويف فيوريل يوردات�سي�سكو على  وفاز 
على  الرحمن  عبد  �سامل  لعبنا  وف��از  �سوكو  ب��ارت��وز 
عديل  اأحمد  امل�سري  وتعادل  تي�سري،  حممد  املغربي 
مع البلغاري في�سيلني بانتيف، كما تعادل الأذربيجاين 
اإملر ماجرياموف مع ال�سباين خافيري فيدالغو، وفاز 
منتخبنا  لعب  على  ميالدينوفيت�س  ايغور  ال�سربي 
اأرين�سيبيا  وال��رت  الكوبي  وف��از  نعمان،  عمر  الوطني 

على الأوزبكي راف�سان خامرويف.
على  املتناف�سني  امل��واط��ن��ني  لعبينا  نتائج  بقية  ويف 
اجل��وائ��ز اخل��ا���س��ة لأف�����س��ل امل��واط��ن��ني ت��ع��ادل �سعيد 
ا�سحاق مع امل�سري فوؤاد الطاهر وفاز عثمان مو�سى 
على في�سل علي وخ�سر �سلمان الطاهر من ال�سوري 

عبد القادر ري�س وفاز عمار ال�سدراين �ساحب الأداء 
املتميز يف البطولة على الفلبيني روكي بابالن وفاز 
فيما  النما�س  كنعان  الأردين  على  �سلطان  ابراهيم 

خ�سرت ب�ساير خليل من �سعود جابر.
وف���ى ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام ال��ن��ه��ائ��ى ت�����س��اوى ع��ل��ى املركز 
الأول كل من امل�سري با�سم اأمني واملولدويف فيوريل 
التعادل  ك�سر  اأن��ظ��م��ة  ح�سمت  حيث  يوردات�سي�سكو 
الوفاء  ل���  بطاًل  ليتوج  امل�سري  ل�سالح  الأول  امل��رك��ز 
لزايد للمرة الثانية على التوايل وحل ثالثاً ال�سباين 
فيكتور مو�سكالينكو وت�ساوى على املراكز من الرابع 
اإىل ال�سابع ال�سربي ايغور ميالدينوفيت�س والماراتي 
اأرين�سيبييا  وال����رت  وال��ك��وب��ي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ���س��امل 
وال�سوري �سهيب عكلة وحل يف املركز الثامن امل�سري 
اأح��م��د ع���ديل ويف امل��رك��ز ال��ت��ا���س��ع الأذرب���ي���ج���اين اإملر 
ماجرياموف وحل عا�سراً ال�سباين خافيري فيدالغو. 
ويف فئة الالعبني املواطنني فاز بجائزة اأف�سل لعب 
مواطن النا�سئ عمار ال�سدراين وفازت بجائزة اأف�سل 
لعبة مواطنة ب�ساير خليل، وعلى �سعيد نتائج لعبي 
نادي دبي لل�سطرجن فاز �سعيد اإ�سحاق بجائزة اأف�سل 

لعب ومرمي عي�سى عن فئة اأف�سل لعبة.
اأمني ان فوزه بلقب بطولة الوفاء لزايد  واأكد با�سم 
املناف�سة  ظ��ل  يف  ك��ب��رية  ب�سعوبة  ج��اء  ال�سطرجنية 
القوية التي وجدها من امل�سنفني الأوائل يف البطولة، 

بالإ�سافة اإىل م�ساركته بدون مدرب.
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الفجر الريا�ضي

الأول مرة يف البطوالت الرم�شانية

�صعيد بن طحنون يفتتح القرية الرتاثية
اأبوظبي لالإعالم يتخطى نعمة واملقام ميطر مرمى بالتينيوم ب�شدا�شية

مليون دولر لت�صيل�صي بطل الربميرليغ  190
150 م��ل��ي��ون جنيه  ت�����س��ل�����س��ي الإن��ك��ل��ي��زي  ن����ادي  ن����ال 
ا�سرتليني )190 مليون دولر اأمريكي( جراء اإحرازه 
بطولة الدوري املحلي لكرة القدم هذه ال�سنة، وهو رقم 
قيا�سي يفوق بنحو 60 مليون جنيه ما ناله حامل لقب 
املو�سم املا�سي لي�سرت �سيتي. واأفاد ت�سل�سي ب�سكل كبري 
م��ن دخ���ول الت��ف��اق اجل��دي��د ح��ول ح��ق��وق ب��ث الدوري 
النكليزي حيز التنفيذ هذا املو�سم، وهو الذي �ساهم يف 
املمتاز  ال��دوري  الع�سرين يف  الإنكليزية  الأندية  تقا�سم 

مبلغ 2،4 ملياري جنيه.
اللكرتوين  املوقع  على  ن�سرت  التي  الأرق���ام  واأظ��ه��رت 
93 مليون جنيه  املمتاز، ان لي�سرت الذي نال  للدوري 

اثر تتويجه غري املتوقع بلقب الدوري املو�سم املا�سي، 
انهائه  رغ��م  على  جنيه  مليون   116 املو�سم  ه��ذا  ن��ال 

البطولة يف املركز الثاين ع�سر فقط.
الثاين  هوت�سر  توتنهام  ع��ائ��دات  بلغت  املو�سم،  وه��ذا 
التلفزيوين  النقل  حقوق  وكانت  جنيه.  مليون   145
املحلي للدوري النكليزي بيعت يف �سفقة بلغت قيمتها 
-2016 5،1 مليارات جنيه لثالثة موا�سم بدءا من 
ومنها  الأن��دي��ة،  على  كبرية  بفائدة  يعود  م��ا   ،2017
الأوىل،  النكليزي  ال��درج��ة  اىل  هبطت  التي  الثالثة 
اأي هال �سيتي وميدلزبره و�سندرلند، والتي ح�سل كل 

منها على 93 مليون جنيه.

املنتخب العراقي يعود للعب اأمام جمهوره 
وتكفل اأكر من خم�سة األف عن�سر امني عراقي بتنفيذ 
احت�سن  ال��ذي  امللعب  اأمنية حمكمة حول حميط  خطة 
طائرات  وق��ام��ت  ال��ع��راق��ي،  للمنتخب  ودي���ة  م��ب��اراة  اأول 
هليكوبرت مبراقبة الج��واء املحيطة به منذ ظهر اليوم 

لر�سد الماكن القريبة من امللعب.
لهذا  ارتياحهم  ع��ن  ال��ع��راق��ي  املنتخب  م�سجعو  واع���رب 
احل���دث ال��ك��روي امل��ه��م، وذك���ر ح���ازم مو�سى وه��و مدر�س 
القدم  ك��رة  اأج���واء  الن فعال يف  “ن�سعر  عاما   46 بعمر 
بعيدا عنا  كان  بعد ما  الوطني  ونحن نحت�سن منتخبنا 

طيلة ال�سنوات املا�سية«.
لدور  ارتياحه  عن  اع��رب  فقد  عبود  حيدر  املهند�س  ام��ا 

بعد غياب اربع اعوام تقريبا عن مالعبه ب�سبب احلظر 
العراقي  املنتخب  ع��اد  العراقية،  املالعب  على  املفرو�س 
ل��ك��رة ال���ق���دم ل��ل��ع��ب ام����ام ج��م��ه��وره ب��ا���س��ت�����س��اف��ة نظريه 
هي  ودي��ة  دولية  مباراة  يف  اخلمي�س  الب�سرة  يف  الردين 
الوىل بعد قرار الحت��اد ال��دويل رفع احلظر عن ثالثة 

مالعب يف البالد.
يف ملعب الب�سرة الدويل وبح�سور ما يقارب خم�سني الف 
تاريخ  يف  الوىل  للمرة  ت��واج��دن  م�سجعات  بيهم  متفرج 
مئتي  خ�س�ست  حيث  اجلنوبية  الب�سرة  مدينة  مالعب 
ال��ق��دم لدى  ك��رة  روح  ا�ساعة  اط���ار  ت��ذك��رة لدخولهن يف 

الن�ساء، حظيت املباراة باإجراءات امنية غري م�سبوقة.

