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الهالل الأحمر توا�سل توزيع امل�ساعدات الغذائية 
واإغاثة املنكوبني مبدينة حوف جراء اإع�سار ماكونو

•• املهرة -وام:

الغذائية  امل�ساعدات  توزيع  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  وا�سلت 
العاجلة املقدمة ل�سكان حمافظة املهره والتي ي�ستفيد منها اأكرث من 
اإع�سار "ماكونو". وتوجهت قافلة  املنكوبني جراء  اأ�سرة من   1500
قاطنوها  يعاين  التي  التوزيع  اأماكن  اآخ��ر  ح��وف  مدينة  اىل  الهيئة 
�سرب  الذي  "ماكونو" املدمر  اإع�سار  عقب  �سعبة  معي�سية  اأو�ساعا 

املنطقة.
وياأتي التدخل الطارئ من قبل هيئة الهالل الحمر الماراتي لإغاثة 
�سكان املهره والتخفيف من معاناة املت�سررين من الإع�سار من اأهايل 
الدور  اإط��ار  يف  الغذائية  امل��واد  يف  كبريا  �سحا  يعانون  الذين  املدينة 

الن�ساين امل�ستمر واملتوا�سل لدولة الإمارات على ال�ساحة اليمنية.
)التفا�سيل �ص2(

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع �سالل 
غذائية مبديرية املظفر و�سط مدينة تعز

•• تعز - وام: 

األف �سلة غذائية على  "هيئة الهالل الأحمر الإماراتي" توزيع  بداأت 
اليمنية  تعز  مدينة  و�سط  املظفر  مبديرية  الطاهرية  منطقة  اأه��ايل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  بتوجيهات  وذلك 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" ويف اإطار م�ساريع عام زايد يف 
املحافظات اليمنية املحررة ومن �سمنها تعز بهدف دعم ال�سعب اليمني 

ال�سقيق باملجالت الإغاثية والتنموية وتاأهيل البنية التحتية.
)التفا�سيل �ص2(
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قوات الحتالل توا�سل عدوانها على املحتجني ال�سلميني على احلدود مع غزة )ا ف ب(

دمار هائل عقب الغارة اجلوية على قرية زردانا يف ريف اإدلب  )ا ف ب(

التحالف يوؤكد التزامه ت�سهيل مهام عمل موظفي الإغاثة باليمن

اجلي�ش اليمني يوا�سل انت�ساراته ويكبد احلوثيني خ�سائر فادحة يف ال�ساحل الغربي

300 األف ي�سلون اجلمعة يف الأق�سى

»مليونية القد�ش« يف غزة بـ  اجلرحى  وع�سرات  �سهداء   4
•• القد�س-غزة-وكاالت:

اأكد م�سوؤولون طبيون يف قطاع غزة 
من  فل�سطينيني  ث��الث��ة  ا�ست�سهاد 
ع�سرة  اخلام�سة  يف  م��راه��ق  بينهم 
اأن فتحت النار على  من عمره بعد 
ام�ص  القطاع  حمتجني على حدود 
كما ا�سيب خم�سة من ال�سحافيني 

اثنان منهم بالر�سا�ص احلي.
اإن  ال���ب���داي���ة  امل�������س���وؤول���ون يف  وق�����ال 
الرقم  عدلوا  لكنهم  خم�سة  القتلى 
اإن���ع���ا����ص ����س���اب يف  اأرب����ع����ة ب��ع��د  اإىل 
يف  عمره  م��ن  والع�سرين  ال�ساد�سة 

حالة حرجة.
كما اأ�سيب اأكرث من مئة فل�سطيني 
"جمعة  الأق����ل يف م��ظ��اه��رات  ع��ل��ى 
م�سريات  �سمن  القد�ص"  مليونية 
العودة، على طول احلدود ال�سرقّية 

لقطاع غزة.
ووفًقا لوزارة ال�سحة يف قطاع غزة، 
اإ�سابة   25 الإ�سابات  ف��اإّن من بني 
اختناًقا  والباقي  احلي،  بالر�سا�ص 

بالغاز.
على  الفل�سطينيني  اآلف  وجت��ّم��ع 
ال�سياج  م���ن  الأم����ت����ار  م���ئ���ات  ب��ع��د 
جمموعات  اأن  ح��ني  يف  احل�����دودي، 
�سغرية معظمها من ال�سبان تقذف 
باحلجارة، وحترق اإطارات ال�سيارات 

خا�سة  ق��وات  ون�سر  القطاع،  �سرق 
كما  الفا�سل،  ال�سياج  لجتياز  منًعا 
ق��ّن��ا���س��ة وع����زز م��ن بطاريات  ن�����س��ر 
ال���ق���ّب���ة احل����دي����د ت���خ���ّوًف���ا م����ن اأي 
ت�سعيد ع�سكرّي، كما وقررت قوات 
املزيد  ن�سر  ال�سرائيلية  ال��ط��وارئ 
من عنا�سر اإطفاء احلرائق ملواجهة 
بها  تت�سبب  اأي حرائق حمتملة قد 
ال��ط��ائ��رات ال��ورق��ي��ة احل��ارق��ة التي 

يطلقها ال�سبان من غزة.
اىل ذل���ك، ���س��رع��ت دائ����رة الأوق����اف 
الإ���س��الم��ي��ة وال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة يف 
امل�سجد الأق�سى يف مدينة القد�ص، 
ل�ستقبال  ���س��خ��م��ة  ب���ا����س���ت���ع���دادات 
األ���ف م�سل يف  م��ن ثالثمائة  اأك���رث 
الأق�سى،  امل�سجد  �سالة اجلمعة يف 
فيه جلان  �سرعت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
ال���ق���دمي���ة  ال����ق����د�����ص  الح������ي������اء يف 
لهذه  وال�����س����ت����ع����داد  ب��ال��ت��ح�����س��ري 

اجلمعة املباركة.
واأع������ل������ن������ت ������س�����رط�����ة الح������ت������الل 
ال�سرائيلي، اإغالق امل�سجد الأق�سى 
اعتباراً  امل�ستوطنني  بوجه  امل��ب��ارك 
ال�سبت وحتى نهاية عطلة  من يوم 
عقب  وذل���ك  ال�سعيد،  الفطر  عيد 
واملواجهات  امل�����س��ل��ني  اح��ت��ج��اج��ات 
املحدودة يف الق�سى �سد اقتحامات 

امل�ستوطنني للم�سجد املبارك.

وحتاول هدم اأجزاء من ال�سياج.
ال��الف��ت��ة يف م�سرية  امل�����س��اه��د  وم���ن 
ال�سهيدة  وال�������دة  ارت��������داء  ال����ي����وم، 
امل�سعفة رزان النجار، معطف ابنتها 
الأبي�ص، لتكمل م�سوارها الإن�ساين 
ال�سحّي، انطالًقا من "نقطة رزان 
يون�ص. خان  النجار الطبية" �سرق 

ل�سحيفة  الع�سكري  املرا�سل  ونقل 
حدود  م���ن  اأحرنوت"  "يديعوت 

الإ�سرائيلّي  اجل��ي�����ص  اأّن  ال��ق��ط��اع 
املقبلة  ال�����س��اع��ات  ت�سهد  اأن  يتوقع 
اأح���داًث���ا خ��ط��رية ع��ل��ى ح���دود غزة، 
لفًتا اإىل وجود حماولت لالقرتاب 

من احلدود.
وكانت هيئة م�سريات العودة اأعلنت 
اإ�سرائيلية  ا���س��ت��ط��الع  ط���ائ���رة  اأن 
للم�سريات  خ��ي��اًم��ا  ام�����ص،  اأح��رق��ت 
جنوب قطاع غزة وذلك قبل �ساعات 

مليونية  "جمعة  فعاليات  ب��دء  من 
القد�ص".

وحتّدثت القناة الإ�سرائيلية الثانية 
الورقية"،  ال���ط���ائ���رات  "رعب  ع���ن 
من  م����زي����د  ان��������دلع  اإىل  م�������س���ريًة 
م�ستوطنات  يف  ب�سببها  احل���رائ���ق 

غالف غزة.
واأعلن جي�ص الحتالل حالة التاأهب 
الق�سوى على طول ال�سياج الفا�سل 

داع�ش ي�سيطر على اأجزاء من البوكمال 

غارات تدمي اإدلب ورو�سيا تنفي م�سوؤوليتها

ــع اأقـــــوى  ــن ــس ــ� ـــا ت ـــي ـــس رو�
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــس قــــاذفــــة ا�

•• مو�سكو-وام: 

الرو�سية  ت��وب��ول��ي��ف  ���س��رك��ة  ت��ق��وم 
ا�سرتاتيجية  ق��اذف��ة  اأق���وى  ب�سنع 
عليها  اط���ل���ق  رو����س���ي���ا  يف  ج����دي����دة 
طائرة  وزن  ويبلغ  دا(.  )ب��اك  ا�سم 
130 طنا  امل�ستقبل البعيدة املدى 
و���س��ت��زود مب��ح��رك��ني ووق����ود يكفي 
كلم  األ�����ف   15 مل�����س��اف��ة  ل��ل��ت��ح��ل��ي��ق 
�سرعة  اأ���س��ع��اف  �سرعتها  وت���ع���ادل 
ب�سواريخ  م����زودة  وت��ك��ون  ال�����س��وت 

)كينجال( الأ�سرع من ال�سوت.

ــال مـــ�ـــســـوؤول املــلــف  ــق ــت اع
درنــة يف  للقاعدة  ــي  ــن الأم

•• طرابل�س-وكاالت:

اأعلن اجلي�ص الليبي، ام�ص اجلمعة، 
الأ�سطى عمر  القب�ص على يحيى 
ي�سمى  فيما  الأمني  امللف  م�سوؤول 
جم��ل�����ص ����س���ورى جم���اه���دي درن���ة 

التابع لتنظيم القاعدة.

اأردوغان يتوعد مبهاجمة 3 مناطق عراقية
•• اأنقرة-وكاالت:

قال الرئي�ص الرتكي رجب طيب اإردوغان اإن تركيا �ستهاجم مع�سكرات 
امل�سلحني الأكراد يف جبال �سمال العراق يف قنديل و�سنجار وخممور اإذا 

مل تتمكن حكومة بغداد من تطهري املنطقة من امل�سلحني الأكراد.
تهديد لرتكيا  اأدن���ى  هناك  ك��ان  "اإذا  اإن��ه  املقابلة  اأردوغ����ان يف  واأ���س��اف 
مع  فيه  نتباحث  فنحن  اأحيانا،  يح�سل  الأم��ر  وه��ذا  ال��ع��راق،  م�سدره 
لن نطلب  الأم���ر.. فعندها  ه��ذا  بغداد ل ميكنني حل  قالت  اإذا  بغداد. 
حتى  و�سن�سرب  قنديل  و�سن�سرب  �سنجار  �سن�سرب  اأح��د،  من  املوافقة 

خممور". واأ�ساف "ميكن اأن ناأتي يف اأي وقت".
وغالبا ما يذكر الرئي�ص الرتكي جبال قنديل و�سنجار كاأهداف حمتملة 
الكرد�ستاين  العمال  حل��زب  اخللفية  ال��ق��واع��د  على  تركي  هجوم  لأي 
املحظور، ولكنها املرة الأوىل التي يذكر فيها خممور، املنطقة الواقعة 
اخللفية  "تغذي" القواعد  اإن��ه��ا  اأردوغ����ان  يقول  وال��ت��ي  املو�سل  جنوب 

للمتمردين الأكراد يف جبال قنديل.
بالده  ق��وات  اأن  �سويلو  �سليمان  الرتكي  الداخلية  وزي��ر  اأك��د  والثنني 
الكرد�ستاين"  العمال  "حزب  ملتمردي  اخللفية  القواعد  باجتاه  تتقدم 
يف جبال قنديل يف �سمال العراق، م�سيفا اأن البدء بعملية ع�سكرية هو 

وقت" فقط. "م�ساألة 
نفذتها  اإن �سربة جوية  ت��وي��رت،  ال��رتك��ي على  ق��ال اجلي�ص  والأرب��ع��اء، 
طائراته احلربية ا�ستهدفت �ستة م�سلحني على الأقل من حزب العمال 
الكرد�ستاين �سمال العراق. وقال اجلي�ص اإن ال�سربة اجلوية التي نفذت 
وقنديل  وال����زاب  ومتينا  وج���ارا  ه��اك��ورك  مناطق  ا�ستهدفت  ال��ث��الث��اء 

واأفا�سني ب�سمال العراق ودمرت 16 هدفا.

•• عوا�سم-وكاالت:

الإرهابي  داع�����ص  تنظيم  �سيطر 
اأم�������ص اجل��م��ع��ة ع��ل��ى اأج������زاء من 
�سوريا  �سرق  يف  البوكمال  مدينة 
بعد  العراقية  للحدود  واملحاذية 
هجوم عنيف تخلله ع�سر عمليات 
ان��ت��ح��اري��ة، وف���ق م��ا اأف����اد املر�سد 

ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام����ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص بر�ص 
على  للتنظيم  ه��ج��وم  اأك����ر  اإن����ه 
�سيطرة  م��ن��ذ  ال��ب��وك��م��ال  م��دي��ن��ة 
قوات النظام وحلفائها عليها" يف 
املا�سي،  نوفمر  ال��ث��اين  ت�سرين 
ت���دور يف  اأن م��ع��ارك  اإىل  م�����س��رياً 
اأوق��ع��ت حتى الآن  امل��دي��ن��ة ح��ال��ي��اً 
قتياًل على الأقل من قوات   25"

النظام وامل�سلحني املوالني لها.
م��دن��ي��اً، يف غارات   44 ه��ذا وقتل 
رو�سية  ط��ائ��رات  اأن  ي��رج��ُح  ليلية 
ن���ف���ذت���ه���ا م�������س���ت���ه���دف���ة ب����ل����دة يف 
حمافظة اإدلب �سمال غرب �سوريا، 
للمر�سد  ج��دي��دة  ح�سيلة  وف���ق 

ال�سوري حلقوق الإن�سان.
ف��ي��م��ا ن��ق��ل��ت وك������الت اأن����ب����اء عن 
اإن  قولها  الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة 
جوية  ���س��رب��ات  تنفذ  مل  مو�سكو 
يف حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب ال�����س��وري��ة يف 

يونيو.
لياًل  اجل��وي  الق�سف  وا�ستهدف 
بلدة  و����س���ط  ���س��ك��ن��ي��ة يف  م��ن��ط��ق��ة 
ال�سمايل  اإدل������ب  ري����ف  يف  زردن������ا 
ال�����س��رق��ي، وال��ت��ي ت��ت��وا���س��ل فيها 
عمليات البحث عن عالقني حتت 

الأنقا�ص.
وك���ان امل��ر���س��د ق��د اأف����اد ل��ي��اًل عن 
قتياًل   18 م���ن  اأول���ي���ة  ح�����س��ي��ل��ة 
مع  لح��ق��اً  ترتفع  اأن  قبل  مدنياً 

ا�ستمرار عمليات البحث.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���س��د، رام���ي عبد 
حربية  "طائرات  اإن  ال��رح��م��ن، 
يرجح اأنها رو�سية ا�ستهدفت قرية 
زردانا يف ريف اإدلب ال�سمايل. هذه 

اأعلى ح�سيلة بهجوم واحد بينهم 
اأطفال". و�ستة  امراأة   11

اأي�ساً  اجلرحى  ح�سيلة  وارتفعت 
ول  ���س��اب��ق��اً.   50 مقابل   60 اإىل 
يبحثون عن  الإن��ق��اذ  ي��زال عمال 

اأي �سحايا بني الأنقا�ص.
ويحدد املر�سد ال�سوري الطائرات 
انطالقاً  ال�����س��رب��ات  ت��ن��ف��ذ  ال��ت��ي 
واأنواعها  حتليقها  اجت��اه��ات  م��ن 

والذخائر امل�ستخدمة.
قريبة،  ب��ل��دة  يف  م�����س��ت�����س��ف��ى  ويف 
ال���ط���ب���ي بعالج  ال����ك����ادر  ان���ه���م���ك 
فاقداً  ب��دا  فتى  بينهم  اجل��رح��ى، 
فتح  على  ي��ق��وى  ل  واآخ���ر  للوعي 

عينيه وقد غطت الدماء وجهه.
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•• عوا�سم-وكاالت:

قتل عدد من م�سلحي ميلي�سيات 
احل����وث����ي الإي�����ران�����ي�����ة واأ����س���ي���ب 
اآخ����رون، ج���راء غ���ارات لطائرات 
اليمن  يف  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ح���ال���ف 
املقاومة  ق����وات  م��ع  وا���س��ت��ب��اك��ات 
احلديدة  حمافظة  يف  امل�سرتكة، 

على جبهة ال�ساحل الغربي.
واأف��ادت م�سادر ميدانية بتدمري 
تابعتني  ع�����س��ك��ري��ت��ني  م��رك��ب��ت��ني 
ت�سلل  حم���اول���ة  يف  ل��ل��ح��وث��ي��ني، 
امليلي�سيات  ن���ف���ذت���ه���ا  ف���ا����س���ل���ة 
املتمردة يف مديرية حي�ص جنوبي 

احلديدة.
التحالف  ط���ائ���رات  وا���س��ت��ه��دف��ت 
م����واق����ع واآل�����ي�����ات ل��ل��ح��وث��ي��ني يف 
مديرية  ويف  احل���دي���دة  م��دي��ن��ة 
حت�سن  وم�����واق�����ع  ال���دري���ه���م���ي، 
ال�سواحل اجلنوبية  املتمردين يف 

للمحافظة، ح�سب امل�سادر.
قوات  ت�سعى  اأخ����رى،  جهة  وم��ن 
على  لل�سيطرة  الوطني  اجلي�ص 
ال��وا���س��ل��ة بني  ال���رم���ادة،  منطقة 

تعز واحلديدة.
وجت��������ري م�����ع�����ارك ع���ن���ي���ف���ة بني 
وميلي�سيات  ال���وط���ن���ي  اجل��ي�����ص 

بت�سهيل  ال��ت��زام��ه��ا  على  اليمن" 
م���ه���ام ع���م���ل م���وظ���ف���ي الإغ����اث����ة 
الدولية  للمنظمات  الإن�����س��ان��ي��ة 
ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
اأو  ال�سرعية  اليمنية  احل��ك��وم��ة 
اليمنية واخلا�سعة  املناطق  بقية 
احلوثية  امل��ل��ي�����س��ي��ات  ل�����س��ي��ط��رة 

الإرهابية التابعة لإيران.
با�سم  الر�سمي  املتحدث  و���س��رح 

الالزمة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
موظفي  واأم���ن  �سالمة  و���س��م��ان 
الإن�سانية  الإغ����اث����ة  م��ن��ظ��م��ات 
بالعمل  امل�������س���ارك���ني  ال����دول����ي����ة 
اليمن،  يف  والإن�����س��اين  الإغ���اث���ي 
وحريتهم  بحقهم  امل�����س��ا���ص  دون 
التي  املناطق  ودخ���ول  التنقل  يف 
الإغاثي  العمل  تقدمي  يرغبون 

والإن�ساين بها.

حب�سي  وجبل  مقبنة  يف  احلوثي 
ح�سبما  ت���ع���ز،  حم��اف��ظ��ة  غ���رب���ي 

اأفادت م�سادرنا.
تقدما  ال��وط��ن��ي  اجلي�ص  واأح����رز 
بجبهة  املت�سلة  اجلبهة  ه��ذه  يف 
ال�����س��اح��ل ال��غ��رب��ي، ح��ي��ث �سيطر 
ع����ل����ى اجل����ب����ريي����ة وال���������س����ف����راء 
وامل�سبك والأقحف وجبال احلرم 
امل��ط��ل��ة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال���رم���ادة، 
والواقعة على اخلط الرابط بني 

الرح يف مقبنة ومدينة تعز.
واإذا ما متكنت قوات اجلي�ص من 
فاإنها  ال���رم���ادة،  ع��ل��ى  ال�سيطرة 
ت���ك���ون ق����د ق��ط��ع��ت خ����ط اإم������داد 
احل��وث��ي��ني ب��ني ت��ع��ز وال����رح من 
ج��ه��ة، وح��ي�����ص يف احل���دي���دة من 

جهة اأخرى.
املتمردة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  وت���ل���ق���ت 
�سربات متتالية يف جبهة ال�ساحل 
املا�سية،  الأ�سابيع  خالل  الغربي 
امل�سرتكة  امل��ق��اوم��ة  ق����وات  اأم�����ام 
امل��دع��وم��ة ب���غ���ارات حت��ال��ف دعم 
ال�سعودية،  ب���ق���ي���ادة  ال�����س��رع��ي��ة 
و�سك  املقاومة على  ق��وات  وباتت 

حترير مدينة احلديدة.
التحالف  قيادة  اأك��دت  ذل��ك،  اىل 
يف  ال�������س���رع���ي���ة  دع������م  "حتالف 

ال��ع��ق��ي��د الركن  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات 
القوات  ق��ي��ادة  اأن  امل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي 
امل�����س��رتك��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف ت��ع��رب عن 
ال�سادر  ال���ب���ي���ان  ب�������س���اأن  ق��ل��ق��ه��ا 
لل�سليب  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن 
الأحمر، املت�سمن �سحب موظفيه 
ال���ع���ام���ل���ني ب����امل����ج����ال الإغ�����اث�����ي 

والإن�ساين من اليمن.
حر�سها  التحالف  ق��ي��ادة  وبينت 

اأوروبا ترف�ش طلب ترامب 
عودة رو�سيا اإىل جمموعة ال�سبع 

•• عوا�سم-وكاالت:

وبريطانيا،  واملانيا  وايطاليا  فرن�سا  ان  اجلمعة  الأليزيه  ق�سر  اأعلن 
ال�سبع، اتفقت على  امل�ساركة يف قمة جمموعة  ال��دول الوروبية الأرب��ع 
دونالد  المريكي  الرئي�ص  كما طلب  املجموعة  اىل  رو�سيا  رف�ص عودة 
ترامب. وعقد اميانويل ماكرون وانغيال مريكل وترييزا ماي وجوزيبي 
كونتي قبيل بدء القمة يف كندا اجتماعا مببادرة من الرئي�ص الفرن�سي 
"املوقف الوروب��ي ل يريد عودة رو�سيا" مع التذكري  اأن  لالتفاق على 
اقامة  "اإمكان  اىل  م�سريين  مو�سكو،  جتاه  "واليقظة"  بتوخي احلذر 

حوار"، ما ي�سكل تنازل مت تقدميه اىل روما، وفقا مل�ست�ساري ماكرون.
وكان كونتي اعلن تاأييده عودة رو�سيا اىل املجموعة.

رو�سيا  اإن  اجلمعة  ام�ص  ق��ال  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�ص  وك��ان 
الكرى  ال�سناعية  ال�سبع  ال��دول  جمموعة  اجتماع  حت�سر  اأن  ينبغي 
وذلك اأثناء ا�ستعداده لل�سفر اإىل كندا للم�ساركة يف القمة التي ت�ستمر 
جمموعة  زعماء  بقية  بني  �سدام  يحدث  اأن  املتوقع  وم��ن  اأي���ام.  ثالثة 
الر�سوم  اإلغاء  اأجل  عليه من  ال�سغط  يحاولون  وترامب عندما  ال�سبع 
اجلمركية التي فر�سها على واردات ال�سلب والألومنيوم والتي يخ�سون 

اأن توؤدي لن�سوب حرب جتارية.
ومن املقرر اأن يغادر ترامب القمة يف وقت مبكر اليوم ال�سبت متجها اإىل 
�سنغافورة ا�ستعدادا لجتماعه مع زعيم كوريا ال�سمالية كيم جوجن-اأون 

يوم الثالثاء.

ع�سرات  تطرد  النم�سا 
املمولني من تركيا الأئمة 

•• فيينا-وكاالت:

ام�ص  ال���ن���م�������س���ا،  اأع����ل����ن����ت 
�ستطرد  اأن�����ه�����ا  اجل����م����ع����ة، 
ع�سرات الأئمة املمولني من 
م�ساجد،   7 و�ستغلق  تركيا، 
يف حملة ت�ستهدف "الإ�سالم 

ال�سيا�سي والتطرف".
واأكد وزير الداخلية هربرت 
كيكل اأن بالده �ستطرد نحو 
وعائالتهم،  اإم����ام����ا   60
امل�ست�سار  اأع�����ل�����ن  ب���ع���دم���ا 
�سيبا�ستيان  ال���ن���م�������س���اوي 
يح�سلون  اأئمة  طرد  كورتز 

عل متويل خارجي.
التحرك  اأن  كورتز  واأو���س��ح 
اأجرته  حت��ق��ي��ق  ب��ع��د  ت��ق��رر 
�سلطة ال�سوؤون الدينية، اإثر 
ن�سر �سور يف وقت �سابق هذا 
دور  ال��ع��ام لأط��ف��ال ميثلون 
القتلى يف اأحد اأبرز امل�ساجد 
ال��ت��ي حت�����س��ل ع��ل��ى متويل 
مل�ساهد  ا���س��ت��ع��ادة  يف  ت��رك��ي، 
"غاليبويل"  م��ع��رك��ة  م���ن 
اأثناء  الدردنيل"  "حملة  اأو 

احلرب العاملية الأوىل.
موؤمتر  يف  ك����ورت����ز  وت����اب����ع 
م������ك������ان  ل  ��������س�������ح�������ف�������ي: 
ل���ل���م���ج���ت���م���ع���ات امل������وازي������ة 
والإ�����������س����������الم ال�������س���ي���ا����س���ي 

والتطرف يف بالدنا.

•• الفجر – خرية ال�سيباين

الذي  الإجن��از  ه��ذا هو  اىل ف�سيلة..  ال�سرورة  حتويل 
�سان�سيز،  ب��ي��درو  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص  حققه 
بو�سلة، ومهدد  دون  ا�سرتاكي  ح��زب  راأ���ص  على  ال��ذي، 

النواب  اأقلية من  �سوى  بودميو�ص، ول ميلك  من قبل 
من  اأق��ل  اي   ،350 اأ�سل  من   68( الثانية  الغرفة  يف 
ذات �سخ�سية  حكومة  ت�سكيل  من  متّكن  باملائة(،   20
وبالأف�سلية  بن�سويتها،  وخا�سة  باأوربتها،  جدا،  مميزة 
ال�سيا�سية.     النتماءات  ح�ساب  على  للكفاءات  املمنوحة 

فريق ا�ستثنائي بكل املقايي�ش:

اإ�سبانيا: ماتادور ن�سوي يف كوريدا احلكومة!

الفريق احلكومي اجلديد مع ملك ا�سبانيا

اجلي�ص واملقاومة اليمنيان يحققان انت�سارات متالحقة على امللي�سيات احلوثية يف ال�ساحل الغربي

حتليل اخباري
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اأخبـار الإمـارات

•• �سبوة-وام:

نظمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأم�ص الأول افطارا 
يف  ر�سوم  مبديرية  بامعبد  عني  مدينة  لأه��ايل  جماعيا 
“اإفطار  م�سروع  برنامج  �سمن  اليمنية  �سبوة  حمافظة 

�سائم” الذي تنفذه الهيئة خالل ال�سهر الف�سيل بدعم 
من حرم �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن  �سمو  الفجرية  ويل عهد 

را�سد اآل مكتوم.
وجتمع عدد كبري من الأهايل والالجئني الأفارقة لتناول 

وجبة الإفطار اجلماعية يف جو من ال�سعادة والطماأنينة 
معربني عن �سكرهم وتقديرهم جلهود فريق هيئة الهالل 

الأحمر الإماراتي مبحافظة �سبوة.
واأكد اأحمد النيادي رئي�ص فريق الهالل الأحمر الإماراتي 
على  �ستتوا�سل  والعطاء  اخلري  اأعمال  اأن  ح�سرموت  يف 

من  اأك���رث  منها  لي�ستفيد  امل���ب���ارك  رم�����س��ان  �سهر  م���دى 
خالل تنفيذ الإفطارات اجلماعية  من  �سخ�ص  األف   20
واملراكز  امل�ست�سفيات  يف  ال�سائم  اإف��ط��ار  وج��ب��ات  وت��وزي��ع 
والنقاط التي تقع على مداخل وخمارج املدينة بالإ�سافة 
الدخل  ذوي  م��ن  لالأ�سر  ال�سائم  اإف��ط��ار  وج��ب��ات  لتوزيع 

املحدود والفقراء واملحتاجني.
كما وا�سلت الفرق التابعة لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
توزيع وجبات اإفطار ال�سائم على الفقراء واملحتاجني ويف 
امل�ست�سفيات ومراكز الأمرا�ص املزمنة وذلك لليوم ال�22 

على التوايل.

•• املهرة -وام:

وا�سلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
العاجلة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����س��اع��دات  ت��وزي��ع 
والتي  املهرة  ل�سكان حمافظة  املقدمة 
اأ�سرة   1500 اأكرث من  ي�ستفيد منها 
من املنكوبني جراء اإع�سار “ماكونو”. 
اىل مدينة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��اف��ل��ة  وت��وج��ه��ت 
حوف اآخر اأماكن التوزيع التي يعاين 
قاطنوها اأو�ساعا معي�سية �سعبة عقب 
“ماكونو” املدمر الذي �سرب  اإع�سار 
ال��ط��ارئ من  التدخل  وي��اأت��ي  املنطقة. 
الماراتي  الح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  قبل 
من  والتخفيف  امل��ه��رة  �سكان  لإغ��اث��ة 
من  الإع�����س��ار  م��ن  املت�سررين  معاناة 
اأه�����ايل امل��دي��ن��ة ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون �سحا 
اإط����ار  ال���غ���ذائ���ي���ة يف  امل������واد  ك���ب���ريا يف 
واملتوا�سل  امل�ستمر  الن�����س��اين  ال���دور 
لدولة الإمارات على ال�ساحة اليمنية. 
ال��ه��الل الأحمر  وق����ال رئ��ي�����ص ف��ري��ق 
الإماراتي اأحمد النيادي اأن ا�ستهداف 
م���ن���اط���ق حم���اف���ظ���ة امل����ه����رة ي����اأت����ي يف 
العاجلة  الن�سانية  ال��ت��دخ��الت  اإط���ار 

الإع�سار  ج��راء  الأه���ايل  م��ع  للوقوف 
وامل��ن��خ��ف�����س��ات اجل��وي��ة الخ����رية التي 

���س��رب��ت امل��ح��اف��ظ��ة وذل�����ك م���ن اأج���ل 
الطبيعية  احل����ي����اة  دورة  ا����س���ت���ع���ادة 

الظروف  ع��ل��ى جت����اوز  وم�����س��اع��دت��ه��م 
ال�سعبة التي ميرون بها.

ع��ل��ى موا�سلة  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك�����د ح��ر���ص 
الإن�سانية  امل�������س���اري���ع  ه�����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ 

واإدخ�����ال امل�����س��اع��دات الإغ��اث��ي��ة لت�سل 
اىل كل الأهايل املحتاجني يف خمتلف 

تزامنا  امل��ح��ررة  املحافظات  مديريات 
املبارك  زاي���د و�سهر رم�����س��ان  م��ع ع��ام 

التي متر  القا�سية  ال��ظ��روف  ظ��ل  ويف 
ب��ه��ا ال��ي��م��ن وجت�����س��ي��دا ل����روح الأخ����وة 

والت�سامن معهم.
املهرة  امل�����س��وؤول��ون يف حمافظة  وا���س��اد 
الهالل الحمر  ومدينة اجلوف بدور 
الإم������ارات������ي وح���ر����س���ه ع���ل���ى اإدخ������ال 
امل�ساعدات الإن�سانية امل�ستمرة موؤكدين 
يف  الإماراتية  الن�سانية  الب�سمات  ان 
او  جتاهلها  ميكن  ل  امل��ه��رة  حمافظة 
و�سط  ج���اءت  ان��ه��ا  خ�سو�سا  ن�سيانها 
يف  امل��ح��اف��ظ��ة  تعي�سها  �سعبة  ظ���روف 
والأعا�سري  اجل��وي��ة  املنخف�سات  ظ��ل 
وتقدم  امل��ه��ره.  ال��ت��ي �سربت  الخ���رية 
ال�سكر  بخال�ص  ح��وف  مدينة  اأه���ايل 
وذراعها  الم��ارات  دولة  والتقدير اىل 
الإن�������س���اين ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر يف 
يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  على  ح�سرموت 
الأه���ايل..  ع��ن  املعاناة  تخفيف  �سبيل 
م�سيدين بالدعم النوعي الذي تقدمه 
الأ�سا�سية  الحتياجات  لتاأمني  الهيئة 
املتعلقة بحياة ال�سكان وتنفيذ م�ساريع 
واملبادرات  احل��ي��وي��ة  التحتية  البنية 

الإن�سانية والتنموية.

»الهالل الأحمر« تنظم افطارًا جماعيًا مبديرية ر�سوم اليمنية

»الهالل الأحمر« توا�سل توزيع امل�ساعدات الغذائية واإغاثة املنكوبني مبدينة حوف جراء اإع�سار »ماكونو«

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع �سالل غذائية 
مبديرية املظفر و�سط مدينة تعز

•• تعز - وام: 

بداأت “ هيئة الهالل الأحمر الإماراتي “ توزيع 
الطاهرية  اأه��ايل منطقة  �سلة غذائية على  األ��ف 
مبديرية املظفر و�سط مدينة تعز اليمنية وذلك 
ال�سمو  ل�ساحب  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 

يف  زاي��د  ع��ام  م�ساريع  اإط��ار  ويف  اهلل”  “حفظه 
تعز  �سمنها  م��ن  و  امل��ح��ررة  اليمنية  املحافظات 
باملجالت  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  دع��م  ب��ه��دف 

الإغاثية و التنموية وتاأهيل البنية التحتية.
الأحمر  ال��ه��الل  م��ن��دوب  الدهبلي  اإي��ه��اب  وق���ال 
ال�سالل  اإن  ل��ه  ت�سريحات  يف  تعز  يف  الم��ارات��ي 
ا�ستجابة  ت��اأت��ي  توزيعها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 

الطاهرية  ل�����س��ك��ان  ال�����س��روري��ة  ل��الح��ت��ي��اج��ات 
يف  ل�سيما  الإن�����س��ان��ي��ة  معاناتهم  م��ن  وتخفيفا 
من  امل�ستفيدون  واأع���رب  امل��ب��ارك.  رم�سان  �سهر 
امل�ساعدات الغذائية عن �سكرهم لدولة الإمارات 
على  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  الإن�سانية  وذراع��ه��ا 
جهودها الدوؤوبة واملتوا�سلة دعما لل�سعب اليمني 

والوقوف اإىل جانبه يف حمنته.

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” برقية تعزية 
اإىل اأخيه �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة يف 
وفاة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سوؤون ال�سالمية 
يف مملكة البحرين ال�سقيقة.  كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 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 برقيتي تعزية مماثلتني 

اإىل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة.

•• اأبوظبي-الفجر:

العقابية  املوؤ�س�سات  الأح��داث مبديرية  اإدارة  نفذت 
بالقيادة  امل��ج��ت��م��ع،  اأم����ن  ق��ط��اع  والإ���س��الح��ي��ة، يف 
العامة ل�سرطة اأبوظبي بالتعاون مع هيئة الهالل 

الأحمر الإماراتي مبادرة »رم�سانكم اأمل«.  
الأن�سطة  املبادرة على تنفيذ جمموعة من  ورك��زت 
ت�سمنت حما�سرة عن ماآثر املغفور له ال�سيخ زايد 
وغر�ص  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن 

اأبناء الإم��ارات، وتر�سيخ مكانة الإمارات  مبادئه يف 
املتقدمة  الدول  الإن�سانية �سمن  البارزة وجهودها 
عاملياً.  وتابع احل�سور عر�ساً لفيديو يرز دور الأب 
زايد اخلري، يف توفري احلياة الكرمية، واإيجاد بيئة 
حتث على اجلد والجتهاد واملحافظة على توطيد 
واأقيمت  ال�سعوب،  خمتلف  م��ع  الطيبة  ال��ع��الق��ات 
م�سابقات ثقافية عززت م�ساركة ال�سر مع اأبنائها، 
وم��ب��اراة يف ك��رة ال��ق��دم و�سد احلبل ويف اخل��ت��ام مت 

تكرمي الفائزين.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون ملك 
البحرين بوفاة عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة 

»رم�سانكم اأمل« مبادرة يف رعاية 
اأحداث �سرطة اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات
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 مدار24 �ساعة

اأم�سية يف جمل�ش احلمرية الرم�ساين بالتعاون مع دائرة اخلدمات الجتماعية عن ف�سل الع�سر الأواخر من رم�سان 
•• ال�سارقة _ الفجر:

جمل�ص  نظم  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
احلمرية  خ��ور  �سفاف  على  وامل��ق��ام  الرم�ساين  احلمرية 
�سمن فعالياته ل�سهر رم�سان الكرمي اأم�سية دينية تناول 
ال�سيخ  ف�سيلة  األقاها  رم�سان  من  الأواخ���ر  الع�سر  ف�سل 

عمر داوود الواعظ بدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية بال�سارقة .
مدير  ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  رح��ب  املحا�سرة  ب��داي��ة  يف 
اأهايل احلمرية وباملحا�سر  بلدية احلمرية باحل�سور من 
داوود  عمر  ال�سيخ  باحلمرية  الرم�ساين  املجل�ص  �سيف 
الم�سيات  خمتلف  تنظيم  على  املجل�ص  حر�ص  اإىل  واأ�سار 

التي تقدم الفائدة لزوارها من اأهايل احلمرية .
م�سريا اإىل اأهمية الع�سر الأخرية من اأيام ال�سهر الف�سيل 
ت��ن��ظ��ي��م املحا�سرة  ل���ذا مت  اأع���م���ال ���س��احل��ة  ب��ه��ا م���ن  وم���ا 
ال�ستفادة  ليتم  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  مع  بالتعاون 
املجل�ص  حر�ص  اإىل  ال�سام�سي  واأك��د   . املحا�سرة  تلك  من 
النا�ص  اإىل تر�سيخ الوعي الديني وزيادة تفّقه  الرم�ساين 
ال�سهر  ه��ذا  ا�ستثمار  على  والعمل  ودنياهم  دينهم  ب��اأم��ور 
القراآن  نهج  وف��ق  ال�سحيح  ب��الجّت��اه  وت�سخريه  وتوظيفه 

الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة.
�سهر  ح��ول  �سرحا  داوود  عمر  ال�سيخ  ف�سيلة  ق��دم  ب���دوره 
رم�سان املبارك وف�سل �سيامه وقيامه فهو �سهر الت�سامح 

والرحمة والعبادة مو�سحا فر�سة امل�سلم يف هذا ال�سهر عر 
التقرب اإىل اهلل عز وجل بالعبادات من �سالة وقيام وقراءة 
القراآن الكرمي وال�سدقة والزكاة فكلها اأعمال تقرب العبد 

من اهلل �سبحانه وتعاىل. 
فيها  مل��ا  رم�سان  م��ن  الأواخ���ر  الع�سرة  ف�سل  اإىل  وت��ط��رق 
التي  ال��ق��در  وليلة  الع��ت��ك��اف  جانب  اىل  ف�سل  مزيد  م��ن 
الأواخر  الع�سر  ف�سل  وا�ستعر�ص  �سهر  األ��ف  من  هي خري 
اأيام  من �سهر رم�سان واأهمية ليلة القدر، وا�ستثمار باقي 
ال�سهر الف�سيل بالإقبال على اهلل تعاىل والتقرب اإليه بكل 
بالإكثار من  الدعاء وذلك  ما ير�سيه ويوؤهلهم ل�ستجابة 

قراءة القراآن الكرمي وكرثة العتكاف يف العبادة.

حاكم راأ�ش اخليمة ي�ستقبل جمل�ش �سباب الإمارة 
•• را�س اخليمة - وام:

القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��اد 
بالهتمام  اخليمة  راأ����ص  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو 
�ساحب  بقيادة  للدولة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  تولية  ال��ذي 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
»حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 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 لفئة ال�سباب ورعايتهم باعتبارهم طاقة خالقة 
الوطن  نه�سة  وع��م��اد  التنمية  مل�سرية  فاعال  وحم��رك��ا 
�سموه يف جمل�ص  ا�ستقبال  ذلك خالل  وم�ستقبله. جاء 
ال�سيافة يف خزام ام�ص جمل�ص �سباب راأ�ص اخليمة برئا�سة 
اأحمد عبداهلل بن حميد ال علي من�سق عام جمل�ص راأ�ص 
اخليمة لل�سباب واع�ساء املجل�ص الذين قدموا لل�سالم 
على �سموه وتقدمي التهاين مبنا�سبة هذه الأيام املباركة 
ال�سهر  من  الأواخ���ر  والع�سر  املبارك  رم�سان  �سهر  من 
الف�سيل. وا�ستمع �سموه اإىل �سرح خمت�سر حول الدور 

الذي �سيقوم به اع�ساء املجل�ص يف خالل الفرتة القادمة 
من اعداد الفكار واملبادرات ال�سبابية والعمل على تنفيذ 
تلك الفكار والرامج والن�سطة التي تهدف اإىل تنمية 
وتدريب و�سقل املواهب لل�سباب من خالل تلك الرامج 
التي يتم اعدادها يف جمل�ص �سباب راأ���ص اخليمة. ودعا 
اجلميع اهلل عز وجل اأن يعيد هذا ال�سهر املبارك والأيام 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  على  املباركة 
و�سعب  قيادة  و  �سموه  وعلى  والعافية  ال�سحة  مبوفور 
الإمارات والأمتني العربية والإ�سالمية باليمن واخلري 
والركات. من جانبهم قدم اأع�ساء جمل�ص �سباب راأ�ص 
اخليمة �سكرهم وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
بن �سقر القا�سمي على دعمه واهتمامه ب�سباب المارة 
..موؤكدين متابعة وتنفيذ جميع تعليمات �سموه وتقدمي 
الأف�����س��ل يف ك��ل امل�����س��ارك��ات اخل��ا���س��ة ب��ال�����س��ب��اب. ح�سر 
دائرة  رئي�ص  القا�سمي  �سقر  بن  اأحمد  ال�سيخ   .. اللقاء 
اجلمارك رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة مناطق راأ�ص اخليمة 
�سقر  بن  �سعود  بن  �سقر  وال�سيخ  »راك���ز«،  القت�سادية 
القا�سمي  �سقر  بن  حممد  بن  �سقر  وال�سيخ  القا�سمي 

الرئي�ص العلى لنادي راأ�ص اخليمة الريا�سي الثقايف .

عجمان ت�ست�سيف اجلل�سة احلوارية الرابعة من مبادرة »يف حب زايد« 
•• عجمان-وام:

ا�ست�سافت دار زايد للثقافة الإ�سالمية يف عجمان اجلل�سة احلوارية الرابعة 
من مبادرة »يف حب زايد« وذلك حتت رعاية ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  وبح�سور  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�ص 
ماجد النعيمي و�سعادة الدكتورة ن�سال حممد الطنيجي مدير عام دار زايد 

للثقافة الإ�سالمية .
ونظمت اجلل�سة - التي حملت عنوان »زايد الإن�سان« - موؤ�س�سة مركز اآي تي 
اإف للتدريب والتطوير املهني والإداري بال�سراكة مع �سبكة روؤية الإمارات 

الإعالمية وبالتعاون مع دار زايد للثقافة الإ�سالمية.
وت�سمنت اجلل�سة الرابعة - التي تتزامن مع احتفالت الإمارات بيوم زايد 
ا  �سخ�سً  150 اأك��رث من  اإف��ط��ار ح�سرها  م��اأدب��ة  اإق��ام��ة   - الإن�ساين  للعمل 
امل�سلمني اجلدد الذين ترعاهم دار زايد للثقافة الإ�سالمية بعجمان.  من 
للمهتدين  املعتدل  الفكر  ون�سر  تعزيز  اإىل  زاي��د«  حب  »يف  مبادرة  وتهدف 
اجلدد وغر�ص الفهم ال�سحيح للثقافة الإ�سالمية وحتقيق التعاي�ص ودمج 
املهتدين اجلدد يف املجتمع والرتقاء بالدور الإعالمي يف التعريف بجوهر 
تزامًنا  املجتمعية  للم�سوؤولية  الفعلية  القيمة  وحتقيق  الإ�سالمية  الثقافة 

مع التاأكيد على اأهمية ومكانة العمل الإن�ساين من منظور اإ�سالمي.
الطنيجي  ن�سال  ال��دك��ت��ورة  ل�سعادة  افتتاحية  كلمة  على  احلفل  وا�ستمل 
�سلطت فيها ال�سوء على القيم الإن�سانية التي حر�ص على تر�سيخها املغفور 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه«.
اليوم  امل�ساركة يف هذا  على  �سنوياً  الدار حتر�ص  اأن  اإىل  واأ�سارت الطنيجي 
موؤكدة اأن مبادئ ال�سيخ زايد وقيمه �ستظل م�سدر اإلهام مل�سرية الإمارات يف 

�سعيها نحو الريادة يف تنمية الإن�سان.
من جهتها قالت �سفيه ال�سحي الإعالمية الإماراتية وموؤ�س�سة مبادرة » يف 
حب زايد »اإنه من اجلميل اأن حتل املبادرة والتي حتمل �سعار نتعلم مًعا كما 
اأحب زايد هذه املرة �سيفة على دار زايد للثقافة الإ�سالمية املوؤ�س�سة الرائدة 
الأمر  ويزيد هذا  �سنوات طويلة  اجل��دد منذ  وامل�سلمني  الإ�سالم  يف خدمة 
اأهمية اأن يتزامن مع ثالث منا�سبات مهمة وهي �سهر رم�سان املبارك وعام 

زايد اخلري واحتفالت الإمارات يوم زايد للعمل الإن�ساين.
للثقافة  زاي��د  دار  ف��رع  مدير  علي  اآل  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  لفتت  جانبها  م��ن 
عام  من  اليوم  ه��ذا  يف  الفرع  م�ساركة  اأن  اىل  بالإنابة  بعجمان  الإ�سالمية 
زايد ويف مبادرة يف حب زايد تاأتي بهدف تر�سيخ قيم ومبادئ ال�سيخ زايد 

الإن�سانية يف نفو�ص املهتدين اجلدد ودجمهم يف املجتمع املحيط.

