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تر�مب يحذر كومي من ت�صريب �أحاديثهما لل�صحافة 
•• و��شنطن-�أ ف ب:

التحقيقات  مكتب  مدير  ت��رام��ب  دون��ال��د  االم��رك��ي  الرئي�س  ح��ذر 
تفا�صيل  ت�صريب  من  اجلمعة  ام�س  كومي  جيم�س  املقال  الفدرايل 

احاديثهما لل�صحافة ملمحا اىل احتمال ت�صجيلها.
باأال تكون  وكتب ترامب يف تغريدات �صباحية لياأمل جيم�س كومي 

احاديثنا قد �صجلت قبل اأن يبداأ بت�صريبها اإىل ال�صحافة.
�صاأل  ان��ه  �صي  ب��ي  ان  �صبكة  م��ع  مقابلة  يف  اخلمي�س  ت��رام��ب  وك�صف 
كومي ثالث مرات خالل ات�صالني هاتفيني وع�صاء ان كان ي�صتهدفه 
اآي يف ق�صية تدخل رو�صيا يف حملة االنتخابات قبل  حتقيق اف بي 

اإقالة مدير اف بي اآي الثالثاء.
و�صرح ل�صبكة التلفزة االمركية قلت اذا كان ذلك ممكنا، هل ميكن 
ان تقول يل اذا كان ثمة حتقيق بحقي؟ واجاب ان لي�س هناك حتقيق 
بحقي، يف ا�صارة اىل التحقيق الذي جتريه ال�صرطة الفدرالية حول 
رو���س خالل احلملة  ترامب وم�صوؤولني  �صالت حمتملة بني فريق 

االنتخابية يف 2016.

�أمريكا تبحث حظر �حلو��صيب يف �لطائر�ت �لأوروبية
•• بروك�شل-�أ ف ب:

اأعلنت املتحدثة با�صم املفو�صية االأوروبية ان حمادثات �صتجري بني 
املتحدة  والواليات  االأوروب��ي  امل�صتوى من االحتاد  رفيعي  م�صوؤولني 
يف  املحمولة  للحوا�صيب  االأم��رك��ي  احل��ظ��ر  تو�صيع  اح��ت��م��ال  ح��ول 

مق�صورات الركاب لي�صمل الطائرات االأوروبية.
هناك  بروك�صل  يف  �صحايف  موؤمتر  خالل  اتكونني  اأّنا-كاي�صا  وقالت 
الداخلي جون  االأمن  اليوم مع وزير  حمادثة هاتفية مقررة الحقا 
اأوروبينينْ  كيلي وعدد من الوزراء االأوروبيني، م�صيفة ان مفو�صنينْ 

�صي�صاركان يف املحادثات.
واأ�صافت يهمنا اأن نبقى على اطالع بحيث ميكننا م�صاركة املعلومات 

مع الدول االأع�صاء.
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ال�صاهد يريد دعما اكرب من احزاب الوثيقة

فل�صطينية تتحدى احد جنود االحتالل املدجج بال�صالح )رويرتز(

قياديو )�صوريا الدميقراطية( خالل موؤمترهم ال�صحفي يف مدينة الطبقة  )رويرتز(

�لإعالن عن حكومة �لوفاق �لوطني �ل�صود�نية �جلديدة
•• �خلرطوم-و�م:

ال�صودانية  الوطني  الوفاق  ا�صماء حكومة  ال�صودان عن  ام�س فى  اعلن 
احلوار  ف��ى  امل�صاركة  ال�صيا�صية  وال��ق��وي  االح���زاب  ك��اف��ة  �صمت  وال��ت��ى 
الوطني وفقا ملا اعلنه الفريق اول ركن بكري ح�صن �صالح النائب االول 
لرئي�س اجلمهوية رئي�س جمل�س الوزراء القومي ال�صوداين خالل موؤمتر 
 31 �صحفي فجر ام�س باخلرطوم. و�صمت ت�صكيلة حكومته اجلديدة 
وزيرا و 42 وزير دولة حيث احتفظ 17 وزيرا مبنا�صبهم يف احلكومة 
ال�صودانية اجلديدة اأبرزهم وزراء اخلارجية والدفاع واالإعالم وال�صحة، 
فيما مت تعيني 14 وزيرا جديدا اأبرزهم مبارك الفا�صل املهدي لوزارة 
والفريق  املالية  ل���وزارة  ال��رك��اب��ي  �صليمان  حممد  وال��ف��ري��ق  اال�صتثمار 

�صرطة حامد منان للداخلية وحممد عبد الرحيم لوزارة العدل.
واأكد رئي�س الوزراء ال�صوداين اأن احلكومة اجلديدة هي حكومة كفاءات 
 ، البالد  �صهدته  ال��ذي  الوطني  احل��وار  خمرجات  بتنفيذ  مكلفة  وه��ي 
الفتا اإىل اأن باب االن�صمام للحوار مازال مفتوحا للجميع واأن ت�صكيل 
العملية  الفعلية  امل�صاركة  بداية  واإمن��ا  املطاف  نهاية  اليعني  احلكومة 
للبناء الوطني م�صرا اإىل اأن حزب املوؤمتر الوطني ال�صوداين احلاكم يف 

البالد تنازل عن �صت وزارات اأ�صا�صية، و�صتة من وزراء الدولة.

��صتعد�د�ت لقتحام �أخطر حيينّ لد�ع�ش يف �ملو�صل
•• بغد�د-وكاالت:

اأعلنت القيادة الع�صكرية يف العراق ا�صتئناف املعارك �صمال غربي مدينة 
املو�صل القدمية، بعد فرتة تعليق وجيزة دامت 3 �صاعات، وبدء تاأمني 
خروج العائالت اإىل مناطق اآمنة. وتو�صك قوات مكافحة االإرهاب على 
ا�صتعادة حي االإ�صالح الزراعي بالكامل، فيما ت�صتعد وحدات من اجلهاز 
اإىل اقتحام اأحياء العريبي والرفاعي والنجار لعزل حيي الزجنيلي و17 
متوز، اأخطر ما تبقى من معاقل للتنظيم، باالإ�صافة اإىل و�صط املدينة 
القدمية املحا�صرة من قبل ال�صرطة االحتادية. قادة مكافحة االإرهاب 
اأ�صاروا اإىل تدمر 13 �صيارة مفخخة زج بها التنظيم عند مداخل اأحياء 

االإ�صالح الزراعي وال�صحة ملنع املدنيني من الهرب.

حممد بن را�صد خالل لقائه ملكة بريطانيا بح�صور ملك البحرين على هام�س فعاليات مهرجان رويال ويند�صور للقدرة ) وام (

�سهد اإجن�ز فر�س�ن الإم�رات يف �سب�ق ك�أ�س ويند�سور امللكي للقدرة

حممد بن ر��صد يوؤكد حر�ش �لإمار�ت على �مل�صاركة يف �لفعاليات �لريا�صية �لإجنليزية 
•• لندن -و�م:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صهد 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل �صباح ام�س اإجناز 
فر�صان االمارات يف �صباق كاأ�س ويند�صور امللكي للقدرة بح�صور جاللة 
امللك حمد بن عي�صي اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�صقيقة و�صمو 

ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي.

ويند�صور  لق�صر  امللكية  احلديقة  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  ال�صباق  �صهد  كما 
الكومنولث  ودول  بريطانيا  ملكة  الثانية  اإليزابيث  امللكة  باإجنلرتا 
و�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�صباب 

والريا�صة رئي�س اللجنة االأوملبية البحرينية.
والتقي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم امللكة اإليزابيث 
الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث بح�صور ملك مملكة البحرين 

و�صمو ويل عهد دبي.                                        )التفا�صيل �س19(

احلكومة اليمنية ترف�س انف�س�ل اجلنوب

هادي يحذر من خطو�ت �أحادية تخدم �لنقالبيي
•• �لريا�ض-وكاالت:

يف اجتماع ا�صتثنائي عقده الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور 
دعا  الريا�س،  ال�صعودية  العا�صمة  يف  م�صت�صاريه  مع  هادي 
اأن ت�صب يف  �صاأنها  اأح��ادي��ة م��ن  اإىل جتنب خ��ط��وات  ه��ادي 

�صالح االنقالبيني.
وط��ال��ب ال��ب��ي��ان ال�����ص��ادر ع��ن االج��ت��م��اع ال��ق��وى املناه�صة 
دع��ا جميع  كما  ال�صرعية  االن��خ��راط يف �صفوف  لالنقالب 
على  م�صددا  ال�صرعية  ح��ول  االلتفاف  اإىل  اليمنية  القوى 
املبادرة_اخلليجية  تخالف  م��ب��ادرة  اأو  خطوة  اأي  رف�صه 

وخمرجات احلوار والقرار 2216 .
ورف�����س االج��ت��م��اع اخل���روج ع��ن االإج��م��اع الوطني متم�صكا 

وقالت حكومة هادي يف بيان يرف�س االجتماع رف�صا قاطعا 
ما �صمي بت�صكيل جمل�س انتقايل جنوبي يقوم باإدارة ومتثيل 

اجلنوب.
واأ�صاف البيان اأن هذه القرارات تبقى اأعماال ال اأ�صا�س لها 
ولن تكون حمل قبول مطلقا وهي اإمنا ت�صتهدف م�صلحة 
البلد وم�صتقبله ون�صيجه االجتماعي ومعركته الفا�صلة مع 

امللي�صيات االنقالبية.
خطاب  يف  املجل�س  ت�صكيل  ع��ن  اأع��ل��ن  ق��د  ال��زب��ي��دي  وك���ان 
تلفزيوين وقد ظهر خلفه علم دولة اليمن اجلنوبي ال�صابقة 

التي انهزمت قواتها على يد قوات ال�صمال يف 1994.
وي�صتحوذ اجلنوب على معظم االحتياطي النفطي املتوا�صع 

باليمن وهو عماد االقت�صاد اليمني.

بوحدة الهدف الذي قامت من اأجله عا�صفة احلزم واإعادة 
وا�صتعادة  االن��ق��الب  اإن��ه��اء  بهدف  العربي  للتحالف  االأم��ل 

الدولة و�صيطرتها على كافة الرتاب اليمني.
اإقدام  اجلمعة  ام�س  اليمنية  احلكومة  رف�صت  وتف�صياًل، 
ت�صكيل  على  ب���ارزة  و�صيا�صية  وع�صكرية  قبلية  �صخ�صيات 
اإن  ق��ائ��ل��ة  ال��ي��م��ن  ي�صعى الن��ف�����ص��ال ج��ن��وب  جمل�س ج��دي��د 
هذه خطوة من �صاأنها تعميق االنق�صامات وخدمة م�صالح 

احلوثيني املدعومني من اإيران.
وكان عيدرو�س الزبيدي حمافظ عدن ال�صابق قد اأعلن اأن 
املجل�س اجلديد �صي�صكل قيادة �صيا�صية جنوبية عليا ت�صمى 
هيئة رئا�صة املجل�س االنتقايل اجلنوبي حتت رئا�صته تكون 

مهمتها اإدارة اجلنوب ومتثيله.

�سهيد مبواجه�ت مع الحتالل يف ال�سفة

بو�در مفاو�صات بي �لأ�صرى و�ل�صجون �لإ�صر�ئيلية

�سوري� الدميقراطية تبداأ ا�ستع�دة الرقة مطلع ال�سيف 

و�لنظام �أ�صلحة �أمريكية جديدة لالأكر�د و�أردوغان يعرت�ش �ملعار�صة  بي  �تفاق 
لت�صليم حي ت�صرين مقابل �خلروج

•• دم�شق-وكاالت:

من  ج�ُل�ّهم  �صخ�س   800 خ��رج 
بع�س  اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل���دن���ي���ني، 
من  امل�صلحة  امل��ع��ار���ص��ة  مقاتلي 
املحا�صرين  وت�صرين  ب��رزة  حيي 
يف دم�����ص��ق اإىل ب��ل��دة م�����ص��راب��ا يف 
النظام،  ق��وات  اأدخلتها  ح��اف��الت 
متهيدا لنقلهم اإىل اإدلب �صمايل 
�صيطرة  م��ن��اط��ق  ح��ي��ث  ال���ب���الد 
املعار�صة امل�صلحة. ونقل مرا�صلنا 
حي  يف  املعار�صة  يف  م�صادر  ع��ن 
تو�صلت  اإن����ه����ا  ق���ول���ه���ا  ت�����ص��ري��ن 
ال�صوري  ال���ن���ظ���ام  م����ع  الت����ف����اق 
ي��ق�����ص��ي ب���خ���روج م��ق��ات��ل��ي��ه��ا اإىل 
�صمال البالد مقابل ت�صليم احلي 
وكالة  قالت  للنظام. من جانبها 
اإن خروج  لالأنباء  الر�صمية  �صانا 
الدفعة الثانية من م�صلحي حي 
برزة وبع�س اأفراد عائالتهم من 

احلي باجتاه ال�صمال بداأ ام�س.

ع�صر�ت �لقتلى و�جلرحى بتفجري يف باك�صتان
•• �إ�شالم �أباد-وكاالت:

قتل 25 �صخ�صا وجرح اأكرث من ثالثني من بينهم عبد الغفور حيدري 
نائب رئي�س جمل�س ال�صيوخ، نائب زعيم جمعية علماء االإ�صالم، جراء 
هجوم انتحاري ا�صتهدف موكبه يف مدينة مو�صتونغ باإقليم بلو�ص�صتان 

الباك�صتاين.
وقالت م�صادر ر�صمية من جمعية علماء االإ�صالم اإن اثنني من مرافقي 

حيدري و�صائقه ال�صخ�صي قد قتلوا.
وحتدث حيدري اإىل و�صائل اإعالم حملية، وقال اإن التفجر كان كبرا 
الو�صط احل�صاري يف  نائية عن  واملنطقة  اأ�صيب بجروح طفيفة.  واإن��ه 
اإقليم بلو�ص�صتان مما يوؤدي اإىل �صعوبة احل�صول على معلومات جديدة 

حول ح�صيلة ال�صحايا.
االنتحاري  اأن  اإىل  ت�صر  االأول��ي��ة  التحقيقات  اأن  اإىل  امل�صادر  واأ���ص��ارت 
راجل هاجم �صيارة حيدري مما اأدى اإىل مقتل �صائقه، بينما مل تعلن اأي 

جهة م�صوؤوليتها عن الهجوم.
وقال امل�صوؤول يف ال�صرطة �صفر خان اإنه مل يت�صح بعد �صبب التفجر 

هل هو قنبلة مزروعة اأم تفجر انتحاري؟.
وقال حيدري اإنه يحمد اهلل الإنقاذ حياته، م�صرا اإىل اأن التفجر كان 
مباغتا، حيث تطاير زجاج ال�صيارة االأمامي لي�صيبه بجروح، كما اأ�صاب 

ال�صائق ومرافقيه بجروح بالغة.
وحيدري م�صوؤول مهم يف جمعية علماء االإ�صالم التي مت ا�صتهدافها من 

قبل منتمني حلركة طالبان باك�صتان يف ال�صابق.

•• �لقد�ض �ملحتلة-وكاالت:

اعلنت وزارة ال�صحة الفل�صطينية 
�صاب  ا����ص���ت���ه���اد  اجل���م���ع���ة  اأم���������س 
اجلي�س  ب��ر���ص��ا���س  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
اال�صرائيلي يف مواجهات يف قرية 
ال�صفة  و���ص��ط  ���ص��ال��ح يف  ال��ن��ب��ي 

الغربية املحتلة.
ال�صاب  ان  ال�صحة  وزارة  وق��ال��ت 
عاما(   20( ع��ب��ي��د  ن�����ص��ال  ���ص��ب��ا 
اأ����ص���ي���ب ب���ال���ر����ص���ا����س احل�����ي يف 
الر�صا�صة  واخ���رتق���ت  ����ص���دره، 
الطبية  ال��ط��واق��م  وعملت  قلبه، 
ع��ل��ى ان��ع��ا���س ق��ل��ب��ه ب��ع��د ان كان 
كانت  ح���ال���ت���ه  ول���ك���ن  م���ت���وق���ف���اً، 

حرجة للغاية فا�صت�صهد.
وج���رت م��واج��ه��ات ال��ن��ب��ي �صالح 
اث������ر م�������ص���رة دع������م ل���الأ����ص���رى 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني امل�����ص��رب��ني عن 
25 يوماً  اأك��رث من  الطعام منذ 
الوطنية  احل��رك��ة  ل��دع��وة  تلبية 

اىل م�صرات دعم لهم.
هيئة  رئ���ي�������س  ق������ال  ذل�������ك،  اىل 
الفل�صطينية  االأ�����ص����رى  ����ص���وؤون 
اجلمعة  ام�������س  ق����راق����ع  ع��ي�����ص��ى 
ت�صهد  ق��د  ال��ق��ادم��ة  ال�صاعات  اإن 
قادة  ب��ني  مفاو�صات  لبدء  ب���وادر 
االأ�صرى امل�صربني واإدارة �صجون 

االحتالل االإ�صرائيلي.
واأ�صاف اأن من املبكر احلديث عن 
ال�صجون  اإدارة  ا�صتجابة  اإمكانية 

•• عو��شم-وكاالت:

وا�صنطن قدمت  اأن  اأك��دت م�صادر 
دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن االأ���ص��ل��ح��ة اإىل 
الكردية  ال�صعب  ح��م��اي��ة  وح����دات 
ب�صمال �صوريا، وقال قيادي كردي 
اإن الهجوم على الرقة بات و�صيكا، 
ال��رئ��ي�����س الرتكي  اع��ت��رب  يف وق���ت 
الت�صليح  اأن  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب 
مع  يتعار�س  ل��الأك��راد  االأم��رك��ي 

طبيعة العالقات مع وا�صنطن.
اإن  اأم�����س اجلمعة  وق��ال��ت م�����ص��ادر 
االأمركية  االأ���ص��ل��ح��ة  م���ن  دف���ع���ة 
�صيطرة  م���ن���اط���ق  اإىل  و����ص���ل���ت 
ال�صعب قادمة من  وح��دات حماية 
�صيمالكا  ع��رب معرب  اأرب��ي��ل  م��ط��ار 
كرد�صتان  اإق���ل���ي���م  م���ع  احل�������دودي 
من  عربات  تت�صمن  وهي  العراق، 

نوع هَمر واأ�صلحة ثقيلة.
واأعلن قهرمان ح�صن نائب القائد 
الدميقراطية  �صوريا  لقوات  العام 

التحالف الدويل بقيادة وا�صنطن، 
االأ�صلحة  م����ن  اإ����ص���اف���ي���ة  دف����ع����ات 

وعربات مدرعة.
قال  ب��اأن��ق��رة،  م��وؤمت��ر �صحفي  ويف 
الت�صليح  اإن  ال����رتك����ي  ال���رئ���ي�������س 
الكردية  ل���ل���وح���دات  االأم�����رك�����ي 
م���ع طبيعة  ي��ت��ع��ار���س  ال�������ص���وري���ة 
االأمركية،  ال��رتك��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
باأنها  ال������وح������دات  ه������ذه  وا����ص���ف���ا 
ال  اأن���ه  ومعتربا  اإره��اب��ي��ة،  منظمة 
التعاون  ورو���ص��ي��ا  ب��اأم��رك��ا  ي��ل��ي��ق 
واأ�صاف  االإره��اب��ي��ة.  املنظمات  م��ع 
�صتكافح  ب�������الده  اأن  اأردوغ�������������ان 
الوحدات الكردية داخل تركيا ويف 
العراق و�صوريا، وبنّي اأن من املمكن 
تنفيذ عمليات ع�صكرية يف اأي وقت 
ب���ه���دف ت����ف����ادي م����ا ����ص���م���اه خطر 
الرئي�س  واأ�صار  االإرهابية  املنظمة 
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  اإىل  ال��رتك��ي 
يف  للخطر  تتعر�صان  ال  ورو���ص��ي��ا 

املنطقة بل تركيا.

ملطالب االأ�صرى.
ي����اأت����ي ذل�����ك يف وق�����ت دخ�����ل فيه 
�صجون  يف  االأ������ص�����رى  اإ������ص�����راب 
االحتالل يومه ال�26، للمطالبة 
ب��ت��ح�����ص��ني اأو�����ص����اع����ه����م ووق�����ف 

االنتهاكات داخل ال�صجون.
وق����د ن��ق��ل اأم�������س اخل��م��ي�����س 47 
اإىل  ال��ط��ع��ام  ع��ن  اأ���ص��را م�صربا 
تدهور  بعد  ميدانية  م�صت�صفيات 
لهيئة  وفقا  ال�صحية،  اأو�صاعهم 

�صوؤون االأ�صرى واملحررين.
وي��خ��و���س االإ�����ص����راب ح��ت��ى االآن 
بقيادة ع�صو  اأ�صر   1300 نحو 
ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة حل���رك���ة فتح 

النائب مروان الربغوثي.
عن  االإخبارية  معا  وكالة  ونقلت 
وردت  اأولية  معلومات  اأن  قراقع 
اإدارة  ب����اأن  اأف������ادت  م���ن االأ����ص���رى 

الرقة  مدينة  ا�صتعادة  عملية  اأن 
من تنظيم داع�س االإرهابي �صتبداأ 
قواته  اأن  م�صيفا  املقبل،  ال�صيف 
وحدات  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  املكونة 
حتتاج  ال  الكردية  ال�صعب  حماية 

م�صاعدة من اأي جهة.

اقرتحت  االإ�صرائيلية  ال�صجون 
اأن جتمع ق��ادة االإ���ص��راب لعر�س 
م��ط��ال��ب��ه��م وم��ن��اق�����ص��ت��ه��ا خالل 

ال�صاعات القادمة.
اإدارة  ك��ان��ت  اإن  نعلم  ال  واأ���ص��اف 
ال�������ص���ج���ون ����ص���ت���ك���ون ج����دي����ة يف 
حم���ادث���ات���ه���ا، ل���ك���ن م����ن امل���وؤك���د 
ال�����دويل واحل����راك  ال�����ص��غ��ط  اأن 
وخطورة  وال�صعبي  اجلماهري 
ح��ال��ة االأ����ص���رى ال�����ص��ح��ي��ة ونقل 
عدد منهم اإىل امل�صت�صفيات دفعها 

اإىل هذه اخلطوة.
الغربية  ال�����ص��ف��ة  يف  وان���دل���ع���ت 
بني  ا����ص���ت���ب���اك���ات  االأول  اأم���������س 
ج��ن��ود اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني وم���ئ���ات من 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني امل��ح��ت��ج��ني على 
�صجون  يف  االأ�������ص������رى  اأو�������ص������اع 

اإ�صرائيل.

الرقة  با�صتعادة  ق��ه��رم��ان  وتعهد 
اإن قواته  ال���رق���ة، وق���ال  ب��ع��د  وم���ا 
مدينة  ا�����ص����ت����ع����ادة  م�����ن  مت���ك���ن���ت 
كامل  ب�صكل  الفرات  و�صد  الطبقة 
يف ال��ع��ا���ص��ر م���ن ال�����ص��ه��ر اجل����اري، 
عن  را�صية  غر  تركيا  اأن  معتربا 
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حتى ت�ستعيد احلكومة التون�سيةحزامه� ال�سي��سي:

�ل�صاهد و�لئتالف �حلاكم: دعم �أكرب مقابل ��صت�صارة �أكرث!
•• �لفجر – تون�ض - خا�ض

ال�صيا�صي  ل��ل�����ص��اأن  امل��ت��اب��ع��ني  ع��ل��ى  خ��اف��ي��ا  ي��ك��ن  مل 
تتمتع  تكن  ال�صاهد مل  يو�صف  ان حكومة  التون�صي، 
وُيدافع  حركتها،  ُي�صند  وناجع  قوي  �صيا�صي  بحزام 
انها كثرا ما تعر�صت  عن توجهاتها وخياراتها، بل 
اأح��زاب ت�صارك فيها، بل  لنران �صديقة، ونقدا من 
من هذه االأحزاب من ي�صع قدما يف احلكومة واخر 
يف املعار�صة، والح ذلك جليا مع اندالع االحتجاجات 

االأخ���رة يف اأك���رث م��ن منطقة يف ال��ب��الد، ب��دت معه 
ال�صيا�صية  القوى  ال�صاهد معزولة حتى من  حكومة 

التي ت�صكلها.
الباجي  التون�صي  الرئي�س  خ��ط��اب  ان  ي��ب��دو  ول��ك��ن، 
يف  ال��ب��الد  ان  على  فيه  ���ص��ّدد  ال���ذي  ال�صب�صي،  ق��ائ��د 
خطر، داعيا اجلميع اىل حتمل م�صوؤولية ما يجري 
وامل�صاركة يف اخلروج من االزمة، واىل ا�صناد احلكومة 
يف عملها، يبدو انه اأعاد توجيه البو�صلة على االأقل 

بالن�صبة لالئتالف احلاكم.    )التفا�صيل �س11(

تهمة  ل�صق  وحت���اول  التطور  ه��ذا 
االإرهاب بالقوات الكردية. 

ال��ق��ي��ادي يف قوات  ق���ال  وب������دوره، 
القادر  عبد  الدميقراطية  �صوريا 
هفيديل اإنه يف بداية دخول الرقة 
وعد  وكما  بالطبع،  هناك  �صتكون 
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اأخبـار الإمـارات
مبادرة م�صت�صفى �خلري ت�صتقطب �أكرث من 10 �آلف �صخ�ش من فئات عمرية وجن�صيات خمتلفة

•• دبي-و�م:

املر�صى من  اإىل م�صاعدة  الهادفة   - ا�صتقطبت مبادرة م�صت�صفى اخلر 
خالل درا�صة وتبني اجلهات املعنية للحاالت ال�صعبة منهم وتعزيز روح 
التطوع وثقافة العمل االإن�صاين يف املجتمع – اأكرث من 10 اآالف �صخ�س 

من فئات عمرية وجن�صيات خمتلفة.
ابريل   29 اإىل   27 ال��ف��رتة م��ن  التي انطلقت خ��الل  امل��ب��ادرة -  وت��اأت��ي 
ال�صمو  �صاحب  الإع���الن  ا�صتجابة   - بدبي  ال��رب���ص��اء  حديقة  يف  املا�صي 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل عام 2017 
عاما اخلر وتنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل"  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

بت�صكيل اللجنة الوطنية العليا لعام اخلر.

الفئات  ك��اف��ة  ا�صتهدفت  – ال��ت��ي  اخل��ر  م�صت�صفي  م��ب��ادرة  يف  و���ص��ارك 
اجلن�صيات  جميع  م��ن  ال�صن  وك��ب��ار  وال�صباب  االأط��ف��ال  ���ص��واء  العمرية 
داخل دولة االم��ارات - كال من بلدية دبي وهيئة ال�صحة بدبي ودائرة 
ووزارة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  اخل��ري  والعمل  االإ�صالمية  ال�صوؤون 
الثقافة وتنمية املعرفة وجلنة تاأمني الفعاليات والقيادة العامة ل�صرطة 
الب�صرية  والتنمية  املعرفة  االإ�صعاف وهيئة  دبي وموؤ�ص�صة دبي خلدمات 
عجمان  وم�صت�صفى  اخل��ري��ة  دب���ي  وجمعية  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  وجم��ل�����س 

التخ�ص�صي العام.
امل�صوؤولية  وه��ي  لعام اخل��ر  رئي�صة  امل��ب��ادرة على ثالثة حم��اور  ورك��زت 
م�صاعدة  اإىل  امل��ب��ادرة  تهدف  حيث  الوطن  وخدمة  والتطوع  املجتمعية 
املر�صى بدرا�صة وتبني اجلهات املعنية للحاالت ال�صعبة منهم وتعزيز روح 
التطوع وثقافة العمل االإن�صاين يف املجتمع واإر�صاد االأ�صر للتربع باالأدوية 

ت�صجيعية طبية  ا�صت�صارات  وتوفر  ال�صحيح  املكان  وو�صعها يف  الزائدة 
جمانية ف�صال عن احلر�س يف موا�صلة حتقيق غايات املبادرة مبا ي�صب 
مبادرة  امل�صاركة �صمن  املبادرات  املر�صى. ومتثلت  اآالم  تخفيف  خانة  يف 
ومبادرات  دبي  لبلدية  �صفاء"  "ب�صمة  مبادرة  يف  اخلر"  م�صت�صفى   "
ال�صحة  الدم" و"عطاء اخلر" لهيئة  �صالمة وعطاء" و"بنك  "الدواء 
دبي  �صرطة  الفعاليات  تاأمني  للجنة  املتنقلة"  "العيادة  وم��ب��ادرة  بدبي 

ومبادرة "�صرير اخلر" لدائرة ال�صوؤون االإ�صالمية والعمل اخلري.
الطبية  وال�صركات  امل�صت�صفيات  من  ع��دد  م�صاركة  احل��دث  ت�صمن  كما 
للتجهيزات  و"اأر�صكا"  التخ�ص�صي  الكندي  امل�صت�صفي  منها  اخلا�صة 
بدبي  االأمل�����اين  ال�����ص��ع��ودي  وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي  ال���زه���راء  وم�صت�صفي  ال��ط��ب��ي��ة 
العديد  ج��ان��ب  اإىل  نيوتر�صن"  ودكتور"  الطبية  "اأ�صرت"  وجم��م��وع��ة 
"ملبار"  تنفيذها عن طريق جمموعة  والتي مت  املبادرات اخلرية  من 

للذهب واملجوهرات.
و�صملت اخلدمات التي قدمت خالل مبادرة "م�صت�صفي اخلر" االأدوية 
املجانية واال�صت�صارات الطبية املجانية والك�صوفات والفحو�صات املجانية 
املخت�صة  املعنية  للجهات  وتقدميها  ال�صعبة  احل��االت  ملفات  وا�صتالم 
بتبني احلاالت ال�صحية ال�صعبة حيث �صادت املبادرة اأجواء روح التعاون 
م��ن قبل ف��رق ال��ت��ط��وع ال��ت��ي ب���ادرت مب�صاعدة وت��وج��ي��ه امل��ر���ص��ي خالل 
الفعالية. و�صارك يف مبادرة "م�صت�صفي اخلر" اأكرث من فريق تطوعي 
�صفراء  وف��ري��ق  وال�صعودية  البحرين  م��ن  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن 
"مبادرة"  "مواليف" وف��ري��ق  �صعب" وف��ري��ق  "اأ�صعد  وف��ري��ق  االإم����ارات 
التطوعي وفريق "امل�صلمون اجلدد" حيث �صاهمت املبادرة يف اثراء العمل 
التطوعي وتبادل احلوارات والثقافات بني امل�صاركني وحث اجلميع علي 

العمل اخلري والتطوعي ومبا ي�صب يف خانة خدمة الوطن.

�لإمار�ت ت�صارك يف �جتماع م�صروع "�لقب�صة ملكافحة �لإرهاب" يف �لبحرين

�لد�خلية ت�صارك يف دورة تدريبية خا�صة بحماية "�لفئات �مل�صت�صعفة" يف ��صبانيا

•• �أبوظبي-و�م:

���ص��ارك��ت دول����ة االإم�������ارات ممثلة 
االجتماع  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
القب�صة  مب���������ص����روع  اخل�����ا������س 
منطقة  يف  االإره���������اب  مل��ك��اف��ح��ة 
افريقيا  و�صمال  االو�صط  ال�صرق 
امللكية  االأكادميية  نظمته  والذي 
البحرين  مم��ل��ك��ة  يف  ل��ل�����ص��رط��ة 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
االنرتبول  اجل��ن��ائ��ي��ة  ل��ل�����ص��رط��ة 

ملكافحة  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل��ج��االت  يف 
االإرهاب واجلرمية والتطرف.

تراأ�س وفد وزارة الداخلية العميد 
ع���ب���دال���واح���د اح���م���د احل���م���ادي، 
اجلنائية  ال�����ص��رط��ة  ادارة  م��دي��ر 
ال���دول���ي���ة االن����رتب����ول، و����ص���م يف 
حمدان  الرائد  من  كل  ع�صويته 
حم�����ص��ن امل��ح��رم��ي وامل������الزم اول 
هزاع �صعيد الكعبي واملالزم اآمنه 
وا�صتعر�س  ال���ظ���اه���ري.  خ��ل��ي��ف��ه 
وممار�صات  جت������ارب  االج���ت���م���اع 

العامة  االإدارة  م��ع  وب��ال�����ص��راك��ة 
مل����ك����اف����ح����ة ال����ف���������ص����اد واالأم����������ن 
واأنهى  واالإلكرتوين  االقت�صادي 
يهدف  االأول.  اأم���������س  اأع���م���ال���ه 
االج��ت��م��اع - ال����ذي ���ص��ارك��ت فيه 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
ومملكة البحرين وقطر والكويت 
واالردن وتون�س واجلزائر واملغرب 
و�صع  اإىل   - االنرتبول  ومنظمة 
الدويل  ال�صرطي  للتعاون  اإط���ار 
وتبادل اخلربات وتعزيز التن�صيق 

متعلقة  ق�صايا  يف  ال���دول  بع�س 
باالإرهاب، وكيفية تطوير الن�صاط 
التحليلي اجلنائي ملكافحته على 
امل�����ص��ت��وي��ني االإق��ل��ي��م��ي وال����دويل، 
االنرتبول  منظمة  عمل  وماهية 
اجلنائي،  بالتحليل  يتعلق  فيما 
التعرف  وطرق  التحليل،  ونتائج 
ع���ل���ى اجت������اه������ات االإره�����اب�����ي�����ني، 
واإمكانية حتديد  �صفرهم  وطرق 
تقنية  ب����ا�����ص����ت����خ����دام  ه���وي���ت���ه���م 
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال����وج����وه وط���رق 

يف  االن���رتب���ول  ادوات  ا���ص��ت��خ��دام 
املعلومات.  وت����ب����ادل  م��ك��اف��ح��ة 
ا�ص�س  القب�صة  م�صروع  اأن  يذكر 
التن�صيق  ب���ه���دف   2003 ع����ام 
الوطنية  امل��رك��زي��ة  امل��ك��ات��ب  ب��ني 
ووح������دات م��ك��اف��ح��ة االإره�������اب يف 
تبادل  وتي�صر  لت�صهيل  ال����دول 
واملمار�صات  واخلربات  املعلومات، 
مكافحة  جم������ال  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
االرهاب والتطرف يف دول ال�صرق 

االأو�صط و�صمال افريقيا.

•• �أبوظبي-و�م: 

�صاركت وزارة الداخلية يف الدورة 
التدريبية الدولية بحماية الفئات 
افريقيا  ���ص��م��ال  يف  امل�صت�صعفة 
الفرعية  االإدارة  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
والتابعة  امل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
لالإدارة العامة للجرمية املنظمة 
الدولية  املنظمة  يف  وامل�صتحدثة 
يف  االنرتبول  اجلنائية  لل�صرطة 

للجرمية  الت�صدي  يف  االإم����ارات 
يف  ال�����ص��رط��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ودور 

حماية جميع فئات املجتمع.
ود������ص�����ن�����ت م���ن���ظ���م���ة ال�������ص���رط���ة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة االإن���رتب���ول 
الفئات  بحماية  يعني  م�صروعا 
اأفريقيا  ���ص��م��ال  يف  امل�صت�صعفة 
لتدريبات  ب��اإخ�����ص��اع��ه��م  وذل�����ك 
اإىل  تهدف  تخ�ص�صية  ومت��اري��ن 
ال�صرطة يف تلك  ق��وة  رف��ع كفاءة 

العا�صمة اال�صبانية مدريد.
را�صد  حمد  خبر  العقيد  وق��دم 
اإدارة  م����دي����ر  ن����ائ����ب  ال����زع����اب����ى 
ال��ت��ح��ق��ي��ق االحت��������ادي ب��������االإدارة 
اجلنائية  ل���ل�������ص���رط���ة  ال����ع����ام����ة 
االحتادية يف وزارة الداخلية ورقه 
العنا�صر  دور  فيها  ت��ن��اول  عمل 
التعرف  ك��ي��ف��ي��ة  يف  ال�����ص��رط��ي��ة 
بالب�صر،  االجت�����ار  ق�����ص��اي��ا  ع��ل��ى 
وا���ص��ت��ع��ر���س ج��ان��ب��ا م���ن جتربة 

ال������دول ل��ل��ت�����ص��دي ل���ه���ذه االآف����ة 
ال��ع�����ص��ري��ة. ت��ه��دف ه���ذه ال���دورة 
ممثلون  ف��ي��ه��ا  ي�������ص���ارك  وال����ت����ي 
لدول فرن�صا، وا�صبانيا واجلزائر 
وخرباء  وامل��غ��رب  وليبيا  وتون�س 
اإىل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
ت��ع��زي��ز ق���درة رج���ال ال�����ص��رط��ة يف 
حتديد  على  اأفريقيا  �صمال  دول 
الب�صر  تهريب  ظ��اه��رة  وم��ع��رف��ة 
واالجت������ار يف دول���ه���م واجل���رائ���م 

املعنّية �صد االأطفال.
ك��م��ا ����ص���ارك ف��ي��ه��ا ف���ري���ق���ان من 
اخل�������������رباء امل����ع����ت����م����دي����ن ل�����دى 
عملياتي  فريق  الفرعية  االإدارة 
متخ�ص�صني يف تهريب املهاجرين 
االإجتار  وفريق خرباء   ISON
اإىل  اإ���ص��اف��ة   HTEG بالب�صر 
املركزية  امل���ك���ات���ب  م����ن  ����ص���ب���اط 
الوطنية يف الدول امل�صتفيدة من 

امل�صروع.

رئي�صة برملان �أوغند� تزور جامعة ز�يد يف �أبوظبي وتبدي �عجابها باملناخ �لتعليمي �لر�ئد
•• �أبوظبي-و�م:

رئي�صة  كاداجا  ريبيكا  زارت معايل 
اأوغ���ن���دا رئي�صة  ب��رمل��ان ج��م��ه��وري��ة 
املجموعة اجليو�صيا�صية االأفريقية 
يف االحت��اد الربملاين ال��دويل حرم 

جامعة زايد يف اأبوظبي.
والوفد  معاليها  ا�صتقبال  يف  وكان 
الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  ���ص��ع��ادة  امل��راف��ق 
ريا�س املهيدب مدير جامعة زايد 
النقبي  ج��ا���ص��م  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ع�صو 
و������ص�����ادق امل�����ال رئ���ي�������س ال�������ص���وؤون 

االإدارية واملالية بجامعة زايد.
واأبدت معايل ريبيكا كاداجا رئي�صة 
ال��ربمل��ان االأوغ���ن���دي اإع��ج��اب��ه��ا مبا 
����ص���اه���دت���ه وال�����وف�����د امل�����راف�����ق من 
م��ب��ه��ر وم��ت�����ص��ارع يف دولة  ت���ط���ور 

والتقنيات  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال���رائ���د 
املتميزة التي توفرها لهم.

العمرانية  ب��ال��روؤي��ة  اأ����ص���ادت  ك��م��ا 
احلرم  م��ب��اين  لت�صميم  ال�صاملة 
اجل��ام��ع��ي ب��اأب��وظ��ب��ي وم���ا حتتويه 
متكاملة  واإم���ك���ان���ات  ع��ن��ا���ص��ر  م��ن 
وجمالياً  وثقافياً  وبيئياً  اأكادميياً 
توفر للطلبة مناخاً تعليمياً متميزاً 
االإب����داع.  وت�صجع  ال��ت��ف��وق  وت��ع��زز 
امل�صوؤولني  اإىل  ال���دع���وة  ووج��ه��ت 
وبحث  اأوغ��ن��دا  ل��زي��ارة  باجلامعة 
اأكادميية  ع���الق���ات  ب���ن���اء  ف���ر����س 
زايد  جامعة  ب��ني  قوية  وتعليمية 
واملوؤ�ص�صات  واجل��ام��ع��ات  جهة  م��ن 
اأوغندا  جمهورية  يف  االأك��ادمي��ي��ة 
من جهة اأخ��رى وذل��ك من خالل 
والبحثي  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ع��اون  دع���م 
والتبادل  الدرا�صية  املنح  وب��رام��ج 

ي�صهد  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
بالروؤية احلكيمة للقيادة الر�صيدة 
والتخطيط اال�صرتاتيجي العميق 
ويتكامل  االأداء  ب��ه  يتناغم  ال���ذي 
بني كافة القطاعات وهو ما اأهلها 
التناف�صية  م�����ص��م��ار  يف  ل��ل��ت��ق��دم 

العاملية.
كل  ت�����ص��ج��ع  ال����دول����ة  اإن  وق����ال����ت 
خالل  من  التميز  على  القطاعات 
التناف�س يف ما بينها على ا�صتحقاق 
ال�صدارة يف عملية التنمية وهو ما 

جت�صده جامعة زايد.
واأبدت معاليها اإعجابها مبا اطلعت 
ع��ل��ي��ه وال����وف����د امل����راف����ق ل���ه���ا من 
مبادرات ومراكز اأكادميية وبحثية 
اجلامعة  ت��ق��دم��ه  وم����ا  م���ت���ط���ورة 
وامل�صاقات  ال��ربام��ج  م��ن  لطلبتها 
التعليمي  املناخ  وكذلك  الدرا�صية 

الطالبي.
االأ�صتاذ  ���ص��ع��ادة  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال���دك���ت���ور ري���ا����س امل��ه��ي��دب مدير 
حري�صة  اجلامعة  اأن  زايد  جامعة 
م��ن��ذ اإن�����ص��ائ��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ر بيئة 
اجلودة  عالية  واأكادميية  تعليمية 
متكاملة من  اإىل جانب جمموعة 
التي  املميزة  الطالبية  اخل��دم��ات 
العاملية  اجل��ام��ع��ات  ب��ه��ا  ت�����ص��اه��ي 
وذل��������ك ب����ه����دف ����ص���ق���ل م����ه����ارات 
طلبتها وتطوير ملكاتهم الفكرية 
ككوادر  وت��خ��ري��ج��ه��م  واالإب���داع���ي���ة 
موؤهلة على اأعلى امل�صتويات ت�صاهم 
التنمية  ا�صرتاتيجيات  حتقيق  يف 
اإىل  ..م�صرا  الدولة  تتبناها  التي 
يتفاعل  التعليمية  البيئة  هذه  اأن 
فيها الطلبة با�صتمرار مع اأقرانهم 
الوا�صع  املجتمع  وم��ع  واأ�صاتذتهم 

خارج احلرم اجلامعي.
اإن اجل��ام��ع��ة تلعب  وق���ال امل��ه��ي��دب 
متطلبات  حت��ق��ي��ق  يف  م��ه��م��اً  دوراً 
االأج����ن����دة ال��وط��ن��ي��ة ل���روؤي���ة دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة 2021 
500 ع�صو من  اأكرث من  وهناك 
التدري�س من كربى  اأع�صاء هيئة 
فيها  يعملون  العاملية  اجل��ام��ع��ات 
..مو�صحاً اأن برنامج عمل الكليات 
وقطاع �صوؤون الطلبة حافل كل عام 
بالعديد من املوؤمترات وامل�صابقات 
وفر�س العمل التطوعي والتدريب 
العملي والوظيفي وكذلك خمتلف 
االأن�صطة التي ينخرط بها الطلبة 

كل بح�صب اهتماماته.

رئي�ش �لوزر�ء �لبحريني ي�صيد مبو�قف �لإمار�ت 
و�ل�صعودية جتاه �لبحرين يف خمتلف �لظروف

•• �ملنامة-و�م: 

رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  ب��ن  خليفة  االأم���ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��اد 
الوزراء البحريني مبواقف دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
ومبا  ال��ظ��روف،  خمتلف  يف  البحرين  مملكة  دع��م  يف  امل�صرفة  ال�صعودية 
ي�صهده التعاون البحريني االإماراتي ال�صعودي من منو وتطور يف خمتلف 

املجاالت.
�صعادة عبد  الق�صيبية  �صموه بق�صر  ا�صتقبال  ال��وزراء - لدى  رئي�س  واأك��د 
الر�صا عبداهلل اخلوري �صفر الدولة لدى مملكة البحرين و�صعادة الدكتور 
عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�صيخ �صفر ال�صعودية لدى البحرين - اأن حتديات 
املنطقة كلما ازدادت وطاأتها زاد املوقف اخلليجي قوة و�صالبة يف جمابهتها 
وهذا ما جعل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية تخرج ب�صالم من 
املوؤامرات التي كانت ت�صتهدف اأمنها وا�صتقرارها، حيث متكنت بف�صل اهلل 
وبحكمة القادة ووعي ال�صعوب من �صد هذه املوؤامرات ودحرها. وقال �صموه 

اأنها  اأم��را �صروريا خا�صة  ال��دول الكربى  التعاون اخلليجي مع  ان تعزيز 
وما  املنطقة  ما يحدث يف  اإيجابية جتاه  ونظرة  تفهما  اليوم  ُتظهر  ب��داأت 

تتعر�س له من اإرهاب يف حماولة من اأيدي خارجية لتقوي�س اأمنها.
وخالل اللقاء نوه رئي�س الوزراء البحريني بالعالقات االأخوية التاريخية 
الوثيقة التي تربط بني مملكة البحرين ودولة االمارات العربية املتحدة 
االماراتي  البحريني  ال��ت��ع��اون  ي�صهده  وم��ا  ال�صعودية  العربية  واململكة 
التي  العالقات  املجاالت حتى غدت  ال�صعودي من منو وتطور يف خمتلف 

تربط بينهم منوذجا يحتذى به يف العالقات بني الدول.
مع  البحرين  مبملكة  ال����وزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وا�صتعر�س 
االإقليمية  ال�صاحتني  ع��ل��ى  وامل�����ص��ت��ج��دات  ال��ت��ط��ورات  جم��م��ل  ال�صفرين 
والدولية، حيث اأكد �صموه اأن تطورات االأو�صاع وحتدياتها تتطلب تكثيف 
امل�صوؤولية  م�صتويات  خمتلف  على  والدولية  واالإقليمية  الثنائية  اللقاءات 
ل��ل��دف��ع ق��دم��ا ب���اآف���اق ال��ت��ع��اون ب��اع��ت��ب��اره ال��ط��ري��ق االأم���ث���ل مل��واج��ه��ة هذه 

التحديات.

م�صت�صفى دبي ي�صتخدم تقنية جديدة لإعادة �ل�صمع للمر�صى
••دبي-و�م:

واالأن����ف  االأذن  ق�����ص��م  اأط���ب���اء  ب����داأ 
واحل�����ن�����ج�����رة مب�������ص���ت�������ص���ف���ى دب����ي 
ا�صتخدام تقنية جديدة الأول مرة 
على م�صتوى الدولة الإعادة ال�صمع 
للمر�صى من خالل زراعة �صماعات 
مع  تتنا�صب  مب��وا���ص��ف��ات  عظمية 

�صعف �صماكة جمجمة الراأ�س.
ق�صومة  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
واالأذن  االأن���ف  اأم��را���س  ا�صت�صاري 
على  دب���ي  مب�صت�صفى  واحل��ن��ج��رة 
اأهمية هذه التقنية التي �صت�صاهم 
يف ات���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ع��دي��د من 
ال�صمع  احلاالت املر�صية ال�صتعادة 
الطبيعية  ح���ي���ات���ه���م  ومم����ار�����ص����ة 
ال����ذي  احل����ر�����س  اىل  ..م���������ص����را 
ال�صتخدام  دب��ي  م�صت�صفى  يوليه 
اأحدث الو�صائل والتقنيات العاملية 

لتحقيق ال�صعادة للمر�صى.
واأو������ص�����ح ال����دك����ت����ور ق�������ص���وم���ة ان 
االأ�صبوع  دبي قام خالل  م�صت�صفى 

الطرف  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  االأذن  اىل 
ال�صماع يف  املقابل مما ميكنها من 
الدكتور  واأو���ص��ح  اليمنى.  اجل��ه��ة 
ق�صومة ان الفريق الطبي قام قبل 
الت�صوير  بدرا�صة  العملية  اج��راء 
دق���ي���ق وحتديد  ب�����ص��ك��ل  امل��ق��ط��ع��ي 
اجلمجمة  يف  املنطقة  اح��داث��ي��ات 

ال�صماعات  ل��زراع��ة  االأط��ب��اء  اأم���ام 
اىل  حتتاج  التي  العادية  العظمية 
ي�صل  اجل��م��ج��م��ة  ع��ظ��ام  يف  �صمك 
اىل 8 مليمرتات على االأقل. وقال 
با�صتخدام  ق��ام  الطبي  الفريق  ان 
عملية  يف  احل����دي����ث����ة  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
�صاعة  اأقل من  ا�صتغرقت  جراحية 

بعد  تاأهيل  اأي  اىل  وه��ي ال حتتاج 
العملية. واأ�صار اىل قيام م�صت�صفى 
دبي خالل الفرتة املا�صية باإجراء 
�صماعات  زراع������ة  ع��م��ل��ي��ات   "7"
�صماكة  ت���زي���د  مل���ر����ص���ى  ع��ظ��م��ي��ة 
ل���دي���ه���م على  ع����ظ����ام اجل���م���ج���م���ة 
ان  اىل  م�����ص��را  م���ل���ي���م���رتات،   8

اأول عملية لزراعة  باإجراء  املا�صي 
�صماعة عظمية وفقا لهذه التقنية 
كانت   ، �صنة   17 مواطنة  ملري�صة 
االأذن  يف  ال�����ص��م��ع  ف���ق���دان  ت���ع���اين 
اليمنى منذ ال�صغر، ولديها �صعف 
يف �صماكة عظام اجلمجمة ي�صل اىل 
"1،5 مليمرت" مما ي�صكل �صعوبة 

3 مليمرتات مع حتديد  مب�صاحة 
ال�صماعة  لتثبيت  املنا�صب  امل��ك��ان 
ال��ع��ظ��م��ي��ة. واأك������د ال���ن���ج���اح ال���ذي 
وفق  مت��ت  ال��ت��ي  العملية  حققته 
واملمار�صات  الربوتوكوالت  اأف�صل 
ال��ط��ب��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة ح���ي���ث غ�����ادرت 
املري�صة امل�صت�صفى يف اليوم الثاين 

مت خاللها تثبيت �صفيحة دائرية 
التيتانيوم  م����ادة  م���ن  م�����ص��ن��وع��ة 
جهاز  ل��ي��ق��وم  اجلمجمة  ع��ظ��ام  يف 
خ�����ارج�����ي ب���ال���ت���ق���اط االأ�������ص������وات 
التي  ال�صفيحة  ه��ذه  اىل  ونقلها 
مغناطي�س  ب��وا���ص��ط��ة  ب��ه��ا  يلت�صق 
ع����رب اجل���ل���د ل��ن��ق��ل االه�����ت�����زازات 

ال�صماعات العظيمة امل�صتخدمة يف 
خاللها  من  ميكن  العمليات  ه��ذه 
م���ع���اجل���ة ال���ع���دي���د م����ن احل�����االت 
العميق  ال�����ص��م��م  م��ث��ل  امل��ر���ص��ي��ة 
ت�صوهات  يف ط���رف واح���د ووج����ود 
تقوم  ح��ي��ث  اخل���ارج���ي���ة  االأذن  يف 
ال�صوت  بتو�صيل  ال�صماعات  ه��ذه 
كما  الداخلية،  االأذن  اىل  مبا�صرة 
مي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا ع��ن��د وج���ود 
مثل  ال��و���ص��ط��ى  االأذن  يف  م�����ص��اك��ل 
عمليات  اأو  امل��زم��ن��ة  االل���ت���ه���اب���ات 
الو�صطى  االأذن  ع���ل���ى  ����ص���اب���ق���ة 
الدكتور  وق��ال  اخل�صاء.  كعمليات 
م��ث��ل هذا  ا���ص��ت��خ��دام  ان  ق�����ص��وم��ة 
ال��ن��وع م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات مي��ت��از بقلة 
تكن  مل  اإن  ال�صلبية  امل�����ص��اع��ف��ات 
املري�س  ح��اج��ة  وع����دم  م��ع��دوم��ة، 
ميكن  كما  للتعايف،  طويلة  لفرتة 
املطلوبة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
مع احلفاظ على اجلانب اجلمايل 
القطعة  اإخ������ف������اء  مي����ك����ن  ح����ي����ث 

اخلارجية للجهاز حتت ال�صعر.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفي�ت احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�س�رقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجم�ن 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفي�ت اخل��سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكر                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�س�رقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدلي�ت تعمل حتى اأوق�ت مت�أخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجم�ن
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�س�رقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املط�فى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نهيان بن مبارك يح�صر �أفر�ح �لكعبي 
و�ل�صاعدي يف �لعي

•• �لعني-و�م:

ح�صر معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة م�صاء اأم�س االول حفل 
اال�صتقبال الذي اأقامته عائلة ال�صيد �صعيد حممد بن مر�صد الكعبي مبنا�صبة زفاف جنلها من�صور 

اإىل كرمية معرف قبيلة بني �صاعدة خمي�س �صعيد بن حمد ال�صاعدي.
كما ح�صر احلفل - الذي اأقيم بفندق العني روتانا - ال�صيخ حممد بن نهيان بن مبارك اآل نهيان 
نهيان  اآل  طحنون  بن  �صعيد  بن  حمدان  وال�صيخ  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �صخبوط  وال�صيخ 
اآل نهيان وعدد من ال�صيوخ واأعيان القبائل وامل�صوؤولني وكبار  وال�صيخ مبارك بن نهيان بن مبارك 
ال�صخ�صيات ولفيف من املهنئني واالأهل واالأ�صدقاء . وتخلل احلفل م�صاركة فرقة احلربية والعيالة 

بعرو�س وفقرات منوعة ابتهاجا بهذه املنا�صبة.