اجلمهور املوؤثر يف م�ساندة منتخبه قائال “ا�سعر بالفخر 
فخرا  يزيدين  وما  املنتخب  لي�ساند  عاد  اجلمهور  وارى 

ال�سعور بامل�سوؤولية الكل يريد اجناح هذا احلدث«.
ورفع اجلمهور العراقي لفتات عمالقة كتب عليها �سكرا 
لرئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم و اجلمهور العراقي 
للمنتخب  و���س��ك��را  ال���س��ي��وي  ل��الحت��اد  ..���س��ك��را  ي�ستحق 

الأردين.
وق���ال لع���ب املنتخب ال��ع��راق��ي ع��ل��ي ع��دن��ان ���س��يء مهم 
تاريخية  انها حلظات  امام جمهورنا  للعب  نعود  ان  جدا 
نامل ان تعود املباريات الر�سمية للمنتخب العراقي على 

مالعبنا.

مناف�ساتها  ت�سهد  والتي  لل�سيدات 
با�ستاد  املغلقة  العني  ن��ادي  �سالة 
ب�سوطني  عليه  ال��ف��وز  بعد  خليفة 
نظيفني جاءت نتائجهما 14/25 

و14/25.
وبهذه النتيجة يت�سدر فريق �سكائ 
بر�سيد  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  داي����ف 
ثالث نقاط يليه اأ�سريا يف املرتبة 
يحتل  بينما  نقطتان  ول��ه  الثانية 
فريق بن حمودة �سيفورليت املركز 
واحدة  بنقطة  والآخ�����ري   ال��ث��ال��ث 
والذي  متتاليتني  خ�سارتني  بعد 
كان قد خ�سر مباراة الإفتتاح اأمام 

اأ�سريا بنتيجة 1/2.

حمراب: اهتمام �شعيد 
بن طحنون ر�شم 

خارطة  طريق النجاح
ع�سو  حم������������راب  ح����م����ي����د  ع�������ر 
لبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
�سباق  م�سرف  الرم�سانية  العني 
الدراجات الهوائية عن عميق �سكره 
ملعايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل 
لكل  وت�سجيعه  دعمه  على  نهيان  
وال��ري��ا���س��ات عموما  ال��ري��ا���س��ي��ني 

وبالأخ�س ريا�سة الدراجات.
معاليه  ح�����س��ور  اإن   “ واأ�����س����اف: 
و�سّد  رون��ق��اً   عليه  اأ�سفى  للحدث 
من عزمية وهّمة الدراجني يف كال 
الفئتني  منذ بداية ال�سباق وحتى 
ال��ذي ج��اء على قمة  النهاية  خط 
جبل حبيت.  وكان ال�سيخ �سعيد بن 
طحنون اأول امل�ستقبلني للدراجات 

ومتوجاً اأبطال ال�سباق.
حمراب  ق��ال  ال�سباق،  م�سار  وع��ن 
 3 �سكل  اأقيم على   قد  ال�سباق  اإن 
ثم  وم��ن  املبزره  دورات يف منطقة 
ال�����س��ع��ود اىل ق��م��ة ج��ب��ل ح��ف��ي��ت ، 
مب�ستوى  ال��وق��ت  ذات  يف  م�����س��ي��داً 

واأداء الدراجني قائال: 
املناف�سة كانت قوية بني املت�سابقني 
املحرتفني منذ بداية ال�سباق وقد 
اجتازوا املرحلة الأوىل من ال�سباق 
كيلومرتاً   44 بلغ  �سرعة  مبعدل 
قبل  عالياً  معدل  وه��و  ال�ساعة  يف 
ج��ب��ل حفيت  م��رت��ف��ع��ات  ت��ل��ع��ب  اأن 
يف  امل�ساركني  ب��ني  الف�سل  يف  دورا 
اأحمد  املت�سابق  ل��ي��ف��وز  امل��ج��م��وع��ة 
الرجال،  ���س��ب��اق  بلقب  امل��ن�����س��وري 
بينما  ح�سمت الإيرلندية روي�سن 
ب��ري��دج��ت ���س��ب��اق ال�����س��ي��دات منذ 

بداية املرتفع.
 واختتم حميد حم��راب ت�سريحه 
ال�سيخ  م��ع��ايل  ح��ر���س  اإن  ق��ائ��اًل: 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  ���س��ع��ي��د 
للتواجد بنهاية ال�سباق وتخ�سي�س 
واملواطنات  ل��ل��م��واط��ن��ني  ج���ائ���زه 
ال�سباب  ل�����ه�����وؤلء  داف�����ع�����ا  مي���ث���ل 
التطور  من  املزيد  نحو  ويدفعهم 
واأن تواجده يف قلب احل��دث ر�سم 

خارطة طريق النجاح .

تواجد  على  اأي�سا  حر�سنا  لقد   :
اخليول واخليالة والفرق ال�سعبية، 
لإ���س��ف��اء  امل��زي��د م��ن ال��ت��ن��وع على 
البطولة وبالتايل جذب اأكر عدد 
من ع�ساق الريا�سات املختلفة، كما 
حر�سنا على اأن يكون هناك ترابط 
جمتمعي بني الريا�سة والأ�سر يف 

مدينة العني و�سواحيها .
الرائع  بالتنظيم  الوح�سي  واأ���س��اد 
اجلهود  بف�سل  ال��رتاث��ي��ة  للقرية 
الكبرية للقائمني عليها، رغم اأنها 

املرة الأويل لهم يف البطولة.
جتهيزه   مت  �����س����يء  ك����ل  وق��������ال:   
بالقرية  ب���اإت���ق���ان  ل����ه   والإع���������داد 
ف����الأر�����س����ي����ة ممهدة  ال����رتاث����ي����ة  
ومكيفة  منظمة  اخل��ي��ام  وك��ذل��ك 
وم�����س��اءة ك��اأف�����س��ل م��ا ي��ك��ون، اإىل 
للتحف  املتميزة  ال��ع��رو���س  ج��ان��ب 
والأك�س�سوارات الن�سائية واملاأكولت 
واملالب�س والدوي��ة ال�سعبية وغري 
ال�سعبية  امل���ع���رو����س���ات  م���ن  ذل����ك 
اأنه   واأعتقد  املختلفة،  وال��رتاث��ي��ة  
اجن���از رائ���ع م���ن  اأع�����س��اء اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة  وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى الأم���ر 
ون�سيد  ن�سكرهم  اأن  علينا  وحقهم 

مبجهوداتهم  فرداً فرداً .