يف تقرير للرقابة املدر�سية لهيئة املعرفة

  50 % من املدار�ش اخلا�سة متكن طلبتها من تطوير مهارات تعلم تدعم التفكري املبتكر
•• دبي - الفجر:

بدبي،  اخلا�سة  للمدار�ص  املدر�سية  الرقابة  تقييم  نتائج  اأظهرت 
جودة  يف  ال��ت��ف��اوت   2018  - الدرا�سي2017  للعام  دورت���ه  يف 
ك��ث��ري من  ال��درا���س��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، ويف  مل��ن��اه��ج م���ادة  التخطيط 
الدرا�سية  املراحل  لطلبة  منف�سلة  كمادة  تدري�سها  يتم  احل��الت 

العليا.
واأ�سار التقرير اإىل اأن ممار�سات التقييم ترتبط مبخرجات تعلم 
التقييم  عمليات  وعك�ص  للدولة،  الجتماعية  ال��درا���س��ات  منهاج 
���س��ورة م��ت��ف��اوت��ة ع��ن ج���ودة اأداء ال��ط��ل��ب��ة يف ه���ذه امل�����ادة، ك��م��ا اأن 
على خطوات  الطلبة  املتاحة لط��الع  الفر�ص  ت�ستغل  ل  املدار�ص 
نتائج  اأظ��ه��رت  اأخ���رى،  ناحية  م��ن  ل��ل��م��ادة.  تعلمهم  يف  التح�سني 

جهاز الرقابة املدر�سية التابع لهيئة املعرفة والتنمية الب�سرية، يف 
الرتبية  مل��ادة  الدرا�سية  الكثري من احل�س�ص  اأن  العا�سرة،  دورت��ه 
الأخالقية يف املدار�ص اخلا�سة بدبي مل تتم مواءمتها على النحو 
املطلوب اأو دعمها مب�ستويات حتٍد مالئمة للطلبة، ولذلك يحتاج 
اإىل مزيد من الدعم، م�سريًة اإىل اأن تدري�ص هذه املادة يتطور على 
نحو تدريجي بن�سبة %66، فيما %14 من طرق تدري�سها غري 

متطورة، و%20 متطورة على نحو ملحوظ.
واأو�سح تقرير نتائج الرقابة املدر�سية الذي اأ�سدرته الهيئة، اأخرياً، 
اأن غالبية املدار�ص اخلا�سة بدبي تدر�ص مادة الرتبية الأخالقية 
املادة  املعلمون فيها بكتاب  اللغة الإجنليزية، وي�ستعني  با�ستخدام 
كمرجع رئي�سي، كما يبادر معظمهم اإىل دعم منهاج املادة مب�سادر 
بدبي مل  املدار�ص اخلا�سة  من  كبرياً  ع��دداً  اأن  اإىل  حملية، لفتاً 

مادة  يف  وت��ق��دم��ه��م  الطلبة  لتح�سيل  ر���س��م��ي��اً  تقييماً  ب��ع��ُد  جت���ِر 
الرتبية الأخالقية.

ودعت هيئة املعرفة والتنمة الب�سرية املدار�ص اخلا�سة اإىل ت�سمني 
املحاور الأربعة ملادة الرتبية الأخالقية )بناء ال�سخ�سية، وغر�ص 
بالثقافة  ال��ث��ق��اف��ة(، ودجم��ه��ا  وت��ق��دي��ر  املجتمع،  ورع��اي��ة  ال��ق��ي��م، 

والنظم الأخالقية املتبعة فيها.
اأنه جزء رئي�سي يف عملية  واأما يف حمور البتكار، فذكر التقرير 
التقييم، انطالقاً من ال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار التي تهدف 
اأ�ساليب وتقنيات  اإىل تعزيزه يف قطاع التعليم، من خالل تقدمي 
تعليمية  مناهج  وتطوير  ت�سميم  اإىل  اإ���س��اف��ة  مبتكرة،  تدري�ص 

مبتكرة جتهز الطلبة وت�سلحهم مبهارات ومعارف القرن 21.
متطورة  غ��ري  البتكار  ثقافة  ج��ودة  اأن  التقرير  نتائج  واأظ��ه��رت 

الدرا�سي-2017  للعام  بدبي،  اخلا�سة  امل��دار���ص  من   34% يف 
البتكار  على  املدر�سية  الرقابة  عمليات  اأن  اإىل  م�سريًة   ،2018
التعلم،  مهارات  ل��الأداء، هي  رئي�سية  موؤ�سرات  اإىل خم�سة  ت�ستند 
تعلم  لأج��ل  والتدري�ص  امل�ساريع،  واأداء  الجتماعية  وامل�سوؤولية 

فعال، ومواءمة املنهاج التعليمي، والقيادة املدر�سية.
متكن  اخلا�سة  امل��دار���ص  ن�سف  م��ن  اأك��رث  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
طلبتها من تطوير مهارات تعلم تدعم التفكري املبتكر، كما حققت 
الطلبة  ا�ستخدام  ن�سب  كبرية يف  زي��ادات  بدبي  اخلا�سة  امل��دار���ص 
خارج  التفكري  م��ن  ومتكينهم  تعلمهم  دع��م  يف  التعلم  لتقنيات 
ال�سندوق، موؤكداً اأن ثلثي املدار�ص اخلا�سة توفر لطلبتها فر�ساً 
ليكونوا رواد م�ساريع اأو لتطبيق مهارات التفكري املبتكر يف اأن�سطة 

تطوعية يف املجتمع.

�سفارة الدولة يف عمان ت�سرف على 
م�سروع ك�سوة عيد وزكاة فطر

•• عمان-وام:

بداأت �سفارة الدولة يف عمان تنفيذ 
م�سروع ك�سوة عيد وزكاة فطر املقدم 
من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
لالأيتام وذوي الحتياجات اخلا�سة 
م���ن الأ����س���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة م���ن خمتلف 
�سعادة  وق�����ام  الأردن.  يف  امل���ن���اط���ق 
في�سل اأحمد اآل مالك القائم باأعمال 
بتوزيع  الأول  اأم�����ص  ال��دول��ة  �سفارة 
ك�سوة العيد وزكاة الفطر على نحو 
وذوي  اليتامى  م��ن  اأط��ف��ال   110
بالعا�سمة  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
جانب  اإىل  امل��ج��اورة  واملناطق  عمان 
وجبات اإفطار �سمن م�سروع » اإفطار 
�سائم » التي ت�سرف عليه ال�سفارة. 
اأن  م��ال��ك  اآل  في�سل  ���س��ع��ادة  واأك����د 
م�سروع ك�سوة عيد وزكاة فطر ياأتي 
�سمن امل�ساريع اخلريية والإن�سانية 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا امل��وؤ���س�����س��ات اخلريية 
الإماراتية بالأردن يف �سهر رم�سان 
ويف اإطار عام زايد اخلري مبا يعك�ص 
واملتميزة  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  عمق 
ال�سقيقني.  ال��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع  ال��ت��ي 
ال�سكر  امل�ستفيدين  م��ن  ع��دد  وق��دم 
عمان  يف  ال��دول��ة  ل�سفارة  والتقدير 
على هذه اجلهود املباركة .. موؤكدين 
اأن من �ساأن مبادرات وم�ساريع دولة 
الإم�����ارات اخل��ريي��ة والإن�����س��ان��ي��ة يف 
الأردن تعزيز روابط الإخاء واأوا�سر 
ال�سقيقني من  ال�سعبني  املحبة بني 
خالل مد يد العون لالأ�سر العفيفة 
�سيما  اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي 
والبهجة  ال�سرور  لإدخ��ال  الأطفال 

اإىل نفو�سهم.

الدفاع املدين يف عجمان يوعي 
اأفراد املجتمع من خماطر احلرائق

•• عجمان-وام:

التوعوية  اآم��ن«  »بيتي  حملة  عجمان  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  نفذت 
والتي تهدف اىل  الإم���ارة  العامة يف  التجارية واحل��دائ��ق  امل��راك��ز  مل��رت��ادي 
توعية اأفراد املجتمع من خماطر احلرائق. وجاءت احلملة التي ا�ستمرت 
خم�سة اأيام �سمن حملة »رم�سان اآمن« التي اأطلقتها القيادة للدفاع املدين 

�سمن خطتها الرئي�سية.
وقال املقدم في�سل حممد ال�سيبة نائب مدير اإدارة احلماية وال�سالمة اإن 
حول  واجلماهريي  الوقائي  الوعي  لتعزيز  �ساملة  خطة  تت�سمن  احلملة 
خماطر احلرائق م�سريا اىل انه مت خالل احلملة توزيع 1000 مطبوع 
توعية اجلمهور يف كيفية  اإىل جانب  العربية والجنليزية  باللغة  توعوي 
م��واج��ه��ة احل��ري��ق م��ن خ��الل ا�ستخدم امل��ط��اف��ئ ال��ي��دوي��ة و���س��رح مفاهيم 
الوقاية وال�سالمة العامة وذلك حتقيقا ل�سرتاتيجية وزارة الداخلية يف 

اأن تكون دولة الإمارات من اأف�سل دول العامل اآمنا و�سالمة.
على  تركز  اآم��ن«  »رم�سان  ا�سم  حتمل  التي  التوعية  حمالت  اأن  واأ���س��اف 
تقدمي الن�سائح للجمهور ون�سر الثقافة الوقائية وتر�سيخها لتعزيز وعي 
كوا�سف  تركيب  اأهمية  موؤكدا  واملمتلكات  الأرواح  حماية  بهدف  اجلمهور 
�سيانتها  ومبا�سرة  الكهربائية  التمديدات  �سالحية  من  والتاأكد  الدخان 

ب�سكل دوري وخا�سة مع دخول ف�سل ال�سيف جتنبا من وقوع احلرائق.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كا�ستلو 

CN 1177473:للعطور رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

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

CN 1170974:ليف لعمال الديكور رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/وي�ست  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1183674:ليف لتمثيل ال�سركات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الركن  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 
 CN 1155076:اجلميل لعمال الديكور رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الطبي  ايكاد  ميد�ستار  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1712648 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رايت هيلث انف�ستمنت�ص 1 �ص.ذ.م.م 

RIGHT HEALTH INVESTMENTS 1 LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد جمال عبيد غبا�ص املهريي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد جمال عبيد غبا�ص املهريي املهريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميد�ستار انف�ستمنت�ص �ص.ذ.م.م 
MEDSTAR INVESTMENTS LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

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

CN 1082198:سبان ملواد البناء  رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز �سماء اخلري 

رخ�سة رقم:CN 2556651 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل خالد �سالح بن حمود�ص احل�سرمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة �سعيد عبيد خنبول العواين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ان�سباير لال�ست�سارات 

CN 2503453:املحا�سبية والدارية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليل حممد ح�سن العبيديل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي نبيل علي عبدالكرمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
واجهات  لأعمال  فرمي�ص  ال�س�����ادة/فور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعار�ص ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2297678 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد احمد حمد عبداهلل املزروعي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فيجاي اي�سوار �سوتراين �سوتراين %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نبيل احمد علي عي�سى اجلنيبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف انطوين فرنانديز

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فيني فرن�سي�ص
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف �سيتالك�سمي كيزاكي فيتيل

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/خالد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلليفي خلدمات الطباعة
 رخ�سة رقم:CN 1822439 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سرتمي لين للحلول ال�سناعية

  رخ�سة رقم:CN 1170660  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ر�سيد ح�سني حممد ا�سماعيل من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ر�سيد ح�سني حممد ا�سماعيل من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سانيز بايابيليل %49  

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*10 اىل 1*5
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ا�سرتمي لين للحلول ال�سناعية
STREAMLINE INDUSTRIAL SOLUTIONS

اىل/ا�سرتمي لين للحلول ال�سناعية ذ.م.م
STREAMLINE INDUSTRIAL SOLUTIONS LLC

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بينونة الزرقاء للمقاولت العامة

  رخ�سة رقم:CN 1348843  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل قران النوبي مزينة العامري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل قران النوبي مزينة العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد منظور عامل عبدامللك %49  

تعديل را�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/بينونة الزرقاء للمقاولت العامة

BLUE BAINUNAH GENERAL CONTRACTING
اىل/بينونة الزرقاء للمقاولت العامة ذ.م.م

BLUE BAINUNAH GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

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

CN 2243470:كانتينا رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

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

ت�سجيالت جوهرة املدينة
رخ�سة رقم:CN 1129460 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
فنون  ال�س�����ادة/ح�سانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الأطفال  رخ�سة رقم:CN 2003094 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة موزه حروت �سيف �سهيل املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف امنه �سعيد نا�سر �سامل ال�سبلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
رقم:CN 1009219  بال�سم التجاري حممد �سعيد 
الزعابي لتجارة ال�سماك بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

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

رخ�سة رقم:CN 1104610 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مطر علي ن�سيب علي البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر عبداهلل عي�سه عمر ال�سيعري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�ساحل ال�سمايل لتجارة 
املواد الغذائية رخ�سة رقم:CN 1985695 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ي�سن احمد عبدالرحمن فزع %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سامل خلفان جمعه ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حمد حممد بالقرين العامري
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2.7 اىل 1*1

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
�سيدرا  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الوتوماتيكية رخ�سة رقم:CN 1172644 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر حمد زاهر �سعيد املقبايل %100

تعديل وكيل خدمات
حذف �سامل �سليم ال�سغري العامري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فرا�ص يو�سف بدران

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
�ساين  �سوبر  التجاري  بال�سم    CN رقم:1144493 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  املالب�ص  لغ�سيل 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

�سلطان القا�سمي ي�سهد حفل تخريج طالب جامعة ال�سارقة لف�سل الربيع 2018 

•• ال�سارقة-الفجر:

لبينايل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
ا�ستمرار  ع��ن  ل��الأط��ف��ال،  ال�����س��ارق��ة 
الفني اخلريي  امل��زاد  اأعمال  عر�ص 
اأيام  انتهاء  حتى  املعطاء”  “القلب 
تنظمه  ال��ذي  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد 
بالتعاون مع مطعم “بير فيغ” يف 
مقره بال�سارقة، موؤكدة اأن ريع املزاد 
خم�س�ص لدعم الأطفال الالجئني 
يف خم��ي��م ال���زع���رتي ب������الأردن عر 

موؤ�س�سة القلب الكبري. 
الأعمال  ع��دد  اأن  اللجنة  وك�سفت 
التي بيعت و�سل اإىل 12 عماًل من 
البينايل  اختارها  لوحة،   40 اأ�سل 
من اإبداعات الأطفال الذين تاأهلوا 
اأنحاء  لدورته اخلام�سة من جميع 
اإىل جانب خم�سة  العامل، وعر�ست 
اأعمال فنية لأ�سهر حلويات مطعم 

“بير فيغ«.
�ساحبه  ال������ذي  امل��������زاد،  وي����رتج����م 
فنية  ع����م����ل  ور����������ص  ت���خ�������س���ي�������ص 
ور�سالة  روؤي�����ة  ال�������زّوار،  ل��الأط��ف��ال 
ب��ي��ن��ايل ال�����س��ارق��ة ل��الأط��ف��ال الذي 
التابعة  ال�سارقة”  “اأطفال  تنظمه 
القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة 
دعم  اإىل  ال���ه���ادف���ة  وامل���ب���ت���ك���ري���ن، 

والفنون  والجتماعية  الإن�سانية 
اجل��م��ي��ل��ة وال��ت�����س��م��ي��م يف درج����ات 
املهني  وال���دب���ل���وم  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
من كلية املجتمع.. مهنئا �سموهم 
ال��ت��وف��ي��ق يف  ل��ه��م  ومتمنيا  اإي���اه���م 

حياتهم العلمية والوظيفية.
األقاها  ك��ل��م��ة  للخريجني  وك��ان��ت 
ع��ل��ي ن��ا���س��ر احل���م���ادي ق����ال فيها 
“ ال���ي���وم ه���و ي����وم احل�������س���اد، يوم 
والرتقاء  ال���ه���دف  اإىل  ال��و���س��ول 
ف�ساءات  ن��ح��و  وال������روح  ب��ال��ن��ف�����ص 
اجلهد  م��ن  �سنوات  بعد  امل�ستقبل 
اليوم  نتخرج  ال��واع��د..  والطموح 
م��ن ه���ذا ال�����س��رح ال��ع��ل��م��ي الكبري 
واملعرفة  ال��ع��ل��م  ر���س��ال��ة  ح��ام��ل��ني 
والقيم والخالق وعزمية ال�سباب 
لوطننا  امل�������س���رق  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 
احل�سارية  مكانتها  لتاأخذ  واأمتنا 

بني ال�سعوب«.
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وغ��������ادر 
قاعة  ب��ه��و  اإىل  امل�����س��رح  ال�����س��ارق��ة 
املدينة اجلامعية حيث �سافح نواب 
الكليات  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وع��م��داء 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ات  واأع�������س���اء 
بذلوه  م��ا  على  لهم  �سكره  مقدما 
م���ن ج��ه��د ل��ت��اأه��ي��ل واإع�������داد هذه 

الكوكبة من اخلريجني.
جانب  اإىل  التخريج  حفل  ح�سر 
عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  �سموهم 
املوانئ  دائ������رة  رئ��ي�����ص  ال��ق��ا���س��م��ي 
وال�سيخ  واجل�����م�����ارك  ال���ب���ح���ري���ة 
القا�سمي  عبدالرحمن  ب��ن  ���س��امل 
رئي�ص مكتب �سمو احلاكم و�سعادة 
املجل�ص  رئي�ص  املهريي  علي  �سامل 
و�سعادة  ال�����س��ارق��ة  مل��دي��ن��ة  ال��ب��ل��دي 
ال�سام�سي  ال������زري  ���س��ي��ف  ال���ل���واء 
و�سعادة  ال�سارقة  �سرطة  عام  قائد 
ع��ل��ي اإب���راه���ي���م امل����ري رئ��ي�����ص دارة 
و�سعادة  القا�سمي  �سلطان  الدكتور 
�سامل يو�سف الق�سري رئي�ص هيئة 
و�سعادة  ال��ع��م��ل  م��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر 
حممد عبيد الزعابي رئي�ص دائرة 
واأع�ساء  وال�����س��ي��اف��ة  الت�سريفات 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����ص 
وعمداء الكليات واأع�ساء الهيئتني 
كبري  وجمع  والإداري���ة  التدري�سية 
م��ن اأق����ارب واأول���ي���اء اأم���ور الطلبة 
اخلريجني وذويهم وممثلي و�سائل 

الإعالم.

•• ال�سارقة -وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
رئي�ص جامعة ال�سارقة اأن الطالب 
والأ�سا�ص  ال��رك��ي��زة  ه��و  اجل��ام��ع��ي 
ال�سارقة  جامعة  عليه  تعمل  الذي 
وت�سخر كافة اإمكانياتها وطاقاتها 
التح�سيل  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل���ت���ق���دمي 
ال��ع��ل��م��ي وال�����س��ل��وك احل��م��ي��د مبا 
الجتهاد  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  ي�����س��اع��د 
مع  اجل���اد  الأك��ادمي��ي  والتح�سيل 

امل�سوؤولية املجتمعية والأخالقية.
جاء ذلك خالل الكلمة التي األقاها 
كوكبة  ت���خ���ري���ج  ح���ف���ل  يف  ����س���م���وه 
ال�سارقة  جديدة من طلبة جامعة 
بح�سور   2018 ال��رب��ي��ع  لف�سل 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
العهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
ال�سيخ  ال�سارقة و�سمو  نائب حاكم 
�سلطان  ب����ن  ����س���امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
يف  الول  اأم�ص  م�ساء  اأقيم  وال��ذي 

قاعة املدينة اجلامعية.
بتقدمي  ك��ل��م��ت��ه  ���س��م��وه  وا���س��ت��ه��ل 
للخريجني  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ول���ذوي���ه���م ع���ل���ى م����ا ح���ق���ق���وه من 
“ ن��ق��دم لكم  جن���اح.. وق���ال �سموه 
اأيها الأبناء ولآلكم وذويكم التهاين 
كما  املبارك  بنجاحكم  والتريكات 
جناحكم  يف  لأن  لأنف�سنا  نقدمه 
ومن �سبقوكم من اخلريجني ومن 
مل�ساعرنا  جت�سيدا  بكم  �سيلحقون 
وم�ساعركم حتما لأنكم تنتمون اإىل 
مرحلة عزيزة على قلوبنا وقلوبكم 
فيها  �سجلت  مرحلة  اإىل  تنتمون 
الرا�سخة  املكانة  ال�سارقة  جامعة 
واأ�ساف  ال��ع��امل��ي«.  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اأن  ا�ستطاعت  اجلامعة  اأن  �سموه 
جت��ن��ي ث��م��ار ج��ه��ود الأوف����ي����اء من 
العلمية  نه�ستها  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
العلماء  من  واملخل�سني  والعملية 
هيئتها  واأع���������س����اء  وال���ب���اح���ث���ني 
ثنايا هذه  العاملني يف  التدري�سية 
النه�سة ومكوناتها وذلك بتحقيق 
موؤ�س�سات  �سمن  متقدمة  م��واق��ع 

الت�سنيف العاملي.
نهنئكم  اإذ  “ ون��ح��ن  ���س��م��وه  وق���ال 

ال�سلوك  ج����ان����ب  اإىل  وامل�����ع�����ريف 
الأخالقي فاإذا ما ظهر هناك خلل 
ورمبا  اجلامعة  على  اللوم  ف�سيقع 
يتم الت�سكيك يف ال�سهادة اجلامعية 
اإىل  الأخ��الق��ي  ال�سلوك  �سوء  لأن 
جانب التح�سيل العلمي يدمر كل 
الطلبة  نقبل  نحن  ول��ذل��ك  ���س��يء 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  مب�����س��ت��وي��ات��ه��م 
عليهم  ن��ح��اف��ظ  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ول��ك��ن 
للعلم  حت�����س��ي��ل��ه��م  ف�����رتة  خ�����الل 
ع��ن��دن��ا والأخ�����الق ه��ي ال��ت��ي تبقى 

اىل جانب العلم الذي نعلمه«.
ووج���������ه �����س����م����وه ك���ل���م���ة لأب����ن����ائ����ه 
“ اأدعوكم وقبل  اخلريجني قائال 
حياتكم  ميادين  اإىل  تنطلقوا  اأن 
اأن  تعاىل  اهلل  اأ���س��األ  التي  العملية 
تكون حياة مباركة وموفقة اأدعوكم 
اإىل العتماد على اهلل تعاىل يف كل 
�ساأن من �سوؤون هذه احلياة لأنه ل 
واأن  �سبحانه  مبر�ساته  اإل  توفيق 
الإخال�ص  ك��ل  تعاىل  ل��ه  تخل�سوا 
�ستنتمون  التي  العمل  ميادين  يف 
ب���اأن جامعتكم  ل��ك��م  اإل��ي��ه��ا واأوؤك�����د 
لتلبية  دائ���م���ا  م�����س��ت��ع��دة  ���س��ت��ك��ون 
والثقافية  العلمية  احتياجاتكم 
واملعرفية عندما تطرقون اأبوابها«. 
وق�����ال ���س��م��وه يف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه “ 
ولذويكم  لكم  اأب����ارك  اأخ���رى  م��رة 
ولأول����ي����اء اأم���ورك���م جن��اح��ك��م هذا 
يف  والتوفيق  النجاح  لكم  متمنيا 
ح��ي��ات��ك��م ال��ع��م��ل��ي��ة واأ����س���ك���ر جهود 

والتح�سيل العلمي.. ويف اجلامعة 
طالب  ل��ك��ل  ن��ع��ط��ي  اأن  ل��ن��ا  لب����د 
ف��ر���س��ة ال��ب��ق��اء يف اجل��ام��ع��ة ومن 
ال�سنة القادمة اإن �ساء اهلل �سيكون 
ي��ن��ت��م��ي جلامعة  ع��ل��ى ك���ل ط���ال���ب 
على  ���س��ن��ة  مي�����س��ي  اأن  ال�������س���ارق���ة 
الأقل متواجدا يف ال�سكن الداخلي 
للجامعة وهذا بالطبع لي�ص ملن له 
بالن�سبة  ولكن  اإليهم  يرجع  اأه��ل 
م�سكنا  ي��ج��دون  ل  ال��ذي��ن  للطلبة 
ر�سوم  خف�سنا  ل��ذل��ك  بهم  خا�سا 

.« ال�سكن بن�سبة 50% 
“ ن��ح��ن حري�سون  ���س��م��وه   وت��اب��ع 
على العمل على ا�ستقطاب الطلبة 
والعمل على توفري كافة املعطيات 
والعلمي  الأك��ادمي��ي  اجل��و  وتهيئة 
وه��������ذه امل����ن����ت����دي����ات واح����������دة من 
الطالب  �ست�ساعد  التي  املعطيات 
ال��ب��ق��اء يف اجل��ام��ع��ة مبعنى  ع��ل��ى 
الذي  اجل��م��ي��ل  امل��ن��ت��دى  مبنى  اأن 
امل�ساهد من اخل��ارج هو  به  يعجب 
يف الداخل اأجمل حيث �سي�ستقطب 
اإىل  م��ري��ح  نف�سي  ج��و  ال��ط��ل��ب��ة يف 
ج���ان���ب اأن�����ه ���س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى اإدارت�����ه 
متواجدون  ���س��ي��ك��ون��ون  م��وظ��ف��ني 
ع��ل��ى م����دار 24 ���س��اع��ة ب��ح��ي��ث اأن 
الطالب ميكن اأن يلجاأ اإليه يف اأي 
والفراغ  بامللل  اأح�����ص  م��ا  اإذا  وق��ت 
واأ�سار  للطالب«.  خدمة  ذلك  وكل 
اجلامعة عن  م�سوؤولية  اإىل  �سموه 
العلمي  حت�سيلهم  وع��ن  ال��ط��الب 

التوجيه  ه�������ذا  ن����ت����ائ����ج  حت�������س���د 
العاملي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��ت��ق��دي��ره��ا 
عاملية  منظمات  ت�سدرها  بتقارير 
مكانة  ت���ق���ي���ي���م  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
العاملي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ات 
املكانة  ه����ذه  م���ق���وم���ات  ومل��خ��ت��ل��ف 
براجمها  الع����رتاف  ع��ن  ف�سال 
الأكادميية من مثل هذه املنظمات 
والعتماد  الع������رتاف  وجم��ال�����ص 
الأكادميي الدويل اإىل اأن بلغ عدد 
الرامج الأكادميية املعتمدة عامليا 
يف جامعة ال�سارقة حتى اليوم 26 
ب��رن��اجم��ا اأك��ادمي��ي��ا وب��ان��ت��ظ��ار اأن 
حت�سل على العرتاف العاملي ب�15 
برناجما ليكون عدد هذه الرامج 
بداية  م����ع  ع���امل���ي���ا  ب���ه���ا  امل����ع����رتف 
ال��ف�����س��ل الأك����ادمي����ي امل��ق��ب��ل اأكرث 
بالإ�سافة طبعا  برناجما   40 من 
الر�سمي  الأك��ادمي��ي  العتماد  اإىل 
ب���ج���م���ي���ع ال�����رام�����ج الأك����ادمي����ي����ة 
تقارب  ال���ت���ي  ال�������س���ارق���ة  جل��ام��ع��ة 
الوطنية  املوؤ�س�سة  م��ن  الآن  امل��ائ��ة 
يف  الأك��ادمي��ي  لالعتماد  الر�سمية 
التخريج  مرا�سم  وب���داأت  ال��دول��ة. 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ت��ف�����س��ل  ح���ي���ث 
ال�سهادات  بت�سليم  ال�سارقة  حاكم 
ل���ل���خ���ري���ج���ني ال�����ب�����ال�����غ ع����دده����م 
ال�سريعة  ك��ل��ي��ات  يف  ط��ال��ب��ا   259
والقانون  الإ�سالمية  وال��درا���س��ات 
الأع�����م�����ال  واإدارة  وال����ه����ن����د�����س����ة 
والت�سال والعلوم والآداب والعلوم 

الوقت  ويف  وال���رط���وب���ة  احل������رارة 
جمالية  ع���ل���ى  حت����اف����ظ  ن���ف�������س���ه 
باإقامة  فوجهنا  واأ�سالتها  العمارة 
للطالبات  واآخ��ر  للطالب  منتدى 
ومكيفة  مغطاة  مبعابر  يرتبطان 
مريحة  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  لت�سكيل 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ت���ب���داأ ب��امل��ن��ت��دى وال����ذي 
فيها  يلتقي  دوره كمحطة  �سيوؤدي 
الطالب مزودة بكل العنا�سر التي 
اأو  اأجهزة حا�سوب  يحتاجونها من 
ات�سال  و�سائل  اأو  مريحة  مقاعد 
والأ�سدقاء  الأه���ل  م��ع  توا�سل  اأو 
والزمالء خارج اجلامعة اأو داخلها 
ومي����ك����ن ل���ه���م ك����ط����الب وك���ذل���ك 
كطالبات اأن يتنقلوا عر هذا املعر 
ليمروا من خالله بدءا من مكتبة 
الطالبات  مكتبة  وكذلك  الطالب 
العلمي  ال��ب��ح��ث  وان��ت��ه��اء مب��ب��اين 
والدرا�سات العليا التي تبنى حاليا 
�ستة  خ��الل  بها  العمل  و�سينتهي 

اأ�سهر باإذن اهلل تعاىل«.
املنتديان   “ قائال  �سموه  واأو���س��ح 
اإ�سافة  ���س��ي�����س��ك��الن  وم��ع��راه��م��ا 
العمراين  ال�سكل  يف  لي�ص  بديعة 
بل  فح�سب  بهما  اخلا�ص  اجلميل 
والثقايف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��وا���س��ل  ويف 
وكما  الطلبة..  ب��ني  والج��ت��م��اع��ي 
اجلامعة  اأ���س��ا���ص  اأن  م��ع��روف  ه��و 
هو الطالب والطالبة لذلك نعمل 
الطلبة  اأح�����س��ن  ا���س��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 
يف م�������س���ت���وى اخل����ل����ق والل�����ت�����زام 

هيئتها  واأع�����س��اء  ال�سارقة  جامعة 
التدري�سية الذين اأح�سنوا تاأهيلكم 
هذه  متطلبات  ملواجهة  واإع��دادك��م 
اهلل  وفقنا  واق��ت��دار  بكفاءة  احلياة 

تعاىل واإياكم ملا يحب وير�سى«.
وك���ان���ت احل��ف��ل ب����داأ ب��ك��ل��م��ة ملدير 
جمول  حميد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 
اآيات  اأ���س��م��ى  ق���دم  ال���ذي  النعيمي 
ل�ساحب  وال���ت���ري���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن  ال�سمو 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
رئي�ص  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
ج��ام��ع��ة ال�������س���ارق���ة ب��ت��خ��ري��ج رتل 
ال�سارقة  جامعة  طلبة  من  جديد 
واأولياء  واآلهم  كما هناأ اخلريجني 
اأمورهم واأ�ساتذتهم على ما حققوه 
م��ن اجن���از علمي. وخ��اط��ب مدير 
اجل��ام��ع��ة اخل��ري��ج��ني “ ق��ب��ل اأن 
�ست�سكل  التي  احلياة  اإىل  تنطلقوا 
اأن  اأود  واملبارك  الآم��ن  م�ستقبلكم 
اأترك يف اأذهانكم مقومات ترتكزون 
اأود  امل�ستقبل..  ه��ذا  بناء  يف  عليها 
تاأهيلكم  قد مت  باأنه  لكم  اأوؤك��د  اأن 
جامعة  يف  وقياديا  ومهاريا  علميا 
ال�سارقة تلك التي يوجهها رئي�سها 
اإىل  �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
اأن  الآف��اق العاملية بثقة عالية بعد 
والعلمي  الأك���ادمي���ي  كيانها  ر���س��خ 
على  �ساخما  علميا  �سرحا  لتكون 

امتداد مدن ومناطق الإمارة«.
واأك����د اأن ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ب���داأت 

املتقدمة  امل���ك���ان���ة  ه����ذه  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
جامعة  ب��اأن  جميعا  لنذكركم  اإمن��ا 
تتقدم  اأن  ل��ه��ا  ك����ان  م���ا  ال�����س��ارق��ة 
ل��ت��ت��ب��واأ ه���ذه امل��ك��ان��ة ل���ول تكاملها 
ومعريف  وث����ق����ايف  ع��ل��م��ي  ك�������س���رح 
يعملون  مم��ن  والأوف��ي��اء  اجتهدنا 
فيها ول نزال جنتهد لتعزيز هذه 

املقومات ك�سرح علمي را�سخ«.
اجلامعة  اأن  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
التعليمية  ب��راجم��ه��ا  م���ن  ط����ورت 
اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  والأكادميية 
التحتية  البنى  م�ساريع  م��ن  ع��دد 
للو�سول  �سعيها  يف  وال��ع��م��ران��ي��ة 
ال��ت��ي ت�سبو  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة  اإىل 
“ وجهنا  ���س��م��وه  وق�����ال  اإل���ي���ه���ا.. 
ب��ت��و���س��ي��ع م��ا ي��ق��دم��ه م��رك��ز اللغة 
الإجنليزية يف اجلامعة من تعليم 
اللغات  ب���اق���ي  ت��ع��ل��ي��م  اإىل  وت��ع��ل��م 
البكالوريو�ص  درجة  ومنح  العاملية 
اللغة  م��ع  ال��ب��داي��ة  و�ستكون  فيها 
امل�ستقبل  يف  ليتبعها  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
اللغات  ب����اق����ي  ت���ع���ل���ي���م  ال����ق����ري����ب 
وال�سينية«.  ك��الأمل��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�����س��م��و حاكم  واأ�����س����اف ���س��اح��ب 
البنية  “ اأم��ا على �سعيد  ال�سارقة 
التحتية والعمرانية للجامعة فقد 
م��ث��ال��ي��ة للحركة  ب��ط��ري��ق��ة  ف��ك��رن��ا 
متكنهم  اجلامعة  داخ��ل  الطالبية 
اجلامعي  الطالبي  التوا�سل  م��ن 
امل��ع��روف مبختلف اجل��ام��ع��ات ويف 
ن��ف�����ص ال���وق���ت مت��ك��ن��ه��م م���ن اتقاء 

فنياً،  ع���م���اًل   65 خ���الل���ه  ع���ر����ص 
م��ن اإب��داع��ات الأط��ف��ال، ذه��ب ريعه 
موؤ�س�سة  م��ن  ك��ل  مل�سلحة  بالكامل 
القلب الكبري، بهدف دعم الأطفال 
ال����زع����رتي  ال����الج����ئ����ني يف خم���ي���م 
بالأردن، وجمعية دار الر اخلريية 
ال�سارقة  بينايل  اأن  يذكر  دب��ي.   يف 
لالأطفال فعالية فنية ثقافية دولية 
العام  يف  تاأ�س�ص  للطفل،  خم�س�سة 
وتوجيهات  ل���روؤى  تنفيذاً   2008
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 

الأخالقية  املعايري  ي�سهم يف غر�ص 
والإن�سانية النبيلة يف نفو�سهم. 

����س���ارك يف  ال��ب��ي��ن��ايل  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
نوفمر املا�سي بالدورة التا�سعة من 
مزاداً  ونّظم  اأبوظبي،  فن  معر�ص 
للبيع  فنياً  ع��م��اًل   64 فيه  ع��ر���ص 
الأط����ف����ال، خ�س�ص  اإب����داع����ات  م���ن 
يف  الالجئني  الأط��ف��ال  لدعم  ريعه 
خميم الزعرتي بالأردن عر بوابة 
كما  الكبري”،  “القلب  م��وؤ���س�����س��ة 
فراير  يف  خريياً  فنياً  م���زاداً  نّظم 
بدبي،  �سوب”  ورك  “ذا  يف  املا�سي 

والإن�سانية،  اخل���ريي���ة  ال��ق�����س��اي��ا 
بتقدمي  املعنية  اجل��ه��ات  وم�ساركة 
للمحتاجني  الإن�سانية  امل�ساعدات 

حول العامل.
ويتما�سى تنظيم املزاد اخلريي مع 
لالأطفال  ال�����س��ارق��ة  ب��ي��ن��ايل  ���س��ع��ي 
اإىل تعزيز احل�ص الإن�ساين واأهمية 
الأطفال  نفو�ص  العطاء واخل��ري يف 
امل�������س���ارك���ني، ك��م��ا ي���ع���زز امل������زاد من 
واج���ب الأط���ف���ال امل�����س��ارك��ني اجتاه 
م��ا مي��ر ب��ه اأق��ران��ه��م م��ن الأطفال 
الذي  الأم��ر  واملهجرين،  الالجئني 

باع 12 لوحة خالل يومني

بينايل ال�سارقة لالأطفال يوا�سل مزاده اخلريي لدعم الأطفال الالجئني 
�سرطة اأبوظبي تنظم مبادرة »رم�سانكم اأمل«

•• اأبوظبي-وام:

نفذت اإدارة الأحداث مبديرية املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية يف قطاع اأمن املجتمع بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي بالتعاون 
مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبادرة “رم�سانكم اأمل«. وركزت املبادرة على تنفيذ جمموعة من الأن�سطة ت�سمنت حما�سرة 
عن ماآثر املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وغر�ص مبادئه يف اأبناء الإمارات وتر�سيخ مكانة الإمارات 
زايد اخلري يف توفري  الأب  املتقدمة عامليا. وتابع احل�سور عر�سا لفيديو يرز دور  الدول  الإن�سانية �سمن  البارزة وجهودها 

احلياة الكرمية واإيجاد بيئة حتث على اجلد والجتهاد واملحافظة على توطيد العالقات الطيبة مع خمتلف ال�سعوب. 

ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
�سموه،  قرينة  من  كرمية  وبرعاية 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  القا�سمي، 
البينايل  وي��ه��دف  الأ���س��رة،  ل�سوؤون 
اأطفال  ك���ل ع��ام��ني  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي 
ال�سارقة - التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن 
ل�����س��ن��اع��ة ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن، اإىل 
رع��اي��ة م��واه��ب الأط��ف��ال يف جمال 
من�سة  وتوفري  الت�سكيلية،  الفنون 
قدراتهم  وتطوير  لإث���راء  اإبداعية 

الفنية.

فقد ال�سيد / عبداهلل ال�سيد حممد مو�سى الها�سمي  
)اإماراتي اجلن�سية( �سهادات اأ�سهم  �سادرة عن �سركة 
الظبي لالإ�ستثمار   عدد ال�سهم 37800 الرجاء ممن 
يجدها الإت�سال على رقم 0506910094 اأو ت�سليمها 

اإىل ال�سركة املذكوره م�سكورا

فقدان �سهادات اأ�سهم 
مانويل   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
املك�سيك     ، كا�ستيلو  م��اي��ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )12752602( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0559545607

فقدان جواز �سفر
ميديلني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
را�سيلي�ص باملاريا ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6110487EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0524521296

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و / ام���ل دحان  ف��ق��د 
اليمن     ، احل���ب���ل���ى  ����س���ال���ح 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )07300363( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0567378890

فقدان جواز �سفر
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العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�سيد/ عبدالرحيم ح�سن احمد ح�سن القا�سي ، اجلن�سية : الإمارات ، وال�سيد/ 
الت�سديق  وطلبا   ، : م�سر  اجلن�سية   ، النجريدي  ابراهيم  العرب ح�سن  عز  بهاء 
على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري مكتبة احلكمة ذ م م  واملرخ�ص 
بتاريخ   601141 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
ال�سيد/ حميد علي  اىل  القت�سادية بخورفكان.    التنمية  دائ��رة  2009/8/3 من 
�سعيد بن �سالح النقبي - اجلن�سية : الإمارات -  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.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اعـــــــالن       

ب��ادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ مروان علي   تقدم ايل انا الكاتب العدل 
ال�سيد/ حممد علي حمدان   ، بن�سبة %50   ، الإم���ارات   : ، اجلن�سية  احل��م��ادي  امل��ريزا  حمدان علي 
الت�سديق على حمرر يت�سمن  ، بن�سبة 50% - وطلبا  ، اجلن�سية : الإم��ارات  امل��ريزا احلمادي  علي 
م -  م  ذ   - للمقاولت  املتحدة  ال�سركة  التجاري  ال�سم  اأع��اله يف  املذكورة  )ت��ن��ازل(  يف ح�س�ستهما 
التنمية القت�سادية يف  خورفكان  دائ��رة  ، واملرخ�ص من  ن�ساط الرخ�سة مقاولت بناء فئة ثانية 
رخ�سة جتارية رقم 140290 ال�سادر بتاريخ 1978/6/15 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.   
الرخ�سة  - وبذلك تتحول  الإم���ارات   : ، اجلن�سية  امل��ريزا احلمادي  ال�سيد/ علي حمدان علي  اىل 
ال�سم  بنف�ص   ، احلمادي  امليزار  علي  علي حمدان   / ال�سيد  ا�سم  اىل   %100 بن�سبة  اأع��اله  امل��ذك��ورة 
التجاري )�سركة ذات ال�سخ�ص الواحد - ذ م م(   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.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
�سبار اأحمد ابراهيم علي ، اجلن�سية : بنغالدي�ص - وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري بقالة الرملة ، ن�ساط الرخ�سة بقالة ، 
واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 720438 ال�سادر 
بتاريخ 2013/11/14 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ حممد طارق 
العدل  الكاتب  ، اجلن�سية : بنغالدي�ص - ليكن معلوما للجميع بان  اأحمد موينول حقه 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

 2018/17 منازعات عقارية   
اىل املدعي عليه / �سمويل ت�سيجاى تيولد برهان  

حيث ان املدعية / �سركة راأ�ص اخليمة العقارية - �ص م ع 
قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/17 منازعات عقارية �سد املدعي عليه 

وملا �سنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
 اول :- الق�ساء بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2017/1/31 باعت املدعية للمدعي عليه " امل�سرتى" الوحدة رقم
)الكائنة باإمارة را�ص اخليمة - مينا العرب - منطقة 12 فيال فالمينجو( وت�سليمها   MA12-B-070
حمل  العني  عن  والكهرباء  املياه  ع��داد  بت�سفية  عليه  املدعي  ال��زام   : ثانيا   - ال�سواغل  من  خالية  للمدعية 
التداعي حتى تاريخ الت�سليم الفعلي للعني - ويف جميع الحوال : - بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة -  مما يقت�سى ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى البتدائية مبحكمة را�ص اخليمة يوم 

الثالثاء املوافق 2018/6/12 م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2018/6/5 

مكتب  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

 2018/18 منازعات عقارية   
اىل املدعي عليه / �سولومون تيزار جيرو   

حيث ان املدعية / �سركة راأ�ص اخليمة العقارية - �ص م ع 
قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/18 منازعات عقارية �سد املدعي عليه 

وملا �سنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
 اول :- الق�ساء بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2016/10/11 املرم بني املدعية واملدعي عليه والواقع على الوحدة رقم 
)الكائنة : اإمارة را�ص اخليمة - مينا العرب ، بناء 15 منطقة 2 نوع C الطابق الثاين(   MA0215 -205
وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل - ثانيا : الزام املدعي عليه بت�سفية عداد املياه والكهرباء عن العني 
بالر�سوم  عليه  املدعي  ب��ال��زام   -  : الح���وال  جميع  ويف   - للعني  الفعلي  الت�سليم  تاريخ  حتى  التداعي  حمل 
وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة - مما يقت�سى ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى البتدائية مبحكمة را�ص 

اخليمة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/12 م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2018/6/5 

مكتب  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

 2018/16 منازعات عقارية   
اىل املدعي عليه / جمدى حممد عبدالعظيم ابو غزالة 
حيث ان املدعية / �سركة راأ�ص اخليمة العقارية - �ص م ع 

قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/16 منازعات عقارية �سد املدعي عليه 
وملا �سنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 

اول :- الق�ساء بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2015/3/3  املرم بني املدعية واملدعي عليه والواقع علىالوحدة رقم 
)الطابق ال�ساد�ص والع�سرون مكتب رقم 2602 - اأبراج جلفار التجارية - الكائنة   JULTOFF -2602
باإمارة راأ�ص اخليمة( وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل - ثانيا : الزام املدعي عليه بت�سفية عداد املياه 
والكهرباء عن العني حمل التداعي حتى تاريخ الت�سليم الفعلي للعني - ويف جميع الحوال : - بالزام املدعي 
عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة - مما يقت�سى ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى البتدائية 
مبحكمة را�ص اخليمة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/12 م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات 

ودفوع - حرر بتاريخ : 2018/6/5 
مكتب  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم
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 اإعادة اإعالن بالن�سر 

 2018/19 منازعات عقارية 
اىل املدعي عليها/ تيجي�ست دينيكى �سيجيدو 

حيث ان املدعية / �سركة راأ�ص اخليمة العقارية - �ص م ع 
قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/19 منازعات عقارية �سد املدعي عليها 

وملا �سنورد فيما بعد/ وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
 اول :- الق�ساء بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2016/3/21  املرم بني املدعية واملدعي عليها والواقع على الوحدة رقم 
)الكائنة : باإمارة را�ص اخليمة - مينا العرب ، منطقة 11 - فلل فالمنجو 2( وت�سليمها   MA11B -020
العني حمل  والكهرباء عن  املياه  ع��داد  بت�سفية  عليها  املدعي  ال��زام   : ثانيا   - ال�سواغل  للمدعية خالية من 
التداعي حتى تاريخ الت�سليم الفعلي للعني - ويف جميع الحوال : - بالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة - مما يقت�سى ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى البتدائية مبحكمة را�ص اخليمة يوم 

الثالثاء املوافق 2018/6/12 م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2018/6/5 

مكتب  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �سوكلوز لتجارة الحذية - �ش ذ م م     
ال�سكل   - البطني   - ر���س��ول خ��اج��ه  رق��م 88 ملك يو�سف حممد  ال��ع��ن��وان : حم��ل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 781993  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1284577 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/5/22  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى    2018/5/22 بتاريخ    دب��ي 
امل�سفي املعني  �سركة قايد لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 3408 ملك 
 حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج التجاري  - هاتف  04-4215777 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-5448819  : فاك�ص 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�سركة قايد لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوه��ري كيد زوه��ري بيديف - اخلليج   
التجاري  - هاتف  4215777-04  فاك�ص : 5448819-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
بتاريخ  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  �سوكلوز لتجارة الحذية - �ش ذ م م 
2018/5/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/5/22 وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اإعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية ن�سرا 

 يف الدعوى رقم 2017/2748 عمايل جزئي     
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

1- اىل املدعى عليها / الأول ل�سيانة املباين وخدمات التنظيف 
2- اقام املدعي / حممد رفيق �سهول حميد �سهول حميد 

الدعوى رقم )2017/2748( عمايل جزئي املطالبة مب�ستحقات عمالية 
�سخ�سيا  م�ساءا   3.00 ال�ساعة   2018/6/26 املوافق  القا�سي  باحل�سور  مكلف  انت 
كافة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 

امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه 
حرر العالن : عوف عبدالرحمن النقبي 

حرر بتاريخ : 2018/6/3 
مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة عن حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/7566 جتاري كلي ال�سارقة 

اإعالن املدعي عليه بالئحة تعديل الطلبات 
اىل املدعى عليه / ح�سني حممد حممود ح�سن حممود احلمادي - اإماراتي اجلن�سية 

حيث اأن املدعي / بنك امل�سرق 
لتكون  طلباته  بتعديل  لئحة  قدم  م   2018/5/14 وبجل�سة  اأعاله  الدعوىرقم  عليك  اقام  قد 
للزامك  بال�سافة    %9 بواقع  للفائدة  بال�سافة  درهم   )671.669( وقدره  مبلغ  باأداء  الزامكم 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�ساعة التا�سعة من 
، ول�ستالم  بيانات  الدعوى وتقدمي ما لديك من  يوم 2018/7/2م  وذلك لالجابة على  �سباح 
ن�سختكم من التقرير والتعقيب عليه ،  ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني �سر الدائرة  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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ق�سم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم  2746 ل�سنة 2017    

اىل املحكوم عليه / نعومي بينادوالفاريز 
ا�سدرت  قد  الب��ت��داري��ة  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 

بحقكم حكما    بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )12050( درهم
ل�سالح املحكوم له/  حممد عبداملح�سن حممد رجب 

اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�سر. 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 عن رئي�ش مكتب اإدارة التنفيذ 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اعـــــــالن       

املرجع :2018/359  ك.ع.ت
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
طلب   - الإم�����ارات   : اجلن�سية   ، العليلي  ال�����س��ع��ايل  را���س��د  خ��ل��ف��ان  م��ن/ع��ب��داهلل 
لتجارة  )خلفان  با�سم  التجاري  املحل  ت��ن��ازل   : يت�سمن  حم��رر  علي  الت�سديق 
وتاأجري معدات الت�سيد البناء( اىل : را�سد ا�سماعيل حممد ا�سماعيل - اجلن�سية 
: الإمارات - و املرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف  
الكاتب  بان  71903  وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان. ليكن معلوما 
العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                     اىل املدعي عليه/ ال�سيل للخدمات الفنية ملالكها احمد ع�سكور �سركة ال�سخ�ص 
الواحد - �ص ذ م م - نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها  جل�سة 2018/6/24  ال�ساعة 10.00 

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدميا  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  املحكمة  وكلفتكم 
ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
رئي�ش الق�سم     

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
       4281/2018/13 
       4287/2018/13
       4284/2018/13
       4285/2018/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
حممود حممد ال�سيد املر�سى

احمد عبدالبا�سط عبداحلميد عبداحلميد فرج 
احمد ثابت علي احمد ح�سن 
وليد حممد �سامل عيدارو�ص 

مبلغ املطالبة
1800 درهم +  تذكرة العودة
1800 درهم +  تذكرة العودة
1800 درهم +  تذكرة العودة
1800 درهم +  تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/3769   

املنذر : ايرث ديفلوبرز - �ص ذ م م  
املنذر اليها : جا�سم حممد لن�ساء البنية التحتية لتقنية املعلومات - �ص ذ م م - رخ�سة رقم : 672053 

جمهول حمل القامة 
تتوجه املنذرة اىل املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املرت�سد يف ذمتها ل�سالح �سركة " ايرث ديفلوبرز - �ص 
ذ م م " والزامه ب�سداد مبلغ وقدره )144.580 درهم( مائة واربعة وثالثون الفا وخم�سمائة وثمانون درهما كقيمة 
ايجارية للمكتب رقم  AA1/F-24 بناية اآل عبا�ص 1 - منطقة منخول - اإمارة دبي - رقم البلدية 667 - 317  
واملرتتبة حتى تاريخ 2018/4/2 ، وذلك خالل فرتة ل تتجاوز 30 ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن ، ويف 
حالة المتناع عن اأداء القيمة اليجارية امل�ستحقة ملدة تزيد على 30 ثالثني يوما من تاريخ ن�سر الإنذار ، فان 
،  مع تقدمي براءة  ال�سواغل  املوؤجرة وت�سليمها خالية من  اليها ب�سرورة اخالء العني  املنذر  املنذرة تتوجه اىل 
ذمة عن املاء والكهرباء ، وما ي�ستجد من القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي ، وال �ستتخذ املنذر كافة 

الجراءات القانونية يف حقكم.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/3797   

املنذر : ايرث ديفلوبرز - �ص ذ م م  
املنذر اليها :  اي ايه يو ا�ص ايه للتجارة العامة - �ص ذ م م   - رخ�سة رقم : .....  

