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الإمارات تدين احلادث الإرهابي يف مقدي�شو
•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف فندقا ومطعما 
يف العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو واأ�سفر عن مقتل نحو 19 �سخ�سا 

واإ�سابة 30 اآخرين.
اإدانة  ام�س عن  بيان  ال��دويل يف  والتعاون  وزارة اخلارجية  اأعربت  و 
موؤكدة   .. الإره��اب��ي  الهجوم  لهذا  ال�سديدين  وا�ستنكارها  ال��دول��ة 
وق����وف الإم������ارات وت�����س��ام��ن��ه��ا ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا م��ع ح��ك��وم��ة و�سعب 
الأمن  ي�ستهدف  ال���ذي  الإره�����اب  م��واج��ه��ة  يف  ال�سقيق  ال�����س��وم��ال 
واأ�سر  ال�سومال  و�سعب  حلكومة  تعازيها  عن  وال�ستقرار..وعربت 

ال�سحايا ومتنت ال�سفاء العاجل للم�سابني.

جواز ال�شفر الإماراتي الأول عربيا
 و الـ 22 عامليا من حيث القوة خالل 2017 

•• اأبوظبي-وام:

حقق جواز ال�سفر الإماراتي جمددا قفزة نوعية خالل العام 2017 
يف  كان  اأن  بعد  عامليا   22 ال�  واملرتية  عربيا  الأوىل  املرتبة  ليحل يف 
الت�سنيف  ح�سب  القوة  حيث  من  العامل  م�ستوى  على  ال�26  املرتبة 

العاملي لعام 2017.
كانت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل قد اأطلقت موؤخرا مبادرة قوة 
جواز ال�سفر الإماراتي بهدف و�سع اجلواز �سمن قائمة اأقوى خم�سة 
2021 بناء على توجيهات �سمو  العامل بحلول عام  ج��وازات �سفر يف 

ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل.
ويعك�س هذا الإجناز الكبري مدى جناح الدبلوما�سية الإماراتية خالل 
الفرتة املا�سية يف تنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
)التفا�سيل �س2(

عبد اهلل بن زايد خالل لقائه اأحد اأع�ساء الكوجنر�س الأمريكي )وام(

•• �صنعاء-وكاالت:

و  احلوثي  ميلي�سيات  اأن  اليمنيني،  املختطفني  اأمهات  اأك��دت 
التجويع  �سيا�سة  ممار�سة  تتعمد  النقالبية  �سالح  املخلوع 
�سهر  م��ع  حتى  ق�سراً  واملخفيني  املختطفني  بحق  املمنهجة 

رم�سان، ما زاد من تفاقم حالتهم ال�سحية داخل ال�سجون.
رئا�سة  اإىل  ا�ستغاثة  ن��داء  املختطفني  اأمهات  رابطة  واأطلقت 
واأع�ساء جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته ال� 35 املنعقدة حاليا 
�سجون_امليلي�سيات،  يف  امل��وت  من  اأبنائهن  لإنقاذ  جنيف،  يف 
والإن�سانية  وال��ق��ان��ون��ي��ة  احل��ق��وق��ي��ة  ال��و���س��ائ��ل  ب��ك��ل  وال��ع��م��ل 

لإطالق �سراحهم.
اأمام  غا�سبة  احتجاجية  وقفة  يف  املختطفني  اأم��ه��ات  ون��ددت 
�سنعاء،  بالعا�سمة  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  مبنى 
امليلي�سيات،  �سجون  املختطفني يف  اأبنائهن  بتجويع  اخلمي�س، 

اإ����س���ارة منهن  الفارغة"،  وال�����س��ح��ون  امل��الع��ق  ب�����س��رب  وذل���ك 
للو�سع ال�سحي املتدهور والالاإن�ساين الذي و�سل اإليه اأبناوؤهن 

املختطفون واملخفيون ق�سراً داخل �سجون النقالبيني.
 وقال بيان �سادر عن الوقفة الحتجاجية لأمهات املختطفني 
من  مينعونهن  احلوثيني  اإن  منه:  ن�سخة  العربية.نت  تلقت 
الطعام  اإدخ���ال  �سهر، ومينعون  اأك��ر من  منذ  اأبنائهن  زي��ارة 

وال�سراب لهم رغم اأن جميع املختطفني �سائمون.
العديد  عجز  بيانها  يف  املختطفني  اأمهات  رابطة  وا�ستنكرت 
من املنظمات احلقوقية والإن�سانية الدولية واملحلية العاملة 
اأبنائهن  معاناة  من  التخفيف  عن  الإن�سان  حقوق  جم��ال  يف 
حلياتهم  اإن���ق���اذا  ���س��راح��ه��م  اإط����الق  حم��اول��ة  ع��ن  وتقاع�سهم 

املهددة باخلطر واملوت.
ك��م��ا ان��ت��ق��دت ع��ج��ز ه����ذه امل��ن��ظ��م��ات ح��ت��ى ع���ن زي�����ارة بع�س 
ال�����س��ج��ون ل���ريوا ب��اأع��ي��ن��ه��م احل��ال��ة ال��الاإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي و�سل 

ودور  الهزيل  والتوثيق  بالر�سد  واكتفائها  املختطفون،  اإليها 
الو�سيط ال�سعيف دون و�سع اآلية عملية لل�سغط على جماعة 
احلوثي و�سالح امل�سلحة لإطالق �سراح املختطفني واملخفيني 

ق�سراً و�سمان �سالمتهم.
اإطالق  وهو  والأ�سا�سي  الوحيد  الأمهات  مطلب  البيان  وكرر 
اأبنائهن املختطفني واملخفيني ق�سراً من �سجون  �سراح جميع 
امليلي�سيات النقالبية دون قيٍد اأو �سرط، وحّملنهم م�سوؤولية 
�سحة و�سالمة وحياة اأبنائهن الأبرياء وما يتعر�سون له داخل 

�سجونهم.
احتجاجية  وقفات  تقيم  املختطفني  اأم��ه��ات  رابطة  اأن  يذكر 
ملطالبة  ع��ام��ني،  م��ن  اأك��ر  منذ  �سنعاء  العا�سمة  يف  متكررة 
عن  والك�سف  اأب��ن��ائ��ه��ن  ���س��راح  ب��اإط��الق  الن��ق��الب  ميلي�سيات 
م�����س��ريه��م، يف ظ��ل ت��اأك��ي��دات ت��ق��اري��ر م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة اأن 

املختطفني يتعر�سون للتعذيب على اأيدي النقالبيني.

مواقــيت ال�صالة
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نائب وزير العدل قد يتنحى عن حتقيق رو�سيا 

ترامب يعلن اأنه يخ�شع للتحقيق لإقالته مدير اإف بي اآي
•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
للتحقيق  ي��خ�����س��ع  اأن�����ه  ت���رام���ب 
مكتب  م���دي���ر  اإق���ال���ت���ه  م���ل���ف  يف 
التحقيقات الفيدرايل و�سن فيما 
كبري  م�سوؤول  على  هجوما  يبدو 
تت�سارع  ف��ي��م��ا  ال���ع���دل،  وزارة  يف 
وترية التحقيقات الفدرالية التي 

طالت اإدارته.
ويف الوقت الذي يهم فيه املحقق 
اخلا�س روبرت مولر، الذي يقود 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  حت��ق��ي��ق��ات 
رو�سيا  تدخل  ملف  يف  ال��ف��درايل 
ال��رئ��ا���س��ي��ة، ببدء  يف الن��ت��خ��اب��ات 
مع  مقابالت  واإج���راء  حتقيقاته 
ال��ق�����س��ي��ة، ع��ل��ق ترامب  اأط�����راف 
الثاين  لليوم  الأم��ر  على  بغ�سب 

على التوايل.
على  ح�سابه  على  ت��رام��ب  وك��ت��ب 
الأب��ي�����س قبل  البيت  ت��وي��رت م��ن 
وق����ت ق�����س��ري م���ن م���غ���ادرت���ه اإىل 
للتحقيق  اخ�������س���ع  اأن������ا  م���ي���ام���ي 
)مكتب  اآي  بي  اإف  مدير  لقالة 
ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ال�������ف�������درايل( من 
اأقيل  اأن  اأخربين  الذي  ال�سخ�س 

مدير اإف بي اآي! هذا تنكيل.

الدخان يت�ساعد عقب ق�سف مدفعي باجتاه مواقع الرهابيني الدواع�س غربي املو�سل )رويرتز(

نائب وزير العدل ترامب

اآلف الفل�سطينيون يوؤدون �سالة اجلمعة بالقد�س  )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

جتويع ممنهج للمختطفني يف �سجون امليلي�سيات باليمن

النقالبيون مينعون اإدخال الطعام لل�شائمني

داع�ش يحتجز 100 األف مدين يف املو�سل

رو�شيا ترجح مقتل البغدادي ال�شهر املا�شي جنوب الرقة

م�سروع قانون اإ�سرائيلي ملنع تق�سيم املدينة 

ا�شت�شهاد ثالثة فل�شطينيني بر�شا�س الحتالل يف القد�س

ــت  ـــات بــريــكــ�ــش ـــش ـــاو� ـــف م
تــــنــــطــــلــــق بـــــعـــــد غـــد

•• لندن-وكاالت:

تنطلق بعد غد الثنني مفاو�سات 
ان��ف�����س��ال ب��ري��ط��ان��ي��ا ع���ن الحت���اد 
الوروب��ي )بريك�ست( فيما تو�سك 
رئ���ي�������س���ة ال�����������وزراء ت����ريي����زا م���اي 
ع��ل��ى اب����رام ات��ف��اق ي��دع��م حكومة 
نك�ستها  بعد  تراأ�سها  التي  القلية 

النتخابية الخرية.
مفاو�سات  ت��ب��داأ  ان  م��ق��ررا  وك���ان 
لكن  املقبل،  ال�سبوع  يف  بريك�ست 
الربملانية  لأكريتها  ماي  خ�سارة 
ان��ت��خ��اب��ات ع���ام���ة م��ب��ك��رة قبل  يف 
ال��ت�����س��ك��ي��ك يف هذا  اث������ار  ا����س���ب���وع 

املوعد.
بيان  يف  ب��ري��ك�����س��ت  وزارة  وق���ال���ت 
املحادثات  م����ن  الأوىل  اجل����ول����ة 
ب�ساأن خروج بريطانيا من الحتاد 
الوروب��������ي ���س��ت��ب��داأ الث���ن���ني 19 

حزيران يونيو.
ومت التفاق على العالن اخلمي�س 
ديفيد  ال���ربي���ك�������س���ت  وزي�������ر  ب�����ني 
ديفي�س وكبري مفاو�سي املفو�سية 
بارنييه، بح�سب  الوروبية مي�سال 
ال��وزارة. وعلق بارنييه على موقع 

تويرت بالقول ها نحن نبداأ.
ومنذ النتخابات العامة تت�ساعف 
لإ�سفاء  م�����اي  ع���ل���ى  ال�������س���غ���وط 
احلكومة  م��ق��ارب��ة  على  الع��ت��دال 
بعالقات  الحتفاظ  كفة  وترجيح 
وثيقة مع ال�سوق الوروبية املوحدة 

على ح�ساب �سبط الهجرة.
ودفعت خ�سارة الكرية الربملانية 
ات��ف��اق مع  ال�����س��ع��ي اىل  مب���اي اىل 
الوحدوي  الدميوقراطي  احل��زب 

اليرلندي ال�سمايل.

•• القد�س املحتلة -وكاالت:

ا�ست�سهد 3 �سبان فل�سطينيني م�ساء 
ق����وات الحتالل  ب��ر���س��ا���س  ام�����س 
الإ�سرائيلي بزعم حماولتهم تنفيذ 
يف  اإ�سرائيلية  ملجندة  طعن  عملية 

القد�س املحتلة.
الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  واأكدت 
الثالثة  الفل�سطينيني  ا�ست�سهاد 
القد�س  يف  ال����ع����ام����ود  ب�����اب  ق�����رب 

املحتلة.
ت��وج��ه ع�����س��رات اللف  ذل����ك،  اىل 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن خمتلف  م���ن 
حمافظات ال�سفة الغربية والقد�س 
الفل�سطيني  ال����داخ����ل  وارا�����س����ي 
ال���ق���د����س لداء  مل��دي��ن��ة  ب���ال���ت���واف���د 
���س��الة اجل��م��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن �سهر 
و�سط  الق�سى  امل�سجد  رم�سان يف 
اجراءات امنية ا�سرائيلية م�سددة.

م����ن ج���ه���ة اخ������رى ي�����س��ت��ع��د وزي����ر 
حزب  زع��ي��م  ال���س��رائ��ي��ل��ي  التعليم 
البيت اليهودي نفتايل بينت لطرح 

وك�سفت وا�سنطن بو�ست وو�سائل 
اأن ترامب  اأخ��رى الأربعاء  اإع��الم 
نف�سه يخ�سع للتحقيق يف ادعاءات 

تتعلق بعرقلة �سري العدالة.
 اىل ذل����ك ذك�����رت ���س��ب��ك��ة )اإي�����ه.

ام�س  التلفزيونية  نيوز  بي.�سي( 
اجلمعة نقال عن م�سادر مل تن�سر 
اأ�سماءها اأن نائب وزير العدل رود 
روزن�ستاين اأقر يف اأحاديث خا�سة 
الق�سايا  ع��ن  يتنحى  رمب���ا  ب��اأن��ه 
املرتبطة بتحقيق ب�ساأن رو�سيا يف 
�سوء حقيقة اأنه قد ي�سبح �ساهدا 

يف التحقيق.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال��ف مدين  اأك��ر من مئة  ان  اأم�س  ذك��رت المم املتحدة 
عراقي حمتجزون لدى م�سلحي تنظيم داع�س الإرهابي 
القوات  ت�سعى  التي  القدمية  )�سمال(  املو�سل  و�سط  يف 

العراقية اىل ا�ستعادة ال�سيطرة عليها.
املتحدة  المم  يف  ال��الج��ئ��ني  م��ف��و���س��ي��ة  مم��ث��ل  و����س���رح 
ل��الج��ئ��ني ال��ع��راق��ي��ني ب���رون���و ج���دو يف م���وؤمت���ر �سحايف 
خالل  امل��دن��ي��ني  يحتجزون  داع�����س  تنظيم  ان  جنيف  يف 
م���ع���ارك خ����ارج امل��و���س��ل وي��رغ��م��ون��ه��م ع��ل��ى ال��ت��وج��ه اىل 
املدينة القدمية احد الحياء الخرية التي ل تزال حتت 
األ��ف مدين  �سيطرة التنظيم . وق��ال جدو اكر من مئة 
قد يكونوا حمتجزين يف املدينة القدمية وهوؤلء املدنيون 

حمتجزون ب�سكل ا�سا�سي كدروع ب�سرية.
اقتادوهم  داع�����س  تنظيم  )م��ق��ات��ل��ي(  ان  ن��ع��رف  وا���س��اف 

معارك.  ت�سهد  ك��ان��ت  م��واق��ع  ع��ن  رح��ل��وا  ع��ن��دم��ا  معهم 
وت��اب��ع ان ه���وؤلء امل��دن��ي��ني حم��ت��ج��زون ك���دروع ب�سرية يف 
من  املحرومني  ه���وؤلء  ان  على  و���س��دد  القدمية.  املدينة 
املياه والغذاء والكهرباء يعي�سون يف ظروف يتزايد فيها 
الرعب، م�سريا اىل انهم حماطون باملعارك من كل جهة.

اأن��ه يحقق يف معلومات  الرو�سي  اأعلن اجلي�س  اىل ذل��ك، 
ترجح مقتل زعيم تنظيم داع�س الإرهابي املدعو اأبو بكر 
البغدادي يف غارة �سنتها طائراته يف 28 مايو وا�ستهدف 
مدينة  ج��ن��وب  املت�سدد  التنظيم  يف  لقياديني  اج��ت��م��اع��اً 

الرقة يف �سمال �سوريا.
املعلومات  »ح�سب  بيان  يف  الرو�سية  الدفاع  وزارة  وقالت 
ك��ان زعيم  ق��ن��وات ع��دة،  ن��ح��اول التحقق منها ع��رب  التي 
تنظيم داع�س اأبو بكر البغدادي ي�سارك يف هذا الجتماع 
م�سبقاً  اأبلغوا  الأمريكيني  اأن  مو�سحة  الغارة«،  يف  وقتل 

بالعملية.

)البيت  ح��زب  م��ن  الق�ساء  وزي���رة 
ال��ي��ه��ودي( اي����الت ���س��ك��ي��د، اأث����ر ما 
ي�ساع عن قرب ا�ستئناف املفاو�سات 
ودفع  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الفل�سطينية 
الرئي�س  قبل  م��ن  ال�����س��الم  عملية 
القانون  م�سروع  وي��ه��دف  ت��رام��ب، 
ا���س��ت��ب��اق امل��ف��او���س��ات ال��ت��ي حتتمل 

تق�سيم مدينة القد�س.

الكني�ست  اأم������ام  ق���ان���ون  م�������س���روع 
القد�س  مدينة  تق�سيم  ملنع  قريبا، 
امل���واق���ع العربية  ن�����س��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا 

ام�س اجلمعة.
وج�������اء م�������س���روع ال����ق����ان����ون ال����ذي 
����س���ي���ع���ر����س خ�������الل ال����س���ب���وع���ني 
الوزارية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ني 
التي تراأ�سها  اخلا�سة بالت�سريعات 

ترامب  غ�سب  ���س��ه��ام  اأن  وي��ب��دو 
العدل  وزي���ر  ن��ائ��ب  نحو  موجهه 
اأو�سى  ال�����ذي  روزن�����س��ت��اي��ن  رود 
ال�سهر  ك���وم���ي  ج��ي��م�����س  ب���اإق���ال���ة 
م�سبوقة  غ��ري  خ��ط��وة  يف  الفائت 
ترامب  رئا�سة  تعر�س  اأن  ميكن 

للخطر.
وادع����ى م�����س��در يف ف��ري��ق ترامب 
القانوين اإن الرئي�س يف التغريدة 
ي�سري اإىل ق�سة ن�سرتها �سحيفة 
وا�سنطن بو�ست بعنوان من الليلة 
اأن����ه يخ�سع  ي��وؤك��د  ول  الأخ�����رى 

للتحقيق.
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يف بيان م�سرتك حول تعليق املفو�ش ال�سامي حلقوق الإن�سان

الإمارات وال�شعودية والبحرين: قرارات قطع العالقات مع قطر حق �شيادي حلماية الأمن الوطني من الإرهاب والتطرف 
•• جنيف -وام:

البحرين  ال�سعودية ومملكة  العربية  واململكة  الم��ارات  دولة  بعثات  اأ�سدرت 
لدى الأمم املتحدة بجنيف بيانا م�سرتكا حول تعليق املفو�س ال�سامي حلقوق 
الإن�سان ب�ساأن الج��راءات ال�سيادية التي مت اتخاذها جتاه قطر .. فيما يلي 
ن�سه : على اإثر التعليق ال�سادر عن املفو�س ال�سامي حلقوق الن�سان بتاريخ 

على حقوق  قطر  يف  الدبلوما�سية  الأزمة  تاأثري  ب�ساأن   2017 يونيو   14
اإىل امل�سا�س  اأن توؤدي القرارات املتخذة  الن�سان والذي عرّب فيه عن خ�سيته 
بحقوق الن�سان ، فاإن البعثات الدائمة لدى الأمم املتحدة بجنيف لكل من 
اململكة العربية ال�سعودية ودولة المارات العربية املتحدة ومملكة البحرين 
التوا�سل  ب��اب  فيه  لي���زال  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  البيان  ه��ذا  ل�سدور  تاأ�سف  واإذ 
كل  العمل على �سمان حقوق  اأج��ل  ال�سامي من  املفو�س  مفتوحا مع مكتب 

التاأكيد على  تود  فاإنها  ال��واردة،  املعلومات والدع��اءات  والتثبت من  املعنيني 
الدول  لهذه  �سيادي  حق  هو  قطر  مع  العالقات  قطع  ق���رارات  اإن   : يلي  ما 
ويهدف اإىل حماية اأمنها الوطني من خماطر الرهاب والتطرف، وقد جاءت 
قطر  ال��ت��زام  لعدم  نتيجة  املمكنة  الو�سائل  كل  ا�ستنفاذ  بعد  ال��ق��رارات  ه��ذه 
وموا�سلة   ،2014 له  التكميلي  والتفاق  ال�سفراء  لإع��ادة  الريا�س  باتفاق 
    . والطائفية  واملتطرفة  الإرهابية  للتنظيمات  واحت�سانها  ومتويلها  دعمها 

عبداهلل بن زايد يطلع عددا من اأع�شاء الكوجنر�س يف وا�شنطن 
على الجراءات �شد قطر لإيقاف دعمها املايل للمنظمات املتطرفة

•• وا�صنطن-وام:

عقد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل اأم�س الول عدة اجتماعات 
مع اأع�ساء يف الكوجنر�س الأمريكي 
ال��ر���س��م��ي��ة التي  ال���زي���ارة  يف اط����ار 
الأمريكية  العا�سمة  يقوم بها اىل 

وا�سنطن.
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اجتمع  فقد 
ال�سيناتور  م��ع  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ك���ري�������س م�����رييف وال���ن���ائ���ب م����ارك 
كري�س  وال���������س����ي����ن����ات����ور  م�����ي�����دوز 
ك��ون��ز وال�����س��ي��ن��ات��ور م��اي��ك��ل بينيت 
والنائب  ك��ي��ني  ت��ي��م  وال�����س��ي��ن��ات��ور 

الدميقراطي �ستني هوير.
واأكد �سموه خالل اللقاءات عمق 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دولة 
املتحدة  وال����ولي����ات  الإم��������ارات 

امل�سرتك  والل��ت��زام  الأم��ري��ك��ي��ة 
بني البلدين.

)التفا�سيل �س2(

•• لندن-وكاالت:

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ع��ودي ع���ادل اجل��ب��ري اجلمعة، 
يريد من قطر وقف  ولي�س اخلليج فقط  كله  العامل  اإن 

دعمها لالإرهاب والتطرف.
واأ�ساف اجلبري عقب لقاء مع وزير اخلارجية الربيطاين 
بوري�س جون�سون اإننا نعمل على قائمة �سكاوى ب�ساأن قطر 
اإيران ت�ستخدم احلر�س الثوري  و�سنقدمها قريبا. وتابع 

لتغذية الإرهاب يف املنطقة.
وك���ان���ت م��را���س��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة اأف�����ادت ب����اأن وزي����ر اخلارجية 
الربيطاين  نظريه  م��ع  اجتمع  اجلبري  ع��ادل  ال�سعودي 

بوري�س جون�سون، يف العا�سمة لندن.
وزير  ب��ني  منف�سلة  ثنائية  اجتماعات  عقد  امل��ق��رر  وم��ن 
خارجية بريطانيا بوري�س جون�سون ونظرييه  الإماراتي 
تكون  اأن  وامل��رج��ح  اجل��ب��ري  م��ع  لقائه  بعد  وال��ب��ح��ري��ن��ي، 

الأزمة مع قطر اأبرز ما �سيناق�س يف هذه الجتماعات.
اإىل  دع��ا فيه قطر  اأي��ام  بيانا منذ  اأ�سدر  وك��ان جون�سون 

اأكد اإعداد قائمة �سكاوى ب�ساأن قطر تقدم قريبا

اجلبري: العامل كله يطالب الدوحة بوقف دعمها الإرهاب
اأخذ خماوف جريانها بجدية وحثها على بذل املزيد من 

اجلهد ملنع دعم اجلماعات املتطرفة.
حماولة  يف  والدولية  الإقليمية  اجلهود  تتوا�سل  وبينما 
لحتواء اأزمة قطر، دعت رئي�سة وزراء بريطانيا �سلطات 
ال���دوح���ة اإىل ب����ذل ج��ه��د اأك����رب ل��ل��ت�����س��دي ل����الإره����اب يف 

املنطقة.
دائرة امل�ساعي والو�ساطات لحتواء اأزمة قطر مع جريانها 

تت�سع ول موؤ�سرات اإيجابية من الدوحة حتى الآن.
وت��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ات وال��ل��ق��اءات وامل��ب��اح��ث��ات عربيا، 
تكاد  دع��وات  اأط��راف خمتلفة  واأوروب��ي��ا، وتوجه  اأمريكيا 
لالإرهاب  الت�سدي  لقطر،  م�سمونها  يف  متطابقة  تكون 

وتهدئة املخاوف من ممار�ساتها.
وا���س��ن��ط��ن م���ن ج��ه��ت��ه��ا ن��ف��ت اأن ت���ك���ون ل��دي��ه��ا اأي�����ة نية 
اأن  على  ره��ان��ات  ب��دد  ما  الأزم���ة،  لبحث  ل�ست�سافة قمة 
وا�سنطن قد ت�سع ثقلها ال�سيا�سي والدبلوما�سي لل�سغط 
اإىل حل قد يكون طوق جناة لالأزمة  الو�سول  يف اجت��اه 

مع قطر.

يفر�س  الأمريكي  ال�شيوخ 
واإيــران  رو�شيا  على  عقوبات 

•• وا�صنطن-رويرتز:

الأمريكي  ال�����س��ي��وخ  جمل�س  اأي���د 
ت�سريعا يفر�س  بالإجماع تقريبا 
رو�سيا  ع���ل���ى  ج����دي����دة  ع���ق���وب���ات 
دونالد  الرئي�س  وي��رغ��م  واإي����ران 
ع���ل���ى احل���������س����ول على  ت�����رام�����ب 
موافقة الكوجنر�س قبل تخفيف 

اأي عقوبات قائمة.
ويف خطوة قد تعقد رغبة ترامب 
مو�سكو،  م��ع  العالقات  تعزيز  يف 
اأم�س  ال��ت�����س��ري��ع  امل��ج��ل�����س  اأي������د 
ع�سوا   98 ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  اخل��م��ي�����س 
م��ق��اب��ل اع���رتا����س ع�����س��وي��ن هما 
بول  ران���د  اجل��م��ه��وري  ال�سناتور 
والع�سو امل�ستقل برين �ساندر�س.

معاقبة  اإىل  الإج��������راء  وي���ه���دف 
النتخابات  يف  لتدخلها  رو���س��ي��ا 
و�سمها   2016 ع��ام  الأمريكية 
ودعم  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��رم  ملنطقة 
احل���ك���وم���ة ال�����س��وري��ة يف احل���رب 
الأهلية الدائرة منذ �ست �سنوات.

اأقر جمل�س النواب الت�سريع  واإذا 
طابعا  ف�سي�سفي  ت��رام��ب  ووق��ع��ه 
قانونيا على عقوبات كانت تطبق 
م���ن ق��ب��ل ب����اأوام����ر ت��ن��ف��ي��ذي��ة من 
اأوباما  ب����اراك  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
وبع�سها يتعلق مب�سروعات طاقة 

رو�سية.
بفر�س  اأي�����س��ا  الت�سريع  وي�سمح 
قطاع  ع���ل���ى  ج����دي����دة  ع����ق����وب����ات 
وال�سحن  ال����رو�����س����ي  ال���ت���ع���دي���ن 
وي�ستهدف  احل��دي��دي��ة  وال�سكك 
هجمات  يف  ال�����س��ال��ع��ني  ال���رو����س 
احلكومة  ت��زوي��د  اأو  اإل��ك��رتون��ي��ة 

ال�سورية بال�سالح.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�شتقبل قن�شل عام ال�شودان واملهنئني بال�شهر 

•• عجمان-وام:

النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان الليلة املا�سية يف ق�سر 
الزاهر بح�سور �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان �سعادة عبدالعظيم حممد ال�سادق قن�سل عام 
على  لل�سالم  قدم  الذي  الدولة  لدى  ال�سودان  جمهورية 
�سموه وتقدمي التهاين ب�سهر رم�سان املبارك .. داعيا اهلل 
عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة على �سموه مبوفور ال�سحة 

وال�سعادة وعلى �سعب الإمارات بالتقدم والزدهار.
عام  قن�سل  ب���دور  عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اد 

البلدين  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  ال�������س���ودان يف 
�سموه  متمنيا  املجالت  وتوطيدها يف خمتلف  ال�سقيقني 
جانبه  م��ن  عمله.  م��ه��ام  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  للقن�سل 
تقدم القن�سل ال�سوداين بال�سكر والتقدير والمتنان اإىل 
�ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
مهامه  لإداء  تعاون  من  به  يحظى  ما  كل  على  النعيمي 
الدبلوما�سية .. م�سيدا بالنه�سة احل�سارية ال�ساملة التي 
ت�سهدها دولة الم��ارات عامة واإم��ارة عجمان يف خمتلف 
القطاعات وامليادين. من جانب اآخر تبادل �ساحب ال�سمو 
ال�سهر  ال��ت��ه��اين مب��ن��ا���س��ب��ة  ع��ه��ده  ع��ج��م��ان وويل  ح��اك��م 
الحتادية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  امل����دراء  م��ن  ع���دد  م��ع  الف�سيل 

واملقيمني  املواطنني  وج��م��وع  امل�سوؤولني  وك��ب��ار  واملحلية 
الذين  والأجنبية  والإ�سالمية  العربية  اجلاليات  واأبناء 
توافدوا على ق�سر الزاهر .. �سائلني اهلل عز وجل اأن يعيد 
وال�سعادة.  ال�سحة  مبوفور  �سموهما  على  املنا�سبة  ه��ذه 
ح�سر املقابالت .. ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل 
واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وال�����س��ي��خ 
التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س 
دائرة البلدية والتخطيط ومعايل ال�سيخ الدكتور ماجد 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  دي���وان  رئي�س  النعيمي  �سعيد  ب��ن 

عجمان وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

بعثات الإمارات وال�سعودية والبحرين لدى الأمم املتحدة بجنيف ت�سدر بيانا م�سرتكا حول تعليق املفو�ش ال�سامي حلقوق الإن�سان

قرارات قطع العالقات مع قطر هو حق �شيادي حلماية الأمن الوطني من الإرهاب والتطرف 
القرارات جاءت نتيجة لعدم التزام قطر اتفاق الريا�ش وموا�سلة دعمها ومتويلها واحت�سانها التنظيمات الإرهابية واملتطرفة والطائفية

•• جنيف -وام:

اأ�سدرت بعثات دولة المارات واململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين 
ال�سامي  املفو�س  تعليق  ح��ول  م�سرتكا  بيانا  بجنيف  املتحدة  الأمم  ل��دى 
قطر  جت��اه  اتخاذها  مت  التي  ال�سيادية  الج���راءات  ب�ساأن  الإن�سان  حلقوق 
اإثر التعليق ال�سادر عن املفو�س ال�سامي حلقوق  .. فيما يلي ن�سه : على 
يف  الدبلوما�سية  الأزم��ة  تاأثري  ب�ساأن   2017 يونيو   14 بتاريخ  الن�سان 
اأن ت��وؤدي القرارات  قطر على حقوق الن�سان وال��ذي عرّب فيه عن خ�سيته 

الدويل  القانون  مبوجب  الدولية  اللتزامات  مع  يتوافق  ب�سكل  حيالها، 
حلقوق الن�سان وتقاليدنا الن�سانية العريقة.

توؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية ال�سعودية ودولة المارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين حر�سها على موا�سلة العمل مع اجلهات املعنية 
من اأجل الو�سول اإىل النتائج املرجوة من هذه املقاطعة واملتمثلة يف حفظ 
املنطقة،  ل�سعوب  والرفاهية  ال�ستقرار  و�سمان  الره��اب  ومكافحة  الأمن 
مبا يف ذلك ال�سعب القطري ال�سقيق، ويف ظل احرتام كامل لتعهداتها يف 

جمايل حقوق الن�سان والقانون الدويل الن�ساين .

املمكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الريا�س لإعادة ال�سفراء والتفاق 
للتنظيمات  واحت�سانها  دعمها ومتويلها  وموا�سلة   ،2014 له  التكميلي 
تام  بتوافق  القرارات  .. وقد اتخذت هذه  الإرهابية واملتطرفة والطائفية 
مع مبادئ واأ�س�س القانون الدويل العام. عطفا على هذه القرارات وحر�سا 
من الدول الثالث على ال�سعب القطري ال�سقيق، الذي هو امتداد طبيعي 
العديد من الجراءات  اتخاذ  ، فقد تقرر  ال��دول  واأ�سيل لإخوانه يف هذه 
كما مت تخ�سي�س  وال�سحية،  الن�سانية  احل��الت  اإىل مراعاة  تهدف  التي 
اأرقام هواتف �ساخنة يف كل دولة لتلقي احلالت واتخاذ الجراءات املنا�سبة 

الأمم  ل��دى  الدائمة  البعثات  ف��اإن   ، الن�سان  بحقوق  امل�سا�س  اإىل  املتخذة 
املتحدة بجنيف لكل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة المارات العربية 
الذي  الوقت  يف  البيان  هذا  ل�سدور  تاأ�سف  واإذ  البحرين  ومملكة  املتحدة 
اأجل  من  ال�سامي  املفو�س  مكتب  مع  مفتوحا  التوا�سل  ب��اب  فيه  لي��زال 
والدعاءات  املعلومات  من  والتثبت  املعنيني  كل  حقوق  �سمان  على  العمل 
الواردة، فاإنها تود التاأكيد على ما يلي : اإن قرارات قطع العالقات مع قطر 
هو حق �سيادي لهذه الدول ويهدف اإىل حماية اأمنها الوطني من خماطر 
الو�سائل  ا�ستنفاذ كل  ال��ق��رارات بعد  الره��اب والتطرف، وق��د ج��اءت ه��ذه 

اأو�سح لوزير اخلارجية الرو�سي املمار�سات القطرية التي اأدت لقطع العالقة معها 

�شلطان اجلابر: قطع العالقات ر�شالة وا�شحة  
للنظام القطري باأن الوقت قد حان لت�شحيح امل�شار

•• مو�صكو -وام: 

لقائه  خ��الل  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  اك��د معايل 
معايل وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف اأن قرار قطع العالقات 
مع دولة قطر ي�ستهدف وقف عمليات متويل الإرهاب التي مار�ستها قطر 

على مدى �سنوات طويلة.
مار�ست  ع��ام��اً   22 م���دار  وع��ل��ى  اأن قطر  اللقاء  خ��الل  معاليه  واأو���س��ح 
العديد من ال�سيا�سات التي اأ�سرت بالأمن الإقليمي والعاملي، من خالل 
اأو من خالل توفري  متويلها الإره��اب �سواء عرب التمويل املادي املبا�سر 
قنوات اإعالمية مكنت التنظيمات الإرهابية من ن�سر اأفكارها ال�ساذة التي 

ل تعرف �سوى العنف والتطرف.
اتخذتها  التي  الإج����راءات  اأن  اجل��اب��ر  �سلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  واأو���س��ح 
ومملكة  ال�سعودية  العربية  واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
البحرين وجمهورية م�سر العربية جاءت بعد حماولت حثيثة لتغيري 
م�سار ال�سيا�سة القطرية التي اأت�سمت بالزدواجية، من حيث حماربتها 
لالإرهاب ودعمها للتنظيمات الإرهابية يف ذات الوقت موؤكدا اأن قرار قطع 
العالقات مع قطر يعترب ر�سالة وا�سحة للنظام القطري باأن الوقت قد 
مدى  على  الدوحة  انتهجته  ال��ذي  النهج  وتغيري  امل�سار  لت�سحيح  ح��ان 
املنطقة عرب دعم  وال�ستقرار يف  الأم��ن  �سنوات طويلة، بهدف تقوي�س 

التطرف والإرهاب.
بها  تعهدت  التي  واتفاقياتها  بعهودها  نكثت  اأن قطر  اإىل  واأ�سار معاليه 
�سوؤون  يف  التدخل  الإره���اب  متويل  عمليات  لوقف   ،2013 العام  منذ 
دول املنطقة وزعزعة ا�ستقرار هذه الدولة، الأمر الذي حتم اأتخاذ قرار 
ت�سر  التي  املمار�سات  هذه  عن  للرجوع  الدوحة  على  لل�سغط  املقاطعة 

بال�سعب القطري قبل غريه من �سعوب املنطقة.
ال��واق��ع م��ن خالل  اأن قطر حت���اول قلب احل��ق��ائ��ق وت��زي��ي��ف  اإىل  ول��ف��ت 
القطري،  ال�سعب  ي�ستهدف  كح�سار  بحقها  املتخذة  الإج���راءات  اإظهار 
وه��ذا الأم��ر ل ميت للحقيقة ب�سلة، يف ظل وج��ود العديد من املمرات 
ذلك  تفعل  وه��ي  ا�ستخدامها،  قطر  ت�ستطيع  التي  والبحرية  اجل��وي��ة 
بالواقع، الأمر الذي يوؤكد اأن قطر ما زالت متار�س ازدواجيتها وت�سليلها 

الإعالمي الذي مل يجلب للمنطقة �سوى الإرهاب والفكر املتطرف.
قائمة  �سريغي لف��روف  �سلطان اجلابر مع  الدكتور  وا�ستعر�س معايل 
اجلماعات والأفراد الذين مت ت�سنيفهم �سمن قائمة الإرهاب املحظورة، 

والتي تعمل قطر على دعمهم واحت�سان العديد منهم منذ �سنوات.
من جانبه اأكد لفروف ملعايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر اأن رو�سيا 
“مع اأخذ  تدعو دائما اإىل جتاوز اخلالفات القائمة عن طريق احل��وار، 
م�ساعر القلق وامل�سالح الوطنية ال�سرعية بعني العتبار، مبا يف ذلك ما 

يتعلق بت�سافر اجلهود ملحاربة الإرهاب.
التعاون  تطوير  مبوا�سلة  املتعلقة  امللحة  امل�سائل  الجتماع  تناول  كما 
الرو�سي الإماراتي متعدد اجلوانب حيث اكد اجلانبان عزمهما املتبادل 
املجالت  التعاون يف  ذلك  الثنائية، مبا يف  العالقات  تعزيز جممل  على 
مبجال  التعاون  اإىل  بالإ�سافة  وال�ستثمارية  والقت�سادية  التجارية 

لطاقة.
من جهة اخرى اجتمع معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر خالل 
زيارته ملو�سكو مع ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير اخلارجية الرو�سي، 

ومبعوث الرئي�س الرو�سي اإىل ال�سرق الأو�سط.

و اأكد �سعادة اأحمد �سعيد الهام الظاهري الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون القن�سلية 
بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن ح�سول جواز ال�سفر الإماراتي على 
ال�سفر  ج���وازات  موؤ�سر  يف  عامليا  والع�سرين  وال��ث��اين  عربيا  الأول  املركز 
العاملي ال�سادر عن اأرتون كابيتال لعام 2017 اأحد اأهم الإجن��ازات التي 
اآل  حققتها الدبلوما�سية الإماراتية بقيادة �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد 

نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل.
و لفت الظاهري اإىل اأن هذه الإجنازات تنعك�س ب�سكل مبا�سر على �سعادة 
املواطن من خالل ت�سهيل تنقله و�سفره اإىل اأكرب عدد ممكن من الدول 
128 دولة  حول العامل حيث يتيح جواز ال�سفر الإماراتي حلامله زيارة 

حول العامل من دون تاأ�سرية م�سبقة.
ف��راغ واإمنا  ي��اأت م��ن  املكانة مل  الإم����ارات لهذه  اأن حتقيق دول��ة  واأو���س��ح 
جاء ثمرة جهود م�سهودة واإجنازات تنموية واقت�سادية كبرية ويعك�س يف 
اأبعادا ا�سرتاتيجية �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية وثقافية وله  حقيقته 

•• اأبوظبي-وام:

 2017 ال��ع��ام  الإم��ارات��ي جم��ددا قفزة نوعية خ��الل  ال�سفر  حقق ج��واز 

ليحل يف املرتبة الأوىل عربيا واملرتبة ال� 22 عامليا بعد اأن كان يف املرتبة 
العاملي لعام  الت�سنيف  القوة ح�سب  العامل من حيث  ال�26 على م�ستوى 

.2017
كانت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل قد اأطلقت موؤخرا مبادرة قوة جواز 
اأقوى خم�سة جوازات  ال�سفر الإماراتي بهدف و�سع اجلواز �سمن قائمة 
ال�سيخ عبد  بناء على توجيهات �سمو   2021 العامل بحلول عام  �سفر يف 

اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل.
خالل  الإماراتية  الدبلوما�سية  جناح  مدى  الكبري  الإجن��از  هذا  ويعك�س 
الفرتة املا�سية يف تنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب 

من �سعادته.
الن�سط  الدبلوما�سي  حتركها  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكثفت 
الزيارات  تبادل  خ��الل  من  العامل  على  النفتاح  من  املزيد  حتقيق  نحو 
والت�������س���الت ع��ل��ى اأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات وان��ت��ظ��ام ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات اللجان 
النفتاح  يف  املتمثل  املميز  الدبلوما�سي  ال��ت��ح��رك  ج��ان��ب  اإىل  امل�سرتكة 
وتعزيز العالقات مع دول اأمريكا الالتينية واملحيط الهادي ودول القارة 
الأفريقية ف�سال عن احل�سور الإيجابي القوي للدولة يف جميع املحافل 

الإقليمية والدولية.
و اأ�سارت اإىل اأن ا�سرتاتيجية احلكومة تهدف اإىل تقدمي خدمات متميزة 
ملواطني الدولة ومنها الإعفاء من تاأ�سريات الدخول لدول العامل اإذ يعد 
الأخري هدفا ا�سرتاتيجيا للدولة موؤكدة اأن الدبلوما�سية الإماراتية تلعب 
اإعفاء  على  باملوافقة  ال��ع��امل  ح��ول  ال���دول  حكومات  اإق��ن��اع  يف  حيويا  دورا 

مواطني الدولة من تاأ�سريات الدخول لأرا�سيها.

واأخوه  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الداعية 

اإىل النفتاح على جميع دول العامل.
و ياأتي هذا النجاح نتاجا جلهود الدبلوما�سية الإماراتية يف اإقامة عالقات 
وعلمية  وثقافية  وجت��اري��ة  واقت�سادية  �سيا�سية  ا�سرتاتيجية  و�سراكات 

وتربوية و�سحية ما ي�سهم يف تعزيز مكانة الدولة يف املجتمع الدويل.
 2021 واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن روؤية دولة الإمارات 
اليوبيل  بحلول  العامل  دول  اأف�سل  �سمن  الدولة  تكون  لأن  تهدف  التي 
الإمارات  تعزيز مكانة  ال�سعي نحو  ال��وزارة على  الذهبي لالحتاد حفزت 
يف ال�ساحة الدولية فارتاأت اأن تطلق مبادرة قوة اجلواز الإماراتي لتمكن 
املواطن من دخول دول العامل دون احلاجة اإىل تاأ�سرية م�سبقة ما يزيد 

جواز ال�شفر الإماراتي الأول عربيا و الـ 22 عامليا من حيث القوة خالل 2017 

•• وا�صنطن-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل  عقد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اأم�س الول عدة اجتماعات مع اأع�ساء يف الكوجنر�س الأمريكي يف اطار الزيارة 
الأمريكية وا�سنطن. فقد اجتمع �سمو  العا�سمة  التي يقوم بها اىل  الر�سمية 
ال�سيناتور كري�س مرييف والنائب مارك  اآل نهيان مع  ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
ميدوز وال�سيناتور كري�س كونز وال�سيناتور مايكل بينيت وال�سيناتور تيم كيني 
والنائب الدميقراطي �ستني هوير. واأكد �سموه خالل اللقاءات عمق العالقات 
امل�سرتك  واللتزام  الأمريكية  املتحدة  والوليات  الإم��ارات  دولة  بني  الثنائية 

الراهنة  ذلك اخلطط  الإره��اب مبا يف  ملكافحة  بتكثيف اجلهود  البلدين  بني 
امل�سرتكة والعمليات املتوا�سلة لهزمية تنظيم القاعدة يف �سبه اجلزيرة العربية 
واأطلع  املنطقة.  يف  املتطرفة  اجلماعات  من  وغريها  وداع�س  ال�سباب  وحركة 
التي  والقت�سادية  الدبلوما�سية  الج���راءات  على  الكوجنر�س  اأع�ساء  �سموه 
اتخذتها دولة الإمارات والدول الأخرى �سد قطر من اأجل ايقاف دعمها املايل 
للمنظمات املتطرفة وتدخالتها يف �سوؤون الدول الأخرى. وناق�س �سمو ال�سيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان اأهمية التعاون الوثيق بني دولة الإمارات والوليات 
املتحدة الأمريكية من اأجل معاجلة امل�سائل الأمنية الإقليمية الأخرى مبا يف 
املنطقة وزعزعتها ال�ستقرار. كما مت  �سوؤون  امل�ستمر لإي��ران يف  التدخل  ذلك 

التطرق اإىل الأو�ساع الراهنة يف اليمن حيث اأكد �سموه على اجلهود املتوا�سلة 
للنزاع  �سيا�سي  ح��ل  اإىل  التو�سل  يف  للم�ساعدة  الإم����ارات  دول��ة  تبذلها  التي 
هناك م�سلطا ال�سوء على امل�ساعدات الإن�سانية التي تقدمها الإمارات لل�سعب 
اليمني. وركزت الجتماعات اأي�سا على الدور احليوي لدولة الإمارات كنموذج 
لال�ستقرار والتقدم والنفتاح الإقليمي يف منطقة ال�سرق الأو�سط حيث حدد 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان جدول الأعمال الإيجابي مل�ستقبل املنطقة 
وامل�ساريع  البتكار  مفهوم  على  والرتكيز  لل�سباب  اأك��رب  فر�سا  يت�سمن  ال��ذي 
الرائدة والنهو�س بدور املراأة يف جميع املجالت. ح�سر الجتماعات .. �سعادة 

يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية.

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من اأع�شاء الكوجنر�س يف وا�شنطن
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

اخ��ت��ت��م ن����ادي ت����راث الإم������ارات ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل��ا���س��ي��ة ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان مليح 
اإدارة  مبقر  ال�سباب  ح�سن  يف  للذكور  اأبوظبي  مركز  نظمه  ال��ذي  الرم�ساين 
املهرجانات  من  جمموعة  �سمن  اأ�سابيع  ثالثة  مدى  على  باأبوظبي  الأن�سطة 
الرم�سانية التي توزعت على خمتلف مراكز النادي املنت�سرة يف اإمارة اأبوظبي 

واأختتم معظمها.
فيما ي�ستمر املهرجان الرم�ساين الذي ينظمه مركز العني للذكور الذي يتوقع 
م�ساء  الرم�سانية  العني  بطولة  اختتام  بعد  القادم  الأرب��ع��اء  فعالياته  اختتام 
اليوم يف العني التي كان للنادي فيها �سراكة ا�سرتاتيجية ج�سدها بقرية تراثية 

اأثرت فعاليات البطولة وجذبت الآلف من الزوار.