طائرة �شكاي دايف
 تتخطى �شيفورليت

تخطى فريق �سكاي دايف مناف�سه 
�سيفورليت يف مباراة اليوم الثالث 
الطائرة  ال���ك���رة  م��ن��اف�����س��ات  م���ن 

الوقت  نف�س  يف  ، م�سرياً  منقو�ساً 
باللقب  ال���ف���وز  ه��دف��ه��م  اأن  اإىل 
باخل�سارة  امل��ت��ع��رة  ال��ب��داي��ة  رغ���م 
اأحب  البداية  يف  وق���ال:  القا�سية، 
اأن اأ�سيد بالتنظيم الرائع وبالفرق 
اأظهرت  امل�ساركة يف البطولة التي 
قوتها من خالل اجلولت الأوىل. 
اأم�����ا ب��خ�����س��و���س دخ��ول��ن��ا امل���ب���اراة 
الويل ونحن ناق�سني لعباً فهذا 
ارت��ب��اط ع��دد كبري من  اإيل  ي��ع��ود 
ما  وه��و  العمل  ببطولت  لعبينا 
هذه  ول��ك��ن  الأداء،  �سكل  علي  اأث���ر 
خاطبنا  اأن  بعد  حلها  مت  امل�سكلة 
الالعبني  ل��ت��ف��ري��غ  ال��ع��م��ل  دوائ����ر 
الفارق  للبطولة، و�سريي اجلميع 
يف املباراة القادمة بعد عودة لعبينا 
اأنهم  واكتمال ال�سفوف، خ�سو�ساً 
اللعب يف  ومهارة  اخل��رة  ميلكون 

ال�سباعيات.

الوح�شي : القرية الرتاثية 
والهجن و�شد احلبل

 ميزت البطولة
�سامل  اهلل  ال���دك���ت���ورع���ب���د  اع���ت���ر 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  الوح�سي، 
الرم�سانية،  العني  العليا لبطولة 
وم�سابقة  الرتاثية  القرية  وج��ود 
����س���د احل���ب���ل و����س���ب���اق ال���ه���ج���ن يف 
الن�سخة الثانية من البطولة لهذا 
ال��ع��ام، ه��ي ا���س��اف��ات ج��دي��دة متيز 
البطولة عن غريها من البطولت 
الرم�سانية الأخري بالدولة، وقال 

ويحتل  ال����ث����اين  امل����رك����ز  ����س���اح���ب 
وبالتينيوم  تالنت�س  ميجا  فريقا 
امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال���راب���ع بدون 

ر�سيد من النقاط.

مباريات اليوم
مناف�سات  الليلة  البطولة  توا�سل 
ل��ل��ي��وم الرابع  ل��ل��رج��ال  ك���رة ق���دم 
علي التوايل باإقامة اأربع مباريات 
ح���ي���ث ي���ت���ق���اب���ل ف���ري���ق���ا الحت������اد 
»اجلريحان«  للت�سنيع  و���س��رتات��ا 
اأوىل  يف  الويل  امل���ج���م���وع���ة  م����ن 
املباريات يف ال�ساعة العا�سرة ، فيما 
ال�ساعة  يف  الثانية  امل��ب��اراة  ت�سهد 
مواجهة  دق��ي��ق��ة  و45  ال��ع��ا���س��رة 
اع��ت��الء �سدارة  ق��وي��ة علي ���س��راع 
امل�سرية  اجل��ال��ي��ة  ب��ني  امل��ج��م��وع��ة 
املجموعة  .ويف  احل������زم  وف����ري����ق 
الثانية يالقي مزيد فريق »فريلز 
ال�ساعة  الأويل يف  املباراة  فوت« يف 
الدار  �سباب  يواجه  فيما  العا�سرة، 
اللقاء  يف  الأردنية  اجلمعية  فريق 

الثاين.

بطوالت العمل تت�شبب يف 
خ�شارة بالتينيوم

ذكر حمد را�سد حمدان ال�سام�سي 
غياب  اأن  بالتينيوم  ف��ري��ق  اداري 
لع�����ب ع����ن ����س���ف���وف ف���ري���ق���ه من 
ت�������س���ب���ب يف اخل�������س���ارة  ال����ب����داي����ة 
�سباعيات  ان  خ�سو�ساً  ال��ك��ب��رية، 
اللعب فيها  القدم ي�سعب للفريق 

بنتيجة  اللقاء  لينتهي  لأب��وظ��ب��ي 
املجموعة  م��ب��ارات��ي  اأدار   .1/3
را����س���د م�����س��ب��ح وعو�س  احل��ك��م��ان 
اأبوظبي  فريق  ويت�سدر  م�سري. 
ل���الإع���الم ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ول���ه 3 
ال�سوداين  املدفعجية  يليه  نقاط 
يف املركز الثاين وله نقطة واحدة 
املركز  ت���ي���م  درمي  ي��ح��ت��ل  ب��ي��ن��م��ا 
الثالث بنقطة اأي�ساً ويتذيل نعمة 

القائمة بدون ر�سيد. 
ق����اد  ال�����راب�����ع�����ة  امل����ج����م����وع����ة  ويف 
فريق  الدحيل  اإ�سماعيل  الالعب 
لل�سفريات”  الأج���ور  “جمموعة 
بثالثة  تالنت�س  للفوز علي ميجا 
اأهداف مقابل هدف واحد باإحرازه 
يف  الأول  وه��و  لفريقه  الهاتريك 

البطولة..
الوحيد  ميجا  ه��دف  �سجل  فيما   
لهذه  الثانية  املباراة  اأولن��اي��ا. ويف 
املجموعة اأمطر املقام مرمي فريق 
اأه���داف  درزن  بن�سف  ب��الت��ي��ن��ي��وم 
م��ق��اب��ل ه���دف���ني، م�����س��ت��ف��ي��داً من 
من  لعب  بالتينيوم  فريق  نق�س 
ت�سجيل  وت��ب��ادل يف  امل��ب��اراة،  بداية 
ال�سدا�سية كل من  بندر الهاجري 
وعلي  ه���الل  وخ���ال���د  “هدفني” 
ن��ور وفي�سل  ع��ام��ر وي��ح��ي حممد 
�سعيد. اأدار مباراتي هذه املجموعة 
احلكمان علي واحد وعلي �سمالن. 
وي���ق���ف امل���ق���ام ع��ل��ى �����س����دارة على 
مت�ساوياً  ن��ق��اط   3 ول��ه  ال�����س��دارة 
لل�سفريات  الأج����ور  جمموعة  م��ع 

