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بتوجيهات رئي�س الدولة
الإمارات تدعم كهرباء اليمن 

بـ100 ميجاواط اإ�ضافية
•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  اهلل  حفظه 
دولة  قدمت  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
لتوفري  اليمني  الكهرباء  لقطاع  وعاجلة  جديدة  م�شاعدات  الم��ارات 
مليون   183.5 دولر  مليون   50 بقيمة  اإ�شافية  ميجاواط   100
درهم. تاأتي هذه اخلطوة ا�شتمرارا للجهود الكبرية التي تبذلها دولة 
اأبناء ال�شعب اليمني  الإم��ارات العربية يف �شبيل التخفيف من معاناة 
على  متزايدا  ي�شهد طلبا  ال��ذي  املبارك  رم�شان  �شهر  بدء  خا�شة مع 
الطاقة مع ارتفاع درجات احلرارة و�شملت امل�شاعدات مولدات ومعدات 

اإ�شافية للتغلب على م�شكلة انقطاع الكهرباء.)التفا�شيل �س3(

قوافل زايد اخلري تعالج قلوب 
الأطفال وامل�ضنني يف زجنبار

•• دار ال�سالم-وام:

جنح الفريق الطبي الماراتي - الزجنباري التطوعي يف عالج ما يزيد 
عن األفي طفل وم�شن خا�شة مر�شى القلب من خالل اأربعة خميمات 
طبية يف خمتلف القرى الزجنبارية با�شتخدام عيادات وم�شت�شفيات 
اخلري املتحركة. واأقيمت املخيمات الطبية مببادرة ان�شانية م�شرتكة 
ال�شارقة اخلريي  بيت  وموؤ�ش�شة  الرب  دار  العطاء وجمعية  زاي��د  من 
�شفارة  م��ع  وبالتن�شيق  المل��ان��ي��ة  ال�شعودية  امل�شت�شفيات  وجمموعة 

الدولة يف تنزانيا . )التفا�شيل �س2(
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رئي�س جلنة امل�شادرة يعلن القرار

خليفة يتلقى تهاين ملوك وروؤ�ضاء عدد من الدول العربية بحلول رم�ضان املبارك

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون قادة الدول العربية والإ�ضالمية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل برقيات تهنئة 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ح��ل��ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
املبارك من ملوك واأمراء وروؤ�شاء 

الدول العربية ال�شقيقة.
تهنئة  برقيات  �شموه  تلقى  فقد 
ال�شلطان  اجل��الل��ة  �شاحب  م��ن 
عمان  �شلطان  �شعيد  بن  قابو�س 
ال�����ش��ي��خ �شباح  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 
الأح���م���د اجل���اب���ر ال�����ش��ب��اح اأمري 
اجلاللة  و�شاحب  الكويت  دول��ة 
خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 
و�شاحب  البحرين  مملكة  ملك 
الثاين  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك  اجل���الل���ة 
بن احل�شني ملك اململكة الأردنية 
الها�شمية و�شاحب اجلاللة امللك 
اململكة  م��ل��ك  ال�����ش��اد���س  حم��م��د 
عبد  الرئي�س  وف��خ��ام��ة  املغربية 
رئي�س جمهورية  ال�شي�شي  الفتاح 
ف���خ���ام���ة  و  ال����ع����رب����ي����ة  م���������ش����ر 
بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  عبد  الرئي�س 
اجلزائرية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 

الدميقراطية ال�شعبية .

حممد بن را�شد خالل تفقده �شري العمل يف م�شروع الربج اجلديد يف خور دبي )وام(

اطلع على اأبرز الإجنازات التي مت حتقيقها يف الأعمال الإن�ضائية 

حممد بن را�ضد يتفقد �ضري العمل 
مب�ضروع الربج اجلديد يف خور دبي 

•• دبي-وام: 

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تفقد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
اآل مكتوم رئي�س  را�شد  اأحمد بن حممد بن  ال�شيخ 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة - �شري 
العمل يف م�شروع الربج اجلديد يف خور دبي الذي 

ال��ق��اب�����ش��ة واإع���م���ار العقارية  ت��ت��وىل ت��ط��وي��ره دب���ي 
املميز  العمراين  الأف��ق  ليكون معلما جديدا يرثي 

للمدينة.
واطلع �شموه على اأبرز الإجنازات التي مت حتقيقها 
يف الأعمال الإن�شائية حتى اليوم مبا يف ذلك النتهاء 
اإعداد  على  العمل  وب��دء  ال��ربج  اأ�شا�شات  و�شع  م��ن 
نقاط الرتكاز اخلا�شة بكابالت الربج والتي تعترب 

الدعائم الت�شميمية والهيكلية الرئي�شية للربج.
)التفا�شيل �س2(

اآلف  اأربــعــة  عــزل 
قا�س ومدع يف تركيا 

•• انقرة-اأ ف ب:

اع��ل��ن وزي���ر ال��ع��دل ال��رتك��ي اأم�����س عزل 
ق���ا����س وم����دع  ارب����ع����ة الف  اك�����رث م����ن 
يوليو  مت��وز  يف  الفا�شل  الن��ق��الب  بعد 
املا�شي، م�شريا اىل ان حتقيقات �شملت 
جميع العاملني يف اجل�شم الق�شائي قد 
اأجريت، للك�شف عن �شالت حمتملة مع 
النقالبيني. واكد الوزير بكر بوزداغ يف 
 4000 م��ن  اك��رث  ان  �شحايف،  ت�شريح 
املجال  يف  ف�������ش���ل���وا  ق����د  وم������دع  ق���ا����س 
الق�شائي ب�شبب ان�شمامهم اىل �شبكات 
ال�شلطات  تتهمها  التي  غولن  اهلل  فتح 
الفا�شل.  الن����ق����الب  وراء  ب���ال���وق���وف 
وا���ش��اف مل يعد ثمة ق��ا���س او م��دع مل 

يخ�شع لتحقيق.
وبداأت احلكومة الرتكية عمليات تطهري 
النقالب  حم��اول��ة  ب��ع��د  م�شبوقة  غ��ري 
فتح  اىل  املن�شوبة  يوليو،  مت��وز   15 يف 
الوليات  يف  املقيم  الداعية  غولن،  اهلل 
بالتغلغل  انقرة  تتهمه  وال��ذي  املتحدة، 
�شبكة كبرية  الرتكية عرب  املوؤ�ش�شات  يف 

مقتل �ضحفيني مينيني يف ق�ضف للملي�ضيات

حترير مبان قريبة من الق�ضر اجلمهوري بتعز
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون الرئي�س امل�ضري 

ع�ضرات ال�ضحايا يف هجوم اإرهابي ا�ضتهدف الوحدة الوطنية مب�ضر
الإمارات تدين اجلرمية الإرهابية وتدعو لوقفة عاملية لجتثاث اآفة الرهاب

قوات فرن�ضية خا�ضة تعمل يف �ضوريا.. 
وداع�س يفقد مناطق جديدة 

•• عوا�سم-وكاالت:

�شيلفي  الفرن�شية  امل�شلحة  ال��ق��وات  وزي����رة  ���ش��رح��ت 
غولر ان فرن�شا لديها قوات خا�شة اىل �شوريا لكنها ل 
تنوي ار�شال قوات برية ل�شتعادة الرقة معقل تنظيم 

القاعدة.
موجودة  لي�شت  فرن�شا  ان  اوروبا1-  لذاع���ة  وق��ال��ت 
على الر�س يف �شوريا. وا�شافت ان هناك قوات خا�شة 
تقوم بعمليات اآنية، لكن ار�شال قوات ب�شكل كثيف امر 

خمتلف.
اىل ذل����ك، خ�����ش��ر الإره���اب���ي���ون ال��ع�����ش��رات م���ن اف����راد 
ال���دويل  غ����ارات للتحالف  ع��ائ��الت��ه��م اجل��م��ع��ة ج����راء 
�شوريا،  �شرق  يف  امليادين  مدينة  على  امريكية  بقيادة 
يف وقت دعت المم املتحدة اطراف النزاع اىل التمييز 

بني املدنيني والهداف الع�شكرية.
ميدانياً، مني تنظيم داع�س الإرهابي بخ�شارة جديدة 
وا���ش��ع��ة يف و�شط  ���ش��ح��راوي��ة  م��ن منطقة  بعد ط���رده 
با�شتعادة  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات  �شمح  م��ا  ال��ب��الد، 
ومدينة  دم�شق  ب��ني  ال���دويل  الطريق  على  ال�شيطرة 

تدمر الثرية للمرة الوىل منذ العام 2014.
واف����اد امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حل��ق��وق الن�����ش��ان ع��ن تنفيذ 
طائرات تابعة للتحالف غارات فجر اأم�س اجلمعة على 
املبنى البلدي يف مدينة امليادين يف حمافظة دير الزور 
القل  على  مدنيا  ثمانني  مبقتل  ت�شبب  م��ا  )���ش��رق( 
بينهم 33 طفال، جميعهم من افراد عائالت مقاتلي 

تنظيم داع�س.
بر�س  فران�س  لوكالة  البنتاغون  با�شم  متحدث  واأق��ر 
ب�شن التحالف �شربات قرب امليادين اخلمي�س واجلمعة 
لكنه قال ما زلنا نقيم نتائج تلك ال�شربات. وغالبا ما 

للمدنيني،  ا�شتهدافه  ح��ول  التقارير  التحالف  ينفي 
متهما الإرهابيني با�شتخدام املدنيني كدروع ب�شرية.

الذي  املبنى  بدمار  املر�شد  بح�شب  ال��غ��ارات  وت�شببت 
ك��ان ي���وؤوي ع���دداً ك��ب��رياً م��ن ع��ائ��الت مقاتلي تنظيم 
املدينة احلدودية  ي�شيطر على  الذي  الإرهابي  داع�س 

مع العراق منذ العام 2014.
رامي  املر�شد  مدير  وف��ق  ه��ذه  القتلى  ح�شيلة  وتعد 
الإرهابيني  عائالت  �شفوف  يف  العلى  الرحمن  عبد 
ال�شابيع  ك��ث��ف يف  ال�����ذي  ال��ت��ح��ال��ف  ���ش��رب��ات  ج�����راء 
الخ����رية غ���ارات���ه ع��ل��ى م��واق��ع الإره��اب��ي��ني يف �شوريا 

والعراق املجاور.
وتاأتي هذه الغارات اجلمعة بعد �شاعات من مقتل 37 
مدنياً غالبيتهم من عائالت اجلهاديني ليل اخلمي�س، 

جراء غارات للتحالف اي�شاُ ا�شتهدفت املدينة ذاتها.
و�شكلت مدينة امليادين يف ال�شهر الخرية وجهة عدد 
كبري من النازحني بينهم عائالت جهاديني، وحتديداً 
من حمافظة الرقة املجاورة ومدينة املو�شل العراقية، 
حيث يتعر�س التنظيم لهجمات من مقاتلني حمليني 

بدعم من التحالف الدويل.
يف  �شوريا  يف  ال��دويل  التحالف  نفذ  املر�شد،  وبح�شب 
مايو  اأيار  الفرتة املمتدة بني 23 ني�شان ابريل و23 
225 قتيال من املدنيني،  غارات جوية كثيفة اوقعت 
بدء  منذ  املدنيني  �شفوف  يف  الأع��ل��ى  احل�شيلة  وه��ي 
�شربات  توجيه   2014 �شبتمرب  اي��ل��ول  يف  التحالف 

جوية يف �شوريا.
اعلن  م���ا  وف����ق  ا����ش���ب���وع  ق��ب��ل  ت���رام���ب  ادارة  واأم�������رت 
البنتاغون، ب�شن حملة ابادة �شد الإرهابيني يف العراق 
و�شوريا للحد قدر المكان من عدد املقاتلني الجانب 

الذين يعودون اىل بلدانهم.

مقتل 15 جنديا افغانيا يف هجوم على قاعدة ع�ضكرية 
•• قندهار-اأ ف ب:

حركة  نفذته  ه��ج��وم  يف  افغانيا  جنديا   15 ع��ن  يقل  ل  م��ا  قتل 
طالبان �شد قاعدة ع�شكرية يف ولية قندهار، يف ثالث هجوم من 

نوعه هذا الأ�شبوع يف هذه الولية اجلنوبية، بح�شب م�شوؤولني.
ووقع الهجوم يف اقليم �شاه وايل كوت بولية قندهار بعد ان كان 
مئات امل�شلحني داهموا قواعد ع�شكرية اأخرى يف نف�س املنطقة ويف 
اإقليم ميواند يف وقت �شابق من هذا ال�شبوع ما يرفع عدد القتلى 

بني القوات الفغانية املدعومة من الغرب اىل نحو 60 قتيال.
ت�شاعد هجمات حركة طالبان يف قندهار  الهجمات  وت��ربز هذه 
يف  ن�شبيا  الأم����ن  فيها  حت�شن  اأن  ب��ع��د  ل��ه��ا،  معقال  تعترب  ال��ت��ي 
ال�شرطة  لقائد  احل��دي��دي��ة  القب�شة  بف�شل  الأخ����رية  ال�����ش��ن��وات 

اجلرنال عبد الرازق.
وقال املتحدث با�شم وزارة الدفاع دولت وزيري لوكالة فران�س بر�س 
�شنت طالبان هجوما من�شقا على قاعدة ع�شكرية الليل املا�شي يف 
اقليم �شاه وايل كوت بولية قندهار يف جنوب اأفغان�شتان، مو�شحا 

ان الهجوم ا�شتمر �شاعات عدة.
وقال ا�شت�شهد 15 جندياً وا�شيب خم�شة اآخرون بجروح . ولكن 

القاعدة ل تزال حتت �شيطرة قواتنا.
ان عدد  الك�شف عن هويته  ع��دم  ال��ولي��ة طلب  وذك��ر م�شوؤول يف 
القتلى و�شل اىل 20، م�شيفا ان بع�س اجلنود ل زالوا مفقودين 
اأرب����ع عربات  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ول��وا  ط��ال��ب��ان  واأن مقاتلي  ال��ه��ج��وم  ب��ع��د 
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و تلقى �شموه برقيات تهنئة اأي�شا 
الأحمد  ن���واف  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
دولة  عهد  ويل  ال�شباح  اجل��اب��ر 
ال�شيد  ال�شمو  و�شاحب  الكويت 

نائب  �شعيد  اآل  حممود  ب��ن  فهد 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ل�����ش��وؤون جمل�س 

الوزراء يف �شلطنة عمان.
)التفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام-القاهرة-وكاالت:

اآل نهيان رئي�س  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اإىل فخامة  وم���وا����ش���اة  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر العربية 
لفخامته  موا�شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  اأع��رب 
وللحكومة وال�شعب امل�شري و اأ�شر �شحايا الهجوم الإرهابي 

الذي ا�شتهدف حافلة لالأقباط يف حمافظة املنيا .
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  كما 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اآل نهيان ويل  اهلل و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د 
برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
فخامة  اإىل  الإره��اب��ي  الهجوم  �شحايا  يف  وم��وا���ش��اة  تعزية 

الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي.
اأدان���ت دول���ة الم����ارات ب�شدة اجل��رمي��ة الرهابية  اىل ذل��ك 

مواطنني  تقل  كانت  حافلة  ام�س  ا�شتهدفت  التي  النكراء 
ال�شقيقة  العربية  م�شر  بجمهورية  املنيا  مبحافظة  اأقباطا 
الأبرياء بني  ال�شحايا  �شقوط عدد كبري من  واأ�شفرت عن 

قتيل وجريح.                                        )التفا�شيل �س(
وقد قتل ما ل يقل عن 28 �شخ�شاً، بينهم اأطفال، واأ�شيب 
اآخرون، بينهم عدد كبري اإ�شاباتهم خطرية، يف هجوم   25
حمافظة  يف  اأق��ب��اط  على  اجلمعة،  ام�س  وق��ع،  بالر�شا�س 
املنيا، فيما  اأفاد به حمافظ  املنيا بجنوب م�شر، بح�شب ما 
قال م�شوؤول قبطي على تويرت اإن 35 قتياًل بينهم اأطفال 

�شقطوا يف الهجوم على اأقباط املنيا. 
���ش��خ�����ش��ا لقوا   26 اإن  ق��ال��ت م�����ش��ادر ط��ب��ي��ة  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
على  بالر�شا�س  هجوم  يف  اآخ���رون   26 واأ�شيب  م�شرعهم 

اأقباط يف حمافظة املنيا بجنوب م�شر. 
وقال �شهود وم�شادر اإن م�شلحني ملثمني اأطلقوا الر�شا�س 
على الأقباط خالل توجههم لل�شالة يف دير )الأنبا �شموئيل 

املعرتف( مبنطقة جبل القلمون يف ال�شحراء بغرب املنيا. 
و�شاحنة  حافلتني  ي�شتقلون  ك��ان��وا  ال�شحايا  اأن  واأ���ش��اف��وا 
ممهد  غري  طريق  اأول  على  اأوقفوهم  امللثمني  واأن  �شغرية 
العاهل  دان  ب��دوره  النار.  عليهم  واأطلقوا  الدير  اإىل  ي��وؤدي 
الذي  الإره����اب����ي  ال��ه��ج��وم  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك  الردين 

ا�شتهدف حافلة كانت تقل اقباطا يف املنيا جنوب القاهرة .
بر�س  فران�س  تلقت  امللكي  الديوان  عن  �شادر  لبيان  ووفقا 
الب�شع معربا يف  الإره��اب��ي  ب�الهجوم  امللك  ن��دد  عنه،  ن�شخة 
عن  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  للرئي�س  بها  بعث  برقية 

اإدانته ال�شديدة لهذا العمل اجلبان.
من  الظالمية  الع�شابات  اأعمال  كل  الردن  عاهل  وا�شتنكر 
والأديان  الإن�شانية  القيم  عن  البعد  كل  والبعيدة  اخل��وارج 
ال�شقيقة  مع  واح��دة  يدا  الأردن  وق��وف  موؤكدا  ال�شماوية"، 
الإ�شالم  ي�شتهدف  ال���ذي  الإره�����اب،  على  احل���رب  يف  م�شر 

والإن�شانية.

•• عدن-وكاالت:

مينيني،  �شحفيني  ث��الث��ة  ُق��ت��ل 
اثنان  واأ���ش��ي��ب  اأم�������س اجل��م��ع��ة، 
اآخران، يف ق�شف مدفعي جلماعة 
احل���وث���ي الإن���ق���الب���ي���ة وال���ق���وات 
�شالح،  ع��ل��ي  gملخلوع  امل��وال��ي��ة 
ع�شكرية  عمليات  تغطيتهم  اإث��ر 
لقوات اجلي�س الوطني واملقاومة 
قوات  م��ن  املدعومتني  ال�شعبية 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي، ���ش��ق��ط على 
واجلرحى  القتلى  ع�شرات  اإثرها 

من احلوثيني.
وذكرت م�شادر حملية مبحافظة 
اأثناء  قتلوا  ال�شحفيني  اأن  تعز، 
ق���ي���ام���ه���م ب���ت���غ���ط���ي���ة اإع����الم����ي����ة 
واملقاومة  تقدم اجلي�س  لعمليات 
مبحافظة  ال�شرقية  اجلبهة  يف 
احلوثيون  ق�����ش��ف  ح���ي���ث  ت���ع���ز، 
موقع �شوفتيل بع�شرات القذائف 
مقتل  عن  اأ�شفرت  الدبابات،  من 
اثنني  واإ�شابة  �شحفيني  ثالثة 

اآخرين، اأحدهما ُبرتت �شاقه.
ال��ر���ش��م��ي با�شم  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
مبحافظة  ال��ع�����ش��ك��ري  امل��ج��ل�����س 
احل�شاين:  من�شور  العقيد  تعز، 
اإن قوات اجلي�س الوطني متكنت 
املباين  م����ن  ع�����دد  م����ن حت����ري����ر 

مدرعة تابعة للقوات ال�شرعية خالل دورية يف احد مناطق تعز )رويرتز(
اجلمهوري  الق�شر  من  القريبة 
حترير  ا  اأي�شً وا�شتطاعت  بتعز، 
مدر�شة عمار بن يا�شر، و�شاحب 
مدفعي  ق�����ش��ف  امل�����ع�����ارك  ه�����ذه 
مكثف من قبل النقالبيني على 
واأحياء  الوطني  اجلي�س  م��واق��ع 
عن  اأ�شفرت  املدينة،  يف  خمتلفة 
اإ�شابة 23 من املدنيني، يف حيي 

اجلمهورية واملحافظة.
واأ�شار احل�شاين اإىل اأن احلوثيني 
تكبدوا خ�شائر يف اأرواح مقاتليهم، 
و�شلت اإىل اأكرث من 18 قتياًل، 
وعدد كبري من اجلرحى، اإ�شافة 

اآلياتهم  اإح�������دى  اإع����ط����اب  اإىل 
الع�شكرية.

الوطني   اجلي�س  ق���وات  ومتكنت 
ج��ن��وب غرب  ال��ك��دح��ة،  يف جبهة 
ا�شتعادة  م����ن  ت����ع����ز،  حم���اف���ظ���ة 
عنيفة  معارك  بعد  القرون  جبل 
ا�شتخدم فيها احلوثيون الق�شف 
الأ�شلحة،  مب��خ��ت��ل��ف  امل��ت��وا���ش��ل 
)حتى  م����ع����ارك  ت������دور  ح����ني  يف 
ال��ل��ح��ظ��ة(، يف م��ن��ط��ق��ة ال�����درب، 
اأ�شفر  م��ا  علقة،  وج��ب��ل  وامل��ه��ي��ال 
�شفوفهم،  يف  وجرحى  قتلى  عن 

وفق العقيد احل�شاين.

ال�ضاهد تعّهد بخو�س احلرب حتى النهاية:
تون�س: م�ضادرة اأموال 

وممتلكات رجال اعمال موقوفني
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

دخلت موجة اليقافات التي طالت رجال اعمال ي�شتبه يف تورطهم يف 
احلكومة  اعلنت  اذ  جديدا،  منعطفا  التهريب  وب��ارون��ات  ف�شاد  ق�شايا 
والعقارية  املنقولة  الأم���وال  جميع  مب�شادرة  يق�شي  ق��رارا  التون�شية 

لرجال اأعمال موقوفني يف اإطار مكافحة الف�شاد.
جلنة  عقدتها  �شحفية  ن���دوة  يف  ر�شميا  الإع����الن  اجلمعة  اأم�����س  ومت 
املوقوفني موؤخرا   8 ال�  الأعمال  اأم��الك رجال  امل�شادرة، على م�شادرة 

على ذمة التحقيق. 
متت  الذين  الأع��م��ال  رج��ال  اأن  الفر�شي�شي  منري  اللجنة  رئي�س  واأك��د 

م�شادرة اأمالكم هم :
ال�شنويف  ب��ن غ��الم و�شفيق اجل��راي��ة وي��ا���ش��ني  رب���اح وك��م��ال  ب��ن  منجي 

وجنيب بن ا�شماعيل وعلي القريوي ومنذر جنيح وهالل بن م�شعود.
عقارات  م��ن  اأم��الك��ه��م  جميع  �شملت  امل�����ش��ادرة  ب���اأن  الفر�شي�شي  واأف���اد 

وح�شابات بنكية.                                )التفا�شيل �س15(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقيات تهنئة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك من ملوك واأمراء 
من  تهنئة  برقيات  �شموه  تلقى  فقد  ال�شقيقة.  العربية  ال���دول  وروؤ���ش��اء 
�شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت و�شاحب اجلاللة 
و�شاحب اجلاللة  البحرين  اآل خليفة ملك مملكة  عي�شى  بن  امللك حمد 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني ملك اململكة الأردنية الها�شمية و�شاحب 
اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س ملك اململكة املغربية وفخامة الرئي�س عبد 

عبد  الرئي�س  فخامة  و  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح 
العزيز بوتفليقة رئي�س اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية .

الأحمد اجلابر  نواف  ال�شيخ  �شمو  اأي�شا من  تهنئة  برقيات  �شموه  تلقى  و 
ال�شباح ويل عهد دولة الكويت و�شاحب ال�شمو ال�شيد فهد بن حممود اآل 

�شعيد نائب رئي�س الوزراء ل�شوؤون جمل�س الوزراء يف �شلطنة عمان.
و تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيات تهنئة 
مماثلة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك. من جهة اخرى بعث �شاحب 
الدولة حفظه اهلل برقيات  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 

تهنئة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك اإىل اأ�شحاب اجلاللة والفخامة 
وال�شمو ملوك واأمراء وروؤ�شاء الدول العربية والإ�شالمية. و اأعرب �شموه 
ول�شعوبهم  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  لهم  متنياته  عن  الربقيات  خ��الل 
واملجد  العزة  والإ�شالمية  العربية  ولالأمتني  والرخاء  التقدم  من  املزيد 
والرفعة. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة برقيات تهنئة مماثلة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك .. اإىل 
اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو ملوك واأمراء وروؤ�شاء الدول العربية 

والإ�شالمية.

خليفة يتلقى تهاين ملوك وروؤ�ضاء عدد من الدول العربية بحلول رم�ضان املبارك

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإ�ضالمية 
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�س جورجيا بيوم ا�ضتقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س جيورجي مارغفيال�شفيلي � رئي�س 

جورجيا وذلك مبنا�شبة ذكرى يوم ال�شتقالل لبالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جيورجي مارغفيال�شفيلي.

حممد بن را�ضد يتفقد �ضري العمل مب�ضروع الربج اجلديد يف خور دبي 
•• دبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ف��ق��د 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ي��راف��ق��ه 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
ال�����ش��ي��خ اأحمد  ع��ه��د دب����ي و���ش��م��و 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
را�شد  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س 
العمل  �شري   - للمعرفة  اآل مكتوم 
يف م�������ش���روع ال�������ربج اجل����دي����د يف 
ت��ت��وىل تطويره  ال����ذي  خ���ور دب���ي 
العقارية  واإع���م���ار  القاب�شة  دب���ي 
ليكون معلما جديدا يرثي الأفق 

العمراين املميز للمدينة.
واطلع �شموه على اأبرز الإجنازات 
الأع���م���ال  ال���ت���ي مت حت��ق��ي��ق��ه��ا يف 
اليوم مبا يف ذلك  الإن�شائية حتى 
الربج  اأ�شا�شات  و�شع  النتهاء من 
وب����دء ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع������داد نقاط 
الربج  بكابالت  اخلا�شة  الرت��ك��از 
والتي تعترب الدعائم الت�شميمية 

والهيكلية الرئي�شية للربج.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وا���ش��ت��م��ع 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم اإىل 
���ش��رح ح���ول الأع���م���ال اجل���اري���ة يف 
م��وق��ع ال���ربج ال���ذي اأط��ل��ق �شموه 
اأكتوبر  �شهر  يف  الإن�شائية  اأعماله 

اأعمال  من  النتهاء  مت  اإذ  املا�شي 
الأ���ش��ا���ش��ات يف زم���ن قيا�شي  ح��ف��ر 
 145 اأك��رث من  وج��رى ا�شتخدام 
الأ�شا�شات  لو�شع  ال��دع��ام��ات  م��ن 
لتثبيت  م�����رتا   72 ع���م���ق  ع���ل���ى 
�شهد  كما  للربج  العمالق  الهيكل 
الدعامات  ت�شذيب  عملية  �شموه 
واإع�����������داد و����ش���الت���ه���ا ا����ش���ت���ع���دادا 
يف  الهيكلية  ال�شفائح  اأول  لو�شع 

الأ�شا�شات.
ومت اختبار الأ�شا�شات بحمل يزيد 
على 36 األف طن وهو رقم قيا�شي 
على م�شتوى مثل هذه الختبارات 
يف موقع واحد وتولت تنفيذ هذه 

بالإجنازات  احلافل  القاب�شة  دبي 
والتي �شاهمت من خاللها يف دعم 
التي  الكبرية  العمرانية  النه�شة 
ت�شهدها الإمارة ومبا ميثله الربج 
ت��وؤك��د حر�س  م��ن قيمة  اجل��دي��د 
دبي على رفع �شقف التناف�شية يف 
جمال امل�شاريع العمرانية الكربى 
لي�س فقط على امل�شتوى الإقليمي 
ال����دويل مبا  ال�شعيد  ع��ل��ى  ول��ك��ن 
تقدمه من اأفكار تقوم يف جوهرها 

على الإبداع والبتكار.
يعك�س  احل����ب����اي:  ����ش���ع���ادة  ق����ال  و 
م�شروع برج خور دبي روؤية �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 

على  الإ����ش���راف  املتخ�ش�شني  م��ن 
الأعمال الإن�شائية يف الربج الذي 
املعماري  املهند�س  ت�شميمه  ق��دم 
�شانتياغو  ال�شوي�شري  الإ���ش��ب��اين 

كالترافا فال�س.
الربج عددا من من�شات  و�شي�شم 
للزوار  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي  امل�������ش���اه���دة 
اإط������اللت مم���ي���زة ب���زاوي���ة 360 
اأرج��اء املدينة  درج��ة على خمتلف 
وتتمثل  ب��ه��ا..  املحيطة  وامل��ن��اط��ق 
اأب��رز معامل ال��ربج يف قاعة القمة 
املدينة  اأف�������ق  ع���ل���ى  ت���ط���ل  ال����ت����ي 
املن�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اإىل 
ال�شخ�شيات  ل��ك��ب��ار  امل��خ�����ش�����ش��ة 

با�شي  �شوليتنا�س  �شركة  العملية 
الأ�شا�شات..  باأعمال  املتخ�ش�شة 
ويجري العمل حاليا على النتهاء 
من و�شع نظام احلماية املهبطية 
ا�شتخدامه  مت  ال����ذي  ال��ك��اث��ودي��ة 
"برج  اأ���ش��ا���ش��ات  اأع���م���ال  اأي�����ش��ا يف 
احتمال  اأي  خليفة" للحماية من 

لل�شداأ.
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل احلباي  اأع����رب  و 
اإدارة دبي القاب�شة  رئي�س جمل�س 
هذا  بتنفيذ  ال�شركة  اع��ت��زاز  ع��ن 
ال�����ش��رح ال��ع��م��الق ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأن  م��وؤك��دا   .. العقارية"  "اإعمار 
امل�شروع ميثل اإ�شافة مهمة ل�شجل 

العقارية : ل ي�شعنا اإل اأن نتوجه 
ب��ع��م��ي��ق ال�����ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر اإىل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم " رعاه اهلل " الذي 
ذواتنا  حتدي  على  دائما  ي�شجعنا 
وتخطي ح��دود امل��األ��وف يف ك��ل ما 
نقوم به.. و�شيكون الربج اجلديد 
بارزا  دب��ي معلما عمرانيا  يف خ��ور 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  لنمو  وراف����دا 
عرب م�شاهمته يف الرتويج للقطاع 

ال�شياحي .
قريبا  العمل  يبداأ  اأن  املقرر  وم��ن 
ع���ل���ى و����ش���ع ه����ام����ات الأوت���������اد يف 
الأ���ش��ا���ش��ات م��ع ت��ويل ف��ري��ق عاملي 

" مل�شتقبل  اهلل  " رع���اه  مكتوم  اآل 
خمتلف  و�شمن  دب��ي  يف  التطوير 
املجالت ويرتجم توجيهات �شموه 
امل��دي��ن��ة كوجهة  ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة 
�شياحية  وق��ب��ل��ة  ل��الأع��م��ال  اأوىل 
اأف�شل  وف����ق  الأول  ال���ط���راز  م���ن 
�شي�شكل  ح��ني  يف  العاملية  املعايري 
ال��ربج اجلديد نقطة ج��ذب قوية 
العامل  انحاء  خمتلف  من  ل��ل��زوار 
املعامل  اأه���م  اإىل  ي�����ش��اف  وم��ع��ل��م��ا 
العاملية والتي اأ�شبحت دبي حتظى 

بن�شيب وافر منها.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����ش���ع���ادة حممد 
اإعمار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العبار 

وهي مكللة بحدائق حتاكي طابع 
حدائق بابل املعلقة التي كانت من 
العامل  يف  ال�شبع  ال��دن��ي��ا  عجائب 

القدمي.
ال�����ربج اجل���دي���د قيمة  وي�����ش��ي��ف 
حيث  دبي  خور  مل�شروع  اقت�شادية 
اإع��م��ار ع��ن جم��م��وع��ة من  ك�شفت 
املجمعات ال�شكنية فيه مثل كريك 
جيت وهاربور جيت وذا كوف ودبي 
كريك رزيدن�شز وكريك �شايد 18 
وهاربور فيوز وكريك هورايزون.. 
امل�شاريع  ه�����ذه  اإط�������الق  وق����وب����ل 
باهتمام كبري من قبل امل�شتثمرين 

يف املنطقة والأ�شواق العاملية.

قوافل زايد اخلري تعالج قلوب الأطفال وامل�ضنني يف زجنبار
•• دار ال�سالم-وام:

جنح الفريق الطبي الماراتي - الزجنباري التطوعي يف عالج ما يزيد 
خميمات  اأربعة  خ��الل  من  القلب  مر�شى  خا�شة  وم�شن  طفل  األفي  عن 
وم�شت�شفيات  ع��ي��ادات  با�شتخدام  ال��زجن��ب��اري��ة  ال��ق��رى  خمتلف  يف  طبية 
اخلري املتحركة. واأقيمت املخيمات الطبية مببادرة ان�شانية م�شرتكة من 

زايد العطاء وجمعية دار الرب وموؤ�ش�شة بيت ال�شارقة اخلريي وجمموعة 
امل�شت�شفيات ال�شعودية الملانية وبالتن�شيق مع �شفارة الدولة يف تنزانيا .

وزارة  م��ن  ر�شمية  ل��دع��وة  ا�شتجابة  زجن��ب��ار  يف  الن�شانية  امل��ه��ام  ت��اأت��ي  و 
القيادة  توجيهات  �شوء  ويف  اخلري  عام  مع  وان�شجاما  التنزانية  ال�شحة 
الر�شيدة بتعزيز العمل الإن�شاين لدولة الإمارات وال�شتجابة لالحتياجات 
الإن�شانية. و يعمل الفريق الطبي التطوعي و امل�شت�شفى الإماراتي التنزاين 

امليداين املتحرك يف حمطته احلالية يف جزيرة زجنبار على تفعيل وحتفيز 
والتطوعية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  امل�شرتك بني  والعمل  الن�شانية  ال�شراكة 
والن�شانية الماراتية والتنزانية يف اإطار برنامج حملة العطاء الن�شاين 
للو�شول اإىل اآلف الأطفال وامل�شنني يف خمتلف قرى زجنبار. ويعمل يف 
امل�شت�شفى الماراتي املتحرك 50 من الكوادر الطبية التطوعية الماراتية 
والتنزانية من اأطباء الن�شانية برئا�شة الدكتور عادل ال�شامري الرئي�س 

المارات  من  وجراحني  اأطباء  جانب  اىل  العطاء  زاي��د  ملبادرة  التنفيذي 
وجنوب  وم�شروباك�شتان  وك��ن��دا  وبريطانيا  وفرن�شا  واأم��ري��ك��ا  وتنزانيا 
افريقيا والهند حتت اطار تطوعي ومظلة ان�شانية. وثمنت وزارة ال�شحة 
العالج  العاملي يف جم��ال  ال�شعيد  الإم����ارات على  دول��ة  يف زجن��ب��ار جهود 
والوقاية من اأمرا�س القلب وتبني املبادرات ال�شحية ذات البعد الن�شاين 

مل�شاعدة واإغاثة املحتاجني واملت�شررين يف �شتى اأنحاء العامل .

نائب رئي�س الربملان الندوني�ضي ي�ضيد ب�ضيا�ضات 
وبرامج حماية حقوق العمال يف الدولة

•• دبي -وام:

الإندوني�شي  ال��ربمل��ان  رئي�س  نائب  حمزة  فخري  اأ���ش��اد 
بال�شيا�شات والربامج التي تطبقها وزارة املوارد الب�شرية 

والتوطني حلماية حقوق العمال يف الدولة.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه وال��وف��د امل��راف��ق ال��دك��ت��ور عمر 
النعيمي وكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني امل�شاعد 
بدبي  ال���وزارة  دي��وان  يف  الدولية  والعالقات  لالت�شال 
ال��ع��م��ال يف  اإن  ال��ل��ق��اء  النعيمي خ���الل  وق���ال  م���وؤخ���را. 
المارات مبختلف ثقافاتهم �شركاء اأ�شا�شيون يف عملية 

النتاج وم�شاهمون يف التنمية التي ت�شهدها الدولة.
على  وال��ت��وط��ني  الب�شرية  امل����وارد  وزارة  ح��ر���س  اأك���د  و 

ت��وف��ري ال��رع��اي��ة واحل��م��اي��ة حل��ق��وق ال��ع��م��ال و�شمان 
م�شالح اأ�شحاب العمل وذلك من خالل تطبيق حزمة 
عمل  ع��الق��ات  تعزيز  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال�شيا�شات  م��ن 
العمل  عقد  مرجعيتها  طرفيها  بني  ومنتجة  متوازنة 

وترتكز اىل الرتا�شي وال�شفافية يف التعاقد.
التي  وال��ربام��ج  امل���ب���ادرات  اإىل جمموعة م��ن  ت��ط��رق  و 
تطبقها الوزارة يف اإطار �شعيها نحو حفظ حقوق العمال 
وا�شرتاطات  ومعايري  الج��ور  حماية  نظام  بينها  ومن 
ال�شكاوى  ت�شجيل  اج��راءات  العمايل اىل جانب  ال�شكن 
اللقاء  خ��الل  اجلانبان  اأك��د  و  فيها.  والنظر  العمالية 
اخلربات  وت��ب��ادل  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اأهمية 

والتجارب يف جمالت العمل.

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع اآلف ال�ضالل الغذائية يف عدة مدن ومناطق مينية مع حلول رم�ضان
•• حلج-وام:

وزعت " هيئة الهالل الأحمر الإماراتي " اآلف 
مينية  ومناطق  م��دن  ع��دة  يف  الغذائية  ال�شالل 
ت��زام��ن��ا م���ع ح��ل��ول ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك ويف 
تبذلها  التي  واملتوا�شلة  احلثيثة  اجلهود  اإط��ار 
من  للتخفيف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ب�شكان  تع�شف  ال��ت��ي  الإن�شانية  الأو���ش��اع  ح��دة 
امل��ن��اط��ق وامل�����دن ال��ي��م��ن��ي��ة ب�����ش��ب��ب احل����رب التي 
احلوثي  ملي�شيا  من  النقالبيون  وراءه��ا  يقف 
واملخلوع �شالح. فقد مت توزيع خم�شة اآلف �شلة 
ال�شاحل  قرى  �شملت  حلج  حمافظة  يف  غذائية 
اإىل جانب  األفي �شلة غذائية  الغربي التي نالت 
وبري  والقا�شمية  املاجلية  و  ال�شقية  قرى مركز 
واملحرق  ال��وط��ي��ة  و  وال��ذك��ري  وال��ع��زاف  عي�شى 
ع�����الوة ع��ل��ى م��ن��اط��ق ال��ع��ر���ش��ي وب�����اب املندب 

و ال�����ش��وي��داء وامل��ق��ي��م��ني وال��ن��ازح��ني م��ن ذباب 
واملناطق املجاورة لها. وجرى توزيع ثالثة اآلف 
�شلة   540 و  وجبل  املخا  يف  اأي�شا  غذائية  �شلة 
غ��ذائ��ي��ة يف ق��رى ال��غ��رايف وال��ب��وال��ع وال��ف��ات��رة و 
460 �شلة للنازحني اإىل مدينة املخاء  األفني و 
املحررة  وغري  املت�شررة  واملناطق  ال�شوي�س  من 
اليمنيون عن �شكرهم لدولة  املواطنون  . وعرب 
امل�شاعدات  ه��ذه  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ج����اءت يف وق��ت��ه��ا امل��ن��ا���ش��ب مع 
امل�شاعدات  �شمن  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  ح��ل��ول 
والتي  ال�شعد  جميع  على  املتوا�شلة  الإماراتية 
�شاحب  بقيادة  الر�شيدة  القيادة  حر�س  تعك�س 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة " حفظه اهلل " على العمل من اأجل رفع 
الأو�شاع  اليمنيني يف ظل  املواطنني  املعاناة عن 

ال�شعبة التي تعي�شها بالدهم .
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اأخبـار الإمـارات
المارات تدين اجلرمية الإرهابية النكراء التي ا�ضتهدفت 

حافلة تقل اأقباطا مبحافظة املنيا امل�ضرية
 •• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة المارات ب�شدة اجلرمية الرهابية النكراء التي ا�شتهدفت ام�س 
حافلة كانت تقل مواطنني اأقباطا مبحافظة املنيا بجمهورية م�شر العربية 
ال�شقيقة واأ�شفرت عن �شقوط عدد كبري من ال�شحايا الأبرياء بني قتيل 
وجريح. و اأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها ت�شامن دولة 
المارات العربية املتحدة مع جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة ووقوفها اإىل 
جانبها يف مواجهة هذا العمل الجرامي اخلبيث .. وقالت : نقف مع م�شر 
الدولة وال�شعب �شد التطرف والإرهاب .. وا�شفة هذه العملية الإرهابية 

باأنه جرمية جديدة ت�شاف اإىل ال�شجل الأ�شود لالإرهاب والإرهابيني.
اجتثاث هذه  اأج��ل  واح��دا من  الوقوف �شفا  اإىل  كافة  العامل  دع��ت دول  و 
الآفة اخلطرية التي تهدف اإىل تدمري املجتمعات ون�شر الفو�شى وبث روح 
ال�شراع والفرقة بني اأبناء الوطن الواحد.. مبدية ثقتها يف تالحم ال�شعب 
بوحدته  التم�شك  على  ال��ط��وي��ل  ت��اري��خ��ه  ع��رب  وق��درت��ه  ال�شقيق  امل�����ش��ري 
البغي�س  الره����اب  ه��ذا  وه��زمي��ة  ال��ف��ري��د  الج��ت��م��اع��ي  ون�شيجه  الوطنية 

بالو�شائل كافة .
ال����وزارة يف خ��ت��ام بيانها ع��ن ت��ع��ازي دول���ة الم����ارات مل�شر قيادة  اأع��رب��ت  و 

وحكومة و�شعبا ولذوي ال�شحايا ومتنياتها بال�شفاء العاجل للجرحى.

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

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

ال�ضارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
الرئي�س امل�ضري يف �ضحايا هجوم املنيا الإرهابي

 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تعزية وموا�شاة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س 
تعازيه و�شادق موا�شاته  اأع��رب فيها عن خال�س  العربية  جمهورية م�شر 
الإرهابي  الهجوم  �شحايا  اأ�شر  و  امل�شري  وال�شعب  وللحكومة  لفخامته 
الذي ا�شتهدف حافلة لالأقباط يف حمافظة املنيا . كما بعث �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية وموا�شاة 

يف �شحايا الهجوم الإرهابي اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي.

فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات ملوك و روؤ�ضاء واأمراء 
الدول العربية والإ�ضالمية ب�ضهر رم�ضان املبارك

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بعثت 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س العلى لالأمومة 
والطفولة برقيات تهنئة اإىل قرينات اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو 
ملوك و روؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شالمية وذلك مبنا�شبة �شهر 

رم�شان املبارك.
التقدم  م��ن  امل��زي��د  ول�شعوبهن  وال�����ش��ع��ادة  اخل��ري  لهن  �شموها  ومت��ن��ت 

والإزدهار ولالأمة العربية والإ�شالمية العزة واملجد والرفعة.

بتوجيهات رئي�س الدولة

الإمــارات تــدعــم كـهربـاء الــيمن بـــ100 مـيجاواط اإ�ضــافـية
 183.5 مليون درهم لتوفري مولدات ومعدات لقطاع الكهرباء اليمني
 امل�ضاعدات الإماراتية لكهرباء اليمن و�ضلت اإىل 1.170 مليار درهم

 •• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ومتابعة  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
الم����ارات  دول���ة  ق��دم��ت  امل�شلحة 

بدء  م��ع  خا�شة  اليمني  ال�شعب 
�شهر رم�شان املبارك الذي ي�شهد 
طلبا م��ت��زاي��دا ع��ل��ى ال��ط��اق��ة مع 
ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة و�شملت 
ومعدات  م����ول����دات  امل�������ش���اع���دات 
م�شكلة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  اإ���ش��اف��ي��ة 

انقطاع الكهرباء.
وب����اإ�����ش����اف����ة ه�������ذه امل���������ش����اع����دات 
اجلديدة يرتفع حجم امل�شاعدات 

املوجهة  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
اأه��م��ي��ة كبرية  ل��ل�����ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
منها على حت�شني  وذل��ك حر�شا 
الوقع املعي�شي لالأ�شقاء اليمنيني 
ال�شحية  القطاعات  خمتلف  يف 
وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
توزعت  و  ال��ت��ح��ت��ي��ة.  وال���ب���ن���ي���ة 
امل�����ش��اع��دات الإم��ارات��ي��ة يف قطاع 
العديد  ع��ل��ى  ال��ي��م��ن��ي  ال��ك��ه��رب��اء 

م�شاعدات جديدة وعاجلة لقطاع 
 100 لتوفري  اليمني  الكهرباء 
 50 بقيمة  اإ���ش��اف��ي��ة  م��ي��ج��اواط 
مليون   183.5 دولر  م��ل��ي��ون 

درهم .
ا�شتمرارا  اخل���ط���وة  ه����ذه  ت���اأت���ي 
تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ل��ل��ج��ه��ود 
دول��ة الإم���ارات العربية يف �شبيل 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن م���ع���ان���اة اأب����ن����اء 

امل�شاعدات  و���ش��ت�����ش��ه��م  دولر. 
قدمتها  التي  العاجلة  الإ�شافية 
الإمارات لقطاع الكهرباء اليمني 
يف تقليل النقطاعات املتكررة يف 
ي�شهدها  التي  الكهربائي  التيار 

اليمن.
وقد عملت دولة الإمارات العربية 
م���ن���ذ ان����ط����الق ع��ا���ش��ف��ة احل����زم 
اإي�����الء  ع���ل���ى   2015 ال����ع����ام  يف 

ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا الم�����ارات لقطاع 
مليار  اإىل  ال��ي��م��ن��ي  ال���ك���ه���رب���اء 
وتوفري  دره�����م  م��ل��ي��ون  و170 
اإطار  يف  وذلك  ميجاواط   635
حر�س قيادة دولة الإم��ارات على 
حت�شني الظروف املعي�شية لل�شعب 
ل��ت�����ش��ل قيمة  ال�����ش��ق��ي��ق  ال��ي��م��ن��ي 
خمتلف  يف  الإماراتية  امل�شاعدات 
اأكرث من ملياري  اإىل  القطاعات 

و�شملت  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل���ن���اط���ق  م���ن 
وامل��ك��ال و�شوقطرى  واأب���ني  ع��دن 
املناطق  م����ن  وال���ع���دي���د  وامل����خ����ا 
الأخ��������رى وذل������ك ان���ط���الق���ا من 
ت�شمل  اأن  على  الإم����ارات  حر�س 
م�����ش��اع��دات��ه��ا ج��م��ي��ع الأ���ش��ق��اء يف 
اليمن وعدم تركيزها يف منطقة 
واح����دة ك���ون ه��دف��ه��ا ه��و ال�شعب 

اليمني مبكوناته وفئاته كافة.

جلنة امل�ضاعدات الإماراتية الأردنية ورجال اأعمال يتربعون بـ 200 األف دينار ل�ضندوق ال�ضهداء فى الأردن
••  دبي-وام: 

قدمت جلنة امل�شاعدات الماراتية 
- الأردنية تربعا بقيمة 200 األف 
دينار اأردنى لدعم �شندوق �شهداء 
القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية 

يف الردن.
ا�شتقبال الفريق  ج��اء ذل��ك خ��الل 
عبداحلليم  حم�����م�����ود  ال������رك������ن 
ف���ري���ح���ات رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك������ان 
مكتبه  يف  الأردن������ي������ة  امل�������ش���رتك���ة 
بالقيادة العامة اأم�س معاىل في�شل 
ال���ف���اي���ز رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���ي���ان 
و�شعادة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  الأردين 
�شمو  مكتب  مدير  ال�شايغ  م��ريزا 
ال�شيخ ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 
مكتوم ع�شو جمل�س اأمناء هيئة اآل 
مكتوم اخلريية نائب رئي�س جلنة 
الأردنية  الم���ارات���ي���ة  امل�����ش��اع��دات 
ع�شو  القي�شى  ن�����ش��اأت  وال��دك��ت��ور 
جمل�س النواب الأردنى اإىل جانب 

عدد من اأع�شاء اللجنة.
نقدياً  �شيكاً  ال��ف��اي��ز  م��ع��اىل  وق���دم 
األ�����ف دي���ن���ار تربعاً  ب��ق��ي��م��ة م���ائ���ة 
مكتوم  اآل  هيئة  من  اللجنة  با�شم 
ل��دع��م ���ش��ن��دوق �شهداء  اخل��ريي��ة 
القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية 
يف ح�����ني ق������دم ع������دد م�����ن رج�����ال 
الأع���م���ال الأردن����ي����ني امل��ق��ي��م��ني يف 
بقيمة  نقدياً  �شيكاً  الإم��ارات  دولة 
مائة األف دينار للغاية ذاتها . ياأتي 
ه���ذا ال��ت��ربع م��ن ال��ل��ج��ن��ة ترجمة 

�شندوق  دع����م  وم�����ش��اع��ي  جل���ه���ود 
ال���������ش����ه����داء وحت���ق���ي���ق الأه���������داف 
اأجلها  م��ن  اأن�شىء  التي  وال��غ��اي��ات 
الجتماعى  ل��ل��ت��ع��اون  وت���رج���م���ة 

واخلريى بني المارات والأردن.
هذا  اإن  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ق�����ال  و 
الدعم �شيتوا�شل من قبل اللجنة 
الإم���ارات���ي���ة الأردن���ي���ة خ��ا���ش��ة من 
دولة  يف  املقيمني  الأردن���ي���ني  قبل 
الإم�������ارات وان���ط���الق���اً م���ن واجب 
�شحوا  الذين  ال�شهداء  اأ�شر  دع��م 
اأمن  اأج��ل  ودمائهم من  باأرواحهم 
على  واملحافظة  الأردن  وا�شتقرار 
اليوم  ن��ح��ت��ف��ي  ال�����ذي  ا���ش��ت��ق��الل��ه 

بالذكرى احلادية وال�شبعني له.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���ار ���ش��ع��ادة م���ريزا 

القوات امل�شلحة  اأبنائها وخ�شو�شاً 
وا�شر ال�شهداء.