املحا�سرات  اإىل  اإ�سافة  وال�سباب  للنا�سئة  املوجهة  الوطني  ب��امل��وروث  ال�سلة 
الدينية التي تتواءم مع روحانية ال�سهر الف�سيل، مبا يري ليايل هذه الفئة 
الواعدة من ن�سيج املجتمع بالأن�سطة التي تغذي الفكر والروح واجل�سد بكل ما 
هو مفيد يف بناء جيل مت�سلح بالعلم ملتزم بتعاليم وقيم دينه ال�سمحة متم�سك 

باأ�سالة هويته الوطنية.
ويف العني حيث �سارك النادي يف اختتام بطولة العني الرم�سانية م�ساء ام�س 
فعاليات  اأث���رت  تراثية  بقرية  ج�سدها  بها  ا�سرتاتيجية  �سراكة  ل��ه  ك��ان  التي 

البطولة وجذبت الآلف من الزوار.
وتتوا�سل فعاليات املهرجان الرم�ساين الذي ينظمه مركز العني للذكور وت�سمل 
بطولة يف كرة القدم من املتوقع اختتامها غدا الأحد وبطولة يف الرماية تختتم 

الأربعاء املقبل اإىل جانب زيارات للمجال�س الرم�سانية.

جمعية ال�شحفيني حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�شاين 
مع اأطفال مر�شى ال�شرطان مب�شت�شفى توام

•• العني-وام: 

مع  الإن�ساين  للعمل  زاي��د  بيوم  ال�سحفيني  جمعية  احتفت 
اأطفال مر�سى ال�سرطان مب�ست�سفى توام يف مدينة العني .

 - بامل�ست�سفى  الأورام  زي��ارة ق�سم  وف��د اجلمعية خ��الل  وق��ام 
مع  وتزامنا  الإن�سانية  اجلمعية  مبادرات  �سمن  تاأتي  والتي 
عام اخلري - بتوزيع الهدايا على الأطفال مما ا�سكن الفرحة 

والطماأنينة يف قلوبهم ورفع من معنوياتهم.
واأ�ساد اأهايل الأطفال مببادرة جمعية ال�سحفيني وم�ساركة 

اأبنائهم حلظات الفرح.

وترفيهية  ثقافية  واأن�سطة  �سعبية  واأل��ع��اب  مائية  بطولت  يف  مناف�سات  فبعد 
متنوعة اختتمها باإفطار جماعي للم�ساركني يف املهرجان م�ساء اأم�س اخلمي�س 
احتفى مركز اأبوظبي بختام فعالياته يف القرية الرتاثية بكا�سر الأمواج ليتيح 
ع�سر  الثاين  الرم�ساين  املهرجان  اختتام  فعاليات  ح�سور  امل�ساركني  للطلبة 

الذي نظمه النادي يف م�سرح اأبوظبي بجوار القرية الرتاثية يف الليلة نف�سها.
باختتام  ال�سباب  نف�سها يف ح�سن  الليلة  النادي يف  ال�سباحة يف  �سعبة  واحتفت 
فعاليات بطولت املهرجان املائي الذي احتل ن�سيبا من فعاليات مهرجان مليح 
وكرة  والغو�س  ال�سباحة  �سملت  التي  البطولت  بهذه  الفائزين  تكرمي  مت  اإذ 

املاء.
الفعاليات  من  بالعديد  الرم�سانية  الليايل  اإث��راء  على  مليح  مهرجان  واعتاد 
ذات  ال�سعبية  والرتاثية  والرتفيهية  والريا�سية  والدينية  الثقافية  والأن�سطة 

حميد النعيمي ي�شتقبل امل�شاركني واأع�شاء اللجان واملتطوعني يف رم�شان عجمان تقوى واإميان

حمد بن كردو�س العامري : زايد اأر�شى معامل اخلري واأحيا �شنة الوقف العابرة للحدود

نادي تراث الإمارات يختتم مهرجان مليح الرم�شاين

فعاليات رم�سان يف عجمان اإ�سافة 
الإ�سالم  وت��ع��ال��ي��م  ق��ي��م  ن�����س��ر  اإىل 
مبينا  كافة..  املجالت  يف  الأ�سيلة 
وامل�ساركني  املتطوعني  دور  هذا  اأن 
الرتكيز  وع��ل��ي��ه��م  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

خ����الل م��ه��ام��ه��م ال��ت��ط��وع��ي��ة على 
تعاليم الدين والعلم والأخالق.

واأ�ساد �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
بدور امل�ساركني يف فعاليات رم�سان 
“املنتظر  اأن  اإىل  .. منوها  عجمان 

ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وال���ت���اآزر وامل��ح��ب��ة .. 
على  وتقاليدنا  عاداتنا  توؤكد  فيما 
الوقوف اإىل جانب املعوزين ومد يد 
ق�ساء  يف  وم�ساعدتهم  لهم  العون 
اإليه  ت�سعى  م��ا  وه��و  احتياجاتهم 

ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د  عطاء  اإن  والإن�سانية  اخلريية 
اآل نهيان - طيب اهلل ث��راه - مل يتوقف برحيله  زاي��د بن �سلطان 
واإمنا ا�ستمر مبا تركه من وقف ملوؤ�س�سة حتمل ا�سمه حيث توا�سل 
اخلريي  والعمل  وال�سحة  التعليم  جم��الت  يف  عطاوؤها  املوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة  اأن  �سعادته  وب��ني  العلمية.  ال��ب��ح��وث  وت��ع��زي��ز  والإغ���اث���ة 
يف  �ساهده  معامل  باتت  التي  وم�ساريعها  براجمها  اإع��داد  وا�سلت 
و  امل�ست�سفيات  فبنت  واملنكوبة  واملحتاجة  ال�سعيفة  البلدان  �سائر 
املدار�س واجلامعات واملعاهد .. كما قدمت العلوم والبحوث واملراجع 
العلمية ون�سرت امل�سادر واملراجع العلمية التي �سار بع�سها م�ساقا 
مثل  القانونية  والت�سريعات  الفقهية  الدرا�سات  علميا يف مقررات 
مو�سوعة “معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية” عالوة على 

مرجعية معجم زايد وغريه من الكتب النفي�سة والدرر النافعة.

واأ���س��اف اب��ن ك��ردو���س ال��ع��ام��ري ون��ح��ن ن��ع��دد م��ك��ارم ال�سيخ زايد 
الن�سانية واخلريية جند اأنف�سنا اأمام قامة وهبها املوىل عز وجل 
اإىل هذه الدولة احلبيبة .. حيث اأ�س�س لها احتادا وطنيا جمع اأهلها 
على الأ�سالة واملحبة والوحدة ون�سر الأمن والأمان وزرع الروة 
ونه�سة  تنمية  اأداة  لتكون  الطيبة  الأر���س  لهذه  اهلل  حباها  التي 
وكذلك ملد يد العون وامل�ساعدة اإىل الدولة ال�سديقة وال�سقيقة يف 
العامل با�سره لنجدة امللهوف وم�ساعدة املحرومني وتوفري احلياة 
حتتفل  وهي  املوؤ�س�سة  اأن  واأك��د  املنكوبة.  ال�سعوب  ل�سائر  الكرمية 
بيوبيلها الف�سي مبرور 25  عاما على ان�سائها فاإنها تعاهد املوىل 
عز وجل اأنها �ستوا�سل الدرب حلفظ الأمانة ولتحقيق ر�سالتها يف 
دفع عجلة م�سرية العمل اخلريي والن�ساين ب�سفافية وم�سداقية 

زرعها يف قلوبنا زايد اخلري.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  العامري  ك��ردو���س  ب��ن  حمد  �سعادة  اأك��د 
له  املغفور  اأن  والإن�سانية  نهيان لالأعمال اخلريية  اآل  �سلطان  بن 
اآل نهيان - طيب اهلل ث��راه - رجل اخلري  ال�سيخ زاي��د بن �سلطان 
اأر�سى معامل اخلري واأحيا �سنة الوقف التي عربت احلدود لت�سل 
م�ساعداته اإىل �سائر اأ�سقاع الأر�س لتم�سح على راأ�س يتيم وتاأخذ 
على يد �سعيف وتن�سر العلم وتبارك جهود العلماء. جاء ذلك يف 
كلمته خالل الأم�سية التي نظمتها املوؤ�س�سة م�ساء اأم�س بالتعاون 
للعمل  زايد  يوم  اأبوظبي مبنا�سبة  مع جامعة حممد اخلام�س يف 
الن�ساين  والتي تتزامن مع الحتفال باليوبيل الف�سي للموؤ�س�سة. 
لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

ت����ق����وى واإمي����������ان  ب���ا����س���م���ه وا����س���م 
امل�ساركني بجزيل ال�سكر والمتنان 
ال�����س��ي��خ حميد  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
ع�����ل�����ى دع����م����ه����م����ا ال�������الحم�������دود 
رم�سان  ل��ف��ع��ال��ي��ات  وامل���ت���وا����س���ل 
اإىل  اأدى  ما  وتوجيهاتهما  عجمان 
على  وا�ستمرارها  الفعاليات  جناح 

مدى ال�سنوات املا�سية.
بن  اأح��م��د  ال�سيخ   .. اللقاء  ح�سر 
�ساحب  مم���ث���ل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
لل�سوؤون  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
الإداري��������ة وامل���ال���ي���ة وال�����س��ي��خ عبد 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  العزيز 
وال�سيخ  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د 
وعدد  والتخطيط  البلدية  دائ���رة 

من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

ك���ان���ت ل���دي���ه���م اإع��������ادة يف م����ادة 
واح���دة، وي��ت��وزع��ون على طالب 
واح��د كانت لديه اإع��ادة يف مادة 
ال��رتب��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة، و94 يف 
العلوم  يف   7 الريا�سيات،  م��ادة 
يف  و20  )اأح�����ي�����اء/ف�����ي�����زي�����اء(، 
مادة  يف  و15  ال��ف��ي��زي��اء،  م����ادة 
اللغة  م���ادة  يف  و65  الكيمياء، 
م����ادة  يف  و13  الإجن����ل����ي����زي����ة، 
مادة  يف  و12  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 

الريا�سيات متقدم.
اثنني  ل���دى ط��ال��ب��ني  ك���ان  فيما 
الريا�سيات  م���ادت���ي  يف  اإع������ادة 
 46 القائمة  و�سملت  والأحياء، 
طالباً جاءوا حتت بند “الإعادة 

•• عجمان-وام : 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ح��م��ي��د ب��ن را���س��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان - يف 
على  املا�سية  الليلة  ال��زاه��ر  ق�سر 
م��ائ��دة الإف���ط���ار - ب��ح�����س��ور �سمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 
امل�ساركني   .. ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
واأع�����س��اء ال��ل��ج��ان وامل��ت��ط��وع��ني يف 
“ رم�سان عجمان تقوى  فعاليات 

واإميان ».
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ورح�������ب 
ع��ج��م��ان ب��امل�����س��ارك��ني م���وؤك���دا على 
التنفيذي  للمجل�س  الكبري  ال��دور 
وجهوده يف �سبيل النهو�س بالعمل 
اإىل  �سموه  م�سريا   .. الج��ت��م��اع��ي 
املظلوم  اإغ��اث��ة  يف  امل��ت��ط��وع��ني  دور 
ما  ال�سعيف  جانب  اإىل  وال��وق��وف 

يعمق العالقة بني اأفراد املجتمع.
وقال �سموه اإن ديننا احلنيف حثنا 

•• دبي – حم�صن را�صد 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
البت  نتائج  اخلمي�س  اأم�س  اأول 
يف تظلمات 275 طالباً وطالبة 
، وبات  ع�����س��ر  ال���ث���اين  ب��ال�����س��ف 
موافقة  وبعد  النهائي  حكم  يف 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  معايل 
اإبراهيم احلمادي ، على  ح�سني 
ال���ت���ي قامت  ال��ل��ج��ن��ة  ت��و���س��ي��ة 
هوؤلء  اأن  التظلمات  مبراجعة 
من  معفيني   275 ال���  الطلبة 
اخ��ت��ب��ارات الإع���ادة ، م��ن جممل 
امتحانات  عليهم  املقرر  الطلبة 
 ،3572 والبالغ عددهم  اإعادة، 

من ه��وؤلء املتطوعني كثري وكبري 
حياتنا  من  املهمة  املرحلة  ه��ذه  يف 
تواجهنا  التي  التحديات  ظ��ل  ويف 
وت�ستهدف قيمنا الروحية و�سبابنا 
. من جانبهم .. عرب امل�ساركون يف 
بامل�ساركة  �سعادتهم  عن  الفعاليات 
ن�سر  م��ه��م��ا يف  ج������زءا  ت���ع���د  ال���ت���ي 
ال���ث���ق���اف���ة الإمي����ان����ي����ة ب����ني اأف������راد 
املجتمع من خالل ما تت�سمنه من 
فعاليات دينية وثقافية وت�سويقية 
�سكرهم  ع��ن  م��ع��رب��ني   .. وغ��ريه��ا 
ح���اك���م عجمان  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
على ا�ست�سافتهم وترحيبه به وما 
وج����دوه م��ن حم��ب��ة وت��ق��دي��ر وهي 
قيادة  ع��ل��ى  غ��ري��ب��ة  لي�ست  ���س��ف��ات 
دول����ة الإم������ارات ال��ت��ي ت��ق��وم بدور 
ق�سايا  خ���دم���ة  يف  وم���ق���در  ك��ب��ري 
املهند�س  ���س��ع��ادة  وت��ق��دم  ال���وط���ن. 
���س��ع��ي��د ���س��ي��ف امل��ط��رو���س��ي الأم����ني 
الذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  ال��ع��ام 
رم�����س��ان عجمان  ف��ع��ال��ي��ات   ينظم 

الوزارة  ب��ت  اأن  والتعليم  الرتبية 
على  ف��ق��ط  اقت�سر  التظلمات  يف 
الطلبة  اأم���ا  ال��را���س��ب��ني والع�����ادة 
بتظلمات  وت���ق���دم���وا  ال��ن��اج��ح��ني 
، ومل  اليوم   فلم ينظر لهم حتى 
الرتبية  وزارة  موقف  بعد  يت�سح 
الطلبة  ت��ظ��ل��م��ات  م���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأن  ك��ان قد تبني  واإن   ، الناجحني 
املتميزين  منهم طلبة يعدون من 

وحا�سلني على معدلت يف الف�سل 
الدرا�سي الأول والثاين 99.9% 
اأن اأخطاء يف الر�سد ، دفعت  األ   ،
�سرب  خ�������ارج  ال����ط����الب  ب�����ه�����وؤلء 
ال��ع�����س��رة الأوائ������ل اأو امل��ت��م��ي��زي��ن ، 
اأن هناك ط��الب  ممن  حيث ثبت 
اإعادة  اأنهم  �سبق واأعلنت نتائجهم 
بتظلمات ومت  ت��ق��دم��وا  وع��ن��دم��ا   ،
اأن  ، تبني  الأول   اأم�س  البت فيها 

منازل  وال��ف��ئ��ات  امل�����س��ارات  بجميع 
وكبار وحكومي وخا�س  .

نتائج  م���ع���رف���ة  ال���ط���ل���ب���ة  وب���������داأ 
تظلماتهم من مراجعة مدار�سهم 
عرب  اأو   ، اخل��م��ي�����س  الأول  اأم�������س 
اأو   ، الق�سرية  الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل 
ال�  نظام  على  دخولهم  خ��الل  من 
فيما   ، طالب  بكل  اخل��ا���س   SIS
اأو����س���ح م�����س��در م�������س���وؤول ب����وزارة 

غياب  اإىل  حت��وي��ل��ه  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث 
امل�سوؤول  امل�����س��در  واأ����س���ار   ، م���ربر 
اأو�ست  ال��ت��ظ��ل��م��ات  جل��ن��ة  اأن  اىل 
على  احلا�سلني  الطلبة  برتفيع 
اإىل   56،99  –  56،00 درج���ة 
واأ�سفرت   ،  60 ال���  ال��ن��ج��اح  درج���ة 
طالباً   275 عن  اأعدادهم  درا�سة 
طلبة  حتفيز  يحقق  م��ا  وط��ال��ب��ًة، 
الإع����ادة ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد، 

ال��ط��الب ع��ل��ى ح���ق  ور���س��وب��ه��م يف 
مواد كان نتيجة خطاأ ، واأعيد لهم 
 85% فبات معدلتهم  درجاتهم 
امل�سادر  ذات  واأو���س��ح��ت  وف�����وق.  
فيها  البت  مت  التي  التظلمات  اأن 
الر�سوب  ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  اق��ت�����س��رت   ،
ت���رك���ي���زا على   ، ف���ق���ط  والع���������ادة 
الدرجات،  ح��الت اخلطاأ يف ر�سد 
العذر  ا�ستالم  م��ع  الغياب  ور���س��د 

اأمامهم  م��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س��ة  ك����ون 
لتخطي مواد الإع��ادة، ف�ساًل عن 
عملية  امل��ج��ت��م��ع يف  ث��ق��ة  حت��ق��ي��ق 
التظلمات،  وق��ب��ول  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة 
التعديل  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإىل  لف���ت���ًة 
مركزية، واإخطار الطالب بنتيجة 

تظلمه مركزية اأي�ساً.
املقبولة  الطلبة  قائمة  وتنق�سم 
طلبة  اإىل   )275( ت��ظ��ل��م��ات��ه��م 

الإمارات حتتفل اليوم باليوم
 العاملي ملكافحة الت�شحر واجلفاف

•• اأبوظبي-وام:

ملكافحة  العاملي  باليوم  ال�سبت  اليوم  العامل  ودول  الم���ارات  دول��ة  حتتفل 
الت�سحر واجلفاف حتت �سعار اأر�سنا ، وطننا ، م�ستقبلنا والذي يوافق 17 
يونيو من كل عام. ويهدف الحتفال اىل تعزيز الوعي بالت�سحر واجلفاف 
كونهما اأكرب التحديات البيئية حاليا اذ يعد الت�سحر من الظواهر البيئية 
تتحول  واملعي�سية حيث  القت�سادية  املجتمعات  تهدد حياة  التي  اخلطرية 
الرا�سي الزراعية اخل�سبة اىل اأرا�س جرداء قاحلة وما يرتتب على ذلك 

من تداعيات عديدة مت�س حياة الن�سان واقت�ساد البالد.
نظرا  ال��ع��امل  دول  جلميع  املهمة  الق�سايا  م��ن  الت�سحر  مكافحة  وت��ع��د 
لنعكا�ساتها املبا�سرة وغري مبا�سرة على �سحة الإن�سان ورفاهيته واأثرها 
يف ات�ساع رقعة الت�سحر خا�سة يف ظل ال�سغوط املتزايدة التي تتعر�س لها 

الأرا�سي يف هذه املناطق ويف مقدمتها الزحف العمراين وتغري املناخ.
وبذلت دولة الم��ارات جهودا جبارة من اأجل مكافحة الت�سحر واجلفاف 
املوؤدية له وهما عامل طبيعي وعامل ب�سري   ومعاجلة الأ�سباب والعوامل 
حيث يتمثل العامل الطبيعي يف ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة الكبريين 
يف  فيتمثل  الب�سري  العامل  اأم��ا  الأم��ط��ار  ت�ساقط  معّدل  يف  انخفا�س  مع 
الغطاء  ازال��ة  منها  الطبيعية  للموارد  واجلائر  امل�ستدام  غري  ال�ستخدام 
النباتي و الرعي اجلائر خا�سة يف الفرتة اجلافة وازالة الغابات التي تعمل 
اإجمايل  من  باملائة   80 من  اأك��ر  ال�سحراء  وتغطي  الرتبة.  تثبيت  على 
م�ساحة الدولة اأي ما يعادل ثالثة اأرباع م�ساحتها ال ان المارات جنحت 
وب�سكل مميز يف ا�ستثمار هذه امل�ساحة الكبرية من خالل ن�سر امل�سطحات 
من  املتزايدة  والأع���داد  الطبيعية  املحميات  واإق��ام��ة  واحل��دائ��ق  اخل�سراء 
اأ�سجار النخيل وزراعة م�ساحات �سا�سعة من ال�سحراء عالوة على ت�سجري 
جرت  حيث  الرملية  الكثبان  ومناطق  املعبدة  بالطرق  املحيطة  املناطق 
عمليات الت�سوية وتثبت الكثبان الرملية وزراعة غابات باأنواع عديدة من 
ال�سجار احلرجية يف العديد من مناطق الدولة ا�سافة اىل اإقامة امل�ساريع 
من  وال��ع�����س��رات  ال�سحراء  قلب  يف  وال�سياحية  والعمرانية  القت�سادية 
الأن�سطة الريا�سية والرتاثية فيها ب�سورة دورية والتي ارتبطت ارتباطاً 
اأ�سلوب احلياة البدوية فيها منها  وثيقاً برتاث دولة الإم��ارات ويعرب عن 
اىل  ا�سافة  الفرو�سية  وريا�سة  بال�سقور  ال�سيد  وريا�سة  الهجن  �سباقات 
له  املغفور  الدولة  موؤ�س�س  وا�ستطاع  ال�سلوقي.  ك��الب  با�ستخدام  ال�سيد 
الت�سميم  اإرادة  بف�سل  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
يحول  واأن  امل�ستحيل  اأن���ه  اخل���رباء  راأى  م��ا  بالفعل  يحقق  اأن  وال��ت��ح��دي 
يقول  والثمار حيث  للخري  ب�سط خ�سراء منتجة  اإىل  القاحلة  ال�سحاري 
طيب اهلل ثراه  يف هذا ال�سدد: اأعطوين زراعة .. اأعطكم ح�سارة . وتعترب 
دولة الإمارات ع�سوا فاعال يف جميع التفاقيات الدولية ذات ال�سلة وعلى 
منذ  اليها  ان�سمت  والتي  الت�سحر  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  راأ�سها 
عام 1998 مبوجب قرار جمل�س الوزراء واأعدت اأول ا�سرتاتيجية وطنية 
وحتديث  م�سودة  اإع���داد  من  النتهاء  ومت   2003 ع��ام  الت�سحر  ملكافحة 
العاملية  لال�سرتاتيجية  وفقاً  الت�سحر  ملكافحة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
ب�ساأن  املتحدة  الأمم  واتفاقية  البيولوجي  للتنوع  ال��دول��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ة 
من  والعديد  العاملية  الهمية  ذات  الرطبة  الأرا�سي  واتفاقية  املناخ  تغري 

التفاقيات الدولية الأخرى الهامة.

الرا�سبون والإعادة فقط اأما الناجحون فلم ينظر اإليهم بعد

الرتبية تبت يف تظلمات 275 طالبا وتعيد الفرحة لهم بعد اإعفائهم من الإعادة

الرتبية تعتمد الدوام املرن بدءا 
من يوم غد الحد و3 �شاعات فقط

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم اأم�س بدء الدوام املرن للهيئة الدارية 
والتدري�سية من يوم غد الحد وهو الأ�سبوع الأخري من �سهر رم�سان 
يتم  اأن  على  22-6-2017م  اخلمي�س  يوم  نهاية  وحتى   ، املبارك 
اختيار اأحد املقرتحني للمدر�سة  ، ويكون كالآتي: القرتاح الأول : 
من ال�ساعة 9 اىل ال�ساعة 12 اأما القرتاح الثاين : من ال�ساعة 10 
اىل ال�ساعة 1 ، على اأن ل يتعار�س مع املهام وامل�سوؤوليات خالل هذه 
الفرتة ، ويف حني اأن املدار�س التي مل تنتهي من اجناز اأعمالها �سوف 

يكون الدوام من ال�ساعة 9 ايل ال�ساعة 2 .

الرتبية توؤكد اإلزام املعلمني املنتهية خدماتهم بالدوام لآخر يوم الرتبية ترتاجع عما اعتمدته م�سبقا

اإدارات مقرر الإعادة يف الف�شل الثالث وا�شتبعاد الأول والثاين  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأك����دت 
بالدوام  خدماتهم  املنتهية  املعلمني  باإلزام  مدار�سها 
ح��ت��ى اأخ����ر ي���وم يف ال��ت��ق��ومي امل��در���س��ي اأ����س���وة بكافة 
املعلمني والداريني ، م�سرية اىل اأن توجيهات الوزارة 
 18 ي��وم  ال��ط��رف  اإخ���الء  امل��دار���س مبنحهم  لإدارات 
اجلاري ل يعني انقطاعهم عن ال��دوام من يوم 18 
، م�سرية اىل اأن الوزارة اأرادت من خالل توجيهاتها 
لهم  ليت�سنى   ، ال��ط��رف  اأخ����الء  مبنحهم  بالتبكري 
بالبدء يف اإنهاء اإجراءات الأوراق املطلوبة من براءات 
لتقوم  ل���ل���وزارة  وت�سليمها  ج��ه��ات  ع���دة  م��ن  ال��ذم��ة 

ب��دوره��ا ب��ال��ب��دء يف ان��ه��اء اإج�����راءات ���س��رف مكافاآت 
نهاية اخلدمة   حتى ل يتاأخر �سرفها ، وكان قد منا 
لعلم الوزارة اأن هناك اإدارات مدار�س �سمحت ملعلميها 
ت�سلمهم اخالء  اأخر يوم لدوامهم عقب  باأن يكون   ،
الطرف 18 من ال�سهر اجلاري ، كما راجعت اإدارات 
مدار�س مدراء نطاقهم ي�ستف�سرون اأي�سا منهم من 
اأحقية هوؤلء املعلمني يف موا�سلة الدوام من عدمه 
بعد ت�سلمهم اخالء الطرف ، ومن هذا املنطلق اأكدت 
الوزارة اأن تغيب املعلمني �سيرتتب عليه اقتطاع هذه 

الأيام من مكافاأة نهاية اخلدمة  ولذا لزم التنويه.

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ع��م��ا ك��ان��ت قد  ت��راج��ع��ت وزارة   
اعتمدته ومت تعميمه يف وقت �سابق على كافة املدار�س 
الإعادة  امتحانات  الطلبة مبقررات  كافة  ابالغ  ، ومت 
حمددة  درو����س  وف��ق  الثالثة،  الدرا�سية  الف�سول  يف 
، وبناء  اعتمدتها وزارة الرتبية من كل ف�سل درا�سي 
يدر�سونهم  مبعلمني  ال�ستعانة  يف  الطالب  بداأ  عليه 
الطالب  وب��داأ   ، الثالثة  الدرا�سية  الف�سول  مقررات 
تخ�سي�س يوم ملقررات الف�سل الدرا�سي الأول ، ويوم 
، وتخ�سي�س  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  الف�سل  مل��ق��ررات  اآخ��ر 

ال��ي��وم��ني الأخ���ريي���ن م��ا ق��ب��ل ام��ت��ح��ان ال��ي��وم ال�سبت 
وام�س اجلمعة ل�سرح درو�س مقررات الف�سل الدرا�سي 
الرتبية ت�سدر  وزارة  اأنهم وكما عودتهم  اإل   ، الثالث 
خالل اليوم الواحد اأكر من قرار كل يناق�س الخر ، 
وجهت الوزارة اإدارات املدار�س اأنها تراجعت عن قرارها 
امتحان  ان مقررات  الطالب  اإب��الغ  و�سرعة   ، ال�سابق 
 ، ال��ث��ال��ث فقط  ال��درا���س��ي  الإع����ادة يف درو����س الف�سل 
المتحان  ان  قبل  م��ن  اليه  الإ���س��ارة  مت  م��ا  وا�ستبعاد 

ي�ستهدف الف�سول الدرا�سية الثالث .
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العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دملا للو�ساطة املالية ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1079768  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ه�سام عبداحلليم حممد عامر %25
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سامل حممد هالل را�سد املزروعي من 51.67% اىل %75
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سيف غامن �سلطان ال�سويدي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سركة رنا لال�ستثمار
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عي�سى حممد هالل را�سد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

CN 1040070:الريا�سي ذ.م.م رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمار حممد �سامل �سعيد العامري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سني �سامل �سعيد العامري

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
املميز  ال�س�����ادة/النمط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 1169635:للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمار حممد �سامل �سعيد العامري %52
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

CN 1494971:للفواكه واخل�سروات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سمريه �سعيد �سالح بن جذنان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر �سام�س نا�سر البحري

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

CN 2326405:ل�سالح املركبات ذ.م.م رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة من�سور عبداهلل احلاج ناجي �سالح %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمزة ح�سن ال�سويدي

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبدال�ستار فقري لعمال 

CN 1164543:البالط والرخام والطابوق  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سالح عبداهلل علي اخلليفي %100

تعديل وكيل خدمات
حذف خمي�س بطي عبداهلل بطي املهريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدال�ستار فقري حممد

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لوت�سي اي لونا بيوتي 
لوجن �سبا ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2049847 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
�سامر منري حم�سن ال�سفدي من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ALLA MODA TRADING FZE حذف ال مودا للتجارة م م ح

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ رامني للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1322298  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبدالرحمن را�سد حمدان �سعيد ال�سوكري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدالرحمن را�سد حمدان �سعيد ال�سوكري من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد �سيف حممد النبهاين

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 1*1
تعديل راأ�س املال/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/رامني للمقاولت العامة ذ.م.م
RAMEEN GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ رامني للمقاولت العامة
RAMEEN GENERAL CONTRACTING

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوباجي مديكال ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1275626  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامر بن عامر بن خليل ارناووط %100
تعديل ن�سب ال�سركاء

ناديا �سليم �سبابا من 49% اىل %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد عبداهلل احمد ال�سلمان ال علي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
اند  التجاري مركز مور  بال�سم   CN رقم:1520384 
مور �سبا للرجال بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
والبال�سرت   ال�سباغ  لعمال  هاو�س  كرياين  ال�س�����ادة/  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1156680  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سابر عبدال�سميع حممد علي مبارك من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سابر عبدال�سميع حممد علي مبارك من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد را�سد عبيد خمي�س املن�سوري %51

تعديل وكيل خدمات/حذف نا�سر عبداهلل �سالح عبداهلل املحروقي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 50*20

تعديل راأ�س املال/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/كرياين هاو�س لعمال ال�سباغ والبال�سرت

KARYANI HOUSE PAINTING & PLASTERING WORKS
اىل/ كرياين هاو�س للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

KARYANI HOUSE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

 CN 2007245:سلريب ذا جو�س رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
لتاأجري  ال�س�����ادة/النقطة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1003698  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جنالء حممد خلفان الراوي النقبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ها�سم حممد عبداهلل النقبي

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نات�سورال اي�سين�س 

رخ�سة رقم:CN 1544925  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جنالء حممد خلفان الراوي النقبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

البحرية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1469223 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

نور المني ك عبدالودود من 49% اىل %14.67
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

Ligabue S.P.A ا�سافة ليجابوي ا�س بي ايه
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ ال�سفاء للذهب واملجوهرات

  رخ�سة رقم:CN 1805617  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جنيب حممد ح�سني نا�سر احلداد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جنيب حممد ح�سني نا�سر احلداد من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد علي هادي عو�س العامري %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*4.4 اىل 8.20*1

تعديل راأ�س املال/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/ال�سفاء للذهب واملجوهرات

ALSAFA GOLD & JEWELLERS
اىل/ ال�سفاء للذهب واملجوهرات ذ.م.م

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

CN 1748224:العقارية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

رخ�سة رقم:CN 1249756  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد احمد حممد ر�سول الزعابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

جبل نزوه لتمديدات الكهربائية- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
لتمديدات  نزوه  )جبل  اأعاله  املذكورة  ال�سركة  بت�سفية 
لتدقيق  الهاملى  / مكتب  امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   - الكهربائية 
له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن  احل�سابات 
التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة 
مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل 
الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�سقط  بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم 
تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

هوم اند كوك لتجارة معدات املطابخ- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
لتجارة  كوك  اند  )هوم  اأعاله   املذكورة  ال�سركة  بت�سفية 
معدات املطابخ - ذ م م( يعلن امل�سفى / مكتب الهاملى لتدقيق 
له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن  احل�سابات 
التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة 
مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل 
الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�سقط  بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم 
تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

مركز الإمارات للدرا�شات ينظم حما�شرة عن “الت�شامح يف الإ�شالم” 
•• اأبوظبي-وام:

حما�سرة  ال�سرتاتيجية”  والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  “مركز  نظم 
حتت عنوان “ الت�سامح يف الإ�سالم” قدمها ف�سيلة ال�سيخ طالب حممد 
يو�سف ال�سحي مدير اإدارة البحوث ورقابة الإ�سدارات يف الهيئة العامة 

لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف .
وحتدث ف�سيلة ال�سيخ طالب ال�سحي يف املحا�سرة التي نظمت يف “قاعة 
باأبوظبي عن �سماحة  اآل نهيان” يف مقر املركز  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
الأخالق  مكارم  موؤكدة  اأحكامه  جاءت  الذي  احلنيف  الإ�سالمي  الدين 
ومر�سخة دعائم الو�سطية وحمافظة على حقوق الإن�سانية و�سيانتها اإذ 
اأرقى  اأقامت القيم احل�سارية النبيلة كالتعاي�س والت�سامح والتكافل يف 

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد،  النبي  فر�سالة  معانيها  واأج��ل��ى  �سورها 
جاءت رحمة للعاملني .

العربية  الإم����ارات  دول��ة  مييز  ال��ذي  الو�سطية  مبنهج  ف�سيلته  واأ���س��اد 
املتحدة قيادة و�سعبا م�ست�سهدا مبواقف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
حني اأطلق ت�سمية م�سجد مرمي اأم عي�سى عليه ال�سالم على امل�سجد الذي 
الآخر  وتقبل  والت�سامح  النفتاح  على  وا�سحة  دللة  وهي  ا�سمه  يحمل 

من منطلق ر�سالة الإ�سالم.
وتناول املحا�سر م�سكلة التطرف املقيت وكيف مت ت�سويه تعاليم الإ�سالم 
، فكر ر�سم لأتباعه طريقا متطرفا  النبوة  ال�سمحة بفكر خالف منهاج 
عن  احلائد  الفكر  ه��ذا  من  اأعظم  فرية  الإن�سانية  تعرف  ومل  مت�سددا 

واأقوالهم  املتطرفني  اأفعال هوؤلء  اأ�سد طغيانا من  �سلوكا  ال�سواب، ول 
التي ا�ستبيحت بها الدماء والأعرا�س والأموال والأوطان من دون رادع 
من دين متبع ول رحمة يف النف�س قائمة ول اإن�سانية جبلت على الفطرة 
املخالفة  الت�سرفات  لتلك  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  املحا�سر  واأكد  ال�سليمة. 
ملقا�سد  ال�سقيم  وال��ف��ه��م  اجل��ه��ل  �سببها  ال�سحيحة  الإ���س��الم  لتعاليم 
ال�سريعة وروحها ..لفتا اإىل اأن من اأبرز اأ�س�س الت�سامح معرفة القواعد 

ال�سحيحة للدين بدل من اإلزام الآخرين مبا ل ير�سون به.
واملفهوم  الإمي���ان  مقت�سيات  ال�سحي  طالب  ال�سيخ  ف�سيلة  ناق�س  كما 
والعر�س  والعقل  والنف�س  الدين  ال�سرع وهي: حفظ  ملقا�سد  ال�سحيح 
واملال فكل ما يت�سمن حفظ هذه الأ�سول اخلم�سة هو م�سلحة وكل ما 
الدين  ان  وا�ستعر�س  م�سلحة.  ودفعه  مف�سدة  هو  الأ�سول  هذه  يفوت 

الإ�سالمي يقر للم�سلم البيع وامل�ساهرة مع اأهل الكتاب ف�سال عن عيادة 
مر�ساهم و�سهادة جنائزهم واحرتام املعاهدات معهم و�سيانة اأعرا�سهم 

واأموالهم وال�سماح لهم بحرية معتقداتهم.
اليوم  عرفت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  ال�سحي  طالب  ال�سيخ  ف�سيلة  واأو���س��ح 
وهما  الديني  اخلطاب  وو�سطية  بالت�سامح  العامل  دول  جميع  بني  من 
من اأ�س�س و�سعها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
اأن  ا�ستطاعت  التي  الر�سيدة  القيادة  وتعززها  نهجها  على  وت�سري  ث��راه 
تكون اليوم مدر�سة لالأخالق والعتدال وجعلت الإمارات اليوم متتلك 
على  مثال  وخري  خمرتقة  غري  تعليمية  ومنظومة  اإعالمية  موؤ�س�سات 
للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  ميثله  ال��ذي  والفكري  العلمي  ال�سرح  ذل��ك 

والبحوث ال�سرتاتيجية.

�شلطان القا�شمي ي�شهد حفل تخريج طلبة جامعة ال�شارقة لف�شل الربيع 2017
•• ال�صارقة-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س 
جامعة ال�سارقة اأن اجلامعة و�سعت 
الطلبة  تاأهيل  على  يعتمد  منهجا 
ل��ي��ك��ون��وا ع��ل��م��اء وم��ت��خ�����س�����س��ني يف 
خمتلف املجالت وذلك اعتمادا على 
البنى العلمية التي توفرها اجلامعة 
من معاهد ومكونات البحث العلمي 
والعلمي  الأكادميي  العمل  ومناهج 

والعملي.
  جاء ذلك يف كلمة �سموه التي األقاها 
بقاعة  اخلمي�س  الأول  اأم�����س  م�ساء 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��ح�����س��ور �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان 
ال�����س��ارق��ة يف  ح��اك��م  ن��ائ��ب  القا�سمي 
من  ط���ال���ب���ا   259 ت���خ���ري���ج  ح���ف���ل 
لعام  ال��رب��ي��ع  دف��ع��ة ف�سل  خ��ري��ج��ي 

من جامعة ال�سارقة.  2017
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وب���������ارك 
حققوه  ما  الطلبة  لأبنائه  ال�سارقة 
ال�سهادة  على  بح�سولهم  جن��اح  من 
اأيها  لكم  ن��ب��ارك   : قائال  اجلامعية 
الأب��ن��اء ولآل��ك��م وذوي��ك��م كما نبارك 
لأنف�سنا بكم ومبا ا�ستح�سلتم عليه 
العلم واملعرفة راجيا من  اليوم من 
ويبارك  يوفقكم  اأن  القدير  العلي 
حياتكم  اآف�����اق  يف  خ��ط��اك��م  يف  ل��ك��م 
ت��ل��ب��ي��ة مل��ك��ون��ات��ه��ا ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ع��د اأن 
ثم  ت��ع��اىل  اهلل  م��ن  بف�سل  ت����زودمت 
مواجهة  ب����اأدوات  اجتهادكم  بف�سل 
هذه احلياة للتعامل مع متطلباتها 
بكفاءة واقتدار مبا ميكن اأن ن�سميه 
لنا  انت�سارا  ن���راه  ال���ذي  انت�ساركم 
التقدم  اآف����اق  يف  اإل��ي��ه  ن�سعى  ف��ي��م��ا 
املعرفية  وال���ت���ن���م���ي���ة  وال�����ت�����ط�����ور 
من  والإ�سالمية  العربية  الإن�سانية 
م��ن حملة م�ساعل  الأج��ي��ال  اأع����داد 
الواقع  مواجهة  يف  وامل��ع��رف��ة  العلم 
والتغلب  واإ���س��الم��ي��ا  ع��رب��ي��ا  امل��ع��ا���س 
فاإن  لهذا   : �سموه  واأ���س��اف  عليه.   
ومبن  اليوم  بكم  و�سعادتنا  فرحتنا 
���س��ب��ق��وك��م ومب�����ن ���س��ي��ل��ح��ق��ون بكم 
البل�سم  ه���ي  ت���ع���اىل  اهلل  مب�����س��ي��ئ��ة 
ال���ذي ي��ع��زز يف اأرواح���ن���ا ه��ذا الأمل 
خا�سة مبن �سي�سعون منكم اإىل نيل 
لتعزيز  الأع��ل��ى   العلمية  ال��درج��ات 
وام��ك��ان��ي��ات��ه��م يف خدمة  ق��درات��ه��م 
وهو  اإليها  ينتمون  التي  املجتمعات 
جميع  حت�����س��ري  مت  ال������ذي  الأم�������ر 
بنى  م��ن  جامعتكم  يف  م�ستلزماته 
العلمي  وال��ب��ح��ث  والتعلم  للتعليم 

من  ال��ب��ن��ى  ه���ذه  عليه  ت�ستمل  وم���ا 
وا�سعة  ع��ل��م��ي��ة  وك���ي���ان���ات  م���ع���اه���د 
احل�سول  اأج��ل  م��ن  لي�س  ومتنوعة 
ع��ل��ى ال����درج����ات ال��ع��ل��م��ي��ة الأع���ل���ى 
الب�سرية  وللمجتمعات  ب��ل  فح�سب 
املجالت  ك��ان��ت ويف خم��ت��ل��ف  اأي��ن��م��ا 

وامليادين.
اأبنائه  يف  ثقته  ع��ن  ���س��م��وه  واأع����رب 
خدمة  ع���ل���ى  وق����درت����ه����م  ال���ط���ل���ب���ة 
خالل  م��ن  والب�سرية  جمتمعاتهم 
ما اكت�سبوه من علم ومعرفة وقال: 
اإن ثقتنا هذه مبقدرة اأبنائنا وبناتنا 
على  ال�سارقة  جامعة  خريجي  م��ن 
�سك  اأي  ي��دان��ي��ه��ا  ل  ذل����ك  حت��ق��ي��ق 
لأن���ن���ا ع��ل��ى ع��ل��م م��ب��ا���س��ر ك��ي��ف مت 
وحتى  بل  وعلميا  اأكادمييا  تاأهيلهم 
علمية  نه�سة  م��ن��اخ��ات  يف  م��ه��اري��ا 
ال�سارقة  جامعة  بها  تتميز  ك��ربى 
كوكبة  واإ����س���راف  ق��ي��ادة  حت��ت  الآن 
يعملون  واملتخ�س�سني  العلماء  من 
م��ك��ان��ت��ه��ا يف  ل��ت��ع��زي��ز  ب���وف���اء وولء 
اجلامعات  ب���ني  الأوىل  ال�����س��ف��وف 
املحلي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال���ن���ظ���رية 
اأك���دت���ه موؤخرا  وال����ذي  والإق��ل��ي��م��ي 
اإحدى املنظمات الدولية املتخ�س�سة 
كاإحدى  جامعتكم  �سنفت  ع��ن��دم��ا 
اأكرب واأهم اجلامعات على امل�ستويني 
املحلي والإقليمي يف ميادين البحث 
الت�سنيف  ه�����ذا  مت  وق�����د  ال��ع��ل��م��ي 
الع�سرات  على  اع��ت��م��ادا  فقط  لي�س 
العلمي  ال���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ات  م����ن 
واملعاهد  اجلامعات  مع  والأك��ادمي��ي 
العريقة  العاملية  العلمية  وامل��راك��ز 
اأجن��زن��اه��ا يف م�����س��ارق الأر�س  ال��ت��ي 
اأي�سا على  اعتمادا   واإمن��ا  ومغاربها 
القائمة  ال���ك���ربى  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ن��ى 
معاهد  م���ن  ال�������س���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  يف 
واآف������اق م��ت��ع��ددة للبحث  وم��ك��ون��ات 

اأكرمنا  اإذ  ال��ي��وم  ن��ح��ن   »: واأ����س���اف 
البارئ �سبحانه ووفقنا لنقطع هذا 
الفر�سة  واآت���ان���ا  ال��ط��وي��ل  ال��ط��ري��ق 
ل�����س��رد ت��ل��ك ال���ذك���ري���ات اأم������ام هذا 
اهلل  ن��ح��م��د  ف��اإن��ن��ا  الف�سيل  اجل��م��ع 
نحن  و   .. اجلزيل  ال�سكر  ن�سكره  و 
ن��ه��اي��ة ف�سل من  ن��ق��ف ه��ن��ا ع��ن��د  اإذ 
فاإننا  والإجن�������از  والج���ت���ه���اد  اجل����د 
على اأعتاب ف�سل جديد من النجاح 
يف  وامل�ساهمة  اجلميل  لرد  والعطاء 
الرقي والتقدم .. ونهدي هذا اليوم 
ب��ك��ل ح��ب وام��ت��ن��ان و���س��ك��ر وتقدير 
ووجه  اأ�س�س  اأب  لكل  وعرفان  وولء 
وتعب و�سقي لكل اأم ربت واحتوت .. 

بذلت و�سحت.
ال�سمو  ت��ف�����س��ل ���س��اح��ب  ب��ع��د ذل���ك 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
اجلامعة  رئ��ي�����س  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
ب���ت�������س���ل���ي���م اخل����ري����ج����ني �����س����ه����ادات 
تخرجهم م�سافحا ومهنئا ومباركا 

لكل واحد منهم.
ال�����س��م��و حاكم  ث����م غ������ادر ����س���اح���ب 
ن��واب مدير  اأن �سافح  بعد  ال�سارقة 
واأع�ساء  الكليات  وعمداء  اجلامعة 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��دري�����س��ي��ة م��ق��دم��ا �سكر 
����س���م���وه ل���ه���م ع���ل���ى م����ا ب����ذل����وه من 
ج��ه��د ل��ت��اأه��ي��ل ه����ذه ال��ك��وك��ب��ة من 
التخريج  حفل  ح�سر  اخل��ري��ج��ني. 
بن  ���س��امل  ال�سيخ  �سموه  ج��ان��ب  اإىل 
عبدالرحمن القا�سمي رئي�س مكتب 
الزري  �سيف  والعميد  احلاكم  �سمو 
ال�سام�سي قائد عام �سرطة ال�سارقة 
الزعابي  ع��ب��ي��د  حم���م���د  و�����س����ع����ادة 
وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  رئي�س 
جامعة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  واأع���������س����اء 
الإدارية  الهيئتني  واأع�ساء  ال�سارقة 

والتدري�سية باجلامعة.