العني على م�ستوي كل الألعاب.
م�ساء  توا�سلت  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
اأم�س الأول مباريات �سباعيات كرة 
على  الثاين  لليوم  للرجال  القدم 
مناف�ساتها  جت���ري  ال��ت��ي  ال��ت��وايل 
ع��ل��ى ا���س��ت��اد ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
نتائج  اأ����س���ف���رت  ح��ي��ث  ب��ال��ق��ط��ارة 
فريق  ت��ع��ادل  ع��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 
امل��دف��ع��ج��ي��ة ال�������س���وداين م���ع درمي 
للمجموعة  الويل  امل��ب��اراة  يف  تيم 
منهما  ل���ك���ل  ب���ه���دف���ني  ال���ث���ال���ث���ة 
ب��ع��د م���ب���اراة ج��ي��دة وم��ت��ك��اف��ئ��ة يف 
هديف  �سجل  اجلانبني،  من  الأداء 
املدفعجية الالعب بكاي واد، فيما 
حممد  ت��ي��م  درمي  ث��ن��ائ��ي��ة  اح�����رز 
نقاط  ال��ف��ري��ق��ان  ليتقا�سم  ه��الل 

اجلولة الويل لهذه املجموعة.
نف�س  يف  ال���ث���ان���ي���ة  امل�����ب�����اراة  ويف   
�سركة  ف����ري����ق  جن�����ح  امل���ج���م���وع���ة 
حتقيق  يف  ل�����الإع�����الم  اأب����وظ����ب����ي 
ال��ف��وزع��ل��ي ن��ع��م��ة ب��ن��ت��ي��ج��ة 1/3 
بع�س  �سهدت  م��ث��رية  م��ب��اراة  بعد 
بكر  الخ���رية،  حلظاتها  يف  التوتر 
اأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم  ب��اإح��راز هدف 
فقط  دقيقتني  م��رور  بعد  التقدم 
اأ�ساف  ثم  اأحمد  عن طريق خالد 
الثاين  ال��ه��دف  الفتاح  عبد  اأح��م��د 
الالعب  ليقل�س   ،13 الدقيقة  يف 
نا�سر حممد الفارق لدرمي تيم يف 

الدقيقة 21 . 
وقبل نهاية اللقاء بدقيقتني �سجل 
الثالث  الأم��ان  اإبراهيم هدف  بابا 

لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  واأ���س��ك��ر 
وال��ث��ق��اف��ة ون����ادي ت���راث الإم����ارات 
الفعالة  وامل�ساركة  الرائعة  للفتة 
لي�س  وه�����ذا   ، ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  يف 
ف���ط���امل���ا كانت  ع���ل���ي���ه���م   ب���غ���ري���ٍب 
يف  الرائع��������ة  م�س�������اركاتهما  لهما 
والأح�داث  الفعاليات  من  العديد 
بالدول�����ة،  والثقافية  الريا�سية 
قيادتنا  ح����ر�����س  م����ن  ان���ط���الق���ا 
مث�����ل  ت�س��������جيع  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 

هذه امل�ساركات . 
كما �سكر معاليه اأي�ساً �سركة الأفق 
عالء  ل�ساحبها  لالإعالم  الذهبي 
تنظيم  تولت  التي  الكتاين  عطية 
ال��ق��ري��ة ال���رتاث���ي���ة واأي�������س���اً حفل 
افتتاح البطولة الذي جاء متميزاً 

وكان حمل اإ�سادة من اجلميع. 
وبعد اأن اأم�سى وقتاً �سيقاً بالقرية 
الرتاثية توجه معاليه اإىل بطولة 
التي جتري مناف�ساتها  ال�سطرجن 
با�ستاد  امل��ل��ح��ق��ة  ال�������س���ال���ة  ع���ل���ى 
بافتتاحها  ق����ام  ح��ي��ث  ال���ق���ط���ارة 
البطولة  ب��ه��ذذه  م�����س��ي��داً  ر���س��م��ي��ا 
ال���ت���ي مت ���س��م��ه��ا ه����ذا ال���ع���ام اإىل 
فعاليات بطولة العني الرم�سانية 
اأندية   ع�سرة  مب�ساركة  م��رة  لأول 
اجلن�سني،  م���ن  ب��الع��ب��ني  دف���ع���ت 
واإثارة  اأ�سفي حيوية  ال��ذي  الأم��ر 
الذهنية  امل��ن��اف�����س��ة  ل���ه���ذه  ب��ال��غ��ة 
ب�سكل  ول��ل��ب��ط��ول��ة  خ��ا���س��ة  ب�سفة 
عام، واأعرب عن متنياته بالتوفيق 
املتناف�سة يف رم�سانية  الفرق  لكل 

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني 

اف��ت��ت��ح م��ع��اىل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
طحنون اآل نهيان فعاليات القرية 
الرتاثية امل�ساحبة لبطولة العني 
بن   ط��ح��ن��ون  ب��ا���س��ت��اد  الرم�سانية 
حم��م��د  ب��ال��ق��ط��ارة  ح��ي��ث �سارك 
م��ع��ال��ي��ه احل�����س��ور ف��رح��ت��ه��م بهذا 
الرق�سات  خ������الل  م����ن  احل�������دث 
على  ت��اأك��ي��داً  امل�����س��اح��ب��ة  ال�سعبية 
ال����رتاث واحل���ف���اظ عليه،  اأه��م��ي��ة 
الرتاثية  الأجنحة  بعدها  وتفقد 
التى اأقامها واأ�سرف على تنظيمها 
نادى تراث الإم��ارات حيث ا�ستمع 
م����ن م���دي���ر امل����رك����ز خ��ل��ي��ف��ة بطى 
حول  مف�سل  �سرح  اإىل  ال�سام�سى 
عرو�س  ت�سمنت  التي  الفعاليات 
اخل���ي���ال���ة ،  احل������رف ال����ي����دوي����ة ، 
وبيوت  ال��رتاث��ى  ال�سعبى  ال�����س��وق 
ال�سعر . كما تفقد معاليه برافقه 
الوح�سى  �سامل  اهلل  عبد  الدكتور 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
مبركز  اخل��ا���س  اجل��ن��اح  للبطولة 
وا�ستمع  والبحوث  للدرا�سات  زايد 
اإىل �سرح من مديرة املركز فاطمة 
امل����ن���������س����ورى ح������ول ال�������س������دارات 
اجل����دي����دة وال���ت���ى ت���ن���اول���ت ج����زءاً 

كبرياً منها تراث الأمارات.
هذا وقد اأ�ساد معاىل ال�سيخ �سعيد 
ب��ن ط��ح��ن��ون ب���ال���دور ال��ه��ام الذى 
اأن ي�����س��ه��م ب���ه ال�����رتاث فى  مي��ك��ن 
موؤكداً  الأب���ن���اء  �سخ�سية  ت��ك��وي��ن 
ع��ل��ى اأن ال�����دورة ال��رم�����س��ان��ي��ة فى 
ثوبها  ف����ى  ال���ث���ان���ي���ة  ان��ط��الق��ت��ه��ا 
اجلديد قد حر�ست على اأن يكون 
الفعاليات   ف���ى  م�����س��اح��ة  ل���ل���رتاث 
تاأكيداً على اأهمية هذا الرتاث فى 
اأبناء دولة الأم��ارات العربية  حياة 
للبطولة  ي���ك���ون  ب��ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة 
امل���ج���الت  م����ن  ال���ع���دي���د  ف����ى  دور 
املجتمع  على  ايجاباً  تنعك�س  التى 
بتعزيز  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��ط��ال��ب��اً 
مثل هذه التوجهات التى حتر�س 

