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حممد بن زايد ي�صدر قرارا بتعيني مدير عام 
مل�ؤ�ص�صة الرعاية االجتماعية و�ص�ؤون الق�صر

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
لإمارة �أبوظبي قر�ر�ً بتعيني �شعادة ر��شد عتيق �لهاملي مدير�ً عاماً 

ملوؤ�ش�شة �لرعاية �لجتماعية و�شوؤون �لق�شر.

ويل عهد دبي يعتمد تخفي�ض واإلغاء حزمة من 
الر�ص�م احلك�مية لتعزيز من� االإمارة االقت�صادي

•• دبي -وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي م�شاء �م�س �جتماع �ملجل�س �لذي عقد مبقره 
�إط��ار مناق�شة عدد من �ملو��شيع �ملدرجة  �أب��ر�ج �لإم���ار�ت وذل��ك يف  يف 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد  على جدول �لأعمال بح�شور �شمو 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س و �شمو �ل�شيخ 
�لتنفيذي  �ملجل�س  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد 
�شيا�شة  �لأوىل من  �ملجل�س مقرتح �حلزمة  و�عتمد  �ملجل�س.  و�أع�شاء 
تخفي�س �لر�شوم �حلكومية �لو�ردة �شمن �ملبادر�ت �لتحفيزية لتعزيز 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وفقا  �لإم���ارة  يف  �لقت�شادي  �لنمو 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء  حممد بن ر��شد 
�لأعمال  تكلفة ممار�شة  �إىل تخفي�س  "رعاه �هلل" �لر�مية  دبي  حاكم 
�لأع�شاء  �طلع  و  لال�شتثمار�ت.  مف�شلة  كوجهة  دبي  جاذبية  وتعزيز 
�لزمنية  و �خلطة  �ل�شرت�تيجية  �لرب�مج  و  �لرئي�شية  �لأه��د�ف  على 
�لأ�شو�ق"  "ر�شم  تخفي�س  �ل�شيا�شة  ت�شتهدف  حيث  للتنفيذ  �ملطلوبة 
%2.5.         )�لتفا�شيل  �إىل  من �لن�شبة �حلالية و �لتي تبلغ 5% 
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حممد بن ر��شد ي�شهد حفل �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة بتخريج �لدورة �ل�شابعة و �لع�شرين من �شباط �لأركان يف كلية �لقيادة و �لأركان �مل�شرتكة  )و�م(

�قالة جاءت بعد زيارة �ل�شاهد �ىل جزيرة قرقنة

قائد جمل�س منبج �لع�شكري خالل موؤمتر �شحفي )رويرتز(

كرم نخبة متفوقة من �صباط الإمارات وبع�ض الدول ال�صقيقة وال�صديقة 

حممد بن را�صد يرعى احتفال الق�ات امل�صلحة بتخريج الدورة 27 من �صباط االأركان
•• اأبوظبي -وام:

رعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" �حتفال �لقيادة 
من  �لع�شرين  و  �ل�شابعة  �ل��دورة  بتخريج  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة 
�شباط �لأرك��ان يف كلية �لقيادة و �لأرك��ان �مل�شرتكة �لذي جرى يف 

مقر �لكلية يف �لعا�شمة �أبوظبي م�شاء �م�س. 
�ل�شرف  حر�س  من  ثلة  ��شتعر�س  �لكلية  �إىل  �شموه  و�شول  ول��دى 

مقدمتهم  ويف  م�شتقبليه  ���ش��اف��ح  ث��م  ل�شموه  �لتحية  �أدى  �ل���ذي 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
ثاين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  ومعايل  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شلحة و�شعادة �لفريق �شيف 
جمعة  رك��ن  �للو�ء  و�شعادة  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  عبد�هلل 
عبيد �لكعبي قائد �لكلية �ىل جانب عدد من قادة �أفرع وكبار �شباط 

�لقو�ت �مل�شلحة. 
بد�أ �حلفل بال�شالم �لوطني ثم تالوة من �آيات �لذكر �حلكيم بعدها 

�للو�ء ركن جمعة عبيد �لكعبي كلمة رحب فيها  �ألقى قائد �لكلية 
�مل�شلحة  و�لقو�ت  �إعتز�زه  عن  معربا  �حلفل  ر�عي  �ل�شمو  ب�شاحب 
ز�ي��د �خل��ر وتز�منا مع مئوية ز�يد  �ل���دورة يف ع��ام  بتخريج ه��ذه 
موؤ�ش�س دولتنا �حلديثة يف هذ� �ل�شرح �لر�قي كلية �لقيادة و�لركان 
باإذن  ي��ز�ل و�شيظل  ك��ان وم��ا  �ل��ذي  �لع�شكري  و�لعلم  �لفكر  - كلية 
�هلل وبدعم قيادتنا �حلكيمة �شرحا �شاخما ومرجعا رئي�شيا للعلوم 

و�ملعارف �لع�شكرية. 
)�لتفا�شيل �س2(

ت�ن�ض: اإقالة وزير الداخلية وقارب امل�ت قد يك�ن ال�صبب

ال�صي�صي: عالقتنا بال�صع�دية ا�صرتاتيجية وذات خ�ص��صية
•• القاهرة-وكاالت:

�أحمد  �لأرب��ع��اء،  �م�س  �ل�شي�شي،  عبد�لفتاح  �مل�شري  �لرئي�س  ��شتقبل 
�ل�شعودية،  �لعربية  باململكة  �لإفريقية  لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �لقطان 
�لقائم  كامل  وعبا�س  �خل��ارج��ي��ة،  وزي��ر  �شكري  �شامح  بح�شور  وذل��ك 

باأعمال رئي�س �ملخابر�ت �لعامة.
باأن  و�شرح �ل�شفر ب�شام ر��شي، �ملتحدث �لر�شمي با�شم رئا�شة م�شر، 
�حلرمني  خ��ادم  حتيات  �ل�شي�شي  �لرئي�س  �إىل  نقل  �ل�شعودي  �ل��وزي��ر 
بن  �لأم��ر حممد  �لعهد  بن عبد�لعزيز ووىل  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني 
�لبلدين  �لتي جتمع بني  �لتاريخية  �لعالقات  قوة  �إىل  �شلمان، م�شر�ً 
تطوير  مو��شلة  على  �ململكة  حر�س  عن  معرباً  �ل�شقيقني،  و�ل�شعبني 
تدعيم  ي�شهم يف  �مل��ج��الت، مبا  يف خمتلف  �لبلدين  بني  �لتعاون  �آف��اق 
�لت�شامن وتعزيز �لعمل �لعربي �مل�شرتك، ومو�جهة �لتحديات �ملختلفة 

�لتي تو�جه �ملنطقة.
ورحب �لرئي�س �مل�شري بالوزير �لقطان، وطلب نقل حتياته �إىل �مللك 
موؤكد�ً  �شلمان،  بن  �لأم��ر حممد  �لعهد  وويل  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان 
طابع  م��ن  ب��ه  تت�شم  وم���ا  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ع��الق��ات  خ�شو�شية 

��شرت�تيجي.
�لثنائي،  �لتعاون  �أطر  �ل�شي�شي حر�س م�شر على تعزيز خمتلف  و�أكد 
ومو��شلة �لت�شاور و�لتن�شيق مع �ململكة �إز�ء �لق�شايا �لإقليمية �ملختلفة، 
و�لإ�شالمية،  �لعربية  �لأمتني  تو�جه  �لتي  للتحديات  �لت�شدي  و�شبل 

مبا يحقق م�شالح �شعوبها.

ي�صدر  امل�����ص��ري  ال��رئ��ي�����ض 
�صجينا   712 ع���ن  ع��ف���ا 

•• القاهرة-رويرتز: 

قالت وكالة �أنباء �ل�شرق �لأو�شط 
�لر�شمية �م�س �لأربعاء �إن �لرئي�س 
�ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �مل�����ش��ري 
�شجينا   712 ع��ن  ع��ف��و�  �أ����ش���در 
�لكثر  �أن  �أمنية  م�شادر  وذك��رت 
�ل�شبان  م���ن  ع��ن��ه��م  �مل���ف���رج  م���ن 
مظاهر�ت.  يف  ���ش��ج��ن��و�  �ل���ذي���ن 
�حل�شول  �ل��ف��ور  على  يت�شن  ومل 
�ملفرج  باأ�شماء  كاملة  قائمة  على 

عنهم.
و�أ����ش���در �ل�����ش��ي�����ش��ي ع���دة ق����ر�ر�ت 
خالل  �شنويا  �شجناء  عن  بالعفو 
ما  وغ��ال��ب��ا  �لرئي�شية  �مل��ن��ا���ش��ب��ات 
���ش��م��ل ذل����ك �لإف�������ر�ج ع���ن طالب 
�ل�شي�شي  و�أدى  �شبان.  وحمتجني 
رئا�شية  لفرتة  �لقانونية  �ليمني 
ثانية يوم �ل�شبت بعد فوز �شاحق 
يف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي �أج���ري���ت يف 

مار�س �آذ�ر �ملا�شي.

باالأرجنتني  فل�صطينية  اإ�صادة 
الإ�صرائيل احلمراء  والبطاقة 

•• رام اهلل-وكاالت:

�لفل�شطيني  �لحت��اد  رئي�س  �عترب 
لكرة �لقدم جربيل �لرجوب، �م�س 
�لودية  �مل��ب��ار�ة  �إل��غ��اء  �أن  �لأرب���ع���اء، 
�لأرجنتني  بني  مقررة  كانت  �لتي 
يعد  �ل�شبت،  �لقد�س  يف  و�إ�شر�ئيل 
ب���ط���اق���ة ح����م����ر�ء يف وجه  مب���ث���اب���ة 

�لدولة �لعربية.
و�أل��غ��ي��ت �مل��ب��ار�ة �ل��ت��ي ت��اأت��ي �شمن 
للم�شاركة  �لأرج��ن��ت��ني  ����ش��ت��ع��د�د�ت 
�ل�����ع�����امل يف  ن����ه����ائ����ي����ات ك�����اأ������س  يف 
�حتجاجات  ب��ع��د   ،2018 رو���ش��ي��ا 
فل�شطينية على �إقامتها، يف خطوة 
للذين  �إ�شر�ئيل خ�شوعا  �عتربتها 
ي�����ش��م��رون �ل��ك��ر�ه��ي��ة ل���ه���ا. وق���ال 
�لرجوب: �أعتقد ما ح�شل �أم�س هو 
بطاقة حمر�ء من �جلميع يف وجه 
لديهم  �أن  لإفهامهم  �لإ�شر�ئيليني 
�حلق يف تنظيم، يف لعب كرة �لقدم 
�شمن حدودهم �ملعرتف بها دوليا.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�أعلنت رئا�شة �حلكومة �لتون�شية 
�أم�س �لأربعاء �أن يو�شف �ل�شاهد 
ب��ر�ه��م وزير  �إع��ف��اء لطفي  ق��رر 