جمهول حمل القامة 
تتوجه املنذرة اىل املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املرت�سد يف ذمتها ل�سالح �سركة " ايرث ديفلوبرز - �ص 
ذ م م " والزامها ب�سداد مبلغ وقدره )187.000 درهم(  مائة و�سبعة وثمانون الف درهم كقيمة ايجارية للمكتب 
رقم AA1/F-53  بناية العبا�ص 1 - منطقة منخول - اإمارة دبي - رقم البلدية 667-317  واملرتتبة حتى تاريخ 
2018/3/14 ،  وذلك خالل فرتة ل تتجاوز 30 ثالثون يوما من تاريخ ن�سر النذار املاثل ، ويف حالة المتناع عن 
اأداء القيمة اليجارية امل�ستحقة ملدة تزيد على 30 ثالثني يوما من تاريخ ن�سر الإنذار املاثل ، فان املنذرة تتوجه 
املاء  عن  ذمة  ب��راءة  تقدمي  مع   ، ال�سواغل  خالية من  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  اخ��الء  ب�سرورة  اليها  املنذر  اىل 
والكهرباء ، وما ي�ستجد من القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي ، وال �ستتخذ املنذر كافة الجراءات 

القانونية يف حقكم.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/3798   

املنذر : ايرث ديفلوبرز - �ص ذ م م  
املنذر اليها : لومينري ري�سور�سز للتجارة العامة - �ص ذ م م   - رخ�سة رقم : 701158  

جمهول حمل القامة 
تتوجه املنذرة اىل املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املرت�سد يف ذمتها ل�سالح �سركة " ايرث ديفلوبرز - �ص 
" والزامه ب�سداد مبلغ وق��دره )118.555 دره��م(  مائة وثمانية وع�سر الفا وخم�سمائة وخم�سة وخم�سون  ذ م م 
- رقم  دب��ي  اإم��ارة   - 1 - منطقة منخول  العبا�ص  بناية    AA1/F-42 رق��م  للمكتب  ايجارية  ( كقيمة  درهما 
البلدية 667-317  واملرتتبة حتى تاريخ 2018/4/23 ، وذلك خالل فرتة ل تتجاوز 30 ثالثون يوما من تاريخ 
ن�سر النذار ، ويف حالة المتناع عن اأداء القيمة اليجارية امل�ستحقة ملدة تزيد على 30 ثالثني يوما من تاريخ 
ن�سر الإنذار ، فان املنذرة تتوجه اىل املنذر اليها ب�سرورة اخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل ، مع 
تقدمي براءة ذمة عن ا�ستهالك املاء والكهرباء ، وما ي�ستجد من القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي ، 

وال �ستتخذ املنذر كافة الجراءات القانونية يف حقكم.   
  الكاتب العدل

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/1700  جتاري جزئي              
البلو�سي  جمهول حمل  �سومبى  احمد  ابراهيم  علي  1-خالد   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ احمد �سعيد خالد احمد اآل علي وميثله / حممد مرت�سى 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الها�سمي  برهان  مرت�سى  يعقوب 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   70000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/6/13  ال�ساعة 
8.30 �ص 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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/1029  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-عدنان عبدالرحمن عبداهلل �سريف جمهول حمل القامة 
قد   - حم���دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   - للمقاولت  ا�ستيكو  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)188.200.70 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  %9 
التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء   ال�سداد  من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى 
املوافق  2018/6/12  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/2223  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- اأوري��ون كيميكالز - م د م �ص   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ مانفندرا �سارما تريبهون ناث �سارما وميثله / عبدالرحمن 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د  امل���ط���وع    ح�سن حم��م��د 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )333760( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
املحكمة.  ر�سوم خلزينة  دره��م  مبلغ 16741  اىل  بال�سافة  املحكمة.  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/1655   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- م�ص �ستيل انرتنا�سيونال - �ص م ح  جمهول حمل القامة مبا 
اي وميثله  تي  ا�ص  ليمتد  تيك  �سان يف  هادي�سيليك  التنفيذ/كاردميري  ان طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  احمد   / حممود ح�سني علي 
او  التنفيذ  وق��دره )888558.84( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
خزينة املحكمة.  1- بالعرتاف بحكم التحكيم ال�سادر يف الدعوى رقم 300323 
ال�سوي�سرية وعليه  التحكيم  بتاريخ 2015/11/30 من موؤ�س�سة غرفة  ل�سنة 2015 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4614  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���ص   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ان  ام  ام   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ق��د  اب��راه��ي��م ب�سطا �سالمه  ���س��ن��وده  امل��دع��ي /  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 14200( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثالثاء    يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB181961961AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ���ص    8.30 ال�ساعة   2018/6/26 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1717 تنفيذ جتاري
العامة ذ.م.م وميثلها مديرها/م�سطفى  املنفذ �سدهم/1- �سركة اخوان خ�سري للتجارة  اىل 
اخوان  �سركة  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته   - خ�سري  عبا�ص  م�سطفى   -2 خ�سري  عبا�ص 
مديرها/ وميثلها  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  كيا�سا  �سركة   -3 ذ.م.م  العامة  للتجارة  خ�سري 
مهدي عبا�ص احتادية 4- مهدي عبا�ص احتادية 5- ابراج الكويت �ص.م.ح وميثلها مديرها-�سيد 
حممود جاويد 6- �سيد علي جاويد جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي ايران 
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام 
املنفذ �سده الول والثاين والثالث والرابع بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1447229( درهم والزام 
املنفذ �سدهم الول والثاين واخلام�ص وال�ساد�ص ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1543676( درهم 
والزام املنفذ �سدهم الول والثاين بالت�سامن ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )35571.43( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2018/249  تظلم جتاري
القامة  حمل  جمهول  ال���راوي  عبدالغفور  احمد  1-ن��وا���ص   / �سده  املتظلم  اىل 
مبا ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم 
اجلرمن قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
والر�سوم  جت��اري  حتفظي  حجز   2018 ل�سنة   169 رق��م  العري�سة  على  الم��ر  يف 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/6/10   ال�ساعة 09.30 �ص 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

بهيئة  دب���ي  تاك�سي  م��وؤ���س�����س��ة  اختتمت 
ال��ط��رق وامل���وا����س���الت ف��ع��ال��ي��ات املخيم 
الرم�ساين والذي يعقد كل عام خالل 
�سهر رم�سان املبارك لل�سائقني، تعزيزاً 
مل�ساعيها يف م�ساركتهم اأجواء هذا ال�سهر 
الف�سيل لزيادة فر�ص التوا�سل، وك�سر 
والندماج  العمل،  يف  اليومي  الروتني 
والديني،  والثقايف  الجتماعي  اجلو  يف 
وذل�����ك ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة م���ن امل����ب����ادرات 
لإ�سعاد  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 

وحتقيق ر�سى كوادرها الوظيفية.
ت�سمن احلفل اخلتامي تكرمياً للراعي 
الفطيم  ����س���رك���ة  ل��ل��م��خ��ي��م  ال���ر����س���م���ي 
الزرعوين  �سركة  وال��رع��اة:  لل�سيارات 
ال���ع���امل���ي���ة ل���ل���م���ع���دات، ����س���رك���ة ال���دب���وي 
لالإطارات، وجمعية دار الر، بالإ�سافة 
اىل عدد من اجلهات احلكومية الداعمة 
ودائرة  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  كالقيادة 
اخلريي،  والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
الفائزين  ال�سائقني  تكرمي  عن  ف�ساًل 

تاك�سي  ملوؤ�س�سة  الكرمي  القراآن  بجائزة 
يف  والفائزين  ال�ساد�سة  دورتها  يف  دب��ي 

ب��ط��ولت الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة، وذلك 
اآل علي املدير  بح�سور الدكتور يو�سف 

وعدد  دب��ي،  تاك�سي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
و�سركات  ال�����س��رف  ���س��ي��وف  م���ن  مم��ي��ز 

المتياز الخرى امل�ساركة يف احلدث. 
ومن جانبه اأ�سار اآل علي اإىل اأن موؤ�س�سة 

املبادرات  ت��ق��دمي  ت��وا���س��ل  دب���ي  تاك�سي 
�ساأنها  من  التي  والعطاءات  الإن�سانية 

يف  املوؤ�س�سة  ج��ه��ود  يف  ف��رق��اً  حت��دث  اأن 
تطبيق منهاج امل�سوؤولية املجتمعية جتاه 

املجتمع خ�سو�ساً من خالل م�ساريعها 
ومبادراتها وفعالياتها الرم�سانية لهذا 
العام ملا يحمله هذا ال�سهر الف�سيل من 

اأجواء وقيم مباركة.
لهذا  الرم�سانية  الفعاليات  اإن  حيث 
“على  �سعار  حتت  ان��درج��ت  التي  العام 
ن��ه��ج زاي���د خ��ط��ون��ا، وب��ال��ع��ط��اء واجلود 
موؤ�س�سة  م���ن  اإمي���ان���ا  اأت����ت  ارتقينا” 
ك����ل ع���ط���اء ي�سعد  ب������اأن  ت��اك�����س��ي دب�����ي 
يطور  اأن  �ساأنه  م��ن  �سائقيها  وير�سي 
اآل���ي���ة ع��م��ل��ه��م مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع خدمة 
اجلمهور واملتعاملني من رواد مركبات 
الأج���رة يف اإم���ارة دب��ي، وذل��ك انطالقاً 
م�سابقات  اجل���م���اع���ي،  الإف�����ط�����ار  م����ن 
الرتفيهية،  ال��رام��ج  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
والأن�سطة  ال���ت���وع���وي���ة،  امل���ح���ا����س���رات 
خطوة  يف  لتندمج  وغريها،  الريا�سية 
زايد جت�سيدا  تن�سجم مع مبادرات عام 
طوال  ج�سدها  ال��ت��ي  وم��واق��ف��ه  لقيمه 
���س��ن��وات ح��ي��ات��ه، وج��ْع��ل ال��ع��ام 2018 
ع���ام���اً زاخ�����راً ب��امل��ن��ج��زات ال��ت��ي حتاكي 

روؤيته وحكمته.

اأم القيوين-وام:

را�سد  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  املعال 
م�ساء اأم�ص الأول احلفل الذى اقامته موؤ�س�سة 
امل���ع���ال ل���الأع���م���ال اخلريية  ب���ن را����س���د  ���س��ع��ود 
والن�سانية بقاعة الحتاد يف اأم القيوين لتكرمي 

الأيتام.

ادخال  �سموه على  اإط���ار ح��ر���ص  ذل��ك يف  ي��اأت��ي 
ال��ب��ه��ج��ة ف��ى ق��ل��وب الأي���ت���ام وم�����س��اع��دة ذويهم 
وت�سجيع القائمني على العمل اخلريى للعناية 

بالأيتام و�سد اأزرهم.
ووجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم اأم القيوين املوؤ�س�سة 
بتلبية احتياجات الأيتام والعناية بهم فى جميع 
املجالت ال�سحية والرتبوية املجتمعية الالزمة 

بنجاح  ي�سقوا طريقهم فى احلياة  ان  اأج��ل  من 
باعتبارهم جزءا ل يتجزاأ من املجتمع.

ودع����ا ���س��م��وه اىل ت��وا���س��ل اأف������راد امل��ج��ت��م��ع مع 
مبا  املهمة  ال�سريحة  ه��ذه  وتنمية  الأي��ت��ام  فئة 
وتاأهيلهم  قدراتهم  وتنمية  رعايتهم  فى  ي�سهم 

للم�ساركة بفعالية فى املجتمع.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����س���اد ال�����س��ي��خ م��اج��د ب��ن ���س��ع��ود بن 
اأمناء موؤ�س�سة �سعود  را�سد املعال رئي�ص جمل�ص 

والن�سانية  اخلريية  لالأعمال  املعال  را�سد  بن 
اأم  حاكم  ال�سمو  �ساحب  يقدمه  ال��ذى  بالدعم 
ال��ق��ي��وي��ن وت��وج��ي��ه��ات��ه ال��ت��ي ل��ه��ا ب��ال��غ الث���ر يف 

حتقيق هذه النتائج العالية باملوؤ�س�سة.
املجتمع  الفئة من  واأكد �سرورة الهتمام بهذه 
من خالل تفعيل امل�ساركات الجتماعية العاملة 
مل�ساركتها  الرت��ق��اء  يف  مل�ساعدتها  دعمها  على 

املختلفة يف تنمية املجتمع.

التي  ب��اجل��ه��ود  �سعود  ب��ن  م��اج��د  ال�سيخ  واأ���س��اد 
و�سول  لت�سهيل  باملوؤ�س�سة  امل�����س��وؤول��ون  يبذلها 
امل�����س��اع��دات ل��ف��ئ��ة الأي���ت���ام واأ���س��ح��اب ال��ه��م��م .. 
منوها بدور املوؤ�س�سة يف تقدمي امل�ساعدات املادية 
الفقرية  الأ�سر  عن  املعاناة  وتخفيف  واملعنوية 

واملحتاجة بالإمارة واملناطق املحيطة بها.
املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  م��اج��د  ال�سيخ  وق���ام 
املوؤ�س�سة  ال�سيد را�سد احلمر مدير عام  يرافقه 

بتكرمي الأيتام واأ�سحاب الهمم الذين ترعاهم 
موؤ�س�سة �سعود بن را�سد املعال لالأعمال اخلريية 
والن�سانية �سمن مبادرة �ساحب ال�سمو حاكم اأم 
القيوين لتكرمي الأيتام واأ�سحاب الهمم الذين 

ترعاهم املوؤ�س�سة.
ح�سر احلفل ال�سيخ عبداهلل بن �سعود بن را�سد 
القيوين  اأم  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  املعال 

لالبتكار وعدد من امل�سوؤولني.

•• العني-الفجر:

يف جم��ل�����ص رم�����س��اين ح�����س��ره معايل 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ 
�سودين  اآل  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ي��ه  دع���ا 
الطوية-  مب��ن��ط��ق��ة  ال���ع���ني  مب���دي���ن���ة 
ب���ن �سعيد  ال�����س��ي��خ ح���م���دان  ب��ح�����س��ور 
مبارك  و�سعيد  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن 
جمعية  م���دي���رع���ام  ن���ائ���ب  امل�����زروع�����ي 
بيت اخل��ري ب��دب��ي- اأع��ل��ن ع��ن تد�سني 
لكبار  امل�ست�سفيات”  ت��ك�����س��ي  “وقف 
اإطار  يف  وذل��ك  الهمم  وا�سحاب  ال�سن 
اتفاقية مت توقيعها بني جمعيتى- بر 
الوالدين مبدينة العني  التي يراأ�سها 
اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل 
نهيان- وجمعية بيت اخلري بدبي التي 
را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  يراأ�سها 

اآل مكتوم .
اآل  اأحمد  الدكتور  من  كل  وا�ستعر�ص 
املزروعي-  م��ب��ارك  و���س��ع��ي��د  ���س��ودي��ن- 
اخل���دم���ات ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ق��دم من 
خ���الل امل���ب���ادرة اجل���دي���دة ح��ي��ث ميكن 
لكبار ال�سن وا�سحاب الهمم امل�سجلني 
يف ك���ال اجل��م��ع��ي��ت��ني ال����س���ت���ف���ادة من 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة م��ن خ���الل توفري 

�سيارة “تك�سي” لنقل املر�سي منهم يف 
حالة مراجعة  اإحدى امل�ست�سفيات التي 

يعاجلون بها والعودة باملجان.
واأك��د معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
اأن هذه املبادرة تاأتي بالتزامن مع عام 
اخلدمات  ر���س��ي��د  اإىل  ل��ت�����س��اف  زاي����د 
الوالدين  بر  جمعيتي  من  تقدم  التي 
وبيت اخلري لت�سب جميعها يف اجلهود 

اخل���ريي���ة ال��ت��ي حت��ر���ص ع��ل��ي��ه��ا دولة 
الإمارات بتوجهات من قيادات الدولة.

�ساحب  ق������دم  امل���ج���ل�������ص  ب�����داي�����ة  ويف 
�سودين  اآل  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور  امل��ج��ل�����ص 
التهنئة مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك 
ونائب  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  ل�ساحب 
رئي�ص ال��دول��ة وح��ك��ام الإم����ارات وويل 
م��ب��ادرة خدمة  اأن  وق��ال  اأبوظبي  عهد 

ت��اأت��ي يف  الهمم  وا���س��ح��اب  ال�سن  ك��ب��ار 
اإطار توجهات دولة الإمارات .

مبارك  �سعيد  ا�ستعر�ص  جانبه  وم��ن 
بيت  نائب مدير عام جمعية  املزروعي 
اخل��ري ال���دور ال��ذي تقوم ب��ه اجلمعية 
وع�سرون  ت�����س��ع��ة  ق��ب��ل  ان�����س��ائ��ه��ا  م��ن��ذ 
عاما حققت خاللها الكثري باعتبارها 

جمعية نفع عام.

اأحمد  ال���دك���ت���ور  امل��ج��ل�����ص  وحت����دث يف 
ال�����ب�����ادي ع�������س���و ج���م���ع���ي���ة رع�����اي�����ة بر 
التي  الأ�س�ص  على  م��وؤك��دا  ال��وال��دي��ن- 
لرعاية  الإم������ارات  اأب���ن���اء  عليها  ت��رب��ى 
اجلمعية  اأن  وق����ال  والأ ���م���ه���ات  الآب�����اء 
اأن  اأرادت  ن�ساطها  ع��ن  اأع��ل��ن  ع��ن��دم��ا 
توؤ�سل هذا التوجه لدى جميع الأبناء 

جتاه اآبائهم واأمهاتهم.

البلو�سي  حم��م��د  اأح���م���د  وا���س��ت��ع��ر���ص 
اأمني �سر جمعية بر الوالدين الأهداف 
ليكون فى  التي قامت عليها اجلمعية 
تر�سيخ  ه���و  الأه�������داف  ه����ذه  م��ق��دم��ة 

مفهوم احرتام الوالدين.
جمل�ص  ع�سو  �سالح  حممد  وحت���دث 
الوالدين-  بر   جمعية  وموؤ�س�ص  اإدارة 
وق����ال اأن اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ال���رغ���م من 

اأن  ا�ستطاعت  اأنها  اإل  ان�سائها  حداثة 
تقدم الكثري من الفعاليات التي ت�سهم 
والأمهات  لالآباء  اخلدمات  تقدمي  يف 

من كبار ال�سن.
هذا وقد دعا الدكتور اأحمد اآل �سودين 
البنوك  ذل��ك  يف  مب��ا  املوؤ�س�سات  جميع 
تك�سي  “وقف  م����ب����ادرة  ت���دع���ي���م  اإيل 
من  ك���ل  ت��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى  امل�ست�سفيات” 

جمعيتي بر الوالدين وبيت اخلري من 
تقدمي اخلدمات لكبار ال�سن وا�سحاب 

الهمم من امل�سجلني لديها.
ومن جانبه دعا معايل ال�سيخ �سعيد بن 
اجلهود  ت�سافر  ���س��رورة  اإىل  طحنون 
املبادرات  اإجن����اح م��ث��ل ه���ذه  اأج����ل  م��ن 
التي ت�سعى اإىل ن�سر عنا�سر اخلري يف 

املجتمع.

حاكم اأم القيوين يح�سر حفل خريية �سعود املعال لتكرمي الأيتام

بح�سور �سعيد بن طحنون ويف جمل�ش رم�ساين دعا اإليه اأحمد اآل �سودين ... الإعالن عن مبادرة  
اخلدمات لكبار ال�سن واأ�سحاب الهمم امل�ست�سفيات” لتقدمي  تك�سي  “وقف 

�سرطة راأ�ش اخليمة توؤمن الطرق يف الع�سر الأواخر من رم�سان 

خريية راأ�ش اخليمة تدعم اأئمة امل�ساجد واملوؤذنني باأكرث من 126 الف درهم

حتت �سعار »على نهج زايد خطونا، وبالعطاء واجلود ارتقينا« 

لل�سائقني الرم�ساين  املخيم  فعاليات  دبي” تختتم  “ تاك�سي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ���ص  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأعلنت 
ممثلة ب��اإدارة امل��رور وال��دوري��ات - ق�سم املرور 
– عن تخ�سي�ص دوري��ات خا�سة  وال��دوري��ات 
اإىل  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  و���س��ول  بت�سيري  ل��ل��ق��ي��ام 
الأ�سواق التجارية وامل�ساجد لأداء �سالة قيام 
الليل وذلك على مدار ال� 10 اأيام الأخرية من 

�سهر رم�سان املبارك.
مدير  القا�سمي  �سلطان  حممد  امل��ق��دم  وق��ال 
تاأتي جهود   ، امل��رور وال��دوري��ات بالإنابة  اإدارة 
الأواخ����ر م��ن �سهر  الع�سر  ال��ط��رق يف  ت��اأم��ني 

رم�����س��ان ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ائ��د العام 
بتوفري بيئة مرورية اآمنة عر تكثيف تواجد 
طرق  جميع  على  امل��روري��ة  ال��دوري��ات  انت�سار 
وبالأخ�ص  واخل���ارج���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة  الإم�������ارة 
امل���ن���اط���ق الأك�������رث جت���م���ه���راً م���ث���ل الأ�����س����واق 
التجارية وامل�ساجد وذلك يف اإطار ا�ستعدادات 
القيادة العامة على اإقبال اأفراد املجتمع  اإليها 
ل�سراء احتياجاتهم مبنا�سبة قرب عيد الفطر 
املبارك بالإ�سافة اإىل توجههم اإىل �سالة قيام 
الليل ، تفادياً لوقوع الختناقات املرورية وما 
 ، وامل���رور  ال�سري  حركة  يف  عرقلة  م��ن  ت�سببه 
وتاأمني اجلمهور للو�سول اإىل مق�سدهم بكل 

ي�سر و�سهولة دون وجود اأي عرقلة اأو عقبات 
اأو م�سايقات.

من جانبه اأ�سار الرائد �سامل حممد بورقيبة 
رئي�ص ق�سم املرور والدوريات بالإنابة ب�سرطة 
ب��ن��اًء ع��ل��ى التعليمات مت  ب��اأن��ه  راأ�����ص اخل��ي��م��ة 
اأمن  ل�سبط  خ��ا���س��ة  م��روري��ة  جل��ن��ة  ت�سكيل 
الطرق لبحث ومناق�سة الإجراءات والرتتيبات 
الالزمة وذلك ا�ستعداداً لأي طارئ ، حيث مت 
تاأمني �سوق �سارع الكويتي وال�سيخ زايد ب� 12 
دورية ، يبداأ عملها من ال�ساعة 9 لياًل وحتى 
منت�سف الليل ، واأكد اأن غرفة العمليات على 
ا�ستف�سارات  اأو  اأي مكاملات  تام لتلقي  ا�ستعداد 

اأو بالغات ، واأن جميع اأفراد اللجنة املكلفني 
بتاأمني املناطق احليوية على ا�ستعداد للتعامل 
يف حال وجود اأي طارئ لتي�سري الو�سول اإىل 

هذه املواقع يف اإطار م�ساركاتها املجتمعية .
واأك����د ب����اأن اأف�����راد ال���دوري���ات ���س��وف يقومون 
جانب  من  التعليمات  بهذه  الل��ت��زام  مبتابعة 
بهدف  ب��ه��ا  تقيدهم  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال�سائقني 
اإخالل  اأو  ع��وائ��ق  دون  الأج����واء  �سري  �سمان 
واحل��ي��ل��ول��ة دون وق���وع احل����وادث م��روري��ة اأو 
املنا�سبة  بهذه  املجتمع  �سفو  تعكر  م�سايقات 
م�ستخدمي  ج��م��ي��ع  ����س���الم���ة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً 

الطريق.

•• راأ�س اخليمة:الفجر

الهيئة  مكتب  مل�ساريع  امل�ستمر  لدعمها  ا�ستمرار 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق������اف يف راأ�ص 
لالأعمال  اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  موؤ�س�سة  ق��دم��ت  اخل��ي��م��ة 
لتوزيعها  دره��م  و700  األفا   126 مبلغ  اخلريية 
امل��وؤق��ت��ني والأئمة  امل�����س��اج��د  اأئ��م��ة  207 م��ن  ع��ل��ى 

البدلء والعاملني على الوقف املحلي.

واأكد حممد جكة املن�سوري اأمني عام موؤ�س�سة راأ�ص 
املبلغ  ه��ذا  ت��ق��دمي  اأن  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة  اخليمة 
ياأتي يف اإطار حر�ص املوؤ�س�سة على دعم هذه الفئة 
وتعزيزا للتعاون القائم وامل�ستمر مع مكتب الهيئة 
العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف براأ�ص اخليمة 
خالل هذه الأي��ام املباركة من ال�سهر الف�سيل ويف 
الوقت الذي حتتفي فيه دولتنا بتخليد ذكرى زايد 

اخلري طيب اهلل ثراه.

واأ�سار اإىل اأنه مت �سيتم توزيع هذا املبلغ املندرج حتت 
بند زكاة املال على امل�ستفيدين حتت اإ�سراف مكتب 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف براأ�ص 
اخليمة مبعدل 500 درهم على الأئمة املوؤقتني ، 
و1000 درهم على الأئمة البدلء ، و700 درهم 

لعدد 36 من العاملني على الوقف املحلي.
را�سد اخلنبويل مدير مكتب  علي  اأ�ساد  من جهته 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف يف راأ�ص 

اخليمة بهذا الدعم ال�سنوي الذي تقدمه موؤ�س�سة 
راأ������ص اخل��ي��م��ة الأع���م���ال اخل���ريي���ة وال�����ذي يعك�ص 
التوا�سل  ج�سور  مد  على  عليها  القائمني  حر�ص 
مل�ساجد  اأئمة  ودع��م  اجلهات  خمتلف  مع  والتعاون 
اأن هذه الترع ي�سهم  والقائمني عليها. ولفت اإىل 
اإدخال البهجة وال�سعادة على قلوب امل�ستفيدين  يف 
خا�سة واأنه ياأتي خالل �سهر رم�سان املبارك وقبيل 

حلول عيد الفطر ال�سعيد.    
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العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 920
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرحمن �سالح عبداهلل عبدالكرمي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51 %  اىل ال�سيدة/ ا�سماء علي احمد ، اإماراتية 
اجلن�سية  وحيث ان الطرفني ال�سيد/ جبار ح�سني حممد اعظم ، باك�ستاين اجلن�سية وال�سيد/ 
ناظم ح�سني ، ا�سرتايل اجلن�سية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة 49% اىل 
ال�سيد / طارق ال�سالم رومز الدين ، بنغالدي�سي اجلن�سية مبوجب رخ�سة رقم )623485( با�سم 

/ مطعم برج مهران - ذ م م 
وعمالبن�ص 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�ص  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�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 915
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عثمان را�سد حممد خان - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة / كنيز فاطمه عثمان 
را�سد - باك�ستانية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة ن�سيم املويلح تركيب التكييف والتك�سية 
والر�سيات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )620668( ال�سادرة من دائرة 

التنمية القت�سادية بال�سارقة 
وعمالبن�ص 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�ص حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 911
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ماجد را�سد علي خليفة املزروعي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )دار املرجان لتجارة املالب�ص 
ال�سيد /  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )736403( اىل  باإمارة   تاأ�س�ست  والتي  اجلاهزة( 

حممد جاهد ح�سني حممد عبدال�سكور - بنغالدي�سي اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�ص 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�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 917
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ اأنور عبدالرحمن علي احللو احلمادي ، اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك ال�سيد/ عبدالعزيز خمي�ص 
�سعيد ابو قريعه ال�سويدي ، اإماراتي اجلن�سية ذلك يف الرخ�سة التجارية امل�سماة با�سم با�سم 
رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  لقطر  عبدالرحمن  )اأنور 
)744090( - مت تغيري ال�سم التجاري من اأنور عبدالرحمن لقطر ال�سيارات اىل الفاء لقطر 
ال�سيارات -  وعمالبن�ص 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�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 927
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ امري فاطمة خانوم - هندية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�ستها البالغة )100%(  وذلك اىل ال�سيد/ حمد عبداهلل عبدالرحمن احمد احللو - اإماراتي اجلن�سية )%51( 
وال�سيد / حممد انور ف�سل الرحيم - باك�ستاين اجلن�سية )25%( وال�سيد / �سبري احمد عبدول منان - بنغايل 
باإمارة  تاأ�س�ست  لل�سيارات(  اجلديدة  الغيار  قطع  لتجارة  النجاح  )ركن  با�سم  الرخ�سة  يف   )%24( اجلن�سية 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )751040( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. - تعديالت اخرى : 
مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( اىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( مت تغيري 
ال�سم التجاري من ال�سم التجاري القدمي )ركن النجاح لتجارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات( لي�سبح ال�سم 
التجاري اجلديد )ركن النجاح لتجارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات ذ م م( - وعمالبن�ص 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�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 916
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ راجيف �سيرتين فرينانديز �سيرتين غابريل 
، هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  بيجو 
 / با�سم   )615750( رقم  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  هندي   ، بها�سكران  بها�سكر 
البداية للمقاولت ال�سحية- وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 910
  - ال�سويدي  القطري  �سلطان  احمد  �سلطان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)اقم�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد/  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )12706( اىل  باإمارة  تاأ�س�ست  كمل( والتي 

كمال كي�سور �ساولين - هندي اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 

ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
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�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 912
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد علي خمي�ص الكعبي - اإماراتي  اجلن�سية 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الع�سرية  )الفنون  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - الكتبي  معدن  بن  علي  �سامل  مروان 

للمفرو�سات( مبوجب رخ�سة رقم )738542(  
تعديالت : 

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ص 
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�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 918
اجاياكومار  كارالومكال  ت�سريو  �سوجيت  راجان  �سو�سيرتا   / ال�سيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
- الهند اجلن�سية وحتمل جواز �سفر رقم )N3973806( ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�ستها البالغة )100%( يف )كافترييا ركن البحر ( رخ�سة رقم )609266( اىل ال�سيدة / �سهانا 
النقالفرمبيل ح�سينار علينغربرمبيل حممد ح�سينار - الهند اجلن�سية وحتمل جواز �سفر رقم 

  )Z2410956(
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
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�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

  اعالن
املرجع : 919

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/  يو�سف كولفايل حممد م�سليار - الهند اجلن�سية 
/ عبداهلل  ال�سيد  اىل  البالغة 100% ح�سة  كامل ح�سته  والتنازل عن  بالبيع  يرغب 
احمد كونيل احمد - الهند اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية )بقالة الرنج�ص البي�ص( 
وكيل  ودخول  ال�سابق  اخلدمات  وكيل  ان�سحاب  مت  حيث   )29633( رقم  رخ�سة   -

خدمات جديد عليها
وعمالبن�ص 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�ص 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                             يف الطعن 2018/62  طعن عمايل    
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن / كيليت & �سينغيلتون م د م �ص وميثله / حممد �ساكر جمعه 
ح�سن احلمادي -  باعالن املطعون �سده/1-  برافيز �سليم مري�سانت  

جمهول حمل القامة.
ويتوجب  اع���اله  امل��ذك��ورة  الطعن  عليكم  اق���ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم 
عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن 

املقدمة �سدكم.
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/192  تنفيذ عقاري   

ان طالب  الق��ام��ة مبا  ���س��ده/1- هند ح�سني �سابر مر�سى  جمهول حمل  املنفذ  اىل 
التنفيذ/مي�سيل جهون ري�ص   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/30 عقاري 
كلي يوم الحد بتاريخ  212/9/13  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد 
مبلغ وقدره )364940( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 
الدعوى  ال�سادر يف  املحكم  الت�سديق على حكم  تاريخ ن�سر هذا الع��الن  2-  يوم من 
الدعوى  الدويل مو�سوع  ال�سادر من مركز دبي للتحكيم  التحكيمية رقم 163/2015 
على نحو ما ق�سى به.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/668   تنفيذ جتاري  
القامة  ليمتد  جمهول حمل  كومباين  �سيبينج  ف��ارون  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ماريرتونيك�ص - موؤ�س�سة فردية وميثلها املدير �ساجني 
راجونات وميثله/ عبداهلل نا�سر من�سور حمد الكعبي -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )278338.85( 
التحفظي رقم  املحكمة. 2-تثبيت احلجز  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
364/2013 حجز حتفظي جتاري يف حدود املبلغ املق�سى به.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
   يف الدعوى رقم  2018/1836   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- متني للكهربائيات - �ص ذ م م 2-جاي كي�سان مورواين 
للكهربائيات - �ص  دا�ص موروانى ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية متني  ا�ص 
ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري 
وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم  به وقدره )5317850.10(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/1841   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سدهما/1- نخلة الواحة للتجارة العامة - �ص ذ م م 2-حممد احمد 
حممد علي الزرعوين - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية نخلة الواحة للتجارة 
العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي 
اأق��ام عليك الدعوى  ال�سويدي - قد  الوطني وميثله / حممد عي�سى �سلطان 
 )2359803( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/1875   تنفيذ جتاري  

حمل  جمهول  ���س��ه��دادي   يو�سف  ابراهيم  فهيمه  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري )فرع دبي(  وميثله 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ال�سويدي   �سلطان  / حممد عي�سى 
 )973831.12( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1665  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���ص   - الفنية  للخدمات  عبدالعزيز  علي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ �سيد حممد �ساه بهادر  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   - ���س��اه 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5745( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 900 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�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/1687  تنفيذ عمايل 

م    م  ذ  ���ص   - الفنية  للخدمات  عبدالعزيز  علي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عدنان عبدال�ستار   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6213( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  ليت�ش تور - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم A208 ملك ال�سيخة مرمي بنت را�سد ال مكتوم - الرقة  - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 705361  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1132242 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2018/4/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/4/3 وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
ب��رج خليفة   - ب��ردب��ي   - للتطوير  دي��ار  1006 ملك  رق��م  :  مكتب  العنوان  احل�سابات  
-  هاتف  4421762-04 فاك�ص: 4421764-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  اي �سي يو ل�سالح ال�سيارات - �ش ذ م م 
العنوان : م�ستودع رقم ال  s1/s2 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية )�سيف را�سد( - القوز 
رقم  الرخ�سة: 656647   رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة.   : القانوين  ال�سكل   - ال�سناعية 
القيد بال�سجل التجاري : 1079533 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2018/5/29   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2018/5/29  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
انرتا لتدقيق احل�سابات  العنوان :  مكتب رقم 303 - ملك جراند العقارية - ديرة 
- املحي�سنة الرابعة - هاتف  2206466-04 فاك�ص: 2206866-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات  
  - ب��رج خليفة   - بردبي   - للتطوير  دي��ار  رق��م 1006 ملك  :  مكتب  العنوان 
هاتف  4421762-04 فاك�ص: 4421764-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ليت�ش 
تور - �ش ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/4/3  واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/4/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ انرتا لتدقيق احل�سابات  
ال��راب��ع��ة -  املحي�سنة  دي���رة -   - ال��ع��ق��اري��ة  رق��م 303 - ملك ج��ران��د  :  مكتب  ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    0404-2206866 فاك�ص:   04-2206466 هاتف  
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  اي �سي 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  - �ش  ال�سيارات  يو ل�سالح 
   2018/5/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/5/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/3795   

املنذر :  القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون 
املنذر اليه : ايفورى التجارية -  م م ح    

)جمهول حمل القامة (
املدة  للعلم مبا جاء فيه ولنفاذ مفعوله يف  اليه مبوجب هذا الخطار  املنذر  املنذر ينذر 
امريكي  دولر   1.680.000 والبالغ  ذمته  املرت�سد يف  املبلغ  ب�سرعة  عليه  وينبه  القانونية 
الن�سر  تاريخ  ا�سبوع من  خ��الل  املنذر  اىل  اإم��ارات��ي  دره��م   6.165.600 مبلغ  يعادل  ما  اي 
هذا النذار اىل املنذر اليه واإل يف حال العدم �سوف يتخذ املنذر جميع الجراءات املدنية 
تقديره من  له حال  امل�ستحق  التعوي�ص  اىل  بال�سافة  للزود عن حقه  قبلكم  واجلزائية 

اأهل اخلرة والق�ساء. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/3794   

املنذر :  فاطمه عبداهلل الر�سوان 
املنذر اليه : وقا�ص اأمني للخدمات الفنية - ذ م م 

)جمهول حمل القامة( 
ينذر املنذر للمنذر اليها �سداد قيمة ال�سمتحقات اليجارية املتاأخرة 
الج����راءات  ب��ات��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  دره���م   25330 وق��دره��ا 
بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  حقوقه  بحماية  الكفيلة  القانونية 

الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل



السبت  9   يونيو    2018  م   -   العـدد  12347  
Saturday   9   June   2018  -  Issue No   12347 اأخبـار الإمـارات

09

•• ال�سارقة –الفجر:

����س���وؤون الأ����س���رة باملجل�ص  ق��ام��ت جل��ن��ة 
ال���س��ت�����س��اري لإم�����ارة ال�����س��ارق��ة و�سمن 
الثالث  ال��ع��ادي  النعقاد  ل��دور  اأعمالها 
بتنفيذ  التا�سع  الت�سريعي  الف�سل  من 
رعاية  دار  بزيارة  الجتماعية  مبادرتها 
لدائرة  وال��ت��اب��ع��ة  ب��ال�����س��ارق��ة  امل�����س��ن��ني 
اخلدمات الجتماعية بحكومة ال�سارقة 

.
ال�سن  ك��ب��ار  مب�����س��ارك��ة  اللجنة  وق��ام��ت 
اأع�����س��اء وع�سوات  ك��م��ا وق����ام  الف���ط���ار 
اللجنة بتوزيع الهدايا عن امل�سنني من 
الرجال والن�ساء النزلء بالدار وهدفت 
اللجنة من الزيارة اإىل تعزيز التوا�سل 
الإن�ساين واإدخال ال�سرور والبهجة على 
اأو�ساعهم  على  والطمئنان  ال�سن  كبار 
الف�سيل  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  يف  ال�����س��ح��ي��ة 
للمجل�ص  زاي�����د  ع����ام  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 

ال�ست�ساري.
ح�سر من جلنة ال�سرة كل من فاطمة 
علي املهريي رئي�سة اللجنة و خالد علي 
واأع�ساء  اللجنة  مقرر  الزعابي  الغيلي 
الكتبي  ���س��رور  ب��ن  خلفان  بطي  اللجنة 
ال�سرقي  حم���م���د  ع����ب����داهلل  و����س���ل���ط���ان 
الأمانة  امل��زروع��ي وم��ن  و���س��امل خمي�ص 
رئي�ص  بوخلف  للمجل�ص حممد  العامة 

ال�سيوي  واإ���س��الم  ال��ل��ج��ان  ���س��وؤون  ق�سم 
العالمي باملجل�ص .

ووج������دت زي������ارة جل��ن��ة ال����س���رة �سدى 
عروا  ال��ذي��ن  امل�سنني  نفو�ص  يف  طيباً 
خالل  الطيبة  باللفتة  ���س��ع��ادت��ه��م  ع��ن 
�سهر رم�سان الكرمي كما لقت الزيارة 
ت��رح��ي��ب��اً ك���ب���رياً ل���دى م�����س��وؤويل ال���دار 
ال��ذي��ن اأ����س���ادوا ب��ال��زي��ارة  ال��ت��ي اأدخلت 
امل�����س��ن��ني م��ن الرجال  ال��ب��ه��ج��ة ل��ق��ل��وب 

والن�ساء يف هذا ال�سهر الف�سيل.
واأكدت فاطمة علي املهريي رئي�سة جلنة 

ال�ست�ساري  ب��امل��ج��ل�����ص  ال����س���رة  ����س���وؤون 
خالل  م��ن  اللجنة  اإن  ال�سارقة  لإم���ارة 
اأن  على  حر�سوا  وع�سواتها  اأع�سائها 
اأجواء رم�سان من  ال�سن  ي�ساركوا كبار 
خالل م�ساركتهم الفطار بجانب توزيع 

الهدايا .
واأ�سارت املهريي اإىل اأن الزيارة ج�سدت 
املجل�ص  ي�سعى  جمتمعية  ور�سالة  قيمة 
بتحقيقها من خالل جلنة  ال�ست�ساري 
زاي����د و تفعيل  ع����ام  واأه�������داف  ال����س���رة 
بهدف  وجمتمعية  اإن�����س��ان��ي��ة  م���ب���ادرات 

وثقافًة وعماًل  العطاء مفهوماً  تر�سيخ 
وتعزيز قيم التكافل والرتاحم.