الأكادميي  العمل  ومناهج  العلمي 
ال���ت���ي ميكنها  وال��ع��م��ل��ي  وال��ع��ل��م��ي 
منكم  الكثريين  توهل  اأن  جمتمعة 
لأنها  ومتخ�س�سني  علماء  ليكونوا 
جميعها متاحة للجميع لي�ستفيدوا 
م����ن  ب���ن���اء ع��ل��م��ه��م وم��ع��رف��ت��ه��م يف 

قنواتها وميادينها.
العتماد  اإىل  الطلبة  �سموه  ودع��ا    
وت���ع���اىل يف كل  ���س��ب��ح��ان��ه  ع��ل��ى اهلل 
�ساأن من �سوؤون حياتهم اأول واأخريا 
من  باأنف�سهم  ثقة  على  يكونوا  واأن 
ح��ي��ث ال��ت��اأه��ي��ل ال��ع��ل��م��ي وامل���ه���اري 
و�سيح�سلون  ع��ل��ي��ه  ح�����س��ل��وا  ال����ذي 
عليه يف جامعتهم والذي �سيمكنهم 
الأف�سل  اإىل  التغيري  اإح����داث  م��ن 
عملهم  م����ي����ادي����ن  يف  والأن�����������س�����ب 
وحياتهم.   و اأو�سى �ساحب ال�سمو 
الطلبة  اأب�����ن�����اءه  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
ب���������س����رورة ال���ت���ج���دي���د والب����ت����ك����ار 
والإبداع واأخذه منهج حياة وعمل.. 
يخ�سوا  ل  اأن  ���س��رورة  على  م�سددا 
من الف�سل وهم يحاولون.. واأكد اأن 

اإىل احلياة  ال��ي��وم  ت��ت��ق��دم  وامل��ع��رف��ة 
لها  اأعدهم  التي  والعملية  العلمية 
الزميالت  م��ن  والأوف���ي���اء  الأك���ف���اء 
ال�سارقة  جامعة  اأ�ساتذة  وال��زم��الء 
يف قاعات العلم وخمترباته وحقوله 
هياأها  التي  تلك  املختلفة  وميادينه 
لهم كاأف�سل ما تكون �ساحب ال�سمو 
رئي�س اجلامعة �سمن ب�سرية �سموه 
ال�سامية ملا فيه اخلري كل اخلري لهم 
وملجتمعاتهم واأوطانهم لي�ساركوا يف 
الذي  واحل�����س��اري  الع�سري  البناء 
ي�ستمد جوهره من الأ�سالة العربية 

والإ�سالمية ».
  واأ�ساف مدير جامعة ال�سارقة : » 
اإن اكت�سابكم ملزيد من العلم واملعرفة 
حلياتكم  دائ��م��ا  منهجا  ذل��ك  وجعل 
بذلك  لتح�سدوا  قدراتكم  لتتعاظم 
ولأوطانكم  ل��ك��م  اخل�����ريات  اأط���ي���ب 
اأبوابها  تفتح  جامعتكم  واأن  ل�سيما 
دائما لتمدكم بكل ما حتتاجون اإليه 
الدرجات  وم��ن  واملعرفة  العلم  م��ن 
اإليها  ي�����س��ع��ى  مل���ن  ال��ع��ل��م��ي��ة الأع���ل���ى 

اإرادة ال�ستمرار لتحقيق النجاح هي 
التي تو�سلهم بال �سك لهذا النجاح 
ف��ي��م��ا ي�����س��ع��ون ل��ل��و���س��ول اإل���ي���ه كما 
كبار  من  غريهم  الكثريين  اأو�سلت 

العلماء و�سناع اأدوات احلياة.
لأبنائه  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ���س��م��وه  ج����دد  و    
واأ�ستاذتهم  اأمورهم  واأولياء  الطلبة 
وجامعتهم و�سكرهم جميعا على كل 
ما قدموه وما �سيقدمونه لطلبتهم 
العلمية  ال�������س���ورة  ع���ل���ى  ل���ي���ك���ون���وا 
وامل��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��اأم��ل��ن��اه��ا.. داعيا 
اهلل تعاىل اأن يوفق اجلميع ملا يحب 

وير�سى.
قد  التخريج  حفل  جم��ري��ات  ك��ان��ت 
اآي��ات بينات من الذكر  ب��داأت بتالوة 
احلكيم بعدها الدكتور حميد جمول 
النعيمي مدير جامعة ال�سارقة كلمة 
���س��ك��ر ف��ي��ه��ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة 
على رعايته وت�سريفه بتخريج فوج 
اإن هذ  العلم وقال  جديد من طلبة 
ك��وك��ب��ة ج��دي��دة م��ن ف��ر���س��ان العلم 

العديدة  براجمها  وذلك من خالل 
واملتنوعة للدرا�سات العليا اأو برامج 
ترغبون  اأخ���رى  عاملية  جامعة  اأي���ة 
تدعوكم  كما  فيها  العليا  بالدرا�سة 
ع�سوية  اإىل  لتن�سموا  ج��ام��ع��ت��ك��م 
ت�سكل كيانا  التي  رابطة اخلريجني 
العلمية  م�سريتكم  يعزز  اجتماعيا 

والعملية.
  واألقى حامد املحمدي كلمة نيابة 
 : ق��ال فيها  عن زمالئه اخلريجني 
اأوىل  ذك��ري��ات  بفخر  ن�ستعيد  اليوم 
خطواتنا وبواكري درا�ستنا اجلامعية 
ذك��ري��ات اخ��ت��ي��ار ه���ذا ال����درب الذي 
اأن��ه��ي��ن��اه ال��ي��وم وال��ت��خ�����س�����س الذي 
اأتقناه ونلنا �سهادته ذكريات الفخر 
الذي انتابنا ونحن نطاأ عتبات مبنى 
الت�سجيل يف جامعة ال�سارقة ونكمل 
رحلة  ل��ت��ب��داأ  الأك��ادمي��ي��ة  املتطلبات 
من اأجمل الرحالت وفرتة من اأروع 
باأن  ج��دي��رة  ال��ف��رتات فهي حلظات 
تخلد يف اأذهاننا اأن تبقى يف عقولنا 

و وجداننا.

» تاك�شي دبي« ت�شعد موظفيها 
بفعاليات واأن�شطة رم�شانية مميزة

•• دبي-الفجر: 

بهيئة  دب��ي  تاك�سي  موؤ�س�سة  نظمت 
الطرق واملوا�سالت، فعاليات اخليمة 
املبارك،  ال�سهر  الرم�سانية مبنا�سبة 
تعزيزاً مل�ساعيها يف م�ساركة املوظفني 
الف�سيل  ال�سهر  اأج���واء    وال�سائقني 
وك�سر  ال���ت���وا����س���ل،  ف���ر����س  ل����زي����ادة 
الروتني اليومي يف العمل، والندماج 
يف اجلو الجتماعي والثقايف والديني، 
املبادرات  م��ن  �سل�سلة  �سمن  وذل���ك 
لإ�سعاد  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
الوظيفية. ك��وادره��ا  ر�سى   وحتقيق 

وم��ن ج��ان��ب��ه، اأ���س��ار ال��دك��ت��ور يو�سف 
التنفيذي  امل���دي���ر  ع��ل��ي،  اآل  حم��م��د 
اأن فعاليات  اإىل  ملوؤ�س�سة تاك�سي دبي، 
تت�سمن  ال���رم�������س���ان���ي���ة  اخل����ي����م����ة 
لل�سائقني،   ي��وم��ي��اً  ج��م��اع��ي��اً  اإف���ط���اراً 
وب���رن���اجم���اً ت��رف��ي��ه��ي��اً م��ت��ك��ام��اًل من 
خالل عدد من الأن�سطة والفعاليات 
القدم،  لكرة  بطولة  مثل  الريا�سية 
الثقافية  وامل�سابقات  الطائرة،  وك��رة 
الفورية،  املكافاآت  وتقدمي  اليومية، 
ل��ل��ق��راآن الكرمي  وم�����س��اب��ق��ات ح��ف��ظ 
وال��ت��ج��وي��د، وال��ت��ي ر���س��د لها جوائز 
الفائزين،  ع��ل��ى  ت���وزع  قيمة  ن��ق��دي��ة 
توعوية  حم��ا���س��رات  اأي�����س��اً  يتخللها 
لعدد  دي��ن��ي��ة  وحم��ا���س��رات  تعليمية 
من اأبرز الدعاة الإ�سالميني، ف�سال 
عن تنظيم اإفطار جماعي للموظفني 
ال��وردي��ات وذل��ك مع  العاملني بنظام 

قيادات املوؤ�س�سة.

ويل عهد الفجرية ي�شت�شيف جمل�س الداخلية لل�شباب
•• الفجرية -وام:

ا�ست�ساف �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
ويل عهد الفجرية جمل�س وزارة الداخلية ال�سبابي الذي 
ال�سيخ  بح�سور  وذل��ك   ، ال��وق��ت«  »تنظيم  مو�سوع  ناق�س 
را�سد بن حمد بن حممد ال�سرقي، رئي�س هيئة الفجرية 
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  مكتوم  وال�سيخ  والإع�����الم،  للثقافة 
املت�سارعة،  اأنه مع تطورات العامل  ال�سرقي. واأكد املجل�س 
والبقاء  التطور  ملواكبة  الوقت  كل  ا�ستغالل  فكرة  تعززت 
يف فلكه، واأن التنظيم ال�سليم والتخطيط العلمي ركيزتان 

من ركائز التنمية احل�سارية.
امل�ستمر  التحفيز  باأهمية  واملجتمعات  املجتمعون  واأو�سى 
على التميز والإبداع لل�سباب واملحافظة على الإرث الثقايف 
والجتماعي والأخالقي الذي يتميز به املواطن الإماراتي 
وغر�س ثقافة احرتام الوقت بني الأجيال وال�ستفادة من 
جتارب الدول الأخرى يف جمال تنظيم الوقت والتن�سيق 
امل��ج��ال�����س الرم�سانية يف  ال�����س��ب��اب حل�����س��ور  م��ع جم��ال�����س 
ال�سنوات القادمة لال�ستفادة من طاقات ال�سباب مع تكثيف 

الربامج التدريبية اخلا�سة بتنظيم الوقت.
واأ�ساروا يف حديثهم اإىل اأن التخطيط ال�سحيح وا�ست�سراف 
وان  احل�����س��اري،  ال��ت��ط��ور  �سبل  ال��وق��ت  وتنظيم  امل�ستقبل 
وتوزيع  الوقت  اإىل مفهوم �سبط  ت�ستند  الإدارة احلديثة 

اجلهد على فرتاته.
لل�سعادة  التنفيذي  الرئي�س  الفال�سي  واأكدت ح�سة غامن 
والإيجابية يف حكومة الفجرية اأهمية الوقت مبقدار الأمل 
والإيجابية وال�سعادة، م�سرية اىل ان العالقة التي تربط 
بني تنظيم الوقت بال�سعادة والإيجابية هي عالقة وثيقة 
حيث ي�ستطيع ال�سخ�س املنظم اأن يق�سي جميع متطلبات 
حياته الأ�سرية والجتماعية والوظيفية يف الوقت املتاح له 

وينعك�س ذلك على �سعور ال�سخ�س بال�سعادة.
وركز الدكتور حبيب غلوم العطار م�ست�سار يف وزارة الثقافة 
الأهداف  حتديد  اأهمية  على  حديثه  يف  املعرفة  وتنمية 
ال�سخ�سية للفرد واأهمية تنظيم الوقت وا�ستثماره، مدلاًل 
على ذلك من جتارب واقعية لعلماء وم�ساهري لعب تنظيم 
منها  ا���س��ت��ف��ادت  ال��ت��ي  جناحاتهم  يف  حا�سماً  دوراً  ال��وق��ت 

الب�سرية جمعاء.
الم����ارات  جمل�س  ع�سو  ال�����س��ري��ف  اح��م��د  �سلطان  وراأى 
ويجب  التقدم  اأ�سا�س  هو  الناجح  التخطيط  اأن  لل�سباب 
الق�سري  امل��دى  م�ستويات  على ثالث  التخطيط  يكون  اأن 
الناجح  التخطيط  اأهمية  اىل  م�سريا  والبعيد،  واملتو�سط 
مبجريات  التحكم  يف  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  ال�سباب  لدى 

حياتهم والنجاح فيها.
تنظيمه  وعملية  ال��وق��ت  ال��ك��ن��دي  ال��واع��ظ حمد  واع��ت��رب 
النبي  �سرية  ذل��ك يف  ج��اء  اذ  امل�سلم  عملية مهمة يف حياة 
ر�سي اهلل  ال�سحابة  و�سرية  و�سلم  عليه  اهلل  حممد �سلى 
عنهم، لذا وجب على امل�سلم تنظيم وقته وا�ستغالله فيما 
ينفعه وما ينمي معارفه وافكاره ومهارات بطريقة اإيجابية 

حمفزة ونافعه خلدمة املجتمع.
الوقت  تنظيم  ان  اإتيكيت،  خبري  امل��رزوق��ي،  حممد  وق��ال 
يجب  يتم  ولكي  ال�سعوب،  حت�سر  مدى  على  موؤ�سرا  يعد 
اأن يحدد ال�سخ�س اأهدافه ويعمل الن�سان على التخطيط 
الذي  هو  توقيتنا  وجنعل  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  ال�سحيح 

يتحكم مبجريات الأمور.
واأكد جابر احمد الزيودي ع�سو جمل�س المارات لل�سباب 
اأن الدولة تعمل وتوفر البيئة ال�سحية ل�ستغالل الوقت 
ت��ع��دد اجلهات  اإىل  ال�����س��ب��اب، م�����س��رياً  ل���دى ف��ئ��ة  خ��ا���س��ة 
ال�سباب يف دولة  التميز وهو �سعار  التي ترعى  واملوؤ�س�سات 
الإمارات وهذا ال�سعار اخذناه من قيادتنا الر�سيدة و�سعيها 

اأجل  م��ن  العمل  على  وتوجيهاتها  التميز  نحو  ال����دوؤوب 
حتقيق التميز.

البلو�سي ع�سو جمل�س المارات  وا�ستعر�س جا�سم هيكل 
للحياة  العودة  على  وقدرتها  اليابانية  التجربة  لل�سباب 
ويف م�ساف الدول املتقدمة بعد احلرب العاملية يف غ�سون 
اإىل  بالإ�سافة  بالوقت  اهتمامها  ب�سبب  وذل��ك  عقود   3
اأن �سباب الإم��ارات لديهم  اإىل  التخطيط الناجح، م�سرياً 
من  تعزيزهما  وباإمكانهم  والإب����داع  التميز  على  ال��ق��درة 

خالل تنظيم اوقاتهم وا�ستثمارها بال�سور الإيجابية.
ك��م��ا ت��ت��ط��رق ح��م��ي��د ع���ب���داهلل احل���م���ادي رئ��ي�����س جمعية 
من  عانت  التي  ال��دول  اىل  الكورية  الماراتية  ال�سداقة 
الدول  م��ن  امل��ع��ون��ات  تتلقى  وك��ان��ت  اقت�سادية  م�سكالت 
واخلطط  للوقت  ال�سحيح  با�ستثمارها  ولكن  امل��ج��اورة، 
وت�ستغل  وتنميها  مهاراتها  تطور  ان  ا�ستطاعت  العلمية 
الرائدة  ال��دول  الآن من  لت�سبح  اإيجابية  الوقت بطريقة 

يف املجال ال�سناعي والتجاري.
واأكد عدد من املتحدثني على اأن تنظيم الوقت من مبادئ 
الدول  وان  والتقييم،  الرقابة  اأ�س�س  ومن  النجاح،  وا�س�س 
العمل والدرا�سة  الوقت يف  املتقدمة حتر�س على احرتام 
يف  حا�سم  كعامل  الوقت  لأهمية  تقديراً  املتنوعة  وامل��ه��ام 

النجاح وحتقيق الأولويات.
وكانت جمال�س وزارة الداخلية التي اأُقيمت اأم�س قد ركزت 
على مو�سوع “تنظيم الوقت” كمحور للنقا�سات، من بني 
واأك���دت على دور  ال��ع��ام،  ه��ذا  امل��ق��ررة  الثمانية  املو�سوعات 
اإدارة الوقت وتنظيمه يف معادلة النجاح الماراتي، لتتمكن 

من تعزيز الإجنازات.
تناولت  فرعية  حم���اور  اأرب��ع��ة  يف  الأم�����س  نقا�سات  ودارت 
الق�سم  فخ�س�س   ،“ ال��وق��ت  تنظيم   “ الرئي�س  امل��و���س��وع 
بينما   ،“ الناجح  “ التخطيط  حول  النقا�سات  من  الأول 

دارت نقا�سات الق�سم الثاين حتت عنوان “ التميز دائما “ 
ومت ا�ستعرا�س جتارب واقعية من الإمارات والعامل تبنت 
التنظيم كمنهج حياة يف الق�سم الثالث، فيما خ�س�س اخر 
 “ ملجل�س  تقدم  واقعية  بتو�سيات  للخروج  املجل�س  اق�سام 

حممد بن را�سد الذكي “ لتخاذ الالزم.
اأن قيادة الإم��ارات احلكيمة �سخرت وقتها لإ�سعاد  واأك��دوا 
التميز  اجل حتقيق  ال��دوؤوب من  بالعمل  �سعبها، ووجهت 
اإىل  م�سريين  وال��ري��ادة،  والتفوق  النجاح  على  واحل��ر���س 
ال��ي��وم��ي��ة، جناح  ف��رد فينا يف عمله وح��ي��ات��ه  ك��ل  اأن جن��اح 
للمجتمع. واأو�ست امل�ساركات يف جمل�س الداخلية الن�سائي 
يف ال��ف��ج��رية وا���س��ت�����س��اف��ت��ه حليمة ع��ب��داهلل امل��ط��رو���س��ي ، 
التي حتققت  العامل  الناجحة يف  ال�سعوب  بدرا�سة جتارب 
ودرا�سة   ، ومل�ستقبلها  لوقتها  تخطط  كيف  عرفت  عندما 
مناذج وطنية متيزت بتوزيع وقتها وجهدها خدمة للتميز 

والنجاح .
املدار�س  مادة متخ�س�سة يف  ب��اإدراج  امل�ساركات  اأو�ست  كما 
لدرا�سة مناذج وقيادات يف كيفية ا�ستثمار الوقت وتطبيق 
والهيئات،  املوؤ�س�سات  يف  العمل  بيئة  تنظيم  ا�سرتاتيجيات 
حول  وال���س��ر  البيوت  لربات  التوعوية  ال��ربام��ج  وتكثيف 

التخطيط العلمي والو�سائل الفعالة يف تنظيم الوقت.
يذكر ان فعاليات املجال�س الرم�سانية لوزارة الداخلية يف 
دورتها ال�ساد�سة انطلقت يف اأول اأ�سبوع برم�سان اجلاري، 
برعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حتت عنوان “اأجيال 
ت�ستاأنف احل�سارة” وينظمها مكتب ثقافة احرتام القانون 
بوزارة الداخلية بالتعاون مع جمل�س �سباب الإمارات على 
اإع��الم��ي��ون حمليون  اإدارات���ه���ا  وي��ت��وىل  ال���دول���ة،  م�ستوى 
بالتن�سيق مع اإدارة الإعالم الأمني بالإدارة العامة لالإ�سناد 

الأمني بوزارة الداخلية.
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با�س��م: ال�سيد/ فر�ساد عبا�س زاده.
ب��ح��ريات جمريا،  اأب���راج   ،W3A-PH2-JLT رق��م  ل��ي��وا هيت�س، قطعة  اواك�����س   P05 رق��م  وح���دة  وع��ن��وان��ه: 
فاك�س:   +97143695632/+97143549174 هاتف:  ب:118970  ���س.   . املتحدة  العربية  الم���ارات  دب��ي، 

+97143689651
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )153( – )2015/06/01 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، خدمات اليواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة   : 43
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�سم مالك العالمة: ال�سيد/ فر�ساد عبا�س زاده.

ا�سم املتنازل له : �سركة / جي دي كيه انرتنا�سيونال ليمتد.
مه�نته:  اخلدمات

جن�سيته: اململكة املتحدة.
عنوانه وحمل اإقامته: 110 �سارع اإي�سرت كوينزيل، لنارك�ساير، ا�سكتلندا، G334UL، اململكة املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 19 /01 /2017  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 229587        بتاريخ: 03/24/ 2015م
امل�سجلة حتت رقم : 229587        بتاريخ: 28/ 07/ 2015م                 

با�س��م: ال�سيد/ فر�ساد عبا�س زاده.
ب��ح��ريات جمريا،  اأب���راج   ،W3A-PH2-JLT رق��م  ل��ي��وا هيت�س، قطعة  اواك�����س   P05 رق��م  وح���دة  وع��ن��وان��ه: 
فاك�س:   +97143695632/+97143549174 هاتف:  ب:118970  ���س.   . املتحدة  العربية  الم���ارات  دب��ي، 

+97143689651
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )153( – )2015/06/01 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، خدمات اليواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة   : 43
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 1
ا�سم مالك العالمة: ال�سيد/ فر�ساد عبا�س زاده.

ا�سم املتنازل له : �سركة / جي دي كيه انرتنا�سيونال ليمتد.
مه�نته: .. اخلدمات

جن�سيته: اململكة املتحدة.
عنوانه وحمل اإقامته: 110 �سارع اإي�سرت كوينزيل، لنارك�ساير، ا�سكتلندا، G334UL، اململكة املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 19 /01 /2017  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
 STG :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 266765        بتاريخ : 2017/01/21 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �ستريلنغ �سايت�س �س م ح.
وعنوانه: م�ستودع رقم اف زد ا�س 1 ايه ام 02 جبل علي – دبي – 261055.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
عدد واأدوات يدوية )تدار باليد(، اأدوات قطع )ال�سوك وال�سكاكني واملالعق(، اأ�سلحة بي�ساء، اأدوات حالقة.

الواق�عة بالفئة:  08.
و�سف العالمة: العالمة التجارية )STG(  كتبت باأحرف من الأبجدية الالتينية بخط مميز، وب�سيغة 

فنية  داخل ثالثة اأ�سكال هند�سية )متوازيات اأ�سالع( متماثلة و منفردة ، باللونني البي�س والأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
 ZIGLAR :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 267939        بتاريخ : 2017/02/28
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: اكفاريل للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانه: مكتب رقم 704، ملك اليو�سف للعقارات - دبي. الإمارات العربية املتحدة   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة:  09.

و�سف العالمة: العالمة التجارية )ZIGLAR( كتبت بحروف من الأبجدية الالتينية بخط مميز، مع 
وجود �سعار باللونني الأبي�س والأ�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93152

با�س��م: بي دي بيه انرتنا�سيونال، انك.

املتحدة  ال��ولي��ات    -19106 بن�سلفانيا  فيالديلفيا،  ���س��رتي��ت،  وال��ن��ت   510 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )    88801     (  بتاريخ:  26 / 5 /2008

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    17/   4  /  2017  وحتى تاريخ : 17  / 4   /    2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93153

با�س��م: بي دي بيه انرتنا�سيونال، انك.

املتحدة  ال��ولي��ات    -19106 بن�سلفانيا  فيالديلفيا،  ���س��رتي��ت،  وال��ن��ت   510 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )    88807     (  بتاريخ:  26 / 5 /2008

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    17/   4  /  2017  وحتى تاريخ : 17  / 4   /    2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
املودعة حتت رقم : 229588        بتاريخ: 03/24/ 2015م

امل�سجلة حتت رقم : 229588        بتاريخ: 28/ 07/ 2015م                 
با�س��م: ال�سيد/ فر�ساد عبا�س زاده.

ب��ح��ريات جمريا،  اأب���راج   ،W3A-PH2-JLT رق��م  ل��ي��وا هيت�س، قطعة  اواك�����س   P05 رق��م  وح���دة  وع��ن��وان��ه: 
فاك�س:   +97143695632/+97143549174 هاتف:  ب:118970  ���س.   . املتحدة  العربية  الم���ارات  دب��ي، 

+97143689651

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )153( – ) 01/ 06 /2015 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، خدمات اليواء املوؤقت.
الواق�عة بالفئة   : 43

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة: ال�سيد/ فر�ساد عبا�س زاده.
ا�سم املتنازل له : �سركة / جي دي كيه انرتنا�سيونال ليمتد.

مه�نته:   اخلدمات
جن�سيته: اململكة املتحدة.

عنوانه وحمل اإقامته: 110 �سارع اإي�سرت كوينزيل، لنارك�ساير، ا�سكتلندا، G334UL، اململكة املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية: 19 /01 /2017  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
 STG :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 266762        بتاريخ : 2017/01/21
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �ستريلنغ �سايت�س �س م ح.
وعنوانه: م�ستودع رقم اف زد ا�س 1 ايه ام 02 جبل علي – دبي – 261055.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
 الواق�عة بالفئة:  09

و�سف العالمة:العالمة التجارية )STG(  كتبت باأحرف من الأبجدية الالتينية بخط مميز، وب�سيغة 
فنية  داخل ثالثة اأ�سكال هند�سية )متوازيات اأ�سالع( متماثلة و منفردة ، باللونني البي�س والأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
 STG :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 266763        بتاريخ : 2017/01/21 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �ستريلنغ �سايت�س �س م ح
وعنوانه: م�ستودع رقم اف زد ا�س 1 ايه ام 02 جبل علي – دبي – 261055.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
مواد  املطبوعات؛  اخ��ري؛  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�سنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ 
اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه  ومواد الفنانني؛ فرا�سي الدهان 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية )غري  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
 الواق�عة بالفئة:  16.

و�سف العالمة:العالمة التجارية )STG(  كتبت باأحرف من الأبجدية الالتينية بخط مميز، وب�سيغة 
فنية  داخل ثالثة اأ�سكال هند�سية )متوازيات اأ�سالع( متماثلة و منفردة ، باللونني البي�س والأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
 STG :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 266764        بتاريخ : 2017/01/21 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �ستريلنغ �سايت�س �س م ح
وعنوانه: م�ستودع رقم اف زد ا�س 1 ايه ام 02 جبل علي – دبي – 261055.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

ال�سحية.
الواق�عة بالفئة:  11.

و�سف العالمة:العالمة التجارية )STG(  كتبت باأحرف من الأبجدية الالتينية بخط مميز، وب�سيغة 
فنية  داخل ثالثة اأ�سكال هند�سية )متوازيات اأ�سالع( متماثلة و منفردة ، باللونني البي�س والأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  17  يونيو 2017 العدد 12048

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الخال�س 
 CN 1123853:لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد دروي�س خمي�س ح�سن الرميثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

للخياطة رخ�سة رقم:CN 1103326 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سعيد �سامل حمد عوي�س الدرعي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سعيد �سامل حمد عوي�س الدرعي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

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

يو�سف العامري لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1128858 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ بال�سيو مهند�سون ا�ست�ساريون ذ.م.م

  رخ�سة رقم:CN 2075274  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمود حمد حممد �ساملني رحمة ال�سام�سي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمود حمد حممد �ساملني رحمة ال�سام�سي من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فايز �سالح العبداهلل
تعديل راأ�س املال/من null اىل 0

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل راأ�س املال/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/بال�سيو مهند�سون ا�ست�ساريون ذ.م.م
PALACIO CONSULTING ENGINEERS LLC

اىل/ بال�سيو مهند�سون ا�ست�ساريون
PALACIO CONSULTING ENGINEERS

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ موؤ�س�سة را�سد �سعيد ال�سام�سي 

لال�سباغ رخ�سة رقم:CN 1006931  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سه عبداهلل حمد �سعيد ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد �سعيد حمد �سعيد ال�سام�سي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة را�سد �سعيد ال�سام�سي لال�سباغ
RASHED SAEED AL SHAMSI PAINTS

اىل/ نور اخلري لال�سباغ
NOOR ALKHAIR FOR PAINT

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
البناء  للمواد  الباهي  �سركة  ال�س�����ادة/  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1140624  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حارب حممد حاذه الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حارب حممد حاذه الكتبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد علي م�سبح اخل�سم الكتبي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2.5 اىل 1*3
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة الباهي للمواد البناء ذ.م.م
AL BAHIYA BUILDING MATERIAIS LLC

اىل/ موؤ�س�سة الباهي ملواد البناء
AL BAHI BUILDING MATERIAIS EST

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

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

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فور �سيزون لتنظيم 

املعار�س رخ�سة رقم:CN 2273014 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة وفاء عبداهلل جمعه الظنحاين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �شالة اجلنازة على جثمان 

فقيدة القوا�شم عزة بنت ماجد بن نا�شر القا�شمي
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأدى �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة ظهر ام�س �سالة اجلنازة على جثمان فقيدة القوا�سم املغفور لها ال�سيخة عزة بنت ماجد بن نا�سر بن �سلطان القا�سمي الذي وافتها املنية البارحه . 
كما اأدى ال�سالة - يف م�سجد ال�سيخ زايد يف مدينة راأ�س اخليمة - ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي ومعايل ال�سيخ عبدامللك بن كايد القا�سمي امل�ست�سار اخلا�س 
ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة وال�سيخ اأحمد بن حميد القا�سمي وال�سيخ حممد بن كايد القا�سمي رئي�س دائرة التنمية الإقت�سادية وال�سيخ مروان بن 
عبدامللك بن كايد القا�سمي اإىل جانب عدد من �سيوخ القوا�سم. واأدى ال�سالة عدد من اأعيان البالد وكبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني واملواطنني واأبناء اجلاليات 

العربية وال�سالمية املقيمة. وقد �سيع جثمان املغفور لها اإىل مثواها الأخري يف مقربة القوا�سم يف منطقة العريبي براأ�س اخليمة.

كرم الفائزين يف م�سابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي لدورتها احلادية والع�سرين

اأحمد بن حممد بن را�شد ي�شلم جائزة �شخ�شية العام الإ�شالمية ملمثل خادم احلرمني ال�شريفني
•• دبي-الفجر:

�سهد �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س موؤ�س�سة حممد 
دبي  جل��ائ��زة  اخلتامي  ام�س  احلفل  م�ساء  للمعرفة   مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
برعاية  اقيم  والذي  والع�سرين  دورتها احلادية  الكرمي يف  للقراآن  الدولية 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  كرمية من �ساحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، راعي وموؤ�س�س جائزة دبي الدولية 

للقراآن الكرمي رعاه اهلل.
احلرمني  خ���ادم  ملمثل  ال�سالمية  ال�سخ�سية  ج��ائ��زة  بت�سليم  �سموه  وق���ام 
اآل  حممد  بن  عبدالعزيز  بن  �سالح  ال�سيخ  معايل  الحتفال  يف  ال�سريفني 
العربية  اململكة  يف  والر����س���اد  وال��دع��وة  ال���س��الم��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزي���ر  ال�سيخ 
الع�سرة يف اجلائزة وهم على  باملراكز  الفائزين  �سموه  كّرم  ال�سعودية ، كما 
حذيفة  وال��ث��اين  بنجالدي�س،  من   الإ���س��الم  طريق  حممد  الأول  ال��ت��وايل: 
�سديقي من الوليات املتحدة، والثالث مكرر  مود جوب من غامبيا، والثالث 
مكرر اأحمد بن عبد العزيز ابراهيم العبيدان من  ال�سعودية، والثالث مكرر 
مهنا  احمد  مهنا  وال�ساد�س  تون�س،  من   العالين  الرحمن  عبد  بن  ر�سيد 
الب�سري  ال��ه��ادي  مكررحممد  وال�سابع  البحرين،  من  البوعينني  ال�سي�سي 
جني من  ليبيا، و ال�سابع مكرر عمر حممود �سيد علي �سيد اأحمد الرفاعي 
من  الكويت، والتا�سع حممدو اآبكه من موريتانيا، والعا�سر مكرر  هابيمانا 
مكني من  رواندى، والعا�سر مكرر حممد حممد جنيب جادو ا�سماعيل طه 

من  م�سر.

 �سخ�سية كل الأعوام
 من جانبه اأكد معايل ال�سيخ �سالح بن عبد العزيز اآل ال�سيخ، وزير ال�سوؤون 
احلرمني  خ���ادم  ال�سعودي، ان  والإر����س���اد  وال��دع��وة  والأوق�����اف  الإ���س��الم��ي��ة 
لهذا  ال�سالمية  العام  �سخ�سية  بن عبدالعزيز هو  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ال��ع��ام وك��ل ع��ام؛ لأن��ه على م��دى ن�سف ق��رن م��ن ال��زم��ان ي�سعى يف خدمة 

ال�سالم وامل�سلمني.
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  توجيهات  اىل  معاليه   وا�سار 
جائزة  قيمة  بتوزيع  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  ال  العزيز  عبد 

ال�سخ�سية ال�سالمية على مراكز حتفيظ القران الكرمي يف العامل.

خادم  ان  ال�سالمية:  ال�سخ�سية  تكرمي  بحفل  كلمته  يف  ال�سيخ  اآل   وقال 
درء  كبرييف  ب�سكل  �ساهم  ال�سالمية  العام  �سخ�سية  ال�سريفني  احلرمني 
الأم��ة، فالأمة ال�سالمية يف ظ��رف �سعب ومم��ر ح��رج حتتاج  املخاطر عن 
اىل مواقف حازمة وروؤى وا�سحة حتقق لالمة حمايتها من الخطار بكافة 

انواعها التي حتدق بوحدة كلمتها.
واأ�ساف: احلزم والعزم من �سفات امللك �سلمان بن عبد العزيز، وقد اخذهما 

عن والده موؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية.
اب����واب اخلري  ف��ت��ح  ال�����س��ري��ف��ني، ي�سعى اىل  واأ����س���ار اىل ان خ���ادم احل��رم��ني 
للم�سلمني واغالق ابواب ال�سر، م�سددا على ان اخلبيث والطيب ل ي�ستويان 
عند اهلل وعند النا�س، حتى وان كان اخلبيث كثريا، فالطيب هو الذي يبقى 

يف النا�س نربا�سا. 
وقال اآل ال�سيخ: عمل الإن�سان امل�ستمر يف احلياة ل ي�سيع عند اهلل �سبحانه 
الدنيا والآخ����رة، وان��ه من  العباد ويجزيهم يف  اع��م��ال  ي��رى  ف��اهلل  وت��ع��اىل، 
ال�سنة احل�سنة، تكرمي النا�س بع�سهم لبع�س، لن ذلك مبثابة عاجل ب�سرى 

امل�سلم.
يف  ا�سالمي  عمل  لكل  �سباق  لهو  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ان  واأ���س��اف: 
الر����س وف��احت لأب��واب��ه وج��اب��ر مل��ن مل يتمكن م��ن الكمال، وق��د اهتم امللك 
للقراآن  جمعية  ث��اين  تاأ�سي�س  يف  اأ�سهم  حيث  �سغره،  منذ  بالقراآن  �سلمان 

الكرمي يف اململكة، وكانت يف منطقة الريا�س.
وذكر اآل ال�سيخ، ان امللك �سلمان، كذلك ا�س�س جائزة حملية للمواطنني يف 
اململكة العربية ال�سعودية، ت�سرف عليها وزارة ال�سوؤون ال�سالمية والدعوة 
والر�ساد، وقد ت�سابق فيها ع�سرات الآلف من احلفاظ لكتاب اهلل، موؤكدا 
ان خادم احلرمني �سند يف ت�سجيع امل�سابقات القراآنية يف العامل ال�سالمي 

يف بالد اجلاليات.
والن�سيحة  ال��راأي  بذل  �سلمان يحر�س على  امللك  ان  ال�سيخ، اىل  اآل  ولفت 
وذوي  وعلمائهم  لزعمائهم  وخا�سة  مكان  كل  يف  للم�سلمني  وا�سحة  ح��رة 

الراأي والروؤى فيهم.
الكرمي م�سكورة قد  الدولية للقراآن  ال�سعودي، ان جائزة دبي  الوزير  واكد 
التفتت هذه اللفتة لتقدير ذوي القدر واملكانة والتاأثري والراأي، م�سريا اىل 
اأُنزل على العرب ومل يكن لهم �ساأن قبله، فكانوا اقواما  ان القراآن الكرمي 

متفرقني مغلوبني، فاأنزل اهلل كتابه عليهم فرفعهم به.

لتالوة روحانية فقط،  كتابا  لي�س  القراآن  ان  ال�سعودي،  الدعوة  وزير  واأكد 
ذات  ومتح�سرة  غالبة  فاحتة  ا�سبحت  حتى  ال��ع��رب  ام��ة  غ��ري  كتاب  وامن��ا 
العمل  ان  اىل  لفتا  املتميزة،  ال�سالمية  احل�سارة  بالقراآن  فن�ساأت  مدنية، 

ال�سالمي يحتاج اىل تعاون على الرب والتقوى والو�سطية، 
من جانبه قال ابراهيم بوملحة م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم دبي لل�سوؤون 
الثقافية والإن�سانية، رئي�س اللجنة املنظمة للجائزة يف كلمته الرئي�سية يف 
احلفل:« اأخذت جائزة دبي الدولّية للقراآن الكرمي على عاتقها منذ اإن�سائها 
ون�سر  وَحَملََته،  معّلميه  وتكرمي  اهلل  كتاب  خدمة  الزمن  من  عقدين  قبل 
الإ�سالمّية،  وال�سخ�سّية  الدولّية  امل�سابقة  بفرعي  ب��داأت  اأن  وبعد  تعاليمه، 
ها هي اليوم ت�سّم بني جنباتها اأربعة ع�سر فرًعا، واأ�سحى نطاق عملها يف 
الذكور  اأعناق حفظة كتاب اهلل من  اإليها  وب��داأت ت�سرئّب  اأك��ر من جم��ال، 
العامل،  اأ�سقاع الأر���س، واأ�سبحت اجلائزة الأ�سهر يف  والإن��اث من خمتلف 
وُكّرمت من ِقَبل العديد من اجلهات داخل الدولة وخارجها كاأف�سل جائزة 
دولّية للقراآن الكرمي، ومل تكن لتتبواأ هذه املنزلة لول ف�سل اهلل، ثم الدعم 
املتوا�سل والعناية امل�ستمّرة واملتابعة احلثيثة من ِقَبل �ساحب ال�سمّو ال�سيخ 
حمّمد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 

دبي، رعاه اهلل«.

�سخ�سية العام
الإ�سالمّية  ال�سخ�سيات  م��ن  العديد  كرمت  اجل��ائ��زة  ملحه  اأن  ب��و   وذكر 
امل�سلمني، ممن بذلوا الغايل  اأ�سهموا يف رفع �ساأن  من قادة وعلماء وجهات 
يف  امل�سلمني  نه�سة  على  وحر�سوا  وامل�سلمني،  الإ�سالم  خدمة  يف  والنفي�س 

جمالٍت متعّددة.
دورتها احلادية  الإ�سالمّية يف  ال�سخ�سّية  تكون  اأن  تت�سّرف اجلائزة  وق��ال: 
والع�سرين �سخ�سّية فريدة، بذل اجلهود الكثرية والكبرية يف خدمة الإ�سالم، 
ال�سريفني  احلرمني  خدمة  اأ�سرفها  من  ومتمّيزة؛  متنّوعة  مباركة  جهوًدا 
حر�سهما اهلل، وتوفري �سبل الراحة والأمان لزّوارهما وقا�سديهما، واملتابعة 
والإ�سراف املتوا�سلني على اأمر تو�سعتهما والعناية بهما، ناهيك عن جهوده 
مقّد�ساتهم،  عن  وال��دف��اع  امل�سلمني  كلمة  وتوحيد  ال�سدع  راأب  يف  املتمّيزة 
ب��ارزة يف خدمة كتاب اهلل ون�سره، وتكرمي حفظته ورعاية  ُتعّد جهوده  كما 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  اإّن��ه  اأهله، 

ملك اململكة العربّية ال�سعودّية، اأَمدَّ اهلل يف عمره واأ�سبغ عليه نعمة ال�سحة 
والعافية والتوفيق وال�سداد.

الكل فائز
اللجنة  رئي�س  قال  اهلل  كتاب  على جائزة حفظ  املتناف�سني  اىل  ويف حديثه 
املنظمة للجائزة: هنيًئا لكم التناف�س يف هذا امليدان، وكّلكم فزمت بر�سا اهلل 
�سبحانه وتعاىل بحفظ كتابه، واإذ اأهنُئ املتفّوقني منكم يف تناف�س هذا العام 
�سدوركم،  يف  حملتموه  مبا  العمل  حفظكم  اإىل  جتمعوا  اأن  اأو�سيكم  ف��اإيّن 
َر فيه، والتخّلق باأخالقه، واأن تكونوا قدوة لغريكم، �سامًة يف اخللق  والتدبُّ
اإ�سهاماٌت  لكم  ولتكون  ت�سريعاته،  و�سمّو  الإ�سالم  �سماحة  متّثلون  القومي، 

كبرية يف الدعوة اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
وختم بو ملحة قائال: لبّد من اإزجاء ال�سكر عمال بقول �سّيدنا ر�سول اهلل 
�سّلى اهلل عليه و�سّلم : » ل ي�سكر اهلل من ل ي�سكر النا�س«؛ فكّل ال�سكر - بعد 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب  الدولة  لرئي�س  اأُ�سديه   - تعاىل  اهلل  �سكر 
زايد اآل نهيان حفظه اهلل ومّتعه بال�سّحة والعافية؛ اّلذي وّفر هذه البيئة 
واحلري�س  وراعيها  اجلائزة  ملوؤ�س�س هذه  ثّم  الإمي��اين،  للتناف�س  ال�ساحلة 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمّمد  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب  وتطّورها  متّيزها  على 
ال��وزراء، حاكم دبي، حفظه اهلل ورعاه،  الدولة، رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�سائال اهلل اأن مُيّده بعناياته، وُيحيطه باألطافه، واأن يجعل هذه اجلائزة مبا 

حتتويها من ن�ساطاٍت �سامية يف ميزان ح�سناته.
ما  على  التحكيم  جلان  واأع�ساء  رئي�س  العلماء  اىل  اللجنة  �سكر  وجه  كما 
الفتية حفظة  ه���وؤلء  ل��ق��راءة  ال�ستماع  دّق��ة  ُم�سنية يف  ج��ه��وٍد  م��ن  ب��ذل��وه 
الظهرية  فرتتي  يف  املا�سية  الأي���ام  م��دى  على  تالوتهم  وتقومي  اهلل  كتاب 
وامل�ساء، وال�سكر مو�سوٌل جلميع رعاة فعاليات اجلائزة والدوائر والهيئات 
وامل�سموعة  منها  املرئّية  املختلفة؛  الإع��الم  وو�سائل  احلكومّية  واملوؤ�س�سات 
والع�سرين،  احل��ادي��ة  ل��ل��دورة  الباهر  النجاح  يف  اأ�سهموا  اّل��ذي��ن  وامل��ق��روءة، 
والإخوة اأع�ساء اللجنة املنّظمة للجائزة، وجميع موّظفيها واملتعاونني معها 
بعنوان  باجلائزة  الع��الم  وح��دة  اعدته  فيلما  اجلميع  وتابع  واملتطّوعني  
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة 
العربية ال�سعودية .. �سخ�سية العام ال�سالمية بجائزة دبي الدولية للقراآن 
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مب�ساركة 40 جهة 

مركز الثقافة براأ�س اخليمة ينظم م�شابقة  ال�شهيد جا�شم البلو�شي

نادي تراث الإمارات يختتم مهرجانه الرم�شاين الـ 12 ويكرم الفائزين مب�شابقة اأف�شل ُمرتل

•• راأ�س اخليمة - الفجر

احتفالية  اأم�س  اخليمة  ب��راأ���س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  نظم 
رم�سانية كربى �سارك فيها ممثلون لأكر من 40 جهة حملية واحتادية 
ال�سهيد  م�سابقة  الحتفالية  �سمت  كما  الراعية،  اجلهات  لتكرمي  وخا�سة 
كافة  م��ن  م��وظ��ف   200 م��ن  اك��ر  بها  ���س��ارك  الثقافية  البلو�سي  جا�سم 
اإىل  الحتفالية  وتهدف  ب��الإم��ارة،  واملحلية  الحتادية  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
اإزكاء روح التوا�سل بني منت�سبي كافة اجلهات املحلية والحتادية واخلا�سة 
ما  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  بينهم،  املبا�سر  للتوا�سل  رائعة  من�سة  وتوفري 
الثقافية  امل��ج��الت  ب��ارز يف  ب��راأ���س اخليمة م��ن دور  الثقايف  امل��رك��ز  ب��ه  يقوم 
اإطار الأهداف  واملعرفية، وفيما يتعلق باملبادرات والحتفالت الوطنية، يف 
عن  الحتفالية  وك�سفت  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  ل���وزارة  ال�سرتاتيجية 

العديد من املواهب التي تزخر بها اإمارة راأ�س اخليمة. 
ومن جانبها اأكدت موزة �سامل امل�سافري مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية 
احلكومية  ال��دوائ��ر  ب��ني  الرم�سانية  امل�سابقة  اأن  اخليمة  ب��راأ���س  امل��ع��رف��ة 
املو�سم  اأج��ن��دة  فعاليات  �سمن  امل�سابقات  اأه��م  من  واح��دة  تعد  والحت��ادي��ة 
لتنمية  فر�سة  كونها  رم�����س��ان  �سهر  خ��الل  دوري  ب�سكل  وتنظم  ال��ث��ق��ايف 
التفاعل بني امل�ساركني يف اأجواء حما�سية، كما اأنها تهدف اإىل جمع املوظفني 
املثمر  التناف�س  على  وي�سجع  العمل  روت��ني  يك�سر  عائلي  وتناف�سهم يف جو 
اأن امل�سابقة تعزز تن�سيط املعرفة وتنمية  يف املجال الثقايف واملعريف، موؤكدة 

مهارات الإدراك وحب القراءة. 
وهناأت موزة امل�سافري القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة لفوزها باملركز 
الأول؛ ودائرة التنمية القت�سادية باملركز الثاين م�سيدة مب�ستوى املعرفة 
الكبري  التفاعل  على  وحر�سهم  اجل��ه��ات  م��ن  للم�ساركني  الكبري  والإمل����ام 
بامل�ساركة  اجل��ه��ات  خمتلف  اه��ت��م��ام  امل�سافري  وثمنت  امل�سابقة.  اإث����راء  يف 

املتنوعة؛  الثقافية  املعلومات  من  ا�ستفادتهم  وم��دى  الثقافية  امل�سابقة  يف 
متمنية ا�ستمرار اجلهات بامل�ساركة يف مثل هذه امل�سابقات الثقافية املتنوعة 

والتي تعزز من التالقي والطالع على جديد املعلومات. 
ودائرة  املحاكم،  دائ���رة  الرم�سانية  امل�سابقة  يف  امل�ساركة  اجل��ه��ات  و�سمت 
النيابة العامة، والقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، وغرفة جتارة و�سناعة 
راأ�س اخليمة، ودائرة التنمية القت�سادية، والإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون 
القت�سادية،  املناطق  هيئة  الريا�سي،  الثقايف  الإم���ارات  ون��ادي  الأج��ان��ب، 
وهيئة   ، الطبية  اخليمة  راأ����س  ملنطقة  التابعة  جمتمعية  م��ب��ادرات  واإدارة 
ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، وجمعية ال�سحفيني، ووزارة املوارد الب�سرية 

والتوطني.
كما �سكرت امل�سافري كافة اجلهات التي مت تكرميها يف الحتفالية موؤكدة 
ان التكرمي ما هو اإل اعرتاف من جانب املركز الثقايف بدعمهم وجهودهم 

املخل�سة لالرتقاء بالعمل الثقايف داخل الإمارة.
كما جرى تكرمي اجلهات الراعية لحتفالت اليوم الوطني 46 وهي هيئة 
املناطق القت�سادية، وجمعية الإمارات للتنمية الجتماعية ، و�سلطة ميناء 
�سقر، و�سركة ا�سمنت راأ�س اخليمة ، و�سركة راأ�س اخليمة ل�سناعة ال�سمنت 
الأبي�س، و�سركة راأ�س اخليمة لالأحجار، و�سركة ا�ستيفن روك، و�سركة راك 

نور املحدودة، و�سركة اإمبا لتجارة ومقاولت الأ�سباغ
اإلقاء  يف  املثمرة  جهودهم  على  وال�سحافيني  الإع��الم��ي��ني  تكرمي  مت  كما 
ومبادرات  فعاليات  الثقايف من  راأ���س اخليمة  اأجن��زه مركز  ما  على  ال�سوء 
اإىل  يتنمون  وال��ذي  املا�سي  العام  م��دى  على  وجمتمعية  ومعرفية  ثقافية 
الحت���اد وجريدة  وج��ري��دة  اخلليج  ج��ري��دة  وه��ي  املتنوعة  الإع���الم  و�سائل 
البيان وجريدة الإمارات اليوم وجريدة الفجر وجريدة الروؤية ووكالة اأنباء 
اأبو ظبي-علوم الدار، واإذاع��ة راأ�س اخليمة ومنتديات  الإم��ارات، وتلفزيون 