بر�مج مبتكرة تعزز �صغف طلبة مد�ر�ش �أبوظبي بالعلوم و�لتكنولوجيا

��صتعد�د�ت لإنطالق جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي يف �لأول من رم�صان

•• �أبوظبي-و�م:

للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ي��ن��ف��ذ 
تتكامل  مبتكرة  تعليمية  ب��رام��ج 
املطبقة  ال���درا����ص���ي���ة  امل��ن��اه��ج  م���ع 
باملدار�س وتعمل على تعزيز �صغف 
والتكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم  ال��ط��ل��ب��ة 
والهند�صة والريا�صيات مبا ي�صهم 
القادرة  امل�صتقبل  اأج��ي��ال  ب��ن��اء  يف 
اقت�صاد  م��رح��ل��ة  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى 
�صوق  متطلبات  ومالءمة  املعرفة 

العمل.
برامج  اأح��د  مل؟  برنامج  ويعترب 
التابعة ملجل�س  االبتكار  ومبادرات 
اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���داع���م���ة 
ت�صجيع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الأج��ن��دت��ه 
العلماء  املقبل من  ورعاية اجليل 
االأع�����م�����ال  ورواد  وامل���ب���ت���ك���ري���ن 
القدرات  وم�صاعدتهم على تعزيز 

تقدمي  يف  مل؟  ب���رن���ام���ج  وجن�����ح 
فعالياته اإىل اأكرث من 150 الف 
طالب وطالبة من ال�صف الثالث 
وحتى ال�صابع يف املدار�س اخلا�صة 
واحلكومية باأبوظبي منذ اإطالقه 

يف عام 2012.
يو�صف  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  واأك�������د 
مكتب  يف  امل�����ص��ت�����ص��ار  ال�����ص��ري��اين 
التنفيذي  وامل���دي���ر  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
مل���ك���ت���ب ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���������ص����وؤون 
مبجل�س  باالإنابة  اال�صرتاتيجية 
اأبوظبي للتعليم اأن هذه املبادرات 
ت�صهم  "مل؟"  ب���رن���ام���ج  وم���ن���ه���ا 
تعلم  ع���ل���ى  ال����ط����الب  حت��ف��ي��ز  يف 
والتكنولوجيا  العلوم  ع��ن  امل��زي��د 
باأ�صلوب  والريا�صيات  والهند�صة 
م��ع��ريف ���ص��ي��ق ي��ح��م��ل ال��ك��ث��ر من 
املجل�س  يطمح  م��ا  وه���و  ال��ف��ائ��دة 
لتعزيز  اإط��ار جهوده  لتحقيقه يف 

املبكرة  ال���درا����ص���ي���ة  امل����راح����ل  يف 
يحفزهم على الدرا�صة العلمية يف 
املرحلة الدرا�صية املتقدمة وي�صهم 
يف تاأهيلهم بال�صكل االأمثل ملواكبة 
املرحلة اجلامعية ومن  متطلبات 

ثم �صوق العمل.
علي  زميله  ال���راأي  يف  معه  واتفق 
ال�صابع  ال�����ص��ف  يف  ط��ال��ب  اأح��م��د 
م�صرا اإىل اأهمية وجود مثل هذه 
ي�صاعد  رئي�صي  كعامل  ال��ربام��ج 
الطلبة على االقبال على الدرا�صة 
العلمية .. الفتا اإىل اأن تنفيذ هذه 
يعزز  مبتكرة  بطريقة  ال��ربام��ج 

من اقبال الطلبة عليها.
اأبوظبي  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
للتعليم و�صمن برنامج  مل؟ نفذ 
ا���ص��ت��ع��د لالإقالع  ع��ر���س  م���وؤخ���را 
ال����ت����ف����اع����ل����ي اجل������دي������د ل���ط���الب 
املبادئ  ا�صتك�صاف  بهدف  املدار�س 

التي يحتاجونها للمناف�صة عامليا.
وق����ال م�����ص��وؤول��ون وط��ل��ب��ة خالل 
االإمارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ا�صتطالع 
جمل�س  تنفيذ  ه��ام�����س  ع��ل��ى  وام 
اأبوظبي للتعليم لهذا الربنامج اإن 
هذه النوعية من الربامج املبتكرة 
املرحلة احلالية  تواكب متطلبات 
�صغف  ت��ع��زي��ز  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���ي 
والتكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم  ال��ط��ل��ب��ة 

والريا�صيات.
واأكدوا اأن مرحلة االقت�صاد القائم 
ع���ل���ى امل���ع���رف���ة ت��ت��ط��ل��ب ����ص���رورة 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت���ك���ون  اأن 
االبتكار  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  امل���دار����س  يف 
والرتكيز ب�صكل اأكرب على الدرا�صة 
احتياجات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  العلمية 
تركز  اأ�صحت  والتي  العمل  �صوق 
القطاعات  على  االأوىل  بالدرجة 

العلمية والتكنولوجية.

املتزايدة  االأع��داد  واإلهام  لتحفيز 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  م���ن 

االإمارة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال اإب��راه��ي��م حممد 
اأحمد معلم لغة عربية اإنه يف ظل 
الهائلة  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
خالل  ن�صهدها  التي  واملتالحقة 
الطلبة  وارتباط  احلالية  الفرتة 
بها ي�صكل كبر ي�صكل وجود مثل 
ه��ذه ال��ربام��ج اأه��م��ي��ة ك��ب��رة من 
اأجل تعزيز �صغف الطلبة باملجاالت 
العمل  �صوق  باحتياجات  املرتبطة 
والتكنولوجيا  ال����ع����ل����وم  وه������ي 
وال��ه��ن��د���ص��ة وال���ري���ا����ص���ي���ات عرب 
مبادرات تعليمية مبتكرة وهو ما 

تقدمه هذه الربامج .
العو�صي  ع���ب���داهلل  اأح���م���د  ول��ف��ت 
اأن  اإىل  ال�صابع  ال�صف  يف  ط��ال��ب 
تطبيق هذه الربامج على الطلبة 

بالقطاعات  ال����ط����الب  اه���ت���م���ام 
القائمة على العلوم والتكنولوجيا 
والهند�صة والريا�صيات من خالل 
اأن�صطة تفاعلية مثل برنامج مل؟ 
يجعل  ما  اأن  ال�صرياين  واأو�صح   .
للطلبة  ج���اذب���ا  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا 
العلمية  االأن�����ص��ط��ة  اع���ت���م���اد  ه���و 
جناحها  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  الال�صفية 
العلوم  مب��ج��ال  املعرفة  تعزيز  يف 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار لدى 
اجليل اجلديد من طالب املدار�س 
ب�صكل  امل�صاهمة  ميكنهم  بحيث 
املرتبطة  ال���ق���ط���اع���ات  يف  ف���اع���ل 
والهند�صة  والتكنولوجيا  بالعلوم 

والريا�صيات يف اأبوظبي.
يحظى  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ب��ا���ص��ت��ج��اب��ة وا���ص��ع��ة م��ن الطالب 
واأول��������ي��������اء االأم������������ور وامل���ع���ل���م���ني 
�صنويا  اأن�صطته  تو�صيع  ويوا�صل 

االأ�صا�صية للطران والتعرف على 
اأبوظبي يف  الدور الريادي الإمارة 

هذا القطاع .
�صيقة  جت���ارب  ال��ع��ر���س  وت�صمن 
ت�����ص��م��ل اإط�������الق م���ن���ط���اد ال���ه���واء 
احرتاق  كيفية  وو���ص��ف  ال�صاخن 
ال���ن���ف���اث  امل������ح������رك  ال������وق������ود يف 
عرب  امل�صتقبل  وق���ود  وا�صتك�صاف 

جمموعة من العرو�س املذهلة.
ور�صة  ال���ربن���ام���ج  ت�����ص��م��ن  ك���م���ا 
ال�صتك�صاف  االإذاع������ي  اال���ص��ت��دي��و 
علم ال�����ص��وت وع��ر���س ب��ن��اء ج�صم 
االإن�صان الذي ي�صلط ال�صوء على 
واأهمية  الرئي�صية  اأع�صاء اجل�صم 
ال���غ���ذاء ال�����ص��ح��ي وور���ص��ت��ي عمل 
اأ�صرار  وع��ر���س  الليجو  روب��وت��ات 
للطالب  ي��ت��ي��ح  ال������ذي  ال���ف�������ص���اء 
م��ن خ��الل قبة  ال��ك��ون  ا�صتك�صاف 

�صماوية متنقلة.

املحا�صرات حيث ت�صت�صيف اجلائزة 
والدعاة  امل��ح��ا���ص��ري��ن  م���ن  ن��خ��ب��ة 

غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي ملدة 
املحا�صرات  و���ص��ي��ع��ق��ب  اّي����ام  ���ص��ت��ة 

رم�صان  ل���ي���ايل  الإح���ي���اء  اهلل  اىل 
يف  املحا�صرات  برنامج  و�صي�صتمر 

••دبي-و�م:

امل��ن��ظ��م��ة جلائزة  ال��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����ص��ت 
الكرمي  ل���ل���ق���راآن  ال���دول���ي���ة  دب�����ي 
امل�صابقة  الن��ط��الق  ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا 
خ��الل اج��ت��م��اع مو�صع وذل���ك قبل 
القراآين  العر�س  انطالق  اّي��ام من 
ال��ذي حتت�صنه دبي خالل  العاملي 
�صهر رم�����ص��ان م��ن ك��ل ع��ام �صمن 
الدولية  دب�����ي  ج����ائ����زة  ف���ع���ال���ي���ات 
للقراآن الكرمي يف دورتها احلادية 

والع�صرين.
امل�صت�صار  �صعادة  االجتماع  وتراأ�س 
ابراهيم حممد بو ملحة م�صت�صار 
�صاحب ال�صمو حاكم دبي لل�صوؤون 
الثقافية واالإن�صانية رئي�س اللجنة 
ل���ل���ج���ائ���زة ح���ي���ث رحب  امل���ن���ظ���م���ة 
اللجنة  اأع�������ص���اء  م���ن  ب��احل�����ص��ور 

الدولية  دب����ي  م�����ص��اب��ق��ة  ان���ط���الق 
احلادية  بدورتها  الكرمي  للقراآن 
م�صاركة  ت�صهد  والتي  والع�صرين 
وجالية  دول��ة  امل��ائ��ة  تعدت  وا�صعة 
وت�صتمر  ال��ع��امل  ح���ول  اإ���ص��الم��ي��ة 
الثامن  ح��ت��ى  امل�����ص��اب��ق��ة  ت�صفيات 
ع�صر من رم�صان بينما يقام حفل 
ختام الفعاليات يوم الع�صرين من 
رم�����ص��ان وي�����ص��ه��د احل��ف��ل تكرمي 
بجائزة  ف����ازت  ال��ت��ي  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
لهذه  اال����ص���الم���ي���ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
وجميع  الفائزين  وتكرمي  ال��دورة 
الدولية  امل�����ص��اب��ق��ة  يف  امل�����ص��ارك��ني 
ل��ل��ق��راآن ال���ك���رمي واأع�������ص���اء جلان 

التحكيم الدولية للم�صابقة. 
حما�صرات  ب���رن���ام���ج  ان  ي����ذك����ر 
اجلائزة ي�صمل حما�صرات للن�صاء 
النه�صة  ج��م��ع��ي��ة  ق���اع���ة  يف  ت���ق���ام 

ب���ق���رب حلول  امل��ن��ظ��م��ة وه���ن���اأه���م 
�صهر اخلر والربكة �صهر رم�صان 
لهم  متنياته  عن  ..معربا  املبارك 
بالتوفيق وال�صداد يف خدمة كتاب 

اهلل وحفظته.
وث��م��ن ج��ه��وده��م وج��ه��ود موظفي 
هذا  الإخ��راج  واملتطوعني  اجلائرة 
احل������دث ال�����ق�����راآين ال�������دويل على 
اأ�صبحت اجلائزة  اكمل وجه حيث 
التنظيم  بح�صن  للمثل  م�����ص��رب��ا 
التحكيم  جم������االت  يف  وال���ت���م���ي���ز 
والفعاليات  واجل��وائ��ز  وامل�صاركني 
اللجنة  اع�����ص��اء  وق���دم  امل�صاحبة. 
ال��ل��ج��ان �صرحا  امل��ن��ظ��م��ة وروؤ����ص���اء 
واأعمالها  جل��ان��ه��م  اإجن������ازات  ع��ن 
القراآين  احل���دث  ل��ه��ذا  ا���ص��ت��ع��دادا 
الفعاليات  ت��ب��داأ  ان  وت��ق��رر  الكبر 
بربنامج  رم�����ص��ان  م���ن  االأول  يف 

ال��ن�����ص��ائ��ي��ة ب��دب��ي وب��رن��اجم��ا اآخر 
للجاليات املقيمة يف دولة االمارات 
وتقام  اخ������رى  ب���ل���غ���ات  وت���ت���ح���دث 
الن�صر.  ن���ادي  بقاعة  حم��ا���ص��رات 
�صعيد  ال��دك��ت��ور  االج��ت��م��اع  ح�صر 
عبداهلل حارب نائب رئي�س اللجنة 
املنظمة  اللجنة  واأع�صاء  املنظمة 
وهم �صامي عبداهلل قرقا�س رئي�س 
واالأ�صتاذ  العامة  العالقات  وح��دة 
عبدالرحيم  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
���ص��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء رئ��ي�����س وح���دة 
رئي�س  ال��زاه��د  واح��م��د  امل�صابقات 
وحدة االإعالم وعبدالرحيم ح�صني 
اهلي رئي�س وحدة املالية واالإدارية 
رئي�س  عبدالرحمن  على  و�صالح 
يف  والتحفيظ  امل��ح��ا���ص��رات  وح���دة 
الطاهر  اح��م��د  و���ص��وق��ي  ال�صجون 

مقرر اللجنة املنظمة للجائزة.

ا�ستمرت على مدار يومني و ت�سمنت فع�لي�ت واأن�سطة وور�س عمل

ز�ئر  2000 من  �أكرث  �خلا�صة" مب�صاركة  "�ملوؤثر�ت  فعاليات  "فن" تختتم 
••  �ل�شارقة-�لفجر:

والت�صويق،  باملتعة  مليئة  اأج����واء  يف 
اخلا�صة"  "املوؤثرات  فعالية  اختتمت 
املوؤ�ص�صة  )ف��������ن(،  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
ت��ع��زي��ز ودع����م الفن  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
االإعالمي لالأطفال والنا�صئة بدولة 
امل��ت��ح��دة، م�صاء  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
م�صتقطبة2،000   اخلمي�س،  اأم�س 
�صناعة  كوالي�س  على  تعرفوا  زائ���ر، 
اأه����م االأف�����الم واأك���رثه���ا اإث�����ارة حول 

العامل.
ا�صتمرت  التي  الفعاليات  وت�صمنت 
�صل�صلة  متتاليني  يومني  م��دار  على 
الهادفة  والن�صاطات  الفعاليات  م��ن 
و�صقل  االأط��ف��ال  خميلة  حتفيز  اإىل 
قدراتهم الفكرية واالإبداعية وتوجيه 
الفنية  االأ���ص��ا���ص��ي��ات  ن��ح��و  ان��ت��ب��اه��ه��م 
مبجموعة  وت��ع��ري��ف��ه��م  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
واملوؤثرات  ال�صينمائية،  اخل���دع  م��ن 
�صناعة  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  ال�����ص��وت��ي��ة 
ب�صكل عملي  العاملية  هوليوود  اأف��الم 

اأمامهم.
وا�صتعر�صت فعالية املوؤثرات اخلا�صة 
التي تعترب االأوىل من نوعها حملياً، 
التي  الفنية  االأجنحة  من  جمموعة 
حتاكي واقع االأفالم العاملية، وتروي 
احلركة  اأف��الم  مقاطع  تنفيذ  كيفية 
الغام�صة  وال���ق�������ص�������س  االأك���������ص����ن، 

"البولي�صية"، واأفالم اخليال العلمي، 
ال��درام��ا وغرها الكثر من  واأف��الم 

االأفالم.
عبداهلل  بنت  ال�صيخة جواهر  وقالت 
ال���ق���ا����ص���م���ي، م���دي���ر م���وؤ����ص�������ص���ة فن، 
ومدير مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي 
فعالية  ���ص��ك��ل��ت  ل��ل��ط��ف��ل:  ال�������دويل 
امل����وؤث����رات اخل���ا����ص���ة ف��ر���ص��ة مميزة 
اأمام للعائالت، وال�صباب، واليافعني، 
للتعرف على اأكرث اخلدع ال�صينمائية 
امل�صتخدمة يف اإخراج االأفالم العاملية، 

الفنية املختلفة، باإطار تعليمي ممتع 
املعلومة  لرت�صيخ  تطبيقي  وباأ�صلوب 

واالأفكار يف عقولهم.
العديد من  االأجنحة  وت�صمنت هذه 
والرتفيهية،  التعليمية  االأن�����ص��ط��ة 
ع�������رب كهف  رح������ل������ة  رك����������ن  م����ن����ه����ا 
االأربعة  الف�صول  ورك��ن  اخلفافي�س، 
وم�����ص��رح اجل��رمي��ة وامل��ق��ربة وحادث 
العديد  ج��ان��ب  اإىل  امل��رك��ب��ة،  حت��ط��م 
والتفاعلية  التعليمية  ال��ور���س  م��ن 
ال������زوار ك��ي��ف��ي��ة تنفيذ  ال���ت���ي ع��ّل��م��ت 

نيكون، ال�صريك احل�صري للت�صوير، 
ال�صعلة  ال����داع����م����ني  وال�����راع�����ي�����ني 
ال�صارقة،  اإك�����ص��ب��و  وم���رك���ز  م��ي��دي��ا 
اإطار  يف  الفعالية  ا�صت�صافة  وت��اأت��ي 
جيل  الإع����داد  ال�صركة  ا�صرتاتيجية 
من الفنانني املبدعني يف جمال الفن 
االإع���الم���ي وال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي.  وتهدف 
موؤ�ص�صة فن اإىل تن�صئة واإع��داد جيل 
وال�صينمائيني  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  واع���د 
املبدعني، والرتويج لالأعمال الفنية 
ينتجها  ال���ت���ي  اجل����دي����دة  واالأف��������الم 

نخبة  قدمها  متقنة  حرفية  ب��ط��رق 
م���ن اخل�����رباء وامل��خ��ت�����ص��ني يف عامل 

ال�صينما والفنون.
هذه  "فتحت  ال�����ص��ي��خ��ة:  واأ����ص���اف���ت 
ال��ف��ع��ال��ي��ة اأم����ام ال�����ص��ب��اب م��ن حمبي 
وع�������ص���اق ال�����ص��ي��ن��م��ا اآف��������اق ج���دي���دة 
املختلفة،  الفنون  ع��امل  يف  لدعمهم 
احلديثة،  ال��ف��ن��ون  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
ت����وف����ر مكان  خ�������الل  م�����ن  وذل��������ك 
اإطالق  م��ن  لتمكينهم  لهم،  تفاعلي 
مهاراتهم  و���ص��ق��ل  مل��واه��ب��ه��م  ال��ع��ن��ان 

املتحركة  والر�صوم  الكامرات،  خدع 
الفيديو،  االأب���ع���اد، وحت��ري��ر  ث��الث��ي��ة 
بال�صور  اخلا�صة  املرئية  وامل��وؤث��رات 
احلا�صوب،  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل�����ص��ن��وع��ة 
�صناعة  التي قدمها متخ�ص�صون يف 
فن  موؤ�ص�صة  وا�صت�صافت  ال�صينما. 
بالتعاون  اخلا�صة  امل��وؤث��رات  فعالية 
لالإعالم  ال�����ص��ارق��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  م����ع: 
 SAE االإع���������الم���������ي،  ال�������راع�������ي   ،
الهند�صة  )م��در���ص��ة   Institute
ال�صوتية(، الراعي التعليمي، و�صركة 

االأطفال والنا�صئة يف دولة االإمارات، 
ال�صينمائية،  املهرجانات  يف  وعر�صها 
اأنحاء  الدولية يف جميع  وامل��وؤمت��رات 
املواهب  دعم  اإىل  تهدف  كما  العامل، 
املهرجانات،  خ��الل  م��ن  وت�صجيعها 
وامل������وؤمت������رات، وور��������س ال���ع���م���ل على 
ال�������ص���ع���ي���دي���ن امل����ح����ل����ي وال����������دويل، 
باالإ�صافة اإىل توفر �صبكة مرتابطة 
والواعدين،  امل��وه��وب��ني  ال�صباب  م��ن 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن ت����ب����ادل ال���ت���ج���ارب 

واخلربات على نطاق عاملي.
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اإعــــــــــالن
عبداهلل  ال�ص�����ادة/احمد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1028862:لت�صليح االطارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد عبداهلل حممد عبداهلل الكمايل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل حممد اخلزرجي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
امنول  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلديدة لتجارة االجهزة االلكرتونية ذ.م.م
 رخ�صة رقم:CN 1160853 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
ح�صنني ها�صمي بحر �صاه من 25% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف وحيد الزمان �صاه ها�صمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صياء خلدمات ال�صحن

رخ�صة رقم:CN 2310600  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ب�صام بن احمد بن طاهر عفا�صة من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ب�صام بن احمد بن طاهر عفا�صة من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صامل بن احمد بن عبداهلل الكليب %49

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*6
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

 تعديل ا�صم جتاري من/ال�صياء خلدمات ال�صحن
AL DHIYA CARGO SERVCES

اىل/ال�صياء خلدمات ال�صحن ذ.م.م     
AL DHIYA CARGO SERVCES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اخلربة الرائدة لتخلي�س املعامالت

رخ�صة رقم:CN 1062518  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبدالرحمن حممد �صالح القحطاين من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/عبدالرحمن حممد �صالح القحطاين من 100% اىل %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك فالح القحطاين %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
 تعديل ا�صم جتاري من/اخلربة الرائدة لتخلي�س املعامالت

PIONEER EXPERIENCE TRANSACTION FOLLOWING
اىل/ابتكار خلدمات التخلي�س ذ.م.م     

EBTIKR CLEARANCE SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
ال�صالم  ال�ص�����ادة/رحاب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1097981:للمقاوالت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فاتن متيم عبدال�صايف ال�صليبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر عبيد �صامل بالهوم املهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
كهرباء  لت�صليح  ال�ص�����ادة/عبدالقيوم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ومكيفات ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1067909 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد �صيف نواب حممد احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالقيوم حممد عقيل
تعديل وكيل خدمات

حذف نا�صر عيد �صيف حممد القبي�صي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ب�صرى 
 CN 1885782:ال�صام لتجارة القرطا�صية رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/يورو�صتار للنقليات العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1024680  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يورو�صتار لتاجر ال�صيارات مملوكة ل�صركة علي واوالدة القاب�صة 
 EURO STAR RENT A CAR OWNED BY ALI & ذ.م.م  الواحد  ال�صخ�س  �صركة 

SONS HOLDING COMPANY - Sole Proprietorship L.L.C
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي خلفان را�صد املطوع الظاهري

تعديل وكيل خدمات/حذف �صركة علي واوالدة ذ.م.م
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�صم جتاري من/يورو�صتار للنقليات العامة ذ.م.م

EURO STAR GENERAL TRANSPORT LLC
اىل/يورو �صتار للنقليات العامة مملوكه ل�صركة علي واوالدة القاب�صة ذ.م.م �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م     
 EURO STAR GENERAL TRANSPORT - OWEND BY ALI AND SONS

HOLDING LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة النقل املربد )4923006(

تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
ملكافحة  ال�ص�����ادة/كوالتي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1078807:احل�صرات ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
�صبني باالتنكال �صوبر من 24% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ا�صوين �صوندر تاجنافيلو �صوندر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة يونيفر�صال لتاجر ال�صيارات - 

يوربكار رخ�صة رقم:CN 1003711  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صبيب حممد هالل الظاهري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/�صبيب حممد هالل الظاهري من 100% اىل %69.50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة هالل �صعيد بن هالل الظاهري %30.50

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 24*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

 تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة يونيفر�صال لتاجر ال�صيارات - يوربكار
UNIVERSAL RENT A CAR ESTABLISHMENT - EUROPCAR

اىل/موؤ�ص�صة يونيفر�صال لتاجر ال�صيارات - يوربكار ذ.م.م     
UNIVERSAL RENT A CAR ESTABLISHMENT - EUROPCAR LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز بال�صر لتجميل ال�صيدات

 رخ�صة رقم:CN 1691888  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عائ�صة ح�صن ادري�س من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/عائ�صة ح�صن ادري�س من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مرمي ابراهيم احمد �صعيد املن�صوري %51

تعديل وكيل خدمات/حذف خليفة حممد خليفة مبارك املزروعي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.30*0.60 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

 تعديل ا�صم جتاري من/مركز بال�صر لتجميل ال�صيدات
BLUSHER LADIES BEAUTY CENTER

اىل/�صالون بال�صر و�صبا ذ.م.م     
BLUSHER SALON & SPA LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
التجميل  م�صتلزمات  لتجارة  ال�ص�����ادة/املتفوق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1035576  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حمد خادم حمد علي املزروعي من �صريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء/حمد خادم حمد علي املزروعي من 51% اىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/في�صل كاالن من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ في�صل كاالن من 49% اىل %100
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 0.30*0.50

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
 تعديل ا�صم جتاري من/املتفوق لتجارة م�صتلزمات التجميل ذ.م.م

SUPERIOR COSMETICS TRADING LLC
اىل/املتفوق لتجارة م�صتلزمات التجميل     

SUPERIOR COSMETICS TRADING
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ص��الت )ق���ط���اع النقل 

قد تقدم بطلب  البحري( بان /اللولو لتاجري القوارب 

ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة         رقم الت�سجيل ال�س�بق            العلم ال�س�بق
Abu Ddhabi - UAE             203846           10 لولو )Ex:Shamsa( 

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة امال امل�صتقبل 

CN 1143803:العمال االملنيوم والزجاج ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد علي بخيت عبداهلل النيادي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صيف علي بخيت عبداهلل النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بقالة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1109843:الزرقاء  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بقالة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1110203:اال�صا�س رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بقالة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1109517:علي احمد رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

كابايان للذهب و�لملا�ش- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
واالملا�س  للذهب  )كابايان  اأعاله   املذكورة  ال�صركة  بت�صفية 
احل�صابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�صفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�صركة  ت�صفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�صركة  على  حقوق 
مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، وذلك خالل الدوام 
الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�صفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�صارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �صقة )17( 

مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 11248 بتاريخ 2014/11/4

كو�ليتي بيلدرز للمقاولت �لعامة- ذ م م
يعلن مكتب مرال عبد احلبيب لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات 

غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  انه  االداريه 

العادية ال�صادر بتاريخ 2017/05/10 بحل وت�صفية �صركة

 كواليتي بيلدرز للمق�ولت الع�مة - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

ابوظبي بالنادي ال�صياحي بناية �صعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)4( مكتب رقم )403( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن.

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
املالك:�صركة دار اال�صالة للدعاية واالعالن �س.ذ.م.م

 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: جملة �صيدات االعمال
املودعة بالرقم:269912       بتاريخ:2017/03/16 م

با�ص��م:�صركة دار اال�صالة للدعاية واالعالن �س.ذ.م.م
وعنوانه:مكتب رقم 8 ملك ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم لالعمال 

 fowazabji@gmail.com اخلرية ديرة املمزر هاتف:046062600 امييل
امل�صنوعة  املقوى واملنتجات  الورق والورق  الواقعة بالفئة:16  اأو اخلدمات  ال�صلع  وذلك لتمييز 
من هذه املواد وغر الواردة يف فئات اخرى املطبوعات مواد جتليد الكتب ال�صور الفوتوغرافية 
فرا�صي  الفنانني  وم��واد  منزلية  لغايات  او  القرطا�صية  يف  امل�صتعملة  الل�صق  م��واد  القرطا�صية 
الدهان او التلوين االالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االثاث( مواد التوجية والتدري�س )عدا 
االجهزة( مواد التغليف البال�صتيكية )غر الواردة يف فئات اخرى( حروف الطباعة الكلي�صيهات 

)الرا�صمات(. 
و�صف العالمة:جملة دورية اجتماعة اقت�صادية ثقافية . 

اال�ص��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  مايو 2017 العدد 12018
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اأخبـار الإمـارات
�صعيد بن طحنون يح�صر زفاف 

�صعيد هالل �ل�صام�صي
•• �لعني-و�م: 

ح�صر معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان حفل اال�صتقبال الذي اأقامه ال�صيد هالل �صعيد بن 
هوي�صل ال�صام�صي مبنا�صبة زفاف جنله �صعيد اإىل كرمية حممد را�صد بن م�صيبيح الظاهري.

كما ح�صر احلفل الذي اأقيم اأم�س االول بقاعة االحتفاالت مبركز العني للموؤمترات عدد من ال�صيوخ 
ووجهاء القبائل وامل�صوؤولني وكبار�صباط القوات امل�صلحة وال�صرطة والفنانني واالإعالميني ورجال 

الق�صاء واأعيان البالد اإىل جانب االأهل واالأ�صدقاء وزمالء العري�س.
وتخللت احلفل عرو�س فنية متنوعة من وحي الرتاث االماراتي.

مركز �لإمار�ت للتوحد ينظم �حلفل �خلتامي للعام �لدر��صي 2016 - 2017
•• �أبوظبي-و�م:

للتوحد  االم���������ارات  م���رك���ز  ن���ظ���م 
الدرا�صي  ل��ل��ع��ام  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل 
 -2017  2016 ع�صر  احل����ادي 
الوطني  االأر����ص���ي���ف  م�����ص��رح  ع��ل��ى 
وتوعية  تعريف  ب��ه��دف  باأبوظبي 
امل���ج���ت���م���ع ب���ال���ت���وح���د واأع����را�����ص����ه 
املتخ�ص�صة  امل���راك���ز  دور  واإب�������راز 
وذلك بح�صور عدد من امل�صوؤولني 

واأولياء االأمور .
واأ�صادت اأمل جالل �صربي مديرة 
مركز االإم��ارات للتوحد - يف كلمة 
لها خالل احلفل الذي اأقيم م�صاء 
اأم�س االول و�صهد تكرمي اجلهات 
ال���داع���م���ة وامل����دار�����س امل���دم���ج بها 
الدولة  ب��اه��ت��م��ام   - امل��رك��ز  ط���الب 
اأ���ص��ح��اب الهمم  ب��خ��دم��ة ورع���اي���ة 
وهو ما يعك�س التوجه االإن�صاين يف 
اأروع �صوره والروؤية الثاقبة لقيادة 

الدولة الر�صيدة.
�صكرها  خ���ال�������س  ع����ن  واأع������رب������ت 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اىل  وت��ق��دي��ره��ا 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
 " "رعاه اهلل  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
اأ�صحاب  ل���ق���ب  ����ص���م���وه  الإط�������الق 
االإعاقة مما  ب��داًل عن ذوي  الهمم 
ك��ان ل��ه ب��ال��غ االأث���ر واأع��ط��ى دفعة 
واملراكز  الفئة وذويهم  قوية لهذه 
لهم  خ��دم��ات متميزة  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
وحتقيق  ال�������ص���ع���اب  ت���خ���ط���ي  يف 

االإجنازات.
تعاين  ك���ان���ت  االأ�����ص����ر  ان  وق����ال����ت 
���ص��اب��ق��ا ال��ب��ح��ث ع���ن م���رك���ز يقدم 
والتعليمية  التاأهيلية  اخل��دم��ات 
ل��ل��م�����ص��اب��ني ب��ال��ت��وح��د وذل����ك الأن 
وهناك  ح��دي��ث��ة  اإع����اق����ة  ال���ت���وح���د 

تقدمها املراكز املتخ�ص�صة الأطفال 
املفاهيم  وت�صحيح  التوحد  طيف 

اخلاطئة حول هذه الفئة .
واأك��دت اأم��ل جالل �صربي مديرة 
م��رك��ز االإم������ارات ل��ل��ت��وح��د حر�س 
معاير  كافة  ا�صتيفاء  على  املركز 
اجل���������ودة ل����ل����ربام����ج واخل�����دم�����ات 
امل�����ق�����دم�����ة ل����ل����و�����ص����ول الأف���������ص����ل 
امل�����ص��ت��وي��ات م��ن اأج���ل ط��الب��ن��ا من 

فئة طيف التوحد .
للتوحد  االم������ارات  م��رك��ز  وي���ق���دم 
الأطفال  متميزة  ن��وع��ي��ة  خ��دم��ات 
التقييم  خدمات  تت�صمن  التوحد 
املبكر  ال��ت��دخ��ل  و  ال��ت�����ص��خ��ي�����س  و 
 6 اىل   3 م����ن  ال���ع���م���ري���ة  ل��ل��ف��ئ��ة 
���ص��ن��وات و ب��رام��ج ال��دم��ج حيث مت 
دمج 29 طالبا باملدار�س اخلا�صة 
ظل  مدر�صات  برفقة  واحلكومية 
اأبوظبي  جم��ل�����س  اإ�����ص����راف  حت���ت 

للتعليم .
للنطق  ج��ل�����ص��ات  امل����رك����ز  وي����وف����ر 
التكامل  وت����اأه����ي����ل  وال���ت���خ���اط���ب 
ال�������ص���م���ع���ي واحل���������ص����ي وال�����ع�����الج 
الريا�صية  وال���رتب���ي���ة  ال��وظ��ي��ف��ي 
واأن�صطة  امل��رك��ز  داخ����ل  التكيفية 
خارجية مثل ال�صباحة والفرو�صية 
يف نادي اأبوظبي للفرو�صية ف�صال 
ع���ن االإر������ص�����اد وال����دع����م االأ����ص���ري 
وال�صكرتارية  الكمبيوتر  وتاأهيل 
اليوم  وخ��دم��ات  امل��ن��زيل  والتدبر 
اأ�صبوع  كل  ثابت من  -ي��وم  الكامل 
-واملع�صكر  امل���ج���ت���م���ع���ي  ل���ل���دم���ج 
ال�صيفي  وامل���ع�������ص���ك���ر  ال���رب���ي���ع���ي 
املراهقني  لفئة  املهني  وال��ت��اأه��ي��ل 
الطباعة  ور���������س  ي���ن���ظ���م  ال��������ذي 
والرتيكو  وال���ب���ام���ب���و  واخل��������زف 
وال�������ص���ج���اد واجل����ل����ود واالأ����ص���غ���ال 

اليدوية وغرها.

ن��درة يف ال��ك��وادر امل��وؤه��ل��ة للتعامل 
م���ع ه���ذه ال��ف��ئ��ة مم���ا ي�����ص��ك��ل عبئاً 
اأ�صبحت  اأما االن فقد  االأ�صر  على 
فئة اأطفال التوحد حتظى برعاية 
االإم���ارات وحتر�س  دول��ة  واهتمام 
قيادتها الر�صيدة على توفر كافة 

اخلدمات لها .
ن�صبة  الزدي���اد  نظرا  اأن  واأو�صحت 
االإ���ص��اب��ة ب��ه��ذا اال���ص��ط��راب التي 
والدة  ح��ال��ة   68 لكل  ح��ال��ة  بلغت 
ط���ب���ق���ا الأح���������دث االإح�������ص���ائ���ي���ات 
اأ���ص��ب��ح��ت احلاجة  ف��ق��د  ال��دول��ي��ة 
تلبي  خا�صة  مراكز  الإن�صاء  ملحة 
وتقدم  امل����ت����زاي����دة  االح���ت���ي���اج���ات 
على  مرتكزة  متخ�ص�صة  خدمات 
مالمح  ب���داأت  حيث  علمية  اأ���ص�����س 
متمثلة  جلية  تبدو  النجاح  ق�صة 
يف تاأ�صي�س مركز االإمارات للتوحد 
الدور  جم�صدة   2007 مار�س  يف 
االأم����ور وتكاتف  ال��ف��اع��ل الأول���ي���اء 
هيئات وموؤ�ص�صات املجتمع املدين .

مركز  اجن����������ازات  اىل  واأ��������ص�������ارت 

الدرا�صي  املنهج  من  فردية  تعليم 
تتنا�صب وقدراتهم اخلا�صة .

وقالت ان جداول الطالب باملركز 
ت�صمل 35 �صاعة تاأهيلية اأ�صبوعيا 
ال�صاعات  ع��دد  ي�صاهي  رق��م  وه��و 
تدريب  ب����رام����ج  يف  ب���ه���ا  امل���و����ص���ى 

التوحديني عامليا.
واأك���دت دع��م اأ���ص��ر اأط��ف��ال التوحد 
والعمل على تقليل قوائم االإنتظار 
ل��الإل��ت��ح��اق وذل���ك ب��اإف�����ص��اح املركز 
التدريب  االأط���ف���ال  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
اجلل�صات  خ����الل  م���ن  وال���ت���اأه���ي���ل 
امل�صائية باأ�صعار خمف�صة لتخفيف 
..م�صرة  االأ�صر  االأعباء عن كاهل 
اىل اتفاق املركز مع فندق نوفوتيل 
طالب  لتاأهيل  باأبوظبي  الب�صتان 
امل��رك��ز وظيفيا م��ن خ��الل تدريب 
اأعمارهم من  ت��رتاوح  �صتة ط��الب 
�صهريا  م��رة  ع��ام��ا   17 اىل   15
بثالثة مواقع وهي خدمة الغرف 
و اإعداد املوائد ب�صاالت املطاعم و 

وحدة اال�صتقبال .

والتدريب  االأك���ادمي���ي���ة  ال��درا���ص��ة 
العملي من خالل تدريب طالبات 
كيفية  على  واإط��الع��ه��م  اجل��ام��ع��ة 
التعامل مع طالب التوحد وطرق 
الربامج  وتطبيق  ال�صلوك  تعديل 
دمج  كيفية  يف  وامل�صاركة  املختلفة 
الطالب جمتمعيا يف اأبحاثهم عن 

ا�صطراب طيف التوحد.
اإعداد  يف  امل��رك��ز  م�صاهمة  واأك���دت 
للعديد  ال���ت���وح���د  ع����ن  ال���ب���ح���وث 
اجلامعات  وط��ال��ب��ات  ط���الب  م���ن 
املختلفة بالدولة حيث مت توظيف 
باملركز  للعمل  املركز  من  طالبني 
�صهادة  على  اأح��ده��م  ح�صول  بعد 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة واإن����ه����اء االخر 
املهام  ب�����اأداء  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب���راجم���ه 
الروتينية والتي تنا�صب قدرات كل 

منهما .
واأ�صارت اىل اأن لوحة ال�صرف على 
بالعديد  تزخر  الريا�صي  ال�صعيد 
ال���ك���وؤو����س وامل���ي���دال���ي���ات التي  م���ن 
الريا�صية  االإجن����ازات  على  ت�صهد 

 11 م��دار  للتوحد على  االإم����ارات 
يوليه  ما  ومنها  العطاء  من  عاما 
التدخل  لفئة  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة  م��ن 
املبكر فقد مت االتفاق مع ح�صانة 
التدخل  ق�صم  اأط��ف��ال  اإحل���اق  على 
امل��ب��ك��ر ب��امل��رك��ز م���ع اأق���ران���ه���م بها 
ب�صورة  حم���دد  ي���وم  يف  ودجم���ه���م 
اأ�صبوعية مما يعزز برامج التفاعل 

االجتماعي.
واأك������دت م���دي���رة م��رك��ز االإم������ارات 
للتوحد جن��اح جتربة دم��ج طالب 
العادية  ب���امل���دار����س  ال��ت��وح��د  ف��ئ��ة 
ب�صكل كبر وحتت اإ�صراف جمل�س 
اأبوظبي للتعليم اذ بلغ عدد طالب 
طالبا   29 امل����دجم����ني  ال���ت���وح���د 
الثانوية  من  طالبان  منهم  تخرج 
5 ط������الب من  ال����ع����ام����ة ومت����ك����ن 
مدر�س  دون  درا���ص��ت��ه��م  م��وا���ص��ل��ة 
ظل وهو اإجناز باهر بكل املقايي�س 
مدجمني  ط���ال���ب���ا   22 وم���������ازال 
باملدار�س العادية ب�صحبة مدر�صني 
خطة  منهم  ولكل  ظل  ومدر�صات 

االإط��ار مت  اأن��ه ويف نف�س  واأ�صافت 
العمل  م��ب��ادرة  تفعيل  على  العمل 
ان�صم  والتي  منذ عامني  والعمال 
املركز  ط��الب  من  جمموعة  اإليها 
اأيام  خلم�س  ع��ام��ا   15 ���ص��ن  ف���وق 
اإحدى  ت�صكني  عن  اأ�صفرت  والتي 
حال  وظيفة  على  امل��رك��ز  ط��ال��ب��ات 

اإمتامها �صهادة الثانوية العامة .
العديد  يف  امل�����ص��ارك��ات  اىل  ولفتت 
املختلفة  واالأن�صطة  امل�صاريع  م��ن 
م��ث��ل م�صاركة  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
ب���ح���ث ع���امل���ي م����ن قبل  امل����رك����ز يف 
ا�صتكالندا   - اأدن����������ربا  ج���ام���ع���ة 
بحث  اأول  وهو   -2018  2017
لدى  اللغة  ثنائية  العامل حول  يف 
املدجمني  ال��ت��وح��دي��ني  االط���ف���ال 
مب���دار����س ال���دول���ة وت����اأث����ره على 

املهارات املعرفية .
وقالت انه مت التعاون مع جامعتي 
زايد واأبوظبي وكلية التقنية العليا 
وكلية االإمارات للتكنولوجيا وكلية 
اإط�����ار تفعيل  اخل����وارزم����ي ���ص��م��ن 

لطالب املركز يف خمتلف امل�صابقات 
وامل�صاركات .

م���ن���وه���ة ب������دور امل����رك����ز ال����ب����ارز يف 
مدار  على  االجتماعية  امل�صوؤولية 
خالل  م��ن  متتالية  ���ص��ن��وات  ع�صر 
ف��ع��ال��ي��ات ا���ص��ب��وع ال��ت��وح��د ال���ذي 
ينظمها املركز بالتعاون مع غرفة 
جتارة و�صناعة اأبوظبي حتت رعاية 
م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
املعرفة وحقق اأهداف عدة مع كل 
م�صتوى  رف���ع  منها  ت��وع��ي��ة  حملة 
با�صطراب  التعريف  ح��ول  الوعي 
زيادة  و  واأع��را���ص��ه  ال��ت��وح��د  طيف 
الوعي بدور امل�صوؤولية االجتماعية 
م�صاعدة  يف  واملوؤ�ص�صية  ال��ف��ردي��ة 
اإىل  االأطفال للو�صول بهم  ه��وؤالء 
اأق�صى حد ممكن من اال�صتقاللية 
لي�صبحوا اأع�صاء فاعلني يف تنمية 
امل��ج��ت��م��ع واإب��������راز اإجن��������ازات هذه 
املجاالت  خمتلف  يف  املميزة  الفئة 
التي  املتميزة  النوعية  واخلدمات 

جمموعة �ملعارف تد�صن فعاليات �لدورة �لثامنة من "منتدى �لتوطي" �لثني �ملقبل رو�ق عو�صة بنت ح�صي �لثقايف يحتفل بحق �لليلة يف تقليد �صنوي بد�أه قبل 25 عامًا
••�أبوظبي-�لفجر:

فعاليات  امل��ق��ب��ل  االث���ن���ني  ت��ن��ط��ل��ق 
"منتدى  م����ن  ال���ث���ام���ن���ة  ال����������دورة 
التوطني" والذي تنظمه جمموعة 
امل���ع���ارف يف ف���ن���دق ف��رم��ون��ت باب 
وي�صتقطب  ب����اأب����وظ����ب����ي،  ال���ب���ح���ر 
يزيد  ما  يومني  م��دار  على  املنتدى 
عن 150 من �صناع القرار واملدراء 
امل����وارد  ومتخ�ص�صي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
الهيئات  خم��ت��ل��ف  م����ن  ال��ب�����ص��ري��ة 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات احل��ك��وم��ي��ة وخ����رباء 
ال���ت���وط���ني م����ن ال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 
وذلك ملناق�صة اأف�صل اآليات تخطيط 
التعاقب  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  وت��ط��ب��ي��ق 
اأحدث  مناق�صة  ال��ف��ع��ال،  الوظيفي 
الناجحة،  القيادة  لتطوير  اخلطط 
الفعالة  النهج  اأك��رث  على  والتعرف 
التي تطبقها اأبرز النماذج الناجحة 
يف جمال التوطني �صمن املوؤ�ص�صات 

من القطاعني احلكومي واخلا�س. 
واأك���د ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��در الرئي�س 
حر�س  املعارف  ملجموعة  التنفيذي 
املنتدى  ه��ذا  تنظيم  على  املجموعة 
التوايل  على  الثامن  للعام  احليوي 
ت�صليط  يف  ف���اع���ل  دور  م���ن  ل���ه  مل���ا 
ال�������ص���وء ع���ل���ى خم��ت��ل��ف امل����ب����ادرات 
ال���ت���وط���ني،  ال���ن���اج���ح���ة يف جم������ال 
الهامة  الق�صايا  اأح���د  يعد  وال���ذي 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ه��ا  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ل��دول��ة 
م����ن خ������الل و����ص���ع���ه���ا ل��ن��خ��ب��ة من 
ال��ت��ي تدعم  ال���ق���وان���ني وامل����ب����ادرات 
وتعزز جناح ا�صرتاتيجيات واأهداف 
املنتدى  اأن  اإىل  م�����ص��راً  ال��ت��وط��ني، 
بني  تفاعلية  توا�صل  من�صة  ي�صكل 
يف  واخل���رباء  املتخ�ص�صني  خمتلف 
ل��ت��ب��ادل اخلربات  ال��ت��وط��ني  جم���ال 
امل�صاهمة  اآليات  اأب��رز  على  والتعرف 
االأجندة  اأه��داف  الفاعلة يف حتقيق 

على  والرتكيز  للتوطني،  الوطنية 
وتطوير  الوظيفي  التعاقب  خطط 
الوطنية،  ال��ك��وادر  �صمن  ال��ق��ي��ادات 
ودور خرباء واأق�صام املوارد الب�صرية 
يف �صمان التطوير الوظيفي ملهارات 

الكوادر الوطنية املتخ�ص�صة.
ولفت الدكتور بدر اإىل اأن "منتدى 
�صنواته  خ�����الل  جن����ح  التوطني" 

عن  يزيد  م��ا  ا�صتقطاب  يف  املا�صية 
1800 خبر ومتخ�ص�س يف ق�صايا 
ميثلون  الب�صرية  وامل��وارد  التوطني 
م��ن موؤ�ص�صات   600 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
وج�����ه�����ات ال����ق����ط����اع����ني احل���ك���وم���ي 
واخلا�س يف دولة االإم��ارات العربية 
واملنطقة  خ���ا����س  ب�����ص��ك��ل  امل���ت���ح���دة 

والعامل ب�صكل عام.