الإفطار  اللجنة  م�ساركة  اأن  واأو�سحت 
اجل��م��اع��ي م��ع امل�����س��ن��ني يف ال����دار هدف 
اإىل اإدخال ال�سرور على الآباء والأجداد 
امل�سوؤولية  ملعاين  وترجمة  ال��دار  ن��زلء 
كبار  م�ع  التوا�سل  وتعميق  املجتمعية 
وتقدمي  النبيل  لعطائهم  تثميناً  ال�سن 
الفئة  ل��ه��ذه  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  خال�ص 
املجتمع  ����س���رائ���ح  اإح������دى  ال���ت���ي مت��ث��ل 

املهمة.

•• دبي-الفجر:

عبد  ال��ل��واء  �سعادة  توجيهات  على  بناًء 
العام ل�سرطة  القائد  امل��ري،  اهلل خليفة 
دب����ي، ال��رام��ي��ة اإىل ت��ط��وي��ر اإج������راءات 
الأمن وال�سالمة يف �سوق الذهب، تراأ�ص 
ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل ع��ل��ي ال��غ��ي��ث��ي، مدير 
واملن�ساآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة 
الثالث  التن�سيقي  الجتماع  والطوارئ، 
مل��ن��اق�����س��ة ال��ع��م��ل يف ت��ط��وي��ر اإج������راءات 
الأمن وال�سالمة يف �سوق الذهب بدبي.
خليفة  را�سد  العميد  الجتماع  ح�سر   
ل�سوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  املع�سم، 
توحيد  وال�����س��ي��د  والن�����ق�����اذ،  الإط����ف����اء 
جمموعة  جم���ل�������ص  م����دي����ر  ع�����ب�����داهلل، 
وامل��ق��دم حمد حممد عبداهلل،  ال��ذه��ب، 
نائب مدير اإدارة اأمن املن�ساآت بالوكالة، 
وممثلون من اجلهات ذات الخت�سا�ص 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  من 
للعمليات،  ال��ع��ام��ة  والإدارة  اجل��ن��ائ��ي��ة، 
والإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، 
وم�����رك�����ز ����س���رط���ة ن�����اي�����ف، وال������دائ������رة 
الق���ت�������س���ادي���ة، وم���وؤ����س�������س���ة الإم��������ارات 
وموؤ�س�سة  امل��دين،  والدفاع  لالت�سالت، 

ودائرة  املوحد،  الإ�سعاف  خلدمات  دبي 
بدبي،  ال��ت��ج��اري  وال��ت�����س��وي��ق  ال�سياحة 
وهيئة كهرباء ومياه دبي. ونقل العميد 
الغيثي يف بداية الجتماع حتيات �سعادة 
دب���ي للح�سور  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
على  وح��ر���س��ه  �سعادته  اه��ت��م��ام  م��وؤك��داً 
الأمن  اإج��راءات  العمل بتطوير  متابعة 
باعتباره  ال��ذه��ب  ���س��وق  يف  وال�����س��الم��ة 
�سرحاً من ال�سروح احل�سارية، ومعلماً 
بارزاً من املعامل ال�سياحية والقت�سادية 

العامة  القيادة  اإن  اإم���ارة دب��ي. وق��ال  يف 
تفعيل  اإىل  جاهدة  ت�سعى  دب��ي  ل�سرطة 
ال�سراكة والتعاون مع جميع ال�سركاء يف 
الهيئات والدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 
بهدف مواكبة  دب��ي  اإم��ارة  واخلا�سة يف 
اإمارة دبي يف  اإليه  التطور الذي و�سلت 
�ستى املجالت وجعلها املدينة الأذكى يف 
العامل من خالل العمل اجلاد وال�سعي 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  ن���ح���و  احل���ث���ي���ث 

والعمل به يف كل املجالت.

ويف اخلتام طالب العميد الغيثي جميع 
اجل���ه���ات ب��و���س��ع وجت��ه��ي��ز خ��ط��ة عمل 
بالإ�سافة اىل عر�ص  منا�سبة وعر�سها 
احل�سور  جميع  وح���ث  اإجن�����ازه،  مت  م��ا 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��د والعطاء،  ب��ذل  على 
مو�سحاً اأنه يجب على كل جهة حتديد 
الفريق  خ��الل��ه��ا  ي��ن��ه��ي  زم��ن��ي��ة  ف����رتة 
اخلطة العملية وكل اإجراءات التطوير 
ورفع تقرير نهائي ل�سعادة القائد العام 

ل�سرطة دبي.

•• دبي –الفجر: 

ُملتقى  و�سمن  التطوعي  اخلري  �سفراء  فريق  اختتم  
الرم�سانية  اجلل�سة  الأول   الرم�ساين  �سفراء اخلري 
 « والإن�ساين  التطوعي  العمل  اأهمية  ح��ول  اخلام�سة 
زعبيل  حديقة  يف  اإيجابية  طاقة  ال��ق��راءة  معر�ص  يف 
جاء  م��وؤخ��را،  دب��ي   ومياه  كهرباء  هيئة  برعاية  بدبي 
“اأمرك”  املركز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ف��ع��ال��ي��ة   ت��ن��ظ��ي��م 
ي�سارك  ال��ذي  والإ���س��الح  لل�سيانة  املتطور  الع�سكري 
يف اإطار امل�سوؤولية املجتمعة للموؤ�س�سة. بح�سور �سعادة 
املهند�سة عزة �سليمان ع�سو املجل�ص الوطني الحتادي 
فريق  رئي�ص  نائب  الكعبي  حممد  ميثاء  وامل�ست�سارة 
والتطوير،  التدريب  ومدير  التطوعي  اخلري  �سفراء 
95 من  اأك��رث من  الور�سة ح�سور كبري  هذا و�سهدت 

املهتمني بالعمل التطوعي. 
جمعه  الأ�ستاذ  والقيادي  املتطوع  املتحدثني  مب�ساركة 

العاطفي  ال��ذك��اء  يف  وال��ب��اح��ث  والإع���الم���ي  املن�سوب 
الأم�سية  اأث���ري���ا  ال���ذي���ن  ال��ق�����س��اب  ع���ب���داهلل  الأ����س���ت���اذ 
ال��ت��ط��وع��ي واأهميته  ال��ع��م��ل  ال��ق��ي��م��ة ع��ن  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
والفرق بينه وبني العمل الإن�ساين يف نقا�ص مفتوح مع 
النقا�ص  حلقة  خالل  احل�سور  اأجمع  وقد   . اجلمهور 
املفتوح باأن العمل الّتطوعي �سمن الفرق املختلفة ينمي 
روح التعاون واملناف�سة على عمل اخلري  �سمن  اجلهود 
امل�سرتك بني  التعاون  اإط��ار  املجموعٌة يف  تبذلُها  التي 
الأفراد اأو الفرق التطوعية التي تكمل بع�سها البع�ص 
املبذول  اأك��ان اجلهُد  �سواء  م��ادّي،  م��ردوٍد  انتظاِر  دون 
فكرّياً اأم بدنّياً اأم مادّياً اأم اجتماعياً حيث يكون  التطّوع 
�سمن الفرق التطوعية من اأجِل خدمة املجتمع ، كما 
التطوعي  الوطني  الرنامج  بتجربة  امل�ساركون  اأ�ساد 
الهيئة  اأطلقته  الذي  والكوارث  للطوارئ  لال�ستجابة 
تكاتف  وبرنامج  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية 
للتطوع الجتماعي التابع ملوؤ�س�سة الإمارات يف تكوين 

امل��ت��ط��وع��ني يف جم���ال الطوارئ  ق��اع��دة م��ت��م��ي��زة م��ن 
والأزم�����ات وال���ك���وارث  وت��اأه��ي��ل ال��ك��وادر التطوعية يف 
الدولة بهدف دعم وم�ساندة جهود ال�ستجابة الوطنية 
يف حالت الطوارئ والزم��ات والكوارث للحفاظ على 

اأرواح و مكت�سبات الدولة.
ويِف نهاية امللتقى مت تكرمي الفرق التطوعية واملدربني 
ملتقى  �سمن  رم�سان  ليايل  اإث���راء  يف  �ساركوا  الذين 
���س��ف��راء اخل���ري ال��ت��ط��وع��ي وه��ي��ئ��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء دبي 

لدعمها امل�ستمر للفريق.
اأن ُملتقى �سفراء اخلري الرم�ساين الأول �سهد  يذكر 
خم�ص جل�سات خالل �سهر رم�سان املبارك �سمن اإطار 
واجلل�سة  والإيجابية  ال�سعادة  جل�سة  وه��ي  زاي��د  ع��ام 
الثانية بعنوان البداع والبتكار  فيما ناق�ست اجلل�سة 
الثالثة العالم واملجتمع اجلل�سة الرابعة مت مناق�سة 
املعرفة والذكاء ال�سطناعي  اخريا مت اختتام امللتقى 

بجل�سة عن اأهمية العمل التطوعي والإن�ساين.

•• دبا احل�سن –الفجر:

اأم������ور الطلبة  اأول����ي����اء  ���س��م��ن م����ب����ادرة جم��ل�����ص 
والطالبات بدبا احل�سن يف �سهر رم�سان املبارك 
نفذ املجل�ص موائد رم�سانية الهادفة اإىل تعزيز 

روح التفاعل بني كافة فئات املجتمع .
الرحمن  م�����وائ�����د  ع�������ددا  امل���ج���ل�������ص  وخ�������س�������ص 
امل��ج��ل�����ص مب���دي���ن���ة دبا  ال��رم�����س��ان��ي��ة يف م���وق���ع 
احل�سن وقدم خاللها الفطار لل�سائمني الذين 
واأك���دت �سفية   . الف��ط��ار  للم�ساركة يف  ت��واف��دوا 
املبادرة  هذه  ب��اأن  املجل�ص  مديرة  النعيمي  ح�سن 
الرم�سانية هي مبادرة �سنوية اعتاد عليها املجل�ص 
مب�ساهمة  م�ستمرة  م��ازال��ت  وه���ي  ���س��ن��وات  م��ن��ذ 
ت�سعى  اخل��ري  والتي  واأ���س��ح��اب  املجل�ص  اأع�����س��اء 
والت�سابق  الوطنية  اللحمة  تعزيز  خاللها  م��ن 
لعمل اخلري التي غر�سها فينا زايد اخلري طيب 
الرم�سانية  امل��وائ��د  اأن  اإىل  م�سرية   . ث���راه  اهلل 
تعزز  التي  املجتمعية  للمجل�ص تعد من العمال 
من توا�سل املجل�ص مع املجتمع وتتيح قدرا من 
ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي ف�سال ع��ن اأن��ه��ا ت��ع��د من 
املجل�ص  اأع�ساء  التي يحر�ص  الن�سانية  العمال 

العمل  قيمة  غ��ر���ص  على  للعمل  تنظيمها   على 
رئي�ص  ر�سود  را�سد  حممد  اأ�سار  فيما  الإن�ساين. 
دبا  وال��ط��ال��ب��ات يف  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�ص 
احل�سن اأن اأهمية املوائد يف اأنها  مر�ساة وتقربا 
اإفطار  اأن  اإىل  واأ�سار  والثواب  لالأجر  وابتغاء  هلل 
ال�سائمني من العادات العربية والإ�سالمية التي 

توارثها الأج��داد والآب��اء يف دبا احل�سن م�سداقا 
ل��ق��ول��ه ت��ع��اىل  «َوُي��ْط��ِع��ُم��وَن ال��ّط��َع��اَم َع��لَ��َي ُحّبِه 
�ِسرياً» لذا فاإن املجل�ص يحر�ص  ِم�ْسِكيناً َوَيِتيماً َواأَ
بجانب  الج��ي��ال  نفو�ص  يف  لتظل  تنظيمها  على 
ل��ل��رتاب��ط الجتماعي وح��ب��ا يف  اإح��ي��اء  اأن��ه��ا  على 

عمل اخلري وتقربا اإىل اهلل عزوجل .

•• اأبوظبي-الفجر:

ناق�ص »جمل�ص بنات زايد«،قيم موؤ�س�ص الدولة املغفور 
“طيب  اآل نهيان  ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  له 
العطاء  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة  منهجية  ت��ع��د  ال��ت��ي  ث�����راه«  اهلل 

وال�ستدامة وبناء الإن�سان.
اإينا�ص  ال�سيدة  ا�ست�سافته  ال��ذي  املجل�ص  ت��ن��اول  كما 
�سلبيات  باأبوظبي  خليفة  مبدينة  منزلها  يف  عبداهلل 
الأ�سرة  على  وت��اأث��ريه��ا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

واملجتمع، وكيفية التعامل مع هذه الو�سائل.
�سعار  حت��ت  زاي���د،  بنات  جمال�ص  �سمن  املجل�ص  ويعد 
امل��راأة الإماراتية »امل��راأة على نهج زاي��د«، وينظمها  يوم 

مكتب �سوؤون ال�سرطة الن�سائية بقطاع املوارد الب�سرية 
بقطاع  املجتمعية  ال�سرطة  واإدارة  اأب��وظ��ب��ي،  ب�سرطة 
العام  الن�سائي  الحت���اد  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  املجتمع،  اأم���ن 

باأبوظبي.
وتطرقت اإينا�ص عبداهلل اإىل اأهمية املجال�ص الن�سائية، 
يف توعية الأمهات والأبناء، مبخاطر الظواهر ال�سلبية 
م�ساركة  ����س���رورة  اإىل  م�����س��رية  وامل��ج��ت��م��ع،  الأ����س���رة  يف 
لديهم  الإي��ج��اب��ي��ة  القيم  وغ��ر���ص  املجال�ص  يف  الأب��ن��اء 
م�سيدة بجهود �سرطة اأبوظبي والحتاد الن�سائي العام 

يف الهتمام باملراأة والن�صء.
اأبوظبي،  �سرطة  من  البادي،  حمدة  النقيب  وحتدثت 
ع���ن ق��ي��م م��وؤ���س�����ص ال���دول���ة، ف��ق��ال��ت اإن احل���دي���ث عن 

ال��ك��الم ل  واإن  ن��ه��اي��ة،  م��ا ل  اإىل  ي��ط��ول  زاي���د  ال�سيخ 
ي�سعفنا يف ذكر �سيء ب�سيط من ماآثر والدنا وموؤ�س�ص 
عن  رحل  ال��ذي  العظيم  الإن�سان  هذا  احلبيبة،  دولتنا 
اأنه �سيبقى خالًدا يف عقولنا وقلوبنا  اإل  دنيانا ج�سًدا، 
واإجنازاته وطيبته  بفكره  و�سيبقى  الزمن،  مهما طال 
وحمبته لأبناء اأمته كلها من املحيط اإىل اخلليج �سعلة 
اأن عام  ومنارة وقدوة تنري دروبنا باخلري.  واأ�سافت: 
اأ�سا�ًسا قوًيا  الذي و�سع  زاي��د،  ال�سيخ  زايد يج�سد قيم 
اإم��ارات اخلري،  فاأن�ساأ  الداخلي،  امل�ستوى  للدولة، على 
اأيادي  لها  ب��اأن  والبعيد،  القريب  اجلميع،  ي�سهد  التي 
يكون  اأن  على  ح��ر���ص  كما  الجت��اه��ات،  ك��ل  يف  بي�ساء 
اجلهود  وه��دف  امل�سروعات  حم��ور  الإم��ارات��ي  الإن�سان 

والرامج، وغاية اخلطط وال�سرتاتيجيات.
وقالت: اإن عام زايد ياأتي ليلقي مزيًدا من ال�سوء على 
والحرتام  باحلكمة  اململوءة  ال�سامية  النبيلة  القيم 
والعزمية والإرادة والوفاء والنتماء للوطن وال�ستعداد 
بها  التي حتلى  اأجله بكل غاٍل ونفي�ص،  للت�سحية من 
بعد  جياًل  بعده  م��ن  ل�سعبه  واأورث��ه��ا  الكبري  ال��راح��ل 
جيل، وكان لها اأثرها يف توحد البيت الإماراتي ومنعته 

يف مواجهة التحديات واملخاطر، 
ب��اأن��ه رم��ز للحكمة  ال��راح��ل الكبري  وت��اب��ع��ت: وي��ع��رف 
فيما  والعامل،  واملنطقة  الإم���ارات  والعطاء يف  واخل��ري 
لتزال مبادراته �ساهدة على ا�ستثنائيته بو�سفه قائًدا 
املنطقة  ودول  �سعوب  جميع  بتقدير  يحظى  ع�سرًيا 

واأكرثها  القيادية  ال�سخ�سيات  اأعظم  واأح��د  وال��ع��امل، 
اإلهاًما يف �سره وحكمته وروؤيته.

ال�سيخ زاي���د بن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ك��م��ا �سكلت م��ب��ادئ وق��ي��م 
اآل نهيان ، الأ�س�ص التي قام عليها احتاد دولة  �سلطان 
اإلهام  التنموية م�سدر  الإم��ارات، بينما ت�سكل جتربته 
وعربًيا  وخليجًيا  اع��ت��زاًزا حملًيا  العامل، وجت��د  ل��دول 
ودول���ًي���ا. وت��ن��اول��ت النقيب غ��ي��داء ع��ل��ي ع��ب��داهلل، من 
�سلبيات  للجل�سة،  ال��ث��اين  امل��ح��ور  يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
الأ�سرة  على  وت��اأث��ريه��ا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
التوا�سل الجتماعي هي  اإن برامج  واملجتمع، فقالت: 
�سالح ذو حدين، تعتمد على ا�ستخدام الأ�سخا�ص لها، 
تق�سري  القنوات  هذه  من  الأ�سا�سي  الهدف  كان  حيث 

امل�����س��اف��ات م���ن خ���الل ال��ت��وا���س��ل ع���ن ط��ري��ق ال�سوت 
بفرتة  قيمة  معلومة  ون�����س��ر  تكلفة،  ب��اأق��ل  وال�����س��ورة 
ت��ل��ك القنوات  زم��ن��ي��ة ق�����س��رية.، م�����س��رية اإىل خم��اط��ر 
ل�سهولة  وذلك  اللكرتونية،  اجلرائم  يف  تت�سبب  التي 
واخرتاق  وا�ستخدامها،  اجلهاز  على  براجمها  حتميل 
اخل�سو�سية. واأكدت حر�ص �سرطة اأبوظبي يف تقدمي 
خدمات تت�سم بجودة عالية، حيث قامت باإن�ساء مركز 
النوع  هذا  مع  للتعامل  اللكرتونية  لالأدلة  الإم���ارات 
م��ن ال��ق�����س��اي��ا، ح��ي��ث ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام اأف�����س��ل الرامج 
طريق  عن  املجال  ه��ذا  يف  املعتمدة  العاملية  والتقنيات 
تطبيق اأف�سل املمار�سات، ويعمل باملركز كوادر مواطنة 

موؤهلة يف هذا املجال.

العميد غيث ال�سويدي يتفقد التدريبات اللواء املري يكرم �سائق دورية وم�سوؤولها من مركز �سرطة حتا
الع�سكرية اليومية للطلبة املر�سحني  •• دبي-الفجر:

ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  كرم 
دورية،  م�سوؤول  ال��ب��دواوي،  اإبراهيم  الأ�سمر  اول  الرقيب  دب��ي، 
مرتب  من  دوري��ة  �سائق  الكعبي،  حممد  خليفة  اول  وال�سرطي 
اجلن�سية  م��ن  �سخ�ساً  مل�ساعدتها  وذل���ك  ح��ت��ا،  ���س��رط��ة  م��رك��ز 
واأ�ساد  دب��ي.   - حتا  طريق  يف  �ساحنته  اإط��ار  بت�سليح  ال�سيوية 
اللواء املري بجهود وان�سباط والتزام املكرمني، مما ترك �سمعة 
ت��وف��ري الأم���ن والأم���ان  طيبة ل�سرطة دب��ي ل��دى اجل��م��ه��ور يف 
للمواطنني واملقيمني على اأر�ص الإمارة، موؤكداً ان ذلك يعك�ص 

اجلانب الإن�ساين والجتماعي ل�سرطة دبي.

�سكر وثناء للرقيب  �سهادة  اللقاء،  نهاية  امل��ري، يف  اللواء  ومنح 
حممد  خليفة  اول  وال�سرطي  ال��ب��دواوي،  اإبراهيم  الأ�سمر  اول 
اأن  م��وؤك��داً  عملهما،  يف  وتفانيهما  جلهودهما  تقديراً  الكعبي، 
التكرمي ياأتي يف اإطار حتفيز وت�سجيع منت�سبي �سرطة دبي على 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء يف تقدمي خدمات راقية لإ�سعاد 

املجتمع.
القائد  ل�سعادة  ال�سكر  بجزيل  امل��ك��رم��ان  تقدم  جانبهما،  وم��ن 
العام ل�سرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكرمية واهتمامه بكل 
اأن  موؤكدين  ميدانياً،  لعملهم  ومتابعتهم  دبي  �سرطة  منت�سبي 
هذا التكرمي مبنزلة و�سام �سرف على �سدريهما، وحافزا لهما 

اإىل تقدمي املزيد من اجلهد والعطاء.

•• دبي-الفجر:

اأكادميية �سرطة دبي،  ال�سويدي، مدير  العميد الدكتور غيث غامن  تفقد 
للطلبة  اليومية  الع�سكرية  التدريبات  الرتاويح،  اأم�ص عقب �سالة  م�ساء 
جاهزية  مدى  على  للوقوف  وذل��ك  العام،  التخريج  ميدان  يف  املر�سحني، 
ال��ط��ل��ب��ة وجت��وي��ده��م ل��ك��اف��ة اأن�����واع ال��ت��دري��ب��ات ب��ه��دف ال��ت��اأك��د م��ن اإتقان 
احلركات الع�سكرية والتزام اجلميع ب�سوابط التدريبات وتوحيد اخلطى 
وانتظام ال�سفوف اأثناء العر�ص الع�سكري ، مبرافقة �سباط �سرايا الطلبة 

املر�سحني واملدربني

العميد الغيثي يراأ�ش الجتماع الثالث اخلا�ش بتطوير اإجراءات الأمن يف �سوق الذهب 

خالل احلفل اخلتامي مللتقى �سفراء اخلري الرم�ساين الأول 

جل�سة رم�سانية حول اأهمية العمل التطوعي والإن�ساين 

مبادرة جمتمعية يف �سهر رم�سان ملجل�ش اأولياء اأمور 
الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن

جلنة الأ�سرة  يف املجل�ش ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
تبادر بالإفطار مع امل�سنني وتوزع عليهم الهدايا   

جمل�ش بنات زايد ب�سرطة اأبوظبي يناق�ش �سلبيات وتاأثري »التوا�سل الجتماعي«
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ا�ستياء يف املانيا بعد فرار لجئ قتل فتاة 
•• برلني-اأ ف ب:

اغت�ساب  بتورطه يف  وي�ستبه  رف�ص طلبه  ف��رار طالب جل��وء عراقي  اث��ار 
وقتل فتاة، ا�ستياء يف املانيا وت�ساوؤلت ام�ص ب�ساأن اهمال من قبل جهازي 

ال�سرطة والهجرة.
 2015 اكتوبر  املانيا يف  ب�سار )20 عاما( و�سل اىل  العراقي علي  وك��ان 
مايو  و23   22 وقتل بني  اغت�سب  بانه  وي�ستبه  املهاجرين.  ازم��ة  اوج  يف 
فتاة يهودية تدعى �سوزانا فيلدمان )14 عاما( يف في�سبادن بغرب املانيا، 
ح�سب ال�سرطة. وقال امل�سدر نف�سه ان ال�ساب الذي رف�ص طلبه للجوء يف 
دي�سمر 2016، غادر املانيا يف الثاين من يونيو مع كل عائلته بينما مل 
تكن ال�سبهات حتوم بعد حوله، على منت طائرة يف رحلة من دو�سلدورف 

اىل ا�سطنبول، ثم اىل مدينة اربيل العراقية جوا اي�سا.
واخ��وت��ه اخلم�سة  وال��دي��ه  ال�سرطة، مع  امل��ع��روف من قبل  ب�سار  وف��ر علي 

بوثيقة مرور �سادرة عن ال�سلطات القن�سلية العراقية.
ت�ساريح  وعلى  امل��رور  وثائق  على  امل�سجلة  ال�سماء  ب��ان  ال�سلطات  واق��رت 
ال�سفر،  ب��ط��اق��ات  على  امل��دون��ة  لتلك  مطابقة  تكن  مل  المل��ان��ي��ة  الق��ام��ة 

مو�سحة انه مل يتم التدقيق يف �سور الهوية على احلدود.
واثارت هذه الق�سية ت�ساوؤلت يف املانيا التي ت�سهد �سعودا لليمني املتطرف، 
يف �سيا�سة ا�ستقبال الالجئني ال�سخية التي فتحت البواب امام اكرث من 

مليون مهاجر منذ 2015.
وقال زعيم احلزب الليرايل املعار�ص كري�ستيان ليندنر “ملاذا متكن املنفذ 

وكل افراد عائلته من مغادرة البالد بهويات مزورة؟«.
اثار عدد من جرائم القتل التي ارتكبها اجانب جدل حول عدم ا�ستعداد 

املانيا ل�ستقبال هذا العدد من املهاجرين.
الق�سايا  هذه  املانيا  اجل  من  البديل  القومي  اليميني  احل��زب  وا�ستخدم 
يف  كبريا  ف��وزا  وحقق  ملريكل  واملناه�ص  لالإ�سالم  املعادي  خطابه  لترير 

النتخابات الت�سريعية التي جرت يف �سبتمر.
وقالت زعيمة احلزب الي�ص فايدل ان “�سوزانا هي �سحية جديدة ل�سيا�سة 
بالأنانية  تت�سم  ال��ت��ي  ل��ال���س��ت��ق��ب��ال،  م��ريك��ل  ان��غ��ي��ال  المل��ان��ي��ة  امل�����س��ت�����س��ارة 
والنفاق«. وقبل جرمية قتل هذه الفتاة، ي�ستبه بان ال�ساب العراقي تورط 
يف عدد من اجلنح خ�سو�سا �سد ال�سرطة. وقد ورد ا�سم العراقي يف ق�سية 
اخرى تتعلق باغت�ساب فتاة يف احلادية ع�سرة من العمر يف مركز لإيواء 

املهاجرين كان يعي�ص فيه. لكنه مل يتهم ر�سميا باي ق�سية.

تاأجيل حماكمة زوما بتهم ف�ساد
 •• دوربان-اأ ف ب:

ارجئت حماكمة رئي�ص جنوب افريقيا ال�سابق جاكوب زوما املتهم بالف�ساد 
يف ق�سية قدمية تتعلق ببيع ا�سلحة قبل اكرث من ع�سرين عاما، ام�ص 
ق�سري  لوقت  زوم��ا  ومثل  القا�سي.  اعلن  كما  يوليو،   27 اىل  اجلمعة 
كمتهم امام حمكمة دوربان العليا يف اقليم كوازولو ناتال ب�سمال �سرق 

البالد.
ميابولي�سيني  القا�سي  وق��ال 
مادوندو ان “هذا امللف ارجئ 
يف   2018 ي��ول��ي��و   27 اىل 
مركز  بيرتماريت�سبورغ” 
ال�سلطة الق�سائية يف القليم، 
“تت�سع  املحكمة  ان  مو�سحا 
احل�سور  م���ن  اكر”  ل���ع���دد 

هناك.
و���س��رح حم��ام��ي دول���ة جنوب 
“اتفقنا  داون���ر  بيلي  افريقيا 
 27 اىل  الق�سية  تاأجيل  على 
يوليو... وياأمل حمامي زوما 
يف احل�سول حتى ذلك احلني 

على الأجوبة املتعلقة بنفقات الق�ساء«. وتثري م�ساألة اتعاب حمامي زوما 
جدل يف جنوب افريقيا التي يريد رئي�سها ال�سابق ان تتحملها الدولة. 
“تالي�ص”  جمموعة  من  ر���س��اوى  تلقى  عاما(   76( زوم��ا  ب��ان  وي�ستبه 
الفرن�سية لعقد ت�سلح بقيمة اربعة مليارات يورو منح يف 1999. وكان 
وت�سمل  ال��ب��الد.  لرئي�ص  نائبا  ث��م  القليم  يف  “وزيرا”  حينذاك  زوم��ا 
الدعوى املجموعة الفرن�سية لل�سناعات اللكرتونية والدفاعية اي�سا. 
ودفع زوما املتورط يف عدد من ق�سايا الف�ساد اىل ال�ستقالة يف منت�سف 
فراير بعد مواجهة طويلة مع حزبه احلاكم املوؤمتر الوطني الفريقي، 
على  بالق�ساء  ووع��د  ل��ه  خلفا  الرئا�سة  ت��وىل  ال��ذي  رام��اب��وزا  و�سرييل 
الف�ساد. وجتمع مئات من موؤيدي الرئي�ص ال�سابق اجلمعة امام املحكمة 

لتقدمي الدعم له.

اإثيوبيا ت�ستبدل قائد اجلي�ش ورئي�ش املخابرات 
•• اأدي�س اأبابا-رويرتز:

ا�ستبدل رئي�ص وزراء اإثيوبيا اأبي اأحمد قائد القوات امل�سلحة 
اإ�سالحات  يف  امل�����س��ي  اإىل  ي�سعى  ف��ي��م��ا  امل��خ��اب��رات  ورئ��ي�����ص 

�سيا�سية واقت�سادية وا�سعة النطاق.
تعهد  ق��د  ني�سان  اأب��ري��ل  ت���وىل من�سبه يف  ال���ذي  اأب���ي  وك���ان 
بتطبيق اإ�سالحات ا�ستجابة ملطالب املحتجني خالل موجات 
من ال�سطرابات بداأت يف 2015 حينما قتلت قوات الأمن 
مئات الأ�سخا�ص. وقال فيت�سوم اأريجا مدير مكتب اأبي على 
ال��وزراء عني  اإن رئي�ص  املا�سية  الليلة  تويرت يف وقت متاأخر 
�سامورا  حمل  ليحل  امل�سلحة  للقوات  قائدا  ميكونن  �سريي 

لأرب��ع��ة عقود.  الإث��ي��وب��ي  ���س��ام��ورا يف اجلي�ص  يون�ص. وخ��دم 
رئي�ص  مكتب  من  بيان  عن  الإثيوبية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
رئي�سا  اآدم حممد  القوات اجلوية  اأب��ي عني قائد  اأن  ال��وزراء 

جلهاز املخابرات والأمن الوطني ليخلف جيتات�سو اأ�سافا.
ب��ارزان يف جبهة  �سامورا وجيتات�سو ع�سوان  اإن  وقال حملل 
نفوذهما  �سي�سعف  ا�ستبدالهما  واإن  تيجراي  �سعب  حترير 
عدم  طلب  اأبابا  اأدي�ص  يف  جامعي  حما�سر  وق��ال  ال�سيا�سي. 
حترير  جبهة  �سعف  اإىل  بالتاأكيد  ه��ذا  “ي�سري  ا�سمه  ن�سر 
وتهيمن عرقية التيجراي على اجلبهة يف  �سعب تيجراي”. 
حني ينتمي اأبي اإىل عرقية الأورومو. وتهيمن جبهة حترير 
�سعب تيجراي على امل�سهد ال�سيا�سي يف اإثيوبيا منذ 1991 

حينما اأطاحت اجلبهة الدميقراطية الثورية ال�سعبية بنظام 
منجي�ستو هيال مرمي بعد حرب اأهلية.

واأدى اأبي اليمني يف اأبريل ني�سان ليقود اإثيوبيا البلد الواقع 
اأفريقيا  �سرق  اقت�ساد يف  اأكر  الأفريقي و�ساحبة  القرن  يف 
وثاين اأكر بلد من حيث عدد ال�سكان يف القارة. وقتلت قوات 
2015 للمطالبة  الأمن املئات خالل ا�سطرابات بداأت عام 
بينهم  من  اآخ���رون  كبار  م�سوؤولون  تقاعد  كما  باإ�سالحات. 
الأمن  ل�����س��وؤون  اأب���ي  م�ست�سار  ع��ني  ال���ذي  جيميدا  اهلل  عبد 
الوطني يف اأبريل ني�سان و�سبحات نيجا موؤ�س�ص حركة التمرد 
التي اأطاحت مبنجي�ستو. كما تنحى م�سوؤولون اآخرون كانوا 

على راأ�ص هيئات للتنمية ال�سناعية.

جرنال اإ�سرائيلي يدعو لقتل 
اأي فل�سطيني يجتاز احلدود 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قال اجلرنال الإ�سرائيلي املتقاعد، ت�سفيكا فوغل، يف حوار له مع القناة ال�سابعة 
الإ�سرائيلية، اإن “احلل الوحيد ملن يقوم بتوجيه الطائرات الورقية احلارقة نحو 
على  وال�سريع  املبا�سر  النار  اإط��الق  هو  معها  احل��دود  عبور  يحاول  اأو  اإ�سرائيل 
اأن ما تواجهه بالده يف  من يقوموا باللعب بالطائرات«. وزعم فوغل يف احلوار 
اإن  طويلة. وقال  ا�ستنزاف”  “حرب  غزة الآن بفعل هذه الطائرات ي�سبه متاماً 
الداخل  على  خمتلفة  باأنوع  والقذائف  الراجمات  ي�ستخدمون  “الفل�سطينيني 
الورقية  بالطائرات  يقابلوننا  واليوم  بعمليات،  التواجد  لهم  و�سبق  الإ�سرائيلي، 

احلارقة التي متثل حرباً حقيقياً على اإ�سرائيل«. 

•• وا�سنطن-وكاالت:

“وول  �سحيفة  ملرا�سل  تقرير  ح��ذر 
الأم���ري���ك���ي���ة،  جورنال”  ����س���رتي���ت 
رو�سيا  اأن  م���ن  م���ار����س���ون،  ج��ي��م�����ص 
لها يف م�ستقبل  ق��دم  م��وط��ئ  اأر���س��ت 
التحالف مع طريف  ليبيا من خالل 
الع�سكري  ال��ت��دخ��ل  ف��ب��ع��د  ال����ن����زاع. 
الأعمال  رج���ل  ي�����س��ادق  ���س��وري��ا،  يف 
دينغوف  الكرملني ليف  املدعوم من 
حكومة طرابل�ص بينما تدعم مو�سكو 

خ�سمها القوي. 
وي�سري التقرير اإىل اأنه عندما رحبت 
رو�سيا بامل�سري خليفة حفرت على منت 
حاملة الطائرات يف العام املا�سي، بدا 
مناف�ص  يدعم  الكرملني  ك��اأن  الأم��ر 
الوطني يف طرابل�ص  الوفاق  حكومة 
امل��ع��رتف ب��ه��ا دول��ي��ا وامل��دع��وم��ة من 
الأمم املتحدة يف ليبيا، ولكن يف ذلك 
ال��وق��ت ك��ان رج��ل الأع��م��ال الرو�سي 
يف  عاماً  اأم�سى  قد  دينغوف(  )ليف 
تنفيذ مهمة اأكرث هدوءاً، بدعم من 
التودد  ت�ستهدف  اأي�����س��اً،  الكرملني 
اإىل الإدارة الر�سمية حلكومة الوفاق 
دح�ست  وق��د  الوطني يف طرابل�ص.  
م�����س��اع��ي دي���ن���غ���وف ال���ت���وق���ع���ات ب���اأن 
حفرت،  خليفه  تدعم  �سوف  مو�سكو 
قائد القوات امل�سلحة الليبية، بنف�ص 
النفوذ الع�سكري احلا�سم الذي قلب 
الرئي�ص  ل�سالح  �سوريا  يف  امل��وازي��ن 
ال�سوري ب�سار الأ�سد. وبدًل من ذلك، 
اأر�ست رو�سيا، بح�سب التقرير، موطئ 
قدم لها يف م�ستقبل ليبيا من خالل 
زراع����ة احل��ل��ف��اء ل���دى ط���ريف النزاع 
امل��ت��ع��ار���س��ني.  وي��ن��ق��ل ت��ق��ري��ر “وول 
دينغوف،  ع���ن  جورنال”  ���س��رتي��ت 
 34 البالغ من العمر  رجل الأعمال 
عاماً والذي توىل قيادة ا�سرتاتيجية 
“مل  ال���ك���رم���ل���ني يف ل��ي��ب��ي��ا، ق����ول����ه: 
نراهن على لعب واحد؛ وقد اأ�سبح 

وجتاهلت معار�سة حكومة طرابل�ص 
لذلك، وبالفعل طبعت رو�سيا العملة 
للحكومة   2016 ع���ام  يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
الأخري  وزار  ح��ف��رت،  م��ع  امل��ت��ح��ال��ف��ة 
مو�سكو يف عامي 2016 و2017. 

الأمريكيني  امل�����س��وؤول��ني  اأح���د  وات��ه��م 
بالأ�سلحة  ح��ف��رت  ب��ت��زوي��د  رو���س��ي��ا 
ولكن  ال��ع�����س��ك��ري��ني،  وامل�����س��ت�����س��اري��ن 
تلتزم  اأنها  واأك���دت  ذل��ك  نفت  رو�سيا 
ب��ح��ظ��ر الأ����س���ل���ح���ة امل����ف����رو�����ص من 
التقرير،  وبح�سب  امل��ت��ح��دة.  الأمم 
بناء  اإىل  الرو�سية  احلكومة  ت�سعى 
دعم دويل حلفرت، مبا يف ذلك اإدارة 
ي�سعى  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  ويف  ت���رام���ب، 
دينغوف اإىل احلفاظ على العالقات 

مع حكومة طرابل�ص.
اأي  ا���س��ت��ث��م��ار  اإىل  رو����س���ي���ا  وت���ه���دف 
الو�سيط  دور  ت��ل��ع��ب  ل��ك��ي  ف��ر���س��ة 
ال���ق���وي، وب��خ��ا���س��ة ب��ع��د جن����اح دعم 
اإنقاذ نظام ب�سار  بوتني الع�سكري يف 
لتدخلها  م��و���س��ك��و  وت������روج  الأ�����س����د، 
يدعم  ب���اأن���ه  ����س���وري���ا  ال��ع�����س��ك��ري يف 

احلكومة ال�سرعية. 
اأن  وا�سحا  “يبدو  دينغوف:  ويقول 
رو���س��ي��ا واث���ق���ة م���ن اخل���ط���وات التي 
ليبيا  ال��ن��ا���ص يف  وي�����درك  ت��ت��خ��ذه��ا، 
ق���رارات  ات��خ��اذ  ي�ستطيع  ب��وت��ني  اأن 
م�ستقلة، ول �سك يف اأن رو�سيا مهتمة 
باإحياء ال�سفقات القدمية التي متت 
يف عهد القذايف والتي ت�سمل التنقيب 
احلديدية  ال�سكك  وبناء  النفط  عن 
وا���س��ت��ك�����س��اف جم����الت ج��دي��دة مثل 

الزراعة وتكنولوجيا املعلومات«. 
رو�سيا  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي��خ��ل�����ص 
ت�����س��ت��خ��دم رج�������ال الأع������م������ال، مثل 
ال���ع���الق���ات  ت���وط���ي���د  دي����ن����غ����وف، يف 
ليبيا  يف  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
م��ع ك��ل اأط����راف ال��ن��زاع؛ بغية جلب 
ال���س��ت��ث��م��ارات وت��و���س��ي��ع ن��ف��وذه��ا يف 

املنطقة.

يزورون  الآن  طرابل�ص  حكومة  ق��ادة 
ت�ستك�سف  ك���م���ا  ب���ان���ت���ظ���ام،  رو����س���ي���ا 
ال�سركات الرو�سية الفر�ص التجارية 
مو�سكو  جهود  واأ���س��ف��رت  ليبيا«.   يف 
ع���ن ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق ان��ت�����س��اره��ا من 
اأفريقيا،  �سمال  اإىل  الأو�سط  ال�سرق 
وباتت مو�سكو لعباً مركزيا يف البلد 
وبينما  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ب���امل���وارد  ال��غ��ن��ي 
املتحدة مع رو�سيا  تتناف�ص الوليات 
الرئي�ص  ف��اإن  �سوريا،  النفوذ يف  على 
الأمريكي دونالد ترامب اأكد يف �سهر 
اأبريل للعام 2017 اأنه ل يرى دوراً 
من  اأبعد  ليبيا  يف  املتحدة  للوليات 
الوقت،  ذل��ك  ومنذ  داع�����ص.  حماربة 
دعمت الوليات املتحدة جهود الأمم 

الرو�سية  الت�سال  جمموعة  رئا�سة 
اخل��ا���س��ة ب��ال��ت�����س��وي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة حتت 
اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزارة  اإ����س���راف 
رئي�ص  قديروف،  ورم�سان  الرو�سية 
الأغلبية  ذات  ال�سي�سان  ج��م��ه��وري��ة 

امل�سلمة يف جنوب رو�سيا. 
الأمريكية  ال�سحيفة  تقرير  وي�سدد 
بوتني،  ح��ل��ي��ف  ق����دي����روف،  اأن  ع��ل��ى 
رو�سيا  جهود  يف  مركزياً  دوراً  يلعب 
يتمتع  ح��ي��ث  الأو�����س����ط؛  ال�����س��رق  يف 
كبري.  ون��ف��وذ  ج���داً  وا�سعة  بعالقات 
ل��رو���س��ي��ا يف عام  زي�����ارة  اأع���ق���اب  ويف 
2015، قام دينغوف برتتيبها لوفد 
ب��زع��ام��ة اب���ن امل�����س��ري ح��ف��رت، ب���داأت 
ال���دع���م حلفرت  ت���وف���ري  م��و���س��ك��و يف 

املتو�سط،  ال��ب��ح��ر  ع���ر  اأوروب������ا  اإىل 
املتطرفة  ل��ل��ج��م��اع��ات  م����الذاً  وُت��ع��د 
مب���ا يف ذل���ك داع�������ص؛ ح��ي��ث تختبئ 
�سيطرة  ع���ن  اخل���ارج���ة  امل��ن��اط��ق  يف 

القانون يف جميع اأنحاء ليبيا. 
�سرتيت  “وول  ت���ق���ري���ر  وي���ع���ت���ر 
يلعبه  ال����ذي  ال�����دور  اأن  جورنال” 
كيفية  عن  يك�سف  ليبيا  يف  دينغوف 
بع�ص  الأع����م����ال يف  رج�����ال  ت��وج��ي��ه 
الكرملني  �سلطة  لتعزيز  الأح���ي���ان 
اإذ  اخلا�سة،  م�ساحلهم  حتقيق  م��ع 
ت��ك��ون الأه����داف والغايات  م��ا  غ��ال��ب��اً 

مت�سابكة. 
ال�سابق  ال�����س��وف��ي��ت��ي  ل��الحت��اد  وك����ان 
عالقات وثيقة مع الديكتاتور الليبي 

املتحدة لل�سالم وركزت على مكافحة 
الإره��اب، مبا يف ذلك �سن ال�سربات 

اجلوية �سد اجلماعات امل�سلحة. 
ات���ف���اق ق���ادة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 
ال��ف�����س��ائ��ل ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل��ت��ح��ارب��ة يف 
رئي�ص  ال�سراج  فايز  فيهم  ليبيا، مبا 
وزراء حكومة طرابل�ص وامل�سري حفرت 
الذي ي�سيطر على الكثري من �سرق 
ليبيا، على م�سار اإجراء انتخابات يف 
وقت لحق من العام اجلاري، وذلك 
 29 يوم  اجتماع جرى عقده  خالل 
اأنها  وقالت مو�سكو  باري�ص،  مايو يف 

تدعم جهود الو�ساطة الدولية. 
ول تزال ليبيا املعر الرئي�سي ملوجات 
املتجهني  ال�سرعيني  املهاجرين غري 

ال���ق���ذايف، ول��ك��ن ب��ع��د ال��ق��ب�����ص على 
الوليات  بوتني  اتهم  وقتله،  الأخري 
مهمتهم  بتجاوز  وحلفاءها  املتحدة 
القائد  الأ���س��ا���س��ي��ة.  وك����ان ح��ف��رت، 
ال�������س���اب���ق يف ج��ي�����ص ال����ق����ذايف ال����ذي 
ال�سوفيتي،  الحت��اد  تدريبه يف  تلقى 
ال��ق��ذايف وق�سى  ع��ن نظام  ان�سق  ق��د 
املتحدة  بالوليات  املنفى  يف  عقدين 
عام  النتفا�سة  اإىل  ان�سمامه  قبل 
2011. ويف عام 2014، قاد حفرت 
من  ال��ب��الد  لإن���ق���اذ  ع�سكرية  حملة 
الإرهابيني وال�سيطرة على جزء من 
�سرق ليبيا، مبا يف ذلك معظم موانئ 
ت�سدير النفط الرئي�سية يف البالد. 