الرم�س ، ورواد مواقع التوا�سل الجتماعي.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان 
، ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ، رئي�س نادي 
اإدارة النادي م�ساء اأم�س  تراث الإم��ارات ، كّرمت 
 ، الأم�����واج  بكا�سر   ، اأب��وظ��ب��ي  م�����س��رح  ع��ل��ى  الأول 
�سباب  لفئتي  مرتل  اأف�سل  مب�سابقة  الفائزين 
واأ���س��ب��ال ال��ق��راآن ال��ك��رمي ، وذل��ك يف حفل خا�س 
الثاين  الرم�ساين  مهرجانه  ال��ن��ادي  ب��ه  اختتم 
ع�����س��ر ، ال����ذي ن��ظ��م��ه خ���الل ال��ف��رتة م��ن 1 اإىل 
�سعادة كل من �سنان املهريي  وقام   . اجلاري   15
وعبد   ، والفعاليات  لالأن�سطة  التنفيذي  املدير 
اهلل حممد املحريبي ، املدير التنفيذي للخدمات 
امل�ساندة ، بتكرمي املت�سابق امل�سري رم�سان �سعبان 
 ، ، لفئة �سباب القراآن  ، باملركز الأول  عبد املنعم 
وح�سل يف ذات الفئة حممود ر�سا ر�ساد مليجي ، 
على املركز الثاين ، واإبراهيم جمعة خليل اأحمد ، 

على املركز الثالث ، وكالهما من م�سر .
كما مت تكرمي امل�سري مهاب اأحمد عبد الرزاق ، 
املركز  ، ونال  القراآن  اأ�سبال  لفئة   ، الأول  باملركز 
الثاين يف ذات الفئة املت�سابق ال�سوري قتيبة عبد 
املعني دغا�س ، واملغربي حممد اأمني عبد ال�سالم 
اإمطيل ، املركز الثالث . وكان احلفل الذي ح�سره 
نائب   ، املن�سوري  عمهي  �سعيد  من�سور  �سعادة 
م��دي��ر ع��ام م��رك��ز �سلطان ب��ن زاي���د ، ق��د ا�ستهل 
الدكتور  رئي�سها  األ��ق��اه��ا  التحكيم  جلنة  بكلمة 
اإىل م�ساركة ما  اأ�سار خاللها   ، اإبراهيم اجلنابي 
العام  ه��ذا  ن�سخة  يف   ، م��رت��ال   180 على  ي��زي��د 
 ، 30 ع��ام��ا  16 و  ال�����س��ب��اب م��ا ب��ني  ، م��ن فئتي 
والأ�سبال ما بني 7 و 15 عاما ، وقال : تناف�س 
املت�سابقون يف الإب��داع يف امل�سابقة من خالل قوة 
موجها   ، الأحكام  و�سبط  ال�سوت  وجمال  الأداء 
املباركة  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  ال��ن��ادي  اإدارة  اإىل  ���س��ك��ره 
القراآين  ال��رم�����س��اين  امل��ه��رج��ان  ه���ذا  اإجن����اح  يف 
النوعي ، وتوجه بالدعاء لدولة المارات وبانيها 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  وموؤ�س�سها 
، وان يدمي عليها نعمة  نهيان »طيب اهلل ثراه » 
التي  وال���س��ت��ق��رار  والطماأنينة  والأم����ان  الأم���ن 
احلكيمة  القيادة  جهود  بف�سل  باإمتياز  تتحقق 

. وا���س��ت��م��ل احل��ف��ل - ال����ذي ح�����س��ره اأي�����س��ا عدد 
عن  وممثلني   ، الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  من 
على   - للمهرجان  الراعية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
اأن�س  ال��دك��ت��ور   ، التحكيم  جلنة  اأع�����س��اء  ت��ك��رمي 
ق�سار ، والدكتور حممد اإبراهيم امل�سهداين ، كما 
املوظفني  ، وجمع من  املهرجان  رع��اة  تكرمي  مت 
تقديرا   ، واأق�سام  ومراكز  اإدارات  لعدة  املنت�سبني 
جل��ه��وده��م يف اإجن����اح احل���دث واإخ���راج���ه ب�سورة 
ووجهت   . الف�سيل  ال�سهر  بجالل  تليق  م�سرقة 
ال�سيخ  ل�سمو  والتقدير  ال�سكر   ، املنظمة  اللجنة 
�سلطان بن زايد اآل نهيان ، على رعايته الكرمية 
للمهرجان ، الذي اأ�سبح بف�سل توجيهات �سموه 
واح����دا م��ن اأه���م امل��ن�����س��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة يف عا�سمة 
اللجنة جهود �سموه  ، كما ثمنت  اأبوظبي  اخلري 
ا�ستقطبت  التي   ، للم�سابقة  الالحمدود  ودعمه 
هذا العام مرتلني من اأكر من 12 دولة عربية 
واإ�سالمية ، واأ�سهمت يف بناء قاعدة �سبابية نوعية 
كما   ، اهلل  كتاب  وحفظة  واملجودين  املرتلني  من 
وجهت �سكرها جلميع اللجان العاملة ، وال�سركاء 
والرعاة ، مل�ساهمتهم يف اإجناح املهرجان ، م�سرية 
اأج��ّل من خدمة  لي�س هناك من خدمة  اأن��ه  اإىل 
كتاب اهلل وتي�سري ال�سبيل للتناف�س فيه، وت�سجيع 

التي  ال��ق��راآن��ي��ة  امل�سابقات  ه��ذه  مثل  يف  حفظته 
�سرفت بخدمة كتاب اهلل الكرمي . واعترب م�سعل 
العني  بوابة  يف  التغطيات  ق�سم  مدير  البلو�سي 
اإع��الم��ي��ا �سرف  امل��ه��رج��ان  اأن دع���م   ، الإخ��ب��اري��ة 
كبري ، وواجب وطني خلدمة مثل هذه امل�ساريع 
الثقافية املميزة ، وقال : ت�سرفت بوابة العني يف 
متابعة برنامج املهرجان وتغطيته كامال ، �سمن 
ي�ستمر  اأن  ن��اأم��ل   ، ال��ن��ادي  م��ع  موؤ�س�سي  ت��ع��اون 
والفعاليات  الر�سينة  الثقافة  خلدمة  ويتوا�سل 
اجلميلة  وامل��ب��ادئ  القيم  تر�سخ  التي   ، ال��ري��ادي��ة 
يف نفو�س ال�سباب والنا�سئة يف المارات احلبيبة 
. من جهة اأخرى عرب الفائز باملركز الأول لفئة 
ال�سباب رم�سان �سعبان عبد املنعم ، عن �سعادته 
اأنه جاء من  بهذا الجناز ، والتكرمي ، وبخا�سة 
ن��ادي ت��راث الم���ارات ، فهو و�سام �سرف ، مثمنا 
�سفافية امل�سابقة ونزاهتها واأجوائها التي عك�ست 

اجلانب الروحاين باأروع �سوره .
الأ���س��ب��ال مهاب  لفئة  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  اأم���ا 
اأحمد عبد الرازق ، فقد وجه ال�سكر با�سم زمالئه 
ال�سديدة  توجيهاته  على  املهرجان  راع��ي  ل�سمو 
بتقدمي كافة و�سائل الدعم ، مما اأخرج امل�سابقة 

باأبهى �سورة جذبت اإليها جمهورا عري�سا .
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 2017/73 - احوال �شخ�شية 
بناية بنك دبي  النخيل -   - راأ���س اخليمة   - الإم���ارات   : العنوان    - العراق   : العنوان    ، ا�سماعيل علي علي  : مي�سلون  املدعي 
  ، ال��ع��راق  ،  اجلن�سية  الظاملي  : لي��ذ فنيطل ح�سن  املدعي عليه  ، اىل    +971554199388  : الهاتف  رق��م   - الوطني  الإم���ارات 
 العنوان : الإم���ارات - راأ���س اخلمية - خ��زام - مقابل فندق راأ���س اخليمة - فيال 20  - رقم الهاتف :  97100964780067007   
4+  - يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/5/23  احلكم التايل:  حكمت املحكمة : 1- بتطليق املدعية 
ا�سماعيل علي علي من املدعي عليه ليذ فنيطل ح�سن الظاملي طلقة بائنة لل�سرر وعليها اح�ساء العدة من تاريخ  مي�سلون 
ال�سداق  بعنوان موؤخر   - الف درهم 20.000( درهم  ي��وؤدي للمدعية ع�سرون  بان  املدعي عليه  بالزام   -2 باتا   �سريورة احلكم 
3- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية ثمامنائة درهم )800 درهم( �سهريا بعنوان نفقدة  زوجية اعتبارا من ثالث �سنوات 
�سابقة على تاريخ رفع الدعوى املوافق ليوم 2017/3/16 اىل حني �سريورة الطالق باتا 4- باثبات ح�سانة املدعية للبنت �سو�سن 
، 5- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية ثمامنائة درهم )800 درهم ( �سريا بعنوان نفقة البنت �سو�سن �ساملة جميع اوجه 
النفقة عدى ال�سكن اعتبارا من �سنة �سابقة على تاريخ رفع الدعوى املوافق ليوم 2017/3/16 اىل حني زوال املوجب ال�سرعي 
والقانوين 6-بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية الف وخم�سمائة درهم )1500 درهم( �سهريا بعنوان اجرة م�سكن ح�سانة 
�ساملة فواتري ا�ستهالك الكهرباء واملاء وال�سرف ال�سحي والنرتنت اعتبارا من تاريخ �سريورة حكم الطالق باتا 7- بالزام 
تاريخ �سريورة حكم  اعتبارا من  اج��رة حا�سنة  بعنوان  �سهريا  دره��م(  دره��م )300  ي��وؤدي للمدعية ثالثمائة  بان  املدعي عليه 
الطالق باتا ، 8- بالزام املدعي عليه ان يتحمل م�ساريف ور�سوم درا�سة البنت �سو�سن اعتبارا من ال�سنة الدار�سية 2016/2017 
مع ال�ستمرار واىل حني انتفاء املوجب 9- بالزام املدعي عليه بامل�ساريف والر�سوم ومائتي درهم مقابل اجرة حماماة  ورف�س 

الدعوى فيما زاد عن طلبات ، و�سدر احلكم يف 2017/5/23    
   رئي�س ق�شم الت�شجيل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 الق�شية  رقم  2017/26 نزاع تعيني خربة عقاري  

من مكتب اخلبري الهند�سي املكلف وفق منطوق الق�سية رقم 2017/26 نزاع تعيني 
خربة عقاري وامل�سندة بتاريخ 2017/6/13 م اىل املتنازع �سدهم : 

الول : اتوميك للو�ساطة العقارية وميثلها ليني لنغكاي تانوي - الثاين ، اتوميك 
بروبرتي�س - �س ذ م م وميثلها مديرها / واجن لياو - الثالث : او�سن �سواب ليمتد 

واملطرو�سي  القرق  بوكالة  خان   احمد  اأ�سرار  خان  احمد  اإظهار  املتنازع  اقام  حيث 
املنازعة �سدكم عن ال�سرار التي حلقت باملدعية حيث متت دعوتكم   حمامون اقام 
عرب عنوانكم املعلن حل�سور جل�سة اخلربة يف مكتب اخلربة املعلن هاتف : 044564010  
دفوعاتكم  لتقدمي  �سباحا   10.00 ال�ساعة  م   2017/6/20 املوافق  الثالثاء  بتاريخ 
للعدالة  حتقيقا  الجراءات  لمتام  العالن  تاريخ  من  ايام  �سبعة  اق�ساه  حد  يف 

courtexpert66@gmail.com على العنوان املبني
من  املقدمة  للم�ستندات  وفقا  اخلربة  تقرير  اجناز  �سيتم  التوا�سل  عدم  حال  ويف 

اخل�سوم بعد توفر الثبات مع حتيات اخلبري الهند�سي حممد جمال �سيخوين   

طلب الإعالن بالن�شر 
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

 اإعالن �شحيفة          
  يف ال�شتئناف رقم 2017/89 جتاري - بالن�شر 

امل�ستاأنف �سدهما  1- �سركة كوالتي مك�س ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة - ذ م م 
2- حممد احمد رزوق - ليكن معلوما لديكما باأن  �سعيد مطر �سعيد بن بليلة - قد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ 2016/4/18 ، يف الدعوى البتدائية رقم 783 ل�سنة 
2015 جتاري - كلي - الفجرية ، فيقت�سي ح�سوركما او ح�سور من ميثلكما اأمام 
حمكمة ا�ستئناف الفجرية بدار الق�ساء بالفجرية يوم الحد  املوافق 2017/6/18م 
ال�ساعة 30 : 9 �سباحا وتقدمي ما لديكما  من بيانات ويف حالة عدم ح�سوركما او 

ح�سور من    ميثلكما قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتكما   
امل�شت�شار / حممد اأحمد بو هندي
رئي�س حمكمة الفجرية الحتادية ال�شتئنافية        

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة الفجرية الحتادية ال�شتئنافية 
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

تقدم  باأنه  ال�سرعية  بدائرتها  البتدائية  الحت��ادي��ة  كلباء  حمكمة  تعلن 
لنا  املواطن املدعو/ حممد م�سبح حممد �سالح الدرمكي - اجلن�سية : 
ال��ذي يرغب يف ا�سافة م�سمى ال�سهرة )ب��ن متيم( وذل��ك يف  الإم���ارات - 
قيد  خلال�سة  ا�ستنادا  وذل��ك   1519/305 رق��م  قيد  هويته  قيد  خال�سة 
والده املتوفى / م�سبح حممد �سالح بن متيم الدرمكي قيد رقم 245/305 
لي�سبح ا�سمه بالكامل بعد اجراء ال�سافة : حممد م�سبح حممد �سالح 
بن متيم الدرمكي ، من لديه معار�سة مراجعة املحكمة خالل خ�سمة ع�سر 

يوما من تاريخه  حرر يف  1438/9/20 ه�� املوافق 2017/6/15 م  
  د. عمر عبيد حممد الغول
رئي�س حمكمة كلباء الحتادية البتدائية     

 المارات العربية املتحدة 
 وزارة العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/  
الت�سديق على  الإم����ارات   وطلب   : ، اجلن�سية  احل��م��ودي  خالد حممد فهم ح�سن 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري الزبارة لتنجيد وتركيب زينة ال�سيارات 
وال�سادرة  من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 564207 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2008/6/26 بتاريخ  ال�سادر 
ال�سالم  �سراج  وال�سيد/   ، الإم��ارات   : ، اجلن�سية  النقبي  احمد  ب�سري  حممد احمد 
اجاد علي احمد ، اجلن�سية : بنغالدي�س -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  املنفذ �شده     
فى الدعوى رقم  2016/175 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - برج ا�سبكت  املنفذ �سده : فرانك برينرد مار�سيل دايل�س - عنوانه :  
تاور - مكتب رقم )101( الطابق الول - ار�س رقم 412 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   9.00 ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
تاأمني ل  ايداع  الدولة  ال�سراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
باعرتا�سه  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  :  مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 11 - رقم املبنى : -1 ا�سم املبنى : ا�سبكت 

تاور - رقم العقار : 101 - امل�ساحة : 210.24 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.263.002.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/780  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - طارق علي �سيف الرواحي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
الإم��ارات دبي الوطني - �س م ع قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة 
املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف   حكمت بتاريخ 2017/6/14 حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف 
تاريخ احلكم   ا�سبوع من  خ��الل  الط���راف  ي�سمه  ما مل   ، ب��اجل��دول  ال��دور  املخت�س �ساحب 
خبريا يف الدعوى  وتكون مهمته الط��الع على اوراقها   وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه 
امل�ستندات  البنك املدعي لالطالع على ما لديه من ا�سول  له اخل�سوم والنتقال اىل مقر 
ال��ي��داع��ه��ا خزينة  امل��دع��ي  البنك  ال��زم��ت  ال��ف دره���م  ام��ان��ة م��ق��داره��ا خم�سة ع�سر  وق���درت 
املحكمة على ذمةم�ساريف واتعاب اخلبري و حددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق 
المانة  �سداد  عدم  حال  يف   Ch2.E.22 القاعة  يف  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2017/6/21

وجل�سة 2017/7/26  يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري  تقريره.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
2455 ، و  �سركة/ ايه اف اى لالمتيازات ) فرع من م�ساريع الفهيم ( ذ.م.م فرع ، رخ�سة رقم 
الكائن باملنطقة احلرة مبطار دبى، دولة الإمارات العربية املتحدة و املرخ�سة لدى �سلطة املنطقة 
اتخاذه  يتم  الذى  و  للكافة  الإع��الن قرارها  املذكورة فى  ال�سركة  احلرة مبطار دبى، ترغب هذه 
حل  و  اغ��الق  ب�ساأن   2017/06/14 بتاريخ  عقد  ال��ذى  اإجت�ماعه  فى  الإدارة  جمل�س  بوا�سطة 
ال�سركة .  وفقاً لذل�ك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالأمر و لديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو 

الإت�سال ب� : ال�سيد/ ح��سن م�و�س�ى 
اإ�سم ال�سركة : ايه اف اى لالمتيازات ) فرع من م�ساريع الفهيم ( ذ.م.م فرع

�س.ب : 293818 دبى
مكتب رقم C07  ،  املنطقة احلرة بدبى

دبى ، الإمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف: 2372222/04

Hassan.Mousa@Parisgallery.com : الربيد الألكرتونى
*لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الأ�سعار املحددة ب 45 يوماً.

ا�شعار ت�شفية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/209  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-تداول مي �س.ذ.م.م 2- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجاريه �س.ذ.م.م - فرع 3- 
اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/اليك�سندرا ت�سيندي�سا 
وميثله:علي ح�سني عداي ال�سمري نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/23  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اليك�سندرا ت�سيندي�سا بالزام املدعي عليهم )1-تداول مي �س.ذ.م.م 
لال�ستثمار.ذ.م.م(  ميدي�ست  اك�سنتيال   -3 فرع   - .ذ.م.م  التجاريه  للو�ساطة  ميدي�ست  اك�سنتيال   -2
بان يوؤدوا للمدعية بالت�سامن فيما بينهم مبلغ )104163.489( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم 
الماراتي ب�سعر ال�سرف وقت تنفيذ احلكم والفائدة بواقع 9% �سنوية من تاريخ املطالبة الق�سائية 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�ساريف.  الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/1/4 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  املنفذ �شده     
فى الدعوى رقم  2016/155   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف : 

  0508650437  : هاتف   04/2946945
املنفذ �سده : �سعيد فريوز راجنبار ، واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة املمزر - �سارع الحتاد - برج املمزر - 

الطابق اخلام�س - �سقة رقم 503 - متحرك : 0503446036 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  9.00 �سباحا ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  انه يف يوم الثالثاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من  ايداع تاأمني ل يقل عن  ال�سراء من مواطني الدولة  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�س 
مبنية - رقم الر�س : 6559 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم البلدية : 5305 - 394 - التقييم )1.750.000( 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن بيع  عقار بالن�شر -  املنفذ �شده      
فى الدعوى رقم  2016/155   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني -  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 
الني�سان لل�سيارات - هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437  

املنفذ �سده : نازانني ا�سد اهلل ارجمندي نيجاد - �سعيد فريوز راجنبار   عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة املمزر - �سارع الحتاد - برج 
املمزر - الطابق اخلام�س - �سقة رقم 503 - متحرك : 0503446036 

انه يف يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 9.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
 املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :

انه يف يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 9.00 �سباحا  ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
 املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :

التقييم   -  394  -  5305  : البلدية  رق��م   - الرابعة  الثنية   : املنطقة   -  6559  : الر����س  رق��م   - مبنية  ار���س  : قطعة  العقار  ن��وع   
)1.750.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

 اإخطار عديل
رقم 2017/14571   

للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب  �سوري اجلن�سية    - �سوعان  : م�سطفى عبدالكرمي  املنذر 
وكيل  ب�سفته   ، دب��ي  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  م��ن  م�سدقة   )2016/1/231134( رق��م  القانونية  وال���س��ت�����س��ارات 
ابوظبي   العدل  الكاتب  من  م�سدقة   )1603002576( رق��م  وكالة  مبوجب  التجاري  ابوظبي  بنك   عن 
املنذر اليه : عبدالرزاق علي عبد اهلل �سعيد اجلابري - اإماراتي اجلن�سية - خزام - بالقرب من م�سجد 

دروي�س - هاتف رقم )0501545115( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ 59.837.11 درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  ننذركم  فاننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
فل�سا فقط ل  واح��دى ع�سر  و�سبعة وثالثون درهما  الف ثمامنائة  59.837.11 درهم )ت�سعة وخم�سون 
غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة اجراءات 
بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )�سيفروليه �سونك خ�سو�سي /ابي�س/2014/ مركبه 
خفيفه ( رقم  13/10589 ترخي�س ابوظبي  طبقا لن�س املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13818   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية   �سوري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى   : املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�سدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�سفته 
 وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : دريك للتجارة العامة - �س ذ م م - دبي - بردبي  برج خليفة - مكتب رقم )2709( ملك اميان 

علي - هاتف : 0501252546     
مو�سوع : مطالبة مببلغ  135.098 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 135.098 
درهم )مائة وخم�سة وثالثون الف وثمانية وت�سعون درهما فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن ، وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
J/13411 ترخي�س دبي  طبقا  للمنذر )فولك�س واجن كادي / ابي�س/ 2008 / مركبه خفيفه ( رقم 

لن�س املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13819   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب  �سوري اجلن�سية    - �سوعان  : م�سطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�سدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�سفته 
 وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : �سرخ ديكور �س ذ م م - دبي - معر�س رقم 3 ملك موؤ�س�سة نا�سر بن عبداللطيف - قرهود - 

هاتف : 0506440852/042828689     
مو�سوع : مطالبة مببلغ  39.240 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 39.240 
درهم )ت�سعة وثالثون الف ومئتان واربعون درهما فقط لغري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
التايل موا�سفاتها واملرهونة  ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ، وال �سن�سطر  هذا العالن 
للمنذر )تويوتا هايلوك�س/ابي�س/2012 / مركبه خفيفه ( رقم H/60280 ترخي�س دبي  طبقا لن�س 

املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13816   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب  �سوري اجلن�سية    - �سوعان  : م�سطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�سدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�سفته 
 وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : �سوء القمر لتجارة املواد الغذائية - دبي - مكتب رقم 7 ملك ال�سيخ را�سد بن خليفة ال مكتوم 

هوز العنز �سرق - هاتف : 042661444     
مو�سوع : مطالبة مببلغ  9.580 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 9.580 
درهم )ت�سعة الف وخم�سمائة وثمانون درهما فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا 
العالن ، وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)L300 ميت�سوبي�سي/ابي�س 2008 / مركبه خفيفه ( رقم I/83340 ترخي�س دبي  طبقا لن�س املادة 

175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13815   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب  �سوري اجلن�سية    - �سوعان  : م�سطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�سدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�سفته 
 وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : �سوء القمر لتجارة املواد الغذائية - دبي - مكتب رقم 7 ملك ال�سيخ را�سد بن خليفة ال مكتوم 

هوز العنز  �سرق هاتف : 0508820820/042661444     
مو�سوع : مطالبة مببلغ  9.580 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 9.580 
درهم )ت�سعة الف وخم�سمائة وثمانون درهما فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا 
العالن ، وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)L300 ميت�سوب�سي/ ابي�س 2009 / مركبه خفيفه ( رقم I/83341 ترخي�س دبي  طبقا لن�س املادة 

175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13823   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب  �سوري اجلن�سية    - �سوعان  : م�سطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�سدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�سفته 
 وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : ف�ستق اجلزيرة للتجارة - دبي - مكتب رقم 2 ملك توفيق عبدالرحمن املبارك - الراأ�س - 

هاتف : 042253277/0523645451      
مو�سوع : مطالبة مببلغ  5.736 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 5.736 
درهم )خم�سة الف و�سبعمائة و�ستة وثالثون درهما فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
التايل موا�سفاتها واملرهونة  ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ، وال �سن�سطر  هذا العالن 
دب��ي  طبقا  ترخي�س   J/13411 رقم   ) / مركبه خفيفه  كادي/ابي�س/2015  واج��ن  للمنذر )فولك�س 

لن�س املادة 175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اإخطار عديل

رقم 2017/13813 
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب  �سوري اجلن�سية    - �سوعان  : م�سطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�سدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�سفته 
 وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه : تي يف ا�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - دبي - حمل رقم 4 ملك عبداهلل حممد �سلمني 

ال�سويدي �سطوه - هاتف : 0523598740/042729530       
مو�سوع : مطالبة مببلغ  56.212 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 56.212 
درهم )�ستة وخم�سون الف ومئتان واثني ع�سر درهما فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
التايل موا�سفاتها واملرهونة  ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ، وال �سن�سطر  هذا العالن 
للمنذر )ني�سان �سني/ابي�س/2016 / مركبه خفيفه ( رقم R/39915 ترخي�س دبي  طبقا لن�س املادة 

175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
  اعالن 

املرجع : 1107
يف  ترغب  اجلن�سية  �سوريا   - زعيرت  عبدالنا�سر  متاره  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  ح�سه ايل الطرف الثاين / حممد م�سطفى 
موؤ�س�سة   - ال�سيارات  لتلميع  /بر�سلونه  يف  اجلن�سية  بنغايل   - علي  حممديزيد  الرحمن  ذو 
فردية بوكيل خدمات يف الرخ�سة رقم 553352  حيث مت ان�سحاب وكيل اخلدمات ومت دخول 

وكيل خدمات اخر ال�سيدة/ امل حممد ح�سن خمي�س ب�سكردى  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1104
باك�ستاين  اجلن�سية   - ال�سيد/ حممد اجمد خو�سي حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ في�سل احمد 
البناء  امل�سماة /  التجارية  الرخ�سة  باك�ستاين اجلن�سية يف  خوجه وكيل احمد خوجه - 

العايل للمقاولت الفنية - رخ�سة رقم 748335 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1108

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ راكي�س راوي بيليل كارابان راوي - هندي  اجلن�سية 
حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
من�سور بولور امكاندى ح�سني - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية امل�سماة/ ميامي 

لتجارة ملواد التعبئة والتغليف - رخ�سة رقم )724749( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1105
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سفيق �سديق حممد �سديق  - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته البالغة  )100%( يف الرخ�سة املهنية   امل�سماة �سالون كوجرات 
للحالقة - فرع 2 ، رخ�سة رقم 735146   وذلك اىل ال�سيدة/ حممد حنيف انري امازا �سيخ امري  امازا 
- هندي اجلن�سية -  تعديالت اخرى : ف�سل الرخ�سة الرئي�سية عن الفرع وحتويلها رخ�سة م�ستقلة 
، تنازل �ساحب  الرخ�سة لخر تغيري ال�سم التجاري لل�سركة/ املوؤ�س�سة   مت تعديل ال�سم التجاري 
القدمي من �سالون كوجرات للحالقة - فرع 2  اىل ال�سم التجاري اجلديد :�سالون واحة ال�سجعة 
للرجال - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1109
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد ماهر الع�سران عامر - م�سري  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 34%  اىل ال�سيد/ مهند �سعبان - هولندي اجلن�سية ، كما يرغب 
ال�سيد/ �سوقي �سمري اجلاجه - �سوري اجلن�سية يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته )8%( من 
كامل ح�سته البالغة )33%( وذلك لل�سيد/ مهند �سعبان - هولندي اجلن�سية يف الرخ�سة )النجوم 

اخلم�سة ل�سيانة ال�سيارات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )610136(  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1106

 ، الدين  حمي  كونهي  بالياليتودى  علوي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك 
التجارية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - فالييالت  �سبري  حممد  ال�سيد/  اىل 

امل�سماة / كافترييا باب دجلة - رخ�سة رقم )742147(  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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»ال�شرطة الن�شائية« تقيم افطارًا جماعيًا  واحتفالية بـ«يوم زايد للعمل الإن�شاين«
•• اأبوظبي-الفجر:

اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع  اأق��ام��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
ملنت�سباتها  جماعياً  اإفطاراً  الن�سائية«،  ال�سرطة  »جمعية 
على م�ستوى الدولة، يف فندق هيلتون اأبوظبي، و احتفلت 
يوم  ي�سادف  ال��ذي  الإن�ساين  للعمل  زاي��د  بيوم  اجلمعية 
التا�سع ع�سر من رم�سان كل عام واملوافق لذكرى رحيل 
بن  زاي��د  ال�سيخ   « اهلل  »ب���اإذن  ل��ه  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�س�س 

�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
 ح�سر احلفل عدد من ال�سباط و�سباط ال�سف والأفراد 
واملدنيني واأ�سحاب الهمم من العن�سر الن�سائي ،  وذلك 

يف  اط��ار  احلر�س على القيم النبيلة التي تر�سخ معاين 
الرتاحم الجتماعي، ومد ج�سور التوا�سل بني منت�سبات  
وم�سرف  التاأمني  هيئة  برعاية  احلفل  واقيم  اجلمعية 

الإمارات والبيت اخلليجي للعطور، وباري�س غالريي .
ال�سرطة  جمعية  رئي�س  البلو�سي  اآمنة  ال��رائ��د  واأ���س��ادت   
الر�سيدة   ال��ق��ي��ادة  ودع���م   ب��رع��اي��ة  الإم��ارات��ي��ة،  الن�سائية 
مل�سرية اخلري والعطاء يف الدولة لفتة اإىل ان الحتفالية  
بيوم زايد للعمل  الن�ساين  تاأتي ل�ستذكار حمطات من 
ال�����س��رية ال��ع��ط��رة ل��زاي��د اخل��ري ، اإذ ك��ان ع��ن��وان��ا للعطاء  
واملحبة ، م�سرية اإىل اأن لقاء ال�سرطة الن�سائية وع�سوات 

اجلمعية يعزز روح التكافل والرتابط الجتماعي.

الت�سال  اإدارة  م���دي���رة  ال��درم��ك��ي  ع��ل��ي  خ��ل��ود  ورح���ب���ت 
مو�سحة  باحل�سور  ال��ت��اأم��ني،  هيئة  م��ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
اخل��ري يف  اأعمال  لتعزيز  �سنوية  من�سة  امللتقى  ميثل  اأن 

الإمارات.
اخلليجي  البيت  �سركة  ع��ام  مدير  ال��ع��اين  ر�سا  ا���س��ادت  و 
تنظيم   الن�سائية،يف  ال�سرطة  جمعية  بجهود  للعطور، 
الأمثلة  اأروع  زايد اخلري �سرب  اأن  اإىل   ، لفتة  الفعالية 

على الإيثار وحب اخلري.  
وكرمت  الرائد اآمنة البلو�سي الرعاة الر�سميني ومنحهم 
درع اجلمعية لرعايتهم الكرمية للحفل، ومت ال�سحب على 

العديد من اجلوائز القيمة للح�سور. 

مبنا�سبة يوم العمل الإن�ساين الإماراتي

حفل  اإفطار جلمعيات وموؤ�ش�شات خريية وتطوعية
•• العني - الفجر:

�سامل  ال�سيخ  رعاية وح�سور  حتت 
ع�سو  العامري  ركا�س  بن  حممد 
�سابقا  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
اأقيم يف فندق �سيتي �سيزنز مبدينة 
»يوم  مبنا�سبة  اإفطار  حفل  العني 
العمل الإن�ساين الإماراتي« تكرمياً 
امل��وؤ���س�����س��ات واجلمعيات  م��ن  ل��ع��دد 
خلدماتها  وال��ت��ط��وع��ي��ة  اخل��ريي��ة 
داخل  الإن�����س��اين  العمل  يف  املميزة 
عدد  بح�سور  وخ��ارج��ه��ا،  ال��دول��ة 
م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ومم��ث��ل��ني عن 

والإن�سانية والثقافية احليز الكبري 
يف اهتمام ال�سيخ زايد وبالتايل وفر 
لها الدعم والكوادر املوؤهلة للقيام 

بعملها على اأح�سن وجه.
���س��ع��ي��د �سامل  ق�����ال  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
جمعية  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  احل��ب�����س��ي 
اأ�سدقاء مر�سى الت�سلب اللويحي 
اإن ه��ذا ال��ي��وم ه��و ي��وم ح��ب ووفاء 
وي���ع���ت���رب عالمة  ال���ع���ط���اء  ل����زاي����د 
ف��ارق��ة يف ت��اري��خ دول����ة الإم�����ارات، 
من  بالعديد  ال��دول��ة  قامت  حيث 
امل����ب����ادرات الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي تعزز 
ق�����درات امل���الي���ني م���ن ال��ب�����س��ر من 

املوؤ�س�سات واجلمعيات.
واأك���د ال�سيخ ���س��امل ب��ن رك��ا���س يف 
العمل  ي��وم  اأن  باملنا�سبة  ل��ه  كلمة 
الإن�ساين الإماراتي الذي ي�سادف 
والعطاء  اخل����ري  رج����ل  ذك�����رى  يف 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د 
رحمه  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
اهلل، ه����و خ����ري دل���ي���ل ع���ل���ى وف����اء 

�سعبينا لهذا الرجل العظيم.
قام  زاي�����د  ال�����س��ي��خ  اإن  واأ������س�����اف: 
يف  والإن�سانية  املحبة  ثقافة  بن�سر 
للجمعيات  ك���ان  ح��ي��ث  م��ك��ان،  ك��ل 
اخلريية ودور الرعاية الجتماعية 

العديد  يف  امل�����س��ت��ه��دف��ة  ال�����س��رائ��ح 
واملناطق على م�ستوى  ال��دول  من 
العامل والتي تهدف اإىل اإبراز فكر 
زاي��د يف  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س 

البذل والعطاء.
ب����ن ركا�س  ����س���امل  ال�����س��ي��خ  وق������ام 
للرعاية  زاي��د  دار  من  كل  بتكرمي 
الأ�سرية ومفو�سية ك�سافة اأبوظبي 
الت�سلب  مر�س  اأ�سدقاء  وجمعية 
ال���ل���وي���ح���ي واجل���م���ع���ي���ة الأردن����ي����ة 
وف���ري���ق روي������ال راي����درزل����دراج����ي 
الإم�������������ارات وع�������دد م�����ن اجل���ه���ات 

واجلمعيات واملتطوعني.

الدفاع املدين يناق�س روؤى واآليات ا�شت�شراف امل�شتقبل
•• اأبوظبي -وام:

امل���دين اجتماعا لها يف قاعة  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ع��ق��دت 
الحتاد بوزارة الداخلية برئا�سة اللواء جا�سم حممد املرزوقي 
ق��ائ��د ع��ام ال��دف��اع امل���دين، وح�����س��ور امل��دي��ري��ن ال��ع��ام��ني وذلك 
، وو�سع  امل���دين  ال��دف��اع  مل�ستقبل  ال���س��ت�����س��راف  روؤي����ة  ل��و���س��ع 
، واإع��داد الربامج لبناء القدرات  اخلطط ال�ستباقية للقطاع 
والإبداع  البتكار  على  القادرة  الوطنية  الكوادر  من  الب�سرية 

والتطوير .
ل�ست�سراف  الطريق  خ��ارط��ة  ا�ستعرا�س  الجتماع  خ��الل  مت 

م�ستقبل الدفاع املدين حتقيقاً لروؤية القيادة الر�سيدة البعيدة 
امل���دى وال��ت��ي ت��ه��دف مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وا���س��ت��غ��الل الفر�س 

وو�سع احللول املبتكرة وحتديد الأولويات.
اللواء  برئا�سة  م��رك��زي  عمل  ف��ري��ق  ت�سكيل  الج��ت��م��اع  واأق���ر 
الدفاع  اإدارات  ومديري  العامني  املديرين  وع�سوية  املرزوقي 
املدين الإقليمية، وت�سكيل فرق العمل الفرعية بالإدارات على 
قطاع  مل�ستقبل  التطويرية  املبادرات  وو�سع   ، الدولة  م�ستوى 
الدفاع املدين من خالل معايري يحتذى بها حملياً ودولياً مبا 
يحقق التميز للمرحلة املقبلة متا�سياً مع خطة وزارة الداخلية 
والتمكني  »التاأ�سي�س  الثالث  مبراحله  امل�ستقبل  ل�ست�سراف 

والنطالق« وو�سع املوؤ�سرات لكل مرحلة بهدف حتقيق روؤية 
لكافة  طريق  خارطة  متثل  والتي   2030 الر�سيدة  قيادتنا 

القطاعات.
روؤي��ة ال�ست�سراف مل�ستقبل  اأن  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام  واأف���اد قائد 
الدفاع املدين ت�سمل العديد من امل�ستحدثات و�سوف يتم تعزيز 
املدين وتطوير عمليات تدريبهن  الدفاع  الن�سائية يف  الكوادر 
من خالل الواقع الفرتا�سي واملحاكاة لت�سمل اإدارة احلوادث 
لت�سجيع  البتكار  لبحوث  خمترب  واإن�ساء  احلريق،  ومكافحة 
الب��ت��ك��ار وت��ق��دمي الأف��ك��ار م��ن املوظفني واجل��م��ه��ور، وتعزيز 

مبادرات ال�سالمة العامة والتوعية.

مركز الطب الوقائي بالذيد يطلق فعالياته �شلة اخلري يف ذكرى رحيل موؤ�ش�س الدولة
•• الذيد –الفجر:

الوقائي  ال���ط���ب  م���رك���ز  اأط�����ل�����ق  
ب��ال��ذي��د م��ب��ادرت��ه اخل��ريي��ة والتي 
مبنا�سبة  الحتفال  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
بعنوان  الإن�ساين  للعمل  زاي��د  يوم 

�سلة اخلري.
مبادرات  اح��دى  اخل��ري  �سلة  وتعد 
ل����ذك����رى رحيل  ت���خ���ل���ي���داً  امل����رك����ز 
ال�سيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�س�س 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
املواد  العديد من  ثراه وت�سم  اهلل 
ال��ت��ي �سيتم  وال���ه���داي���ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

توزيعها على اأفراد املجتمع .
واأ�����س����ار خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ن��ي��ج��ي مدير 
اأهمية  اإىل  الوقائي  الطب  مركز 
ت��ع��د مبادرة  وال���ت���ي  اخل����ري  ���س��ل��ة 

وم�ساركة  ج���ه���ود  مت���ث���ل   ف��ع��ل��ي��ة 
اإب���������راز هذه  امل����رك����ز يف  م���وظ���ف���ي 
الفعالية الإن�سانية والتي تعد اأحد 

ابداعات الكوادر العاملة .

واأو�سح اأن ) �سلة اخلري ( حتتوي 
توزيعها  �سيتم  غذائية  م��واد  على 
الأ�سر  وبع�س  امل�ستخدمني  على 

املتعففة.

بلدية احلمرية تنظم اإفطار جماعيا لعمالها 

» بيت اخلري« تن�شئ مداخل امل�شاجد براأ�س اخليمة

•• ال�صارقة _الفجر:

الإن�ساين« نظمت   للعمل  زاي��د  »بيوم  م�ساركتها  �سمن 
بلدية احلمرية عن طريق جمل�سها الرم�ساين  مبادرة 

اإفطار �سائم للعمال مبنطقة احلمرية ،
وياأتي تنظيم الإفطار بعد اأن داأبت البلدية على امل�ساركة 
الفعالة والدائمة بيوم زايد للعمل الإن�ساين بال�سنوات 
وتطوعية  اإن�سانية  م��ب��ادرات  تبني  خ��الل  م��ن  املا�سية 
اأجله يوم زايد  اأطلق من  جت�سد الهدف اخلريي الذي 
مدير  ال�سام�سي  را�سد  مبارك  وق��ال  الإن�ساين.  للعمل 

الفا�سلة  امل��ع��اين  يرتجم  الإف��ط��ار  اأن  احلمرية  بلدية 
ويج�سد ذكرى رحيل موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ 
والذي  ث����راه«،  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
و�سع حجر الأ�سا�س للم�سرية اخلريية احلافلة  لدولة 
الإم��ارات العربية املتحدة جاعاًل منها يف ركب �سدارة 
دول العامل يف املحالت الن�سانية واخلريية والتطوعية  
واأ�ساف ال�سام�سي وتاأتي املبادرة كذلك متا�سياً مع روؤية 
دولة الإمارات لعام اخلري حيث تعد هذه املبادرة اإحدى 
اخلطة  تت�سمنها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  اخل��ريي��ة  امل���ب���ادرات 

ال�سرتاتيجية لبلدية احلمرية لعام 2017. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر

اإن�ساء  ب��داأ ف��رع جمعية بيت اخل��ري يف راأ���س اخليمة يف 
مداخل اإ�سمنتية يف امل�ساجد خم�س�سة لدخول وخروج 
اأ�سحاب الهمم منها ب�سهولة وي�سر بالتعاون مع وزارة 
تنمية املجتمع ومكتب الهيئة  العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوق��اف بالإمارة. وقالت �سم�سة ح�سوب مديرة فرع 
امل�سروع  ه��ذا  اأن  اخليمة  راأ����س  يف  اخل��ري  بيت  جمعية 
يندرج �سمن �سل�سلة امل�ساريع اخلريية والإن�سانية التي 
تنفذها اجلمعية والهادفة لتعزيز م�ساركتها املجتمعية 
اأًحاب  مقدمتهم  ويف  املجتمع  �سرائح  خمتلف  وخدمة 
الهمم الذين يحظون باهتمام كبري وفاعل على م�ستوى 

الدولة باعتبارهم اأحد الكيانات الفاعلة .
من  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  يف  �سرع  الفرع  اأن  واأ�سافت 
امل�سروع التي ت�سم عددا من امل�ساجد يف مناطق متفرقة 
بعد  الأخ�����رى  امل���راح���ل  �ست�ستكمل  ف��ي��م��ا  الإم������ارة  م��ن 
النتهاء من املرحلة احلالية لت�سمل اأعداد جديدة من 
امل�ساجد املوزعة يف الإمارة . واأكدت اهتمام جمعية بيت 
اخلري يف الدائم  اإطالق املبادرات اخلريية والإن�سانية 
امل�ستحقة وتعزز دور اجلمعية جتاه  التي تدعم الفئات 

خمتلف الفئات املجتمعية.

»الدعم الجتماعي بالعني«يطلق مبادرة«خذ بيدي« لالأيتام واحلا�شنات 
•• العني - الفجر:

اأطلقت اإدارة مراكز الدعم الجتماعي، يف القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، 
الرعاية  ،ملانحات  بيدي(  ، مبادرة )خذ  العني  ممثلَة  يف مركزها مبدينة 
امل��ع��ن��ي��ات ب��رتب��ي��ة ورع��اي��ة الأي���ت���ام واله��ت��م��ام ب��ه��م ، و ت��ه��دف اإىل توعية 
املبادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال�سليمة.  والتن�سئة  ال��رتب��ي��ة  باأ�ساليب  احل��ا���س��ن��ات 
اخلري  عام  يف  الجتماعي  الدعم  مراكز  لإدارة  املجتمعية  املبادرات  �سمن 
2017، وتت�سمن �سل�سلة من املحا�سرات الإر�سادية،التي تركز على توعية 
القيم  غر�س  ال�سليمة،واأهمية  والتن�سئة  الرتبية  باأ�ساليب  احلا�سانات 
والخالق احلميدة يف نفو�س اليتام وتوظيف طاقاتهم بايجابية. وقدمت 
الخت�سا�سية موزه القبي�سي �سمن املبادرة، حما�سرة بعنوان »ب�سمتي يف 
اأ�سرتي« ا�ستهدفت عدد من مانحات الرعاية املعنيات برتبية ورعاية اليتام 
، واأكدت خاللها على اأهمية بناء القيم الأ�سا�سية  والأخالقية والجتماعية 
لالأبناء من ال�سغر، واإعانتهم على مواجهة م�سكالتهم ،  وتقدمي اخلربات  
لهم ،الأمر الذي ي�ساعدهم على تعزيز ثقتهم باأنف�سهم ومتكينهم من خلق 

عالقات اجتماعيه قوية و  تعينهم على التوا�سل الناجح مع الآخرين.

متهيدا لنطالق ملتقى رم�سان خلط القراآن غدا الأحد يف دبي :

وزارة »الثقافة« ت�شتقبل الوفود امل�شاركة من 16 دولة عربية واأجنبية
••  دبي-الفجر: 

اأكملت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا لإط�������الق ال������دورة 
التا�سعة من ملتقى رم�سان خلط 
�ستنطلق  وال��ت��ي  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
بداية  ب��دب��ي  �ستي  الف�ستيفال  يف 
اأيام، برعاية  من الغد وملدة ثالثة 
ال�سيخ  م���ع���ايل  وح�������س���ور  م���ع���ايل 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
وم�ساركة  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
اخلطاطني  اأف�����س��ل  م���ن  ث���الث���ني 
والإ�سالمي،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل��ني  يف 
ج��اوؤوا من 16 ع�سرة دولة عربية 
من  كاملة  ن�سخة  لكتابة  واأجنبية 
واحد  ك��ل  ي��خ��ط  بحيث  اهلل  ك��ت��اب 
م��ن��ه��م ج����زءا م��ن ال���ق���راآن الكرمي 
باإجناز  ج��م��ي��ع��ا  ع��م��ل��ه��م  ل��ي��ك��ت��م��ل 
ال��ن�����س��خ��ة ال��ت��ا���س��ع��ة م��ن ك��ت��اب اهلل 

وذلك بخط الثلث لأول مرة.
وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ي��ك��ت��م��ل �سباح 
اليوم و�سول كافة الوفود امل�ساركة 
يف امللتقى واأع�ساء جلنة التحكيم، 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����س��ت��ق��ب��ل��ه  ح���ي���ث 
متهيدا  امل���ل���ت���ق���ى  ع���ل���ى  امل�������س���رف���ة 
اج��ت��م��ع حت�����س��ري بح�سور  ل��ع��ق��د 
وهم  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  كافة 
الأ�ستاذ حممد اأوزجاي من تركيا، 
داوود  بهيه  عبدالر�سا  والأ���س��ت��اذ 
والدكتور  ال��ع��راق،  من  الفرجاوي 
من  البنكي  �سالح  حممد  عبيدة 
���س��وري��ا، مل��راج��ع��ة ك��اف��ة الإج����راءات 
افتتاح  ح��ف��ل  ب��ان��ط��الق  اخل��ا���س��ة 
الأحد بح�سور معايل  امللتقى غدا 
ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك وعدد 
والثقافية  التنفيذية  القيادات  من 

الإماراتية.  

وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وو���س��ع��ت 
ع��دة لإجن���از هذا  ���س��روط��اً  املعرفة 
ال��ع��م��ل، ك��اع��ت��م��اد ن���وع اخل���ط وهو 
خ����ط ال���ث���ل���ث، ومب���ق���ي���ا����س واح����د 
الكتابة،  يف  امل�ستخدمة  ل��الأق��الم 
امل�����س��ت��خ��دم، وكذلك  ال�����ورق  ون����وع 
اأحبار  وهي  الأحبار  نوعية  توحيد 
العتبار  ب���ع���ني  ت����اأخ����ذ  ت��ق��ل��ي��دي��ة 
مقاومتها لعوامل التعرية وتتحمل 
حيث  ممكنة،  زمنية  ف��رتة  اأط���ول 
بالن�سخة  الثقافة  وزارة  حتتفظ 
ال��ت��ي حتمل  ل��ك��ت��اب اهلل  ال��ك��ام��ل��ة 
توقيع كل من امل�ساركني يف امللتقى، 
التحكيم،  وجلنة  عليه  والقائمني 
تكون �سمن  لكي  اإجن����ازه،  وت��اري��خ 
مقتنيات الوزارة النفي�سة التي تعد 

تراثا لالأجيال القادمة. 
ال�سابري  ع��ف��راء  ���س��ع��ادة  واأك����دت   
وتنمية  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  وك����ي����ل 
حل�سور  عامة  ال��دع��وة  اأن  املعرفة 
مدى  وعلى  امللتقى  فعاليات  كافة 
املهتمني باخلط  اأي��ام لكافة  ثالثة 
على  بالتعرف  وال�سغوفني  العربي 
احلكيم  ال��ذك��ر  اآي���ات  كتابة  كيفية 
من خالل متابعة اخلطاطني اأثناء 
كاملة  ن�سخة  اإجن����از  ع��ل��ى  عملهم 

من القراآن الكرمي. 
الإعداد  اأن  اإىل  ال�سابري  واأ�سارت 
للدورة احلالية بداأ منذ وقت مبكر 
امل�سرفة  العليا  اللجنة  خ��الل  م��ن 
على امللتقى حيث مت اختيار اأف�سل 
من  اأك���ر  ب��ني  م��ن  خ��ط��اط��ا   30
دول  خمتلف  م��ن  خ��ط��اط   200
يف  للم�ساركة  تقدموا  ممن  العامل 
ه��ذا احل��دث الكبري، ال��ذي يحظى 
ال�سيخ  م��ع��ايل  م�ستمرة  مب��ت��اب��ع��ة 
حيث  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
حتت  التا�سع  للعام  امللتقى  ينظم 
رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة، م�����س��رية اإىل ان 
يخرج  اأن  على  حري�سون  اجلميع 
بال�سورة  ال���ك���ب���ري  احل������دث  ه�����ذا 
ال�سامية  ب����الأه����داف  ت��ل��ي��ق  ال���ت���ي 
الثقافة  وزارة  وب��ا���س��م  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
ا�ستطاعت  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
ا�سم  املا�سية و�سع  ال�سنوات  خالل 
الكبرية  الفعاليات  ك��اأح��د  امللتقى 
الإ�سالمية  ال��ف��ن��ون  خ��ارط��ة  ع��ل��ى 
عامليا واجتذبت حتى الآن ما يزيد 
جانب  م���ن  م�����س��ارك��ة   270 ع��ل��ى 

اجلميع  يعرتف  عاملني  خطاطني 
مب�ستواهم املتميز.

العليا  اللجنة  اأن  ال�سابري  واأكدت 
التي �سكلتها وزارة الثقافة وال�سباب 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ل��الإ���س��راف على 
القراآن  خل��ط  الرم�ساين  امللتقى 
برئا�سة  التا�سعة  دورت��ه  يف  الكرمي 
وزارة  وكيل  الها�سمي  حكم  �سعادة 
والفنون  الثقافة  لقطاع  الثقافة 
دائ��م حتى  انعقاد  والآث���ار يف حالة 
اخ���ت���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى، حتى 
بدولة  تليق  التي  بال�سورة  يخرج 
ور�سالته  امللتقى  وقيمة  الإم����ارات 
وا�سحة  ���س��ورة  لتقدم   ، ال�سامية 
اخلط  بجماليات  ال���وزارة  لهتمام 
العربي وت�سجيع ال�سباب املواطنني 
على التعرف على مواطن اجلمال 
ف���ي���ه م�����ن خ������الل ت���ف���اع���ل���ه���م مع 
اإبداعات اأبرع خطاطي العامل على 

مدى ثالثة اأيام بدبي.
واأ�����س����ادت ال�����س��اب��ري ب�����دور جلنة 
قامات  ت�سم  ال��ت��ي  امللتقى  حتكيم 
العربي  اخل����ط  جم����ال  يف  ك���ب���رية 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل ح��ي��ث يقع 
ينجزه  فيما  التدقيق  عاتقها  على 
اخلطاطون امل�ساركون وفقا للواعد 
العامة للملتقى، موؤكدة ان اعتماد 
ال��ع��ام يعد حتديا  الثلث ه��ذا  خ��ط 
الدورة  يف  امل�ساركني  لكافة  كبريا 
ال��ت��ا���س��ع��ة ك��م��ا ان����ه مب��ث��اب��ة نقلة 
رم�سان  ملتقى  م�سرية  يف  نوعية 
مرحبة  ال����ك����رمي،  ال����ق����راآن  خل���ط 
اكتمل  التي  امل�ساركة  الوفود  بكافة 
عربية  دول�����ة   16 م���ن  و���س��ول��ه��ا 

واإ�سالمية واأجنبية .
وزارة  ان  اإىل  ال�����س��اب��ري  ون��ب��ه��ت 
اأكملت  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ا�ستعداداتها لإجناز معر�س �سخم 
ي�سم مقتنيات الوزارة من نفائ�س 
الأعمال العاملية يف جمالت اخلط 
واحلروفية  الإ�سالمية  والزخرفة 
ومزخرفون  خطاطون  اأبدها  التي 
ع���امل���ي���ون ل���ي���ك���ون م���ف���ت���وح���ا ام����ام 
فعاليات  ه���ام�������س  ع���ل���ى  اجل���م���ي���ع 
م��ل��ت��ق��ى رم�������س���ان خل����ط ال����ق����راآن 

الكرمي.
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انذار عديل بالن�شر

 رقم 2017/3783 
املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي - �س م ع 

�سد املنذر �سده / الفائز لتاأجري ال�سيارات واحلافالت - ذ م م  
 املو�سوع : انذار �سداد مبلغ 48942.45 درهم  )ثمانية واربعون الف وت�سعمائة واثنان واربعون درهما وخم�سة واربعون فل�س( 
رقم  لوحة  �سالون   - �سينرتا  ني�سان  النوع  من   ، دره��م   58559.80 مببلغ  �سيارة  ���س��راءة  قر�س  عل  اليه  املنذر  حت�سل 
مبلغ  وقدرها  اعاله  املذكورة  املبالغ  ذمته  وتر�سد   2016 موديل  لوؤلوؤي  ابي�س  اللون  عجمان  خ�سو�سي   )B/39125(
48942.45 وانذار ب�سداد مبلغ 38766.30 درهم )ثمانية وثالثون الف و�سبعمائة و�ستة و�ستون درهما وثالثون فل�س( 
الف وثالثمائة واربعة وت�سعون درهما( من  �سيارة مببلغ 46394 )�ستة واربعون  اليها على قر�س �سراء  املنذر  حت�سل 
النوع ني�سان �سني 1.5 - �سالون لوحة رقم )B/39081( خ�سو�سي عجمان اللون ابي�س موديل 2016 و ني�سان �سني 
1.5 �سالون  لوحة رقم )B/39082( خ�سو�سي عجمان اللون ابي�س موديل 2016 وتر�سد بذمته املذكورة املبلغ اعاله - 
38766.30  درهم درهم مل يتم �سدادها   - ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر - وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ اعالنكم  بهذا النذار ، ويف حال عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم  ل�سالح املنذر فان املنذر يلتم�س 

اعمال ن�س املمادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/59    تظلم مدين                

اىل املتظلم �سده / 1- مذكر نا�سر مذكر الهاجري   جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /نوال املرباطي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية وميثله : نوال م�سطفى 
حممد �سالح املرباطي قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه  تظلم من 
القرار ال�سادر يف المر على عري�سة رقم 2017/247 مدين اخلا�س بتقدير اتعاب 
حماماة اخلا�س بالدعوى رقم 42/2012 لمر اداء والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/12   ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة رقم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
على  اي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1198  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جاجن�س با�سا انف�ستمنت ليمتد - �سركة اوف�سور م�سجلة يف جزر 
العذراء الربيطانية حتت رقم 73353 وميثلها / اومي�س جايكي�سان امارماين - هندي 
با�سا - فرع من  ذ م م 3-مطعم جاجن�س  با�سا لال�ستثمار - �س  اجلن�سية 2-جاجن�س 
جاجن�س با�سا لال�ستثمار - �س ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ تي ال جي 
للو�ساطة التجارية - �س ذ م م وميثله : �سيخة احمد عبداهلل �سلطان   قد اأقام عليك 
والتعاب.    وامل�ساريف  والر�سوم  �سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة   ومو�سوعها  الدعوى 
بالقاعة  ���س   9.30 ال�����س��اع��ة   2017/7/6 امل���واف���ق   اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1412  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- مهند جميل ح�سن عوي�س  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
نو�سي كالير وود وميثله : احمد ح�سن حممد عبد اهلل املازمي   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )300000 درهم( والزام املدعي عليه 
بان يدفع مبلغ )100000 درهم( كتعوي�س عن بدل ا�ستثمار املبلغ امل�سلم اليه من املدعي 
)200000 درهم( والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/7/10  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/979  جتاري جزئي              
م  جمهول  م  ذ   - ح���رة  ت���امي منطقة  ���س��رك��ة فيجني   -1  / امل��دخ��ل  اخل�����س��م  اىل 
: علي خلف ح�سني خلفاين  اإيجور دوفنار وميثله  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
احلو�سني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   409.867.40( وقدره 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والتعوي�س مببلغ وقدره 1.000 درهم 
- وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق  2017/8/7  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1152  جتاري جزئي              
فردية  موؤ�س�سة   - املعدنية  الن�ساءات  ت�سييد  ملقاولت  اميانكو   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - امل��رزوق��ي  ح�سن  عبداهلل  حممد  ملالكها/   -
دبي �سيتي بيلدرز - �س ذ م م وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )82.000 درهم( 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ   من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق  2017/6/21  ال�ساعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1498   مدين  جزئي              

ذ م م  جمهول  اىل املدعي عليه / 1-الر����س اخل�سراء لل�سياحة - �س 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �ساجد ح�سني اقبال حممد   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  مببلغ وقدره )50000 
درهم( كتعوي�س عن ال�سرار التي حلق باملدعي والر�سوم وامل�ساريف.   
 8.30 ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/7/6    ي��وم اخلمي�س   لها جل�سة  وح���ددت 
اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  �س 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1689   جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-�سركة ال�ساج لل�سحن وتخلي�س الب�سائع ذ م م  يديرها/ �ساجل 
حممد بن بولكيل كوجنايل حممد - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف 
الهالل - �س م ع وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )214292.15 درهم( والر�سوم 
بالنفاذ املعجل.    املاثلة  ال�سادر يف الدعوى  وامل�ساريف واتعاب املحاماة. �سمول احلكم 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/7/4 امل��واف��ق   ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1380   مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مانوت�سانون كارينجتون  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �ستيفن بوب وميثله : عائ�سة را�سد حممد عبا�س علي الطنيجي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة الق�ساء باثبات الو�سية املوؤرخة 2014/5/9 
وال�سادرة ل�سالح املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.17 يوم الربعاء  املوافق  2017/7/12   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/918  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سروح لتجارة ال�سيارات - �س ذ م م  2-ابراهيم حم�سن علي 
م  م  ذ  �س   - موتورز  ادفانتيج  املدعي/  ان  القامة مبا  ال�سويدي  جمهويل حمل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ابراهيم اجلرمن    ا�سماعيل  : علي  وميثله 
 870000( وق���دره  مببلغ  الت�سامن   �سبيل  على  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
املوافق   الح����د   ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت  ال���ت���ام.   ال�����س��داد  وح��ت��ى    2016/10/6
2017/7/16  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1148  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-الراجحي لالن�ساءات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ الب�ستان الذهبي للنقليات واملقاولت العامة وميثله : علي �سالح عبدالر�سول 
امل��دع��ي عليها بدفع  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ال�����س��واب   
للمدعية  مبلغ وقدره )617845 درهم )�ستمائة و�سبعة ع�سر الف وثمامنائة وخم�سة 
واربعون درهم( مع الفائدة بن�سبة 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/7/3
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/192  عمايل كلي              

م م  جمهول  ذ  ����س   - ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ه����وم  ع��ل��ي��ه / 1-اأف���ن���ي���وم  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��زي��ب ك��ب��دي وول���دي م��رمي وميثله : حممد 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  التميمي  ح�سن  حممد  ط��الل 
مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )97750 دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 
دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وت�سليمها ���س��ه��ادة خ���ربة  ورقم 
يوم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB168438196AE/2017(ال�سكوى
الثالثاء املوافق 2017/6/20   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/193  عمايل كلي              
اىل املدعي عليه / 1-اأفنيو هوم للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / نايه �سي �سيال  وميثله : حممد طالل حممد ح�سن التميمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )182117 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
 )MB167859709AE/2017(وت�سليمها �سهادة خربة  ورقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch2.E.22
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/190  عمايل كلي              

����س ذ م م  جمهول  ال��ع��ام��ة -  ل��ل��ت��ج��ارة  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-اأف���ن���ي���وم ه���وم  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ك���ام���ران رح��ي��م ب������ولدي  ومي��ث��ل��ه : حممد 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  التميمي  ح�سن  حممد  ط��الل 
 3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   87000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
ورقم  خ��ربة   �سهادة  وت�سليمها  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB168845927AE/2017(ال�سكوى
لذا    Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2017/6/20 امل��واف��ق  الثالثاء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/479   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة اي دبليو بي لال�ستثمارات - ذ  م م  جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حم��م��د بن 
عليك  اأق���ام  ق��د  علي   مو�سى  فاطمة   : وميثله  دار  دف��رت  �سعيد  حممد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9453303(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/3199   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سيفينيت - م م ح  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/جولدن �سي�ستمز ال�سرق الو�سط - �س م ح  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )454621( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1103
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرزاق �سودري نبي بخ�س - باك�ستاين  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يف الرتخي�س التجارية :- خدمات جول�ستان 
للمقاولت الكهربائية وال�سحية ترخي�س جتاري 211842 وذلك لل�سيد/ احمد خلفان 
عبداهلل مانع ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية حيث مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

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

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/764 
اىل املحكوم عليه / علي احمد �سلطان �سيف املناعي 

اأ�سدرت  قد  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2016/786 مدين جزئي - يق�سى باإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره )30977( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم له/ 
دار التمويل ال�سالمي - �س م خ - قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ 
حتت رقم 2017/764 ،  لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما 
من تاريخ ن�سر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�شاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان 

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/3720   

وكالة  ، مبوجب  �سلمان  ال�سعود  ابو  �سفيق  - وميثله/ حممد  للعقارات  الزاجل   : املنذر   
م�سدقة. عنوانه: دبي- انرتنا�سيونال �سيتى- احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 

14 ت :  0557038944 - 043623629    
املنذر اليه : جي بي ميدل اي�ست - جمهول حمل القامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سقة 502 بناية �سيتى ووك ايه 4(  
كله يف مدة  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  اىل  بال�سافة  امل�ستحقة  اليجار  قيمة  �سداد  و 
اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن  وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا 
فى ذلك اللجوء اىلال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 يف الق�شية رقم 2017/1292 جتاري جزئي

املرفوعة من : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع بوكالة : عبا�س نا�سر علي نا�سر احلواي 
�سد 1- اندري �سبالتاكوف ، 2- ال�سراي ملواد البناء - �س ذ م م )حاليا( - ميربي فر�س 
امل���وؤرخ يف  البتدائية  دب��ي  ب��ال���س��ارة اىل كتاب حمكمة  م )�سابقا(   م  ذ  ���س   - ا�ستور  ف��ود 
بانه  علما  نحيطكم  اع��اله  املذكورة  الق�سية  يف  خبريا  تكليفي  واملت�سمن    2017/6/14
تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية املذكورة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/29  ال�ساعة 
11.00 �سباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل 
ديرة  بجانب  للتامني-  الوطنية  دب��ي  بناية   302 رق��م  مكتب  الثالث-  الطابق  كابيتال- 
املذكور  املوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  ل��ذا   04-2999000 هاتف  بور�سعيد  �سنرت-  �سيتي 

وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعــــــــــالن         

�سريك  ب�سفته   ، اجلن�سية  املغرب  اعمي  �سكينه  ال�سيدة/  للجميع  معلوما  ليكن 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة    622867 رق��م  رخ�سة   ، لل�سيدات  رم�سي�س  �سالون   :
ال�سارقة يرغب يف التنازل ح�ستها 1% عن الرخ�سة لل�سيدة/ فاطمه خمي�س حميد 

خمي�س النقبي - اإماراتية اجلن�سية  
 وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  الع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  الج���راء  على 
لتباع  بالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�س 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعـــــــالن       

نا�سر  ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
عبداهلل علي احمد املن�سوري - اجلن�سية : الإمارات ح�سته 51% ، وال�سيد/ ا�سامه عبداللطيف 
حاجي ح�سن - اجلن�سية : �سوريا ح�سته 49%  وطلبا الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( 
حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  م  م  ذ   - الفنية  للمقاولت  الذكية  اخلطوة  التجاري  ال�سم  يف 
ال�سادر    542145 رقم  ال�سارقة رخ�سة جتارية  القت�سادية يف   التنمية  دائ��رة  وال�سادرة  من 
بتاريخ 2006/4/11 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/ خالد يو�سف حممد 
م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  القانوين  ال�سكل  وتغيري   ، الإم���ارات   : اجلن�سية   ، احل��م��ادي  �سالح 
الفنية - ليكن  الذكية للمقاولت  التجاري اىل اخلطوة  حم��دودة اىل موؤ�س�سة فردية وال�سم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي  العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم  الكاتب  معلوما للجميع بان 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر 
                         اىل املدعي عليه/ ق�سر ال�سرق ملواد البناء - �س ذ م م 

ل�سالح  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوى  يف   2017/7/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��اأن   نعلنكم 
املدعني بالزام املدعي عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا 
بخدمة رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من ن�سيبهم منها 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ست   ، ات��ع��اب  يف  باملقا�سة  وام���رت 

لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر  هذا العالن.  
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2138/2017/13 
2116/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
تي جايان بريادار �سانا دي �سيابالبي 
جاجاث فيجايا باندارا ويجكون موديان�سالج 

املبلغ املحكوم له   
10353 درهم +  تذكرة العودة 
15617 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

                         اىل املدعي عليه/ توحيد ا�سلم للخدمات الفنية - �س ذ م م 
بالزام  املدعني  ل�سالح  املذكورة  الدعاوى  يف   2017/7/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��اأن   نعلنكم 

املدعي عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة 
رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة 
يف اتعاب ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سر  هذا العالن

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
      4598/2017/13 
     4597/2017/13
     4596/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
مريزا وحيد بابج مريزا غلفام بايج 

عبداجلبار منظور احمد 
حممدممتاز رم�سان 

مبلغ املطالبة
24200 درهم +  تذكرة العودة
24200 درهم +  تذكرة العودة
 27200 درهم + تذكرة العودة
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العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3778   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي 
املنذر اليه :�سهاب �سراج حممد �سراج احمد 

درهم   )62.886.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )86835/خ�سو�سي/F/دبي( من 
نوع )هيونداي �سوناتا ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3791   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : �سلها حممد �سيد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ م م

درهم   )104.978.10( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )31002/خ�سو�سي/E/دبي( من 
نوع )ني�سان ميكرو - با�س ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3793   
املنذر/ �سركة احليل اوريك�س للتمويل - �س م خ 

املنذر اليها  :ماري للنقليات - �س ذ م م 
درهم   )501.172.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )32376/نقل عام /دبي( من نوع )فولفو اف 
املنذر مع حفظ كافة  440 - قاطرة( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ات�س 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3792   
املنذر/ �سركة احليل اوريك�س للتمويل - �س م خ 

املنذر اليها  : ماري للنقليات - �س ذ م م 
درهم   )501.172.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )32377/ نقل عام /دبي( من نوع )فولفو اف 
440 - �ساحنه( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة  ات�س 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3790   

املنذر/م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )49.943.52( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
ال�سيارة رقم )93981/ن��ق��ل عام /دب��ي( من نوع ) تويوتا  التنفيذية على 
هايلوك�س - بيك اب ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3775   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :الك�سندر �سافيلو 

درهم   )132.905.80( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )3357/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )بور�س 
كايني ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3782   

املنذر/بنك دبي ال�سالمي      
املنذر اليه :منتقي عبا�س حممد قنجاري 

درهم   )107.737.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )10847/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع ) جيب 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  ا�ستي�سن(   - راجنلر 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3786   

املنذر/بنك دبي ال�سالمي      
املنذر اليه : رومان خيكماتولني 

درهم   )50.434.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )64037/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )هيونداي تو�سان - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3785   

املنذر/بنك دبي ال�سالمي      
املنذر اليه : حممد احمد علي حممد ابو �سب 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )78.740.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )19082/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )ني�سان 
التيما - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3777   

املنذر/بنك دبي ال�سالمي      
املنذر اليه : ماري�سيل اي�سكوديرو كوارتوكروز 

درهم   )77.296.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )39171/خ�سو�سي/G/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3789   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:و�سيم عبا�س �سكندر حيات 

درهم   )31.041.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)50367/خ�سو�سي/O/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كورول  - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3787   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: نو�ساد كونهي عبداهلل تريكانديل 

درهم   )45.034.58( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)30233/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3788   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد �سكيل ناظر ح�سني 

درهم   )44.589.03( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )24563/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )ني�سان التيما - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2014/1537  جتاري كلي

امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د ع��ب��دال��ن��ور ع��ب��دال��رح��ي��م م��ظ��ف��ر جمهول  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���س.م.ع قد  التمويل  امل��دع��ي/دار  ان  حمل القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )109.535.77( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  
-- املوافق -- ال�ساعة -- �س لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1450  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جملة دليل الإم��ارات - �س ذ م م   جمهول حمل 
قد  ابراهيم    ع��زت  ابراهيم  التنفيذ/ ح�سام  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )18252( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1479 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1582  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- حبان للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  �ستفن�سون    �سو�ساي  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
به  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )18350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   1462 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1370  تنفيذ عمايل 
املنفذ ���س��ده/1- با�ستا ريجينا - �س ذ م م   جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ �سريوبورايل موهان كومار مايالكودات �سنكرن 
ناير -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )36708( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 2771 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/585  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- �سوكو ا ���س ذ م م   جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  قد  ت���وزون    ريجوي�س كولديال  ف��ريين  التنفيذ/ جولي�س  طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11461( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 1004  درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/3225   تنفيذ جتاري  
ال��ب��ن��اء - جمهول  م���واد  ل��ت��ج��ارة  الفنية  اوراك�����س  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اياكو ل�سناعات منتجات  التنفيذ/موؤ�س�سة  حمل القامة مبا ان طالب 
اأق��ام عليك  ا�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي  قد   : اجلب�س وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)276221.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1655   تنفيذ جتاري  
القامة  حمل  جمهول  عوقد   بن  عبيد  عبداهلل  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
علي  ابراهيم   : وميثله  ب��اب��ادي  خ�سروي  م��راد  التنفيذ/ر�سيد  طالب  ان  مب��ا 
كرم حممد خوري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3629913.37( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة 1- بف�سخ عقد ال�سراكة املربم بني املدعي واملدعي عليه.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2629  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  هايت�س  1-ري���ال   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /ا�سماعيل زرين خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   49470( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB171626628AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة   2017/7/13 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4308  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  تايجر  1-ا���س��ي��ان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  القامة مبا ان املدعي /ندمي حممد ب�سري  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13180 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB170034544AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4077  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  1-اي��ك��ون   / املدعي عليه  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  خ��ان   املدعي /عبدالرحيم جمروز 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7270( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB173148562AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4184  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جينيال هاو�س لعمال تبليط الر�سيات واحلوائط �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عمران غالم فريد  قد اأقام عليك 
درهم(   11.941.6( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�سوم وامل�ساريف .وح��ددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فاأنت  لذا  القا�سي  مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�س - خا�س
التون�سية  احلكومة  عام  كاتب  اأّك��د   
اخلمي�س  الأول  ام�����س  زروق  اأح��م��د 
تعليق  مّت  اأّن����ه  اجل����اري  ج���وان   15
ن�ساط حوايل 50 جمعية وحّل 16 
تو�سيح م�سادر  ع��دم  ب�سبب  اأخ��رى 

متويالتها اخلارجية.
   واأ�ساف زروق يف ت�سريح اإعالمي 
اأن البنك املركزي يقدم ب�سفة دورية 

التحويالت  ك��ل  احل��ك��وم��ة  لرئا�سة 
املالية اخلارجية للجمعيات.

دعت  قد  احلكومة  رئا�سة  وكانت     
ب�سفة  امل���ك���ّون���ة  اجل���م���ع���ي���ات  ك���اف���ة 
العامة  الكتابة  اإع��الم  اىل  قانونية 
الأجنبية  التمويالت  بكل  للحكومة 
���ل���ت ع���ل���ي���ه���ا م�����ع ذك���ر  ال����ت����ي حت�������سّ
ومو�سوعها  وق��ي��م��ت��ه��ا  م�����س��دره��ا 
واإع����الم ال��ع��م��وم ب��ك��ل ذل���ك باإحدى 

و�سائل الإعالم املكتوبة.

    واأك�������دت رئ���ا����س���ة احل���ك���وم���ة انه 
ا�ستفادت  جمعية  ك��ل  ع��ل��ى  ي��ت��ع��نّي 
من التمويل العمومي اإعداد تقرير 
مل�سادر  ال  ي�سمل جردا مف�سّ �سنوي 
اإىل  وجوبا  يقّدم  ونفقاتها  متويلها 

دائرة املحا�سبات. 
   وك���ان���ت ال��ن��ائ��ب��ة مب��ج��ل�����س ن���واب 
اأن  اكدت  قد  ال�ستاوي  ليلى  ال�سعب 
ذات  ب��ت��ون�����س  جمعية   200 ق��راب��ة 
على  حت�سل  ودع��وي��ة  دينية  �سبغة 

متويالت من اخلارج.
باملائة   99 اإن  ال�����س��ت��اوي  وق��ال��ت     
م���ن ه���ذه ال��ت��م��وي��الت م��ت��اأت��ي��ة من 
معلوماتها  يف  م�ستندة  قطر  دول���ة 
اإىل ما اأعلنت عنه اللجنة التون�سية 

للتحاليل املالية.
اأن جّل  ال�����س��ت��اوي ع��ل��ى     و����س���ددت 
بعد  ن�ساطها  ب��داأت  اجلمعيات  ه��ذه 
على  حت�����س��ل  واأن���ه���ا   2011 ���س��ن��ة 
 100 حتويالت مالية ت��رتاوح بني 

األف دينار و3 ماليني دينار.
اأن هذه  اىل  ال�����س��ت��اوي  واأ����س���ارت     
وموجودة  وثابتة  ر�سمية  املعلومة 

والبنك  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ل�����دى 
اتخاذ  املركزي م�سددة على �سرورة 

القرارات املنا�سبة يف هذا امللف.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ك�����س��ف دي��ف��ي��د ك���اي امل��ق��رر اخلا�س 
الراأي  املعني بحرية  املتحدة  لالأمم 
والتعبري، حقائق دامغة حول حرية 
والتحريفية  ال��ي��اب��ان،  يف  الع����الم 

التاريخية اجلارية.
    يقول كاي يف تقريره - املقدم اإىل 
جمل�س حقوق الإن�سان التابع الأمم 
�سينزو  ال��وزراء  رئي�س  ان   - املتحدة 
اآبي يحاول خنق اأي �سكل من اأ�سكال 
ت��ع��ار���س��ه، ويقوم  ال��ت��ي  ال�����س��ح��اف��ة 
ما  خا�سة  التاريخية،  بالتحريفية 
الياباين  اجل��ي�����س  مب��وق��ف  ي��ت�����س��ل 

خالل احلرب العاملية الثانية.

ال�����وزراء الياباين     وُي��ّت��ه��م رئ��ي�����س 
و�سائل  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ب��ال�����س��غ��ط 
الإع�����������الم، وخ�������س���و����س���ا ال���ق���ن���وات 
ب�تقارير  اإياها  متهما  التلفزيونية، 

غري عادلة. 
اق��دم��ت حكومة  ال��ت��ق��ري��ر  وح�����س��ب 
اآبي، على �سن�سرة حمررين تناولوا 

ق�سايا اعُتربت “ح�سا�سة جدا«.
   وي��اأت��ي ه��ذا الك�سف بعد ف�سيحة 
“ا�ساهي �سيمبون” - وهي �سحيفة 
2014 عن  الك�سف عام  منعت من 
فرار 650 عامال يف انفجار مفاعل 
حمطة فوكو�سيما رغم المر بعدم 
امل��غ��ادرة ال���ذي ���س��در ل��ه��م-، والذي 

ا�سال الكثري من احلرب.

رئي�س  ك��اي، ح��رم     وح�سب ديفيد 
بع�س  اأي�������س���ا  ال����ي����اب����اين  ال����������وزراء 
اإذا مل  الإذاع��������ات م���ن م��ن��ح م��ال��ي��ة 
تخ�سع لروؤية احلكومة وفكرها. بل 
تاكاي�سي  �ساناي  الرقمية  وزي��ر  ان 
ح���رر ب��ن��دا )امل����ادة 4(، ي��و���س��ح فيه 
ي��ج��ب ط���رد م��ق��دم��ي الربامج  اأن����ه 
من  ي���ك���ون���وا  مل  اإذا  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

املن�سبطني �سيا�سيا.

تنقيح كتب التاريخ 
     امل��ع��روف ان �سينزو اآب��ي ب��ارع يف 
ال�سنوية  زياراته  مثل  ال�ستفزازات 
امل��ث��ري للجدل  ي��ا���س��ك��وين  ل�����س��ري��ح 
�سقطوا  م��ن  لتكرمي  وه��و معبد   –

امرباطورية  اج���ل  م��ن  امل���ع���ارك  يف 
احياء  القوميون  وي��زوره   - اليابان 
لذكرى اأكر من األف جمرم حرب. 

وها هو يعيد الكّرة.
    وي���ق���ول ت��ق��ري��ر ك���اي اأي�����س��ا، اأّن 
من  �سحب  الياباين  ال���وزراء  رئي�س 
كتب ال��ت��اري��خ امل��ق��اط��ع امل��زع��ج��ة، ان 
مل تكن الفا�سحة، للجي�س الياباين 
مثل  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 
ا���س��ت��غ��الل ال��ب��غ��اي��ا الأج��ن��ب��ي��ات، اأو 

املجازر اجلماعية.
   وع��ل��ى ن��ه��ج مم��اث��ل ل��ن��ه��ج رئي�س 
الثمانينات-  يف  ناكا�سوين  ال���وزراء 
اليابان يف  الذي يرتكز على تعظيم 

�سينزو  ي�سقط   ،- ال��ن��واح��ي  جميع 
التاريخ، ويزيد من  اآب��ي يف حتريف 
ح���دة ال��ت��وت��ر م��ع ج��ريان��ه، �سحايا 

اجلي�س الياباين خالل احلرب.
  ورغم احلجج والأدلة التي عر�سها 
الياباين  ال�����س��ف��ري  رد  ك����اي،  دي��ف��ي��د 
ايهارا  جونيت�سي  امل��ت��ح��دة  ب����الأمم 

بعنف على املقرر، ناعتا اإياه بالكاذب 
ومعتربا التقرير غري دقيق. 

اأ�سفه  اأي�سا عن  وع��رّب ه��ذا الخ��ري 
القوانني  يفهم  ل  ك��اي  ال�سيد  لأن 
اليابانية اأو التف�سريات التي وفرتها 

له احلكومة .. ق�سية للمتابعة.
عن لوبوان الفرن�سية

•• لندن-اأ ف ب:

ان  �سوريا”  م��ع  ال��ت�����س��ام��ن  “حملة  منظمة  اأع��ل��ن��ت 
الثالثة  ال��ب��ال��غ  احل���اج علي  ال�����س��وري حممد  ال��الج��ئ 
لقوا  الذين  ال�17  ال�سحايا  بني  من  هو  والع�سرين 
�سكنيا  برجا  اكت�سح  ال��ذي  الهائل  احلريق  يف  حتفهم 

. وا���س��ارت املنظمة اىل ان  امل��ا���س��ي  ل��ن��دن الأرب���ع���اء  يف 
حممد احلاج علي و�سل اململكة املتحدة مع اخيه عام 
جامعة  يف  املدنية  الهند�سة  يف  طالبا  وك��ان   ،2014
“و�ست لندن«. واأ�سافت يف بيان “كان حلمه ان يتمكن 
من العودة يوما اىل البالد من اجل اإعادة بناء �سوريا«. 
ان  بر�س  فران�س  لوكالة  املنظمة  با�سم  متحدث  وق��ال 

احل��ي��اة. من  ف���ارق  ب��اأن��ه  اأب��ل��غ��ت ذوي حممد  ال�سرطة 
بال�سدمة  “ن�سعر  ب��ي��ان  يف  اجل��ام��ع��ة  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا 

واحلزن لتقلي خرب وفاة احد طالبنا«.
وكان حممد موجودا مع اخيه الأكرب عمر عندما بداأ 
حماولتهما  خ��الل  لح��ق��ا  تفرقا  انهما  غ��ري  احل��ري��ق 

الهرب.

ُقتل جنديان بريطانيان وج��رح ثالثة اخ��رون يف ح��ادث وقع داخل 
وزارة  اعلنت  م��ا  وف��ق  )غ����رب(،  م��ارت��ن  كا�سل  يف  للتدريب  مع�سكر 

الدفاع .
وقال توبيا�س اإلوود وزير الدولة ل�سوؤون املحاربني القدامى “بحزن 
عميق، اأوؤكد وفاة جندي من اللواء امللكي املدرع متاأثرا بجروحه اثر 

وقوع حادث«.
ولحقا اكد اإلوود ان جنديا ثانيا فارق احلياة.

“احلادث  وا�سار الوزير اىل ان حتقيقا ُفتح ملعرفة كيف ح�سل هذا 
املاأ�سوي”، من دون ان يحدد ما اذا كان احلادث ح�سل خالل مترين 

ع�سكري.
�سهد مع�سكر كا�سل مارتن قبل خم�س �سنوات مقتل اجلندي مايكل 

ماغواير )21 عاما( اثر اطالق نار ا�سابه من طريق اخلطاأ.

على  قيوداً  اجلمعة  اأم�س  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
�سركات اأمريكية تقوم بتعامالت جتارية مع اجلي�س الكوبي وتطبيقاً 
اأكر حزماً لل�سفر اإىل اجلزيرة وذلك خالل زيارة يجريها اليوم اإىل 
الأمريكيني  الكوبيني  من  كبري  عدد  يعي�س  حيث  هافانا  ليتل  حي 

املنفيني.
ويلقي ترامب يف ميامي خطاباً يتعلق بروؤيته حول التقارب مع كوبا 
الذي كان خلفه باراك اأوباما قد اأطلقه يف نهاية العام 2014 بعد 

توترات ا�ستمرت اأكر من ن�سف قرن. 
اأكر حزماً للقيود  اأن يعلن ترامب ب�سكل خا�س تطبيقاً  وُيفرت�س 

املفرو�سة على ال�سفر اإىل اجلزيرة ال�سيوعية.
الإج��راء على  تاأثري هذا  ال�سعب قيا�س مدى  �سيكون من  اأن��ه  غري 

قطاع ال�سياحة الذي ي�سهد ازدهاراً.
فقد توجه نحو 300 األف اأمريكي اإىل كوبا خالل الأ�سهر اخلم�سة 
145 يف املئة  2017 وهو ما ميثل ارتفاعا بن�سبة  الأوىل من عام 

على مدى عام.
الوليات  م��ن  �سائحاً   284937 كوبا  ا�ستقبلت   2016 ع��ام  ويف 

املتحدة بارتفاع ن�سبته %74 مقارنًة بعام 2015.
وت�سكل ال�سياحة اإحدى املجالت التي ميار�س اجلي�س الكوبي نفوذاً 
اأنه يدير �سركات طريان وفنادق ومطاعم ووكالت تاأجري  اإذ  عليها 

�سيارات ومتاجر كبرية.
احلظر  لرفع  اأي�سا  معار�سته  ترامب  يعلن  اأن  ُيتوقع  خطابه  ويف 
الأمم  مثل  الدولية  املحافل  يف  ال�سيوعية  اجلزيرة  على  املفرو�س 

املتحدة. 

والدها. فقد اختفى  �سنوات، مل تر غوادالوبي اجنيلي�س  �سبع  منذ 
هذا ال�سحايف املك�سيكي بعدما ن�سر مقالة ح�سا�سة، مع انه كان طلب 

عدم ك�سف هويته فيها .
العمر  من  والع�سرين  الرابعة  بلغت  التي  غوادالوبي  تقر  وال��ي��وم، 
اىل عدم  وت�سري  الخ��ت��ف��اء،  ه��ذا  م��ع  التكيف  باأنها جت��د �سعوبة يف 

توقف عمليات القتل.
وتقول لوكالة فران�س بر�س “يوؤملني اأن اأرى اآخرين يختفون لنهم 
على  نتيجة،  اىل  تف�س  مل  التحقيقات  ارى  وان  احلقيقة،  يقولون 
وفقد اأثر اربعة وع�سرون �سحافيا  غرار التحقيق يف اختفاء اأبي”. 
غري   ”19 “ارتيكولو  2003، كما تقول منظمة  املك�سيك منذ  يف 

احلكومية التي تدافع عن حرية ال�سحافة.
وقتل حواىل 100 اآخرين يف الفرتة نف�سها، منهم خم�سة على القل 

يف 2017.
من  كبري  ع��دد  وم��وؤل��ف  امل��رم��وق،  ال�سحايف  فالديز،  خافيري  وقتل 
مع  تعامل  وال���ذي  املك�سيك،  يف  الع�سابات  ك��ارت��ي��الت  ح��ول  الكتب 
�سينالوا  اأي��ار مايو يف كولياكان بولية   15 وكالة فران�س بر�س، يف 

)�سمال(.
ا�ستياء دوليا، وتعهد الرئي�س انريكي بينا نييتو اتخاذ  واأثار مقتله 

مزيد من التدابري حلماية ال�سحافيني.
ادام��ي، مدير  �سلفادور  م�سلحون  �ساعة، خطف   24 من  اأق��ل  وبعد 

�سبكة كانال 6 التلفزيونية املحلية، يف ولية مي�سواكان.
ادام��ي كان  ان  التكتم على هويته،  ب�سهادته طالبا  ادىل  وقال زميل 
يف  ا�ستخدامها  يف  ا�ستبه  للمحروقات  حمطة  حول  حتقيقا  يجري 

ن�ساطات للجرمية املنظمة، بالتواطوؤ مع ال�سلطات.
وكان فقد اأثر والد غوادالوبي، رامون اجنيلي�س �سالبا، يف مي�ساواكان 

اي�سا.

عوا�صم

لندن

مك�سيكو

وا�سنطن

تون�س: تعليق ن�شاط 50 جمعية ب�شبب 
متويالتها اخلارجية

يف تقرير لالأمم املتحدة:

اليابان: �شينزو اآبي يف عني الع�شار...!

�سيكون ماكرون يف موقع قوي لينفذ اأجندته الو�سطية 

للمــرة الأولــى يف تــاريــخ فرنــ�شا.. رئيــ�س يحكـــم بال معار�شــــة!
•• باري�س-وا�صنطن-وكاالت:

النتخابات  من  الأوىل  للجولة  الأول��ي��ة  النتائج  ق��راءة  عند 
اإنفرينيزي  كارلو  كتب  وكما  ن��درك،  الفرن�سية،  الت�سريعية 
اأ�ستاذ م�ساعد للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة نيويورك،  اآ�سيتي، 
�سيا�سية.   معار�سة  بال  حتكم  باتت  الفرن�سية  احلكومة  اأن 
اجلمهورية  اأن حزب”  اأف��ريز  اآ�سيتي يف جملة فورين  وكتب 
حركة �سيا�سية و�سطية �سكلها قبل عام الرئي�س  اإىل الأمام”، 
اأ�سغر  ماكرون  ولي�س  ماكرون.  اإميانويل  اجلديد  الفرن�سي 
الوليد  حزبه  ولكن  نابليون،  عهد  منذ  البالد  يتزعم  رئي�س 

اليوم  مهياأ  الناخبني،  اأ�سوات  من   30% بقرابة  فاز  ال��ذي 
لكت�ساح 400 من اأ�سل 440 مقعداً من اأ�سل 577 مقعداً 
النتخابية  اجل��ول��ة  خ��الل  الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  يف 

الأخرية التي �ستجرى يف 18 يونيو) حزيران(.
حالة ل م�سبوقة

املقاعد  م���ن   70% ب��ن�����س��ب��ة  ال���ف���وز  ل��ك��ون  ال��ك��ات��ب  وي�����س��ري 
الربملانية حالة ل �سابق لها يف تاريخ اجلمهورية اخلام�سة. 
وحتى اأن موؤ�س�سها، �سارل ديغول، مل يكن لي�ستطيع العتماد 
ويف  م��اك��رون،  �سيكون  ذل���ك،  اإىل  ال��غ��ال��ب��ي��ة.   تلك  مثل  على 
اأجندته  لينفذ  ق��وي  موقع  يف  �سئيلة،  معار�سة  وج��ود  ظ��ل 

�سوق  ل�سالح  ج��ذري��ة  اإ���س��الح��ات  ت�سمل  وال��ت��ي  ال��و���س��ط��ي��ة، 
العمل، وتخفي�س حجم القطاع العام، واإعادة اإطالق عملية 

تكامل اأوروبية ل�ستعادة �سراكة فرن�سا مع اأملانيا. 
ف�سل ذريع 

يف الوقت نف�سه، كانت النتخابات مبثابة ف�سل ذريع لأحزاب 
اجلمهوري،  احل��زب  ك��ان  وح�سب،  اأ�سهر  �ستة  فقبل  اأخ���رى. 
ميني الو�سط، واثقاً من الو�سول لكل من الرئا�سة والغالبية 
احلاكمة يف املجل�س الت�سريعي، ولكنه مل يح�سد �سوى 20% 
من احل�سة النتخابية، وهو اليوم مر�سح لك�سب ما بني 90 
اإىل 130 مقعداً يف اجلمعية الوطنية، ومن ال�سعب معرفة 

كيف �سيمار�س وظيفته. 
�سربة كربى

من جهة اأخرى، يلفت اآ�سيتي اإىل �سوء اأداء احلزب ال�سرتاكي 
اخلارج من ال�سلطة يف تلك النتخابات. ويف ظل عدم ح�سوله 
ع��ل��ى اأك���ر م��ن %11 م��ن الأ����س���وات، ب���ات م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
الربملان  25 يف  اإىل   15 بني  ما  اإىل  ع��دد مقاعده  يت�ساءل 
�سيواجه  ل��ه،  وتبعاً  مقعد.   300 لديه  ك��ان  بعدما  اجلديد 
اأق����دم الأح�����زاب الفرن�سية،  اأح���د  احل���زب ال���س��رتاك��ي، وه���و 
البيئة  اأن�سار  مع  حلف  لت�سكيل  ت�سطره  قد  ك��ربى  هزمية 

والأوروبيني وحزب اخل�سر. 

لجـــئ �شـــوري بني �شحـــايـــا البـــرج 
ال�شكنـــي يف لنــــدن 

كاتب عام احلكومة اأحمد زروق

�سينزو ابي يف حمراب القوميني

ديفيد كاي يتهم رئي�س وزراء اليابان

احتجاج من اجل حرية التعبري

•• لندن-وكاالت:

بزن�س  “اإنرتنا�سونال  �سحيفة  يف  ن�سيبة  غامن  الباحث  كتب 
لربيطانيا  ال��ع��رب  احل��ل��ف��اء  ق���رار  اأن  الربيطانية  تاميز” 
يف  النظر  اإع���ادة  اأج��ل  م��ن  للندن  دع��وة  ي�سكل  قطر  مقاطعة 

�سيا�ستها اخلارجية.
وقطع اأكرب ال�سركاء التجاريني يف ال�سرق الو�سط العالقات 
ذلك  وبعد  ال�سغرية.  اخلليجية  قطر  دولة  مع  الدبلوما�سية 
ان�سمت اإليهم الأردن، التي اأعلنت خف�س متثيلها الدبلوما�سي 

مع الدوحة وتقلي�س عالقتها.
اجلزيرة

وعلى مدى اأكر من ع�سرين عاما، �سجعت تلك الدول قطر 
الدوحة  اأن  علماً  الإ�سالمني،  للمتطرفني  دعمها  وق��ف  على 
وت�سمل   . ل��الإره��اب  م��وؤي��دة  ب��اأن��ه��ا  طويلة  ف��رتة  منذ  متهمة 
الت��ه��ام��ات و���س��ائ��ل الإع�����الم ال��ق��ط��ري��ة، م��ث��ل ق��ن��اة اجلزيرة 
قطع  قطر  �سد  العربي  العمل  وي�سمل  بالعربية.  الناطقة 

العالقات القت�سادية.
ال�سركاء العرب

بريطانيا  تنحاز  اأن  اأه��م��ي��ة  ن�سيبة  راأى  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
اإىل �سفقات  بريطانيا  فيه  “ففي ع�سٍر حتتاج  ما  اإىل طرف 
جتارية يف عامل ما بعد خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، 
وذكر  الرئي�سيني«.  العرب  �سركاءها  تفقد  اأن  لندن  ميكن  ل 
اإل  �سريك جت��اري هام لربيطانيا.  ا  اأي�سً اأن قطر هي  ن�سيبة 
حجم  ع�سر  من  اأق��ل  وقطر  بريطانيا  بني  التجارة  حجم  اأن 
التجارة مع الدول العربية الأخرى. كما اأن الولءات القطرية 
ق��د حت���ددت ب��و���س��وح ���س��دي��د، وذل���ك م��ن خ���الل التعبري عن 
اإعجابها باجلماعات الإرهابية . و�سدد على وجوب اإقناع قطر 
بريطانيا  “على  متتثل  مل  واإذا  اختارته،  ال��ذي  امل�سار  بتغيري 

اإعادة تقييم عالقتها معها«.
حزب اهلل وحما�ش

والدليل على دور قطر يف دعم الإرهاب �سديد الو�سوح. فبعد 
وقت ق�سري من قمة الريا�س، اختار اأمري قطر التودد لإيران، 

وبعبارات غري موؤكدة، اأعرب عن اإعجابه بحزب اهلل وحما�س. 
تعر�ست  الإع��الم  و�سائل  اأن  اأك��دت  اأن قطر  الرغم من  وعلى 
اجلماعات  توؤيد  باأنها  الدع���اءات  تنكر  مل  فاإنها  ل��الخ��رتاق، 

الإرهابية. وهذا يف حد ذاته مثري للذهول.
القر�ساوي

الإره��اب��ي��ني يو�سف  ل��الإخ��وان  ال��روح��ي  الأب  وقطر ه��ي مقر 
 2008 ع��ام  يف  بريطانيا  دخ��ول  م��ن  منع  ال��ذي  القر�ساوي 
اأحد  القر�ساوي  ويعترب  النتحارية.  للهجمات  دعمه  ب�سبب 

اأكر امل�ست�سارين تاأثرًيا لدى اأمري قطر.
الديبلوما�سية املزدوجة

الدبلوما�سية  م��ع  الت�سامح  ممكناً  يعد  مل  اأن��ه  ن�سيبة  وراأى 
وفيما  املعتدلة.  الأو�سط  ال�سرق  دول  بني  املزدوجة  القطرية 
قبل  م�سارها  تغيري  اإىل  قطر  للغرب  احلليفة  ال���دول  تدفع 
اإعادة العالقات معها، يرى ن�سيبة اأنه ل ميكن لربيطانيا اأن 

تقف متفرجة. 
ا�ستثمارات قطرية يف بريطانيا

متلك  لها  التابعة  القطرية  والكيانات  قطر  اأن  اإىل  ويلفت 
تقرير  وك�سف  بريطانيا.  يف  ك��ربى  ا�سرتاتيجية  ا�ستثمارات 
�سدر يف مار�س 2017 اأن اأمالك قطر يف بريطانيا هي ثالثة 
اأ�سعاف ممتلكات امللكة. ومثاًل، متلك الدوحة القرية الأوملبية 
يف لندن 2012 ومتجر هارودز. كما متتلك قطر 20% من 
اأ�سهم اآي اأيه جي ال�سركة املالكة للخطوط اجلوية الربيطانية. 
ويف مار�س 2017، قالت قطر اإنها تخطط ل�ستثمار خم�سة 
مليارات جنيه ا�سرتليني يف البنية التحتية يف اململكة املتحدة. 
الإرهاب  بدعم  متهم  لبلد  ال�سماح  ميكن  ل  اأن��ه  امل��وؤك��د  وم��ن 
ال�ستثمار  اأن  ورغ���م  ب��ري��ط��ان��ي��ا.  ال��ت��اأث��ري يف  ه���ذا  مب��م��ار���س��ة 
الأجنبي يف بريطانيا مو�سع ترحيب، خا�سة بعد بريكزيت، اإل 
اأنه ل ينبغي اأن يقو�س الأمن الربيطاين، ويعر�س العالقات 
ال�سرتاتيجية للمخاطر. هذه ال�ستثمارات القطرية و�سعت 
ال�سرق  يف  التقليديني  حلفائها  م��ع  خ���الف  ع��ل��ى  بريطانيا 
الأو�سط، ممن لديهم الكثري لال�ستثمار يف بريطانيا، من دون 

امل�ساكل ال�سيا�سية التي ي�سببها املال القطري.