�لد�خلية من مهامه.
و�أ����ش���اف���ت رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة يف 
تكليف  �أن��ه مت  ب��الغ �شادر عنها 
�جلريبي  غ�����ازي  �ل���ع���دل  وزي�����ر 

وزير� للد�خلية بالنيابة.
�حلكومة  رئ��ا���ش��ة  ت��و���ش��ح  ومل 
ب���اإع���ف���اء  �مل���ت���ع���ل���ق  ب���الغ���ه���ا  يف 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ط��ف��ي بر�هم  وزي����ر 
م��ن م��ه��ام��ه �أ���ش��ب��اب �ت��خ��اذ هذ� 

�لقر�ر.
ي���ذك���ر �أن������ه مت ت��ع��ي��ني �ب���ر�ه���م 
�شبتمرب  يوم6  للد�خلية  وزي��ر� 
جمدوب  للهادي  خلفا   ،2017
ج����اء  وز�ري  حت�����وي�����ر  خ�������الل 

بحكومة �ل�شاهد 2 .

�لعمر  من  بر�هم  لطفي  ويبلغ 
�شنة، وكان ي�شغل خطة �آمر   56
�حل��ر���س �ل��وط��ن��ي وه���و متخرج 
من �لأكادميية �لع�شكرية �شعبة 

حقوق.
كما تقلد بر�هم عديد �مل�شوؤوليات 
�لعامة  �لإد�رة  �شلب  �مل��رك��زي��ة 

للحر�س �لوطني وتر�أ�س �لعديد 
و�أق���ال���ي���م �حلر�س  م���ن م��ن��اط��ق 
�لوطني مبختلف جهات �لبالد، 
وقت  يف  تكليفه  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ملر�شد  �د�رة  مب��ه��م��ة  ����ش���اب���ق 

�لوطني لل�شالمة �ملرورية.
)�لتفا�شيل �س13(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

احلوثي يتوعد �صيوخ حا�صد لرف�صهم اإر�صال اأبنائهم للقتال

�صد هج�م للح�ثيني باحلديدة.. وخ�صائر كبرية للمتمردين
•• عوا�صم-وكاالت:

ت�����ش��دت �مل���ق���اوم���ة �ل��ي��م��ن��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة ل��ه��ج��وم م���ن قبل 
مبديرية  �جل��اح  منطقة  يف  �لإير�نية  �حلوثي  ميلي�شيات 
بيت �لفقية مبحافظة �حلديدة، ما كبد �ملتمردون خ�شائر 

كبرة يف �لأرو�ح و�لعتاد.
وي���اأت���ي ذل���ك ف��ي��م��ا و����ش��ل��ت م��ق��ات��الت �ل��ت��ح��ال��ف �لعربي 
للمتمردين  و�أه��د�ف متحركة  ��شتهد�ف مو�قع وجتمعات 
يف مناطق متفرقة باحلديدة، وق�شفت مقاتالت �لتحالف 

�أهد�ف لهم يف منطقة �ل�شليف �ل�شاحلية.
و�ألقت مقاتالت �لتحالف من�شور�ت على مدينة �حلديدة، 
ت�شمنت ن�شائح للمو�طنني �لبتعاد عن جتمعات ومو�قع 

عنا�شر ميلي�شيات �حلوثي.
�مل�شرتكة  �ليمنية  �ملقاومة  ق��و�ت  حققت  �آخ��ر،  جانب  من 
تقدما كبر� باجتاه �حلديدة على �ل�شاحل �لغربي لليمن، 
يف وقت دمر �لتحالف �لعربي حت�شينات مليلي�شيات �حلوثي 
وغار�ت  مدفعي  ق�شف  �إث��ر  �ملدينة،  �شو�حي  يف  �لإير�نية 

جوية مكثفة على معاقلهم.
�ىل ذلك، �أكدت م�شادر قبلية �م�س �أن ميلي�شيات �حلوثي 
�لإير�نية، توعدت �شيوخ قبيلة حا�شد، وهي و�حدة من �أبرز 
�إىل جبهات  مقاتلني  ير�شلو�  �ليمنية، يف حال مل  �لقبائل 

�لقتال، ومنحتهم مهلة 10 �أيام للتنفيذ.
�جتمعت  �أن قياد�ت يف ميلي�شيات �حلوثي  �مل�شادر  وذك��رت 
ببع�س �شيوخ قبيلة حا�شد وطلبت منهم بالقوة دعم جبهات 

�لقتال باأبنائها، خ�شو�شا جبهة �ل�شاحل �لغربي لليمن.
و�أ�شارت �مل�شادر �إىل �أن قادة حوثيني هددو� �شيوخ �لقبيلة 
باأنهم "لن يغرقو� وحدهم"، بعد ما رف�شو� �لن�شياع �إىل 

�أو�مر �مليلي�شيات �ملتمردة.
�إىل  بطلبهم  يتوجهو�  ب��اأن  �حلوثيني  �لقبيلة  �شيوخ  و�أبلغ 
�أبناء �لقبيلة ب�شكل مبا�شر، �إذ مل يعد لهم �أي �شلطة عليهم، 
لكن �حلوثيني �أبلغوهم �أن زعماء �لقبائل هم من يقف ور�ء 

�إحجام �لنا�س عن �لتوجه �إىل جبهات �لقتال.
و�ن��ت��ه��ى �ل��ل��ق��اء ب��ني ���ش��ي��وخ �لقبيلة و�حل��وث��ي��ني م��ن دون 

�لتو�شل �إىل �أي �تفاق بني �لطرفني.