2014، توىل دينغوف  وبنهاية عام 

معمر القذايف، وبالفعل �سعى الرئي�ص 
الرو�سي فالدميري بوتني اإىل اإحياء 
اإىل  زيارته  العالقة من خ��الل  ه��ذه 
ليبيا يف عام 2008، وجلب مليارات 
الأ�سلحة  ع���ق���ود  م����ن  ال�����������دولرات 
وخالل  احل��دي��د.  وال�سكك  والنفط 
العام ذاته، بداأت زيارات دينغوف اإىل 
املختلفة  امل�ساريع  خالل  ومن  ليبيا، 
ت��وط��دت ع��الق��ت��ه م��ع امل�����س��وؤول��ني يف 
بع�سهم  يعمل  الذين  ال��ق��ذايف  نظام 

الآن يف حكومات متناف�سة. 
التي   2011 ع��ام  انتفا�سة  وخ��الل 
القذايف،  ن���ظ���ام  ���س��ق��وط  اإىل  ق�����ادت 
على  البداية  يف  رو�سيا  تعرت�ص  مل 
ال��غ��ارات اجل��وي��ة حللف ال��ن��ات��و �سد 

بعد جناح دعم بوتني الع�سكري يف اإنقاذ نظام ب�سار الأ�سد

رو�سيا تلعب على احلبلني يف ليبيا وتطمح للو�ساطة

اأ�ساقفة يقدمون اقراحا لإخراج نيكاراغوا من الأزمة 
•• ماناغوا-اأ ف ب:

نيكاراغوا  رئي�ص  اإىل  الأ�ساقفة  ق��دم 
دان��ي��ال اورت��ي��غ��ا اق��رتاح��ا ي��رم��ي اإىل 
اإح�����الل ال��دمي��وق��راط��ي��ة واأم����ل����وا يف 
وقت  اأق�����رب  “يف  رّد  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
ممكن” من اأجل التو�سل اىل خمرج 
لالأزمة التي اأ�سفرت عن مقتل 134 
تظاهرات  اأث��ن��اء  الأق���ل  على  �سخ�سا 

عّمت البالد.
يف  نيكاراغوا  اأ�ساقفة  جممع  واأع��ل��ن 
ال�����س��ح��اف��ة رئي�سه  اأم�����ام  ت���اله  ب��ي��ان 
الكاردينال ليوبولدو بريني�ص “قدمنا 
ل���ه اق���رتاح���ا ي��ح��ظ��ى مب��واف��ق��ة عدد 
كبري من قطاعات جمتمع نيكاراغوا 
ال�سكان«.  غالبية  رغ��ب��ات  ع��ن  وي��ع��ّر 
“ناأمل يف احل�سول على رّده  واأ�ساف 
املكتوب يف اأ�سرع وقت ممكن” بهدف 
تقييم “احتمال موا�سلة” املفاو�سات 
من اأجل ا�ستئناف احلوار بني ال�سلطة 
وامل���ع���ار����س���ة ال���ت���ي ت���ط���ال���ب ب���اج���راء 
ال�ستحقاق  ق��ب��ل  م��ب��ك��رة،  ان��ت��خ��اب��ات 
املرتقب يف 2021. وتطلب املعار�سة 
املحكمة  اأع�������س���اء  ا����س���ت���ب���دال  اأي�������س���ا 
الأ�سقفي  املجمع  عر�ص  النتخابية. 
ان  م��اي��و، حم���اول  و���س��ي��ط��ا يف  نف�سه 
يجمع حول الطاولة نف�سها احلكومة 
واملعار�سة، املوؤلفة من ممثلني للطلبة 
واتخذ  امل��دين.  واملجتمع  واملوؤ�س�سات 
بعد  احل����وار  تعليق  ق����رار  ال���س��اق��ف��ة 
30 مايو، يف  16 متظاهرا يف  مقتل 
تظاهرات عمت اأنحاء البالد. واأعلنوا 

دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ع���ل���ى م�������س���وؤول���ني من 
ال�سرطة وبع�ص البلديات ا�سافة اإىل 
لنتهاك  ال�سحة  وزارة  يف  م�����س��وؤول 
باأعمال  وال���ق���ي���ام  الن�������س���ان  ح���ق���وق 

“تقو�ص الدميوقراطية«.
اجلمعية  اأ������س�����درت  ي����وم����ني،  وق���ب���ل 
المريكية  ال������دول  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ام��ة 
بيانا “لدعم �سعب نيكاراغوا” ودعت 
حكومة اورتيغا وجميع افراد املجتمع 
ملواجهة  ب��ن��اءة  بطريقة  احل����وار  اىل 
ا���س��ك��ال العنف.  ك���ل  واإن���ه���اء  الأزم������ة 

يف اليوم التايل ان احلوار لن ي�ستاأنف 
ويرمي  القمع.  اعمال  ا�ستمرت  طاملا 
احل��وار اىل اإخ��راج البالد من الزمة 
اخلطرة ال�سيا�سية والجتماعية التي 
يف  ال��ت��ظ��اه��رات  ب��داي��ة  منذ  تواجهها 
قمعها  عمليات  واأ�سفرت  ابريل.   18
العنيفة التي قامت بها ال�سلطات، عن 
134 قتيال بح�سب مركز نيكاراغوا 

حلقوق الن�سان.
ال�سغوط  اورت���ي���غ���ا  ح��ك��وم��ة  وزادت 
اخلمي�ص مع اعالن وا�سنطن عقوبات 

ووا����س���ل امل��ح��ت��ج��ون اخل��م��ي�����ص قطع 
ال��ك��ب��رية والطرق  امل���دن  ال�����س��وارع يف 
تربط  التي  كتلك  املهمة،  الرئي�سية 
ما�سايا  مب��دي��ن��ة  م��ان��اغ��وا  العا�سمة 
التي  اجل������ن������وب(،  اىل  ك���ل���م   30(
تتعر�ص مل�سادرة ممتلكات واعتداءات 
وحرائق من جانب ال�سرطة ومدنيني 
م�����س��ل��ح��ني. وي�����رّد امل��ت��ظ��اه��رون على 
بنادق  ي��ح��م��ل��ون  ال���ذي���ن  امل��ه��اج��م��ني 
وبقنابل  باحلجارة  بر�سقهم  وقنابل، 

يدوية ال�سنع.

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1513   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ال�سرح للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز - ذ م م وميثله 
/ حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )114845( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/1833   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سلطان جعفر عبداهلل الزرعوين  جمهول حمل 
ع  م  �ص   - الوطني  اخليمة  راأ���ص  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  ال�سويدي  �سلطان  وميثله / حممد عي�سى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )55153(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/384  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/1- فاروق علي بغانى 2- اأمينة تارين فاروق علي بهاجاين جمهول 
)�سركة  متويل   - �سابقا   - خا�سة(  )م�ساهمة  امل��دع��ي/مت��وي��ل  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
م�����س��اه��م��ة ع���ام���ة( ومي��ث��ل��ه:ن��ا���س��ر م���ال اهلل حم��م��د غ���امن ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
املدعية  بني  املرمة  بالتملك  املنتهية  الي��ج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
العقار  بت�سليم  املدعي عليهما  والزام  بتاريخ:2008/6/30 ومالحقها  واملدعي عليهما 
خاليا من ال�سواغل ورد حيازته اىل املدعية والزامهما بتعوي�ص وقدره )1.507.500( 
درهم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/6/19 ال�ساعة:09:30�ص بالقاعة:ch.1.B.8 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�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/702  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سايك موتور ميدل اي�ست م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/جمموعة اخلليفة عبداملح�سن حممد ال�سيف وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ اتفاق ومطالبة با�سرتداد مبلغ  املال قد 
وقدره )354059( دولر امريكي اي ما يعادله بالدرهم )1300464( درهم مع الفائدة 
والر�سوم  ال�����س��داد  مت��ام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/6/25 ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ص 
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�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ملكافحة  الدولية  واملنظمة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وقعت 
مر�ص �سرطان الأطفال “�سي �سي اأي” اتفاق �سراكة مل�ساعدة الدول 
الأع�ساء يف الوكالة على الك�سف املبكر عن مر�ص �سرطان الأطفال 
التدريب  توفري  على  اجلانبني  ت��ع��اون  طريق  ع��ن  وذل��ك  وع��الج��ه 
وزي���ادة  الأط��ف��ال  ط��ب  جم��ال  يف  املتخ�س�سني  واملهنيني  ل��الأط��ب��اء 
م�ستوى الوعي وتعبئة املوارد ل�سالح الأطفال امل�سابني باملر�ص يف 
الدول الأع�ساء. وّقع التفاق مبقر الوكالة يف العا�سمة النم�ساوية 
التقني  التعاون  ق�سم  ورئي�ص  العام  املدير  نائب  يانغ  دازه��و  فيينا 
منظمة   188 ت�سم  التي  الدولية  املنظمة  رئي�سة  هوفمان  وروث 
ال�سحية  الرعاية  93 دولة على توفري احتياجات  فرعية تعمل يف 
ل��الأط��ف��ال وت��ع��زي��ز اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات وت��ط��وي��ر الأ���س��ال��ي��ب الفعالة 
واملبتكرة للحد من الوفيات الناجمة عن مر�ص �سرطان الأطفال يف 

البلدان املنخف�سة واملتو�سطة الدخل.

اإذاعة  ك�سفت  الرئا�سية،  النتخابات  حملة  من  �سنة  من  اأك��رث  بعد 
“فران�ص انفو” عن ح�سومات ح�سل عليها اميانويل ماكرون املر�سح 

ل �سيما لدى ا�ستئجار قاعات للتجمعات النتخابية.
الوطنية  اللجنة  اإن  قائلة  ال��ف��ور  على  الفرن�سية  ال��رئ��ا���س��ة  وردت 
ح�سابات  على  “�سادقت  ال�سيا�سي  والتمويل  احل��م��الت  حل�سابات 
اخلمي�ص  نف�سه  م��اك��رون  وق��ال  ماكرون”.  اميانويل  املر�سح  حملة 
واأكد  احلملة.  ح�سابات  راجعت  املخت�سة  اللجان  اإن  مونرتيال  يف 
رئي�ص جلنة احل�سابات املعنية فرن�سوا لوجريو كذلك ان ال�سجالت 
تخلو من “املخالفات«. وقال ممثل حزب ماكرون “اجلمهورية اإىل 
للتفاو�ص من  ا�سطر  انه  كا�ستانري من جانبه  كري�ستوف  الأمام” 
احل�سابات.  يف  خمالفات  اي  نافيا  اأدن��ى،  اأ�سعار  على  احل�سول  اج��ل 
لكن املعار�سة �سرعان ما حتركت، فاأعلن حزب اجلمهوريني اليميني 
احل�سابات  على  الت�سديق  �سحب  املحا�سبة  جلنة  م��ن  �سيطلب  ان��ه 
حتى تت�سنى مراجعتها. وقال الراديكايل جان لوك ميالن�سون على 
الق�ساء يف ح�سابات حملة ماكرون  اأن ينظر  املفيد  انه من  مدونته 

بدل من الهتمام بح�سابات حملته هو.

ت�سريحات  يف  جون�سون  بوري�ص  الريطاين  اخلارجية  وزي��ر  ح��ذر 
نقلها موقع اخباري الكرتوين ام�ص من انهيار بريك�ست وعر عن 
اعجابه باأ�سلوب الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتمد على 
خالل  الأربعاء  �سجلت  التي  الت�سريحات  يف  جون�سون  وقال  القوة. 
الوزراء  رئي�سة  ان  نيوز”  “بازفيد  موقع  اىل  �سرا  و�سربت  ع�ساء 
ا�سر�ص  “�ستدخل يف مرحلة �سن�سبح فيها  الريطانية ترييزا ماي 
يف ا�سارة اىل املفو�سية الوروبية. وا�ساف جون�سون  مع بروك�سل”، 
املعروف بت�سريحاته النارية، خالل الع�ساء الذي اقيم يف اطار حفل 
القبول  عليكم  “لكن  حمافظة  �سغط  جمموعة  اقامته  ا�ستقبال 
بالهلع  �سخ�ص  اي  ي�ساب  ال  اري��د  الآن.  ينهار  قد  الم��ر  ان  بواقع 
خ��الل ه��ذا الن��ه��ي��ار. ل ه��ل��ع. م��ن اج��ل ال��ن��ا���ص، ل هلع وك��ل �سيء 

�سيكون على ما يرام يف نهاية املطاف«.

عوا�سم

فيينا

لندن

باري�س

الرئي�ش الأمريكي يلمح اىل احتمال لقاءات اخرى

الأ�سلحة النووية الأكرث تعقيدًا يف قمة ترامب- كيم

بوتني يبداأ زيارة دولة اإىل ال�سني 

لبنان يوقف طلبات الإقامة املقدمة من مفو�سية الالجئني

•• �سيول-اأ ف ب:

الأ�سلحة  ن�����زع  م�������س���ال���ة  ت�����س��ك��ل 
التي  ال�سمالية  الكورية  النووية 
القمة  اع����م����ال  ج������دول  ت��ت�����س��در 
امل���رت���ق���ب���ة ال����س���ب���وع امل���ق���ب���ل بني 
الرئي�ص المريكي دونالد ترامب 
وال��زع��ي��م ال��ك��وري ال�����س��م��ايل كيم 
جونغ اون امللف الكرث تعقيدا يف 

املحادثات.
منذ  ي���ان���غ  ب���ي���ون���غ  ���س��ع��ي  واأدى 
القنبلة  ام�����ت�����الك  اىل  ع����ق����ود 
ال���ذري���ة وو����س���ائ���ل اي�����س��ال��ه��ا اىل 
فر�ص  اىل  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
قبل  م��ن  عليها  ع��ق��وب��ات  �سل�سلة 
املتحدة  والوليات  المن  جمل�ص 
والحت���اد الوروب���ي ودول اخرى، 
كما ت�ساعد التوتر ال�سنة املا�سية 
الهانات  وكيم  ترامب  تبادل  مع 

ال�سخ�سية وتهديدات باحلرب.
الدبلوما�سي  ال��ت��ق��ارب  ب��ع��د  ل��ك��ن 
البلدين،  ب��ني  وامل��ف��اج��ئ  ال�سريع 
م�سبوقة  غ���ري  ق��م��ة  ���س��ي��ع��ق��دان 
ح��زي��ران/  12 ���س��ن��غ��اف��ورة يف  يف 

يونيو.
ورغ����م الج�����واء الي��ج��اب��ي��ة التي 
�سيكون  املا�سية  ال�سهر  يف  �سادت 
والزعيم  المريكي  الرئي�ص  على 
كرى  هوة  ردم  ال�سمايل  الكوري 

بينهما خالل القمة.
اخلارجية  وزي����ر  م�����س��اع��د  وق����ال 

ان يعرتف  �سعاره “امريكا اول”، 
ك��ق��وة نووية  ال�����س��م��ال��ي��ة  ب��ك��وري��ا 
بتدمري  ي��ان��غ  بيونغ  ق��ي��ام  مقابل 
العابرة  البال�ستية  ���س��واري��خ��ه��ا 
للقارات وجتميد براجمها النووي 

على م�ستواه احلايل.
ال���ت���ه���دي���د �سد  ����س���ي���زي���ل  وذل�������ك 
الرا����س���ي الم��ريك��ي��ة ل��ك��ن لي�ص 
وكوريا  لليابان  بالن�سبة  التهديد 
اثار  ال�سيناريو  وه��ذا  اجلنوبية. 
الياباين  ال���������وزراء  رئ���ي�������ص  ق���ل���ق 

�سينزو اآبي.
احلرية  زع���ي���م  ح�����ص  اخل��م��ي�����ص 
ال���ك���وري، امل��ع��ار���س��ة امل��ح��اف��ظ��ة يف 
كوريا اجلنوبية، ترامب على عدم 
امن  ال  ي�سمن  ل  ات��ف��اق  ق��ب��ول 

الوليات املتحدة فقط.
واق��ام هونغ جون بيو مقارنة مع 
يف  �سهدت  التي  ميونيخ  اتفاقات 
بريطانيا  موافقة   1938 العام 
وفرن�سا على ا�ستيالء املانيا النازية 

على ق�سم من ت�سيكو�سلوفاكيا.
جدا  املوؤ�سف  م��ن  “�سيكون  وق��ال 
كوريا  جمهورية  م�سري  يكون  ان 
م��ع��ل��ق��ا ع��ل��ى م��ع��رك��ة ه��ي��م��ن��ة بني 

الوليات املتحدة وال�سني«.
واذا مت العرتاف بكوريا ال�سمالية 
يكون  “فلن  ن��ووي��ة  ك��ق��وة  �سمنا 
هناك �سوى خيار واحد امام كوريا 
علينا  �سيكون  واليابان،  اجلنوبية 

جتهيز انف�سنا باأ�سلحة نووية«.

المنية  ال��ت��ه��دي��دات  “تزيال  ان 
التي تلقي بثقلها على +جمهورية 
الدميوقراطية  ال�سعبية  ك��وري��ا 
تدريجية  اج���راءات  تتخذا  وان   +

ومتزامنة” ردا على حتركاته.
تنتظرها  التي  الوىل  واملوؤ�سرات 
الوليات املتحدة هو تخلي كوريا 

ال�سمالية عن تر�سانتها.
و�سبق ان ا�سار امل�ست�سار المريكي 
لالمن القومي جون بولتون اىل 
�سيناريو ليبيا ما اثار غ�سب بيونغ 
عن  ليبيا  تخلت  ان  فبعد  ي��ان��غ. 
الزعيم  قتل  ال��ن��ووي،  برناجمها 
النتفا�سة  خ��الل  ال��ق��ذايف  معمر 
التي لقيت ا�سنادا جويا من حلف 

�سمال الطل�سي.
�ساأن  من  التقليل  ترامب  وح��اول 
الول،  ال���ل���ق���اء  ق���ب���ل  ال���ت���وق���ع���ات 
ح�سول  اح����ت����م����ال  اىل  م��ل��م��ح��ا 

لقاءات اخرى.
م�ساألة  لي�ست  انها  “اعتقد  وق��ال 
مل  “اذا  م�����س��ي��ف��ا  واحدة”  ق��م��ة 
فلن  ال��ن��ووي��ة،  ا�سلحتهم  ي��ن��زع��وا 

يكون المر مقبول«.
واجرت كوريا ال�سمالية يف �سبتمر 
التي  ال�ساد�سة،  النووية  جتربتها 

ريت�سارد  ال�������س���اب���ق  الم�����ريك�����ي 
الآون������ة  ارم���ي���ت���اج يف ط���وك���ي���و يف 
ال�سعب  م��ن  يل  “يبدو  الخ���رية 
ال�سيء  ع��ن  ك��ي��م  يتخلى  ان  ج���دا 
م�سدر  ي�����س��ك��ل  ال������ذي  ال���وح���ي���د 

اأهميته، اي ال�سلحة النووية«.
املكان  ب��ني  “امل�سافة  ان  وا���س��اف 
الذي نحن فيه واملكان الذي يجب 

ان نكون فيه تقا�ص بال�سنوات«.
ال�سلحة  بنزع  وا�سنطن  وتطالب 
النووية الكورية ال�سمالية “ب�سكل 
ك��ام��ل ومي��ك��ن ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه ول 
عودة عنه” فيما ترر بيونغ يانغ 
�سروري  بانه  ال��ن��ووي  برناجمها 

يف مواجهة التهديد المريكي.
وت��ع��ه��دت ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة عدة 
مرات بجعل �سبه اجلزيرة الكورية 
خالية من ال�سلحة النووية، لكن 
هذه العبارة حتمل عدة تف�سريات، 
حيث انها مل تو�سح ابدا ما ميكن 

ان تكون عليه التنازلت.
وينتظر كيم جونغ اون بح�سب ما 
الر�سمية  الع���الم  و�سائل  اوردت 
حمادثاته  م�سمون  عن  ال�سينية 
�سي  ال�������س���ي���ن���ي  ال����رئ����ي���������ص  م�����ع 
و�سيول  وا�سنطن  م��ن  جينبينغ، 

موؤكدة  الن،  حتى  الق���وى  كانت 
ان���ه���ا ق��ن��ب��ل��ة ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة. من 
ج��ان��ب اآخ���ر، اج���رت جت��رب��ة اي�سا 
عابرة  ب��ال�����س��ت��ي��ة  ����س���واري���خ  ع��ل��ى 
الرا�سي  ب��ل��وغ  ميكنها  ل��ل��ق��ارات 

القارية المريكية.
قد  النووية،  تر�سانتها  اىل جانب 
ما  ال�سمالية  ك��وري��ا  ل���دى  ي��ك��ون 
من  ط��ن  الف   5 و   2500 ب��ني 
ال�سلحة الكيميائية التي طورتها 
اجلي�ص  بح�سب  الثمانينات  منذ 
هناك  وتبقى  اجل��ن��وب��ي.  ال��ك��وري 
الكوريني  ق����درة  ح���ول  ت�����س��اوؤلت 
�سحنة  ���س��ن��ع  ع��ل��ى  ال�����س��م��ال��ي��ني 
بها،  ���س��اروخ  جتهيز  ميكن  نووية 
حتى  او  الط����الق  عمليات  ودق���ة 
امتالكها التكنولوجيا التي تعتر 
ا�سا�سية للعودة اىل غالف الر�ص 
انها  يانغ  بيونغ  توؤكد  اجل��و.  من 
ما  ال��ث��الث،  النقاط  ه��ذه  متتلك 
ا�ستكمال  اع����الن  اىل  ب��ك��ني  دف���ع 
ال�����رن�����ام�����ج ال������ن������ووي ال�����ك�����وري 
التقديرات  وت��ت��ف��اوت  ال�����س��م��ايل. 
ال�سمالية  ك���وري���ا  ق������درات  ح����ول 
�سيول باكرث من  النووية. وتقدر 
البلوتونيوم  خم�����زون  ك��ل��غ   50

الكوري ال�سمايل ما يخولها �سنع 
حواىل ع�سر قنابل، علما ان بيونغ 
كرى”  “كمية  اي�سا  لديها  يانغ 
من اليورانيوم العايل التخ�سيب. 
وقال هونغ مني اخلبري يف معهد 
لوكالة  الكوري  الوطني  التوحيد 
لدارة  بالن�سبة  ان��ه  بر�ص  فران�ص 
ت����رام����ب، ال��ق�����س��م ال���س��ا���س��ي من 
املحادثات �سيخ�س�ص على الرجح 
والروؤو�ص  البال�ستية  لل�سواريخ 

النووية.
هيكر  ل�سيغفريد  بالن�سبة  ل��ك��ن 
املتخ�س�ص  الم����ريك����ي  اخل���ب���ري 
ب���امل�������س���ائ���ل ال����ن����ووي����ة ف������ان ن���زع 
ال���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ب�����س��ك��ل كامل 
م��ن��ه ول عودة  ال��ت��ح��ق��ق  ومي��ك��ن 
ميكن  ل  ف�������وري  ب�����س��ك��ل  عنه” 
ا�ست�سالم  �سيعني  لأن����ه  ت�����س��وره 

كوريا ال�سمالية.
احتمال  اىل  امل���ق���اب���ل  يف  وا�����س����ار 
ع�سر  مل��دة  خ��ارط��ة طريق  حتديد 
“تعليق  ا�سا�ص  على  تقوم  �سنوات 
الرامج  وتفكيك”  وت��خ��ف��ي��ف 

البال�ستية والنووية.
ان  يعترون  اخل���راء  بع�ص  لكن 
وبا�سم  ي��ق��ب��ل  ان  مي��ك��ن  ت���رام���ب 

ح�سابه يف تويرت “اإجراءاتنا بحق مفو�سية الالجئني تبداأ غداً و�ستكون 
ت�ساعدية و�سول اىل اق�سى ما ميكن ان يقوم به لبنان ال�سيد يف حق 
التوطني وحتقيق عودة  القائمة على منع  �سيا�سته  تعمل �سد  منظمة 
النازحني اىل ار�سهم«. واأ�ساف ار�سلنا بعثة حتققت من قيام مفو�سية 
الالجئني بتخويف النازحني الراغبني بالعودة طوعا ووثقنا املعلومات 
وهناك �سهود. واعتر اأنها تواجه ال�سيا�سة اللبنانية القائمة على رف�ص 
التوطني واندماج ال�سوريني النازحني يف لبنان ورغم تنبيهنا ا�ستمرت 
اأن  �سبيندلر  ويليام  املفو�سية يف جنيف  با�سم  املتحدث  ونفى  العملية. 

تكون املنظمة ل ت�سجع الالجئني على العودة.
خياراً  كانت  اإن  اإن  ال��ع��ودة  نعار�ص  او  نعيق  ل  نحن  ل�سحافيني  وق��ال 
�سوريا  يف  ال��ظ��روف  ف��اإن  نظرنا،  وجهة  من  لكن  حقهم  ه��ذا  �سخ�سياً، 

•• بريوت-اأ ف ب:

قالت وزارة اخلارجية اللبنانية، اإن الوزير جران با�سيل اأ�سدر تعليمات 
بتجميد كل طلبات الإقامة، املقدمة من مفو�سية الأمم املتحدة العليا 
ال��الج��ئ��ني. واأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اللبناين ج���ران با�سيل  ل�����س��وؤون 
ال�سامية ل�سوؤون الالجئني  اإج��راءات بداأ تنفيذها ام�ص �سد املفو�سية 
ال�سوريني  اتهمها بعرقلة عودة الالجئني  التي  املتحدة  التابعة لالأمم 
اإىل بالدهم. واتهم با�سيل املفو�سية “بتخويف النازحني” من العودة، 
يف وقت حث م�سوؤولون لبنانيون مراراً خالل الفرتة املا�سية الالجئني 
القوات  ا�ستعادت  بعدما  خ�سو�ساً  بالدهم  اإىل  العودة  على  ال�سوريني 
با�سيل يف تغريدة على  وا�سعة. وقال  ال�سيطرة على مناطق  احلكومية 

لي�ست موؤاتية بعد للم�ساعدة على العودة برغم ان الو�سع يتغري، ونحن 
نتابع عن كثب، م�سيفاً يجدر علينا اذا اردنا تنظيم العودة ان ن�سمن 
ان ذلك �سيكون م�ستداماً، وانهم لن يكونوا يف خطر. ومل يحدد با�سيل 
لفران�ص  دبلوما�سي  م�سدر  وق��ال  بها.  القيام  يعتزم  التي  الإج����راءات 
بر�ص اإن القرار ياأتي بعد عدم جتاوب املفو�سية مع طلبات عدة للبنان 
للح�سول على معلومات ا�سافية ب�ساأن الالجئني، م�سيفاً قد تت�سمن 
املفو�سية.  لبع�ص معاوين ممثلة  القامة  الأوىل عدم جتديد  املرحلة 
العاملني  وق��د يكون من  اأحدهم  اعتبار  اإىل  ال��ذروة  واأو���س��ح قد ت�سل 

امليدانيني �سخ�ساً غري مرغوب فيه والطلب منه مغادرة بالبالد.
وبرز التوتر بني الطرفني يف ني�سان اأبريل املا�سي حني اأعلنت املفو�سية 
عدم م�ساركتها يف عملية غادر مبوجبها 500 لجئ اإىل �سوريا حمذرة 

وردت وزارة اخلارجية اللبنانية على  من “الو�سع الإن�ساين والأمني”. 
اإىل  يدفعها  ذل��ك  اإن  وقالت  النازحني،  تخوف  اأنها  معترة  املفو�سية 
الالجئني  اجبار  من  دولية  منظمات  وح��ذرت  عملها.  تقييم”  “اإعادة 
اللبنانية  احلكومة  ت�سع  وقت  يف  بالدهم،  اإىل  العودة  على  ال�سوريني 
هذه امل�ساألة على قائمة اأولوياتها. ويف الأ�سهر الأخرية كرر م�سوؤولون 
الدويل  املجتمع  مطالبة  واحلكومة  اجلمهورية  رئي�ص  بينهم  ب��ارزون 
بتاأمني عودة الالجئني ال�سوريني اإل اأن با�سيل هو الوحيد الذي �سعد 

من خطابه جتاه املنظمة وا�ستدعى ممثليها لجتماعات عدة.
ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ون�سف لجئ �سوري فروا خالل 
�سنوات احلرب من مناطقهم ويعانون من ظروف اإن�سانية �سعبة للغاية. 

وتتحدث املفو�سية عن اأقل مليون لجئ م�سجل لديها.

••بكني-اأ ف ب:

بداأ الرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني ام�ص زيارة دولة اىل 
ال�سني حيث ا�ستقبله نظريه �سي جينبينغ يف بكني يف الوقت 
الذي يحاول فيه البلدان املتجاوران توثيق عالقاتهما اإزاء 

التحديات الدبلوما�سية والقت�سادية المريكية.
وو�سل بوتني الذي اأعيد انتخابه لولية رئا�سية رابعة اىل 
ق�سر ال�سعب يف بكني حيث يجري حمادثات مع �سي الذي 
ميكن ان يظل يف احلكم مدى احلياة بعد الغاء العمل بعدد 

الوليات الرئا�سية هذا العام.
ال�سرف وحّيا اطفال يلوحون  الرئي�سان حر�ص  وا�ستعر�ص 
انتقالهما اىل  ق��ب��ل  ال���س��ت��ق��ب��ال  م��را���س��م  ب���الأع���الم خ���الل 
تقاربا  الرئي�سني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  و�سجلت  ال�سعب.  ق�سر 
ترامب  دون��ال��د  الم��ريك��ي  الرئي�ص  حت��دي��ات  خلفية  على 
الذي �سنف البلدين مناف�سني اقت�ساديني للقيم وامل�سالح 
يف  الكبري  الباحث  غابويف  الك�سندر  و���س��رح  الم��ريك��ي��ة. 
ان �سي  يف مو�سكو لوكالة فران�ص بر�ص  “كارنيغي”  مركز 
اىل  العظمة  يعيدا  ان  وي��ري��دان  فكريا  “متقاربان  وبوتني 

دولتيهما«. وتابع غابويف “كالهما يتقا�سمان ال�سكوك ازاء 
الهيمنة المريكية ول يثقان بالنوايا المريكية وكالهما 

حاكمان لديهما �سالحيات مطلقة«.
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  �ساقة  م��ف��او���س��ات  ال�سني  وت��خ��و���ص 
ه��ن��اك خ��الف��ات عميقة بني  بينما  ل��ت��ف��ادي ح���رب جت��اري��ة 
فيها  مبا  دبلوما�سية  جبهات  عدة  حول  ووا�سنطن  مو�سكو 
�سديقه  مع  عالقته  على  بوتني  و�سدد  واوك��ران��ي��ا.  �سوريا 
العزيز �سي يف مقابلة مع قناة “�سي جي تي ان” الر�سمية 
ال�سينية.  واأ�ساف ان �سي هو الرئي�ص الوحيد الذي يحتفل 
ان  ال�سيني  للتلفزيون  ب��وت��ني  وق���ال  م��ع��ه.  م��ي��الده  بعيد 
�سي �سخ�ص �سادق من ال�سهل التقرب منه. كما انه ميكن 
ريبنيكوفا مدير  ماريا  ب�سكل كبري. وعلقت  العتماد عليه 
جورجيا  ولي���ة  جامعة  يف  العامة  الع���الم  درا���س��ات  معهد 
واأكرث  “اأقوى  ت��ب��دو  رو���س��ي��ا  جتعل  ال�سني  ان  الم��ريك��ي��ة 

اهمية” على ال�ساحة الدولية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت��ف��ي��د رو���س��ي��ا ال�����س��ني ب��ان��ه��ا ت��ع��ت��م��د عليها 
اأخ��رى يف  ان لديها خيارات  املتحدة  للوليات  عندما تقول 

مفاو�ساتها الدولية.

جمل�ش الأمن يحذر من جماعة يف ال�سومال  
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب:

اإزاء ا�ستمرار خطر حدوث  اأعرب جمل�ص الأمن الدويل عن قلقة العميق 
الفريقي  البلد  ه��ذا  يف  الأط����راف  جميع  مطالبا  ال�����س��وم��ال،  يف  جم��اع��ة 
بال�سماح بعبور امل�ساعدات الإن�سانية بحرية. ويف بيان �سدر باإجماع اع�سائه 
اخلم�سة ع�سر قال جمل�ص المن اإنه “يعرب عن قلقه العميق اإزاء الو�ساع 
الإن�سانية يف ال�سومال، مبا يف ذلك ا�ستمرار خطر حدوث جماعة وتداعيات 
الفي�سانات الأخرية«. وا�ساف البيان ان “جمل�ص الأمن يالحظ بقلق اأن 
املعارك فاقمت الو�سع الإن�ساين ويدعو جميع الأطراف لأن ت�سّهل وت�سمح 
وب��دون معوقات كي ت�سل اىل  اأم��ان  ب��اأن تعر بكل  للم�ساعدات الن�سانية 
حمتاجيها ب�سرعة«. ويف ما خ�ص الو�سع المني يف هذا البلد قال املجل�ص 
يف بيانه اإنه “يعرب عن قلقه البالغ اإزاء التهديد امل�ستمر الذي ت�سكله حركة 
ال�سباب، ويوؤكد دعمه لنهج �سامل لالأمن يف ال�سومال«. وال�سومال الغارق 
م�سلحا  مت��ردا   2007 منذ  وي�سهد   1991 منذ  مدمرة  اهلية  ح��رب  يف 
تقوده حركة ال�سباب اجلهادية هو احد اخطر البلدان بالن�سبة اىل طواقم 
ن��ادرة ن�سبيا يف  الغاثة الن�سانية لكن مع ذلك فان عمليات اخلطف هي 
والتي جنمت يف  ال�سومال،  الخ��رية يف  املجاعة  وق��د ح�سدت  البلد.  ه��ذا 
2011 عن موجة جفاف حادة يف القرن الفريقي، وزادت من خطورتها 

احلرب وحركة ال�سباب 260 الف قتيل.

زيادة ا�ستخدام الطائرات امل�سرية يف عهد ترامب 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

املتحدة  ال���ولي���ات  ان  درا����س���ة  ك�سفت 
الطائرات  اىل  اأك������ر  ب�����س��ك��ل  ت���ل���ج���اأ 
الرئي�ص  ب��دون طيار يف عهد  امل�سلحة 
يخ�سع  ح�����ني  يف  ت�����رام�����ب  دون�����ال�����د 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ل�����س��واب��ط اأق���ل ع��ل��ى ما 
ن�سرها  التي  الدرا�سة  وتتناول  يبدو. 
غري  لالبحاث  “�ستيم�سون”  م��رك��ز 
الول  ال��ع��ام  وا���س��ن��ط��ن  يف  ال�سيا�سية 
لرتامب يف �سدة الرئا�سة وكيف األغى 
القيود التي فر�سها �سلفه باراك اوباما 

ة. على ا�ستخدام الطائرات امل�سرَيّ
واأو�سحت الدرا�سة “لقد اأجاز ترامب 
�سن 80 �سربة على القل يف باك�ستان 
واليمن وال�سومال خالل عامه الول 
تتجاوز  ان  ميكن  ب��وت��رية  احل��ك��م،  يف 
اأكر  رغبة  ي��دل رمب��ا على  ما  �سلفيه 

باللجوء اىل القوة القاتلة«.

اأوب��ام��ا خ��الل حكمه  اأج���از  املقابل،  يف 
ع���ل���ى م�����دى ث���م���اين ����س���ن���وات 550 
واأف�سح  ال����ط����ائ����رات.  ب���ه���ذه  ����س���رب���ة 
اأكر  ح��ري��ة  ال�سابق  ال��ع��ق��ارات  قطب 
الر�ص  على  الع�سكريني  للم�سوؤولني 
ا�ستخدام  على  املوافقة  ق��رار  باتخاذ 

طائرات بدون طيار ل�سن �سربات دون 
البيت  من  م�سبق  اإذن  على  احل�سول 
ع�سكريني  م�سوؤولني  من  اأو  البي�ص 
وزارة  وت���و����س���ح  وا����س���ن���ط���ن.  يف  ك���ب���ار 
للم�سوؤولني  ���س��م��ح  ذل���ك  ان  ال���دف���اع 
باتخاذ قرارات  امليدانيني  الع�سكريني 

الدرا�سة  واأ����س���اف���ت  اأ�����س����رع.  ب�����س��ك��ل 
املركزية  ال����س���ت���خ���ب���ارات  وك���ال���ة  ان 
المريكية “�سي اآي ايه” تريد اأي�سا 
يف  �سربات  ب�سن  �سالحياتها  تو�سيع 
اأفغان�ستان حيث  نزاعات مثل  مناطق 
اإط��ار م�سوؤوليات  يدخل ذلك ع��ادة يف 
اجلي�ص المريكي. واأو�سحت “ي�سكل 
ذلك تغيريا يف ن�ساطات +�سي اآي ايه+ 
يف اأفغان�ستان وتو�سعا نحو امكان �سن 
�سربات �سرية خالل عمليات ملكافحة 
الره��اب وبالتايل تراجعا يف م�ستوى 
الدرا�سة  م��ع��دة  وك��ان��ت  ال�����س��ف��اف��ي��ة«. 
ادارة  ا�ستخدام  تنتقد  �ستول  ريت�سل 
ال  ب�سدة،  امل�سرية  للطائرات  اوب��ام��ا 
انها تقول الن انها ت�سعر “باحلنني” 
ل��ل��ج��ه��ود ول����و ال��ب�����س��ي��ط��ة ال���ت���ي كان 
لتح�سني  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ص  ي��ب��ذل��ه��ا 
ا�ستخدام  ح����ول  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ف��اف��ي��ة 

طائرات م�سلحة بدون طيار.
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4230  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تريفي فرينت�سر  وردة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ا�سماعيل  حممد  معو�ص  حممد   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19310( درهم وتذكرة عودة 
.MB181775872AE/2018:ال�سكوى رقم  درهم   )2000( مببلغ 
�ص   09.30 ال�ساعة   2018/7/12 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/5535  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اف��اق الوعد للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي / حماده حممد فواز حممد قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19833( درهم وتذكرة عودة 
لها  ال�سكوى:mb181817518ae.وحددت  رقم  درهم   )1000( مببلغ 
  ch1.A.1:جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/7/2 ال�ساعة 08.30 �ص 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�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3743  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار �سي هو�سبيلتي للتموين �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سابال بهار جافا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )22119 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم  
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB181452587AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/6/25   ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4418  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / 1-نيو ط��ارق عزيز للخدمات  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد عاطف حممد ندا ال�ساعر قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17550 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB181840851AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م    )2000(
�ص   10.00 ال�����س��اع��ة     2018/7/1 امل����واف����ق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.4: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�ش ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/434 تنفيذ �سرعي
الق��ام��ة مبا  ت�سهابرا جمهول حم��ل  م��وه��ان  ت��اج  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمادة  حممد  وميثله:ديانا  كهابرا  بهانداري  التنفيذ/رادها  طالب  ان 
مبوجب احلكم ال�سادر من رادها بهانداري كهابرا يف الدعوى املذكورة 
اعاله فانت مكلف بالتي:تنفيذ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:130/2016 
رق����م:2017/466-438  بال�ستئناف  واملعدل  م�سلمني  غري  نف�ص  اح��وال 
ن�سر هذا  تاريخ  ، وذل��ك خالل 15 يوما من  اح��وال �سخ�سية ومواريث 

العالن وال فان املحكمة �ستتخذ الجراءات بحقكم.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1917 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- فيليب ادرين عمر دي باكري  جمهول حمل القامة مبا ان 

طالب التنفيذ/جري �سكبل للت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي 

عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 

خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )560876( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 

التنفيذية بحقك يف حالة  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة   

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1906 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سبريو لتجهيزات الفنادق �ص.ذ.م.م 2- �سعد لياقت �سعيد 
التنفيذ/مودرن  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  م��ال��ك  جم��ه��ول حم��ل  �سعيد  لياقت 
لوتاه  موؤ�س�سة فردية وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن   - البناء  لتجارة مواد 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )138485( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/389 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- حممد العلمي جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
كنعان  �سي وميثله:�سمري حليم  ال  بي  بنك  بي  ا�ص  تي  التنفيذ/لويدز 
ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2018/3/28 اع��الن��ك��م ل�سداد 
قيمة املطالبة )5788409( درهم يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار 
املنطقة مر�سى دبي - رقم  العقار:قطعة الر���ص -  حمل احلجز )ن��وع 
الوحدة:8704  رقم   -  4 املنطقة  خليفة  املبنى:برج  ا�سم   - الر����ص:155 

خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/471  ا�ستئناف مدين    

رحمة  ملالكها  الفنية  لالعمال  وايفز  ب��ريل  موؤ�س�سة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
اهلل غالم ر�سول كبري )�سابقا( بريل وايفز لالعمال الفنية ���ص.ذ.م.م )حاليا( 
وال�ست�سارات  للمحاماة  بر�ستيج   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ا�سماعيل  اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  امل��ح��ام��ي/د.ع��ل��ي  �ساحبه  وميثله   - القانونية 
احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  اجلرمن 
ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2572 مدين جزئي بتاريخ:2018/4/15  - وحددت 
لها جل�سه يوم اخلمي�ص املوافق 2018/6/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2017/901 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع
وميثله:را�سد حممد �سعيد بوج�سيم 

الحمد  �سركة   -2 ���س��روال  �سينغ  كوربريت  �سدهم:1-  املطعون  باعالن 
�سركة   -4 �سروال  �سينغ  3- جوجبنتري  ذ.م.م  العامة  واملقاولت  للنقليات 
الحمد لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن 
حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اأع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق��ام 

التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2018/382 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- بنك دبي التجاري �ص.م.ع

وميثله:عبا�ص م�ستت فندي املالكي 
���ص.م.ح جمهول حمل القامة نعلنكم  باعالن املطعون �سده:1- نيو بوي 
باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/510  ا�ستئناف عمايل    

������ص.ذ.م.م   ري��ت�����ص �سريفي�س�ص  ج��ل��وب��ال  ���س��ده/ 1-ك����الر  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
اويجياجب   مونداى  و�سيبور   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
جزئي  عمايل   2017/7459 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد 

بتاريخ:2018/3/4     
 10.00 ال�ساعة   2018/6/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1056  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- حميد كرمي قلعه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�سينى  ح�سني 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  عليه مببلغ وقدره )2000000( درهم 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/7/4 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.22
بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/194  مدين كلي

اىل املدعي عليه/زيورخ ال�سرق الو�سط للتاأمني - فرع دبي جمهول حمل القامة 
وميثله:ريا�ص  نادوفيالكانديل  �سم�سري  �سم�سري  جا�سمني  املدعي/رحنه  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكبان  حم��م��ود  عبداملجيد 
وقدره  مبلغ  للمدعيه  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والت�سامم  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
)5.000.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
يوم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  النهائي  احلكم  �سدور  تاريخ  من   %9
فاأنت  لذا   ch.2.E.21:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ص  امل���واف���ق:2018/6/10  الح��د 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/811  مدين جزئي

حمل  جمهول  حيدر  عبدالقادر  الد�سوقي  عبدالقادر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/حممد حلمي ابو الف�سل علي قد اأقام عليك الدعوى 
 )7000( مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
املوافق  يوم اخلمي�ص  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  بالر�سوم  والزامه  درهم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch 1.B.10 ب��ال��ق��اع��ة  ���ص   8.30 ال�����س��اع��ة   2018/6/28
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2918  مدين جزئي

ان  امل��دع��ي عليه / 1- علي برن�سى غ��ب��وري جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���ص.م.ل  العربية  التاأمني  املدعي/�سركة 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )69400( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/6/11 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.17
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�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4146  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- اخلط الذهبي للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ �سركة ت�سنيع املعادن الفنية ذ.م.م )فرع دبي( بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
فل�سا(  وع�سرين  وثالثة  دره��م  وخم�سني  و�ستة  الف  وثالثني  )ت�سعة  مبلغ  للمدعية 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/10/18 
 . املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�سروفات ومببلغ  والزمتها  ال�سداد  وحتى متام 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3156  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �سهاب الدين �سوردي دلوار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل  �����ص.م.ع  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك 
ال�سام�سي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/3/15  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
تاريخ:2017/9/14  �سنويا من  للمدعي مبلغ )16.939.81( درهم والفائدة بواقع %9 
وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1700  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- خالد علي ابراهيم احمد �سومبي البلو�سي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/احمد �سعيد خالد احمد ال علي وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
برهان الها�سمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )70000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/6/13 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1566  جتاري جزئي

القامة  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  الرقه  �سكاي  ان��د  املدعي عليه / 1- فندق �سن  اىل 
حممد  را�سد  �سليمان  ومتثلها/و�سحه  املالب�ص  لكي  ياويلي  املدعي/مغ�سله  ان  مبا 
الزخريي الظنحاين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )62469( وق��دره  مببلغ 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت  ال�سداد  تاريخ املطالبة وحتى 
 Ch 1.C.12 لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/6/25 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1800  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�سركة الحتاد للبناء وال�ستثمار �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/باورمك للخدمات الكهروميكانيكية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )487993.24( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة 
لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ص  امل���واف���ق:2018/6/24  الح��د  ي��وم 
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�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1476  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/�سركة الحتاد للبناء وال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  دبي قد  - فرع  ذ.م.م  الفنية  املعادن  املدعي/�سركة ت�سنيع  ان 
درهم   )377282.91( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
املطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
يوم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�����س��داد 
فاأنت  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ص  امل��واف��ق:2018/7/2  الثنني 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1623  مدين جزئي

املدعي/ديل  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ايفينت�ص  عليه/احالم  املدعي  اىل 
ميكرز للو�ساطة العقارية وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي قد اأقام عليك 
 )30.000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م�����ن:2018/1/8 
امل���واف���ق:2018/6/28  اخلمي�ص  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����س��داد  وحتى 
اأو من  ال�ساعة:08:30�ص بالقاعة:ch.2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1360 تنفيذ مدين
����ص.م.ح  جمهول حمل  للزيوت  موؤمن  ���س��ده/1- م�سنع  املنفذ  اىل 
وميثله:عبداهلل  ���ص.م.ح  ا���ص  ام  التنفيذ/كيه  طالب  ان  مبا  القامة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  الكعبي  ح��م��د  من�سور  ن��ا���س��ر 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )527099( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الأمم املتحدة تتجه لأهداف �سيا�سية جديدة يف مايل ت�سريبات تدين ا�سراليا بجرائم حرب يف اأفغان�ستان 
 •• نيويورك-اأ ف ب:

طالب الأمني العام لالأمم املتحدة انتونيو غوتريي�ص برتكيز اأكر للبعثة الدولية يف مايل على اهداف �سيا�سية 
متوقعا انتكا�سات خطرية بعد ثالث �سنوات من اتفاقية �سالم. وقال غوتريي�ص يف تقرير هذا ال�سبوع ملجل�ص المن 
اأن  “يجب  اإىل جانب �سركاء دوليني  الفرن�سي مينو�سما،  املعروفة بالخت�سار  الدولية  اإن بعثة ال�ستقرار  الويل 

تعيد اعطاء الأولوية لعملياتها للرتكيز على مهمات �سيا�سية، مرجحا جتديد مهمة القوة يف نهاية يونيو.
وقال “اعتزم ا�ستك�ساف الطرق لتو�سيع الدور ال�سيا�سي ملينو�سما دعما لعملية ال�سالم” لفتا اإىل تقرير ا�سرتاتيجي 
باأنها  2015 و�سفها غوتريي�ص  اتفاقية يف  الطوارق  بقيادة  واملتمردون  باماكو  العام. وقعت حكومة  اجري هذا 
اإىل  املراجعة ال�سرتاتيجية تو�سلت  الواقعة يف منطقة ال�سحراء الكرى. لكن  ال�سالم يف الدولة  دعامة عملية 
اأن اتفاقية ال�سالم “مل ينتج عنها تقدم جمد ب�سكل كاف على الر�ص” بح�سب غوتريي�ص. وعر عن القلق يف اأن 
الو�سعني المني والن�ساين ا�ستمرا يف التدهور منذ التوقيع على التفاقية م�سريا اإىل قلق جدي من نق�ص يف 

املواد الغذائية.