اآخ���ر التقى وف��د هيئة  م��ن ج��ان��ب 
اإختتم  ال���ذى  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل 
اأم�س معاىل  ل��الأردن م�شاء  زيارته 
وجيه عزايزة وزير تنمية املجتمع 
واأو���ش��ح معاىل عزايزة   . الأردن����ى 
ا�شلوب عمل  الوفد على  اأن��ه اطلع 
وخدمة  املجتمع  خل��دم��ة  ال����وزارة 
امل�����ع�����وزة وج�������رى بحث  ال����ف����ئ����ات 
ام��ك��ان��ي��ات وك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���اون بني 

الوزارة والهيئة .
و عرب العزايزة عن اأمله يف تعزيز 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق امل�����ش��رتك ب���ني ال�����وزارة 
بالعالقات  م�����ش��ي��دا   .. وال��ه��ي��ئ��ة 
التاريخية واملتميزة والأخوية بني 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني م��ن��وه��ا اإىل 
هذه  ت��ع��زز  امل�شرتكة  ال��ل��ق��اءات  اأن 
امليادين  خم��ت��ل��ف  ف���ى  ال���ع���الق���ات 
تلقاها  ال���ت���ى  ال��ع��ن��اي��ة  اىل  لف���ت���ا 
اجلالية الردنية العاملة فى دولة 
المارات. و زار وفد هيئة اآل مكتوم 
اخلريية الهيئة اخلريية الردنية 
نا�شر  حم��م��د  وال��ت��ق��ى  الها�شمية 
التخطيط  دائ��رة  مدير  الكيالنى 
وال��ربام��ج والع��الم بح�شور رعد 
يو�شف عو�س مدير الدارة املالية 
ن�شاطات  ع��ل��ى  واإط���ل���ع  والداري������ة 
���ش��ع��ادة مريزا  ال��ه��ي��ئ��ة . و ع��ر���س 
ان�شاء مركز  اللقاء  ال�شايغ خالل 
اخلياطة  ع��ل��ى  وت����دري����ب  ت��ع��ل��ي��م 
والتعاون  ال��ف��ق��رية  الأ����ش���ر  ل��دع��م 

ال�شايغ اإىل توجيهات �شمو ال�شيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
حاكم دبي وزير املالية راعي هيئة 
للجنة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��دع��م  م��ك��ت��وم  اآل 
والردنية  الم��ارات��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
وامل�شاريع  ال�شهداء  لأ�شر  تكرميا 
والأن�����ش��ط��ة ال��ت��ى ت��ق��وم ب��ه��ا . من 
الأركان  هيئة  رئي�س  ثمن  جانبه 
اللفتة  ه���ذه  الأردن����ي����ة  امل�����ش��رتك��ة 
امل�شاعدات  جل��ن��ة  م���ن  ال���ك���رمي���ة 
الإماراتية الأردنية ورجال الأعمال 
والتي  اللجنة  واأع�شاء  الأردن��ي��ني 
وامل�شاعر  الوطني  احل�س  عن  تنم 
ال�������ش���ادق���ة م����ن الأخ���������وة ب���دول���ة 
الأردنية  امل��م��ل��ك��ة  جت���اه  الإم������ارات 
الها�شمية ودعماً جلهودها وجهود 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  دول����ة 
واململكة الردنية الها�شمية .

ال�شايغ  م������ريزا  ����ش���ع���ادة  واأط����ل����ع 
م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى اأن�����ش��ط��ة ه��ي��ئ��ة اآل 
اإىل  متتد  وال��ت��ى  اخل��ريي��ة  مكتوم 
العديد فى خمتلف القارات خا�شة 
الأفريقية  و  العربية  ال���دول  م��ن 

والأوروبية.
ك���م���ا ال���ت���ق���ى ال����وف����د م���ع���اىل على 
ال����غ����زاوى وزي�����ر ال��ع��م��ل الأردن������ى 
وال���ذي ن��وه ب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق فى 
الردنية  اخل����ربات  ت��ب��ادل  جم���ال 
وال�شتفادة من التجارب الماراتية 

الناجحة فى كثري من املجالت .
واأ�����ش����اد ب��ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة بني 
الم��ارات والردن فى ظل قيادتي 

امل�����ش��رتك ب���ني ال��ه��ي��ئ��ت��ني ع��ل��ى اأن 
اخلريية  م��ك��ت��وم  اآل  هيئة  تتكفل 

برواتب امل�شرفني على التدريب .
لتزويد  الهيئة  ا���ش��ت��ع��داد  واأب����دى 
بحواىل  الردنية  اخلريية  الهيئة 
�شنة  مل��دة  خياطة  ماكينة   600
تتدرب  م��اك��ي��ن��ة  بخم�شني  وت���ب���داأ 
وال��ف��ت��ي��ات خالل  ال�����ش��ي��دات  عليها 
تعود  التدريب  نهاية  و فى   . �شهر 
للقيام  للمتدربات  املاكينة  ملكية 
تزودهم  اأن  على  اخلياطة  باأعمال 
اخل����ام  ب����امل����واد  م���ك���ت���وم  اآل  ه��ي��ئ��ة 
الردنية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
يقمن  الذى  النتاج  �شراء  وتتوىل 
به وتوزيعه على ال�شر املحتاجة اأو 

ت�شويقه ل�شالح ا�شرة متدربة .

و�ضول اأ�ضحاب الف�ضيلة العلماء �ضيوف 
رئي�س الدولة لإحياء ال�ضهر الف�ضيل

•• اأبوظبي-وام:

العلماء �شيوف  الف�شيلة  اأ�شحاب  البالد  اإىل  و�شل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة )حفظه اهلل( للم�شاركة يف اإحياء ليايل �شهر 

رم�شان املبارك.
ال�شهر  خ���الل  ال��ع��ل��م��اء  الف�شيلة  اأ���ش��ح��اب  وي��ق��وم 
يف  والدرو�س  والندوات  املحا�شرات  باإلقاء  الف�شيل 
امل�شاجد واملوؤ�ش�شات واملنتديات على م�شتوى الدولة 
وف���ق ب��رن��ام��ج ج��دي��د ب��اإ���ش��راف وم��ت��اب��ع��ة م��ن �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة وتنفيذ الهيئة العامة 

لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.
اأر�شاه  ال���ذي  احلكيم  للنهج  وتر�شيخا  وا���ش��ت��م��رارا 
نهيان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  ل���ه  امل���غ���ف���ور 
قادمني من  عاملا   25 ث��راه( فقد و�شل  اهلل  )طيب 
وم�شر  واملغرب  والأردن  ال�شعودية  العربية  اململكة 

واأندوني�شيا وغريها.
الدويل  اأبوظبي  مبطار  العلماء  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  �شعادة 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف وع���دد من 
وال�شوؤون  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزارة  يف  امل�����ش��وؤول��ني 
يف  بالعلماء  الكعبي  ال��دك��ت��ور  ورح���ب  الإ���ش��الم��ي��ة. 
بلدهم الثاين دولة الإمارات �شاكرا تلبيتهم الدعوة 
الدولة   رئي�س  ال�شمو  �شاحب  برنامج  يف  للم�شاركة 

)حفظه اهلل( خالل �شهر رم�شان املبارك .
�شاحب  قبل  من  ال�شنوية  ال�شت�شافة  بهذه  واأ�شاد 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة )ح��ف��ظ��ه اهلل( ل��ك��وك��ب��ة من 

العلماء من �شتى دول العامل �شريا على نهج القائد 
املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

)طيب اهلل ثراه( الذي اأ�ش�س لهذه ال�شنة.
وثمن جهود �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
وتوجيهاته ومتابعته لتنفيذ برنامج العلماء �شيوف 
مقدرا  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 

جهود وزارة �شوؤون الرئا�شة يف هذا ال�شاأن .
ال�شمو  �شاحب  مكرمة  اأن  الكعبي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
الدولة   رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
)ح��ف��ظ��ه اهلل( ت��ت��ي��ح ل��ل��ج��م��ه��ور ل���ق���اء ال��ع��ل��م��اء يف 
وال�شتفادة  ال�شعبية  واملجال�س  واملوؤ�ش�شات  امل�شاجد 
�شهر  باعتبار  ومدار�شتهم  ومواعظهم  علومهم  من 
والتدبر  وال���ق���راءة  ال���ق���راآن  �شهر  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان 

والتفقه يف الدين.
ي�شهد تطورا  العام  الربنامج هذا  اإن  الكعبي:  وقال 
م�شتمرا من قبل الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 
اجلوانب  �شتى  الرئا�شة يف  �شوؤون  ووزارة  والأوق��اف 
اأح��دث��ه��ا جم��ال�����س اخل���ري وجم��ال�����س القراآن  وم���ن 
يف  العلمية  وال����دورات  املحمدية  ال�شمائل  وكر�شي 
الفتوى  و�شناعة  امل��ع��ا���ش��رة  امل��ال��ي��ة  امل��ع��ام��الت  فقه 
املعا�شرة  ال�شيام  وق�شايا  امل�شتجدة  الق�شايا  يف 
واملنهج العلمي يف مواجهة الفكر املتطرف والو�شائل 
الأ�شري. من جانبهم  العملية يف حتقيق ال�شتقرار 
�شكرهم  العلماء عن خال�س  الف�شيلة  اأ�شحاب  عرب 
وتقديرهم ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على هذه 
ال�شت�شافة املقدرة مثمنني حر�س القيادة الر�شيدة 
بالدرو�س  الف�شيل  ال�شهر  ه��ذا  ل��ي��ايل  اإح��ي��اء  على 

واملواعظ واآداب الإ�شالم.

منح درا�ضية للطلبة املواطنني للدرا�ضة يف كلية حممد بن را�ضد لالإعالم
•• دبي -وام:

اأعلنت اجلامعة الأمريكية يف دبي وموؤ�ش�شة حممد 
درا�شية  منح  تقدمي  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
العامة  الثانوية  على  احلا�شلني  املواطنني  للطلبة 
كليات  للدرا�شة يف  اأدن��ى  املائة كحد  85 يف  مبعدل 
اجلامعة. جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقد يف 
الدكتور  م��ع��ايل  بح�شور  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وزير  الفال�شي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  ب��ن  اأح��م��د 
دولة ل�شوؤون التعليم العايل و�شعادة اليا�س بو�شعب 
نائب الرئي�س التنفيذي للجامعة الأمريكية يف دبي 
و�شعادة جمال بن حويرب املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ل��ل��م��ع��رف��ة وع����دد من 
بالهول  اأحمد  الدكتور  معايل  اأك��د  و  الإعالميني. 
ال��ف��ال���ش��ي اأن ال��ت��ع��ل��ي��م ����ش���اأن وط��ن��ي ت��ت��داخ��ل فيه 
�شواء  املوؤ�ش�شات  جلميع  والهتمامات  امل�شوؤوليات 
عرب  قدما  التعليم  عجلة  لدفع  اخلا�شة  اأو  املدنية 
وحتقيق  التعليم  يف  ال�شتثمار  نحو  اخلطى  حفز 

خمرجات بجودة عالية امل�شتوى.
�شراكاتها  تعزيز  اإىل  ت�شعى  الرتبية  وزارة  اإن  وقال 
تعنى  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  ال�شرتاتيجية 
اإىل  ال��دول��ة م�شريا  اأو خ��ارج  داخ��ل  ���ش��واء  بالتعليم 
اأهمية هذه ال�شراكة يف دعم طلبة الدولة ل �شيما يف 
جمال التعليم العايل وتوفري فر�س تعليمية مميزة 
�شوق  يتطلبها  حيوية  تخ�ش�شات  �شمن  لطلبتنا 
توفري  يف  النهائية  املح�شلة  يف  ي�شهم  مب��ا  العمل 
القادرين  املواطنني  اخلريجني  م��ن  �شلبة  ق��اع��دة 

على مواكبة م�شرية التنمية.
اأطر  ب��اإر���ش��اء  مهتمة  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  اأو����ش���ح  و 
اأهمية  ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واأن���ظ���م���ة را���ش��خ��ة 
نافذة  ف��ت��ح  ع��رب  وامل�شتقبلية  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ت��ني 
�شواء  درا�شية  منح  وتوفري  العليا  للدرا�شة  للطلبة 
ن��وع��ي��ا يف  تعليما  تكفل  خ��ارج��ه��ا  اأو  ال��دول��ة  داخ���ل 

الر�شيدة  القيادة  تطلعات  تواكب  حيوية  قطاعات 
يف روؤيتها امل�شتقبلية نحو حتقيق جمتمع القت�شاد 
امل���ع���ريف. و اأ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه ب��امل��ن��ح ال��درا���ش��ي��ة التي 
اآل مكتوم  ب���ن را����ش���د  ���ش��ت��ق��دم��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
لالإعالم  را���ش��د  ب��ن  حممد  كلية  لطلبة  للمعرفة 
�شمو  من  بتوجيهات  بدبي  الأمريكية  اجلامعة  يف 
اآل مكتوم رئي�س  را�شد  اأحمد بن حممد بن  ال�شيخ 
املوؤ�ش�شة  م��ن  ال��دع��م  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا  املوؤ�ش�شة 
نابع من م�شوؤولية جمتمعية عميقة ونظرة �شديدة 
ت�شت�شرف اأبعاد امل�شتقبل. و نوه اإىل اأن قطاع الإعالم 
اأ�شحى يلقى اقبال واأهمية كبرية من قبل طلبتنا 
عدة  تتمتع مب��ق��وم��ات  الم�����ارات  دول����ة  اأن  خ��ا���ش��ة 
جتعلها رائدة يف املجال العالمي ف�شال عن توافر 
فر�س وظيفية عديدة يف هذا املجال وبالتايل اإتاحة 
الفر�شة لطلبتنا الراغبني بدرا�شة الإعالم للولوج 
يوؤهلهم  ن��وع��ي  تعليم  وا���ش��ت��ق��اء  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  اإىل 
املختلفة  جم��الت��ه  يف  للعمل  مب�شتوياتهم  وي��رق��ى 
عرب ما توفره اجلامعة الأمريكية يف دبي من تعليم 
اأه��داف وتطلعات وزارة الرتبية  نوعي يتما�شى مع 
�شمات  وب��ن��اء  طلبتها  ق����درات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة 

قادرين  منهم  جتعل  ومعرفية  ومهارية  �شخ�شية 
على املناف�شة عامليا. و تقدم اإليا�س بو�شعب بال�شكر 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
الأمريكية يف  حاكم دبي رعاه اهلل لدعمه اجلامعة 
دبي منذ تاأ�شي�شها عام 1995 ..معربا عن �شعادته 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
للمعرفة والإعالن عن تقدمي منح درا�شية للطالب 
وخا�شة  اجلامعة  كليات  يف  امل��واط��ن��ني  والطالبات 
فيها  يتوفر  والتي  لالإعالم  را�شد  بن  حممد  كلية 
الن�س  كتابة  وال��ث��اين  ال�شحافة  الأول  تخ�ش�شني 
والنتاج الرقمي. و اأ�شاف اإن الو�شط الإعالمي يف 
الدولة اليوم بحاجة اىل دماء جديدة وجيل متمكن 
من ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة ملواكبة التطور 
الطلبة  اأم����ام  الآن  م��ت��اح��ة  وال��ف��ر���ش��ة  الإع���الم���ي 
امل��ه��م ونحن  امل��ج��ال  ه��ذا  للتخ�ش�س يف  امل��واط��ن��ني 
مكانهم  ول��ي��اأخ��ذوا  ليتخ�ش�شوا  املواطنني  ن�شجع 
اأكرثها يف الدولة  الطبيعي يف و�شائل الإع��الم وما 
�شواء يف ال�شحف اأو املجالت اأو حمطات الإذاعة اأو 

حمطات التلفزيون.
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العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية جولدن هيلث  

رخ�شة رقم:CN 2064206  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3.50 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/�شيدلية جولدن هيلث

GOLDEN HEALTH PHARMACY

اىل/�شيدلية جولدن هيلث ملالكها ابراهيم عبدالنور الزرعوين �شركة 
ال�شخ�س الواحد ذ.م.م     

 GOLDEN HEALTH PHARMACY OWEND BY IBRAHIM ABDULNOOR

ALZAROONI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عابر القارات العاملي للمقاولت العامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1175485  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل جن�شية ال�شركاء/ه�شام ابراهيم الرتي من فل�شطني اىل م�شر

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 4.2*2 اىل 1*4.20
 تعديل ا�شم جتاري من/عابر القارات العاملي للمقاولت العامة ذ.م.م

GLOBAL TRANS CONTINENT GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/عابر القارات العاملي لل�شيانة والتنظيفات ذ.م.م
GLOBAL TRANS CONTINENTS GENERAL MAINTENANCE AND CLEANING LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
طبي(  )خمترب  الت�شخي�شي  بيوتك  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1010464  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ميدل اي�شت اند نورثرن افريكا هولدينج ا�س ايه ا�س 
MIDDLE EAST AND NORTHERN AFRICA HOLDING COMPANY SAS

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جنمة عبداهلل ح�شن عبداهلل اهلي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ جنمة عبداهلل ح�شن عبداهلل اهلي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 2*10.32 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/مركز بيوتك الت�شخي�شي )خمترب طبي(

BIOTECH DIAGNOSTIC CENTRE MEDICAL LABORATORY

اىل/مركز بيوتك الت�شخي�شي )خمترب طبي( ذ.م.م
BIOTECH DIAGNOSTIC CENTRE MEDICAL LABORATORY LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هلث بل�س للخدمات الطبية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1165180  قد تقدموا الينا بطلب
 UNITED EASTERN تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ال�شرقية املتحدة للخدمات الطبية ذ.م.م

MEDICAL SERVICES LLC من �شريك اىل مالك
 UNITED EASTERN تعديل ن�شب ال�شركاء/ ال�شرقية املتحدة للخدمات الطبية ذ.م.م

MEDICAL SERVICES LLC من 99% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد ال�شرفاء احلمادي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 4*15 اىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�شم جتاري من/هلث بل�س للخدمات الطبية ذ.م.م
HEALTH PLUS MEDICAL SERVICES LLC

اىل/هلث بل�س للخدمات الطبية مملوكه لل�شرقية املتحدة للخدمات الطبية ذ.م.م - �شركة 
ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 HEALTH PLUS MEDICAL SERVICES OWNED BY UNITED EASTERN
MEDICAL SERVICES LLC SOLEPROPRIETORSHIP LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امليعاد لدارة العقارات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1013481  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة امري عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز %49  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف راغافان بيالي جايابرا�شاد
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاأجري العقارات وارداتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف �شراء وبيع الرا�شي والعقارات )6810001(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
املعدات  لتاأجري  رانا  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البناء ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1061176  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل خالد �شالح بن حمود�س العمر %51  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة افتخار احمد رانا حممد دلدار احمد رانا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف افتخار احمد رانا حممد دلدار احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �شالح حممد حمود�س العمر
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن )قبل �ضدور الرتخي�س(
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم :CN 1200440  بال�شم التجاري: 

نيتي ملكافحة احلريق وخدمات حقول النفط.
حيث ابدى املذكورون اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:

حذف ال�شادة/ نيتني فانت�شرز م م ح
ا�شافة ال�شيد/نتينكومار �شاجنايف اليا�س �شاه بن�شبة %49

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيلي اخل�شراء ل�شترياد وجتارة اخل�شروات 

والفواكه رخ�شة رقم:CN 1695028  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/هيلي اخل�شراء ل�شترياد وجتارة اخل�شروات والفواكه

GREEN ALHIL VEGETABLES & FRUITS IMPORTING & TRADNG

اىل/هوم ميد كوكيز خلدمات التموين الغذائي

HOME MADE COOKIES FOR CATERING SERVICE

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة الفواكه واخل�شروات الطازجة - باجلملة )4630106(

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/المارات للتكنولوجيا وال�شت�شعار

رخ�شة رقم:CN 2106301  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلطان را�شد علي ال�شام�شي %1

ذ.م.م  لال�شتثمارات  املتقدمة  المارات  جمموعة  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان حممد خلفان املن�شوري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 5*2 اىل 0.30*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/المارات للتكنولوجيا وال�شت�شعار
EMIRATES SENSING TECHNOLOGY

اىل/المارات للتكنولوجيا وال�شت�شعار ذ.م.م
EMIRATES SENSING TECHNOLOGY LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 44 ق 10 مكتب 17 املالك/عبدالعزيز عبداهلل اخليلي اىل 
ابوظبي ابوظبي خليفة اأ �شارع 16 جنوب غرب 5 ط 1 بناية جمموعة بريد المارات القاب�شة

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

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

CN 2326462:لعمال ال�شباغ رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

 اإعـــالن �سطب قيد
البناء  ملقاولت  وو  �شون  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
املحدودة - ابوظبي )اجلن�شية:هونغ كونغ( قد تقدمت بطلب �شطب 
قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب:110959 ابوظبي 
مالك/حكومة   10 مكتب  دي  بلوك   14 ق   17 م  ال�شناعية  م�شفح 
ابوظبي �س.ب:110959( واملقيدة حتت رقم )2230( يف �شجل ال�شركات 
الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 
2015م يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: 

وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

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

CN 2134644:للت�شميم الداخلي رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خليفة عبداهلل حارب جا�شم الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد عبيد النايلي ال�شام�شي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

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

الخ�شر رخ�شة رقم:CN 1411755  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بدر حممد برك عمر الكندي %100  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جالل حممد ابوبكر بني ها�شم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كري�شتال برايت  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2099421:خلدمات التنظيف رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل تنازل وبيع
حذف حمد �شاملني عيظه �شالح العامري  

تعديل تنازل وبيع
ا�شافة احمد حمفوظ احمد بالفقيه %100

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

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

 رخ�شة رقم:CN 1921709  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة زهره عي�شى حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف دلل �شعيد مهري �شعيد القبي�شي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.2*1 اىل 1*1

 C208 - 4-1 تعديل عنوان/ من ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املطار �شرق 
مكتب 401 الطابق 4 بناية/حممد عبيد حممد خلفان املهريي اىل ابوظبي  

39336 احمد غامن مزروع  39336 جزيره ابوظبي �شرق 15 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم :CN 1867437  بال�شم التجاري نك�شت كار لزينة 
وتلميع ال�شيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كمان كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

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

رملة الغدير لل�شيانة العامة 
رخ�شة رقم:CN 1940500 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املر خليفة املر لل�شيانة العامة

 رخ�شة رقم:CN 2136411  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/املر خليفة املر لل�شيانة العامة

ALMUR KHALIFA ALMUR GENERAL MAINTENANCE

اىل/املر خليفة املر لل�شيانة العامة وادارة العقارات      
ALMUR KHALIFA ALMUR GENERAL MAINTENANCE ESTATE MANAGEMENTE

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة املباين )4329901(

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
ل�شبغ  الدرمكي  حميد  ال�ش�����ادة/را�شد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1385587  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/را�شد حميد الدرمكي ل�شبغ ال�شيارات
RASHED HUMAID ALDARMAKI CAR PAINTING

اىل/را�شد حميد الدرمكي لتبديل الزيوت      
RASHED HUMAID ALDARMAKI OIL CHANGE

تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل زيوت املركبات )4520010(
تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�س املركبات )4520002(

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة تنامي البناء للمقاولت وال�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1122739  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد علي م�شبح اخل�شم الكتبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد علي م�شبح اخل�شم الكتبي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد �شطيط �شامل را�شد الكتبي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل راأ�س املال/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/�شركة تنامي البناء للمقاولت وال�شيانة العامة
TANAMI ALBENA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

اىل/موؤ�ش�شة تنامي البناء للمقاولت وال�شيانة العامة      
TANAMI ALBENA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

بر�شيد  احمد  را�شد  علي  بناية/  العني  �شناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
البلدية  ال�شوؤون  دائرة   33 مكتب  هيلي  �شناعية  العني  العني  اىل  واخرون  الظاهري 

بلدية العني واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دو�سانبيه- وام: 

اإم������ام ع��ل��ي رحمان  ا���ش��ت��ق��ب��ل ف��خ��ام��ة 
رئي�س جمهورية طاجيك�شتان يف ق�شر 
اأم�س  دو�شانبيه  بالعا�شمة  ال��رئ��ا���ش��ة 
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  الول 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 

الدويل والوفد املرافق له.
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  نقل  و 
اللقاء حتيات �شاحب  اآل نهيان خالل 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل اإىل الرئي�س 
الطاجيك�شتاين ومتنيات �شموه لل�شعب 

الطاجيكي دوام التقدم والإزدهار.
بدوره حمل فخامة رئي�س طاجيك�شتان 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإىل  حت��ي��ات��ه 
حر�س  م���وؤك���دا  اهلل..  حفظه  ال���دول���ة 
اأوا����ش���ر عالقاتها  ت��ع��زي��ز  ب���الده ع��ل��ى 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع دول����ة الم�������ارات والتي 
خا�شا  اإهتماما  ب��الده  حكومة  توليها 
و�شلت  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  للمكانة  ن��ظ��را 

اإليها المارات.
و ع�����رب ف���خ���ام���ت���ه ع�����ن ����ش���ع���ي ب�����الده 
لالإرتقاء مب�شتوى عالقاتها مع دولة 
الإم��ارات بال�شكل الذي يخدم م�شالح 
التطور  مب�شرية  م�شيدا   .. اجلانبني 
والنماء التي ت�شهدها دولة الإمارات يف 

جميع املجالت.
طاجيك�شتان  رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اأ����ش���اد  و 
بالده  تربط  التي  املتميزة  بالعالقات 
ب���دول���ة الم�������ارات وال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق من 
ال�شالمية  ال���دول  ب��ني  التعاون  م��ب��داأ 
والت�شامن فيما بينها من اأجل توفري 
امل�شرتك  وال�شتثمار  التنمية  ف��ر���س 
وال�������ش���ري ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر يف اجت����اه 
الفر�س  ا�شتغالل  و  الأمثل  ال�شتثمار 

املتاحة.

العاملي  بامل�شتوى  فخامته  اأ���ش��اد  ك��م��ا 
ال�����ذى و���ش��ل��ت اإل���ي���ه دول�����ة الم������ارات 
والبناء  ال��ت��ن��م��ي��ة  ق��ط��اع��ات  ���ش��ت��ى  ف���ى 
والتحديث ما جعل منها دولة متميزة 
بل  والطبيعية  امل��ادي��ة  برثواتها  لي�س 
بنجاحها  ت��خ��ط��ت  ال���ت���ي  مب��ن��ج��زات��ه��ا 
وجت���رب���ت���ه���ا ال����ف����ري����دة ك�����ل احل������دود 
ذل���ك مبعث فخر  واع��ت��رب  الأق��ل��ي��م��ي��ة 

واعتزاز يف طاجك�شتان.
ال�شيخ عبداهلل  و رحب فخامته ب�شمو 
ب��ن زاي��د اآل نهيان وال��وف��د امل��راف��ق له 
متمنيا لزيارته التوفيق والنجاح وعرب 
لالإ�شتفادة  ب���الده  وتطلع  رغبته  ع��ن 
م��ن خ����ربات وجت����ارب دول����ة الإم�����ارات 
يف  التنمية  م�شرية  يف  بها  وال�شتعانة 
بالده وا�شتعر�س املقومات الإقت�شادية 
تتميز  التي  وال�شتثمارية  والتجارية 
ت�شكل  اأن  �شاأنها  من  والتي  ب��الده  بها 
على  بالفائدة  يعود  ناجحا  ا�شتثمارا 

اللقاء  خ��الل  ج��رى  ال��ب��ل��دي��ن.  �شعبي 
بحث العالقات ال�شيا�شية والقت�شادية 
اآفاقها مبا يف  امل�شرتكة واأوجه تطوير 
ذلك تبادل الزيارات واخلربات وتعزيز 
كذلك  و  القت�شادي  التعاون  وتعميق 
والطاقة  اجل����وي  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات  يف 

والبنية التحتية.
و عقب اللقاء عقد �شمو ال�شيخ عبداهلل 
م���وؤمت���را �شحفيا  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شلط فيه ال�شوء على م�شمون اللقاء 

مع فخامة الرئي�س اإمام علي رحمان.
بال�شكر  بداية كلمته  �شموه يف  و تقدم 
اإىل فخامة رئي�س طاجيك�شتان ووزير 
على  طاجيك�شتان  و���ش��ع��ب  اخل��ارج��ي��ة 

ح�شن ال�شيافة وحفاوة ال�شتقبال.
ومتنيات  حت��ي��ات  نقلت   : �شموه  وق���ال 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة اإىل 
ومتنياته  الطاجيكي  الرئي�س  فخامة 
مزيدا  الطاجيكي  وال�شعب  لفخامته 

وا�شتمعت  واخل���������ري..  ال���رف���ع���ة  م����ن 
ت��وج��ي��ه��ات��ه حول  اإىل  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام 
�شرورة موا�شلة تطوير العالقات بني 
البلدين وهي التوجيهات التي �شناأخذ 
بالكثري منها لتطوير العالقة الثنائية 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  جوانبها  يف 
والثقافية  والأم���ن���ي���ة  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

وال�شبابية.
حلكومة  اأي�شا  بال�شكر  �شموه  وت��ق��دم 
يف  امل�شاركة  ق��راره��ا  على  طاجك�شتان 
اأن  اإىل  م�شريا   ..  2020 دب��ي  اإك�شبو 
هذه امل�شاركة ل�شك �شتربز لي�س فقط 
طاجك�شتان  وع��ل��وم  وع���الق���ات  ث��ق��اف��ة 
واإمنا العالقة التي تربط بني البلدين 
ال��ل��ق��اء كان  اإن  �شموه  واأ���ش��اف  اأي�����ش��ا. 
ال�شيا�شية  بالتوجهات  لالإ�شادة  فر�شة 
اإ���ش��اف��ة اإىل  ال��ط��اج��ي��ك��ي ..  ل��ل��رئ��ي�����س 
العربية  ل��ل��ق��م��ة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
يف  عقدت  التي  الأمريكية  الإ�شالمية 

الريا�س و�شارك فيها الرئي�س رحمان 
وعززت العالقات بني الدول الإ�شالمية 

والوليات املتحدة الأمريكية.
الرئي�س  ف����خ����ام����ة  �����ش����م����وه  و�����ش����ك����ر 
القوي  ب��الده  موقف  على  الطاجيكي 

�شد التطرف والإرهاب وموا�شلة ن�شر 
املفهوم ال�شحيح لديننا احلنيف.

و لفت �شموه اىل اأنه نقل اإىل فخامته 
تهاين وتربيكات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

رم�شان  ���ش��ه��ر  ب���ح���ل���ول  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
الدكتور  �شعادة  اللقاء  ح�شر  امل��ب��ارك. 
���ش��ل��ط��ان اجلابر  ب����ن  اأح����م����د  حم���م���د 
�شفري الدولة غري املقيم يف جمهورية 

طاجك�شتان.

�ضمن مبادرة "اإ�ضعاد يتيم" التي تنفذها دائرة الأوقاف الإ�ضالمية بال�ضارقة

ر بدبي تتيح لـ11 طفاًل يتيمًا اأداء منا�ضك العمرة موؤ�ض�ضة الأوقاف و�ضوؤون الق�ضّ
•• دبي-الفجر:

ر يف دبي بالتعاون  اأوفدت موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الق�شّ
مع دائرة الأوقاف الإ�شالمية يف ال�شارقة، جمموعة من 
ر اأبناء املوؤ�ش�شة، اإحدى مبادرات املوؤ�ش�شة  الأطفال الق�شّ
املخ�ش�شة لرعاية الأيتام، يف رحلة اإىل الأرا�شي املقد�شة 
توجيهات  م��ع  وذل���ك مت��ا���ش��ي��اً  ال��ع��م��رة،  م��ن��ا���ش��ك  لأداء 
اآل نهيان، رئي�س  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  �شاحب 

الدولة، حفظه اهلل، يف عام اخلري.
و�شارك يف هذه الرحلة الإميانية التي تاأتي �شمن مبادرة 

الإ�شالمية،  الأوقاف  دائرة  تنفذها  يتيم" التي  "اإ�شعاد 
اأح���د ع�شر ق��ا���ش��راً، واأرب���ع���ة م��راف��ق��ني، وال��ذي��ن عادوا 
اإىل اأر���س دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة م��وؤخ��راً، بعد 
زيارتهم ملكة املكرمة واملدينة املنورة، وت�شّرفهم بال�شالم 
على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وال�شالة يف امل�شجد 
النبوي ال�شريف، والتعرف على كثري من املعامل واملواقع 

التاريخية.
العام  الأم��ني  الري�س،  عبدالرحمن  طيب  �شعادة  وق��ال 
املوؤ�ش�شة  تقوم  بدبي:  ر  الق�شّ و�شوؤون  الأوق��اف  ملوؤ�ش�شة 
ل  ��ر،  وال��ق�����شّ الأي��ت��ام  ل��رع��اي��ة  متكاملة  ب��رام��ج  بتنفيذ 

تقت�شر على اجلوانب التعليمية وال�شحية والجتماعية، 
واإمنا ت�شمل اأي�شاً غر�س القيم والتعاليم ال�شحيحة يف 
يف  وم�شاركتهم  املجتمع،  يف  دجمهم  لت�شهيل  نفو�شهم، 
لرغبة  امل��ب��ادرة حتقيقاً  ه��ذه  وت��ط��وره، وج���اءت  نه�شته 
بامل�شاهمة  لو�شيتهم  وتنفيذاً  الأي��ت��ام  على  ال��واق��ف��ني 

املجتمعية يف رعايتهم والأخذ بيدهم.
بالتعاون  ال��ت��ي نظمت  ال��رح��ل��ة  ه���ذه  اأن  ال��ري�����س  واأك����د 
والتن�شيق مع دائرة الأوقاف الإ�شالمية بال�شارقة، اأثرت 
كثرياً يف حياة الأطفال امل�شاركني فيها، لكونها عّلمتهم 
على  وال��ق��درة  ال��ذات،  على  والعتماد  امل�شوؤولية،  معنى 

الطالع  فر�شة  لهم  اأتاحت  الوقت  نف�س  ويف  التحمل، 
عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  �شرية  من  كثرية  جوانب  على 
و�شلم، ب�شكل عملي من خالل املرور يف املواقع والأماكن 

التي عا�س فيها عليه ال�شالم. 
العمرة  منا�شك  ب��اأداء  الرحلة  الأطفال خالل  وا�شتمتع 
بكل ي�شر و�شهولة، بجهود م�شريف احلملة الذين قدموا 
الدينية  ال�شعائر  اأداء  كيفية  ع��ن  مف�شاًل  �شرحاً  لهم 
والتي بداأت مع و�شولهم اإىل مكة املكرمة، حيث تعرفوا 
وغ����ار ثور،  ح����راء،  وغ����ار  ِم��ن��ى، واجل���م���رات،  وادي  اإىل 

ومزدلفة، وجبل النور، وجبل عرفة. 

رئي�س طاجيك�ضتان ي�ضتقبل عبداهلل بن زايد

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية طاجيك�ضتان يف دو�ضانبيه

عبداهلل بن زايد يزور جامع "ح�ضرة الإمام" يف اأوزبك�ضتان

•• دو�سانبيه-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
اأم�س  يوم  ال��دويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية 
اأ���ش��ل��وف وزير  ال��دي��ن  ���ش��رياج  الول م��ع��ايل 
خارجية جمهورية طاجيك�شتان يف العا�شمة 

دو�شانبيه.
جرى خالل اللقاء - الذي عقد يف اإطار زيارة 
طاجيك�شتان  جمهورية  اإىل  الر�شمية  �شموه 

ا�شتعرا�س   - الو�شطى  اآ�شيا  دول  من  وع��دد 
عالقات ال�شداقة القائمة بني دولة الإمارات 
وجمهورية طاجك�شتان وما ت�شهده من تقدم 
يف خمتلف املجالت منها قطاع النقل اجلوي 

والطاقة والبنية التحتية.
امل�شرتكة  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان 
وتبادل  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف  تعزيزها  واآل��ي��ات 
الق�شايا ذات  النظر جت��اه ع��دد م��ن  وج��ه��ات 
بتعزيز  الكفيلة  وال�شبل  امل�شرتك  الهتمام 

خدمة  فيه  ملا  وتطويرها  الثنائية  العالقات 
للم�شالح امل�شرتكة للبلدين .

واأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي�����د اآل 
الإم���ارات  دول���ة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  نهيان متانة 
العديد  وجمهورية طاجيك�شتان ومتيزها يف 
من املجالت يف ظل حر�س قيادتي البلدين 
تطلعاتهما  يحقق  مبا  التعاون  تطوير  على 

امل�شرتكة.
من جانبه رحب معايل �شرياج الدين اأ�شلوف 

وزير اخلارجية الطاجيكي بزيارة �شمو ال�شيخ 
اإىل طاجيك�شتان  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
واأكد احلر�س على تعزيز العالقات الثنائية 
بالنه�شة  م�����ش��ي��دا  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة 
احل�����ش��اري��ة ال��ك��ب��رية ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا دولة 

الإمارات على خمتلف الأ�شعدة.
ح�شر اللقاء �شعادة الدكتور حممد اأحمد بن 
�شلطان اجلابر �شفري الدولة غري املقيم اإىل 

طاجيك�شتان.

•• ط�سقند-وام: 

اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  زار 
والتعاون الدويل اأم�س الأول جامع ح�شرة الإمام يف ط�شقند 
اأوزبك�شتان واطلع  على هام�س زيارته الر�شمية اإىل جمهورية 
�شملت  خ��الل جولة  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
اجلامع واأروقته اخلارجية يرافقه معايل عبد العزيز كاملوف، 
حارب  حممد  و�شعادة  اأوزباك�شتان  جمهورية  خارجية  وزي��ر 
اأوزباك�شتان..على بدايات تاأ�شي�س  املحريبي �شفري الدولة اإىل 
اجل��ام��ع وم��ك��ون��ات ه���ذا ال�����ش��رح ال��دي��ن��ي ال��ك��ب��ري والأ�شاليب 

امل��ع��م��اري��ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��خ��دم��ت يف ب��ن��ائ��ه وال���زخ���ارف 
�شموه  واملنقو�شة على جدرانه.  وتعرف  املر�شومة  الإ�شالمية 
على مكونات الباحة اخلارجية للجامع وما حتتويه املكتبة من 
اإىل  �شموه  وا�شتمع  ن���ادرة.  تاريخية  وخمطوطات  قيمة  كتب 
اإيجاز عن تاريخ اجلامع واملرافق الأخرى الذي يعد اأحد اأبرز 
املعامل الإ�شالمية يف مدينة ط�شقند واأبرز املعامل ال�شياحية يف 
اأوزبك�شتان. ويعترب جممع ح�شرة اإمام ، اأهم املعامل الإ�شالمية 
املعماري  الطراز  على   2007 ع��ام  بناوؤه يف  اأعيد  و  الأث��ري��ة، 
الإ�شالمي، ومبنى الإدارة الدينية مل�شلمي اأوزبك�شتان، وحتتوي 

مكتبتها على 20 األف كتاب و3 اآلف خمطوطة نادرة.

عبداهلل بن زايد يزور ق�ضر نوروز الثقايف يف طاجيك�ضتان
•• دو�سانبيه- وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  زار 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال�����دويل ق�����ش��ر ن�����وروز ال��ث��ق��ايف يف 
اأم�س  يوم  طاجيك�شتان  جمهورية 
الول وذلك �شمن زيارته الر�شمية 

لعدد من دول اآ�شيا الو�شطى.

باأ�شكال  خمتلفة  زخ��ارف  ج��دران��ه 
�شموه  واإط���ل���ع  وب���دي���ع���ة.  ج��م��ي��ل��ة 
خالل الزيارة على مكونات الق�شر 
وزخرفة الأحجار الكرمية والرخام 
وامل�شتخرجة  بنائه  يف  امل�شتخدمة 
يعد  الذي  طاجيك�شتان  جبال  من 
من اأهم ال�شروح الثقافية يف اآ�شيا 
على  التعرف  جانب  اإىل  الو�شطى 

قاعاته  ي���زي���ن  ال������ذي  امل����ع����م����اري 
ومكتبته.

الطاجكية  باللغة  ن���وروز  تعني  و 
ال��ي��وم اجل��دي��د ومي��ث��ل ه��ذا اليوم 
ثقافة عميقة اجلذور جتلب الأمل 
الب�شر  ملاليني  وال��رخ��اء  وال�شالم 
يف اأنحاء العامل ب�شرف النظر عن 
اأب��دى �شموه يف ختام  اأع��راق��ه��م. و 

�شموه  ق���ام  ال���زي���ارة  م�����ش��ت��ه��ل  ويف 
الثقايف  الق�شر  اأق�����ش��ام  يف  بجولة 
جمهورية  رئي�س  افتتحه  ال��ذي   -
 2009 ع������ام  يف  ط���اج���ي���ك�������ش���ت���ان 
تعرف  ث��ق��اف��ي��ة  م����ن����ارة  ب��و���ش��ف��ه 
جلمهورية  احل�������ش���اري  ب��ال��ب��ع��د 
طاجك�شتان واإرثها الثقايف - وي�شم 
قاعات خ�شبية �شخمة وتتوزع على 

املر�شومة  الفنية  والروائع  باحاته 
على جدرانه. و بلغ حجم الأحجار 
الق�شر  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ال��ك��رمي��ة 
40 األف مرت و�شارك يف ت�شميمه 
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اإبداع  جمال  عن  الق�شر  يك�شف  و 
امل�شاركني  ال��ط��اج��ي��ك  ال��ف��ن��ان��ني 
الإب�����داع  ج��ان��ب  اإىل  ت�شميمه  يف 

املعلم  هذا  بزيارة  �شعادته  الزيارة 
الثقايف البارز الذي يعك�س ح�شارة 

وتاريخ جمهورية طاجيك�شتان .
رافق �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
�شعادة  ال���زي���ارة  خ���الل  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شلطان  بن  اأحمد  الدكتور حممد 
ال��دول��ة غ��ري املقيم  اجل��اب��ر �شفري 

لدى طاجيك�شتان.

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

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

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

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

الخالء يف 2017/2/2 
مطالبة مالية - انه تر�شد 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�شداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ الغرامات التاخريية واملقدرة مببلغ 53.040 )ثالثة 
 وخم�شون الف واربعون درهما( بال�شافة اىل باقي الغرامات التي ت�شتحق من تاريخ ال�شداد. 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�شتاجر  ان   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

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

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/5/31  
الإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام���ام  الظهر  1.00ب��ع��د  ال�شاعة 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان �سهادةاأ�سهم
فقدت املدعوة / رزنة داغر املرر ، اإماراتية - 

�شهادة ا�شهم رقم 71 �شادرة من مزارع العني 
لالنتاج احليواين ، 

من يجدها عليه الت�شال بتليفون رقم 
055/5533326

فقدان �سهادة ا�سهم ت
�شهم   100.000

رقم ال�شهادة 1731460 
با�شم  ال�شركة العاملية 

القاب�شة لزراعة ال�شماك  
احمد حمد ال�شيخ احمد 

ال�شام�شي 
هاتف تليفون رقم 

    050/4413207

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / اجاى بارمار 
الهند   ، ���ش��اي��ن�����س  رات������ان 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1433477( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/7720062

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حجاز الرحمن  

الهند     ، بالكيل ماليياكال 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)8756368( من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم 

 056/6735464

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /رق��ي��ه اخرت  فقد 
بنغالدي�س   ، ع��ل��ي  ن�����واج 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )655823( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/7580370

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:احمد حبيب ح�شن احمد الها�شمي 

ABKO LUBE :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:270241       بتاريخ:2017/4/23 م
با�ش��م:احمد حبيب ح�شن احمد الها�شمي

 065421003 فاك�س:   0506313004 هاتف:  ال�شارقة   - اخلام�شة  ال�شناعية  وعنوانه:املنطقة 
�شندوق الربيد 40319 امييل almehdar@emirates.net.ae ال�شارقة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4 زيوت حمركات ال�شيارات العاملة على البنزين 
لل�شيارات  املخ�ش�شة  ال�شحوم  ال�شيارات  ف��رام��ل  زي��وت  ال��دي��زل  على  العاملة  ال�شيارات  زي��وت 

وال�شاحنات وال�شتخدامات ال�شناعية الخرى. 
لكلمة  الجنليزية  باللغة  مكتوبة  اح��رف  وبداخله  بي�شوي  �شكل  ع��ن  العالمة:عبارة  و�شف 

 . ABKO LUBE
ال�شرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

•• اأبوظبي -وام: 

اأكدت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي جاهزية غرفة عملياتها 
مع  للتعامل  �شالمتكم  يف  �شعادتنا  حملة  اط��ار  يف  املركزية 

البالغات واملكاملات مبختلف اأنواعها خالل �شهر رم�شان.
جمهزة  العمليات  غ��رف��ة  اأن  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  واأ����ش���ارت 
باأحدث الو�شائل والتقنيات مو�شحة اأنه يتم ت�شنيف املكاملات 
بجميع  مرتبطة  وه���ي  ال��ب��الغ   ح���الت  ح�شب  وال��ب��الغ��ات 

املن�شات بغرفة العمليات املركزية .

�ضرطة اأبوظبي توؤكد جاهزيتها 
ل�ضتقبال �ضهر رم�ضان 
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العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س بي �شي للهواتف 

وفروعها رخ�شة رقم:CN 2253561 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شامل عبداهلل  علي الكندي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شامل عبداهلل علي الكندي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حبل املودة 

CN 1008115:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خمي�س عبداهلل �شامل را�شد املزيني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل عبداهلل �شامل را�شد املزيني

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فر�شان ال�شرق لبيع الدراجات الهوائية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2124697  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*4.75 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/فر�شان ال�شرق لبيع الدراجات الهوائية ذ.م.م
FORSAN ALSHARQ BICYCLES TRADING LLC

اىل/حمم�شة املمتاز ذ.م.م      
ALMUMTAZ ROASTERY LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املك�شرات - بالتجزئة )4721039(
تعديل ن�شاط/ا�شافة حمم�شة )4711006(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املثلجات - بالتجزئة )5610007(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح الدراجات الهوائية )ال�شياكل( )9529004(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة )4763011(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

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

رخ�شة رقم:CN 1134396  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

 تعديل ا�شم جتاري من/حمل عبدالرحيم لبيع ال�شبو�س والعالف احليوانية

اىل/موؤ�ش�شة جنوم ال�شم�س لعمال البال�شرت      

NUJOOM AL SHAMS PLASTER WORKS EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال بالط الر�شفة املت�شابكة )البا�شكو والكارب�شتون(  )4330008(

تعديل ن�شاط/حذف بيع العالف - بالتجزئة )4721025(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:احمد حبيب ح�شن احمد الها�شمي 

Benelli LUBRICANTS طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:بينيلي لوبريكانت�س

املودعة بالرقم:271315       بتاريخ:2017/04/11 م
با�ش��م:احمد حبيب ح�شن احمد الها�شمي

 065421003 فاك�س:   0506313004 هاتف:  ال�شارقة   - اخلام�شة  ال�شناعية  وعنوانه:املنطقة 
�شندوق الربيد 40319 امييل almehdar@emirates.net.ae ال�شارقة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4 زيوت حمركات ال�شيارات العاملة على البنزين 
لل�شيارات  املخ�ش�شة  ال�شحوم  ال�شيارات  ف��رام��ل  زي��وت  ال��دي��زل  على  العاملة  ال�شيارات  زي��وت 

وال�شاحنات وال�شتخدامات ال�شناعية الخرى. 
و�شف العالمة:تتكون من العبارة املكتوبة Benelli LUBRICANTS باحرف لتينية 
ب�شكل مميز والعبارة )بينيلي لوبريكانت�س( املكتوبة باحرف عربية بطريقة مميزة ويف العلي 

للعبارتني ر�شم �شورة ا�شد بجناحي ن�شة باللون الحمر ب�شكل مميز. 
ال�شرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل الكلمة LUBRICANTS يف الو�شع 

العادي باعتبارها و�شفية على املنتجات. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

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

املودعة حتت رقم 266514         بتاريخ : 2017/1/16  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: / البريق اليماين لتجارة الهواتف �س ذ م م
وعنوانه: �س  ب: 40820، دبي،المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الراأ�س،لبادات  للهواتف،�شماعات  يدوية  غري  باحلا�شوب،اأطقم  ملحقة  حممولة،اأجهزة  هواتف 

الفاأرة 
الواق�عة بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية RAVPOWER  كتبت ب�شكل مميز باللونني 
الأخ�شر والأ�شود حيث يوجد خط عمودي باللون الأخ�شر داخل احلرف الالتينيO  كما هو 

مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2016/10/5 املودعة حتت رقم : 260808 
با�ش��م : يلو فالور التجارية )�س ذ م م(

وعنوانه : �س ب 51585، دبي، اأ ع م    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : 25

و�شف العالمة    :  هي عبارة عن �شكل ممزخرف مكتوب بداخله احلرفني SP  بطريقة مبتكرة 
و باللغة الالتينية وباللونني الأبي�س و الأ�شود ، وحتته مكتوب  EST. 1987 ومكتوب حتتها 

عبارة SP Clothing Culture باللغة الالتينية وباللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2017/01/24 املودعة حتت رقم : 267023 

با�ش��م : باتريك�س للتجارة )�س ذ م م( 

وعنوانه : �س ب 34254، دبي، اأ ع م    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س

الواق�عة بالفئة   : 25

و�شف العالمة    :  هي عبارة عن كلمة RASASI  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�شود.