•• دبي-�لفجر:

عليه  اع����ت����اد  ����ص���ن���وي  ت��ق��ل��ي��د  يف 
الثقايف،  ح�صني  بنت  عو�صة  رواق 
اإحياء  واط��الق��ا م��ن ح��ر���س على 
وال���ث���ق���ايف  االج����ت����م����اع����ي  االإرث 
امل�صتمد من تراث االآباء واالأجداد، 
ال��ت��وا���ص��ل وامل���ودة  وت��ع��زي��زاً لقيم 
اأف��راد املجتمع، احتفل  بني جميع 
بح�صور  ع��و���ص��ة  رواق  م��وظ��ف��و 
م������وزة عبيد  ال����دك����ت����ورة  ����ص���ع���ادة 
للروق،  واملوؤ�ص�س  الرئي�س  غبا�س 
الن�صف  ل��ي��ل��ة  اإح����ي����اء  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
اأجواء  اللية( يف  �صعبان )حق  من 
من  االأوىل  ال�صاعات  منذ  تراثية 

�صباح اأم�س االأول اخلمي�س.
ح��ي��ث ح��ر���ص��ت ال���دك���ت���ورة م���وزة 

غ��ب��ا���س ع��ل��ى اإق���ام���ة م���اأدب���ة غداء 
العاملني، يف تقليد �صنوي،  لكافة 
ال�صتقبال  ال���رواق  اأب���واب  وفتحت 

ال�صيوف. 
لكافة  ك���ل���م���ة  غ���ب���ا����س  ووج����ه����ت 
املوظفني واحل�صور، باأن  احلفاظ 
والرتاثي  ال�صعبي  امل����وروث  على 
والنجاح  التقدم  عوامل  اأه��م  من 
دولتنا  يف  وخ��ا���ص��ة  جمتمع،  الأي 
التي غر�صت يف نفو�س اأبنائها حب 
الوطن والعمل على اإحياء الرتاث 
ال�صعبي، والديني، وبث روح االأمل 
ال�صعب  اأبناء  كافة  بني  والتفاوؤل 

املتوحد حتت راية زايد اخلر.

نحتفل  اإذا  اليوم  ونحن  وتابعت، 
قلب  اإىل  املحببة  املنا�صبة  ب��ه��ذه 
ووجدان اأبناء الوطن ملا فيها من 
ر�صم الب�صمة على وجوه االأطفال 
ال����ذي����ن مي������روا ع���ل���ى ال��������رواق يف 
تقليد �صنوي، اعتدنا عليه هنا يف 
الثقايف  ح�صني  بنت  عو�صة  رواق 

قبل 25 عاماً.
بقرب  اجلميع  غبا�س  ه��ن��اأت  كما 
قدوم �صهر رم�صان املعظم متمنية 

للجميع دوام االأمن واالأمان.
وق������د ا����ص���ط���ف امل����وظ����ف����ون من 
ال�����ص��اع��ة ال��راب��ع��ة ع�����ص��راً وحتى 
الرواق  ب��اب  على  م�صاًء  ال�صاد�صة 

ال���ص��ت��ق��ب��ال االأط�����ف�����ال، وت���وزي���ع 
والع�صائر  واحل����ل����وى  ال���ه���داي���ا 

املتنوعة عليهم.

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /جونيد احمد 
باك�صتان   ، �صديق  حممد 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )1156502( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 056/8010690

فقدان جواز �سفرت
�صيد  /امنيه  امل��دع��و  فقد 
م�صر   ، ع����و�����س  ع��ي�����ص��ى 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )7238588( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 052/6100466

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / اده��م ب�صر 
الهند   ، ف��االب��ي��ل  م��اي��ي��ل 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )9989140( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 054/3488149
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اإعــــــــــالن
العمال  الكربى  ال�ص�����ادة/ال�صحراء  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1136551:البال�صرت وال�صراميك والرخام  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
مبارك عامر عبدالهادي �صوفان االحبابي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء
مبارك عامر عبدالهادي �صوفان االحبابي من 0% اىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عادل حممد احمد الب�صكار

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 879
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ هند جمعه حممد الدو�صري ، اإماراتية  اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل 
تاأ�ص�صت  امل�صلحة(  والنجارة  واالر�صيات  التك�صية  ملقاوالت  العربي  )الليث  يف    %  50 البالغة  ح�صته  كامل  عن 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )553457( وذلك اىل ال�صيد/ حممود احمد قدورة - فل�صطيني اجلن�صية 

تعديالت اخرى : مت تغير ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة بوكيل خدمات 
)الليث  اىل  امل�صلحة(  والنجارة  واالر�صيات  التك�صية  ملقاوالت  العربي  )الليث  من  التجاري  اال�صم  تغير  مت 
 ، �صاد�صة  فئة  )مقاوالت  القدمي  الن�صاط  كان  حيث  ن�صاط  حذف  مت  واالر�صيات(   التك�صية  ملقاوالت  العربي 

جنارة م�صلحة ، التك�صية واالر�صيات( وا�صبح الن�صاط اجلديد )مقاوالت فئة �صاد�صة ، التك�صية واالر�صيات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 877
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد ن�صر الدين �صودري ، بنجالدي�س اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن  51%  ح�ص�س من كامل ح�صته البالغة )100%( اىل ال�صيد/ حممد حاجي حممد ع�صكر يزان ، اإماراتي 
اجلن�صية و)33%( ح�ص�س اىل ال�صيد/  حمفوظ الرحمن فاروق احمد ، بنجالدي�صي اجلن�صية و )16%( ح�ص�س 
اىل ال�صيد/ حممد لقمان مياه ديالور ح�صني ، بنجالدي�صي اجلن�صية يف الرخ�صة " مطعم املوعد" مبوجب 

رخ�صة رقم  : 26539 
تعديالت اخرى : تعديل ال�صكل القانوين من " موؤ�ص�صة فردية   )وكيل خدمات( " اىل "�صركة ذات م�صوؤولية 

حمدودة " 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 882
 ، جوندال  ا�صرف  حممد  جوندال  �صهزاد  كورام  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�صتاين  اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف الرخ�صة 
 )739171( رقم  رخ�صة  واالر�صيات-  الت�صكية  ملقاوالت  الواحة  ركن  امل�صماة/  التجارية 

وذلك لل�صيدة/ حممد احمد امانت علي - باك�صتاين اجلن�صية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 880
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صاميه احمد ابوعلي احللبي �صوريا اجلن�صية وترغب يف البيع 
لبنان اجلن�صية ترغب  البالغة 100%  وال�صيدة/ زينب حممد ع�صيلي  والتنازل عن كامل ح�صته 
يف  البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغ 50% يف /�صالون ورد ال�صوق لل�صيدات ترخي�س جتاري 
546413 وذلك لل�صيدة / نور جهان افتاب افتاب هدى باك�صتان اجلن�صية  - تعديالت اخرى : مت 

تغير ال�صكل القانوين من �صراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 893
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عالء �صيفي �صدري نظام الدولة ، عراقي  اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ م�صطفى مهدي ناجي الربيعي - 
عراقي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة / مطعم الذ �صاورما - تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 

رقم )744824( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اخرى : ال يوجد.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 876
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ فاروق مي�صكي�صي - تركي  اجلن�صية يرغب يف البيع 
عبداجلليل  يا�صمني  ال�صيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
عبدالكركي - اردنية اجلن�صية يف الرخ�صة )كافتريا نور ال�صهباء(  والتي تاأ�ص�صت باإمارة 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )732101( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 894
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد يو�صف حممد فوز الكبر - بنغالدي�صي  اجلن�صية 
�صليم  ال�صيد/ حممد  اىل  وذلك   البالغة %100   كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
لتجارة  املجرة  )باب  امل�صماة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  بنغالدي�صي   - الطي  اعظم  احمد حممد 
املالب�س اجلاهزة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )746109( ال�صادرة من دائرة 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 881
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ داناك لك�صيمدا�س جوتاالل ، هندي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ او�صاباهني ا�صوك 
تاأ�ص�صت  الذهب  امل�صماة كي�صور ل�صياغة  التجارية  ، هندي اجلن�صية وذلك  �صاكر  كومار 

باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة مهنية رقم )2678( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 892
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صمينه تانغر حممد تانغر رانا ، باك�صتان  اجلن�صية 
للتجميل  االمرات  ق�صر  �صالون   / يف  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
ترخي�س جتاري 219830 وذلك لل�صيد/ احمد حممد يو�صف �صلطان - اإماراتي اجلن�صية  
اىل  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغير  مت   : اخرى  تعديالت 

موؤ�ص�صة فردية.   
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
اإنذار عديل 

 رقم الت�سديق 2017/10527  
املنذر : م�صرف ابوظبي اال�صالمي   

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �صارع املطار بوكالة املحامي / من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�صر الت�صديق رقم 2016/1/156025  تاريخ 2017/7/24 وميثله يف التوقيع/ بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�س رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�صي 
املنذر اليه : عبدالرحمن �صامل �صعيد حممد املهري - اإماراتي اجلن�صية - اإمارة راأ�س اخلمية - انظيت اجلنوبي - خلف 

القيادة العامة ل�صركة راأ�س اخليمة 
املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره )63.399.96( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�صال هذا االخطار اليكم ، يرجى �صرعة �صداد مبلغ وقدره )63.399.96 درهم()فقط 
ثالثة و�صتون الف وثالثمائة وت�صعة وت�صعون درهم و�صتة وت�صعون فل�صا ال غر( قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخر 
يف �صداد االق�صاط ال�صهرية املتعلقة ب�صاأن متويل ال�صيارة رقم )97679/خ�صو�صي/B/عجمان( من نوع )تويوتا الف جي 

ا�صتي�صن - ابي�س/رمادي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. 
الف  و�صتون  ثالثة  )فقط  دره��م   )63.399.96( مبلغ  ���ص��داد  ب�����ص��رورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
وثالثمائة وت�صعة وت�صعون درهم و�صتة وت�صعون فل�صا ال غر( الينا ب�صفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �صخ�صيا وذلك يف 
موعد اق�صاه �صبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �صوف ن�صطر ا�صفني التخاذ اجراءات بيع ال�صيارة املذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3011   

املنذر : ورثة نا�صر را�صد لوتاه 
املنذر اليه : املهره للمقاوالت - �س ذ م م 

�صداد جزء القيمة االيجارية امل�صتحقة على ال�صقة والبالغ قدرها   12.500.00 
)اثنا ع�صرة الف وخم�صمائة( درهم وذلك خالل �صهر ، وكذلك ر�صوم ال�صيك 
اآ�صفني  ن�صطر  ���ص��وف  واال  امل���ربم  االي��ج��ار  لن�س  وف��ق��ا  امل��رجت��ع��ة  ال�صيكات   /
املنازعات االيجارية للمطالبة باالخالء و�صداد  اما مركز ف�س  القامة دعوى 
والتعوي�صات  وامل�صروفات  اال�صتهالكية  الفواتر  االيجارية  امل�صتحقات  كافة 
ال�صقة  ت�صليم  مع  التام  االخ��الء  تاريخ  حتى  القانونية  ال��زي��ادة  مع  والر�صوم 

خالية من ال�صواغل. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/2984   

املنذر : اآي ال تي �صي للتجارة العامة - �س ذ م م 
وميثلها مديرها/ ح�صني حجت اله توانكر رجنرب - وال�صادر منه توكيل 

لل�صيدة/ يوليا اينات�صينكا- بيال رو�صيا اجلن�صية 
املنذر اليه : اينا مونيكا بينالي�س - فلبينية اجلن�صية 

)جمهول حمل االقامة( 
املرجتعة  ال�صيكات  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر   : امل��و���ص��وع 
باجمايل وقدره 11.110 وذلك خالل موعد اق�صاه خم�صة ايام من تاريخ 

ن�صر هذا االنذار 
  الكاتب العدل

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
   يف  الدعوى 2017/571  جتاري جزئي   

ال�صيد املدعي عليه / نرج جويل دار ام بل جويل 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي/ بنك امل�صرق - �س م ع  اأمام حماكم دبي 
اأونه مت تعيينا خبرا م�صرفيا بالدعوى اعاله مبوجب احلكم ال�صادر به فاإننا ندعوكم 
حل�صور اجتماع خربة وذلك يوم االحد املوافق 2017/5/21 يف متام ال�صاعة الثانية ظهرا 
مبقر مكتبنا انرتا لال�صت�صارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�صنة - �صارع 
لتعليم  كلداري  مركز  مقابل   -  303 مكتب    - الثالث  الطابق   - امليزان  بناية   - بروت 
فاك�س   ،  042206899 : تليفون  التجاري  دبي   بنك  يوجد  البناية  وبذات  ال�صيارات  قيادة 
اإح�صار كافة ما لديكم من م�صتندات واحلر�س على  : 042206877  - يرجى االطالع و 

احل�صور  يف املوعد اق�صاه
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
 د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/253 جتاري كلي- الفجرية
اىل املدعى عليه :  �صعيد علي �صعيد حممد احلمودي

جمهول حمل االقامة
نعلمكم بان املدعي / بنك التجاري الدويل - �س م ع - قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله للمطالبة مببلغ وقدره 943.518.76 لذ ا يتوجب عليكم  
احل�صور اىل حمكمة الفجرة االحتادية االبتدائية �صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2017/5/16 م لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات ، ويف حالة 
عدم ح�صوركم او ار�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �صتبا�صر 

االجراءات القانونية يف غيابكم  
مكتب اإدارة الدعوى       

   وزارة العدل
حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
را�صد بن احمد بن را�صد ال�صعدي - اجلن�صية : �صلطنة عمان وطلب الت�صديق على 
حمرر يت�صمن )تنازل( يف اال�صم التجاري االحرتايف لتلميع ال�صيارات واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 264060 بتاريخ 2012/8/2 
ال�صيد/ علي خمي�س عبداهلل يو�صف  التنمية االقت�صادية بخورفكان. اىل  دائرة  من 
النقبي ، اجلن�صية : االإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن جمموعة ) بالن�سر(      
                          اىل املنفذ �صدها: بيج �صيل )فرع املفهوم لالحذية واملالب�س - ذ م م(   
وذلك اللزامك  ادن��اه-  بالك�صف  املو�صحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املو�صحة  املبالغ  ب�صداد 

�صتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�صم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
900 درهم

900 درهم

4800  درهم

4300  درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 

  رونالني اتويودو �صو 

جو�صلني مينو ايجاغو 

 2017/1278
تنفيذ عمايل

 2017/1277
تنفيذ عمايل

م
1

2
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 878
اإماراتي    - االحبابي  مانع  �صعيد  هادي  �صعيد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 10%  وذلك اىل ال�صيد/ 
للحالقة(  اليحر  )�صالون  يف  اجلن�صية  بنغالدي�صي   - دوالل  �صيل  �صاندرا  �صومان 
مبوجب رخ�صة رقم  551366 - تعديالت اخرى -  مت تغير ال�صكل القانوين من 

�صركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  

على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 874

هندي    - فران�صي�س  جون�صون  فران�صي�س  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�صة  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
التجارية امل�صماة )املا�س االإماراتي ملقاوالت تركيب وحدات التكييف( والتي تاأ�ص�صت 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )547899( وذلك اىل ال�صيد/ جوزيف ك�صافيار 

�صبا�صتيان ك�صافيار ، هندي اجلن�صية 
ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 875

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ فران�صي�س جون�صون فران�صي�س - هندي  اجلن�صية 
التجارية  الرخ�صة  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
امل�صماة )طريق ال�صهول ملقاوالت التك�صية واالر�صيات واالر�صيات واال�صباغ( والتي 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )612162( وذلك اىل ال�صيد/ جوزيف 

ك�صافيار �صبا�صتيان ك�صافيار ، هندي اجلن�صية 
ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/433 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح   م  ���س   - اند�صرتي�س  نيوتون  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله ل�صالح/   املنعقدة بتاريخ  2017/5/4  يف الدعوى  املحكمة حكمت بجل�صتها 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املعدنية - ذات م�صوؤولية حم��دودة -  اجلرجاوي لل�صناعات 
و�صبعني  وارب��ع��ة  واربعمائة  ال��ف  وارب��ع��ني  وارب��ع��ة  )مائتان  دره��م   244474 مبلغ  للمدعية 
درهم( قيمة ال�صيكات �صند الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة 
الق�صائية يف 2017/2/5 م وحتى ال�صداد التام ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت طلب النفاذ.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/277  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-توندي اواللري توكو�صي جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�صتاأنف /�صركة ام جي للتجارة  م م ح ممثله ب�صخ�س مديرها/ 
ال�����ص��ادر بالدعوى  ا���ص��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د  ���ص��ريف -   ق��ائ��د  حممد مو�صى 
رقم : 2015/403 مدين كلي وح��ددت لها جل�صه يوم اخلمي�س  املوافق 
2017/5/18  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/746  ا�ستئناف جتاري   

 NEHAZ DOSSA دو���ص��ا  1-ن��ي��ه��از  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /فادي �صومل  قد ا�صتاأنف 
جتاري   2015/1061  : رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  ال���ق���رار/ 
املوافق  االح���د  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت    2016/5/19 بتاريخ  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/5/28
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2359  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ان��رتا لتدقيق احل�صابات جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �صمره جمدوب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   34248( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
 )AE170930484MB(ال�صكوى وامل�صاريف ورقم  والر�صوم  درهم( 
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اأخبـار الإمـارات
و�أطفالهم �ملو�طني  �لليلة" مع  "حق  بـ  �ل�صارقة" حتتفل  "�إح�صاء 

•• �ل�شارقة-�لفجر:

نظمت دائرة االإح�صاء والتنمية املجتمعية يف ال�صارقة يوم 
الطرفا، وحديقة  االأول اخلمي�س م�صرة يف فريج  اأم�س 
من  الن�صف  ليلة  مبنا�صبة  احتفااًل  بال�صارقة،  الطرفا 
وموظفات  م��وظ��ف��ي  ق���ام  ح��ي��ث  الليلة"،  "حق  ���ص��ع��ب��ان 
كي�س حلويات حتمل   1200 اأك��رث من  بتوزيع  ال��دائ��رة 
�صكان  على  املنا�صبة  ب��ه��ذه  اخل��ا���ص��ة  ال��رتاث��ي��ة  الب�صمة 
اللقاء  على  الدائرة  عودتهم  والذين  واأطفالهم،  املنطقة 

بهم لالحتفال باملنا�صبة خالل االأعوام ال�صابقة.
و�صارك يف تنظيم امل�صرة التي هدفت اإىل تعزيز معرفة 

االأب��ن��اء ب����االإرث االج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف ل��دول��ة االإم����ارات، 
اأف����راد املجتمع، كل  ب��ني  ال��ت��وا���ص��ل وامل����ودة  وت��ع��زي��ز قيم 
العلوم  واأكادميية  ال�صارقة،  ل�صرطة  العامة  القيادة  من 
ال�صرطية بال�صارقة، وهيئة كهرباء ومياه ال�صارقة، حيث 
مثلت م�صاركتهم جت�صيداً ملفهوم ال�صراكة املجتمعية التي 

تنتهجها الدائرة يف كثر من فعالياتها.
وت�صمنت م�صرة االحتفال ب�حق الليلة، عر�صاً للمو�صيقى 
الع�صكرية، بح�صور �صخ�صيات كرتونية حمببة لالأطفال 
من  اأج���واًء  اأ�صفى  ما  وك��ه��روب،  قطورة  �صخ�صيتي  مثل 

البهجة وال�صعادة على امل�صرة.
ال��ل��ي��ل��ة يف مقرها  ح��ق  ال���دائ���رة مبنا�صبة  اح��ت��ف��ل��ت  ك��م��ا 

املوظفني  اأط��ف��ال  بح�صور  الق�صباء  مبنى  يف  الرئي�صي 
االأطفال،  ل���دى  الع�صبي  امل�����وروث  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  وذل���ك 
واالأدوات  للحرف  �صعبي  رك��ن  على  الفعالية  وا�صتملت 
التقليدية  وامل�صتلزمات  احللويات  لبيع  وحمل  القدمية 

اأطلق عليه دكان يدوه. 
ي�صار اإىل اأن دائرة االإح�صاء والتنمية املجتمعية بال�صارقة 
هي املرجع االإح�صائي الر�صمي الوحيد لالإمارة وم�صدر 
بياناتها االإح�صائية الر�صمية، واجلهة املرجعية يف كل ما 
يتعلق ب�صيا�صات وخطط التنمية املجتمعية فيها، وتتمتع 
والالزمة  ال��ك��ام��ل��ة  واالأه��ل��ي��ة  االع��ت��ب��اري��ة  بال�صخ�صية 

ملبا�صرة جميع االأعمال التي حتقق اأهدافه.

�صرطة ر�أ�ش �خليمة تفتتح معر�ش " �لت�صدي لالآثار �ل�صلبية لل�صرعة "
•• ر�أ�ض �خليمة – ر�أ�ض �خليمة 

يف اإطار ا�صرتاتيجية وزارة الداخلية – قطاع املرور – الرامية اإىل احلد 
من احلوادث املرورية وتعزيزاً للثقافة املرورية يف جمال االأمن وال�صالمة 
، افتتح العميد ح�صن اإبراهيم نائب مدير عام العمليات املركزية بح�صور 
اأحمد  العقيد   ، وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  العلكيم مدير  �صعيد  العقيد علي 
ال�صباط  م��ن  وع���دد  وال���دوري���ات  امل���رور  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  النقبي  ال�صم 
واالأف��راد ب��االإدارة ، املعر�س امل��روري امل�صغر الأ�صبوع االأمم املتحدة العاملي 
الرابع لل�صالمة على الطرق حتت �صعار "الت�صدي لالآثار ال�صلبية لل�صرعة" 

، والذي اأقيم يف راك مول وي�صتمر من 8 وحتى 14 مايو 2017م .
واأكد اهتمام القيادة العامة بتوفر ال�صالمة للجميع وذلك من خالل و�صع 
برنامج متكامل ويتم تنفيذه ب�صكل منهجي يهدف اإىل رفع م�صتوى الوعي 
، م�صيدا باجلهود التي بذلت يف تنظيم معر�س التوعية للطالب  االأمني 

ال�صالمة  حول  املتنوعة  املميزة  وعرو�صه  املجتمع  واأف��راد  االأم��ور  واأولياء 
املرورية وما يتم تقدميه من مطبوعات توعية مفيدة للجميع ، الفتاً اإىل 
من  العديد  نظم  االأمني  واالإع���الم  التوعية  بفرع  متمثلة  امل��رور  اإدارة  اأن 
الثقافة  لتعزيز  باالإمارة  املدار�س  التي ركزت على توعية طلبة  الفعاليات 
الهدف من تنظيم احلمالت هو  اأن  اإىل  ، الفتا  العام  م��دار  امل��روري��ة على 
بال�صلوكيات  االل��ت��زام  على  اجلمهور  اأف���راد  وح��ث  امل���روري  ال�صارع  �صبط 
ال�صحيحة واحرتام م�صتخدمي الطريق والتقيد باالأنظمة املرورية التي 
التقيد  ال�صائقني ب�صرورة  ، ونا�صد  و�صعت للحفاظ على �صالمة اجلميع 
اإىل  ، داعيا  ، للمحافظة على االأرواح واملمتلكات  باالأنظمة وعدم جتاوزها 
التعاون بني خمتلف القطاعات للو�صول اإىل منظومة متكاملة ت�صاهم يف 

حتقيق هدف "جمتمع اآمن وم�صتقر وخال من احلوادث املرورية " .
مبختلف  توزيعها  يتم  التي  التوعوية  والربو�صورات  الكتيبات  اأن  واأو�صح 
تناولت  قد   ، وامل��دار���س   ، واخلا�صة  احلكومية  واجلهات  والطرق  املناطق 

التعريف باحلوادث املرورية واالأ�صباب العامة لها ، اإىل جانب �صرح اأ�صباب 
املخالفات املرورية ومنها ال�صرعة الزائدة ، التجاوزات اخلاطئة ، عدم ربط 
حزام االأمان ، قطع االإ�صارة احلمراء ، عدم امتالك رخ�صة القيادة وعدم 
جتديدها وغرها من املخالفات ، كما ت�صمنت بع�س الن�صائح واالإر�صادات 
ا�صتخدام  ، وعدم  بها  امل�صموح  ال�صرعة  االلتزام بحدود  ، ومنها  لل�صائقني 
الهواتف املحمولة اأثناء القيادة ، والتقيد بربط حزام االأمان وعدم التجاوز 

يف االأماكن املمنوع فيها ذلك ، وعدم اإهمال الفح�س الدوري للمركبة .
بكافة مراحلها  املدار�س  املتنوعة جلميع  امليدانية  الزيارات  واأكد موا�صلة 
وذلك   ، واخلا�صة  منها  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  وجميع  الدرا�صية 
 ، للجميع  امل��روري��ة  الثقافة  ن�صر  يف  املعنية  اال�صرتاتيجية  خطتها  �صمن 
متمنياً للجميع االلتزام بالقواعد املرورية والتعاون مع اجلهات امل�صوؤولة 
لالإبقاء على املجتمع خالياً من احلوادث املرورية ومن الوفيات واالإ�صابات 

اخلطرة .

ما  وتفقد   ، م��ول  ب��راك  امل���روري  التوعية  ملعر�س  بجولة  �صعادته  ق��ام  ث��م 
حتتويه م��ن ل��وح��ات و���ص��ور واط��ل��ع على م��ا اح��ت��واه امل��ع��ر���س م��ن اأعمال 
وعرو�س تراثية اأقيمت على هام�س املعر�س تزامناً مع االحتفال بالن�صف 
من �صعبان "حق الليلة" وما تعك�صه من اأهمية املحافظة على تراث االأجداد 
مع  اجلميع  تعاون وجهود  على  مثنياً   ، الوطنية  الهوية  وتاأ�صيل  واالآب��اء 
اآمن بعيداً عن احل��وادث املرورية يف  اأجل الو�صول مبجتمع  ال�صرطة من 
اأن  ، موؤكداً  املرورية  للحوادث  ال�صحيحة للمجتمع جتنباً  املفاهيم  غر�س 
طلبة  ب��ني  امل��روري��ة  الثقافة  م�صتوى  رف��ع  اإىل  تهدف  املعار�س  ه��ذه  مثل 
املرور  �صرطة  التفاعل بني  وا�صتمرار  التوا�صل  املدار�س، وتعزيز  وطالبات 
اجلهات  بتكرمي  ق��ام   ، ال��زي��ارة  نهاية  ويف   . املجتمعية  الفعاليات  وجميع 
وا�صتقرار  اأم��ن  على  احل��ف��اظ  يف  جهد  م��ن  يبذلونه  مل��ا  ت��ق��دي��راً  املتعاونة 
املجتمع، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح يف ظل توجيهات �صمو قائد عام 

ال�صرطة ال�صديدة .

�نتخاب �إد�رة جديدة جلمعية �ل�صحوح للثقافة و�لرت�ث بر�أ�ش �خليمة
•• ر�أ�ض �خليمة -�لفجر: 

يف  وال���رتاث  للثقافة  ال�صحوح  جلمعية  العادية  العمومية  اجلمعية  اثنت 
راأ�س اخليمة على الدعم واالهتمام الكبر الالحمدود الذي يوليه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة واخيه �صاحب ال�صمو 
را�س اخليمة  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�صمي ع�صو  بن �صقر  �صعود  ال�صيخ 
والقيادة الر�صيدة لربامج ومبادرات اإحياء الرتاث ال�صعبي وحتقيق تناقله 
بني االأجيال وتعزيز برامج احلفاظ على العادات والتقاليد العربية اال�صيلة 

بني االأجيال .
وانتخبت اجلمعية العمومية بح�صور �صاهني ابراهيموه ممثل وزارة تنمية 
املقدحي  �صعيد  حميد  برئا�صة  للجمعية  ج��دي��د  اإدارة  جمل�س   ، املجتمع 
ال�صحي رئي�صا ، عبد اهلل عبداهلل الزبر ال�صحي نائبا للرئي�س ، �صعيد علي 
زيد ال�صلحدي نائب للرئي�س ، حممد علي حروز ال�صحي مديرا للجمعية 
�صعيد علي مر�صد   ، نائب مدير اجلمعية  ال�صحي  را�صد حروز اخلنبويل   ،
ال�صحي اأمني ال�صندوق ، حممد �صعيد ال�صحي اأمني ال�صر العام ، مايد اأحمد 
ال�صحي نائب اأمني ال�صر العام ، علي ح�صن حمدون ال�صحي مدير العالقات 
را�صد  ، علي  العامة  العالقات  نائب مدير  �صعيد اخلنبوبي  احمد   ، العامة 
�صامل ال�صحي مدير الن�صاط الفني ، علي �صعيد �صعدين ال�صحي رئي�س فرقة 
 ، ال�صحوح احلربية ، حممد عبداهلل �صيف اخلنبويل رئي�س فرقة الطبول 
علي �صعيد ال�صحي رئي�س اللجنة الرتاثية ، را�صد احمد تركي ال�صحي نائب 
االإعالمية  اللجنة  رئي�س  احلربي  حممد  �صعيد   ، الرتاثية  اللجنة  رئي�س 
االإعالمية  اللجنة  رئي�س  نائب  ال�صحي  القيطف  �صعيد  حممد   ، الثقافية 
الثقافية ، احمد �صلطان احمد ال�صحي رئي�س اللجنة البحرية ، �صعيد علي 
 ، املتحف  مدير  ال�صلحدي  را�صد  علي  �صعيد   ، امل�صرتيات  مدير  ال�صلحدي 

عبداهلل �صعيد �صليمان اخلنبويل مدير الت�صريفات .  
الرئي�س الفخري للجمعية  ال�صيخ احمد بن حمدان ال مالك  واكد �صعادة 
على حر�س جمل�س اإدارة اجلمعية على ترجمة التوجيهات احلكيمة للقيادة 
ار�صى  وال��ذي  االندثار  من  الوطني  االإرث  هذا  على  املحافظة  يف  الر�صيدة 
اهلل  ب��اذن  له  املغفور  الباين  املوؤ�ص�س  االحت��اد  قيام  منذ  به  االهتمام  معامل 

ال�صيخ زايد بن �صلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه .
وحيت اجلمعية العمومية للجمعية برئا�صة حميد �صعيد املقدحي ال�صحي 
اإدارة اجلمعية كافة اجلهود التطوعية التي بذلها االأع�صاء  رئي�س جمل�س 
ال�صعبي من االندثار وتعا�صد جهودهم  العاملني يف احلفاظ على الرتاث 

مع جمل�س االإدارة واالق�صام واللجان املنظمة لكافة الفعاليات .
املحافظة  يف  اأهدافها  حتقيق  على  اجلمعية  اأع�صاء  حر�س  املقدحي  واك��د 
على الرتاث ال�صعبي وتعزيز توا�صلها املوؤ�ص�صي واملجتمعي يف ظل اال�صراف 
املتوا�صل من وزارة تنمية املجتمع ووزارة الثقافة وتنمية املعرفة من خالل 
وجمتمعية  وثقافية  وت��راث��ي��ة  وطنية  م�صاركة   59 م��ن  ب��اأك��رث  امل�����ص��ارك��ة 

�صعبية.
واالآداب  الفنون  خمتلف  يف  االأ�صيل  ال�صعبي  ال���رتاث  اح��ب��اء  على  والعمل 
والهوايات واالألعاب ال�صعبية واملحافظة عليها من ال�صياع ون�صره مبا يتفق 
الدعم  وتقدمي  امل��واه��ب  �صقل  على  والعمل   ، املجتمع  وتقاليد  ع��ادات  مع 
ال�صامل لهم وت�صجيعهم على خلق املزيد من االبداع ، والتعاون الوثيق بني 
اجلمعية و�صائر اجلمعيات واالأندية واملوؤ�ص�صات باالمارة ويف جميع امارات 
الدولة مبا يخدم امل�صلحة العامة ، والتعاون الوثيق بني اجلمعية ووزارتي 
الثقافة وتنمية املعرفة وتنمية املجتمع والعمل مبا يخدم امل�صلحة العامة 
يف الدولة وما يحقق من �صمعة جيدة لدولتنا الغالية وما يرفع من �صاأن 
ال�صعبية  واالح��ت��ف��االت  املنا�صبات  يف  وامل�صاركة   ، ما�صيها  وع��زة  حا�صرها 

بالطريقة التي تعرب عن حب الوطن واالإخال�س له واحياء احلفالت .
اىل  ع�صو   273 من  اجلمعية  يف  الع�صوية  تنامي  على  العمومية  واثنت 

ع�صو.  289
واالإعالمية  الثقافية  اللجنة  رئي�س  احلربي  عبداهلل  حممد  �صعيد  وق��ال 
اخلري  ل��ب��ازاره��ا  نظمت  املا�صية  ال���دورة  خ��الل  اجلمعية  ان  اجلمعية  يف 
واحتفلت بيوم الرتاث الوطني واالأ�صالة اخلليجية مكرمة اأ�صحاب املتاحف 
اخلا�صة ورجال الرتاث واملزادات باخلليج كما �صاركت يف ت�صوير فلم وثائقي 
واأ�صدرت قر�صني مرنني مت�صمنان 28 قطعة وفنية وثالث �صالت وطنية 

مبنا�صبة اليوم الوطني. 
�صباق  يف  االأول  امل��رك��ز  على  احل�صول  م��ن  للجمعية  ال�صحي  ق��ارب  ومتكن 
اىل  باالإ�صافة  بدبي  للتجديف  مكتوم  ال  كا�س  ب�صباق  �صارك  كما  ابوظبي 
تاأ�صي�س اجلمعية لفرقة الرواح من �صغار ال�صن وم�صاركة الفرق احلربية 
باجلمعية يف 47 احتفالية وطنية عامة ، باالإ�صافة اىل امل�صاركة يف مهرجان 
ومهرجان  الثاين  التطوعي  اخلليجي  وامللتقى  للفنون  ال��دويل  الفجرة 

تراث االمارات وبالقرية الرتاثية بكورني�س القوا�صم .
وك�صفت اجلمعية العمومية عن توجه اجلمعية ال�صتكمال م�صروعها املعماري 
الرتاثي القرية الرتاثية وميدان تدريب الفنون واالأ�صواق القدمية والعمل 

على توثيق الفنون واحلرف الرتاثية ونباتات الطب ال�صعبي .

مدر�صة �لأرقم حتتفل بتخريج طالب �ل�صف �لثاين ع�صر للعام �لدر��صي 2016  - 2017 
•• دبي-و�م:

اخلا�صة  االأرق�����م  م��در���ص��ة  نظمت 
تخريج  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ح���ف���ال  ب���دب���ي 
للعام  ع�صر  ال��ث��اين  ال�صف  ط��الب 
2017- وذلك   2016 الدرا�صي 
حت����ت رع����اي����ة ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ي��د بن 

حمدان بن را�صد اآل مكتوم.
الدكتور  ����ص���ع���ادة  احل���ف���ل  ح�����ص��ر 
عي�صى الب�صتكى رئي�س جامعة دبي 
رئي�س جمل�س  ال��زرع��وين  واأح��م��د 
اأم��ن��اء امل��در���ص��ة وع���دد م��ن قيادات 
واالجتماعي  ال����رتب����وي  ال���ع���م���ل 
واإدارة  ال��ط��ل��ب��ة  اأم�������ور  واأول�����ي�����اء 

املدر�صة.
واأ�����ص����اد اأجم����د اجل����رب م��دي��ر عام 
له خ��الل احلفل  كلمة  املدر�صة يف 
حمدان  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  برعاية 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ح��ف��ل تخرج 
للعام  ع�صر  ال��ث��اين  ال�صف  ط��الب 

الدرا�صي 2016 2017- .
واأع�������رب اجل����رب ع���ن ال��ف��خ��ر ب���اأن 
م��در���ص��ة االأرق������م اخل��ا���ص��ة بدبي 
خا�صة  وخلق  علم  منارة  اأ�صبحت 
املا�صية  ال�صنوات  اأن طلبتها وعرب 
كانوا وم��ازال��وا خر ممثل الأ�ص�س 

العلم احلديث واخللق القومي .
وقام �صعادة الدكتور عي�صى ب�صتكي 
واأح��م��د ال��زرع��وين واأجم���د اجلرب 
ب����ت����ك����رمي ال�����ط�����الب اخل���ري���ج���ني 
الثاين ع�صر  واملتميزين يف ال�صف 

من الق�صمني العام واملتقدم.

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04008382016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02051272015  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : نيكوال�س انرتيورز - ذ م م
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  حممد خليفة عبداهلل حممد العطيه  
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي باالتي:

1- ال���زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت���وؤدي للمدعي ب��دل االي��ج��ار اع��ت��ب��ارا من 
تاريخ  �صنوي مقداره 52000دره��م وحتى  ايجار  بدل  بواقع   2015/5/1

االخالء 
2- اخالء املاجور وت�صليمه خاليا من ال�صواغل 

3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر يوم 
املبينة  املهلة  خ��الل  التنفيذ  عن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�صر  تاريخ  من 

�صوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/00449/2017 / �سكني  

اىل امل�صتانف �صده : ح�صه را�صد حممد امني الر�صيد و عمر افتخار 
 وتامر ر�صاد ، وامره �صيد احمد ر�صاد 

مبا اأن امل�صتانف  : �صفر تاون للعقارات 
قد اأقام �صدكم اال�صئناف  03/00449/2017/ �صكني  امام املركز بطلب بالتايل : 

الغاء احلكم امل�صتانف والق�صاء جمددا -  قبول االئحة �صكال لتقدميه يف امليعاد الغاء 
ال�صحة  ولعدم  بالدعوى  النتفاء  موجهتمها  يف  الدعوى  برف�س  والق�صاء  احلكم 

والثبوت بطالن االعالن باحلكم وال�صند التنفيذي 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى.  

املوافق  االثنني  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
االوىل(  اال�صتئنافية  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام   3.30 ال�صاعة   2017/5/15
بالدائرة اال�صتئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى، 
وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  يتم ا�صدار هذه الوثيقة 

الكرتونيا وال تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/453  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عزيز الرحمن حكام خان حكام خان  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ زياد بن حممد �صعيد بن عبداهلل العرفج   قد اأقام عليك الدعوى 
والت�صامم  بالت�صامن  والثانية  االول  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره )250.000 درهم( تعوي�صا جابرا عما حلق به من 
الر�صوم  الزامهما  م�صتدمية  عاهة  عنها  نتجت  وم�صتقبلية  وادبية  مادية  ا�صرار 
املوافق   ال��ث��الث��اء    ي��وم  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�صة  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل 
2017/5/16  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/698  مدين  جزئي              

امل��دع��ي/ ام  ���ص��ارور اقبال جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-م���رزا 
ال�صرعي على  وال��ويل  الكرمي عبدالغني  / ف�صل  املتوفى  وال��د  ب�صفته   - ال  دي عبد 
اأق��ام عليك  الكرمي عبدالغني -  قد  الق�صر جنيد وجبيد وجابد ف�صل  املتوفى  ابناء 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )200.000 درهم(  على 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  واملعنوية   املادية  اال�صرار  عن  التعوي�س  �صبيل 
والفائدة   9% �صنويا من تاريخ  �صرورة احلكم نهائيا وحتى ال�صداد التام.   وحددت 
 Ch2.D.17 لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/31  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1382  جتاري جزئي              

ان  االق��ام��ة مبا  م��رك��ادو جمهول حمل  بيجاي  دول�صي  1-م��اري��ا   / املدعي عليه  اىل 
: عبداهلل حمد  عبداهلل عمران  ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/ 
العمران ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
 %2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   49530.27( وق��دره  مببلغ 
�صهريا من تاريخ اال�صتحقاق يف 2011/12/20 وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة    2017/5/18 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل)علما باأنه مت احالة الدعوى 

اىل املحكمة التجارية اجلزئية( 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/333  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-خالد مو�صى حممد احمد �صاهني  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ جا�صم علي حممد زاكري قد اأقام عليك الدعوى 
املدعي عليه مببلغ وقدره )70000  درهم(  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
وحتى  املبلغ  ا�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  وامل�صاريف   وال��ر���ص��وم 
ال�صداد ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�صة ي��وم االث��ن��ني  امل��واف��ق  2017/5/15  
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/697  مدين  جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ي��ام��ن ج��م��ال ح��اف�����س جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ ح�صام حممد م�صعود الدرهوبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهم مببلغ وقدره )225.000 
درهم( املتبقية من ح�صيلة بيع ال�صيارة اللملوكة للمدعي والر�صوم وامل�صاريف 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  املبلغ  لذلك  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/5/25  ال�صاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1204  جتاري جزئي              

ب��اول��و���س  جم��ه��ول حمل  ال��وك��ل  ب��ن  امل��دع��ي عليه / 1-�صنجيت جامي�س  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ �صركة ويباك للتجارة - �س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
وحقوق  ال�صركة  ممتلكات  بت�صليم  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
جل�صة  لها  وح��ددت  امل���رور.   وكلمة  امل�صتخدم  ا�صم  فيها  مبا  الفكرية  ملكيتها 
 Ch1.C.14 يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/16  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل )علما بانه 

مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1241  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بريليانت بايزيك�س - مينا - م د م �س  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اإيه اي اإ�س براند الب منطقة حرة - ذ م م وميثله : اأمل عمر ال�صبيعي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )206375.33 
دره���م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ اال�صتحقاق  
ال�صاعة  املوافق  2017/5/17   التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم االرب��ع��اء   ال�صداد  وحتى 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 
اإدارة الدعوى اىل حمكمة  باأنه مت احالة ملف الدعوى من مكتب  على االأق��ل )علما 

التجارية اجلزئية(. 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/970  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-انوار ال�صرق االو�صط للمنتجعات ال�صياحية  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ منى بنت �صالح بن �صليمان النفي�صه وميثله : حميد غالم 
دروي�س ابراهيم   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  
مببلغ وقدره )252596 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
من تاريخ توقيع العقد وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  
2017/5/31  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/867  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-براتيك للتجارة العامة -  �س ذ م م  2-�صاكيت جينتال �صوبا�س 
�صانت جيندال 3-�صوبا�س �صاند جورا الل جندال  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
م�صرف الهالل - �س م ع وميثله : عبدالرحمن حممد عي�صى جمعة   قد اأقام عليك 
بينهم  فيما  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
بان يدفعوا للم�صرف املدعي املبلغ املدعي به البالغ ) 29722509.43 درهم( والر�صوم 
لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
 Ch2.E.22 جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/31  ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1138  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�صركة مودا كا�صا - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
: م�صر حليم كنعان   قد  م ل وميثله  - �س  العربية  التاأمني  �صركة  املدعي/ 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
)227.711.83 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من 
التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����ص��اع��ة   2017/5/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1292  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- ال�صراي ملواد البناء - �س ذ م م - حاليا - ميربي فر�س فود ا�صتور 
- �س ذ م م - �صابقا - 2-اندري �صبالتاكوف  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
دبي اال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة - وميثله : عبا�س نا�صر علي نا�صر احلواي   
املطالبة مببلغ وق��دره )486.119.30 درهم مبا  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد 
يعادل عدد 194.447.72 كيلو جرام من ال�صكر والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   
بالقاعة  ���س  ال�صاعة 8.30  امل��واف��ق  2017/5/24   االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
اأي��ام على االأق��ل ويف  لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1234  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ني�صتور ارفالو كا�صتيلو  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
ال�صام�صي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ني�صتور 
ارفالو كا�صتيلو مببلغ وقدره )49.649.22 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 2.49% �صهريا من تاريخ اال�صتحقاق  احلا�صل يف 2011/12/20 وحتى ال�صداد 
التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/16  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/698  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بي�صنو بر�صاد جوراهاري ب�صوياي 2-اأمين عبدالرحمن مر�صود 
3-عبدالكرمي عبداملجيد عبدالكرمي دردونه  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
كلثم بي بي - ب�صفتها زوجة ومن ورثة املتوفى/ ف�صل الكرمي عبدالغني -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )200.000 درهم( 
على �صبيل التعوي�س عن اال�صرار املادية واملعنوية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% �صنويا من تاريخ �صرورة احلكم نهائيا وحتى  ال�صداد التام.   وحددت لها 
جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/31  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/757  مدين  جزئي              

ان  ابيليدو جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-اري���ن  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ان��ور حممد دروي�س  قد  املدعي/ ه�صام حممد 
والر�صوم   - دره���م   11000/= وق����دره  مببلغ  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
املوافق  2017/5/23   الثالثاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  وامل�صاريف.  
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/259  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1-ايكارد بروي  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

لويدز تي ا�س بي بنك بي ال �صي وميثله : �صمر حليم كنعان    نعلنكم باحلكم 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/734 عقاري كلي يوم االحد  بتاريخ  2017/1/16 
بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )605314.85(  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- 
وت�صليمه اىل طالب  ال�صداد   بواقع  9% حتى متام  القانونية  والفائدة  دره��م 
التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االعالن.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/244  تنفيذ عقاري   
ان طالب  املنفذ �صده/1-مهدي رم�صان جهانفر جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
اآل  : احمد ح�صن رم�صان  م ع وميثله  الوطني - �س  االإم���ارات دبي  التنفيذ/بنك 
علي نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/695 عقاري كلي يوم االربعاء 
بتاريخ  2017/1/10 باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره 
)2329885.09( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�صداد  وت�صليمه اىل 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االعالن. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/62  نزاع تعيني خربة جتاري                     
م�صوؤولية  ذات   - واملقاوالت  للنقل  ال�صعفار  �صركة  �صده/1-  املتنازع  اىل 
حمدودة جمهول حمل االقامة مبا ان املتنازع/ علي البناء لل�صيانة - �س 
ذ م م وميثله :  علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اقام عليك الدعوى 
املطالبة بندب خبر متخ�ص�س مع الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صايف 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/13  
ال�صاعة 9.30 �س مبكتب امل�صلح  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/26  نزاع تعيني خربة مدين                     

اىل املتنازع �صده/1- �صركة حممد كا�صف لالإلكرتونيات - �س ذ م م 2-حممد كا�صف 
نظر احمد خواجا - عن نف�صه وب�صفته مدير �صركة حممد كا�صف لالإلكرتونيات  
م م وميثلها  ذ   - املتطورة  االأنظمة  �صركة  املتنازع/  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
مديرها ح�صان ثابت نعمان - وميثله : اإبراهيم ح�صن اإبراهيم املال -  قد اقام عليك 
الدعوى املطالبة بندب خبر متخ�ص�س مع الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صايف 
املعجل بال كفالة. وح��ددت لها جل�صة يوم  بالنفاذ  املحاماة و�صمول احلكم  واتعاب 
مكلف  فانت  ل��ذا  امل�صلح   مبكتب  ���س   8.30 ال�صاعة   2017/5/15 امل��واف��ق  االث��ن��ني 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/46    تظلم مدين               

خ��ان   جمهول  احمد  زي��ب خمتيار  / 1- حممد جهان  املتظلم �صده  اىل 
حمل االقامة مبا اأن التظلم /بريانكا بريتفي داوار - قد اقام عليك التظلم 
التحفظي رقم 21/2017  املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم تظلم يف احلجز 
مدين -  وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/23  ال�صاعة 8.30 
اأو من ميثلك  �صباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة 

ح�صوري   
            رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/20 مدين  كلي                              

حمل  جمهويل  جيفري  2-وا�صيني  جيفري   لي�صلى  ب��ري��ان   -  1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
ع��ب��داهلل رحمه  ع��ب��داهلل رحمه   : وا�صيني جيفري وميثله  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا 
العوي�س ال�صام�صي مبا ان املدعي/ وا�صيني جيفري قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/4/25 احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
العامة  للقيادة  التابع  اجلنائي  املخترب  ب��ن��دب    : املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  املحكمة 
ل�صرطة دبي ليندب بدوره احد خرباء اخلطوط العاملني لديها وحددت امانة خربة 
قدرها ثالثة االف درهم الزمت املدعية بايداعها خزينة املحكمة.  وحددت لها املحكمة 
 Ch2.E.21 جل�صة يوم االحد املوافق 2017/5/21 ال�صاعة 30 : 09 �صباحا يف القاعة
باحلكم  والثاين  االول  عليهما  املدعي  والع��الن  املاأمورية  مببا�صرة  اخلبر  الخطار 

التمهيدي بالن�صر. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1300  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ال نوازيت بروفن�صال امتو�صفر كويف �صوب وحلويات 
- �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ جرين هاو�س لتجارة املواد 
الغذائية - ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )7745 درهم( والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.13 يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/16  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/663  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-وورلد وايد اأوك�صنرز ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �صاين انرتنا�صيونال ديفيلومبنت ليمتد وميثله : حممد را�صد حممد 
بن جرب ال�صويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )596408.66 درهم( والر�صوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة 
التام. وحددت لها جل�صة  ال�صداد  والفائدة  12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى 
 Ch2.E.22 ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة  املوافق  2017/5/29  يوم االثنني  
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1058  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جيت وي للمقاولني - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ �صركة يوجي العاملية التجارية - ذ م م وميثله : حممد �صلمان ح�صن 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ال�صابري   قد 
مببلغ وقدره )16.326 درهم( والر�صوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ املطالبة  الق�صائية وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/5/23  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/545  جتاري كلي               

التوقيع  يف  وميثلها  م  م  ذ  �س   - لال�صتثمار  ال�صيف  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
واالداره خالد ح�صن القا�صمي  2-خالد ح�صن القا�صمي  جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ عائ�صة حممد خمي�س وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�صني -  قد اأقام 
وقدره )900000  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
التام.   ال�صداد  اتعاب املحاماة والفائدة  12% وحتى  درهم( والر�صوم وامل�صاريف و 
بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س  املوافق  2017/5/15   وح��ددت لها جل�صة يوم االثنني  
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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بليلة  بالأطفال  " حتتفي  د�ون  " متالزمة 
�لن�صف من �صعبان

•• دبي-�لفجر : 

باجلمعية  التطوير  ومركز  داون  ملتالزمة  االإم���ارات  جمعية  هناأت 
عموم االأطفال اأع�صاء اجلمعية باحتفالية االأطفال بليلة الن�صف من 
�صعبان وا�صت�صافت اجلمعية  يف قاعتها ام�س االأطفال يف احتفالية 
تراثية �صمن فعاليات عام اخلر التي عربت عن تقديرها و�صكرها 
اأولياء االأمور مل�صاركتهم وادخالهم الفرحة يف نفو�س االأطفال واحياء 

الرتاث ال�صعبي االإماراتي الذي ارتبط بفرحة الطفولة .