عليها دولة الأمارات.
بوجود  �سعادته  عن  معاليه  وع��ر 
فعاليات  �سمن  ال��رتاث��ي��ة  القرية 
ب��ط��ول��ة ال��ع��ني ال��رم�����س��ان��ي��ة التي 
باإ�ستاد  ح��ال��ي��ا  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  جت���ري 
ب��ال��ع��ني وت�سم  ب���ن زاي�����د  خ��ل��ي��ف��ة 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع����دداً 
والثقافية، وامتدح جهود القائمني 
ع��ل��ي��ه��ا م����وؤك����داً اأن���ه���م  جن���ح���وا يف 
ت��ق��دمي ع��م��ل مم��ي��ز اأ���س��ف��ى بعداً 
رائعاً على البطولة  بعد اأن وجدت 
القرية الرتاثية تفاعاًل لفتاً من 

اجلمهور .
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
اأنا �سعيد لوجود القرية  طحنون: 
الذي  الكبري  والتفاعل  ال��رتاث��ي��ة 
البطولة،  ج��م��ه��ور  م���ن  وج���دت���ه 



احذروا.. ال�صجائر »اخلفيفة«خطرية!
اأظهرت درا�سة حديثة اأن ال�سجائر “اخلفيفة” م�سرة بال�سحة بالدرجة 
الوا�سح  الزدي��اد  الأرج��ح يف  على  �ساهمت  وهي  العادية،  لل�سجائر  نف�سها 

لأحد اأ�سكال �سرطان الرئة.
الوليات  يف  ال�سرطان  ب�ساأن  للبحوث  مراكز  خم�سة  من  باحثون  وخل�س 
تف�سر  مثقوبة  التي حتوي فالتر  اخلفيفة  ال�سجائر  اأن هذه  اإىل  املتحدة 
لأورام  الأخ��رية  ال�سنوات اخلم�سني  خ��الل  امل�سجلة  ال��زي��ادة  يبدو  ما  على 

ال�سرطان الغدية )ادينوكار�سينوما( التي تتمدد يف العمق ويف الرئتني.
وبات هذا ال�سرطان هو النوع الأكر �سيوعا لدى املدخنني.

وتراجعت وترية الأن��واع الأخرى من الأورام ال�سرطانية الرئوية يف وقت 
ي�سجل عدد املدخنني يف الوليات املتحدة تراجعاً م�ستمرا منذ عقود.

�سنوات  منذ  ب��ه  ي�ستبهون  باحثون  ك��ان  م��ا  التحاليل  ه��ذه  نتائج  وت��وؤك��د 
اإنتاج التبغ باأن هذه  اأنها خمالفة لتاأكيدات اجلهات العاملة يف قطاع  كما 

ال�سجائر اخلفيفة اأقل �سررا من نظريتها التقليدية.
وقد بداأ طرح ال�سجائر املزودة بفالتر مثقوبة يف الأ�سواق قبل ن�سف قرن. 
وقال بيرت �سيلدز املدير امل�ساعد ملركز البحوث ب�ساأن ال�سرطان يف جامعة 
اأوهايو واأحد املعدين الرئي�سيني لهذه الدرا�سة التي ن�سرت نتائجها املجلة 
مم لغ�س  ال�سادرة عن معهد نا�سونال كان�سر ان�ستيتيوت اإن هذا البتكار “�سُ
“حتليل  اأن  الباحث  واأو���س��ح  العامة«.  ال�سحة  عن  وامل�سوؤولني  املدخنني 
الثقوب  ع��دد  بني  راب��ط��اً  ثمة  اأن  اإىل  بو�سوح  العتقاد  اإىل  يدفع  بياناتنا 
بال�سرطان  الإ���س��اب��ة  م��ع��دلت  وازدي���اد  ال�سجائر  يف  الفالتر  اإىل  امل�سافة 

الغدية اأو )اأدينوكار�سينوما( يف الرئة خالل ال�سنوات الع�سرين الأخرية«.

ل ترفع طفلك من يده بعنف
حذرت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقني من رفع الطفل من يده 

اأو ذراعه بعنف اإذا �سقط على الأر�س مثاًل اأو اإذا مل يرغب يف النهو�س. 
وعللت ذلك باأنه بخالف البالغني ميكن اأن يتعر�س مف�سل الكوع للخلع 
اأعرا�س  اآلماً مرحة للطفل. وتتمثل  لدى الأطفال ال�سغار، مما ي�سبب 
اأنواع  من  كنوع  اجلانب  على  ل�ساعده  الطفل  �سند  يف  الكوع  مف�سل  خلع 

احلماية اأو اإذا بدى ال�ساعد كما لو كان م�سلوًل اأو يكاد ميكن حتريكه. 
ويف هذه احلالة ينبغي ا�سطحاب الطفل اإىل الطبيب لإعادة مف�سل الكوع 
حال  يف  اخللع  على  وخيمة  ع��واق��ب  ترتتب  وق��د  ال�سحيح.  مو�سعه  اإىل 
عدم عالجه، مثل ا�سطرابات تدفق الدم اأو حمدودية حركة الذراع ب�سكل 
م�ستدمي.  ولتجنب هذه املخاطر، ينبغي على البالغني رفع الطفل ب�سكل 

�سليم، وذلك من خالل الإم�ساك ب�سدره بكلتا اليدين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الباباراتزي تر�صُد 
ريهانا وجاي زي!

اإلتقطت عد�سات الباباراتزي �سوًرا 
خالل  ري��ه��ان��ا،  الأم���ريك���ّي���ة  للنجمة 
ح�سورها دوري كّرة ال�سّلة الأمريكّي 
بني فريق ال� “ كليفالند “ ووغولدن 

�ستيت.
ال�سور  وظهرت ريهانا)29 عاًما( يف 
يف  ت��اأّل��ق��ت  ح��ي��ُث  اأناقتها  بكامل  وه��ي 
لونها  �سّيقة  مبالب�س  املُنا�سبة  ه��ذه 

اأ�سود وا�سعًة جموهرات يف عنقها.
و�����س����ودرِف ح�����س��ور ال��ن��ج��م ج����اي زي 
ولي����ة  يف   “ “اأوكالند  م���ل���ع���ب  يف 
كاليفورنيا الأمريكّية، حل�سزر دوري 

كرة ال�سّلة الأمريكّي.
�سلمري  املهوو�س  املعجب  اأّن  اإىل  ُي�سار 
يف  ريهانا  مل��ط��اردة  ع��اد  فرياتوفيت�س، 

منزلها حاماًل �سكني.
القب�س على �سلمري للمرة  اإلقاء  ومت 
ال��ث��ان��ي��ة، وط��ل��ب��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة اأن 
طلب  وه���و  اأي����ام،  خم�سة  مل���دة  يحب�س 

وافق عليه القا�سي.
واإن���ه املعجب نف�سه ال��ذي ك��ان ق��د مت 
حب�سه �سابقاً هذا الأ�سبوع، ومت الإفراج 
عنه بعد يوم واحد من اعتقاله، بعدما 

اأقر بتهمة التعدي الإجرامي.