ال�ش��رتاطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  258429  بتاريخ :  2016/08/17

با�ش��م : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – المارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية / ال�شوؤون املالية و ال�شوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

و�شف العالمة    :  هي عبارة عن كلم هوم اإن ون  مكتوبة باللغة العربية وباللون الأ�شود.

ال�ش��رتاطات : دون �شرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  258424  بتاريخ :  2016/08/17
با�ش��م : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – المارات العربية املتحدة                         
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية / ال�شوؤون املالية و ال�شوؤون العقارية
الواق�عة بالفئة   : 36

Home in One مكتوبة باللغة الالتينية وباللون  و�شف العالمة    :  هي عبارة عن كلمة 
الأ�شود.

ال�ش��رتاطات : دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

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

املودعة حتت رقم 264944        بتاريخ :2016/12/18  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بالولتيل �شديق مو�شى
وعنوانه: �س  ب: 48702 ، عجمان، المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأرز،النب، ال�شاي، ال�شكر،حلويات،توابل.

الواقعة يف الفئة: 30
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية NESKERS  كتبت ب�شكل مميز باللون الأ�شود 

كما مبني بال�شكل املرفق
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2016/10/25 املودعة حتت رقم :  261950 
با�ش��م : بي�شبوك ات ديبا�س )�س ذ م م(

وعنوانه: �س ب 116871، دبي، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد
الواق�عة بالفئة   :24

و�شف العالمة   : هي عبارة عن كلمة KONJO WORLD   مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�شود 
الأبي�س  باللونني  وزرة  و�شطه  ويلف على  الأعلى  اإىل  يديه  يرفع  الأ�شود  باللون  �شكل رجل  ويوجد حتتها 
والأ�شود ويوجد اإىل جانبية �شكلني �شدا�شي الأ�شالع باللونني والأبي�س والأ�شود ومكتوب بداخل كل منهما 

كلمة  GO باللغة اليابانية باللون الأ�شود
    ال�ش��رتاطات   : دون �شرط 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

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

املودعة حتت رقم 265834        بتاريخ :2017/1/3   م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: / احمد وا�شف باقي
وعنوانه: �س  ب:  ال�شارقة ، المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املطاعم، التموين بالطعام وال�شراب، خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات، املقاهي الكافترييات.

الوقعة فى الفئة 43
و�شف العالمة:

عبارة عن الكلمة الالتينيةSLAV  كتبت ب�شكل مميز و يليها من الي�شار منطوقها اللفظي باللغة العربية 
الكلمة " �شالق "  و حيث كتب بينهما احلرف الالتيني S داخل �شكل مميز و العالمة  باللون الذهبي على 

خلفية مربعة ال�شكل باللون الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

0

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 231609       بتاريخ : 2015/4/26  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: / �شركة �شمندر التجارية �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س  ب: 50345   ، د بي ، المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س اجلاهزة، القم�شان، تنانري، بدلت، قم�شان ن�س كم، بنطلونات.

الواق�عة بالفئة: 25
وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة   FANTASTIC كلمة  عن  عبارة  هي  العالمة:  و�شف 

الأ�شود ومكتوب حتتها كلمة STONE بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  مايو 2017 العدد 12030

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بالومار لال�شت�شارات 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1660879 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل تنازل وبيع

ا�شافة حممد خليفة علي �شعيد  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ذي فري�شت ابوظبي ماجنمنت �شريفي�شز ذ.م.م
THE FIRST ABU DHABI MANAGEMENT SERVICES LLC 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1619  جتاري جزئي
������س.ذ.م.م 2- ���ش��رك��ة رب�س  اىل امل��دع��ي عليه / 1- ���ش��رك��ة دي���رج واي�����ش��ت ك��و���ش��ت 
للمقاولت ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ اك�شربت درايف �س.ذ.م.م 
املدعي عليهما مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  - فرع 
وقدره )68.525( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1484  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جعفر كيلوت يو�شف ماجالودن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
قد  ال�شام�شي  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
 )26.356.32( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقام 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% �شهريا من تاريخ ال�شتحقاق 
املوافق   التام والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  ال�شداد  وحتى 
2017/5/28   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1579  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد علي تامربا حممد جميل احمد تامربا جمهول حمل 
ابراهيم  العمودي وميثله:امريه  بن عمر  عثمان  بن  املدعي/ حممد  ان  القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  الب�شتكي قد  بور  عبداهلل عبدالواحد كمال 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة و�شم ملف النزاع رقم:2017/408 جتاري . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة    2017/5/31 امل��واف��ق 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/76  احوال نف�ض غري م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- في�شتو�س اوجيخيكبني  جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى  مبا ان املدعي/ جورجيا جوى اوجيخيكبني قد 
ومو�شوعها دعوى اثبات ن�شب  وحددت لها جل�شة يوم  الحد املوافق  
ف��اأن��ت مكلف  ل���ذا   )3( رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  ���س   9.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/4
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1847  جتا ري  كلي 
القامة  حمل  جمهول  زاده   هومن  عبدالرحمن  ر�شا  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/5  يف الدعوى املذكورة 
عليه  املدعي  �س.ذ.م.م:بالزام  العامة  للتجارة  انرتنا�شيونال  ا�س  اأم  ل�شالح/اأم  اعاله 
الول ان يوؤدي للمدعية مبلغ )11.000.099( )احد ع�شر مليون وت�شعة وت�شعون درهم( 
والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2016/11/28 حتى 
متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات ومبلغ الف درهم اتعاب املحاماة ورف�س الدعوى قبل 
املدعي عليها الثانية . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

نهيان بن مبارك ي�ضهد حفل تخريج الفوج الـ »11 « من طلبة 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  �شهد 
وتنمية  ال���ث���ق���اف���ة  وزي�������ر  ن���ه���ي���ان  اآل 
للعلوم  ال��ع��ني  اح��ت��ف��ال جامعة  امل��ع��رف��ة 
احلادي  الفوج  بتخريج  والتكنولوجيا 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  طلبتها  م���ن  ع�����ش��ر 

الوطني للمعار�س .
ح�����ش��ر الح���ت���ف���ال ع�����دد م����ن ال�������وزراء 
املوؤ�ش�شات  ومم��ث��ل��ي  ال�����وزارات  ووك����الء 
والهيئات احلكومية واخلا�شة وممثلي 
ال���ب���ع���ث���ات ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة يف ال���دول���ة 
واأع�شاء جمل�س اأمناء اجلامعة وعمداء 
الكليات ونواب العمداء واأع�شاء الهيئة 
اجلامعة  يف  والإداري�����������ة  الأك����ادمي����ي����ة 

واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.

و ع����رب م��ع��ال��ي��ه خ�����الل ك��ل��م��ة ل����ه عن 
والأهايل  اخلريجني  مب�شاركة  �شروره 
باجلامعة  اع���ت���زازه  واأب������دى  ف��رح��ت��ه��م 
التي  واجن��ازات��ه��ا  لر�شالتها  وت��ق��دي��ره 
ت��رك��ز ع��ل��ى الإع�����داد امل��ت��ك��ام��ل للطالب 
الإي��ج��اب��ي يف  وال��ط��ال��ب��ة لأداء دوره����م 
وخدمة  املعرفة  وتاأ�شيل  العلوم  تنمية 
امل��ج��ت��م��ع يف ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 

الدولة واملنطقة .
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
يف  الدولة  مبكت�شبات  نعتز   : نهيان  اآل 
ومبادئها  بقيمها  ونفخر  كافة  امليادين 
من  دول��ت��ن��ا  مت��ث��ل��ه  ومب���ا  ومكت�شباتها 
من�����وذج ح�������ش���اري ف���ري���د وم��ت��م��ي��ز من 
والبناء  والتعمري  والتعاي�س  الت�شامح 

وال�شتقرار والرخاء .

اىل  والمتنان  بال�شكر  معاليه  وتوجه 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” .. 
وعرب عن اعتزازه مبا يقوم به �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
للقوات امل�شلحة رئي�س جمل�س اأبوظبي 
للتعليم من دور قيادي فاعل ومرموق 
يف حتقيق التقدم والزده��ار يف م�شرية 
الدولة وتاأكيده الدائم على اأهمية بناء 
جمتمع املعرفة يف الإمارات وتوفري كل 
الفاعلة لأجيال  النجاح وامل�شاركة  �شبل 

امل�شتقبل.
من جانبه عرب املدير املفو�س للجامعة 
ال���دك���ت���ور ن�����ور ال����دي����ن ع���ط���اط���رة عن 
اخلريجني  بالطلبة  واع���ت���زازه  ف��خ��ره 

و����ش���ع���ادت���ه ب��ت��خ��ري��ج ج��ي��ل ج���دي���د من 
هذا  اأن  اإىل  م�شريا   . املتعلمني  ال�شباب 
الحتفال ما هو اإل تتويج للدعم الذي 
توليه القيادة الر�شيدة للتعليم يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة .
للعلوم  ال�����ع�����ني  ج����ام����ع����ة  اأن  واأك����������د 
مواكبة  ع��ل��ى  حري�شة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بامل�شتوى  والرتقاء  التعليم  م�شتجدات 
التعليمي وحتقيق اأعلى درجات الكفاءة 
والبحث  اجلامعي  التعليم  يف  واجل��ودة 

العلمي.
ري���ادة جامعة  اأن  اإىل  ع��ط��اط��رة  ول��ف��ت 
التعليم  ع����ل����ى  ت���ق���ت�������ش���ر  ل  ال�����ع�����ني 
الأك��ادمي��ي فح�شب بل كذلك يف جمال 
التفاعل والتعاون مع خمتلف قطاعات 
العلمي  البحث  وتركيزها على  املجتمع 

الباحثني  وت�شجيع  بتحفيز  واهتمامها 
به  مت��ي��زت  م��ا  �شتوا�شل  اجل��ام��ع��ة  واأن 

منذ تاأ�شي�شها وت�شعى دائما لتطويره.
م������ن ج����ه����ت����ه دع��������ا ال�����دك�����ت�����ور غ���ال���ب 
للعلوم  ال��ع��ني  جامعة  رئي�س  ال��رف��اع��ي 
والتكنولوجيا الطلبة اإىل ال�شتزادة من 
النف�س  وتطوير  العقل  وتنمية  املعرفة 
اجلامعي  ال��ت��ح�����ش��ي��ل  يف  وال���ش��ت��م��رار 
امل�شتقبلي املتمثل يف الدرا�شات العليا .. 
و�شتبقى  كانت  اجلامعة  اأن  اإىل  م�شريا 
اأ�شئلتهم  لكل  وحا�شنة  ال��ث��اين  بيتهم 
واحتياجاتهم الأكادميية ..وهناأ الطلبة 
اأن  موؤكدا  اأمورهم  واأول��ي��اء  اخلريجني 
تكليل جلهود  اإل  ه��و  م��ا  الجن����از  ه���ذا 
م�شتقبال  للخريجني  ومتنى  م�شرتكة 
بالنجاح  ومكلال  حافال  وعلميا  مهنيا 

والتوفيق.
وب���ل���غ ع�����دد ال��ط��ل��ب��ة اخل���ري���ج���ني من 
 500 اأك���رث م��ن  ال��ف��وج احل����ادي ع�شر 
طالب وطالب موزعني على �شت كليات 
ال�شيدلة  وكلية  الهند�شة  كلية  ت�شمل 
والعلوم  الرتبية  وكلية  القانون  وكلية 

الأعمال  وكلية  والجتماعية  الإن�شانية 
ت�شهد  والتي  والإع��الم  الت�شال  وكلية 
تخريج اأول دفعة لهذه ال�شنة بالإ�شافة 
لطلبة برنامج املاج�شتري وطلبة برنامج 

الدبلوم املهني يف التدري�س.
الهيئة  ق����دم����ت  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 

ال�شكر  درع  والإداري�����������ة  الأك����ادمي����ي����ة 
وال���ت���ق���دي���ر مل���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
ال��ك��رمي��ة للحفل  امل��ع��رف��ة على رع��اي��ت��ه 
مل�شاركة  معاليه  م��ن  الكرمية  واللفتة 

اخلريجني فرحتهم بهذا اليوم.

رم�ضان يف  عجمان  طرق  ملراقبة  �ضري  دورية  مديريات ال�ضرطة تعد خططا ا�ضتباقية ل�ضتقبال رم�ضان يف اإمارة اأبوظبي30 
•• عجمان-وام:

قررت �شرطة عجمان ت�شيري 30 دورية مرورية ورقيب �شري تراقب ال�شوارع على 
مدار 24 �شاعة خالل �شهر رم�شان. 

القيادة  يف  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  مدير  النعيمي  حممد  خالد  العقيد  واك��د 
وذلك  رم�شان،  ل�شهر  عجمان  �شرطة  ا�شتعدادات  بدء  عجمان،  ل�شرطة  العامة 
الداخلية واخلارجية يف  ال�شوارع  امل��روري��ة على  ال��دوري��ات  تلك  ن�شر  من خ��الل 
الإمارة للحفاظ على �شالمة م�شتخدميها خالل ال�شهر الف�شيل وبالذات قبل 
موعد الإفطار مبا�شرة، . ودعا مدير اإدارة املرور والدوريات، ال�شائقني اإىل توخي 
احليطة واحلذر خالل قيادة املركبات للتقليل من احلوادث املرورية خالل �شهر 

رم�شان املبارك خ�شو�شاً يف الفرتة التي ت�شبق مواعيد الإفطار.

•• اأبوظبي-وام:

واملناطق  وال��ع��ني  العا�شمة  �شرطة  م��دي��ري��ات  اأع���دت 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  والظفرة  اخلارجية 
�شهر  ل�شتقبال  ا�شتباقية  واأم��ن��ي��ة  �شرطية  خططا 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  تعمل  امل��ب��ارك  رم�شان 
اأفراد املجتمع  ال�شرطية للجمهور وال�شهر على راحة 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  حملة  �شمن  ذلك  و 

�شعادتنا يف �شالمتكم.
اأبوظبي  �شرطة  يف  ال�شاملة  امل��راك��ز  جميع  اأكملت  و 

املناطق  جميع  يف  ال�شرطة  دوري���ات  لن�شر  جاهزيتها 
وتوفري  والأم��ن  ال�شالمة  لتعزيز  ال�شكنية  والأح��ي��اء 
املتقدمة  امل���ع���اي���ري  اأرق������ى  ووف�����ق  اخل����دم����ات  اف�����ش��ل 
ال�شرطية  ال���دوري���ات  تكثيف  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ج��م��ه��ور 
خ��الل اأوق���ات ال���ذروة على ال��ط��رق وال�����ش��وارع العامة 
ومداخل وخمارج  املدن خ�شو�شا قبيل موعد الإفطار 
للحيلولة دون وقوع احلوادث املرورية جراء ا�شتعجال 
وجبة  لتناول  منازلهم  اإىل  للو�شول  املركبات  قائدي 

الإفطار.
 و دعت مديريات ال�شرطة اأفراد املجتمع اإىل التعاون 

امل�شتمر مع عنا�شر ال�شرطة مبا ي�شهم يف تعزيز الأمن 
اأو  خمالفات  اأي��ة  عن  الإب��الغ  و  باملجتمع  وال�شتقرار 
املركزية   العمليات  بالتوا�شل مع غرفة  ت�شول  حالت 
طوال ال�شهر وباقي اأيام العام على الهاتف رقم 999. 
و اأكدت احلر�س على ا�شتمرار وترية ال�شالمة والأمن 
والأمان ب�شورة متكاملة من خالل التعاون امل�شرتك 
ل�شرائح  ال�شالمة  ل��ت��اأم��ني  امل��وؤ���ش�����ش��ات   خمتلف  م��ع  
املجتمع كافة والعمل على تطوير اخلدمات ال�شرطية 
مبا  يلبي تطلعات اجلمهور يف حتقيق الأمن والأمان 

يف مناطق الخت�شا�س.

•• اأبوظبي-الفجر: 

“�شحة”  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  تتقدم 
باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات حللول �شهر رم�شان 
املبارك اأعاده اهلل على �شعب الإم��ارات والأمة العربية 
والإ�شالمية باخلري واليمن والربكات، وتعلن ال�شركة 
الكرمي،  ال�شهر  خالل  العمل  مواعيد  عن  ملتعاملينها 
من  ابتداء  املراجعني  ا�شتقبال  مواعيد  �شتتغري  حيث 
يوم الأحد املوافق 27 مايو 2017، وعليه �شت�شتقبل 
 8:00 ال�شاعة  م��ن  مراجعيها  الكلى  غ�شيل  م��راك��ز 
الليل  منت�شف  بعد   12:30 ال�شاعة  لغاية  �شباحا 
وهي نف�شها مواعيد عمل ال�شيدلية، و�شتتغري اأوقات 
التالية:  ل��الأوق��ات  رم�شان  �شهر  خ��الل  الكلى  غ�شيل 
 ،  9:00  -  8:15 ال�شاعة   م��ن  ال�شباحية  ال��ف��رتة 
 2:30  -  1:30 ال�شاعة   م��ن  النهار  منت�شف  ف��رتة 
، الفرتة امل�شائية من ال�شاعة 6:30 – 8:00 م�شاء.  
�شاعات عمل مراكز اخلدمات العالجية اخلارجية كما 
اأعلنت اخلدمات العالجية اخلارجية عن اأوقات العمل 
مدينتي  يف  مراكزها  يف  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني، حيث مت ه��ذا ال��ع��ام مت��دي��د الفرتة 
منت�شف  بعد   1:30 ال�شاعة  لتنتهي  �شاعة  امل�شائية 
ال��ل��ي��ل، وت���اأت���ي خ��ط��وة مت��دي��د ���ش��اع��ات ال��ع��م��ل تلبية 
العالجية  العمالء وحر�شاً من اخلدمات  لحتياجات 
التي  اخل��دم��ات  اإىل  و�شولهم  ت�شهيل  على  اخلارجية 

تقدمها.
للت�شخي�س  ال���زع���ف���ران���ة  م���رك���ز  ي��ف��ت��ح  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
 9 ال�����ش��ام��ل م��ن الأح����د اإىل اخلمي�س م��ن  وال��ف��ح�����س 
�شباحاً حتى 3 ظهراً ومن 8:30 م�شاًء حتى 1:30 
 1:30 حتى  م�شاًء   8:30 وم��ن  الليل  منت�شف  بعد 
يفتح  بينما  وال�شبت  اجلمعة  اأي��ام  الليل  منت�شف  بعد 
التخ�ش�شي  امل�شرف  وم��رك��ز  ال�شحي  البطني  مركز 
اأما  لالأطفال يف نف�س الأوق���ات ما ع��دا ي��وم اجلمعة.  
الأحد  من  ف�شيفتح  ال�شحي  الرو�شة  ملركز  بالن�شبة 
اإىل اخلمي�س من 9 �شباحاً حتى 3 ظهراً ومن 8:30 
م�شاًء حتى 1:30 بعد منت�شف الليل. ومركز اخلليج 
 5 اإىل  �شباحاً   9 م��ن  اإىل اخلمي�س  الأح���د  م��ن  يفتح 

م�شاًء.
مركز  ت�شمل  التي  الو�شطى  املنطقة  مراكز  و�شتفتح 
م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة وال��ب��اه��ي��ة وامل��ق��ط��ع  م���ن الأح�����د اإىل 
 8:30 وم��ن  ظ��ه��راً   3 حتى  �شباحاً   9 م��ن  اخلمي�س 
 8:30 وم��ن  الليل،  منت�شف  بعد   1:30 حتى  م�شاًء 
اجلمعة  اأي���ام  الليل  منت�شف  بعد   1:30 حتى  م�شاًء 
بن  حممد  ومدينة  الفالح  مراكز  وت�شتقبل  وال�شبت. 
زايد وبني يا�س املراجعني من الأحد اإىل اخلمي�س من 
9 �شباحاً حتى 3 ظهراً ومن 8:30 م�شاًء حتى 1:30 
 1:30 حتى  م�شاًء   8:30 وم��ن  الليل،  منت�شف  بعد 
ال�شمحة  وم��رك��زي  ال�شبت.  اأي���ام  الليل  منت�شف  بعد 
والنه�شة من الأحد اإىل اخلمي�س من 9 �شباحاً حتى 

3 ظهراً ومن 8:30 م�شاًء حتى 1:30 بعد منت�شف 
الليل.  ويف العني يفتح مركز الهيلي واملويجعي واليحر 
ونعمة من الأحد اإىل اخلمي�س من 9 �شباحاً حتى 3 
منت�شف  بعد   1:30 حتى  م�شاًء   8:30 وم��ن  ظهراً 
منت�شف  بعد   1:30 حتى  م�شاًء   8:30 وم��ن  الليل، 
الليل اأيام اجلمعة وال�شبت. بينما تفتح مراكز اخلزنة 
وعود التوبة للت�شخي�س والفح�س ال�شامل واجلاهلي 
ال�شحية ومركز الطوية التخ�ش�شي لالأطفال بنف�س 
الف�شيل  ال�شهر  يوم اجلمعة. وخالل  التوقيت ماعدا 
اإىل  الأح��د  وزاخ��ر من  والنيادات  املقام  مراكز  �شتفتح 
 8:30 وم��ن  ظ��ه��راً   3 حتى  �شباحاً   9 م��ن  اخلمي�س 
م�شاًء حتى 1:30 بعد منت�شف الليل. بينما ي�شتقبل 
اخلمي�س  اإىل  الأح���د  م��ن  امل��راج��ع��ني  امل�شعودي  مركز 
ال�شويب  مركز  ويفتح  م�شاًء.    5 حتى  �شباحاً   9 من 
ال�����ش��ح��ي ك��ل اأي����ام الأ���ش��ب��وع م��اع��دا ي���وم اجل��م��ع��ة من 
بينما يفتح  الليل،  منت�شف  عند   12 حتى  م�شاًء   6
 6 اإىل اخلمي�س من  الأح��د  ال�شحي من  الفقع  مركز 
كال  و�شيغلق  ال��ل��ي��ل،  منت�شف  ع��ن��د   12 ح��ت��ى  م�����ش��اًء 
الفرتة  يف  ويفتحا  ال�شباحية  الفرتة  خالل  املركزين 
مركز  مبراجعة  املراجعني  نوجه  ل��ذا  فقط،  امل�شائية 
�شاعة. هذا   24 م��دار  يفتح على  ال��ذي  املجاور  الهري 
والهري  ومزيد  والقوع  و�شويحان  رم��اح  مراكز  وتبقى 
واخل��ت��م م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى م���دار 24 ���ش��اع��ة ط���وال اأيام 
الأ�شبوع. اأما مراكز الأ�شنان التخ�ش�شية فيفتح مركز 
املفرق لطب الأ�شنان ومركز العني لطب الأ�شنان من 
ال�شبت اإىل اخلمي�س من 9 �شباحاً حتى 3 ظهراً ومن 
8:30 م�شاًء حتى 12:30 بعد منت�شف الليل بينما 
نف�س  الأ�شنان يف  والظفرة لطب  اأبوظبي  يفتح مركز 
امل��واع��ي��د م��ا ع���دا ي���وم ال�����ش��ب��ت. ك��م��ا اأع��ل��ن��ت اخلدمات 
الفح�س  اأوق��ات عمل مراكز  العالجية اخلارجية عن 
امل�����ش��ف��ح وال�����ش��ه��ام��ة والعني  ال��وق��ائ��ي��ة يف  وال�����ش��ح��ة 
رم�شان  �شهر  خالل  وغياثي  زاي��د  ومدينة  و�شويحان 
اإىل اخلمي�س  الأح���د  ي��وم  م��ن  �شتكون  وال��ت��ي  امل��ب��ارك 
و�شتغلق  ظهراً  الثانية  وحتى  �شباحاً   8 ال�شاعة  من 
يوم ال�شبت با�شتثناء مركز اأبوظبي الذي �شيعمل من 
يوم الأحد اإىل اخلمي�س من ال�شاعة 8 �شباحاً وحتى 
وحتى  10 �شباحاً  ال�شاعة  ال�شبت من  م�شاًء ويوم   5
ال�شاعة 4 م�شاًء. بينما تفتح مراكز الفح�س وال�شحة 
الوقائية يف املرفاأ وال�شلع ودملا من الأحد اإىل اخلمي�س 

ظهراً. من ال�شاعة 9 �شباحاً وحتى 3 
�شاعات عمل امل�شت�شفيات 

م�شت�شفيات مدينة اأبوظبي 
يف  التخ�ش�شية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  ك��اف��ة  و�شتعمل 
من  ك��ل  تت�شمن  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  م�شت�شفيات 
م��دي��ن��ة ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة وم�����ش��ت�����ش��ف��ى املفرق 
وحتى  ���ش��ب��اح��اً   9 ال�����ش��اع��ة  م��ن  ال��رح��ب��ة  وم�شت�شفى 
ال�����ش��اع��ة 3 م�����ش��اء م��ن الأح����د اإىل اخل��م��ي�����س، يف حني 
من  الكورني�س  م�شت�شفى  يف  العمل  ���ش��اع��ات  �شتكون 

ال�شاعة 8 �شباحا وحتى ال�شاعة 2 ظهرا. و�شي�شتقبل 
مركز اخلالدية للرعاية العاجلة مراجعيه من ال�شاعة 
اإىل  الأح���د  م��ن  م�شاًء  العا�شرة  اإىل  �شباحاً  العا�شرة 
اخلمي�س ومن ال�شاعة الثانية ظهراً اإىل العا�شرة م�شاًء 

يومي اجلمعة وال�شبت.
توام  م�شت�شفى  و�شي�شتقبل  العني  مدينة  م�شت�شفيات 
من  النف�شي  والطب  اخلارجية  العيادات  يف  مراجعيه 
والعيادات  م�شاء   3 ال�شاعة  وحتى  �شباحا   9 ال�شاعة 
امل�شائية من ال�شاعة 9 م�شاء وحتى ال�شاعة 1 �شباحا 
ومراكز الرعاية العاجلة من ال�شاعة 7 �شباحا وحتى 
و�شيكون  اخلمي�س،  اإىل  الأح��د  من  �شباحا   1 ال�شاعة 
العمل يف كل من عيادة يوم اجلمعة وي��وم ال�شبت من 
و�شتكون  �شباحا.   1 ال�شاعة  وحتى  م�شاء   7 ال�شاعة 
العني  مل�شت�شفى  اخلارجية  العيادات  يف  العمل  �شاعات 
ومركز  م�شاء   3 ال�شاعة  حتى  �شباحا   9 ال�شاعة  من 
ال�شاعة  حتى  م�شاء   8 ال�شاعة  م��ن  العاجلة  الرعاية 
ال�شاعة  من  لالأطفال  العاجلة  والرعاية  �شباحا   2
8:30 م�شاء حتى ال�شاعة 12:30 �شباحا من الأحد 
اإىل اخلمي�س، يف حني �شتعمل عيادة اجلمعة وال�شبت 
من ال�شاعة 8 م�شاء حتى 2 �شباحا واخلدمة ال�شريعة 
6 م�شاء والأطفال من  12 �شباحا حتى  ال�شاعة  من 

ال�شاعة 8:30 م�شاء حتى 12:30 �شباحا.
م�شت�شفيات منطقة الظفرة

من  الغربية  م�شت�شفيات  دوام  �شاعات  �شتكون  بينما 
و�شتعمل  م�شاء،   2 ال�شاعة  وحتى  �شباحا   8 ال�شاعة 
8 م�شاء حتى  ال�شاعة  كالتايل: من  امل�شائية  العيادات 
الأ�شنان يف م�شت�شفى مدينة زايد  عيادة  يف  �شباحا   2
الظفرة  مركز  يف  والأطفال  والباطنية  الن�شاء  وعيادة 
والأ�شنان  والأط��ف��ال  الباطنية  وع��ي��ادة  الأ���ش��رة  لطب 
العمل  ���ش��اع��ات  ���ش��ت��ك��ون  ح��ني  يف  ل��ي��وا،  م�شت�شفى  يف 
م��ن ال�����ش��اع��ة 8 م�����ش��اء ح��ت��ى 12 ���ش��ب��اح��ا يف ك��ل من 
ال�شلع  وم�شت�شفى  املرفاأ  م�شت�شفى  يف  الأ�شنان  عيادة 
والباطنية  والن�شاء  الأ���ش��ن��ان  وع��ي��ادة  دمل��ا  وم�شت�شفى 

والأطفال يف م�شت�شفى غياثي.
اأق�شام الطوارئ وبنك الدم

م�شت�شفيات  يف  الرئي�شية  ال��ط��وارئ  اأق�شم  و�شتوا�شل 
خليفة  ال�شيخ  ومدينة  واملفرق  والرحبة  وت��وام  العني 
بتقدمي  الغربية  وم�شت�شفيات  وال��ك��ورن��ي�����س  الطبية 
اأما  الأ�شبوع،  اأي��ام  ط��وال  ال�شاعة  م��دار  على  خدماتها 
بالن�شبة لبنك الدم اأبوظبي ف�شي�شتقبل املتربعني من 
الثانية  اإىل  �شباحاً  الثامنة  من  اخلمي�س  اإىل  ال�شبت 
تزويد  خدمات  تقدمي  و�شيوا�شل  التايل  اليوم  فجر 

امل�شت�شفيات بالدم على مدار �شاعة طوال الأ�شبوع.
مواعيد عمل مركز ات�شال املتعاملني

وميكن للمتعاملني الت�شال مبركز ات�شال املتعاملني 
8 �شباحا  ال�شاعة  80050 خالل �شهر رم�شان من 
حتى  م�شاء   8 ال�شاعة  وم��ن  ظ��ه��را،   3 ال�شاعة  حتى 

ال�شاعة 1 �شباحا من ال�شبت اإىل اخلمي�س.

•• نيويورك-وام: 

واإدانتها  ال��ب��ال��غ  قلقها  ع��ن  الإم�����ارات  دول���ة  اأع��رب��ت 
ال�شديدة اإزاء ا�شتمرار ممار�شات ال�شتهداف املتعمد 
ت�شوبها  التي  املناطق  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ملن�شاآت 
النزاعات خا�شة يف اليمن من قبل احلوثيني و�شوريا 
من قبل النظام مب�شاعدة اإيران .. متعهدة مبوا�شلة 
التزامها بحماية املدنيني وتوفري الرعاية الطبية يف 
حالت ال�شراع وذلك يف اإطار ثالثة حماور رئي�شية 
وه��ي ب��ن��اء ق��درات��ه��ا يف جم��ال دع��م ال��ق��ان��ون الدويل 
املتحدة  الأمم  م���ع  ���ش��راك��ات��ه��ا  وت��ط��وي��ر  الإن�������ش���اين 
ودعمها للمنظمات الإن�شانية العاملة يف امليدان وعرب 
موا�شلة اإ�شراكها للمراأة يف ت�شميم وتقدمي الرعاية 

ال�شحية والإغاثة الإن�شانية .
جاء ذلك خالل البيان الذي اأدلت به �شعادة لنا زكي 
ن�شيبة املندوبة الدائمة لدولة الإم��ارات لدى الأمم 
املناق�شة  اجتماع  اأم���ام  املا�شية  قبل  الليلة  املتحدة 
اإليه رئا�شة جمل�س الأمن الدويل  العامة التي دعت 
م�����ش��األ��ة ح���ول حماية  اأُروغ������واي ح���ول  ال�شهر  ل��ه��ذا 

املدنيني مب�شاركة قرابة 70 متحدثا.
توفري  اأن  اإىل  البيان  خالل  ن�شيبة  ال�شفرية  ولفتت 
اأن���ح���اء ال���ع���امل ك��اف��ة خا�شة  ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
للن�شاء والأطفال ت�شكل اأحد اأهم عنا�شر امل�شاعدات 
الأمر  وه��و  الإم����ارات  دول��ة  تقدمها  التي  اخلارجية 
مل�شاركة  الأ�شا�شي  الدافع  مثل  اأن��ه  اإىل  اأ�شارت  ال��ذي 
ال��دول��ة يف رع��اي��ة ق��رار جمل�س الأم���ن رق��م 2286 

املعني بهذه امل�شاألة.
وقالت من الطبيعي اأن ت�شعر دولة الإمارات بالقلق 
اإزاء التحديات التي تواجهها املنطقة ملا لها من اآثار 
خطرية على الرعاية ال�شحية يف جمتمعات التي هي 

يف اأم�س احلاجة للم�شاعدة .
واألقت ال�شوء بهذا ال�شاأن على ما يعانيه املدنيون يف 
واليمن  �شوريا  كل من  ال�شراعات خا�شة يف  ح��الت 
ا�شتهداف  ا�شتمرار  الإم���ارات  اإدان���ة دول��ة  .. جم��ددة 
من�شاآت وخدمات الرعاية الطبية يف هذين البلدين 

مب�شاعدة من اإيران .
اإي�شال  بعدم عرقلة  التقيد  اإىل  ال�شدد  بهذا  ودع��ت 
ال�شحية  الرعاية  ذلك  يف  مبا  الإن�شانية  امل�شاعدات 
اإىل جميع ال�شوريني واإىل حتقيق امل�شاءلة عن جميع 
مب�شاعدة  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  ارتكبها  ال��ت��ي  اجل��رائ��م 

اإيران.
وب�شاأن اليمن اأكدت اأن دولة المارات توا�شل اإدانتها 
امليلي�شيات احلوثية  امل�شت�شفيات من قبل  ل�شتخدام 
الع�شكرية.  اإم��دادات��ه��ا  لإخ��ف��اء  اإي���ران  م��ن  املدعومة 
وحثت على العمل كاأولوية نحو اإلزام جميع الأطراف 
بتمكني ال�شكان املدنيني من احل�شول على امل�شاعدات 
ب�شرورة حمل احلوثيني على  .. مطالبة  الإن�شانية 

�شد  العدائية  اأعمالهم  جميع  عن  الفوري  التوقف 
املدنيني ومن�شاآت اخلدمات الطبية.

ل���ه م��ن�����ش��اآت وخدمات  ت��ت��ع��ر���س  مل���ا  ك��م��ا ت��ط��رق��ت 
التي  الخ���رى  البلدان  يف  للخطر  الطبية  الرعاية 
اأفغان�شتان  ذل��ك  يف  مبا  املنطقة  يف  �شراعات  ت�شهد 
اأن ا�شتهداف العاملني يف  وال�شومال .. موؤكدة على 
اجلماعات  قبل  من  الطبية  وامل��راف��ق  الطبي  املجال 
واإمنا  فح�شب  امل��دن��ي��ني  �شالمة  ي��ه��دد  ل  الإره��اب��ي��ة 
يف  الطويل  امل��دى  على  ال�شتقرار  حالة  اأي�شا  يهدد 
الإمارات  دول��ة  قدمته  ما  وا�شتذكرت  البلدان.  تلك 
الرعاية  ل��دع��م  وت�شحيات  وم�شاهمات  ج��ه��ود  م��ن 
كوكبة  ذلك فقدانها  املناطق مبا يف  الطبية يف هذه 
الذين  الإن�شانية  �شهداء  الأب���رار  اأبنائها  خ��رية  من 
كانوا  ال��ذي  الإن�شاين  للعمل  ثمنا  بحياتهم  �شحوا 
يقومون به يف عدد من مناطق النزاعات وكان بينهم 
���ش��ف��ريه��ا ال���راح���ل ل���دى اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ج��م��ع��ة حممد 
عبداهلل الكعبي وعدد من زمالئه الذين ا�شت�شهدوا 
جراء التفجري الإرهابي الغادر الذي ا�شتهدف مقر 

وايل قندهار يف اأفغان�شتان يناير املا�شي.
الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  الو�شع  اإىل  كذلك  ولفتت 
الناجمة عن عرقلة ح�شول  املدمرة  والآث��ار  املحتلة 
 .. ال��الزم��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  على  الفل�شطينيني 
اإن���ه���اء احل�شار  اإىل  اإ���ش��رائ��ي��ل  ال�����ش��دد  ب��ه��ذا  داع��ي��ة 
تفاقم  اإىل  اأدى  ال����ذي  غ���زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س 
ال��ت��ح��ت��ي��ة للرعاية  ب��ال��ب��ن��ي��ة  ال��ت��ي حل��ق��ت  الأ�����ش����رار 
ال�شحية ب�شبب ال�شراعات املتعاقبة وعر�س �شالمة 

الفل�شطينيني للخطر.
تقيد  اأه��م��ي��ة  على  ن�شيبة  ال�شفرية  ���ش��ع��ادة  و���ش��ددت 
يوؤكد  ال���ذي   2286 الأم���ن  جمل�س  ب��ق��رار  اجلميع 
الدويل  القانون  ركائز  اأه��م عنا�شره على  اإح��دى  يف 
القرار  ه��ذا  من   9 الفقرة  اإىل  م�شرية   .. الإن�شاين 
ال��ت��ي حت���ث ال�����دول الأع�������ش���اء ب��ق��وة ع��ل��ى التحقيق 
و���ش��م��ان امل�����ش��اءل��ة ع��ن ان��ت��ه��اك��ات ال��ق��ان��ون ال���دويل 

الإن�شاين.
دولة  وامتثال  وال��ت��زام  اح��رتام  ال�شاأن  بهذا  وج��ددت 
الإمارات لتعهداتها مبوجب قواعد ومبادئ القانون 

الدويل والقانون الدويل الإن�شاين.
وف�شرت مفهوم دولة الإمارات لهذه امل�شاألة .. م�شرية 
اإىل اأنها لي�شت جمرد اأطر قانونية ت�شدد على �شرورة 
عند  يتعني  واإمن��ا  فح�شب  ال�شحية  الرعاية  تقدمي 
ل�شمان  وذلك  الإن�شاين  املنظور  مراعاة  بها  التقيد 
ال�شحية  اخل��دم��ات  على  وال��رج��ال  الن�شاء  ح�شول 
ووكالت  الأع�شاء  ال��دول  وحثت  مت�شاوية.  ب�شورة 
الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية على اللتزام 
وتقدمي  ت�شميم  الن�شاء يف جميع عمليات  مب�شاركة 

الرعاية ال�شحية والإغاثة الإن�شانية.
وق��ال��ت “ اإن���ه وم���ن منطلق اإمي����ان دول���ة الإم����ارات 

والأطفال  للن�شاء  خ��ا���س  اه��ت��م��ام  اإي����الء  ب�����ش��رورة 
يف  الفهود  مريجب  خميم  باإن�شاء  قامت  الالجئني 
ال�شورية  العائالت  لإي��واء  املخ�ش�س ح�شريا  الأردن 
وال��ن�����ش��اء ال���الت���ي ي�����ش��ل��ن مب���ف���رده���ن وي���ق���دم لهم 
والنف�شية  الطبية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة 

والجتماعية«.
قيام  ب�����ش��رورة  منها  واإدراك����اً  اأن��ه  اإىل  اأي�شا  ون��وه��ت 
الدول بحماية اخلدمات الطبية اأثناء ال�شراع امل�شلح 
التزمت دولة الإمارات باعتبارها ع�شواً يف “حتالف 
الوكالت  مع  بالعمل  اليمن”  يف  ال�شرعية  ا�شتعادة 
املعنية بتقدمي الرعاية ال�شحية واملعونات يف اليمن 

من اأجل تلبية احتياجات ال�شكان املدنيني.
كما رحبت �شعادة ال�شفرية ن�شيبة بالتو�شية الثالثة 
القرار  املقدم مبوجب  العام  ع�شرة يف تقرير الأمني 
2286 م�شرية اإىل اأن جهود الإغاثة التي تقوم بها 
ت�شغيل  اإع���ادة  اليمن ترتكز على  الإم����ارات يف  دول��ة 

وحت�شني املرافق الطبية والبنية التحتية يف البالد.
واأعطت مثال على ذلك م�شاهمات الإم��ارات يف بناء 
واإعادة بناء نحو 40 م�شت�شفى ومركزا طبيا باليمن 
واأدوي���ة  ول����وازم  ج��دي��دة  عمليات  ل��غ��رف  وجتهيزها 
دول  غ��رار  على  ا�شتقبالها  وكذلك  ط��وارئ  و�شيارات 
م���واط���ن ميني   1500 ن��ح��و  ال��ت��ح��ال��ف  اأخ�����رى يف 
لتزويدهم بالعالج الطبي الالزم اإ�شافة اإىل قيامها 
باإي�شال اإمدادات اأ�شا�شية وخدمات �شرورية ل�شمان 

�شالمة املدنيني باليمن.
واأكدت ال�شفرية ن�شيبة اأن هناك ل يزال الكثري من 
القرار  اإط��ار تنفيذ  القيام به يف  ال��ذي ينبغي  العمل 
الم����ارات بحماية  دول���ة  ال��ت��زام  .. جم���ددة   2286
م��ن خالل  امل�شلح  ال�����ش��راع  اأث��ن��اء  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ث��الث حم���اور وه���ي: ب��ن��اء ق���درات دول���ة الم����ارات يف 
جمال دعم القانون الدويل الإن�شاين .. م�شرية اإىل 
ما اأجن��زت��ه ال��دول��ة يف ه��ذا الإط���ار من جهود مبا يف 
ذلك اإن�شائها جلنة وطنية للقانون الدويل الإن�شاين 
من اأجل ن�شر اأ�ش�س القانون الدويل الن�شاين و�شمان 
تنفيذه. ولفتت اإىل اأن ثاين هذه املحاور هو تطوير 
للمنظمات  ودع��م��ه��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ع  ���ش��راك��ات��ه��ا 
الإن�شانية العاملة يف اليمن ويف مناطق اأخرى منوهة 
اأهمية خا�شة يف حالت  اأن هذا التعاون يكت�شب  اإىل 
الكولريا  م��ر���س  ان��ت�����ش��ار  وم��ن��ه��ا  الأم���را����س  تف�شي 
الذي  العمل  موا�شلة  وثالثها   .. اليمن  يف  م��وؤخ��را 
تقوم به الدولة نحو اإ�شراك املراأة يف ت�شميم وتقدمي 
يف  م�شيدة   .. الإن�شانية  والإغ��اث��ة  ال�شحية  الرعاية 
هذا ال�شدد بالعمل الذي ا�شطلع به موؤخرا الفريق 
الإن�شاين  والعمل  اجلن�شني  بق�شايا  املعني  املرجعي 
ال��وك��الت يف  ب��ني  امل�شرتكة  ال��دائ��م��ة  للجنة  ال��ت��اب��ع 
تقدمي  ع��ن��د  اجلن�شني  ي��راع��ي  ن��ه��ج  ت�شجيع  جم���ال 

الرعاية الطبية.

الإمارات تتعهد مبوا�ضلة التزامها بحماية املدنيني 
وتوفري الرعاية الطبية للمت�ضررين يف حالت ال�ضراع

�ضركة »�ضحة« تعلن عن مواعيد العمل خالل �ضهر رم�ضان يف من�ضاآتها ومراكزها ال�ضحية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02407/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02227/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : وايدوول لالن�شاءات - د م م   - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : الرمل البي�س لدارة العقارات - �س ذ م م  

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل 

وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
الي��ج��ار مببلغ 16000  ت���وؤدي للمدعية قيمة  ب��ان  اامل��دع��ي عليها  ال���زام   -2
للفرتة من 2016/7/15 اىل تاريخ 2017/1/14 وما ي�شتجد من اجرة حتى 

تاريخ الخالء التام وما ي�شتجد من اجرة حتى الخالء التام 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم غيابي بالن�سر   
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 02/08609/2016 ايجارات   

�شيف  �شلطان  م - 2-ح��م��د  م  ذ  ���س   - للعقارات  الع���الن / 1-ال�����ش��وي��ب  ل��ه ط��ال��ب  املحكوم 
، العنوان : بردبي - عود ميثاء - بناء مي�شون / هاتف : 04-357800  باجلافله املن�شوري 

 055-8975549 /
 املحكوم عليه املطلوب اعالنه /كا ان �شي العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م 

)العنوان : دبي - هور العنز - بجانب اأبوهيل �شنرت - نف�س بناء خمبز �شي فان -  قطعة 
ار�س 1330242- �شقة رقم )310(  

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/3/14  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

1- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )22275 درهما( بدل اإيجار عن املدة من 
2016/7/31 وحتى 2016/10/30 

2- بالزام املدعي عليها بامل�شروفات ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكن من الطعن لذلك 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

•• نيويورك-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س ال����وزراء 
غوتريي�س  اأنطونيو  معايل  ام�س  بنيويورك  املتحدة  الأمم  مبقر  وامل�شتقبل 
الأمني العام لالأمم املتحدة. ا�شتعر�س معاليه مع الأمني العام نتائج الدورة 
الأخرية للقمة العاملية للحكومات 2017 التي ا�شت�شافت اأكرث من اأربعة اآلف 
�شخ�شية حكومية من 139 دولة وناق�شت على مدار ثالثة اأيام 150 ق�شية 
تنموية وم�شتقبلية تهم دول العامل بوجود جميع املنظمات الدولية الرئي�شية و 
تطرق معايل اإىل التجربة الإدارية يف دولة المارات والتي تركز على ا�شت�شراف 
امل�شتقبل والتخطيط ال�شرتاتيجي وتوفري خدمات مناف�شة ومتكني ال�شباب 
وطموحات  تطلعاتهم  يحقق  مبا  املجتمع  و�شمن  احلكومية  املنظومة  �شمن 
قادة دولة الم��ارات. و ناق�س معايل الأمني العام لالأمم املتحدة خالل اللقاء 
الأمم  لدى  للدولة  الدائمة  املندوبة  ن�شيبة  زكي  �شعادة لنا  الذي ح�شرته   -
املتحدة -النموذج التنموي الذي تتبناه المارات خا�شة يف جمال ال�شتخدام 
املكثف للتكنولوجيا خللق فر�س وتوفري بيئة مثلى للنمو بالإ�شافة لالعتماد 
الكبري على جيل ال�شباب يف اإدارة امل�شاريع اجلديدة يف الدولة مبا ميثل منوذجا 
املهارات احلديثة يف  العلمية وتطوير  التطورات  يوازن بني مواكبة  للمنطقة 

جيل ال�شباب لي�شتطيع ال�شتفادة منها.