�إىل  �ملقاتلني  ح�شد  يف  م��اأزق��ا  �حلوثي  ميلي�شيات  وت��و�ج��ه 
خ�شو�شا  �ملتالحقة،  خ�شائرها  وتعوي�س  �لقتال  جبهات 
يف �ل�����ش��اح��ل �ل��غ��رب��ي، ح��ي��ث ���ش��ق��ط �مل��ئ��ات م��ن �ل��ق��ت��ل��ى يف 

�شفوفها.
وجلاأت ميلي�شيات �حلوثي �إىل عقاب �ملناطق، �لتي رف�شت 
�إر�شال �أبنائها �إىل جبهات �لقتال، مبنع �ملو�د �لإغاثية من 

�لو�شول �إليها.
منعت  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  �أن  مينية  م�����ش��ادر  و�أو���ش��ح��ت 
عدد� من �لناقالت، �لتي تقل م�شاعد�ت �إغاثية دولية، مع 
رف�شها  ب�شبب  �شنعاء،  ريف  يف  فقرة  قرى  �إىل  �لو�شول 
�ل�شاحل  يف  �ملتمردين  �شفوف  يف  للقتال  �أبنائها  �إر���ش��ال 

�لغربي.
و�أ�شارت �مل�شادر �إىل �أن نقاطا �أمنية للحوثيني منعت عدد� 
�لدقيق  مثل  غذ�ئية،  مب�شاعد�ت  �ملحملة  �لقاطر�ت  من 
و�لزيت و�ل�شكر و�لأرز و�لتمر، من دخول �ملناطق �لو�قعة 
بينها  وم��ن  لها،  �لتابعة  و�مل��دي��ري��ات  �شنعاء  �أط���ر�ف  على 

مديريات خولن و�أرحب وبع�س مناطق �شنحان.

خالفات مليلي�صيات حزب اهلل مع مو�صكو ب�صاأن الق�صري 
جمل�ض منبج يرف�ض اأي وج�د تركي 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لدميقر�طية،  �شوريا  قو�ت  مع  �ملتحالف  �لع�شكري  منبج  قال جمل�س 
�ملدعومة من �لوليات �ملتحدة يف �شمال �شوريا، �م�س �لأربعاء، �إن وحد�ت 
حماية �ل�شعب �لكردية �شت�شحب م�شت�شاريها �لع�شكريني من �ملدينة يف 

�لأيام �ملقبلة. ورف�س �ملجل�س �أي وجود ع�شكري تركي يف �ملدينة.
و�أ�شاف يف بيان �أنه قادر على حماية �أمن وحدود منبج من �أي تهديد�ت 

خارجية.
�لتي  وتركيا،  �ملتحدة  �لوليات  بني  �خل��الف  �أ�شا�س  هو  منبج  وم�شر 
�لبلدين  ولكن  �إرهابية،  �لكردية جماعة  �ل�شعب  وح��د�ت حماية  تعترب 

قال
�إنهما �تفقا على خارطة طريق للمنطقة، وقالت وحد�ت حماية �ل�شعب 

�إنها �شت�شحب م�شت�شاريها �لع�شكريني.
هذ� وبات �حلديث عن �تفاق رو�شي �إ�شر�ئيلي حول �لتو�جد �لإير�ين يف 
�شوريا ل�شيما جنوباً، �أمر�ً و�قعاً بعد �أن �أكد مندوب رو�شيا �لد�ئم لدى 
�لأمم �ملتحدة، فا�شيلي نيبينزيا، �لتو�شل �إىل �تفاق حول �شحب �لقو�ت 
وتوقع  �إ�شر�ئيل،  مع  �حل��دود  ق��رب  �شوريا  غ��رب  �لإي��ر�ن��ي��ة من جنوب 
تتبلور  ب��د�أت  بني �حللفاء،  �أث��ار خالفاً  ما  �أي��ام قريبة،  تطبيقه خ��الل 

مالحمه بني حلفاء �لنظام �ل�شوري.

�أف��ادت وكالة  تابعة لإي��ر�ن، بح�شب ما  �أك��د قياديان يف ميلي�شيات  فقد 
�ل�شورية  ، قرب �حل��دود  �لق�شر  �أن ن�شر ع�شكريني رو���س يف  روي��رتز، 
�للبنانية �أثار خالفاً مع �مليلي�شيات �ملو�لية لإير�ن ومنها "حزب �هلل"، 

�لتي و�شفتها باخلطوة غر �ملن�شقة.
وقال �أحد �مل�شوؤولني �لع�شكريني �شمن �لتحالف �لد�عم للنظام، بح�شب 
رويرتز، �إنه جرى حل �ملوقف، �لثالثاء، عندما �شيطر جنود من �جلي�س 
يف  �لق�شر  بلدة  ق��رب  �ل��رو���س  بها  �نت�شر  مو�قع  ثالثة  على  �ل�شوري 

منطقة حم�س .
ورف�شنا  �نحلت  �لق�شة  "�لآن  �ملن�شقة":  بغر  "�خلطوة  و��شفاً  وتابع 
�خلطوة وعم ينت�شر جي�س �شوري عاحلدود من �لفرقة 11"، م�شيفا 

�أن "مقاتلي حزب �هلل ل يز�لون باملنطقة".
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئ�ن ملك ال�ص�يد بالعيد ال�طني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

�إىل  تهنئة  برقية  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
جاللة �مللك كارل �ل�شاد�س ع�شر غو�شتاف ملك �ل�شويد مبنا�شبة �لعيد �لوطني لبالده.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �مللك كارل �ل�شاد�س ع�شر غو�شتاف.