امينة  االإدارة  جمل�س  ع�صو  نا�صر  ح��اج��ي  ن���وال  االح��ت��ف��ال  و�صهد 
ال�����ص��ن��دوق وال��دك��ت��ور امي���ان ج���اد امل�����ص��ت�����ص��ارة ال��رتب��وي��ة باجلمعية 
واال���ص��ت��اذ حم��م��ود ع��ط��وان امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي وج��م��ع م��ن االأمهات 
ال�صقية  براجمها  على  اجلمعية  اإدارة  االأمهات  و�صكرت   . واالأطفال 
الوطنية  للمنا�صبات  املتوا�صلة  ومواكبتها  املجتمع  م��ع  املتوا�صلة 
يف  ال��ق��ادم��ة  لفعاليتها  اجلمعية  وت�صتعد   . وال��دي��ن��ي��ة  وال��رتاث��ي��ة 
ال��رتح��ي��ب ب��االأع�����ص��اء واأم��ه��ات��ه��م ب��االح��ت��ف��ال مب��ق��دم �صهر رم�صان 

املبارك بحفل االإفطار ال�صنوي .

�سفحة خ��سة على املوقع الإلكرتوين لت�سجيع تطوع املوظفني يف خدمة املجتمع 

هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق برنامج �لعمل �لتطوعي دعمًا لـ "عام �خلري"
•• دبي-�لفجر: 

ال��ت��زام هيئة كهرباء ومياه  اإط��ار  يف 
املجتمعية،  مب�������ص���وؤول���ي���ت���ه���ا  دب������ي 
ل�  ال�صامية  االأه��داف  مع  وان�صجاماً 
»عام اخلر«، د�صنت الهيئة برناجماً 
بني  التطوعي  العمل  لدعم  جديداً 
الهيئة عرب �صفحة خا�صة  موظفي 
على موقعها االإلكرتوين حتت عنوان 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  »ب��رن��ام��ج هيئة 
الفر�صة  الإتاحة  التطوعي«،  للعمل 
للم�صاركة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي  اأم�����ام 
وامل�صاريع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ربام���ج  يف 
اخل��ري��ة، ع��رب تخ�صي�س ج��زء من 
وقتهم للعمل التطوعي اأثناء �صاعات 

الدوام الر�صمي وخارجه. 
الطاير،  حممد  �صعيد  �صعادة  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
"تهدف  دب��ي:  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
برنامج  اإط����الق  خ���الل  م��ن  الهيئة 

هذا االإطار.
واأردف �صعادته بالقول: انطالقاً من 
التنمية  لتعزيز  املتوا�صلة  جهودنا 
االجتماعية، نلتزم بتعزيز امل�صوؤولية 
املجتمعية، وتر�صيخ روح التطوع بني 
املجتمع،  واأف����راد  موظفينا  اأو���ص��اط 
للعمل  الهيئة  ب��رن��ام��ج  اأطلقنا  ل��ذا 
اإ�صافة هامة  التطوعي، الذي ميثل 
عددها  البالغ  املجتمعية  مل��ب��ادرات��ن��ا 
27 مبادرة جمتمعية؛ تندرج �صمن 
تغطي خمتلف  رئي�صاً  12 برناجماً 
جماالت العمل املجتمعي واالإن�صاين 
يف اإطار املحاور الثالثة لعام اخلر، 
جهات  م��ع  بالتعاون  تنفيذها  ويتم 
يف  رائ��دة  وعاملية  حملية  وموؤ�ص�صات 
واملجتمعي.  االإن�صاين  العمل  جمال 
ون��ت��ط��ل��ع م���ن خ���الل ه���ذه اخلطوة 
نفو�س  يف  الوطن  خدمة  غر�س  اإىل 
االأجيال اجلديدة لتكون رديفاً حلب 
اأبناء  قلوب  يف  تر�صخ  ال��ذي  ال��وط��ن 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
التطوعي  ال��ع��م��ل  م��ف��ه��وم  برت�صيخ 
رمزاً  ليظل  جمتمعنا،  اأو����ص���اط  يف 
بني  والت�صامح  والتكاتف  للتعا�صد 
اأ�صا�صياً  وع���ام���اًل  امل��ج��ت��م��ع،  اأف������راد 
املواطنة  روح  وت���ع���زي���ز  ت��ع��م��ي��ق  يف 
ال�����ص��احل��ة، واالن���ت���م���اء ل����رتاب هذا 
اأهداف  ال��ع��زي��ز، مب��ا يحقق  ال��وط��ن 
2021 وخطة دبي  روؤي��ة االإم���ارات 
الهيئة  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة   ،2021
نعمل  �صعادته:  واأ�صاف   ".2021
يف ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي على 
حت��ق��ي��ق ���ص��ع��ادة ال��ن��ا���س م���ن خالل 
ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�س 
دور  وت��ر���ص��ي��خ  املجتمعي،  امل��ج��ال  يف 
موظفي  ب����ني  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل 
الوطن من  ون�صر اخلر يف  الهيئة، 
خالل مبادرات جمتمعية م�صتدامة. 
ونتبنى ا�صرتاتيجية وا�صحة وحزمة 
واخلرية  االإن�صانية  امل��ب��ادرات  م��ن 

العمل التطوعي عرب �صفحة خا�صة 
ت�صهيل  اإىل  االإلكرتوين  املوقع  على 
اختيار الربامج واملبادرات املجتمعية 
ال��ت��ي ت��ن��ا���ص��ب اه��ت��م��ام��ات وق����درات 
واالأوقات  املتطوعني من موظفيها، 
ومن  املجتمع،  خلدمة  لهم  املنا�صبة 
وخلق  ال�صعادة  ن�صر  يف  االإ�صهام  ثم 

بيئة اإيجابية حمفزة. 
وياأتي ذلك يف اإطار عمل الهيئة على 
وتطوير  التطوعي  العمل  ماأ�ص�صة 
املتكامل  املجتمعي  العمل  منظومة 
املجتمع  خدمة  �صبيل  يف  الهيئة   يف 
وت���ع���زي���ز ال��ت��ك��ات��ف وال���ت���الح���م بني 
اإعالن  مع  ان�صجاماً  اأف���راده،  جميع 
بتوجيهات  اخل����ر«  »ع����ام   2017
من �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه 
مع توجيهات �صاحب  اهلل، ومتا�صياً 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

الرائدة التي ا�صتلهمناها من حكمة 
�صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، رعاه اهلل، الذي 
قال: اأ�صرع و�صيلة لتكون �صعيداً هي 
اأن تغر�س ال�صعادة يف نفو�س النا�س. 

وال يقت�صر دورنا على توفر خدمات 
م�صتويات  ب��اأع��ل��ى  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء 
اجلودة والكفاءة واالعتمادية، واإمنا 
ن�صعى لدعم اال�صتدامة االجتماعية 
اإمارة دبي  واالقت�صادية والبيئية يف 
ودول���ة االإم����ارات ب�صكل ع��ام. ولي�س 
العمل  ب��رن��ام��ج  اإط�����الق  م�����ص��ت��غ��رب��اً 
لطاملا  ح��ي��ث  اجل����دي����د،  ال��ت��ط��وع��ي 
���ص��ك��ل��ت امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ج���زءاً 
الهيئة  ا�صرتاتيجية  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ال 
مدى  فعلى  ال��ع��ام،  ال�صالح  خلدمة 
اأطلقنا  ع���ق���ود،  خ��م�����ص��ة  م���ن  اأك�����رث 
ال���ع���دي���د م���ن امل�����ب�����ادرات وال���ربام���ج 
الرائدة يف جمال التنمية املجتمعية، 
يف  الهيئة  مكانة  تعزيز  يف  اأ�صهم  ما 

�صفحة  ي��وف��ر  االأوىل،  امل��رح��ل��ة  يف 
خا�صة لكل متطوع حت�صب ال�صاعات 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ال���ت���ي ����ص���ارك ف��ي��ه��ا، يف 
على  نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي  خ��ط��وة 
م�صتوى الهيئات احلكومية يف دولة 
اأه��م��ي��ة هذه  اإىل  االإم�������ارات، م��ل��ف��ت��اً 
اخلطوة يف تعزيز اإجنازات الهيئة يف 
والتي  املجتمعية،  امل�صوؤولية  جم��ال 
اأدت خالل ال�صنوات املا�صية اإىل رفع 
 82% م��ن  امل��ج��ت��م��ع  ���ص��ع��ادة  ن�صبة 
عام  يف   89% اإىل   2013 ع��ام  يف 

اأر�صها،  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني  االإم������ارات 
اإليه  ن�صعى  ال���ذي  االأ���ص��م��ى  فهدفنا 
جميعاً هو تعزيز روح الوالء، وتقوية 
ي�صوده  م��ت��م��ا���ص��ك  جم��ت��م��ع  دع���ائ���م 
الوطنية  ب��ال��ه��وي��ة  ال��ف��خ��ر  ���ص��ع��ور 
الفرد  ���ص��ع��ادة  واالن���ت���م���اء وحت��ق��ي��ق 
واملجتمع، و�صواًل اإىل م�صتقبل اأكرث 

اإ�صراقاً الأجيالنا القادمة.
وك�صف الطاير عن عزم الهيئة على 
داخلي  اإل����ك����رتوين  م���وق���ع  اإط������الق 
تطوعية  م�����ب�����ادرة   11 ي��ت�����ص��م��ن 

اإىل  و�صولها  اإىل  اإ�صافة   ،2016
اإر�صادات  تطبيق  يف  متقدم  م�صتوى 
االأيزو 26000 يف جمال امل�صوؤولية 
العديد  على  وح�صولها  املجتمعية، 
يف  العاملية  وال�صهادات  اجل��وائ��ز  من 
من  املجتمعية،  امل�صوؤولية  جم��االت 
 )8000 اأو  يف  )اإم  ���ص��ه��ادة  ب��ي��ن��ه��ا 
املجتمعية،  امل�����ص��وؤول��ي��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
حكومية  موؤ�ص�صة  اأول  بذلك  لتكون 
ه��ذا االعرتاف  دب��ي حت�صل على  يف 

العاملي.

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج بافاريا لت�صليح 

ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1121554 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مرمي ح�صن علي جمعه البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صامل الر�صة حممد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة االمرباطور 

CN 1126900:العمال طابوق والبال�صرت رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فاطمة �صعيد مرهون العي�صائي %100

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد �صيف حمد �صليمان العامري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد وارث حممد بوتا

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ار�س الغد لتجارة اخل�صراوات والفواكه 

رخ�صة رقم:CN 1131777  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/ار�س الغد لتجارة اخل�صراوات والفواكه
ARD AL GHAD VEGETABLES AND FRUITS TRADING

اىل/بلو �صتار لتجارة لوازم التدخني      
BLUE STAR SMOKING ACCESSORY TRADING

تعديل عنوان/من العني العني منطقة اليحر بناية عفرة �صعيد زوجة حمد �صعيد بن 
تري�س الظاهري اىل العني العني و�صط املدينة قطعة 282 حمل 2 بناية ديار للتطوير 

�س م ع )فرع العني(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع ادوات ولوازم التدخني - بالتجزئة )4723002(

تعديل ن�صاط/حذف بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بيج بوك�س لل�صيانة العامة  

رخ�صة رقم:CN 2119686  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/بيج بوك�س لل�صيانة العامة
BIG BOX GENERAL MAINTENANCE

اىل/بيج بوك�س للمقاوالت وال�صيانة العامة      
BIG BOX GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03646/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : تي ان تي لهدم املباين - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : ورثة/ حممد عبداهلل علي اجلا�صم - وميثلهم / الو�صي على الرتكة ال�صيد/ ر�صا 
دروي�س ال رحمه 

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03646/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
الكهرباء  فواتر  قيمة  و�صداد  الفعلي  االخ��الء  تاريخ  ايجار حتى  من  ي�صتجد  ما   - مالية  مطالبة 

واملياه عن تلك الفرتة 
م��ن 2016/4/10 وحتى  للفرتة  للماجور  االج���رة  ���ص��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ي  ان   - اخ��الء عقار 
2017/1/9 فرت�صد بذمته مبلغ 52.000 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او االخالء 

يف 2016/12/12 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد 3 �صيك مببلغ 52.000 درهم كقيمة ايجارية وتبني ان 

احل�صاب مغلق 
مطالبة مالية - قيمة باقي ال�صيك مبا ان مت ت�صجيل الدعوى اكرتونيا مببلغ 52000 درهم قيمة 

ال�صيكات مبا ان قيمة جميع ال�صيكات 52500 درهم  
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهر 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعادة اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم االربعاء املوافق 2017/5/17 
ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة اخلام�صة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات . 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/08927/2016 �سكني ل�سنة 2016   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن /  �صيف باحل�صا للعقارات 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / االن اميل مو�صي�صيان - لبناين اجلن�صية 

العنوان : جمهول حمل االقامة 
منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/2/14  

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  1- باخالء املدعي عليه من العقار املوؤجر املبني باالأوراق
2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 15750 درهم بدل ايجار عن املدة من 2016/10/1 
وحتى 2016/12/31 وما ي�صتجد منه اعتبارا من اليوم التايل لهذا التاريخ وحتى تاريخ حتقق 

االخالء الفعلي باتفاق الطرفني او حتى اإمتام تنفيذ احلكم باالخالء ايهما اقرب
3- بالزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�صتهالك املياه والكهرباء 

4- بالزام املدعي  عليه مببلغ 1000 درهم قيمة غرامة ارجتاع ال�صيك املبني باالأوراق 
5- بالزام املدعي عليه بامل�صروفات ، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/بالن�سر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/03080/02  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / لوت�س جراند لل�صقق الفندقية - ديرة  - العنوان : اإمارة دبي - 
ديرة - هور العنز - ابوهيل - مكتب رقم )ام 3( - الطابق امليزانني - بجوار امل�صت�صفى الكندي 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه / �صفن اليفن للدعاية واالعالن - ذ م م  - العنوان : اإمارة دبي - 
 ديرة - هور العنز - ابوهيل - مكتب رقم )ام 12( - الطابق امليزانني - بجوار امل�صت�صفى الكندي 

منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/4/26 - حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 
 اوال : بالزام املدعي عليها امل�صتاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها خالية من ال�صواغل للمدعية
االف  وع�صرة  مائة  وقدره )110.194.46(  ب�صداد مبلغ  امل�صتاأجرة  عليها  املدعي  بالزام   : ثانيا 
ومائة واربعة وت�صعون درهم و�صتة واربعون فل�س للمدعية وذلك عن القيمة االيجارية للفرتة 
الفعلي  تاريخ االخ��الء  ي�صتجد بعدها من اجرة حتى  من 2015/9/20 حتى 2017/4/2 ومبا 

بواقع اجرة �صنوية قردها 71.736.00 درهم. 
ثالثا : بالزام املدعي عليها امل�صتاجرة بتقدمي �صهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

رابعا : بالزام املدعي عليها امل�صتاأجرة مب�صاريف الدعوى. 
لذلك  الطعن  من  ليمكن  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/بالن�سر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/03083/02  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / لوت�س جراند لل�صقق الفندقية - ديرة  - العنوان : اإمارة دبي - 
ديرة - هور العنز - ابوهيل - مكتب رقم )ام 3( - الطابق امليزانني - بجوار امل�صت�صفى الكندي 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه / عبداخلالق بن غريب بن م�صعود اليامي  - العنوان : اإمارة دبي - 
 ديرة - هور العنز - ابوهيل - مكتب رقم )  1M( - الطابق امليزانني - بجوار امل�صت�صفى الكندي 

منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/5/3 - حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 
 اوال : بالزام املدعي عليه امل�صتاأجر باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها خالية من ال�صواغل للمدعية
ثانيا : بالزام املدعي عليها امل�صتاأجر ب�صداد مبلغ وقدره )165.000.00( مائة وخم�صة و�صتون 
الف درهم للمدعية وذلك عن القيمة االيجارية للفرتة من 2015/2/20 حتى 2017/4/2 ومبا 
 ي�صتجد بعدها من اجرة حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع اجرة �صنوية قردها 78.525.00 درهم. 

ثالثا : بالزام املدعي عليها امل�صتاجرة بتقدمي �صهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
رابعا : بالزام املدعي عليها امل�صتاأجرة مب�صاريف الدعوى. 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03837/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عبيد حممد عبيد علي 
مبا اأن املدعي : عبدالواحد بن �صبيب العقارية - بن �صبيب العقارية �صابقا   

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03837/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما ي�صتجد من ايجار حتى االخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد االجرة للماجور للفرتة من انتهاء العقد يف 2017/3/31 
وحتى 2017/4/26 فرت�صد بذمته مبلغ )5.129 درهم( وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او 

االخالء يف 2017/4/17 
مطالبة ماليه - انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ )5.129 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من انتهاء 

العقد يف 2017/3/31 وحتى 2017/4/26 ورغم اخطاره يف 2017/4/17 ميتنع عن ال�صداد
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س )ال�صرط اخلا�س والبارز يف ظهر العقد( على غرامة 3000 

درهم يف حال رفع  دعوى ايجارية 
وحتى   2017/3/31 يف  العقد  انتهاء  بعد   ) يوما   26( ع��دد  غ��رام��ة  دره��م   13000  - مالية  مطالبة 
2017/4/26 وما  ي�صتجد من غرامات تاأخر بواقع 500 درهم عن كل يوم حتى االخالء التام )ح�صب 

ال�صرط اخلا�س املطبوع والبارز بظهر العقد(  
الزام بت�صليم م�صتندات - الزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 
ال�صاعة  املوافق 2017/5/14  بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم االحد  اللجنة الق�صائية اعالنكم  وقررت 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  االوىل(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. 

فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03613/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : هوي جا للتجارة العامة - �س ذ م م - فرع 

مبا اأن املدعي : طاهر حممد �صعيد عبدالرحيم عبدالرحمن   
 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03613/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - حيث ان امل�صتاأجر مل ي�صدد بدل االيجار وحيث انه ما زال ي�صغل املاأجور 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/12/2 
وحتى 2017/4/19 فرت�صد بذمته مبلغ 123470 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره 

بال�صداد او االخالء يف 2017/2/8 
مطالبة مالية - انه تر�صد ذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/12/2 

وحتى 2017/4/19 رغم اخطاره يف 2017/2/8 ميتنع عن ال�صداد.  
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهر املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم االحد املوافق 2017/5/21 
واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  التا�صعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�صاعة 
مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�صتندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03984/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : زهلني ليو  
 مبا اأن املدعي : امنه حممد علي العوي�س    

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03984/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد ما ي�صتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/5/3 

وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع )100000( درهم �صنويا 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2014/11/10 وحتى 
2017/5/2  فرت�صد بذمته مبلغ وقدره 241666  درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد 

او االإخالء يف 2017/3/8
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ وقدره 241666 درهم كقيمة ايجارية للفرتة 

من  2014/11/10 وحتى 2017/5/2 و رغم اخطاره يف 2017/3/8 ميتنع عن ال�صداد.
من  والب��د  واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�صتاجر  ان   - م�صتندات  بت�صليم  ال��زام 

تطهر املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/16 
مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  التا�صعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�صاعة 
مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.  تاريخ  من 

وم�صتندات 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03241/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : حممد قا�صم غالم قا�صم - وكا�صف علي �صاهد علي 

مبا اأن املدعي :  فوزية علي عبداهلل  -  وموؤ�ص�صة العي�صى العقارية
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03241/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

الجرة  ا  قيمة  دره��م(  وخم�صمائة  الفا  وع�صرون  )اثنان  دره��م   22.500 وق��دره  مبلغ   - مالية  مطالبة 
م�صتحقة  ايجارية  قيمة  من  تالها  وم��ا   ،  2016/9/22 حتى  م   2015/12/30 من  الفرتة  عن  املتاأجرة 

واي�صا ما ي�صتجد حتى االخالء التام 
وحتى   2015/12/30 م��ن  للفرتة  للماجور  االج���رة  ���ص��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 

2016/9/22 ورغم اخطاره يف 2016/11/10 ميتنع عن ال�صداد
للفرتة من 2015/12/30 وحتى  ايجارية  املدعي عليه مبلغ كقيمة  بذمة  تر�صد  انه   - مطالبة مالية 

2016/9/22 ورغم اخطاره يف 2016/11/10 ميتنع عن ال�صداد
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالت�صامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 890 درهم )ثمامنائة 
العديل ب�صداد االجرة ور�صم االعالن باالنذار ور�صم  وت�صعون درهما( عبارة عن ر�صم ت�صجيل االن��ذار 

الت�صريح بالن�صر ور�صم الن�صر يف اجلريدة.  
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهر املاأجور 

من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

 2017/5/17 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صاد�صة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت 

مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
�لأردن: �إ�صقاط �لطائرة ر�صالة ملن يريد �مل�ش باأمننا.. �لأمم �ملتحدة تبحث تفا�صيل خف�ش �لت�صعيد يف �صوريا

•• عو��شم-وكاالت:

اأعلنت االأمم املتحدة اأنها جتري حمادثات مع اإيران ورو�صيا وتركيا ب�صاأن اجلهة 
نقطة  وهي  �صوريا،  يف  الت�صعيد  خف�س  مناطق  على  ت�صيطر  اأن  يفرت�س  التي 
حمورية بعد رف�س دم�صق انت�صار اأي مراقبني دوليني.  وقال م�صت�صار ال�صوؤون 
االإن�صانية يان اإيغالند لل�صحافيني “التقيت املوقعني الثالثة على مذكرة اأ�صتانا 
وقالوا اإن علينا االآن اجللو�س للتحادث، و�صيقررون من �صي�صبط االأمن واملراقبة 
مع اأخذ اآرائنا يف االعتبار«. واأ�صاف اأن اأحد خيارات املراقبة يق�صي بت�صكيل قوة 
االأ�صئلة  “لدينا ماليني  اإيغالند  اأط��راف ثالثة، وتابع  الثالث ومن  الدول  من 
لنا«.  اإن جناحها حاجة  العملية �صتف�صل، بل  اإن  القول  واملخاوف لكن ال ي�صعنا 
القتال  تراجع  ورد عن  ما  اأ�صتانا  امللمو�صة من  النتائج  اأن من  اإيغالند  واأو�صح 
والهجمات اجلوية، لكن اإىل االآن ال ي�صمح اإال بدخول قافلة اإغاثة واحدة اأ�صبوعيا 

مع عدم ورود خطابات �صماح من احلكومة، وفق تعبره. من جهته ذكر املبعوث 
اأن  نف�صه-  ال�صحايف  املوؤمتر  -يف  مي�صتورا  دي  �صتفان  ل�صوريا  اخلا�س  االأمم��ي 
االأمم املتحدة لديها خربة وا�صعة يف اأعمال مراقبة من هذا القبيل، لكنه رف�س 
اخلو�س يف تفا�صيل تطبيق االتفاق. وب�صاأن اجلولة التفاو�صية ال�صاد�صة ب�صاأن 
على  الثالثاء  �صتبداأ  اأنها  مي�صتورا  دي  اأو�صح  املقبل يف جنيف،  االأ�صبوع  �صوريا 
اأن تختتم يف 19 مايو اأيار احلايل، وذلك بهدف ا�صتغالل قوة الدفع الناجمة 
اإجراء انتقايل  اأنه  اأ�صتانا  اأن من االأوجه الرئي�صية التفاق  عن االتفاق. واعترب 
اإن  دائما ل�صوريا.  وقال دي مي�صتورا  امللحة، ولي�س تق�صيما  للت�صدي للق�صايا 
اإطالق �صراح  اأي�صا تقدما �صريعا ب�صاأن اتفاقات ت�صمل  اأ�صتانا حققت  حمادثات 
�صجناء ونزع االألغام، وهما اتفاقان اكتمال تقريبا. واأكد وزير اخلارجية ال�صوري 
وليد املعلم -يف وقت �صابق- رف�س بالده اأي دور لالأمم املتحدة يف مراقبة املناطق 
املحددة. وقبل اأ�صبوع وقعت مو�صكو وطهران -حليفتا دم�صق- واأنقرة -الداعمة 

للف�صائل املعار�صة- اتفاقا يف العا�صمة الكزاخية ين�س على اإن�صاء اأربع مناطق 
خلف�س الت�صعيد يف �صورية، على اأن ي�صار فيها اإىل وقف القتال والق�صف. ودخل 
االتفاق حيز التنفيذ ال�صبت املا�صي، ومن �صاأن تطبيقه اأن ميهد لهدنة دائمة يف 
مناطق عدة. وين�س االتفاق على اأن توافق رو�صيا واإيران وتركيا -بحلول الرابع 
من يونيو حزيران- على احلدود الدقيقة للمناطق االأربع التي �صيتوقف فيها 
القتال بني الف�صائل امل�صلحة والقوات احلكومية. يف غ�صون ذلك طلبت اليابان 
وال�صويد اأن يعقد جمل�س االأمن الدويل جل�صة لالطالع على تفا�صيل حمددة 
الت�صعيد يف  اإقامة مناطق خلف�س  ب�صاأن  االإي��راين  الرو�صي الرتكي  يف االتفاق 
�صوريا. وقال �صفر االأورغواي لدى االأمم املتحدة األبيو رو�صيلي -الذي يرتاأ�س 
جمل�س االأمن هذا ال�صهر- لل�صحافيني يف نيويورك، اإن هذا االجتماع �صيتم على 
االأرجح االأ�صبوع املقبل. اىل ذلك، قالت م�صادر ر�صمية اأردنية اإن اإ�صقاط طائرة 
لكل من  وا�صحة  ر�صالة  �صوريا، ميثل  القريبة من  اململكة  داخل حدود  م�صّرة 

ت�صول له نف�صه امل�صا�س باالأمن االأردين. وجاء االإعالن عن اإ�صقاط الطائرة على 
وقع هجوم اإعالمي ي�صنه النظام ال�صوري على االأردن، متهما اإياه بح�صد قوات 
اأن  ن��وار  اأب��و  ماأمون  الع�صكري  اخلبر  ورّج��ح  �صوريا.  لدخول  متهيدا  ع�صكرية 
تكون الطائرة التي اأ�صقطت داخل حدود االأردن من �صنع اإيراين وتابعة للنظام 
اعترب  جهته،  م��ن  اال�صتطالع.  لغايات  االإي���راين  ال��ث��وري  احل��ر���س  اأو  ال�صوري 
ناجت  �صوريا  الت�صعيد من جانب  اأن كل هذا  رم��ان  اأب��و  ال�صيا�صي حممد  املحلل 
عن توقع معركة قريبة يف ال�صيف يف اجلنوب ال�صوري يقودها التحالف الدويل. 
وكان اجلي�س االأردين اأ�صقط طائرة ا�صتطالع م�صّرة �صمال غرب مدينة املفرق 
املتاخمة للحدود مع �صوريا. ويف وقت �صابق نقلت وكالة االأنباء االأردنية )برتا( 
عن م�صدر ع�صكري م�صوؤول قوله اإن طائرات �صالح اجلو امللكي االأردين من نوع 
اأف 16 اأ�صقطت الطائرة امل�صّرة بعد اأن مّت تطبيق قواعد اال�صتباك املعمول بها، 

ب�صبب ا�صتمرار الطائرة يف االقرتاب من احلدود.

   يف جميع و���ص��ائ��ل االإع����الم، على 
يعر�س  ال��ك��ون��غ��ر���س،  ويف  ت���وي���رت، 
اجلميع الت�صابه مع “مذبحة م�صاء 
اأكتوبر  اليوم من  ذاك  يف  ال�صبت” 
نيك�صون  ق�����رر  ع���ن���دم���ا   ،1973
امل�صتقل  ال����ع����ام  امل����دع����ي  ت�����ص��ري��ح 
اأر���ص��ي��ب��ال��د ك��وك�����س، امل�������ص���وؤول عن 
على  ال�صطو  بخ�صو�س  التحقيق 

مبنى ووترغيت.
ري���ت�������ص���ارد����ص���ون، ترجم  اإل����ي����وت     
نف�س  ب���اال����ص���ت���ق���ال���ة،  م���ع���ار����ص���ت���ه 
الثاين،  رجله  عليها  اأق��دم  اخلطوة 
روب����رت بورك،  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  ويف 
ال��رج��ل ال��ث��ال��ث ال���ذي ط��ّب��ق اأوامر 
نيك�صونية”،  »ان���ه���ا  ن��ي��ك�����ص��ون.    
الدميقراطي  ال�����ص��ي��ن��ات��ور  غ������ّرد 
ب�����وب ك��ي�����ص��ي، ب���ع���د االإع��������الن عن 
مكتب  رئي�س  كومي،  جيم�س  اإقالة 
طرف  من  الفيدرايل،  التحقيقات 
دونالد ت��رام��ب.     غر ان املقارنة 
تنتهي هنا. يف خريف عام 1973، 
كان نيك�صون يف حالة �صيئة للغاية.  
وقد اأظهرت ا�صتطالعات الراأي اأن 
الت�صرّت  وحم��اول��ة  ال�صطو  عملية 
االأبي�س.  البيت  اإىل  و�صلت  عليها 
م�صت�صارين،  اق���ال���ة  ع��ل��ي��ه  وك�����ان 
م�صتقل،  ع���ام  م���دع  تعيني  وق��ب��ول 
وب��ات م��وؤك��دا وج��ود ت�صجيالت، اال 
رئي�س  اقالة  اإال حد  يذهب  ان��ه مل 

كما  الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب 
الحظت تغريدة �صاخرة من مكتبة 
ن�صرت  ح��ي��ث  ال��رئ��ا���ص��ي��ة،  نيك�صون 
���ص��ورة ل��ل��رئ��ي�����س اال���ص��ب��ق م��ع هذا 
الرئي�س  م�صحك:  “�صيء  الن�س: 
نيك�صون مل يطرد اأبدا مدير مكتب 

التحقيقات الفدرايل. »
   ه��ذه هي امل��رة االأوىل التي ُيقيل 
مكتب  مدير  امريكي،  رئي�س  فيها 
وهناك  ال���ف���ي���درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
م�صت�صاريه  ����ص���د  ج������ار  حت���ق���ي���ق 
وف���ري���ق���ه. وم�����ن ال�������ص���اب���ق الأوان������ه 
الإقالة  �صيكون  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة 
كوك�س.      اإق��ال��ة  نتائج  نف�س  ك��وم��ي 
االأبي�س  للبيت  االأوىل  امل��ه��م��ة  ان 
هي اإيجاد بديل له، وهذا ي�صتوجب 
مبا  عليه  ال�صيوخ  جمل�س  موافقة 
)ن�صبة  ه��وم��ري��ة  مب��ع��رك��ة  يب�ّصر 
اإىل بطل االإلياذة هومرو�س(، الأنه 
اإليه  ُينظر  ف�صوف  املر�صح،  كان  اأي��ا 
ال�����ص��ك ح��ت��ى داخ���ل الوكالة،  ب��ع��ني 
ح��ي��ث ك����ان ج��ي��م�����س ك��وم��ي يتمتع 
ف��ع��ن��دم��ا يحتل  ك���ب���رة.  ب�����ص��ع��ب��ي��ة 

وحفنة  فالدميقراطيون،  ك��وم��ي. 
من اجلمهوريني، يطالبون بتعيني 
م����دع م�����ص��ت��ق��ل، وال��ب��ع�����س االآخ�����ر، 
غرار  على  خا�صة،  بلجنة  يطالب 
مثل  لكن  ماكني.  ج��ون  ال�صيناتور 
عام،  ب�صكل  متلك،  ال  اللجنة  ه��ذه 
���ص��ل��ط��ة ق�����ص��ائ��ي��ة، وت��ق��ت�����ص��ر على 

جمرد اإر�صال التقرير.

اأ�سواأ من ووترغيت
    يقول دونالد ترامب دائما، اأن اأي 
دعاية، حتى �صيئة، هي جيدة. ولكن 
هذه االإحالة العنيفة قد ترتّد عليه. 
بوليتيكو،  االخباري  املوقع  وح�صب 
تغطية  م��ن  غا�صب  الرئي�س  ف���اإن 
رو�صيا.  م���ع  ال���ع���الق���ات  ف�����ص��ي��ح��ة 
وعلى وجه اخل�صو�س، مل ي�صتوعب 
اأمام  ب�صهادته  اأدىل  ق��د  ك��وم��ي  اأن 
باراك  اأن  م��وؤك��دا  ال�صيوخ،  جمل�س 
اأوباما مل ي�صعه حتت التن�صت، مبا 
يهذي. غر  كان  الرئي�س  ان  يعني 
التحقيقات  مكتب  مدير  اقالة  ان 
الرو�س  ق�صية  تعيد  ال��ف��ي��درايل، 

باإمكانه  من�صبه،  اجل��دي��د  امل��ع��نّي 
ملف  ك����ام����ل  درا������ص�����ة  ي���ط���ل���ب  اأن 
دونالد  حملة  فريق  بني  العالقات 
ُيفرمل  وق����د  ورو�����ص����ي����ا..  ت���رام���ب 
م�صار العملية، اأو حتى اغالق امللف 

نهائيا.

توقيت �سيء
امل�صاألة،  نف�س  وب�صاأن  بالتوازي،     
جمل�س  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ت�����ص��ت��م��ر 
والالفت  النواب.  ال�صيوخ وجمل�س 
حتى االآن، ان الكونغر�س مل يبدي 
للملف.  ت�����ص��ري��ع��ا  او  ا���ص��ت��ع��ج��اال 
وكاأنه  ي��ب��دو  احل����االت،  بع�س  ففي 
ا���ص��ت��خ��دم ج��م��ي��ع ال���ف���رام���ل. قبل 
ك��ان رف�س  واأرب��ع��ني ع��ام��ا،  خم�صة 
قد  الق�صاء،  مع  التعاون  نيك�صون 
املع�صكر  يف  ح��ت��ى  م��ع��ار���ص��ة  اأث������ار 
امل�صموم  املناخ  ان  غر  اجلمهوري. 
ال�����ص��ائ��د يف وا���ص��ن��ط��ن، ل��ي�����س مناخ 
ت������ق������ارب ب������ني ال����دمي����ق����راط����ي����ني 
مواجهة  يف  ح��ت��ى  واجل��م��ه��وري��ني، 
حركة ا�صتثنائية مثل طرد جيم�س 

باأن  ال�����ص��ك  وت��ل��ق��ي  ال��واج��ه��ة،  اىل 
رغم  ُيخفيه،  م��ا  ت��رام��ب  ل��دون��ال��د 
دليل  اأي  االآن  حتى  يتوفر  مل  ان��ه 

على تورطه ال�صخ�صي.
   »اإن توقيت االقالة مربك للغاية”، 
بن  اجل��م��ه��وري  ال�صيناتور  خل�����س 
مفر  ال  ال���ذي  “اال�صتنتاج  ���ص��ا���س. 
منه ... اأن الرئي�س اأراد اأن ُيوقف اأو 
ريت�صارد  ي�صيف  التحقيق”،  خنق 
بلومنتال، �صناتور دميقراطي اخر. 
وكانت افتتاحية �صحيفة نيويورك 
ال�صيد  “اأقيل  اأك���رث:  الذع��ة  تاميز 
ن�صيطا  حتقيقا  ي��ق��ود  الأن���ه  ك��وم��ي 
ميكنه ا�صقاط الرئي�س”. وُت�صيف، 
اأن الو�صع احلايل هو اأكرث خطورة 
مدع  هناك  ووترغيت:” لي�س  من 
اإذا  م��ا  لتحديد  من�صبه  يف  خ��ا���س 
العامة،  الثقة  انتهاك  مت  ق��د  ك��ان 
�ُصرقت  قد  الرئا�صة  كانت  اإذا  وعما 
فعال من قبل قوة اأجنبية معادية. 
اإىل  ال��ب��الد  و�صلت  ال�صبب،  ول��ه��ذا 

حلظة اأكرث خطورة«.
عن لوبوان الفرن�سية

اإق�لة مدير اف بي اأي:

دونالد تر�مب �أ�صو�أ من ريت�صارد نيك�صون...؟
اأي� ك�ن املر�سح اجلديد للمن�سب �سُينظر اإليه بعني ال�سك حتى داخل الوك�لة

ن�فذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�سة اكت�س�ف كيف يفكر الآخر

•• مي�شيل كولومي�ض

    يف اخل��ام�����س م��ن اأب��ري��ل امل��ا���ص��ي، ك���ان دونالد 
خان  بلدة  لق�صف  املرعبة  ال�صور  ي�صاهد  ترامب 
ان،  ان  �صي  �صا�صة  على  كيماوية  باأ�صلحة  �صيخون 
عندما دخلت ابنته اإيفانكا املكتب البي�صاوي. كانت 
متاأثرة وم�صتاءة مما راأته على �صا�صات التلفزيون، 
ثم قالت لوالدها: ال ميكن ال�صماح بارتكاب هذه 
التاريخ  و�صيقول  �صيئا!،  نفعل  ان  دون  الفظائع 
بالن�صبة  حا�صما  ال��دخ��ول  ه��ذا  ك��ان  م��ا  اإذا  ي��وم��ا 
اأنه يف  املوؤكد هو  لرئي�س الواليات املتحدة. اال ان 
59 �صاروخ كروز  اأطلق  ليال،  اأبريل،  ال�صابع من 
الع�صكرية  ال��ق��اع��دة  على  االمريكية  ال�صفن  م��ن 

ال�صورية ال�صعرات. 
     وقد الحظ كل من يتابع الطريقة التي تعمل 
ب��ه��ا ال�����ص��ل��ط��ة اجل���دي���دة يف ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س: ان 
اإيفانكا، ابنة الرئي�س ترامب، ب�صدد التمتع بتاأثر 
يفوق بكثر دور امل�صت�صار دون راتب الذي ت�صطلع 
�صتيف  املوا�صيع  من  العديد  يف  تعار�س  فهي  به. 
بانون، ال�صحفي ال�صعبوي واحلمائي، والذي كان 
الروحي  املعلم  �صي�صبح  ان��ه  م��ا  حلظة  يف  ُيعتقد 

لرتامب.
    وك��م��ث��ال ع��ن اجل���دل واخل��الف��ات ب��ني اإيفانكا 
ت���رام���ب و���ص��ت��ي��ف ب����ان����ون: ات���ف���اق ب���اري�������س حول 
يف  تنفيذه  ترتيبات  مناق�صة  ب���داأت  ال���ذي  امل��ن��اخ، 
ب��رل��ني. وك��ان��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ق��د تعهدت يف 
االحتبا�س  ظاهرة  باحتواء  اأوب��ام��ا،  الرئي�س  عهد 
احل����راري اإىل اأق���ل م��ن درج��ت��ني، وه���ا ه��ي اليوم 
دونالد  التي قال  التو�صيات،  اتباع هذه  ت��رتّدد يف 
�صيتنّكر  اأن���ه  االنتخابية،  حملته  خ��الل  ت��رام��ب، 
لها الأنها كانت ردا على “خدعة مبالغ فيها” قد 

ُتكّلف بالده الكثر من مواطن ال�صغل.

منظرون �سعبويون.. وواقعيون ف�سالء
على  للحفاظ  يدفعه  ب��ان��ون  ك��ان مع�صكر  واإذا      
وا�صدقائها  اإي��ف��ان��ك��ا  ف���ان  احل��م��ل��ة،  يف  ت��ع��ه��دات��ه 
اتفاقية  ال�صلبية لالن�صحاب من  االآثار  اوال  بّينوا 

العامل،  يف  املتحدة  ال��والي��ات  �صمعة  على  باري�س 
مذكرين بان ان�صحاب وا�صنطن من اتفاقية كيوتو 
2001 قد احلق �صررا باأمريكا.  حول املناخ عام 
لي�س  جانبها،  اىل  الرئي�س  ابنة  و�صعت  وب��ذك��اء، 
فقط وزير اخلارجية ريك�س تيلر�صون، وامنا اأي�صا 
اع���رتف هذا  وق��د  ال��دف��اع جيم�س ماتي�س.  وزي���ر 
ظاهرة  عن  الناجمة  املناخية  الهجرة  اأن  االخ��ر 
االحتبا�س احلراري، وخا�صة يف اأفريقيا، ميكن اأن 
يكون لها تداعيات اأمنية على العديد من البلدان 
املتقدمة، مبا يف ذلك بلده. حجة ميكن ان تدفع 

الرئي�س اىل التفكر.
    ك��م��ا جن���د، اخ����را، نف�س ال��ت��ع��ار���س ب��ني زمرة 
 – الف�صالء  والواقعيني  ال�صعبويني،  املنظرين 
زعامتهم  ت��ول��ت  ت��رام��ب  اإيفانكا  ان  ي��ب��دو  ال��ذي��ن 
– تعار�س حول ملف امل�صاعدات االإن�صانية. ب�صبب 
اأول���وي���ات امل��ي��زان��ي��ة، ���ص��رع وال���ده���ا يف ق��ط��ع مواد 
امل�صاعدات للعامل الثالث، وذلك بتجفيف االأموال 
املقدمة اإىل العديد من املنظمات غر احلكومية.

   هذه املرة، حتالفت ابنة الرئي�س مع نيكي هايل، 
�صفرة الواليات املتحدة يف االأمم املتحدة. وترى 
ترامب  باإعجاب  تتمتع  التي  الدبلوما�صية،  ه��ذه 
ل��ل��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي واج���ه���ت ب��ه��ا ال���رو����س يف ق�صية 
االأ�صلحة الكيميائية يف �صوريا، ترى انه “ال ميكن 
القا�صي  املتحدة  ال��والي��ات  م��وق��ف  ع��ن  الدفاع” 
بقطع التمويل عن املنظمات االإن�صانية واحلال ان 

حروبا دائرة تهدد االأمن الغذائي ملاليني النا�س.
فقط  ل��ي�����ص��ت  االدارة  ���ص��ي��ا���ص��ة  ان  والإظ����ه����ار     
من  امل��ق��رب��ني  بع�س  ي��دع��ي  كما  اأوال”،  “اأمريكا 
الرئي�س، تخطط اإيفانكا ترامب الذهاب بنف�صها، 
تاأثرا  االأك��رث  املناطق  م�صطحبة نيكي ه��ايل، اىل 
باجلفاف واملجاعة واحلرب. مبادرة من �صاأنها اأن 
ُتذّكر بالزيارات ال�صابقة لالأمرة ديانا، اذ �صتبدو 
اأبيها، االأقرب  فعال على النقي�س من �صورة ابنة 
اىل النجوم وخا�صة اخلا�صة، التي رمبا قد ن�صبت 

اليها خطاأ منذ دخل والدها البيت االأبي�س.

ترجمة خرة ال�صيباين

�إيفانكا تر�مب.. »�لبنة �لأوىل«...!

* حملل �صيا�صي، ومدير حترير �صابق ملجلة لوبوان الفرن�صية. 

الــثــالثــ�ء  مــ�ــســ�ء      
قنوات  ك�نت  امل��سي، 
التلفزيون المريكية 
تبث ب��سرت�س�ل �سورا 
ــود  ــس بــ�لأبــيــ�ــس والأ�
ُتظهر  اآخر،  من ع�سر 
ــــ�ل الــرئــيــ�ــس يف  رج
ف�سيحة  اأ�سواأ  حلظة 
ــ�ت  ــولي ال ــخ  ــ�ري ت يف 
ووترغيت،  املتحدة، 
التي اأدت اإىل ا�ستق�لة 

ريت�س�رد نيك�سون. 

جيم�س كوين �صحية جديدة

ُيقيل  مـــرة  لأول 
رئي�س امريكي مدير 
التحقيق�ت  مكتب 
وهن�ك  الفيدرايل 
حتـــــقـــــيـــــق جـــــ�ر 
م�ست�س�ريه  �ــســد 

اق�لة كومي تعيد ق�سية الرو�س اىل الواجهة وتلقي ال�سك ب�أن لدون�لد ترامب م� ُيخفيه
من �ل�صابق لأو�نه معرفة ما �إذ� كان �صيكون لإقالة كومي نف�ش نتائج �إقالة كوك�ش زمن نيك�صون

•• �لفجر – خرية �ل�شيباين

جاء من هو ا�صوا من نيك�صون وفعلها ترامب مرة اخرى..

غليان وانق�صام يف الكونغر�س

�ملعار�صة �لفنزويلية تدعو 
دوًل لتينية لـلدميقر�طية

•• ليما-رويرتز:

قال الزعيم املعار�س خوليو بورخي�س اإن املعار�صة الفنزويلية تطلب من 
مادورو  نيكوال�س  الرئي�س  حكومة  على  ال�صغط  الالتينية  اأمريكا  دول 

لتطبيق “اأجندة دميقراطية«.
ويراأ�س بورخي�س اجلمعية الوطنية الفنزويلية التي تقودها املعار�صة وقد 
الرئي�س بيدرو  اإىل ليما لالجتماع مع م�صرعني من برو وللقاء  توجه 

من  واح���د  وه���و  كوت�صين�صكي  ب��اب��ل��و 
اأ�صد منتقدي مادورو بني زعماء دول 

اأمريكا الالتينية.
االإن���������ص����ان����ي����ة  االأزم�������������ة  اإن  وق���������ال 
حكومة  �صد  القوية  واالحتجاجات 
م�����ادورو اال���ص��رتاك��ي��ة ع���ربت حدود 
الالجئني يف  ب�صبب موجة  فنزويال 

اأنحاء املنطقة.
املهم  “من  لرويرتز  بورخي�س  وقال 
حكومات  عدة  تتحد  اأن  وال�صروري 
حتى  الق�صر  االأم���د  على  باملنطقة 
فنزويال  يف  هناك  تكون  اأال  ن�صمن 

�صوى اأجندة �صعبية ودميقراطية«.
وعانت فنزويال على مدى اأكرث من خم�صة اأ�صابيع من احتجاجات عنيفة 
املعار�صة  ون���ددت  حتفهم.  �صخ�صا   39 فيها  لقي  للحكومة  مناه�صة 
مبادورو بو�صفه حاكما �صلطويا خرب اقت�صاد الدولة الع�صو يف منظمة 

اأوبك وطالبت باإجراء انتخابات حلل االأزمة ال�صيا�صية.
وا�صتدعت برو �صفرها يف كراكا�س اأواخر مار�س اآذار.

وخ����الل ل��ق��ائ��ه م��ع ب��ورخ��ي�����س يف ال��ق�����ص��ر ال��رئ��ا���ص��ي ي���وم اخل��م��ي�����س قال 
كوت�صين�صكي ال اأريد التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول االأخرى لكن على 

دول املنطقة دعم �صالح ال�صعب الفنزويلي وتقدمي م�صاعدة اإن�صانية.
والدعوات  ال�����ص��وارع  احتجاجات  ا�صرتاتيجية  ه��دف  اإن  بورخي�س  وق��ال 
واجلماعات  امل�صلحة  القوات  �صمر  خماطبة  هو  دولية  �صغوط  ملمار�صة 

ال�صيا�صية التي ما زالت تدعم مادورو وجتنب املزيد من الوفيات.
اإذ اجتهت  املنطقة  الكثر من حلفائها يف  اال�صرتاكية  فنزويال  وخ�صرت 

عدة دول يف اأمريكا الالتينية اإىل اليمني يف ال�صنوات القليلة املا�صية.
وقال بورخي�س هناك خريطة جديدة يف اأمريكا الالتينية اأثق اأنها �صت�صاند 

بقوة هذه االأجندة الدميقراطية لفنزويال .

�ردوغان: زيارة �أمريكا 
بد�ية جديدة للعالقات 

••��شطنبول-رويرتز:

رج��ب طيب  الرتكي  الرئي�س  ق��ال 
زيارته  اإن  اجلمعة  ام�س  اإردوغ���ان 
االأ�صبوع  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  اإىل 
جديدة  ب����داي����ة  ���ص��ت��م��ث��ل  امل���ق���ب���ل 

للعالقات بني البلدين.
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��وت��رت 
الع�صوين يف حلف �صمال االأطل�صي 
باالأزمة  ت��ت��ع��ل��ق  خ���الف���ات  ب�����ص��ب��ب 

ال�صورية. 
واأع��ل��ن��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة خطة 
ال�صعب  ح��م��اي��ة  وح����دات  لت�صليح 
تقاتل  ال���ت���ي  ال�����ص��وري��ة  ال���ك���ردي���ة 
تركيا  اأغ�صب  مم��ا  داع�����س  تنظيم 
ال���ت���ي ت��ع��ت��رب ال����وح����دات ام���ت���دادا 
حل�������زب ال����ع����م����ال ال���ك���رد����ص���ت���اين 
املحظور. وقال اإردوغان يف موؤمتر 
الواليات  اأن  يعتقد  اإن���ه  �صحفي 
املتحدة متر مبرحلة انتقالية واإن 
ال��وح��دات يعود  ق��رارا مثل ت�صليح 

اإىل �صيا�صات االإدارة ال�صابقة.
الرئي�س  م���ع  اإردوغ���������ان  وي��ل��ت��ق��ي 
االأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب خالل 
زي��ارت��ه اإىل وا���ص��ن��ط��ن ي��وم��ي 16 

و17 مايو اأيار.