ل ميكن ال�سماح لبلد متهم بدعم الإرهاب بالتاأثري يف بريطانيا 

بعد قرار مقاطعة قطر.. على لندن اأن تعيد ح�شاباتها؟

اجلبري يلتقي اأع�شاء يف 
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي

الريا�س-وكاالت:

زي��ارت��ه للوليات  ال�سعودي ع��ادل اجل��ب��ري، خ��الل  اأج���رى وزي��ر اخلارجية 
اأع�ساء يف جمل�س  اللقاءات والت�سالت مع  الأمريكية، عدداً من  املتحدة 
)وا�س(  ال�سعودية  الأن��ب��اء  وكالة  يف  ج��اء  ما  وبح�سب  الأم��ري��ك��ي.  ال�سيوخ 
اأج���رى اجلبري ع���دداً م��ن ال��ل��ق��اءات والت�����س��الت م��ع ك��ل م��ن رئي�س جلنة 
العالقات  جل��ن��ة  ورئ��ي�����س  م��اك��ني،  ج���ون  ال�����س��ي��ن��ات��ور  الع�سكرية  ال�����س��وؤون 
ال�سيناتور  ال�ستخبارات  جلنة  وع�سوة  كوركر،  بوب  ال�سيناتور  اخلارجية 
لندزي  ال�سيناتور  ال��دف��اع  خم�س�سات  جلنة  ورئي�س  فاين�ستاين،  داي���ان 
خالل  ومت  مان�سني،  جو  ال�سيناتور  ال�ستخبارات  جلنة  وع�سو  ج��راه��ام، 

اللقاءات والت�سالت بحث املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك. 
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العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/499  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ساجو جو�سيف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد جهاجنري عامل ارمان علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )10438 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
ال�سكوى:MB167165949AE  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  وامل�ساريف رقم 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/6/21 املوافق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، 

وامرت املحكمة بتق�سري ميعاد التكليف باحل�سور خلم�سة اأيام.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3291  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  املثالية للخدمات الفنية  اىل املدعي عليه / 1-اللم�سة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالر�سيد   �سجاد  /حم��م��د  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10720 درهم( وتذكرة عوده  ومو�سوعها 
  mb168276582ae:مببلغ )600 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
�س   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/7/2 امل����واف����ق  الح������د  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2014/559  جتاري  جزئي 
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  عبداهلل  حممد  عي�سى  عليه/1-فهد  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2017/3/3 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ���س.م.ع  التمويل  ل�سالح/دار  اعاله 
تاريخ:2014/1/28  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   37647.20(
وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2014/522  جتاري  جزئي 

القامة  حم��ل  جمهول  رب��ه  عبد  خليل  حممد  �ساكر  عليه/1-معاذ  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2016/6/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/دار التمويل �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
فل�س(  و�سبعة وخم�سون  درهم  �سبعة وع�سرون  الف ومائة  )�سبعة وثالثون  مبلغ 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2014/2/4  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
زاد  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها 
على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2014/427  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-�سالح الدين عوين م�سطفى جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2016/10/14  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ���س.م.ع  التمويل  ل�سالح/دار  اعاله 
والفائدة  فل�سا(  و�سبعني  وت�سعة  دره��م  ع�سر  وت�سعة  و�ستمائة  ال��ف  ع�سر  )�ستة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2014/3/16 
مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  عليه  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

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

حرة  منطقة   - �سولو�سنز  ميديا  انرتاكتيف  1-ادفان�سد   / عليه  املدعي  اىل 
�س.ذ.م.م  لاللكرتونيات  اب��ا  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ���س.م.ح 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
للمدعية مبلغ وقدره )9.200( درهم مع الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 
جل�سة  لها  وحددت  التام.  ال�سداد  وحتى  يف:2011/3/31  احلا�سل  ال�ستحقاق 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثنني  ي��وم  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/288  جتاري جزئي

للعطالت  ���س��رو  ���س��دف   -2 ع��ل��ي��ان  ر���س��ا حم��م��د ح�سني  1-اح���م���د   / امل��دع��ي عليه  اىل 
وال�سقق  جلوريا  فندق  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ����س.ذ.م.م  وال�سفريات 
منطقة حرة ذ.م.م - وميثله مدير الفندق/حممد احمد فريد قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  درهم   )216.697.00( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
9.30 �س  ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء  ي��وم   لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1207  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-با�سيفيك لنظمة املراقبة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 2- با�سيفيك 
كنرتولز كالود �سرف�سيز م.م.ح )فرع دبي( 3- ح�سن �سادات يازدي 3- دليب راهولن 5- كيان 
�سعادت يزدي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك امل�سرق �س.م.ع  وميثله:من�سور 
عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )31.919.357.88( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch2.E.21 بالقاعة  �س   09.30 ال�ساعة     2017/7/3 املوافق  الثنني  ي��وم   جل�سة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/848  جتاري كلي

املدعي/  ان  املدعي عليه / 1-م�سعود حممد خادمي جمهويل حمل القامة مبا  اىل 
م�سرف ابوظبي ال�سالمي - فرع دبي  وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
للبنك  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بالتعوي�س  للمدعي  للق�ساء  بال�سافة  دره��م   )1.421.924.64( وق��دره  مبلغ  املدعي 
بواقع 10% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
بالقاعة  ���س   09.30 ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/7/17    الث��ن��ني  ي��وم   لها جل�سة  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3662  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مودرن ارابي�سك للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ابراهيم حممد ابراهيم حممد زيادة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB172175798AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4276  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�س تي كورير �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  ت��ان��و���س��ك��ودي   /م��وت��ورام��ال��ي��ن��غ��ام 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )14.282.9 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح���ددت    MB173755518AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3966  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-ديكونكت انرتنا�سيونال �سولو�سنز 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بيالي   مونيا  /تريونافوكارا�سو  املدعي  ان  مبا  القامة 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11452 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB171705596AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/7/4 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3686  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  الفنية  اىل املدعي عليه / 1-اوبليفني لالعمال 
مبا ان املدعي /ميان حممد فهيم ر�سا ميان لياقت علي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )60030 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172094400AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2017/7/13 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3123  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برامي لند للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   ظهور  �سهزاد  /عامر  املدعي  ان  مبا 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8338( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB171374544AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3301  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  1-اللوؤلوؤة احلمراء لالعمال   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�سوبون مالو �سوبول مالو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18014.7 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb170745550ae  وحددت لها 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة   2017/7/2 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3630  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ا�سرف خان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /فرحان احمد مريزا حممد اعجاز  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb170962026ae  وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/7/2 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3597  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-زه���رة احل��ي��اة خل��دم��ات احلرا�سة  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ماك�سويل كني ايلوكا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14883 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1800 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE171989116MB  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت بتق�سري املدة  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2152  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رمال ال�سحراء ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البليهي   �سابر  املحمدي  خالد  /املحمدي  املدعي  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28540 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171764428AE/2017:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/7/3 امل�����واف�����ق  الث����ن����ني  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3024  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة املجاز لتجارة ال�سكراب �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  يون�س   حممد  ح�سني  /ناظم  املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   20500( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  وح���ددت    mb170032503ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3175  عمايل جزئي

املدعي /حممد  ان  املدعي عليه / 1-مولوية لوجن جمهول حمل القامة مبا  اىل 
حممد عادل عيد �ساهني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   293.622( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح��ددت    MB171504276AE:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/554  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سم�س اجلزيرة لل�سحن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  /غالم اكرب بري بخ�س  قد 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   11202( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB167845856AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/7/6 امل��واف��ق  اخلمي�س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/954  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الب�سائع  ح��زم  خلدمات  طيب  عليه/1-حممد  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/18  يف الدعوى 
بالزام املدعي عليها  املذكورة اعاله ل�سالح/كنوار حممد ا�سف كانوار حممد يا�سني 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )8910 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا 
التنفيذ  وق��ت  اخ��ر  التحق بخدمة �ساحب عمل  دره��م( ما مل يكن قد  بقيمة )3000 
والزمت املدعي عليها املنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست 
لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  عدا  ما 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1415  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �س.ذ.م.م جمهول 
بتاريخ  2017/5/17  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
املدعي  ب��ال��زام  ميا  لل  احل��ق حممد  ان���ام  ل�سالح/حممد  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
او  عينا  وطنه  اىل  ال��ع��ودة  وبتذكرة  دره���م(   15903( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
وباملنا�سب من  احلكم  ه��ذا  تنفيذ  عند  اخ��ر  �ساحب عمل  بخدمة  يلتحق  ما مل  نقدا 
الر�سوم وامل�سروفات ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2400  عمايل  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  تكنولوجيز  عليه/1-الريامي  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/9  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ت�سرياياث رافايل جاكوب بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )94941 درهم( وبالفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ورف�ست 
لال�ستئناف خالل  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• كيكويت-اأ ف ب�س:

اأ�سهر  منذ  بكد  كيانكايي  بولني  الطبيب  يعمل 
مل�ساعدة الأعداد ال�سخمة من املر�سى واجلائعني 
امليلي�سيات  ب���ني  ال��ع��ن��ف  ت�����س��اع��د  م���ن  ال��ف��اري��ن 
و�سط  كا�ساي  منطقة  يف  الأم��ن  وق��وات  القبلية 

الكونغو الدميوقراطية.
ويقول الطبيب الذي يعمل يف م�ست�سفى كيكويت 
ارت�سمت على وجهه  ق��د  الأ���س��ى  ال��ع��ام وم��الم��ح 
تفادي  اأم���ل  ع��ل��ى  ال��رم��ال  اك���ل  البع�س  “حاول 

املجاعة«.
وارت����ف����اع  ال������دم  ف���ق���ر  م����ن  “يعانون  وي���و����س���ح 
بع�س  م��ع��ددا  واجلروح،”  والإ����س���ه���ال  احل�����رارة 
ملعاجلتها  يكافح  التي  املتعددة  ال�سحية  امل�ساكل 
رغ��م امل����وارد امل��ح��دودة امل��ت��وف��رة ل��دي��ه. وي�سيف 

“جميعهم يعانون من �سوء التغذية«.

 60 بينهم  �سخ�س،  مليون   1،3 نحو  وا�سطر 
كا�ساي،  يف  منازلهم  من  الهرب  اإىل  طفل،  األ��ف 
مئات  القتل  عمليات  من  �سل�سلة  اأوق��ع��ت  بعدما 
ال�سحايا. وت�سري الأمم املتحدة اإىل العثور على 

42 مقربة جماعية على الأقل.
م�سلحون  يواجه  املا�سي،  �سبتمرب  اأي��ل��ول  ومنذ 
موؤيدون للزعيم القبلي كاموينا ن�سابو -- الذي 
باأن  معتقدين  احل��ك��وم��ة   --  2016 ع���ام  ق��ت��ل 
ن�سابو ل يزال على قيد احلياة، مبا ان ال�سلطات 

دفنته دون مراعاة العادات القبلية.
وت�سبب القتال برتاجع حاد يف الو�سع ال�سيا�سي 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  يف  والإن���������س����اين  والأم����ن����ي 
للعنف  �سحايا  ي�سقط  ح��ي��ث  ال��دمي��وق��راط��ي��ة، 
تقريبا.  ي��وم��ي  ب�سكل  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  وتنتهك 
وت��ق��ول الأرم���ل���ة ن��زي��ن��غ��ا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 

“ظهرت امليلي�سيا فجاأة وجمعت ال�سكان«.

منت  على  م�سلحني  ع�سرة  ح��وايل  اأن  واأ���س��اف��ت 
ق��رب قريتها يف ما�ساي  و���س��ل��وا  ن��اري��ة  دراج����ات 
و�سهام،  واأق��وا���س  مناجل  حاملني  م��اي��و  اأي���ار  يف 
مدعني على حد قولها، اإنهم �سيحررون النا�س. 
اإل اأن��ه��م ب��دل م��ن ذل���ك، ق��ام��وا ب��اإح��راق منازل 

القرويني وقطعوا راأ�س زوجها.
وت��ق��ول ال�����س��ي��دة ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 30 عاما 
زوجها  اإن  واأبي�س ممزق  اأحمر  قمي�سا  مرتدية 

كان ممر�سا واتهموه بالعمل مع احلكومة. 
رف�سوا  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�س  اأرب��ع��ة  قتلوا  واأ�سافت 
معار�سة  اإىل  ال��داع��ي��ة  ر�سالتهم  اإىل  الن�سياع 

احلكومة.
اأطفالها  م��ع  نزينغا  ف���رت  زوج��ه��ا،  مقتل  وب��ع��د 
اخلم�سة من منزلهم حيث �ساروا لعدة اأيام قبل 
م�ساعدة  على  احل�سول  م��ن  اأخ���ريا  يتمكنوا  اأن 
 350 لنقلهم اإىل كيكويت، التي تبعد اأكر من 

كلم عن املكان.
ن���ازح، معظمهم من  األ��ف   17 ب��ني  والعائلة ه��ي 
لدى  ت�سجيلهم  �سيتم  الذين  والأط��ف��ال،  الن�ساء 
املفو�سية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ل��ط��ات يف 

العليا لالجئني التابعة لالأمم املتحدة.
وم��ن��ذ ن��ي�����س��ان اب���ري���ل، و���س��ل ح����وايل 30 األف 
ال��ق��ت��ل وال��ت�����س��وي��ه والعنف  ���س��خ�����س ف����روا م���ن 

اجلن�سي يف الكونغو الدميوقراطية وو�سلوا اإىل 
الالجئني  وك��ال��ة  طالبت  فيما  امل��ج��اورة  ان��غ��ول 
الأممية باملزيد من املوارد للتعامل مع تدفقهم.

املوؤيدين  امل��ت��م��ردي��ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وات��ه��م��ت 
���س��ل�����س��ل��ة م���ن الأعمال  ب�����س��ن  ن�����س��اب��و  ل��ك��ام��وي��ن��ا 
كذلك  ال��ك��ون��غ��ويل  اجل��ي�����س  متهمة  ال��وح�����س��ي��ة، 

با�ستخدام القوة املفرطة.

•• الفجر - بيري ها�صكي
 - ترجمة خرية ال�صيباين

كوكب  ع��ل��ى  ال�ساخنة  امل��ن��اط��ق  ب��ني جميع  م��ن     
قائمة  اىل  ب�سرعة  ت��ع��ود  منطقة  ه��ن��اك  الأر�����س، 
ترامب  دون��ال��د  وي��واج��ه  اأفغان�ستان.  الأول���وي���ات: 
البلد  هذا  اىل  تعزيزات  لإر�سال  جرنالته  �سغط 
ح��ي��ث ت��خ��و���س ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأط����ول ا�ستباك 

ع�سكري لها منذ احلرب العاملية الثانية.
    وك��ان ب��اراك اأوب��ام��ا قد قل�س ب�سكل كبري عدد 
مبا  اأفغان�ستان،  يف  الأمريكية  الع�سكرية  ال��ق��وات 
ي��اأم��ل يف الن�سحاب  وك��ان  األ��ف رج��ل،  يفوق مائة 
فقط  يكتف  مل  ال�سلطة.  ي��غ��ادر  ان  قبل  النهائي 
ب���ع���دم ال���ن���ج���اح، وامن�����ا خ���ّل���ف و���س��ع��ا اأم���ن���ّي���ا من 
اخلطورة ما ُيجرب خليفته على اتخاذ قرار �سريع: 
اإعادة النخراط يف احلرب، اأو ترك امليدان مرتعا 
حلركة طالبان التي ت�سيطر ا�سال على ما يقارب 

ن�سف البالد وحوايل ثلث ال�سكان.
�سلبياته  فكل خيار يحمل  �سهال..  لي�س  القرار     

يف اح�سائه.
- اإر����س���ال م��زي��د م��ن ال���ق���وات مم��ك��ن، ول��ك��ن لأي 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة؟ اجل��م��ي��ع يف وا���س��ن��ط��ن، ب����دءا من 
اإمكانية حلل ع�سكري  اأنه ل  اجل��رنالت، يدركون 
اأي  خ���دم���ة  اذن يف  الأف����غ����اين؛  ل��ل�����س��راع  حم�����س 
وهذا  “الزيادة”،  ه���ذه  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأو  البنتاغون  عند  ج���واب  ل  اجل��دي��د؟  الت�سعيد 

البيت الأبي�س.
   - عدم تعزيز القوات الأمريكية يف مواجهة حركة 
اجلهادية  اجلماعات  مواجهة  يف  واأي�سا  طالبان، 
البالد،  يف  انت�سبت  ال��ت��ي  وداع�����س  ال��ق��اع��دة  مثل 
ان  فهل  ال�سقوط.  خطر  اىل  كابول  نظام  ُيعّر�س 
لتحّمل  ا�ستعداد  على  ال��ي��وم  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

املخاطرة ال�سيا�سية ب�خ�سارة كابول؟
   ان حرب اأفغان�ستان هي ق�سة هزمية معلنة رغم 
انها بداأت بانت�سار �سريع عام 2001 عند التدخل 
الأمريكي الذي تقرر اإثر هجمات 11 �سبتمرب. مت 
طرد طالبان وحلفائها اجلهاديني بتنظيم القاعدة 
من كابول، وقد جلاأ جزء منهم اىل املناطق القبلية 

يف باك�ستان حيث اقاموا مالجئ ومالذات.

مئات الآلف من الأرواح
    بعد �ستة ع�سر عاما، 800 مليار دولر )اقروؤوا 
الآلف  ومئات  ابُتلعت،  دولر(  مليار   800 جيدا، 
والكندية  والأم��ري��ك��ي��ة  الأف��غ��ان��ي��ة   - الأرواح  م��ن 
وامل���اأزق ظّل  ال��خ - زه��ق��ت،  والأمل��ان��ي��ة والفرن�سية، 
قائما. وما زالت احلرب تكلف اخلزانة الأمريكية 

3 مليارات دولر �سهريا.
31 مايو،  ال��ذي وقع يف كابول     واأظهر الهجوم 
اآمنة  منطقة  يف  مفخخة  �ساحنة  انفجرت  عندما 
وال���وزارات  الرئا�سي  الق�سر  ت�سم  العا�سمة  م��ن 
وال�����س��ف��ارات الأج��ن��ب��ي��ة، واأ���س��ف��ر ع��ن مقتل150 
الأفغاين  النظام  �سعف  اأظ��ه��ر  اجل��رح��ى،  وم��ئ��ات 

و”رعاته” الغربيني.
تظاهروا  الذين  كابول،  �سكان  الهجوم  اأغ�سب     

و����س���ط امل���دي���ن���ة ���س��د ع����دم ق�����درة ال�����س��ل��ط��ة على 
حمايتهم. فتح اجلي�س النار على املتظاهرين، مما 
مزيدا  م�سيفا  اأ�سخا�س،  خم�سة  مقتل  عن  اأ�سفر 

من املاأ�ساوية على م�سهد ماأ�ساوي بطبيعته.
الف جندي   5 ار�سال  المريكي     طلب اجلي�س 
ا�سايف على القل اىل اأفغان�ستان، ليعززوا �سفوف 
8400 جندي بقوا يف اأفغان�ستان اىل جانب ب�سع 
لبلدان  ان  كما  اخلا�سة.  القوات  اأف��راد  من  مئات 
لتدريب  ك��وادر  اأي�سا  ال��دويل  التحالف  اأخ��رى يف 

اجلي�س الأفغاين.

بانون واجلرنالت
   طلب التعزيزات هذا على طاولة دونالد ترامب، 
 20 يف  الأب��ي�����س  البيت  اإىل  و���س��ول��ه  منذ  ال���ذي، 
انتخابه،  ن���ادرا لأف��غ��ان�����س��ت��ان. قبل  ت��ط��رق  ي��ن��اي��ر، 
الع�سكرية  للعمليات  ب�سدة  منتقدا  ت��رام��ب  ك��ان 
العراق  غزو  عن  بنف�سه  ن��اأى  انه  علما  اخلارجية، 

بعد اأن اأيده يف البداية.

   وم��ن��ذ و���س��ول��ه اإىل ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س، ب���دا اأقل 
ح�سما يف هذه امل�سالة، ومل يرتدد يف ق�سف قاعدة 
ج��وي��ة ���س��وري��ة، وا���س��ت��خ��دام ال��ق��وات اخلا�سة على 
اأو ت�سليح الأك��راد ال�سوريني لتي�سري  عدة جبهات، 

الهجوم على الرقة، معقل داع�س يف �سوريا.
من  ج��زء  لأفغان�ستان؟  بالن�سبة  �سيقرر  ف��م��اذا     
ال��ت��ي يحتلها  اخل��ا���س��ة  امل��ك��ان��ة  يكمن يف  اجل����واب 
اجلرنالت يف اإدارته: اجلرنال جيم ماتي�س، وزير 
الدفاع، اجلرنال جون كيلي، وزير الأمن الداخلي، 
يف  القومي  الأم��ن  م�ست�سار  مكما�سرت،  واجل��رنال 

البيت الأبي�س.
    وق���د خ���دم اجل�����رنال م��ات��ي�����س وم��اك��م��ا���س��رت يف 
هذا  لإخ�����س��اع  ا���س��ت��ع��داد  على  ولي�سا  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 
البلد - واللفي قتيل اأمريكي منذ عام 2001 - 

حل�سابات الربح واخل�سارة.
امل�ست�سار اخلا�س  بانون،  �ستيف  اأمامهم  ولكن      
ل��دون��ال��د ت���رام���ب، وال�����س��ح��ف��ي ال�����س��اب��ق يف موقع 
اليمني امل��ت��ط��رف ب��ري��ت��ب��ارت، ال���ذي ي��ع��ار���س هذه 

املغامرات اخلارجية.

»مقربة الإمرباطوريات«
اأ�سارت  اأن��ه، وكما  القرار يف     تتمثل �سعوبة ه��ذا 
موؤخرا،  تاميز”  “نيويورك  ل�سحيفة  افتتاحية 
اأن يكون  اأح��د ب��ات ق��ادرا على حتديد ما ميكن  ل 
انت�سارا يف اأفغان�ستان، ول ما هو الفارق الذي قد 
ي�سنعه 3 الف اأو 5 الف رجل يف الو�سع احلايل، 

غري ك�سب الوقت.
اأن يرى الهزمية املكتوبة م�سبقا     ول اأحد يريد 
يف واقع البالد. ويرى ال�سحايف جان بيار بريين، 
)دار  ال�سكندر”  حلم  �سد  “اجلهاد  كتاب  موؤلف 
من  اأفغان�ستان  عن  رواي��ة  وه��ي  �سوي(،  لو  الن�سر 
330 قبل امليالد اىل اليوم، وقد حت�سلت يف الآونة 
الخرية على جائزة جوزيف كي�سيل 2017، يرى 

ان الغرب قد خ�سر فعال:
   ه���ذه ال��ه��زمي��ة امل��ذل��ة، ل ت��ري��د دول ال��غ��رب اأن 
احلقها  م��ن  لأن  ع��ن��ه��ا  تعاميهم  وي�����زداد  ت���راه���ا. 

�سيء،  ب�سكل  م�سلحة  نظامية،  غري  ع�سابات  بهم 
واأقل  التجهيز،  و�سيئة  رديء،  نحو  على  وم��درب��ة 
عددا بع�سرات املرات. كما انها حتيل اإىل ف�سل غزاة 
�سابقني: الربيطانيون ثالث مرات – وكانت اأول 
 - قليلة  �سنوات  قبل  نابليون  هزموا  ان  بعد  م��رة 
الرو�س، وقبلهم جيو�س اأجنبية اأخرى اأ�سغر على 
غرار اليرانيني ...ولي�س من دون �سبب ان �سميت 

‘مقربة الإمرباطوريات’ اأر�س الأفغان.
   هذه الهزمية هي غري مقبولة اي�سا، لأن الغرب 
مالذا  ت�سبح  وه��ي  اأفغان�ستان  ي��رى  اأن  يقبل  ل 
ل��ل��ج��ه��ادي��ني م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، ك��م��ا كان 
احلال مع رجال اأ�سامة بن لدن اىل عام 2001. 
التاريخ،  من  قا�سية  مفارقة  وه��ي  ك��ان،  وان  حتى 
ه����وؤلء اجل��ه��ادي��ني ق��د ا���س��ت��ف��ادوا يف ال��ب��داي��ة من 
اجلي�س  يقاتلون  كانوا  حينما  الأمريكي  ال�سخاء 

ال�سوفياتي ...
    ويكون الأمر غري مقبول اي�سا، لأن النت�سارات 
والرقة  ال��ع��راق  امل��و���س��ل  يف  ب��اه��ظ  بثمن  املحققة 

���س��وري��ا ح��ال��ي��ا، ق��د ت��دف��ع ال��دول��ي��ة اجل��ه��ادي��ة اىل 
الهجرة لالأرا�سي الأفغانية. وهذا حتّول يف املركز 
يف  اجلهادية  العمليات  تو�سع  ُي�ساحب  اأن  ميكن 

اآ�سيا، كما نرى يف الفلبني ويف بنغالدي�س.
  ووفق هذا املنطق، فان تعزيزات اأمريكية حمدودة 
�سيكون لها ف�سل احلفاظ على اأفغان�ستان يف حالة 
انعدام التوازن، ومنع الن�سر الكامل لطالبان، دون 

ان ت�سمح بهزميتهم املطلقة.
   �سيطيل هذا الو�سع اأمد معاناة ال�سعب الأفغاين، 
الواقع يف كما�سة بني مقاتلني من جميع الأنواع، 
اجليو�سيا�سية  والطموحات  الأ�سوليني،  و�سغط 
ل��ل��ج��ريان وال��ق��وى ال��ع��ظ��م��ى، ودول����ة ع��اج��زة، ويف 

كثري من الأحيان غري موجودة.

واحلل ال�سيا�سي؟
   يدعو بع�س اخلرباء اإىل حل �سيا�سي عن طريق 
الوحيد  ال�سبيل  باعتباره  طالبان  م��ع  التفاو�س 
وقد جرت حماولت  املفرغة.  العنف  لك�سر حلقة 

للتفاو�س دون جدوى.
    ول��ك��ن م��ا ه��و ال��ث��م��ن ال���واج���ب دف��ع��ه لتحقيق 
ال�����س��الم م���ع ط��ال��ب��ان؟ م�����ازال ل���ذك���رى مرورهم 
ال��ن�����س��اء وال�سباب  ب���ني  ق��ا���س��ي��ا  ب��ال�����س��ل��ط��ة ���س��دى 
وج��م��ي��ع ال���ذي���ن ل ي���ري���دون ال��ع��ي�����س حت���ت نظام 
ظالمي. اننا بعيدون عن دخول القوات الأمريكية 
اىل كابول عام 2001 كمحررة، حاملة معها اآمال 

مل تتحقق ابدا.
ال�سا�سات  على  الآن  يعر�س  ج��دا  رديء  فيلم      
الفرن�سية، اآلة احلرب، بطولة براد بيت، يروي ق�سة 
ماكري�ستال  �ستانلي  اجل��رنال  اقامة  عن  واقعية، 
يف  الأطل�سي  احللف  ل��ق��وات  كقائد  اأفغان�ستان  يف 
ماكري�ستال  و2010.   2009 ع��ام��ي  ال���ب���الد 
�ستون  رولينغ  جملة  يف  ن�سر  مقال  اإث��ر  ب��ه  اطيح 
علنا  ينتقدون  وم�ساعديه  اجل��رنال  ان  كيف  روى 
باراك اأوباما قائدهم الأعلى، والفيلم هو اقتبا�س 
لكتاب ال�سحفي برولينغ �ستون، مايكل ها�ستينغز: 
امل����راوغ����ون: ال��ق�����س��ة ال��وح�����س��ي��ة وامل��رع��ب��ة حلرب 

اأمريكا يف اأفغان�ستان.
   ه���ذا ال��ه��ج��اء ال��ك��اري��ك��ات��وري، ي��ح��ت��وي م��ع ذلك 
التي تدل على حالة  على بع�س عنا�سر احلقيقة 
الرباك وال�سطراب والفو�سى التي عليها القوات 
المريكية وهي تقود حربا م�ستحيلة يف هذا البلد. 
وهكذا يواجه اجلرنال جنديا تائها يقول له اإنه ل 
يفهم املهمة، واإنه ل يعرف كيف ميّيز بني اأفغاين 
�سديق واأفغاين عدو، وانه يف امام حالة ال�سك تلك 

من الأف�سل اإطالق النار لإنقاذ جلده. 
   و�سل ماكري�ستال اىل اأفغان�ستان مزهّوا ومتّوجا 
بنجاح ا�سرتاتيجيته الزيادة يف العراق، وهي تعني 
ار���س��ال ت��ع��زي��زات ك��ب��رية ل��ف��رتة حم����دودة، لتغيري 
م��ي��زان ال���ق���وى، غ��ري ان اجل�����رنال، جن��م اجلي�س 
التي  الغزاة”  “مقربة  اإىل  ان�����س��م  الأم���ري���ك���ي، 
اإح���داث  ب���ريان، م��ن دون  حت��دث عنها ج��ان بيري 

تغيري جذري يف الو�سع.
   وهذا يدفع دونالد ترامب للتفكري �ساعة يتخذ 
ق��راره، القرار الأكر ثقال من حيث عواقبه منذ 

و�سوله اإىل البيت الأبي�س. 

�شهر ترامب يخ�شع للتحقيق ب�شاأن التدخل الرو�شي
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأفادت �سحف اأمريكية باأن التحقيق الذي يجريه املدعي العام اخلا�س 
الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات  يف  الرو�سي  التدخل  مبلف  املكلف 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ���س��ه��ر  ك��و���س��رن  ج��اري��د  �سي�سمل  م��ول��ر  روب����رت 
امل�ستقل  املحقق  اإن  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  وقالت  ترامب.  دونالد 
يدققوؤ حالًيا يف البيانات املالية وال�سفقات التي قام بها كو�سرن كبري 
م�ست�ساري ترامب. و�سددت ال�سحيفة على اأن تو�سيع نطاق التحقيق 
جنح  عن  يبحثون  املحققني  اأن  اإىل  م�سرية   ، كبرًيا  منعطًفا  ي�سكل 

مالية حمتملة ارتكبها مقربون من ترامب.
وكانت ال�سحيفة اأوردت يف وقت �سابق اأم�س اخلمي�س نقاًل عن م�سادر 

ال�ستخبارات  م�سوؤويل  كبار  حالًيا  ي�ستجوب  مولر  اأن  تك�سفها  مل 
لتحديد ما اإذا كان الرئي�س الأمريكي حاول اإبطاء اأو عرقلة التحقيق 

ا تواطوؤًا ممكًنا بني مقربني من ترامب ورو�سيا. الذي ي�سمل اأي�سً
قائاًل:  تويرت  التحقيق عرب  م�سار  بعدها غا�سًبا على  ترامب  وعلق 
اإثبات،  اأي  يجدوا  مل  الرو�سية،  الق�سية  عرب  زائًفا  ت��واط��وؤًا  فربكوا 

والآن اجتهوا اإىل عرقلة �سري العدالة يف هذه الق�سية الزائفة.
كما ندد يف تغريدة ثانية باأ�سخم حملة ا�سطهاد يف التاريخ ال�سيا�سي 

للوليات املتحدة.
ا  خ�سو�سً الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإىل  بالن�سبة  ك��ب��رًيا  ال��ره��ان  وي��ب��دو 
املجال  �ستف�سح  العدالة  �سري  عرقلة  على  اإثباتات  جمع  اإمكانية  اأن 
خلو�س اآلية لعزله. وتابعت ال�سحيفة نقاًل عن م�سادر مل تذكرها اأن 

ا تواطوؤًا ممكًنا بني مقربني من ترامب ورو�سيا  التحقيق ي�سمل اأي�سً
اأثناء احلملة النتخابية للملياردير.

“اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  مدير  حتدث  املا�سي  الأ�سبوع  ويف 
بي اآي” ال�سابق جيم�س كومي الذي اأقاله ترامب يف 9 اآيار مايو عن 

ممار�سة الرئي�س الأمريكي �سغوًطا يف التحقيق ب�ساأن رو�سيا.
وتابعت ال�سحيفة اأن مولر طلب على ما يبدو ا�ستجواب خم�سة من 
الإدلء  على  منهم  ثالثة  واف��ق  ال�ستخبارات  اأج��ه��زة  م�سوؤويل  كبار 
ب�سهادتهم هم دانيال كوت�س مدير ال�ستخبارات ومايك روجرز مدير 
وكالة المن القومي “ان ا�س ايه” ونائبه ال�سابق ريت�سارد ليدجيت.

الأ�سبوع   اإعتباًرا من  تبداأ  اأن  ال�ستجواب ميكن  اأن جل�سات  واأ�سافت 
املقبل.

نازحون يف الكونغو الدميوقراطية 
يتحدثون عن فظائع

القرار لي�ش �سهال.. وكل خيار له �سلبياته:

اأفغان�شتان: هل �شيختار ترامب الت�شعيد اأم الهزمية...؟

اأملانيا قلقة من تاأثري العقوبات 
�شد رو�شيا على اأوروبا 

•• برلني-رويرتز:

مريكل  اأجنيال  امل�ست�سارة  اإن  اجلمعة  ام�س  الأملانية  احلكومة  با�سم  متحدث  قال 
قلقة من اأن توؤدي عقوبات اأمريكية مقرتحة �سد رو�سيا اإىل فر�س غرامات على 

�سركات اأوروبية وا�سفا التحرك الأمريكي باأنه غريب.
ب�ساأن  رو�سيا  على  عقوبات  فر�س  الأرب��ع��اء  ي��وم  الأم��ري��ك��ي  ال�سيوخ  جمل�س  واأق���ر 
تدخلها يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية العام املا�سي مبا يف ذلك بع�س العقوبات 
على م�سروعات رو�سية للطاقة. ومل تكن اخلطوة الأمريكية من�سقة مع حلفاء يف 

الحتاد الأوروبي.
اأن  برلني  يف  ال�سحفيني  زاي��ربت  �ستيفن  الأملانية  احلكومة  با�سم  املتحدث  واأبلغ 
مريكل ت�سعر بنف�س القلق من العقوبات اجلديدة الذي عرب عنه وزير اخلارجية 
زيجمار جابرييل وامل�ست�سار النم�ساوي كري�ستيان كرين خالل بيان م�سرتك اأم�س 
نف�س  لها  بالن�سبة  يثري  الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  ق��رار  زاي��ربت  وق��ال  اخلمي�س. 
الأ�سئلة التي اأثارها لدى ال�سيد كرين وال�سيد جابرييل. هذا... حترك غريب من 

جمل�س ال�سيوخ الأمريكي .
واأ�ساف اأن من الغريب اأن تف�سي عقوبات تهدف اإىل عقاب رو�سيا على التدخل يف 

النتخابات الأمريكية اإىل فر�س عقوبات على �سركات اأوروبية.

- حرب اأفغان�ستان ق�سة هزمية معلنة رغم انها بداأت بانت�سار �سريع 
- جرنالت البيت الأبي�ش يواجهون �ستيف بانون املعار�ش للمغامرات اخلارجية

- ل اأحد يقدر على حتديد ما ميكن اأن يكون انت�سارا يف اأفغان�ستان
- الهزمية غري مقبولة لأن الغرب يرف�ش اأن يرى اأفغان�ستان ت�سبح مالذا للجهاديني من جميع اأنحاء العامل

- و�سل ماكري�ستال اىل اأفغان�ستان متّوجا بنجاحه يف العراق اإل اأنه ان�سم اإىل مقربة الغزاة دون اإحداث تغيري جذري
- قبل انتخابه رف�ش ترامب العمليات الع�سكرية اخلارجية ومنذ دخوله البيت الأبي�ش بدا اأقل ح�سما يف هذه امل�سالة

الهجوم على كابول اأظهر �سعف النظام الأفغاين ورعاته الغربينيال�سعب الفغاين بني املطرقة وال�ستدانترامب وجرنالته والقرار ال�سعب

ماكري�ستال ان�سم اإىل مقربة الغزاة دون اإحداث تغيري جذري �ستيف بانون يرف�س املغامرات اخلارجية
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   يف  الدعوى 2017/3903  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ف��ل��ور دك للمقاولت  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /بيني فارجي�س فارجي�س ماتاي  قد  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )82000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
وحددت    mb171792939AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
 ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة   2017/7/2 املوافق  الحد  يوم  لها جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3654  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي /م��وه��ان لل  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26310 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB170561618AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4867  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سما للحديد واخلدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا املطالبة  مب��ا ان امل��دع��ي /ن��ي��ك م��ون��ت��ان��ا  ق��د 
درهم(   7000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   89640( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB173922149AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة   2017/7/13 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2017/195  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �سده / 1-ات�س ال جي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املتنازع / املركز العربي للدرا�سات الهند�سية وميثله:منى احمد عبدالعزيز 
ي��و���س��ف ال�����س��ب��اغ ق��د اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خبري 
متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21   ال�ساعة 9.30 �س مبكتب امل�سلح  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

الت�شويات    الودية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/706 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  مهند ح�سن زيتوين  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مروة م�سلط ال�سيد وميثله:خمتار حممد 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  باقر غ��ري��ب  
دره��م اىل طالب  وق��دره )97441(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/645  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- تاون �سكوير لال�ستثمار ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/حممد عنايت بهويال وال وميثله:علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي
ي���وم اخلمي�س  ك��ل��ي  ال���دع���وى رق��������م:2013/320 ع��ق��اري  ال�����س��ادر يف  ب��احل��ك��م  نعلنكم 

بتاريخ:2016/6/23   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1302322( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ  متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 

ن�سر هذا العالن. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/72  ا�شتئناف تظلم جتاري    

القامة  ق��ب��الن  جم��ه��ويل حم��ل  رام���ي �سالح   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف / نور الدين مو�سى ر�سيد حتاملة وميثله:امل خمي�س 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  البلو�سي   حممد  دروي�س 

رقم 2017/60 تظلم جتاري بتاريخ:2017/4/4     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/12 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/210  تظلم مدين
ال��ب��ن��اء ذ.م.م جمهول  م���واد  ل��ت��ج��ارة  املتظلم ���س��ده / 1-ال��ن��ج��م الوح���د  اىل 
�سالح  وميثله:ي�سلم  فلو  ب��الين  �سينجارو   / املتظلم  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سعدي  احمد 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 739/2015 امر على عري�سة جتاري والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/18   ال�ساعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1727  جتاري جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  التميمي  ع��ب��داهلل  حممد  علي  1-حم��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
���س.م.ع وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد  املدعي/م�سرف الم��ارات ال�سالمي  ان  مبا 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  تهلك قد 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )147379.33(
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
 Ch 1.C.12 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة  املوافق 2017/6/20  جل�سة يوم الثالثاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  ، ويف حالة تخلفك  الأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1582  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ماهيا ان�ساءات برتول توريزم تكريت ليمتد �سركت )فرع �سركة اجنبية( 
للخدمات  امل��دع��ي/دن��اج��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  اوراك  مديرها/كينان  وميثلها 
�س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي قد اأقام عليك الدعوى 
 )197.617.00( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
املدعي  وبالزام  ال�سداد  متام  وحتى  ت��اري��خ:2016/8/16  من   %12 القانونية  والفائدة  دره��م 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  عليها 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �س   08.30 ال�ساعة   2017/7/5
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/393 تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �سده/1-  مهران نور غول خان  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  طالب التنفيذ/رباب حممد فاروق قا�سم حممد فاروق قا�سم  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر 
يف الدعوى رقم:2016/248 احوال نف�س م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )104280( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/412  جتاري  جزئي 

كون�ستانتني  امل��دخ��ل/2  اخل�سم  ح��رة  منطقة  غلوبال  لكجوري  عليه/1-ذا  املدعي  اىل 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  روت��ار  امل��دع��ي/ان��ا  ان  الق��ام��ة مبا  د�سكالو جمهويل حمل  كاتالني 
ل�سالح/انا  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/4/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
روتار بالزام املدعي عليهما بالت�سامن باداء مبلغ )100.000( درهم والفائدة القانونية 
درهم   )25.000( ومبلغ  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2015/12/20  من  �سنويا   %9 بواقع 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ:2015/12/2 وحتى متام ال�سداد والزمتهما 
بالت�سامن وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/269  مدين كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1- من�سور اق��اب��ال دان�����س ب��ور جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ حممد معني حممد �سادق حقيقت كو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره )6.000.000( درهم عن ال�سرار 
وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 بواقع  والفائدة  به  حلقت  التي  الدبية  املادية 
املوافق   الثالثاء  يوم   لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  ال�سداد  متام 
2017/6/20   ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/83  مدين  جزئي 

اىل املدعي عليه/1-يحيى زكريا خليل عثمان خليل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/كيلى روندون ما�سادو قد اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/6/1 احلكم التمهيدي التايل:بتوجيه اليمني 
احلا�سمة للمدعي عليه بال�سيغة الآتية )اق�سم باهلل العظيم انه لي�س للمدعي 
درهم  الف  دره��م ع�سرة  اي م�ستحقات ماليه يف ذمتي متثل يف مبلغ 10000 
املحكمة جل�سة يوم الثنني  ، وح��ددت لها  اق��ول �سهيد(  كقر�س واهلل على ما 
حللف   ch2.D.18:القاعة يف  �سباحا  ال�ساعة:09.30  امل��واف��ق:2017/6/19 

اليمني احلا�سمة ولعالن املدعي عليه باحلكم التمهيدي بالن�سر. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1839  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة الرا�سي اخل�سراء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�ساريع املهارة لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م وميثله:عبداهلل ح�سن احمد 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  طاهر قد 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )2770160( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
والتعاب.  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه  مع  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2017/6/20 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم   جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2014/1851  جتاري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1-عبداهلل �سعيد حممد �سعيد الكدري احلب�سي جمهول حمل 
يف    2015/8/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/دار التمويل �س.م.ع بالزام املدعي عليه )عبداهلل 
�سعيد حممد �سعيد الكدري احلب�سي( بان يوؤدي للمدعية )دار التمويل �س.م.ع( 
مبلغ وقدره )114.272.71( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من:2014/6/3 وحتى 
متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3667  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�س جي ب�ست خلدمات مكافحة احل�سرات ���س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��ول��وم��ون ك��ل��م��ا دي����از  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )54147 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
ال�سكوى:mb170114302ae  وحددت  )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/13 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3071  عمايل جزئي
واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  ال��ع��ام��ة  امل���واد  لنقل  1-ازه����ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
���������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���س��ف��ي��ق اأن�����ور ع��ب��د املجيد  
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)38367 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB171575694AE:ال�سكوى
2017/7/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3044  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ن��وب��ل��ي�����س اخل��ل��ي��ج �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /���س��ه��داد ع��ل��ي ع��ب��داهلل ال�����س��ي��ع��ري  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   20000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
املوافق  الحد  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:MB170641719AE  وحددت 
2017/7/2 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4123  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  التاأمني  لو�ساطة  الف�سي  املدعي عليه / 1-الكوكب  اىل 
القامة مبا ان املدعي /رميا جريولد برا�ساد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )40931 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
ال�سكوى:MB171631064AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/6/22 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/04872/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : انانا لالعمال الفنية - �س ذ م م  

مبا اأن املدعي : الرمل البي�س لدارة العقارات - �س ذ م م    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04872/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من اجرة من تاريخ 2017/5/26 وحتى الخالء التام 
وحتى   2016/12/26 من  للفرتة  للماجور  الج��رة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/5/25 فرت�سد بذمته مبلغ 13125 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء 

يف 2017/4/24 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/12/26 وحتى 
اج��رة حتى  ال�سداد وما ي�ستجد من  بالن�سر يف 2017/4/24  ميتنع عن  2017/5/25 ورغ��م اخطاره 

تاريخ الخالء التام 
امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  امل�ستاجر هو  الزام بت�سليم م�ستندات - ان 

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

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/6/18  ال�ساعة 
1.00بعد الظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ايام من تاريخ  امل�سافة اىل ثالثة  اأمر بتق�سري مدة  ، وقد  املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ف�س 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12048 بتاريخ 2017/6/17   
 اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/04615/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : الوين فرانكلني د�سوزا جوهان د�سوزا  

مبا اأن املدعي : �سركة الزاجل للعقارات    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04615/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  ان��ه  مالية-  مطالبة 
يف  اخ����ط����اره  ورغ�����م   2017/5/12 وح���ت���ى   2017/4/30 م���ن  ل��ل��ف��رتة 

2017/3/30 ميتنع عن ال�سداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد 
الق�سائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  1.00ب��ع��د  ال�ساعة   2017/6/18 املوافق 
ف�س  م��رك��ز  مبقر  واملنعقدة  الإب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة  ال��راب��ع��ة(  )اللجنة 
امل�سافة  م��دة  اأم��ر بتق�سري  ، وق��د  ال��دع��وى  الإي��ج��اري��ة لنظر  املنازعات 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �شفرت
رامي�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند   ، ن��ي�����س��اد  ب���ر����س���اد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8093514( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6412274

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / ر�سوان ا�سرف 

باك�ستان   ، ا����س���رف  حم��م��د 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

يجده  من   )1847732(

عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/4108717

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / ���س��الح ال��دي��ن م��ه��ي��وب �سعيد 
����س���ف���ره رق���م  ال���ي���م���ن اجل���ن�������س���ي���ة - ج�������واز   ،
الت�سال  عليه  ي��ج��ده  م��ن   )6083800(

بتليفون رقم 050/8212110 
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الفجر الريا�ضي
الإمارات وال�شعودية والبحرين وم�شر توؤكد لـ" اإيكاو " اأنها مل تفر�س اأي قيود على �شركات 

الطريان الأجنبية عدا ال�شركات القطرية وتلك امل�شجلة بقطر
•• اأبوظبي-وام: 

البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية  واململكة  الإم�����ارات  دول���ة  اأك���دت 
اتخذتها  التي  الإج���راءات  ونظامية  قانونية  العربية  م�سر  وجمهورية 
ب�ساأن قطر و امل�ستمدة من حقوقها ال�سيادية املنبثقة من القانون الدويل 
واملتوافقة مع قرارات جمل�س الأمن ومنها القراران 2309 و 1373 
الطريان  اتفاقية  واح��رتام  اأ�سكاله  بجميع  الإره��اب  مبكافحة  املتعلقان 

املدين الدويل " اتفاقية �سيكاغو 1944 " وجميع مالحقها.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها ملقر منظمة الطريان املدين الدويل 
" اإيكاو " مبدينة مونرتيال الكندية اأم�س الأول اخلمي�س كل من معايل 
املهند�س  ومعايل  ال�سعودي  النقل  وزي��ر  احل��م��دان  عبداهلل  بن  �سليمان 
�سيف حممد  و�سعادة  البحرين  النقل مبملكة  اأحمد كمال وزير  حممد 
ال�سويدي مدير عام الهيئة العامة للطريان املدين يف الإمارات واملهند�س 
العربية  م�سر  بجمهورية  امل��دين  الطريان  �سلطة  رئي�س  العدوي  هاين 
والكابنت عبداحلكمي البدر م�ساعد رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين 
ال�سعودي. واجتمع الوفد مع رئي�س جمل�س املنظمة الدكتور برنارد األيو 

والأمينة العامة الدكتورة فينج ليو وعدد من مديري الإدارات باملنظمة 
�سرحا  وق��دم  املنظمة  جمل�س  يف  الأع�ساء  للدول  الدائمني  واملندوبني 
لالإجراءات كافة التي اتخذتها كل من الإمارات وال�سعودية والبحرين 

و م�سر تنفيذا لقرارات حكوماتها ب�ساأن قطر.
القطرية  ك��ل الدع�����اءات  وف��ن��د  املنظمة  ا���س��ت��ف�����س��ارات  ع��ل��ى  ال��وف��د  رد  و 
الو�سع  ح��ول  �سحيحة  غ��ري  مبعلومات  املنظمات  ت�سليل  وحماولتها 
املنظمة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ب��ني  قطر  تروجها  لت���زال  التي  ال��راه��ن 

واأمانتها العامة.