مركز الفلك الدويل : غرة �ص�ال اجلمعة 15 ي�ني� اجلاري فلكيا
•• اأبوظبي -وام:

قال مركز �لفلك �لدويل �ن غرة �شهر �شو�ل �شتكون يوم 
�جلمعة 15 يونيو �جلاري يف معظم �لدول �لإ�شالمية 
 . يونيو   14 �خلمي�س  ي��وم  �ل��ه��الل  و�شع  �ىل  بالنظر 
و�أو�شح �أنه يف هذ� �ليوم ميكن روؤية �لهالل با�شتخد�م 
و�أوروبا  �آ�شيا  �شرق  وجنوب  �شرق  من  فقط  �لتل�شكوب 
ب�شعوبة من  �ملجردة  بالعني  روؤيته ممكنة  �أن  يف حني 

جميع �لدول �لعربية عد� �أق�شى �لغرب .
�لعامل  �أن معظم دول  �م�����س  ل��ه  ب��ي��ان  �مل��رك��ز يف  وق���ال 
�لفطر  عيد   « �شو�ل  �شهر  ه��الل  �شتتحرى  �لإ�شالمي 
�ليوم  14 يونيو ويف ذلك  يوم �خلمي�س   « ه�   1439

ميكن روؤية �لهالل من جميع �لدول �لإ�شالمية بالعني 
�ملجردة �أو با�شتخد�م �لتل�شكوب يف حالة �شفاء �لغالف 
�جل���وي وب��ال��ت��ايل م��ن �مل��ت��وق��ع �أن ي��ك��ون ي���وم �جلمعة 
معظم  يف  �ل�شعيد  �لفطر  عيد  �أي��ام  �أول  يونيو   15
بعد  يومها  �شيغيب  �لهالل  �أن  �إىل  ون��وه   . �لعامل  دول 
�ل�شم�س ب� 54 دقيقة يف نو�ك�شوط وبعد �ل�شم�س ب� 49 
دقيقة يف �لرباط و46 دقيقة يف مقدي�شو و�خلرطوم 
وتون�س  جيبوتي  يف  دقيقة  و45  و�جلز�ئر  وطر�بل�س 
و42  �لقاهرة  يف  دقيقة  و43  �شنعاء  يف  دقيقة  و44 
دقيقة يف  و41  و�ل��ق��د���س  وع��ّم��ان  �ل��ري��ا���س  يف  دقيقة 
بروت ودم�شق و�ملنامة و�أبوظبي و40 دقيقة يف بغد�د 

و�لكويت وم�شقط.

كرم نخبة متفوقة من �صباط الإمارات واآخرين من بع�ض الدول ال�صقيقة وال�صديقة 

حممد بن را�صد يرعى احتفال القيادة العامة للق�ات امل�صلحة بتخريج الدورة ال�صابعة والع�صرين من �صباط االأركان
•• اأبوظبي -وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعى 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« �حتفال �لقيادة �لعامة للقو�ت 
كلية  يف  �لأرك���ان  �شباط  من  �لع�شرين  و  �ل�شابعة  �ل���دورة  بتخريج  �مل�شلحة 
�لقيادة و �لأرك��ان �مل�شرتكة �لذي جرى يف مقر �لكلية يف �لعا�شمة �أبوظبي 

م�شاء �م�س. 
و لدى و�شول �شموه �إىل �لكلية ��شتعر�س ثلة من حر�س �ل�شرف �لذي �أدى 
�لتحية ل�شموه ثم �شافح م�شتقبليه ويف مقدمتهم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية ومعايل �لفريق 
�مل�شلحة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �ل��رك��ن 
�للو�ء  و�شعادة  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  �شيف عبد�هلل  �لفريق  و�شعادة 
�أف��رع وكبار  ق��ادة  �لكلية �ىل جانب ع��دد من  �لكعبي قائد  رك��ن جمعة عبيد 

�شباط �لقو�ت �مل�شلحة . 
�ألقى  �لذكر �حلكيم بعدها  �آي��ات  �لوطني ثم تالوة من  بال�شالم  بد�أ �حلفل 
قائد �لكلية �للو�ء ركن جمعة عبيد �لكعبي كلمة رحب فيها ب�شاحب �ل�شمو 
ر�عي �حلفل معربا عن �إعتز�زه و�لقو�ت �مل�شلحة بتخريج هذه �لدورة يف عام 
ز�يد �خلر وتز�منا مع مئوية ز�يد موؤ�ش�س دولتنا �حلديثة يف هذ� �ل�شرح 
�لر�قي كلية �لقيادة و�لركان - كلية �لفكر و�لعلم �لع�شكري �لذي كان وما 
ومرجعا  �شاخما  �شرحا  �حلكيمة  قيادتنا  وب��دع��م  �هلل  ب���اإذن  و�شيظل  ي��ز�ل 