م�صاد لالأك�صدة يبطئ ظهور التجاعيد
مع التقّدم يف الُعمر يفقد اجللد مرونته، ويقل �ُسمك الب�سرة 
وت�سبح اأكر جفافاً. لكن وفقاً لدرا�سة حديثة تبني اأن اأحد 
التدهور يف حيوية  هذا  تاأخري  ي�ستطيع  الأك�سدة  م�سادات 
“ميثيلني بلو«.  ويعمل هذا  العن�سر  الب�سرة، وي�سّمى هذا 
العن�سر على زيادة تخزين املياه يف الب�سرة، وبالتايل زيادة 
جتاعيد  اإزال���ة  على  ق��درت��ه  ال��ت��ج��ارب  بينت  وق��د  مرونتها، 
الب�سرة. وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت يف ق�سم البيولوجي 
عالج  “ميثيلني بلو”  بجامعة مرييالند، ي�ستطيع عن�سر 
بزيادة  بلو  ميثيلني  وي��ق��وم  اأ���س��اب��ي��ع.   4 خ��الل  التجاعيد 
من  بطبقة  ودعمها  الب�سرة،  خاليا  اإىل  الأك�سجني  و�سول 
املاء لتبدو اأكر ليونة وحيوية. وقد ُن�سرت نتائج الدرا�سة 
يف جملة �ساينتيفيك ريبورت�س، ويحمي ميثيلني بلو خاليا 
الب�سرة من التلف، ويزيد من �ُسمك اجللد لتبدو اأكر �سباباً. 
بلو”  “ميثيلني  تاأثري عن�سر  الدرا�سة، ميتاز  نتائج  وقالت 
اأقوى م�سادات  اأنه من  اأظهر  باأنه دائم ولي�س موؤقتاً، وقد 
الأك�سدة التي حتارب جتاعيد الب�سرة. وبداأ فريق البحث يف 
اإعداد منتجات للتجميل حتتوي على اجلرعة املنا�سبة من 

“ميثيلني بلو” التي حتد من ظهور جتاعيد الب�سرة.

 اأموٌر �صادمة يخّبئها املطبخ
يف  وت�سل  البيوت،  رب��ات  معظم  ت��وؤرق  النظافة”  »مع�سلة 
العديد  اأن  امل��وؤك��د  الهو�س، وم��ن  اإىل درج��ة  الأح��ي��ان  بع�س 
من ال�سيدات �سي�سعرن بخيبة اأمل �سديدة، حني يعلمن اأن 
كلها  املطبخ  واإ�سفنج  وال�سرا�سف  واملنا�سف  الفرا�س  اأغطية 

معر�سة ب�سهولة ل�”غزو” اجلراثيم وامليكروبات.
وامل��ي��ك��روب��ات غ��ري �سارة  اأن معظم ه���ذه اجل��راث��ي��م  ورغ���م 
اإن بع�سها قد يت�سلل اإىل اجللد  اإل  وميكن التعاي�س معها، 
اأو الفم اأو الأعني والأنف، لتكون النتيجة الإ�سابة باأمرا�س 
اأكر  واح��دا من  يعد  اأن مطبخك  وامل��وؤك��د  بع�سها خطري. 
العديد من  اأن  ذلك  يوؤكد  املنزل، وما  م�سادر اجلراثيم يف 
املتحدة حت��دث جراء  ال��ولي��ات  الغذائي يف  الت�سمم  ح��الت 
ترتيب  يلي  وفيما  الطعام.  اإع��داد  خ��الل  بجراثيم  التلوث 
ملوقع  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ق��ا  م��ط��ب��خ��ك،  ات�����س��اخ��ا يف  الأدوات  اأك���ر 
بيزن�س اإن�سايدر ، ا�ستنادا اإىل درا�سة عينات من 3 اأنواع من 
واأوىل هذه  اأع��وام.  قبل عدة  املطابخ  الن�سطة يف  البكترييا 
اأقم�سة م�سح  بالرتتيب  وتليها  الأطباق،  الأج�سام: منا�سف 
الإ�سفنج،  الأدراج،  ف�مقاب�س  احلو�س،  بالوعة  ثم  املطبخ، 
تقطيع  لوحة  الثالجة،  مقب�س  ال��ي��د،  من�سفة  ال�سكاكني، 
اللحوم واخل�سروات، مقب�س غ�سالة الأطباق، امليكروويف.

�صي اإن اإن تطرد مذيعة »نحر ترامب«
اأنها  ب��ي��ان،  يف  الأمريكية،  اإن”  اإن  “�سي  حمطة  اأعلنت 
اأن��ه��ت ال��ت��ع��اق��د م��ع امل��م��ث��ل��ة وامل��ذي��ع��ة ال��ك��وم��ي��دي��ة كاثي 
لها على �سفحتها يف  الأخ��رية �سورة  ن�سر  بعد  غريفن، 
ت�سبه  دمية  راأ�س  الثالثاء، وهي حتمل  ان�ستغرام،  موقع 
الرئي�س دونالد ترمب مغطاة بالدماء. وكان ترامب رد 
على ن�سر ال�سورة عر موقع تويرت الأربعاء بالقول اإن “ 
غريفن مري�سة ويجب اأن ت�سعر بالعار مما فعلت اأولدي 
عا�سوا اأوقاتاً �سعبة ب�سبب ال�سورة خ�سو�ساً بارون )11 

عاما(«.

بلد يغلق �صجونه و»ي�صتورد« معتقلني
تعتزم هولندا اإغالق 5 �سجون يف البالد بحلول نهاية ال�سيف اجلاري، وذلك بعد 4 �سنوات من اإغالق اأم�سرتدام 
و�سيوؤدي  اخلمي�س.  الريطانية  اإندبندنت  �سحيفة  ذك��رت  ما  وفق  املجرمني،  قلة  ب�سبب   ،2013 يف  �سجنا   19
اإغالق ال�سجون اخلم�سة اإىل ت�سريح ما يقرب من األفي موظف، �سيتم نقل 700 منهم فقط اإىل دوائر حكومية 
اأخرى عاملة يف اإطار اإنفاذ القانون يف البالد. وياأتي اللجوء اإىل اإغالق ال�سجون يف هولندا ب�سبب الهبوط املت�سارع 
وقد و�سلت م�سكلة ال�سجون الفارغة يف هولندا اإىل النقطة التي  يف معدلت اجلرمية يف البالد منذ عام 2004. 
دفعت احلكومة اإىل ا�سترياد 240 معتقال من الرنويج يف �سبتمر املا�سي، فقط للحفاظ على اإ�سغال هذه املرافق. 
واأعلن وزير العدل الهولندي، اأرد فان دير �ستور، اأمام الرملان، اأن الإبقاء على ال�سجون الفارغة من دون اإ�سغالها 
يكلف البالد اأثمانا باهظة بالن�سبة لهذا البلد ال�سغري. وهناك عوامل عدة تكمن وراء انخفا�س معدلت اجلرمية 
اإعادة  برامج  على  والرتكيز  باملخدرات،  يتعلق  ما  يف  �سيما  ل  املرنة،  القوانني  املثال  �سبيل  على  بينها  هولندا،  يف 
التاأهيل ونظم املراقبة الإلكرتونية املتطورة. ويبلغ عدد ال�سجناء يف هولندا 69 معتقال لكل 100 األف �سخ�س 
يف بلد يبلغ عدد �سكانه 17 مليون ن�سمة، بينما يف الوليات املتحدة الأمريكية يرتفع العدد اإىل 716 �سجينا لكل 