القرقاوي يلتقي الأمني العام لالأمم املتحدة يف نيويورك ويناق�س معه النموذج الإماراتي يف الإدارة احلكومية
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العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 992
اجلن�شية  باك�شتاين    - عا�شق  نظافة حممد  ال�شيد/ حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ جاويد عثمان 
باإمارة  تاأ�ش�شت   - بريا  / مغ�شلة  امل�شماة  الرخ�شة  - هندي اجلن�شية يف  عثمان رم�شان 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )215221( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 

.  تعديالت اخرى  :ل يوجد 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 993

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد يو�شف جابر ال علي - اإماراتي  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ �شمري مناكاد ته�شكي 
ال�شارة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  ال�شارقة(  مدينة  )مطعم  يف  اجلن�شية  هندي   ، كايل  بدي 
مبوجب رخ�شة رقم )535154(  -تغيريات اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 

فردية  اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 994
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد يو�شف جابر ال علي - اإماراتي  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ �شمري مناكاد ته�شكي 
بدي كايل - هندي اجلن�شية يف - ا�شواء مدينة املنامه لتجارة الحذية - والتي تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )548909(  - تغريات اخرى : تغيري ال�شكل القانوين 

من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1005
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ابراهيم عبدالواحد �شالح املرزوقي - اإماراتي  
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة/ 
والتي  للحالقة(  البارق  )�شالون  يف  اجلن�شية  باك�شتانية   - �شهزاد  عثمان  �شكور  رابيه 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )722191(  تغيريات اخرى : تغيري ال�شكل 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اإىل  موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1006

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ ميثاء �شيف علي بن بخيت الفال�شي - اإماراتية  اجلن�شية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  ح�شة اىل ال�شيدة/ وفاء �شعيد عبدالغني البناء 
- مينية اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : كا�شو ل�شياغة الذهب ، ترخي�س رقم )501133(  - تعديالت 
اخرى : حيث مت تنازل �شاحبة الرخ�شة لخر ودخول وكيل خدمات جديد عليها وتغيري ال�شكل 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1007

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ بابا باول راتان باول ، هندي  اجلن�شية يرغب يف 
- جعفر  الثاين  الطرف  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع 
والتي  ال�شرور(  دار  )بقالة  يف  اجلن�شية  هندي   - بتيل  فايل  ابراهيم  بتيل  ابراهيم 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم ) 603443(  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1004
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عمر ح�شن حممد �شهيل القحطاين - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ بويتار �شينك 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  القرهود(  - هندي اجلن�شية يف )منجرة ج�شر  غورميل 
مبوجب رخ�شة رقم )215568( - تغيريات اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 

فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 الدعوى  رقم   2016/1395  جتاري جزئي  

املدعي : القرم للتعليم - منطقة حرة - �س ذ م م 
املدعي عليه : موؤ�ش�شة هبتاجون للديكور 

مو�شوع الدعوى : مطالبة مالية 
املطلوب اإعالنه :  املدعي عليها / موؤ�ش�شة هبتاجون للديكور - حيث ان املدعية اقامت 
ال�شاعة  يونيو 2017   1 املوافق  اخلمي�س  يوم  اخلبري  وحدد  اعاله  املذكورة  الدعوى 
10.30 �شباحا لعقد اجتماع اخلربة واملعاينة ، لذا فانت مكلف باحل�شور امام اخلبري 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد واح�شار مذكرة لدفاعك و�شور من امل�شتندات ، ويف 
حالة عدم ح�شورك �شيبا�شر اخلبري اعماله وذلك مبقر العمال مو�شوع الدعوى 

  .)RES4-27( والكائنة يف �شقة ال�شيد عبداهلل يف القرم ال�شرقي
اخلبري الهند�سي املنتدب 

اإعـــــــــالن بالن�ســــــــر   

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

ب�شفتي انا/ ليلى غامن احلمريي خبريا حما�شبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة دبي 
البتدائية املوقرة باجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم )2017/57( نزاع تعني 
خربة جتاري - دبي  - فاننا قد قررنا دعوة ال�شادة امريك انرتنا�شيونال للتجارة 
- �س ذ م م وميثلها ال�شيد/ �شايجوت �شينغ �شاهاين او من ميثلها قانونا ب�شفتها : 
املدعي عليها بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله - للح�شور اىل مقر مكتبنا بدبي- 
�شارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري - بناية الزرعوين - الطابق ال�شاد�س - 
مكتب رقم )602( ت : 042517720 - ف : 042517721  -  وذلك يوم الثالثاء املوافق 
2017/5/30 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا )10.00( ويرجى منكم اح�شار كافة 

امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.  
اخلبري احل�سابي 
ليلى غامن احلمريي                  

اإعالن بالن�سر
دعوة لجتماع خربة ح�سابية 

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/25   
رقم   هوية  بطاقة   - اجلن�شية  اإم��ارات��ي   - علي  دروي�����س  �شليمان  جا�شم  ال�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
784196154058091 - وب�شفته مالك / خياط احلر - رخ�شة جتارية رقم )240043( �شادرة من دائرة التنمية 
القت�شادية - فرع دبا احل�شن ون�شاطه التجاري : خياطة املالب�س الن�شائية باأنه تنازل عن ح�شته يف / خياط 
الهوية رقم  احلر والبالغة 100% وذلك لل�شيد/ اكرم ح�شني جاكر ح�شني - بنغالدي�شي اجلن�شية - بطاقة 
784199060626878 مع تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات حملي ، ليكون املتنازل 
 -  784196154058091 : رقم  ، بطاقة هوية  اإماراتي اجلن�شية   - دروي�س علي  �شليمان  ال�شيد/ جا�شم  نف�شه 
وكيل خدمات حملي يف الرخ�شة ، وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها عاله وله 
حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة  وعمال لن�س املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( 
ل�شنة 1991 يف �شان الكاتب العدل فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على 
هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن  وال�شت�شتكمل 

الجراءات القانونية.

الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

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

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
    يف الق�سية رقم 2016/2164  جتاري كلي 

امل���رف���وع���ة م����ن/ ب��ن��ك اب��وظ��ب��ي ال���ت���ج���اري ب��وك��ال��ة : ب��ي��ت احل��ك��م��ة للمحاماة 
امتياز  كونرتاكتور  م�شنع   -1  : عليهم  املدعي   : �شد  القانونية  وال�شت�شارات 
حميد  �شالح  جمال   -3  ، علي  �شعبان  امتياز  2-ك��ون��رتاك��ت��ور  م   م  ذ   - للزيوت 
ال�شويدي - بال�شارة اىل تكليف حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية  املوؤرخ يف 
2017/5/24 واملت�شمن تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما 
بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�شية املذكورة يوم الحد  املوافق 2017/6/4 
ال�شاعة 11.00 �شباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد 
القطرية(  )اخل��ط��وط  للتاأمني  الوطنية  دب��ي  مبنى   - بور�شعيد   - دب��ي  ل��وت��اه- 
الطابق 3  مكتب رقم 302   لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة 

مالديكم من م�شتندات ومذكرات 
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 يف  الدعوى 2016/593 جتاري كلي  

�شد املدعي عليه : احمد حممد جا�شم حممد جا�شم 
املقامة من : البنك التجاري الدويل 

  2016/593 رق��م  حتت  البتدائية  الفجرية  مبحكمة  �شدكم  مقامة  دع��وى  هناك  ان  مبا 
جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال 
ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�شو�س  م   1992 ل�شنة  الث��ب��ات  قانون  باحكام 
حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
 ، : 11 ظهرا  ال�شاعة 30  املوافق 2017/5/30 يف مت��ام  الثالثاء   ي��وم  وذل��ك  ادن��اه  املو�شح 

ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

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

 اجتماع خربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

    اإعالن بالن�سر
   رقم 2017/3299   

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شالمي - بوكالة املحامي  من�شور عبداهلل الزرعوين 
املنذر اليه : علي مو�شى على خريي عبداهلل - جمهول القامة 

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره )223.769.31( درهم نتيجة الخالل ب�شداد 
الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقود البيع بالتق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر وال 
/N/ال�شيارة رقم )88623/خ�شو�شي التنفيذية على  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر 
دبي( من نع )ني�شان  باترول - ابي�س( �شخ�شيا وذلك يف موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ 
تبليغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع 
حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

    اإعالن بالن�سر
   رقم 2017/3300   

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شالمي - بوكالة املحامي  من�شور عبداهلل الزرعوين 
املنذر اليه : حممد �شعيد زيدوه حممد  - جمهول القامة 

يخطر املنذر / املنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره )147.303.01( درهم نتيجة الخالل ب�شداد 
الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقود البيع بالتق�شيط وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر وال 
/H/ال�شيارة رقم )39425/خ�شو�شي التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �شي�شطر 
دبي( من نع )تويوتا لند كروزر  - ابي�س لوؤلوؤي( �شخ�شيا وذلك يف موعد اق�شاه �شبعة 
ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3293   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1-�شراع ال�شفينة للخدمات الفنية- ذ م م 

اليه ويف ح��ال عدم  املنذر  املنذر  2- عزيز خ��ان خاي�شتا ج��ان - ينذر  
ال�شداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد الإيجار لوجود 
فرتة بدون ا�شتحقاق حيث �شيك اليجار املرجتع  بتاريخ  2017/5/10   
ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك ح�شب 
ننذركم   - اليجارية  املنازغات  ف�س  مركز  ل��دى  املتبعة  الج���راءات 

بالخالء وت�شليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3294   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /  النايا لتجارة اخل�شار والفواكه - موؤ�ش�شة 2-جمد اليا�س 
بطر�س - ينذر  املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد لقيمة املتاأخرات 
ا�شتحقاق من   بدون  لوجود فرتة  الإيجار  بح�شب عقد  الغري مدفوعة 
تاريخ  2017/5/5  حيث انتهاء عقد اليجار وجتديده من تلقاء نف�شه 
ه��ذا العالن  ن�شر  تاريخ  يوما من  ،  ومبهلة مدتها )30(  مل��دة جديدة 
وذلك ح�شب الج��راءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية - 

ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3306   

املنذر : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م 
املنذر اليه : �شركة �شت�شون انف�شتمنتز ليمتد 

قطعة ار�س رقم 598-1319 
فان املنذرة تنذر املنذر اليها باخاللها بتنفيذه ال�شروط املن�شو�س عليها يف  اتفاقية التاأجري وعليه تقوم مبنح املنذر اليها 

مهلة زمنية قدرها )4( اربعة ا�شابيع لتنفيذ ما يلي : 
اأ. �شداد مبلغ وقدره -/8.486.521.07 درهم )ثمانية ماليني واربعمائة و�شتة وثمانون الف وخم�شمائة وواحد وع�شرون 
امل�شتحق عن ايجار الر�س ور�شوم اخلدمة ور�شوم ال�شرف ال�شحي املتجمعة  املبلغ الجمايل  درهم و�شبعة فل�س( مقابل 

حتى التاريخ املرجعي لهذا النذار القانوين 
ب . ت�شحيح الخاللت املنوه عنها فيما يتعلق بالتن�شل من الوفاء بن�س املادة )د( 4  املن�شو�س عليها يف اتفاقية التاأجري 
وذلك بال�شكل الذي ير�شى موكلنا -  يف حال عدم متكن املنذر اليها من اللتزام بتنفيذ املذكور بعالية عندئذ يكون ملوكلنا 
الدخول  اإع��ادة  ، يكون ملوكلنا احلق يف  اخر  او ت�شرف  اج��راء  اي  اليجار دون احلاجة اىل  اتفاقية  الكامل يف ف�شخ  احلق 
وا�شتعادة حيازة العني املوؤجرة دون امل�شا�س مبا ن�س عليه هذا النذار ، ل يجوز ام يوؤول انهاء التفاقية على انه ا�شقاط او 
اعفاء املنذر اليها اي من اللتزامات وامل�شوؤوليات املقررة مبوجب اتفاقية التاأجري ، وهي على �شبيل املثال ولي�س احل�شر 

تعوي�س موكلنا عن كافة اخل�شائر املتكبدة من جراء النهاء املبكر لتفاقية التاأجري

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/3305   

املنذرة : ال�شيدة/ اخلليفة جميلة 
املنذر اليه : 1- �شركة تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد 

املنذرة تنبه على املنذر اليه بالتي : 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 368.950 درهم وديا 
اللجوء ملحاكم  املنذرة اىل  ال�شداد وديا �شوف ت�شطر  ويف حالة عدم 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  املبلغ  وا���ش��رتداد  العقد  بف�شخ  للمطالبة  دب��ي 

ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3304   

املنذرة : ال�شيدة/ اخلليفة جميلة 
املنذر اليه : زانادو للتطوير العقاري - لذلك  

املنذرة تنبه على املنذر اليه بالتي : 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 368.950 درهم وديا 
اللجوء ملحاكم  املنذرة اىل  ال�شداد وديا �شوف ت�شطر  ويف حالة عدم 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  املبلغ  وا���ش��رتداد  العقد  بف�شخ  للمطالبة  دب��ي 

ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 
  الكاتب العدل

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 يف الدعوى رقم 2017/686 جتاري جزئي  

املدعى عليه : فردان عظم حممد عظم 
)ال��ع��ن��وان : اإم����ارة دب��ي - ج��م��ريا 1 - ���ش��ارع ج��م��ريا - ���ش��ارع رق��م 8a - ب��ال��ق��رب م��ن حديقة 
للحيوانات والقن�شلية الأملانية - فيال رقم a14 - هاتف 5590700-04 ، فاك�س : 04-4504114 

، هاتف متحرك 7862667-055 - �شندوق بريد 49875  
يوم  وذل��ك  ادن��اه  امل��دون  امل�شريف   املقرر مبكتب اخلبري  اجتماع اخل��ربة  يرجى احل�شور اىل 
الدعوى  املوافق 2017/6/1 وذلك لبيان دفوعكم يف  ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا  اخلمي�س 

املرفوعة عليكم من قبل �شركة اإميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م(  
بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات - بناية ال�شم�س امل�شيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�شيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ �شاه عامل 
�شوج مياه ، اجلن�شية : بنغالدي�س  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته 
الرخ�شة  ن�شاط   ، وال�شيل  العبايات  خلياطة  القمر  جنم  التجاري  ال�شم  يف   %100 البالغة 
رخ�شة  خورفكان  يف   القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ، وال�شيل  العبايات  خياطة 
مهنية رقم 533733 ال�شادر بتاريخ 2005/2/16 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان اىل 
، بن�شبة %50  ، اجلن�شية : الإم��ارات  كال من ال�شيد/ �شعود حبيب عبداهلل حممد الزعابي 
ليكن   -  %50  : بن�شبة   ، بنغالدي�س   : اجلن�شية   ، كبري  احمد  كبري  ر�شوان  حممد  ال�شيد/ 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر 
                     اىل امل��دع��ي عليه/الرئي�شي لتجميل احل��دائ��ق - ���س ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/6/12   ال�شاعة 9.30  

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل ، بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 2976/2017/13 
2986/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
اخرت زمان جل نواز خان 

جهانغري عامل عبدالقدو�س 

مبلغ املطالبة
26034  درهم + تذكرة العودة 
26100  درهم + تذكرة العودة

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع - �س ذ م م    
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/6/12   ال�شاعة 9.00 

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل ، بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال 
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ا�شم املدعي
 غالم عبا�س لل دين 
رغبت خان وزير خان 

مبلغ املطالبة
24925 درهم + تذكرة العودة 
74250 درهم + تذكرة العودة

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2473 جتاري جزئي                                                
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  نياز  �شيد  �شعيب  �شيد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/19 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ بنك م�شر - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 53.132.16 
درهم ، فقط ثالثة وخم�شون الف ومائة واثنان وثالثون درهما و 16 فل�شا وفائدة 
ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته   ، ال�شداد  م وحتى  تاريخ 2015/6/1  9% من 
حكما  طلبات.   من  ذل��ك  زاد  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمعية الإمارات ملتالزمة داون تخرج جمموعة من ا�ضحاب الهمم
•• دبي-الفجر:

اأنهى اأ�شحاب الهمم من ذوي متالزمة داون ال�شهر الأول 
من التدريب املهني  يف املدر�شة الثانوية الفنية - ثانوية 
بتخريجهم  املدر�شة  قامت  وقد  التطبيقية،  التكنولوجيا 
اأ���ش��وة ب��اأق��ران��ه��م ت��زام��ن��اً م��ع الم��ت��ح��ان��ات وان��ت��ه��اء العام 
رئي�س جمل�س  نائب  د. منال جعرور  واأ���ش��ادت  ال��درا���ش��ي  
جمعية الإمارات ملتالزمة داون بتعاون املدر�شة و�شيا�شتها 
التي  الهمم  اأ�شحاب  دمج  يف  وال�شت�شرافية  ال�شتباقية  
اآل مكتوم  اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزارء حاكم دبي على 
الأوىل من  ب��ادرة هي  الأ�شبوع يف  الواقع ويف نف�س  اأر���س 

م�شتوى  على  داون  متالزمة  ذوي  من  اأبنائنا  مع  نوعها 
الدولة. وقد اثنت  د. منال على جهود املدر�شة املبذولة منذ 
بالبداية والتي كر�شت خلدمة عملية الدمج و�شاهمت يف 
حتقيق اأهداف ر�شالة اجلمعية يف التمكني والدمج واحلق 
يف امل�شاواة واحل�شول على الفر�س املتكافئة مع اأقرانهم. 
واأ�شافت باأن الإميان بقدرات اأ�شحاب الهمم على التعلم 
حجر  و�شع  يف  اأ�شهم  العملية  واملعارف  املهارات  واكت�شاب 
حياتهم  يف  الفرق  �شت�شنع  التي  القاعدة  وبناء  الأ�شا�س 
نا�شر ع�شو جمل�س  احل��اج  ن��وال  اأ.  وم�شتقبلهم. ومتنت 
الإدارة اأن تعمم الفكرة لأن مثل هذه النماذج احلقيقية يف 
الدمج ت�شتحق اأن يتم ابرازها بال�شكل الذي يليق مبثل هذه 
املبادرات  وقامت ب�شكر اإدارة املدر�شة على جهودها الرامية 

لأ�شحاب  التعليمي  ال��دم��ج  عملية  وت��ع��زي��ز  تفعيل  اإىل 
الهمم، وعربت عن بالغ ال�شكر والتقدير للدكتور حممد 
جنيب مروة مدير املعهد ، ولنائب املدير الإداري الأ�شتاذة 
عبد  الأ�شتاذ  الجتماعي  والخت�شا�شي  املازمي  يا�شمينة 
الأعزاء  والطلبة  الأفا�شل  والأ�شاتذة  املرزوقي  الرحمن 
ال��ذي��ن ت��ف��اع��ل��وا م��ع امل���ب���ادرة ب��ك��ل ت��ف��ان واإخ���ال����س، هذا 
القادم  �شبتمرب  باملعهد يف  الطلبة جمددا  يلتحق  و�شوف 
ل�شتكمال تدريبهم املهني ب�شكل منتظم.  وقد مت تكرمي 
على  الرمزية  والهدايا  التقدير  �شهادات  وتوزيع  الإدارة 
الطلبة الذين كانوا العون لزمالئهم من اأ�شحاب الهمم 
املزيد من  لتقدمي  ا�شتعدادهم  عن  وع��ربوا  عالية،  بهمة 

الدعم امل�شتمر لهم.

�ضهدت م�ضاركة 1500 طالب من "تعليمية عجمان"

ماجد النعيمي ي�ضهد احلفل اخلتامي جلائزة دار الرب للقراآن وال�ضنة بعجمان
التكرمي و�ضملهم  الأوىل  املراكز  "الذكور" ح�ضدوا  من  طالب   105

طالب و110 طالبات، معتربا اأن 
جميع الطلبة امل�شاركني يف اجلائزة 
اآي��ة كرمية  ف��ائ��زون، لأن من تعلم 
فوزا  ف��از  م�شرفا  نبويا  حديثا  اأو 
عظيما، وهو كمن "زرع"، واحل�شاد 
يف "يوم ل ينفع فيه مال ول بنون، 

اإل من اأتى اهلل بقلب �شليم".

عناية خا�ضة
ال��وه��اب اخلاجة،  واأك��د خالد عبد 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
ل��ل��ج��ائ��زة، يف ك��ل��م��ت��ه ب��احل��ف��ل، اأن 
اأولوا  ودولتنا  اأم��رن��ا  وولة  قادتنا 
اه��ت��م��ام��ا ك���ب���ريا حل��ف��ظ ال���ق���راآن 
ال��ك��رمي ورع���اي���ة خ��ا���ش��ة حلفظته 
وال���ع���ام���ل���ني ع���ل���ي���ه، م����ا مت���ث���ل يف 
"القراآن  حت��ف��ي��ظ  م���راك���ز  اإن�����ش��اء 
الدولة  اإم���ارات  الكرمي" مبختلف 
ومناطقها، وقدمت لها دعما �شخيا 
وم��ت��وا���ش��ال، ب��ه��دف غ��ر���س كتاب 
التي  والقيم،  وتعاىل،  تبارك  اهلل، 
وتر�شيخ  اأبنائنا،  نفو�س  يف  حملها 
وتعزيز  والعتدال،  الو�شطية  قيم 
ق��ي��م الن��ت��م��اء ل���الإم���ارات وال���ولء 

لقيادتها الر�شيدة.

الرب" اأح�شنت باإ�شافتها، يف مبادرة 
اإىل  ال�شنة  ح��ول  م�شابقة  ف��ري��دة، 
اإط��ار اجلائزة،  ال��ق��راآن يف  م�شابقة 
لأن القراآن الكرمي وال�شنة النبوية 
�شنوان ل يفرتقان، موؤكدا �شرورة 
حتفيز ال�شباب و�شواهم على تعاهد 
القراآن وال�شنة باحلفظ واملراجعة 
وفق  ان���ق���ط���اع،  ودون  ب��ا���ش��ت��م��رار 
ي��وم��ي، واإخ���ال����س النية  ب��رن��ام��ج 
الكتاب  ح��ف��ظ  يف  ���ش��ب��ح��ان��ه،  هلل، 
يف  يحفظونه  ما  وتطبيق  وال�شنة، 
على  وجت�شيده  العملية،  حياتهم 
واأفعالهم  اأقوالهم  الواقع يف  اأر�س 
ليعرف  ال��ق��راآن،  يليق بحافظ  مبا 
واأخالقهم  بالتزامهم  القراآن  اأهل 

الرفيعة.

مناخات اإميانية
القيم  ال��دور  اإىل  العنزي  د.  واأ�شار 
والهام لأولياء الأمور، الذين زجوا 
القراآنية،  اجل���ائ���زة  يف  ب��اأب��ن��ائ��ه��م 
ما  طيبة،  اإميانية  مناخات  �شمن 
اإىل تربيتهم تربية ح�شنة،  يف�شي 
واأ�ش�س  ���ش��احل��ة  ل��ب��ن��ات  وت��خ��ري��ج 
وعر�شت  مل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا.  را����ش���خ���ة 

عجمان التعليمية، يف كلمة خا�شة 
األقاها يف احلفل، اأن املنطقة تدعم 
املختلفة،  الإ�شرتاتيجية  اخلطط 
ل���ش��م��ي��ا يف اجل����ان����ب الأخ����الق����ي 
منظومة  يعزز  ما  القيمي،  والبعد 
ال��ق��ي��م والأخ�����الق الإي��ج��اب��ي��ة بني 
اأبنائنا الطلبة، وهو ما ا�شتفاد منه 
الذكور  م��ن  ط��ال��ب،   1500 نحو 
املراحل  خم��ت��ل��ف  وم����ن  والإن�������اث، 
العام  ن�شخة  يف  �شاركوا  العمرية، 
ال�شنوية، من  اجلائزة  احلايل من 
وخا�شة،  ح��ك��وم��ي��ة  م��در���ش��ة   60
معربا عن �شكره وتقديره جلمعية 
اجلائزة  لتنظيمها  الرب"،  "دار 
"تعليمية  ط��ل��ب��ة  ب����ني  ال�����ش��ن��وي��ة 
امللمو�س  ودع����م����ه����ا  عجمان"، 
ي��دل على  ال��ذي  للمنطقة، الأم���ر، 
الأخالقي  اجل��ان��ب  على  حر�شها 

العقائدي والقيمي.

امل�ضاركني "فوز" جميع 
عجمان"  "تعليمية  م��دي��ر  واأ���ش��ار 
وطالبة  ط��ال��ب��ا   640 ت���اأه���ل  اإىل 
اجلائزة  من  النهائية  املرحلة  اإىل 
 105 بينهم  م��ن  ف���از  ال��ق��راآن��ي��ة، 

دعم ورعاية
الكبري  ب���ال���دع���م  اخل����اج����ة  ون������وه 
والرعاية،  ال�شامية  والتوجيهات 
التي حتظى بها اجلائزة من جانب 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي،  را����ش���د 
عن  معربا  عجمان،  حاكم  الأعلى، 
الدكتور  لل�شيخ  وت��ق��دي��ره  ���ش��ك��ره 
رئي�س  النعيمي،  �شعيد  ب��ن  ماجد 
لرعايته  ع���ج���م���ان،  يف  ال�����دي�����وان 
وملنطقة  ل���ل���ح���ف���ل،  وح�����������ش�����وره 
لتعاونها  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ع���ج���م���ان 
واللجنة  اجل��م��ع��ي��ة  م���ع  ال���وا����ش���ع 
الطلبة  ولأهايل  للجائزة،  املنظمة 
امل�����ش��ارك��ني، جل��ه��وده��م يف حتفيظ 
ورعايتهم،  لأب��ن��ائ��ه��م  اهلل  ك���ت���اب 
منوها بتخ�شي�س جمعية دار الرب 
تراوحت  للجائزة،  كبرية  ميزانية 

بني 850 و860 األف درهم.

�ضنوان ل يفرتقان
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ف�����ش��ي��ل��ة  واأل���ق���ى 
ع��زي��ز ب��ن ف��رح��ان ال��ع��ن��زي، �شيف 
احلفل  يف  خ��ا���ش��ة  كلمة  اجل���ائ���زة، 
"دار  اأن  ف��ي��ه��ا  اع���ت���رب  اخل���ت���ام���ي، 

•• دبي – الفجر:

���ش��ه��د ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور م��اج��د بن 
���ش��ع��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي، رئ��ي�����س دي����وان 
عجمان،  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اخلتامي  احلفل  الأول،  اأم�س  ليلة 
"دار  ج��ائ��زة  م��ن  ال�شابعة  ل��ل��دورة 
وال�شنة  ال����ك����رمي  ل����ل����ق����راآن  ال�����رب 
اخلا�س  ع���ج���م���ان،  يف  النبوية" 
ال����ذك����ور، مب��ق��ر مركز  ب���ال���ط���الب 
يف  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
عجمان، بح�شور عبد اهلل علي بن 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ف��ال���ش��ي،  زاي���د 
عبد  وخ��ال��د  الرب"،  "دار  جلمعية 
ال���وه���اب اخل���اج���ة، م��دي��ر ف���رع دار 
اللجنة  ورئ���ي�������س  ب��ع��ج��م��ان،  ال����رب 
العليا املنظمة للجائزة، وح�شد من 
والعلماء  وال�شخ�شيات  امل�شوؤولني 
وال����دع����اة وال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ني يف 
مناف�شات اجلائزة، واأولياء اأمورهم 
واأفراد اأ�شرهم وعدد من املهتمني.

بعزف  القراآين"  "احلفل  ب������داأ 
ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي، مب����وازاة م�شهد 
ط��ف��ويل م��ب�����ش��ط ق��دم��ه ع����دد من 
املعاين  بني  ال�شغار، مزج  الطالب 
قدم  فيما  وال��ع�����ش��ك��ري��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
خالد التميمي، امل�شت�شار الإعالمي 
احلفل،  عريف  ال��رب،  دار  جلمعية 
القيم  اأه��م��ي��ة  ح��ول  م��وج��زة  كلمة 
القراآنية يف بناء الأجيال، تخللتها 
بعدها  ق���راأ  م��ع��ربة،  �شعرية  اأب��ي��ات 
رع����د ال����ك����ردي ت�����الوة ع���ط���رة من 
كتاب اهلل، تعاىل، ثم عر�س فيديو 
ق�شري ت�شمن مناذج من م�شاركات 
اأع��م��ار خمتلفة، يف  ال��ط��الب، م��ن 
اجل���ائ���زة ه���ذا ال���ع���ام، ب��ني ت���الوات 
ق����راآن����ي����ة وق�����������راءات ل����الأح����ادي����ث 

النبوية.

القيم والأخالق
واأك����د ع��ل��ي ح�����ش��ن، م��دي��ر منطقة 

اجل����ائ����زة، ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج احلفل 
خا�شا  وث��ائ��ق��ي��ا  فيلما  اخل��ت��ام��ي، 
الن�شخة  وق�������ش���ة  �����ش����رية  ي���ح���ك���ي 
ال�شابعة من جائزة دار الرب للقراآن 
وال�شنة النبوية يف عجمان، ا�شتمر 

حلوايل 4 دقائق.

تكرمي م�ضتحق
وكرم ال�شيخ د. ماجد بن �شعيد، يف 
ختام احلفل، الذي تخللته ترتيبات 
الذكور  الطالب  من   105 اأنيقة، 
اجلائزة،  ف��ئ��ات  بجميع  ال��ف��ائ��زي��ن 
التعليمية،  ع��ج��م��ان  منطقة  م��ن 
متعددة  وجن�شيات  امل��واط��ن��ني  م��ن 
الدولة،  اأر�����س  ع��ل��ى  املقيمني  م��ن 
للطلبة  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما 
من  ال�شابعة  بالن�شخة  امل�شاركني 
من  ط�����ال�����ب،   1500 اجل�����ائ�����زة 
اأكرث  يف  امل�شجلني  م��ن  اجلن�شني، 
من 60 مدر�شة حكومية وخا�شة، 
مقابل  ط��ال��ب��ة،   850 بينهم  م��ن 
من  ع���دد  ب��ج��ان��ب  ط��ال��ب��ا،   650
يف  العاملني  والإداري�����ني  املعلمني 
راأ�س اخليمة. وقدم  اإمارة  مدار�س 
تكرميا  ال��ن��ع��ي��م��ي  م���اج���د  ال�����ش��ي��خ 
العنزي،  ع��زي��ز  د.  لل�شيخ  خ��ا���ش��ا 

�شيف اجلائزة.

جهود 9 اأ�ضهر
واأ�شار جمال عثمان ال�شيخ، املن�شق 
اجلهود  اإىل  ل��ل��ج��ائ��زة،  الإع���الم���ي 
ال��ت��ي بذلتها  ال��ك��ب��رية وال����دوؤوب����ة، 
باللجان  امل��ن��ظ��م��ة،  العليا  اللجنة 
املتفرعة عنها، وهي جلان ال�شوؤون 
الإدارية واملالية والعالقات العامة 
الثقافية  وال���ل���ج���ن���ة  والإع�����������الم 
 9 التحكيمية، على مدار  واللجنة 
اأ���ش��ه��ر، ب���دءا م��ن اأك��ت��وب��ر  ت�شرين 
 2016 امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
مايو  م��ن  والع�شرين  ال��راب��ع  حتى 

اأيار اجلاري. 

حممد البواردي ي�ضارك يف منتدى 
جلوب�ضاك براتي�ضالفا لالأمن العاملي 2017

 
•• براتي�سالفا - �سلوفاكيا-وام: 

�شارك معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون الدفاع 
يف املنتدى الأمني العاملي جلوب�شاك براتي�شالفا 2017 يف دورته الثانية 
بح�شور  براتي�شالفا  ال�شلوفاكية  العا�شمة  يف  ام�����س  عقد  ال���ذي  ع�شرة 

وم�شاركة عدد من القيادات ال�شيا�شية والأمنية الدولية .
و ي�شلط املنتدى ال�شوء على املو�شوعات ذات الطابع ال�شرتاتيجي الأمني 

وال�شيا�شي.
واإلتقى معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�شي معايل روبرت كالياك 
نائب رئي�س الوزراء وزير الداخلية يف اجلمهورية ال�شلوفاكية وجرى بحث 
�شلوفاكيا  الإم��ارات وجمهورية  دول��ة  بني  الثنائية  العالقات  تطوير  �شبل 

وتعزيز اأوجه التعاون الع�شكري والدفاعي.
و تبادل اجلانبان وجهات النظر جتاه عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية 
الدولية  املنطقة واجلهود  الأو�شاع يف  امل�شرتك وم�شتجدات  ذات الهتمام 

ملكافحة الإرهاب وتعزيز فر�س ال�شتقرار وال�شالم.
اأي�شا معايل بيرت غادو�س وزير  الدفاع  ل�شوؤون  واإلتقى معايل وزير دولة 
امل�شرتك  الهتمام  ذات  املو�شوعات  ال�شلوفاكي ومت بحث عدد من  الدفاع 
البلدين  بني  والدفاعي  الع�شكري  الثنائي  التعاون  عالقات  تعزيز  و�شبل 
ال�شديقني. ح�شر اللقاءين �شعادة حمد علي الكعبي املندوب الدائم للدولة 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غري املقيم لدى �شلوفاكيا وعدد من 

كبار �شباط وزارة الدفاع وعدد من امل�شوؤولني يف احلكومة ال�شلوفاكية.

قرقا�س يزور مقر الربملان الإ�ضباين 
ويلتقي رئي�س جمل�س ال�ضيوخ يف مدريد

•• مدريد -وام:

قام معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
بزيارة ملقر الربملان الإ�شباين اإلتقى خاللها نوابا ميثلون خمتلف الأحزاب 

ال�شيا�شية يف اإ�شبانيا.
جرى خالل اللقاء .. التطرق اإىل �شبل تو�شيع التعاون الربملاين بني دولة 
الإمارات ومملكة اإ�شبانيا وتعرف معاليه على الغرفة الت�شريعية الإ�شبانية 

من خالل جولة بها.
ال�شيوخ  اأنور قرقا�س مع رئي�س جمل�س  اإجتمع معايل  على �شعيد مت�شل 
اإىل  اإ�شكوديرو  بيوغار�شيا  �شعادة  احلاكم  ال�شعبي  احلزب  ع�شو  الإ�شباين 

جانب اأع�شاء من نواب املجل�س من خمتلف الأحزاب ال�شيا�شية الهامة.
و بحث اجلانبان خالل اللقاء - الذي عقد مبقر جمل�س ال�شيوخ يف مدريد 
و�شبل  البلدين  ب��ني  املتميزة  والربملانية  ال�شيا�شية  ال��ع��الق��ات  م�شرية   -

تطويرها.
الدولة  وزي��ر  باخن  ك��ون��دي  �شعادة  اأي�شا  ال��زي��ارة  خ��الل  معاليه  التقى  و 

ل�شوؤون الدفاع الإ�شباين وا�شتعر�شا العالقات الثنائية بني البلدين.
اإ�شبانيا يف  تاأتي هذه اللقاءات �شمن الزيارة التي يقوم بها معاليه ململكة 

اإطار امل�شاورات ال�شيا�شية التي جمعته مع نظريه الإ�شباين.

مواعيد زيارة النزلء يف اإ�ضالحية 
�ضرطة اأبوظبي خالل رم�ضان

•• اأبوظبي-وام: 

مواعيد  ظبي  اأب��و  ب�شرطة  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  ح��ددت 
زيارات النزلء خالل �شهر رم�شان املبارك من قبل فئات النيابة والن�شاء 

والرجال والهيئات الدبلوما�شية .
زيارة  اجلمعة  يوم  الوثبة  ق�شم  يف  الزيارات  مواعيد  تكون  اأن  املقرر  فمن 
الرجال اأجانب للنزلء الرجال على فرتتني الأوىل من التا�شعة �شباحا حتى 
الواحدة والن�شف ظهراً و الثانية من الواحدة حتى الثالثة وعلى فرتتني 
التا�شعة  الأوىل من  ال�شبت  الرجال يف يوم  للنزلء  العرب  الرجال  لزيارة 
�شباحا حتى الواحدة والفرتة الثانية من الواحدة حتى الثالثة. و ي�شمح 
املحامون  النيابة  النزيالت وت�شاريح  الأح��د  للرجال والن�شاء بزيارة  يوم 
زيارة  الأثنني  يوم  الواحدة ويف  اإىل  التا�شعة  والنزيالت من  النزلء  زيارة 
الن�شاء للنزلء من الرجال ويوم الثالثاء على فرتة واحدة من التا�شعة اإىل 
الثانية فيما حددت يوم الأربعاء زيارات ال�شفارات والهيئات الدبلوما�شية 
للرجال والن�شاء واخلمي�س الأ�شبوع الأول والثالث زيارات الرجال للنزلء 
رجال يف عنرب 9 والأ�شبوع الثاين والرابع زيارة الن�شاء للنزلء الرجال يف 
اأما يف   . نف�س العنرب وجميعها من التا�شعة �شباحاً وحتى الواحدة ظهراً 
ق�شم العني ف�شتكون زيارة الرجال للنزلء من الرجال على فرتتني يومي 
من  الثانية  وال��ف��رتة  ال��واح��دة  اإىل  �شباحا  التا�شعة  من  وال�شبت  اجلمعة 
النيابة لزيارة الرجال  اإىل الرابعة م�شاء والأحد ت�شاريح  الثانية  ال�شاعة 
والن�شاء من التا�شعة �شباحاً اإىل الواحدة ظهرا و ي�شمح للن�شاء يوم الأثنني 
اإىل  �شباحا  التا�شعة  الأوىل من  على فرتتني  الرجال  النزلء من  بزيارة 
الواحدة والفرتة الثانية من ال�شاعة الثانية اإىل الرابعة ويوم الثالثاء على 

فرتتني من التا�شعة اإىل الواحدة ظهرا ومن الثانية اإىل الرابعة م�شاء.
الرجال  م��ن  ال��ن��زلء  زي����ارة  الدبلوما�شية  وال��ه��ي��ئ��ات  ل��ل�����ش��ف��ارات  ي��ت��اح  و   
والن�شاء املحكومني يوم الأربعاء من التا�شعة �شباحا اإىل الواحدة وي�شمح 
التا�شعة  من  اخلمي�س  يوم  الن�شاء  النزيالت  زي��ارة  والعائالت  للمحامني 
ق�شم احلب�س  ال��زي��ارات يف  وح���ددت مواعيد  ال��واح��دة ظ��ه��را.  اإىل  �شباحا 
الإثنني  النيابة  لت�شاريح  الأح��د  يكون  بحيث  النزلء  جلميع  الحتياطي 
الن�شاء والثالثاء رجال والأربعاء ال�شفارات والهيئات الدبلوما�شية وي�شمح 
يف يوم اخلمي�س للرجال والن�شاء بالقيام بالزيارة وجميع املواعيد �شتكون 

من التا�شعة �شباحا اإىل الواحدة ظهراً.
وحددت مواعيد الزيارات بق�شم رعاية الأحداث من قبل املقيمني للنزلء 
ال��ث��ان��ي��ة ع�شرة  اإىل  ال��ع��ا���ش��رة  ال�شباحية م��ن  ف��رتت��ني  ع��ل��ى  ي���وم اجل��م��ع��ة 
القيام  للمواطنني  ي�شمح  ح��ني  يف  ال�شاد�شة  اإىل  الثانية  م��ن  وامل�شائية 

بالزيارة يوم ال�شبت خالل الفرتتني ال�شابقتني.
 ونا�شدت �شرطة ابوظبي الراغبني بزيارة النزلء ممن لديهم ا�شتف�شارات 

التوا�شل مع مركز الت�شال عونك على الهاتف8003333 .

�ضمن مبادرات عام اخلري 

�ضرطة الفجرية تطلق مبادرة قطرة دم ت�ضاوي احلياة 
•• الفجرية -الفجر:

قطرة  مبادرة  الفجرية  ل�شرطة  العامة  القيادة  نظمت 
دم ت�شاوي احلياة للتربع بالدم، بالتعاون مع م�شت�شفى 
الفجرية وذلك �شمن مبادرات عام اخلري التي اأطلقتها 
القيادة للجهود  دع��م  اإط���ار  وت��اأت��ي احلملة يف  ال��ق��ي��ادة، 
واملحتاجني  امل��ر���ش��ى  ح��ي��اة  لإن��ق��اذ  ال��ه��ادف��ة  الإن�شانية 
لنقل الدم، وانطالقاً من حر�شها على تفعيل اجلوانب 
الفجرية  �شرطة  منت�شبي  ب��ني  واملجتمعية  الإن�شانية 

وفئات املجتمع الأخرى.
�شرطة  لأن�شطة  دع��م��اً  احل��م��الت  ه��ذه  تنظيم  ومت��ث��ل 

الفجرية الهادفة اإىل اإظهار الدور الإيجابي للخدمات 
خمتلف  احلملة  وا�شتهدفت  للمجتمع.  تقدمها  التي 
على  والعاملني  والأف����راد،  ال�شباط،  و�شف  ال�شباط، 
م�شتوى املنطقة الأمنية بالفجرية. وقال املقدم دكتور 
�شعيد حممد احل�شاين رئي�س ق�شم الإعالم والعالقات 
اإن�شاين  واجب وح�س  بالدم  التربع  اإن  بالإنابة،  العامة 
راقي، وبادرة جمتمعية تهدف اإىل ت�شجيع اأفراد املجتمع 
الأمنية  ال��ف��ج��رية  منطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وال��ع��ام��ل��ني 
للتربع بالدم، واأ�شاف اأن احلملة تهدف اإىل توفري الدم 
والتعاون  التوا�شل  للمحتاجني، ف�شاًل عن مد ج�شور 

مع خمتلف �شرائح املجتمع.

جائزة دبي للقراآن يف ن�ضختها الـ 21 تنطلق اليوم
•• دبي-الفجر:

ت��������ن��������ط��������ل��������ق م�����������������ش��������اء ال��������ي��������وم 
ال�����������ش�����ب�����ت ف������ع������ال������ي������ات ال��������������دورة 
دبي  مل�����ش��اب��ق��ة  احلادية والع�شرين 
الكرمي و�شتكون  الدولية  للقراآن 
الن�����ط�����الق�����ة ب�����ربن�����ام�����ج ح�����اف�����ل 
والن�شاء،  للمحا�شرات للرجال 
وخ�ش�شت حما�شرات عامة جلميع 
للجاليات املقيمة على ار�س الدولة 
خمتلفة  ولهجات  بلغات  والناطقة 
، و���ش��ت�����ش��ه��د ق����اع����ة غ����رف����ة جت����ارة 
حما�شرات  اأوىل  و����ش���ن���اع���ة دب���ي 
الدكتور  ل��ل��م��ح��ا���ش��ر  ال������دورة  ه����ذه 
�شتكون  ال�������ذي  ع���ب���دال���ك���ايف  ع���م���ر 
النعمة  حما�شرته بعنوان "بني 
واملنعم" بينما تقام اأوىل املحا�شرات 
النه�شة  بجمعية  املخ�ش�شة للن�شاء 
الدكتور  الن�شائية بدبي يلقيها 
حممد حممد اإمام داود بعنوان"املالذ 
الآم�����ن ل��الإن�����ش��ان ف���ى ع���امل �شديد 
الإ�شطراب" وتقام اأوىل املحا�شرات 

الفعاليات  اأن  ترعى  التى  ال��ك��ربى 
بالقاعات  امل��ح��ي��ط��ة  امل���واق���ف  ت��ك��ون 
املحا�شرات  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��ت��ق��ام  ال���ت���ى 
باملجان طيلة فرتة املحا�شرات التى 
مت��ت��د مل����دة ���ش��ت��ة اي�����ام ب��غ��رف��ة دبي 
بجمعية النه�شة  اأي������ام  وث��م��ان��ي��ة 
ملحا�شرات  اي�������ام  و9  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة 
ليجرلند  وذكر  بالن�شر  اجلاليات 
اأحمد الزاهد ع�شو اللجنة املنطمة 
ل���ل���ج���ائ���زة رئ���ي�������س وح������دة الإع������الم 
جميع فعاليات  م�شابقة  دبي  اأن 

امل������خ�������������ش�������������ش������ة ل������ل������ج������ال������ي������ات 
ب���������ش����ال����ة ال����ن���������ش����ر ل����ي����ج����رلن����د 
ب���دب���ي وي���ل���ق���ى امل���ح���ا����ش���رة ب���ل���غ���ة 
�شيد  ال�������ش���ي���خ  ف�����ش��ي��ل��ة  امل����ال����ي����الم 
���ش��ن��غ��ال  و�شتكون  ك��ل��ي��ل  اب���راه���ي���م 
للمجتمع  القراآنية  بعنوان  "الروؤية 
املحا�شرات  جميع  املعتدل"  و�شتبداأ 
ف�������ى مت���������ام ال�����������ش�����اع�����ة ال����ع����ا�����ش����رة 
وال����ن���������ش����ف م���������ش����اءاَ ه����ذا وق����د مت 
الإتفاق مع هيئة الطرق واملوا�شالت 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  اح���دى  وه���ي 

الكرمي  مبا  فيها  للقراآن  الدولية 
منقولة  �شتكون  املحا�شرات  برنامج 
حيث ميكن  على الهواء مبا�شرة 
م�شاهدة  يف خدمة دو  للم�شرتكني 
ال��دول��ي��ة للقراآن  دب���ي  ق��ن��اة ج��ائ��زة 
ال�����ك�����رمي جم�����ان�����اً ع����ل����ى ال����ق����ن����وات 
املخ�ش�شة للم�شابقة عرب بروتوكول 
الإنرتنت IPTV )20 و653( اأو 
من خالل تطبيق دو فيو القناة رقم 
1. يعد تطبيق دو فيو تطبيقاً جمانياً 
التلفزيوين  البث  خدمات  مل�شرتكي 
من دو، الذين ميكنهم تنزيله وذكر 
م�شت�شار  بوملحه  ابراهيم  امل�شت�شار 
لل�شوؤون  دب��ي  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
اللجنة  رئي�س  والن�شانية  الثقافية 
اللجان  جميع  ان  للجائزة  املنظمة 
املنظمة  العليا  اللجنة  ع��ن  املنبثقة 
لنطالقة  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا  اأمت�������ت 
الفعاليات وا�شتقبال �شيوف الدولة 
وي�شرنا ان نرفع اأ�شمى اآيات التهاين 
والتربيكات اىل مقام �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 

رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  واىل 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اخوانهما  رع��اه اهلل واىل  دبي  حاكم 
املجل�س  اع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  ا���ش��ح��اب 
الع���ل���ى ل���الحت���اد ح���ك���ام الم������ارات 
العهود  اأول����ي����اء  ال�����ش��م��و  وا����ش���ح���اب 
المارات  �شعب  واىل  احلكام  ون��واب 
واىل  الطيبة  ار�شه  على  واملقيمني 
�شعوب الأمة ال�شالمية بل و�شعوب 
�شهر  حلول  مبنا�شبة  اجمع  ال��ع��امل 
اخلري والربكة �شهر القراآن والذكر 
ان يتقبل  �شائلني اهلل  �شهر رم�شان 

ويعيد  الع��م��ال  �شالح  ومنهم  منا 
علينا وعليهم جميعا هذه املنا�شبات 
واخلري  باليمن  امل��ب��ارك��ة  الإمي��ان��ي��ة 

والربكة
ع�شو  الزاهد  احمد  ذك��ر  جهته  من 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ورئ���ي�������س وح����دة 
�شريك  مع  وبالتن�شيق  ان��ه  الإع���الم 
اجل���ائ���زة الإع���الم���ي م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
اخلمي�س  ي����وم  ان��ط��ل��ق��ت  ل����الإع����الم 
الدولية  دب���ي  ق��ن��اة ج��ائ��رة  امل��ا���ش��ي 
�شت�شتمر  وال���ت���ى  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن 
اهلل  مب�شيئة  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  ط��ي��ل��ة 
اجلائزة  ه��ذه  فعاليات  لنقل  تعاىل 

املباركة من عدة متاجر.
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السبت   27   مايو    2017  م   -   العـدد  12030  
Saturday  27   May   2017  -  Issue No   1203012

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1417  ا�ستئناف جتاري   
لتدوير  دب��ي  املدخل/2-م�شنع  اخل�شم   ، للمعادن  ام  ان  1-اأي  امل��دخ��ل/  اخل�شم  اىل 
، اخل�شم  م  م  ذ  ال�شكراب  -  املدخل/3-دبي لتجارة  ، اخل�شم  م  م  املعدنية -ذ  املخلفات 
املدخل/4- �شيد �شري عبا�س تقوى ، اخل�شم املدخل/5-�شيد مو�شوى مري نواز�س علي 
مو�شوى  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /امتياز الرب �شيد مويزور رب وميثله 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  الب�شطي  خليفة  لحج  خليفة  �شاحلة   :
الربعاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت    2016/9/22 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2016/80  : رق��م 
املوافق 2017/6/14  ال�شاعة 10.30 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1630  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ملهم �شالح ابو عا�شي 2-ان�س ح�شن احلجلي  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد عارف علي را�شد العبار الفال�شي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن 
مببلغ وقدره )100000 درهم( ورد املدعي عليه مبلغ )370401 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/6/4  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1537  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كومار كي�شين�شاند رام��واين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( فرع دبي وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن 
هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي  
املقررة عليه بواقع 12% من  املركبه  للمدعية مبلغ وقدره )119.202.57 درهم( والفائدة 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام  الوفاء والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف وبدل اتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   املوافق  2017/5/31  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة 

ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/28  عر�ض وايداع عمايل                 

اىل املعرو�س عليه / 1-فينو�س باوتي�شتا لوبيز  جمهول 
امل��دع��ي/ جلف ماركيتينج  جروب  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  ق��د  العو�شي  علي  حاجي  حممد  ع��ب��داهلل   : وميثله 
عليكم العار�س الدعوى ومو�شوعها املطالبة  باإيداع مبلغ 

1167 وعر�شه عليكم. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1538  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كينجر   �شانتو�س  1-بو�شبا   / عليه  املدعي  اىل 
اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( فرع دبي وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل 
بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن 
يوؤدي  للمدعية مبلغ وقدره )103.675.96 درهم( والفائدة املركبه املقررة عليه بواقع 
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام  الوفاء والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
وبدل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/6/1  ال�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

)علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1348   جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�شن فن انرتنا�شيونال �س ذ م م - ب�شفتها ال�شركة مظهرة ال�شيك ل�شالح 
البنك التجاري الدويل( 2-بو�شب راج انكار �شينغ �شينغ )ب�شفته مظهر ال�شيك من ح�شاب 
�شركة �شن فن انرتنا�شيونال �س ذ م م ل�شالح البنك التجاري الدويل(  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ 
وقدره )249.910 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة  12% �شنويا من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/5/28  ال�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1438  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الدنيار خلدمات الفنية - ذ م م - حاليا - يونايتد لالأملنيوم 
- �س ذ م م - �شابقا - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ النور�س لطالء املعادن - 
موؤ�ش�شة فردية -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )64.248 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
امل��واف��ق  2017/6/7  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة  وح��ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1293  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عمار عمر حممد احمد ال�شدادي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اآر بي ام لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )52.900 درهم( والر�شوم 
و  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
الثنني   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ك��ف��ال��ة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  �شمول 
املوافق  2017/5/29  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1637  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بالهول ل�شالح املكيفات   جمهول حمل القامة 
-  قد  اقبال خ��ان  اقبال خ��ان حممد  التنفيذ/ كا�شف  ان طالب  مبا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )13517( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1147 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1578  تنفيذ عمايل 
املنفذ �شده/1- املرحالت ل�شت�شارات الهند�شية   جمهول حمل  اىل 
اأق��ام عليك  �شراج احمد   قد  التنفيذ/ حممد  ان طالب  القامة مبا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )52133( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   3850 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1544  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بيت الإم��ارات للو�شاطة العقارية   جمهول حمل 
اأقام  قد  جونوفا    �شابري  موخابات  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )30040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   2303 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1573  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  ن���وراج  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد    - علي  �شوكت  علي  قا�شم  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  حمل 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )15265( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1252 مبلغ  اىل  بال�شافة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1570   تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- م��دي��ن��ة اجل��م��ال ل��الع��م��ال الفنية - ���س ذ م م   
�شفار علي    بابو مياه  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )17890( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1445 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/367   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- اأميت بالكري�شنان  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/منر بن حممد بن منر احل�شينات الع�شيمي وميثله : 
احمد علي �شالح نا�شر املازمي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وق��دره )21226979(  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/710  عقاري كلي                 
القامة مبا  الهاملي جمهول حمل  ف�شيله  �شعيد  1-عائ�شة حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/امالك للتمويل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : عبداللطيف حممد ابوبكر 
الجارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  احمد 
ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة حمل التفاقية  خالية من ال�شواغل ورد 
احليازة والغاء ا�شارة القيد العقاري والزامه مببلغ وقدره )361.912.32 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/6/6  
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/208 جتاري جزئي                                                
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ب���اري   م�شعود  �شاقيب  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/3/15 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ فراز احمد فريوز احمد ب : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
مائتي وثمانية ع�شر الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمته   2015/11/25 يف  احلا�شل 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/247 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شريجا جوي اأراكال جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/11  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ جون ماجنوران جو�شيف بالزام املدعي عليه بان 
درهم  وال��ف  امل�شروفات  والزمته  دره��م   1375112 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  اتعاب  مقابل 
اليوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�����ش��وري 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/292  جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- نيكول�س جوزيف جنيم  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/على عبد الهادي علي العبديل بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ  �شنويا من    %9 بواقع  والفائدة  دره��م    666.227 وق��دره 
احلا�شل يف 2014/4/10 وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/68  تنفيذ عقاري      

كلي  عقاري   2015/302 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : الق�شية  مو�شوع 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )4057015 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.  