السبت   13   مايو    2017  م   -   العـدد  12018  
Saturday  13   May   2017  -  Issue No   12018

11

عربي ودويل

اإن ال�صني  اأك���رب م�����ص��وؤول يف وزارة ال��دف��اع االأ���ص��رتال��ي��ة ام�����س  ق��ال 
تتج�ص�س بكثافة على بالده يف اتهام علني نادر الأكرب �صريك جتاري 
لها. والتج�ص�س ال�صيني على اأ�صرتاليا مثار كثر من تكهنات املحللني 
من  ال�صكوى  جتنبوا  االأ�صرتالية  احلكومة  يف  امل�صوؤولني  كبار  لكن 
ذلك علنا. وقال ديني�س ريت�صارد�صون اأمني وزارة الدفاع االأ�صرتالية 
يف خطاب يف كانبرا لي�س �صرا اأن ال�صني ن�صيطة للغاية يف عمليات 

التخابر املوجهة �صدنا. االأمر اأكرب من بحث اإلكرتوين.
2015 مع  اأ�صرتاليا يف  ال�صني على  التكهنات عن جت�ص�س  وث��ارت 
الواقعة يف �صمال  داروي��ن  تاأجر ميناء جتاري وع�صكري يف مدينة 
باجلي�س  تربطها  وثيقة  اأن �صالت  �صينية يرتدد  ل�صركة  اأ�صرتاليا 
ال�صيني. وك���ان م�����ص��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون ق��د وج��ه��وا ان��ت��ق��ادات الذعة 
الوقت  ذلك  ومنذ  ال�صينية.  لل�صركة  امليناء  تاأجر  بعد  الأ�صرتاليا 
البنية  �صينية يف جم���ال  ل�����ص��رك��ات  م��ن��اق�����ص��ات  اأ���ص��رتال��ي��ا  رف�����ص��ت 

التحتية.

ت�����ص��وت ن��ي��ب��ال يف ان��ت��خ��اب��ات حملية ي���وم غ��د االأح����د ل��ل��م��رة االأوىل 
اإىل  ال�����ص��ع��ب  يف ع�����ص��ري��ن ع��ام��ا وه���ي خ��ط��وة رئي�صية يف االن��ت��ق��ال 
اأك���رث م��ن عقد على نهاية احل���رب االأه��ل��ي��ة يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة بعد 
�صتجري على  التي  االنتخابات  اأن تقود  وتاأمل احلكومة يف  البالد. 

مرحلتني اإىل اإجراء انتخابات عامة يف وقت الحق هذا العام. 
وي��ه��دد ن���زاع وق���ع يف االآون����ة االأخ����رة ب��ني احل��ك��وم��ة ال��ت��ي يقودها 
املاويون ورئي�س املحكمة العليا بعرقلة الت�صويت. وعانت نيبال من 
ا�صتمر  ماوي  مترد  انتهاء  اأن  منذ  ل�صنوات  ال�صيا�صية  اال�صطرابات 
ع�صر �صنوات يف عام 2006 واإلغاء النظام امللكي بعد ذلك بعامني. 
وجتري املرحلة االأخرة من االنتخابات يوم 14 يونيو حزيران يف 
ويحق  اأك��رب.  بتمثيل  تطالب  عرقية  اأقليات  ت�صكنه  ال��ذي  اجلنوب 

لنحو 14 مليون نيبايل الت�صويت يف االنتخابات.

وبواكي وكوروغو،  اأبيدجان  �صوارع  العاج اىل  �صاحل  نزل جنود من 
وهم يطلقون العيارات النارية يف الهواء، تعبرا عن ا�صتيائهم بعد 
االعالن اخلمي�س عن انتهاء حركات التمرد التي حت�صل يف �صاحل 
ال�صنة. ويف ابيدجان، متركز جنود متمردون امام  العاج منذ بداية 
قيادة اركان اجلي�س ويف خميم جالياين الع�صكري، فيما اأقام جنود 
موالون اآخرون وعنا�صر من ال�صرطة حاجزا امنيا على مقربة منه، 
كما ذكر مرا�صل وكالة فران�س بر�س. واطلق اجلنود املتمردون النار 
ع�صوائيا يف الهواء، فيما كانت جمموعات �صغرة اأخرى من اجلنود 
تقفل كل الطرق املوؤدية اىل رئا�صة اركان اجليو�س. وا�صاب الر�صا�س 
امل��رور يف هذه  بالذعر وجعلهم يحجمون عن  النا�س  ال��ذي اطلقوه 

املنطقة يف بالتو. وتظاهر جندي متمرد حامال قاذفة �صواريخ.
ويف مطلع كانون الثاين يناير، �صهدت �صاحل العاج ع�صيانا يف �صفوف 
ادى اىل توقف احلركة يف  ان�صموا اىل اجلي�س،  �صابقني  متمردين 
اأربعة  اأبيدجان.  وا�صفرت مواجهات عن  املدن، وخ�صو�صا  عدد من 

قتلى يف يامو�صوكرو )و�صط(.

على  القادرين  غر  املتهمني  عن  يدافعون  الذين  املحامون  انتقد 
بلدية  رئي�س  قدمه  مقرتحا  نيويورك  مدينة  يف  حمامني  توكيل 
املدينة بيل دي بالزيو يحرم املهاجرين من امل�صورة القانونية املجانية 
يف ق�صايا الرتحيل اإذا كانوا قد اأدينوا بجرائم خطرة فيما م�صى 
وقالوا اإن اخلطة �صتمنع هوؤالء من اخل�صوع لالإجراءات القانونية 
ال�صليمة. ويف امليزانية ال�صنوية املقرتحة خ�ص�س دي بالزيو 16.4 
م�صرا  نيويورك  يف  للمهاجرين  القانونية  للخدمات  دوالر  مليون 
املهاجرين  على  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  حملة  ب�صاأن  خم��اوف  اإىل 
ال��ذي��ن يعي�صون يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ب��ال وث��ائ��ق ق��ان��ون��ي��ة. ورحب 
حمامون وم�صرعون حمليون ون�صطاء مدافعون عن احلقوق املدنية 
مبقرتح التمويل الذي يزيد ب�صدة امل�صاعدة القانونية للمهاجرين. 

عو��شم

�سيدين

�أبيدجان

و��سنطن

كامتندو

تركيا توقف �لع�صر�ت من 
�مل�صتبه بانتمائهم لتنظيم غولن

•• عو��شم-وكاالت:

لتنظيم  انتمائهم  يف  لال�صتباه  �صخ�صا   87 الرتكية  االأم��ن  ق��وات  اأوقفت 
االأمنية بح�صب م�صادر  العمليات  بينما تتوا�صل  فتح اهلل غولن املحظور، 

يف االأمن الرتكي.
هي:  تركية،  حمافظات  ب�صت  م��واق��ع   110 يف  العمليات  ه��ذه  وت��زام��ن��ت 
وبح�صب  واأنقرة.  وقي�صري  اأ�صر  وباليك  وغرا�صون  وبور�صة  اإ�صطنبول 

م�صادر االأمن الرتكي، فاإن العمليات االأمنية ال تزال م�صتمرة.
وتتهم اأنقرة جماعة اخلدمة التابعة للداعية االإ�صالمي املقيم يف الواليات 
املتحدة فتح اهلل غولن، باأنها وراء حماولة االنقالب التي وقعت يف  متوز 

يوليو املا�صي.
ي�صار اإىل اأنه مت اعتقال نحو 49 األف �صخ�س ر�صميا على خلفية حماولة 
االنقالب الفا�صلة من بني 150 األفا خ�صعوا للتحقيق، كما مت اإيقاف نحو 
145 األفا من موظفي اخلدمة املدنية واالأمن واالأكادمييني عن العمل اأو 

اإقالتهم، يف اإطار عملية تطهر ذات �صلة مبحاولة االنقالب. 
املا�صي  متوز  يوليو  منت�صف  اإ�صطنبول  ومدينة  اأنقرة  العا�صمة  و�صهدت 
حماولة انقالب فا�صلة نفذتها عنا�صر من اجلي�س تتبع منظمة فتح اهلل 

غولن، بح�صب ال�صلطات الرتكية.
من جهتها قالت ال�صرطة املاليزية ام�س اجلمعة اإن كواالملبور رحلت ثالثة 
اأتراك اإىل اأنقرة النتمائهم جلماعة على �صلة برجل الدين عبد اهلل كولن 
املقيم بالواليات املتحدة والذي تتهمه احلكومة الرتكية بتدبر حماولة 

انقالب العام املا�صي.

حتى ت�ستعيد احلكومة حزامه� ال�سي��سي:

�ل�صاهد و�لئتالف �حلاكم: دعم
 �أكرب مقابل ��صت�صارة �أكرث...!

عر�قيون يبحثون عن �ملياه مع �حتد�م �لقتال باملو�صل .. �لعثور على ثالث مقابر جماعية غرب بغد�د

ان�������دالع  م�����ع  ج���ل���ي���ا  ذل�������ك  والح   
اأكرث  يف  االأخ������رة  االح���ت���ج���اج���ات 
ب��دت معه  ال��ب��الد،  م��ن منطقة يف 
ال�صاهد معزولة حتى من  حكومة 

القوى ال�صيا�صية التي ت�صكلها.
الرئي�س  ان خطاب     ولكن، يبدو 
ال�صب�صي،  قائد  الباجي  التون�صي 
البالد يف  ان  فيه على  �صّدد  ال��ذي 
خ��ط��ر، داع��ي��ا اجل��م��ي��ع اىل حتمل 
يف  وامل�صاركة  يجري  ما  م�صوؤولية 
ا�صناد  واىل  االأزم����ة،  م��ن  اخل���روج 
انه  ي���ب���دو  ع��م��ل��ه��ا،  احل���ك���وم���ة يف 
االأقل  على  البو�صلة  توجيه  اأع��اد 
حيث  احلاكم  لالئتالف  بالن�صبة 
املوقعة  االأح����زاب  منظومة  ح��رك 
وامل�صّكلة  ق����رط����اج  وث���ي���ق���ة  ع���ل���ى 
التي  الوطنية،  ال��وح��دة  حلكومة 
اجتماع  يف  ال�صاهد  بيو�صف  التقت 
تعديل  ����ص���ك،  دون  حم�����وره  ك����ان 
التناغم بني  االوت��ار باجتاه مزيد 
واملنظمات  واح���زاب���ه���ا  احل��ك��وم��ة 
الوثيقة  ع��ل��ى  امل��وق��ع��ة  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
وه�����ي احت��������ادات ال�����ص��غ��ل وارب������اب 
ال��ع��م��ل وامل�����زارع�����ني، ت��ن��اغ��م بات 
اىل  بالنظر  وم�صتعجال  مطلوبا 
عمق االزم��ة، واملخاطر التي باتت 
تهدد م�صتقبل تون�س، مبا قد ي�صي 
 ، بان ال�صاهد ا�صتعاد حزام االمان 
وان امل�صهد ال�صيا�صي �صيكون اكرث 
و���ص��وح��ا، م��وزع��ا ب��ني جبهة حكم 
معار�صة  واأخ��رى  فعال،  متما�صكة 

وان تعددت تعبراتها وتباينت.

مزيد الت�س�ور
وق�������د �����ص����رح رئ����ي���������س احل���ك���وم���ة 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة، ي��و���ص��ف ال�����ص��اه��د، اإن 
على  املوقعة  واملنظمات  االأح����زاب 
حلكومة  وامل�صاندة  قرطاج  وثيقة 
خالل  ت��داول��ت  الوطنية  ال��وح��دة 
اج��ت��م��اع��ه��ا، يف ع���الق���ة االأح������زاب 
املوقعة على وثيقة قرطاج بحكومة 
“كل  اأن  مبينا  الوطنية،  ال��وح��دة 
مت�صكها  اأب����دت  تقريبا  االط����راف 
يف  ال����واردة  البنود  بكل  والتزامها 

وثيقة قرطاج«.
ت�صريح  يف  ال�������ص���اه���د،  وب������نّي      
اإع��الم��ي عقب االج��ت��م��اع، اأن���ه قد 
الت�صاور  ���ص��رورة  على  االت��ف��اق  مت 
ب��ني االح����زاب وامل��ن��ظ��م��ات املوقعة 
ع��ل��ى ال��وث��ي��ق��ة م��ن خ���الل تكثيف 
من  ميّكن  مبا  ال��دوري��ة،  اللقاءات 
العديدة  اال�صكاليات  مع  التعاطي 
يف البالد.    واأ�صار اإىل اأن االجتماع 
حول  ب�صطة  لتقدمي  منا�صبة  كان 
مدى تقدم احلكومة على م�صتوى 
التزامها مبا جاء يف هذه الوثيقة.

اآليات  اإىل  ال���ت���ط���رق  مت  ك��م��ا      
االحزاب  ب��ني  وال��ت�����ص��اور  التن�صيق 
وامل���ن���ظ���م���ات وح���ك���وم���ة ال����وح����دة 
مزيد  على  االتفاق  ومت  الوطنية، 
وتوطيد  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ه����ذا  حت�����ص��ني 
العالقة بني هذه االأطراف خا�صة 
يف ه����ذا ال���ظ���رف ال�����ص��ع��ب ال���ذي 

تعي�صه البالد.
    وق���دم وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الهادي 
جم������������دوب، خ��������الل االج�����ت�����م�����اع، 
ب�����ص��ط��ة ح���ول ال��و���ص��ع االأم���ن���ي يف 
للمنا�صبات  واال����ص���ت���ع���داد  ت��ون�����س 
رم�صان  �صهر  غ��رار  على  القادمة، 
واملو�صم  ال��وط��ن��ي��ة  واالم��ت��ح��ان��ات 
ال�����ص��ي��اح��ي، وف���ق م��ا ذك����ره رئي�س 
الو�صع  اأن  اعترب  ال��ذي  احلكومة، 

م��وارد االإن���ت���اج.     وعلى النقي�س 
م����ن م���وق���ف ال��ن��ه�����ص��ة واأح��������زاب 
االئتالف احلاكم، اعتربت اجلبهة 
ال�صب�صي  خ���ط���اب  اأن  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
خ��ال م��ن ك���ّل ق�����رارات واإج������راءات 
اأزمة  مل��ع��اجل��ة  ال��ب��اب  تفتح  ج��دي��ة 
ت�صهدها  ال���ت���ي  ال�����ص��ام��ل��ة  احل���ك���م 
مت�س  اأزم��ة  اأنها  مالحظة  البالد، 
م��ن��ظ��وم��ة احل���ك���م ب���اأ����ص���ره���ا، من 
وتفاقمت  ورئا�صة  وحكومة  برملان 
يف االآونة االأخرة لت�صمل الهيئات 

الد�صتورية.
   والحظت اأن الرئي�س قّدم �صورة 
م��زّي��ف��ة ع��ن ال���واق���ع ل��ل��ت��ه��ّرب من 
حت���ّم���ل م�����ص��وؤول��ي��ة االأزم�������ة ودور 
ال��رئ��ا���ص��ة ف��ي��ه��ا ح�صب  م��وؤ���ص�����ص��ة 

تقدير البيان.
    وا�صتنكرت اجلبهة، النزوع نحو 
م��ا اأ���ص��م��ت��ه ال��ع�����ص��ك��رة، مل��ا ف��ي��ه من 
دوره،  غ��ر  ب���دور  للجي�س  تكليف 
وت�صتيت جلهده واإنهاك له يف ظل 
ت��ف��اق��م االإره�����اب وت�����ص��اع��د العنف 
اجلنوبية،  ت���ون�������س  ح������دود  ع���ل���ى 
ع����الوة ع��ل��ى م���ا ف��ي��ه م���ن حتميل 
�صيا�صات  م�������ص���وؤول���ي���ة  اجل���ي�������س 
ال��ت��ح��ال��ف احل��اك��م ال��ف��ا���ص��ل��ة التي 
االحتجاجية  ال���ت���ح���رك���ات  ت���ث���ر 
املواطنني،  م��واج��ه��ة  يف  وو���ص��ع��ه 
الرئي�س،  خطاب  اأن  على  و���ص��ددت 
واإن غابت فيه احللول فقد ح�صر 

فيه التهديد والوعيد.

احلكومة تو�سح
با�صم  ال��ر���ص��م��ي  ال��ن��اط��ق  ان  اإال     
ان  ق��ال  الدهماين،  اإي��اد  احلكومة 
ال�صب�صي،  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  الرئي�س 
اأّكد يف خطابه اأن اجلي�س �صيحمي 
فيه  ي���ه���دد  ومل  االإن�����ت�����اج  م�������وارد 
نف�صه  الوقت  املحتجني، موؤكدا يف 
اأي كلمة يف اخلطاب  اأن��ه ال توجد 
ت��ف��ي��د ب�����اأن اجل��ي�����س ���ص��ي��ت��دخ��ل يف 

االحتجاجات االجتماعية. 
    واأو�صح الناطق با�صم احلكومة 
ال�صب�صي يف حديثه عن حماية  اأن 
للمن�صاآت  ال����وط����ن����ي  اجل����ي���������س 
االأمر  هذا  خطورة  بنّي  العمومية 
ال�صعب  االأم��ن��ي  للو�صع  بالنظر 
الذي تعي�صه البالد يف ظل حماربة 

االإرهاب واآفة والتهريب.
اع���ت���ربت ه���ال���ة �صيخ       يف ح���ني 
واملناجم  ال���ط���اق���ة  وزي������رة  روح�����و 
قطع  اأن  امل���ت���ج���ددة،  وال���ط���اق���ات 
ال��ط��ري��ق وت��ع��ط��ي��ل االإن����ت����اج عمل 
لالقت�صاد  وت���خ���ري���ب  اإج�����رام�����ي 
بذلك  ُي�صمح  “لن  قائلة  الوطني، 
م�����ص��ت��ق��ب��ال وي���ج���ب ال��ت�����ص��دي له 
املوؤ�ص�صتني  بني  بالتن�صيق  قانونيا 

االأمنية والع�صكرية«.

وتقدمي  االأح������زاب  ب��ني  التن�صيق 
املزيد من الدعم حلكومة الوحدة 
الوطنية من قبل االأح��زاب مقابل 
اأن تكثف احلكومة من ا�صت�صارتها، 
ن��اف��ي��ا وج�����ود اأزم������ة ���ص��ي��ا���ص��ي��ة يف 
البالد، ما دامت م�صاريع احلكومة 

كلها تقبل، وفق تعبره.
بخ�صو�س  �����ص����وؤال  ع��ل��ى  وردا      
ت���دخ���ل اجل��ي�����س حلماية  م�����ص��األ��ة 
موؤ�ص�صات االإنتاج، اأكد رئي�س حركة 
لقرار  حركته  م�صاندة  النه�صة، 
ال�صب�صي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال��رئ��ي�����س 
ال���وط���ن���ي مهمة  ب���ت���ويل اجل��ي�����س 

حماية املن�صاآت البرتولية.
    وقال الغنو�صي: نحن مع حماية 
وموؤ�ص�صات  ال����دول����ة  م��وؤ���ص�����ص��ات 
االإنتاج والطرقات ولنا ثقة كبرة 
ب�صرعية  يتمتع  ال���ذي  جي�صنا،  يف 
ذكر  كما  بالدنا...ونحن  يف  عالية 

الرئي�س يف دولة قانون.
    وقد ح�صر االجتماع، عن املنظمات 
العام  االمني  الطبوبي  الدين  نور 
ال��ت��ون�����ص��ي لل�صغل  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
منظمة  رئي�صة  ب��و���ص��م��اوي  ووداد 
االأعراف وعبد املجيد الزار رئي�س 
احت����اد امل���زارع���ني، وع���ن االأح����زاب 

النجاحات  ب��ع��د  م�صتقر  االم���ن���ي 
الكبرة التي حتققت والعديد من 
عن  معربا  اال�صتباقية،  العمليات 
االأم��ل يف اأن مير املو�صم ال�صياحي 

يف اأف�صل الظروف.
    وت��ط��رق احل��ا���ص��رون اأي�صا اإىل 
مناطق  كل  يف  االجتماعي  الو�صع 
االحتجاجات  وم�������ص���األ���ة  ال����ب����الد 
االأخرة وطرق معاجلتها وم�صاألة 
والبطالة  اجل���ه���ات  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وك���ي���ف���ي���ة وج���������ود ح�����ل�����ول ل���ه���ذه 
اإىل  ال�صاهد  واأ���ص��ار  اال���ص��ك��ال��ي��ات. 
اأنه قد مت التاأكيد خالل االجتماع 
على وجود بوادر موؤ�صرات اإيجابية 
تتعلق  االق��ت�����ص��ادي  امل�صتوى  على 
االنتاج  وع��ودة  النمو  ن�صبة  بتطور 
اخلارجي.  واال�صتثمار  والت�صدير 
ك���م���ا مت ال���ت���ع���ري���ج ع���ل���ى ق������رارات 
االخرة  ال��وط��ن��ي  االم���ن  جمل�س 
الباجي  الرئي�س  عنها  اأعلن  التي 

قائد ال�صب�صي.

النه�سة ت�س�ند
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال رئ��ي�����س حركة 
النه�صة را�صد الغنو�صي، يف ت�صريح 
اإعالمي، اأنه مت االتفاق على مزيد 

النه�صة  ح���رك���ة  رئ���ي�������س  ح�����ص��ر 
التنفيذي  واملدير  الغنو�صي  را�صد 
لنداء تون�س حافظ قائد ال�صب�صي 
يا�صني  تون�س  اآف���اق  ح��زب  ورئي�س 
امل�صار  حزب  يف  والقيادي  اإبراهيم 
جنيدي عبد اجلواد واالمني العام 
ال�صابي  ع�صام  اجلمهوري  للحزب 
واالمني العام حلزب املبادرة كمال 
مرجان. وغاب عن االجتماع ممثلو 
حركة م�صروع تون�س.     هذا واأّكد 
املكّلف  احلكومة  برئا�صة  امل�صت�صار 
واجلهوية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ب��ال�����ص��وؤون 

االجتماع  اأن  احل���ف���ي���ان،  ف��ي�����ص��ل 
ال���ق���ادم ب��ني احل��ك��وم��ة واالأح�����زاب 
وثيقة  ع��ل��ى  املم�صية  وامل��ن��ظ��م��ات 
قرطاج الداعمني حلكومة الوحدة 
و14   10 ب��ني  �صيعقد  ال��وط��ن��ي��ة 

يونيو القادم.

اجلبهة تندد
الفعل  ردود  ت��ت��وا���ص��ل  االث���ن���اء  يف 
التون�صي  ال��رئ��ي�����س  خ��ط��اب  ع��ل��ى 
االأرب�����ع�����اء وال������ذي ك����ان م���ن اأب����رز 
بحماية  اجل��ي�����س  تكليف  ق���رارات���ه 

التنظيم. من جهته اأكد مدير موؤ�ص�صة ال�صهداء -فرع االأنبار- التابعة لرئا�صة 
فريقا  اإن  ذاتها  للوكالة  وق��ال  املعلومات،  ه��ذه  الدليمي،  ن��وري  عمار  ال���وزراء 
�صوؤون  ل��دائ��رة  يتبع  املقابر  ع��ن  والتنقيب  البحث  جم��ال  يف  متخ�ص�صا  فنيا 
حماية املقابر اجلماعية يف موؤ�ص�صة ال�صهداء التابعة ملجل�س الوزراء، و�صل اإىل 

حمافظة االأنبار، وذلك بهدف اإجراء ك�صف على املقابر اجلماعية.
الدولة  تنظيم  عنا�صر  اأن  اإىل  ت�صر  ال�صقالوية  يف  االأوىل  املقربة  اإن  وق��ال 
�صمن  دفنها  ث��م  وم��ن  م�صبقا،  قتلها  مت  اجلثث  م��ن  جمموعة  بجلب  ق��ام��وا 

منطقة االأزركية يف �صمال غرب الفلوجة.  
ال�صمال يف مدينة  ك��راج  ي��وم ق��رب بئر يف حي  اأُ�صر عراقية كل  ه��ذا وت�صطف 
املو�صل مللء اأوعيتهم البال�صتيكية الكبرة مبياه كربيتية غر �صاحلة لل�صرب 
تقريبا. وملا فقد ال�صكان يف املدينة التي دمرتها احلرب يف �صمال العراق االأمل 
يف انتظار م�صاعدة احلكومة اأو جماعات االإغاثة الدولية �صرعوا يف حفر االآبار 

•• بغد�د-وكاالت:

مدنيني  رف���ات  ت�صم  جماعية  مقابر  ث��الث  على  العراقية  ال�صلطات  ع��رثت 
اأجزاء  على   2015 يف  �صيطرته  خ��الل  داع�����س  تنظيم  اأعدمهم  وع�صكريني 
وا�صعة من حمافظة االأنبار الواقعة غرب بغداد، بح�صب ما اأفاد به م�صوؤول يف 

ال�صرطة اأم�س االأول اخلمي�س لوكالة ال�صحافة الفرن�صية.
منطقة  يف  االأوىل  امل��ق��ربة  اإن  ا�صمه-  ك�صف  -رف�����س  ال�صرطة  يف  مقدم  وق��ال 
�صرق  الكرمة  جزيرة  يف  الثانية  واملقربة  الفلوجة،  �صمال  ال�صقالوية  اأزركية 
الفلوجة، اأما املقربة الثالثة فخلف املكتبة املركزية و�صط الرمادي، م�صرا اإىل 

اأن “قوة من اجلي�س تقوم بحرا�صة املقابر الثالث.
واأخذت ال�صلطات عينات من كل مقربة، حيث اأ�صارت التقارير االأولية اإىل اأن 
اأعدمهم مقاتلو  رفات ال�صحايا يعود ملدنيني وع�صكريني يقّدرون بالع�صرات، 

و�صط االأنقا�س فيما ت�صتعر املعارك حولهم لطرد تنظيم داع�س االإرهابي من 
املدينة.

لكن احلفر ال يو�صلهم دائما مل�صدر مياه نظيف. لكن البئر ال يزال �صروريا 
الأ�صباب �صحية  املنطقة  االأق��ل يف  اأطفال على  وت��ويف ع�صرة  الغ�صل.  الأغرا�س 
منذ بدء القتال. وحتاول االأ�صر غلي املاء حتى يكون �صاحلا لل�صرب لكن طعم 

ورائحة املياه ال تتغر.
لدينا يف  نحن  نينوى  رئي�س جمل�س حمافظة  نائب  الدين قبالن  نور  وق��ال 
م�صروعني  لدينا  ول��ك��ن  امل��ي��اه  م�صاريع  م��ن  الكثر  حت��دي��دا  امل��و���ص��ل  مدينة 
ال�صاحل  م��اء  وم�صروع  الكبر  االأي�صر  ال�صاحل  م��اء  م�صروع  هناك.  كبرين 
االأمين الكبر. م�صروع ماء ال�صاحل االأي�صر الكبر مت ت�صغيله بطاقة تقريبا 
70 باملئة حاليا. يتم �صخ املياه اإىل الكثر من اأحياء املحافظة. وقال مواطن 
من املنطقة مل يذكر ا�صمه “اأنا من هاي املنطقة. مي ما عندنا. باأ�صرتي هدول 

التنكيات حتى نخلي بهن مي. بن�صرتي مي حلو وندعله لل�صرب والغ�صيل وهاي 
ال�صغالت. البلدية عم ت�صتغل ما قا�صرة ب�س اي�س لهم ما يالحقون. ن�صرتي 
املي من ال�صيارات بتجيب املي من حي �صومر. و�صهدت املياه املعباأة يف زجاجات 
بجودة  ما  ب�س  باملي  هم  “هي�صتغلون  مياه  تاجر  وق��ال  املواطنني.  من  اإقباال 
قبل. فالعامل اعتمدت على ها املي ب�صبب احلاجة. معامل اأكو باملو�صل ب�س مي 

�صرف وما بداأوا ي�صتغلون. رح يبدون ي�صتغلون وحت�صر غر اأح�صن”.
واأعادت االأمم املتحدة هذا االأ�صبوع فتح حمطة ملعاجلة املياه يف اإطار برنامج 
باملياه  العراقية  القوات  ا�صتعادتها  التي  املناطق  تزود كل  اأن  تاأمل من خالله 

خالل ثالثة اأ�صهر لكن ذلك انتظار طويل بالن�صبة لل�صكان.
وقالت ليز جراندي املمثلة املقيمة لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف العراق 
�صاحلة  مياه  هناك  كانت  اأن  منذ  ال��واق��ع  يف  اأ�صهر  اأ�صابيع..  م��رت  ل��روي��رتز 

لل�صرب ولذلك فتح حمطة معاجلة املياه مهم جدا اليوم.

•• �لفجر – تون�ض - خا�ض
   مل يكن خ�في� على املت�بعني لل�س�أن ال�سي��سي التون�سي، ان حكومة يو�سف ال�س�هد 
توجه�ته�  عن  وُيدافع  حركته�،  ُي�سند  ون�جع  قوي  �سي��سي  بحزام  تتمتع  تكن  مل 
ال�صاهد يريد دعما اكرب من احزاب الوثيقةوخي�راته�، بل اإنه� كثريا م� تعر�ست لنريان �سديقة، ونقدا من اأحزاب ت�س�رك فيه�، 

االحزاب تريد ان ت�صت�صار اكرث

 احلكومة: اجلي�س لن يتدخل يف الحتج�ج�ت الجتم�عية النه�سة ت�س�ند قرار ال�سب�سي بحم�ية اجلي�س للمن�س�آت النفطية

�جلبهة �ل�صعبية ت�صتنكر �لتوجه نحو »�لع�صكرة« 

وزيرة الط�قة: تعطيل الإنت�ج عمل اإجرامي وتخريب لالقت�س�د ولن ُي�سمح بذلك م�ستقبال
اتف�ق على التم�سك بكل بنود وثيقة قرط�ج وتكثيف التن�سيق بني الأطراف املوقعة عليه�

اجلبهة ال�صعبية تندد بخطاب ال�صب�صي

غاب حزب م�صروع تون�س عن االجتماع
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/406  عمايل جزئي
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  للتجارة  يوني�صيف  موؤ�ص�صة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/4/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي  ل�صالح/بردايب كومار �صيموجا كري�صنامورثي 
الف و�صتمائة وواحد درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه  مبلغ )93601( )ثالثة وت�صعون 
عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )1000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �صاحب 
عمل اخر والزمت املدعي عليها بامل�صاريف. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
�صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2542  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   �صوليو�صنز  ا�صوران�س  1-جلوبال   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  بينتو   بينتو جامي�س جامي�س  ويل�صون  ارون   / املدعي  ان  االقامة مبا 
 95077( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف.رقم ال�صكوى )( 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة: 
ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1170  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الريب ان�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
املطالبة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  نزييمانا  ع��م��ر   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم(   2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   18426( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى:MB168677066AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1939  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دي اوه ا�س للتكنولوجيا �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بايجو �صاكو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   31103( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت    MB169279833AE/2016:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  
جل�صة يوم االثنني املوافق 2017/5/15   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1405  عمايل جزئي
 / املدعي  ان  االقامة مبا  / 1-ت��ارج��ت لالعالنات جمهول حمل  املدعي عليه  اىل 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  لوجنانيال  ت��اراف��را  ج��ني  را�صيل 
درهم(   2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   23750( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى:MB167743697AE/2017  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1959  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ايتزا بيتزا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / باالجوروناثان 
جاني�صان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 
واتعاب  وامل�صاريف   والر�صوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م(   28860(
8.30 �س  ال�صاعة  املوافق 2017/6/1    يوم اخلمي�س  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة  
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1259  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرين الند ل�صناعة املنتجات املطاطية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد علي �صهزاد جاويد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   9264( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  mb167800937ae/2017:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف   والر�صوم  دره��م( 
�س   8.30 ال�����ص��اع��ة     2017/5/30 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2162  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويل ل�صناعة ال�صناديق واالوعية اخل�صبية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / الفي�س بابليتو بولفينار قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )68891 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم ال�صكوى:mb168357087ae  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2017/5/17   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�صة  للمحكمة  او م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1823  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�س ام يف للخدمات الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �صنكار ماهتو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )17268.5 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb169045341ae  وحددت لها جل�صة 
يوم االثنني املوافق 2017/5/22   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�صور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1409  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كافيه كيوك جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد 
حممود حممد مو�صى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )17572 
وحددت   mb168126446ae ال�صكوى  املحاماة.رقم  واتعاب  وامل�صاريف 
لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2017/5/22 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي  
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/124  عمايل كلي
 / املدعي  ان  االقامة مبا  انرتيورز جمهول حمل  1-الريامي   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  حممد   عبدالرحمن  فيتيل  فاليا  باليكال 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )977666 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
التام. درهم( والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  mb170522778ae وحددت  ال�صكوى  رقم 
2017/5/23 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/986  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كيندال للو�صاطة العقارية  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / كارينا وليد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   97000( وقدرها  عمالية 
 MB168908730AE/2017 وامل�صاريف واتعاب املحاماة.رقم ال�صكوى
ال�صاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/5/18  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا  القا�صي  
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3038  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مراكب ال�صم�س لالعمال الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
اأق��ام عليك  الزمان حممد رم�صان  قد  اخ��رت  املدعي / حممد  ان  االقامة مبا 
درهم(   11100( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
املحاماة.رقم  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  االربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB170988330AE ال�صكوى 
2017/5/17 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1486  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مونارك الأحوا�س ال�صباحة �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / با�صط خان طيب اور رحمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )27893 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف.رقم ال�صكوى MB168085086AE وحددت 
  ch1.A.2:لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2017/5/24 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3007  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  للمقاوالت  باتي  املدعي عليه / 1-حممد جميل  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  االقامة مبا ان املدعي / في�صل اقبال كل  قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )33560 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف.رقم ال�صكوى MB170009945AE وحددت 
لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/5/18 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي  
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3165  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صيلفر كا�صتل لالن�صاءات �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / رجب م�صطفى حممد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )22808 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف.رقم ال�صكوى MB171754171AE وحددت 
القا�صي   مبكتب  �س   8.30 ال�صاعة   2017/5/22 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1137  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صم�س اجلزيرة لل�صحن جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
حممد اقبال ر�صول غالم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره���م(   1500( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   10000( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم ال�صكوى:MB167581579AE  وحددت لها 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/867  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صالون بيوتي ما�صرت ومركز عناية �صخ�صية جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  �صيت  ان��وت��اي خونغفو  /ال�صيدة  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13406 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB167962706AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
�س   8.30 ال�����ص��اع��ة     2017/5/23 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2046  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد �صريف خلدمات التنظيف جمهول حمل االقامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد  كيبيدي  �صيباتي  /�صيبلي  املدعي  ان 
درهم(   2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   10397( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB168015940AE:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم 
جل�صة يوم االربعاء املوافق 2017/5/24   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1705  عمايل جزئي

البال�صرت والتك�صية جمهول حمل  النجوم العمال  اىل املدعي عليه / 1-م�صتوى 
االقامة مبا ان املدعي / ح�صام املكاوي علي املكاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 2500( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   14800( وقدرها  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb168905245ae  وحددت لها 
جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/1   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2822  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كوك�س للمقاوالت �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / مايولني لومايوه بيلداد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   7708( وقدرها  مب�صتحقات عمالية 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  .وح��ددت  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
2017/5/16 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1696  عمايل جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-اب���راء للحفالت جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  كانيتى   تينرتو  ماري�صيل   /
مب�صتحقات عمالية وقدرها )56775 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت   mb169230855ae ال�صكوى  وامل�صاريف.رقم  والر�صوم 
جل�صة يوم االثنني املوافق 2017/5/22 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2709  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اف ام �صي لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / م��ا ه��ان��ت �صينغ ب��اب��و ن��ان��دان �صينغ  ق��د اأقام 
 30046( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
ال�صكوى  وامل�صاريف.رقم  والر�صوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم( 
mb169284265ae وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2612  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م   املن�صوجات  لتجارة  نعمان  حممد  حنيف  1-اب���و   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / قطب ال��دي��ن ع��ب��دال��ر���ص��ول  ق��د اأقام 
 46721( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
ال�صكوى  وامل�صاريف.رقم  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م( 
MB168683696AE وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30 
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

�صيول تدعو ملحادثات تكبح جماح �ل�صمال.. كوريا �ل�صمالية تتعهد بتعزيز �لردع �لنووي »بوترية �أكرب«
•• �شول-رويرتز:

بعد  اأكرب”  “بوترة  ال��ن��ووي  ال��ردع  بتعزيز  ام�س   ال�صمالية  كوريا  تعهدت 
العقوبات االأمريكية اجلديدة.

وذكر تلفزيون كيه.اآر.تي الر�صمي يف بيوجنياجن اأن جلنة برملانية بعثت ر�صالة 
العقوبات  حزمة  ب�صاأن  ال��ي��وم  االأم��ري��ك��ي  ال��ن��واب  جمل�س  اإىل  ن���ادرة  احتجاج 

اجلديدة �صد كوريا ال�صمالية.
ووافق اأع�صاء جمل�س النواب االأمريكي باأغلبية �صاحقة، يف الرابع من مايو 
اأيار اجلاري، على ت�صريع لت�صديد العقوبات على كوريا ال�صمالية من خالل 
ا�صتهداف قطاع ال�صحن الكوري ال�صمايل وال�صركات التي تتعامل مع الدولة 

املنعزلة.
واأو�صح تلفزيون كيه.اآر.تي اأن ر�صالة االحتجاج املبا�صر على وا�صنطن قدمتها 

الياباين �صينزو اآبي.  وهيمنت على احلوارات كيفية الرد على برنامج كوريا 
ال�صمالية النووي وبرناجمها لل�صواريخ البالي�صتية اللذين يخالفان قرارات 

جمل�س االأمن الدويل.
ونقل يون يوجن-ت�صان املتحدث با�صم مون عن الرئي�س قوله ل�صي “يجب اأن 
ا�صتخدام  مع  وت�صل�صليا  �صامال  ال�صمالية  الكورية  النووية  امل�صاألة  يكون حل 

ال�صغط والعقوبات بالتوازي مع املفاو�صات«.
وت��ت��ن��اق�����س دع����وة م���ون ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع ك��وري��ا ال�����ص��م��ال��ي��ة م��ع ن��ه��ج الواليات 
املتحدة احلليفة الرئي�صية لكوريا اجلنوبية التي ت�صعى لزيادة ال�صغط على 

بيوجنياجن من خالل مزيد من العقوبات والعزلة.
وحتدث الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإىل مون يوم االأربعاء. 

ال��زع��ي��م الكوري  اأم���ام االج��ت��م��اع م��ع  ال��ب��اب  ت��رام��ب  ويف ال�صهر احل���ايل فتح 
الظروف  توفرت  اإذا  ت�صرفه  كيم  مقابلة  اإن  قائال  اأون  ج��وجن  كيم  ال�صمايل 

�صو  ري  يراأ�صها  والتي  االأعلى،  ال�صعب  جمل�س  يف  اخلارجية،  ال�صوؤون  جلنة 
واأعادت  اأون.  ج��وجن  كيم  الزعيم  من  مقرب  وم�صاعد  دبلوما�صي  وه��و  ي��وجن 
األغتها  كانت  التي  اخلارجية،  ال�صوؤون  جلنة  املا�صي  ال�صهر  ال�صمالية  كوريا 
اأنها تهدف لتح�صني العالقات  الت�صعينات، وهي حماولة يرى خرباء  اأواخ��ر 
اجلنوبية اجلديد جهودا  كوريا  رئي�س  ب��داأ  ذل��ك،  اىل  اخل��ارج��ي.  العامل  مع 
للحوار  ودع��ا  لالأ�صلحة  ال�صمالية  كوريا  تطوير  ب�صاأن  التوتر  لتبديد  دولية 
نظام  ن�صر  اإزاء  ال�صني  غ�صب  لتهدئة  ي�صعى  فيما  عقوبات  فر�س  واأي�����ص��ا 

اأمريكي للدفاع ال�صاروخي يف بالده.
واأدى مون-جيه اإن وهو حمام �صابق حلقوق االإن�صان اليمني يوم االأربعاء وقال 
يف خطابه االأول بعد توليه الرئا�صة اإنه �صيتعامل فورا مع التوترات االأمنية 

التي اأثارت خماوف من ن�صوب حرب يف �صبه اجلزيرة الكورية.
وحتدث مون اأوال اإىل الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ ثم اإىل رئي�س الوزراء 

املالئمة. وكان م�صوؤولون اأمريكيون قد �صرحوا باأنه ال جدوى من ا�صتئناف 
اإن  وقالوا  احلالية  الظروف  ظل  يف  ال�صمالية  كوريا  مع  الدولية  املحادثات 
على بيوجنياجن اأن تو�صح التزامها بنزع ال�صالح النووي. وقالت كاتينا اأدامز 
مع  كثب  عن  عملت  وا�صنطن  اإن  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدثة 

�صول ب�صاأن كوريا ال�صمالية و�صتوا�صل ذلك.
ويف حني تت�صارك كوريا اجلنوبية وال�صني واليابان القلق اإزاء كوريا ال�صمالية 
فاإن العالقات بني كوريا اجلنوبية وال�صني توترت بعد قرار �صول ن�صر نظام 

اأمريكي للدفاع ال�صاروخي للت�صدي للتهديدات من كوريا ال�صمالية.
وتقول ال�صني اإن نظام ثاد يقو�س اأمنها واإن الرادار القوي املزود به النظام 

ميكن اأن ير�صد ما يدور يف عمق اأرا�صيها.
وترى ال�صني اأن النظام لن يلعب دورا يذكر يف احلد من التهديد الذي ميثله 

برناجما كوريا ال�صمالية النووي وال�صاروخي.

•• �لفجر - بيري ها�شكي - ترجمة خرية �ل�شيباين
    بدخوله امل�سرح م�س�ء الأحد 7 م�يو يف متحف 
اإيق�ع  انتخ�به، على  اللوفر، بعد فرتة ق�سرية من 
الر�سمي  الن�سيد  لبيتهوفن،  الفرح”  “ان�سودة 
بو�سوح  م�كرون  اإمي�نويل  بنينّ  الأوروبــي،  لالحت�د 
ل وليته حتت عالمة اأوروب�. ولكن، لئن  انه ي�سجنّ
وعن  ـــي،  الأوروب خي�ره  عن  مــرارا  املر�سح  اأعــرب 
ارادته يف جتديد عمل الحت�د الأوروبي بتن�سيط 
التح�لف مع اأمل�ني�، ف�إنن� ل نعرف الكثري عن موقفه 
مم� تبقى من �سي��سته اخل�رجية امل�ستقبلية ف�أوروب� 
اخل�رجية،  ال�سي��سة  م�سمولت  من  حق�  تعد  مل 
الرئي�سية،  جوانبه�  اأحد  اخل�سو�س  وجه  وعلى 

العملي�ت الع�سكرية اخل�رجية.

    ل��ق��د اأع��ط��ى اإمي��ان��وي��ل ماكرون 
موؤ�صرا، يف مقابلة مع موقع ميديا 
بارت، يف الليلة االأخرة من احلملة 
ورمبا  الثانية،  للجولة  االنتخابية 
اإىل ناخبي  ر�صالة  اإر���ص��ال  اأج��ل  من 

جان لوك ميلين�صون احلذرين.
وع�صّية  امل��ق��اب��ل��ة،  ه����ذه  خ����الل      
اإميانويل  ح���ر����س  اذن،  ان��ت��خ��اب��ه 
الن�صب  اىل  االنت�صاب  على  ماكرون 
امليرتاين   - ال��دي��غ��ويل  ال��ف��رن�����ص��ي 
ديغول  اىل  )ن�����ص��ب��ة  ال�����ص��راك��ي  اأو 
وم���ي���رتان و�����ص����راك(، واأ�����ص����ار اىل 
تقارب ب�صاأن هذه النقطة مع وزير 
�صراك،  جل��اك  ال�صابق  اخل��ارج��ي��ة 
ميكن  وال  ف��ي��ل��ب��ان.  دو  دوم��ي��ن��ي��ك 
اأكرث  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون  ي��ك��ون  اأن 

و�صوحا:
اأتفق  اأن��ا ال  العمل،     ح��ول عقيدة 
املا�صية،  ال��ع�����ص��ر  ال�������ص���ن���وات  م����ع 
اأن���ن���ا ق���د ت��ن��ازل��ن��ا قليال  واأع���ت���ق���د 
بتدخالت  اجل��دد  املحافظني  لتّيار 
اأفكر  االأح���ي���ان.  بع�س  يف  م��وؤ���ص��ف��ة 
انني  ف��ق��ط...  ه��ذا  ولي�س  ليبيا،  يف 
اأريد العودة اإىل ن�صب فرن�صي ميكن 
اأو  اأ���ص��م��ي��ه دي��غ��ويل - م��ي��رتاين  اأن 
له  الع�صكري  فالتدخل  ���ص��راك��ي. 
معنى عندما يكون جزء من خارطة 

طريق دبلوما�صية.
ميديا  لرئي�س  ���ص��وؤال  على  وردا     
بارت، اإيدوي بلينيل، حول ما اإذا كان 
يتبنى مواقف دومينيك دو فيلبان، 
الذي �صانده، اأجاب ماكرون: متاما 
اأنتم حمقون يف التاأكيد على هذا   ،
الذي  واملفاهيمي  الفكري  التقارب 

اأتبناه بالكامل.
    ه����ذا ال���ت���ق���ارب، ل��ي�����س ت��اف��ه��ا او 
هينا، مع رجل انتقد ب�صدة التدخل 
العامل  يف  ال��ف��رن�����ص��ي  ال��ع�����ص��ك��ري 
العربي واالإ�صالمي، والذي يعتربه 
م�صاكلنا.  اأ�صباب  اأعظم  من  واح��دا 
دو فيلبان يف  دوم��ي��ن��ي��ك  ب��ق��ي  ف��ق��د 
ال���ت���اري���خ م���ن خ����الل ك��ل��م��ت��ه اأم����ام 
جمل�س االأمن الدويل �صد التدخل 
الع�صكري االأمريكي يف العراق الذي 
قررته اإدارة بو�س عام 2003، ومن 
اخلارجية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��راف�����ص��ني 
االأخرة  ال�صنوات  يف  انت�صرت  التي 
يف عهد الرئي�صني نيكوال �صاركوزي 
بكل  نقوم  اننا  ه��والن��د.  وفران�صوا 

ال��ت��ع��ق��ي��د. يل موقف  ي��ح��ب  ح����وار 
اأن يكون  امل��ه��م  واح����د ف��ق��ط، وم���ن 
مثلك.  ي���ف���ك���رون  ال  ان����ا�����س  م���ع���ك 
جرار ارو دبلوما�صي فرن�صي كبر، 
ب�صاأن  اتقا�صم وجهات نظره  واأنا ال 
اليه  ا�صتمع  لكنني  الق�صايا،  بع�س 
دائ���م���ا. ل���دي���ه م��ع��رف��ة ج���ي���دة جدا 
والنظام  املتحدة  االأمم  مبنظومة 
االأمريكي. وبنف�س الطريقة اأحتدث 
اإىل فران�صوا ديالتري �صفر فرن�صا 
لي�صت  ال����ذي  امل��ت��ح��دة  االمم  ل���دى 
ارو  اإال ان جرار  املواقف.  له نف�س 

عرف نف�صه يف تغريدة بانه واقعي.

انعط�ف، ولكن اىل اأي حد؟
     ه����ذا ال��ت��ع��ام��ل م���ع االأ�����ص����داد، 
وه�����ذا امل��ح��ي��ط وه�����ذه ال���ت���اأث���رات 
العالمة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ه���ي  امل���ت���ع���ددة، 
الذي  ماكرون،  الإميانويل  امل�صّجلة 
امل�صارات  وخ���ل���ط  ت�����ص��وي�����س  ي���ري���د 
اأي�صا  ول��ك��ن ميكن  امل�����ص��اءة ج��ي��دا، 
حول  ���ص��ك��وك  اأو  اأ���ص��ئ��ل��ة  ُت���ث���ر  ان 
م��دى االن�����ص��ج��ام ال��ن��ه��ائ��ي. ويف كل 
احلاالت، نحن على علم: من خالل 
اإميانويل  يبتعد  التعليقات،  ه���ذه 
ال�صيا�صة  ع�����ن  ك����ث����را  م�����اك�����رون 
اخل���ارج���ي���ة ل��ف��ران�����ص��وا ه���والن���د يف 
ال�����ص��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���ص��ي��ة، التي 
ل�صيا�صة  ا���ص��ت��م��راري��ة  ذات��ه��ا  ح��د  يف 
و�صفها  ع�صرية  �صاركوزي.  نيكوال 
غربية  باأنها  فيلبان  دو  دومينيك 

جدا.
    وال�صوؤال، ما مدى هذه التحوالت 
انتظار  بالطبع  يجب  و�صخامتها؟ 
على  ل��ل��رئ��ي�����س  االأوىل  اخل���ط���وات 
ال�صاحة الدبلوما�صية، حتى يت�صنى 
���ص��ت��ب��داأ يف نهاية  احل��ك��م، خ��ط��وات 
ه���ذا ال�����ص��ه��ر م��ع ق��م��ة ح��ل��ف �صمال 
�صيلتقي  حيث  روم���ا،  يف  االأط��ل�����ص��ي 
الأول مرة دونالد ترامب. و�صرنقب 
اي�صا متوقعه جتاه فالدمير بوتني 
التغلب على  االثنني اىل  دعا  الذي 
واحد  �صيء  امل��ت��ب��ادل.  الثقة  ان��ع��دام 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  ان  ه��و  م���وؤك���د، 
اأن  دون  االليزي�������ه  اىل  ي�صل  مل 
ال�ص�يادية،  الق�صاي�����ا  هذه  يف  يفكر 
ع�صية  اإجابات��������ه  م��ن  يت�ص�ح  كما 
االنعطافات  ح��ج��م  ام���ا  ان��ت��خ��اب��ه، 

�صُيحّدد بعد.