رئي�شيا للعلوم و�ملعارف �لع�شكرية. 
و�أكد قائد �لكلية �ن وطننا مبارك وعزيز ول ي�شاهيه وطن بالن�شبة لأبنائه 
و�شعبه - وطن ي�شتحق من كل فرد يف �شعبنا وقو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة �لفد�ء 
و�إجناز�ته  وق��ي��ادت��ه  وت��ر�ث��ه  ب��اأجم��اده  ونفخر  ب��ه  ن�شمو  وط��ن  و�لت�شحية 

�حل�شارية و�لإن�شانية. 
و�أ�شاد بت�شحية �ل�شباط و�جلنود �لبو��شل يف قو�تنا �مل�شلحة �لذين ��شت�شهدو� 
دفاعا عن �لوطن و�حلق و�لعد�لة ونالو� �شرف �ل�شهادة �لعظيم ليحيا وطننا 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شاخما �أبيا ماجد� ب�شهد�ئه �لأبر�ر. 
�لوطن  بناء  �لأ���ش��ا���س يف  ه��و  و�مل��ع��رف��ة  �لعلم  �إم��ت��الك �شالح  �ن  و���ش��دد على 
و�زده����اره وت��ق��دم��ه ول��ه��ذ� تعمل دول��ت��ن��ا �ل��ع��زي��زة يف ظ��ل �ل��رع��اي��ة و�لقيادة 
�لكرمية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لقائد 
�لع�شرية  دولتنا  �أ�ش�س  تر�شيخ  على  �هلل«  »حفظه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 

وحتقيق �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة. 
��شتثنائية من �شاحب  باإهتمام ورعاية  �مل�شلحة حتظى  و�أ�شار �ىل �ن قو�تنا 

�ل�شمو رئي�س �لدولة ورعاية م�شتمرة ومتابعة ��شتثنائية من قائد ع�شكري 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وه��و  ��شتثنائي 
�لذي  علمها  وحامل  ورمزها  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�أخذ على عاتقه �لتحولت �لإ�شرت�تيجية �لعظيمة لقو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة 
�لذي يحمي  لتبقى �حل�شن �حل�شني  وتدريبا  وعلما  وعدة  وتطورها عدد� 

مكت�شبات �شعبنا �لوطنية و�إجناز�ته وثرو�ته. 
ووجه يف ختام كلمته كلمة �ىل خريجي قو�تنا �مل�شلحة يف �لكلية دعاهم فيها 
�ىل �ن يكونو� عند ح�شن ظن قيادتهم بهم و�أن يكون �شعارهم »�لبذل و�لعطاء 

و�لولء و�لإنتماء لرت�ب �لوطن وقيادته«. 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  وك��رم �شاحب 
قبيل ختام �حلفل �أو�ئل �لدورة من �شباط دولة �لإم��ار�ت وخريجي �لدول 

�ل�شقيقة و�ل�شديقة وعددهم ثالثون �شابطا من بينهم �شباط من �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية ومملكة �لبحرين و�ململكة �لأردنية �لها�شمية و�جلمهورية 
�ليمنية و�شلطنة عمان وجمهورية �جلز�ئر �لدميقر�طية �ل�شعبية وجمهورية 
م�شر �لعربية وجمهورية �ل�شود�ن �لدميقر�طية ودولة �لكويت وجمهورية 

كوريا �جلنوبية وجمهورية باك�شتان �لإ�شالمية. 
وعددهم  �ل���دورة  يف  زمالئهم  على  وتفوقهم  بتخرجهم  �شموه  هناأهم  وق��د 
147 �شابطا وبارك �شموه جهود كلية �لقيادة و�لأركان �مل�شرتكة و�شركائها 
�أكادميية  ومناهج  بر�مج  من  تعده  ما  على  وطنية  وموؤ�ش�شات  جامعات  من 
ع�شكرية  م��و�ق��ع  يف  ليكونو�  �لتخرج  بعد  يوؤهلهم  م��ا  ملنت�شبيها  وع�شكرية 
�لع�شكرية  و�لعمليات  �مل�شرتكة  �لعمليات  �إد�رة  قيادية متقدمة قادرون على 

غر �حلربية كعمليات حفظ ودعم �ل�شالم يف �أي منطقة من �لعامل . 

و�أعرب �شموه عن �إرتياحه و�شعادته بتكرمي نخبة متفوقة من �شباط قو�تنا 
�مل�شلحة و�آخرين من بع�س �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة مرحبا �شموه خالل 
بهذه  يلتحقون  �لذين  بال�شباط  �خلريجني  مع  �لتذكارية  �ل�شور  �إلتقاط 
يف  طويلة  بعقود  دولتنا  �شبقت  و�شديقة  �شقيقة  دول  من  �ل�شاخمة  �لكلية 
�لتاأ�شي�س ونر�هم يدر�شون مع �أبناء �لإمار�ت يف كلياتنا �لع�شكرية وجامعاتنا 
باإمكانات  �لدول وقياد�تها  �لعامل لنا وثقة هذه  �إح��رت�م  �لوطنية ما يعك�س 
�شعبنا وقدر�ته �لعلمية وطاقاته �لإبد�عية يف �شتى �مليادين خا�شة يف ميد�ن 
مبعث  بالتاأكيد  وه��ذ�  و�لتدريبية  �لأكادميية  وتقنياتها  �لع�شكرية  �لعلوم 

�شرور وفخر و�إعتز�ز لنا جميعا. 
�لدولة  ل��دى  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل���دول  ���ش��ف��ر�ء  م��ن  ع��دد  �حل��ف��ل  ح�شر 

و�مللحقون �لع�شكريون يف هذه �ل�شفار�ت. 