•• �سيدين-اأ ف ب:

ال�سرتالية  ال���دف���اع  وزارة  م��ن  م�����س��ّرب  ���س��ري  ت��ق��ري��ر  ات��ه��م 
يف  ح��رب  جرائم  بارتكاب  اخلا�سة  ال�سرتالية  ال��ق��وات  ام�ص 
كبار  جهة  اأفغان�ستان واأ�سار اىل “افتقار تام يف امل�ساءلة” من 

ال�سباط الع�سكريني.
عن  “فريفاك�ص ميديا”،  �سبكة  ن�سرته  الذي  التقرير،  ونقل 
اأن  ا���س��م��ه،  ع��ن  الك�سف  م��ن دون  ال��ق��وات اخل��ا���س��ة  م�سدر يف 
قانونية  غري  “ممار�سة  يف  �ساركت  ال�سرتالية  القوات  بع�ص 
وغري م�سموح بها لأعمال عنف خالل عمليات” مع “جتاهل 
الكرامة الإن�سانية«. وُيعنى التقرير الذي قالت فريفاك�ص اإن 
م�ست�سارة وزارة الدفاع �سامانتا كرومبفويت�ص هي التي اأعدته، 

النخبة  وق��وات  الأ�سرتالية  اخلا�سة  اجلوية  القوات  بعمليات 
املتحدة  ال���ولي���ات  ق���وات  ج��ان��ب  اإىل  املنت�سرة  ال��ك��وم��ان��دو���ص 
 .2001 �سبتمر   11 اعتداءات  اثر  اأفغان�ستان  وحلفائها يف 
وي�سف التقرير موؤ�س�سة ع�سكرية مفككة وانعدام الثقة بكبار 

القادة ومناف�سة بني وحدات النخبة املختلفة.
اىل  التلميحات  ه��و  ال��ق��ل��ق  ي��زي��د  “ما  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج���اء 
���س��ل��وك ومم��ار���س��ات ت�سمل ت��ع��اط��ي خم����درات وك��ح��ول وعنف 
منزيل وتطبيق غري قانوين وغري م�سموح به لأعمال عنف يف 
عمليات... وادراك للنق�ص التام يف امل�ساءلة يف بع�ص الأحيان«. 
التقرير  اأ�سئلة حم��ددة عن  على  ال��رّد  الدفاع  ق��وات  ورف�ست 
الدعاءات  “جميع  تاأخذ  انها  لفريفاك�ص  قالت  لكنها  امل�سّرب 
بناء  تو�سيات  �ستقدم  واأنها  جديا”  الأ�سرتالية  القوات  بحق 

الأ�سرتالية  اخلارجية  وزي��رة  ورف�ست  التحقيق.  نتائج  على 
“هناك  اأن  مب��ا  التفا�سيل  م��ن  امل��زي��د  اع��ط��اء  بي�سوب  ج��ويل 
حتقيقا جار«. واعتر حزب العمال املعار�ص اأن املعلومات التي 
اإنه يجب ن�سر التقرير، مع  وقال  “مقلقة جدا”  ُك�سف عنها 

مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
واأعلن وزير الدفاع يف حكومة الظل ريت�سارد مارلي�ص يف بيان 
اأن “ع�سكريينا وخ�سو�سا قواتنا اخلا�سة، يعملون يف ظروف 
اأنهم  كدولة  نعرف  اأن  املهم  “من  واأ�ساف  ومعقدة”.  �سعبة 

يفعلون يوؤدون مهامهم بطريقة مهنية وقانونية«.
ال���ق���وات اجلوية  ال�����س��اب��ق يف  ال��ع�����س��و  ه��ا���س��ت��ي،  ان�����درو  وراأى 
الدع��اءات على حممل  اأخذ  “يجب  اأنه  ال�سرتالية اخلا�سة، 

اجلّد«.

•• الفجر – خرية ال�سيباين

  حتويل ال�سرورة اىل ف�سيلة.. هذا هو الإجناز 
بيدرو  الإ�سبانية،  احلكومة  رئي�ش  حققه  الذي 
دون  ا�سرتاكي  حزب  راأ�ش  على  الذي،  �سان�سيز، 
ميلك  ول  بودميو�ش،  قبل  من  ومهدد  بو�سلة، 
 68( الثانية  الغرفة  يف  النواب  من  اأقلية  �سوى 
متّكن  باملائة(،   20 من  اأقل  اي   ،350 اأ�سل  من 
جدا،  مميزة  �سخ�سية  ذات  حكومة  ت�سكيل  من 
وبالأف�سلية  بن�سويتها،  وخا�سة  بــاأوربــتــهــا، 

النتماءات  ح�ساب  على  للكفاءات  املمنوحة 
ال�سيا�سية.

احلقائب احلرجة
   باإعالنه، م�ساء الأربعاء، عن ت�سكيل حكومته، 
فر�ش بيدرو �سان�سيز جهازا تنفيذيا جديدا، مع 
ما ل يقل عن 11 وزيرة من اأ�سل 17، اأي ما يقارب 
العامل  الثلثني. ول ميكن لي حكومة اخرى يف 
اأن تتباهى اليوم بهذه الأغلبية من الن�ساء، ول 
 ،2007 عام   - ال�سكندنافية  الــدول  بني  حتى 

كان يف فنلندا 12 وزيرة من اأ�سل 20.

حتليل اخباري
الزعيم  ف��������اإن  امل����ع����ن����ى،  وب�����ه�����ذا 
اإرث  يتعّهد  احلركي،  ال�سرتاكي 
�سلفه خو�سيه لوي�ص ثاباتريو، يف 
و2011،   2004 ب��ني  ال�سلطة 
ال���ذي ف��اج��اأ م��ن��ذ ولي��ت��ه الأوىل 
رافقها  م���ن���ا����س���ف���ة،  ب���ح���ك���وم���ة 
امل�ساواة  لتعزيز  ق��ان��ون  ب�سرعة 
جمالت  جميع  يف  اجلن�سني  بني 
بيدرو  ي��ك��ت��ف��ي  امل���ج���ت���م���ع.    مل 
التوّجه  ه���ذا  ب��ت��ع��م��ي��ق  ���س��ان�����س��ي��ز 
الن�سوي فقط، وهو ماركة م�سجلة 
فيها  ي�ساركهم  ل  لال�سرتاكيني، 
املحافظون - وامنا حطم حمرما 
الن�ساء  حت��ت��ل  الن،  ح��ت��ى  اآخ����ر: 
الثانية،  ال����درج����ة  م���ن  وزارات 
وال�سحة،  الجتماعية،  ال�سوؤون 
املرة،  وامل�ساواة، والتعليم ... هذه 
الرئي�سية  احلقائب  تتوىل  فاإنها 
اجلديدة:  ل��ل��ح��ك��وم��ة  احل��ا���س��م��ة 
ماريا  لالقت�ساد،  كالفينو  نادية 
للتمويل،  م���ون���ت���ريو  خ��ي�����س��و���ص 
للعدالة،  دل�����غ�����ادو  دول����وري���������ص 

مارغريتا روبلز الدفاع.
    م��ن جهة اخ���رى، وزي���ران من 
لتيار  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  وزراء 
املثليني  م��ن  هما  ال��و���س��ط،  ي�سار 
فرناندو  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر  علنا: 
ونا�سط  قا�سي  مارل�سكا،  غراند 
متزوج  املثليني،  حقوق  جم��ال  يف 
 .2005 م���ن رف��ي��ق��ه م��ن��ذ ع����ام 
ووزي��������ر ال���ث���ق���اف���ة وال���ري���ا����س���ة، 
م����اك���������س����ي����م ه������وي������رت������ا، امل�����ذي�����ع 

التلفزيوين ال�سهري والكاتب.
عنوان  الن�ساء،  حكومة  وك���ان      
التي  �سور  الأندل�سية  ال�سحيفة 
الفتتاحي:  م��ق��ال��ه��ا  يف  ت�سيف 
الن�ساء  التاريخ،  يف  الأوىل  للمرة 
ت���ق���ري���ب���ا ����س���ع���ف ع������دد ال��������وزراء 
املنا�سب  ومت�������س���ك���ن  ال�����رج�����ال، 
ح�سا�سية  الأك���������رث  ال�������وزاري�������ة 

اخلارجية الأوروبي جدا جوزيب 
ب��وري��ل. وم��ع ذل��ك، على امل�ستوى 
ال�����س��ي��ا���س��ي، ق���د ي��ب��دو ب��ن��اء مثل 
والكفوءة  القوية  احلكومة  ه��ذه 
ل���ن تعّمر  اأن���ه���ا  م��ت��ن��اق�����س��اً، مب���ا 

طوياًل.
يعتمد  ف���ق���ط،  ن���ائ���ب���ا   68 ب�����     
ال�سرتاكيون على حلفاء معادون 
لهم، وميكن اأن ي�سعوهم ب�سرعة 
يف خ���ان���ة الأق����ل����ي����ة. ع���ل���ى غ����رار 
م�سبقا  انتقد  ال���ذي  ب��ودمي��و���ص، 
ه�����ذا اجل����ه����از ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال����ذي 
النجباء  “التالميذ  عليه  يهيمن 
�سوف  وال�����ذي�����ن  لروك�سل”، 
املايل  الن�سباط  اأوام��ر  يطيعون 
ال�سادرة عن بروك�سل على ح�ساب 

ال�سيا�سات الجتماعية.
   ال���������س����وؤال ال���رئ���ي�������س���ي الآخ������ر 
الرغم  ع��ل��ى  ك��ات��ال��ون��ي��ا:  �سيكون 
���س��ان�����س��ي��ز حتدث  ب���ي���درو  اأن  م���ن 
ع������ن الن�����ف�����ت�����اح واحل�������������وار مع 
الكاتالونيني  الن���ف�������س���ال���ي���ني 
ب��ر���س��ل��ون��ة، فمن  ال�����س��ل��ط��ة يف  يف 
ت���ن���ازل غري  اأي  ت��خ��ّي��ل  ال�����س��ع��ب 
اختيار  وال����دل����ي����ل،  د�����س����ت����وري. 
ال��داب��ة ال�سوداء  ب��وري��ل،  ج��وزي��ف 
الكاتالونيني.  ل��الن��ف�����س��ال��ي��ني 
م��وع��ود ب��وج��ود ع��اب��ر، ل��ن تتمكن 
ه���ذه احل��ك��وم��ة م��ن ت��اأك��ي��د ذاتها 
يف جم��ال الإ���س��الح��ات. وبالنظر 
اإىل الطبيعة غري املتجان�سة لهذه 
الأغلبية املتذبذبة )ال�سرتاكيون، 
كاتالونيا  انف�ساليو  ب��ودمي��و���ص، 
مبكرة  انتخابات  �ستجرى   ،)...
ق���ب���ل الن����ت����خ����اب����ات الأوروب������ي������ة 
العام  يف  وال��ب��ل��دي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

املقبل. 
اأيو�سو:  خافيري  املحلل  ي��ق��ول     
اإظهار  ���س��ان�����س��ي��ز، ه��و  م��ا ي��ري��ده 
بروفيله كزعيم، والإ�سارة اإىل نوع 
احلكومة التي يرغب يف ت�سكيلها 

اإذا ما فاز بالنتخابات القادمة.
عن ليبريا�سيون

واأه����م����ي����ة.. اإن�����ه ع��م��ل ي��ت��ن��زل يف 
ت�سويق  هو  فهل  العدالة.  �سميم 
حد  واإىل  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  ���س��ي��ا���س��ي؟ 
كبري، تقول معظم و�سائل الإعالم 

املحافظة، �ساجبة اخلطوة.
   وخ��الف��ا لعهد ث��اب��ات��ريو حيث 
ال�ساعدة  ال��وج��وه  اغلبية  ك��ان��ت 
بيدرو  ع���نّي  اخل����رة،  اىل  تفتقر 
اأ�سماء من الوزن الثقيل  �سان�سيز 
احلقيقي، وحتظى باحرتام كبري 

يف جمالت اخت�سا�سهن: 
قا�سية  دل����غ����ادو،  دول���وري�������ص      

»تالميذ جنباء لربوك�سل«
�������س������ي������ودادان������و�������ص  وح�������ت�������ى     
احل�����زب  وه������و  “املواطنون”، 
الو�سط  مي����ني  م����ن  ال����ل����ي����رايل 
الرئي�ص  م����ن  ي�����س��ت��ل��ه��م  ال�������ذي 
ومتنحه   - م���اك���رون  ال��ف��رن�����س��ي 
الف�سلية  ال�����راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات 
ي�سفق   - املتوقعة  النتخابات  يف 
مثال  “هذا  امل�����س��ت��ج��دات:  ل��ه��ذه 
يعرتف  والتقدم”،  الأورب���ة  على 
رول���دان. خ�سو�سا  ت��وين  الزعيم 
ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����اخ����ت����ي����ار وزي�����ر 

احلزب ال�سعبي. 
عن  امل�سوؤولة  �سيال،  واإي��زاب��ي��ل     
ويف  البا�سك،  ب��الد  م��ن  التعليم، 
ر�سيدها ثالثة عقود من اخلرة 
اأو  واجل��ام��ع��ة،  امل��در���س��ة  اإدارة  يف 
وهي  م��ون��ت��ريو،  خي�سو�ص  م��اري��ا 
خريجة طب ق�ست حياتها املهنية 

بالكامل يف امل�ست�سفيات. 
ال�سورة، قام بيدرو     من ناحية 

وع�سرين  خم�سة  ق�ست  تقدمية 
عاًما يف هيئة ال�ستماع الوطنية، 
الق�سائية  الهيئات  اإح���دى  وه��ي 
وموؤيدة  ال���ب���الد،  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
�سمحت  التي   - الكونية  ل�لعدالة 
مبقا�ساة جمرمني �سد الإن�سانية 
حدود  خ���ارج  منا�سبهم  يف  وه���م 
اإ�سبانيا  م��ي��ز  ت�����س��ري��ع   - ال���ب���الد 
حمافظو  يلغيه  اأن  قبل  ط��وي��اًل 

هذا البلد من القوة اأكرث من اأي 
الأخرية،  الآون���ة  ويف  اآخ���ر.  مكان 
مايو،  �سهر  يف  ال�����س��وارع  ���س��ه��دت 
م�����س��رية غ�����س��ب وط��ن��ي��ة �سخمة 
يدين  ان  ق��ا���ص  رف�����ص  اأن  ب��ع��د 
خم�سة  “الغت�ساب”  ب��ت��ه��م��ة 
فتاة  ع��ل��ى  تع�سفوا  ا�سبيلية  م��ن 
يوليو  بامبلونا يف  من مدريد يف 

.2017

���س��ان�����س��ي��ز ب��اخ��ت��ي��ار ح��ك��ي��م. لقد 
اأن  اىل  تطمح  ح��ك��وم��ة  اع��ت��م��دت 
اأف�������س���ل ان���ع���ك���ا����ص ممكن  ت���ك���ون 
املجتمع  يف  م�����������������������ا  لأف�����س�����������������������ل 

الإ�سباين.
 الرتجمة: 8 مار�ص، اليوم العاملي 
حلقوق املراأة، اأظهرت ال�سبانيات، 
ايقاف  على  وقدرتهن  بتعبئتهن 
بلد با�سره، ان الن�ساط الن�سوي يف 

وزيرة املالية توؤدي اليمني الد�ستوري الوزيرة اجلديدة - ميني ال�سورة- تت�سلم حقيبة الدفاع

للمرة الأوىل يف التاريخ، الن�ساء تقريبا �سعف عدد الوزراء الرجال ويتحملن احلقائب الأكرث اأهمية
ل حكومة اأخرى يف العامل ميكن اأن تتباهى بهذه الأغلبية من الن�ساء مبا يف ذلك الدول ال�سكندنافية

فريق ا�ستثنائي بكل املقايي�ش:

اإ�سبانيا: ماتادور ن�سوي يف كوريدا احلكومة...!
توجه اأوروبي والكفاءات على ح�ساب النتماءات ال�سيا�سية

يريد �سان�سيز الإ�سارة اإىل نوع احلكومة التي 
يرغب يف ت�سكيلها اإذا ما فاز بالنتخابات القادمة

�سيا�سيا، قد يبدو بناء مثل هذه احلكومة 
القوية والكفوءة متناق�سًا مبا اأنها لن تعّمر طوياًل

بيدرو �سان�سيز  ر�سالة للم�ستقبل يف �سورة الفوز

الفريق احلكومي اجلديد مع ملك ا�سبانيا

وزيرة القت�ساد اجلديدة

ترى و�سائل الإعالم املحافظة اأن العملية جمرد ت�سويق �سيا�سي 
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رو�سيا وال�سني تقيمان باير تغلق �سفقة ال�ستحواذ على �سركة مون�سانتو
�سندوقا لال�ستثمار 

 •• بكني-رويرتز:

جمموعة  م��ع  اتفق  اإن��ه  ام�ص  ال�سيني  ال��رو���س��ي  ال�ستثمار  �سندوق  ق��ال 
�سناعي  ا�ستثمار  ���س��ن��دوق  اإق��ام��ة  على  ال�سينية  القاب�سة  ت�سينجتوجن 

م�سرتك قيمته مليار دولر.
ي�ستهدف التفاق، املوقع اأثناء زيارة يقوم بها الرئي�ص الرو�سي فالدميري 
�ستى مع الرتكيز على  با�ستثمارات يف قطاعات  القيام  ال�سني،  اإىل  بوتني 

تطوير البنية التحتية لل�سناعة والنقل وال�سياحة يف رو�سيا.
ب��ني �سندوق  ال��رو���س��ي ال�سيني م�����س��روع م�����س��رتك  و���س��ن��دوق ال���س��ت��ث��م��ار 

ال�ستثمار املبا�سر الرو�سي وموؤ�س�سة ال�ستثمار ال�سينية.

وبلغت 4ر11 باملئة يف عام 2011 
اأن و�سلت  اإىل  ال��رتاج��ع  واأخ���ذت يف 
وبلغ   2015 ع��ام  % يف  1ر7  اإىل 
م��ع��دل الأم��ي��ة ل��دى الإن����اث يف عام 
من  منخف�سا  1ر9%  2016م 
7ر%9 يف عام 2015 وبلغ معدل 
ما  بالتعليم  الإج���م���ايل  الل��ت��ح��اق 
 % ق��ب��ل امل��در���س��ي ل���الإن���اث 6ر54 
بلغت  ف��ي��م��ا   2016 ع�����ام  خ�����الل 
يف  ل��الإن��اث  ال�سايف  اللتحاق  ن�سبة 
امل��رح��ل��ة ال��درا���س��ي��ة م��ن “1 - 6” 
املرحلة  يف  و7ر95%  4ر96% 
و3ر85%   9  -7 م��ن  ال��درا���س��ي��ة 
 10 ال����درا�����س����ي����ة م����ن  امل���رح���ل���ة  يف 
املدار�ص  الإن���اث يف  ع��دد  وبلغ   12-
الدرا�سي  ال��ع��ام  خ���الل  احل��ك��وم��ي��ة 
األ���ف���ا   280  2017-  2016
7ر49%  بن�سبة  ط��ال��ب��ة  و400 
م���ن اإج���م���ايل ع����دد ال���دار����س���ني من 
األفا و196 طالبة يف   150 بينهن 
ال�سفوف الدرا�سية من 1 -6 وبلغ 
امل��ق��ي��دات يف موؤ�س�سات  الإن���اث  ع��دد 
 81 ال�سلطنة  العايل داخل  التعليم 
 141 ب��ني  األ��ف��ا و786 طالبة م��ن 
األفا و790 طالبا وطالبة مقيدين 
يف تلك املوؤ�س�سات يف العام الدرا�سي 

 . 2016- 2015

•• م�سقط-وام:

ج�������س���دت ال�������س���ي���ا����س���ات واخل���ط���ط 
والرامج احلكومية التي انتهجتها 
النه�سة  ف���ج���ر  م���ن���ذ  ال�������س���ل���ط���ن���ة 
م�ساركة   1970 ع���ام  يف  امل��ب��ارك��ة 
و�ساهمت  امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  امل�����راأة 
اإعطاء  يف  ال��ع��م��ان��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
ذلك  و�ساعدها  حقوقها  كافة  امل��راأة 
التنمية  يف  مهم  ب��دور  قيامها  على 
دورها  وت��ع��زي��ز  ال��رج��ل  ج��ان��ب  اإىل 
احلياة  ميادين  خمتلف  يف  الوطني 
باعتبارها فاعال اأ�سا�سيا يف التنمية 

امل�ستدامة. 
الجتماعية  التنمية  وزارة  وب���داأت 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ   2016 عام  يف 
مع  بالتن�سيق  الج��ت��م��اع��ي  ال��ع��م��ل 
خراء  ومب�����س��ارك��ة  املعنية  اجل��ه��ات 
حم��ل��ي��ني ودول���ي���ني وب��ال��ت��ع��اون مع 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
ع�سر  اىل  ومت���ت���د  “اليوني�سف” 
 “  2025-  2016“ �����س����ن����وات 
ث��الث��ة مبادئ  ت��ط��وي��ره��ا وف���ق  ومت 
ا�سرت�ساديه هي التمكني والإن�ساف 
والندماج الجتماعي ومت الرتكيز 
ال�سرتاتيجية  �ستة حم��اور يف  على 
الأ�سرية  التنمية  حم��ور  بينها  م��ن 

املراأة  بيوم  ع��ام  كل  من  اكتوبر  من 
التنمية  وزارة  تنظم  العمانية حيث 
بهذه  ر�سميا  اح��ت��ف��ال  الجتماعية 
املنا�سبة يت�سمن عقد ندوة رئي�سية 
العمال  رائ������دات  جت����ارب  وع���ر����ص 
التي  الفعاليات  وبع�ص  العمانيات 
تعنى ب�سوؤون املراأة وتد�سني عدد من 
املتعلقة بجوانب  العلمية  الدرا�سات 
تربوية واقت�سادية واجتماعية على 

ال�سعيد الأ�سري. 
الوطني  امل�����رك�����ز  اأرق����������ام  وت�������س���ري 
املتعلقة  وامل���ع���ل���وم���ات  ل���الإح�������س���اء 
لل�سكان  ال����ن����وع����ي����ة  ب���ال���رتك���ي���ب���ة 
مليون  2ر1  اأن  اإىل  ال��ع��م��ان��ي��ني 
ن�سمة عدد الن�ساء العمانيات يف عام 
 100 ال��ن��وع  ن�سبة  وبلغت   2016
اأنثى   100 ل��ك��ل  اث���ن���ني  وذك����ري����ن 
اإىل  الإح�����س��ائ��ي��ات  ت��ل��ك  ك��م��ا ت�سري 
العمانيات  ال��ن�����س��اء  م��ن   41% اأن 
 ”17  �  0“ العمرية  الفئة  هن من 
بينما 6ر%23 منهن ب�سن ال�سباب 
وح���ول معدلت  ���س��ن��ة.    29  -  18
الأمية يف ال�سلطنة فاإن هناك بع�ص 
املعدلت  تلك  انخفا�ص  يف  التفاوت 
الأعوام  والإن��اث ح�سب  الذكور  بني 
حيث   2015  –  2011 م�����ن 
تدريجيا  الأم���ي���ة  ن�����س��ب  ت��ن��خ��ف�����ص 

املتعلق بقطاع �سوؤون املراأة ويت�سمن 
الإن��ت��اج��ي��ة لديها  امل���ه���ارات  ت��ن��م��ي��ة 
ال�سيا�سية  م�����س��ارك��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
القانونية  والتوعية  والجتماعية 
لها وحتديات املراأة العاملة ومتابعة 
للق�ساء  الدولية  التفاقية  تنفيذ 

على اأ�سكال التمييز �سد املراأة. 
على  للدولة  الأ�سا�سي  النظام  وركز 
وحمايتها  الأ����س���رة  ت��ق��وي��ة  اأه��م��ي��ة 
للمجتمع  الأ�سا�سية  ال��ن��واة  كونها 
امل��وؤث��رة يف التنمية  ال��ع��وام��ل  واأح���د 
والبيئية  والقت�سادية  الجتماعية 

والثقافية امل�ستدامة. 
القيم  ت�سكيل  يف  الأ���س��رة  وت�ساهم 
والتقاليد  وال����ع����ادات  وامل��ع��ت��ق��دات 
ال�سائدة يف املجتمع لدى الأبناء وهي 
اأكرث موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية 
جمتمع  ال��ع��م��اين  فاملجتمع  اأه��م��ي��ة 
ي��ح��م��ل خ�����س��ائ�����ص الن���ت���م���اء داخل 
الإطار العام للهوية العمانية ويعلي 
والتوا�سل  الأ���س��ري  الرتابط  قيمة 
للفرد  الج���ت���م���اع���ي  امل���ح���ي���ط  م����ع 
البيئة  ت��ع��د  ل  ف��الأ���س��رة  والأ����س���رة 
ال��ت��ي ي��ن��م��و ف��ي��ه��ا ال��ط��ف��ل فح�سب 
امل��وؤ���س�����س��ة الج��ت��م��اع��ي��ة الأوىل  ب���ل 
ال��ت��ي ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا ن��ق��ل القيم 
لأجيال  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

واحل�ساد  وال���ري  وال��زراع��ة  الع�سل 
والت�سنيع  وال���ت���خ���زي���ن  وال�����ف�����رز 
املخلالت  ���س��ن��اع��ة  م��ث��ل  ال���غ���ذائ���ي 
واملربى والدب�ص و�سناعة ال�سعفيات 
الأع�ساب  من  الأدوي��ة  وا�ستخال�ص 
البحرية  ال��رثوة  منتجات  وت�سنيع 

وغريها من الأن�سطة الإنتاجية. 
وال���رثوة  ال���زراع���ة  وزارة  وح��ر���س��ت 
على  طويلة  �سنوات  منذ  ال�سمكية 
اإبراز دور هذه الفئة يف املجتمع وكان 
لأق�سام املراأة الريفية وال�ساحلية يف 
الزراعية  للرثوة  العامة  املديريات 
مبحافظات  وال�سمكية  واحليوانية 
ال�سلطنة التي تعمل فيها مهند�سات 
موؤهالت  وم�������س���رف���ات  وم���ر����س���دات 
التوعية  ���س��م��ل��ت  وا���س��ح��ة  ج���ه���ودا 
وت���ن���ف���ي���ذ ال�����درا������س�����ات وال�����رام�����ج 
دور  تنمية  اإىل  الهادفة  والأن�سطة 
امل������راأة يف ت��ل��ك امل��ج��ت��م��ع��ات واإب�����راز 
دورها الإنتاجي حتى ي�ساهم ب�سكل 
كبري يف الدخل القت�سادي لالأ�سرة 

العمانية. 
ع�سر  ال�سابع  يف  ال�سلطنة  وحتتفل 

مفاهيم  يف  ال��ت��ط��وي��ر  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اأو  امل���راأة  عمل  ب�ساأن  املجتمع  فئات 
تنميطه بوظائف حمددة كالزراعة 
والرعي اأو العمل املنزيل كما كان يف 
ال�سابق ف�سارت املراأة اليوم تعمل يف 
وبف�سل  والوظائف  الأع��م��ال  اأغلب 
ح�����س��ول��ه��ا ع���ل���ى ف���ر����ص امل�������س���اواة 
والتعليم  الأ����س���ا����س���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
الختيار  ع��ل��ى  وت�سجيعها  ال��ع��ايل 
املختلفة  والكليات  التخ�س�سات  يف 
ال�سلطنة فقد  اأو خ��ارج  داخ��ل  �سواء 
يف  عالية  ن�سب  حتقيق  م��ن  متكنت 
العايل  والتعليم  الأ�سا�سي  التعليم 
مراتب  ع���ل���ى  احل�������س���ول  وك����ذل����ك 
ال��ع��دي��د من  ال��وظ��ائ��ف ويف  عليا يف 
امل���ج���الت امل��ت��خ�����س�����س��ة ال��ت��ي كانت 

حكرا على الرجل . 
لتقريري  اجلامع  التقرير  ويو�سح 
لتفاقية  والثالث  الثاين  ال�سلطنة 
التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء 
يف  ال�����س��ادر  “�سيداو”  امل�����راأة  ���س��د 
حر�ست  ال�سلطنة  اأن  2016م  عام 
ع���ل���ى اله����ت����م����ام ب����اأو�����س����اع امل�������راأة 

املباركة  النه�سة  وهياأت  امل�ستقبل.  
احل�سارية  ال���روؤي���ة  م���ن  ان��ط��الق��ا 
لباين نه�سة عمان احلديثة جاللة 
�سلطان  �سعيد  بن  قابو�ص  ال�سلطان 
العمانية  ل���ل���م���راأة  ع���م���ان  ���س��ل��ط��ن��ة 
املجالت  ك��اف��ة  يف  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا 
امل����راأة م��ع ه���ذا الهتمام  وجت��اوب��ت 
التنمية  م�������س���رية  يف  ف�������س���اه���م���ت 
ال�����س��ام��ل��ة وحت��م��ل��ت امل�����س��وؤول��ي��ة اإىل 
جانب الرجل يف خمتلف الأن�سطة. 

الجتماعية  التنمية  وزارة  وت�سعى 
اإىل  املختلفة  ب��راجم��ه��ا  خ���الل  م��ن 
وبناء قدراتها  امل��راأة  اإمكانات  تنمية 
الفر�ص  واإع���ط���ائ���ه���ا  وم���ه���ارات���ه���ا 
املنا�سبة للم�ساركة يف برامج التنمية 
يف  الفاعلة  امل�ساركة  م��ن  ومتكينها 
جمتمعها  و�سوؤون  الأ�سرية  حياتها 
وتخطيط وتنفيذ الرامج املوجهة 
اأ����س���ك���ال الدعم  ل��ه��ا وت���وف���ري ك��اف��ة 

والتدريب. 
العمانية  امل�������راأة  ح�����س��ول  و����س���اه���م 
العمل  اىل  وخروجها  التعليم  على 
التنمية  جم����الت  يف  وم�����س��ارك��ت��ه��ا 

اأدوارها  دع��م  على  وعملت  الريفية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة مب����ا يف ذل�����ك ع��م��ل��ه��ا يف 
النقدية  غ��ري  الق��ت�����س��اد  ق��ط��اع��ات 
الريفية  امل���راأة  عمل  يحت�سب  حيث 
يف ال���ن���اجت ال��ق��وم��ي ع��ن��د وج����ود اأو 
التجارية  ال�������س���ج���الت  ا����س���ت���خ���راج 
وبطاقات  ال��ب��ل��دي��ة  وال���رتاخ���ي�������ص 
احليازة الزراعية اخلا�سة مب�ساريع 
يف  ا�ستغالهن  وعند  الريفية  امل���راأة 
كم�سانع  الإن��ت��اج  خطوط  م�ساريع 

التمور وغريها. 
وال�ساحلية  الريفية  امل����راأة  وتلعب 
ك����اف����ة حم���اف���ظ���ات  ال���ع���م���ان���ي���ة يف 
الإنتاج  يف  ف��اع��ال  دورا  ال�����س��ل��ط��ن��ة 
الزراعي واحليواين وال�سمكي جنبا 
ال��ت��ي تدفع  اإىل ج��ن��ب م��ع اجل��ه��ود 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ط��ور ق��دم��ا وت�����س��اه��م يف 
تعمل  ح��ي��ث  التنمية  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز 
يف ن�ساطات كثرية ومتعددة يف تلك 
تربية  امل��ج��الت خا�سة يف جم��الت 
الألبان  و�سناعة  والأبقار  الدواجن 
والغزل  وال�������س���اأن  امل���اع���ز  وت���رب���ي���ة 
و�سناعة اجللود وتربية خاليا نحل 

املراأة العمانية لعبت دورًا بارزًا يف م�سرية التنمية

ومن املتوقع اأن تبداأ عملية الندماج هذه يف غ�سون �سهرين تقريباً.
“نحتفل  باير:  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  باومان،  فرينر  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
امل��زارع��ني حول  من  اأوًل يف م�سلحة عمالئنا  ي�سب  ب��اإجن��از مميز  اليوم 
العامل، حيث �سنتمكن من م�ساعدتهم يف تاأمني وحت�سني موا�سم ح�سادهم 
ب�سكل اأكر؛ وثانياً يف م�سلحة م�ساهمينا، لأن هذه ال�سفقة �ست�ساهم يف 
لأننا  الأو�سع،  واملجتمع  امل�ستهلكني  وثالثاً يف م�سلحة  خلق قيمة كبرية؛ 
�سنتمكن من تقدمي اأف�سل املنتجات ملزارعي العامل مل�ساعدتهم على اإنتاج 
غذاء �سحي وباأ�سعار معقولة وبطريقة م�ستدامة. تقدم �سركتنا باعتبارها 
حم��رٍك رائ��ٍد لالبتكار يف جم��ال ال��زراع��ة للموظفني ح��ول العامل فر�ص 
اأهداف ال�ستدامة التي نتبعها يف  عمل جذابة لتطوير مهاراتهم. تتمتع 
�سركتنا بدرجة الأهمية ذاتها التي نوليها لتحقيق اأهدافنا املالية. كما اأننا 

•• دبي-الفجر: 

ال�ستحواذ  عملية  ب��ن��ج��اح  ي��ون��ي��و   7 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي���وم  ب��اي��ر  اأك��م��ل��ت 
ال�سركة  اأ�سهم  ت���داول  ال��ي��وم  ه��ذا  بعد  يتم  ول��ن  مون�سانتو.  �سركة  على 
الوحيد  املالك  الآن  باير  اأ�سبحت  حيث  نيويورك،  بور�سة  يف  الأمريكية 
�سركة  م�ساهموا  �سيح�سل  ال�ستحواذ،  هذا  ومبوجب  مون�سانتو.  ل�سركة 
جمموعة  وعملت  الواحد.  لل�سهم  اأمريكياً  دولراً   128 على  مون�سانتو 
جيه بي مورغان على دعم �سركة باير يف متويل قيمة ال�سراء لأكر عملية 
ا�ستحواذ يف تاريخ ال�سركة. ووفًقا للموافقة امل�سروطة ال�سادرة عن وزارة 
العدل الأمريكية، فاإن اندماج مون�سانتو مع باير ميكن اأن يتم بعد النتهاء 

من عمليات ت�سفية الأ�سول ل�سالح �سركة با�سف. 

ن�سعى اإىل الرتقاء مل�ستوى امل�سوؤولية املتزايدة التي تفر�سها علينا مكانتنا 
كرواد يف جمال الزراعة وتعميق حوارنا مع املجتمعات«.

ل�سركة  ال�سابق  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص  غرانت،  هيو  قال  جهته،  ومن 
يف  ومهمًة  ب��ارزًة  عالمًة  اليوم  ال�ستحواذ  عملية  اإغ��الق  يعد  مون�سانتو: 
املزارعني  جهود  دع��م  اإىل  بالإ�سافة  رائ��دة،  زراعية  �سركة  لإن�ساء  �سعينا 
كوكبنا  ل�سالح  وال�ستدامة  الإنتاجية  من  املزيد  لتحقيق  العامل  ح��ول 
وامل�ستهلكني. اأنا فخور بالطريقة التي عملت بها �سركة مون�سانتو، واأتطلع 

اإىل هذا الندماج الذي �سي�ساعد يف دعم الزراعة احلديثة.
�سيكون  باير،  اإدارة �سركة  ليام كوندون، ع�سو جمل�ص  اأن  بالذكر  وجدير 
امل�سرتك عندما يبداأ تنفيذ الندماج.  املحا�سيل  على ق�سم علوم  م�سرفاً 

وحتى ذلك الوقت، �ستعمل مون�سانتو ب�سكل م�ستقل عن �سركة باير.

�سيواجه حلفاء غا�سبني يف كيبيك

ترامب يتطلع حلل اخلالفات التجارية خالل قمة ال�سبع 
 •• وا�سنطن-اأ ف ب:

دونالد  الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ص  اأع���ل���ن 
اأن�����ه يعتزم  ام�������ص اجل��م��ع��ة  ت���رام���ب 
الدول  جمموعة  قمة  من  ال�ستفادة 
بالتفاقات  ���س��ّم��اه  م���ا  حل���ّل  ال�����س��ب��ع 
ال��ت��ج��اري��ة غ���ري ال��ع��ادل��ة م���ع حلفاء 

الوليات املتحدة.
وك���ت���ب ت���رام���ب ع��ل��ى ت���وي���رت �سمن 
“اأتطلع  �سباحية  تغريدات  �سل�سلة 
التجارية غري  التفاقات  ت�سوية  اىل 
العادلة مع دول جمموعة ال�سبع. اإذا 

مل يحدث ذلك، �سيكون اف�سل«.
جا�سنت  كندا  وزراء  رئي�ص  وي�ستقبل 
ابتداء  ال�سبع  جمموعة  ق��ادة  ت��رودو 
15،45 ت غ يف منتجع  ال�ساعة  من 
فندق  يف  كيبيك  مقاطعة  يف  مالبيه 

فخم يطل على نهر �سان لوران.
قبل  حتى  تلبدت  القمة  �سماء  لكن 
ت����رودو والرئي�ص  ت��وج��ي��ه  ب��دئ��ه��ا م��ع 

اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون واأن��غ��ي��ال مريكل 
وترييزا ماي وجوزيبي كونتي، قرروا 
لالإعراب  القمة  ب��دء  قبل  الجتماع 
تهديداته  م���ن  ���س��ره��م  ن���ف���اد  ع���ن 

بحرب جتارية.
للرئي�ص  وف����ق����ا  ال�����ه�����دف،  ي���ع���د  مل 
الفرن�سي، اإقناع ترامب باإعادة النظر 
يف الر�سوم املوؤملة على واردات الفولذ 
غري  ب��دا  امللياردير  اأن  اإذ  والأمل��ن��ي��وم، 
اإليه  ب��الن��ت��ق��ادات امل��وج��ه��ة  م��ك��رتث 

ووا�سل تهديداته.
وقال ماكرون اإن “ترامب ينفذ وعود 
اأمام  ه��ن��ا  ن��ح��ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  حملته 
ب�سلوكها”.  نتنباأ  اأن  ميكن  �سخ�سية 
ل��ك��ن��ه ق����ال ان����ه ي��ع��ت��زم اإق���ن���اع���ه ب���اأن 
“احلرب التجارية لي�ست يف م�سلحة 

اأحد«.
اأوروب����ا  ب���اأن  مقتنع  “اإنني  واأ����س���اف 
و�ستبقى  وح��دت��ه��ا  ع��ل��ى  ���س��ت��ح��اف��ظ 
عن  متحدثاً  طويل”،  لوقت  كذلك 

اإج���م���اع حول  اإىل  ال��ت��و���س��ل  امل��م��ك��ن 
البال�ستيكي  التلوث  حم��اور:  ثالثة 
للمحيطات وتعليم الفتيات ومكافحة 
العمليات  يف  الأج����ن����ب����ي  ال���ت���دخ���ل 
الدميقراطية. لكن التجارة هي التي 

�ستطغى حقاً على املناق�سات.
ورف��ع الحت��اد الأوروب���ي �سكوى �سد 
الوليات املتحدة اإىل منظمة التجارة 
بالر�سوم  لئ����ح����ة  واأع��������د  ال���ع���امل���ي���ة 
املنتجات  ب��ع�����ص  ����س���د  اجل���م���رك���ي���ة 
الأمريكية مثل الوي�سكي وزبدة الفول 
النارية. لكن  اأو الدراجات  ال�سوداين 
تدخل  مل  النتقامية  التدابري  ه��ذه 
ب��ع��د ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ اذ ع��ل��ى ال����دول 
الأع�ساء اأن توافق على القائمة، غري 
اأن اأملانيا قد تف�سل احلذر خوفاً من 
اأن يقوم دونالد ترامب بفر�ص ر�سوم 

على ال�سيارات الأجنبية قريباً.
قمة  يغادر  من  اأول  ترامب  و�سيكون 
قبل  ال�سبت  �سباح  ال�سبع  جمموعة 

الفرن�سي اميانويل ماكرون انتقادات 
رد بحدة  ال���ذي  ت��رام��ب  دون��ال��د  اإىل 

م�ساء اخلمي�ص.
“اأرجو  ت���غ���ري���دة  يف  ت���رام���ب  وك���ت���ب 
اأن ت��ق��ول��وا ل��رئ��ي�����ص ال�����وزراء ت���رودو 
اإن��ه��م��ا يفر�سان  م��اك��رون  وال��رئ��ي�����ص 
ر�سوماً باهظة على الوليات املتحدة 
جمركية”،  غ��ري  ح��واج��ز  وي�����س��ع��ان 
لروؤيتهما  “اأت�سوق  ي�سيف  اأن  قبل 

غداً«.
و���س��خ��ر ت���رام���ب م���ن ت������رودو ال���ذي 
وذك����ره  “م�ستنكر”،  ب���ان���ه  و���س��ف��ه 
اإىل  ت�سل  ر�سوماً  تفر�ص  ب��الده  ب��اأن 

%300 على احلليب.
وه��اج��م يف ت��غ��ري��دة اأخ����رى الحت���اد 
“خف�سوا  ب��ق��ول��ه  وك���ن���دا  الأوروب�������ي 
و�سنفعل  الأخرى  الر�سوم واحلواجز 

اأف�سل منكم!«
ا�ستقباًل  ت��رام��ب  يلقى  اأن  وي��ت��وق��ع 
ف������ات������راً، ف������الأوروب������ي������ون الأرب�����ع�����ة: 

ت�سكيل جبهة م�سرتكة.
�ستذهب  ال��ذي  امل��دى  معرفة  ويبقى 
اأن يتم  اإل��ي��ه ال��ي��اب��ان ال��ت��ي ل ت��ري��د 
تهمي�سها يف املفاو�سات بني وا�سنطن 
احلكومة  وكذلك  ال�سمالية،  وكوريا 
الإيطالية اجلديدة ال�سعبوية واأملانيا 
وا�سنطن  ب�����س��ي��ا���س��ة  ت����اأث����راً  الأك������رث 

النتقامية من �سائر الأوروبيني.
مل ي�ست�سغ ترودو اأن تتذرع وا�سنطن 
ر�سوم  ل��ف��ر���ص  القومي”  “بالأمن 
الكنديني.  والألومنيوم  الفولذ  على 
وعن ذلك قال اخلمي�ص “كنت مهذباً، 
كنا  لكننا  حم��رتم،  ب�سكل  وت�سرفت 
على ال����دوام ���س��دي��دي احل��ر���ص على 
ب��ل��دن��ا وم��واط��ن��ي��ن��ا وعلى  م�����س��ال��ح 

قيمنا«.
موقفه  عن  الفرن�سي  الرئي�ص  وعر 
التغريدات  م�ساعفاً  مماثلة،  بلهجة 

�سد “قانون الأقوى” و”الهيمنة«.
اأن������ه من  ت��ع��ت��ق��د  اأوت���������اوا  ت������زال  ول 

متوجهاً  نظرائه  م��ن  قليلة  �ساعات 
مبا�سرة اإىل �سنغافورة حل�سور القمة 
املقررة يف 12 يونيو مع زعيم كوريا 

ال�سمالية.
وال�سورة  امل��ع��ت��اد  العمل  غ���داء  وب��ع��د 
اجلماعية  واجل���ل�������س���ات  اجل��م��اع��ي��ة 
�سيتناول  ال��ث��ن��ائ��ي��ة،  والج��ت��م��اع��ات 
الع�ساء  ال�سبعة يوم اجلمعة  الزعماء 
ميلكه  كيبيك  يف  تقليدي  م��ن��زل  يف 
اأطباق  من  قائمة طعام  مع  فرن�سي، 

حملية اأعدت بعناية.