نعرف عمل  الأننا ال  �صيء ع�صكريا، 
اأي �صيء اآخر، وهذا هو الزر الوحيد 
الذي ي�صتغل عند الرئي�س، قال دو 
فيلبان يف ذلك احلني. موقف عّمقه 
اجل  من  ال�صالم  ذك��ري��ات  كتابه  يف 
زمن احلرب غرا�صيه، الذي ن�صر يف 

العام املا�صي. 

اأن ي�صبح م�صت�صاره الدبلوما�صي يف 
ق�صر االليزيه.

   غالبا ما ُيو�صف ج��رار ارو باأنه 
واعطى  اجل������دد،  امل��ح��اف��ظ��ني  م���ن 
اإيدوي بلينيل حتى كنيته يف الكاي 
املحافظني  اجلماعة  زعيم  دور�صيه 
اأن��ا رجل  اجل��دد ... ورد م��اك��رون : 

احل���ازم جت��اه االإره����اب واجلماعات 
اجلهادية. وال�صوؤال �صُيطرح عندما 
ُت���ع���ر����س ع��ل��ي��ه ع���م���ل���ي���ات اأخ������رى، 
غرار  ع��ل��ى  اإذا،  ���ص��اع��ت��ه��ا  و����ص���رنى 
زر  الإغ��راء  ي�صت�صلم  �صوف  ا�صالفه، 
ل  اإذا كان يف�صّ اأو ما  واحد ي�صتغل، 

فعال ا�صرتاتيجيات اأخرى.

جريار ارو، عقيدة
 خمتلفة جدا

اإميانويل  ي�����ص��ع  ل��ن     وم���ع ذل����ك، 
للعمليات  ح��دا  بالتاأكيد،  م��اك��رون، 
منطقة  يف  اجل�����اري�����ة  اخل����ارج����ي����ة 
فورا،  االأو����ص���ط،  وال�����ص��رق  ال�صاحل 
على االأق��ل حتى ال ُي�صعف خطابه 

اأ�صار  كما  الأن،  م��اك��رون.  الرئي�س 
احلملة  فريق  بلينيل،  اإي��دوي  اإليه 
ماكرون،  الإمي���ان���وي���ل  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
امل�صتوى  رف��ي��ع  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ا  ي�����ص��م 
وهو  ف��ي��ل��ب��ان،  دو  ن��ق��ي�����س  ُي��ع��ت��رب 
جرار ارو، الذي مازال لب�صعة اأيام 
وميكن  وا�صنطن،  يف  فرن�صا  �صفر 

للتقارب  االإ����ص���ارة  ه���ذه  ان  غ��ر     
املفاهيمي مع دومينيك دو فيلبان، 
ال������ذي ي���ت���ب���ادل م���ع���ه ال���ك���ث���ر من 
ال��ر���ص��ائ��ل ل��ي��ال، وال����ذي ل��ن يحتل 
يف  م��وؤ���ص�����ص��ات��ي��ا  دورا  ب���ال�������ص���رورة 
ال���ف���ري���ق اجل����دي����د، ال ت��ك�����ص��ف كل 
�صيتجه  اأي���ن  اىل  نفهم  حتى  ���ص��يء 

الوجهة االوروبية وحدها املعلومة يف دبلوما�صية ماكرون ماكرون  اية �صيا�صة خارجية لفرن�صا؟

جرار ارو قدرة ماكرون على جمع اال�صداددي فيليبان عالقة خا�صة مع ماكرون و�صبه تطابق يف الروؤى ماكرون يقطع مع دبلوما�صية هولند

الختب�ر الأول ل�سي��سته اخل�رجية �سيبداأ نه�ية هذا ال�سهر مع قمة حلف �سم�ل الطل�سي

ال�سي��سة اخل�رجية لإمي�نويل م�كرون:

هل هي �لعودة �ىل �أ�صول �لدبلوما�صية �لفرن�صية...؟
اأكد تبنيه وتق�ربه الفكري واملف�هيمي مع دومينيك دو فيلب�ن

ي�سم فريق حملته النتخ�بية دبلوم��سي� 
رفيـــــع امل�ســـــتوى ُيعتبــــر نقيـــ�س فيلبــ�ن

�لرئي�ش �حلديد يعلن �نت�صابه �ىل 
مدر�صة ديغول وميرت�ن و�صري�ك

 للتدخل الع�سكري معنى عندم� يكون 
جـزءًا من خ�رطـة طريـق دبلوم��سـية

ماكرون يبتعد كثري� عن �ل�صيا�صة �خلارجية لفر�ن�صو� هولند يف �ل�صنو�ت �خلم�ش �ملا�صية

•• �لقاهرة -و�م:

طالب الربملان العربي وبرملان عموم افريقيا الواليات املتحدة االأمريكية 
واململكة املتحدة بالعدول عن نيتهما نقل ال�صفارة االأمريكية اإىل القد�س 

املحتلة واالحتفال بالذكرى املئوية لوعد بلفور امل�صوؤوم.
ال�صلمي  فهم  بن  م�صعل  الدكتور  به  بعث  م�صرتك  خطاب  يف  ذل��ك  ج��اء 
رئي�س الربملان العربي و روجي نكودو دانغ رئي�س برملان عموم اإفريقيا - 
ووقع عليه بدرو روك رئي�س اجلمعية الربملانية للبحر املتو�صط - اىل كل 
العموم الربيطاين  االأمريكي ورئي�س جمل�س  النواب  من رئي�س جمل�س 
وذلك يف ختام م�صاركة رئي�س الربملان العربي باجلل�صة االفتتاحية للدورة 
الرابعة للربملان االإفريقي التي اختتمت موؤخرا يف جنوب اإفريقيا وعقب 
والتن�صيق  التعاون  كافة جماالت  ا�صتعرا�س  جل�صة مباحثات مت خاللها 

حول الق�صايا امل�صرية واال�صرتاتيجية التي تهم اجلانبني.
م�صرتكا  بيانا  اإفريقيا  عموم  وبرملان  العربي  الربملان  رئي�صا  اأ�صدر  كما 
لدعم ن�صال االأ�صرى الفل�صطينيني الذي يوا�صلون اإ�صرابا عن الطعام بداأ 
يف 17 اأبريل املا�صي حتى تاريخه والذي ي�صادف يوم االأ�صر الفل�صطيني 
من كل عام ..وطالبا ا�صرائيل دولة االحتالل االإلتزام بالقوانني الدولية 

يف التعامل مع االأ�صرى الفل�صطينيني.
واكد اجلانبان االلتزام بتفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني يف 
الق�صايا  اإزاء  والتعاون  التن�صيق  اأ�ص�س  اأر�صت  والتي  2013م  مايو   13
ذات االهتمام امل�صرتك مبا يعك�س تطلعات ال�صعوب العربية واالإفريقية، 

واالإفريقي” ت�صبق االنعقاد الدوري للقمة العربية االإفريقية متثل روؤية 
موحدة للربملان العربي ممثل ال�صعب العربي والربملان االإفريقي ممثل 
ال�صعب االإفريقي جتاه الق�صايا الكربى واال�صرتاتيجية وامل�صرية، يتم 
واالإفريقية  العربية  الدورية  القمة  وثائق  من  كوثيقة  لالعتماد  رفعها 
القمم  حل�صور  الربملانني  رئي�صي  م��ن  م�صرتك  خطاب  رف��ع  جانب  اىل 
رئي�س  يلقيها  القمة  افتتاح  حفل  يف  كلمة  واإل��ق��اء  االإف��ري��ق��ي��ة،  العربية 
الربملان العربي اإذا انعقدت القمة يف بلد عربي ورئي�س الربملان االإفريقي 
اإذا انعقدت القمة يف بلد اإفريقي، وذلك حتى يتم اإي�صال ر�صالة ال�صعبني 
والربملانني العربي واالإفريقي اإىل القادة العرب واالأفارقة.   ووجه رئي�س 
الربملان العربي حتية تقدير وعرفان للموقف التاريخي االإفريقي جتاه 
دولته  اإقامة  اأجل  من  الفل�صطيني،  ال�صعب  وكفاح  الفل�صطينية  الق�صية 
ال�صرعية  ق���رارات  وف��ق  ال�صرقية،  القد�س  مدينة  وعا�صمتها  امل�صتقلة 

الدولية.
االفتتاحية  اجلل�صة  اأم���ام  كلمة  األ��ق��ى  ق��د  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  وك��ان 
للربملان  الرا�صخة  االإرادة  فيها  جدد  االإفريقي  للربملان  الرابعة  للدورة 
العربي لدفع عالقات التن�صيق والتعاون مع برملان عموم اإفريقيا على كل 
امل�صتويات وخا�صة تلك التي تعزز عالقة ال�صراكة االإ�صرتاتيجية العربية 
وال�صعوب  ال��دول  بني  والتن�صيق  التعاون  على  تاأ�ص�صت  التي  االإفريقية، 
العادلة،  واالأف���ارق���ة  ال��ع��رب  ق�صايا  ع��ن  وال��دف��اع  واالإف��ري��ق��ي��ة،  العربية 
ا الكفاح �صد اال�صتعمار، وحماربة االإرهاب، وحفظ االأمن وال�صلم  خ�صو�صً

يف املنطقتني العربية واالإفريقية.

وما ورد يف اإعالن �صرم ال�صيخ الذي حدد املحاور الكربى لعمل الربملانني 
اأجل  من  االإفريقية  العربية  االإ�صرتاتيجية  ال�صراكة  اأه���داف  لتج�صيد 

م�صتقبل اأف�صل .
ب��ني رئ��ي�����س الربملان  اإج����راء م�����ص��اورات ول���ق���اءات منتظمة  وات��ف��ق��ا ع��ل��ى 
امل�صرية  الق�صايا  يف  خ�صو�صا  اإفريقيا  عموم  ب��رمل��ان  ورئي�س  العربي 
واالإفريقية  العربية  الدول  وم�صلحة  �صيادة  مت�س  التي  واال�صرتاتيجية 
رئي�صي  تن�صيقي بني  اجتماع  واالإفريقي وعقد  العربي  ال�صعبني  وكرامة 
الرئي�صني  يح�صرها  دولية  برملانية  وفعالية  منا�صبة  كل  قبل  الربملانني 

الكربى  الق�صايا  لبلورة موقف موحد جتاه  وذلك  ينوب عنهما،  اأو من 
واال�صرتاتيجية وامل�صرية لل�صعبني العربي واالإفريقي.

با�صم  منتدى  اإن�صاء  العربي  الربملان  رئي�س  مقرتح  على  املوافقة  ومتت 
الربملان  احت���اد  مظلة  حت��ت  االإقليمية”  ل��ل��ربمل��ان��ات  ال����دويل  “املنتدى 
االإقليمية  الربملانات  لروؤ�صاء  �صنوي  اجتماع  عقد  خالله  ويتم  ال��دويل، 
على هام�س اجلمعية العادية لالإحتاد الربملاين الدويل يف مقر االإحتاد 

بجنيف.
العربي  ال���ربمل���ان  “وثيقة  ب��ا���ص��م  اإع�����داد وث��ي��ق��ة م�����ص��رتك��ة  وات��ف��ق��ا ع��ل��ى 

�لربملان �لعربي وبرملان عموم �إفريقيا ين�صقان جهودهما �صد نقل �ل�صفارة �لأمريكية �إىل �لقد�ش و�حياء مئوية وعد بلفور �مل�صوؤوم
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العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1340  جتاري جزئي
املدعي/ م�صرف  ان  االقامة مبا  الربكلو جمهول حمل  علي جمعة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الهالل )�صركة م�صاهمة عامه( وميثله: نا�صر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )153.487.41 درهم(  )مائة وثالثة 
وخم�صون الف واربعمائة و�صبعة وثمانون درهما وواحد واربعون فل�صا( وتثبيت القرار ال�صادر 
باملنع من ال�صفر ال�صادر يف الطلب رقم:145 ل�صنة 2017 جتاري والزام الر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق  2017/6/5  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1415  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حم�صن علي ابراهيم احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية وميثله: منى احمد عبدالعزيز يو�صف 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صباغ 
للمدعي مبلغ وقدره )24.438.12 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق  2017/5/21  ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/649  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مطعم اب�صار ايراين �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ املدينة للتغليف �س.ذ.م.م وميثله: علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  قد 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   7680(
املطالبة وحتى ال�صداد التام . وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق  2017/5/17  
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1354  جتاري جزئي
االقامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ب��وت��وم  روك   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي/ ال�صماء االزرق لتجارة االلكرتونيات ���س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بوقف �صرف ال�صيك وا�صتراد ا�صل ال�صيك رقم )571825( بقيمة 
والر�صوم  الوطني  اخليمة  راأ����س  بنك  على  وامل�صحوب  ام��ارات��ي  دره���م   )40000( مبلغ 
ال�صاعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/6/5   ي��وم االث��ن��ني    . وح��ددت لها جل�صة  وامل�صاريف 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1197  جتاري جزئي

االقامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  انرتنا�صيونال  ات�س كي  اي    -1 / املدعي عليه  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  �������س.ذ.م.م  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اوالت  النه�صة  �صفا  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ )491.773 درهم(  للمدعية مع 
ال�صداد  متام  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  التاأخرية  القانونية  الفائدة 
املوافق   اتعاب املحاماة.  وح��ددت لها جل�صة يوم االربعاء    الر�صوم وامل�صاريف  وال��زام 
2017/5/17   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/570  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �صروح لتجارة ال�صيارات  2- ابراهيم حم�صن علي ال�صويدي جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/فوؤاد عبد ال�صكور ميمون عبد ال�صكور ميمون وميثله:عبداهلل 
علي عبدالوهاب عبداهلل ال�صويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
)اربعمائة  دره��م(    493.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  بان  والت�صامن  بالتكافل  عليهم 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامهم  مع  دره��م(  ال��ف  وت�صعني  وثالثة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني   
املوافق  2017/5/15   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1083  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-  ادم�����رال ه��اردي��ن��ج م��اري��ن �������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه��ا ق��ان��ون��ا م��دي��ره��ا/
العامة  للتجارة  امل��دع��ي/ك��رتا  ان  االق��ام��ة مب��ا  ان��ط��وين جم��ه��ول حم��ل  ان��ط��وين  �صابا�صنت 
�س.ذ.م.م وميثله:علي م�صبح علي �صاحي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها مببلغ وقدره 
فل�صا  وخم�صون  درهم  واربعني  و�صتة  وثالثمائة  الف  وثالثون  )ت�صعة  دره��م(   39.346.50(
فقط ال غر( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني   املوافق  
اأو من  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  2017/5/29   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
للمحكمة قبل اجلل�صة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2113  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نبيل عبداجلبار عبدالرحمن ح�صني جمهول حمل االقامة 
احمد  مالكها/عبدالرحمن  وميثلها   - ال�صيارات  لتاأجر  فينك�س  املدعي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها نلتم�س من عدالة املحكمة  حممد فا�صل ا�صد قد 
وقدره  للمدعي  بذمته  املرت�صد  املبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  املوقرة 
ال�صداد  مت��ام  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  دره��م   )9505(
   2017/5/21 املوافق  االح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  وامل�صاريف.   بالر�صوم  والزامه 
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/435  مدين جزئي

ان  االق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1- غفار يو�صف ح�صني جمهول حم��ل  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  حممد  عبداحلميد  م�صطفى  اب��راه��ي��م  امل��دع��ي/ 
باداء  وال��ت�����ص��امم  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
مبلغ وقدره )200839( درهم والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�س املوافق 2017/5/25   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�صور 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1250  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صائم مظهر �صارو�س مظهر  جمهول حمل االقامة مبا 
غاىل  لبيب  ع��ادل  وميثلها/جالل  �����س.ذ.م.م  للمنظفات  ال  �صي  امل��دع��ي/ت��ي  ان 
تاو�صرو�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره )30000( 
املوافق  ي��وم  اخلمي�س  لها جل�صة  وامل�صاريف. وح��ددت  والر�صوم  والفائدة  دره��م 
2017/5/25 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/842  مدين جزئي

ان  رك��اد �صيتان عا�صور  جمهول حمل االق��ام��ة مبا  اي��اد  املدعي عليه / 1-  اىل 
املدعي/ح�صني حجت اهلل توانكر رجنر وميثله:بالتوقيع:بوليا اينات�صينكا  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
يوم   جل�صة  لها  وح���ددت  وامل�����ص��اري��ف.  بالر�صوم  وال��زام��ه  دره���م   )13500( مبلغ 
االحد املوافق 2017/5/21 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/414  جتاري جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ال�صام�صي  عبداهلل  غيث  �صعيد  ابراهيم  عليه/1-  املدعي  اىل 
نعلنكم  تهلك  حممد  ع��ب��دال��رزاق  وميثله:را�صد  االح��م��د  ح�صن  املدعي/نعيم  ان  مب��ا 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/4/6  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان 
ل�صالح/نعيم ح�صن االحمد بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )74000( درهم 
القانونية بواقع %9  ال�صيك �صند الدعوى والفائدة  )اربعة و�صبعون الف درهم( قيمة 
الر�صوم وامل�صاريف  التام ف�صال عن  ال�صداد  ال�صيك وحتى  ا�صتحقاق  تاريخ  �صنويا من 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وثالثمائة 
�صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/876  جتاري كلي              
����س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا  4 للتطوير  املدعي عليه / 1-رينج  اىل 
اأقام عليك الدعوى  ان املدعي/ �صركة موت ماكدونالد ليمتد - فرع دبي قد 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ 
وقدره )649.867.24 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
لها  وح��ددت    . املحاماه  واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  مع  النهائي  ال�صداد  حتى 
 Ch1.C.15 جل�صة يوم االأحد املوافق  2017/5/21  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/580  جتاري كلي              

اىل املدعي عليهم / 1-�صركة اونا�صي التجارية �س.ذ.م.م 2- جلوبال االين�س م م ح 3- 
�صركة جلوبال �صتار االين�س لل�صناعات �س.ذ.م.م 4- اناد �صينغ كامي�صور برا�صاد �صينغ 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �صيتي بنك ان ايه وميثله: نا�صر مال اهلل حممد 
بالت�صامم  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  غ��امن 
والت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )4401353.94 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاما والفائدة 9% من تاريخ التوقف عن ال�صداد وحتى ال�صداد التام .  وحددت لها 
جل�صة يوم االربعاء املوافق  2017/5/31  ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/812  جتاري كلي              

علي  ح�صني  مالكها/  االع��م��ال  رج��ال  خل��دم��ات  وي  1-بي�صت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
التجاري  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مبا  اهلي جمهول حمل  حممود حممد 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صباغ  يو�صف  عبدالعزيز  احمد  منى  وميثله:  ����س.م.ع 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )546.738 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام 
لها  وح��ددت    . واالتعاب  وامل�صروفات  والر�صوم  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  مع 
 Ch2.E.22 جل�صة يوم االربعاء املوافق  2017/5/31  ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/738  جتاري كلي              

عبدالغفار  ال�صعيد  احمد  وميثلها  ����س.ذ.م.م  لالن�صاءات  1-واي���دوول   / عليه  املدعي  اىل 
احللوجي - ب�صفته مدير لها جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بي�صة ل�صناعة احلديد 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  احل��م��ادي  اب��راه��ي��م حممد  �����س.ذ.م.م وميثله: علي 
بواقع  القانونية  والفائدة  املدعى عليها مببلغ وقدره )1.029.117 درهم(  بالزام  املطالبة 
9% من تاريخ ا�صتحقاق اخر �صيك بتاريخ 2016/12/22 وحتى تاريخ ال�صداد التام والزامها 
بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق  2017/5/28  
ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1263 تنفيذ جتاري
اك�صنتيال  �صركة   -2 ����س.ذ.م.م  ت��داول مي  �صركة  املنفذ �صدهم/1-  اىل 
ميدي�صت  اك�صنتيال  �صركة   -3 ����س.ذ.م.م  التجارية  للو�صاطة  ميدي�صت 
لال�صتثمار ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/مرى 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ  اأق��ام عليك الدعوى  ان مارتا قد 
املنفذ به وقدره )123801( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1172 تنفيذ جتاري

كالك�صون  �صركة  ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  جلف  كالك�صون  �صركة  �صدهم/1-  املنفذ  اىل 
جلف لاللكرتونيات )�صابقا( 2- حممود علي ا�صغر متقي )مدير كالك�صون جلف للتجارة 
العامة( 3- �صركة رونديل جلف للتجارة �س.ذ.م.م 4- امر م�صعود علي �صغر متقي )مدير 
�س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  متقي  ح�صني  ام��ر  �صركة   -5 العامة(  للتجارة  جلف  رون��دي��ل 
6- امر ح�صني متقي جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �صادرات ايران 
وميثله:احمد علي مفتاح �صالح الزعابي قد اأقام عليك الدعوى املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )98159733.17( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1264 تنفيذ جتاري

الهام م�صعود ح�صني وثوقيان 3-  ���س.ذ.م.م 2-  لل�صياحة  املنفذ �صدهم/1- زمرد  اىل 
عبا�س علي دهقاين جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ح�صن مهدي 
قلى ازاد وميثله:عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي قد اأقام عليك الدعوى 
اىل طالب  دره��م  وق���دره )945110(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
الدعوى  طريف  بني  املربمة  ال�صفهية  االتفاقية  بف�صخ   -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
يف:2008/7/1 ل�صالح املدعي، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1278 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صدهم/1- مدر�صة البحث العلمي جمهول حمل االقامة مبا 
مطر  ودي��ع  وميثله:مارون  للرخام  م��روى  التنفيذ/موؤ�ص�صة  طالب  ان 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وقدره )215653.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/469 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  عارف نا�صر �صالح اآل رحمه  جمهول حمل 
بال�صالح  �صريف  حممد  التنفيذ/من�صور  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية  ومي��ث��ل��ه:م��ارون ودي���ع م��ط��ر  ق��د 
به وقدره )1062811(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/115 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  حممد ر�صوان حممد اف�صل  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/كوراجاتي �صيخ داوود حاجة حمي الدين حممد  
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )190( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة تنفيذ 
ما جاء باتفاقية الت�صوية املربمة بينكم وبني طالب التنفيذ.وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1114  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اجلر�س الذهبي للمزاد العلني  جمهول حمل االقامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  ان املدعي/امر حممد ولد جمعة حممد  قد 
او بدفع مبلغ وقدره )9500(  ال�صيارة  بالتنازل عن  املدعي عليه  بالزام  املطالبة 
التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم  االثنني املوافق 
2017/6/5 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�صتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  اأو م��ن ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1926  مدين جزئي

ان  االق��ام��ة مب��ا  نا�ص�صيمنتو جمهول حم��ل  دو  الفي�س  ن���ازاري ب  لوكينى   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ كباب رولز �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها ندب خبر حما�صبي متخ�ص�س يف 
الدعوى لالطالع على كافة االوراق وامل�صتندات املقدمة فيها واالطالع على اوراق الق�صية املرورية 
احلادث  نتيجة  باملدعي  حلقت  التي  والتلفيات  اال���ص��رار  لتقدير  وم��رور  �صر  رق�����م:2263/2013 
املروري وما تكبده املدعي من م�صاريف ال�صالح هذه التلفيات ومقدار الك�صب الفائت الذي فقده 
املدعي نتيجة احلادث الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت 
لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق  2017/5/23   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
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عربي ودويل
�نتخابات �ملانيا غدً� �ختبار لت�صريعية �صبتمرب 

الدميوقراطي. ونظرا اىل هذه املخاطر، تزيد مركل من زياراتها اىل 
املنطقة، وعقدت ما ال يقل عن �صبعة اجتماعات انتخابية هذا اال�صبوع.

ال�صيت  ارم��ني  املحلي،  مر�صحها  لدعم  �صي  ام  هالنت  االرب��ع��اء  وزارت 
رينانيا  �صمال  يف  ت�صجل  التي  البطالة  فيها  ينتقد  بحملة  يقوم  ال��ذي 
الكبر  واالن���ح���راف  ال��وط��ن��ي،  امل�صتوى  على  م�صتواها  ي��ف��وق  ارت��ف��اع��ا 
ذكية  �صيا�صة  بف�صل  انغيال مركل  وقالت  املتدنية.  املدر�صية  والنتائج 
ومتويل �صحيح، جنحنا على امل�صتوى الوطني يف تقلي�س البطالة اىل 
مارتن  مناف�صها  وانتقدت   .2005 م�صت�صارة يف  انتخبت  الن�صف منذ 
النفقات االجتماعية  يعد فيها مبزيد من  الذي يقوم بحملة  �صولت�س 
للمعوزين. وقالت ان احلديث عن العدالة االجتماعية فقط لن يكفي، 
مو�صحة ان العدالة االجتماعية متر عرب ا�صتحداث مزيد من فر�س 

العمل وموازنة متينة. ويعرب التاجر اندريا�س كاي�صر الذي ان�صم اىل 
االحتاد امل�صيحي الدميوقراطي، عن امله يف ح�صول تغير يف رينانيا، 

الأن املنطقة م�صنفة االأخرة يف البالد على ال�صعيد االقت�صادي«.
وقال فولفغانغ بارتفوردرر العمدة ال�صابق املحافظ ملدينة جماورة “يف 
الدميوقراطي  االجتماعي  احلزب  فيها  يتفوق  ان  املتوقع  من  منطقة 
و�صلنا،  م��ا  واذا  ال��دمي��وق��راط��ي،  امل�صيحي  االحت���اد  على  نقاط   10 ب 
ميهد  قويا  موؤ�صرا  و�صيكون  نف�صه،  امل�صتوى  على  اإال  ذل��ك  يكون  فلن 

لالنتخابات الت�صريعية«.
وعلى ال�صعيد االجتماعي الدميوقراطي، فان االجواء قامتة. وباأ�صف، 
قال غونرت كاديلكا املتقاعد املتعاطف ان “ثغرة �صولت�س لي�صت موؤكدة. 

مل نعد ن�صمعه يتكلم«. 
وقال او�صكار نيدرماير “اذا ما خ�صر احلزب االجتماعي الدميوقراطي 
االنتخاب اي�صا، ف�صيزداد االحتاد امل�صيحي حما�صة، فيما ميكن ان يدفن 

�صولت�س اآماله بالتغلب على امل�صت�صارة«.

•• برلني-�أ ف ب:

بعد فوزه يف انتخابني حمليني، يتواجه احلزب املحافظ بزعامة اأنغيال 
مركل االأحد مع احلزب االجتماعي الدميوقراطي يف معقله يف رينانيا 
بو�صتفاليا ال�صمالية، يف ما ي�صكل اختبارا له قبل االنتخابات الت�صريعية 

يف اأيلول �صبتمرب املقبل.
ومن �صاأن فوز يحققه حزب امل�صت�صارة االحتاد امل�صيحي الدميوقراطي 
، اأو نتيجة كبرة ي�صجلها، اأن ي�صعه يف املدار املثايل لوالية رابعة على 
تفوقها  اأ�صابيع،  خ��الل  االن  حتى  امل�صت�صارة  ا�صتعادت  وق��د  ال��ت��وايل. 
�صولت�س،  مارتن  االجتماعي-الدميوقراطي  والرئي�س  مناف�صها  على 
اأواخر  ويف  �صلي�صفيغ-هول�صتاين،  يف  املا�صي  االأح��د  فوزين،  خالل  من 
االجتماعي  احل��زب  بات  الوطني،  امل�صتوى  وعلى  ال�صار.  يف  مار�س  اآذار 
 7 قدره  تاأخرا  الت�صويت،  نوايا  %29 من  مع  يواجه  الدميوقراطي 
معه  مت�صاويا  ك��ان  بعدما  الدميوقراطي،  امل�صيحي  االحت��اد  عن  نقاط 

اف��اد ا�صتطالع للراأي �صدر االرب��ع��اء. وي�صكل  ال��ف��رتات، كما  اإح��دى  يف 
كبرة،  اهمية  غ���رب(  )و���ص��ط  و�صتفاليا  رينانيا-�صمال  يف  االن��ت��خ��اب 
كونها املنطقة االكرث اكتظاظا يف املانيا، واحلو�س الذي يختزن املعادن 
ال�صلبة، والذي يتحول اىل التقنية الرفيعة امل�صتوى، حيث دعي 13،1 
مليون ناخب اىل االدالء باأ�صواتهم. وهي خ�صو�صا “القلب” التاريخي 
لال�صرتاكية الدميوقراطية االأملانية التي تتوىل فيها احلكم بال انقطاع 
تقريبا منذ احلرب العاملية الثانية. وقال الربوف�صور يف جامعة برلني 
احلرة او�صكار نيدرماير الذي ات�صلت به وكالة فران�س بر�س، �صينجم 

عن هزمية يف هذه املنطقة تاأثر مدمر معنويا على هذا احلزب.
وتعطي ا�صتطالعات الراأي االخرة احلزبني نتيجة مت�صاوية، حتى ان 
ا�صتطالعا اخرا اخلمي�س، توقع للمرة االوىل فوزا لالحتاد امل�صيحي 

•• �لفجر - �شيبا�شتيان فاليتي  

ترجمة خرية �ل�شيباين
    نظاراته امل�صتديرة على طريقة 
ه����اري ب���وت���ر، م��ظ��ه��ر اأن���ي���ق على 
معتدل،  ب���ان���ه  و���ص��م��ع��ة  ال�������دوام، 
العدو.  خل��داع  هنا  كلها  اجتمعت 
64 عاما، مون جاي اإن، الرئي�س 
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي اجل���دي���د، هو 
يف  �صابق  وجندي  حمنك،  مقاتل 

القوات اخلا�صة. 
امل���ه���زوم لي�صار  امل��ر���ص��ح     مت��ّك��ن 
الو�صط عام 2012، من االنتقام 
�صهل  ف���وز  بتحقيق  رائ����ع  ب�صكل 
انتخابات  يف  امل��ا���ص��ي  ال���ث���الث���اء 
جيون  ب��ارك  اإق��ال��ة  تلت  رئا�صية، 
ف�صيحة  يف  امل����ت����ورط����ة  ه��������اي، 
باملائة   1 فا�صل   41 وب���  ك���ربى. 
االأ���ص��وات، تقدم م��ون بفارق  من 
م��ن��اف�����ص��ت��ه كونغ  ع���ل���ى  ع���ري�������س 
جون بيو، التي ح�صدن فقط 24 
ف�صلها  بعد  االأ���ص��وات  م��ن  باملائة 
يف جتميع املع�صكر املحافظ الذي 

هزته ف�صيحة �صوي غيت.
ال��ب��ل��د، بلدا  »�صاأجعل م��ن ه��ذا     
ق��ال م��ون امام  ع��ادال وموحدا”، 
ح�����ص��د م���ن م���وؤي���دي���ه جت��م��ع��وا يف 
م��ي��دان ج��وان��غ ه��وا م��ون يف قلب 
ال��ذي هتف  امل��ك��ان  ذات  �صيول، يف 
املحتجني  املاليني من  اأي�صا  فيه 
غ�صبهم  عن  تعبرا  اأ�صهر  طيلة 
اإث����ر ���ص��ب��ه��ة ال��ف�����ص��اد ���ص��د ب����ارك، 
�صون-  ت�صوي  ال��ظ��ل  وم�صت�صارة 

�صيل.
    هذا املحامي الكاثوليكي، الذي 
امامه   ، النظيف  ب�ال�صيد  ا�صتهر 
ا�صتعادة  يف  تتمثل  �صعبة،  مهمة 
ال�صابة  االآ�صيوية  الدميقراطية 
ال��ن��زاه��ة، فقدتها يف  م��ن  جلرعة 
ف�صائح  ب�صبب  االأخ��رة  ال�صنوات 
احلياة  و�صوهت  املتكررة،  الف�صاد 
ب���اأي���د فارغة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة. ج��ئ��ت 
و����ص���اأغ���ادر خ���ايل ال��وف��ا���س، وعد 
االأربعاء وهو يدخل البيت االأزرق، 

الق�صر الرئا�صي. �صرته الذاتية 
تربز اأن��ه ام��ني. وه��ذا هو ال�صبب 
الرئي�صي ل�صعبيته لدى الناخبني 
كيم  يقول   ، برناجمه  قبل  حتى 
جييون، اخلبر يف معهد اآ�صيا يف 

�صيول.

التحدي�ت القت�س�دية
     طالب يف القانون يف ال�صبعينات، 
�����ص����ارك يف امل����ظ����اه����رات امل����وؤي����دة 
الديكتاتور  ���ص��د  للدميقراطية 
الرئي�صة  وال��د  ب��ارك ت�صونغ ه��ي، 
مرتني.  و�ُصجن  واليتها،  املنتهية 
وهو من ن�صل يتناق�س مع �صلفه، 

مثل  امل���ت���ق���اط���ع���ة،  امل�������ص���اه���م���ات 
ويف  ه���ي���ون���داي.  اأو  ���ص��ام�����ص��وجن 
لل�صباب  امل��ت��زاي��د  القلق  مواجهة 
مر�صح  وع��د  العمل،  ع��ن  العاطل 
احلزب الدميقراطي بخلق 500 
وميثل  �صنويا.  عمل  فر�صة  األ��ف 
اىل  بالنظر  طموحا،  حتّديا  ه��ذا 
لالقت�صاد  ال�صناعي  النموذج  ان 
عالمات  ُيظهر  الرابع،  االآ�صيوي 
جتاري  النتقام  ويخ�صع  تباطوؤ، 

�صيني، اول �صريك له.

�سي��سة “ال�سم�س امل�سرقة«
   ولكن يف امللف الكوري ال�صمايل 

اإال ان الرجل  ب��ارك.  ابنة ووريثة 
لي�س ح��امل��ا ودي���ع���ا. ان���ه ع��ام��ل يف 
الظل، يج�صد الو�صطية الي�صارية 
م�����ع ن���غ���م���ة اج���ت���م���اع���ي���ة، وك�����ان 
املناه�س  ال��رئ��ي�����س  مكتب  م��دي��ر 
رّج  ال���ذي  ه��ي��ون،  م��و  روه  للنظام 
الكربى  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 
خ���الل ف���رتة رئ��ا���ص��ت��ه ب��ني عامي 

2003 و2008.
ل��ه��ذه االب�����وة، وع���د مون      ويّف 
ُتتيح  ال���ت���ي  ال���ق���واع���د  ب���اإ����ص���الح 
العائلية  ال���������ص����الالت  ل���ب���ع�������س 
التكتالت  ه���ذه  ع��ل��ى  بال�صيطرة 
لعبة  خ������الل  م����ن  ال�������ص���ن���اع���ي���ة، 

حملته  وخ�����������الل   .)1953
ال�صتئناف  م��ون  دع��ا  االنتخابية، 
ك���ي���م جونغ  ن����ظ����ام  احل��������وار م����ع 
“ال�صم�س  �صيا�صة  م�صتلهما  اأون، 
معلمه  ق���اده���ا  ال���ت���ي  امل�صرقة” 
طرف  م���ن  ُق��ط��ع��ت  وال���ت���ي  روه، 
هروب  بتعلة  املحافظني  خلفائه 
بيونغ يانغ اىل االمام يف �صيا�صتها 

النووية.
اأول يوم يف من�صبه، قال     ومنذ 
م����ون ان����ه م�����ص��ت��ع��د ل��ل��ذه��اب اىل 

املحافظني، ُقطعوا فيها تدريجيا 
والعالقات  التوا�صل  ج�صور  ك��ل 
ال�صيوعية.  العدوة  �صقيقتهم  مع 
ففي وقت تهدد فيه اإدارة ترامب 
ب�������ص���رب���ة وق����ائ����ي����ة، م�����ع م�����ا قد 
يرتتب عنها من خماطر يف �صبه 
ب�صرورة  م���ون  يعتقد  اجل���زي���رة، 
ا�صتئناف املحادثات مع كيم ب�صكل 
ع��اج��ل، ول��ك��ن اأي�����ص��ا م��ع ال�صني 
العالقات معها منذ  توترت  التي 

ب�صعة اأ�صهر.

ولية واحدة
الدبلوما�صي،  االنتعا�س  وه��ذا      
الهاتفية  امل���ك���امل���ة  ق��ل��ب  يف  ك����ان 
اإن،  ج�������اي  م�������ون  ب�����ني  االأوىل 
وال���رئ���ي�������س االأم�����رك�����ي دون���ال���د 
ت��رام��ب، ال��ذي فتح ب���دوره الباب 
االأ�صبوع املا�صي الحتمال لقاء مع 
الزعيم ال�صاب يف كوريا ال�صمالية. 
غر ان ال�صّيد اجلديد يف �صيول، 
من�صجم  غ���ر  ���ص��ري��ك��ا  ���ص��ي��ك��ون 
اذ  لوا�صنطن،  بالن�صبة  بالكامل 
اأكرب  ا�ص���تقاللية  اإىل  يدعو  ان��ه 

داخل التحالف.
 ف��ق��د وع���د م���ون مب��راج��ع��ة ن�صر 
ثاد  االأمريكي  ال�صاروخي  ال��درع 
االخرة  االآون���ة  يف  ن�صرته  ال��ذي 
يف  االأم����ري����ك����ي����ة  ال�����دف�����اع  وزارة 
امل��ن��ط��ق��ة، وال����ذي ي��ق�����ّس م�صجع 

ال�صني املجاورة.
     انه ملف ح�صا�س ملون جاي اإن، 
القوتني  ب��ني  ك��ّم��ا���ص��ة  ال��واق��ع يف 
العامليتني، و�صيحاول اإيجاد توازن 
ج���دي���د. ول���ك���ن ال���وق���ت حم����دود، 
يف  باملخاطر،  حم��ف��وف  وال��ره��ان 
وق���ت ت�����ص��اع��ف ف��ي��ه ب��ي��ون��غ يانغ 

اختباراتها البالي�صتية.
   امامه عامني لتحقيق النجاح. 
فبعد ذلك، لن يكون له ما يكفي 
بلده،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف  ال���زخ���م  م���ن 
ي��ح��ذر اخل��ب��ر ك��ي��م ج��ي��ي��ون، مع 
عرجاء،  ب��ط��ة  ي�����ص��ب��ح  اأن  خ��ط��ر 
الدميقراطية  روؤ���ص��اء  من  ككثر 
االآ���ص��ي��وي��ة ال�����ص��اب��ة، ال��ت��ي مينع 
والية  ع��ل��ى  ح�صولهم  د���ص��ت��وره��ا 

ثانية.

وا���ص��ن��ط��ن وب���ك���ني وب���ي���ون���غ يانغ 
مواتية”  ال����ظ����روف  ك���ان���ت  اإذا 
الكورية  ال��ن��ووي��ة  الق�صية  حل��ل 

ال�صمالية.
 وكعالمة على عزمه، عنّي رئي�صا 
���ص��وه ه����ون، الرجل  ل��ل��م��خ��اب��رات 
الكوالي�س من  وراء  فاو�س  الذي 
اجل عقد قمة الكوريتني بني روه 

وكيم جونغ ايل عام 2007.
 وي���ع���ت���رب ه������ذا ت���غ���ي���را ج���ذري���ا 
ب���ع���د ت�����ص��ع��ة ����ص���ن���وات م����ن حكم 

اي������ن ي���ع���ت���زم م������ون ال���������ص����روع يف 
اأ������ص�����رع وم�����ث�����رة. ابن  حت������والت 
ع��ائ��ل��ة م���ن ال�������ص���م���ال، ف����رت من 
النظام ال�صيوعي، يحمل الرئي�س 
يف  اجلزيرة  �صبه  تق�صيم  اجلديد 

ج�صده. 
ب��ع�����س اأف��������راد اأ����ص���رت���ه م����ازال����وا 
ال�صتار  م��ن  االآخ���ر  اجل��ان��ب  على 
ال��ذي ميتد على طول  احلديدي 
نهاية  م��ن��ذ   38 ال���ع���ر����س  خ���ط 
-1950( ال����ك����وري����ة  احل��������رب 

م�ستلهم� �سي��سة »ال�سم�س امل�سرقة«:

مون جي �إن يريد �إعادة �لو�صل مع بيونغ يانغ...!
 عنينّ رئي�س� للمخ�برات الرجل الذي ف�و�س لعقد قمة الكوريتني بني روه وكيم جونغ ايل ع�م 2007

حتليل اخب�ري

هل يحقق مون املعجزة?

حت�صني العالقات مع ال�صني من اهداف مون اي�صاالدرع ال�صاروخية االمريكية مو�صع خالف

ي�صتمد �صعبيته من �صرته قبل برناجمهكيم هل يقبل باقرتاح مون ويلتقيان لنزع الفتيل?

م�صتعد للذهاب �ىل و��صنطن وبكي وبيونغ 
يانغ حلل �لق�صية �لنووية �لكورية �ل�صمالية

�صريته �لذ�تية تربز �أنه �مي وهذ� �صبب 
�صعبيته �لرئي�صي لدى �لناخبي قبل برناجمه

يج�ســـد الو�ســــطية الي�ســــ�رية مـــع نغمــة 
اجتم�عية ولن يكون احلمل الوديع مع وا�سنطن

يعتقد مون ب�سرورة ا�ستئن�ف املح�دث�ت مع كيم ب�سكل ع�جل واي�س� مع ال�سني التي توترت العالق�ت معه� 



السبت   13   مايو    2017  م   -   العـدد  12018  
Saturday  13   May   2017  -  Issue No   1201816

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/889  جتاري كلي              
اىل املدعي عليه/ 1-حممد بن را�صد بن ح�صني الدو�صري جمهول حمل 
اأقام عليك  االقامة مبا ان املدعي/ عبدالعزيز بن حممد البواردي قد 
او  �صعودي  ريال   5100000 وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
ما يعادلها بالدرهم االماراتي 4947000 والفائدة والر�صوم وامل�صاريف 
.  وح��ددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق  2017/5/29  ال�صاعة 10.00 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س 
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/768  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه/ 1-برولوجيك�س ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  م  ذ م  ���س م م ح  امل��دع��ي/ كريتف كونيك�صن  ان 
املدعى  من  اق��رارات  اىل  ا�صتنادا  ال�صيكات  باعادة  املطالبة  ومو�صوعها 
عليه .  وح��ددت لها جل�صة ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2017/5/31  ال�صاعة 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   10.00
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/755  جتاري كلي              

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  البلو�صي  احمد  ح�صن  1-امنه   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ دبي فر�صت �س.م.خ وميثله: عبا�س مهدي ال�صيد خلف الطاهري قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )647339.53 
 %3.39 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
�صهريا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/5/21   .  وح��ددت لها جل�صة يوم االحد 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/519  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه / 1-علي �صليمان مراد عبداهلل الطاهر البلو�صي جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد �س م ع وميثله: موزة عبيد ربيع 
اخلظر قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
وقدره )1.062.447.66 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه والفائدة 
القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام .  وحددت لها جل�صة يوم 
Ch2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س  املوافق  2017/5/18   اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1547  ا�ستئناف جتاري                    
 -3 �صرو�س  القا�صم  ابو  اك��ربي 2- علي  امل�صتاأنف �صدهم /1- عبداهلل عبا�س  اىل 
ذ.م.م جمهويل  العامة  للتجارة  الو�صال  �صركة   -4 اكربي  عبداله  حممد ح�صني 
اجنبية( وميثله :  �صركة  )ف��رع  اي��ران  امل�صتاأنف /بنك ملي  ان  االقامة مبا  حمل 
بجل�صتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم    - الزرعوين  احمد  من�صور عبداهلل حممد 
تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/7 بتاريخ  املنعقدة  
ال�صيد اخلبر املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم االحد املوافق 2017/6/18  

ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة Ch2.D.19  للتعقيب على التقرير. 

رئي�ص الق�سم                                                                                             

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

         يف الدعوى رقم 2016/627 تنفيذ عمايل
مو�صوع الق�صية تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2015/5508 عمايل جزئي 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 41350 درهم ل�صالح العامل باال�صافة اىل مبلغ قدره 
املحكمة.  ل�صالح  االبتدائية  الدعوى  ر�صوم  تنفيذ احلكم ومبلغ 2051  ر�صوم   827
طالب االعالن طالب التنفيذ: نزال �صامل علبه املطلوب اعالنه املنفذ �صده: 1- 
�صركة يوين كوت للمقاوالت ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة. مو�صوع االعالن: 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن اثاث مكتبي + ادوات 

بناء. بناءاً على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2017/5/8
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/262  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-فرانك برنارد مار�صيل دايل�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ امالك للتمويل �صركة م�صاهمة عامة وميثله : عبداللطيف حممد ابوبكر 
اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - احل��م��ادي  احمد 
الدعوى خالية  الوحدة مو�صوع  بت�صليم  عليه  املدعى  وال��زام  االج��ارة ومالحقها 
من ال�صواغل ورد احليازة والغاء ا�صارة القيد العقاري والزامه ب�صداد مبلغ وقدره 
193.999.97 درهم والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه.  وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  11.00 �س  ال�صاعة  املوافق  2017/5/22   االثنني   يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1132 جتاري كلي                                                

حممد  جمعه  ح�صن  جا�صم   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  لتجارة  ام  ام  جي  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ام  ام  جي  �صركة  ملديونية  �صامن  كفيل  ب�صفته  امل��ازم��ي 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك دبي التجاري �س.م.ع حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام 
املدعى عليهما بالت�صامن فيما بينهم باأن يوؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره 911407.72 درهم 
قيد  تاريخ  وحتى   2015/10/19 تاريخ  من  تبداأ  �صنويا   %9 بواقع  ب�صيطه  فائدة  عن  ف�صال 
النزاع يف 2016/3/27 ثم فائدة ب�صيطة بواقع 9% �صنويا من تاريخ 2016/3/28 وحتى متام 
ال�صداد والزامكما امل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/245  تنفيذ عقاري   
ان  املنفذ �صده/1-بارويندر �صينج ديو ان ن�صينج  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
طالب التنفيذ/بنك لالإمارات دبي الوطني - �س م ع وميثله : احمد ح�صن رم�صان 
يوم  كلي  عقاري   2016/724 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم    - علي  اآل 
االربعاء  بتاريخ  2017/1/10  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد 
مبلغ وقدره )1928887.20( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�صداد  
وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
االع��الن  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/2268   تنفيذ جتاري  
�صامل  م م 2-جمعه  ذ  الرب�صاء للمقاوالت - �س  املنفذ �صدهما/1- ح�صن  اىل 
جمعه �صاملني الكويتي ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير �صركة ح�صن الرب�صاء 
للمقاوالت - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البحار ال�صبع 
عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�صبيعي  عمر  اأم��ل   : وميثله  م  م  ذ  احلديدية  لل�صناعات 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  بالت�صامن بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )439319.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2015/2360   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  ���س   - ال��ت��اأم��ني  لو�صاطة  كوي�صت  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة التاأمني 
العربية املحدودة  م ل - فرع دبي -  مبوجب القرار ال�صادر 
يف 2017/4/10 نخطركم بقرار قا�صي التنفيذ مبثول مدير 
ال�����ص��رك��ة امل��ن��ف��ذ ���ص��ده��ا امل���ذك���وره اع���اله / ا���ص��ع��د ع��م��ر خليل 

مدموج امام املحكمة. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1461  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  ���س   - الراجعي لالن�صاءات  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبداحلميد  ال�صيد  حممد  ع�صمت  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ري��ام��ي  مطر  علي  ح�صن   : وميثله  خ�صر 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32180( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1337  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مزمل ح�صني للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول 
قد  وقا�س  اهلل  وقا�س  حممد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )5261( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  باال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1412  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ   - الفنية  امباكت للخدمات  نيو كري�صتال  املنفذ �صده/1-  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ علي ر�صا اح�صان اهلل -  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )11500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  باال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1432  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  القو�س للمقاوالت - �س  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ عمر علي حممد زاهد خان -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8562.4( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  باال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1394  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- الدولية لالجهزة االلكرتونية - �س ذ م م  جمهول 
�صليمان حممود �صالمه  التنفيذ/ حممود  ان طالب  حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  الق�صا�س   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14520( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�صافة اىل مبلغ 1198 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1348  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ص��ده/1- دب��ل ب��رل خلدمات احلرا�صة - �س ذ م م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ عمران احمد دوراين ظهور احمد 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  دوراين 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7740( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�صوم خلزينة  درهم  باال�صافة اىل مبلغ 900  املحكمة. 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6  دعاوى م�ستعجلة مدنية                 
اىل املدعي عليهم /1- هومرا �صاريف - ب�صفتها من ورثة املرحوم عبداحلميد خان غالم حممد 
خان 2- ن�صيم حميد - ب�صفته من ورثة املرحوم عبداحلميد خان غالم حممد خان 3- ار�صي 
خان - ب�صفتها من ورثة املرحوم عبداحلميد خان غالم حممد خان 4- عبداملجيد خان - ب�صفته 
من ورثة املرحوم عبداحلميد خان غالم حممد خان 5- رابيا حميد خان - ب�صفتها من ورثة 
امل��رح��وم عبداحلميد خ��ان غ��الم حممد خ��ان  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ح�صن 
ابراهيم ح�صن ال علي ب�صفته مدير �صركة �صفينه الهدايا للتجارة ذ.م.م وميثله : عامر �صيد 
حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها طلب حكم بفتح املحل رقم 
2 العائد ل�صركة �صفينة الهدايا للتجارة ذ.م.م الكائن يف منطقة الرا�س مبجمع م�صبح  مع الزام 
املدعى عليهم بت�صليم مفتاح املحل للمدعي ويف حالة امتناعهم عن ت�صليم املفتاح االيعاز ملن يلزم 
بفتحه بالقوة اجلربية .  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2017/6/6  ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1459  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- خمبز لباكيت دور - ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ربيعه عاطف   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )20838.88(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة اىل مبلغ 1659 
درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/432  تنفيذ عقاري      

اىل املنفذ �سده/1-  م�رين� �ست�ر ليمتد - �س ذ م م  جمهول حمل الق�مة
مب� ان ط�لب التنفيذ/ اف�راردو�س انطونيو�س م�ري م��س - عن نف�سه وب�سفته املمثل الق�نوين ل�سركة /

بيليجين�سم�ت�ست�سبيج بريتوريو�س بي يف 
وميثله : حممود ح�سني علي احمد

 

 

رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/561  جتاري جزئي                               

ـــ�رات  الإم بنك   / املــدعــي  ان  مبــ�  القــ�مــة   حمــل  جمــهــول   - العبث�ين  احــمــد  علي  عــبــداهلل  علي   -  1/ عليه  املــدعــي  اىل 
ع  م  �س   - الوطني  دبــي  ـــ�رات  الإم بنك   / املدعي  ان  مب�  اأهلي  م�سطفى  عبدامللك  حممد   : وميثله  ع  م  �س   - الوطني   دبــي 

قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم ب�أن املحكمة حكمت بت�ريخ 2017/5/2 احلكم التمهيدي الت�يل : 

Ch1.C.14 وحددت له� املحكمة جل�سة يوم الثالث�ء املوافق 2017/5/16 ال�س�عة 30 : 8 �سب�ح� يف الق�عة
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

الغ�ء اعالن �س�بق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة  
رقم:CN 1005286 باال�صم التجاري املدر�صة احلديثة 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ال�صيارات  قيادة  لتعليم 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

�صالح االأمني للملكية الفكرية

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم  :   21494     بتاريخ : 1997/05/11

وامل�صجلة حتت رقم : 28068   بتاريخ : 2001/08/05 

با�ص��م : �س. اخلمي�س للتجارة �س .م.م

وعنوانه : �صلطنة عمان �س.ب: 692- روى 112

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/11  وحتى تاريخ:  2027/05/11م

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  مايو 2017 العدد 12018

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / �صالح االأمني للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم  : 216758      بتاريخ: 2014/08/28
امل�صجلة حتت رقم  :                  بتاريخ: 2016/07/28

با�ص��م: �صركة جواجنزهو زينت�صينج باو�صي ووت�س اآند كلوك فاكتوري. 
اإند�صرتيال بارك،  وعنوانه: )1( ثرد فلور، ديناج بيلدجن، )زهوجناوان فيلدج( نورث د�صرتيكت، نينكزي 

زينجتاجن تاون، زينت�صينج، جواجنزهو �صيتي، جواندوجن بروفين�س؛ ال�صني، رمز بريدي 511340.
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�صاعات  ال�صغرة؛  وال�����ص��اع��ات  الكبرة  ال�صاعات  ح��رك��ة  واآالت  ع��ق��ارب  ايل؛  �صاعات  ال��ك��ب��رة،  ال�صاعات 
الكهربائية؛ علب ال�صاعات؛ بلور لل�صاعات؛ �صاعات التنبيه؛ املجوهرات؛ علب و�صناديق م�صنوعة  من املعادن 

النفي�صة.
الواق�عة بالفئة : 14 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن���ازل رقم : 1 

ا�صم مالك العالمة: �صركة جواجنزهو زينت�صينج باو�صي ووت�س اآند كلوك فاكتوري. 
ا�صم املتنازل له : رويليو هوجن  

مه�نته: تاجر 
جن�صيته: ال�صني 

عنوانه وحمل اإقامته: رقم. 607، بيلدينج1، ميالن اوف ورلد بارك، رقم 9، كياو�صينج و�صت ا�صرتيت، نان�صان 
دي�صرتيكت، �صينزهني �صيتي، جواجندوجن بروفين�س، ال�صني.