طالب الإعالن : طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود  
املطلوب اعالنه : املنفذ �شده : 1- عبا�س لي�شايل -  جمهويل حمل القامة. 

عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : الإع���الن  مو�شوع 
املبنى ا�شم   -  1114 : رق��م الر���س   - : نخلة جمريا  املنطقة   - �شكنية  �شقة   عن - 

الوحدة : 910 - وف��اء ملبلغ املطالبة  AL SARROOD - B13 - رق��م   :
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/30 تظلم �سرعي                
اىل املتظلم �شده / 1- �شم�س الن�شاء غالم معني الدين   جمهول حمل القامة مبا 
اأن التظلم /هايدي فاروق حممود ال�شيد وميثله : حمدان حممد حمدان عبداهلل 
القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  قد   - ال�شام�شي 
والر�شوم  الق�شر(  )�شوؤون  م�شلمني  تركات   2017/313 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر 
ال�شاعة 9.30  املوافق 2017/5/31    وامل�شاريف. وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  
�شباحا بالقاعة رقم )8(  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/244  ا�ستئناف جتاري   

اىل اخل�شم املدخل / 1-�شاميه عبداهلل هادي خاين  ، اخل�شم املدخل/2- 
�شميار بايابي ، اخل�شم املدخل /3- ريان بايابي  جمهويل حمل القامة 
را�شد  �شعيد  �شيف   : وميثله  �س  بيك  �شو�شيتى  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا 
رقم  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  ال�شام�شي  ال��غ��ب��ار 
يوم  جل�شه  لها  وح���ددت   2016/2/21 بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/753  :
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة    2017/6/21 امل��واف��ق  الرب���ع���اء   
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/285  ا�ستئناف عقاري    

اىل اخل�شم املدخل / 1-اجنيل �شركي�س نيزيبليان  جمهول حمل القامة 
امل�شتاأنف /نورا �شامل الدجيجي زوجة خورين ري�شار تربجيان -  ان  مبا 
ان��درو زوه��راب خورين ري�شار  القا�شر/  عن نف�شها وب�شفتها و�شية على 
تربجيان   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/610 
عقاري كلي بتاريخ 2016/5/22  وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء  املوافق 
وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة    2017/6/6
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/587  ا�ستئناف عقاري    

اىل اخل�شم املدخل / 1-وجي�شرب هويجر ماثي�شني  جمهول حمل القامة 
: مو�شى عي�شى مو�شى  ماتي�شني وميثله  امل�شتاأنف /ج��ان هوجر  ان  مبا 
العامري قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2012/789 
عقاري كلي بتاريخ 2016/5/25 وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء  املوافق 
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة    2017/6/6
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1586  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نيو مارك ل�شيانه املباين �س.ذ.م.م وميثلها بالتوقيع ال�شيد/
رونالد البوكارك جيلبارت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عمر بن نا�شر 
اأق��ام عليك  قد  ال�شيد/�شامي جوتيوم مو�شى  بالتوقيع  الر�شيد وميثله  را�شد  بن 
الدعوى ومو�شوعها ا�شت�شدار امر اداء للمطالبة ب�شداد مبلغ وقدره )257.220( 
درهم )مائتان و�شبعه وخم�شون الفا ومائتان وع�شرون درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
 Ch وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة .
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   1.C.13

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

اأم�س  كا�شتانري  كري�شتوف  الفرن�شية  احلكومة  با�شم  املتحدث  قال 
اإ�شارة اىل زيارة الرئي�س  ان احلوار لي�س معناه النحياز ، وذلك يف 
الرو�شي فالدميري بوتني اىل فرن�شا الثنني املقبل . وقال كا�شتانري 
لإذاعة “فران�س انفو” ان “لدي ثقة باأن الرئي�س اميانويل ماكرون 
نافيا  �شيعرف كيف يتخذ موقفا حازما للدفاع عن م�شالح فرن�شا”، 
اي جماملة اإزاء بوتني الذي �شيتم ا�شتقباله يف ق�شر فر�شاي قرب 
بل  النحياز  لي�س معناه  احل��وار  ان  اعتقد  كا�شتانري  وتابع  باري�س. 
على العك�س انه اإ�شارة باأن بوتني اأتى اىل فرن�شا وطلب لقاء اميانويل 
بوتني ظهر  ي�شتقبل ماكرون  ان  املقرر  . من  والعمل معه  ماكرون 
زيارة  ع��ل��ى  �شنة   300 م���رور  مبنا�شبة  ف��ر���ش��اي  ق�شر  يف  الث��ن��ني 
القي�شر بطر�س الكرب اىل فرن�شا يف العام 1717. و�شتكون الزيارة 
الأوىل لرئي�س رو�شي اىل فرن�شا منذ تويل ماكرون مهامه بعد ولية 
�شلفه ال�شرتاكي فرن�شوا هولند التي �شهدت خالفات عميقة بني 
باري�س ومو�شكو خ�شو�شا حول ت�شوية النزاع يف �شوريا. وكان فريق 
احلملة النتخابية ملاكرون اعرب عن ريبته ازاء رو�شيا واتهمها علنا 
اخرى،  جهة  من  الجتماعي.  التوا�شل  �شبكات  عرب  �شده  بالعمل 
اعترب كا�شتانري ان قمة احللف الطل�شي ولقاء ماكرون مع نظريه 
ال�شاب  الفرن�شي  للرئي�س  اتاحا  ترامب اخلمي�س  دونالد  المريكي 

)39 عاما( ان يخطو خطواته الوىل على ال�شاحة الدولية .

ذكرت �شحيفة وا�شنطن بو�شت و�شبكة )اإن.بي.�شي نيوز(  اأن مكتب 
اأح��د كبار  التحقيقات الحت��ادي )اإف.ب���ي.اآي( و�شع جاريد كو�شرن 
م�شت�شاري الرئي�س دونالد ترامب و�شهره قيد التحقيق فيما يتعلق 
بالتعامل مع رو�شيا. ونقلت وا�شنطن بو�شت عن اأ�شخا�س على دراية 
بالتحقيق قولهم اإن كو�شرن يخ�شع للتحقق ب�شبب لقاءاته يف دي�شمرب 
كانون الأول وتعامالته املحتملة مع ال�شفري الرو�شي وم�شريف من 
مو�شكو. وقالت ال�شحيفة اإن كو�شرن هو امل�شوؤول الوحيد من البيت 
ويبحث  التحقيق.  يف  رئي�شيا  �شخ�شا  يعترب  باأنه  املعروف  الأبي�س 
وزارة  عينته  وم�شت�شار  الكوجنر�س  جل��ان  من  وع��دد  )اإف.ب�����ي.اآي( 
العدل يف مزاعم تدخل رو�شيا يف النتخابات الأمريكية لعام 2016 
ويف العالقات املحتملة بني حملة ترامب الرئا�شية وم�شوؤولني رو�س 
ي�شعون للتاأثري على النتخابات. ويع�شف اجلدل باإدارة ترامب منذ 
اأقال مدير مكتب التحقيقات الحتادي جيم�س كومي يف العا�شر من 
مايو اأيار. ونفت مو�شكو مرارا املزاعم وينفي ترامب اأي تواطوؤ مع 
بكو�شرن ل  الهتمام  اأن  نيوز(  )اإن.بي.�شي  م�شوؤولون  واأبلغ  رو�شيا. 
يعني اأن املحققني ي�شتبهون به اأو يعتزمون توجيه اتهام له. وقالت 
جيمي جورليك، وهي واحدة من حمامي كو�شرن، يف بيان اإن موكلها 

�شيتعاون مع التحقيق.

ال�شامي حلقوق  امل��ت��ح��دة  الأمم  رع��د مفو�س  ب��ن  زي��د  الأم���ري  دع��ا 
الإن�شان كل القوى اجلوية العاملة يف �شوريا اإىل اإيالء اهتمام اأكرب 
بالتمييز بني الأهداف الع�شكرية امل�شروعة واملدنيني عند ت�شعيدها 

لل�شربات اجلوية التي ت�شتهدف تنظيم الدولة الإ�شالمية.
وقال الأمري زيد يف بيان : اأعداد حالت القتلى وامل�شابني املتزايدة 
الزور  دي��ر  يف  جوية  �شربات  عن  بالفعل  جنمت  التي  املدنيني  بني 
والرقة تعطي انطباعا باأن التدابري التي اتخذت يف الهجمات رمبا 
اأوا�شط  يف  جوية  �شربات  اأن  زي��د  الأم���ري  واأ���ش��اف  كافية.  تكن  مل 
ن�شاء،  امل���زارع، معظمهم  العاملني يف  24 من  اأي��ار قتلت نحو  مايو 
يف اإح��دى قرى �شرق الرقة واأودت بحياة ما ل يقل عن 59 مدنيا 
يف مناطق �شكنية بدير الزور. وقال املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان 
اإن �شربة جوية م�شاء اأم�س الأول اأوقعت ما ل يقل عن 35 قتيال 
مدينة  يف  داع�س  تنظيم  من  مقاتلني  اأ�شر  من  اأف��راد  بينهم  مدنيا 
امليادين اخلا�شعة ل�شيطرة املت�شددين قرب دير الزور ب�شرق �شوريا. 
وذكر متحدث با�شم التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة ويقاتل 
داع�س يف ت�شريحات لرويرتز اأن قوات التحالف نفذت �شربات قرب 

امليادين يومي 25 و26 مايو اأيار وجتري تقييما للنتائج.

عوا�سم

باري�س

جنيف

وا�شنطن

قوات النظام ت�ضتعيد طريق يربط دم�ضق بتدمر 
•• بريوت-اأ ف ب:

ا�شتعادت قوات النظام ال�شوري للمرة الوىل منذ 2014 الطريق الدويل 
الوا�شل بني دم�شق ومدينة تدمر الأثرية، بعدما متكنت بدعم رو�شي من 
طرد املتطرفني من منطقة �شحراوية وا�شعة، وفق ما افاد املر�شد ال�شوري 

حلقوق الن�شان اجلمعة.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س متكنت قوات 
النظام ال�شوري ليل اخلمي�س من ا�شتعادة ال�شيطرة على التو�شرتاد الدويل 
الوا�شل بني مدينة تدمر ودم�شق الواقعة على بعد 240 كيلومرتاً منها.

واأو�شح : ا�شتطاعت قوات النظام وبدعم من الطائرات الرو�شية التي �شنت 
�شربات كثيفة، من طرد مقاتلي داع�س من منطقة �شحراوية متتد على 
م�شاحة اكرث من الف كيلومرت مربع، م�شيفاً ان مقاتلي التنظيم ان�شحبوا 

ب�شكل متتال من مواقعهم نتيجة للق�شف الكثيف .
على  لل�شيطرة  ا�شبوع  قبل  هجومها  املر�شد  بح�شب  النظام  ق��وات  وب��داأت 
الواقعة يف حمافظة حم�س  الفا�شلة بني مدينتي دم�شق وتدمر  املنطقة 

)و�شط(.
املتحدة  المم  منظمة  قائمة  على  امل��درج��ة  الث��ري��ة  ت��دم��ر  مدينة  وت��ق��ع 
قلب  يف  الإن�شاين،  العاملي  للرتاث  )يون�شكو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
وا�شعة  اأج��زاء  العام على  ي�شيطر منذ  التنظيم  التي كان  ال�شورية  البادية 
ال�شربات  الأخ��رية حتت وط��اأة  الأ�شهر  يف  ان يرتاجع تدريجياً  منها قبل 

الرو�شية.
ومنذ اذار مار�س، بات الو�شول اىل تدمر متاحاً عرب مدينة حم�س، مركز 
املحافظة، الواقعة على بعد اكرث من 150 كيلومرتا غربها، بعدما متكنت 

القوات احلكومية من طرد تنظيم داع�س الإرهابي منها.
وكان التنظيم قد �شيطر على مدينة تدمر للمرة الأوىل يف اأيار مايو 2015 

قبل ان ت�شتعيدها قوات النظام بدعم رو�شي يف اذار مار�س 2016.

اإميانويل ماكرون فر�ضة قد ل تعاد:

فرن�ضا الأملانوفيل �ضرط اإحياء الحتاد الأوروبي...!
اما ان ينجح اإميانويل ماكرون مع اأملانيا اأو يف�ضل مع كل اأوروبا

مادورو يقرتح حوارًا يف اطار اجلمعية التاأ�ضي�ضية دوتريتي يدعو املتمردين للحوار 
•• اإليجان �سيتي-رويرتز:

ح�شارا  اإن  اأم�س  دوتريتي  رودريجو  الفلبيني  الرئي�س  قال 
ل ي����زال م�����ش��ت��م��را ي��ف��ر���ش��ه م��ت�����ش��ددون يف م��دي��ن��ة بجنوب 
الفلبني  الإرهابي وجودا يف  اأن لتنظيم داع�س  اأظهر  البالد 
ووجه حديثه للمتمردين قائال اإن الفر�شة ل تزال �شانحة 
اإنه كان يعتزم اإجراء حوار  لإحالل ال�شالم. وقال دوتريتي 
ثالثة  منذ  اجلي�س  تقاتل  التي  م��وت  جماعة  مت�شددي  مع 
واأ���ش��اف يف كلمة  م��راوي بجزيرة مينداناو.  اأي��ام يف مدينة 
“ر�شالتي  القريبة من م��راوي  �شيتي  اإليجان  اأم��ام جنود يف 
يف الأ�شا�س لالإرهابيني على اجلانب الآخر هي اأننا ل يزال 

باإمكاننا حل هذا عرب احلوار.

ذات  ف��رن�����ش��ا  ف�����ش��ل��ت  م���ا  واإذا      
على  ف�شيرتتب  المل�����اين،  ال��ه��وى 
مناه�شة  موجة  فقط  لي�س  ذل��ك 
ت��اأك��ي��د دون لب�س،  لأوروب�����ا، وامن���ا 
خ�شبة  تربة  جتد  جلرمانوفوبيا 
منذ زمن يف فرن�شا، خ�شو�شا بني 

املثقفني. 
   لقد خّل�س جّيدا زيغمار غابرييل 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأمل����اين، الرهان 
الرئي�س  ت��ت��وي��ج  ي����وم  وال���ت���ح���دي 
الفرن�شي اجلديد: انت�شاره يحمل 
يف  ل��ن��ا  بالن�شبة  واج��ب��ا  داخ��ل��ه  يف 
ينج���ح  اأن  يج��������ب  لأن��ه  اأملاني��������ا 

ماكرون..
لوبان  ال�����ش��ي��دة  ف���ان  ف�����ش��ل،  واإذا   
�شتكون رئي�شة بعد خم�س �شنوات، 
و����ش���وف ت��خ��ت��ف��ي اأوروب��������ا. ام����ا ان 
ينجح ماكرون مع اأملانيا، اأو يف�شل 

مع كل اأوروبا.

••الفجر - فريديريك كولر   
ترجمة خرية ال�سيباين

   يف وق��ت غ��ري بعيد ك��ان اجلميع 
اأوروبا  ان  ه��ا  ولكن  وفاتها،  يعلن 
جتد نف�شها يف و�شع اأف�شل بكثري 
ماكرون.  اإمي��ان��وي��ل  ان��ت��خ��اب  بعد 
موؤيدا  فقط  لي�س  الأخ����ري،  ف��ه��ذا 
اي�شا،  اأمل��ان��وف��ي��ل  لأوروب������ا، وامن����ا 
امل��اين على غرار  اأي �شاحب هوى 

احلكومة التي �شكلها.
يتوفر  دي���غ���ول، مل  ع��ه��د  ف��م��ن��ذ    
يعلن  ف���رن�������ش���ي  ت���ن���ف���ي���ذي  ج����ه����از 
�شراكة  ل�شالح  انت�شاره  �شراحة 
العدد  وبهذا  برلني،  مع  متجددة 
واأولهم،  الأمل��ان��وف��ي��ل  ال����وزراء  م��ن 

اإدوارد فيليب. 
وه����ذا امل��ع��ط��ى، ه���و ���ش��رط احياء 

وعد الربيع الأوروبي
   وخللق هذه الديناميكية، هناك 
ا�شت�شرافيني  ق�����ادة  اإىل  ح���اج���ة 
وبراغماتيني. وهذا ميكن اأن يكون 
ح��ال م��اك��رون واأجن��ي��ال مريكل اأو 
�شولتز.  مارتن  املحتمل،  خليفتها 
التي ل يزال يتوق  فعظمة فرن�شا 
الفرن�شيني،  م��ن  كبري  ع��دد  اليها 
اأوروب���ا  اأوروب����ا،  ال  لهم  تكفلها  ل 
اأي�شا وبطريقة جيدة  التي تخدم 
مكانها  ب��ا���ش��ت��ع��ادة  اأمل��ان��ي��ا  م�شالح 
نفوذا،  الأك���رث  مبعنى،  الطبيعي، 
تت�شبب يف  ان  دون  ال��ق��ارة  قلب  يف 

�شراع جديد.
م�����اك�����رون  ف����ر�����ش����ة  وت����ت����م����ث����ل     
وم���ريك���ل يف ان��ه��م��ا ي��ل��ت��ق��ي��ان مع 
احدى  م��ن  تخّل�شت  وق��د  اأوروب����ا 
التجديد  ام��ام  الرئي�شية  عقباتها 
ويف  املتحدة.  اململكة  املوؤ�ش�شاتي: 

الحت������اد الأوروب�����������������������ي، وم����ا على 
ال��ع��ث��ور على  ال  واأمل���ان���ي���ا  ف��رن�����ش��ا 
و�ش������ط  وح��ّل  ت�ش����وية  مف������ردات 
يعط����ي معنى لبناء القارة يف نظر 

�شعوبها.
تقا�شم  تتطلب  الت�شوية  ه��ذه      
امل�����ش��وؤول��ي��ات وال��ت�����ش��ح��ي��ات، فعلى 
ف���رن�������ش���ا اإج�����������راء الإ������ش�����الح�����ات 
ال��الزم��ة ل���ش��ت��ع��ادة م�����ش��ار النمو، 
اأملانيا  وعلى  م��وؤمل��ا،  ذل��ك  و�شيكون 
الت�شامن  واجب حتّمل مزيد من 
لدعم هذا النتعا�س، و�شيكون هذا 

مكلفا.
الوىل  ال�شفحة  خل�شت  وق��د      
ل�شبيغل امل�شاألة بهذا العنوان حتت 
�شورة ماكرون �شديق مكلف جدا، 
وعنوان فرعي: اإميانويل ماكرون 
اأن  يجب   ... واأملانيا  اأوروب���ا،  ينقذ 

تدفع .

نف�س الوقت، فان اأبطال النكما�س 
والنغالق القومي، بولندا واملجر، 
التهديد  تهمي�شهما من خالل  مت 
بفر�س عقوبات عليهما من طرف 

بروك�شل. 
   ومع ذلك، فاإن هذا الوعد بربيع 
اإذا  الأج��ل  �شيكون ق�شري  اأوروب���ي 
ذلك  الأف�����ع�����ال، مب���ا يف  مل مت��ن��ح 
ال��رم��زي��ة، وب�����ش��رع��ة، ���ش��ك��ال لهذا 
برونو  ان  ����ش���ك  ول  ال���ت���ج���دي���د. 
الفرن�شي،  القت�شاد  وزير  لومري، 
ون��ظ��ريه وول��ف��غ��ان��غ ���ش��اوب��ل، وزير 
�شي�شعان  ال��ق��وي،  الأمل���اين  املالية 
منطقة  مل�شتقبل  ت�شورا  بالتاأكيد 
اليورو وحوكمتها اجلديدة، مع اأو 
بدون معاهدة جديدة. ولعل اتفاقا 
يلوح يف الأفق حول اأوروبا متعددة 
�شلل  حالة  من  للخروج  ال�شرعات 

اأوروبا 28.

الإ�ضارة اليونانية
   ط��ري��ق��ة واح����دة ل��الإق��ن��اع بهذه 
ال���رغ���ب���ة يف اإ������ش�����الح ج�������ذري – 
ك��م��ا ي���ق���ول م����اك����رون - ي��ج��ب اأن 
قوي�������ة:  لفت��������ة  خ��الل  م��ن  مت��ر 
اإىل  الأك�ش��جني  اإعطاء جرعة من 
وذلك  امل��ث��ال،  �شبيل  على  اليونان، 
اإع��������ادة  على  اأخي������را  بامل�شادقة 
جدولة ديونها، التي ل مفر منها، 
وق���د ���ش��وت��ت اث��ي��ن��ا ل��ل��م��رة اللف 
وخف�س  التق�ش��������ف  �شيا�شة  على 

امليزانية. 
  وهذا �شيرتك تاأثريه وب�شمته يف 
كامل اأوروبا، اذ كانت هذه الق�شية 
واح�������دة م����ن ن���ق���اط ال�������ش���رخ بني 
باري�س وبرلني، بني �شمال وجنوب 
القارة. هناك حاجة ملحة لإعطاء 
اإ�شارة اأمل: بعد التق�شف، انطالقة 

جديدة ممكنة.

ا�شهر  منذ  املعار�شة  وتطالب  انتخاب.  اي  عليهم يف  تنت�شر 
بانتخابات عامة مبكرة وتنظم تظاهرات يومية تقريبا، دعما 
كل  م��ن  �شبعة  ان  ال���راأي  ا�شتطالعات  وتفيد  املطلب.  لهذا 
ع�شرة فنزويليني، يتمنون ا�شتقالة مادورو يف الوقت الراهن. 
واأعلنت املعار�شة التي ت�شيطر على الربملان انها لن ت�شارك 
التاأ�شي�شية التي دعا اليها م��ادورو، لأنها  يف عملية اجلمعية 

تعترب القانون النتخابي املعد لتعيني اع�شائها منحازا .
املجتمع  من  خا�شة  قطاعات  الع�شاء  ه��وؤلء  ثلث  و�شتعني 
انتخاب  اىل  وبال�شافة  كبري.  بنفوذ  احلكومة  فيها  تتمتع 
املجل�س  اعلن  يوليو،  مت��وز  يف  املحدد  التاأ�شي�شية،  اجلمعية 
م�شالح  بخدمة  املعار�شة  تتهمه  ال��ذي  النتخابي  الوطني 

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

اقرتح الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو على قادة املعار�شة 
التاأ�شي�شية  اجلمعية  عملية  اط��ار  يف  احلكومة  مع  التحاور 
وقال  قاطعا.  رف�شا  ترف�شها  املعار�شة  لكن  اطلقها،  التي 
مادورو خالل اجتماع عام يف كراكا�س اوؤكد دعوتي اىل احلوار 
، كا�شفا عن ا�شماء القادة الأربعة للمعار�شة الذين دعاهم اىل 
طاولة احلوار. وا�شاف مادورو الذي خلف الرئي�س الراحل 
لإجراء  ا�شتعدادي  اوؤك��د   )2013-1999( ت�شافيز  هوغو 
مناق�شات يف اطار اجلمعية الوطنية التاأ�شي�شية مع م�شوؤويل 
املعار�شة. لكنه اأو�شح اأنهم خائفون لأنهم يعرفون ان الثورة 

مقررة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  احل��ك��ام  انتخابات  ان  ال��رئ��ا���ش��ي،  الفريق 
كانون   10 يف  �شتجرى   ،2016 دي�شمرب  الأول  ك��ان��ون  يف 
الأول دي�شمرب املقبل. والعملية املوؤدية اىل ت�شكيل اجلمعية 
للمعار�شة  التام  الرف�س  رغم  على  انطلقت،  قد  التاأ�شي�شية 
اخلمي�س  النتخابي  الوطني  املجل�س  واعلن  فيها.  امل�شاركة 
ان ت�شجيل املر�شحني �شيجرى يف الأول والثاين من حزيران 
ابريل بحملة  ني�شان  الأول من  املعار�شة منذ  وتقوم  يونيو. 
بانتخابات عامة  للمطالبة  انحاء فنزويال،  تظاهرات يف كل 
�شخ�شا   57 قتل  التظاهرات،  ه��ذه  ويف  م���ادورو.  وا�شتقالة 
وا���ش��ي��ب ح���واىل الل���ف ب��ج��روح واوق����ف اك���رث م��ن 2800 

�شخ�س، كما تقول منظمة فورو بينال غري احلكومية.

الحتاد الوروبي فر�شة اخلال�س قائمة مع ماكرون مريكل

م�شتقبل الحتاد الوروبي رهني تناغم هذا الثنائيزيغمار غابرييل وزير اخلارجية الأملاين يحدد التحدي

ماكــــرون  يلتقــي 
ـــد  ومـــــريكـــــل وق
اأوروبــــا  تخّل�ضت 
من عقبة رئي�ضية 
التجديــد  امـــــام 
ـــاتـــي ـــض ـــ� ـــض ـــوؤ� امل

الوعد بربيع اأوروبي �ضيكون ق�ضري الأجل اإذا مل متنح 
الأفعــال مبــا يف ذلك الرمزيــة �ضــــكال لهــذا التجديـد

منذ عهد ديغول مل يتوفر جهاز تنفيذي فرن�ضي 
يعلن بو�ضوح انت�ضاره ل�ضراكة متجددة مع برلني

ر�ضدت لها ميزانية بـ60 األف يورو 

خرباء اأملان يعدون خارطة لرتميم حلب
•• كوتبو�ص-اأ ف ب:

مل ت��ن��ه�����س ح���ل���ب ب���ع���د م����ن اخل�������راب، 
فت�شهد ابنيتها املهدومة وبيوتها املدمرة 
وواج��ه��ات��ه��ا امل���ن���خ���ورة ب��ال��ف��ج��وات على 
جامعيني  لكن  �شوريا،  يف  النزاع  �شراوة 

اأملانيا يعملون على و�شع خارطة دقيقة حللب القدمية وكنوزها املدرجة على  يف 
قائمة الرتاث العاملي للب�شرية متهيدا لإعادة اإعمارها. يف قاعة مليئة بالنور تطل 
املخطط  ي�شري  ال�شابقة،  ال�شرقية  اأملانيا  يف  كوتبو�س  جامعة  ح��رم  مم��رات  على 
على خارطة �شخمة  اأزق��ة حلب مر�شوما  دهليز  اإىل  في�شلينغ  كري�شتوف  املديني 
500/1، مفرو�شة على مكتبه  طولها مرتان وعر�شها مرتان ون�شف مبقيا�س 
الدقة  الفائقة  ال�شتثنائية  الوثيقة  ه��ذه  و�شع  على  في�شلينغ  وي�شرف  الوا�شع. 
وكنائ�شها  وجوامعها  وحماماتها  باأ�شواقها  بالكامل،  القدمية  حلب  ت�شمل  التي 
400 خمطط  اأر���س، اإ�شافة اإىل  16 األف قطعة  وم�شاكنها. ر�شمت يف اخلارطة 
للمباين الرئي�شية يف هذه املدينة املاأهولة ب�شورة متوا�شلة منذ ما يزيد عن �شتة 
ذكرياته  فتطفو  ال�شيقة،  ال�شوارع  خطوط  باإ�شبعه  اجلامعي  ويتبع  ع��ام.  اآلف 
ويتيه يف هذه املدينة القدمية بقدم الأبدية، بح�شب ما ت�شفها ق�شيدة من القرن 
اإىل  الكثرية  في�شلينغ، م�شرتجعا بحنني رحالته  كري�شتوف  يروي  ع�شر.  الثاين 
املدينة قبل اندلع النزاع يف �شوريا عام 2011، “كنا اأحيانا ندخل بيتا يف حلب مل 
تكن واجهته املتق�شفة توحي باأي طابع خا�س، لنجد اأنف�شنا فجاأة يف �شل�شلة من 

ثالثة اأفنية داخلية �شاحرة ترتفع فيها اأعمدة مك�شوة بالنقو�س والزخارف«.

اأن ت�شبح العا�شمة  امل��ع��ارك وف��ظ��اع��ات��ه��ا، ق��ب��ل  اأه����وال  ه��ك��ذا ك��ان��ت احل��ي��اة ق��ب��ل 
اإىل  وانق�شامها  ال�شوري،  النزاع  يف  الرئي�شية  املعركة  �شاحة  ل�شوريا  القت�شادية 
الف�شائل  عليه  �شيطرت  �شرقي  و�شطر  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات  تابعا  ظ��ل  غ��رب��ي  �شطر 
اأدرجت اليون�شكو ق�شمها القدمي  2016، �شهدت حلب التي  املقاتلة. ففي نهاية 
على قائمة الرتاث العاملي للب�شرية منذ 1986، ماأ�شاة اإن�شانية قبل اأن ت�شتعيد 
قوات الرئي�س ب�شار الأ�شد ال�شيطرة عليها بالكامل بدعم من رو�شيا. و�شيتم ن�شر 
اخلارطة التي يعمل عليها �شتة خرباء ور�شدت لها ميزانية قدرها 60 األف يورو، 
على الإنرتنت يف غ�شون ب�شعة اأ�شابيع، لتكون يف متناول كل الراغبني يف امل�شاركة 
يف اإعادة اإعمار حلب. وبنقرة على اخلارطة، �شيكون باإمكانهم الدخول اإىل جميع 
اأو�شحت  الو�شفية ملوقع معني، بح�شب ما  الور�س وال�شور والتقارير  خمططات 
جامعة براندنبورغ الفنية يف كوتبو�س التي كلفتها وزارة اخلارجية الملانية واملعهد 
الملاين لالآثار بهذا امل�شروع. وقال كري�شتوف في�شلينغ “ل�شنا م�شوؤولني �شيا�شيني. 
املدينة يف  ت�شتعيد  حتى  اأ�ش�س”  اإر�شاء  ب�شفتنا خمططني مدينيني،  اأردن��ا  لكننا 
اأحد الأيام عظمتها وطابعها اخلا�س. ومن اأهداف امل�شروع منع جمموعات البناء 
الكربى وامل�شتثمرين من اإر�شال جرافاتهم لهدم املباين املت�شررة وت�شييد فنادق 

ومراكز جتارية حملها. غري اأن الباحث 
ال�شوري يف جامعة كوتبو�س زيدو زيدو 
الذي يعد اأطروحة دكتوراه حول مدينته 
حلب، يحذر من الهتمام املفرط الذي 
يخ�ش�س حللب القدمية. ويقول ال�شاب 
البالغ من العمر 29 عاما “ثمة اأحياء 
اأخرى �شيدت باأ�شلوب معماري اأكرث حداثة، ينبغي حمايتها، مثل املباين التي تعود 
حني كانت حلب من كربى مدن المرباطورية  اإىل اأواخر القرن التا�شع ع�شر”، 
اأي حماية وطنية للرتاث مقررة لالحياء  “لي�س هناك  العثمانية. ويتابع باأ�شف 
غري امل�شمولة بت�شنيف اليون�شكو«. وي�شدد الباحثون يف جامعة كوتبو�س للهند�شة 
اأرقام اليون�شكو،  اإعادة الإعمار �شتكون هائلة. وبح�شب  اأن حتديات  املعمارية على 
فاإن حواىل %60 من حلب القدمية تكبدت اأ�شرارا ج�شيمة، بينها %30 دمرت 
متاما. ومل يبق �شوى حطام وغبار من الدكاكني القدمية ذات الأبواب اخل�شبية 
التي كانت متالأ �شوق حلب القدمي، اأحد اأكرب اأ�شواق العامل امل�شقوفة �شابقا. وقبل 
اأربع �شنوات، هدمت مئذنة اجلامع الأموي العائدة اإىل القرن احلادي ع�شر. كما 
حلقت “اأ�شرار ج�شيمة” بقلعة حلب التاريخية، وباخلانات حيث كانت القوافل يف 
املا�شي تفرغ الكنوز التي جتمعها على طول طريق احلرير. ووقع الختيار على 
جامعة كوتبو�س لتنفيذ هذه اخلارطة، ملا لكلية الهند�شة املعمارية فيها من تقاليد 
قدمية من املبادلت مع جامعة حلب. كما اأن اأملانيا التي خرجت خرابا من احلكم 
النازي، متلك خربة غنية يف اإعادة اإعمار مدنها. وبعد اإعادة التوحيد، �شهدت مدن 

عديدة من اأملانيا ال�شرقية ال�شابقة اإعادة اإعمار �شاملة.
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•• عوا�سم-رويرتز:

ق���ال الأم����ني ال��ع��ام حل��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي ين�س 
ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  اإن  �شتولتنربج 
اأوروبا  كان وا�شحا يف ت�شريحاته ب�شاأن الدفاع عن 
وكان اأي�شا فظا ب�شاأن مطالبته للحلفاء مبزيد من 

الإنفاق الدفاعي.
الأطل�شي  بحلف  احللفاء  طماأنة  يف  ترامب  واأخفق 
ب��روك�����ش��ل  لكن  ل���ه م��ع��ه��م يف  اأول اج��ت��م��اع  خ����الل 
وا�شحا  كان  الأمريكي  الرئي�س  اإن  قال  �شتولتنربج 
الأ�شا�شي  وم��ب��داأه  التزامه جت��اه احللف  بقوة  واأك��د 

اأع�شاء  اأن  جم��ددا  ترامب  واأك��د  امل�شرتك.  بالدفاع 
على  يكفي  م��ا  ينفقون  ل  الأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف 

الدفاع.
ويف ت�شريحات مفاجئة مع ا�شطفاف زعماء احللف 
بجواره قال ترامب اإن بع�س الدول الأع�شاء تدين 

باأموال طائلة للوليات املتحدة واحللف.
احلثيثة  احل��ل��ف  ج��ه��ود  م��ع  ت�شريحاته  وتتعار�س 
ل��ت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��غ��رب��ي��ة ب��دع��وة ت��رام��ب لإزاح����ة 
�شبتمرب   11 لهجمات  ت��ذك��اري  ن�شب  ع��ن  ال�شتار 

على الوليات املتحدة يف املقر اجلديد للحلف.
كان ترامب هدد يف العام املا�شي بالتخلي عن حلفاء 

وا�شنطن يف اأوروبا اإن مل ينفقوا ما يكفي على الدفاع 
يف ت�شريحات اأثارت قلقا على نحو خا�س لدى دول 
احلدود  على  الواقعة  ال�شابقة  ال�شوفيتية  البلطيق 
مع رو�شيا والتي تخ�شى من تكرار ما اأقدمت عليه 
القرم  جزيرة  �شبه  �شمت  حني   2014 يف  مو�شكو 
مكاملات  يف  لهجته  تخفيف  ورغ����م  اأوك���ران���ي���ا.  م��ن 
هاتفية واجتماعات مع زعماء غربيني اأعادت كلمات 
ترامب احل��ادة اأم�س اخلمي�س اإىل الأذه��ان ما قاله 
يف  مريكل  اجنيال  الأملانية  بامل�شت�شارة  اجتماعه  يف 
بالإنفاق  بالوفاء  اأملانيا  طالب  ح��ني  ني�شان  اأب��ري��ل 

الع�شكري امل�شتهدف للحلف.

مدفعية م�شاة البحرية )املارينز( يف �شمال �شرق البالد. وقالت 
�شد  ال���دويل  التحالف  يف  ح�شتها  ك��ل  تنفذ  فرن�شا  ان  غ��ولر 
املنطقة.   الإرهابي بطائرات قتالية متمركزة يف  داع�س  تنظيم 
وي�شاف اىل هذا م�شت�شارون ع�شكريون وعنا�شر �شالح املدفعية 
وا�شعة  جوية  تغطية  ال���دويل  التحالف  وي��وؤم��ن  الفرن�شيون. 
للقوات الربية �شد تنظيم داع�س، �شواء كانت القوات العراقية 
يف املو�شل او قوات �شوريا الدميوقراطية التي بداأت يف ت�شرين 
الثاين نوفمرب عملية ا�شتعادة الرقة. وبعد طردها املتطرفني 
م��ن ع��دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات امل��وؤدي��ة اىل امل��دي��ن��ة، ا�شبحت قوات 
الرقة  عن  كيلومرتات  ثالثة  بعد  على  الدميوقراطية  �شوريا 

من ال�شرق، واربعة كيلومرتات من ال�شمال.

•• باري�ص-اأ ف ب:

ان  غ��ولر  �شيلفي  الفرن�شية  امل�شلحة  ال��ق��وات  وزي���رة  �شرحت 
اإر�شال  تنوي  ل  لكنها  �شوريا  اىل  خا�شة  ق��وات  لديها  فرن�شا 
ال��ق��اع��دة. وقالت  ال��رق��ة معقل تنظيم  ب��ري��ة ل���ش��ت��ع��ادة  ق���وات 
لإذاعة “اوروبا-1” ان “فرن�شا لي�شت موجودة على الر�س يف 
�شوريا«.  واأ�شافت ان هناك قوات خا�شة تقوم بعمليات اآنية، لكن 
ب�شكل  فرن�شا  وتتكتم   . امر خمتلف  كثيف  ب�شكل  ق��وات  ار�شال 
عام ب�شاأن ا�شتخدام قواتها اخلا�شة التي يقدر عديدها بب�شع 
الوليات  ن�شرت  م��ن جهتها،  ���ش��وري��ا.   الف���راد يف  م��ن  ع�شرات 
يف  وعنا�شر  خا�شة  وق���وات  ع�شكري  م�شت�شار   900 امل��ت��ح��دة 

    وب���ه���ذا ال��ت��ع��ي��ني ال����ذي ي���اأت���ي بعد 
تعيني بيرت نافارو يف البيت الأبي�س، 
وويلرب رو�س يف من�شب وزير التجارة، 
ُي�شتكمل الثالثي الذي اراده الرئي�س 
حمائية،  ���ش��ي��ا���ش��ات  ل��رتك��ي��ز  ت��رام��ب 
اتفاقيات  ح����ول  ال��ت��ف��او���س  واإع�������ادة 
العاجزون  ع��ل��ي��ه��ا  ف���او����س   ، ك��ارث��ي��ة 

ووقعها اأ�شالفه.
الأف�شل  للم�شاركة يف ثالثي، من     
األ تكون متطرّيا: �شابقتان يف تاريخ 
روم����ا ال��ق��دمي��ة، ك��ان��ت ن��ه��اي��ت��ه��م��ا يف 
ك����ل م�����رة ���ش��ي��ئ��ة لأح������د الط�������راف: 
ماركو  ث���م  م�����ش��ر،  ُق���ت���ل يف  ب��وم��ب��ي 
نف�س  يف  ان���ت���ح���ر  ال�������ذي  اأن���ط���ون���ي���و 
ال�شوابق  ل��ه��ذه  ال��ع��ودة  ودون  ال��ب��ل��د. 
ب�شهولة  نت�شور  اأن  ميكننا  ال�شهرية، 
لنا  تقدم  �شوف  ال��ق��ادم��ة  الأ���ش��ه��ر  اأن 
ن�شخة جديدة من �شريط الوي�شرتن 
الطيب   ، ليوين  ل�شريجيو  �شباغيتي 
ج�شدهم  الذين   ، والقبيح  وال�شر�س 
على التوايل كلينت اإي�شتوود، يل فان 
كليف، واإيلي والك، و�شيقوم بالأدوار 
، ويلبور رو�س،  هنا روبرت ليتهايزر 

وبيرت نافارو.

القبيح: بيرت نافارو
القبيح بيرت نافارو، مت تعيينه موؤخرا 
التجارية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ش��ا 
وال�������ش���ن���اع���ي���ة يف ال���ب���ي���ت الأب���ي�������س. 
اجلماعة،  مثقف  اأي�����ش��ا  ه��و  ون��اف��ارو 
ت�شّرف  ل  ال�����ذي  الق��ت�����ش��اد  اأ����ش���ت���اذ 
ترقيته جامعة كاليفورنيا يف ايرفني، 
كر�س  التي  ال�شني  م��زدري  كبار  من 
اأو بالأحرى من�شورات  لها عدة كتب، 
يف  بالإعدام  عليهم  املحكوم  هجائية: 
والنمر جاهز لالنق�شا�س،   ، ال�شني 

وغريها. 
ح الربنامج     موؤلف الكتاب الذي يو�شّ
ويدافع  ترامب  للمر�شح  القت�شادي 
تاأليفه ويلبور رو�س،  عنه، و�شارك يف 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى العجز  ي��ت��ح��دث ع���ن 
املفردات:  بهذه  الأم��ري��ك��ي  التجاري 
املتحدة  ال������ولي������ات  ان  ل���ن���ف���رت����س 
مت��ك��ن��ت م����ن ال���ق�������ش���اء ن��ه��ائ��ي��ا على 
من   ،2015 ع��ام  ال��ت��ج��اري  عجزها 
ال�شادرات  زي����ادة  ب��ني  خ���الل اجل��م��ع 
�شيمثل  ه��ذا  ك��ان  ال����واردات،  وخف�س 
زيادة 3.31 نقطة من الناجت املحلي 
الإج��م��ايل وم��ن ���ش��اأن��ه اأن ي���وؤدي اإىل 
زيادة 5.97 باملائة من الناجت املحلي 

الإجمايل يف العام .
الأ�شتاذ  ت��ق��ن��ع  مل  احل�����ش��اب،  دق���ة     
ال�شابق،  وزير اخلزانة  �شومرز،  لري 
ال����ذي ج���اء ح��ك��م��ه ب���ات���ا: ه���ذا النوع 
لالقت�شاد  بالن�شبة  هو  احلجاج  من 
بالن�شبة  اخل���ل���ق  ن��ظ��ري��ة  مت��ث��ل��ه  م���ا 

ال��وظ��ي��ف��ة، دق ال���ش��ف��ني اك���رث. ومن 
هنا جاء اخر الداخلني للركح:

الطيب: روبرت ليتهايزر
الأ�شلية،  الن�شخة  يف  ه���و،  ال��ط��ي��ب: 
كلينت اي�شتوود، وروبرت ليتهايزر يف 
ويجدر  الرتمبية.  اجلديدة  الن�شخة 
التذكري هنا اأنه حتى وان كان كلينت 
اي�شتوود اأكرث اأناقة، مقارنة بلي فان 
كليف وابت�شامته ال�شادية، اأو الأ�شعث 
اإيلي وال���س، فهو يبقى قبيحا ولكن 
اأق�����ل اث������ارة ل��ل��ن��ف��ور وال����ك����ره. وه���ذا 

ينطبق اأي�شا على خليفته.
ال�شيد  ي��ل��وم  اأن  ي�شتطيع  اأح���د  ل      
التجارة  اتباع  انه من  ليتهايزر على 
العوملة. لقد عمل يف فريق  اأو  احل��رة 
التجاري  ل��ل��م��م��ث��ل  ك���ن���ائ���ب  ري����غ����ان 
الأم����ري����ك����ي، وت�����وىل ال���ت���ف���او����س مع 
الذاتية  ال���ق���ي���ود  ح����ول  ال��ي��اب��ان��ي��ني 
ال�شيارات،  ل�������ش���ادرات  ؟  ال��ط��وع��ي��ة 
ق��ب��ل ان ي��ب��ن��ي ث���روت���ه ب���ال���دف���اع عن 
�شناعة ال�شلب الأمريكية من خالل 

ال�شكاوى ملكافحة الغراق والدعم.
    معتقداته احلمائية كلفته معار�شة 
اإزاء  بالقلق  ي�شعر  الذي  ماكني  جون 
ومنظمة  ال��ن��اف��ت��ا  م���ع���اه���دة  م�����ش��ري 
ح�شابات:  ت�شفية  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
ماكني  املر�شح  ب��ن��زوع  ليتهايزر  ن��دد 
�شد  حملته  خ���الل  احل����رة  ل��ل��ت��ج��ارة 

اأوباما عام 2008(.
   يف جل�شة ال�شتماع اأمام جلنة املالية، 
انحاز روبرت ليتهايزر بالطبع ل�شعار 
الرتمبنة  “اأمريكا اأول”، اأكرث حرية 
ونزاهة جتارية ولكنه ابتعد من حيث 

املنهج عن خط نافارو:
���ش��ل��ف��ه مايك  ن��ت��ائ��ج  م������رارا  - ح���ّي���ا 
معاهدة  ب�����ش��اأن  ���ش��ي��م��ا  ل  ف����روم����ان، 
الهادئ،  للمحيط  ال��ع��اب��رة  ال�شراكة 
“ثنائية”  اىل  تتحول  ان  يجب  التي 
)دون��ال��د ت��رام��ب ي�شنف ف��روم��ان يف 

فريق العاجزين(.
اأهمية  وت��ك��رارا على  م���رارا  و���ش��ّدد   -
وم�شلحة  العاملية،  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
تفر�س  اأن  يف  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 

حقوقها.
باأهمية  امل�شاركني يف اجلل�شة  - وذّكر 
املتحدة، حلفاء يف  للوليات  يكون  ان 
كلمته  ويف  التجارية.  �شيا�شتها  اإدارة 
“الوليات  اأن  على  �شدد  الفتتاحية، 
ا�شتعداد  على  تكون  اأن  يجب  املتحدة 
نف�س  ع���ل���ى  ه�����ي  دول  م�����ع  ل���ل���ع���م���ل 
ولكن  رمب��ا،  اأول،  اأمريكا  موجتها”. 
ل��ي�����س اأم���ري���ك���ا وح����ده����ا، ف����رق مهم 

مقارنة بعقيدة رئي�شه.
   روبرت ليتهايزر هو كل �شيء �شوى 
انه  احل��رة،  للتجارة  عا�شقا  يكون  ان 
قومي ب�شكل وا�شح، ولكنه براغماتي 
و���ش��اح��ب خ����ربة مب���ا ي��ك��ف��ي لريغب 
التجارة  منظمة  اآل��ي��ات  ا�شتخدام  يف 
املتحدة،  ال���ولي���ات  مل�شلحة  ال��ع��امل��ي��ة 
�شيتحمل  ال��ت��ي  امل��ف��او���ش��ات  اأن  وف��ه��م 
لفتح  و�شيلة  اأف�شل  هي  م�شوؤوليتها 
املنتجات  ام����ام  اخل��ارج��ي��ة  الأ�����ش����واق 
الوليات  �شوق  ان  خا�شة  المريكية 
امل���ت���ح���دة م��ن��ف��ت��ح��ة ج�����دا، مم���ا يقلل 
يعتقد  ال���ت���ي  ال����راف����ع����ة  م����ن  ك���ث���ريا 
ال��رئ��ي�����س ت���رام���ب اأن����ه مي��ل��ك��ه��ا جتاه 
ليتهايزر،  وروبرت  الأجنبية.  الدول 
زعيم  دول،  بوب  ملكتب  ال�شابق  املدير 
ال�شيوخ،  جم��ل�����س  يف  اجل���م���ه���وري���ني 
ي��ع��رف ع��ن ظ��ه��ر ق��ل��ب ك��ي��ف ي�شتغل 
ال��ك��ون��غ��ر���س، وه���و م���ا مي��ن��ح��ه ميزة 

حا�شمة.
   ت��ب��ق��ى ك��ت��اب��ة ال�����ش��ي��ن��اري��و، غ��ري ان 

الفائز معروف م�شبقا ...
عن لونوفال اوب�ضرفاتور 

الفرن�ضية

اإدانة  لعلم الأحياء.    وبالتاأكيد فان 
عائقا  لي�شت  الق��ت�����ش��ادي��ني  زم��الئ��ه 
رئي�س  ن��ظ��ر  يف  اإ����ش���الح���ه  مي��ك��ن  ل 
بتفا�شيل  ي��ع��ت��ن��ي  ل  ي��ب��دو  م���ا  ع��ل��ى 
ال���ش��ي��اء ادع����ى م���وؤخ���را يف ح��دي��ث ل� 
انه �شاحب عبارة  “الإيكونومي�شت”، 

“فتح امل�شخة” الكينزية .
لبيرت  بالن�شبة  خ��ط��ورة  والأك�����رث     
نافارو، ان اأوىل جل�شاته يف الكونغر�س 
وا���ش��ع��ة يف  ب�����ش��ل��ط��ات  ال����ذي يتمتع   -
جم���ال ال��ت��ج��ارة، ك��م��ا ���ش��رنى لحقا 
اعتربوا  ال��ذي��ن  ال���ن���واب،  تقنع  مل   -
امل��ت��اأك��د ان  اداءه ك��ارث��ي��ا. وم���ن غ��ري 
يذهب، مثل اإيلي وال���س، اىل حد ان 
الن�شخة  الأخ��ري من  امل�شهد  يكون يف 

اجلديدة...