تراجع اقت�ساد اليابان 
بعد عامني من النمو 

•• طوكيو-اأ ف ب:

تراجع القت�ساد الياباين للمرة الأوىل منذ عامني يف مطلع العام احلايل 
ال�سهر  ���س��درت  اأول��ي��ة  اأرق��ام��ا  وت��وؤك��د  ام�����ص  ن�سرت  ر�سمية  اأرق���ام  بح�سب 

املا�سي.
من  الول  ال��رب��ع  يف   0،2% بن�سبة  ال��ع��امل  يف  الثالث  القت�ساد  وت��راج��ع 
ال��ع��ام 2018 ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ال��ف��رتة نف�سها م��ن ال��ع��ام ال�����س��اب��ق، م��ا يوؤكد 
الرقام الأولية وذلك بعد منو ب%0،1 يف نهاية 2017، بح�سب املكتب 

العالمي للحكومة.
الأرقام  مع  باملقارنة  بقليل  اأف�سل  اأداء  على  يعولون  اقت�ساد  خراء  وكان 
باملقارنة  ب0،1%  تراجع  على  وبالتايل  مايو  اأوا���س��ط  يف  املعلنة  الأول��ي��ة 
مع الف�سل ال�سابق. اإل انه واذا كانت ال�ستثمارات اأقوى مما كان معتقدا 
)+%0،3 بدل من تراجع ب0و%21( فاإن ا�ستهالك ال�سر تراجع بدل 
وي�سكل هذا  من ان يظل على حاله، بينما بقيت ال�سادرات قوية +0،65. 
الرتاجع نهاية لثمانية ف�سول من النمو املتوا�سل وهي �سل�سلة مل ت�سهدها 
هو  الياباين  القت�ساد  ك��ان  عندما  املا�سي  ال��ق��رن  ثمانينات  منذ  ال��ب��الد 

القوى يف العامل.
الوزراء �سينزو  وت�سكل هذه الرقام �سربة لل�سيا�سات القت�سادية لرئي�ص 
اأ�سواق  اأن خراء القت�ساد يتوقعون تعافيا �سريعا مع ت�سحن يف  اآبي، مع 

العمل بينما ثقة يف جمال العمال ل تزال قوية.
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مكتبة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفانو�ص
رخ�سة رقم:CN 1430883 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�سوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك الليايل للمجوهرات )�ص.ذ.م.م(
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم 269248         بتاريخ :2017/3/5   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�س��م: الليايل للمجوهرات )�ص.ذ.م.م(

وعنوانه: حمل ملك مركز اجلمريا بردبي، �ص. ب: 39282، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة: 14
CHARMSDAY بالأحرف الالتينية بخط مميز باللون الوردي،  و�سف العالمة:عبارة عن كلمة 
اأحرف  وفوقهما  ال��رم��ادي،  باللون  مميز  بخط  الالتينية  ب��الأح��رف   JEWELLERY كلمة  وحتتها 

لتينية C D باللونني الأزرق و الوردي على التوايل كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�س��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند اإ�ستخدام احلرفني )CD( مبعزل عن العالمة و بالأو�ساع 

الأخرى.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  9  يونيو 2018 العدد 12347

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك

V :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية
املودعة بالرقم: 290430         بتاريخ :2018/4/10

با�س��م: كافا كافيه
وعنوانه: ال�سارقة - دولة المارات العربية املتحدة - امارة ال�سارقة مويلح خلف �سارع املدينة 

.moh.hassan35@yahoo.com:اجلامعية - هاتف:0527001411 - �سندوق الريد:63428 - امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ، الإيواء املوؤقت

ب�سكل  باللون الخ�سر  الالتينية  باللغة   v التجارية عبارة عن حرف  العالمة:العالمة  و�سف 
 v مميز ومن فوق احلرف نقطتني باللون الخ�سر ترمزان لتح�سري القهوة ومن ا�سفل احلرف

كلمة Cafe باللغة الالتينية باللون الخ�سر ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات: .

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

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  9  يونيو 2018 العدد 12347

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:
OmmeR Kutty KutTea Cafe  KutTeaCafe

املودعة بالرقم: 288547         بتاريخ :2018/3/6
با�س��م: كافترييا الفهد العربي

وعنوانه: ال�سارقة - دولة المارات العربية املتحدة - امارة ال�سارقة املمزر �سارع التعاون حمل رقم 1 ملك 
حممد �سعيد حممد الزبيدي - هاتف:0554613167 - �سندوق الريد:2108

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ، الإيواء املوؤقت

�سورة  بداخلها  دائ��رة  بداخله  يوجد  اللون  ا�سفر  م�ستطيل  عن  عبارة  التجارية  العالمة:العالمة  و�سف 
لبريق مكتوب يف جانب البريق كلمة OmmeR Kutty باللغة الالتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز 
ومن العلى كلمة KutTea باللغة الالتينية باللون ال�سود يتميز حرف T باللون البي�ص ويف اجلانب 
ب�سكل  ال�سود  باللون  الالتينية  باللغة   Cafe البريق كلمة  ا�سفل  �سكل وردة مميز ومن  المين والي�سر 

مميز ومن ا�سفل الدائرة كلمة KutTeaCafe باللغة الالتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق خا�ص عن الكلمات TEA.CAFE كل 

على حدة يف الو�سع العادي .
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  9  يونيو 2018 العدد 12347
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الفجر الريا�ضي

للنا�سئات  الوطني  منتخبنا  ت�سدر 
البطولة  ����س���ن���ة،   15 حت����ت  )اأ( 
�سنة،  الرم�سانية الودية حتت 18 
ك����رة القدم  ت��ن��ظ��م��ه��ا جل��ن��ة  ال���ت���ي 
بنت  فاطمة  واأك��ادمي��ي��ة  لل�سيدات 
مبارك للريا�سة الن�سائية بالتعاون 
ال���ك���رة، خ����الل الفرتة  م���ع احت�����اد 
اجلاري،  ال�سهر  من   9 اإىل   7 من 
اأكادميية  على  امل�ستحق  ف��وزه  بعد 
 ،1/6 بنتيجة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  دب���ي 
للبطولة،  الف��ت��ت��اح��ي��ة  امل���ب���اراة  يف 
اأم�ص  ي��وم  م�ساء  جمعتهما  وال��ت��ي 
الول اخلمي�ص، على ملعب الع�سب 
ال�������س���ن���اع���ي مب���ق���ر احت�������اد ال���ك���رة 

باخلوانيج يف دبي.
الوطني،  منتخبنا  اأه����داف  �سجل 
املزروعي  غريب  �سندية  الالعبات 

�سهد  ال�سحي،  �سجون  “هدفني”، 
وغالية  اإب����راه����ي����م،  م�����وزة  خ���ال���د، 
الالعبة  �سجلت  فيما  عبدالرزاق، 
دبي  اأكادميية  ه��دف  بطوطي  ريتا 
الوحيد من ركلة جزاء يف الدقيقة 

الأخرية من عمر املباراة.
فيما انتهت املباراة الثانية والأخرية 
للبطولة،  الف���ت���ت���اح���ي  ال���ي���وم  يف 
ل�����س��ال��ح م��ن��ت��خ��ب ال��ن��ا���س��ئ��ات )ب( 
وال���ذي متكن من  �سنة،   15 حت��ت 
للمباراة،  ال��ث��الث��ة  ال��ن��ق��اط  ح�سد 
ع��ل��ى ح�����س��اب اأك��ادمي��ي��ة دب���ي لكرة 
بنتيجة  ذات���ه،  امللعب  على  ال��ق��دم، 
البطولة،  و�سافة  ليحتل   ،2/5
دبي  اأكادميية  فريقي  تذيل  بينما 
لكرة القدم املجموعة بدون نقاط.

الوطني،  منتخبنا  اأه����داف  �سجل 

�سعد،  رمي  ع��ب��دال��رح��م��ن،  عائ�سة 
وغ������دي������ر علي  خ������ال������د،  ف����اط����م����ة 
هديف  ���س��ج��ل  ب��ي��ن��م��ا  “هدفني”، 
اأك���ادمي���ي���ة دب����ي، ال��الع��ب��ة اأدري�����ان 

األفون�سو.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، اأ�������س������ادت ح���وري���ة 
منتخب  م�������درب�������ة  ال������ط������اه������ري 
الذي  اجليد  بامل�ستوى  النا�سئات، 
مباراتي  خ��الل  ال��الع��ب��ات  قدمته 
موؤكدة  للبطولة،  الفتتاحي  اليوم 
ع��ل��ى اأن ال��ه��دف م��ن ه���ذه ال���دورة 
الرم�سانية، كان حا�سراً ووجدناه 
حيث  ال���ي���وم،  م��ب��ارات��ي  يف  يتحقق 
لعبات  ج���م���ي���ع  ب����اإ�����س����راك  ق���م���ن���ا 
الأ�سا�سيات  ال��ن��ا���س��ئ��ات  م��ن��ت��خ��ب 
لفريقني  وق�سمناهم  والحتياط، 
)اأ،ب(، ومت جتربتهن كلهن خالل 

والثانية،  الأوىل  امل���ب���اراة  ���س��وط��ي 
وهناك هدف رئي�سي اأخر، األ وهو 
ا���س��ت��ط��اع��ت��ن��ا جت���رب���ة جميع  ع����دم 
يف  للمنتخب  املن�سمني  الالعبات 
املباريات الر�سمية، اأما اليوم فكانت 
حيث  للتجربة،  �سانحة  الفر�سة 
حار�سات  خم�ص  اإ�سراك  من  متكنا 
م����رم����ى خ������الل ����س���وط���ي امل����ب����اراة 
اأننا خالل الفرتة  الأوىل، وخا�سة 
حار�سة  على  الع��ت��م��اد  مت  املا�سية 
لنا  �سنحت  بالتايل  اأ�سا�سي،  ب�سكل 
فر�سة كبرية لتجربتهن، للوقوف 

على م�ستواهن.
واأ�سافت الطاهري، اأن هذه الدورة 
ُتقام  اأن  راأينا  وتدريبية،  تن�سيطية 
يف جو من التناف�ص والإحتكاك بني 
الالعبات، كفكرة اأف�سل من جمرد 

وخو�ص  للمنتخب  جت��م��ع  اإق���ام���ة 
اليوم  وث���ب���ت  ي���وم���ي���ة،  ت���دري���ب���ات 
�سحة فكرتنا، حيث ظهرت لعبات 
املنتخب  ل��ق��وام  ح��دي��ث��اً  من�سمات 
ال���وط���ن���ي ل���ل���ن���ا����س���ئ���ات حت����ت 15 
اإثبات  ���س��ن��ة، وال���الت���ي مت��ك��ن م���ن 
لرتداء  وا�ستحقاقهن  ج��دارت��ه��ن 
ومنهم  الإم���ارات،  منتخب  قمي�ص 
الفريق  ع��ب��ي��د يف  م���رمي  ال��الع��ب��ة 
قائمة  �سمن  تكن  مل  وال��ت��ي  )اأ(، 
غرب  بطولة  يف  الوطني  منتخبنا 
اآ�سيا يف �سهر اإبريل املا�سي، واأي�ساً 
ف��اط��م��ة خ��ال��د يف فريق  ال��الع��ب��ة 
�سجون  الالعبة  قدمت  كما  )ب(، 
رائ��ع، وكانت  ال�سحي م�ستوى فني 
ال��ي��وم، متابعة،  ال��الع��ب��ات  اأف�����س��ل 
رك��زن��ا ال��ي��وم ك��ذل��ك ع��ل��ى لعبات 

ال���ه���ج���وم وال�����دف�����اع، وخ���ا����س���ة اأن 
الالعبات  قلة  من  يعاين  املنتخب 
لدينا  وم���ازال  اخلطني،  هاذين  يف 

الالعبات  لتجربة ومتابعة  يومني 
اأكرث، حتى يقدمن اأوراق اعتمادهن 
�سمن الت�سكيلة الأ�سا�سية ملنتخبنا 

لال�ستحقاقات  مت��ه��ي��داً  ال��وط��ن��ي، 
الت�سفيات  يف  ال��ق��ادم��ة  الر�سمية 

الآ�سيوية.

يف اليوم الفتتاحي للبطولة الرم�سانية لكرة قدم ال�سيدات

منتخبنا الوطني للنا�سئات )اأ( يف ال�سدارة ب�سدا�سية تهديفية

ال�سريفي يكرم جلنة دوري املحرفني جلهودها يف اإجناح »فرن رم�سان«
عام  م��دي��ر  ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  ك��رم 
�سرطة اأبوظبي جلنة دوري املحرتفني من اأندية العني 
اإجناح  يف  للم�ساركة  ي��ا���ص  وب��ن��ي  وال��ظ��ف��رة  واجل��زي��رة 
الإعالم  اإدارة  نفذتها  ال��ت��ي  رم�سان”  “فرن  م��ب��ادرة 
التوعية  حملة  �سمن  ال��ق��ي��ادة  ���س��وؤون  بقطاع  الأم��ن��ي 
الأمنية واملجتمعية التي اأطلقتها حتت �سعار “رم�سان 

اأمن واأمان«.

وتثقيفية  توعوية  فيديو  ر�سائل  بثت  امل��ب��ادرة  وك��ان��ت 
قدمها لعبو اأندية جلنة دوري املحرتفني لكرة القدم 
وقدمت ن�سائح للجمهور يف خمتلف الق�سايا ال�سرطية 
والأمنية واملرورية واملجتمعية ونبهت قائدي املركبات 
الإفطار  ب��وق��ت  للحاق  ال��زائ��دة  ال�سرعة  خم��اط��ر  م��ن 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى الل���ت���زام ب��اإي��ق��اف م��رك��ب��ات��ه��م بطريقة 
الرتاويح  �سالة  يف  امل�ساجد  اأم��ام  خ�سو�سا  �سحيحة 

املت�سولني  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  املجتمع  اأف����راد  وحت��ذي��ر 
و�سرورة الإبالغ عنهم وغريها من الر�سائل الهادفة.

جلنة  م��ع  والتن�سيق  التعاون  اأبوظبي  �سرطة  وثمنت 
اأهداف  حتقيق  يف  الحت���اد  وج��ري��دة  املحرتفني  دوري 
للتوا�سل  من�ساتها  خمتلف  على  ن�سرت  التي  امل��ب��ادرة 
دوري  ح�����س��اب��ات جل��ن��ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الج��ت��م��اع��ي 

املحرتفني وجريدة الحتاد.

�ساكر علي يف �سدارة الدور النهائي

 لبطولة عام زايد الرم�سانية للبولينج 
ت�سدر لعب منتخبنا الوطني للبولينج �ساكر علي وبطل اخلليج 
للبولينج  الرم�سانية  زاي��د  عام  لبطولة  العام  الرتتيب  واأ�سيا 
اأم�ص  ليلة  اختتمت  ،وال��ت��ي  اأدن���وك  �سركة  برعاية  اأقيمت  التي 
الريا�سية  زايد  للبولينج مبدينة  ال��دويل  ب�سالة مركز خليفة 
يف اأب����و ظ��ب��ي وال���ت���ي ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة اأك����رث م���ن 120 لعبا 
التعاون يف مقدمتها  دول  وبع�ص  الدولة  م�ستوى  على  ولعبة 
التي  الثالثة  الفئات  و�سلطنة عمان �سمن  والكويت  ال�سعودية 
�سمتها البطولة، وقد جاءت �سدارته وتاأهله للدور النهائي على 
ح�ساب 12 لعبا ولعبه واحده والذين جاء تاأهلهم من اأ�سل 
واحدة  �سيده  بينهم   املرحلة من  تلك  بلغوا  لعبا ولعبه   24
من  ر�سيدهم  معدل  جت��اوز  وق��د  مار�سيل  ي��ول  الفلبينية  ه��ي 

البطولة  تلك  بطل  تتويج  و�سيتم  نقطة.   200 ف��وق  النقاط 
والذي  درهم  األف   25 الذهبي مببلغ  بلقبها  والفائز  املفتوحة 
ميثل حافز املركز الأول الذهبي، ويح�سل �ساحب املركز الثاين 
الو�سيف الف�سي على مبلغ 12 األف درهم وللثالث الرونزي 
الثاين  املركز  حتى  امل��ادي  التكرمي  وي�سمل  دره��م  9اآلف  مبلغ 
املرحلة  لتلك  العام  الرتتيب  يف  الثاين  املركز  يف  وح��ل  ع�سر.. 
لعب منتخب �سباب �سلطنة عمان وبطل اخلليج ال�سابق ح�سن 
اخلرو�سي مبعدل 219 ، ويف املركز الثالث جاء لعب منتخبنا 
لل�سباب خمي�ص ال�سام�سي مبعدل 215. وح�سب الرتتيب جند 
لعب منتخبنا ها�سم الها�سمي  يف املركز الرابع ، ثم الفلبينية 
،والفلبيني جني ورجنا�ص  �ساد�سا  املهري  يول مار�سيل، واحمد 

،ثم عي�سى �سيف �سامل ، وتراجع الدويل املت�سدر ال�سابق ح�سني 
تلك  العودة خالل  على  ق��ادر  اأن��ه  اإل  التا�سع  للمركز  ال�سويدي 
املرحلة بخرته امليدانية ملراكز املقدمة ، واحتل املركز العا�سر 
ع�سر  والثاين  امل��رزوق��ي  ،ث��م حممد  ايفان�ص  ج��وردان  الفلبيني 
املرحلة  تلك  اأب���رز مفاجاآت  وك��ان��ت  ال��زي��ودي،  با�سل  الإم��ارات��ي 
20 بعدما  تراجع الدويل �سلطان حممد القبي�سي للمركز ال 
اأن كان �سمن لعبي ال�سدارة واحتل بطل بطولة ال�سباب خالل 
17 ،و�سمت قائمة ال  تلك البطولة نهيان القبي�سي املركز ال 
اأبناء  وحممد  اأحمد  املرحلة  تلك  ت�سفيات  خا�ست  التي   24
�سمن  الري�ص  اأب���و  يا�سر  املخ�سرم  ال�سعودي  البولينج  لع��ب 

الع�سرين الأوائل.

طرح 100 األف تذكرة اإ�سافية 
ملباريات كاأ�ش العامل 

التي  العامل  كاأ�ص  ملباريات  اإ�سافية  األف بطاقة   100 اعلن الحتاد الدويل لكرة القدم” فيفا” عن طرح 
ت�ست�سيفها رو�سيا وتنطلق فعالياتها يف 14 يونيو اجلاري و ت�ستمر حتى 15 يوليو املقبل.

ونقلت وكالة النباء الرو�سية �سبوتنيك عن املوقع الر�سمي للفيفا اأنه مت بيع 2403116 تذكرة ملباريات 
بطولة كاأ�ص العامل رو�سيا 2018 و ان ن�سبة 54 يف املائة ،اأي ما يعادل 797871 تذكرة مت �سراوؤها من 

قبل امل�سجعني الرو�ص.
ويتناف�ص يف بطولة كاأ�ص العامل احلدث الكروي الأكر والأبرز يف العامل خالل الأ�سبوع املقبل 32 منتخبا 
املباريات يف مدن عدة ،منها مو�سكو و�سان بطر�سبورغ وقازان و�سوت�سي حيث قامت رو�سيا ببناء  و�ستقام 

وجتديد 12 ملعبا يف 11 مدينة رو�سية.

الت�سفيات  مفاجاأة  القدم،  لكرة  اي�سلندا  منتخب  حقق 
قبل  متتالية  هزائم  ثالثة  بعد  تعادل  اول  الأوروب��ي��ة، 
2018 يف رو�سيا، وذلك يف مباراته  انطالق مونديال 
ال���س��ت��ع��دادي��ة الأخ������رية م���ع ن��ظ��ريه ال���غ���اين 2-2 يف 

ريكيافيك.
الأول  ال�سوط  يف  نظيفني  بهدفني  اي�سلندا  وتقدمت 
عر كاري ارنا�سون والفريد فينبوغا�سون، لكنها ف�سلت 
يف املحافظة على هذا التقدم يف ال�سوط الثاين وبالتايل 
يف   2018 مل��ون��دي��ال  ا�ستعداداتها  �سمن  ف��وز  حتقيق 

رو�سيا من 14 يونيو اىل 15 يوليو.
وقل�ص قا�سم نوهو الفارق قبل ان يدرك توما�ص بارتي 

التعادل.

يف  التا�سعة  املجموعة  ت�����س��درت  ال��ت��ي  اي�سلندا  وك��ان��ت 
واوكرانيا  ك��روات��ي��ا  ح�ساب  على  الوروب��ي��ة  الت�سفيات 
الرنوج  ام��ام  املا�سي  ال�سبت  �سقطت  وفنلندا،  وتركيا 

.80 الدقيقة  حتى   1-2 تقدمت  ان  بعد   3-2
وا�ستهلت اي�سلندا ا�ستعداداتها بعد الت�سفيات الوروبية 
ان  قبل  ي��ن��اي��ر،   14 يف   1-4 اندوني�سيا  على  ب��ال��ف��وز 
امام  ثم  مار�ص،   24 يف  املك�سيك �سفر3-  ام��ام  تخ�سر 

البريو 1-3 يف 30 منه.
واوق���ع���ت ق��رع��ة امل��ون��دي��ال اي�����س��ل��ن��دا ���س��م��ن املجموعة 
البطلة،  و���س��ي��ف��ة  الرج���ن���ت���ني،  ج���ان���ب  اىل  ال���راب���ع���ة 
الت�سفيات  يف  خلفها  حلت  ال��ت��ي  وك��روات��ي��ا  ونيجرييا 

وتاأهلت من امللحق.

تعــادل اأول بعـــد ثالثــــة 
هـزائـــم لآي�سلنـــدا 
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يف اإطار حر�ص هيئة كهرباء ومياه 
املوظفني،  �سعادة  تعزيز  على  دب��ي 
جزءاً  الريا�سة  جعل  يف  والإ���س��ه��ام 
م���ن ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي، 
الريا�سية  الهيئة بطولتها  اأطلقت 
التي   ،2018 ل��ع��ام  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
يوليو   8 حتى  مناف�ساتها  ت�ستمر 
�سعيد  ال�سيخ  ق��اع��ات  يف   2018
العاملي؛  ال���ت���ج���اري  دب�����ي  مب���رك���ز 
وت�����س��م��ل ري��ا���س��ات ع���دة م��ن��ه��ا كرة 
ال���ري�������س���ة، وك�������رة ال�������س���ل���ة، وك����رة 
وتن�ص  ال����ق����دم،  وك������رة  ال����ط����ائ����رة، 
بينما  وال���ك���ري���ك���ي���ت؛  ال����ط����اول����ة، 
مناف�سات  يف  الهيئة  فريق  ي�سارك 
كرة ال�سلة على الكرا�سي املتحركة، 
لأ�سحاب  دب����ي  ن�����ادي  يف  امل���ق���ام���ة 
الهمم، و�سباق ند ال�سبا للدراجات 
امل�سائي،  »نا�ص«  وحت��دي  الهوائية، 
ند  دورة  مناف�سات  فعاليات  �سمن 

ال�سبا الريا�سية 2018.

وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير، 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: حتر�ص 
مب�سوؤوليتها  الل��ت��زام  على  الهيئة 
املجتمعية جتاه املوظفني وحتقيق 
ل��روؤي��ة �سيدي  ���س��ع��ادت��ه��م، ت��ن��ف��ي��ذاً 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
دبي،  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
رعاه اهلل، بجعل مدينة دبي املدينة 
الأ�سعد عاملياً، وباأن تكون الريا�سة 
جزءاً من ثقافة املجتمع الإماراتي. 
الهيئة  موظفي  ت�سجيع  وي�سعدنا 
والقطاعات  الإدارات  خمتلف  من 
باعتبارها  الريا�سة  تر�سيخ  على 
يومية،  ومم���ار����س���ة  ح��ي��اة  اأ����س���ل���وب 
وذل������ك م����ن خ�����الل اإ����س���راك���ه���م يف 
البطولت الريا�سية املختلفة على 
جميع امل�ستويات، واإقامة الفعاليات 
الداخلية  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال�������دورات 

بالهيئة؛ ملا للريا�سة من اأثٍر عظيم 
على تهذيب النف�ص و�سقل املهارات 
اجلماعي،  ال���ع���م���ل  روح  وت���ع���زي���ز 
وتعزيز  الإي�����ج�����اب�����ي،  وال���ت���ف���ك���ري 
العالقات  وتوطيد  الأ���س��ري،  اجل��و 
الأخ���وي���ة، ومت��ك��ني امل��وظ��ف��ني من 
الهيئة  وق��ط��اع��ات  اإدارات  خمتلف 
م���ن ال���ت���ع���ارف ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م خارج 
اأوق�����ات ال��ع��م��ل؛ م���ا ي��ع��زز ولءه���م 
ال��وظ��ي��ف��ي، وي����وؤث����ر اإي���ج���اب���اً على 
ويف  وال�سخ�سية.  املهنية  حياتهم 
تنظيم  على  نحر�ص  الإط����ار،  ه��ذا 
الرم�سانية  الريا�سية  البطولة 
يرثي  مبا  الهيئة  ملوظفي  ع��ام  كل 
الف�سيل،  لل�سهر  ال�سامية  القيم 
ظل  يف  والإيجابية  ال�سعادة  ويعزز 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل حم��ف��زة ع��ل��ى الإب�����داع 

والإنتاج.
من  الهيئة  اأن  اإىل  الطاير  واأ���س��ار 
امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة ال���رائ���دة يف 

الدولة،  الريا�سية يف  امل�سرية  دعم 
البطولت  تنظيم  �سواًء من خالل 
املناف�سات  امل�ساركة يف  اأو  الداخلية، 
والبطولت املختلفة ورعايتها على 

امل�ستويني املحلي والوطني.
وق����ال ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف الأك�����رف، 
لقطاع  للرئي�ص  التنفيذي  النائب 
الب�سرية،  وامل�����وارد  الأع���م���ال  دع���م 
ورئي�ص اللجنة الريا�سية بالهيئة: 
الريا�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ط��ول��ة  ت���اأت���ي 
الهيئة  جهود  اإط��ار  يف  الرم�سانية 
خمتلف  يف  امل���وظ���ف���ني  لإ������س�����راك 
وعلى  عليهم  تعود  التي  الفعاليات 
الهيئة بالنفع، وي�سمل ذلك خمتلف 
والجتماعية  الثقافية  الفعاليات 
منها  ي�ستفيد  ال��ت��ي  وال��ري��ا���س��ي��ة 
الإن�ساين  اجل��ان��ب  على  امل��وظ��ف��ون 
وال�������س���خ�������س���ي وامل����ه����ن����ي. وت����وؤم����ن 
هي  الب�سرية  م��وارده��ا  ب��اأن  الهيئة 
فاإنها  ول��ذا  احلقيقي،  مالها  راأ����ص 

على  ال���ع���م���ل  يف  ج����ه����داً  ت���دخ���ر  ل 
اإ����س���ع���اده���م وت���وف���ري ج��م��ي��ع اأوج����ه 
قدراتهم  لتطوير  الالزمة  الدعم 
نحو  لإمكانياتهم  العنان  واإط��الق 
اأف���ق رح��ب��ة م��ن الإب�����داع والبتكار 
ت�سودها  م���ت���م���ي���زة  ب��ي��ئ��ة  ظ����ل  يف 
الإن�ساين  وال��ت��ق��ارب  التناغم  روح 

والثقايف.
كهرباء  هيئة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ا�سرتاتيجي  ���س��ري��ك  دب���ي  وم���ي���اه 
للن�سخة ال�ساد�سة من دورة ند ال�سبا 
رم�سان  ���س��ه��ر  خ���الل  ال��ري��ا���س��ي��ة 
البطولة  تنظيم  وي���اأت���ي  امل���ب���ارك. 
العام  ه��ذا  الرم�سانية  الريا�سية 
ع���ق���ب ال���ن���ج���اح امل���ت���وا����س���ل ال����ذي 
الآخر  تلو  ع��ام��اً  البطولة  حتققه 
الأف�������راد والفرق  ع����دد  م���ن ح��ي��ث 
امل�����س��ارك��ة م���ن ج��ه��ة، وال��ت��ط��ور يف 
وال�سعادة  الإيجابية  وتعزيز  الأداء 

من جهة اأخرى.

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم بطولتها الريا�سية 
الرم�سانية لعام 2018

مدرب ا�سراليا يدفع من جيبه اخلا�ش اأتعاب م�ساعديه 
ا�سرتاليا  مارفيك مدرب منتخب  فان  الهولندي بريت  اأعلن 
م�ساعديه  اأت��ع��اب  اخلا�ص  جيبه  من  �سيدفع  ان��ه  القدم  لكرة 
ق���درة الحتاد  ع��دم  ب�سبب   ،2018 رو���س��ي��ا  م��ون��دي��ال  خ��الل 
الأ����س���رتايل ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى ت��وف��ري م��ي��زان��ي��ة للتعاقد مع 

م�ساعدين جدد.
و�سرح فان مارفيك )66 عاما( يف مقابلة مع يرفاك�ص ميديا 
احدى اأكر و�سائل العالم ال�سرتالية “اذا كنت ترغب يف ان 
حت�سل على فر�سة يف املونديال، فهذه التفا�سيل مهمة. يجب 
املك  ل  لأنني  امل�ساعدون  اليهم  احتاج  حمرتفني.  نكون  اأن 
مع  العمل  علّي  املنتخب،  م�سوؤولية  ت��ويل  اأج��ل  وم��ن  ال��وق��ت. 

اأ�سخا�ص اأعرفهم«.
فان  م���ارك  م��واط��ن��وه  رو���س��ي��ا  يف  الهولندي  امل���درب  و�سيعاون 

فيلدي،  دن  فان  وتاكو  ديرك�ص  يورغن  رويل كومون،  بوميل، 
اإ�سافة اإىل حمللني اإثنني للفيديو ومراقبني اإثنني للمنتخبات 

املناف�سة.
وت��اب��ع ف��ان مارفيك، ال��ذي تعاقد م��ع الحت���اد ال���س��رتايل يف 
ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي ب��ع��د ال��رح��ي��ل امل��ف��اج��ىء ل��ل��م��درب ال�����س��اب��ق اآجن 
من  ي���روا  اأن  م�ساعدي  على  “يتوجب  ق��ائ��ال  بو�ستيكوغلو، 

خالل عيني ومعرفة ماذا اأريد اأن اأفعل«.
لدي  لي�ص  ولكن  ا�سرتاليني،  م��ع  العمل  اح��ب  “كنت  اأ���س��اف 
الفر�سة  ل��دي  ولي�ص  الوقت  يتطلب  عليهم  التعرف  الوقت. 

ال�سانحة لذلك«.
وف�سل فان مارفيك يف قيادة منتخب هولندا للفوز باأول كاأ�ص 
 2010 م��ون��دي��ال  نهائي  يف  �سقط  بعدما  ت��اري��خ��ه  يف  عاملية 

بخ�سارته امام ا�سبانيا �سفر1- بعد متديد الوقت، وهو �سيقود 
منتخب ا�سرتاليا حتى نهاية املونديال و�سيتقا�سى 650 األف 

يورو )760 األف دولر( خالل هذه الفرتة.
ال�سعودي  املنتخب  ت��دري��ب  م��ن  اأق��ي��ل  ال��ذي  الهولندي  وختم 
بعدما جنح يف قيادته لبلوغ املونديال للمرة اخلام�سة يف تاريخ 
بالعمل  طريقتي  امل�ساعدون  “يعرفون  قائال  “الأخ�سر”، 
اأن��ه��م ي��اأت��ون م��ن اجل  واأ���س��ل��وب اللعب، واأن���ا اعرفهم واأع���رف 

التحدي ولي�ص من اجل املال«.
جانب  اىل  الثالثة  املجموعة  يف  ال�سرتايل  املنتخب  وي�سارك 
مباراتها  ا���س��رتال��ي��ا  وت��خ��و���ص  وال���دمن���ارك.  وال��ب��ريو  فرن�سا 
16 يونيو، �سمن املونديال الذي يقام  الأوىل �سد فرن�سا يف 

بني 14 يونيو و15 يوليو.

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2017/940  ا�ستئناف جتاري 
القامة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للتكنولوجيا  مثيما  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حكمت املحكمة بقبول ال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف 
يف �س�اأن املبلغ املق�سي به يجعله مبلغ )618754.12( دول امريكي او ما يعادله 
�سدها  امل�ستاأنف  وب��ال��زام  ذل��ك  ع��دا  فيما  احلكم  وبتاأييد  الم��ارات��ي  بالدرهم 
مبثابة  حكما   . امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره���م  ال��ف  ومبلغ  امل�ساريف  الثانية 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
            يف  الدعوى 2018/6  دعاوى م�ستعجلة مدنية

القامة  الهند�سية جمهول حمل  املدعي عليه/�سيجنيت�سر لال�ست�سارات  اىل 
اح��م��د علي  ������ص.ذ.م.م وميثله:حممد  ل��الن�����س��اءات  امل��دع��ي/اأوف�����س��ي��ت  ان  مب��ا 
ب�سفة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ها�سم  بو  عبدالرحمن 
م�ستعجلة بتعيني خبري هند�سي والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق:2018/6/19 ال�ساعة:11:00�ص بالقاعة:ch.1.C.15 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1876 تنفيذ جتاري
بينوج  ذ.م.م 2-  الع��الن��ي��ة  ال��و���س��ائ��ل  ل��ت��ج��ارة  ���س��ك��وب  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
فايلومران كري�سان 3- �سيدهارت ماهي�ص دافى ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية 
�سكوب لتجارة الو�سائل العالنية ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  وق��دره )894359.52( درهم 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1834 تنفيذ جتاري
حداد  ا�سعد   -2 فردية(  )موؤ�س�سة  )كوم�سيك(  �سكيوريتى  كوميونيكي�سنز  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حمل  جمهول  )كوم�سيك(  �سكيوريتى  كوميونيكي�سنز  ملديونية  �سامن  وكفيل  مالك  ب�سفته 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )746764.64( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 1- بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)665.156.64( درهم والفائدة عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف:2017/5/4 
وحتى ال�سداد التام 2-وبالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره )650.000( درهم من املبلغ املحكوم به يف البند )1( اعاله والفائدة عنه بواقع %9 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهما  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/5/4  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1837 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- علي �سيف باور�سي خلدمات التموين باملواد الغذائية 2- علي حممد 
باملواد  التموين  خلدمات  باور�سي  �سيف  علي  موؤ�س�سة  مالك  ب�سفته  الرا�سدي  �سيف 
الغذائية 3- ايفان امنجيلو ميندونكا - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية موؤ�س�سة علي 
�سيف باور�سي خلدمات التموين باملواد الغذائية جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  ���ص.م.ع وميثله:حممد  الوطني  اخليمة  را�ص  التنفيذ/بنك 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1384934.99( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �سحة 
املبلغ املق�سي به .وعليه  احلجز التحفظي رق���م:195/2013 جتاري وتثبيته يف حدود 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1840 تنفيذ جتاري
اهلل حاجي  ا�سد   -2 ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اهلل حممود  ا�سد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  حممود  اهلل  ا�سد  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته   - حممود 
3- حيات اهلل حاجي حممود - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية ا�سد اهلل حممود للتجارة 
العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8946307.77( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة 1- بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم .وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

تاأهلت بطلة العامل امل�سرية رنيم الوليلي والفرن�سية كاميل �سريميه 
اإىل املربع الذهبي لنهائيات دبي لبطولت حمرتيف ال�سكوا�ص عقب 
2-0 واإن���زال الوليلي  ف��وز الأخ���رية على ل��ورا ما�سارو م��ن اإجن��ل��رتا 
 .0-2 بريي  جني  �سارة  بالريطانية  التوايل  على  الثالثة  الهزمية 
وقاد الفوز الوليلي اإىل ت�سدر املجموعة B �سيدات تلتها �سريميه يف 
الثالثة - ومواطنتها   - الثاين يف حني ودع��ت كل من ما�سارو  املركز 

بريي - الرابعة - املناف�سة.
اأداءها  الذي بدى  اللقب  اأم��ام حاملة  الفرن�سية عر�سا قويا  وقدمت 
ال�سابقني  فوزيها  يف  به  ظهرت  ال��ذي  امل�ستوى  عن  وخمتلفاً  �سعيفا 

11-7و  وبنتيجة  دق��ي��ق��ة   22 يف  اإق�����س��ائ��ه��ا  م��ن  �سريميه  ومت��ك��ن��ت 
.5-11

وبالرغم من اخل�سارة التي تعر�ست لها الوليلي اأمام ما�سارو يف اليوم 
اليوم  يف  �سريميه  على  حققته  ال��ذي  ال��ف��وز  لها  اأت���اح  للحدث  الأول 
حال  النهائي  ن�سف  اإىل  الو�سول  يف  حظوظها  على  الإب��ق��اء  ال��ت��ايل 

فوزها يف مواجهتها الثالثة مع بريي. 
و�سهدت مناف�سات الرجال ت�سجيل الأملاين �ساميون روزنر فوزه الثالث 
غريغوري  الفرن�سي  على  تغلبه  اإث���ر   B املجموعة  يف  ال��ت��وايل  على 
الأول عامليا  امل�سنف  �سنة   35 ي��ودع غولتيري  وبذلك   0-2 غولتيري 

�سابقا املناف�سة لل�سنة الثانية دون حتقيق اأي فوز.
امل�����س��ري علي  ع��ل��ى  �سابقني  ف��وزي��ن  ب��ع��د  وت�����س��در روزن����ر جمموعته 
فرج امل�سنف الثاين عامليا ومواطنه كرمي عبد اجل��واد يف حني تاأهل 
فرج مع روزن��ر اإىل ن�سف النهائي بعد تغلبه على كرمي عبد اجلواد 
و 11-5. ويف الفرتة امل�سائية اأ�سافت امل�سرية نور ال�سربيني   5-11
اإثر تغلبها على  التوايل يف املجموعة  الثالث على  22- �سنة- فوزها 
مواطنتها نوران جوهر 2-0 يف مواجهة �سريعة ا�ستغرقت 14 دقيقة 
فقط لت�سرب موعدا يف ن�سف النهائي للقاء الفرن�سية كاميل �سريميه 
امل�سنفة اخلام�سة ومل تتاأخر نور الطيب امل�سنفة الثالثة عن اللحاق 

النيوزيالندية  على  الأوىل  فوز  بعد  النهائي  ن�سف  اإىل  بال�سربيني 
جويل كينغ امل�سنفة الرابعة 1-2.

37 �سنة ت��األ��ق��ه يف اآخر  ووا���س��ل ال��ري��ط��اين امل��خ�����س��رم ن��ك م��اث��ي��و 
بطولة يخو�سها قبل العتزال حيث تاأهل اإىل ن�سف النهائي اأول يف 
املجموعة A رجال بعد تغلبه على مناف�سه اللدود حممد ال�سوربجي 
الأخري اإىل ن�سف النهائي ثانيا يف  به  وحلق   6-11 6و   11-  0-2
امل�سري طارق موؤمن على  املواجهة الأخرية فوز  املجموعة. و�سهدت 
 A الكولومبي ميغيل اأجنل رودريغيز 2-1 يحل ثالثا يف جمموعته

ويودع البطولة اإىل جانب رودريغيز.

اجلزائري  ل�سيفه  مذلة  خ�سارة  القدم  لكرة  الرتغايل  املنتخب  اأحل��ق 
عندما تغلب عليه -3�سفر يف ل�سبونة يف مباراة دولية ودية اعدادية هي 

الخرية لالأول لنهائيات كاأ�ص العامل يف رو�سيا.
جرمان  �سان  باري�ص  من  املعار  ال�سباين  فالن�سيا  و�سط  لع��ب  وفر�ص 

الدقيقتني  يف  ثنائية  بت�سجيله  غيدي�ص  غونزالو  الفرن�سي 
برونو  ل�سبونة  �سبورتينغ  مهاجم  واأ���س��اف  و55،   17

فرناندي�ص هدفا )37(.
2016 يف  اوروب��ا  الفوز الول للرتغال بطلة  وهو 

تعادلني  بعد  للمونديال  العدادية  مبارياته 
مع تون�ص 2-2 وبلجيكا �سفر-�سفر، 

لها منذ  الول  الفوز  كما هو 
تغلبها على م�سر 2-1 يف 

23 مار�ص املا�سي حيث 
خ�������س���رت ب���ع���ده���ا ام����ام 
يف  �سفر3-  ه��ول��ن��دا 

منه.  26
الرتغال  وخ��ا���س��ت 
الوىل  م����ب����ارات����ه����ا 
مهاجمها  ب���ق���ي���ادة 
وق��ائ��ده��ا جن��م ريال 

م�����دري�����د ال����س���ب���اين 
رونالدو  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

الذي غاب عن املباراتني 
التحاقه  ب�سبب  الول��ي��ني 

عقب  ب���امل���ن���ت���خ���ب  امل����ت����اأخ����ر 
امللكي  ال���ن���ادي  م���ع  ت��ت��وي��ج��ه 

ابطال  دوري  م�����س��اب��ق��ة  ب��ل��ق��ب 
اوروبا للعام الثالث تواليا.

�سمن  املونديال  يف  الرتغال  وتلعب 
ا�سبانيا  جانب  اىل  الثانية  املجموعة 

وم���ون���دي���ال   2012 اوروب���������ا  ب��ط��ل��ة 
وايران. واملغرب   ،2010

و�ستكون املباراة الوىل للرتغال امام ا�سبانيا.
ومل ي��ك��ل��ل م����درب اجل���زائ���ر راب����ح م��اج��ر ع���ودت���ه اىل 

قاده  عندما  بورتو  �سنع اجماد  بعدما  بالنجاح  الرتغال 
اىل لقب م�سابقة دوري ابطال اوروبا عام 1987 بت�سجيله 

املباراة  يف  المل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن  م��رم��ى  يف  بالكعب  ه��دف��ا 
هدف  ي�سنع  ان  ق��ب��ل  ال��ت��ع��ادل  م��درك��ا  النهائية 

البافاري  الفريق  الفوز جلياري بعدما تقدم 
بهدف كوغل.

ابهر  ال���ذي  اجل��زائ��ري  املنتخب  وب���دا 
ملونديال  الثاين  ال��دور  ببلوغه  العام 
يخ�سر  ان  ق��ب��ل   2014 ال����رازي����ل 
امام  التمديد  وبعد  ب�سعوبة   2-1

املانيا التي توجت لحقا باللقب، بعيدا عن م�ستواه وعانى المرين على 
ال�سنوات  يف  معه  احل�سن  البالء  ابلوا  لنجوم  �سفوفه  �سم  من  الرغم 
حمرز  ريا�ص  النكليزي  �سيتي  لي�سرت  جنم  خ�سو�سا  املا�سية  القليلة 
ولعب و�سط بورتو يا�سني براهيمي ومهاجم نيوكا�سل النكليزي ا�سالم 

�سليماين ولعب و�سط �سالكه الملاين نبيل بن طالب.
التاأهل  يف  ف�سلت  ال��ت��ي  للجزائر  ت��وال��ي��ا  الثالثة  اخل�����س��ارة  وه��ي 
ملونديال رو�سيا، بعد الوىل امام ال�سعودية �سفر2- يف 9 مايو 

املا�سي، والثانية امام الراأ�ص الخ�سر 2-3 ال�سبت املا�سي.
داخل  من  طائرة  بت�سديدة  الت�سجيل  افتتاح  يف  غيدي�ص  وجنح 
�سيتي  مان�س�سرت  و�سط  لع��ب  م��ن  راأ�سية  تلقيه  اث��ر  املنطقة 
النكليزي برناردو �سيلفا فاأ�سكنها على ميني احلار�ص عبد 

القادر ال�ساحلي.
وعززت الرتغال تقدمها عندما تلقى رونالدو كرة يف 
اجلهة اليمنى فرفعها باملقا�ص داخل املنطقة تابعها 

برونو فرناندي�ص براأ�سه على ميني ال�ساحلي.
ال�����س��خ�����س��ي الثاين  وا����س���اف غ��ي��دي�����ص ه���دف���ه 
راأ���س��ي��ة من  ب�����س��رب��ة  ب����الده  وال��ث��ال��ث ملنتخب 
م�����س��اف��ة ق��ري��ب��ة اث���ر مت���ري���رة ع��ر���س��ي��ة من 
مدافع بورو�سيا دورمتوند الملاين رافايل 

غرييرو.
وكان بامكان الرتغال زيادة غلتها يف 
ان لعبيها  بيد  منا�سبة  اكرث من 
الفر�ص  م��ع  ب��رع��ون��ة  تعاملوا 

التي �سنحت امامهم.

ن�سرتها   نفى نادي ليون الفرن�سي لكرة القدم “الخبار امل�سللة” التي 
نادي  م��ع  ات��ف��اق  اىل  تو�سله  ب�����س��اأن  وفرن�سية  انكليزية  اأع���الم  و���س��ائ��ل 
مليون   53 مقابل  فقري  نبيل  قائده  مع  للتعاقد  النكليزي  ليفربول 

جنيه ا�سرتليني.
ان��ك��ل��ي��زي��ة وف��رن�����س��ي��ة، بينها هيئة الذاع���ة  اإع����الم  وك��ان��ت و���س��ائ��ل 

الريطانية “بي بي �سي” و�سحيفة ليكيب، قد اأ�سارت اجلمعة 
 24 العمر  م��ن  البالغ  ال��الع��ب  �سفقة  ان  اىل 

عاما، قد اأجنزت عمليا.
اأكد  بيانا  اأ���س��در  ليون  ان  ال 

ف��ي��ه ان����ه “يف 
ه����������������������ذه 
ال������ف������رتة 

م�������������������������������ن 
الن����ت����ق����الت 

جم���رد  اأن  ح���ي���ث 
اي �سائعة تبدو وكاأنها حقيقة، 

املعلومات  ان  ال��ت��اأك��ي��د  ل���ي���ون  ي����ود 
ن�سرها  يتم  التي  فقط  هي  املوثوقة 

على موقع النادي«.
واعتر ليون ان كل ما يتعلق بانتقال 

فقري حاليا هو اأنباء م�سللة.
واأو��������س�������ح رئ����ي���������ص ال������ن������ادي ج����ان 

فران�ص  ل��وك��ال��ة  اأول������ص  م��ي�����س��ال 
التو�سل  ي��ت��م  “مل  ان���ه  ب���ر����ص، 

ول�سيما  �سفقة”،  اأي  اىل 
ب���ال�������س���ع���ر ال���������ذي ذك����رت����ه 

ال�سحافية،  ال���ت���ق���اري���ر 
م��ل��ي��ون جنيه   53 وه���و 

ي�����ورو،  م���ل���ي���ون   60(
دولر  م����ل����ي����ون   71

اأمريكي(.