تاري�خ انت�قال امللكية: 12/14/ 2016  
 تاريخ التا�صر يف ال�صجل:     /     /    200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  مايو 2017 العدد 12018
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م�صوؤولو �ملالية ي�صتك�صفون �صيا�صات تر�مب 
حمور  اإدارت���ه  واأ�صبحت  امل��ن��اخ،  وتغر  التجارية  احلماية  مثل  ق�صايا 

تركيز الوزراء امل�صاركني يف االجتماع.
وقال وزير املالية االأملاين فولفجاجن �صيوبله ردا على �صوؤال عن ر�صالته 
اإىل وزير اخلزانة االأمريكي �صتيفن منوت�صني “نحن بحاجة اإىل واليات 

متحدة قوية لقيادة العامل اقت�صاديا و�صيا�صيا على نحو م�صتدام«.
ترامب  اإن خطة  ب���ادوان  ك��ارل��و  بير  االإي��ط��ايل  االقت�صاد  وزي��ر  وق��ال 
على  حري�صا  �صيكون  واإن���ه  ط��م��وح  ال�صركات  على  ال�صرائب  خلف�س 

معرفة املزيد ب�صاأنها من منوت�صني.
وخالل اجتماع للم�صوؤولني املاليني يف جمموعة الع�صرين االأو�صع نطاقا 
التقليدي  ال��وزراء عن تعهدهم  اآذار، تخلى  اأملانيا يف مار�س  ا�صت�صافته 
باحلفاظ على جتارة عاملية حرة ومفتوحة يف ا�صتجابة لنزعة احلماية 

•• باري-رويرتز:

يبداأ كبار امل�صوؤولني املاليني يف عدد من اأكرث دول العامل ثراء اجتماعا 
اإىل اخلروج  وال��ي��اب��ان وك��ن��دا  اأوروب���ا  اإيطاليا م��ع تطلع  مل��دة يومني يف 
املتعلقة  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ب�صاأن خطط  اأو�صح  ب�صورة 

ب�صيا�صات مهمة.
عدم امل�صاواة والقواعد ال�صريبية العاملية واأمن االنرتنت ووقف متويل 
الر�صمي لوزراء  التي يركز عليها جدول االأعمال  املحاور  االإره��اب هي 
الذين  ال�صبع  ال��دول  املركزية من جمموعة  البنوك  املالية وحمافظي 

يجتمعون يف مدينة باري املطلة على البحر االأدرياتي.
لكن ترامب يهدد بزعزعة التوافق الذي �صاد يف العقود االأخرة ب�صاأن 

التجارية املتنامية للواليات املتحدة.
ب��اري حيث  ال��ذي تخلف عن اجلل�صة االفتتاحية يف  وو�صل منوت�صني، 
حت���دث اأك��ادمي��ي��ون ع��ن ع���دم امل�����ص��اواة وال��ن��م��و، ب��ع��د ف���رتة ط��وي��ل��ة من 
و�صول الوزراء االآخرين واأبلغ ال�صحفيني اأنه متحم�س ب�صاأن ال�صيا�صة 

التجارية اجلديدة للواليات املتحدة.
وق���ال اأع��ت��ق��د اأن��ك��م رمب���ا ���ص��اه��دمت الليلة امل��ا���ص��ي��ة اإع��الن��ن��ا ع��ن خطة 
اقت�صادية ملدة مئة يوم مع ال�صينيني، لذا اعتقد اأننا م�صرورون للغاية 

اإزاء الطريقة التي من�صي بها قدما على �صعيد التجارة.
نقا�س  يكون هناك  لن  اإن��ه  االإيطالية  ب��وزارة اخلزانة  وق��ال م�صوؤولون 
ر�صمي ب�صاأن التجارة يف باري وذلك و�صط توترات ب�صاأن موقف ترامب 
االأمريكية  اخلزانة  وزارة  با�صم  متحدثا  لكن  التجارية.  احلماية  من 

واأبلغ  ث��ن��ائ��ي��ة.  حم��ادث��ات  يف  الق�صية  ُت��ط��رح  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اإن  ق���ال 
مفو�س ال�صوؤون االقت�صادية يف االحتاد االأوروب��ي بير مو�صكوفيت�صي 
التعديدية  عن  االأمريكية  ال�صيا�صة  تتخلى  اأال  ياأمل  اأن��ه  ال�صحفيني 

والتجارة احلرة. 
خمتلفة  تقديرات  لدينا  تكون  اأن  وميكن  نتناق�س  اأن  مبقدورنا  وق��ال 

لكننا يف عامل واحد ويف قارب واحد.
وقال م�صوؤولون اإيطاليون اإن البيان اخلتامي ال�صادر عن اجتماع باري 
�صيوؤكد على التحذير من التناف�س على خف�س قيمة العملة، وذلك على 
يبدد  اآذار، مما  مار�س  الع�صرين يف  به جمموعة  قامت  ملا  نحو مماثل 
املخاوف من اأن االإدارة االأمريكية اجلديد قد ت�صعف اجلبهة املوحدة 

ملجموعة الع�صرين ب�صاأن ال�صيا�صة العاملية للعملة.

��صتثمار�ت �ل�صي مببادرة 
�حلز�م و�لطريق 60 مليار دولر 

•• بكني-رويرتز:

التخطيط  ب��ج��ه��از  م�����ص��وؤول  ق���ال 
اجلمعة  ام�س  ال�صيني  احلكومي 
اإن اال�صتثمارات ال�صينية املرتبطة 
مب��ب��ادرة احل����زام وال��ط��ري��ق بلغت 
 2013 م��ن��ذ  دوالر  م��ل��ي��ار   60
اال�صتثمارات  من  كبرا  جزءا  واإن 
امل�صتقبل  يف  اخل���ارج  اإىل  امل��وج��ه��ة 
�صيكون من ن�صيب الدول امل�صاركة 

يف امل�صروع.
رئي�س  ن��ائ��ب  ه��ي  نينغ جيز  وق���ال 
اللجنة الوطنية للتنمية واالإ�صالح 
خ����الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي يف بكني 
ال�صينية  اال�صتثمارات  اإجمايل  اإن 
 120 ب���ني  م���ا  �صيبلغ  اخل�����ارج  يف 
على  �صنويا  دوالر  م��ل��ي��ار  و130 

مدى االأعوام اخلم�صة املقبلة.

واأو�صح اأن اإجمايل ذلك �صيدور بني 
600 و800 مليار دوالر م�صيفا 
كبرا  حم����رك����ا  ذل������ك  “�صيكون 
العاملي  لتعاف مطرد يف االقت�صاد 

والتجارة احلرة واال�صتثمار«.
ت�صر تقديرات نينغ لال�صتثمارات 
اخلارجية ال�صينية اإىل تراجع عن 
م�صتوى العام املا�صي البالغ 170 

مليار دوالر.
نينغ  ق���ال  ال��ت��م��وي��ل  وع��ل��ى �صعيد 
وبنك  ال�صيني  التنمية  ب��ن��ك  اإن 
ال�صادرات والواردات ال�صيني قدما 
مليارات   110 قيمتها  ق��رو���ص��ا 
والطريق  احل����زام  مل�����ص��اري��ع  دوالر 
ال�صني  واإن   2016 نهاية  حتى 
مع  العملة  ملبادلة  اتفاقات  وقعت 
دول م�صاركة يف اخلطة مبا قيمته 

االإجمالية 900 مليار يوان.

�أر�مكو تقرتب من �ختيار �ل�صريك يف م�صروع م�صرتك 

�صفقات �لدمج و�صناع �لدو�ء يرفعان �أ�صهم �أوروبا 

زيادة و��صعة �لنطاق ملبيعات �لتجزئة �لأمريكية 
ال�����ص��ي��ارات وال�����ص��ل��ع االأخ����رى مما 
ي�صتعيد  االقت�صاد  اأن  اإىل  ي�صر 
يتوقف يف  كاد  اأن  بعد  الدفع  قوة 

الربع االأول من العام.
االأمريكية  التجارة  وزارة  وقالت 

تكون  الغذائية  واخلدمات  البناء 
مبيعات التجزئة قد ارتفعت 0.2 
باملئة بعد منو معدل بالزيادة بلغ 

0.7 باملئة يف مار�س اآذار.
االأ�صا�صية  ال��ت��ج��زئ��ة  وم��ب��ي��ع��ات 
اإنفاق  مل���ك���ون  االأق�������رب  ه���ي  ت��ل��ك 
املحلي  ال����ن����اجت  يف  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
باملئة   0.6 كانت  وق��د  االإج��م��ايل 
مار�س  ل�صهر  ال�صابقة  القراءة  يف 

اآذار.
الذي  اال�صتهالكي  االإن��ف��اق  وزاد 
الن�صاط  ثلثي  م��ن  ب��اأك��رث  ي�صهم 
باملئة   0.3 االقت�صادي االأمريكي 
على اأ�صا�س �صنوي يف الربع االأول 
له  اأ�صعف وترة  ال�صنة وهي  من 
منذ ال��رب��ع االأخ���ر م��ن 2009. 
املحلي  ال����ن����اجت  ه�����ذا من����و  وك���ب���ح 
االإجمايل يف الربع االأول حيث مل 

زيد على 0.7 باملئة.

•• و��شنطن-رويرتز:

زادت مبيعات التجزئة االأمريكية 
ق���ي���ام  ن����ي���������ص����ان م������ع  اب������ري������ل  يف 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ب�������ص���راء م���زي���د من 

 0.4 زادت  التجزئة  مبيعات  اإن 
باملئة ال�صهر املا�صي. وتقرر تعديل 
مبيعات مار�س اآذار اإىل زيادة 0.1 
ب��امل��ئ��ة ب���دال م���ن ان��خ��ف��ا���س 0.2 

باملئة.
اقت�صاديون  ك���ان 
ا�������ص������ت������ط������ل������ع������ت 
روي������رتز اآراءه������م 
ت���وق���ع���وا ارت����ف����اع 
التجزئة  مبيعات 
0.6 باملئة ال�صهر 
امل����ا�����ص����ي. ومن���ت 
 4.5 امل����ب����ي����ع����ات 
اأ�صا�س  على  باملئة 
ابريل  يف  ���ص��ن��وي 

ني�صان.
وب�����ا������ص�����ت�����ب�����ع�����اد 
ال�������������������ص���������ي���������ارات 
ومواد  وال��ب��ن��زي��ن 

% يف �لربع �لأول �لقت�صاد �لأملاين ينمو 0.6 
•• برلني-رويرتز:

قال مكتب االإح�صاءات االأملاين ام�س اجلمعة اإن اقت�صاد اأملانيا منا 0.6 باملئة يف 
الربع االأول من 2017 مدفوعا بزيادة اال�صتثمار يف االإن�صاءات واالآالت واملعدات 
واالإنفاق اال�صتهالكي واحلكومي وقوة ال�صادرات. يتما�صى رقم منو الناجت املحلي 
االإجمايل لالأ�صهر الثالثة االأوىل من العام مع متو�صط التوقعات يف ا�صتطالع 
اأجرته رويرتز. تظهر البيانات غر املعدلة منو االقت�صاد 1.7 باملئة على اأ�صا�س 

�صنوي يف الربع االأول وهو ما ين�صجم اأي�صا مع متو�صط التوقعات.

ويف  احل��ك��وم��ي��ة.  التحتية  البنية 
كورب  بكتل  عينت  �صباط  فرباير 
االأمريكية الإقامة وت�صغيل مكتب 
احلد  ب��ه��دف  امل�����ص��روع��ات  الإدارة 
تلك  مثل  يف  الق�صور  اأوج���ه  م��ن 

امل�صاريع.
النفطية  غ��ر  امل�����ص��اري��ع  وت�صمل 
اجلوهرة  ملعب  ت�صييد  الأرام��ك��و 
لكرة القدم يف جدة واإدارة م�صاريع 
�صرف مياه ال�صيول يف حدة وهي 
مدينة  ت�����ص��ي��ي��د  ح���ال���ي���ا  ت��ب��ا���ص��ر 
بجنوب  ج�������ازان  يف  اق���ت�������ص���ادي���ة 

ال�صعودية.

ال����رع����اي����ة ال�������ص���ح���ي���ة االأوروب����������ي 
مت�صدرا  ب���امل���ئ���ة   0.8 ل���رت���ف���ع 

املكا�صب القطاعية.
وك�������ان ����ص���ه���م ي���ون���اي���ت���د ان���رتن���ت 
امل��وؤ���ص��ر �صتوك�س  اأك���رب راب���ح ع��ل��ى 
اأن قالت  ب�صعوده ت�صعة باملئة بعد 
ال�����ص��رك��ة اإن��ه��ا ت��ن��وي ���ص��راء ح�صة 
الت�صاالت  دري��ل��ي�����س  يف  اأغ��ل��ب��ي��ة 
اإن�صاء  اأج���ل  م��ن  املحمول  الهاتف 
ب�صوق  املناف�صة  على  اأق���در  �صركة 

االت�صاالت االأملانية.

�لبحرين ت�صت�صيف �لجتماع �لـ 28 
لوزر�ء �لزر�عة بدول �لتعاون �ليوم

•• �ملنامة-و�م: 

دول  يف  والبيئة  ال��زراع��ة  وزراء  اجتماع  غ��دا  البحرين  مملكة  ت�صت�صيف 
الزراعي  التعاون  للجنة   28 ال���  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
الفنية  اللجان  مناق�صتها يف  موا�صيع مت  اإليه من  التو�صل  ما مت  الإق��رار 

املتعلقة بالقطاع الزراعي والرثوة احليوانية والنباتية.
ونقلت وكالة االأنباء البحرينية  بنا عن �صعادة املهند�س ع�صام بن عبداهلل 
خ��ل��ف وزي���ر االأ���ص��غ��ال يف مملكة ال��ب��ح��ري��ن ال��ت��ي ت��راأ���س ال����دورة احلالية 
النباتي  القطاع  تطوير  يف  �صت�صهم  اإليها  التو�صل  مت  التي  املوا�صيع  اأن 
واحليواين وال�صمكي بدول جمل�س التعاون وت�صب نحو التكامل االقت�صادي 
ملنظومة اخلليج العربي. ولفت اإىل اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي تعمل 
الغذائي  االأم���ن  جم��ال  ومنها  امل��ج��االت  جميع  يف  تكامل  منظومة  �صمن 
 “ النباتية واحليوانية وال�صمكية  “ ال��رثوة  الثالثة  القطاعات  املتمثل يف 
ما يجعلها قادرة على مواكبة التطورات العاملية والتحديات يف هذا املجال 
.. م�صرا اإىل اأن دول اخلليج العربي قطعت �صوطا كبرا يف جمال حتديث 

الت�صريعات واالأنظمة والقوانني التي ت�صب يف حتقيق هذا الهدف .

وزير : م�صر �صتحقق �لكتفاء 
�لذ�تي من �لغاز يف 2018

•• �لقاهرة -و�م:

اأكد املهند�س ط�ارق امل�ال وزير البت�رول والرثوة املعدني�ة امل�صري اأن م�صر 
�صتتمكن من حتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018.

وا�صار اىل ان ما حتقق خالل الثالث �صنوات االأخرة يعد ق�صة جناح حيث 
م�صروعات   9 اإىل  باالإ�صافة  الغاز،  حقول  لتنمية  م�صروعاً   21 تنفيذ  مت 
غاز اأخرى جار تنميتها و�صيتم االنتهاء منها وو�صعها على االإنتاج بنهاية 
2019، اإىل جانب 11 م�صروعا جديدا خمططا لتنفيذها خالل ال�صنوات 
التجارة  اأع�صاء غرفة  مع  امل�صري  ال��وزي��ر  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  املقبلة. 
وقيادات  م�صر  يف  العاملة  العاملية  ال�صركات  روؤ���ص��اء  بح�صور  االأمريكية 
امل�صري  املحلي  ال�صوق  احتياجات  تاأمني  اأن  املال  اأكد  كما  البرتول.  قطاع 
والبنية  التكرير  معامل  تطوير  يتطلب  وال��غ��از  البرتولية  املنتجات  من 
االأ�صا�صية واإن�صاء ت�صهيالت جديدة اإىل جانب تطوير الت�صهيالت القائمة.

�جلز�ئر ت�صرتي
 545 �ألف طن قمحا و�صعري� 

•• هامبورج-باري�ض-رويرتز:

قال جتار اأوروبيون ام�س اإن الديوان املهني اجلزائري للحبوب قد ا�صرتى 
األ��ف طن من علف ال�صعر  األ��ف طن من قمح الطحني و75   470 نحو 
احلبوب  ل�صنفي  خياري  املن�صاأ   . املا�صي  االأرب��ع��اء  يوم  اأغلقت  مناق�صة  يف 
لكن التجار قالوا اإنهم يعتقدون اأن من املرجح توريد ال�صعر من منطقة 
األ��ف طن.   70 ال�صعر بنحو  البع�س حجم �صفقة  االأ���ص��ود. وق��در  البحر 
قدر البع�س نطاق �صعر القمح بني 198 و198.50 دوالر للطن �صامال 

تكاليف ال�صحن وقال اآخرون اإنه بني 197.75 و199 دوالرا للطن.
تكاليف  �صامال  للطن  دوالرا   169 اإىل   167 نحو  ال�صعر  �صعر  وب��ل��غ 
الكميات خالل  املناق�صة �صحن  ذك��روا. طلبت اجلزائر يف  ال�صحن ح�صبما 
يوليو متوز. ال ين�صر ديوان احلبوب اجلزائري تفا�صيل مناق�صاته والنتائج 

التي يذكرها التجار حم�س تقديرات.

�لدولر �صوب �أقوى
 مكا�صب �أ�صبوعية يف 2017

•• لندن-رويرتز:

اأ�صابيع ام�س اجلمعة متجها  اأعلى م�صتوياته يف ثالثة  ال��دوالر قرب  ظل 
اأ�صعار املنتجني و�صوق العمل  اأ�صبوع له هذا العام بعد بيانات  اأقوى  �صوب 
)البنك  االحت���ادي  االحتياطي  جمل�س  ي��رف��ع  ب���اأن  التوقعات  ع���ززت  ال��ت��ي 

املركزي االأمريكي( اأ�صعار الفائدة جمددا يف يونيو حزيران.
بعد  14 عاما  اأعلى م�صتوياته يف  اإىل  ال��دوالر  اأخ��ذت  كانت موجة �صعود 
انتخاب دونالد ترامب رئي�صا للواليات املتحدة قد تال�صت منذ بداية العام 
اإج��راءات دعم  اإزاء  �صكوك  باملئة و�صط  العملة خم�صة  احل��ايل.  وتراجعت 

النمو التي تعهدت بها ترامب.

�أ�صعار �أوبك عند
 48.37 دولر� للربميل

•• فيينا -و�م:

 13 ال�  �صلة خاماتها  اأن �صعر  اأوبك  امل�صدرة للنفط  الدول  اأعلنت منظمة 
الذي  اليوم  48.37 دوالر للربميل مقارنة ب�صعر  و�صل ام�س االول اىل 

قبله 47.31 دوالر .
وت�صم �صلة خامات اأوبك التي تعد مرجعا يف م�صتوى �صيا�صة االنتاج االنواع 
االإماراتي وخام مزيج �صحارى اجلزائري وااليراين  التالية: خام مربان 
ال�صدر  وخام  الكويتي  الت�صدير  وخام  العراقي  اخلفيف  والب�صرة  الثقيل 
واخلام  القطري  البحري  واخل��ام  النيجري  اخلفيف  بوين  وخ��ام  الليبي 
العربي اخلفيف ال�صعودي واخلام الفنزويلي مراي وجرا�صول االأنغويل 

وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت االكوادوري.

جهاز قطر لال�صتثمار 
يخف�ش ح�صته يف بنك �صيني 

•• بكني-رويرتز:

13.6 مليون  القاب�صة باعت  اأن قطر  اإ�صعار لبور�صة هوجن كوجن  اأظهر 
�صهم يف البنك الزراعي ال�صيني ب�صعر 3.515 دوالر هوجن كوجن لل�صهم 
)0.451 دوالر اأمريكي( يف املتو�صط يف الثامن مايو اأيار لت�صبح حيازتها 

7.84 باملئة من 7.88 باملئة يف ال�صابق.
 13.6 ب��اع  لال�صتثمار  قطر  جهاز  اأن  اأي�صا  البور�صة  من  اإ�صعار  واأظهر 
لل�صهم يف  3.515 دوالر هوجن كوجن  ب�صعر  البنك نف�صه  مليون �صهم يف 
املتو�صط يف الثامن مايو اأيار لتنخف�س حيازته اإىل 7.97 باملئة من 8.01 

باملئة يف ال�صابق.

 توقع زيادة حم�صول

%  �حلبوب �لتون�صي 38 
•• تون�ض-رويرتز:

اأفادت بيانات من وزارة الزراعة التون�صية ام�س اجلمعة اأن من املتوقع زيادة 
حم�صول احلبوب التون�صي 38 باملئة يف املو�صم احلايل لي�صل اإىل 1.78 

مليون طن من 1.28 مليون طن يف 2016 مما �صيقل�س الواردات.
وبح�صب اأرقام الوزارة التي تلقتها رويرتز يت�صمن املح�صول 1.2 مليون 
األ���ف طن  و120  ال�صعر  م��ن  ط��ن  األ���ف  و500  ال�صلد  القمح  م��ن  ط��ن 
اإن حم�صول احلبوب  من القمح اللني. وقال وزير الزراعة �صمر الطيب 

�صيكون جيدا هذا العام مما �صيحد من الواردات.
تنتج تون�س القمح ال�صلد باالأ�صا�س وت�صتورد القمح اللني وال�صعر وت�صهم 

الزراعة بنحو ع�صرة باملئة من الناجت املحلي االإجمايل للبالد.

�لذهب يرتفع بدعم
 �ملخاوف �ل�صيا�صية �لأمريكية 

•• لندن-رويرتز:

ارتفع الذهب ام�س ليتجه الإنهاء االأ�صبوع على �صعود طفيف حيث اأججت 
املتحدة  بالواليات  االحت��ادي  التحقيقات  مكتب  لرئي�س  املفاجئة  االإق��ال��ة 
الدوالر  اجت��اه  مع  حتى  املعدن  على  الطلب  وع��ززت  امل�صتثمرين  خم��اوف 

�صوب اأقوى اأ�صبوع له هذا العام.
للذهب  الفوري  ال�صعر  ارتفع  بتوقيت جرينت�س   1032 ال�صاعة  وبحلول 

0.4 باملئة اإىل 1228.61 دوالر لالأوقية )االأون�صة(. 
و�صعد الذهب 0.5 باملئة يف اجلل�صة ال�صابقة م�صجال اأكرب مكا�صبه ليوم 

واحد يف �صهر.
1229.26 دوالر  0.4 باملئة اإىل  وزادت عقود الذهب االأمريكية االآجلة 

لالأوقية.
دوالر   16.39 اإىل  ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت  يف  باملئة   0.9 الف�صة  و���ص��ع��دت 

واأ�صبحت ب�صدد اأول زيادة اأ�صبوعية لها يف اأربعة اأ�صابيع.
وتقدم البالتني 0.3 باملئة اإىل 917.60 دوالر وزاد البالديوم 0.7 باملئة 

اإىل 806.80 دوالر لالأوقية.

واأح����ج����م����ت اأرام������ك������و وج���اك���وب���ز 
و�صندوق اال�صتثمارات العامة عن 

التعليق.
اإعالنا  اإن  امل�������ص���ادر  اأح�����د  وق�����ال 
�صي�صدر  امل�صرتك  امل�صروع  ب�صاأن 
يف 20 م��اي��و اأي����ار ب��ال��ت��زام��ن مع 
الرئي�س  بها  ي��ق��وم  مزمعة  زي���ارة 
االأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب اإىل 

ال�صعودية.
ت���ع���م���ل احل����ك����وم����ة ال�������ص���ع���ودي���ة، 
�صلبا  اإي�����رادات�����ه�����ا  ت����اأث����رت  ال���ت���ي 
ب��ان��خ��ف��ا���س اأ���ص��ع��ار ال��ن��ف��ط، على 
م�صاريع  يف  ال��ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س 

•• �خلرب-رويرتز:

�صركة  اإن  مطلعة  م�����ص��ادر  ق��ال��ت 
النفط العمالقة اأرامكو ال�صعودية 
ت��ق��رتب م��ن اخ��ت��ي��ار ال�����ص��ري��ك يف 
اإقامته  ت��ع��ت��زم  م�����ص��رتك  م�����ص��روع 
البنية  ل��الإ���ص��راف ع��ل��ى م�����ص��اري��ع 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ����ص���ب���ه احل���ك���وم���ي���ة يف 

ال�صعودية.
واأب��ل��غ��ت امل�����ص��ادر روي����رتز اأن من 
اإجننرينج  ج��اك��وب��ز  اأن  امل��ع��ت��ق��د 
االأم��ري��ك��ي��ة ه���ي امل��ر���ص��ح االأوف����ر 
امل�صروع  ال�صريك يف  حظا لت�صبح 

امل�����ص��رتك ال����ذي م���ن امل��ت��وق��ع اأن 
ي�صارك فيه �صندوق اال�صتثمارات 
العامة. وطلبت امل�صادر عم ك�صف 
املعلومات غر علنية  هويتها الأن 

بعد.
ت�صتعد  ال��ت��ي  اأرام����ك����و،  وت�����ص��ارك 
اأن  ل��ط��رح ع���ام اأويل م��ن امل��ت��وق��ع 
يكون االأكرب يف تاريخ ال�صركات، يف 
ولي�س  القطاعات  ب�صتى  م�صاريع 
ال�صركة  و�صتقدم  فح�صب،  النفط 
اجلديدة خدمات اإدارة امل�صاريع يف 
جماالت البنية التحتية وامل�صاريع 

غر النفطية.

االأ�صبوع. وبحلول ال�صاعة 0714 
املوؤ�صر  ارت��ف��ع  جرينت�س  بتوقيت 
القيادية  االأ�صهم  وموؤ�صر  �صتوك�س 
0.1 باملئة يف حني  ملنطقة اليورو 
 100 تاميز  فاينن�صال  املوؤ�صر  زاد 
مدعوما  باملئة   0.2 ال��ربي��ط��اين 
اأربعة  زينيكا  اأ�صرتا  �صهم  ب�صعود 
لتجارب  اإيجابية  نتائج  بعد  باملئة 

عقار مهم.
�صركة  ���ص��ه��م  م��ك��ا���ص��ب  و����ص���اع���دت 
قطاع  موؤ�صر  الربيطانية  ال���دواء 

•• ميالنو-رويرتز:

ارت���ف���ع���ت االأ����ص���ه���م االأوروب�����ي�����ة يف 
امل��ب��ك��رة ام�����س اجلمعة  امل��ع��ام��الت 
الدواء  �صناع  مبكا�صب  م��دع��وم��ة 
تراجع  حني  يف  ال�صفقات  ون�صاط 
ريت�صمونت  جم����م����وع����ة  ����ص���ه���م 
حتديث  اإث���ر  ال��ف��اخ��رة  للمنتجات 
خميب لالآمال. ونزل �صهم ال�صركة 
املالكة لعالمة كارتييه 5.6 باملئة 
مت�صدرا اخل�صائر يف اأوروبا بعد اأن 

قالت اإن بيئة العمل �صتظل متقلبة 
اأكرث  ال��رب��ح  ���ص��ايف  انخفا�س  اإث���ر 
م��ن ت��وق��ع��ات ال�����ص��وق. ل��ك��ن نتائج 
ال�����ص��رك��ات االأوروب����ي����ة ت��ظ��ل قوية 
باملئة منها   67 اأرب��اح  فاقت  حيث 
توم�صون  لبيانات  وفقا  التوقعات 
رويرتز اآي-بي-اإي-ا�س. و�صاعدت 
ال���ن���ت���ائ���ج م����ع ان���ح�������ص���ار امل���خ���اوف 
�صتوك�س  املوؤ�صر  رفع  يف  ال�صيا�صية 
600 االأوروبي اإىل اأعلى م�صتوى 
21 ���ص��ه��را يف وق���ت ���ص��اب��ق من  يف 
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البا�صمة  االم���ارة  �صهدته  كبر  حفل  يف 
ال�صيخ  ت��ك��رمي  مت  االأول  اأم�������س  م�����ص��اء 
حممد بن �صعود القا�صمي ع�صو املجل�س 
التنفيذي الإمارة ال�صارقة رئي�س الدائرة 
�صباق  �صخ�صية  بلقب  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة 
االأن���دي���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف ال����دورة 
وع����ربت   . 2017م  ل���ع���ام  ال�������ص���اد����ص���ة 
اختيارها  اأ����ص���ب���اب  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
القا�صمي  ����ص���ع���ود  ب����ن  حم���م���د  ل��ل�����ص��ي��خ 
له  ث��ق��اف��ي��ة  ري��ا���ص��ي��ة  ب���اأن���ه  �صخ�صية 
ق�صة  جمعته  وح�صوره  و�صموخه  اأ�صمه 
ح��ب وع��ط��اء م��ع ال��ري��ا���ص��ة ف��ك��ان داعما 
الريا�صية  ال��ربام��ج  لكافة  وح��اف��زا  لها 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ه��ا وال��ت��ي ح��ّرك��ت طموحه 
كرجل ريا�صي عري، �صال وجال يف كل 
ين�صى  ال  ا�صماً  وحفر  الريا�س،  �صروب 
على جدار نادي ال�صارقة و�صماء الريا�صة 
االإماراتية. جاء ذلك خالل احلفل الذي 
���ص��ه��ده ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن ع���ب���داهلل اآل 
ال�صارقة  اإدارة نادي  ثاين رئي�س جمل�س 
وتكرمي  خ���ت���ام  ال���ث���ق���ايف  يف  ال���ري���ا����ص���ي 
للثقافة  االن���دي���ة  ���ص��ب��اق  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
اأقيم  ال�صاد�صة  الذي  دورت��ه  والفنون يف 
حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  برعاية 
ونائب  عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن 
التنفيذي  ال�صارقة رئي�س املجل�س  حاكم 
اأقيم  ال���ذي   - . ح�صر احل��ف��ل  ل��الإم��ارة 
بق�صر الثقافة بال�صارقة  -  عبد العزيز 
ال�صارقة  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  النومان 
ال��ري��ا���ص��ي وخ��ال��د امل��دف��ع االأم����ني العام 

ال�صباب  لرعاية  العامة  للهيئة  امل�صاعد 
نائب  احل�صان  وعبدالعزيز  والريا�صة 
ال�صارقة  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال��ري��ا���ص��ي وع��ي�����ص��ى ه���الل اأم����ني ال�صر 
اللجنة  واأع�����ص��اء  ال�صارقة  ل��ن��ادي  ال��ع��ام 
الدكتور  االأن��دي��ة  ل�صباق  املنظمة  العليا 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  الكعبي  �صعيد 
ال�صارقة  رئي�س جمل�س  ال�صارقة  الإم��ارة 
الكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  وم�����ص��ب��ح  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
يا�س  بني  وعبداهلل  ماجد  علي  وحممد 
وحممد حمدان بن جر�س ورا�صد الكو�س 

الدوخي  وي���ا����ص���ر  ���ص��ب��ي��ع��ان  اهلل  وع���ب���د 
وجا�صر  الكعبي  �صعيد  في�صل  واملهند�س 
االأندية  ال�صباق  وروؤ�صاء  مقرر  حما�صي 
م��ا مييز  ال��راع��ي��ة.  واجل��ه��ات  وممثليها 
امل�صاركني  392  ع��دد  اأن��ه   بلغ  ال�صباق 
م�����ص��ارك��ا وال����ذي ي��ع��د االأك����رب م��ن نوعه 
منذ انطالق ال�صباق قبل خم�س �صنوات 
القراآن  فئة  يف  كانت  االأع��ل��ى  الن�صبة  .و 
بجانب  م�صاركا   76 مب�صاركة  ال��ك��رمي 
م�صاركا   ل66  امل�صرح  فئة  يف  امل�صاركة 
وف��ئ��ة ال��ر���ص��م 66 م�����ص��ارك��ا ت��ل��ت��ه��ا فئة 

والذي  اجل��دي��د  مب�صمونها  الت�صوير 
ت�صويرية  م���ادة  امل�صاركة  ل��الع��ب  يتيح 
م���ن خ����الل ال��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك ع���ن عام 
اخلر وملدة دقيقة واحدة  مب�صاركة 40 
با�صتقبال  احلفل  مرا�صم  ب��داأت   . العبا 
ال�صعبية  بالرق�صات  واملدعوين  ال�صيوخ 
ال���ت���ي ق���دم���ه���ا ال����ط����الب ب���ع���ده���ا عزف 
املهند�س  احلفل  وق��دم  الوطني  ال�صالم 
اأي��ات عطرة  ت��الوة  وبعد  الكعبي  في�صل 
مادة  احل�صور  تابع  احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن 
االأندية  ���ص��ب��اق  ف��ع��ال��ي��ات  ع���ن  م�����ص��ورة 

ومناف�صاتها وفئاتها الع�صرة والتي ت�صمل 
القراآن الكرمي وال�صعر واالن�صاد وامل�صرح 
العامة  وامل��ع��ل��وم��ات  الق�صرة  والق�صة 
وامل�����ص��رح وال��ر���ص��م وال��ت�����ص��وي��ر واخلط 
ال��ع��رب��ي ث��م األ��ق��ى را���ص��د ال��ك��و���س ع�صو 
الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
بالنادي  الثقافية  اللجنة  رئي�س  الثقايف 
ل�صباق  املنظمة  العليا  اللجنة  وع�����ص��و 
االأندية كلمة قال فيها » ن�صعى يف دولة 
اخلر  وطن  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
نحو  ثابتة  بخطوات  والثقافة،  والعلم 

الواعد،  م�صتقبله  وبناء  االإن�صان  تنمية 
ا�صتقيناها  قيم  تربينا عليه من  ما  هذا 
م����ن ث���ق���اف���ت���ن���ا ال���ع���رب���ي���ة االإ����ص���الم���ي���ة 
النهج  مدر�صة  يف  تعّلمناه  وما  االأ�صيلة، 
الذي اأر�صت قيادتنا الر�صيدة يف احلر�س 
ال�صبابية  ال��ط��اق��ات  ك��ل  ا���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
الغايل  وط��ن��ن��ا  وازده�����ار  رف��ع��ة  �صبيل  يف 
اأ�صمى  اأن  نعترب  ل��ذا   : ال��ك��و���س  وت��اب��ع   .
ال�صحة،  ه���ي  االإن�������ص���ان  ميتلكها  ق��ي��م��ة 
فال�صحة تاج على روؤو�س االأ�صحاء، واأن 
عن  مت��ام��اً  تختلف  ال  الثقافة  م��ق��درات 

ال�صحية  وال��ق��درات  الب�صرية  الطاقات 
وال��ب��دن��ي��ة، ف��ك��م م��ن ري��ا���ص��ي��ني حققوا 
اإجن��ازات مرموقة على م�صتوى الثقافة 
وكم من مثقفني حققوا اإجنازات �صّباقة 
غاية  وهذه  الريا�صة،  جماالت  يف  اأي�صاً 
مثلى ن�صعى اإىل حتقيقها وتر�صيخها يف 
مفهوم االأجيال.  واأردف : اإن املجتمعات 
كبرة  كنوز  طياتها  يف  حتمل  املتقدمة 
الثقافة  اأرك���ان  على  فالتاأ�صي�س  وه��ام��ة 
ت�صعى  وهو مطلب  اأ�صا�صية  غاية  و  اأم��ر 
نفو�س  يف  دع��ام��ات��ه  تاأكيد  اإىل  ال�صعوب 

على  االأث��ر  بالغ  من  للثقافة  ملا  اأبنائها، 
اأهمية  ن��رى  اأن  ولنا  االأج��ي��ال،  م�صتقبل 
التكامل الذي ميكن اأن يتاأكد من خالل 
اأ�صا�صات  املختلفة مع  الريا�صات  مزاولة 
�صقل  يف  يتبلور  ال��ذي  ودوره���ا  الثقافة 
ن��وؤك��د على  االإن�����ص��ان وم��ن هنا  �صخ�صية 
اإىل  بالثقافة  االإن�صان  يتحلى  اأن  اأهمية 
جانب تخ�صي�س م�صاحة وفرة ملمار�صة 
وتتبنى  املتنوعة.  الريا�صية  االأن�صطة 
واإمارة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
الريا�صية  ب��اأن��دي��ت��ه��ا  متمثلة  ال�����ص��ارق��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة اأط���ي���اف م�����ص��اري��ع ه���ادف���ة يف 
باأ�صا�صات  ال���ف���رد  رب���ط  اإىل  اأ���ص��ا���ص��ات��ه��ا 
الثقافة مبا نلحظه من م�صاريع وخطط 
اإىل  واملطالعة  التعلم  ح��ق  للفرد  تكفل 
ومبادرات  م�����ص��اري��ع  تخ�صي�س  ج��ان��ب 
ري��ا���ص��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ت��ن��م��ي م���ن ق����درات 
حتت�صنه  م���ا  ج���ان���ب  اإىل  ال��ري��ا���ص��ي��ني 
الدولة من اأحداث ريا�صية عاملية بارزة.  
م��ن منطلق   : كلمته  ال��ك��و���س يف  ول��ف��ت 
ونادي  الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س  دور 
ال�صارقة الريا�صي الثقايف اأيها ال�صيدات 
نحث  اأن  جميعاً  علينا  يحب  وال�����ص��ادة، 
يف  احلكومية  اجل��ه��ود  لتكامل  اخل��ط��ى 
جم����االت ت��ع��ن��ى ب��ت��وط��ي��د ع��الق��ة الفرد 
بالثقافة والريا�صة ما ي�صهم يف االرتقاء 
بالقيم الفكرية للمجتمع ويدفع باجتاه 
اإعالء �صاأن االأوطان ليكون منارة حتتذى 
املنجزات  اإىل جانب  القيم واالأخ��الق  يف 

الريا�صية املرموقة. 

ال�سيخ حممد بن �سعود الق��سمي �سخ�سية ال�سب�ق يف الدورة ال�س�د�سة

�ل�صيخ �أحمد �آل ثاين و�لنومان و�ملدفع يكرمون �لالعبي من �أبطال �لأندية �لفائزين يف �صباق �لأندية للثقافة و�لفنون 

�صارك فريق نادي تراث االإمارات ظهر ام�س يف بطولة نهائي كاأ�س ال�صوبر 
للم�صارعة  االم��ارات  احت��اد  التي  نظمها  للنا�صئني  للم�صارعة  االإم��ارات��ي 
مب�صاركة  باأبوظبي   امل�صرف  مبنطقة  الرئي�صية  االحت��اد  ب�صالة  واجل��ودو 
اكادميية  وهي  الريا�صة  بهذه  ال�صلة  ذات  والفرق  االندية  من  جمموعة 

تاتيان وابوظبي ودبي وال�صارقة وكلباء والفجرة والعني 
جلنة  وال��ف��رق  ال��ف��ردي  نظامي  وف��ق  اقيمت  التي  اخلتامية  البطولة  ادار 
حتكيم متخ�ص�صة برئا�صة احلكم الدويل �صعبان ال�صيد وع�صوية كل من 
 5 خالد اجلنيبي وحممد �صامل وبدر العلي . و�صملت البطولة مناف�صات 
اوزان ما بني 32 و 85 كيلوغراما .  مثل نادي تراث االمارات 6 العبني 
من املنت�صبني ملركزي الوثبة وال�صمحة وهم عبد اهلل الهاجري وزين الكربي 
وم�صلم الربيكي وعرفج خالد املن�صوري وعلي احمد النقبي وحممد احمد 

وااللتزام  احلركة  خفة   م�صتوى  على  نوعيا  اداء  قدموا  اللذين  النقبي 
الربيكي  حمد  م�صلم  الالعب  واك��د    . الفردية  وامل��ه��ارات  اللعبة  بقواعد 
حقق  ال��ذي  ال��ن��ادي  فريق  �صمن  البطولة  ه��ذه  يف  م�صاركته  اهمية  على 
نتائج طيبة يف املناف�صات التي اقيمت يف �صهر مار�س املا�صي يف كلباء معربا 
عن تقديره با�صم الفريق للدعم الذي يتلقاه من ادارة النادي بتوجيهات 
�صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد ال نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
رئي�س نادي تراث االمارات وقال اننا نفتخر ونعتز بهذه التوجيهات لدعم 
هذه الريا�صة واالرتقاء بها وذلك بعد ان حققنا املركز الثالث بر�صيد 15 

نقطة يف النهائيات التي جرت يف كلباء .  
ابناء  م�صاركة  ان   خا�س  ت�صريح  يف  ال��ن��ادي  ادارة  قالت  ثانية  ناحية  من 
ابوظبي  اخلر  عا�صمة  حتت�صنها  التي  الكبرة  البطولة  هذه  يف  النادي 

امنا تاأتي يف اطار توجيهات �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد ال نهيان ب�صرورة 
تعزز  التي  الريا�صية  واملنا�صبات  البطوالت  كافة  يف  واحل�صور  امل�صاركة 
الريا�صات التي يتبناها النادي خلدمة قطاع ال�صباب وبخا�صة الريا�صات 
فريق  العبي  ح�صور  بقوة  �صعادتها  ع��ن  ال��ن��ادي  ادارة  وع��ربت  ال��رتاث��ي��ة  
النادي والتزامهم بقوانني اللعبة وتقدميهم عرو�صا امتازت باجلمال ودقة 
احلركة ما يجعلهم امل امل�صتقبل يف رفع ا�صم االمارات عاليا يف البطوالت 
البطولة حيث  اعلنت جوائز  التحكيم قد  . وكانت جلنة  والعاملية  املحلية 
امل�صتوى  على  االول  امل��رك��ز  حمدالربيكي  م�صلم  ال��ن��ادي  الع��ب  ح�����ص��ل   
الالعب  الربيكي على جائزة  ،كما ح�صل  الذهبية  امليدالية  ونال  الفردي 
املتميز يف �صفوف النادي . اما على م�صتوى الفرق ، فقد حقق فريق النادي 

املركز الثالث �صمن 7 فرق على م�صتوى الدولة.

ت�صتكمل اليوم ال�صبت مناف�صات الن�صخة االأوىل من 
االإيقاعي،  للجمباز  ال��دويل  االإم��ارات  كاأ�س  بطولة 
االأوملبية للجمباز  �صباب دبي  التي تنظمها مدر�صة 
من  بدعم  اآندترند�س،  براند�س  و�صركة  االإيقاعي 
جمل�س دبي الريا�صي وتقام خالل الفرتة من 12 
اإىل 15 مايو اجلاري يف اأكادميية احلبتور للتن�س 
مبدينة احلبتور. وتقام مناف�صات خمتلفة يف اليوم 
الثاين من البطولة ت�صم �صت فئات عمرية تبداأ من 
فئات  تتناف�س  حيث  اليوم،  �صباح  الثامنة  ال�صاعة 
االأطفال من مواليد 2011، و 2009، و 2010، 
و 2007، و 2008 يف الفرتة ال�صباحية، ويعبها 
الفئات  ه��ذه  مناف�صات  يف  ل��ل��ف��ائ��زات  ت��ك��رمي  حفل 
وتنطلق  ظ��ه��ًرا،  وال��رب��ع  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  يف 
م��ن��اف�����ص��ات ف��ئ��ة ال��ن��ا���ص��ئ��ات امل��ب��ت��دئ��ات م��ن مواليد 
2005، و 2006 يف ال�صاعة الواحدة ظهًرا. كما 
تقام مناف�صات فئة النا�صئات الدوليات من مواليد 
والن�صف  الثانية  ال�صاعة  يف   2004 و   2002
ثم  وم��ن  والن�صف،  الرابعة  ال�صاعة  حتى  وت�صتمر 
املحرتفات  فئة  مناف�صات  مبا�صرة  بعدها  تنطلق 
وت�صتمر  اأك��رب  فما   2001 مواليد  من  الدوليات 
اجلماعية  املناف�صات  تليها  والثلث،  اخلام�صة  حتى 
ال�صاعة  يف  يقام  فيما  دقيقة،  ع�صرون  ت�صتمر  التي 
النهائي  اال���ص��ت��ع��را���س  دقيقة  واأرب���ع���ون  اخلام�صة 

ال�صهرة  االأومل��ب��ي��ة  البطلة  ت��ق��دم   ك��م��ا  للبطولة، 
الذهبية  امليدالية  على  احلا�صلة  مامون  مارغريتا 

ا  يف اأوملبياد ريودي جانرو يف العام املا�صي ا�صتعرا�صً
ا قبل ختام البطولة. و�صتقام مرا�صم التتويج  خا�صً

والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة  يف  اخل��ت��ام��ي  واحل��ف��ل 
ال�صاعة  يف  للمعجبني  الفر�صة  �صتتاح  كما  م�صاًء، 

والتواقيع  التذكارية  ال�صور  الأخ��ذ  م�صاًء  ال�صابعة 
مع البطلة االأوملبية مارغريتا مامون، والتي تن�صم 

اخلتامي  الع�صاء  واملنظمون يف حفل  امل�صاركات  مع 
للبطولة يف ال�صاعة الثامنة م�صاًء.

خالل  للبطولة  امل�صاحبة  الفعاليات  ت�صتمر  كما 
ي��وم��ي االأح����د واالث��ن��ني 14 و15 م��اي��و اجل���اري، 
ح��ي��ث ت��ق��دم ال��ب��ط��ل��ة االأومل��ب��ي��ة م��ارغ��ري��ت��ا مامون 
ريودي  اأوملبياد  الذهبية يف  امليدالية  احلا�صلة على 
البطولة،  مبقر  ال��ع��رو���س  م��ن  جمموعة  ج��ان��رو 
اجلمباز  يف  درو����س  بتقدمي  مارغريتا  �صتقوم  كما 
االيقاعي حتت اإ�صراف مدر�صة �صباب دبي االأوملبية 
ل��ل��ج��م��ب��از االإي���ق���اع���ي. وي��ب��ل��غ ع����دد امل�������ص���ارك���ات يف 
خمتلفة  دول���ة   25 م��ن  مت�صابقة   370 البطولة 
�صن  الفئات من  يتناف�صن يف خمتلف  العامل،  حول 
البطولة  ت�صهد  ك��م��ا  ���ص��ن��ة،   18 وح��ت��ى  اخل��ام�����ص��ة 
م�����ص��ارك��ة اأرب���ع���ة م���ن اأن���دي���ة ال���دول���ة ال��ت��ي اأك����دت 
تواجدها وحر�صت العباتها على املناف�صة للح�صول 
اإىل  امل�صاركات،  بقية  مع  واالحتكاك  االأل��ق��اب  على 
دولة  من  العربيات  البطالت  من  جمموعة  جانب 
وقطر،  والكويت  وم�صر  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
التي  نوعها  االأك��رب من  البطولة هي  ه��ذه  وتعترب 
تنظم يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة، من حيث 
عدد امل�صاركات واحلكام، كما تكت�صب البطولة اأهمية 
اأكرب بوجود البطلة مارغريت مامون التي حتظى 

ب�صعبية كبرة و�صط ع�صاق هذه اللعبة.