لعتماد التفاقات التجارية.
والرقابة  ال��ك��ون��غ��ر���س،  �شالحية      
التجاري  املمثل  مكتب  على  املزدوجة 
اأع�شاء جمل�س  بهما  ذّكرا  الأمريكي، 
ال���ش��ت��م��اع لهذا  ال�����ش��ي��وخ يف ج��ل�����ش��ة 
ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  وذّك��ر  املن�شب. 
يف  )ي��وت��ا(  هات�س  ال�شيناتور  امل��ال��ي��ة، 
القانون،  ح�شب  ان��ه  املكتوبة  �شهادته 
هو  الأمريكي  التجاري  املمثل  مكتب 
وتن�شيق  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف  ق���اط���رة 
للوليات  التجارية  ال�شيا�شة  وتنفيذ 
القانون  واأن   ، الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ال����ذي اق����ام امل��ن�����ش��ب وا����ش���ح: املمثل 
بالرئي�س،  فقط  يرتبط  ل  التجاري 
ال�شيناتور  بالكونغر�س.  اأي�شا  ولكن 
�شابقا  ت����وىل  ،)اأوه�����اي�����و(،  ب���ورمت���ان 

وذلك  م�شتقبال،  �شر�شا  و�شيكون     
الإدارة  داخ�����ل  ال���ت���ج���ارة  وزارة  لأن 
احلمائية،  م��ع��ق��ل  ه���ي  الأم���ري���ك���ي���ة، 
ومكلفة على وجه اخل�شو�س بتنفيذ 
اج��راءات مكافحة الغ��راق ومكافحة 
الدعم اأو احلماية من واردات ال�شركاء 

التجاريني للوليات املتحدة.
   وق����د اأث���ب���ت ب��ال��ف��ع��ل ق���درت���ه على 
على  تاأتي خدماته  دوره:  اإىل  العودة 
التذرع  وع��رب  الإب����داع،  بع�س  ح�شاب 
بو�شع خا�س يف ال�شوق لتمرير ر�شوم 
مكافحة الإغراق على ال�شلب الكوري 
25 باملائة، وفر�س ر�شوم  8 اىل  من 
مكافحة الدعم بن�شبة 20 باملئة على 
حمور  الكندي،  البناء  خ�شب  واردات 

نزاعات ثنائية قدمية.

ال�ضر�س: ويلبور رو�س
بع�س  يبدو  ما  على  هناك  ال�شر�س: 
التناق�س ان ُيطلب من ويلبور رو�س 
ت��ق��ّم�����س دور يل ف���ان ك��ل��ي��ف. ف��ه��و ل 
 79 �شعيف،  الوظيفة:  ِب��ْن��َي��ة  ميلك 
ن��ام ع��دة مرات  ع��ام��ا، ومتعب )ل��ق��د 
�شلفه،  م���ن  ال��ت�����ش��ل��ي��م  ح��ف��ل  خ����الل 
وتريثلت  الديناميكي،  بريتزكر  بيني 

الكامل(.
   لقد كان �شر�شا فعال يف ما م�شى، 
اذ حقق معظم ثروته من خالل �شراء 
ال�شركات املتعرثة يف قطاعات قدمية 
)ال��ف��ح��م وال�����ش��ل��ب وال��ن�����ش��ي��ج( قبل 
ت�شريح  مبعنى،  بتنظيفها،  ي��ق��وم  ان 
العمال ب�شتى الو�شائل، ثم اإعادة بيعها 

مما منحه كنية ملك الإفال�س.

مبا�شرة على منظمة التجارة العاملية، 
“اأم كل  ب��اأن��ه��ا  ال��ت��ي و���ش��ف��ه��ا رو�����س 
يتهمها  والتي  التجارية”،  التفاقات 
جمركية  ت��ع��ري��ف��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ب��ح��ظ��ر 
اجل  م��ن  ب��ل��د  ب��ك��ل  خ��ا���ش��ة  تفا�شلية 
تكري�س املعاملة باملثل احلقيقية التي 
ت�شويق  ول  ترامب.  فريق  بها  يحلم 
ه��ن��ا اي�����ش��ا: ���ش��در احل��ك��م ق��ب��ل بدء 

التحقيق.
   ت��ب��ق��ى ع��ق��ب��ة رئ��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى طريق 
املتحدة،  ال��ولي��ات  د���ش��ت��ور  ال�شر�س: 
على  �شلطة  للكونغر�س  يعطي  ال��ذي 
فو�شها  �شلطة  ال��ت��ج��اري��ة،  ال�شيا�شة 
التنفيذية،  لل�شلطة  جزئيا  ال��ن��واب 
على  مت��ار���س  م�شددة  رق��اب��ة  �شريطة 
امل��م��ث��ل ال��ت��ج��اري، واإج������راءات خا�شة 

   و�شيتوىل رو�س اجراء درا�شتني عن 
اخلطر الذي يتهدد الأمن المريكي 
والألومنيوم  ال�����ش��ل��ب  واردات  م���ن 
ت�شويق  ل  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  اىل 
ب��خ�����ش��و���س ال����ش���ت���ن���ت���اج.    و�شيقوم 
اأي�����ش��ا ب��درا���ش��ت��ني اخ���ري���ني، واح����دة 
اأ���ش��ب��اب العجز الأم��ري��ك��ي، الذي  ع��ن 
منظمة  اخ��ري��ن،  ب��ني  م��ن  ي�شتهدف، 
انها  يف  ي�شتبه  التي  العاملية،  التجارة 
املتحدة  ال��ولي��ات  على  قيودا  تفر�س 
على  ي�شتهدف  ال�شريبية  امل�شائل  يف 
القيمة  �شريبة  �شبه  ح��ظ��ر  الرج����ح 
امل�شافة ، والدرا�شة الثانية عن تاأثري 
ال��ت��ي وقعتها  ال��ت��ج��اري��ة  الت��ف��اق��ي��ات 

الوليات املتحدة على عجزها.
   و���ش��رتك��ز ه���ذه ال��درا���ش��ة الأخ����رية 

ن�ضخة ترامبية جديدة من الفلم ال�ضهري:

احلمائية الأمريكية: الطيب وال�ضر�س والقبيح...!
هناك بع�س التناق�س ان ُيطلب من ويلبور رو�س تقّم�س دور يل فان كليف

اأ�ضابيع  ــدة  ع بعد      
الــتــاأخــري - كــان  مـــن 
ــت رهــيــنــة  ــوي ــض ــ� ــت ال
الدميقراطيني  لـــدى 
مقابل  قاي�ضوه  الذين 
ــول عــلــى دعــم  احلــ�ــض
لربامج �ضحية لفائدة 
الفحم  مناجم  عمال 
تثبيت  اأخــــريا  مت   –
روبرت ليتهايزر ممثال 
اخلارجية  لــلــتــجــارة 

المريكية.

ويلبور رو�س.. يف دور ال�شر�س

ال�شتاذ بيرت نافارو.. يف دور القبيح

ترامب..وثالثي احلرب القت�شادية والتجارية

ن�شخة جديدة من ال�شريط ال�شهري بام�شاء ترامب

ـــيـــنـــاريـــو �ـــض
ـــخـــة  ـــض ـــ� ـــن ال
اجلديــدة لــــم 
بعــد..  يكتـب 
ــز  ــفــائ ــن ال ــك ل
م�ضـبقا معـروف 

روبــــــــــــــرت 
ليـــتـــهـــايـــزر 
الــرباغــمــاتــي 
ــــب  ــــاح ــــض و�
دور  يف  اخلــربة 
اي�ضتوود كلينت 

•• الفجر - خرية ال�سيباين

 يف الأ�ضهر القادمة ن�ضخة جديدة من �ضريط الوي�ضرتن �ضباغيتي ل�ضريجيو ليوين داخل البيت البي�س
 بيرت نافارو لن يكون مثل اإيلي وال�س يف امل�ضهد الأخري من الن�ضخة اجلديدة من ال�ضريط

الطيب.. روبرت ليتهايزر



السبت   27   مايو    2017  م   -   العـدد  12030  
Saturday  27   May   2017  -  Issue No   12030

15

عربي ودويل

ا����ش���در قا�شي  اأخ�������رى،     م���ن ج��ه��ة 
الع�شكرية  باملحكمة  الول  التحقيق 
ايداع  بطاقة  اجلمعة  ام�����س  ال��دائ��م��ة 
�شفيق  العمال  رج��ل  بال�شجن يف حق 

جراية .

احلملة م�ضتمرة
وكانت ال�شلطات الر�شمية قد انطلقت 
م��ن��ذ ي���وم ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي يف حملة 
رجال  لت�شمل  م�شبوقة  غري  اإيقافات 
التهريب  يف  ال�������ش���ال���ع���ني  الع�����م�����ال 
والف�شاد و امل�س من المن العام ومن 
ابرزهم  كل من رجلي الأعمال �شفيق 
للجدل  امل��ث��رية  ال�شخ�شية  اجل���راي���ة 
ت��ون�����س، ويا�شني  ن����داء  وامل���ق���ّرب���ة م���ن 
لالنتخابات  ال�شابق  املر�شح  ال�شنويف 
الإقامة  حت��ت  وو�شعهما  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 
الأعمال  رج���ل  �شملت  ك��م��ا  اجل��ربي��ة، 
العياري  ور���ش��ا  اإ�شماعيل،  ب��ن  جنيب 
م�شوؤول �شابق باجلمارك،  ف�شال عن 
اإيقاف علي القريري اكرب مهرب من 
الخوين  واإي���ق���اف  ال��ق�����ش��ري��ن،  ج��ه��ة 
ج��ن��ي��ح م���ه���رب���ي ال���ن���ح���ا����س م����ن جهة 
خريالدين  الأع���م���ال  ورج����ل  ���ش��و���ش��ة، 
ناجي  ل�شعد  الع��م��ال  امل����وؤدب، ورج���ل 
توريد  جم����ال  يف  ب��ن�����ش��اط��ه  امل���ع���روف 
املوازية،  ال�شوق  عرب  املمنوعة  ال�شلع 
مدنني،  مبحافظة  الب�شريي  وه��الل 
ك��ب��ار املهّربني  اأح���د  ال��ب�����ش��ريي  وي��ع��ّد 
التون�شية  احل�����دود  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ش��ط��ني 

الليبية. 
هذا وتتوا�شل حملة اليقافات، وذكرت 
التي  ال��ق��ائ��م��ة  اأن  م��ط��ل��ع��ة  م�������ش���ادر 
�شت�شملها التحريات ت�شم 119 ا�شما 
من  وحزبية  �شيا�شية  �شخ�شيات  منها 
اأعمال  ورج��ال  ت��راأ���س حزبا  بينها من 
م���ن ك��ام��ل ت����راب اجل��م��ه��وري��ة و�شبق 
ف�شاد  و�شفقات  ملفات  يف  تورطت  اأن 
م�شوؤول  اىل  ا�شافة  علي  ب��ن  عهد  يف 

ريا�شي حايل.  
   وح�����ش��ب ن��ف�����س امل�����ش��در، ف����اإن عددا 
بالقائمة  اأ�����ش����م����اوؤه����م  وردت  مّم�����ن 
�شيتّم  التحقيقات  و�شملتهم  امل��ذك��ورة 
و����ش���ع���ه���م حت�����ت الق�����ام�����ة اجل���ربي���ة 
اىل  اإليهم،  املوجهة  التهامات  ح�شب 
ج��ان��ب اإ����ش���دار ب��ط��اق��ات ج��ل��ب يف حق 
ولها  تون�س  خارج  موجودة  �شخ�شيات 
ف�شاد  ومبلفات  ال�شابق  بالنظام  �شلة 
احلكومة  رئ��ي�����س  اأن  ك��م��ا  خ���ط���رية. 
بع�س  لإق��ال��ة  ي�شتعّد  ال�شاهد  يو�شف 
الأ���ش��م��اء ال��ب��ارزة وامل��وج��ودة حاليا يف 

امل�شهد ولها عالقة بالق�شية.

الداخلية تو�ضح
ويف اول تو�شيح ر�شمي لهذه التطورات، 
اأن  التون�شية،  الداخلية  وزارة  اف���ادت 
الإق���ام���ة اجلربية  ق�����رارات يف  ات��خ��اذ 
على  الأ�شخا�س، مت  ع��دد من  �شاأن  يف 
تثبت  م��ن معطيات  ت��وّف��ر  م��ا  اأ���ش��ا���س 
ارتكابهم خلروقات من �شاأنها امل�شا�س 
العامني  وال��ن��ظ��ام  ب���الأم���ن  اخل��ط��ري 
اأن هذا  لها،  ب��الغ  ال���وزارة، يف  .وبّينت 
الإجراء ذو �شبغة حتفظية وحمّدد يف 
الزمن اأملته ال�شرورة يف اإطار حماية 
الأمن العام ومكافحة الف�شاد، وينتهي 
ب���ان���ت���ه���اء ح���ال���ة ال������ط������وارئ. واأك������دت 
بال�شمانات  ال��ت��ق��ّي��د  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا 
املكفولة لالأ�شخا�س املعنيني مبقت�شى 
ة من  الد�شتور والت�شريع النافذ، خا�شّ
املالئمة  الإقامة  ظ��روف  توفري  حيث 

والإحاطة ال�شحية الالزمة.
   وذك������رت ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة، يف 
باأن اتخاذ قرارات يف الإقامة  بالغها، 
الأ�شخا�س  �شاأن عدد من  اجلربية يف 
ك����ان ط��ب��ق��ا ل��ق��ان��ون ال����ط����وارئ الذي 
ن�شاطه  يعترب  �شخ�س  اأّي  و�شع  خ��ّول 
العامني  والنظام  الأم��ن  على  خطريا 
منطقة  يف  اجل���ربي���ة  الإق����ام����ة  حت���ت 

ترابية اأو ببلدة معّينة .

اأولويات  اإح���دى  اع��ت��ربه  م��ا  تنفيذ  يف 
وثيقة قرطاج وا�شتعادة ثقة املواطنني 

يف موؤ�ش�شات الدولة.

احل�ضم.. وعدم النتقائية
الحتاد  ح��زب  رئي�س  دع��ا  جهته،  م��ن 
رئي�س  الرياحي،  �شليم  احلر  الوطني 
يف  ح��ا���ش��م��ا  ي���ك���ون  اأن  اإىل  احل���ك���وم���ة 
احل����رب ع��ل��ى ال��ف�����ش��اد، م���وؤك���دا دعمه 
بعيدة  كانت  طاملا  فيها  له  وم�شاندته 
النتقائية  اأو  ال���ت���ج���اذب���ات  ك���ل  ع���ن 
ع��ل��ى ح���د ت���ع���ب���ريه.     وا����ش���ار اىل اأن 
على  وفريقه  احلكومة  رئي�س  اعتماد 
لإطالق  ال��ط��وارئ  ق��ان��ون  مقت�شيات 
ع��م��ل��ي��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد الأخ������رية، 
اإجراء ناجع وذكي، ولكنه لي�س �شامنا 
من  لب��د  اإذ  بالكامل،  العملية  لنجاح 
كل  لها  ت�شّخر  وحمكمة  كاملة  خطة 
القانونية  الظروف املالئمة والقاعدة 
التحقيق  م����راح����ل  خ�����الل  ال����الزم����ة 
جمموعة  حت���وي���ل  ع���ن���د  وامل���ح���اك���م���ة 
امل�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م اإىل ال���ق�������ش���اء.     ي�شار 
اأكد  ق��د  ك���ان  ال��ري��اح��ي  �شليم  اأن  اىل 
اأكرب  ان  امل��ا���ش��ي  اأغ�����ش��ط�����س  ���ش��ه��ر  يف 
مكافحة  حقيبة  ا�شناد  ه��ي  ل��ه  امنيه 
يو�شف  حكومة  يف  ح��زب��ه  اىل  الف�شاد 
ال�����ش��اه��د.     يف املقابل، اأب���دت اجلبهة 
ال�شعبية الي�شارية املعار�شة حتفظاتها 
اعتقال  اأن  واع���ت���ربت  وم��الح��ظ��ات��ه��ا، 
ع��دد م��ن الأ���ش��خ��ا���س امل��ع��روف��ني لدى 
ال����راأي ال��ع��ام وحت���وم ح��ول��ه��م �شبهات 
والتهريب  الف�شاد  يف  بال�شلوع  كبرية 
والق��ت�����ش��اد امل�����وازي، مت و���ش��ط حالة 
غمو�س ب�شبب عدم �شدور اأي تو�شيح 
م��ن احل��ك��وم��ة ول م��ن اجل��ه��ات التي 
نّفذت هذه العتقالت مّما فتح الباب 

وا�شعا لالإ�شاعات والتاأويالت.
اأق��دم��ت عليه  م��ا  و�شجلت اجلبهة      
احل��ك��وم��ة م��وؤخ��را م��ن اإي��ق��اف��ات لعدد 
ب��ه��م م���ن رم����وز الف�شاد  امل�����ش��ت��ب��ه  م���ن 
احل�����رب  اأن  م������وؤك������دة  وال����ت����ه����ري����ب، 
اإىل  ت�شتند  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ف�����ش��اد  ع��ل��ى 
ا�شرتاتيجية وطنية، �شاملة ووا�شحة، 
تتعامل مع الف�شاد كمنظومة مت�شابكة 
ال�شيا�شية  ب��امل��ن��اخ��ات  ارت���ب���اط  وذات 
وينبغي  الق��ت�����ش��ادي��ة،  وب��الخ��ت��ي��ارات 
ال�شيا�شية وكافة  اأن تتوّفر لها الإرادة 
الإمكانات القانونية واملادية والب�شرية 
معزولة  عملية  جم���ّرد  ت��ك��ون  ل  حتى 
احتقان  ظ��ّل  ال��ع��ام يف  ال���راأي  لتوجيه 
كبري  �شيا�شي  وت����اأّزم  وا���ش��ع  اجتماعي 
البالد،  اإدارة  يف  ذري���ع  ر���ش��م��ي  وف�����ش��ل 
ح�����ش��ب ت��ع��ب��ري ال���ب���ي���ان.     واأك�����دت اأّن 
اإّل  يتحقق  لن  الف�شاد  مكافحة  هدف 
اإذا كانت �شاملة وعميقة، وذهبت فعليا 
ا���ش��ت��ث��ن��اءات لأي  ال��ن��ه��اي��ة ودون  ح��ت��ى 
اعتبار، واأدرج��ت �شمن املهام الأ�شلية 
بالإ�شراع  املطالبة  الق�شائية  لل�شلطة 
لديها،  امل��ن�����ش��ورة  امل��ل��ف��ات  ال��ب��ت يف  يف 
الد�شتور  اح�����رتام  ك��ن��ف  يف  ذل����ك  ك���ل 
والقانون باعتبار اأن املحاكمات العادلة 
�شروط  من  اأ�شا�شي  �شرط  وال�شفافة 
مكافحة ال��ف�����ش��اد.     وط��ال��ب الناطق 
ال�شعبية  اجل���ب���ه���ة  ب���ا����ش���م  ال���ر����ش���م���ي 
بتو�شيح  احل��ك��وم��ة  ال��ه��م��ام��ي،  ح��م��ة 
الإيقافات  حلملة  احلقيقية  الأ�شباب 
الأعمال،  �شملت عددا من رجال  التي 
اإىل حماربة  ذات���ه  ال��وق��ت  ودع��اه��ا يف 
منظومة الف�شاد ككل اإذا اأرادت الق�شاء 

على الظاهرة وفق تعبريه.
وق��ف��ة م�شاندة  ت��ن��ظ��ي��م  ه���ذا ومت       
لرئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد، امام 
بالق�شبة حتت عنوان  ق�شر احلكومة 
“معا ملقاومة الف�شاد” “ كلنا يو�شف 
وذلك على خلفية القرارات  ال�شاهد”، 
الأخرية التي اتخذها رئي�س احلكومة 
التي  العمال  رج��ال  باإيقاف عدد من 
حت���وم ح��ول��ه��م ���ش��ب��ه��ات ف�����ش��اد م���ايل و 

اداري وم�ّس بالمن العام للدولة.

حرب مفتوحة
هذه الإيقافات التي متت بقرار مبا�شر 
من رئي�س احلكومة وبدعم من رئا�شة 
اجل���م���ه���وري���ة، ت���وح���ي، م���ن خ����الل ما 
ت�شمنته القائمة من اأ�شماء من الوزن 
الثقيل، توحي باأن ال�شاهد قرر خو�س 
احلرب التي كان قد ب�ّشر بها من اجل 

الإطاحة بالف�شاد واملف�شدين. 
   وك����ان ي��و���ش��ف ال�����ش��اه��د، ق���د تعّهد 
ب��خ��و���س امل���ع���رك���ة ���ش��د ال��ف�����ش��اد اإىل 
ان��ه : يف احل��رب على  النهاية، م��وؤك��دا 
ال��ف�����ش��اد ل��ي�����س ه��ن��اك خ����ي����ارات... اإما 
اإم���ا الف�شاد  ال���دول���ة...  ال��ف�����ش��اد واإم����ا 
التون�شيني  كل  واأن��ا مثل  تون�س،  واإم��ا 
تون�س...  واخ�����رتت  ال���دول���ة  اخ����رتت 
باأن احلكومة  التون�شيني  واأطمئن كل 
و�شتخو�س  مل�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا  م��ت��ح��م��ل��ة 
واط����ل����ب من  ن��ه��اي��ت��ه��ا  اىل  امل���ع���رك���ة 
التون�شيني ان يكونوا متحدين يف هذه 
املعركة ومعا نقف لتون�س .     يف حني 
ال�شب�شي،  قائد  الباجي  الرئي�س  �شدد 
ع��ل��ى وج���وب امل�����ش��ي ق��دًم��ا يف احلرب 
ع��ل��ى ال��ف�����ش��اد، وع��ل��ى حم��ارب��ة ك���ّل ما 
من �شاأنه اأن يهّدد كيان الدولة ومي�س 
من مناعة اقت�شادها واأمنها القومي، 

 واعترب حزب امل�شار يف بيان، اأن القرار 
مي��ث��ل خ��ط��وة اإي��ج��اب��ي��ة ن��ح��و جت�شيم 
ال��ت��ي ن�شت عليها  الأول���وي���ات  اإح���دى 
مقاومة  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ق���رط���اج  وث��ي��ق��ة 
الف�شاد، موؤكدا على �شرورة اأن ُتف�شي 
ا�شرتاتيجية  خطة  اإىل  اخلطوة  ه��ذه 
منظومة  ت��ف��ك��ي��ك  اجت�����اه  يف  ن��اج��ع��ة 
ال��ف�����ش��اد وال��ت��ه��ري��ب وال���ر����ش���وة التي 
ن��خ��رت اق��ت�����ش��اد ال��ب��الد و���ش��اه��م��ت يف 
دع��م �شبكات الإره����اب.    واأّك���د البيان 
يف  وال�شفافية  القانون  تطبيق  اأهمية 
كل املراحل �شمانا للنجاعة والفاعلية 
واإطالع الراأي العام الذي ي�شكل اأكرب 
���ش��ن��د ل��ه��ذا امل���ج���ه���ود.    وع����رّب حزب 
للجهد  دعمه  ع��ن  تون�س  ن��داء  حركة 
الف�شاد  مل��ق��اوم��ة  احل��ك��وم��ي  ال��ر���ش��م��ي 
برنامج  يف  جوهريا  عن�شرا  باعتباره 
حكومة  وب����رن����ام����ج  ق����رط����اج  وث���ي���ق���ة 
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، ك��م��ا اأّك����د دع���م كل 
لتطوير  الرامية  الت�شريعية  املبادرات 
الف�شاد،  ملكافحة  القانونية  املنظومة 
م�������ش���ريا اىل ان�����ه ���ش��ي��ت��ق��دم مب���ب���ادرة 
العامة  احلياة  �شفافية  تهم  ت�شريعية 
وتنظيم الف�شاء العام.     ودعا احلزب 
قدما  للم�شي  احل��ك��وم��ة  اجل��م��ه��وري 

حزام م�ضاند
وي��ب��دو ان ال�����ش��اه��د ل��ن ي��خ��و���س هذه 
احل�������رب مب����ف����رده ه�����ذه امل�������رة وامن����ا 
اجلماهريية  امل���ن���ظ���م���ات  مب�������ش���ان���دة 
ه��ام يف احلكم  الكربى، وطيف حزبي 
وا�شع،  �شعبي  ودع��م  املعار�شة،  يف  كما 
مالحظات  ل��ب��ع�����ش��ه��ا  ك����ان  وان  ح��ت��ى 
و����ش���روط.    ويف ه��ذا ال�����ش��ي��اق، اعترب 
الحت�����اد ال���ع���ام ال��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل، يف 
للحكومة  ال�شجاعة  اخلطوة  له،  بيان 
قائال  تاأّخرها،  رغم  و�شرورية،  هاّمة 
اإليها وت�شّمنتها  دعا  اإن الحت��اد طاملا 
وث���ي���ق���ة ق����رط����اج ع���ل���ى اأّن����ه����ا اأول����وي����ة 

الأولويات.   
 و���ش��دد الحت����اد ع��ل��ى اأن ت��ذه��ب هذه 
تقول  ح���ّت���ى  اأق�������ش���اه���ا  اإىل  اخل���ط���وة 
احلكومة  داع����ي����ا  ك��ل��م��ت��ه��ا،  ال���ع���دال���ة 
التون�شيات  ب����اإط����الع  الإ������ش�����راع  اإىل 
حمذرا  امل��الب�����ش��ات،  ب��ك��ّل  والتون�شيني 
مقاومة  ح�شر  البع�س  حم��اول��ة  م��ن 
بهم  امل�شتبه  بع�س  تقدمي  يف  الف�شاد 
الق�شية.    من  للتغطية على جوهر 
اأنها  الع����راف  منظمة  اأك���دت  جانبها 
مقاومة  يف  احل��ك��وم��ة  ج���ه���ود  ت���دع���م 
وملا  ال��ق��ان��ون  ملقت�شيات  وف��ق��ا  الف�شاد 

الإمكانيات  ك��ل  ح�شد  ���ش��رورة  وع��ل��ى 
القانونية واملادية لذلك، وفقا ملا �شرح 
ي��و���ش��ف ال�شاهد  ب��ه رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
بعد لقاء جمعه بال�شب�شي.      يف حني 
ك��ات��ب الدولة  اأّك�����د م����ربوك ك��ر���ش��ي��د 
العقارية،  وال�����ش��وؤون  ال��دول��ة  لأم���الك 
اأّن ما تقوم به احلكومة يف حربها على 
متهمني  اأعمال  رجال  وايقاف  الف�شاد 
واأت��ت يف وقت حمّدد  به، عملية هامة 

وتهدف اإىل النهو�س بالدولة.
القيام  ت���اأّخ���ر  اأّن  ك��ر���ش��ي��د  واأ����ش���اف     
انتظار  اإىل  ب��الإج��راءات احلالية يعود 
الأدل���ة  وج��م��ع  الإدارة  لعمل  ال���دول���ة 
وق�����دوم اأدل�����ة م���ن ج���ه���ات.. وه����ذا مل 
يحدث لالأ�شف، فقامت الدولة بالأمر 
وف��ق ال��ق��ان��ون .    واأ���ش��ار كر�شيد اإىل 
للموؤ�ش�شات  احل��ال��ي��ة  الإم��ك��ان��ي��ات  اأّن 
بهذه  القيام  لها  تخول  مل  الق�شائية 
ل���الأدوات  تون�س  لفتقاد  الإج�����راءات، 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة مل���ق���اوم���ة ال���ف�������ش���اد على 
غري  “الك�شب  لقانون  افتقادنا  غ��رار 
تلجاأ  احلكومة  جعل  مم��ا  امل�شروع”، 
وتعمل  اإط���اره حم��دد  قانون  ن�س  اإىل 
واجبها  م���ن  اأن  وراأت  ال����دول����ة،  ب���ه 

ا�شتعماله.

يثبت تورطه يف الف�شاد وفق ما ن�شت 
علية وثيقة اتفاق قرطاج .    وطالب 
واإرادة  وا�شحة  با�شرتاتيجية  الحت��اد 
ترتاجع  ول  ت��ل��ني  ل  ق��وي��ة  �شيا�شية 
ومقاومة  الف�شاد  منظومة  لتفكيك 

املافيات واللوبيات. 

هدنة �ضيا�ضية
ح��زب��ي��ا، ع��ربت ح��رك��ة م�����ش��روع تون�س 
يف بالغ عن م�شاندتها التامة للجهود 
الدولة  ���ش��ل��ط��ة  ل��ف��ر���س  احل��ك��وم��ي��ة 
الرهاب  ومكافحة  والقانون  العادلة 
والف�شاد، م�شددة على �شرورة تطبيق 
املراحل  ك��ل  وال�����ش��ف��اف��ي��ة يف  ال��ق��ان��ون 
ولطالع  والفاعلية  للنجاعة  �شمانا 
اأك���رب �شند  ال���ذي ي�شكل  ال��ع��ام  ال����راأي 
“هدنة  اىل  داع���ي���ة  اجل����ه����ود،  ل���ه���ذه 
جميع  ب��ت��اأج��ي��ل  ت��ق�����ش��ي  �شيا�شية” 
اخل���الف���ات والن���ت���ق���ادات ح���ول عديد 
وقت  اىل  املطروحة  وامللفات  الق�شايا 
وامل�شاندة  ال����دع����م  وت����ق����دمي  لح������ق، 
هدنة  الف�شاد.  حم��ارب��ة  يف  للحكومة 
بع�س  ا���ش��ت��ج��اب��ة  امل��راق��ب��ون  ي�شتبعد 
الأح������زاب م���ن خ����ارج دائ�����رة الأح�����زاب 

احلاكمة لها.   

ن�شت علية وثيقة اتفاق قرطاج.     كما 
اأنها مع  الأع���راف على  اأّك���دت منظمة 
القانون  لكل مظاهر جت��اوز  الت�شدي 
ي�����ش��ر بالأمن  اأن  ���ش��اأن��ه  وك���ل م��ا م��ن 
ما  وفق  وباقت�شادها،  للبالد  القومي 

جاء يف بيان �شادر عن املنظمة.    
اإل  ت��داف��ع  ل  اأن��ه��ا  املنظمة  واأ���ش��اف��ت 
وانه  بالقانون،  يلتزمون  الذين  على 
التون�شيني  جت��ن��د  اإىل  دع����ت  ل��ط��امل��ا 
التهريب  ���ش��د  واح����دا  �شفا  ل��ل��وق��وف 
الذي خرب القت�شاد املنظم.    واأهابت 
الوطنية  الإع�����الم  ب��و���ش��ائ��ل  امل��ن��ظ��م��ة 
التعميم  ع��دم  الوطني  العام  وب��ال��راأي 
املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  بني  اخللط  وع��دم 
يعملون  وال��ذي��ن  بالقانون  امللتزمني 
يف ك���ن���ف ال�������ش���ف���اف���ي���ة وب������ني ال���ذي���ن 
ا�شتثمار ما  القانون، وعدم  يتجاوزون 
املوؤ�ش�شات  اأ���ش��ح��اب  ل�شيطنة  ي��ج��ري 
وت�������ش���وي���ه ����ش���ورت���ه���م وه�����و م����ا ي�شئ 
جاذبيتها  على  وي��وؤث��ر  تون�س  ل�شمعة 
يف ج��ل��ب ال���ش��ت��ث��م��ار.    يف ح���ني اأكد 
للحكومة  م�شاندته  امل��زارع��ني  احت���اد 
تتطلب  احلالية  الظرفية  ان  خا�شة 
الف�شاد  التعامل مع حماربة  جّدية يف 
من  ك��ل  وحما�شبة  ال��ق��ان��ون  وتطبيق 

ال�شاهد وال�شب�شي.. معا �شد الرهاب الرياحي ي�شاند ويقرتح

كور�شيد..عملية هامة

رئب�س جلنة امل�شادرة يعلن القرار يا�شني ال�شنويف عند تر�شحه لالنتخابات الرئا�شية

�شفيق اجلراية.. رجل العمال املثري للجدل

حملة مكافحة الف�ضاد: قائمة بـ 119 ا�ضما واإ�ضدار بطاقات جلب يف الأفق واإقالت منتظرة

الداخلية: قرارات الإقامة اجلربية متت لثبوت التورط يف امل�س من النظام والأمن العامني

منظمة الأعراف ترف�س ا�ضتثمار 
ما يجري ل�ضيطنة اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات

احتاد ال�ضغل يحذر من حماولة ح�ضر 
مقاومـة الف�ضــاد يف بع�س امل�ضتبه بهم

الق�ضاء الع�ضكري ي�ضدر بطاقة ايداع 
بال�ضجن يف حق رجل العمال �ضفيق جراية

حركة م�ضروع تون�س تدعو اىل هدنة 
�ضيا�ضية وتقدمي الدعم وامل�ضاندة للحكومة

�ضليم الرياحي يدعو رئي�س احلكومة
 اىل اأن يكون حا�ضما يف حربه على الف�ضاد

 اجلبهة ال�ضعبية تطالب بك�ضف 
الأ�ضباب احلقيقية لإيقاف رجال اأعمال

الأغلبية ال�ضاحقة من التون�ضيني ت�ضاند حملة الإيقافات
�ضرب اآراء: ارتفاع هام يف 

ن�ضبة الر�ضا على اأداء ال�ضاهد
•• الفجر - تون�ص

  اأظهرت نتائج البارومرت ال�شيا�شي ل�شهر يونيو الذي تعده موؤ�ش�شة �شيغما 
كون�شاي اأن حملة العتقالت يف �شفوف متورطني يف الف�شاد قد �شاهمت يف 
يوم واحد يف تراجع ن�شبة ت�شاوؤم التون�شيني. وعرّب 91 فا�شل 7 باملائة من 
امل�شتجوبني عن م�شاندتهم حلملة العتقالت التي طالت احليتان الكبرية 
باملائة فقط، كما   7 5 فا�شل  للتهريب والف�شاد مقابل معار�شتها من قبل 
بقيت  فيما  نقطة،   14 ب���  احلكومة  رئي�س  اأداء  على  الر�شا  ن�شبة  ارتفعت 
ن�شبة الر�شا على اأداء رئي�س اجلمهورية دون تغيري.    وعن �شدق نوايا هذه 
احلملة، اعترب 52 فا�شل8 باملائة من امل�شتجوبني، وفق ما بّينه الباروماتر 
ال�شيا�شي الذي ت�شر ام�س اجلمعة، اأّنها �شادقة وهدفها حماربة الف�شاد فيما 
اعترب 38 فا�شل 4 باملائة منهم اأّن هدفها “ت�شكيت” الراأي العام لي�س اإّل.

ال�ضاهد تعّهد بخو�س احلرب حتى النهاية:

تون�س: م�ضادرة اأموال وممتلكات رجال اعمال موقوفني
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

دخلت موجة الإيقافات التي طالت رجال اعمال ي�ضتبه 
منعطفا  التهريب  وبارونات  ف�ضاد  ق�ضايا  يف  تورطهم  يف 
يق�ضي  قــرارا  التون�ضية  احلكومة  اأعلنت  اذ  جــديــدا، 

اأن رجال الأعمال الذين متت م�ضادرة اأمالكم هم : منجي 
بن رباح وكمال بن غالم و�ضفيق اجلراية ويا�ضني ال�ضنويف 
وجنيب بن ا�ضماعيل وعلي القريوي ومنذر جنيح وهالل 
بن م�ضعود.    واأفاد الفر�ضي�ضي باأن امل�ضادرة �ضملت جميع 
رئي�س  واأو�ضح  بنكية.  وح�ضابات  عقارات  من  اأمالكهم 

مب�ضادرة جميع الأموال املنقولة والعقارية لرجال اأعمال 
اجلمعة  اأم�س  ومت  الف�ضاد.  مكافحة  اإطــار  يف  موقوفني 
الإعالن ر�ضميا يف ندوة �ضحفية عقدتها جلنة امل�ضادرة، 
على م�ضادرة اأمالك رجال الأعمال الـ 8 املوقوفني موؤخرا 
على ذمة التحقيق. واأكد رئي�س اللجنة منري الفر�ضي�ضي 

جلنة امل�ضادرة، اأن قرارت امل�ضادرة مت اتخاذها اعتمادا 
على حما�ضر بحث حمررة من جهات حتقيق اثبتت وجود 
عالقات لبع�س رجال العمال بعائلة الرئي�س الأ�ضبق بن 
علي وا�ضهاره حققوا من خاللها ارباحا طائلة ب�ضكل غري 

م�ضروع.
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العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2457  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم واحة ليايل ال�شام �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممود خالدم�شطفى حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   80592( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شكوى:MB169043101AE/2017  وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1899  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كافيار املمتاز لتعليب الأغذية البحرية جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ايدا نونيزا ديال بينا قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   4500( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   24992( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شكوى:MB170073656AE/2017  وحددت  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/22 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2851  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات احلرا�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  حممود  ار�شد  ار�شد  جابر   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )33930 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB171386218AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/22 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/124  عمايل كلي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ال���ري���ام���ي ان���رتي���ورز جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان املدعي 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حممد  عبدالرحمن  فيتيل  فاليا  باليكال   /
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   977666( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
التام رقم  ال�شداد  درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شكوى:mb170522778ae  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة �س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2817  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ميديكال لين لتجارة �س ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  نابوا  بينلوت  اريبيث   / املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   24783( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
  mb170638622ae:ال�شكوى رق��م  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/6/22 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2397  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-زه�����رة ال��ب��اري��ا ل��ت��ج��ارة ال��ب��ه��ارات ال��ت��واب��ل ������س.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��ف��ار���ش��اه ���ش��ه��اب ال���دي���ن  ق��د اأقام 
 38000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171015846AE/2017:ال�شكوى
اخلمي�س املوافق 2017/6/1 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2171  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اأغ��وارا �شتاندز م.د.م.���س جمهول حمل القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  اف��ي��ال  ق��د  ا�شابريو  امل��دع��ي /ج��وف��ى  ان 
وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  وقدرها )50300  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
ي��وم اخلمي�س  لها جل�شة  وح���ددت  وامل�����ش��اري��ف   وال��ر���ش��وم  دره���م(   3000(
املوافق 2017/6/8 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3551  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م  الفنية  ل��الع��م��ال  �شربينغ  1-ب��ل��و   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /في�شنو توتابارامبيل �شاجي  قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14770 درهم( 
وتذكرة عوده مببلغ )1500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �س  ال�شاعة  املوافق 2017/6/4  الحد  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1443  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دانة اخلليج لل�شياحه �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /بافلو فومينكو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   36834( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت    MB168937828AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3762  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وايدوول لالن�شاءات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /دولل عبداحلكيم علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )24598 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 درهم( 
يوم  جل�شة  لها  وحددت    MB172198987AE/2017:ال�شكوى رقم 
الثنني املوافق 2017/6/5 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3434  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مودرن ارابي�شك للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها  مب��ا ان امل��دع��ي /اب��راه��ي��م علي علي زي���اده  ق��د 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13876 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB169055839AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/11 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3209  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طريق احلياة لأنظمة ال�شالمة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /نيك دار خان حق نواز خان  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19491 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB170857662AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2333  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات احلرا�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد زي�شان مظهر مظهر احلق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )32432 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB171947284AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2334  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات احلرا�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شفاقت ح�شني لياقت ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )33615 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB171947397AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/22 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/723  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شروق املدينة خلدمات احلرا�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حفيظ ح�شان رفيقي حممد رفيقي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   13907( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167204913AE  وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3448  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول  الب�شائع  املدعي عليه / 1-م��ه��رام علي خلدمات ح��زم  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ���ش��ادق ع��ا���ش��ق ح�شني خ���ان  ق��د اأقام 
 26800( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شكوى:MB171630508AE  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2017/6/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2708  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هو�شبيتاليتي دايناميك�س م.د.م.�س جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعية  الدعوى ومو�شوعها تطلب  اأقام عليك  ا�شيمي قد  اأ�شماء اولميدى   / املدعي 
من عدالة املحكمة ت�شجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�شورة من لئحتها واحلكم 
بالزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل )18667( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000( 
درهم والزامها بالر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/5/31 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2522  عمايل جزئي

الثقيلة  بال�شاحنات  ال��ع��ام��ة  امل���واد  لنقل  لي��ن  1-���ش��ك��اي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /زاه����د ح�شني غ���الم اكرب  
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
والر�شوم وامل�شاريف رقم  )24016 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )1000 دره��م( 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB168539046AE/2016:ال�شكوى
الثالثاء املوافق 2017/6/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1572  تنفيذ عمايل 

�����س.ذ.م.م  ت��رك��ي��ب ال�شبكات  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- م�����ش��رات��ة لع��م��ال  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جيل�شيت كولوتوم كاندي  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )23025( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )1813( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1614  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مرزوق مل�شتح�شرات التجميل ���س.ذ.م.م جمهول 
التنفيذ/عبا�س حامد عبا�س حممد  قد  حمل القامة مبا ان طالب 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك 
املنفذ به وقدره )88280( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )6240( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1561  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- �شالون املنع�س للرجال جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام  عليك  الربه  قد  �شعبان عبداحلميد  التنفيذ/حممد  ان طالب 
به  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )33280( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  اىل مبلغ )2510( 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1576  تنفيذ عمايل 

ان  الق��ام��ة مبا  ���ش��ده/1- �شالون جالمور جمهول حمل  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  ح��م��دي   رب��اح  �شريف  التنفيذ/منى  طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )52960( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )3908( 
درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1261  تنفيذ عمايل 

ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  ب��ريوت  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/احمد حمزة عبدال�شمد  ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
حافظ مزروع  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20833( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1659( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1622  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- تامي �شيف خلدمات متابعة املعامالت �س.ذ.م.م جمهول 
عبداهلل  نا�شر  العمودي  نا�شر  التنفيذ/اياز  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
العمودي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )16950( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )1377( مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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وزير الطاقة: التفاق على متديد خف�س انتاج النفط حتى الربع الأول من 2018 �ضيكون دافعا لتزان ال�ضوق
املخزون التجاري لل�شنوات اخلم�س ال�شابقة.

اإىل  النفطية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ع���ووة  ب��ب��دء  ت��ف��اوؤل��ه  وع��رب معاليه ع��ن 
بدرجه حتقق مواءمة  الإت��ف��اق  ه��ذا  بعد  تدريجيا  العاملية  ال���ش��واق 

الطلب امل�شتقبلي على النفط.
واأ�شار معاليه اإىل اأن م�شتويات الطلب العاملي على النفط لهذا العام 
يوميا  برميل  مليون   1.3 بواقع  املنظمة  توقعته  مما  اأف�شل  تبدو 
واأن الربع الثالث لهذا العام �شي�شهد انتعا�شا يف الطلب على امل�شتقات 
ال��ب��رتول��ي��ة كما ه��و امل��ع��ت��اد يف ف��رتة الج����ازات وزي����ادة الطلب على 

ا�شتخدام و�شائل املوا�شالت.
ال�شتوائية  غينيا  جمهورية  باإن�شمام  الطاقة  وزي��ر  معايل  ورح��ب 
ع�شوا جديدا اإىل منظمة اأوبك ودولة داعمة لتفاق خف�س النتاج.

•• فيينا -وام:

عرب معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة عن 
امل�شدرة  البلدان  ال�173 ملنظمة  ال��وزاري  لنتائج الجتماع  ارتياحه 
امل�شاركة يف خف�س  للدول  الثاين  ال��وزاري  والإجتماع  اأوب��ك  للنفط 

انتاج النفط من خارج منظمة اأوبك.
و قال معاليه يف ت�شريح له اإن التفاق الذي مت الجماع عليه ام�س 
بتمديد خف�س النتاج مبعدل 1.8 مليون برميل يوميا حتى الربع 

ال�شوق. لتزان  دافعا  يكون  �شوف  الأول من 2018 
وتوقع اأن يتم تقلي�س ما ليقل عن 200 مليون برميل من املخزون 
اإىل متو�شط م�شتويات  الأع�شاء للو�شول  العاملي ما �شيحقق هدف 

اتفاق اأوغندي تنزاين خلط اأنابيب بالت�ضخني الكهربائي 
•• كامباال-رويرتز:

وقعت اأوغندا وتنزانيا اأم�س اجلمعة اتفاقية اإطارية ب�شاأن خط اأنابيب مقرتح بقيمة 3.55 مليار 
الأوغندي  اخل��ام  �شخ  يبداأ  اأن  املنتظر  ال��ذي من  للم�شروع  فارقة  النفط يف خطوة  لت�شدير  دولر 
لالأ�شواق العاملية خالل ثالث �شنوات. وقال م�شوؤول بوزارة الطاقة الأوغندية لرويرتز اإن التفاق 
�شمل �شروط احلوافز ال�شريبية اخلا�شة بامل�شروع واجلداول الزمنية للتنفيذ وحجم خط الأنابيب 
وم�شتويات املكون املحلي مما �شيجعله م�شتمر على م�شار الكتمال يف 2020. وقال اأديوايل فاييمي 
املدير املعني باأوغندا لدى توتال اإن امل�شروع �شيكون اأطول خط لأنابيب النفط اخلام بنظام الت�شخني 
اأنه �شيزيد تدفق  اإنه اإجناز قيا�شي م�شريا اإىل  اأ�شاف يف ت�شريحات لرويرتز  الكهربائي يف العامل. 
ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر ويفتح مرحلة جديدة للنمو القت�شادي يف املنطقة عند اكتماله. و�شيتم 
ت�شخني خط الأنابيب الذي �شيبلغ طوله 1445 كيلومرتا وقطره 24 بو�شة مبا ي�شمح له باحلفاظ 

على �شيولة عالية للنفط اخلام تكفي لتدفقه.

هل اأنقذ رفع الفائدة اجلنيه امل�ضري من انهيار حمتمل؟

م�ضت�ضار البيت الأبي�س يتوقع مناق�ضات �ضاقة عن التجارة واملناخ

حمادثات �ضعبة تنتظر ترامب مع زعماء جمموعة ال�ضبع

تخفي�ضات كبرية ت�ضل اإىل 75 % وجوائز يومية جمزية طيلة اأيام املهرجان

اليوم  انطالق مهرجان رم�ضان ال�ضارقة 2017 

•• القاهرة-العربية نت:

ح���ال���ة غ�����ش��ب جت���ت���اح الأو�����ش����اط 
امل�شرية جراء خطوة  القت�شادية 
اأ�شعار الفائدة  البنك املركزي رفع 
واحدة  دفعة  اأ�شا�س  نقطة   200
مل���ا ل��ذل��ك م���ن ت���اأث���ري ���ش��ل��ب��ي على 
ن��ظ��را لرت���ف���اع تكلفة  ال���ش��ت��ث��م��ار 

الإقرا�س ب�شورة كبرية.
املركزي  البنك  ومل تقنع م��ربرات 
يف  والقت�شاديني  الأع��م��ال  رج��ال 
التي  الت�شخم  م��ع��دلت  اأن  ���ش��وء 
ت�شهدها الأ�شواق حاليا ناجتة عن 
تعومي اجلنيه ولي�س نتيجة زيادة 

الطلب على ال�شلع.
م����ربرات  ه���ن���اك  اأن  ي���ب���دو  ول���ك���ن 
املركزي  البنك  اأخ��رى مل يذكرها 
اإقناعا تتعلق  اأكرث  اأن تكون  ميكن 
ب���اجل���ن���ي���ه امل�������ش���ري واح���ت���م���الت 
تدهوره ب�شورة اأكرب خالل الأ�شهر 
تراجع  ا����ش���ت���م���رار  م����ع  ال���ق���ادم���ة 
الإي��رادات من العملة ال�شعبة من 

ال�شياحة وال�شادرات.
وك������ان ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ق����د رفع 
لأجل  ال��ودائ��ع  على  الفائدة  �شعر 
 %  16.75 اإىل  واح�������دة  ل��ي��ل��ة 
�شعر  ورف��������ع   14.75% م�����ن 
فائدة الإق��را���س لليلة واح��دة اإىل 

.%  15.75 % من   17.75
واأرج���ع البنك امل��رك��زي ق��راره اإىل 
الت�شخم  على  ال�شيطرة  حماولة 
ال�شنوي والو�شول به اإىل م�شتوى 
يف حدود 13 % يف الربع الأخري 

من 2018.
اأعلى  اإىل  ال�شنوي  الت�شخم  وقفز 
م�����ش��ت��وى ل��ه يف ث��الث��ة ع��ق��ود بعد 

نيكي يهبط مع �ضعود 
الني اأمام الدولر 

•• طوكيو-رويرتز:

الياباين  ن��ي��ك��ي  امل���وؤ����ش���ر  وا�����ش����ل 
ملكا�شبه  ال��ني  تعزيز  م��ع  خ�شائره 
ام�����س اجلمعة على  ال����دولر  اأم���ام 
الرغم من اأن املوؤ�شر القيا�شي متكن 
اأ�شبوعية.  م��ك��ا���ش��ب  حت��ق��ي��ق  م���ن 
واأغلق املوؤ�شر نيكي منخف�شا 0.6 
نقطة   19686.84 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
ب��امل��ئ��ة على   0.5 م��رت��ف��ع��ا  ل��ي��ظ��ل 
الدولر  وتراجع  اأ�شبوعي.  اأ�شا�س 
�شجل  اإذ  ال��ني  اأم���ام  ال�شيء  بع�س 
اإىل  باملئة   0.4 ن�شبته  انخفا�شا 

ين.  111.42
النفط  قطاعي  اأ�شهم  وانخف�شت 
اأ�شعار  ه��ب��ط��ت  ب��ع��دم��ا  وال��ت��ع��دي��ن 
ووا�شلت  ب���امل���ئ���ة  خ��م�����ش��ة  اخل������ام 
ملنظمة  اجتماع  خيب  اإذ  تراجعها 
ال��ب��ل��دان امل�����ش��درة ل��ل��ب��رتول اأوبك 
اآم����������ال ب���ع�������س امل�������ش���ت���ث���م���ري���ن يف 

تخفي�شات اأكرب لالإنتاج.
والفحم  ال��ن��ف��ط  م���وؤ����ش���ر  وه���ب���ط 
طوكيو  ب����ور�����ش����ة  يف  ال����ف����رع����ي 
بينما  باملئة   0.4 املالية  ل���الأوراق 
هوى موؤ�شر قطاع التعدين اثنني 

باملئة.