100 األف �سخ�س، وهو الأعلى بالعامل.
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اختارت �صديقتها �صرة لها
حقيقية،  لكنها  ت�سدق  ل  ورمبا  الق�سة،  هذه  وعجيبة  غريبة 
واأثارت الكثري من ردود الأفعال يف م�سر، رغم اأن اأبطالها غري 
التفا�سيل كتبت زوجة من جن�سية عربية على  م�سريني. ويف 
اأن  التوا�سل الجتماعي في�سبوك تعلن فيها  �سفحتها مبوقع 
و  ثانية فوافقت ورحبت  ال��زواج مرة  برغبته يف  اأبلغها  زوجها 
التايل  اليوم  لها، ويف  الثانية وهي �سديقة  زوجته  له  اختارت 
زوجته  �سفحة  على  وكتب  ال�سديقة  على  زفافه  ال��زوج  اأعلن 

الأوىل ي�سكرها وي�سيد باأخالقها ورقي ت�سرفها.
“اأبلغني زوجي  ت��ق��ول  ال��زوج��ة وت��دع��ى ع��ال م��ه��ت��دي  وك��ت��ب��ت 
اآمل  واأختا حبيبة  له �سديقة يل  فر�سحت  التعدد،  برغبته يف 
املجتمعية  الفكرة  ت�سحيح  يف  يحتذى  مثال  واإي��اه��ا  اأك��ون  اأن 
وارفة  �سعادة  جميعا  لنا  اهلل  لأ�ساأل  واإين  التعدد،  عن  ال�سلبية 
زوجي  مب��ر���س��ات��ه.  م��غ��م��ورة  ت��ع��اىل  اهلل  بتوفيق  مكّللة  وح��ي��اة 
احلبيب طالل عبد اهلل ال�سواف واأختي احلبيبة �سمر �سرداين 

بارك اهلل لكما.. وبارك عليكما.. وجمع بينكما يف خري«.

حقيبة يد تباع بثمن قيا�صي
اأعلنت دار كري�ستي للمزادات، اأن حقيبة يد فاخرة حطمت الرقم 
مبلغ  حمققة  كونغ،  هونغ  يف  العلني  للمزاد  العاملي  القيا�سي 
380 األف دولر. ومل تذكر دار املزادات ا�سم امل�سرتي حلقيبة 
النادر  الأبي�س  التم�ساح  امل�سنوعة من جلد  هريمي�س بريكني 
هيماليا . ومت �سنع حقيبة اليد يف العام 2014، ولها اأبازمي 
 205 18 ق��رياط وحلقات ح��زام مر�سع ب  الذهب عيار  من 
اأمريكي،  دولر  الف   380 اإىل  احلقيبة  ثمن  وو�سل  ما�سات. 
اإن��ه رقم قيا�سي لأي حقيبة يد تباع يف  وال��ذي تقول كري�ستي 
املتحدثة  واأوردت  الأ�سو�سيتد بر�س.  مزاد علني، وفق ما نقلت 
با�سم كري�ستي، جيجي هو، اأن ال�سعر جتاوز التقييمات املقدرة 
اأمريكي،  دولر  األ���ف   258 و  اأم��ريك��ي  دولر  األ���ف   193 ب��ني 
املزاد  املحتدمة يف غرفة  املزايدة  دقيقة من   15 اإىل   10 بني 
ومن م�سرتين عر الهاتف والإنرتنت. ويتفوق ال�سعر الرقم 
القيا�سي الذي مت ت�سجيله قبل عام، عندما باعت دار كري�ستي 
يف مزاد حقيبة بريكني مماثلة مقابل 300 األف دولر، وكان 

لديها موا�سفات مماثلة ولكن مت �سنعها عام 2008.

ر�صد »طري الأبابيل«!
الكرمي،  ال��ق��راآن  وتعاىل يف  �سبحانه  ذك��ره اهلل  الأب��اب��ي��ل،  طري 
وحت��دي��داً يف ���س��ورة ال��ف��ي��ل. وال��ي��وم يظهر ه��ذا ال��ط��ري النادر 
باأنه يق�سي كامل عمره يف  يتميز  الأر����س، حيث  على  جم��دداً 
اإل يف حالت قليلة ونادرة  الأر���س،  روؤيته على  ال�سماء، ويندر 
اأجنحة خا�سة  اأنه ميلك  املعروف عنه  لبناء ع�سه فقط. ومن 
ويندر  الطريان،  اأثناء  نومه  عملية  ل  ت�سهِّ اجل�سدي،  بتكوينه 
الكائنات  ك��ل  عك�س  ذل��ك  جتنبه  ب�سبب  الأر�����س  على  ظ��ه��وره 
احلية. وقد متكَّن موؤخراً اأهايل مدينة �سيوا�س و�سط تركيا من 
ر�سد هذا الطري يف �سماء املدينة. كما ا�ستطاع مواطن تركي، 
يدعى �سامي جول، ر�سد طائر من هذا النوع من الطيور يقف 
با�سا يف  غ��ازي عثمان  اأي حركة يف حديقة م�سجد  دون  مكانه 
املدينة، واعتقد باأنه جاء اإىل هذا املكان ب�سبب العط�س ال�سديد، 
فاقرتب منه لأخذه اإىل م�سدر املاء، وا�ستغرب جول كثرياً لعدم 
مقاومة الطائر ذلك على الرغم من حالته ال�سحية اجليدة، 

وقدرته على الطريان. بح�سب �سحيفة “زمان” الرتكية.
م�سممة املجوهرات تارينا تارانتينو خالل ح�سورها فعالية ماك برو يف ا�ستوديوهات �سريين يف هوليوود. )اأ ف ب(