وقدم الوفد ما يثبت عدم �سحتها من خالل اخلرائط والبيانات الدقيقة 
امل�سارات  يف  القطرية  ل��ل��ط��ائ��رات  اجل��وي��ة  امل��الح��ة  ح��رك��ة  تو�سح  ال��ت��ي 

الدولية واملجال اجلوي يف الدول الأخرى.
ورحب الوفد بالتعاون والتن�سيق مع منظمة " اإيكاو " خلدمة اأهدافها 

وتعزيز �سبل الأمن وال�سالمة حلركة املالحة اجلوية الدولية .
و�سدد يف الوقت ذاته على اأن الدول الأربع �ستمار�س حقها ال�سيادي وفق 
القوانني الدولية حلماية جمالها اجلوي من اأي خماطر قد توؤثر على 

�سالمة اأجوائها.

�شرطة راأ�س اخليمة تربط العقود التجارية بال�شالمة الأمنية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت���راأ����س ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
راأ�س اخليمة، الجتماع التن�سيقي، 
اخليمة،  براأ�س  البلدية  دائ��رة  مع 
العقود  رب��ط  اآل��ي��ة  ح��ول  للتباحث 
الأمنية،  ب��ال�����س��الم��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
اأحمد  ج���م���ال  ال��ع��م��ي��د  ب��ح�����س��ور 
الطري مدير عام املوارد واخلدمات 
راأ�����س اخليمة،  ب�����س��رط��ة  امل�����س��ان��دة 
ال��زع��اب��ي مدير  �سكر  ب��ن  م��ن��ذر  و 

حاكم  ال�سمو  �ساحب  عن  ال�سادر 
يلزم  وال���ذي  راأ����س اخليمة،  اإم���ارة 
التجارية  وامل��ح��ال  املن�ساآت  جميع 
رقابة  اأنظمة  برتكيب  الإم���ارة  يف 
ت��ق��ن��ي��ة ) ك�����ام�����ريات م����راق����ب����ة ( 
على  عملت  وق��د  اأمنياً،  حلمايتها 
ت��ط��ب��ي��ق��ه والإ������س�����راف ع��ل��ي��ه ُك���اًل 
راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  من 
املوارد  اخليمة، بالتعاون مع هيئة 
ب����راأ�����س اخل���ي���م���ة، بهدف  ال���ع���ام���ة 
المارات  روؤي��ة  ال�سهام يف حتقيق 
يف  الوطنية  واأجندتها  2021م 

ب��ل��دي��ة راأ�����س اخليمة،  ع���ام دائ����رة 
وجمموعة من �سباط ال�سرطة.

اإىل  الج�����ت�����م�����اع،  ي����ه����دف  ح����ي����ث 
تن�سيق اآلية ربط العقود التجارية 
ب���ال�������س���الم���ة الأم����ن����ي����ة يف دائ������رة 
بالتعاون  اخليمة،  ب��راأ���س  البلدية 
راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  م��ع 
اخل���ي���م���ة، وال���ع���م���ل ع���ل���ى درا����س���ة 
وفقاً  الأمنية  الآل��ي��ة  ه��ذه  تطبيق 
لقانون رقم 3 ل�سنة 2015 ب�ساأن 
التقنية  الأن��ظ��م��ة  ق��ان��ون  تطبيق 
حماية(  )ن���ظ���ام  امل���ن�������س���اآت  لأم�����ن 

رفع ن�سبة ال�سعور بالأمان.
واأو����س���ح ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ����س 
اخليمة، اأن هذا التن�سيق املتمثل يف 
و�سع اآلية لربط العقود التجارية 
واخليمة،  راأ���س  �سرطة  بني  اأمنياً 
ودائرة البلدية، قد جاء بهدف دعم 
كمتطلب  الأمنية  البيئة  وتعزيز 
دعم  وت�سجيع  التنمية،  يف  اأ�سا�سي 
واأه���داف  مل��ح��اور  وف��ق��اً  ال�ستثمار 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي حلكومة  ال��ت��وج��ه 
ن�سبة  خ��ف�����س  اخل��ي��م��ة، يف  راأ������س 

اجلرائم وتعزيز الأمن والأمان.

معر�س "بق�شة الرم�شاين الأول" يف عجمان 
ي�شلط ال�شوء على امل�شاريع الإماراتية املتميزة

•• عجمان-وام:

املجتمع  تنمية  مركز  الأول" يف  الرم�ساين  "بق�سة  معر�س  فعاليات  انطلقت 
املعار�س وبالتعاون مع وزارة  باإمارة عجمان بتنظيم من �سركة نقطة لتنظيم 
تنمية املجتمع. يهدف املعر�س - الذي بداأ م�ساء اأم�س الأول  وي�ستمر ملدة ثالثة 
اأيام مب�ساركة 20 �سركة - اإىل ت�سليط ال�سوء على امل�ساريع الإماراتية املتميزة 
عامة  ع��الق��ات  م�سوؤولة  العو�سي  عائ�سة  وق��ال��ت   . ال��دول��ة  يف  الأع��م��ال  ورواد 
وتخطيط يف �سركة نقطة لتنظيم املعار�س اإن الهدف من هذا املعر�س هو تبادل 
وال�ستفادة  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  رواد  جن��اح  ق�س�س  على  والتعرف  اخل��ربات 
منها ..متوجهة بال�سكر اىل وزارة تنمية املجتمع وال�سركات الراعية وامل�ساهمة 
اأبوابه  يفتح  ال��ذي  املعر�س  و�سهد  ال��ذي قدمته.  الكبري  الدعم  وامل�ساركة على 
يوميا من ال�ساعة التا�سعة م�ساء وحتى 12 منت�سف الليل اإقبال كبريا يف يومه 
الأول وت�سمن عددا من الفعاليات حيث حتدثت رائدة الأعمال الإماراتية ح�سة 

اجلوكر عن جتربتها م�سرية اإىل اأن ال�سغف هو اأهم اأ�سباب النجاح.

اتفاق على ا�شتئناف اإنتاج الغاز بتطاوين يف تون�س
•• تون�س-رويرتزك

قالت احلكومة وحمتجون اإنهم تو�سلوا ام�س اجلمعة اإىل اتفاق ل�ستئناف 
بعد و�ساطة  البالد  الكامور يف تطاوين بجنوب  اعت�سام  واإنهاء  الغاز  اإنتاج 

احتاد ال�سغل.
الغاز  اإنتاج  كامل  ب�سكل  ل�سهور مما عطل  ا�ستمر  اعت�ساما  التفاق  وينهي 
والبرتول يف ولية تطاوين التي توفر حوايل 40 يف املئة من اإجمايل اإنتاج 
�سركات  يف  وظائف  توفري  يت�سمن  والت��ف��اق  وال��ب��رتول.  الغاز  من  البالد 

النفط وتخ�سي�س ميزانية مل�ساريع تنموية.
وقال وزير الت�سغيل عماد احلمامي يف موؤمتر �سحفي عقب توقيع التفاق 
اإن الإنتاج �سيعود ب�سكل فوري يف منطقة تطاوين والتي تعمل فيها �سركات 

اأجنبية من بينها اأو.اإم.يف النم�ساوية.
ووفقا لالتفاق تتعهد احلكومة بت�سغيل 1500 �ساب عاطل عن العمل يف 
�سركات برتولية يف املنطقة اإ�سافة اىل 3000 وظيفة يف �سركات بيئية مع 

متويل �سندوق التنمية اجلهوي مبا يقدر بنحو 32 مليون دولر �سنويا.
وقال طارق حداد اأحد املحتجني لرويرتز "�سيعود الإنتاج و�سنتابع تطبيق 
الكرامة  اأبناء تطاوين يف  يلبي ج��زءا من مطالب  ال��ذي  التفاق  بنود هذا 

والت�سغيل".
وعلى الفور توجه الأمني العام لحتاد ال�سغل نور الدين الطبوبي ملنطقة 
الكامور ال�سحرواية لالإ�سراف على اإعادة فتح حمطة �سخ البرتول هناك.

الغاز  اإنتاج  بوقف  احلكومة  على  �سغطوا  بوظائف  املطالبون  واملحتجون 
والبرتول مما ت�سبب للدولة يف خ�سائر �سهرية تقدر بحوايل 150 مليون 

دولر وفقا مل�سوؤولني حكوميني.
منتج  هي  والغاز  بالنفط  الغنيتني  وليبيا  اجلزائر  بني  تقع  التي  وتون�س 
البرتول.  األف برميل يوميا من   44 �سغري جدا للغاز والبرتول بحوايل 

ولكن الحتجاجات اأوقفت الإنتاج ب�سكل كلي يف منطقة تطاوين.
وقال الأمني العام لحتاد ال�سغل الطبوبي انه يحيي هذا التفاق الهام الذي 

فيه ا�ستجابة ملطالب حمتجي تطاوين.

الذهب ينزل لأدنى م�شتوى يف 3 اأ�شابيع 
•• بنجالور-رويرتز:

ثالثة  يف  م�ستوياتها  اأدن��ى  اإىل  الذهب  اأ�سعار  تراجعت 
على  اأ�سبوعية  خ�سارة  ثاين  لتكبد  وتتجه  ام�س  اأ�سابيع 

التوايل متاأثرة ببيانات اقت�سادية قوية عززت الدولر.
وزاد موؤ�سر الدولر الذي يقي�س اأداء العملة الأمريكية 
اأمام �سلة من العمالت الرئي�سية بعدما اأظهرت بيانات 
جديدة  بطلبات  املتقدمني  الأمريكيني  ع��دد  انخفا�س 
للح�سول على اإعانة البطالة اأكر من املتوقع الأ�سبوع 
املا�سي. وقد ت�سجع البيانات القت�سادية القوية جمل�س 
على  الأمريكي(  املركزي  )البنك  الحت��ادي  الحتياطي 
هذا  رفعها  بعد  ال��ع��ام  ه��ذا  جم��ددا  الفائدة  اأ�سعار  رف��ع 
الأ���س��ب��وع. وع����ادة م��ا ي��دع��م رف���ع ال��ف��ائ��دة ال����دولر مبا 
زيادة  خ��الل  م��ن  ال��ذه��ب  اأ���س��ع��ار  على  �سغوطا  يفر�س 
املعدن  ح��ائ��زي  على  ال�سائعة  البديلة  الفر�س  تكلفة 

الذي ل يدر عائدا.
ا�ستقر  جرينت�س  ب��ت��وق��ي��ت   0758 ال�����س��اع��ة  وب��ح��ل��ول 

الذهب دون تغري يذكر عند 1253.50 دولر لالأوقية 
مايو   24 منذ  م�ستوياته  اأدن��ى  بلغ  بعدما  )الأون�����س��ة( 
اأيار يف وقت �سابق من اجلل�سة عند 1251.05 دولر 

لالأوقية. 
وخ�سر املعدن نحو واحد باملئة منذ بداية الأ�سبوع.

وارت��ف��ع ال��ذه��ب يف ال��ع��ق��ود الأم��ري��ك��ي��ة الآج��ل��ة ت�سليم 
اأغ�سط�س اآب 0.1 باملئة اإىل 1256.4 دولر لالأوقية.

وم���ن ب���ني امل���ع���ادن ال��ن��ف��ي�����س��ة الأخ������رى، ت��ت��ج��ه الف�سة 
وزاد  اأ���س��اب��ي��ع.  �ستة  يف  اأ�سبوعي  ه��ب��وط  اأك���رب  لت�سجيل 
املعدن 0.5 باملئة اإىل 16.84 دولر لالأوقية بعدما بلغ 
اأدنى م�ستوى له منذ 19 مايو اأيار يف اجلل�سة ال�سابقة 

لالأوقية. دولر  عند 16.46 
دولر   917.60 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.2 ال��ب��الت��ني  وت��راج��ع 
ل��الأوق��ي��ة ب��ع��د اأن ب��ل��غ اأدن����ى م�����س��ت��وى ل��ه يف اأك����ر من 
اإىل  باملئة   0.6 البالديوم  ون��زل  اخلمي�س.  اأم�س  �سهر 
خ�سارة  اأول  لتكبد  متجها  لالأوقية  دولر   864.05

اأ�سبوعية يف اأربعة اأ�سابيع.

�شعر �شلة خامات "اأوبك" 
ي�شل اىل 44.38 دولرا

•• فيينا -وام:

امل�سدرة  ال�����دول  م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
�سلة  ���س��ع��ر  اأن  "لأوبك"  ل��ل��ن��ف��ط 
13 و�سل ام�س الأول  خاماتها ال� 
للربميل  دولر   44.38 اىل 
قبله  ال���ذي  ال��ي��وم  ب�سعر  م��ق��ارن��ة 

. دولر   45.16
التي  "اأوبك"  خامات  �سلة  وت�سم 
�سيا�سة  م�����س��ت��وى  يف  م��رج��ع��ا  ت��ع��د 
ال��ت��ال��ي��ة : خام  الإن����ت����اج الأن��������واع 
الإم�����ارات�����ي وخ�����ام مزيج  م���رب���ان 
���س��ح��ارى اجل����زائ����ري والإي������راين 
الثقيل والب�سرة اخلفيف العراقي 
وخ����ام ال��ت�����س��دي��ر ال��ك��وي��ت��ي وخام 
ال�سدر الليبي وخام بوين اخلفيف 
ال����ن����ي����ج����ريي واخل����������ام ال���ب���ح���ري 
اخلفيف  العربي  واخل��ام  القطري 
الفنزويلي  واخل�������ام  ال�������س���ع���ودي 
م������رياي وج����ريا�����س����ول الأن����غ����ويل 
واأورينت  الغابوين  وربيع اخلفيف 

الكوادوري.

الني ينزل لأدنى 
م�شتوى يف اأ�شبوعني 

•• لندن-رويرتز

م�ستوى  اأدن���ى  اإىل  ال��ني  انخف�س 
اجلمعة  ام�������س  اأ����س���ب���وع���ني  يف  ل���ه 
املركزي  اليابان  بنك  اأبقى  بعدما 
اأ�سعار الفائدة دون تغيري وملح اإىل 
جمل�س  اأث��ر  اقتفاء  يتعجل  ل  اأن��ه 
)البنك  الحت��������ادي  الح���ت���ي���اط���ي 
ت�سديد  يف  الأم���ري���ك���ي(  امل���رك���زي 
�سيا�سته النقدية ال�سديدة التي�سري. 
الياباين  امل���رك���زي  وق���ال حم��اف��ظ 
هاروهيكو كورودا اإن البنك ل يزال 
اأمامه بع�س الوقت لتحقيق هدفه 
بو�سول معدل الت�سخم اإىل اثنني 
باملئة، م�سيفا اأنه من غري املالئم 
ذك�����ر ك��ي��ف��ي��ة خ�������روج ال���ب���ن���ك من 
يف  ال�سخم  التحفيزي  ب��رن��اجم��ه 
الوقت احل��ايل. ج��اء ذل��ك خمالفا 
الأخري  ال�سهر  يف  ال�سوق  لتكهنات 
باأن بنك اليابان رمبا يدر�س خطة 
التحفيز  برنامج  م��ن  لالن�سحاب 
ال���ط���ارئ ل��الق��ت�����س��اد وه��ب��ط الني 
ين   111.380 اإىل  باملئة   0.4

للدولر.

اأ�شهم اأوروبا تتعافى بدعم قطاع ال�شيارات وتي�شكو 
•• ميالنو-رويرتز:

تعافت الأ�سهم الأوروبية يف التعامالت املبكرة ام�س بعد خ�سائر على مدى 
يومني مع ارتفاع اأ�سهم �سركات ال�سيارات عقب زيادة مبيعات ال�سيارات يف 
اأعطى متنف�سا لقطاع التجزئة  اأيار و�سدور تقرير قوي من تي�سكو  مايو 

املتعر.
التعامالت  يف  باملئة   0.5 الأوروب��ي��ة  لالأ�سهم   600 �ستوك�س  املوؤ�سر  وزاد 

املبكرة بينما ارتفع املوؤ�سر فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 0.3 باملئة.
باملئة  اأكر من اثنني  ارتفع  اإذ  الرابحني  اأكرب  وكان �سهم تي�سكو من بني 
الأول  الربع  بريطانيا حتديثا عن  �سركة جتزئة يف  اأك��رب  اأ���س��درت  بعدما 
باملثل مبا  املقارنة  اأ�سا�س  باملئة على   2.3 الربيطانية  املبيعات  اأظهر منو 

يفوق توقعات املحللني.
و�ساعدت مكا�سب تي�سكو موؤ�سر قطاع التجزئة الأوروبي على تعوي�س جزء 
من اخل�سائر الثقيلة التي تكبدها يف اجلل�سة ال�سابقة حني اأظهرت بيانات 

بريطانية تاأثر امل�ستهلكني بارتفاع الت�سخم.
وزاد موؤ�سر قطاع ال�سيارات 0.8 باملئة بعدما اأ�سارت بيانات اإىل اأن مبيعات 

ال�سيارات الأوروبية عادت للنمو بارتفاعها 7.7 باملئة يف مايو اأيار.
املوؤ�سران  يتجه  ال�����س��وق،  ق��ط��اع��ات  جميع  ال��ي��وم  مكا�سب  �سملت  وبينما 
التوايل  اأ�سبوعية على  الأوروب��ي والربيطاين �سوب ت�سجيل ثاين خ�سارة 
بفعل جتدد املخاوف املتعلقة بالنمو والتقييمات وحالة ال�سبابية ال�سيا�سية 

يف اململكة املتحدة.
وارتفع فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 0.27 باملئة عند الفتح بينما زاد 

كاك 40 الفرن�سي 0.73 باملئة وداك�س الأملاين 0.49 باملئة.

تعلن حمكمة راأ�ش اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات 
�ش.ذ.م.م يف متام ال�ساعة العا�سرة م�ساءًا يوم الربعاء املوافق 2017/06/21 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة 
موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ش مراجعة ق�سم التنفيذ 

املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية  -  دائرة التنفيذ

   
13040/201620106069410         11,000       
15291/20162014514679          15,000       
15313/20162014514369          15,000       
15279/20162014779456       25,000       
15299/201620115683610         12,000       
14241/2016201229481A         9,000         
18344/201620136423912        105,000    
18375/201620136741812         17,000       
18380/201620157065212           26,000       
18384/20162015 7089612           23,000       
15304/2016201420658B           20,000       
15275/2016201478904A        14,000       
10593/20172015707131           90,000       
20035/2016L200201458466A    -             16,000       
10633/201720157426315        19,000       
10591/201720157931814        16,000       
10539/201720157932214        16,000       
10537/20172015 7931914        16,000       
10588/2017  520201335650A        42,000       
10580/20172013734202         8,000         
10568/2017201684526B  /             30,000       
10483/2017201388905A          11,000       
10579/2017201482474A        30,000       
10582/20172014584011         32,000       
10569/20172013 6251012          29,000       
10571/20172013 35924B  -   -         40,000       
10574/20172014750351         72,000       
10576/2017201432855A         18,000       
10577/20172013408772           12,000       
10489/20172014352851       23,000       
10492/2017201547139        15,000       
10486/2017L2002013385322         15,000       
10531/201720152597212        35,000       
10525/2017201259461A       27,000       
10642/2017201493077A         14,000       
10614/20172014 725481       120,000    
10520/20172012598242        50,000       
10638/2017201313430B         18,000       
10523/20172015966731        19,000       
10517/20172014895432        15,000       
10518/2017201451650          31,000       
10607/20172014858122        15,000       
10652/20172014517202        37,000       
10651/2017201395104A        40,000       
10649/2017201451447          31,000       
10612/20172013785152        25,000       
10573/20172014226432          43,000       
10619/20172014160561          43,000       
10578/20172015 452061        48,000       
10610/20172015 4192114          47,000       
10608/2017201240124A       21,000       
10645/20172014471492        17,000       
10528/2017201430571B        35,000       
10553/2017201526857B        87,000       
10499/20172013299081         25,000       
10575/20172014981562         31,000       
10617/201720143817713         13,000       
10534/201720131521912         12,000       
10629/2017201313043B       18,000       
10658/2017201638367B          40,000       
10630/20172013463789       18,000       
10665/20172014260199         23,000       
10654/201720159250915           25,000       
10595/2017201518399B        18,000       
10550/2017H120125347211        15,000       
10542/2017201521879B        110,000    
10624/20172015 50429         35,000       
10570/2017201522546B        17,000       
10635/2017201522549B        17,000       
10545/201720152597115        35,000       
10620/2017201418409B        11,000       
10547/2017201428107B        38,000       
10622/201720134677A        11,000       
10623/20172015426181        25,000       
10597/2017JAC2015439201          41,000       
10503/20172013 81742         35,000       
10495/20172013110762          20,000       
10583/20172015457632        35,000       
10507/20172015301851         45,000       
6421/2016  201297495A         11,000       
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يف اإطار حر�س هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم 
توجيهات القيادة بالعمل على اأن تكون الريا�سة 
ومكوناً  الإم���ارات���ي،  املجتمع  ث��ق��اف��ة  م��ن  ج����زءاً 
اأ�سا�سياً لالأجندة اليومية لأفراده، قدمت الهيئة 
ال�سبا  ند  »دورة  من  اخلام�سة  للن�سخة  رعايتها 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  تقام  التي  الريا�سية« 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
�سعار  حت��ت  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
الريا�سي  »ق���درات ل ح��دود لها«، وتعد احل��دث 
الف�سيل من  الأك��رب من نوعه يف �سهر رم�سان 
الألعاب  وتنوع  امل�ساركني  الريا�سيني  حيث عدد 

امل����درج����ة ف���ي���ه���ا.  وق�����ال ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د حممد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر، 
ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب�����ي: حت���ر����س الهيئة 
على  الريا�سية  والفعاليات  الأن�سطة  دعم  على 
الهتمام  لثقافة  تر�سيخاً  م�ستوياتها  اختالف 
الريا�سة  لتكون  املجتمع،  اأف��راد  بني  بالريا�سة 
كما يريدها �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
ثقافة  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ي��وم��ي��ة ومن���ط ح���ي���اة، مل���ا ل��ه��ا م���ن اأث����ر ك��ب��ري يف 
تهذيب الروح واجل�سد وال�سلوك، ون�سر البهجة 

ال�سحة  على  واحل��ف��اظ  املجتمع،  يف  وال�����س��ع��ادة 
العامة، عالوة على تعزيز روح التناغم والتقارب 
وفئات  �سرائح  خمتلف  ب��ني  والثقايف  الإن�����س��اين 
رعايتنا  وت�سرنا  امل��ت��ن��وع.  الإم���ارات���ي  جمتمعنا 
لدورة ند ال�سبا الريا�سية يف ن�سختها اخلام�سة، 
من  الريا�سة  ع�ساق  اأن��ظ��ار  حم��ل  اأ�سحت  التي 
خمتلف الأعمار، و�سارت ميداناً متميزاً يتناف�س 
فيه اأف�سل الالعبني ونخبة جنوم الريا�سة من 
خمتلف الريا�سات والألعاب، ل �سيما واأن الدورة 
احلالية ت�سمل العديد من املناف�سات املخ�س�سة 
لأ�سحاب الهمم، ويعك�س �سعارها الهتمام البالغ 

الذي توليه القيادة لهذه الفئة الهامة من فئات 
جمتمعنا املتالحم املتما�سك. 

واأ����س���اف ال��ط��اي��ر: ي��ع��د ه���ذا احل���دث الريا�سي 
الوطنية  امل��واه��ب  يجمع  ف��ري��داً  ملتقى  الكبري 
التي جتد فيه  الريا�سية،  التوجهات  من جميع 
فر�سة للك�سف عن تلك املواهب وتطويرها على 
القوية  املناف�سات  الأمثل من خالل هذه  النحو 
من  الهيئة  يف  ونحر�س  ال��ع��امل��ي.  امل�ستوى  ذات 
الرائدة  املجتمعية  وبراجمنا  مبادراتنا  خ��الل 
اأ�سلوب  تبني  على  املجتمع  ف��ئ��ات  ت�سجيع  على 
حياة �سحي ي�سهم يف حتقيق �سعادتهم، انطالقاً 

ال��ذي ميتلك مقومات  املجتمع  ب��اأن  اإمياننا  من 
ال�سعادة والنجاح هو املجتمع الذي يتمتع اأفراده 
ب�����س��ح��ة ���س��ل��ي��م��ة، حت��ق��ي��ق��اً لأه������داف خ��ط��ة دبي 
متعلمني  لأفراد  موطناً  دبي  تكون  باأن   2021

ومثقفني وموفوري ال�سحة.
اخلام�سة  الن�سخة  يف  الريا�سات  ع��دد  اأن  ُيذكر 
 9 اإىل  ارتفع  قد  الريا�سية  ال�سبا  ند  دورة  من 
ريا�سات بجوائز مالية تتخطى 6 ماليني درهم. 
وت�سمنت الدورة هذا العام »خيمة اخلري« التي 
اأه��داف عام اخلري وجتمع م�ساريع  تن�سجم مع 

خمتلفة، على راأ�سها م�ساريع �سباب الوطن. 

دب��ي على  اإط���ار حر�س هيئة كهرباء وم��ي��اه   يف 
والن�ساطات  امل��ن��ا���س��ب��ات  يف  ال��ف��ع��ال��ة  امل�����س��ارك��ة 
لتوجيهات  تنفيذاً  ودعمها  املختلفة  الريا�سية 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ب����اأن ت��ك��ون ال��ري��ا���س��ة ج���زءاً 
الهيئة  �ساركت  الإم���ارات���ي،  املجتمع  ثقافة  م��ن 
بطولة  مناف�سات  يف  ومتميزة  فعالة  م�ساركة 
الن�سخة  �سمن  املتحركة  الكرا�سي  على  ال�سلة 
ال��ري��ا���س��ي��ة، وحقق  ال�سبا  ن��د  ل����دورة  اخل��ام�����س��ة 
اأج��واء مليئة  فريق الهيئة املركز الثالث يف ظل 
اخلام�سة  الن�سخة  ت��ق��ام  والإث������ارة.   ب��ال��ت��ح��دي 
ال�سيخ  �سمو  برعاية  الريا�سية  ال�سبا  ند  ل��دورة 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
�سعار  حت��ت  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
»ق��درات ل ح��دود لها«، وتعد احل��دث الريا�سي 
الف�سيل من  الأك��رب من نوعه يف �سهر رم�سان 
الألعاب  امل�ساركني وتنوع  الريا�سيني  حيث عدد 
امل���درج���ة ف��ي��ه��ا. وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ه��ن��اأ �سعادة 

الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير،  حممد  �سعيد 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فريق الهيئة 
مراحل  جميع  يف  املتميز  واأدائ�����ه  ج��ه��وده  ع��ل��ى 
�سعادته  عن  معرباً  والقوية،  ال�سعبة  املناف�سة 
البالغة بامل�ساركة الفعالة يف مناف�سات الكرا�سي 
اأ�سحاب  ب��اأن  املجتمع  اإىل  ر�سالة  يف  املتحركة، 
قوة  ت��زي��ده��م  ب��ل  التحديات  توهنهم  ل  الهمم 
كيان  م��ن  مهم  ج��زء  واأن��ه��م  وت�سميماً،  وع��زم��اً 
دجمه  على  العمل  اجلميع  وعلى  املجتمع  ه��ذا 
يف امل��ج��ت��م��ع.  وق����ال ���س��ع��ادت��ه: حت��ر���س الهيئة 
والفعاليات  الأن�سطة  يف  الفعالة  امل�ساركة  على 
تر�سيخاً  م�ستوياتها  اخ��ت��الف  على  الريا�سية 
املجتمع،  اأف��راد  بني  بالريا�سة  الهتمام  لثقافة 
ان�سجاماً مع روؤية �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة  حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، باأن 
اأثر  مل��ا لها م��ن  ي��وم��ي��ة،  ال��ري��ا���س��ة ثقافة  ت��ك��ون 

كبري يف تهذيب الروح واجل�سد وال�سلوك، ون�سر 
عالوة  العامة،  ال�سحة  على  واحلفاظ  البهجة، 
الإن�ساين  وال��ت��ق��ارب  ال��ت��ن��اغ��م  روح  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
جمتمعنا  وف��ئ��ات  �سرائح  خمتلف  ب��ني  والثقايف 
امل��ت��ن��وع. م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال الدكتور  الإم����ارات����ي 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  الأك������رف،  اإب��راه��ي��م  ي��و���س��ف 
الب�سرية،  للرئي�س لقطاع دعم الأعمال وامل��وارد 
ورئي�س اللجنة الريا�سية يف هيئة كهرباء ومياه 
دبي: »اأن الهيئة قد �سرفت بتقدمي الرعاية لهذا 
ند  دورة  مناف�سات  اأ�سحت  حيث  الهام،  احل��دث 
ال�سبا الريا�سية حمل اأنظار ع�ساق الريا�سة من 
خمتلف الأعمار، و�سارت ميداناً متميزاً يتناف�س 
الريا�سة  جن��وم  ونخبة  ال��الع��ب��ني  اأف�����س��ل  فيه 
واأن  �سيما  والأل��ع��اب، ل  الريا�سات  من خمتلفة 
من  العديد  ت�سمل  �سابقتها  مثل  الن�سخة  ه��ذه 
ويعك�س  الهمم،  لأ�سحاب  املخ�س�سة  املناف�سات 
القيادة  توليه  ال���ذي  ال��ب��ال��غ  اله��ت��م��ام  �سعارها 

لهذه الفئة الهامة من فئات جمتمعنا املتالحم 
العديد  ع��ن  ك�سفت  امل��ن��اف�����س��ات  اأن  امل��ت��م��ا���س��ك. 
التوجهات  م���ن ج��م��ي��ع  ال��وط��ن��ي��ة  امل���واه���ب  م���ن 
للك�سف  فر�سة  فيها  وج���دت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
عن تلك املواهب وتطويرها على النحو الأمثل 
امل�ستوى  ذات  القوية  املناف�سات  ه��ذه  خ��الل  من 
العاملي«. �سمل فريق الهيئة كاًل من مانع جمعة 
ال��ك��ن��دي، وري����ان دوم��ي��ن��ي��ك، وب��ات��ري��ك كريدو، 
وم��اري��ن��و ب���وي���ك، وف��ه��د حم��م��د ع��ل��ي، وحممد 
�سامل، ووبدر احلو�سني، وعبد اهلل �سعيد، ونبيل 

الدو�سري. 
اخلام�سة  الن�سخة  يف  الريا�سات  ع��دد  اأن  ُيذكر 
 9 اإىل  ارتفع  قد  الريا�سية  ال�سبا  ند  دورة  من 
ريا�سات بجوائز مالية تتخطى 6 ماليني درهم. 
وت�سمنت الدورة هذا العام »خيمة اخلري« التي 
اأه��داف عام اخلري وجتمع م�ساريع  تن�سجم مع 

خمتلفة، على راأ�سها م�ساريع �سباب الوطن.

اختتام   فعاليات   البطولة الرم�سانية ملدير عام الدفاع املدين 
الإدارة  تنظمها  التي  الف�سيل،  ال�سهر  ب��داي��ة  م��ع  باأبوظبي 
التوايل،  ال�ساد�س على  للعام  باأبوظبي،  املدين  للدفاع  العامة 
وت�سمل مناف�سات كرة القدم، والكرة الطائرة، وحتدي عنا�سر 

الدفاع املدين الأول »الأبطال«.
الريا�سية  ال�����س��الت  يف  اأقيمت  وال��ت��ي  البطولة  يف  و���س��ارك   
البرتويل يف منطقة �سا�س  للمعهد  ب” التابعة  َع�سّ “�سالة 
النخل بالعا�سمة ابوظبي ، 10 فرق ميثلون خمتلف مراكز 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  احلكومية  املوؤ�س�سات  وبع�س  امل���دين  ال��دف��اع 

املعهد البرتويل.
اجلليل  ع��ب��د  حم��م��د  العقيد  ال��ب��ط��ول��ة  اخل��ت��ام  ح��ف��ل  ح�سر 
الأن�ساري مدير عام الدفاع املدين الذي كرم الفائزين وعدد 
الإدارات وعدد من  ال�سركاء واملتميزون بح�سور مديري  من 
للدفاع  العامة  ب����الإدارة  والأف����راد  ال�سباط  و�سف  ال�سباط 

املدين باأبوظبي والعني. واأكد الن�ساري احلر�س على تنظيم 
التناف�س  مبداأ  جت�سد  التي  الريا�سية  الفعاليات  ه��ذه  مثل 
الدفاع  عنا�سر  ولياقة  م��ه��ارات  رف��ع  على  وتعمل  ال�سريف، 
تعزز  التي  الن�ساطات  ملمار�سة  و�سيلة  تعد  اأن��ه��ا  كما  امل���دين، 

التوا�سل الجتماعي بني الفراد.
وك��ان��ت ن��ت��ائ��ج ال��ب��ط��ول��ة ا���س��ف��رت ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ال��ي��ة، ففي 
توجت  8 فرق  بني  تناف�ساً  �سهدت  والتي  القدم  كرة  م�سابقة 
املراكز  ف��ري��ق  ح��ل  بينما  الأول  ب��امل��رك��ز  الك��ادمي��ي��ة  ف��ري��ق 
اخلارجية باملركز الثاين، ويف الكرة الطائرة حل فريق املراكز 
 )RAC( اخلارجية اأوًل بني 6 فرق م�ساركة، وفريق تكرير
ثانياَ، ويف حتدي البطال الذي يقام لأول مرة و�سارك فيه 20 
مت�سابقاً، ا�ستطاع خليفة ال�سحي من الكادميية انتزاع املركز 
فيما  ثانياً،  الظاهري  حمدان  الفريق  يف  زميله  وحل  الأول، 

ذهب املركز الثالث لأحمد الرباطي من املعهد البرتويل.

هيئة كهرباء ومياه دبي ترعى الن�شخة اخلام�شة لدورة ند ال�شبا الريا�شية 

�سمن الن�سخة اخلام�سة لدورة ند ال�سبا الريا�سية

فريق هيئة كهرباء ومياه دبي يفوز باملركز الثالث يف بطولة ال�شلة على الكرا�شي املتحركة 

اختتام بطولة »مدير دفاع مدين اأبوظبي « 
الرم�شانية ال�شاد�شة لعام 2017

ختامها غدا... انطالقة الدور قبل 
النهائي لبطولة )مارينا( اأبو ظبي اليوم 

و�سلت بطولة املارينا مول الرم�سانية لكرة ال�سالت التي تنظمها �سركة ) ترفيه 
كا�سر  مبنطقة  ال��ت��ج��اري،  م��ول  امل��اري��ن��ا  للبولينغ،مبركز  الإم����ارات  ق��ري��ة  ب�سالة 
اليوم  ال��ذي تقام مبارياته م�ساء  النهائي  ال��دور قبل  اأب��و ظبي   الأم��واج بكورني�س 
�سهدت  اأن  بعد  الأح��د  غد  يوم  تختتم  التي  اجلماهريية  ال�سنوية  للبطولة  م�سكا 
فرق  اأرب��ع��ة  جمموعة  بكل  جمموعتني  على  توزيعها  مت  وال��ت��ي  ف��رق   8 م�ساركة 
ب�سفته  بنز(  لل�سيارات )مر�سيد�س  الإم��ارات  �سركة  رعاية مميزة ممثله يف  و�سط 
الوطنية  ال�سركة  التمويل،  دار   ، مول  املارينا  مركز  من  كل  بجانب  رئي�ساَ،  راعياً 
�سركة  و  كول  كوكا  ب��ول،  ريد  الوطني،  امل�ستثمر  �سركة  املفرق،  فندق  لال�ستثمار، 
كبري  اهتمام  و�سط  اخلتامية  قبل  اجلولة  وتاأتي  وال�سياحة.  لل�سفر  لين  جرين 
مواجهة  الأوىل  املباراة  ت�سهد  حيث  الذهبي  النهائي  لبلوغ  تطلعا  امل�ساركني  من 
فريق جمموعة غنتوت مت�سدر املجموعة الأوىل مع فريق نك�ست و�سيف الثانية 
ويف املباراة الثانية يتقابل فريق املدر�سة العلمية الدولية مت�سدر املجموعة الثانية 
تلك  ت�سهد  ب��اأن  املتابعني  ويتوقع   ، الأوىل  املجموعة  بن حمودة و�سيف  مع فريق 
اجلولة نوعا من احلما�س واملتعة لوجود العديد من الالعبني البارزين من جنوم 
كرة الإمارات وم�سر واملغرب العربي ، وح�سب الالئحة يتقابل الفائزان يف النهائي 
الذهبي ويلعب اخلا�سران على املركز الثالث الربونزي قبل اجلولة اخلتامية التي 
لها اجلوائز  ر�سدت  التي  للبطولة  ال�سالة م�سكا  بنف�س  الأح��د  يوم غد  له  حتدد 

النقدية والعينية التذكارية يف ختام البطولة.

ي�����س��ع��ى م����درب امل��ن��ت��خ��ب الأمل������اين ي��واك��ي��م ل���وف اىل 
ا�ستغالل كاأ�س القارات 2017 التي تنطلق يف رو�سيا 
ت�سكيلة  اأجل �سخ دماء جديدة يف  ال�سبت، من  اليوم 

اأبطال العامل قبل عام من املونديال الرو�سي.
النجوم  ال��ع��دي��د م��ن  ل���وف اىل رو���س��ي��ا دون  و���س��اف��ر 
ث��الث��ة لع��ب��ني من  ���س��وى  ردي��ف��ة ل ت�سم  وبت�سكيلة 
لقب مونديال  اىل  مان�سافت  نا�سيونال  ق��ادوا  الذين 
كما  تاريخه.  يف  الرابعة  للمرة  الربازيل  يف   2014
�سمت الت�سكيلة �سبعة لعبني مل يخو�سوا اأي مباراة 
اإراحة لعبني من طينة م�سعود  دولية. وف�سل لوف 
اوزيل وتوما�س مولر وجريوم بواتنغ ومات�س هوملز 
البطولة  يف  م�سوارها  املانيا  وت��ب��داأ  ك��رو���س.  وط��وين 
التي ت�سكل مبثابة بروفة لكاأ�س العامل ال�سنة املقبلة، 
اعتبارا من الثنني عندما تتواجه مع ا�سرتاليا بطلة 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  �سوت�سي،  مدينة  يف  اآ�سيا 
اجلنوبية  اأم��ريك��ا  بطلة  ت�سيلي  ت�سم  ال��ت��ي  الأوىل 

والكامريون بطلة اأفريقيا.
وبدل من و�سع نهائي الثاين من متوز يوليو ن�سب 
بعد  لعبيه  ينتظر  مبا  التفكري  ل��وف  ف�سل  عينيه، 
ل��ل��دف��اع عن  رو���س��ي��ا  اىل  ي��ع��ودون  عندما  �سهرا   12
لقبهم العاملي الذين اأحرزوه على ح�ساب الأرجنتني.

وق���ال امل����درب يف ه���ذا ال�����س��دد ك��اأ���س ال��ع��امل 2018 
والفوز باللقب جمددا، هذه هي روؤيتنا.

الأمل��اين منذ  املنتخب  ال��ذي ي�سرف على  ل��وف  وتابع 
كاأ�س القارات  يف  امل�ساركة  هي  املقبلة  املهمة   2006
ب��ه��دف م��ن��ح ث��الث��ة اأو اأرب���ع���ة لع��ب��ني ف��ر���س��ة و�سع 

جن���وم���ن���ا حت����ت ال�������س���غ���ط ع���ن���دم���ا يحل 
اأن  ن��ري��د  ال���ع���امل.  ك���اأ����س   2018
م�ستوى  اىل  ب��ال��الع��ب��ني  ن��رت��ق��ي 

يهم  ما  هو  ذل��ك  وحتقيق  جديد، 
بالن�سبة اإيل.

ووا�سل اأعلم ان يف حوزتي 12 اأو 
13 لعبا اأحرزوا كاأ�س العامل 

وي����ت����م����ت����ع����ون ب����اخل����ربة 
وامل�ستوى  ال���وا����س���ع���ة 

ال���رف���ي���ع، ل��ك��ن��ه��م يف 
ال�سعور  اىل  ح��اج��ة 
مناف�سة  ث��م��ة  ب���اأن 

على مراكزهم.
تخو�س  ع���ن���دم���ا 
حملة  اأمل�������ان�������ي�������ا 
ال��دف��اع ع��ن لقبها 

م��������ون��������دي��������ال  يف 
2018، �ستكون هذه 

البطولة الثالثة لها يف 
غ�سون ثالثة اأعوام، بعد 

)بلغت   2016 اأوروب���ا  ك��اأ���س 
وكاأ�س  النهائي(،  ن�سف  الدور 

القارات 2017.
ودف���ع ذل���ك ب��ل��وف اىل ات��خ��اذ قرار 
 2017 ال��ق��ارات  كاأ�س  يف  امل�ساركة 
بت�سكيلة رديفة، من دون ان يخفي 

املقبلة من  ال����دورة  ب��اإل��غ��اء  رغ��ب��ت��ه 
قبل   ،2021 �سنة  املقررة  البطولة 

عام من مونديال قطر.
الأمل���اين مطلع حزيران  امل���درب  وح��ذر 
يونيو احلايل من ان كرة القدم تزاول 
املباريات  ب�سبب �سغط  بطريقة خطرة 

وكثافتها.
الأملانية  �سيد  لوكالة  ت�سريح  يف  وق��ال 
انها  بر�س  فران�س  وكالة  من  املتفرعة 
لعبة خطرة، ويجب عدم ال�سغط كثريا 
خ�سية انقطاع احلبل. يف نهاية املو�سم 

ال���ك���روي ي��ح��ظ��ى ال��الع��ب��ون بفرتة 

اأي��ام��ا قليلة وه��ذه لي�ست  ال��راح��ة متتد  ق�سرية م��ن 
عن  الالعبون  ينقطع  ل  اذ  احلقيقي،  باملعنى  عطلة 
التمرين. بعد اأ�سبوعني، يعودون من جديد للتح�سري 
الم��ر غري  ه��ذا  البعيد  امل��دى  املقبل. وعلى  للمو�سم 
جيد. ووا�سل عبء العمل على الالعبني ثقيل ب�سكل 
ل ي�سدق”. و�سبق للوف ان برر خياراته لكاأ�س القارات 
احلالية بالقول “نال عدد من الالعبني الراحة مني 
لأين اأعتقد اأن ثالث دورات يف ثالثة اأعوام اأمر غري 
مقبول . ول يزال م�سري كاأ�س القارات 2021 غري 
حم�سوم، اذ ان البطولة عادة ما تقام مع نهاية املوا�سم 
الكروية، اأي يف مطلع ال�سيف، ال ان هذا التوقيت لن 
يكون مالئما للن�سخة املقبلة. فكاأ�س العامل 2022 
وكانون  نوفمرب  الثاين  ت�سرين  بني  قطر  يف  �ستقام 
ف�سل  امل��ع��ت��اد يف  م��وع��ده��ا  م��ن  ب��دل  دي�سمرب،  الأول 

ال�سيف نظرا للحرارة املرتفعة يف اخلليج.
ومن امل�ستبعد اأن يلجاأ الحتاد الدويل فيفا اىل تعديل 
موعد كاأ�س القارات اي�سا ملا يفر�سه هذا القرار من 
والقارية  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  م��واع��ي��د  ت��غ��ي��ريات يف 
اخلا�سة بالأندية، ل�سيما الأوروبية منها. وعلى رغم 
خو�س كاأ�س القارات بت�سكيلة رديفة، يوؤكد لوف باأن 
الحرتافية،  من  قدر  باأكرب  جاهزا  �سيكون  املنتخب 

كما لو اأنها كاأ�س العامل اأو كاأ�س اأوروبا .
ويف ظ��ل غ��ي��اب لع��ب��ني م��ن ط����راز م��ول��ر والهداف 
املخ�سرم ماريو غوميز، �ستكون الفر�سة قائمة اأمام 
مهاجم ليبزيغ تيمو فرينر الذي كان اأف�سل هداف 
اأمل��اين يف ال��دوري هذا املو�سم )21 هدفا مقابل 31 

لهداف الدوري الغابوين بيار-اميرييك 
مهاجم  اأو  اوب�����ام�����ي�����ان�����غ(، 

�ساندرو  ه���وف���ن���ه���امي 
فاغرن لقول كلمتهما 

مع اأبطال العامل.