حاكم عجمان وويل عهده ي�ا�صالن ا�صتقبال املهنئني ب�صهر رم�صان الف�صيل
•• عجمان-وام: 

و��شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  عجمان  ح��اك��م 
��شتقبال جموع �ملهنئني من �ل�شيوخ وكبار رجالت �لدولة و�مل�شوؤولني �لذين 
�لتربيكات  و�طيب  �لتهاين  �آي��ات  ��شمى  لتقدمي  �لز�هر  �ىل ق�شر  تو�فدو� 
مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك ..متمنني ل�شموهما موفور �ل�شحة و�ل�شعادة 
ود�عني �هلل �لعلي �لقدير �أن يعيد هذه �ملنا�شبة عليهما وعلى �شعب �لإمار�ت 
وقد حتقق لها ما ت�شبو �إليه من عزة وتقدم ورقي يف ظل �لقيادة �حلكيمة 
»حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 

�هلل«.
وتقبل �شموهما �لتهاين و�لتربيكات بهذه �ملنا�شبة �لكرمية من �لربوفي�شور 
�ملدير  م�شاعد  وير�فقه  �لعاملية  �أفريقيا  جامعة  مدير  عبيد  حممد  كمال 
�لزر�عي  و�لت�شنيع  �لإنتاج  تقانة  كلية  وعميد  �لإد�ري��ة  و�ملتابعة  للتن�شيق 
�ل�شود�نية  �حلكومة  مع  �تفاقية مقر  وفق  تعمل  و�لتي  له  �ملر�فق  و�لوفد 
�شمنها  من  و�لإ�شالمية  �لعربية  �لبالد  من  ع��دد�ً  �منائها  جمل�س  وي�شم 

دولة �لمار�ت �لعربية و�لتي متثلها موؤ�ش�شة �آل مكتوم �خلرية.

وتبادل �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان وويل عهده �لتهاين مع �ل�شيوخ و�عيان 
وجموع  �لدولة  ورج��الت  �مل�شوؤولني  وكبار  �لقبائل  و�أب��ن��اء  �لبالد  ووجهاء 
�ملو�طنني ونخبة من فعاليات �ملجتمع �ملدين و�ملقيمني من �أبناء �جلاليات 
وتهنئتهما  �شموهما  على  لل�شالم  ح�����ش��رو�  �ل��ذي��ن  و�لإ���ش��الم��ي��ة  �لعربية 

مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك.
�ملنا�شبة  بهذه  ل�شموهما  و�لتربيكات  �لتهاين  ���ش��ادق  ع��ن  �ملهنئون  وع��رب 
�شموهما  على  يعيدها  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�ع��ني  �مل�شلمني  على  �لعزيزة 
مبوفور �ل�شحة و�ل�شعادة وعلى �لإمار�ت وقيادتها و�شعبها و�لأمة �لعربية 

و�لإ�شالمية باليمن و�خلر و�لربكات.
�ل�شمو  �لنعيمي ممثل �شاحب  بن حميد  �أحمد  �ل�شيخ  �ل�شتقبالت  ح�شر 
بن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  بعجمان  و�ملالية  �لد�ري���ة  لل�شوؤون  عجمان  حاكم 
حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن 
�شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�شعادة حمد بن 
غليطة �ل�شكرتر �خلا�س ل�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�شعادة طارق بن 
غليطة مدير مكتب �حلاكم و�شعادة يو�شف �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات 

و�ل�شيافة وعدد من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني.

ويل عهد دبي يعتمد تخفي�ض واإلغاء حزمة من الر�ص�م احلك�مية لتعزيز من� االإمارة االقت�صادي
•• دبي -وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�لذي  �ملجل�س  �جتماع  �م�س  م�شاء 
ع��ق��د مب��ق��ره يف �أب������ر�ج �لإم������ار�ت 
ع��دد من  �إط���ار مناق�شة  وذل���ك يف 
�مل���و�����ش���ي���ع �مل����درج����ة ع��ل��ى ج���دول 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  �لأع����م����ال 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي �لنائب  م��ك��ت��وم 
�شمو  و  �مل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  �لأول 
مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
�ملجل�س  ل��رئ��ي�����س  �ل���ث���اين  �ل��ن��ائ��ب 

�لتنفيذي و�أع�شاء �ملجل�س.
�حلزمة  م��ق��رتح  �ملجل�س  و�ع��ت��م��د 
تخفي�س  ���ش��ي��ا���ش��ة  م����ن  �لأوىل 
�ل�����ر������ش�����وم �حل����ك����وم����ي����ة �ل����������و�ردة 
�لتحفيزية  �مل�������ب�������ادر�ت  ����ش���م���ن 
ل��ت��ع��زي��ز �ل���ن���م���و �لق���ت�������ش���ادي يف 
�شاحب  لتوجيهات  وف��ق��ا  �لإم����ارة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
تخفي�س  �إىل  �لر�مية  �هلل«  »رع��اه 
وتعزيز  �لأع���م���ال  مم��ار���ش��ة  تكلفة 
مف�شلة  ك���وج���ه���ة  دب�����ي  ج���اذب���ي���ة 
�لأع�شاء  �ط��ل��ع  و  لال�شتثمار�ت. 
على �لأهد�ف �لرئي�شية و �لرب�مج 
�لزمنية  �خلطة  و  �ل�شرت�تيجية 
ت�شتهدف  حيث  للتنفيذ  �ملطلوبة 