فريق م�صارعة نادي تر�ث �لإمار�ت ي�صارك يف نهائي كاأ�ش �ل�صوبر 
للم�صارعة باأبوظبي ويحقق مر�كز متقدمة

� يف اجلمب�ز غًدا البطلة الأوملبية م�رغريت� م�مون تعطي ح�س�سً

تو��صل مناف�صات بطولة كاأ�ش �لإمار�ت �لدويل للجمباز �لإيقاعي �ليوم 

اليزال الدراج ال�صلوفيني من فريق االإمارات جان 
بوالنك  “ملك اجلبل” والرابع يف ت�صنيف ال�صباب 
يف  كونتي  وف��ال��ري��و  بيتيلي  �صيمون  زم��الئ��ه  م��ع 
املركز اخلام�س وال�صاد�س على التوايل. فاز �صيلفان 
ديدييه )فريق ب م �صي ري�صنج( يف املرحلة ال�صاد�صة 

التي انتهت يوم اخلمي�س 11 مايو. 
وت�صل  كا�صرتوفيالري  يف  ال�صابعة  املرحلة  ت��ب��داأ 

كلم   140 م��دى  وع��ل��ى  كلم   224 اإىل  م�صافتها 
االأوىل الطريق يف االأغلب م�صطح مع نزول ق�صر 
البداية. اجل��زء االأخ��ر من املرحلة بعد قمة  بعد 
مرور  م��ع  تعقيدا  االأك���رث  ه��و  بيانيل  دي��ل  بو�صكو 
امل���دن وال������دوارات واإ�صارات  ���ص��وارع  ال��ط��ري��ق ع��رب 
يف  األبروبيلو  منطفة  يف  امل��رح��ل��ة  تنتهي  امل����رور. 

اإيطاليا.

يحتفظ فريق الإم�رات ب�لقمي�س الأزرق

جان بولنك من فريق �لإمار�ت ل يز�ل “ملك �جلبل” يف حي �صيلفان ديدييه )فريق ب م �صي ري�صنج( يفوز يف �ملرحلة �ل�صاد�صة من طو�ف �إيطاليا
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الفجر الريا�ضي

ي��ق��ف روم���ا ح��ائ��ال ب��ني ي��وف��ن��ت��و���س وف��ر���ص��ة ح�صم ل��ق��ب ال���دوري 
املرحلة  االأح��د يف  غ��داً  ي�صت�صيفه  القدم عندما  لكرة  االإيطايل 

ال�صاد�صة والثالثني على امللعب االأوملبي يف العا�صمة.
وت��ك��ت�����ص��ب امل���واج���ه���ة اأه���م���ي���ة ب��ال��غ��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة اىل 
على  ن��اب��ويل  م��ع  يت�صارع  روم���ا  الأن  الفريقني، 
اأبطال  دوري  اىل  مبا�صرة  امل��وؤه��ل  الثاين  املركز 
���ص��وى بفارق  ي��ت��ق��دم ع��ل��ى االأخ�����ر  اأوروب������ا وال 
اىل  ح��اج��ة  يف  يوفنتو�س  �صيكون  بينما  نقطة، 
نقطة التعادل من اأجل ح�صم لقبه ال�صاد�س على 
التوايل والتفرغ بعدها لنهائي م�صابقتي الكاأ�س 

ودوري االأبطال.
وي��دخ��ل ي��وف��ن��ت��و���س اىل م��وق��ع��ت��ه م��ع روما 
االأخرة  املواجهة  من  فائزا  خ��رج  ال��ذي 
ال����ط����رف����ني على  ج���م���ع���ت  ال�����ت�����ي 
يف  االأومل���ب���ي )1-2  امل��ل��ع��ب 
امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
املا�صي(،  املو�صم 
مب���ع���ن���وي���ات 
م����رت����ف����ع����ة 
بلوغه  بعد 
ن��������ه��������ائ��������ي 
االأب����ط����ال  دوري 
بتجديده  ال���ت���ا����ص���ع���ة  ل���ل���م���رة 
بالفوز  الفرن�صي  م��ون��اك��و  على  تفوقه 
 ،1-2 النهائي  اياب ن�صف  عليه الثالثاء يف 

بعدما تغلب عليها ذهابا يف االإمارة -2�صفر.
حل�صم  ليوفنتو�س  ك��اف��ي��ة  النقطة  و���ص��ت��ك��ون 
عن  نقاط   7 بفارق  حاليا  يتقدم  الأن��ه  اللقاء 

الذي  الثالث  نابويل  عن  نقاط   8 بفارق  يتقدم  بينما  ال��ث��اين،  روم��ا 
يحل االأحد �صيفا على تورينو.

وح��ت��ى ل���و خ�����ص��ر ي��وف��ن��ت��و���س م��ب��ارات��ي��ه االأخ���رت���ني ���ص��د كروتوين 
وب��ول��ون��ي��ا،، وف����از ن���اب���ويل مب���ب���اراة االأح�����د ���ص��د ت��وري��ن��و ث���م لقاءيه 
االأخرين مع فيورنتينا و�صمبدوريا �صيتعادل بعدد النقاط مع فريق 
ال�صيدة العجوز لكن االأخر ميلك االأف�صلية يف املواجهتني املبا�صرتني 
بينه وبني  النادي اجلنوبي حائال  وبالتايل لن يقف  )2-1 و1-1( 

اللقب يف حال تعادل االأحد مع م�صيفه روما.
مرة  الفوز  ملحاولة  االأرب��ع��اء  االأومل��ب��ي  امللعب  اىل  يوفنتو�س  و�صيعود 
اأخرى بلقب م�صابقة الكاأ�س املحلية حيث �صيتواجه مع قطب العا�صمة 

االآخر الت�صيو الذي اأق�صى جاره يف ن�صف نهائي امل�صابقة.
الرتكيز  �صرورة  على  اليغري  ما�صيميليانو  يوفنتو�س  م��درب  و�صدد 
قائال  الثالثية،  حلم  اأو  بالكاأ�س  التفكر  وع��دم  االأح���د  م��ب��اراة  على 
يف  لكن  ال��ف��وز،  اىل  نتطلع  ونحن  )الكاأ�س(  النهائي  اىل  “�صندخل 
الوقت احلايل ال ميكننا اأن نن�صى حاجتنا اىل نقطة من مباراتنا مع 
روما، واإال �صن�صطر لالنتظار حتى مباراتنا مع كروتوين يف املرحلة 

قبل االأخرة«.
يوفنتو�س الأن  �صهلني على  الفوز  اأو  يكون احل�صول على نقطة  ولن 
املباراة ترتدي اأهمية كربى بالن�صبة اىل روما يف ظل �صراعه املحتدم 

مع نابويل على املركز الثالث.
فران�صي�صكو  روم��ا  لقائد  االأخ���رة  امل��واج��ه��ة  االأح���د  م��ب��اراة  و�صتكون 
توتي مع الغرمي يوفنتو�س الأن �صانع االألعاب االأ�صطوري البالغ 40 

عاما يخو�س مو�صمه االأخر مع جالورو�صي، وهو و�صع يف منت�صف 
موؤكدا  االع��ت��زال،  بعد  من  م�صتقبله  ب�صاأن  للت�صاوؤالت  ح��دا  االأ�صبوع 
باأنه م�صتعد للعمل بجانب املدير الريا�صي لنادي العا�صمة االإ�صباين 

مون�صي.
البدالء،  املباريات من مقاعد  يتابع معظم  روما” ال��ذي  “ملك  لكن 
األيغري احلديث عن م�صتقبله بعد  املواجهة مع العبي  رف�س ع�صية 
االعتزال، موؤكدا “هناك مباراة يوفنتو�س �صد روما يوم االأحد، هذا 
كل ما اأفكر به الأننا نريد القتال حتى النهاية يف هذه البطولة، وروما 
ياأتي اأوال من حيث االأهمية. �صيكون هناك املت�صع من الوقت للحديث 

عني بعد ذلك«.
اأ�صلحته وهو هدافه البو�صني ادين  اأبرز  ويخو�س روما اللقاء بغياب 
دزيكو الذي يت�صدر ترتيب الهدافني بر�صيد 27 هدفا، الذي يعاين 
ايام بح�صب ما  الي�صرى و�صيغيب حواىل ع�صرة  اإ�صابة يف ربلة �صاقه 

اأكد نادي العا�صمة الثالثاء.
من  فقط  نقطة  اىل  بحاجة  نابويل  �صيكون  يوفنتو�س،  غ��رار  وعلى 
زيارته اىل تورينو ل�صمان على االأقل املركز الثالث املوؤهل اىل الدور 
التمهيدي مل�صابقة دوري االأبطال كون فريق املدرب ماوريت�صيو �صاري 
يتقدم بفارق 7 نقاط عن الت�صيو الرابع الذي يفتتح املرحلة ال�صبت 

يف �صيافة فيورنتينا.
وخالفا لفرق يوفنتو�س وروما ونابويل التي ت�صارع من اأجل االألقاب 
وجاره  ميالن  ال�صمال  عمالقا  يبحث  االأب��ط��ال،  دوري  يف  وامل�صاركة 
املخيب  املو�صم  اإن��ه��اء  اىل  �صينيني،  م�صتثمرين  من  اململوكان  ان��رت، 

التخلي عن مدربه  الثالثاء  انرت  وقرر  االإيجابية.  ب�صيء من  جدا 
انتهاء  على  م��راح��ل  ث��الث  قبل  الفني  وطاقمه  ب��ي��ويل  �صتيفانو 

الدوري املحلي، موؤكدا اأن “مدرب فريق ال�صباب �صتيفانو فيكي 
لقيادة  ف��وري  مبفعول  االأول  الفريق  على  اال���ص��راف  �صي�صتلم 
املباريات الثالث االأخرة. النادي يبداأ االآن التخطيط للمو�صم 

املقبل«.
وكان بيويل )51 عاما( ان�صم اىل انرت يف ت�صرين الثاين 

حتى  لالت�صيو  مدربا  كان  اأن  بعد  املا�صي  نوفمرب 
اقالته  قبل   2016 ابريل  ني�صان  الثالث من 

اثر اخل�صارة اأمام اجلار اللدود روما 4-1.
مبارياته  ي��خ��و���س  ال�����ذي  ان����رت  وي��ح��ت��ل 
�صا�صوولو والت�صيو  االأخرة �صد  الثالث 
 56 بر�صيد  ال�صابع  املركز  واودي��ن��ي��زي، 
نقاط خلف جاره  ث��الث  وب��ف��ارق  نقطة 
ف�صل يف حتقيق  ال��ذي  ال�صاد�س  ميالن 
االأوىل  الثالث  مبارياته  خ��الل  الفوز 
يحقق  اأن  وياأمل  ال�صينية،  حقبته  يف 
�صتكون  املهمة  ال�صبت لكن  االأم��ر  هذا 

���ص��اق��ة ل��ل��غ��اي��ة الأن����ه ي��ح��ل ���ص��ي��ف��ا على 
اتاالنتا اخلام�س.

الدرجة  اىل  وبي�صكارا  بالرمو  هبوط  اأن  وم��ع 
بفارق  يتخلف  ال��ذي  كروتوين  ياأمل  تاأكد،  الثانية 

اآماله  على  يبقي  اأن  االأمان،  منطقة  عن  نقاط   4
يلعب  فيما  اودينيزي،  �صيفه  على  الفوز  خ��الل  من 

اأمبويل ال�صابع ع�صر مع م�صيفه كالياري.
ويف امل���ب���اري���ات االأخ������رى، ي��ل��ع��ب االأح�����د ب��ول��ون��ي��ا مع 
ب��ي�����ص��ك��ارا، وب��ال��رم��و م���ع ج���ن���وى، و���ص��م��ب��دوري��ا مع 

كييفو.

•• �لعني – �لفجر

على  للعني،  الفني  امل��دي��ر  ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي  اأك���د 
اإىل  ونتطلع  كلباء،  اأم���ام  فريقه  مواجهة  يف  ال��ف��وز  اأهمية 
اإنهاء املو�صم ب�صورة جيدة اأمام جماهر العني ورد التقدير 
باالإ�صافة  املناف�س  للفريق  االح���رتام  م��ع  العيناوية،  لكل 
امل�صابقة،  ترتيب  ج��دول  خريطة  على  موقعنا  حت�صني  اإىل 
وناأمل اأن تخدمنا نتائج الفرق املناف�صة حتى نح�صد اإحدى 
االآ�صيوية  البطولة  يف  ال��دول��ة  لتمثيل  امل��وؤه��ل��ة  البطاقات 

واملحببة للعيناوية باملو�صم املقبل.
التقدميي  ال�صحفي  املوؤمتر  خالل  حديثه  يف  زوران  واأ�صار 
اأن الفريق املناف�س لي�س اأمامه �صوى  للمباراة، ندرك جيداً 

اإظهار روح القتال اأمام العني �صعياً للبقاء يف املناف�صة املحلية 
خ�صو�صاً  االأوىل،  ال��درج��ة  دوري  الهبوط  وت��ف��ادي  االأق���وى 
�صيواجه  ال��ذي  الفريق  باإمكانيات  جيدة  معرفة  على  واأن��ه 
قال:  املحتملة،  الغيابات  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وتعليقاً  الليلة. 
املو�صم  نهاية  م��ع  الغيابات  يف  التفكر  ع��دم  علينا  يتوجب 
خ��ي��ارات مبختلف  ع��دة  ل��دي��ه  ب��ات��ت  ال��ف��ري��ق  واأن  خ�صو�صاً 
اخلطوط بعد اأن اأكد العبو الفريق ال�صباب اأنهم على قدر 
الثقة يف الدفاع عن �صعار العني، بقدر الرتكيز على اتاحت 
النحو  وتوظيف مقدراتهم على  الالعبني  لهوؤالء  الفر�صة 
خالل  م��ن  وذل��ك  الكبر  امل�صتقبل  يف  الفريق  يخدم  ال��ذي 
مع  م�صاركاتهم  ع��دد  زي��ادة  عرب  املطلوبة  اخل��ربة  اك�صابهم 

العبي الفريق.

حممد خلفان: العني “غر” وزوران ا�صتثنائي  �صدد العب 
اأهمية  �صنة” على   19“ العني حممد خلفان،  ن��ادي  فريق 
ف���وز ف��ري��ق��ه ع��ل��ى احت���اد ك��ل��ب��اء يف اأخ���ر ج��ول��ة م��ن م�صابقة 
دوري اخلليج العربي لكرة القدم، خ�صو�صاً واأننا �صنخو�س 
جيداً  ون���درك  ال��ع��ني  جماهر  وب��ني  ملعبنا  على  امل��واج��ه��ة 
التحدي  روح  اإظ��ه��ار  على  �صنعمل  ل��ذل��ك  م��ن��ا،  املطلوب  م��ا 
وتعليقاً  الثالث.  النقاط  على  احل�صول  اأج��ل  من  والقتال 
قال:  اأخ����راً،  االأ�صا�صية  القائمة  دخ��ول��ه  ح��ول  ���ص��وؤال  على 
تت�صنى  من  كل  متتلك  واالع��ت��زاز  الفخر  م�صاعر  اأن  املوؤكد 
ارت��داء �صعار العني ونحن حمظوظون بتخرجنا  له فر�صة 
اأحد  ل�صفوف  وان�صمامنا  العيناوية  ال��ك��رة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن 
مهياأة  االأج���واء  اأن  واحلقيقة  االآ�صيوية  ال��ق��ارة  اأن��دي��ة  اأب��رز 

الثقة املهمة  ال��ن��ج��اح، يف ظ��ل  اع��ل��ى م��وؤ���ص��رات  لبلوغ  مت��ام��اً 
التي منحها لنا املدرب، اإىل جانب امل�صاندة القوية من جنوم 

الفريق لالعبني ال�صباب.
نفو�صنا  يف  غر�س  ماميت�س  زوران  الكرواتي  امل��درب  واأكمل: 

روح املناف�صة والتحدي والرغبة يف حتقيق الفوز، ب�صجاعته 
و�صخ�صيته القوية، ودائماً ما يزيل عنا ال�صغوط ومينحنا 
لدينا  ما  اأف�صل  الإظهار  زمالئي  اأنا وجميع  القوي  الدافع 

خالل اجلرعات التدريبية ومباريات الفريق الر�صمية.

زور�ن: �لفــوز �صعـــار �لعـــي يف مو�جهـــة كلبـــاء

•• لندن -و�م:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
دب���ي رع����اه اهلل ���ص��ب��اح ام�����س اإجن���از 
كاأ�س  ���ص��ب��اق  يف  االم��������ارات  ف���ر����ص���ان 
بح�صور  ل��ل��ق��درة  امل��ل��ك��ي  وي��ن��د���ص��ور 
ج���الل���ة امل���ل���ك ح��م��د ب���ن ع��ي�����ص��ي اآل 
البحرين  مم���ل���ك���ة  م���ل���ك  خ���ل���ي���ف���ة 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  و�صمو  ال�صقيقة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
اأقيم  ال���ذي  ال�صباق  �صهد  كما  دب���ي. 
ويند�صور  لق�صر  امللكية  احلديقة  يف 
الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة  ب��اإجن��ل��رتا 
الكومنولث  ودول  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ملكة 
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ن��ا���ص��ر ب���ن ح��م��د اآل 
خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�صباب 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  وال��ري��ا���ص��ة 

البحرينية.
والتقي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اإليزابيث  امللكة  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ودول  ب���ري���ط���ان���ي���ا  م���ل���ك���ة  ال���ث���ان���ي���ة 

ال��ك��وم��ن��ول��ث ب��ح�����ص��ور م��ل��ك مملكة 
البحرين و�صمو ويل عهد دبي وذلك 
على هام�س فعاليات مهرجان رويال 

ويند�صور للقدرة.
رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  وت��ب��ادل 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 

احلديث  اأط���راف  ج�اللتها  م��ع  دب��ي 
ح�����ول ال����ع����الق����ات ال���ت���اري���خ���ي���ة بني 
البلدين و�صبل تعزيز التعاون املثمر 
املتحدة  دول��ة االم��ارات واململكة  بني 

على �صتى ال�صعد.
واأك����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ن��ائ��ب رئي�س 

ال�����دول�����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء 
ال���ل���ق���اء حر�س  ح���اك���م دب�����ي خ�����الل 
املتحدة على  العربية  االإم��ارات  دولة 
الريا�صية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����ص��ارك��ة 
ومهرجان  ع���ام  ب�صكل  االإجن��ل��ي��زي��ة 
ب�صكل  للفرو�صية  وي��ن��د���ص��ور  روي���ال 

خ�����ا������س وال����������ذي ي����ع����د اأح���������د اأه�����م 
قطاع  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  امل��ه��رج��ان��ات 
الفرو�صية. وكان �صاحب ال�صمو نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي قد تابع واإىل جانبه �صمو 
ويل عهد دبي جمريات ال�صباق الذي 

ت�صمن اأربعة مراحل و�صهد م�صاركة 
ف��ار���ص��ا وفار�صه   46 ي��ق��ارب م��ن  م��ا 
ثمانية  بينهم  من  خمتلفة  دول  من 

فر�صان من دولة االمارات.
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  واأع���������رب 
م���ك���ت���وم عن  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 

عليه  ظهر  ال��ذي  بامل�صتوى  اإعجابه 
ب��ط��ول��ة �صباق  ف��ر���ص��ان االإم������ارات يف 
م�صيدا  ل���ل���ق���درة  امل��ل��ك��ي  وي���ن���د����ص���ور 
�صموه باالجنازات املتالحقة لفر�صان 
االم��������ارات مم���ا ي���وؤك���د ري���ادت���ه���م يف 

�صباقات القدرة العاملية.

جدارة  بكل  االماراتي  الفوز  وحتقق 
وا�صتحقاق من خالل �صيطرة فر�صان 
االم��ارات على املراكز االوىل ملختلف 
املراحل منذ انطالقة ال�صباق وحتى 
امل���رح���ل���ة االخ������رة ومل�����ص��اف��ة 120 

كيلومرتا.
االم������ارات �صدارة  ف��ر���ص��ان  وان���ت���زع   
امل����راك����ز امل��ت��ق��دم��ة م���ن ال�����ص��ب��اق اإذ 
ح�صد الفار�س �صعيد حمود اخلياري 
�صهوة  لل�صباق ممتطيا  االول  املركز 
اجلواد �صاحي وم�صجال زمنا وقدره 
ظفر  ب��ي��ن��م��ا  ���ص��اع��ة   04:47:48
باملركز الثاين الفار�س �صعيد حممد 
زعامة  الفر�س  �صهوة  علي  املهري 
وم�صجال زمنا وقدره 04:47:49 
من  الثالث  امل��رك��ز  ك��ان  بينما  �صاعة 
املري  غامن  عبداهلل  الفار�س  ن�صيب 
جون�س  ت��وم  اجل���واد  �صهوة  ممتطيا 
وم�صجال زمنا وقدره 04:47:50 
����ص���اع���ة.  ح�����ص��ر ال�����ص��ب��اق ع����دد من 
والفعاليات  وامل�������ص���وؤول���ني  ال�����ص��ي��وخ 
ب�صباقات  وامل���ه���ت���م���ني  ال���ري���ا����ص���ي���ة 

الفرو�صية.

�سهد اإجن�ز فر�س�ن الم�رات يف �سب�ق ك�أ�س ويند�سور امللكي للقدرة

حممد بن ر��صد يوؤكد حر�ش �لإمار�ت على �مل�صاركة يف �لفعاليات �لريا�صية �لإجنليزية 

ن�بويل بح�جة اىل نقطة ل�سم�ن املركز الث�لث 

يوفنتو�ش ياأمل ح�صم لقب �لكالت�صيو يف لقاء روما



    
�صجار عنيف بطائرة ب�صبب �مر�أة

ك�صفت و�صائل اإعالم اأمركية النقاب عن تفا�صيل ال�صجار العنيف 
الذي وقع على منت طائرٍة تابعة ل�صركة »�صاوث وي�صت اآيرالينز 
لدى هبوطها لتوقٍف ق�صر يف مطار بوالية كاليفورنيا، يف اإطار 

رحلة داخلية بني مدينتي داال�س واأوكالند. 
يت�صاجران  ُيظهر رجلني  انت�صار مقطٍع م�صور  �صاعات من  فبعد 
بعنف ويكيل اأحدهما اللكمات بقوة لالآخر، تبني اأن �صرارة اندالع 
ال�صيدة  اأن  م��ن  راك���ب  �صكوى  ال�����ص��اري��ة، متثلت يف  امل��ع��رك��ة  ه��ذه 
وبني  بينه  م�صادة  تن�صب  اأن  قبل  »تعبث مبقعده«  اجلال�صة خلفه 

رفيقها. 
اإعالم  و�صائل  عن  االأمركية  بو�صت«  »وا�صنطن  �صحيفة  ونقلت 
اإحدى  م�����ص��اع��دة  خ���الل  وق���ع  العنيف  ال��ع��راك  اإن  ق��ول��ه��ا  حملية 
امل�صيفات لبع�س الركاب على حت�صر اأنف�صهم ملغادرة الطائرة يف 

مطار بوربانك، الذي كانت قد و�صلت اإليه للتو. 
اإىل اخللف من  ع��دة �صفوف  بعد  ك��ان يجل�س على  راك��ب  وجن��ح 
ان��ت��ه��ت باأحد  ال��ت��ي  امل�����ص��اج��رة  امل��ت��ع��ارك��نّي يف ت�صجيل ج��ان��ٍب م��ن 
الرجلني م�صاباً يف اإحدى عينيه واأ�صنانه، وباالآخر حمتجزاً لدى 
ال�صرطة مع اإمكانية اإطالق �صراحه بكفالة قدرها 50 األف دوالر. 
وقال مايكل كراوزيه، الذي �صجل املقطع امل�صور الذي انت�صر على 
َعِلقتنْ  التي  امل�صيفة  اإنه �صعر بتعاطف �صديد مع  موقع »تويرت«، 
اندالعه،  عند  ال�صجار  �صوب  هرعت  اأنها  واأو���ص��ح  الرجلني.  بني 

وهو ما اعتربه ت�صرفاً بطولياً من جانبها.

طلب �للجوء ف�صجن مدى �حلياة 
النم�صا حكًما قا�صًيا على طالب جلوء �صوري  اأ�صدرت حمكمة يف 
اأدانته بارتكاب جرائم حرب،  اأن  واأمرت ب�صجنه مدى احلياة بعد 
حيث قام بقتل 20 جريًحا من جنود النظام ال�صوري خالل احلرب 

الدائرة يف بالده.
27 عاماً، مذنباً  وقد ُوجد هذا ال�صخ�س، والذي يبلغ من العمر 
يف التهم ال�20 بالقتل كجرمية اإرهابية من قبل قا�ٍس يف حمكمة 
ان�����ص��ربوك االأرب���ع���اء امل��ا���ص��ي، يف ح��ني اأن��ك��ر امل��ت��ه��م ارت��ك��اب��ه لهذه 

اجلرائم.
اأن اأخرب  اأثارت ق�صية الالجئ ال�صوري انتباه ال�صلطات بعد  وقد 
للنظام يف  قتل جنوداً جرحى غر م�صلحني  اأن��ه  اآخرين  الجئني 
مدينة حم�س العامني 2013 و2014، وفقاً للتقارير التي وردت 

عن االإعالم النم�صاوي.
مرتبطة  ث���وار  جلماعة  ينتمي  ك��ان  ال��رج��ل  اأن  املحكمة  وزع��م��ت 
اجل��رح��ى جرمية  اجل��ن��ود  قتل  ويعترب  احل���ر،  ال�����ص��وري  باجلي�س 

حرب بح�صب معاهدة جنيف.
وقال مرتجم املحكمة اإن املتهم قام بو�صف عمليات القتل التي قام 
بها له باللغة العربية، يف حني اّدعى طالب اللجوء اأن ال�صهادة قد 
املرتجم اعرت�س على  اأن  اإال  القتل،  واأنكر  ب�صكل خاطئ  ُترجمت 
هذا االدعاء يف املحكمة قائاًل: قال يل املتهم اإنه اأطلق الر�صا�س 

بكثافة على جنود جرحى، وقد طلبت منه تكرار ما قاله ففعل .
الذي يعود الأ�صول فل�صطينية يف خميم الجئني يف  الرجل  ون�صاأ 
حم�س، وي�صعى ال�صتئناف احلكم بح�صب ما قال حماميه، وتعترب 
ق�صية  يف  النظر  يتم  مل  حيث  نوعها  م��ن  االأوىل  الق�صية  ه��ذه 

جرائم حرب يف حمكمة من�صاوية قبل االآن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قارئ �لعو�طف يك�صف �جلر�ئم قبل وقوعها
للتعرف  ا�صتخدامها  اإنها جنحت يف تطوير تقنيٍة جديدة ميكن  قالت �صركة رو�صية تعمل يف جمال الربجميات 
على احلالة النف�صية والعاطفية الأ�صخا�ٍس بعينهم و�صط ح�صود من الب�صر، وهو ما يفتح الباب اأمام التعرف على 

االإرهابيني وذوي النزعات االإجرامية. 
ونقلت �صحيفة »َديلي تليغراف الربيطانية عن �صركة »اإن. تي. اإي�س. الب قولها اإن التقنية اجلديدة - التي تعمل 
اإذا كان اأ�صحاب هذه الوجوه غا�صبني اأو متوترين اأو جتتاحهم  بنظام التعرف على الوجوه - ت�صمح بتحديد ما 

الع�صبية، وميكن تركيزها على بع�س االأ�صخا�س امل�صتبه بهم. 
اأن هذه التقنية قد تكون يف متناول ال�صرطة يف امل�صتقبل القريب، وهو ما �صي�صمح باإحباط  واأ�صارت ال�صركة اإىل 
اجلرائم اأو الهجمات االإرهابية.  وقال م�صوؤولو »اإن. تي. اإي�س. الب اإن التقنية اجلديدة تعزز االأمن يف ال�صوارع »الأنه 
�صي�صر مبقدورك اأن تتعرف على االإرهابيني اأو املجرمني اأو القتلة )املحتملني( يف غ�صون ثواٍن قليلة«. واأ�صاروا 

اإىل اأنه قد يتم تزويد كامرات املراقبة املوجودة يف ال�صوارع بهذه التقنية. 
العام  وت�صكل تلك التقنية جزءاً جديداً من برنامٍج للتعرف على مالمح الوجوه، كان قد اجتذب اهتماماً كبراً 
املا�صي، بعدما �صكل اأ�صا�صاً لتطوير تطبيٍق على الهواتف الذكية، ا�صُتخِدَم للبحث عن االأ�صخا�س على موقع توا�صل 

اجتماعي رو�صي، وذلك باال�صتعانة ب�صورهم. 
وقيل اإن هذا التطبيق اأ�صهم يف مل �صمل اأ�صدقاء واأقارب كانت قد تفرقت بهم ال�صبل منذ اأمٍد بعيد، و�صاعد ال�صرطة 

على حل لغز جرميتني مرت عليهما �صنواٌت بعيدة، والتعرف على مرتكبيها كذلك. 
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طالب يعي�صون يف ظروف ت�صبه �صطح �لقمر
ظروف  يف  مغلق  خمترب  يف  يوماً   365 يعي�صوا  اأن  �صينيون  طالب  يعتزم 
االإع��الم احلكومية، يف  و�صائل  اأعلنت  ما  بح�صب  القمر،  �صطح  بيئة  ت�صبه 
اإر�صال  اإ�صافية على طريق الربنامج ال�صيني الطموح الرامي اإىل  خطوة 
بكني  يف  »بيهانغ«  جامعة  يف  ط��الب  اأرب��ع��ة  ودخ��ل  القمر.  اإىل  ف�صاء  رواد 
يتخ�ص�صون يف الدرا�صات حول رواد الف�صاء االأربعاء اإىل حجرة م�صاحتها 
لوكالة  وفًقا   ،)-1 القمري  )الق�صر  »ييغونغ1-  ا�صمها  مربعاً  مرًتا   160
ما  يف  املخترب،  ه��ذا  يف  �صنة  ال��ط��الب  و�صيم�صي  اجل��دي��دة.  ال�صني  اأن��ب��اء 
دون  من  اأنف�صهم  على  ال��رواد  فيها  يعتمد  طويلة  ف�صائية  مهمة  يحاكي 
الع�صوي،  بالتخمر  الب�صرية  الف�صالت  و�صتعالج  خارجية.  م�صاعدة  اأي 
و�صيزرع يف احلجرة نبات وخ�صار. وال تعتزم ال�صني اإر�صال رحلة ماأهولة 
اإىل القمر قبل ع�صر �صنوات. وتندرج هذه املهمة التي ينفذها الطالب يف 
على  رواد يف مهمة طويلة  الإر�صال  والتجارب  اال�صتعدادات  املخترب �صمن 
�صيبقون  وهم  االأربعاء،  احلجرة  اإىل  و�صابتان  �صابان  ودخل  القمر.  �صطح 
200 يوم، ثم  اآخر يبقى يف احلجرة  ُيبَدلون بفريق  فيها �صتني يوماً، ثم 

يعود الفريق االأول ملرحلة اأخرة متتد على 105 اأيام.
وبذلك يكون جمموع مدد هذه التجربة ما يعادل ال�صنة الكاملة.

النبات،  لزراعة  اأحدهما  ق�صمني،  على  القمري  »الق�صر  حجرة  وحتتوي 
ملعاجلة  وح��ّم��ام، وغرفة  ن��وم، وقاعة م�صرتكة،  غ��رف  اإىل  وال��ث��اين مق�صم 
النفايات، واأخرى لرتبية احليوانات. وت�صتثمر ال�صني مليارات الدوالرات 
يف براجمها الف�صائية التي ي�صرف عليها اجلي�س، حماولة اأن تلحق بركب 

اأوروبا والواليات املتحدة يف غزو الف�صاء.

ل ت�صاعد زمالءك حفاظًا على �صحتك!
رمبا يبدو مد يد العون للزمالء يف العمل خياراً اأخالقياً بل وعمل �صائب، 
البوادر  ه��ذه  ملثل  املظلم  اجلانب  عن  النقاب  ك�صفت  جديدة  درا�صة  ولكن 
الطيبة. فقد اأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن م�صاعدتك لزمالئك يف ال�صباح، قد 

توؤدي اإىل ا�صتنزافك ذهنياً بحلول فرتة ما بعد الظهر. 
اإىل  ت��دف��ع االآخ��ري��ن  ق��د  ب���اأن ت�صرفات مثل ه��ذه  ك��ذل��ك  النتائج  واأف����ادت 
اإىل  ي��وؤدي  ما  وه��و  اأن���اين،  وب�صكٍل  ممكن  ق��دٍر  باأق�صى  اغتنامها  حماولة 

اإ�صاعة »ُمناٍخ م�صموم يف مكان العمل. 
االأمركية.  �صتات  »مي�صيغان  جامعة  من  علماء  يد  على  الدرا�صة  وج��رت 
وك�صف الباحثون من خاللها اأن م�صاعدتك لزمالئك قد ُت�صيبك باإنهاٍك 
ذهني، خا�صة اإذا تطوعت بهذه امل�صاعدة يف ال�صاعات االأوىل من يومك يف 
91 �صخ�صاً يعملون بدواٍم كامل مت تتبعهم ملدة  العمل.  و�صملت الدرا�صة 
اأياٍم كاملة. وخالل هذه الفرتة، ُطِلَب من املبحوثني ملء ا�صتبيانني   10
يومياً: اأحدهما يف ال�صباح واالآخر يف فرتة ما بعد الظهر. وكانت االأ�صئلة 
الواردة يف اال�صتبيانني تتمحور حول خربات اأفراد العينة يف املجال املهني. 

بيون�صيه جتدد �خل�صومة 
حول ��صم �بنتها

خ�صرت املغنية االأمريكية بيون�صيه 
�صركة  على  رفعتها  التي  الق�صية 
املنا�صبات،  و  احل���ف���الت  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
بلوا  اب��ن��ت��ه��ا  ال���ص��م  حملها  ب�صبب 
اأنها املرة الثانية التي  اإيفي ، رغم 
ولنف�س  نف�صها  ال�����ص��رك��ة  تقا�صي 
الوالد  اإليها  ال�صبب، بعدما ان�صم 
اإيفي  ب��ل��وا  ا���ص��م  ج��ي زي حل��م��اي��ة 
ح�صب  ال�صركة،  واعتربت   . كارتر 
بيون�صيه  اأن   ،  TMZ م����وق����ع 
عليهما  الن�صب  ي��ري��دان  وزوج��ه��ا 
ا�صم  حتمل  ال�صركة  اأن  ا  ،خ�صو�صً
اأن ت��ول��د ابنة  ب��ل��وا ي��ف��ي ك��و ق��ب��ل 
املغنية ب� 3 �صنوات، اإ�صافة اإىل كون 
اإىل  فقط  ي�صعيان  ال  خ�صميهما 
الربح من اأي �صيء، واإمنا يحر�صان 
على منع االآخرين من اال�صتفادة. 
و�صبق لبيون�صيه اأن تقدمت مطلع 
هذا العام بطلب للعدالة لت�صجيل 
البالغة  ابنتها  ا�صم  على  حقوقها 
)وكاأنها  ����ص���ن���وات   5 ال��ع��م��ر  م���ن 
ا�صتغالله  مل��ن��ع  جت���اري���ة(،  ع��الم��ة 
اأو  كاملاكياج  منتوجات،  اأي��ة  بيع  يف 
على  حتمل  ال��ت��ي  الفيديو  األ��ع��اب 

الهواتف.

�لأر�ش تفقد غطاءها �جلليدي
حذرت عاملة يف �صوؤون البيئة وعلوم املناخ 
�صيربحون  الب�صر  م��ن  م��الي��ني  اأن  م��ن 
امل���ن���اط���ق  م����ن����ازل����ه����م -خ�������ص���و����ص���ا يف 
الذي  اجلليد  ذوب��ان  ب�صبب  ال�صاحلية- 
يوؤدي بدوره اإىل ارتفاع من�صوب البحار. 
وق���ال���ت االأ����ص���ت���اذة ب��ج��ام��ع��ة ك���ول���ورادو 
م���ق���ال مبجلة  م�����ون يف  ت���وي���ال  ب����ول����در 
���ص��اي��ن�����س ال��ع��ل��م��ي��ة ال���رائ���دة اإن االأر�����س 
ت��ف��ق��د غ��ط��اءه��ا اجل��ل��ي��دي، واإن االأدل����ة 
فاإن  امل��ق��ال،  وبح�صب   . دامغة  ذل��ك  على 
الكتل واالأنهار اجلليدية يف جميع اأرجاء 
العامل تتال�صى، االأمر الذي ي�صتوجب اأن 
يكون مثار قلق دويل. ومن بني العديد 
النا�س  من  املاليني  ف��اإن  التاأثرات  من 
���ص��ي��ج��ربون ع��ل��ى ت���رك م��ن��ازل��ه��م ب�صبب 
امل�صادر  اأن  كما  البحار،  منا�صيب  ارتفاع 
واحليوانات  �صتجف،  للمياه  احل��ي��وي��ة 

الربية �صتفقد م�صادر غذائها وماأواها.

طفلة ت�صقط من �صرفة و�ملارة يلتقطونها 
هذه بالفعل حلظة حتب�س االأنفا�س، حينما الحظ املارة 
باأحد ال�صوارع مبدينة �صانليورفا الرتكية اأن هناك طفلة 
ال�صارع  يف  ف��وق��ف��وا  منزلها،  �صرفة  م��ن  ت��ت��دىل  �صغرة 

وا�صتعدوا اللتقاطها، اإذا فقدت اتزانها.
ومل يلبثوا كثراً، فما هي اإال ثوان معدودة حتى �صقطت 
الطفلة اإليف يف اأيدي املارة، من دون اأن ت�صاب باأي اأذى.

الربيطانية، فقد  ديلي ميل  نقلته �صحيفة  وبح�صب ما 
يف  تلعب  عمرها  م��ن  الثانية  تتعدَّ  مل  التي  اإل��ي��ف  كانت 
الت�صلق  م��ن  االأه����ل متكنت  غ��ي��اب  ويف  م��ن��زل��ه��ا،  ���ص��رف��ة 
اأعلى ال�صرفة، وحلظها ال�صعيد، �صاهدها املارة من اأ�صفل 
فا�صتعدوا  ال�����ص��رف��ة،  م��ن  �صت�صقط  حتماً  اأن��ه��ا  ف���اأدرك���وا 

بالفعل لذلك، والتقطوها قبل اأن تهوي على االأر�س.
املقطع الذي يحب�س االأنفا�س التقطته اإحدى الكامرات 
كانت  اإذا  م��ا  ال�صحيفة  ت��ذك��ر  ومل  ال�����ص��ارع.  يف  املثبتة 

ال�صرطة حتقق يف احلادث اأم ال.

ل �إىل �صجار عنيف  حفل زفاف يتحونّ
اإىل  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  زف��اف  حفل  حت��ّول 
دخ��ل �صخ�س  ال��رج��ال،  م��ن  ب��ني جمموعة  �صجار عنيف 
ا  15 �صخ�صً اإث��ره يف غيبوبة. وت��وّرط ما يقرب من  على 
االأ�صخا�س وهم  اللقطات  وبّينت  يف �صجار بحفل زفاف، 
يف املالب�س الر�صمية والذين ا�صتخدموا اأحذيتهم ك�صالح 
خالل ال�صجار، وفًقا ل�صحيفة ديلي مرور الربيطانية.

ا تعّر�س رجل واحد لل�صرب  وتظهر لقطات مرّوعة اأي�صً
اآخ��ري��ن يف م��وق��ف لل�صيارات خارج   3 املُ���ربح م��ن ج��ان��ب 
املكان. وبداأ النزاع داخل فندق الق�صر امللكي يف فرميونت 
بالقرب من �صان فران�صي�صكو يف كاليفورنيا، حيث ح�صر 

ما ي�صل اإىل 700 �صخ�س حفل زفاف.
على  دقيقة   20 مل��دة  ال�صربات  ال��رج��ال  ع�صرات  وت��ب��ادل 
االأقل قبل و�صول ال�صرطة، وقال رجا �صينج وهو م�صور 
قاعة  م��ن  ب��ال��ق��رب  ب���داأ  ال�صجار  اأن  يعتقد  اإن���ه  ال��زف��اف 
الرق�س. واأ�صاف: ال اأ�صتطيع اأن اأحّدد من كان يت�صاجر 
ي�صربون  النا�س  من  جمموعة  هناك  كان  فقد  من،  مع 
 . �صخ�صًيا  �صخ�س  اأي  اأع����رف  ال  واأن����ا  ��ا،  ب��ع�����صً بع�صهم 
اأن  اإىل  م�صرة  تلفزيونية  قناة  اإىل  العرو�س  وحت��دث��ت 
ا�صتكت  كما  احلفل،  جتهيزات  حّطموا  امل�صاغبني  بع�س 

من اأن املكان كان فيه حرا�س اأمن فقط.

دو�ء يزيد عمر مر�صى �لإيدز 10 �صنو�ت
امل�صابني  املر�صى  عمر  متو�صط  اأن  جديد  بحث  ك�صف 
بفرو�س نق�س املناعة الب�صرية )االإيدز( زاد بن�صبة 10 

�صنوات منذ اكت�صاف عالج م�صاد للفرو�صات.
املر�صى بالفرو�س  اأن  واأو�صحت دورية الن�صيت الطبية 
واأمريكا  اأوروب����ا  �صنة يف   20 ال��ع��الج منذ  ب���داأوا  ال��ذي��ن 
اأطول  �صنوات   10 ملدة  يعي�صوا  اأن  املتوقع  ال�صمالية من 

منذ اأن مت ا�صتخدام العالج يف منت�صف الت�صعينيات.
ت��اأت��ي بني  ال��ع��م��ر  زي����ادات متو�صط  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
االأفراد املعاجلني باالإ�صافة اإىل حت�صينات متو�صط العمر 
للفرو�صات  امل�صاد  ال��ع��الج  ا�صتخدام  بعد  حدثت  التي 

مقارنة باالأ�صخا�س غر املعاجلني.

بالك �صاينا ت�صتعر�ش 
�صيارة فري�ري

اأنها حظيت  29 عاماً، ويبدو  �صايبنا  الواقع بالك  اأمتت جنمة تلفزيون 
ال�صهرة يف �صفحتها  النجمة  �صاركت  اإ�صافية، حيث  عيد ميالد  بهدية 
ومقطع  ال�صور  بع�س  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأح��د  على  الر�صمية 
ثمنها  يقدر  والتي  �صبايدر  فراري488  �صيارة  فيها  ا�صتعر�صت  فيديو 
الذي  ال�صخ�س  هوية  ع��ن  تك�صف  مل  لكنها  اأم��رك��ي  دوالر  ب�273000 
اأهداها اإياها . وقد التقطت بالك �صاينا مقطع فيديو حيث ظهرت فيه 
ال�صيارة من كل جوانبها ومن كل زاوية حتى اأن ابنها كينغ كايرو البالغ 
4 �صنوات جل�س يف ال�صيارة وبداأ يلعب بداخلها، كما مل تفّوت ابنتها درمي 
من زوجها ال�صابق روب كاردا�صيان املرح فالتقطت بالك �صاينا لها ال�صور 

وهي جال�صة على مقعد ال�صيارة.

املغنية ريه�ن� لدى و�سوله� حل�سور عر�س الأزي�ء الأول ملجموعة كروز من قبل م�ري� غرات�سي� �سمن عرو�س ديور يف ك�ليفورني�. )ا ف ب(

�رتفاع تكلفة عالج 
�صرطان �لثدي لل�صابات 
اإىل  حديثة  اأمريكية  درا���ص��ة  اأ���ص��ارت 
اأن الن�صاء ال�صابات يتحملن تكاليف 
ل��ل��ع��الج م��ن ���ص��رط��ان ال��ث��دي اأعلى 
واأرجعت  �صنا  االأك��رب  املري�صات  من 
اإ�صابتهن  اأن  بينها  الأ�صباب من  هذا 
اأكرث  م��راح��ل  يف  ت�صخ�س  ب�����االأورام 
ت���ق���دم���ا وت��ت��ط��ل��ب ع���الج���ا اأق������وى. 
اأن متو�صط تكلفة  الدرا�صة  ووجدت 
عالج الن�صاء ال�صابات الالتي ترتاوح 
يف  ع���ام���ا  و44   21 ب���ني  اأع���م���اره���ن 
االإ�صابة  ت�صخي�س  بعد  االأول  العام 
متو�صط  من  اأعلى  الثدي  ب�صرطان 
تتكبدها  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  ن��ف�����س  م���ن  ال��ن�����ص��اء 
الثدي  �صرطان  من  تعانني  ال  ممن 
بواقع 97486 دوالرا. على النقي�س 
الن�صاء  ع���الج  تكلفة  متو�صط  ف���اإن 
االأكرب �صنا الالتي ترتاوح اأعمارهن 
االأول  ال��ع��ام  ع��ام��ا يف  و64   45 ب��ني 
ب�صرطان  االإ���ص��اب��ة  ت�صخي�س  ب��ع��د 
نظراتهن  اأنفقته  مما  اأعلى  الثدي 
الثدي  �صرطان  من  تعانني  ال  ممن 
على الرعاية ال�صحية يف عام بواقع 
اإ�صابة  و�صخ�صت  دوالرا.   75737
املري�صات  م����ن  امل���ئ���ة  يف   40 ن���ح���و 
املرحلة  يف  ب��ال�����ص��رط��ان  ال�������ص���اب���ات 
 34 اإ���ص��اب��ة  �صخ�صت  بينما  الثانية 
يف امل��ئ��ة ف��ق��ط م���ن ال��ن�����ص��اء االأك����رب 
�صنا ح��ني ك��ان ال�����ص��رط��ان ق��د و�صل 
�صتي�صي  الثانية. وقالت  املرحلة  اإىل 
ال���ب���اح���ث���ة يف جم���ال  دو����ص���ي���ت���زي���ن���ا 
ال�صيدلة وال�صحة العامة يف جامعة 
ن���ورث ك��اروالي��ن��ا وال��ت��ي مل ت�صارك 
بع�س  ت����رج����ع  رمب�����ا  ال����درا�����ص����ة  يف 
اأن  اإىل  ال��ت��ك��ال��ي��ف  يف  االخ���ت���الف���ات 
اإ�صابة الن�صاء االأ�صغر �صنا ت�صخ�س 

يف مرحلة اأكرث تقدما من املر�س .

لهذ� �ل�صبب ت�صعر بالنتفاخ
يف ال�����ص��ن��وات االأخ����رة اأ���ص��ب��ح من��ط احل��ي��اة اخلايل 
اأكرب  ال��ربوت��ي��ن��ي الغلوتني واح����ًدا م��ن  امل��رك��ب  م��ن 

االجتاهات ال�صحية يف العامل.
ال���غ���ذاء اخل���ايل م��ن ال�صكر  ن��ظ��ام  اإىل  ف��ب��االإ���ص��اف��ة 
والنباتات  اخل�����ص��روات  وت��ن��اول  اللحوم  ع��ن  والبعد 
الطعام  ت��ن��اول  يف�صلون  ال��ذي��ن  النا�س  ع��دد  ارت��ف��ع 

اخلايل من الغلوتني ب�صكل كبر.
ويف اململكة املتحدة واحد من كل 100 �صخ�س يعاين 
مادة  ب�صبب  اله�صمية  اال���ص��ط��راب��ات  اأم��را���س  م��ن 
الغلوتني وهناك حوايل500،000 �صخ�س ال يزالون 

غر م�صخ�صني.
ومبا اأن هذا االأ�صبوع هو اأ�صبوع الوعي باال�صطرابات 
اأك��رب عالمات املر�س هو  ف��اإن واح��ًدا من  اله�صمية 

االنتفاخ امل�صتمر.
وقد يوؤدي االنتفاخ اإىل �صعور بامتالء و�صيق البطن 

وميكن اأن ينتج عنه �صعور بعدم الراحة واالأمل.
االأطعمة  ب�صبب  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ه���ذا  اأن  ح��ني  ويف 

اأن  ا  اأي�صً فاإنه ميكن  االأم��ع��اء  غ��ازات يف  ت�صبب  التي 
مر�س  اأو  الغلوتني  حتمل  ع��دم  على  ع��الم��ة  ي��ك��ون 
اال�صطرابات اله�صمية. الفرق الرئي�س بني االثنني 
املناعة  حالة  هو  اله�صمية  اال�صطرابات  مر�س  اأن 
والنا�س  الغلوتني  حتمل  ع��دم  عن  الناجمة  الذاتية 
اأن  لديهم  املناعي  للجهاز  ميكن  للغلوتني  املعر�صة 
الذين  وال��ن��ا���س  ال�صحية.  اجل�صم  اأن�صجة  يهاجم 
ا  اأعرا�صً يواجهون  الغلوتني  يعانون من عدم حتمل 

مماثلة ولكن ال يحدث هجوم على اجلهاز املناعي.
االأعرا�س  كاأحد  االنتفاخ  اإىل  ت�صر  احلالتني  وكلتا 

الرئي�صة.
ديفيد  الربوفي�صور  اله�صمي  اجل��ه��از  خبر  وق���ال 
والقيء  االنتفاخ  ذلك  االأعرا�س مبا يف  اإن  �صاندرز: 
والتعب  املفا�صل  واأمل  اجل��ل��دي  والطفح  وال�����ص��داع 
ال���ن���اجت���ة عن  ت�����ص��اح��ب اال����ص���ط���راب���ات  اأن  مي��ك��ن 
الغلوتني مثل مر�س اال�صطرابات اله�صمية اأو عدم 

حتمل الغلوتني .