لـــوف ي�شــخ دمـــاء جديــــدة 
يف املان�شـــافــــت

اأ�ساد �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
برئا�سة  الريا�سي  اأبو ظبي  ودعم جمل�س  باهتمام  واجل��ودو  للم�سارعة 
ا�ست�سافة  ب�ساأن  الثاقبة  وروؤي��ت��ه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو 
دولتنا  عا�سمة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأح�����داث  خمتلف 
ظ��ب��ي عا�سمة  اأب���و  ب��ج��ع��ل«  املجل�س   روؤي����ة  اإط����ار  ظ��ب��ي يف  اأب���و  احلبيبة 
عاملية للريا�سة »من خالل خطه متكاملة للمجل�س يف ت�سكيله اجلديد 
اخلم�س  لل�سنوات  العاملية  الريا�سية  الفعاليات  خمتلف  ت�سمل  والتي 
التنظيمي،  والتميز  النجاح  متطلبات  كافة  تاأمني  على  والعمل  املقبلة 
اأب��و ظبي يف احت�سان خمتلف  ال��ذي �سارت عليه  للنهج  ا�ستمراراً  وذل��ك 
القت�سادي  الأث��ر  يدعم  مبا  الكربى،  الريا�سية  والأح���داث  البطولت 

العوائد الإعالمية والت�سويقية، من خالل ت�سخري كافة  للعا�سمة من 
ظبي  اأب��و  العا�سمة  دور  لإجن��اح  الدعم  وع��وام��ل  وال��ق��درات  الإمكانيات 
العاملية  الريا�سية  الفعاليات  �سل�سلة كبرية من  تتاأهب ل�ست�سافة  وهي 
ملو�سم 2017-2018 يف مقدمتها: بطولة اجلائزة الكربى ) بطولة 
اجلراند �سالم(  للجودو التي ي�ست�سيفها الحتاد خالل الفرتة من 26 

28-  اأكتوبر القادم.
امليدالية  لتحقيق  املا�سية  �سنوات  الأرب���ع  خ��الل  الحت��اد  �سعى  واأ���س��اف 
الأوملبية والتي كانت نوعا من الطموح الذي خطط له الحتاد ا�ستثمارا 
ال�سركات  وبع�س  الريا�سي  ظبي  اأب��و  وجمل�س  الر�سيدة  القيادة  لدعم 
الهالل  وم�����س��رف  اآي��ب��ي��ك  �سركة  مقدمتها  ويف  الوطنية  الق��ت�����س��ادي��ة 

والقدرة القاب�سة وغريهم ،ويتوا�سل الهتمام واإعداد املنتخبات الوطنية 
موؤخرا  الإ�سالمية  الريا�سية  الألعاب  دورة  يف  حتقق  الذي  النجاح  بعد 
املنتخب  ا�ستعدادات  والعودة بامليدالية الربونزية والتي ت�سب يف نطاق 
بوداب�ست  املجرية  العا�سمة  التي تقام يف  القادمة  العامل  الأول لبطولة 

خالل الفرتة من 8/28 وحتى 2017/9/3 مب�ساركة 40 دولة .
لتحقيق  يتطلع   الحت���اد  ب���اأن  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  وذك���ر 
ت��ق��ام يف جاكرتا  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة  الآ���س��ي��وي��ة  الأل���ع���اب  م��ي��دال��ي��ة يف دورة 
لالأوملبياد  للتاأهل  ال���س��ت��ع��داد  بعد  وم��ن   2018 ع��ام  يف  الندوني�سية 
القادم وتكرار الإجناز الربونزي ال�سابق الذي حتقق يف اوملبياد ريو دي 
جانريو2016 يف وزن 81 كيلوجراما كاأول ميدالية عربية يف الألعاب 

بفرق  الهتمام  من  املزيد  الحت��اد  برنامج  وي�سمل   .. املا�سية  ال�سيفية 
برامج  الحت���اد  لها  و���س��ع  وال��ت��ي  الأخ����رى  ال�سنية  امل��راح��ل  ومنتخبات 
جميع  يف  امل�ساركة  تت�سمن  والتي   2018 و   2017 مو�سم  يف  �سامله 
للتاأهل  وال�سعي  والعاملية،  والآ�سيوية  والعربية  اخلليجية  البطولت 
ي�سعى  الأرجنتني ،كما  يف  يقام  وال��ذي   2018 عام  يف  ال�سباب  لأوملبياد 
الحتاد لبتعاث عدد من الالعبني املوهوبني يف جمال اجلودو للدرا�سة 
يف جامعه توكاي بطوكيو اليابانية يف اإطار اتفاقية التعاون بني الحتاد 
 3 اإر�سال  واجلامعة ، كما هناك تن�سيق مع املجل�س والذي يتم مبوجبه 
لعبني جلمهورية ال�سني للتدريب خالل ال�سيف املقبل يف مع�سكر دويل 

يقام يف جامعة بكني. 

يف اإطار روؤية املجل�ش  بجعل« اأبو ظبي عا�سمة عاملية للريا�سة »

حممد بن ثعلوب ي�شيد باهتمام ودعم جمل�س اأبو ظبي الريا�شي ب�شاأن ا�شت�شافة خمتلف الأحداث والفعاليات الريا�شية العاملية يف اأبو ظبي
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر
ت�سوير – حممد معني

نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ت��وج 
»�سعيد  ف��ري��ق  الرم�سانية   ال��ع��ني  بطولة  راع���ي 
الن�سخة  بلقب  لل�سيدات  اليد  لكرة  طحنون«  بن 
الثانية ، بعد فوزه على فريق اجلزيرة 23-34 
الذي حل و�سيفاً ويليه فريق »بي ات�س دي« الذي 
بنتيجة  قرطاج  ن�سور  على  تغلبه  اإث��ر  ثالثاً  ج��اء 

.32-40
البطولة  ك���اأ����س  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ل  ال��ف��ري��ق  وح�����س��ل 
وامل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة وم��ب��ل��غ 50 األ����ف دره����م ، 
ونال الو�سيف امليدالية الف�سية و30 األف درهم 
الربونزية   امليداليات  على  الثالث  ح�سل  ،بينما 

و20 األف درهم.
الوح�سي  �سامل  عبداهلل  الدكتور  التتويج  ح�سر 
جلفار  وحم��م��د  العليا  امل��ن��ظ��م��ة   اللجنة  رئ��ي�����س 
رئ��ي�����س احت����اد ك���رة ال��ي��د ون��ائ��ب��ه حم��م��د �سريف 
وم�سلم اأحمد املدير التنفيذي للبطولة  وخمي�س 
بن خ�سيبة الظاهري رئي�س جلنة �سباقات الهجن 

وقدم احلفل اخلتامي عبداهلل الدرعي.
الفريقني و�سط  ب��ني  امل��ب��اراة قوية  ب��داي��ة  ج��اءت 
بداأ  الذي  بن طحنون  �سعيد  لفريق  ن�سبي  تفوق 
القلق  من  حالة  اإىل  اأدى  ما  مبكراً  الت�سجيل  يف 
ال��ذي حت��رك من  و�سط �سفوف فريق اجل��زي��رة 
اأجل جتنب ا�ستقبال املزيد من الأهداف. وبعدها 
يتجاوز  الفريقني ومل  �سجاًل بني  اللعب  ا�ستمر 
وا�سحاً  كان  ولكن  النقطتني.  اأو  النقطة  الفارق 
ق���وة ال��ف��ري��ق ال��ب��ط��ل ال���ذي ظ��ل م��ت��ق��دم��اً معظم 

الوقت لينهى ال�سوط الأول بنتيجة 13-16.
اجلزيرة  فريق  اأظهر  الثاين  ال�سوط  بداية  ومع 
رغبة يف معادلة النتيجة بهجوم كا�سح ، وقف دفاع 
على  بثبات معتمداً  بن طحنون متمرت�ساً  �سعيد 
الهجمات املرتدة ال�سريعة واخلطرية واأحرز منها 
 ،  13-18 لي�سبح  الفارق  و�سعت  اأه��داف  ثالثة 

ثم 21-14 ثم 16/23. 
وع���اب لع��ب��ي ف��ري��ق اجل���زي���رة ان��خ��ف��ا���س معدل 
لياقته البدنية يف ال�سوط الثاين مع اإجادة كبرية 
التي  ب��ن طحنون  �سعيد  ف��ري��ق  م��رم��ى  حل��ار���س��ة 
تعر�ست لإ�سابة يف الركبة وغادرت امللعب ليو�سع 
فائزاً  املباراة  وينهي   النقالط  ف��ارق  من  فريقها 
بنتيجة 34-23.اأدار املباراة طاقم حتكيم مكون 

من  اإ�سماعيل �سامل وحممد نا�سر.
كل  ا�ستح�سان  لق��ت  ك��رمي��ة   ان�سانية  لفتة   ويف 
احلا�سرين نزل معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
حار�سة  على  لالإطمئنان  الرئي�سية  املن�سة  م��ن 
مرمى فريقه التي مل ت�ستطع ال�سعود اإىل املن�سة 
يف  معاليه  اإليها  ليذهب  زميالتها  مع  لتكرميها 
مكانها ويكرمها على اأر�سية امللعب و�سط ت�سفيق 

حاد من احلا�سرين 
اأخ���رى ك��رم م��ع��ايل  ال�سيخ �سعيد بن  وم��ن جهة 
اجلولة  الهجن يف  �سباقات  الفائزين يف  طحنون 

مبيدان  الأول  اأم�س  �سباح  اأقيمت  التي  الثالثة 
الأول  بال�سوط  ال�ساهينية  ف��ازت  حيث  اأبو�سمرة 
ل�����س��اح��ب��ه��ا ع���زي���ز ع���ب���داهلل م��ك��ت��وم ال�����س��ري��ف��ي ، 
البادي  ل�����س��اح��ب��ه��ا حم��م��د ع���ب���داهلل  وال�����س��اه��ني 
اأي�ساً   ح�سلت  والتي  الثاين  بال�سوط  الظاهري 

على جائزة  اأف�سل توقيت.
اأع����رب معايل  ال��ب��ط��ول��ة   ع��ق��ب  ل��ه   ويف ت�سريح 
باملردود  �سعادته  ع��ن  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ 
اليد  ك��رة  م�سابقة  ف��رق  كل  ال��ذي قدمته  اجليد 
اأظهرت  امل����راأة  اأن  م��ع��ت��رباً   ، الثمانية  لل�سيدات 

قدرات ا�ستثنائية يف بطولة العني الرم�سانية.
وكنت   ، البطل  الفريق  اأه��ن��ئ   : معاليه  واأ���س��اف 
اأمتنى فوز فريق اجلزيرة الذي بداأ املباراة بقوة 
كبرية ، ولكن مردوده تناق�س يف ال�سوط الثاين 
 ، اأف���راده  ملعظم  البدين  العامل  انخفا�س  ب�سبب 
وا�ستحق الطرف الآخر الفوز بلقب البطولة عن 

جدارة وا�ستحقاق 
جلنة  ع�سو  ���س��امل  اإ�سماعيل  ع��رب  ناحيته  وم��ن 
بتنظيم  �سعادته  ع��ن  اليد  ك��رة  م�سابقة   حتكيم 
حتديداً  لل�سيدات  اليد  كرة  ومناف�سات  البطولة 
اأم��ر جيد يعزز من  8 فرق  اأن م�ساركة  ، معترباً 

قوتها ومكانتها.
رائ��ع��اً وف��رق��اً قوية يف  واأ���س��اف : وج��دن��ا تنظيماً 
ادارة  يف  �سعوبات  تواجهنا  ومل  الفني  م�ستواها 
وتناف�ساً  وندية  كبرية  قوة  �سهدت  التي  املباريات 
وح���م���ا����س���اً ، ووج����دن����ا م�����س��اع��دة ك���ب���رية م���ن كل 

القائمني على اأمر تنظيم البطولة 
املركز  وي��ن��ال   2-3 بالتينيوم  علي  ي��ف��وز  امل��ق��ام 

الثالث 
وعلى �سعيد �سباعيات كرة القدم للرجال ح�سل 

علي  تفوقه  بعد  الثالث  املركز  علي  املقام  فريق 
يف  الأول  اأم�����س  م�ساء   2/3 بنتيجة  بالتينيوم 
مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع بالقطارة، 
قدرها  مالية  وجائزة  الربونزية  امليدالية  لينال 
و�سهدت  قوية  امل��ب��اراة  وج��اءت  دره��م.  األ��ف   30
ندية متكافئة من اجلانبني، وجنح املقام يف اإحراز 
ه���دف ال�سبق ع��ن ط��ري��ق لع��ب��ه خ��ال��د ه���الل يف 
اأدرك  12 ولكنه مل يهناأ بالهدف حيث  الدقيقة 
بالتينيوم  لفريق  ال��ت��ع��ادل  ه��دف  خلفان  اأح��م��د 
بعد دقيقة واحدة ثم اأ�ساف هدف التقدم الثاين 
املقام  ف��ري��ق  اأن  اإل   ،  25 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ل��ف��ري��ق��ه 
اأن��ت��ف�����س يف اجل����زء الأخ����ري م��ن امل���ب���اراة و�سجل 
وعلي  �ساملني  متتالني عن طريق حممد  هدفني 
حممد نور يف الدقيقتني 32 و 37 وحافظ علي 
اأدار  النهاية.  �سافرة  احلكم  اأطلق  حتي  تقدمه 
املباراة احلكام را�سد م�سبح وعو�س م�سري وعلي 

واحد.
حممد عمر: طرفا النهائي هما الأجدر

�سعادته بح�سول  املقام  اأب��دي حممد عمر مدرب 
فريقه علي املركز الثالث ونيله امليدالية الربنزية 
باللقب  الفوز  كان  “بالتاأكيد  وق��ال:  البطولة  يف 
الثالث  امل��رك��ز  ول��ك��ن  ال��ب��داي��ة  م��ن  ه��و طموحنا 
ل��ي�����س ع��ي��ب��اً ول ي��ق��ل��ل م��ن ���س��اأن��ن��ا، خ�����س��و���س��اً ان 
بالو�سول  والأج����در  الأح���ق  هما  النهائي  ط��ريف 
من  اللقب  يكون  اهلل  وب���اإذن  اخلتامية،  للمباراة 
ن�سيبنا يف الن�سخة القادمة، مو�سحاً ان البطولة 
اأكمل وجه من كافة  اأهدافها وكانت علي  حققت 
اأو  امل�ساركة  الفرق  اأو  التنظيم  يف  �سواء  النواحي 
توجه  ح��دي��ث��ه  خ��ت��ام  ويف  الإع���الم���ي���ة.  التغطية 
اإىل معايل ال�سيخ  مدرب املقام بال�سكر والتقدير 

البطولة علي  راعي  نهيان  اآل  �سعيد بن طحنون 
اتاحته الفر�سة لل�سباب للم�ساركة وق�ساء ليايل 

رم�سانية ممتعة وجميلة.
الفريق  وروح  التعاون   : البلو�سي  خالد 

الواحد �سر جناحنا
للبطولة  ال�����س��ك��رت��اري��ة  الإداري������ة  اللجنة  ق��ام��ت 
مبجهود رائع وعمل جبار وجد الإ�سادة من جميع 

املتواجدين بعد اأن مل�سوه عن قرب. 
رئي�س  و  العمل  دف��ة  قائد  البلو�سي  خالد  وق��ال 
ال�سرف  اللجنة: نحن �سعداء بهذه الإ�سادة ولنا 
البطولة  يف  ال��ع��ام��ل  ال��ف��ري��ق  �سمن  ن��ك��ون  ب���اأن 
ال��رم�����س��ان��ي��ة، ف��ق��د ب��داأن��ا ال��ع��م��ل فعلياً م��ن��ذ ان 
قبل  ال��ق��ط��ارة  ���س��ت��اد  ال��ب��ط��ول��ة يف  م��ق��ر  ت�سلمنا 
للجهات  املكاتبات  بكل  نقوم  وكنا  اأ�سهر،  ثالثة 
ال��ر���س��م��ي��ة وال�����س��رك��اء واحت������ادات الأل���ع���اب التي 
بجانب   ، الت�ساريح  وا�ستخراج  البطولة  �سمتها 
العاملني،  لكل  البطاقات  وا�ستخراج  الت�سجيل 
بكل  ننفذه  يومي  اأع��م��ال  ج��دول  اإيل  بالإ�سافة 
واأعتقد  بنجاح،  املهمة  اأجنزنا  اهلل  واحلمد  دقة. 
�سادت  ال��ت��ي  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  وروح  ال��ت��ع��اون  اأن 
اأن  اأحب  اأج��واء العمل هي ال�سر يف جناحنا، كما 
فعال  ب��دور  ق��ام  ال��ذي  الن�سائي  بالعن�سر  ا�سيد 

متميز يف البطولة. 
واأكمل: الزيارة التي قام بها معايل ال�سيخ �سعيد 
ومتابعته  النطالقة  قبل  نهيان  اآل  بن طحنون 
احلثيثة وتوجيهاته والإ�سادة ب�سري العمل كانت 
لتقدمي عمل  للجميع  الأك���رب  وال��داف��ع  احل��اف��ز 

متميز. 
بال�سكر  البلو�سي  خالد  توجه  حديثه  ختام  ويف 
رئي�س  الوح�سي  اهلل  عبد  لدكتور  اإىل  والتقدير 

التنفيذي  امل��دي��ر  اأح��م��د  وم�سلم  العليا  اللجنة 
دعمهم  ع��ل��ي  ال��ب��ط��ول��ة  م�ست�سار  م�����س��ري  وع��ل��ي 
���س��ه��ل مهمتهم يف  ال���الحم���دود وامل�����س��ان��دة مم��ا 
العمل. يذكر ان اللجنة ت�سم 6 اأ�سخا�س ثالث 
منهم من العن�سر الن�سائي هم رمي عبد الرزاق 
ب�سيوين  اهلل  وع��ب��د  ط��ه  وه��ي��ا  الها�سمي  وح�سة 
وط������ارق ���س��ع��ي��د ب��ج��ان��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة خالد 

البلو�سي.
�سهدت  ال�سيدات  طائرة  عبداهلل:  رحــاب 

اإثارة وندية
اأ�����س����ادت رح�����اب ع����ب����داهلل، رئ��ي�����س جل��ن��ة الكرة 
الطائرة لل�سيدات، بامل�ستوي املتميز الذي حققته 
العني  العام من بطولة  املناف�سات يف ن�سخة هذا 
اأن الفارق كان وا�سحاً  من  الرم�سانية، واأك��دت 
بالن�سخة  م��ق��ارن��ة  والإث�����ارة  املناف�سة  ق��وة  حيث 
العام  يف  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  �ساركت  حيث  املا�سية، 
اإىل  العدد  ارتفع  باأربع فرق فقط  بينما  املا�سي 
مل�ساركة  ك��ان  وكذلك  الثانية،  الن�سخة  يف  �سبعة 
فرق من خارج الدولة كاأ�سربيا الإيطايل و”فور 
م�ستوي  رف��ع  الكبري يف  الأث��ر  فور” الهندي  تو 
باخلربة   يتميزن  لعبات  تواجد  ب�سبب  املناف�سة 
ال���ك���ب���رية، وه����و الأم�����ر ال�����ذي ���س��اع��ف م���ن قوة 
املناف�سة بني جميع الفرق والتي قدمت م�ستويات 
متقاربة  ومل  يكن الفارق بني املنت�سر واخلا�سر 
املباريات  اأغلب  يف  متتد  املواجهة  وكانت  كبرياً، 
حتي ال�سوط الثالث، ما يوؤكد على قوة املناف�سة 
بني جميع الفرق، وهذا الأمر ينطبق اأي�سا على 
مناف�سات الرجال حيث تقاربت امل�ستويات الفنية 
ب�سكل وا���س��ح وك��ان��ت الإث�����ارة ح��ا���س��رة ب��ق��وة يف 

جميع املباريات.

الكبري  النجاح  يف  الف�سل  اأن  اأعتقد  واأ���س��اف��ت: 
والوا�سح الذي حققته بطولة العني الرم�سانية 
يف  املبذولة  الكبرية  اجلهود  اإىل  يعود  العام  هذا 
�سلبيات  ال�ستفادة من  الن�سخة بعد  تنظيم هذه 
تتابع  اأن  ون��اأم��ل  امل��ا���س��ي��ة،  الن�سخة  واإي��ج��اب��ي��ات 
باإذن  املقبل  ال��ع��ام  يف  الكبري  جناحها  البطولة 

اهلل. 
البطولة فى  ت�سارك  جن�سية   47

تتزامن  ال��ت��ي  الرم�سانية  ال����دورات  ه��ي  ك��ث��رية 
وه����ذا ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل، ل ���س��ي��م��ا واأن���ه���ا متثل 
فر�سة للقاء ال�سباب الريا�سي. وعلى الرغم من 
اإل   ، الرم�سانية  للبطولت  العديدة  املت�سابهات 
اجلديد  عامها  يف  الرم�سانية  العني  بطولة  اأن 
تتفرد بالعديد من املميزات، ل�سيما واأنها حتظى 
برعاية ومتابعة معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
اآل نهيان. فاحلفاظ على املوروث ال�سعبي الأ�سيل 
من  الهجن  �سباق  فعالية  تخ�سي�س  خ��الل  من 
ال��ب��ط��ول��ة ال�ستة ع�����س��ر، ك���ان مل�سة  ب��ني ف��ع��ال��ي��ات 
لتوجيهات  تنفيذاً  العليا  املنظمة  للجنة  حت�سب 
اآل نهيان راعي  ال�سيخ �سعيد بن طحنون  معايل 
تتحدث  الرم�سانية  العني  وبطولة  البطولة.  
اأفرزتها  اأخ���رى  حقيقة  ه��ذه  ال��ع��امل،  لغات  بكل 
ال��ب��ط��ول��ة م���ن خ����الل ت��ن��وع ج��ن�����س��ي��ات وهويات 
الفرق والريا�سيني امل�ساركني يف البطولة، لتبلغ 
وال���دول  الإم������ارات  م��ن  جن�سية   47 احل�سيلة 
العربية والأوروبية والوليات املتحدة الأمريكية 

واأمريكا الالتينية واأفريقيا واأ�سرتاليا.
تناف�س  على  البطولة  يف  اجلماليات  تقت�سر  ول 
بل  فح�سب،  الأوىل  امل��راك��ز  حل�سد  الريا�سيني 
متتد رقعتها لت�سمل اأولئك الذين ي�سح و�سفهم 
باجلنود املجهولني والذين يقفون على تفا�سيل 
كثرية من اأجل امل�ساهمة يف اإجناح بطولة العني 
بقيادة  واأب�سر  تكاتف  فريقا  ومنهم  الرم�سانية، 
“اأب�سر”  فريق  ورئي�س  موؤ�س�س  الكثريي  �سمية 
اجلزيل  ال�سكر  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل 
نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  اإىل 

لرتحيبه مب�ساركة اأب�سر يف البطولة.

�سعيد بن طحنون يتوج اأبطال الهجن وبطل كرة اليد لل�سيدات

راعى البطولة ي�شيد بفرق اليد لل�شيدات موؤكدا دور املراأة يف جناح البطولة

رئي�سة جلنة الكرة الطائرة لل�سيدات ت�سيد بامل�ستوي املتميز للمتناف�سات
املقام  يتخطى البالتينيوم ويح�سل على املركز الثالث
»ال�ساهينية«.. و»ال�ساهني« ينفردان بجوائز اجلولة الثالثة يف الهجن



    
جترب �شابني على تقبيل قدمها

هاتفها  �سرقا  �سابني  م��ن  تركيا  يف  تعي�س  ���س��وري��ة  ف��ت��اة  انتقمت 
اجلوال بطريقتها اخلا�سة، حيث قامت باإذللهما واإهانتهما اأمام 
النا�س يف �سارع عام. واأرغمت الفتاة ال�سابني على النحناء وتقبيل 

قدمها اأمام النا�س.
هاتف  �سرقا  ال��ذي��ن  ال�سابني،  قيام  حلظة  فيديو  مقطع  ور���س��د 
بانحنائهما  ���س��وره��ا،  بن�سر  ذل��ك  بعد  وه��دداه��ا  تركيا  يف  الفتاة 
لتقبيل قدميها اأمام النا�س يف �سارع عام، وذلك بعد اأن ا�سرتطت 
رفعتها  ال��ت��ي  ال�سكوى  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  مقابل  ذل���ك،  عليهما  الفتاة 
نا�سطي  ب��ني  ج��دل  اإىل  الفتاة  ت�سرف  واأدى  الرتكية.  لل�سرطة 
مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث انتقد فريق ت�سرفها معتربين 
اأن���ه غ��ري ق��ان��وين وم��ه��ني والأف�����س��ل ت��رك الأم���ر لل�سرطة، فيما 
اآخ��رون ب�سحة ما ورد يف  اآخر ما فعلته الفتاة. و�سكك  اأيد فريق 

الفيديو، خا�سة اأن القانون الرتكي ل ي�سمن ال�سوريني.

جد ينقذ حفيده بعود خيزران 
ب��ئ��ر ماء،  ب��ع��د �سقوطه يف  اإن��ق��اذ ح��ف��ي��ده  م��ن  مت��ك��ن ج��د �سيني 

بوا�سطة ا�ستخدام عود خيزران طويل.
وح�سب �سحيفة مريور الربيطانية، كان ال�سبي البالغ من العمر 
ال�سني  �سرق  غينينغ  مبدينة  منزله  من  بالقرب  يلعب  عامني، 
عندما �سقط يف البئر، وبينما كان الطفل ينزلق اإىل اأعماق البئر 

�سارع جده اإىل ا�ستخدام عود خيزران مل�ساعدته على الت�سبث.
وقام اجلد برتكيب خطاف يف نهاية عود اخليزران، ومدها اأ�سفل 
ال�سبي  منع  من  متكن  وبالفعل  حفيده،  مبالب�س  ليم�سك  البئر 
من النزلق اأكر، لكنه مل يتمكن من �سحبه اإىل ال�سطح وا�سطر 

اإىل انتظار م�ساعدة رجال الإطفاء.
ويف الفيديو ميكن روؤية عملية الإنقاذ، بعدما قام رجال الإطفاء 
اخل��ارج��ي حتى  اجل���دار  وت��دم��ري  بالبئر،  املحيطة  الأر����س  بحفر 

و�سلوا اإىل الطفل.
كما ميكن روؤية اجلد املتعب وهو مت�سبث بالع�سا بينما يقوم رجال 
الإنقاذ باحلفر باأ�سرع ما ميكن، يف حني ميكن �سماع احل�سد وهو 
يهتف ب�سوت عال مع قيام رجال الإنقاذ بتحرير الطفل، و�سحبه 
اإىل ال�سطح وت�سليمه اإىل امل�سعفني املنتظرين. وحل�سن احلظ مل 

يتعر�س الطفل لأية اإ�سابات با�ستثناء بع�س اخلدو�س الطفيفة.

ا  موظف طريان يطرح عجوًزا اأر�شً
يونايتد  ب�سركة  م��وظ��ف  ق��ي��ام  اأم��ري��ك��ي��ة،  ملحكمة  تقارير  ك�سفت 
للطريان بطرح رجل عجوز يبلغ من العمر 71 عاًما بعد اأن طلب 

من عامل املطار طباعة بطاقة �سعود جديدة.
اإىل املوظف  اإن��ه حتدث  ال��ذي يدعى رونالد تيغرن،  امل�سافر  وق��ال 
ب�سركة يونايتد للطريان اليخاندرو اأنا�ستازيا يف مطار جورج بو�س 
انرتكونتيننتال يف تك�سا�س قبل اأن ُيفقده الوعي يف اللحظات التي 
تلت ذلك. وبح�سب �سحيفة مريور الربيطانية، ُتظهر كامريات 
املراقبة املوظف وهو يدفع الرجل العجوز وي�سقطه على ظهره، 
بعد  الدعوى  ه��ذه  اأي موظف مب�ساعدته. وج��اءت  ع��دم قيام  مع 
داو  ديفيد  الدكتور  بطرد  نف�سها  ال�سركة  موظفو  به  ق��ام  ح��ادث 
دولر  مليار  ال�سركة  كلفت  لف�سيحة  اأدى  ما  الطائرة  من  بعنف 
من �سعر اأ�سهمها. وقال وليام هوك حمامي رونالد: هذا اأحد اأكر 
اأنا�ستازيا  كان  حيث  حياتي،  يف  راأيتها  التي  اإن�سانية  الال  الأفعال 
 ، اأننا م�سغولون؟  األ ترى  اإىل موكلي ثم يبت�سم وقال له:  ينظر 
م�سرياً اإىل اأن كامريات املراقبة تك�سف اأنه لي�س هناك اأحد بجانب 

هذين العاملني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يقتل زوجته ثم انتحر على �شكة القطار
اأقدم  زوج��ني  اإىل  عائدتني  باري�س  �سريع يف  اللتان �سدمهما قطار  اجلثتان  تكون  اأن  الفرن�سية  ال�سرطة  رجحت 

الرجل على قتل زوجته ثم انتحر على ال�سكة احلديد.
وقال م�سدر ق�سائي "فتح حتقيق يف الق�سية مع اعتبارها جرمية قتل عمد".

وكانت ال�سرطة عرت على م�سافة ثمانني كيلومرتا جنوب غرب باري�س على اجلثتني، وعلى �سيارة ال�سيدة على 
مقربة من موقع احلادث.

واأ�ساف امل�سدر "يف هذه املرحلة من التحقيق، تو�سلنا اإىل ا�ستبعاد فر�سية اأن يكون الأمر جمرد حادث، وا�ستبعدنا 
كذلك فر�سية تدخل اأحد ثالث".

وكانت الزوجة انف�سلت عن زوجها قبل اأ�سابيع، وعر على جثتها وقد اأوثق كاحالها ب�سريط اأحمر عر على قطع 
اأخرى منه يف منزلها. ويرجح املحققون اأن الرجل توجه اإىل منزل مطلقته ليل الأحد الثنني بني ال�ساعة الواحدة 
والثالثة فجرا، واقتادها اإىل خط القطار ال�سريع الواقع على بعد ثالثني كيلومرتا.ويجهل املحققون حتى الآن 

احلالة التي كانت فيها ال�سيدة حني اقتادها الرجل اإىل موقع اجلرمية.
وعر املحققون على وثائق طبية تثبت اأن الرجل كان يعاين من الكتئاب ومن رغبة يف النتحار.

السبت   17   يونيو    2017  م   -   العـدد  12048  
Saturday  17   June   2017  -  Issue No   12048

ي�شطون على �شيارة نقل اأموال 
وثقت كامريا مراقبة اأحد البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية حلظة �سطو 
اأثناء  الأم��وال  م�سلح من قبل �سخ�سني ملثمني على موظفي �سركة نقل 

تغذيتهم جهاز �سراف.
املليون  ون�سف  مليون  نحو  اإىل  و�سل  مبلغ  �سرقة  على  املجهولن  واأق��دم 
اأحد  التي تخ�س  الأمنية حتقيًقا يف احلادثة،  ري��ال، حيث فتحت اجلهات 

البنوك يف الريا�س.
و�سبق اأن هزت حادثة �سرقة مماثلة العا�سمة ال�سعودية قبل نحو 3 اأ�سهر، 
اأموال  نقل  ���س��ي��ارة  على  ال�سطو  على  م�سلحني  جمهولني   3 اأق���دم  ح��ني 
تابعة لأحد البنوك يف و�سح النهار، واأطلقوا الر�سا�س احلي على قائدها 
احلادثة  وت�سببت  ب��ال��ف��رار.  ولذوا  امل��وج��ودة  الأم���وال  و�سرقوا  وم��راف��ق��ه، 

اآنذاك بهلع كبري يف اململكة، التي نادًرا ما ت�سهد مثل هذه اجلرائم.

الأطفال اخلدج يواكبون اأقرانهم يف التح�شيل الدرا�شي
ك�سفت درا�سة �سملت اأكر من 1.3 مليون طفل مبت�سر ولدوا يف فلوريدا 
اأن ثلثي املولودين يف الأ�سبوع الثالث والع�سرين اأو الرابع والع�سرين من 
واأن  املحدد  الوقت  الأطفال يف  كانوا م�ستعدين لاللتحاق برو�سة  احلمل 

اثنني باملئة تقريباً من هوؤلء الأطفال حققوا تفوًقا درا�سياً بعد ذلك. 
اأطفال  حقق  فقد  "نورثوي�سرتن"،  جامعة  اأجرتها  التي  للدرا�سة  ووفقاً 
ولدوا قبل الأوان نتائج اأقل من الأطفال الطبيعيني يف الختبارات القيا�سية 

لكن كلما طالت فرتة احلمل يف الطفل املبت�سر كلما قلت الختالفات. 
ومدة احلمل الطبيعية هي نحو 40 اأ�سبوعاً وقد توؤدي الولدة قبل املوعد 
اأو وفاة  املبكرة  النمو يف الطفولة  اإىل م�سكالت �سحية خطرية وتاأخر يف 

الر�سيع. 
وقال قائد الفريق البحثي، الذي اأعد الدرا�سة ما يبهرين بخ�سو�س هذه 
الأط��ب��اء والأ���س��ر من جم��رد الرتكيز على  اأنها حت��ول تركيز  الدرا�سة هو 
العواقب ال�سحية اإىل العواقب التعليمية امل�ستقبلية على الطفل املبت�سر. 

يف  ول��دوا  مبت�سر  طفل  مليون   1.3 لنحو  املدر�سي  الأداء  الباحثون  وحلل 
فلوريدا بني عامي 1992 و2002 والتحقوا مبدار�س عامة يف الولية يف 

الفرتة بني عامي 1995 و2012. 
والرابع  والع�سرين  الثالث  الأ�سبوعني  يف  امل��ول��ودي��ن  الأط��ف��ال  اأن  وتبني 
واأن  عادية يف وقت لحق من حياتهم  املعرفية  قدراتهم  تكون  والع�سرين 

منهم حققوا تفوقا درا�سيا.  باملئة   1.8
وخالل الفرتة الزمنية التي غطتها الدرا�سة اعترب 9.5 باملئة من هوؤلء 

الأطفال على م�ستوى الولية متفوقني درا�سياً. 

حليمة بولند خائفة 
على ابنتيها

اأعربت الإعالمية الكويتية حليمة 
ابنتيها  ع��ل��ى  ق��ل��ق��ه��ا  ع���ن  ب��ول��ن��د 
ت�سافران  لأنهما  وكاميليا  م��رمي 

للمرة الأوىل بدونها.
ن�سرت الإعالمية الكويتية حليمة، 
عرب ح�سابها الر�سمي على مواقع 
مقطع  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
اأ�ستطيع  ل  ف��ي��ه:  ق��ال��ت  ���س��وت��ي 
ال���ن���وم م���ن ك����رة ال��ت��ف��ك��ري مرمي 
والدهما  مع  م�سافرين  وكاميليا 
اأ�سبوع  بعد  ي��ع��ودون  اهلل  �ساء  واإن 
وت��اب��ع��ت: خائفة  و���س��الم��ة.  بخري 
ي�سافرون  م���رة  لأول  لأن  عليهم 
رب���ي يحفظلي  ب����دوين  ل��وح��ده��م 

ياهم والبيت ما حلو بدونهم .
الإع����الم����ي����ة  ان  امل�����ع�����روف  وم������ن 
متعلقة  ب��ول��ن��د  حليمة  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
وكامليا،  م�����رمي  ب��ب��ن��ات��ه��ا  ج�����دا 
قوية  ع����الق����ة  ب���ه���م���ا  وجت���م���ع���ه���ا 
ل�كامليا  اآخ��ر ظهور  وك��ان  ومميزة 
حليمة  برناجمها  يف  والدتها  م��ع 
زاد، وحتديدا يف منا�سبة قرقيعان. 
بولند  حليمة  الإع��الم��ي��ة  وت��ق��دم 
الرم�ساين  ال�سباق  �سمن  حاليا، 
امل�سابقات  ب��رن��ام��ج   2017 ل��ع��ام 
"حليمة زاد" الذي يذاع على قناة 

العدالة الكويتية.

خطاف �شمكة قر�س يف 
مقلة رجل

مروعة،  حلظات  بت�سوير  اأطباء  جمموعة  قام 
زالة خطاف �سيد من مقلة عني رجل. لإ

وتظهر اللقطات التي مت ت�سويرها يف اإ�سبانيا، 
اخل��ط��اف ع��ال��ًق��ا يف و���س��ط ع��ني ال���رج���ل، حيث 
للتح�سري  ال��ع��ني  اإىل  ���س��ائ��اًل  الأط���ب���اء  اأ���س��اف 
لإزال��ة خطاف �سمكة القر�س. وخالل العملية، 
اإق���ح���ام م�����س��رٍط م���ع���ديٍن يف ح���دق���ة العني  مت 

لتحريك اخلطاف قلياًل.
وا�ستخدم الأطباء مالقط لالإم�ساك بجزء من 
اخلطاف، وحماولة اإخراجه من مقلة العني، ثم 
ا�ستخدموا اأداة اأخرى لنقل حدقة العني ودفعها 
برفق مرة اأخرى. كما مت ا�ستخدام اإبرة �سغرية، 
العني حيث  املجروح يف  اجل��زء  وخيط خلياطة 

دخل اخلطاف.
وميكن روؤية غرز �سغرية على حافة حدقة عني 

الرجل اخل�سراء، حيث مت عالج عينه.

تتدىل من طائرة باأ�شنانها  
تدلت املغامرة الأمريكية اأريندرا واليندا بحبل ربط اإىل 
اأ�سنانها من مروحية فوق مياه �ساللت نياغارا، موؤدية 
اإنها  اأمريكية،  اإع���الم  و�سائل  وق��ال��ت  بهلوانية.  ح��رك��ات 
�سجلت رقما قيا�سيا لعر�س على هذا الرتفاع، حمطمة 
بذلك رقم زوجها نيك واليند الذي تدىل من اأ�سنانه من 
ارتفاع 76 م��رتا يف ولي��ة م��ي��زوري. وق��د ارت��دت وليندا 
املروحية  وتدلت من  �سوداء  بزة  اأطفال،  لثالثة  اأم  وهي 
عر�س  وا�ستمر  بهلوانية.  حركات  بداخله  اأدت  ط��وق  يف 
واليندا فوق مياه ال�ساللت حوايل 8 دقائق. وقد بقيت 
م���رة من  ك��ل  ث���واين يف   10 مل���دة  ع��ل��ى مرحلتني معلقة 
واأت��ى عر�سها  م��رتا.   90 ارتفاع  املياه على  اأ�سنانها فوق 
م�سدود  حبل  على  زوج��ه��ا  لعبور  اخلام�سة  ال��ذك��رى  يف 
���س��اللت ن��ي��اغ��ارا ال��واق��ع��ة ع��ل��ى احل����دود ب��ني الوليات 
اإىل  اأريندرا واليندا، لدى نزولها  املتحدة وكندا. وقالت 
الأر�س، اإنها مل ت�سمع �سيئا لأنها اختارت اأن ت�ستمع اإىل 
اأمريكية  اإعالم  و�سائل  ونقلت  عر�سها.  خالل  املو�سيقى 
حم��ل��ي��ة ع��ن��ه��ا ق��ول��ه��ا: ت�����س��رف��ت ك��م��ا ل��و اأين اأت�����درب يف 
واأنا  ثانية  بارتياح بحيث  تدليت مرة  و�سعرت  حديقتي 
الذي  واليندا،  نيك  زوجها  حطم  وقد  باأ�سناين.  معلقة 
بهلوانيني وفناين �سريك،  عائلة  اإىل  زوجته  كما  ينتمي 
عندما   2014 ال��ع��ام  �سيما  ل  عاملية  قيا�سية  اأرق���ام  ع��دة 
م�سى على كابل فولذي بني ناطحتي �سحاب يف �سيكاغو 
الأخدود  اأول من عرب  ك��ان  180 م��رتا، كما  ارتفاع  على 

الكبري غراند كانيون على حبل م�سدود يف العام 2013.

رئي�س فرع بنك ي�شطو على فرعه
ثالث  بال�سجن  هانوفر  مبدينة  ال��ولي��ة  حمكمة  ق�ست 
على  �سطا  بنك  ف��رع  رئي�س  على  اأ���س��ه��ر  وخم�سة  ���س��ن��وات 
الفرع. كما حكمت املحكمة بال�سجن ثالث �سنوات وع�سرة 
اأ�سهر على �سديق لرئي�س الفرع �سارك معه يف اجلرمية 
ويبلغ من العمر 32 عاما وهو نف�س عمر رئي�س امل�سرف 
بها  التي طالب  العقوبة  دون  املحكمة،  وج��اء حكم  اأي�سا. 
الدعاء العام. و�سرق الرجالن من البنك 367 األف و500 

يورو اإجمال ومل يعيدا اجلزء الأكرب من املبلغ.
وراأى رئي�س املحكمة اأن اإقرار الرجلني، وهما بال �سوابق، 
قدرة  ع��دم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العقوبة  م��ن  يخفف  بذنبهما 
املحكمة على اإثبات عك�س ما ذهب اإليه �سديق رئي�س الفرع 
يدوية  وقنبلة  طلقات  بال  غ��از  م�سد�س  ا�ستخدم  اأن��ه  من 

�سكلية اأثناء عملية ال�سطو التي متت يف يونيو 2016.

ابن الثانية يقتل فتاة مب�شد�س
اأعلنت ال�سلطات الأمريكية اأنها وّجهت التهام اإىل رجل 
من  الثانية  يف  طفل  ا�ستخدمه  �سقة،  يف  م�سد�ًسا  ت��رك 
العمر، م�سيًبا ابنة عمه البالغة �سبع �سنوات من عمرها 

اإ�سابة قاتلة.
ويعود احلادث اإىل ال�ساد�س من حزيران يونيو يف نا�سفيل 

يف ولية تيني�سي.
البالغ من  �ساندرز  اأن��ت��وين  اإىل  الق�ساة  اأح��د  وّج��ه  وق��د 
امتالك  تهمة  ���س��اب��ًق��ا،  عليه  وامل��ح��ك��وم  ع��اًم��ا   27 العمر 
احتمال  بذلك  وي��واج��ه  الإج��رام��ي،  ما�سيه  رغ��م  �سالح 

احلكم عليه بال�سجن ع�سر �سنوات.

اأجنلينا تت�شوق مع ابنها يف هوليوود 
ا�سطحبت النجمة ال�سهرية اأجنلينا جويل ابنها "نوك�س" البالغ 8 اأعوام وحده يف هوليوود 

للتب�سع.
وقد �سوهد الإثنان يف حمل لبيع اللوازم الع�سكرية ولكنهما غادرا من دون اأن ي�سرتيا اأي 
اللون  وهو  رمادية  حقيبة  وحملت  للمنا�سبة  بالكامل  �سوداء  ثياباً  اأجنلينا  وارت��دت  �سيء. 

الوحيد الذي ك�سر ال�سواد.
لكن امل�ستغرب اأنها انتعلت حذاء جلدياً عايل ال�ساق على الرغم من احلرارة املرتفعة 

يف لو�س اأجنلو�س و�سرواًل جلدياً اأ�سود اأي�ساً وفوقه جاكيت طويلة وحتتها 
توب �سوداء كما حمت عينيها من ال�سم�س با�ستخدامها نظارات �سم�سية.

املعرو�سات يف املحل  بوقته حني بداأ يتفرج على  وبدا "نوك�س" م�ستمتعاً 
لكنه ما لبث اأن حلق بوالدته حني خرجت من املحل.

وكانت جويل قد ا�سرتت منزًل فخماً ب� 25 مليون دولر قريبا من مكان 
�سكن طليقها النجم براد بيت كي يتمكن ب�سهولة من روؤية اأولده.

ما عالقة توم فيلتون 
ـِ وليم �شك�شبري؟! ب

بوتر"،  "هاري  ���س��ل�����س��ل��ة  ب���ط���ل 
فيلتون،  ت��وم  ال��ربي��ط��اين  النجم 
الدراما  فيلم  بطولة  على  تعاقد 
الرومان�سي اجلديد الذي �سيحمل 
ق�سة  و�سيتتبع  "اأوفيليا"  عنوان 
الأم�������رية اأوف���ي���ل���ي���ا، اإح������دى اأه���م 
مب�سرحّية  الن�سائّية  ال�سخ�سيات 
والكاتب  ل��ل�����س��اع��ر  "هاملت" 
بح�سب  �سك�سبري،  وليم  امل�سرحي 

موقع ديدلين الأمريكي.
ال���ف���ي���ل���م كلري  اإخ���������راج  وي����ت����وىل 
ال�سيناري  ر  ُيح�سّ فيما  مكارثي، 
�سيال�س،  ���س��ي��م��ي  ب���ه  واخل����ا�����س 
كوفريت  اأ����س���ت���ودي���وه���ات  وت���ق���وم 
ال�������س���ي���ن���م���ائ���ّي���ة، خ������الل ال���ف���رتة 
احل���ال���ّي���ة مب���ح���ادث���ات م���ع اأك���ر 
اإىل فريق  ل��الن�����س��م��ام  م��ن جن��م 

العمل.
مبنية  الفيلم  ق�سة  اأّن  اإىل  ُي�سار 
ال�سم،  ذات  ح��م��ل��ت  رواي�����ة  ع��ل��ى 
 ،2016 ع�������ام  خ�������الل  ������س�����درت 
وتتبع  ك����ل����ني،  ل����ي����زا  ل���ل���م���وؤل���ف���ة 
ال���ت���ي رف�س  اأوف��ي��ل��ي��ا  اأح���داث���ه���ا 
والدتها عالقتها ب�ِ هاملت، والتي 
اأن  بعد  هاملت  من  كثرًيا  تتاأذى 
اأدع��ى اجلنون واأن��ه ل يعرفها يف 
مقتل  حقيقة  لك�سف  حم��اول��ت��ه 
نواياه  يخفي  حتى  وذل��ك  وال���ده 
احلقيقة،  م��ن  وي��ت��اأك��د  بالنتقام 
معاملة  ح��ي��ال  ال��ت��ع��ب  لي�سيبها 

هاملت لها، وتنتحر.

عائلة عمالقة تت�شابق لدخول غيني�س
يعد الطفل الهندي كاران �سينغ البالغ من العمر 
8 �سنوات، اأطول طفل يف الهند، اإذ يبلغ طوله 1.9 
مرت، مما يجعله يف الطريق لتحطيم رقم قيا�سي 
باحل�سول  الأم  فيه  اأخفقت  فيما  لينجح  جديد، 

على لقب الأطول يف العامل.
وتعترب والدة �سينغ الأم �سواتالنا، اأطول امراأة يف 

الهند، حيث يبلغ طولها 2.1 مرت.
ووفًقا ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية، فاإن الأم 
�سلة  كرة  �سنة، هي لعبة   33 العمر  البالغة من 
�سابقة، كما اأن الأب ناتوروباث �سانغاي البالغ من 
41 �سنة يعد عمالقاً اأي�ساً، لكن ابنه �سينغ يو�سك 

ميكن اأن يفوقه طوًل لنموه ال�سريع.
وياأمل �سينغ الذي يعتقد اأنه الأطول بني الأطفال 
من عمره على م�ستوى العامل، بجلب مزيد من 
لأنظار  ال��الف��ت  ط��ول��ه  ب�سبب  ل��وال��دي��ه  ال��ف��خ��ر 

اجلميع.
والن�سف  العامني  بلغ  عندما  �سينغ  ط��ول  وك��ان 
يت�ساوى  وهو  اأ�سدقائه،  طول  �سعف  عمره،  من 

ال�سابق فالدميري  بكتفه مع املالكم بطل العامل 
كليت�سكو.

قال  �سينغ،  يتناوله  ال��ذي  الطعام  طبيعة  وح��ول 
الوالد اإن ابنه يتبع نظاماً غذائياً خا�ساً، ويتناول 
�سحي،  حياة  بنمط  ويتمتع  الغذائية  املكمالت 
“احتمال وجود هرمون النمو الزائد  اإىل  منوًها 

لدى العائلة”.
واأ�ساف الوالد: نحن ناأخذ �سينغ اإىل طبيب الغدد 
ال�سماء بانتظام، وحتى الآن مل ُتظهر الختبارات 

اأي م�ساكل وكل �سيء طبيعي.
وكانت اأكرب م�ساكل �سينغ، هي العثور على املالب�س 
والأحذية التي تنا�سبه، حيث كان يرتدي مالب�س 
كان يف  �سنوات، عندما   10 العمر  يبلغ من  طفل 

الثالثة من عمره.
لكن ذلك كله ل مينع تلميذ املدر�سة البتدائية، 
من التمتع بحياة طبيعية، حيث قال اإنه يلعب مع 
اأ�سدقائه ويلعب كرة ال�سلة مع اأمه، بعد النتهاء 

من الواجبات املنزلية.