اأعلى  ي�ضعد  الذهب 
م�ضتوى يف 3 اأ�ضابيع

•• وا�سنطن-رويرتز:

ام�س  ال�����ذه�����ب،  اأ�����ش����ع����ار  ����ش���ع���دت 
م�����ش��ت��وى يف  اأع����ل����ى  اإىل  اجل���م���ع���ة، 
ث��الث��ة اأ���ش��اب��ي��ع و���ش��ط ع����زوف من 
يف  الأ���ش��ه��م  ���ش��راء  ع��ن  امل�شتثمرين 
ظل �شعف ال��دولر. و�شجل الذهب 
اأ�شبوع  م��ن  اأك���رث  يف  م�شتوى  اأع��ل��ى 
ام�����س اجل��م��ع��ة م��ع ت��راج��ع ال���دولر 
الذي  الوقت  يف  الآ�شيوية  والأ�شهم 
الأ�شول  عن  امل�شتثمرون  فيه  عزف 
ال��ت��ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ق���در اأك����رب من 
املخاطرة بعد هبوط اأ�شعار النفط. 
اأ�شعار اخلام لكن الأ�شواق  وارتفعت 
ن�شبته  هبوط  بعد  مرتاجعة  ظلت 
خم�شة باملئة يف اجلل�شة ال�شابقة بعد 
اآخرون  ومنتجون  اأوب���ك  م��ددت  اأن 
نحو  ع��ل��ى  اخل���ام  اإن��ت��اج  تخفي�شات 
خيب اآمال م�شتثمرين كانوا ياأملون 
اأكرب. وارتفع الذهب  يف تخفي�شات 
 1267.99 الفورية  املعامالت  يف 
“الأون�شة” بحلول  لالأوقية  دولر 
ال�شاعة 08:32 بتوقيت جرينت�س 
بلغ  مرتفعا  م�شتوى  لم�س  بعدما 
1264.13 دولر لالأوقية يف وقت 

�شابق من اجلل�شة. 

•• تاورمينا-رويرتز:

 من املتوقع اأن تكون حمادثات الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مع بقية زعماء 
دول جمموعة ال�شبع �شاقة و�شعبة لدى اجتماعهم بعد اأن انتقد اأم�س الأول 
اأع�شاء حلف �شمال الأطل�شي وندد بال�شيا�شات التجارية الأملانية. واأدىل ترامب 
تاورمينا  مبنتجع  يومني  ت�شتمر  التي  القمة  ع�شية  بروك�شل  يف  بت�شريحاته 
�شركاء  ي��اأم��ل  اج��ت��م��اع  على  بظاللها  األ��ق��ت  وق��د  املتو�شط  البحر  على  امل��ط��ل 
الوليات املتحدة اأن يقنعوه خالله بتخفيف حدة مواقفه من التجارة وتغري 
املناخ. وب��داأت القمة مبرا�شم اأقيمت يف م�شرح يوناين قدمي على جرف مطل 
على البحر حيث جتولت �شفن حربية يف املياه. ويجري زعماء بريطانيا وكندا 
املتحدة حمادثات يف وقت لحق  والوليات  واليابان  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�شا 
لبحث ملفات �شوريا وكوريا ال�شمالية والقت�شاد العاملي. وقال رئي�س الوزراء 
البولندي ال�شابق دونالد تو�شك الذي يراأ�س قمم زعماء الحتاد الأوروبي قبل 
بدء الجتماع ل �شك اأن هذه �شتكون قمة جمموعة ال�شبع الأ�شعب منذ �شنوات 
“�شاقة”  مناق�شات  كون  ج��اري  الأبي�س  للبيت  القت�شادي  امل�شت�شار  وتوقع   .
عن التجارة واملناخ. ويهدد ترامب بان�شحاب الوليات املتحدة من اتفاق املناخ 
الذي اأبرم يف باري�س عام 2015. كان الرئي�س الأمريكي قد رف�س الحتبا�س 
الب�شر بو�شفه خدعة وذلك خالل حملته النتخابية.  احل��راري الذي ي�شببه 
ب��ع��دم الن�����ش��ح��اب. وق���ال كون  اإق��ن��اع��ه  ال�شبع  وي��ح��اول بقية زع��م��اء جمموعة 
انتهاء  بعد  ق��راره  �شيتخذ  ترامب  اإن  الأمريكية  ب���الإدارة  اآخ��رون  وم�شوؤولون 
بها  يقوم  اأي��ام  ت�شعة  الأخ��رية �شمن جولة مدتها  املحطة  والقمة هي  القمة. 
زعماء حلف  بروك�شل مع  وبينما وقف يف  الأو�شط.  ال�شرق  بداأها من  ترامب 
الأطل�شي اتهم اأع�شاءه باأنهم يدينون مببالغ طائلة من املال للوليات املتحدة 
وللحلف على الرغم من اأن م�شاهمات الأع�شاء طوعية. وكان لت�شريحاته وقع 

جماح ال�شيولة املحلية موؤقتا حتى 
ل تختل املوازين.

اإن  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  وي����ق����ول غ����ري 
يو�شع  �شعرا  لي�س  ال��ف��ائ��دة  �شعر 
البنك  باأمر  البنوك  �شا�شات  على 
يعك�س  ����ش���ع���ر  ول���ك���ن���ه  امل������رك������زي 
العر�س والطلب للجنيه ويف هذه 
احلالة ورغم ارتفاعه منذ نوفمرب 
ولكنه ما يزال يعك�س منوا قويا يف 
مقارنه  امل�شري  اجلنيه  معرو�س 
العملة  م�������ش���ادر  يف  رك�����ود  ب�����ش��ب��ه 

ال�شعبة امل�شتدامة.
لي�س  حت��ل��ي��ل��ه  اأن  ج��ن��ي��ن��ة  وي���وؤك���د 
اأ�شلوب  ول���ك���ن  ق�����رار  ع���ن  دف���اع���ا 
حتليل اعتمد عليه كثريا يف و�شع 

روؤيته لتحركات �شعر ال�شرف.

حتدث عن الفائ�س التجاري لأملانيا باعتباره م�شكلة فاإنه مل يتحدث بعدوانية. 
اإذا كان اتهم اأملانيا باتباع �شيا�شات جتارية �شيئة  وحني �شاأله ال�شحفيون عما 
للغاية مل يرد ترامب. واختارت اإيطاليا عقد القمة يف �شقلية جلذب النتباه 
لأفريقيا التي تقع على م�شافة 225 كيلومرتا من اجلزيرة عند اأقرب نقطة 
على اجلانب الآخر من البحر املتو�شط. وو�شل اأكرث من ن�شف مليون مهاجر 
معظمهم من اأفريقيا جنوب ال�شحراء اإىل اإيطاليا يف قوارب منذ عام 2014 

م�شتغلني الفو�شى يف ليبيا للقيام بالرحلة اخلطرية.

اأدوات  الأج��ن��ب��ي��ة يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
الدين احلكومي من املعادلة، فاإن 
الأجنبية   امل��ط��ل��وب��ات  ���ش��ايف  قيمة 
مل تتغري تقريبا من اأعلى م�شتوى 
اأن عمليات  ت��اري��خ��ي��ا يف ح��ني  ل��ه��ا 
الإقرا�س والإيداع اليومية للبنوك  
اأ�شافت 130 مليار جنيه لل�شيولة 
معدلت  ا���ش��ت��م��رت  ل���و  امل��ح��ل��ي��ة. 
على  املحلية  ال�شيولة  يف  الرت��ف��اع 
هذا النمط بدون ارتفاع موازي يف 
تدفقات العملة ال�شعبة امل�شتدامة، 
�شتنهار العملة املحلية مرة اأخرى 
اأن  وبالتايل، ومبا  العام.  نهاية  يف 
ح�شار  ���ش��ب��ه  اإىل  ت��ت��ع��ر���س  م�����ش��ر 
الدولرية  التدفقات  ع���ودة  مينع 
كبح  ه��و  البديل  طبيعية،  ب�شورة 

ورق����ي����ة م�����ش��اف��ا اإل���ي���ه���ا ال����ودائ����ع 
ارتفع  البنوك  باجلنيه امل�شري يف 
منذ  جنيه  م��ل��ي��ار   130 ب��ح��وايل 
ال��ت��ع��ومي وح��ت��ى اآخ���ر م��ار���س، ويف 
ان��خ��ف�����س �شايف  ال����ف����رتة،  ن��ف�����س 
القطاع  يف  الأج��ن��ب��ي��ة  امل��ط��ل��وب��ات 
والبنوك  مل��رك��زي  )البنك  البنكي 
 147 ب��ح��وايل  ال�39(  التجارية 
الأ�شول  يف  ال��زي��ادة  نتيجة  مليار 
املركزي.  ال��ب��ن��ك  ل���دي  الأج��ن��ب��ي��ة 
ولكن كما يعلم اجلميع فاإن 90%  
ال���زي���ادة كانت  اأك����رث م���ن ه���ذه  اأو 
نتيجة التدفقات ق�شرية الأجل يف 
من  ولي�س  اخلزانة  و�شندات  اأذون 

موارد م�شتدامة.
اأخرجنا  اإذا  اأن�����ه  ج��ن��ي��ن��ة  وي�����رى 

ت��ع��ومي اجل��ن��ي��ه يف نوفمرب  ق����رار 
املا�شي و�شجل %32.9 يف اإبريل 

املا�شي.
رئ��ي�����س قطاع  ه���اين جنينة  ي��ق��ول 
البحوث يف بلتون فاينان�شال �شابقا 
�شايف  اإىل  املحلي  النقد  ن�شبة  اإن 
الأجنبية  امل��ط��ل��وب��ات  اأو  الأ����ش���ول 
عنها  نغفل  ل  اأن  لب��د  ن�شبة  ه��ي 
عند تقييم قرارات البنك املركزي 
ال�شتثنائية..  ال���ظ���روف  ه���ذه  يف 
ي��ط��ارد النمو  ب��اخ��ت�����ش��ار، ع��ن��دم��ا 
امل��ت��زاي��د يف ال��ن��ق��د امل��ح��ل��ي م���وارد 
حمدودة من الدولر النتيجة لبد 

اأن تكون انهيارا يف �شعر ال�شرف.
اجلنيه  جم����م����وع  اأن  واأ�������ش������اف 
امل�شري يف �شورة عمالت معدنية 

�شلبي على الزعماء الأوروبيني الذين كانوا ياأملون اأن ي�شتغل الفر�شة ليوؤكد 
التزامه باملادة اخلام�شة ومتثل املبداأ الأ�شا�شي للحلف وهو اأن اأي هجوم على 
اأحد الأع�شاء يعترب هجوما على اجلميع . وذكرت تقارير اإعالمية اأملانية اأن 
مع  اجتماع  خالل  للغاية  �شيئة  جتارية  �شيا�شات  لتباعها  باأملانيا  ندد  ترامب 
رئي�س املفو�شية الأوروبية جان كلود يونكر م�شريا اإىل اأنه رمبا يتخذ خطوات 
للحد من مبيعات ال�شيارات الأملانية بالوليات املتحدة. وو�شف يونكر التقارير 
التي ن�شرتها و�شائل اإعالم اأملانية باأنها مبالغ فيها وقال اإنه يف حني اأن ترامب 

اخل��ا���س يف الإم����ارة، وت�����ش��ارك فيه 
اأكرب املراكز التجارية وحمال البيع 
ب��ال��ت��ج��زئ��ة ال��ت��ي ت�����ش��م ن��خ��ب��ة من 
اأبرز العالمات التجارية يف العامل، 
تناف�شية  باأ�شعار  منتجاتها  وتقدم 
تهدف اإىل تلبية احتياجات الت�شوق 
وال���رتف���ي���ه ل��ل�����ش��ي��اح وامل���واط���ن���ني 
وامل��ق��ي��م��ني ول���ل���ع���ائ���الت وال�������زوار، 
حيث ميكن للجميع ال�شتفادة من 
التخفي�شات على جمموعة متنوعة 
يف  املعرو�شة  الب�شائع  من  وكبرية 

مراكز الت�شوق املختلفة بالإمارة. 

فاينن�ضال تاميز يتفوق
على موؤ�ضرات اأوروبا 

•• ميالنو-رويرتز:

اجلمعة  ام�س  املبكرة  التعامالت  يف  طفيفا  هبوطا  الأوروب��ي��ة  الأ�شهم  �شجلت 
اجلنيه  هبط  بعدما  اأدائ���ه  يف  تفوق  الربيطاين  تاميز  فاينن�شال  املوؤ�شر  لكن 
الإ�شرتليني اإىل اأدنى م�شتوى يف اأ�شبوعني بينما ت�شررت اأ�شهم قطاع الطاقة 
اأظهر  بعدما  ال�شرتليني  اجلنيه  وت��راج��ع  اأم�����س.  النفط  اأ���ش��ع��ار  ه��ب��وط  م��ن 
له  املنتمية  املحافظني  ح��زب  به  يتقدم  ال��ذي  ال��ف��ارق  تقل�س  ل��ل��راأي  ا�شتطالع 
النتخابات  ب�شدة قبل  املعار�س  العمال  ال��وزراء ترييزا ماي على حزب  رئي�شة 
التي �شتجرى يف الثامن من يونيو حزيران. وانخف�س املوؤ�شر �شتوك�س الأوروبي 
0.4 باملئة بينما تراجع املوؤ�شر �شتوك�س 50 لالأ�شهم القيادية مبنطقة اليورو 
ن�شبته  بهبوط  قائمة اخلا�شرين  والغاز  النفط  موؤ�شر  وت�شدر  بن�شبة مماثلة. 
امل�شدرة للبرتول )اأوبك( تخفي�شات  البلدان  باملئة بعدما مددت منظمة   1.2
الإنتاج على نحو خيب اآمال م�شتثمرين كانوا يراهنون على تخفي�شات اأعمق اأو 
ملدة اأطول. وعو�س النفط القليل من خ�شائره الثقيلة التي مني بها اأم�س الأول 
اخلمي�س. وهبط �شهم برتوفاك يف القطاع باأكرث من ثالثة باملئة بعدما خف�س 
عدد من الو�شطاء اأ�شعارهم امل�شتهدفة لل�شهم اإىل اأقل من الن�شف. وكان �شهم 
ال�شركة الربيطانية املتخ�ش�شة يف خدمات احلقول النفطية هبط 30 باملئة يف 
اجلل�شة ال�شابقة بعدما اوقفت الرئي�س التنفيذي للعمليات عن العمل ا�شتجابة 

لتحقيق بريطاين ب�شاأن اإدعاءات تتعلق بجرائم ر�شوة وف�شاد وغ�شل اأموال.

اللجنة  اأن  امل��ه��رج��ان  ع���ام  م��ن�����ش��ق 
ب��ا���ش��رت برناجمها  الإع��الم��ي��ة ق��د 
اخل������ا�������س ل���ت�������ش���وي���ق ال����ع����رو�����س 
خارجية،  اإع��الن��ي��ة  ل��وح��ات  بو�شع 
وجم�������ش���م���ات دع����ائ����ي����ة م���ت���ع���ددة، 
حمالت  اإط������الق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  يف  اإع����الن����ي����ة 
للتعريف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الج���ت���م���اع���ي 
للعرو�س  امل�����ش��اح��ب��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املجتمع،  يف  ممكنة  �شريحة  لأك��رب 
ال�شرتاكات  جل��ن��ة  ت���وا����ش���ل  ك��م��ا 
عملها، وت�شتمر يف ت�شجيل املحالت 
بالعرو�س،  امل�����ش��ارك��ة  يف  ال��راغ��ب��ة 
والإعالنات  الزينة  اأدوات  وتقدمي 
م����ن خ������الل ع������دة م���ن���اف���ذ اأع������دت 

لت�شهيل اإجراءات الت�شجيل«.
تخ�شي�س  اإىل  اجل������روان  واأ�����ش����ار 
ج���وائ���ز جم��زي��ة ت��ت��م��ث��ل يف اإج����راء 

يف  ذكية  هواتف  على  يومي  �شحب 
امل�شاركة  التجارية  املراكز  خمتلف 
واملت�شوقني،  ل���ل���زوار  امل��ه��رج��ان  يف 
الكربى  اجل���ائ���زة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
عبارة  وه����ي  امل���ه���رج���ان  ن��ه��اي��ة  يف 
موديل  ب��ات��رول  ني�شان  �شيارة  ع��ن 
ال�شارقة  خ�ش�شتها غرفة   2017
جذب  عن�شر  �شي�شكل  مم��ا  ل��ل��زوار 
للمهرجان،  نوعه  من  فريد  عاملي 
املف�شلة  الوجهات  اإح��دى  ويجعله 
اأوقات  وق�شاء  وال��رتف��ي��ه  للت�شوق 

ممتعة خالل هذا املو�شم. 
رم�شان  مهرجان  فعاليات  وت�شهد 
ت��ن��ظ��م��ه غرفة  ال������ذي  ال�������ش���ارق���ة، 
ما  منذ  ال�����ش��ارق��ة  و�شناعة  جت���ارة 
م�شاركات  26عاما  ع����ن  ي���زي���د 
الدوائر  ال��ع��دي��د م��ن  وا���ش��ع��ة م��ن 
القطاع  وم���وؤ����ش�������ش���ات  احل��ك��وم��ي��ة 

مرتادي  ع��دد  زي���ادة  يف  وامل�شاهمة 
املركزية  والأ���ش��واق  الت�شوق  مراكز 
وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة يف ك��اف��ة مدن 
الإمارة خالل اأيام ال�شهر الف�شيل.

واأع�����ل�����ن ����ش���ع���ادة خ���ال���د ب����ن بطي 
الغرفة  ع������ام  م����دي����ر  ال����ه����اج����ري 
ال�شتعدادات  ك��اف��ة  ا�شتكمال  ع��ن 
والإج�������������راءات ال����الزم����ة لط����الق 
امل��ق��رر حتت  ال��ع��رو���س يف موعدها 
العليا  التنظيمية  اللجنة  اإ���ش��راف 
قطاعات  كافة  خلدمة  للمهرجان 
وتن�شيط  و�����ش����رائ����ح����ه  امل���ج���ت���م���ع 
والت�شويقية  القت�شادية  احل��رك��ة 
ال�شارقة خالل هذه  وال�شياحية يف 
ال���ف���رتة امل��ت��م��ي��زة م���ن ال���ع���ام التي 
ت�����ش��ه��د اإق���ب���ال ك���ب���ريا م���ن ال�����زوار 
العرو�س  من  لال�شتفادة  وال�شياح 
والتخفي�شات الكبرية على خمتلف 

•• ال�سارقة-الفجر:

و�شناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  اأن�����ه�����ت 
ال�شارقة كافة ا�شتعداداتها لإطالق 
والع�شرين  ال�������ش���اد����ش���ة  ال���������دورة 
 2017 ال�شارقة  رم�شان  ملهرجان 
يف كافة م��دن الإم���ارة التي تنطلق 
 30 ح��ت��ى  وت�شتمر  ال�شبت  ال��ي��وم 
تنظمه  وال��������ذي  ال�����ق�����ادم،  ي���ون���ي���و 
والتن�شيق  ب����ال����ت����ع����اون  ال����غ����رف����ة 
والهيئات  ال����دوائ����ر  م���ن  ع����دد  م���ع 
بالإمارة،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وبدعم وم�شاندة من اإدارات مراكز 
الت�شوق والأ�شواق املركزية واملحال 

التجارية املتخ�ش�شة بال�شارقة.
تن�شيط  ال����ع����رو�����س  وت�������ش���ت���ه���دف 
وقطاع  عامة  القت�شادية  احلركة 
خا�س،  ب�����ش��ك��ل  ال���ت���ج���زئ���ة  جت������ارة 

املنتجات والتي ت�شل اإىل اأكرث من 
.  75%

رم�شان  اأن مهرجان  �شعادته  وقال 
بني  ي�������ش���م    2017 ال���������ش����ارق����ة 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ه���ذا ال���ع���ام ال��ع��دي��د من 
والثقافية  ال���دي���ن���ي���ة  الأن�������ش���ط���ة 
تقدمها  التي  املتنوعة  والرتفيهية 
م��راك��ز ال��ت�����ش��وق يف الإم�����ارة، حيث 
بباقة  امل����ه����رج����ان  اأج����ن����دة  ت���زخ���ر 
والندوات  املحا�شرات  من  متنوعة 
والطبية  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���دي���ن���ي���ة 
املختلفة،  وال���ف���ن���ي���ة  وال����رتاث����ي����ة 
ع����دد من  اإق����ام����ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يف خمتلف  الأن�����ش��ط��ة 
م��دن الإم�����ارة، وع��رو���ش��ا ترفيهية 
لالأ�شر والأطفال يف مراكز الت�شوق 

املختلفة امل�شاركة يف املهرجان.
اجلروان  اب��راه��ي��م  اأك���د  م��ن جهته 

العمالت املرتبطة بالنفط تتعافى و�ضغوط على الإ�ضرتليني

النفط يرتفع على نحو �ضعيف

تعامالت على ارتفاع ن�شبته 0.2 باملئة اإىل 1.3455 
من  انخفا�شا  الأمريكي  ال���دولر  مقابل  كندي  دولر 
اأم�س  �شجله  ال���ذي  ك��ن��دي  دولر   1.3388 م�شتوى 

الأول والذي كان الأعلى يف خم�شة اأ�شابيع.
وارتفعت الكرونة الرنويجية 0.1 باملئة اإىل 9.4096 

كرونة مقابل اليورو.
ومقابل �شلة ت�شم �شت عمالت كربى، انخف�س الدولر 
فيه  ارتفع  الذي  الوقت  97.094 يف  اإىل  باملئة   0.2

الني 0.5 باملئة اإىل 111.25 ين للدولر.
وارتفع اليورو 0.1 باملئة اإىل 1.2210 دولر ليقفز 
�شوب اأعلى م�شتوى يف �شتة اأ�شهر ون�شف ال�شهر الذي 

بلغ 1.1268 دولر هذا الأ�شبوع.

من 2018. وكان التفاق الأ�شلي �شينتهي اأجله يف يونيو 
حزيران هذا العام. وهوت اأ�شعار النفط اخلام خم�شة باملئة 

بعد الإعالن لكنها ارتفعت قليال اليوم اجلمعة.
العقود  زادت  جرينت�س،  بتوقيت   0708 ال�شاعة  وبحلول 
اأو  �شنتا   0.37 برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خل��ام  الآج��ل��ة 
معو�شة  ال�شابق  الإغ���الق  �شعر  ع��ن  باملئة   0.7 ي��ع��ادل  م��ا 
القليل من اخل�شائر التي منيت بها اأم�س. وارتفعت العقود 
الآجلة خلام غرب تك�شا�س الو�شيط الأمريكي 16 �شنتا عن 
49.15 دولر لتظل قابعة دون  �شعر الإغالق ال�شابق اإىل 

م�شتوى 50 دولرا للربميل على الرغم من �شعود ام�س.

 •• لندن-رويرتز:

اإىل  الإ�شرتليني  اجلنيه  هبط 
اأدنى م�شتوى يف اأ�شبوعني ام�س 
اجلمعة بعدما اأظهر ا�شتطالع 
ل���ل���راأي ت��ق��ل�����س ال���ف���ارق ال���ذي 
املحافظني  ح�����زب  ب����ه  ي���ت���ق���دم 
امل��ن��ت��م��ي��ة ل���ه رئ��ي�����ش��ة ال������وزراء 
العمال  حزب  على  ماي  ترييزا 
املعار�س ب�شدة قبل النتخابات 
القادم  ال�����ش��ه��ر  ���ش��ت��ج��رى  ال��ت��ي 
ب���ي���ن���م���ا ارت�����ف�����ع�����ت ال����ع����م����الت 
بعد  الأول��ي��ة  بال�شلع  املرتبطة 

تعايف اأ�شعار النفط.
اأمام  اأي����ام  ث��الث��ة  اأع��ل��ى م�شتوى يف  اإىل  ال���ني  وارت��ف��ع 

الدولر يف الوقت الذي �شعد فيه اليورو اأي�شا.
وان��خ��ف�����س ال���ش��رتل��ي��ن��ي ب��اأك��رث م��ن ن�شف ب��امل��ئ��ة اإىل 
الذروة  م�شتوى  عن  اأك��رث  مبتعدا  دولر   1.2861
الذي بلغ 1.3048 دولر يف 18 مايو اأيار وهو اأعلى 
ما �شجله اجلنيه ال�شرتليني منذ �شبتمرب اأيلول العام 

املا�شي.
وارت��ف��ع��ت ال��ع��م��الت امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ن��ف��ط م��ث��ل ال����دولر 
الكندي والكرونة الرنويجية بدعم من التعايف املحدود 
يف اأ�شعار اخلام. وجرى تداول الدولر الكندي يف اأحدث 

•• �سنغافورة-رويرتز:

الأ���ش��واق ظلت  لكن  ام�����س اجلمعة  النفط  اأ���ش��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
عندما  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  ك��ب��ري  ه��ب��وط  ب��ع��د  م��رتاج��ع��ة 
اإنتاج اخلام لكن  اآخرون تخفي�شات  اأوبك ومنتجون  مددت 
خيبت اآمال م�شتثمرين كانوا يراهنون على تخفي�شات اأكرب 
اأو لفرتة اأطول. وخالل اجتماع اأم�س الأول يف فيينا، وافقت 
منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك( وبع�س املنتجني 
الإنتاج  بخف�س  تعهد  متديد  على  خارجها  م��ن  الآخ��ري��ن 
الأول  الربع  نهاية  حتى  يوميا  برميل  مليون   1.8 بنحو 
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كروية  مباراة  اإقامة  عن  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
ا�شتعرا�شية ت�شم نخبة من جنوم الكرة العاملية 
الكرة  جيل  ال�شابقني  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��رة  وجن���وم 
الإماراتية املونديايل 1990، حيث تقام يوم غد 
الأحد عقب حفل افتتاح الن�شخة اخلام�شة لدورة 
ال�شبا الريا�شية، احلدث الأكرب من نوعه يف  ند 
الألعاب  تنوع  الف�شيل على �شعيد  �شهر رم�شان 
املخ�ش�شة  امل��ال��ي��ة  واجل���وائ���ز  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الريا�شي  دبي  جمل�س  ينظمها  والتي  للفائزين، 
خ���الل �شهر رم�����ش��ان امل��ب��ارك حت��ت رع��اي��ة �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، وتقام يف 
جممع ند ال�شبا الريا�شي حتى 17 يونيو املقبل 

حتت �شعار “قدرات لحدود لها«.
الربتغايل  م�شاركة  عن  املنظمة  اللجنة  وك�شفت 
عام  �شابقا  العامل  يف  لعب  اأف�شل  فيجو،  لوي�س 
 ،2000 عام  الذهبية  بالكرة  والفائز   ،2001
ريال  مع  خ�شو�شا  احلافلة  م�شريته  جانب  اإىل 
فريدريك  امل��ايل  ي�شارك  كما  الإ���ش��ب��اين،  م��دري��د 
اأ�شبيلية  التاريخي لفريق  الهداف  عمر كانوتيه، 
املالعب  يف  الكروية  امل�شرية  و�شاحب  الإ�شباين 
العاملية، ويتواجد معهما الربازيلي فالكاو اأف�شل 
اأف�شل لعبي  لعب كرة �شالت يف العامل واأح��د 

هذه الريا�شة على مر تاريخها.
ال��ك��رة الإم��ارات��ي��ة من  فيما �شي�شارك م��ن جن��وم 
اجليل الذهبي، كل من: احلار�س حم�شن م�شبح، 

ف��اروق عبد  الرحمن حممد،  �شبيت خاطر، عبد 
بخيت  �شلطان،  ع��ب��داهلل  ���ش��امل،  يا�شر  ال��رح��م��ن، 
���ش��ع��د، ح�����ش��ني اإ���ش��م��اع��ي��ل، وي��ن�����ش��م اإل��ي��ه��م ن�شر 
اأول��ي��ف��ريا لع���ب الو�شل  ال��ن��ي��ادي، وال��ربازي��ل��ي 

�شابقا.
املواجهات  من  �شل�شلة  �شمن  امل��ب��اراة  ه��ذه  وتاأتي 
ال�شتعرا�شية العاملية التي نظمتها دورة ند ال�شبا 
م�شاركة  ومنها  الأوىل،  الن�شخة  منذ  الريا�شية 
ريال  م��درب  زي��دان  الدين  زي��ن  الفرن�شي  النجم 
مدريد الإ�شباين �شابقا والهولندي اإدجار دافيدز، 
احلاليني،  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  وجن��وم 

وجنوم كرة ال�شالت على م�شتوى العامل.
ويعترب الربتغايل لوي�س فيجو من اأ�شدقاء دبي، 

مدار  على  ال��وق��ت  وق�����ش��اء  بزيارتها  ي��ق��وم  حيث 
العام رفقة عائلته.

�شمن  ال�شتعرا�شية  امل��ب��اراة  ه��ذه  تنظيم  وي��اأت��ي 
تقدم  التي  الريا�شية  للدورة  امل�شاحبة  الربامج 
للجماهري الفر�شة ملتابعة اأجمل الفنون الريا�شية 
الذين  ال�شابقني  والنجوم  احلاليني  النجوم  من 
ك���ان ل��ه��م ����ش���اأن ك��ب��ري خ���الل م�����ش��ريت��ه��م، ورغم 
تقدمهم بالعمر لكنهم ما زالوا ميتلكون �شعبية 
بها،  يحتفظون  التي  املميزة  ومهاراتهم  وا�شعة 
من  اخل��ام�����ش��ة  الن�شخة  ب��رن��ام��ج  يت�شمن  ح��ي��ث 
ا�شافة  وامل��ب��ادرات،  املفاجاآت  من  العديد  ال���دورة 
اىل ال�شحوبات والهدايا اليومية للجماهري التي 

حت�شر املناف�شات يف موقع البطولة يوميا.

املنظمة جهودها  اللجنة  اآخ��ر، كثفت  على �شعيد 
لإجناز كافة الرتتيبات لنطالق فعاليات الدورة 
املتعلقة  اجلوانب  جميع  واإكمال  الأح��د،  غد  يوم 
بالريا�شات الت�شعة التي ت�شمها الفعاليات، وهي: 
كرة قدم ال�شالت، الكرة  الطائرة، البادل تن�س، 
مل�شافة  اجل��ري  املتحركة،  بالكرا�شي  ال�شلة  ك��رة 
كم،   75 مل�شافة  الهوائية  الدراجات  كم،  5 و10 
امل��ب��ارزة، وكرة  ك��م،   5 مل�شافة  الليلي  نا�س  حت��دي 

قدم ذوي الإعاقة ال�شمعية.
ك��م��ا اأجن����زت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ت��رت��ي��ب��ات اخليمة 
التي  اجلماهري  من  ال��دورة  ل�شيوف  املخ�ش�شة 
كافة  وت��وف��ري  ���ش��ن��وي��ا،  ب���اأع���داد �شخمة  ت��ت��واف��د 
الفئات  جميع  م��ن  لهم  ت�شمن  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

بح�شور  وال�شتمتاع  مميز  وق��ت  ق�شاء  العمرية 
اجلماعية  الريا�شية  الألعاب  كافة  يف  املناف�شات 
“خيمة  اأ�شم  والفردية، وهي اخليمة التي حتمل 
اخلري”، وتوا�شل من خاللها الدورة دعم م�شاريع 
ال�شباب حيث �شتجمع اخليمة اأجنحة رعاة الدورة 
واأجنحة ال�شركات التي تقدم منتجاتها للجمهور، 
والهدايا  املناف�شات  مع  على موعد  �شيكون  الذي 

اليومية وال�شيافة املميزة.
النهائية  ال��ربوف��ة  املنظمة  اللجنة  اأج����رت  ك��م��ا 
الذي �شيحمل فكرة مميزة  ال��دورة  افتتاح  حلفل 
وت��ن��ف��ي��ذ ي��ل��ي��ق ب��ا���ش��م ال�����دورة وم��ك��ان��ت��ه��ا وال���ذي 
ت�شتمر  التي  ال���دورة  يف  الوىل  الفعالية  �شيكون 

لثالثة اأ�شابيع. 

اأعلن نادي ت�شليح لالأنظمة الرتفيهية عن اإطالق الن�شخة 
الثالثة من م�شابقة الرماية الرم�شانية خالل الفرتة بني 
فرعيه يف  يف  �شتقام  والتي   2017 يونيو   26 و  مايو   27
يا�س مول بجزيرة يا�س واملركز التجاري العاملي يف اأبوظبي.

فئة  وه��م��ا  منف�شلتني  فئتني  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ون  �شيتناف�س 
البالغني للذكور والإناث فوق ال16 �شنة وفئة ال�شغار بني 
ال� 6 و15 �شنة حيث �شيقوموا باإطالق الر�شا�س على 15 
هدف جي اند جي موزعة ع�شوائياً واأهداف “5X5« التي 

الذي يكمل اجلولة  امل�شرتك  و   ،x 13 12 تقع على بعدي
يف اأق�شر فرتة زمنية �شيفوز بامل�شابقة و �شيتم الإعالن عن 

الفائزين خالل عيد الفطر.
التنفيذي  الرئي�س  و  املوؤ�ش�س  املطرو�شي  �شامل  ال�شيد  وقال 
امل�شاركني  ب��ج��م��ي��ع  ال��رتح��ي��ب  ي�����ش��ع��دن��ا  ت�����ش��ل��ي��ح:  ل�����ش��رك��ة 
الكرمي،  ال�شهر  خ��الل  ال�شتثنائية  و  امل�شوقة  للم�شابقة 
يف  ال�شابة  امل��واه��ب  لكت�شاف  الأم��ث��ل  امل�شابقة  ه��ذه  وتعترب 

ريا�شة الرماية و اأتطلع اإىل تتويج الفائزين بامل�شابقة . 

الإمارات  دول��ة  الأب��رز يف  الرماية هي  ان ريا�شة  اإىل  واأ�شار 
باعتبارها جزءاً من الرتاث الأ�شيل ل�شعب الإمارات .

وعلى  املتو�شطني  و  املبتدئني  للرماة  امل�شابقة  ت�شميم  مت 
كل  تتطلب  و  ل��ل��دخ��ول  ت�شليح  بطاقة  ا���ش��ت��خ��دام  امل�����ش��رتك 
30 نقطة.  �شتقام امل�شابقة يوميا خالل �شهر  لعبة ر�شيد 
رم�شان من ال�شاعة 10 �شباحا و حتى 12 م�شاء يف فرعي 
بيا�س مول بجزيرة يا�س  ت�شليح لالأنظمة الرتفيهية  نادي 

واملركز التجاري العاملي يف اأبوظبي. 

تقام عقب حفل الفتتاح غدا 

فيجو وكانوتيه وجنوم الكرة الإماراتية يف مواجهة ا�ضتعرا�ضية يف »دورة ند ال�ضبا الريا�ضية«
م�ضاركة فالكاو اأف�ضل لعب كرة �ضالت يف العامل 

نادي ت�ضليح لالأنظمة الرتفيهية يطلق م�ضابقة 
للرماية خالل �ضهر رم�ضان املبارك

اأكملت اللجان املنظمة ملهرجان الظفرة الرم�شاين 
الفرتة  يف  املهرجان  لإنطالق  ا�شتعداداتها  الثاين 

من 02 اىل 19 رم�شان مبدن منطقة الظفرة.
وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ه��رج��ان ب��رئ��ا���ش��ة �شامل 
امل���زروع���ي وح�����ش��ور ع�����ش��وي ال��ل��ج��ن��ة م��ر���ش��د املرر 
وخمي�س املزروعي قد عقدت اإجتماعاً مبقر النادي 
يوم اخلمي�س  الظفرة ع�شر  زايد مبنطقة  مبدينة 
الإ�شتعدادات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ف��ي��ه  اإط��م��اأن��ت  م��اي��و   25

لإنطالق املهرجان.
العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  املزروعي  �شامل  وق��ال 
باملهرجان يف  للخروج  ت�شعى  اللجنة  اأن  للمهرجان 
دورته الثانية وبحلته اجلديدة التي تراعي اخلطط 

الب�شرية  الإم��ك��ان��ي��ات  ت��وزي��ع  خل��ارط��ة  امل�شتقبلية 
ل�شكان منطقة الظفرة �شعياً لإكت�شاف املواهب التي 
الن�شطة  جميع  يف  منها  الإ���ش��ت��ف��ادة  ل��ل��ن��ادي  ميكن 

الريا�شية.
واأ�شاف املزروعي اأن مدينة زايد �شت�شت�شيف م�شابقات 
والبالي  اجلوجيت�شو  و  الطائرة  والكرة  القدم  كرة 
كرة  فعاليات  املرفاأ  مدينة  ت�شت�شيف  فيما  �شتي�شن 
تكون  بينما  �شنة   18 ال�����ش��الت حت��ت  وق���دم  ال��ق��دم 
الطائرة  الكرة  و  القدم  لكرة  م�شرحاً  غياثي  مدينة 
و كرة الطاولة يف حني تكون فعاليات اجلودو بنني و 
اجلودو بنات و الكرة الطائرة مبدينة بدع املطاوعة 
ال��ط��ائ��رة و كرة  ال��ك��رة  و  ال��ق��وى وال�شباحة  واأل��ع��اب 

مبارزة  ليوا  حما�شر  و�شت�شت�شيف  ال�شلع  يف  القدم 
ال��رتاث��ي��ة فيما  وامل�����ش��اب��ق��ات  ال�شلة  وك���رة  ال�����ش��ي��دات 
�شيكون مركز دملا م�شرحاً لكرة القدم كبار ونا�شئني 
اللجنة  رئي�س  وتقدم  كبار.  الدومينو  لعبة  وكذلك 
ابوظبي  ملجل�س  بال�شكر  للمهرجان  العليا  املنظمة 
فعاليات  لكل  وتوجيهاته  ودعمه  لرعايته  الريا�شي 
ان��دي��ة اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي ت��وف��ر م��ن��اخ��اً ج��ي��داً لالإبداع 
املزروعي  تقدم  املواطنني كما  املواهب من  واإكت�شاف 
�شالح  برئا�شة  الظفرة  ن��ادي  اإدارة  ملجل�س  بال�شكر 
جذلن املزروعي على اإهتمامه ومتابعته لكل مراحل 
تنظيم املهرجان متمنياً اأن يحقق املهرجان يف دورته 

الثانية الأهداف التي ي�شعى اجلميع لتحقيقها.

اللجان املنظمة للمهرجان تكمل اإ�ضتعداداتها لإنطالق مهرجان نادي الظفرة الثاين مُبدن منطقة الظفرة

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/516 تنفيذ جتاري
جمهول  عبدالرحمن  بكرى  عبدالرحمن  احمد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  التنفيذ/هال  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
ومي��ث��ل��ه��ا م��دي��ره��ا/���ش��ي��د ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27701( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1714  تنفيذ عمايل 

والتطريز  للخياطة  ال�شام�شي  عبداهلل  ابراهيم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ان طالب  ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  الن�شائية  املالب�س 
امل��ذك��ورة اعاله  اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية  ه��ارون خالد خ��ان  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9818( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/570 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  تر�شت تامي للمقاولت  جمهول حمل القامة 
اأقام  ال�شفار  قد  التنفيذ/في�شل حبيب عبا�س �شالح  مبا ان طالب 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )79406( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/408 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  را�شد ح�شني لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره - المارات 
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ح��ي��ات  عمر  ح�شني  ال�����ش��ي��د/را���ش��د  م��دي��ره��ا  وميثلها 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  خ��ان   م��ادار  خ��ان  دار  التنفيذ/ن�شيب  ان طالب  مبا 
ال�شلح  اتفاقية  ال�شادر يف  القرار  بتنفيذ  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
رق��م:2017/350 يف النزاع املدين رق��م:2017/218 نزاع مدين ، �شامال للر�شوم 
املبلغ  ملا ورد مبنطوقها و بدفع  ال�شلح وفقا  اتفاقية  وامل�شاريف وتنفيذ بنود 
املنفذ به وقدره )1790( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1250  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شائم مظهر �شارو�س مظهر  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/تي �شي ال للمنظفات �س.ذ.م.م وميثلها/جالل عادل لبيب غايل تاو�شرو�س 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره )30000( درهم والفائدة 
والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق  2017/6/5   ال�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/232  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-حممد ر�شا عبدالرحمن هومن زاده جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ام ام ا�س انرتنا�شيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن 
املرزوقي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على 
عري�شة رقم 807/2016 جتاري واملقرر برف�س طلب ا�شت�شدار امر مبنع امل�شتدعي �شده/حممد 
ر�شا عبدالرحمن هومن زاده من ال�شفر �شمانا لدين قدره )11.000.099( درهم وفق ما هو 
مق�شي مبوجب احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:1847/2016 جتاري كلي. وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2017/6/4   ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/62  تظلم �سرعي

اىل املتظلم �شده / 1-لرا حممد �شمري جنار امليداين جمهول حمل القامة مبا 
اعاله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شب�شبي  عاطف  م��ازن  /حممد  املتظلم  ان 
بالغاء   690/2015 رقم  )�شرعي(  عري�شة  على  الم��ر  القرار  من  تظلم  ومو�شوعه 
امر منع البناء ميان ، هادي ، كنان ، حممد ، مازن من ال�شفر بتاريخ:2016/8/31 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30   ال�شاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بالقاعة:)2(  �س   11.00
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12030 بتاريخ 2017/5/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
                  يف  الدعوى 2017/263  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- رو�شالينا ايه �شرينا  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف /عبداهلل �شبيل علي ح�شني البلو�شي وميثله:ابراهيم علي 
كرم حممد خوري  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 
/ - وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/6/8 ال�شاعة 10.00 
�شباحا  بالقاعة:)14( وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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الفجر الريا�ضي

••  العني – الفجر

لبطولة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  اأح��م��د  م�شلم  اأك���د 
العني الرم�شانية اأن ال�شتعدادات مت�شي على 
قدم و�شاق وفقاً لتوجيهات معايل ال�شيخ �شعيد 
بن طحنون اآل نهيان واأن كل مالعب املناف�شات 
كامل جاهزيتها  واأ�شبحت يف  قد مت جتهيزها 
الوقت  يف  م�شرياً  امل�����ش��ارك��ة،  ال��ف��رق  ل�شتقبال 
اأن فرتة الت�شجيل قد �شهدت اقباًل  نف�شه اإىل 
يف  امل�شاركة  يف  الراغبة  الفرق  قبل  من  كبرياً 
بينها فرق قادمة من  والتي من  امل�شابقات  كل 
خارج حدود الوطن والتي من املنتظر اأن ت�شل 

بعثاتها خالل ال�شاعات القليلة القادمة. 
وقال اإن من بني اأبرز الفرق الأجنبية القادمة 

البطولة  م���ن  ال��ن�����ش��خ��ة  ه����ذه  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
بطل  ال��ق��دم  لكرة  الفرن�شي  ليون  ن��ادي  فريق 
اأوروب��ا والذي ي�شارك حالياً يف بطولة الأندية 

الأوروبية.
وقال م�شلم اإن كل الرتتيبات قد اكتملت فيما 
م�شاء  له  املقرر  البطولة  اإفتتاح  بحفل  يتعلق 
يوم الثالثاء من هذا الأ�شبوع املوافق 30 من 
ي��ك��ون مفاجاأة  اأن  املنتظر  وم��ن  اجل���اري  م��اي��و 
قد  احلفل  لهذا  الربوفة  اأن  مبيبناً  للح�شور، 
ا�شتاد خليفة  املا�شي على  الأربعاء  يوم  اأجريت 

بن زايد.
 كما اأ�شار اإىل اأن القرعة لبع�س الألعاب �شوف 
ال�شهر  28 من  امل��واف��ق  تقام م�شاء غ��ٍد الأح��د 
اجلاري مثل الكرة الطائرة لل�شيدات وغريها.

الإعالمية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت  اأخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
مبقر  عامر  عبداهلل  برئا�شة  اجتماعاً  م��وؤخ��راً 
القطارة  ف��رع  العني  بنادي  الر�شمي  البطولة 
املناف�شات  تغطية  اآلية  على  الإتفاق  خالله  مت 
من  امل�شاحبة  والفعاليات  ال��رتاث��ي��ة  وال��ق��ري��ة 
اأبوظبي  وق���ن���اى  ال��ي��وم��ي��ة  ال�����ش��ح��ف  خ����الل 
التوا�شل  م��واق��ع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

الجتماعي واملوقع الر�شمي للبطولة. 
و���ش��ك��رع��ام��رالإع��الم��ي��ني  ع��ل��ى اجل��ه��ود التي 
مثنياً  البطولة   مناف�شات  تغطية  يبذلونها يف 
على تكاتفهم ودورهم الهام يف اإجناح الأحداث 
موؤكداً  م�شرفة  ب�شورة  وتغطيتها  الريا�شية 
على �شرورة تزويد املوقع الإلكرتوين مبلخ�س 

عن النتائج واأخبار البطولة ب�شكل يومي.

على  الأع���رق  ال��ك��روي��ة  امل�شابقة  ان��ك��ل��رتا،  لكاأ�س  ال�136  النهائي  يقام 
بلقب  امل��ت��وج  ت�شل�شي  ب��ني  وميبلي  ملعب  على  ال�شبت  ال��ي��وم  الإط����الق، 

الدوري واأر�شنال الباحث عن اإنقاذ مو�شمه املخيب.
املواجهة   ،2012 يف  اآخ��ره��ا  م��رات   7 اللقب  حامل  ت�شل�شي  ويخو�س 
املو�شم الأول ملدربه اليطايل  بعد تتويجه بلقب الربمريليغ، وذلك يف 

انطونيو كونتي.
اأما ار�شنال الذي يخو�س النهائي الع�شرين يف تاريخه املتوج ب�12 لقبا 
)اآخرها عام 2015(، فعرف مو�شما متخبطا انهاه يف املركز اخلام�س يف 
ال��دوري، ليف�شل يف التواجد يف دوري ابطال اوروب��ا وذلك للمرة الأوىل 

منذ 20 عاما.
بع�س جماهري  قبل  لها من  يتعر�س  التي  الالذعة  النتقادات  ويف ظل 
حول  �شوؤاله  ل��دى  فينغر  ار���ش��ني  الفرن�شي  ار�شنال  م��درب  رد  الفريق، 
احتمال ان تكون املباراة الخرية له بعد 21 عاما يف من�شبه: ل اأعرف .

اأ�شاف فينغر )67 عاما( الذي ينتهي عقده يف حزيران يونيو املقبل: 
امل��ب��اراة الخ���رية يل لنني �شاأبقى، مهما  ل��ن تكون  يف ك��ل الح���وال، 
ح�شل، يف عامل كرة القدم”، م�شتبعدا ان يكون للفوز يف وميبلي اأي 

تاأثري على تعاقده مع النادي اللندين.
ولي�شت املرة الأوىل التي يجد فيها فينغر نف�شه م�شطرا لتعوي�س 

مو�شمه يف م�شابقة الكاأ�س، اذ ح�شل ذلك يف 2014 و2015 
عندما توج على ح�شاب هال �شيتي واأ�شتون فيال، بيد انها 

املرة الأوىل يفقد فيها كل اآماله يف جميع امل�شابقات قبل 
النهائي.