جنيفر جارنر تنفي تقريرا 
عن حياتها العاطفية 

ال�سهرية  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��م��ث��ل��ة  ع���رت 
لتقرير  ا�ستياءها  عن  جارنر  جنيفر 
عن  حت��دث  للم�ساهري  جملة  ن�سرته 
بن  النجم  النف�سال عن  بعد  حياتها 
اأفليك  عن  جارنر  وانف�سلت  اأفليك. 
يف 2015 بعد زواج دام ع�سر �سنوات 
هوليوود  ح��دي��ث  ان��ف�����س��ال��ه��م��ا  وك����ان 
يف  يعي�س  زال  م��ا  اأف��ل��ي��ك  اأن  خ��ا���س��ة 
اأمالك الأ�سرة. ويف من�سور على موقع 
يف  ترغب  اإنها  جارنر  قالت  في�سبوك 
بتلميحات  اخل��ا���س��ة  الأم����ور  تو�سيح 
ع��ل��ى غ���الف جم��ل��ة ب��ي��ب��ول يف عددها 
ليوم 12 يونيو حزيران. وكتبت جارنر 
التقاط  يتم  “مل  ت��ق��ول  ع��ام��ا(   45(
�سورة يل من اأجل هذا الغالف. ومل 
اأ�سارك اأو اأ�سمح بهذه املقالة«. وقالت 
هاتفية  ات�����س��الت  اأتلقى  اأن  اأع��ت��د  مل 
ن�سيت  اأن��ن��ي  يعتقدون  اأح��ب��اء يل  م��ن 
اإخبارهم ب��اأين ح��ام��ل... يف ت��واأم لكن 
اأن من  ل��درج��ة  �سخيفة  الأم����ور  ه��ذه 
 45( اأف��ل��ي��ك  ك���ان  جت��اه��ل��ه��ا.  ال�سهل 
عاما( اأنه تردد على من�ساأة للعالج من 
اآثار اإدمان الكحول و�سكر جارنر على 

دعمها له. 

برجر كينغ توقف »حملة« 
اأغ�صبت ملك بلجيكا

ال�سريعة  للماأكولت  �سركة برغر كينغ  اأوقفت 
فيها  ا���س��ت��خ��دم��ت  بلجيكا  يف  اإع��الن��ي��ة  ح��م��ل��ة 

�سورة امللك، مما اأثار غ�سبه.
كلمة  الإع����الن مبعنى  ال�����س��رك��ة يف  وت��الع��ب��ت 
واأ�سارت   ، ملك  اأي  الإجنليزية  اللغة  يف  كينغ 
اإىل اأن امللك فيليب توج عام 2013، وذلك يف 
معر�س الإعالن عن اإطالق عالمتها التجارية 
يف بلجيكا هذا ال�سهر قائلة: ملكان وتاج واحد. 

من �سيحكم؟ �سوت الآن .
وطلب ممثلون عن امللك فيليب، الثنني، من 
ل�سركة  اململوكة  كينغ  لرغر  املحلية  الوحدة 
تف�سر  اأن  اإن��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ب��ران��د  ر�ستورانت�س 

موقفها.
اإن  بلجيوم  براند  با�سم برغر  وقالت متحدثة 
مع  حديث  بعد  احلملة  �سحب  ق��ررت  ال�سركة 

الق�سر.
اإز ذا كينغ من هو امللك”  “هو  ويعر�س موقع 
حاليا �سورة �سعار ال�سركة بعد اإزالة كلمة كينغ، 

واإ�سافة عبارة “ل مكان مللكني يف بلجيكا«.

اجلادة  يف  امل��غ��رب  ���س��الة  م�سلم  م��ئ��ة  ن��ح��و  اأدى 
“ترامب  ب��رج  اأم���������ام  ن��ي��وي��ورك  يف  اخلام�س������ة 
امل�سلمني  غ��ري  م��ن  م��واز  بعدد  حماطني  تاور”، 
ال���ذي���ن ح�����س��روا ل���الإع���راب ع���ن ت�����س��ام��ن��ه��م مع 

امل�سلمني.
واحت�سد اجلمع لتناول الإفطار يف �سياق مبادرة 
للم�سلمني،  املعادية  ترامب  اإدارة  مليول  تت�سدى 

وفق القيمني على هذا احلدث.
النا�سطة  راأ����س���ه���م  وع���ل���ى  امل�������س���ارك���ون،  ول���ب���ى 
�سر�سور،  ل���ي���ن���دا  الأم����ريك����ي����ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
عن  ب��ال��دف��اع  تعنى  ع��دة  جمعيات  اأطلقته  ن���داء 

املهاجرين.
كما  املنطقة،  يف  لل�سرطة  كثيف  انت�سار  و�سجل 
هو احلال منذ ب�سعة اأ�سهر، اإذ اأن ال�سيدة الأوىل 
برج  يقيمان يف  ي��زالن  ل  ب��ارون  وابنها  ميالنيا 
موؤ�س�سة  مقر  اأي�سا  يقع  حيث  تاور”  “ترامب 

ترامب.
اأمريكية  ���س��اب��ة  وق���ال���ت ف��ات��وم��ات��ا واج�����ه، وه���ي 
للتنديد  اأت���ت  اإن��ه��ا  غامبية،  اأ���س��ول  م��ن  م�سلمة 

الأمريكية(  تعتمدها )احلكومة  التي  “باللهجة 
ومل  ت�سامنها.  ع��ن  والإع�����راب  امل�سلمني”  اإزاء 

يجمع هذا احلدث �سوى مئتي �سخ�س.
والبيتزا، وهم  والدجاج  الأرز  امل�ساركون  وتقا�سم 
تاأدية  بعد  ال�سهرية  اجل��ادة  حافة  على  جال�سون 

ال�سالة.
واأ�سفت �سر�سور لأن اإدارة ترامب مل تقم ماأدبة 
اإف��ط��ار يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س، خ��الف��ا ل��ل��ع��ادة التي 

درجت عند اأ�سالفها.
وقالت “ب�سراحة، حتى لو متت دعوتنا، �ساأطلب 
امل�سلمني عدم توفري الدعم لإدارة متعن يف  من 

التق�سيم«.
على الر�سيف املقابل، جتمع نحو ع�سرة اأ�سخا�س 
ي�����س��رخ��ون الوليات  ت���رام���ب وه���م  اأن�����س��ار  م���ن 
امل���ت���ح���دة، ون���ح���ن ل نريد  ال����ولي����ات  امل���ت���ح���دة، 

ال�سريعة.
وب��ال��رغ��م م���ن ق��ي��ام ال�����س��رط��ة ب�����س��ب��ط الو�سع 
والف�سل بني الطرفني، حر�ست ليندا �سر�سور 

على تو�سية امل�ساركني بعدم املغادرة وحيدين.

يتناولون اإفطار رم�صان قرب برج ترامب 

نان�صي عجرم يف ال�صدارة لالأ�صبوع ال�صاد�س
لالأ�سبوع ال�ساد�س على التوايل، حتتّل الفنانة اللبنانية نان�سي عجرم ال�سدارة يف 
لبنان �سمن الألبومات الأكر مبيعاً يف لبنان يف حمالت الفريجني ميغا�ستور، 

من خالل األبومها “حا�سة بيك«.
العديد  اإطالق  والإقليمي رغم  املحلي  ال�سعيد  ال�سدارة على  نان�سي حتافظ على 
من الألبومات اجلديدة، كما اأّن الألبوم يحقق ن�سبة ا�ستماع عالية عر مواقع التوا�سل 

الإجتماعي والتطبيقات املو�سيقية، تخطت ال� 50 مليون م�ستمع يف فرتة ق�سرية.
اآخر، �ساركت نان�سي يف الإحتفال باليوم العاملي ملكافحة التدخينمن خالل  على �سعيد 

زيارة اأحد امل�ست�سفيات يف العا�سمة اللبنانية بريوت.