تنتهي  قد  الناديني  بني  املحادثات  ان  اىل  اأ�سارت  قد  �سي  بي  بي  وكانت 
ن�سرت ليكيب  بينما  ي��ورو،  60 مليون  اإىل  اتفاق قد ت�سل قيمته  ب�ساأن 
ان  اىل  الأوىل اجلمعة، م�سرية  ال�سفقة على �سفحتها  نباأ 
قائد فريق ليون الذي ي�ستعد للخ�سوع للفح�ص الطبي 
�سيتعاقد يف ال�ساعات املقبلة مع احلمر مقابل اأكرث من 

املكافاآت. مع  يورو  مليون   70
امل��ن�����س��رم نهائي  امل��و���س��م  ب��ل��غ يف  ال���ذي  ل��ي��ف��رب��ول  وي�سعى 
دوري اأبطال اأوروبا قبل ان يخ�سر 1-3 اأمام ريال مدريد 
انتقال  لتعوي�ص  فقري  م��ع  التعاقد  اىل  ال���س��ب��اين، 
بر�سلونة  اىل  كوتينيو  فيليبي  الرازيلي  لعبه 
ال�ستوية  النتقالت  ف��رتة  يف  ال�سباين 
 2018 م������ط������ل������ع 
قد  ب�����س��ف��ق��ة 
اىل  ت�سل 
 1 6 0
م�����ل�����ي�����ون 

يورو.
الإن��ك��ل��ي��زي ���س��ف��وف��ه موؤخرا  ال���ن���ادي  وع����زز 
بالتعاقد مع الرازيلي فابينو القادم من موناكو 
كيتا من  نابي  الغيني  اليه  �سين�سم  كما  الفرن�سي، 
نادي ليبزيغ الأمل��اين، علما ان هذه ال�سفقة اأجنزت 
اىل  الالعب  ان�سمام  ع��دم  وت�سمنت  املا�سي  العام 

ليفربول �سوى يف �سيف 2018.
و���س��اه��م ف��ق��ري ال����ذي ���س��ج��ل 24 ه��دف��ا ل��ل��ي��ون يف 
املركز  يف  املو�سم  فريقه  اإن��ه��اء  يف  املن�سرم،  املو�سم 
الثالث يف ترتيب الدوري الفرن�سي، والتاأهل لدوري 
اأبطال اأوروبا يف املو�سم املقبل. وبح�سب التقارير، كان 
�سفر الالعب مع  ال�سفقة قبل  ياأمل يف اجناز  ليفربول 
منتخب بالده للم�ساركة يف كاأ�ص العامل 2018 يف رو�سيا 

يوليو. يونيو15-   14

كاأ�ص  نهائيات  ملتابعة  ال�سا�سات  القدم وحدهم خلف  كرة  م�سجعو  يكون  لن 
العامل التي تنطلق الأ�سبوع املقبل يف رو�سيا، فالعلماء اأي�سا يعتزمون متابعة 
كل حركة لدرا�سة خمتلف جوانب اللعبة... من الفيزياء اىل علم النف�ص. يف 
كل مونديال، يكون العامل على موعد مع كرة جديدة، ولن تختلف احلال 
18” التي  “تيل�ستار  ك��رة  مع  يوليو(  يونيو15-   14(  2018 رو�سيا  يف 
�سنعتها �سركة “اأديدا�ص” الأملانية للتجهيزات الريا�سية، والتي تزود كاأ�ص 

العامل بالكرات منذ عام 1970.
املناف�سات، بداأت هذه الكرة تالقي بع�ص النتقادات من  حتى قبل انطالق 
ان  ال  غريها.  من  اأ�سعب  بها  التحكم  ان  اعتبار  على  املرمى،  حرا�ص  قبل 
العلماء الذين در�سوا ت�سميم الكرة وان�سيابيتها، يعترون انها اأكرث ا�ستقرارا 
م��ن غ��ريه��ا، ل�سيما ك��رة ج��اب��ولين ال��ت��ي اع��ت��م��دت يف م��ون��دي��ال 2010. 
اأول  “تيل�ستار”،  لت�سميم  18” ا�ستعادة حديثة  “تيل�ستار  ت�سميم  وي�سكل 
املك�سيك  م��ون��دي��ال  يف  وا�ستخدمت  ال��ع��امل،  ل��ك��اأ���ص  اأدي��دا���ص  �سممتها  ك��رة 
باللونني الأبي�ص  ال�سهري  الت�سميم  ذات  الأوىل  الكرة  تلك  كانت   .1970
والأ�سود، علما انهما اعتمدا يف حينه لتاحة م�ساهدة تلفزيونية اأو�سح نظرا 
ن�سخة  اللونني.  بهذين  �سوى  تبث يف حينها  كانت ل  ال�سا�سات  غالبية  لأن 
اإريك  اأ�سود، رم��ادي.  اأبي�ص،  األ��وان:  ثالثة  تعتمد  الكرة  هذه  من   2018
الأمريكية،  فريجينيا  ولية  يف  لين�سبورغ  جامعة  يف  الفيزياء  اأ�ستاذ  غوف، 
كان �سمن الفريق الذي قام بتحليل الكرة با�ستخدام النفق الهوائي ودرا�سات 
“برازوكا” التي  بكرة  18”، مقارنة  “تيل�ستار  ان  الفريق  ووجد  �سطحها. 
اعتمدت يف مونديال الرازيل 2014، تواجه “مقاومة” اأكر من الهواء، 
ع�سرة  اىل  ثمانية  بن�سبة  الهواء  من  اأق��ل  م�سافات  تعر  الكرة  ان  يعني  ما 
باملئة اأقل من كرة 2014 عندما يتم ركلها ب�سرعات ارتطام عالية اأكرث من 

لوكالة فران�ص بر�ص. ويقول  غوف  يو�سح  ما  بح�سب  كلم/�ساعة،   90
الكرات  ي�سددون  الذين  املهاجمني  على  �سلبا  ينعك�ص  قد  “هذا 

، و�سيكون عليهم بالتايل ان يركلوا الكرة بقوة  من م�سافات  
كبرية«. ال ان الأمر قد يكون ايجابيا بالن�سبة اىل حرا�ص 

ب�سرعة  الكرة  رك��ل  يتم  عندما  غ��وف،  فبح�سب  املرمى. 
عالية “�ست�سل اىل املرمى ب�سرعة اأبطاأ بقليل مما كانت 

عليه +برازوكا+ يف 2014«.
يف املقابل، حتظى الكرة اجلديدة بثبات اأكر يف الهواء. 

ويو�سح �سونغ�سان هونغ من مركز علوم الريا�سة التابع 
جلامعة ت�سوبوكا اليابانية، ان التجارب على الكرة، والتي 

ان  ك�سفت  “روبوت”  اآل��ي��ة  اأج��ه��زة  قبل  م��ن  ركلها  �سملت 
18” حتظى ب� “م�سار ثابت جدا مقارنة بالكرات  “تيل�ستار 

ال�سابقة«. ي�سيف لفران�ص بر�ص “بكلمات اأخرى، من املتوقع 
او  الركنية،  اأو  الركالت احلرة  الثابتة مثل  ال�سربات  ان تكون 

اأي ت�سديدة قوية من مدى متو�سط، قد تكون فاعلة” بالن�سبة 
اىل الهجوم.

اأم���ا ب�����س��اأن ح��را���ص امل��رم��ى، ف��ريى ه��ون��غ ان ال��ك��رة “لن تقوم 
�ستكون  انها  اعتقد  ل  املتوقعة  النحرافات غري  بالكثري من 
�سلبية بالن�سبة” اليهم. حتقيق النتائج املثلى يحتاج بطبيعة 
احلال اىل تركيبة ناجحة من لعبني موهوبني، مدرب خبري 
وتكتيكي ناجح، واأي�سا بع�ص احلظ. لكن، وبح�سب الدرا�سات 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ث��م��ة ع��ام��ل اإ����س���ايف ي��دخ��ل ع��ل��ى اخل����ط: قم�سان 

املنتخب، ول�سيما اذا كانت باللون الأحمر.
وبح�سب اأبحاث �سارك فيها اأ�ستاذ علم النف�ص 

الريا�سي يف جامعة ت�سيت�س�سرت الريطانية 
اإي����ني غ��ري��ن��ل��ي�����ص، يحظى 

او  امل�������رم�������ى  ح�������را��������ص 
اجلزاء،  رك��الت  منفذو 
“الأف�سلية”  من  بنوع 

ال��درا���س��ات، ينظر اىل الالعبني  ال��ل��ون. وبح�سب  اأحمر  ارت���دوا زي��ا  يف ح��ال 
ال��ذي��ن ي��رت��دون الأح��م��ر على ان��ه��م اأك���رث �سيطرة وم��ه��ارة، وذل���ك م��ن قبل 
اأنف�سهم بالدرجة الأوىل، واأي�سا من قبل خ�سومهم الذين قد يعانون من 
بع�ص القلق يف مواجهتهم. ويو�سح غرينلي�ص لفران�ص بر�ص ان الب�سر ب�سكل 
اننا  “التف�سري ه��و  ال��ل��ون الأح��م��ر واخل��ط��ر. ي�سيف  ب��ني  ع��ام يربطون م��ا 
تعلمنا منذ �سن �سغرية جدا، ان الأحمر يقرتن باخلطر: التوقف عند ا�سارة 
بت�سحيح  يقومون  ال�ساتذة  ان  اذ  الف�سل،  وحتى  التحذير،  لفتات  ال�سري، 
الأحمر  ال��ل��ون  ان  ه��ي  الأخ���رى  النظرية  ال��ل��ون«.  اأح��م��ر  بقلم  المتحانات 
ب�سكل  اخل�سم  تركيز  ت�ستيت  على  بالتايل  وق��ادر  غ��ريه،  “اأو�سح” من  هو 
الأبي�ص،  اللون  الذي عادة ما يرتدي  النكليزي  املنتخب  ان  املفارقة  اأك��ر. 
عندما  اأر���س��ه(،  على   1966 )مونديال  العامل  كاأ�ص  يف  الوحيد  بلقبه  فاز 
بالقمي�ص  المل���اين  نظريه  ح�ساب  على  الح��م��ر  بالقمي�ص  النهائي  خا�ص 
ليفربول  مثل  ان��ك��ل��رتا،  يف  ال��ع��ايل  امل�ستوى  م��ن  الن��دي��ة  بع�ص  الأب��ي�����ص. 
“الظاهرة” ل  هذه  ان  ال  الحمر.  القمي�ص  ترتدي  يونايتد،  ومان�س�سرت 
 5( العاملية  اللقاب  عدد  يف  القيا�سي  الرقم  �ساحبة  مثال،  الرازيل  تعني 
القاب( حيث يرتدي منتخبها القمي�ص ال�سفر. ووجدت احدى الدرا�سات 
امكانه  ويف  الخ�سر،  امل�ستطيل  يف  و�سوحا  اك��رث  يكون  البي�ص  ال��ل��ون  ان 
الأخ�سر  اأم��ا  الناجحة”.  التمريرات  عدد  “زيادة  يف  مهما  عامال  يكون  ان 
فيمكن ان يخدع دفاع اخل�سم لنه ي�سبح من ال�سعب عليه و�سوح الروؤية 
جراء اختالط لون القمي�ص بلون الع�سب. وي�سري غرينلي�ص اىل ان التاأثري 
الكلي لأي لون حمدود، معترا ان “فريقا جيدا يرتدي البي�ص، الزرق او 
الخ�سر يكون اأف�سل اداء من فريق متو�سط يرتدي الزي الحمر”. لكن اذا 
القمي�ص قد يرجح  اأخ��رى، فاختالف لون  الفرق مت�ساوية يف جمالت  كانت 
مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  وم��ع  بيليه  الرازيلي  مع  ذل��ك  ح��دث  الكفة. 
وقد يح�سل مع الرتغايل كري�ستيانو رونالدو والرازيلي نيمار. 
تقلب  ق��د  ال��ت��ي  احلا�سمة  امل��ه��ارة  عن�سر  ه��و  »توهج” لع��ب 
نتيجة مباراة بني حلظة واأخ��رى، وهو ما يثري حما�سة 
بيليه،  بها  ا�ستهر  التي  الراأ�سية  التمريرات  امل�سجعني. 
واملراوغات اخلادعة التي جتعل املدافع يعتر ان الكرة 
خ��دع ل  كلها  ا�سبحت خلفه...  وه��ي  ذهبت اىل ميينه 
يقت�سر الهدف منها على الت�سلية والرتفيه. وبح�سب 
�سبورت�ص  اوف  “جورنال  الريا�سة  علوم  لن�سرة  درا�سة 
�ساين�سز” يف ني�سان اأبريل البداع العايل هو عمليا موؤ�سر 
الدرا�سة، بتحليل  امل�ساركون يف  الباحثون  الفوز. وقام  على 
الأهداف ال� 311 التي �سجلت على مدى 153 مباراة خالل 
2010 يف جنوب افريقيا و2014 يف الرازيل،  مونديايل 
2016 يف فرن�سا. ورك��ز ه��وؤلء على ثمانية  وك��اأ���ص اوروب���ا 
حركات ت�سبق ت�سجيل كل هدف، واعطوا البداع فيها عالمة 
بني �سفر و10، وخل�سوا اىل و�سفها باأنها مزيج من عنا�سر 
املفاجاأة والأ�سالة واملرونة. ووجد الباحثون ان البداع يف اآخر 
املوؤ�سر الف�سل  انه  “اأثبت  الت�سديد على املرمى  حركتني قبل 
على النجاح يف املباراة”، وان الأفعال التي ت�سنف يف اإطار الإبداع 
العايل تكون نادرة خالل املباراة ن�سبة ما دون 10 باملئة. اإل ان 
ن�سف الأهداف تقريبا �سملت حركة اأو حركتني يف هذا الطار. 
يف  حا�سم  عامل  هو  التكتيكي  الب���داع  ان  الباحثون  واعتر 
ال��ف��وز يف ك���رة ال���ق���دم، ون�����س��ح��وا امل���درب���ني باجراء 
برامج تدريبية على هذا الخت�سا�ص لي�ص 
ال�سباب  اىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ف��ق��ط 
واإمن�����������������ا ت�������س���م���ل 
الالعبني  اأي�������س���ا 

املحرتفني.

دور املجموعات يفرز ن�سف نهائي ملتهب يف مونديال ال�سكوا�ش بدبي

الربتغــال تق�ســو علــــى اجلزائـــر 
بعـــودة رونالــــدو 

لن يكون امل�سجعون وحدهم خلف ال�سا�سات 

كاأ�ش العامل ي�ستقطب انظار علماء الفيزياء والنف�ش

ليون ينفي انتقال فقري اىل ليفربول 

فوز الوروغواي على اوزبك�ستان بثالثية 
ح��ق��ق م��ن��ت��خ��ب الوروغ���������واي ل���ك���رة ال���ق���دم ف�����وزا ���س��ري��ح��ا ع��ل��ى نظريه 
الوزبك�ستاين -3�سفر على ا�ستاد “�سنتيناريو” الأ�سطوري يف مونتيفيديو 
يف مباراته ال�ستعدادية الوحيدة ملونديال 2018 يف رو�سيا من 14 يونيو 
اىل 15 يوليو. وافتتحت الوروغ��واي الت�سجيل يف الدقيقة 32 بعد كرة 
من ادين�سون كافاين اىل لوي�ص �سواريز الذي ار�سلها بدوره اىل جيورجيو 

دي ارا�سكايتا فا�ستقبلها الأخري على �سدره وتابعها طائرة يف ال�سباك.
ويف ال�سوط الثاين، �ساعف �سواريز النتيجة من ركلة جزاء بعد احت�ساب 
خيمينيز  ماريا  خو�سيه  اختتم  ثم   ، ا�سورماتوف  ر�ستميون  �سد  يد  مل�سة 
اتلتيكو  ل��دف��اع  الفقري  العمود  غ��ودي��ن  دييغو  مواطنه  م��ع  ي�سكل  ال��ذي 

مدريد ال�سباين، الثالثية عندما تابع براأ�سه عر�سية كارلو�ص �سان�سيز.
لكارلو�ص  خما�سنته  نتيجة  كوميلوف  اكرميون  اوزبك�ستان  مدافع  وطرد 
�سان�سيز دون ان تتبدل النتيجة يف الدقائق الأخرية. وت�ستهل الوروغواي 
التي حلت ثانية يف ت�سفيات امريكا اجلنوبية خلف الرازيل، م�سوارها يف 
املونديال بلقاء م�سر يف 15 يونيو �سمن املجموعة الوىل قبل ان تواجه 

ال�سعودية يف 19 واخريا رو�سيا امل�سيفة يف 25 منه.

كري�ستال بال�ش ي�سم 
جوايتا حار�ش خيتايف 

اأعلن كري�ستال بال�ص املناف�ص يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم 
تعاقده مع في�سنتي جوايتا حار�ص خيتايف ال�سباين يف انتقال جماين.

اإىل النادي اللندين بعقد مدته ثالث �سنوات و�سيتم  و�سين�سم جوايتا 
تقدميه ر�سميا يف اأول يوليو متوز بعد نهاية عقده مع خيتايف.

مع  بالتعاقد  �سعداء  نحن  بال�ص  كري�ستال  رئي�ص  باري�ص  �ستيف  وق��ال 
واحد من اأف�سل حرا�ص املرمى يف الدوري ال�سباين.

اأكرث من  وب��داأ جوايتا )31 عاما( م�سريته يف بلن�سية و�سارك معه يف 
100 مباراة قبل انتقاله اإىل خيتايف يف 2014. 

اأول مو�سم عقب  الثامن يف  املركز  ولعب دورا كبريا يف احتالل خيتايف 
عودته للدرجة الأوىل وحافظ على نظافة �سباكه 12 مرة.



ارتفاع معدلت النتحار يف اأمريكا 30 % 
اخلمي�ص  يوم  منها  والوقاية  الأم��را���ص  ملكافحة  الأمريكية  املراكز  قالت   
عام  من  تقريبا  الأمريكية  ال��ولي��ات  كل  يف  ارتفعت  النتحار  معدلت  اإن 
املئة يف ن�سف  30 يف  باأكرث من  زاد  املعدل  واإن   2016 اإىل عام   1999
اأنحاء البالد. وذكرت اأن على الرغم من اأن ال�سحة النف�سية هي التي يلقى 
اأكرث من ن�سف من  اأحيان كثرية فاإن  عليها باللوم يف حالت النتحار يف 
انتحروا يف 27 ولية يف عام 2015 مل ت�سخ�ص اإ�سابتهم مبر�ص نف�سي.

واأ�سافت اأن يف حني اأن معدلت النتحار زادت بني خمتلف الفئات العمرية 
45 و64  اأعمارهم بني  اأك��ر زي��ادة يف املعدل كانت بني من ت��رتاوح  ف��اإن 
اأعمارهم بني ع�سرة  ت��رتاوح  الأك��رث انخفا�سا بني من  املعدل  عاما. وكان 
اأعوام و24 عاما. وقالت اآن �سوت�سات نائبة مدير املراكز الأمريكية ملكافحة 
اأن  يجب  النطاق  وا�سعة  وطنية  م�سكلة  “اإنها  منها  والوقاية  الأم��را���ص 
�سخ�ص  األ��ف   45 نحو  وانتحر  معها«.  للتعامل  �ساملة  اأ�ساليب  ن�ستخدم 
الرئي�سية  الثالثة  الأ�سباب  بني  من  واح��دا  النتحار  لي�سبح   2016 يف 
األزهامير  اإىل  بالإ�سافة  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�سعود  يف  الآخ���ذة  للوفاة 
وج��رع��ات امل��خ��درات ال��زائ��دة. واأح��دث��ت وف��اة م�سممة الأزي���اء كيت �سبيد 
زوجها  وق��ال  املو�سة.  عامل  يف  �سدمة  الأ�سبوع  هذا  نيويورك  يف  منتحرة 
يف بيان يوم الأربعاء اإنها عانت من الكتئاب والقلق ل�سنوات كثرية. وقالت 
املراكز اإن من بني الظروف التي ت�ساهم يف زيادة معدلت النتحار امل�ساكل 

الجتماعية والقت�سادية و�سعف مهارات حل امل�سكالت.

  النفايات البال�ستيكية اأكرب حتد للب�سرية
اآلف مليار كي�ص  اأن ما يقرب من خم�سة  املتحدة يف تقرير  ك�سفت الأمم 
يعاد  ل  البال�ستيك  منتجات  ك��اأك��رثي��ة  وه��ي  �سنويا  ت�ستهلك  بال�ستيكي 
تدويرها �سوى بن�سبة �سئيلة للغاية ما يجعلها اأحد اأكر التحديات التي 
تواجه الب�سرية.  يف هذه الوثيقة، التي ن�سرت مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة 
الذي يخلد يوم 5 يونيو من كل عام، حذرت الأمم املتحدة من اأنه يف حال 
هذا  على  النفايات  اإدارة  وممار�سات  احلالية  ال�ستهالك  اأمن��اط  ا�ستمرار 
البال�ستيكية  النفايات  من  طن  مليار   12 ح��واىل  العامل  �سي�سم  املنوال، 
“حجم  اإن  املتحدة  الأمم  وقالت    .2050 بحلول  البيئة  ويف  املكبات  يف 
التحدي مثبط للعزمية”، م�سيفة “منذ خم�سينات القرن املا�سي، تخطى 
رئي�ص  واأ�سار  تقريبا«.   الأخ��رى  امل��واد  لكل  العائد  ذلك  البال�ستيك  اإنتاج 
برنامج الأمم املتحدة للبيئة اريك �سولهامي اإىل اأن “حميطاتنا ا�ستخدمت 
كمكبات ما يوؤدي اإىل خنق احلياة البحرية ويحول بع�ص املناطق البحرية 
املدن،  “يف بع�ص  واأ�ساف  البال�ستيك«.   ي�سبه ح�ساء من خملفات  اإىل ما 
ت�سد خملفات البال�ستيك املجاري ما يت�سبب باأمرا�ص. ومن خالل تناولها 

من جانب املوا�سي، هي ت�سق طريقها اإىل ال�سل�سلة الغذائية«. 
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اأمل كلوين ت�سيد بزوجها 
مع تكرميه بجائزة 

النجم  بزوجها  كلوين  اأمل  اأ�سادت 
ك���ل���وين علنا  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ج�����ورج 
باأنه  وو�سفته  م�سبوق  غري  ب�سكل 
واأنه  رائ��ع  واأب  وزوج  مهذب  رج��ل 

حب حياتها.
الإن�سان  ح��ق��وق  حم��ام��ي��ة  وك��ان��ت 
ت����ك����رمي جنم  ت���ت���ح���دث يف ح���ف���ل 
اإليفني( يف هوليوود  فيلم )اأو�سنز 

بجائزة عن جممل اأعماله.
عليها  الأ�سهل  من  اإن  قالت  لكنها 
للدفاع  حمكمة  هيئة  “خماطبة 
بدل من احلديث  عن حمتجزين 
على املالأ عن زوجي كما اأفعل هذا 

امل�ساء للمرة الأوىل«.
وق��ال��ت جل��م��ه��ور ���س��م ال��ك��ث��ري من 
الأ�سدقاء وكبار النجوم مثل كيت 
بالن�سيت وجنيفر اأني�ستون ودايان 
�سيندي  الأزي����اء  وع��ار���س��ة  كيتون 
ج��ورج وعمري  “التقيت  ك��راف��ورد 
اأ�ست�سلم  ب����داأت  ع��ن��دم��ا  ع��ام��ا   35
عان�سا،  �ساأكون  اأين  لفكرة  متاما 

ثم التقينا«.
خم�ص  م��رور  بعد  “الآن  واأ�سافت 
����س���ن���وات، ف���اإن���ه ال�����س��خ�����ص ال���ذي 
ي��ح��ظ��ى ب��اإع��ج��اب��ي ال��ك��ام��ل ومن 
تذيب ابت�سامته قلبي يف كل مرة«.

اأم��ل وج���ورج كلوين من  ورغ��م اأن 
بعد  ه��ول��ي��وود  يف  الأزواج  اأ���س��ه��ر 
واإجنابهما   2014 يف  زواج��ه��م��ا 
اأنهما  اإل  ع�������ام،  ق���ب���ل  ت�����واأم�����ني 
ي��ت��ح��دث��ان ع��ن حياتهما  ن����ادرا م��ا 

ال�سخ�سية.
وك���ان ك��ل��وين حم��ور اله��ت��م��ام مع 
الفيلم  م��ع��ه��د  ب���ج���ائ���زة  ت��ك��رمي��ه 

الأمريكي عن جممل اأعماله.

يفوز بيان�سيب كبري مرتني خالل 18 �سهرًا
اأوروبية  يان�سيب  لعبة  يف  ي��ورو  مليون  بجائزة  فرن�سي  ف��از 
مرتني يف غ�سون ثمانية ع�سر �سهرا، على ما ذكرت �سحيفة 
للفوز  فر�سة  الالعب  لهذا  وك��ان  الفرن�سية.  “لوباريزيان” 
 16 ت��ب��ل��غ ن�سبتها واح�����دا ع��ل��ى  ب��ه��ذه اجل���ائ���زة  م���رة ث��ان��ي��ة 
اأوردتها  الريا�سيات  يف  لأ�ستاذ  ح�سابات  بح�سب  مليار،  األ��ف 
ال�����س��ح��ي��ف��ة. وف����از ه���ذا ال��ف��رن�����س��ي ب��اجل��ائ��زة يف ل��ع��ب��ة “ماي 
اأرق��ام يتم  وهي عبارة عن رمز من حرفني و�سبعة  ميليني” 
لعبة  يف  �سبكة  �سراء  عند  الإي�سال  على  ويظهر  اآليا  اختياره 
كل  ويف  “لوباريزيان«.  بح�سب  الأوروب��ي��ة،  ميليينز”  “يورو 
�سحب لليان�سيب الأوروبي )يورو ميليينز(، يتم اختيار اأحد 
هذه الرموز بالقرعة. ويفوز �ساحب هذا الرمز بجائزة مليون 
يف اثني  “يورو ميليينز”  يورو. وميكن امل�ساركة يف يان�سيب 
واجلمعة  الثالثاء  يومي  �سحوباته  وتقام  اأوروب��ي��ا  بلدا  ع�سر 
من كل اأ�سبوع. وكان الرابح ال�سعيد قد فاز للمرة الأوىل بهذه 
اللعبة يف 11 نوفمر 2016 قبل الفوز جمددا يف 18 مايو 

املا�سي. وهو يلعب الأرقام عينها يف كل ال�سحوبات.

بركان يدمر 600 منزل بجزيرة
 قال رئي�ص بلدية مقاطعة هاواي هاري كيم اإن نحو 600 
بيج  بجزيرة  الركانية  احلمم  تدفق  نتيجة  دم��رت  منزل 
اأي��الن��د يف ه���اواي منذ ب��دء ث���وران ب��رك��ان كيالويا احلايل 
ثوران  ه��ذه احللقة من  اأن  واأ���س��اف  املا�سي.  ال�سهر  اأوائ��ل 
ال��رك��ان ه��ي الأك���رث ت��دم��ريا يف ال��ت��اري��خ احل��دي��ث. وكان 
املوؤكد  العدد  اأن  ذك��روا  املقاطعة  املدين يف  الدفاع  م�سوؤولو 
للمنازل التي دمرت خالل ال�سهر الأخري بلغ 130 وكلها يف 
منطقة ليالين اإ�ستيت�ص التي �سهدت انفتاح اأول �سق اأر�سي 
ال�سفلي للجبل  تنبعث منه احلمم الركانية عند اجلانب 
ي��وم الثالث م��ن مايو اأي���ار. وي��ق��در اأن��ه مت اإج���الء 2500 
اأجزاء خمتلفة من اجلزيرة وقال جيولوجيون  �سخ�ص يف 

اإنهم ل يعلمون اإىل متى �سي�ستمر ثوران الركان.

حفريات تك�سف بدايات احلياة 
جتر ف�سيلتان حليوانني برمائيني عا�سا يف الدائرة القطبية 
اجلنوبية قبل 360 مليون �سنة العلماء على اإعادة التفكري يف 
اأ�سول الفقاريات الرية واأين ن�ساأت والظروف املناخية التي 
اإنهم ع��رثوا يف باطن الأر����ص على  هياأت ذل��ك. وق��ال علماء 
الديفوين  الع�سر  يف  عا�ست  بدائية  برمائية  حيوانات  بقايا 
و)اأومزانت�سيا  اأوم���الم���ب���و(  )ت��وت��و���س��ي��و���ص  عليها  وي��ط��ل��ق 
تاون  بالقرب من جراهامز  ف��ارم  ووترلو  اأم��ازان��ا( يف موقع 
كانت  عليها  عرث  التي  البقايا  اأن  ورغ��م  اأفريقيا.  جنوب  يف 
الف�سيلتني  اإن  العلماء  ق��ال  مكتملة،  غري  اأج���زاء  عن  عبارة 
كان لديها على الأرجح اأربعة اأرجل وكان هيكلها ي�سبه غالبية 
الرمائيات الأوىل بج�سد ميزج بني التم�ساح وال�سمكة وكانت 
تتغذى على الأ�سماك ال�سغرية عندما تكون يف املاء ورمبا على 
الياب�سة. وكان طول  احليوانات الالفقارية بينما تكون على 
�سفلي  وله فك  �سنتيمرتا   70 )اأومزانت�سيا(  حيوان ف�سيلة 
اأما  ب��ارزة �سغرية.  اأ�سنانا  نحيل وطويل يحوي على الأرج��ح 
حيوان ف�سيلة )توتو�سيو�ص( فكان طوله مرتا تقريبا، وقد 
�ُسمي على ا�سم ديزموند توتو كبري الأ�ساقفة الأجنليكانيني 

يف جنوب اأفريقيا ونا�سط حقوق الإن�سان.

لجئ يطلق عالمة فاخرة لالأحذية
عندما فر دانيال عي�سى من بلده �سوريا يف عام 2014، كان يواجه م�ستقبال غام�سا كالجئ يف فرن�سا حيث مل 
يكن يعرف �سوى القليل من النا�ص والنزر الي�سري من اللغة لكنه الآن يبيع عالمته التجارية اخلا�سة من الأحذية 
الريا�سية الفاخرة لأثرياء باري�ص وهوليوود. كان ال�ساب، البالغ من العمر 30 عاما، قد در�ص املو�سة يف دم�سق 
غري اأنه تخلى عن اأمله يف اأن يكون له عمله اخلا�ص يف وطنه ولذ بالفرار من احلرب لي�ستقر به املقام يف مدينة ليل 
قرب حدود فرن�سا مع بلجيكا. ي�سنع عي�سى اأحذية جلدية جتمع بني الب�ساطة والأناقة تزينها اأ�سرطة مطاطية 
بدل من الأربطة العادية ويباع الزوجان منها ب�سعر يبلغ 330 يورو )390 دولرا( يف املتو�سط. وقال عي�سى، وهو 
يقف يف متجر يعر�ص 28 طرازا من اأحذيته، اإن املمثلة ووبي جولدبرج طلبت �سراء اأحذية منه بعدما �ساهدت 
اأوليا يف قدم �سديقة لها يف عر�ص لالأزياء بالوليات املتحدة و�ساألت عن م�سممه. و�سوف يفتتح ال�ساب  منوذجا 
ال�سوري اأول متجر له خالل اأ�سبوعني. والأحذية من ت�سميمه معرو�سة بالفعل يف بيفريل هيلز بالوليات املتحدة 
وباري�ص واأجاك�سيو وكور�سيكا. وبعدما تعلم احلياكة على يد جدته، كان على عي�سى اأن يكافح لإقناع والديه باأن 
املو�سة لي�ست �ساأنا يخ�ص الفتيات فقط. وقال “باقي اأ�سرتي كانوا �سدها لأنها مل تكن مهنة للرجال، كانت مهنة 

للن�ساء. لذلك، كان هذا �سرا بيني وبني جدتي. كنت اأعمل يف ذلك من وراء اأ�سرتي«.
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جنازة للنحل 
اأقام مربون ون�سطاء مدافعون عن البيئة جنازة رمزية للنحل 
التي  احل�سرية  امل��ب��ي��دات  ا�ستخدام  على  احتجاجا  ب��اري�����ص  يف 

يقولون اإنها تقتل هذه احل�سرات ال�سرورية للنظام البيئي.
ورقد بع�ص املحتجني الذين ارتدوا اأقنعة ومالب�ص مربي النحل 
روؤو�سهم  اأحنوا  اآخ��رون وقد  بينما وقف  توابيت  بال ح��راك يف 
احرتاما وعزفت مو�سيقى البوق خالل املرا�سم التي اأقيمت يف 
حديقة قرب متحف ليزانفاليد. ويقول ن�سطاء مدافعون عن 
البيئة اإن ا�ستخدام جمموعة املبيدات احل�سرية التي تعتمد يف 
النحل يف  م�ستعمرات  دمر  النيكوتني  على  الكيميائي  تركيبها 
اأوروب��ا. ودعا مربو النحل يف فرن�سا احلكومة اإىل اتخاذ  غرب 
امل��زي��د م��ن اخل���ط���وات حل��م��اي��ة م�����س��در رزق���ه���م. وق����ال نا�سط 
“احلديث يدور عن هذا الأمر منذ نحو 20 عاما ومل يتخذ اأي 
اإجراء حياله«. وقال اآخر “�ستكون هناك �سربة كبرية وخالل 
الأوروبي  تابعة لالحتاد  واأي��دت حمكمة  ج��دا«.  ف��رتة ق�سرية 
يوم اخلمي�ص حظرا جزئيا على ثالثة من املبيدات التي تعتمد 
اإن املفو�سية الأوروبية كانت  النيكوتني يف تركيبها قائلة  على 

حمقة حني قيدت ا�ستخدامها عام 2013 حلماية النحل.

ملكة هولندا تفجع بانتحار �سقيقتها
ملكة  هولندا ،  ماك�سيما ،  �سقيقة  امللكة  جثة  على  ال��ع��ث��ور  مت 
اىل  الدلئل  وت�سري  اآير�ص ،  يف  بوين�ص  منزلها  داخ��ل  منتحرة 

اأنها اأقدمت بنف�سها على النتحار م�ساء الأربعاء املا�سي.
واأفادت التقارير اأن  اإني�ص زوريغويتا ، ال�سقيقة ال�سغرى للملكة 
ماك�سيما، كانت تعاين من الكتئاب ال�سديد يف الفرتة الأخرية 
ارتباطاتها  باإلغاء  ماك�سيما  امللكة  وقامت  �سقيقتها،  وف��اة  بعد 
اآير�ص  اإىل بوين�ص  لل�سفر  اأجل ال�ستعداد  كافة يف هولندا من 
امللكة ماك�سيما تزوجت من ويل  اأن  الأرجنتني. يذكر  عا�سمة 
وكانت   ،2002 عام  الك�سندر  فيليم  الأم��ري  الهولندي  العهد 

اإني�ص زوريغويتا عرابة الأمرية اأرياين.

لعبة تخلي مطار 
ق���ال م�����س��وؤول��ون يف م��ط��ار مب��دي��ن��ة ه��ي��و���س��ت��ون الأم��ري��ك��ي��ة اإن 
اأن  بعد  موؤقتا  اإخالوؤها  املطار مت  داخل  اأمنية  تفتي�ص  منطقة 
ر�سد الفح�ص الأمني �سيئا بدا وكاأنه قنبلة يدوية داخل حقيبة 

م�سافر، ثم تبني لحقا اأنها جمرد لعبة.
وقال بيل بيجلي املتحدث با�سم اإدارة �سبكة مطارات هيو�ستون 
ر�سدوا  الأمريكية  النقل  و�سائل  اأم��ن  اإدارة  من  م�سوؤولني  اإن 
ال�ساعة  ح��وايل  يف  امل�سبوه  ال�سيء  على  حتتوي  التي  احلقيبة 
4:30 �سباحا بتوقيت �سرق الوليات املتحدة )0930 بتوقيت 
جرينت�ص( لدى مرورها داخل جهاز الفح�ص بالأ�سعة ال�سينية 
يف مطار وليام بي. هوبي. واأ�ساف اأنه مت اإجالء امل�سافرين على 
ال�سيء  هيو�ستون  ب�سرطة  املفرقعات  خ��راء  وفح�ص  ال��ف��ور. 
امل�سبوه. وقال بيجلي يف مقابلة بالهاتف “تبني اأنها لعبة على 
نكن  مل  لكننا  حقائبهم  يف  �سغري  و�سعها  يدوية  قنبلة  �سكل 
نعرف ذلك فتم تفعيل الإج��راءات العتيادية ف��ورا«. ومل يرد 

امل�سوؤولون بق�سم �سرطة هيو�ستون على طلبات للتعليق.
املتجمعني  امل�سافرين  مئات  تويرت  على  ن�سرت  �سور  واأظهرت 
على بعد 60 مرتا تقريبا من نقطة التفتي�ص الأمنية يف ردهة 

املطار، يف انتظار ا�ستئناف عمليات فح�ص الأمتعة.
املمثلة هويل هنرت يف �سورة �سخ�سية للرتويج لفيلم “ اخلارقون 2” يف غرب هوليوود ، كاليفورنيا. )رويرتز(

ال�سيارة الطائرة تتلقى 
طلبيات م�سبقة

النا�سئة  هوك  كيتي  �سركة  اأعلنت 
اأن �سيارة طائرة كهربائية �سغرية 
ب���ات���ت م���ت���واف���رة لإج�������راء جت���ارب 
يف  ال�سراء  طلبيات  وتتلقى  عليها 

الوليات املتحدة. 
و���س��م��ي��ت ال�����س��ي��ارة ف���الي���ري وهي 
مزيج من �سيارة طائرة ومروحية 
اأكدت  ما  القيادة، على  �سهلة  وهي 
كيتي هوك م�سرية اإىل اأن ل حاجة 

اإىل رخ�سة قيادة طائرة. 
فوق  للتنقل  امل�سممة  وال�����س��ي��ارة 
املياه على ارتفاع ثالثة اأمتار كحد 
اأق�سى، جمهزة بقمرة قيادة تت�سع 
ل�����س��خ�����ص واح�����د وب���ح���وايل ع�سر 
م���راوح وه��ي ت�سبه ال��ط��ائ��رات من 
دون طيار. وال�سيارة الطائرة هذه 
جم��ه��زة ب��ع��وام��ات وت��ط��ري ب�سرعة 
ال�����س��اع��ة كحد  يف  ك��ي��ل��وم��رتا   32
اأق�سى وملدة تراوح بني 19 دقيقة 

و20. 
روؤية  اإىل  هوك”  “كيتي  وت��ه��دف 
الطائرة  ال�سيارات  ه��ذه  اأ�ساطيل 
يف  ترفيهية  ن�ساطات  يف  ت�ستخدم 

العامل. 
املهتمني  ال��زب��ائ��ن  ب��اإم��ك��ان  وب����ات 
ب�سراء فاليري اأن ي�سجلوا اأ�سماءهم 
�سرائها  اأو  جتربتها  من  ليتمكنوا 
لحقة.  مرحلة  يف  ت�سلم  اأن  على 
عن  النا�سئة  ال�سركة  تك�سف  ومل 

�سعر ال�سيارة هذه. 
الآن عر�ست منوذجا  وكانت حتى 
اأوليا لها.  وجترى التجارب قرب 
ب��ح��رية يف ل����ص ف��ي��غ��ا���ص يف غرب 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة.  وق���د عر�ست 
�سيارات  م�����س��اري��ع  اأخ����رى  ���س��رك��ات 

طائرة ول �سيما �سركة اوبر. 

تغريات ال�سامة
 تدق ناقو�ش اخلطر

اأوم�ساو”  “اأبوتيكن  جملة  اأوردت 
على  الطارئة  التغريات  اأن  الأملانية 
“الوحمة”  ال�����س��ام��ة،  وح��ج��م  �سكل 
ت������دق ن���اق���و����ص اخل����ط����ر والإن���������ذار 

بالإ�سابة ب�سرطان اجللد.
بال�سحة  املعنية  املجلة  تن�سح  ل��ذا   
باإلقاء نظرة متفح�سة على ال�سامة 
اأي تغريات  اآخ��ر لكت�ساف  من وقت 
فيما  تتمثل  وال��ت��ي  ع��ل��ي��ه��ا،  ط��ارئ��ة 
�سبغية  بقع  التماثل:  ع��دم   - يلي: 

لي�ست م�ستديرة اأو بي�ساوية
- احلدود: بقع ذات حواف مم�سوحة 
م�سننة  اأو  امل��ع��امل  وا���س��ح��ة  غ��ري  اأو 
لونية  ���س��ب��غ��ات  ذات  ب��ق��ع  ال���ل���ون:   -

خمتلفة
- الُقطر: بقع ذات ُقطر يزيد عن 5 

ملم يف اأعر�ص مو�سع
- النمو: بقع تنمو �سريعاً

وع�����ن�����د م����الح����ظ����ة اإح������������دى ه����ذه 
طبيب  ا�ست�سارة  ينبغي  ال��ع��الم��ات، 

اأمرا�ص جلدية على وجه ال�سرعة. 

اإن التكلفة العالية لتجميع الغازات امل�سببة  قال علماء 
لالحتبا�ص احلراري من الهواء يف طبقات اجلو العليا 
قد تنخف�ص بف�سل تقنيات جديدة ميكنها امل�ساعدة يف 

مكافحة تغري املناخ.
النظيفة  للطاقة  اإجننريينج  كاربون  �سركة  واأو�سحت 
خا�ص  لت�سميم  العري�سة  اخلطوط  كندا  يف  ومقرها 
اإن��ه��ا ق��د جت��م��ع ثاين  ك��ب��رية ق��ال��ت  مب��ن�����س��اأة �سناعية 
اأك�سيد الكربون من اجلو بتكلفة ترتاوح بني 94 دولرا 

و232 دولرا للطن.
هارفارد  جامعة  يف  الفيزياء  اأ�ستاذ  كيث،  ديفيد  وق��ال 
اإن هذه التكلفة  وموؤ�س�ص ال�سركة والذي قاد الدرا�سة، 
اأقل بكثري مقارنة بالتقديرات ال�سابقة التي بلغت نحو 
600 دولر للطن والتي حددتها اجلمعية الفيزيائية 

الأمريكية.
راجعها  التي  الدرا�سة  ب�ساأن  واأ�ساف متحدثا لرويرتز 
نبني  اأن  “اآمل  ج��ول  دوري���ة  يف  ون�سرت  اآخ���رون  علماء 
ولي�ست جمرد حل  للتطبيق  قابلة  تكنولوجيا  هذه  اأن 

�سحري... واإمنا �سيء ميكن حتقيقه بالكامل«.
وُت�سّنع التكنولوجيا اجلديدة وقودا �سناعيا با�ستخدام 

الهواء واملاء والطاقة املتجددة فح�سب.

وقال كيث اإن اإقامة من�ساأة لالإنتاج على نطاق �سناعي 
ب��دولر واحد  وق��ودا  تنتج  اأن  الهواء ميكن  لمت�سا�ص 

لكل لرت.
بالأمر.  اهتماما  اأب��دوا  امل�ستثمرين  بع�ص  اأن  واأ���س��اف 
وت��ت��ك��ل��ف اإق���ام���ة م��ن�����س��اأة ���س��ن��اع��ي��ة م��ئ��ات امل��الي��ني من 
الدولرات وميكنها �سحب مليون طن من ثاين اأك�سيد 
الكربون �سنويا، وهو ما يعادل النبعاثات التي تطلقها 

250 األف �سيارة.
ورح����ب خ����راء اآخ�����رون ب��ال��درا���س��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا خطوة 
تكنولوجيا  تكلفة  ب�ساأن  ال�سديدة  ال�سبابية  لتبديد 

جمع الغازات مبا�سرة من اجلو.
على  يتعني  قد  اأن��ه  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  تقارير  وت�سري 
احل���ك���وم���ات ن�����س��ر ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ك��ه��ذه خ����الل القرن 
احلايل ل�سحب الكربون من الطبيعة ودفنه للحد من 
للمناخ  باري�ص  لتفاقية  تنفيذا  احل���راري  الحتبا�ص 

املرمة يف 2015.
امل��ع��ه��د الأمل�����اين لل�سوؤون  اأول��ي��ف��ر ج��ي��دي��ن م���ن  وق����ال 
م��ب��ا���س��رة طريق  ال���ه���واء  “جتميع  والأم��ن��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
واعد من الناحية ال�سيا�سية للتخل�ص من ثاين اأك�سيد 

الكربون«.

تقنيات تقلل تكلفة امت�سا�ش الكربون من اجلو 

ل�سو�ش يقتحمون منزل �ساكريا وبيكيه
اقتحم ل�سو�ص منزل املغنية العاملية  �ساكريا  وحبيبها الالعب الدويل الإ�سباين  جريار بيكيه . واأثناء 
العملية، كان اأهل بيكيه ينامون يف الطابق العلوي فيما هو يرافق �ساكريا التي كانت حتيي حفاًل 

يف مدينة كولن يف اأملانيا.
و�ساكريا،  بيكيه  منزل  اقتحموا  الّل�سو�ص  اأن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  �سحيفة  وذك��رت 
ا ثمينة لهما، وجموهرات و�ساعات فاخرة. واأبلغ والدا بيكيه ال�سرطة عن ال�سرقة،  و�سرقوا اأغرا�سً

وقّدما حم�سرا �سد جمهولني.
يذكر اأن الفنانة �ساكريا �ستحيي حفال �سمن مهرجانات الأرز يف لبنان على اأمل اأن ل توؤثر حادثة 

ال�سرقة يف تغيري جدول اأعمالها امل�ستقبلي