ايجابية يف  املدفعجية  نتائج  كانت  ذلك،  برغم كل 
 8 اآخر  اأ�شل  7 مرات من  اإذ ف��ازوا  نهاية املو�شم، 

واأه�����دروا فر�شة  ال��ت��وايل،  م��ب��اري��ات، و5 على 
التاأهل اىل دوري البطال بفارق نقطة يتيمة 

عن ليفربول الرابع.
الخرية  زيارته  من  مبت�شما  ار�شنال  وعاد 

تخطى  ح���ي���ث  ومي����ب����ل����ي،  م���ل���ع���ب  اإىل 
النهائي  ن�����ش��ف  يف  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت 
هدافه  بف�شل  التمديد،  بعد   )1-2(

الت�شيلي اليك�شي�س �شان�شي�س.
لكن فريق فينغر يعاين عدة غيابات 

الفرن�شي  غ������رار  ع���ل���ى  دف���اع���ي���ة 
من  امل��ط��رود  كو�شييلني  ل���وران 

م���ب���اراة اي���ف���رت���ون الخ����رية 
الربازيلي  ال�������دوري،  يف 

غ���اب���ري���ال امل�������ش���اب يف 
فيما  ركبته،  ارب��ط��ة 

حول  ال�شك  يحوم 
الملاين  م�شاركة 
�����������ش����������ك����������ودران 
م�������������ش������ط������ف������ي 

تعافيه  ل�����ع�����دم 
م�����ن ارجت���������اج يف 
ال���دم���اغ، م��ا دفع 
فينغر لال�شتعانة 

بالأملاين املخ�شرم 
مرتي�شاكر  ب�����ري 

ال��ع��ائ��د اي�����ش��ا من 
ا�شابة.

وع����ل����ى ال���ط���رف 
الآخر،  اللندين 

كونتي  ي����اأم����ل 
ال�����������������������ش�����������ري 
خطى  ع�����ل�����ى 

يف  الدوري-الكاأ�س  ثنائية  ت�شل�شي  منح  ال��ذي  اأن�شيلوتي  كارلو  مواطنه 
مو�شمه الأول يف �شتامفورد بريدج.

ومير ال�”بلوز” يف فرتة جيدة بعد فوزهم يف اآخر 6 مباريات يف الدوري 
وتخطيهم توتنهام القوي وو�شيف الدوري 4-2 يف ن�شف النهائي.

�شغط.  ب��اأي  ن�شعر  ل  موزي�س:  فيكتور  النيجريي  ت�شل�شي  جناج  وق��ال 
�شنتعامل معها مثل املباريات الأخرى. اأعتقد اأننا جيدون مبا فيه الكفاية 

للفوز على اأر�شنال، لكنها لن تكون مباراة �شهلة.
“لدينا لقب ال��دوري، وهم يريدون الفوز لتعوي�س اخلروج من  وتابع: 

بني الربعة الأوائل. �شنحاول ايقافهم لأننا نريد الثنائية«.
ت�شل�شي،  م��ع  ت��ريي  ج��ون  املخ�شرم  للمدافع  الأخ���رية  امل��ب��اراة  و�شتكون 
رفع  فر�شة  على  �شيح�شل  ا�شا�شيا،  م�شاركته  بعدم  التوقعات  وب��رغ��م 

الكاأ�س ال�17 له يف جميع امل�شابقات كقائد وال�18 يف م�شريته.
ولكونتي ت�شكيلة مكتملة يف املباراة، وعليه ان يختار 
ال�شباين بدرو رودريغيز والربازيلي ويليان  بني 
للعب اىل جانب ثنائي املهاجمني البلجيكي ايدن 

هازار وال�شباين دييغو كو�شتا.
لالنتقال  املر�شح  كو�شتا  على  الن��ظ��ار  وترتكز 
هدفا   20 ت�شجيله  بعد  ال�شيني  ال���دوري  اىل 

هذا املو�شم يف الدوري.
اأخرية:  مقابلة  كو�شتا يف  امل�شاغب  وق��ال 
للعودة  اتطلع  كنت  املو�شم،  مطلع 
�شعرت  لأين  اتلتيكو مدريد  اىل 
ب������اأن احل����ك����ام مل ي����رتك����وا يل 

فر�شة اللعب.
يف  دخ����ل����ت  “اذا  وت�����اب�����ع: 
���ش��راع ع���ادل ع��ل��ى الكرة 
ي���دك عن  ارت��ط��م��ت  او 
ط��ري��ق اخل��ط��اأ بالعب 
خ�����������ش�����م، ت���ت���ع���ر����س 
 4 اأو   3 ل���الي���ق���اف 
م������ب������اري������ات... ل����ذا 
ا�شطررت ان اتغري 
علي  ك����������ان  وال 

الرحيل«.
وعلى غرار كو�شتا، 
ي��������ح��������وم ال���������ش����ك 
جنم  انتقال  ح��ول 
�شان�شي�س  ار�شنال 
ب��������اي��������رن  اىل 
الملاين  ميونيخ 
 24 ت�شجيله  ب��ع��د 

هدفا يف الدوري هذا املو�شم.
من  ال��ق��ادم  ع��ام��ا(،   28( �شان�شي�س  وق���ال 
بر�شلونة يف 2014، ملوقع النادي: طاملا العب 
اأي مكان..  اأن��ا �شعيد، وذل��ك يف  ال��ق��دم  ك��رة 
عندما انتقلت اىل ايطاليا )مع اودينيزي 
يف 2006( كنت ا�شعد رجل يف العامل. 
 . �شعيدا  جتعلني  القدم  ك��رة  ممار�شة 
���ش��ارات �شوداء  ال��الع��ب��ون  و���ش��ريت��دي 
مان�ش�شرت  اعتداء  على �شحايا  حدادا 
النتحاري الثنني املا�شي والذي راح 
حفل  ف��خ��الل  �شخ�شا   22 �شحيته 
احتفاليته  ت�شل�شي  والغى  غنائي. 
بنيل لقب الدوري املقررة الحد 
يحتفل  ول�����ن  ل����ن����دن،  غ�����رب  يف 
تتويجه  بحال  باللقب  ار�شنال 

ي��خ��و���س ي��وف��ن��ت��و���س ال��ربوف��ة الأخ����رية ق��ب��ل اأن 
ي�شافر اىل كارديف من اأجل خو�س نهائي دوري 
ال��ع��ا���ش��م��ة ملكها  ���ش��ت��ودع  اأوروب������ا، فيما  اأب���ط���ال 
فران�شي�شكو توتي الذي ينهي م�شواره مع روما، 
الأخرية  وال��ث��الث��ني  الثامنة  امل��رح��ل��ة  يف  وذل���ك 
الثنائية  اأن ح�شم  الإي��ط��ايل. وبعد  ال��دوري  من 
باإحرازه  ال��ت��وايل  على  الثالث  للمو�شم  املحلية 
ل��ق��ب ال����دوري ل��ل��م��رة ال�����ش��اد���ش��ة ت��وال��ي��ا وال�33 
يف ت��اري��خ��ه ب��ف��وزه الأح����د امل��ا���ش��ي ع��ل��ى �شيفه 
اىل  يوفنتو�س  تركيز  انتقل  -3�شفر،  كروتوين 
اإحراز  اىل  يطمح  حيث  الأب��ط��ال  دوري  نهائي 
الثالثية للمرة الأوىل يف تاريخه والفوز باللقب 

القاري للمرة الأوىل منذ 1996.
ومن املوؤكد اأن املوقعة املنتظرة ال�شبت املقبل �شد 

 11 امل�شابقة  بطل  الإ���ش��ب��اين،  م��دري��د  ري���ال 
�شتكون  املا�شي،  ال��ع��ام  اآخ��ره��ا  م��رة 

امل�������ش���وار  ال����ت����ح����دي الأك��������رب يف 
التدريبي ملا�شيميليانو اليغري 
الأرجح  على  �شيخو�س  ال���ذي 
امل�شيف  ����ش���د  ال�����ش��ب��ت  ل���ق���اء 
من  ردي��ف��ة  بت�شكيلة  ب��ول��ون��ي��ا 

اأجل اإراحة جنومه.
باولو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  واأك������د 

اأن���ه ق��ب��ل التفكري  دي��ب��ال 
ب��ل��ق��اء ري����ال م���دري���د يف 
الأبطال  دوري  ن��ه��ائ��ي 
اىل  ����ش���ن���ذه���ب  “نحن 

ب��ول��ون��ي��ا م��ن اأج���ل الفوز 
�شيئا  ي���ع���ن  مل  واأن  ح���ت���ى 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��رتت��ي��ب ال�����دوري. 
اللعب ب�شكل جيد خالل عطلة 

�شيمنحنا  احل��ايل  الأ�شبوع  نهاية 
اأجل نهائي دوري  اإ�شافيا من  دفعا 

الأب����ط����ال. ث���م واع���ت���ب���ارا م���ن �شباح 
الأح������د، ���ش��رنك��ز ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل على 

نهائي كارديف«.
وتطرق ديبال يف حديث ملوقع النادي 
قائال  امل���ق���ب���ل،  ال�����ش��ب��ت  ن��ه��ائ��ي  اىل 
ايقاعنا  ن��ف��ر���س  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب   :
الأدوار  يف  ف��ع��ل��ن��ا  ك��م��ا  ك���اردي���ف،  يف 
حظوظ  ب��اأن  يعلم  اجلميع  ال�شابقة. 
%50. جميعنا موؤمنون  الفوز هي 
املجموعة  مب�شروع يوفنتو�س وبهذه 

من الالعبني.
واأكد اأن احلديث لي�س عن بطل وحيد 
�شنقدم  باأكمله.  رائ��ع  فريق  ع��ن  ب��ل 
هاجمونا،  اإن  وحتى  لدينا  �شيء  كل 
ق��ادرا على  رائعا  دفاعا  فنحن منلك 
الآن،  الت�شجيل. حتى  حرمانهم من 
كل واحد لعب دورا كبريا يف الذهاب 
بالفريق اىل حيث و�شلنا. الآن، نحن 

على بعد خطوة واحدة من حتقيق 
هدفنا الأخري للمو�شم.

واإذا كان يوفنتو�س يبحث عن 
بولونيا،  يف  معنوي  ف��وز 

مطالب  روم����ا  ف����اإن 
ب��ال��ف��وز الأح����د 

ع�����������ل�����������ى 

املركز  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأج���ل  �شيفه ج��ن��وى م��ن 
اأوروبا  اأبطال  دوري  اىل  مبا�شرة  املوؤهل  الثاين 
مالحقه  ع��ن  واح���دة  نقطة  �شوى  تف�شله  ل  اإذ 
ن��اب��ويل ال��ث��ال��ث ال���ذي ي��ح��ل ب����دوره �شيفا على 

�شمبدوريا يف نف�س التوقيت.
ومن املتوقع اأن يكون ملعب اأوملبيكو ممتلئا عن 
بكرة اأبيه لي�س لأن روما بحاجة اىل الفوز على 
للقائد  الأخ���رية  �شتكون  امل��ب��اراة  لأن  بل  جنوى، 
جالورو�شي،  مع  توتي  فران�شي�شكو  الأ�شطوري 
الفريق الذي دافع عن األوانه طيلة 25 مو�شما. 
مباراة  اأن  اخل��م��ي�����س  ع��ام��ا(   40( ت��وت��ي  واأك����د 
العا�شمة  فريق  مع  له  الأخ���رية  �شتكون  جنوى 
ال��ذي �شيغادره من اأج��ل خو�س حتد جديد من 

دون حتديد وجهته.
وكتب توتي يف ح�شابه على تويرت: روما - جنوى 
الحد 28 اأيار مايو 2017، �شاأرتدي قمي�س 

روما للمرة الأخرية .
وا����ش���اف ال���الع���ب ال����ذي خ��ا���س اوىل 
مبارياته يف الدوري اليطايل 

عن   1993 ع������ام 
����ش���ن���ة،   16

يلعب  ومل 
اإل لفريق 
روم������ا من 
ال�����������ش�����ع�����ب 
اخت�شر  ان 

ب��ك��ل��م��ات ما 
تعنيه 

حبي  ان  فقط  ا�شعر   ، يل  بالن�شبة  روم���ا  ال���وان 
لكرة القدم لن ميحى، وهذا �شغفي. كرة القدم 
عن  التوقف  ا�شتطيع  ول  اعماقي،  يف  متجذرة 
من  واع��ت��ب��ارا  غ��ذائ��ي.  مبثابة  ان��ه��ا  ممار�شتها، 
وانا  روم��ا،  عن  للرحيل  جاهزا  �شاأكون  الثنني، 
. ورج��ح��ت و�شائل  حا�شر خل��و���س حت��د ج��دي��د 
العالم الإيطالية ان ينتقل توتي اىل الوليات 
ب��ف��ري��ق م��ي��ام��ي يف الدرجة  امل��ت��ح��دة ل��الل��ت��ح��اق 
الثانية الذي يدربه مواطنه و�شديقه الي�شاندرو 
ني�شتا، لعب ميالن ولت�شيو �شابقا. كما حتدثت 

عن تلقيه عرو�شا من فرق قطرية واماراتية.
لكن املدرب لوت�شيانو �شباليتي الذي مل يكن على 
يهمه  ما  اأن  اأك��د  روما”،  ب�”ملك  عالقة  اأف�شل 
من مباراة الأحد النقاط الثالث “رغم اأن توتي 
ي�شتحق كل اجلوائز املمكنة وباأن يح�شد التوفيق 
على  اأح��ر���س  اأن  ه��ي  فوظيفتي  يعتزل،  عندما 
اأعامله كالعب مهم  اأن  فوز روم��ا. يتوجب علي 
م�شطر  اأم��ا  وب�شراحة،  فريق.  من  كجزء  لكن 
اأ�شياء ل ت�شب يف  الأح��ي��ان اىل تقرير  يف بع�س 
الذي  �شباليتي  موقف  اأن  ويبدو  م�شلحته«. 
انرت  لتدريب  املر�شحني  ك��اأح��د  ا�شمه  ورد 
حيال  اإن�شافا  اأقل  املقبل،  املو�شم  ميالن 
ت��وت��ي م��ن ال��غ��رمي ال��ت��ق��ل��ي��دي لت�شيو 
الذي رفعت جماهريه املت�شددة يافطة 
الأح��د املا�شي �شد انرت 1-3 كتب 
عليها: كنا اعداء طيلة حياتنا، 
فران�شي�شكو  نحييك  لكننا 

توتي.
وه��ن��اك اإم��ك��ان��ي��ة اأن 
ي�����وا������ش�����ل ت���وت���ي 
مع  م���������ش����ريت����ه 
روم�������ا ل���ك���ن يف 
حيث  امل���ك���ات���ب 
م�������ن امل�����رج�����ح 
ي����ل����ع����ب  اأن 
امل�شاعد  دور 
ل�������ل�������م�������دي�������ر 
ال������ري������ا�������ش������ي 
الإ����������ش���������ب���������اين 
روم��������ان رودري���غ���ي���ز 

فريديخو املعروف ب�مون�شي .
وب������ع������دم������ا ح���������ش����م لت�������ش���ي���و 
اىل  التاأهل  بطاقتي  واتالنتا 
م�شابقة  م��ن  امل��ج��م��وع��ات  دور 
“يوروبا  الأوروب�������ي  ال������دوري 
ال�����دور  اىل  وم����ي����الن  ليغ” 
�شتكون  ال���ث���ال���ث،  ال��ت��م��ه��ي��دي 
معركة  اىل  م��وج��ه��ة  الأن���ظ���ار 
كروتوين  ي���ب���دو  ح��ي��ث  ال���ق���اع 
ببالريمو  ل���ل���ح���اق  م���ر����ش���ح���ا 
الثانية.  الدرجة  اىل  وبي�شكارا 
املا�شي  اأن ه��زمي��ة الأح���د  ورغ���م 
له  الأوىل  ك��ان��ت  يوفنتو�س  ���ش��د 
الثماين الأخ���رية، يقبع  امل��راح��ل  يف 
كروتوين يف املركز الثامن ع�شر بفارق 
ن��ق��ط��ة ع��ن ام��ب��ويل ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر، وهو 
اأر�شه  على  للغاية  �شعبة  مواجهة  يخو�س 
مناف�شه مع م�شيفه  يلعب  فيما  �شد لت�شيو 
ب��ال��ريم��و ال��ه��اب��ط. وان��ح�����ش��ر ال�����ش��راع بني 
امبويل وكروتوين لأن جنوى ال�شاد�س ع�شر 
نقاط عن منطقة اخلطر.   5 بفارق  يبتعد 
وت��ف��ت��ت��ح امل��رح��ل��ة اخل��ت��ام��ي��ة الأح������د، حيث 
يلتقي اتالنتا مع كييفو فريونا، فيما يلعب 
الأحد كالياري مع ميالن، وانرت ميالن مع 
وبالريمو  �شا�شوولو،  مع  وتورينو  اودينيزي، 

مع امبويل، وفيورنتينا مع بي�شكارا.

التح�ضريات اكتملت لإنطالقة بطولة العني الرم�ضانية

م�ضلم اأحمد: القرعة تبداأ غدًا وبعثات الفرق 
الأجنبية ت�ضل خالل �ضاعات

النهائي الـ136 لكاأ�س اإنكلرتا

ت�ضل�ضي يبحث عن الثنائية واأر�ضنال لإنقاذ املو�ضم
يف املرحلة الأخرية من الدوري الإيطايل

يوفنتو�س يتح�ضر لنهائي كارديف وروما تودع ملكها

ما�شارو  ل����ورا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال���ش��ك��وا���س   جن��م��ة  ت�شتعد 
للتوجه اإىل دبي لبدء حملة الدفاع عن لقبها يف نهائيات 
اأوبرا  حتت�شنها  التي  لال�شكوا�س،  العاملية  لل�شل�شلة  دبي 

دبي خالل الفرتة من 6-10 يونيو املقبل.
العام  باللقب  ُت��وج��ت  ال��ت��ي  �شنة-  ما�شارو33-  واأك����دت 
اأن  امل��ا���ش��ي ع��ق��ب تغلبها ع��ل��ى امل�����ش��ري��ة رن��ي��م ال��ول��ي��ل��ي، 
اأن  متوقعة  �شهلة،  تكون  لن  باللقب  لالحتفاظ  حملتها 
ن��ظ��راً لتقلب نتائج   اأ���ش��ع��ب م��ن قبل  ال��ع��ام  ي��ك��ون ح��دث 
املو�شم احلايل. وقالت ما�شارو: كانت جتربة العام املا�شي 
اإىل احلدث  ب��و���ش��ويل  ف��خ��ورة  واأن����ا  ال���روع���ة،  منتهى  يف 
وحتقيق  الأوائ��ل  الثمانية  امل�شنفات  ومواجهة  اخلتامي 
اأف���وز به  اأ�شعب ح��دث  اأن��ه ك��ان  ال��ق��ول  ال��ف��وز، واأ�شتطيع 

الأول، غري  العايل للمناف�شة منذ يومها  امل�شتوى  ب�شبب 
اأن نهائيات العام �شتكون خمتلفة قلياًل لأن م�شاركتي فيها 
�شتكون للدفاع عن اللقب، واأعلم متاماً ما ينتظرين واأنا 
لل�شل�شلة  دبي  نهائيات  تقدم  املناف�شة.  خلو�س  متحم�شة 
 160،000 بقيمة  مالية  ج��وائ��ز  لال�شكوا�س  العاملية 
دولر لبطولة الرجال ومثلها لل�شيدات، وجتري فق نظام 
الأ�شواط الثالثة يف ت�شفيات املجموعات ون�شف النهائي، 
يف  التقليدي  اخلم�شة  الأ���ش��واط  نظام  اإىل  تعود  اأن  قبل 
الثالث  امل��رك��ز  يف  حلت  التي  م��ا���ش��ارو  واأ���ش��اف��ت  النهائي، 
اإىل دبي: يجب جتاوز املراحل  على �شلم ترتيب الطريق 
اأول  لأهمية  نظراُ  ميكن  ما  باأ�شرع  املناف�شة  من  الأوىل 
اأربع اأو خم�س نقاط، وخو�س املناف�شة وفق نظام الأ�شواط 

ال��ث��الث��ة ه��و اأم����ر مم��ت��ع يل. واأع���رب���ت م���ا����ش���اروا، لعبة 
مب�شاركة  �شعادتها  عن  ال�شكوا�س،  يف  الأوىل  بريطانيا 
دبي،  نهائيات  يف  ج��ني  و���ش��ارا  وت���رز  األي�شون  مواطناتها 
وبق�شاء اأوقات ممتعة يف ربوع دبي واأجوائها الدافئة حيث 
قالت: اأحتفظ بذكريات جميلة عن م�شاركتي يف نهائيات 
التي �شاهدتها كانت  اأوب��را دبي  املا�شي، و�شور  العام  دبي 
يظهر  هناك  الزجاجي  ال�شكوا�س  ملعب  وو�شع  رائ��ع��ة، 
للم�شاركة  واأتطلع  الريا�شة،  لهذه  التكّيف  قابلية  مدى 
ب��ه��ذا احل����دث.  وم��ن امل��ق��رر اأن يتم الإع����الن ع��ن جدول 
و�شتبث جم��ري��ات احلدث  ي��ون��ي��و،   5 الإث��ن��ني  امل��ب��اري��ات 
اأوروب��ا فقط  الهواء مبا�شرة على قناة يورو �شبورت  على 

و�شكوا�س تي يف باقي دول العامل .

»ما�ضارو« تعود اإىل دبي للدفاع عن لقب نهائيات ال�ضل�ضلة العاملية لال�ضكوا�س



    
كر�ضي متحرك يعمل بالنظارات

طّور ثالثة طالب جامعيني اأتراك كر�شيا متحركا ملر�شى ال�شلل 
كامريا  على  الكر�شي  ويعتمد  العني،  بنظرات  به  التحكم  ميكن 
ب��وؤب��وؤ العني  ت��راق��ب ح��رك��ات  ن��ظ��ارة،  اأو  ح�شا�شة تثبت على خ��وذة 

وحتّولها اإىل اأوامر.
واأنهى اآلب اأرن قره، وكربى اأويانق، وعثمان نوري كوج، النموذج 
الأويل من الكر�شي يف اإطار م�شروع تخرجهم من كلية الهند�شة 
الكهربائية والإلكرتونية يف جامعة اأرجيا�س بولية قي�شري و�شط 
نظرات  خالل  من  التحكم  التام  بال�شلل  امل�شابني  وبو�شع  تركيا. 
اأو الي�شار يف الكر�شي املتحرك، الذي  اأو اليمني  العني اإىل الأم��ام 

يعتمد على اآلية خا�شة حتّول النظرات اإىل اأوامر.
اأرن قره )24 عاما( لوكالة الأنباء الأنا�شول  اآلب  وقال الطالب 
اإنهم اأرادوا من خالل م�شروعهم الأول من نوعه اأن ي�شكلوا اأمال 

ملر�شى ال�شلل، والقيام بخطوة ت�شب يف �شالح الب�شرية.
الع�شبي  والت�شلب  ال�شوكي،  النخاع  �شلل  مر�شى  اأن  اإىل  ولفت 
املتعدد، باإمكانهم التحكم يف كر�شيهم املتحرك من خالل حركات 
بوؤبوؤ العني فقط، دون ال�شتعانة باأحد. وذكر اأنه توجد يف تركيا 
اأن م�شروعهم الذي ما  اإل  كرا�شي متحركة تعمل بغمزات العني، 
اأنهم  واأو���ش��ح  اأك��رث.  متطورة  ن�شخة  يعد  الأوىل  مراحله  يف  زال 
يرمون اإىل تطبيق م�شروعهم على كر�شي متحرك حقيقي مبنحة 
وتوقع  والتكنولوجية.  العلمية  لالأبحاث  الرتكية  املوؤ�ش�شة  من 
النتهاء من تنفيذ امل�شروع اأواخر يوليو/متوز القادم بعد احل�شول 

على املنحة يف اإطار برنامج املوؤ�ش�شة لدعم م�شاريع التخرج.

�ضحقت �ضاحنة �ضيارته وجنا
تقع الكثري من احلوادث املروعة على الطرق ال�شريعة، وكثرًيا ما 
تكون متعلًقة بال�شاحنات العمالقة، ما يجعلها اأخطر واأكرث فتكاً، 
امل��رء �شعوًبة يف ت�شديق  ه��ذا احل��ادث يجد  وعند م�شاهدة �شور 
لهذا احلادث  التعر�س  بعد  ملكروه،  التعر�س  دون  ال�شائق جنا  اأن 
الأمامي  اجل��زء  على  ال�شاحنة  �شقوط  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  امل���روع. 
من ال�شيارة، اإل اأن �شائق ال بي ام دبليو 320 مل يعان �شوى من 
اإ�شابة طفيفة يف يده. وكانت �شاحنة �شكانيا تيرب الزرقاء، حتمل 
بيكومب  يف   A23 طريق  على  انقلبت  عندما  وال��رك��ام،  ال�شخور 
يوم   �شباًحا   9 ال�����ش��اع��ة   ح���وايل  يف  بريطانيا  يف  �شا�شك�س  غ��رب 

اجلمعة املا�شي وا�شطدمت ب�شيارة BMW و�شدت الطريق.
مع  ال�شرطة  تعاملت  بينما  ���ش��اع��ات،   3 م��دة  الطريق  اإغ���الق  مت 
ال�شاحنة املقلوبة كما مت  ا�شتدعاء رافعة لرفع  احل��ادث، حيث مت 

فح�س الطريق قبل اإعادة فتحه يف منت�شف النهار.
 26 العمر  من  البالغ  ام دبليو”  “بي  ال�  ال�شيارة  �شائق  ومت نقل 

عاًما من برايتون اإىل م�شت�شفى مقاطعة �شا�شك�س امللكية.
 45 العمر  البالغ من  ال�شاحنة  �شائق  اأخ��رى مل ي�شب  وباأعجوبة 

عاًما من بيك�شهيل �شرق �شا�شك�س باأي مكروه هو الآخر.

اأ�ضرار جناح املعجنات ل تبوحي بها لأحد
املائدة  التي تقدم على  الو�شفات  انواع  ا�شهر  املعجنات من  تعترب 
فهي ترافق املاأكولت كافة وتزين �شفرات العزومات وكل اجلل�شات 
اإن كانت من املقبالت اأو من الطباق اجلانبية. اإليك يف ما يلي من 

موقعنا �شروط جناح املعجنات.
اأنخلي الدقيق قبل ا�شتخدامه يف حت�شري العجينة.

تاأكدي من �شالحية اخلمرية التي ت�شتخدمينها فاخلمرية مكون 
ا�شا�شي لإعداد عجينة املعجنات. غالباً ما تف�شد اخلمرية وتبطل 

فعاليتها عند دخول الهواء اليها.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الأ�ضود" يت�ضاقطون ال�ضندوق  "ل�ضو�س 
27 �شخ�شا على خلفية �شرقات اأجهزة ال�شراف الآيل املعروفة  اأوروبية عدة القب�س على  األقت ال�شلطات يف دول 

ب�هجمات ال�شندوق الأ�شود ، وبلغت اإجمايل اخل�شائر الناجمة عنها يف عام واحد 370 مليون دولر.
الأ�شود بجهاز يربطونه بال�شراف الآيل بحيث يتيح للموزع الأموال الأوتوماتيكي  وي�شتعني ل�شو�س ال�شندوق 
اإخراج املال دون احلاجة اإىل بطاقة م�شرفية ورقم �شري. ويتم هذا الأمر عرب اإحداث ثقب يف ال�شراف، وفق ما 

اأوردت �شكاي نيوز التي اأ�شافت اأن هذا الأ�شلوب ظهر للمرة الأوىل يف غربي القارة الأوروبية عام 2015.
وو�شلت اإجمايل اخل�شائر يف هذا العام اإىل 338 مليون دولر، قبل اأن تت�شاعد العمليات كثريا يف 2016، حني بلغ 

عددها 58 عملية، وبلغت اإجمايل اخل�شائر الناجمة عنها نحو 370 مليون دولر.
ويقول تقرير اأخري ن�شرته موؤ�ش�شة معنية باأمن اأجهزة ال�شراف الآلية اإن هذا النوع من اجلرائم وقع يف 10 دول 

خالل 2016، علما اأن مرتكبي هذه اجلرائم ياأتون من دول مثل رو�شيا واأكرانيا ورومانيا.
املعقدة واجلديدة بني عامي  الطريقة  التعرف على عدد من مرتكبي هذه  اإن��ه جرى  الأوروب��ي��ة  ال�شرطة  وتقول 

2016 و2017، وجرى اعتقال اأخرهم هذا ال�شهر يف اإ�شبانيا.
اإىل جانب الرنويج، بدعم من برنامج  وت�شارك يف حتقيقات ل�شو�س ال�شندوق الأ�شود دول يف الحتاد الأوروب��ي 

ال�شرطة الأوروبية يوروبول ملكافحة اجلرائم اللكرتونية. 
وتقول ال�شرطة الأوروبية اإن اخلناق بات ي�شيق على مرتكبي هذه اجلرائم، ب�شبب تكثيف التعاون بني ال�شركات 

اأجهزة ال�شراف الآيل والأجهزة الأمنية الأوروبية.
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�ضجن فاخر 
يف  �شجن  داخ��ل  من  م�شوراً  تقريراً  الربيطانية  ميل  ديلي  ن�شرت �شحيفة 
و�شائل  بجميع  املتهمني  اأخطر  من  ع�شابة  اأع�شاء  فيه  يتمتع  الهندورا�س 
�شجن  اإىل  �شجن مكتظ  الع�شابة من  اأف��راد  نقل  وبعد  والرفاهية.  الراحة 
اآخر، مت الك�شف عن اأمناط احلياة الفاخرة التي كان يعي�شها هوؤلء ال�شجناء، 
خالف  وع��ل��ى   . بو�شة   52 وتلفزيونات  الفيديو  األ��ع��اب  لهم  تتوفر  حيث 
تتوفر  ل  مبميزات  ال�شجن  ه��ذا  يف  ال�شجناء  يحظى  التقليدية،  ال�شجون 
�شوى يف الفنادق الفاخرة، من قبل الأثاث امللون وتكييف الهواء وخالطات 
الطعام وامل�شروبات، ناهيك عن اآلت �شنع القهوة والثالجات، حتى اإن بع�س 
ال�شجناء ميكنهم الو�شول اإىل غرفة خا�شة مزودة باملرايا والإ�شاءة املنا�شبة 
الع�شابات  ق��ادة  على  . وك��ان دخ��ول �شجن كاما�شوترا حكراً  للقاء زوجاتهم 
واأفرادها الذين ح�شلوا على هذا المتياز، من خالل ارتكاب جرائم ل�شالح 
قادتهم، ويف الوقت الذي ل ميكنهم تاأمني زي��ارات لزوجاتهم وع�شيقاتهم، 
ينظم ال�شجناء مباريات باألعاب الفيديو للت�شلية ومت�شية الوقت. وُيعتقد اأن 
جميع ال�شجناء هم اأع�شاء يف ع�شابة ُتعترب الأخطر يف الهندورا�س، واأثارت 
هذه ال�شور �شعوراً بال�شدمة يف البالد، بعد الك�شف عن حياة الرفاهية التي 
يعي�شها هوؤلء ال�شجناء، على الرغم من اجلرائم واملخالفات التي ارتكبوها. 
ومت نقل اأفراد الع�شابة اإىل �شجنهم اجلديد، يف ظل حرا�شة اأمنية م�شددة، 
حتت اإ�شراف رئي�س الهندورا�س خوان اأورلندو هريناندز. يذكر اأن ال�شجون 
يف هندورا�س تعد بوؤراً �شيئة ال�شمعة لن�شاطات الع�شابات، حيث متار�س فيها 

العديد من �شفقات املخدرات والقتل والبتزاز.

حتيك ف�ضتانًا من 10 اآلف غالف حلويات
لقطع  البال�شتيكية  الأغلفة  جمع  يف  �شنوات   5 من  اأك��رث  اأم�شت  اأن  بعد 
احللويات، حاكت امراأة من ولية بن�شلفانيا الأمريكية ثوباً زاهياً من هذه 

الأغلفة.
ويف حني تبدو حياكة ثوب من الورق امل�شمع امل�شتخدم لتغليف احللويات 
اأم�شت نحو ن�شف  اأن اإميلي �شيلهامير  اإل  بالن�شبة للبع�س،  اأمراً �شخيفاً 
عقد من الزمن، لإكمال هذا العمل الفريد من نوعه، بح�شب موقع اأوديتي 

�شنرتال.
الق�شة بداأت عندما كانت اإميلي تدر�س يف اجلامعة، حيث التقت بزوجها 
اأنه من ع�شاق احللويات، وعر�س عليها علبة من  مال�شي، والذي �شادف 

هذه احللويات، وداأب على ذلك يف كل مرة كان يلتقيان فيها.
اأغلفة  اأن تفعل �شيئاً ما من  اأنها ميكن  اإميلي عند نقطة معينة،  واأدرك��ت 
اأن يحتفظ  ل��ذل��ك طلبت م��ن زوج��ه��ا  ق��ام��ت بجمعها،  احل��ل��وي��ات يف ح��ال 

بجميع الأغلفة، حتى تتمكن من ت�شنيع الثوب الذي كانت حتلم به.

اإ�ضالح مدخل "قبو 
يوم القيامة" 

اإ����ش���الح مدخل  ال���رنوي���ج  ب������داأت 
املخ�ش�س  القيامة"  ي���وم  "قبو 
اأحد  ع��ل��ى  ال��ب��ذور  ع��ل��ى  للحفاظ 
ال�����ش��م��ايل، بعدما  ال��ق��ط��ب  ج����زر 
ت�شّبب ذوبان غري متوقع للجليد 

يف دخول مياه اإىل القبو.
وكانت الرنويج اأن�شاأت هذا القبو، 
درجات  يف  ال��ب��ذور  يحفظ  ال���ذي 
ب��ه��دف احلفاظ  جت��م��ي��د ع��ال��ي��ة، 
العامل.  ال��غ��ذاء يف  اإم����دادات  على 
ذوبان  بعد  املياه  و�شول  واقت�شر 
وق��ع يف اأواخ����ر ال��ع��ام امل��ا���ش��ي اإىل 
طوله  ي�شل  ال���ذي  القبو  م��دخ��ل 
اأن يوؤثر  15 م��رتاً فقط دون  اإىل 
على ماليني من بذور املحا�شيل، 
وال�������ذرة  الأرز  ت��ت�����ش��م��ن  ال����ت����ي 
على  املخزنة  والقمح،  والبطاطا 
داخل  اأمتار   110 تتجاوز  م�شافة 
القبو املن�شاأ داخل منطقة جبلية.

واأن�شئ القبو على اأرخبيل �شفالبارد 
ال���واق���ع ع��ل��ى م�����ش��اف��ة ن��ح��و األف 
ال�شمايل.  القطب  م��ن  كيلومرت 
�شتات�شبيج  م���وؤ����ش�������ش���ة  وق����ال����ت 
اأن�شاأت  التي  الرنويجية  الر�شمية 
ال��ق��ب��و ال���ذي ج���رى اف��ت��ت��اح��ه عام 
املا�شي  ال�����ش��ب��ت  ب��ي��ان  يف   2008
فنية  حت�����ش��ي��ن��ات  اإج������راء  "�شيتم 
لقبو  امل��ي��اه  ب��ت�����ش��رب  يتعلق  فيما 
للبذور" موؤكدة  العاملي  �شفالبارد 
اأن البذور داخل القبو مل تتعر�س 
لأي خطر. واأو�شحت هيجي جنا 
املوؤ�ش�شة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  اأ���ش��ي��م 
من  كهربائية  معدات  اأزال��ت  اأنها 
املدخل، بو�شفها م�شادر لنبعاث 
احل������رارة، و���ش��ت��ب��داأ ب��ن��اء ج���دران 

داخلية عازلة للمياه.

ما هي فوائد الفطر ال�ضحية؟
عديدة  �شحية  ب��ف��وائ��د  ال��ف��ط��ر  ي��ت��م��ّي��ز 

واأ�شا�شية للج�شم ، ماهي؟ 
يعترب   :D الفيتامني  م��ع��دلت  -زي����ادة 
اإذ   ،D للفيتامني  مهماً  م�شدراً  الفطر 
الأخ��ري عند تعّر�شه  اإنتاج  اإنه قادر على 

لل�شم�س.
درا�شة  وج��دت  املناعي:  اجلهاز  تقوية   -
اجلمعية  ون�شرتها  الفئران  على  اأجريت 
قادر على  الفطر  اأن  للتغذية  الأمريكية 
زيادة  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ن��اع��ة  وظيفة  تعزيز 
للفريو�شات  امل�����ش��ادة  ال��ربوت��ي��ن��ات  اإن��ت��اج 
ت�����ش��دره��ا اخلاليا  ال���ت���ي  وغ���ريه���ا م���ن 
واإ�شالحها.  اجل�����ش��م  اأن�����ش��ج��ة  حل��م��اي��ة 
اأن الفطر يعزز  اأخ��رى  واأظ��ه��رت درا���ش��ة 

ن�شوج خاليا اجلهاز املناعي.
الفطر  يحتوي  الأي�����س:  عملية  -زي���ادة 
حتويل  ع��ل��ى  ال��ق��ادر   B الفيتامني  ع��ل��ى 
الذي  اجل���ل���وك���وز،  اىل  ال��ك��رب��وه��ي��درات 

يحرقه اجل�شم لإنتاج الطاقة.

غرفة عمليات تتحول اإىل حلبة مالكمة 
حتولت غرفة عمليات، يف اأحد امل�شت�شفيات و�شط ال�شني، 
وع�شيقته  ط��ب��ي��ب  ب��ط��ل��ه��ا  ع��ن��ي��ف��ة،  م��الك��م��ة  ح��ل��ب��ة  اإىل 
على  انت�شر  الذي  الفيديو،  اأظهر مقطع  فقد  املمر�شة. 
و�شديقته  طبيب  ب��ني  خفيفاً  ب���داأ  ���ش��ج��اراً  ال��ي��وت��ي��وب، 
املمر�شة  رم���ى  اأن  اإل  الأول  م���ن  ك���ان  ف��م��ا  امل��م��ر���ش��ة، 
وتلكمه، وذلك وفقاً  بقفازاته، لت�شت�شيط بدورها غ�شباً 

ل�شحيفة الديلي ميل الربيطانية.
الطبيب  دفع  ذلك  اأن  الربيطانية  ال�شحيفة  واأو�شحت 
اإىل فقدان اأع�شابه يف غرفة العمليات، فانهال باللكمات 
يف�س  ومل  اأر����ش���اً،  ووق��ع��ت  ان��ه��ارت  حتى  املمر�شة  على 
واملمر�شون  الأطباء  تدخل  اأن  بعد  اإل  العنيف  الإ�شكال 
امل�شت�شفى  �شهود يف  ال�شحيفة عن  ونقلت  امل�شت�شفى.  يف 
الربوتوكول  بانتهاك  املمر�شة  اتهم  اجل��راح  اإن  قولهم، 

خالل العملية، ما اأ�شعل فتيل ال�شجار.

يعي�س حياة النجوم ل�ضبهه باأوباما
يعي�س �شخ�س يف الثالثة والأربعني من عمره، بجمهورية 
الراأ�س الأخ�شر، حياة النجومية، بف�شل وجود �شبه كبري 

بينه وبني الرئي�س الأمريكي ال�شابق باراك اأوباما.
ويقول خو�شي اأوليفريا، اإن النا�س يوقفونه كي يلتقطوا 
اأمريكيا،  رئي�شا  اأوباما  اأ�شبح  اأن  اإىل جانبه منذ  ال�شور 
تلغراف  �شحيفة  نقلت  م��ا  وف��ق  ���ش��ن��وات،  ع�شر  قبل  اأي 
اإل  ب��ه  يلتقي  �شخ�س  م��ن  م��ا  اأن  وي�شيف  الربيطانية. 
الرئي�س  ت�شبه  اإن��ك  بذهول  مالحظته  اإب���داء  اإىل  وب��ادر 
اأوباما وتبدو مثله متاما . ويعترب اأوليفريا املواقف التي 
يعي�شها ب�شبب ال�شبه اأمرا م�شليا، فهو غري منزعج على 

الإطالق من التقاط عدد كبري من ال�شور.
يدع  مل  فهو  النجومية،  اإىل  ي�شعى  ل  اأوباما  �شبيه  لكن 
يبادرون  والنا�س هم من  الأم��ريك��ي،  للرئي�س  �شبيه  اأن��ه 
اأوليفريا  وي��وك��د  ق��ول��ه.  ح�شب  ب��ذل��ك،  ال��ت�����ش��ري��ح  اإىل 
الذي يعمل مر�شدا �شياحيا، اأنه ل يحاول تقليد اأوباما، 

ويحر�س على اأن يحافظ على �شخ�شيته وهويته.

حقيبة ا�ضتخدمت باأول رحلة اإىل القمر.. للبيع 
اللون و�شع فيها  ال�شكل وبي�شاء  ب�شيطة مربعة  حقيبة 
من  م��واد  من  عينة  اأول  اأبولو11-  الف�شاء  �شفينة  رواد 
1969 رمب��ا ي�شل  ع��ام  اإىل هناك  القمر خ��الل رحلتهم 
�شوذبيز  دار  تقيم  م��زاد  يف  دولر  ماليني   4 اإىل  �شعرها 

للمزادات يف نيويورك يف يوليو املقبل .
اأرم�شرتونغ  نيل  ا�شتخدمها  التي  احلقيبة،  يف  ويوجد 
اأول من نزل على �شطح القمر، اآثار من الرتاب على هذا 

ال�شطح اأخذت خالل رحلة اأبولو11-.
واأتربة من منطقة  احلقيبة حلمل حجارة  وا�شتخدمت 

على �شطح القمر معروفة با�شم بحر الهدوء.
وقال مدير املعار�س والتحف يف اإدارة الطريان والف�شاء 
الأمريكية نا�شا جيم هول "اإن من املقرر عقد املزاد يوم 
20 يوليو يف الذكرى الثامنة والأربعني لهبوط �شفينة 

الف�شاء اأبولو11- على القمر".
 1969 ي��ول��ي��و   16 يف  رحلتها  ب����داأت  اأبولو11-  وك��ان��ت 
هبط  اأي��ام  اأرب��ع��ة  وبعد  ف�شاء.  رواد  ثالثة  متنها  وعلى 

اأرم�شرتونغ برفقة اإدوين األدرين على �شطح القمر.

�ضيلني ديون حماطة باجلميلة والوح�س 
اأطلت النجمة العاملية �شيلني ديون يف حفلها يف ل�س فيغا�س .

How Does A Moment Last Forever للمرة  وغنت �شيلني للمرة الأوىل اأغنيتها 
الأوىل على امل�شرح وهي اأغنية فيلم  Beauty And The Beast )اجلميلة والوح�س(.

وارتدت �شيلني ف�شتاناً اأ�شفر مثل بطلة العمل اميا �شتون.
Beauty and the Beast عام  املتحركة  الر�شوم  اأغنية فيلم  �شيلني ديون كانت قد غنت 

.1991
الفتاة  بيل  فنقابل  للجميع،  املاألوفة  اخليالية  اخلرافية  للحكاية  جديد  اقتبا�س  هو  الفيلم 
اجلميلة التي يقع والدها يف قب�شة الوح�س املقيم يف ق�شره املخيف البعيد، وتقرر اأن ت�شحي 
بنف�شها لكي حترر والدها من �شيطرته، وحتاول بيل التاأقلم يف حياتها اجلديدة مع الوح�س 

الذي يك�شف يوًما بعد يوم عن جوهره النقي املدفون.

جال جلوت لدى ح�ضورها العر�س الأول لفيلم "امراأة عجيبة" يف لو�س اأجنلو�س.  )رويرتز(

فائدة تناول الألبان 
ومنتجاتها للم�ضنني

تناول  اأن  اإي��رل��ن��دي��ون  علماء  اأك���د 
منتجات الألبان يف �شن ال�شيخوخة 
ي��ق��ي م���ن ه�����ش��ا���ش��ة ال��ع��ظ��ام واآلم 

الفخذ والعمود الفقري. 
بعد  النتائج  لتلك  العلماء  تو�شل 
�شنوات، قاموا   4 ا�شتمرت  درا�شات 
ال�شحية  احلالة  بدرا�شة  خاللها 
املعدنية  الأم��������الح  وم�������ش���ت���وي���ات 
 4000 من  لأك��رث  العظام  وكثافة 
 60 ع���ن  اأع���م���اره���م  زادت  م��ت��ط��وع 

عاما.
واأظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج ال����درا�����ش����ات اأن 
تناول  اللواتي واظنب على  الن�شاء 
احلليب  وم�شتقات  ال��رائ��ب  اللنب 
مل��رة واح��دة يف ال��ي��وم، قلت لديهن 
العظام  به�شا�شة  الإ�شابة  معدلت 
باللواتي  مقارنة   %  4-3 مبقدار 
كن يتناولن تلك املنتجات مبعدل 

مرة واحدة يف الأ�شبوع.
فاأظهرت  ل��ل��رج��ال،  بالن�شبة  اأم���ا 
ال��ل��ذي��ن واظ��ب��وا على  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج 
احلليب  وم�شتقات  الأل��ب��ان  تناول 
مت��ت��ع��وا ب��ع��ظ��ام اأك���رث ك��ث��اف��ة منها 
تلك  ي����ح����ب����ون  ل  ال�����ذي�����ن  ل�������دى 
احلو�س  ك�شور  ومعدل  املنتجات، 
وعظم الفخذ واآلم العمود الفقري 

لديهم كانت اأقل ب�9.5%.
واأو������ش�����ح اخل�������رباء اأن����ه����م اأخ������ذوا 
كثريا  الدرا�شات  اأث��ن��اء  باحل�شبان 
من العوامل التي توؤثر على كثافة 
كموؤ�شرات  اجلن�شني،  عند  العظام 
الن�شاط  وم�شتوى  اجل�����ش��م،  كتلة 
ال��ك��ل��ى ومعدلت  ال���ب���دين، وع��م��ل 
احلليب  م���ن���ت���ج���ات  ا�����ش����ت����ه����الك 
وامل�شادر  والأ����ش���م���اك  والأج����ب����ان 

.D الغذائية الغنية بفيتامني

النوم لياًل يزيد جمال الوجه وجاذبيته
الإن�شان  ح�شول  اأن  حديثة  بريطانية  درا�شة  اأف��ادت 
يزيد جمال  الليل  النوم خالل  كاف من  ق�شط  على 
قليلة  ل�شاعات  النوم  يجعل  فيما  وجاذبيته،  الوجه 

ال�شخ�س اأقل جاذبية عند الآخرين.
ليفربول  ب��ج��ام��ع��ة  ب���اح���ث���ون  اأج�����راه�����ا  ال����درا�����ش����ة 
دورية  يف  اخلمي�س  نتائجها  ون�����ش��روا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

اجلمعية امللكية املفتوحة للعلوم الربيطانية.
25 طالبا  ال���ن���وم ع��ل��ى  ال��ب��اح��ث��ون جت����ارب  واأج�����رى 
حماولة  منهم  وُطلب  والإن���اث،  الذكور  من  جامعيا 

النوم جيدا ملدة ليلتني متتاليتني.
يف  فقط  �شاعات   4 ال��ن��وم  منهم  ُطلب  اأ���ش��ب��وع،  وبعد 
ال��ت��وايل، ثم  ال��واح��دة على م��دار ليلتني على  الليلة 
و�شع  دون  الطالب  لوجوه  �شورا  الباحثون  التقط 
م�شاحيق جتميل بعد جل�شات النوم اجليدة وال�شيئة.
الن�شاء  م���ن  ��ا  ���ش��خ�����شً  122 م���ن  ُط��ل��ب  ذل����ك،  وب��ع��د 
والرجال يف العا�شمة ال�شكتلندية �شتوكهومل النظر 
اإىل �شور الطالب الذين اأجريت عليهم الدرا�شة، ثم 

والنعا�س  وال�شحة  اجلاذبية  اأ�شا�س  على  ت�شنيفها 
التوا�شل  اأي درجة ترغب يف  اإىل  والثقة، و�شوؤالهم: 

مع ال�شخ�س الذي يف ال�شورة؟.
ال��ت��وا���ش��ل مع  ت��ق��ل يف  رغبتهم  اإن  امل��راق��ب��ون  وق���ال 
اأقل  باأنهم  ا  اأي�شً و�شفوهم  الذين  املتعبني،  الطالب 
�شواء  املتعب،  ال��وج��ه  اأن  الباحثون  واأو���ش��ح  �شحة. 
اأك����ان ذل���ك ب�شبب احل��رم��ان م��ن ال��ن��وم اأو م��ن غري 
ذلك، رمبا يثري لدى الآخرين م�شاعر النفور خوًفا 
من الإ�شابة مبر�س ما. واأ�شار فريق البحث اإىل اأن 
الهالت ال�شوداء حول العني واجلفون املنتفخة التي 
قد تنجم عن النوم امل�شطرب تعيق توا�شل الإن�شان 

مع الآخرين.
اأن احل�شول على ق�شط  اأكدت،  اأبحاث �شابقة  وكانت 
كاف من النوم لياًل، اأي حوايل من 7 اإىل 8 �شاعات 
طريق  ع��ن  للج�شم  العامة  ال�شحة  يح�شن  ي��وم��ًي��ا، 
زيادة كفاءة جهاز املناعة، ويقي من الأمرا�س وعلى 

راأ�شها ال�شكري وال�شمنة والف�شل الكلوي.