2030. و وجه �ملجل�س �لتنفيذي 
د�ئرة �لأر��شي و �لأم��الك باإعفاء 
من  �ل��ع��ق��ار�ت  ت�شجيل  م��ع��ام��الت 
�لت�شجيل  ع���ن  �ل���ت���اأخ���ر  غ���ر�م���ة 
�شمن 60 يوما و �لتي كانت تبلغ 
%4. ومن �ملتوقع �خلروج بحزمة 
�لتحفيزية  �ل�شيا�شات  من  �آخ��رى 
ت�شتهدف  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��رح��ل��ة  خ���الل 
يف  �ل�شرت�تيجية  �لقطاعات  �أب��رز 

�قت�شاد دبي.
�لر�شوم  زي��ادة  �ملجل�س عدم  و قرر 
�ملد�ر�س �خلا�شة  �ملدر�شية جلميع 
-2018 �ل��در����ش��ي  للعام  دب��ي  يف 
تخفيف  �إىل  منه  �شعيا   2019
�أولياء  �لأعباء �ملالية �لو�قعة على 

�ل�شيا�شة تخفي�س »ر�شم �لأ�شو�ق« 
تبلغ  �لتي  و  �حلالية  �لن�شبة  م��ن 

.2.5% �إىل   5%
مرحلتها  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ورك������زت 
تنمية  �����ش���ت���ه���د�ف  ع���ل���ى  �لأوىل 
�ع���ت���م���اد  ومت  �ل������ط������ر�ن  ق����ط����اع 
بت�شاريح  معنيا  ر�شما   19 �إع��ف��اء 
�أن�شطة �شناعات �لطر�ن وهبوط 
�ل��ط��ائ��ر�ت �خل��ا���ش��ة ب��ه��دف جذب 
��شتثمار�ت  دره��م  مليار  من  �أك��ر 
ل��ت��ك��ون دبي  �ل����ط����ر�ن  ق���ط���اع  يف 
بذلك مركز� عامليا يف عامل �شناعة 
م��ع غايات  يتما�شى  �ل��ط��ر�ن مب��ا 
خطة دبي 2021 ويدعم حتقيق 
�أهد�ف ��شرت�تيجية دبي �ل�شناعية 

�لأمور.
�ملجل�س  رئ����ي���������س  ����ش���م���و  ووج���������ه 
و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  �لتنفيذي 
�ل���ب�������ش���ري���ة ب���و����ش���ع �ل�����ق�����ر�ر حيز 
خالل  من  فورية  ب�شورة  �لتنفيذ 
و�أولياء  �خل��ا���ش��ة  �مل���د�ر����س  �إب����الغ 

�لأمور.
�عتمد  �لج���ت���م���اع  ه��ام�����س  وع���ل���ى 
�ملجل�س �شيا�شة �حلد من �لأمر��س 
�لختطار  عو�مل  و  �ل�شارية  غر 
�ملرتبطة بها و�شيا�شة تطبيق نظام 
�أمن �ملعلومات على �أهم �لقطاعات 
��شتد�مة  ت���دع���م  �ل���ت���ي  �حل��ي��وي��ة 
و�خلدمات  �لوظائف  و��شتمر�رية 

�لرئي�شة يف �إمارة دبي.
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اأخبـار الإمـارات
»الهالل االأحمر« ي�صري قافلة م�صاعدات اإغاثية عاجلة اإىل حمافظة املهره التي تعر�صت الإع�صار مك�ن�

•• املهره - وام:

�إغاثية  م�شاعد�ت  قافلة  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  �شرت 
�شمن  وذل��ك  غذ�ئية  �شالل  تت�شمن  �مل��ه��ره  حمافظة  �إىل  عاجلة 
و�لأ�شر  �ملت�شررين  لإغ��اث��ة  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �جل��ه��ود 
 « �إع�شار  �إىل  حمافظتهم  تعر�س  عقب  �ملهره  �أب��ن��اء  من  �ملحتاجة 

مكونو«.
�شكره  ع��ن جزيل  �مل��ه��رة  باكريت حمافظ حمافظة  ر�ج��ح  و�أع���رب 
�لإغاثية  �لقو�فل  ه��ذه  لت�شير  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  لهيئة 
�لتي  �ل�شعبة  �ملعي�شة  م��ع��ان��اة  عنهم  لتخفيف  �مل��ح��اف��ظ��ة  ل�شكان 
�لهالل  �أن  �إىل  م�شر�   .. �لإع�����ش��ار  نتيجة  حياتهم  على  �نعك�شت 
لأهايل  �ملتنوعة  �مل�شاعدة  لتقدمي  دوم��ا  �شباق  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر 

�ملهره �لتي تعاين �شح يف �خلدمات.
�ملحافظات  وخمتلف  �مل��ه��ره  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لب�شمات  �أن  و�أ���ش��اف 
�ملحررة ل ميكن ن�شيانها خ�شو�شا �أنها جاءت يف ظروف �شعبة كانت 

تعي�شها �ملحافظة جر�ء تدهور �لأو�شاع �لقت�شادية يف �لبالد.
من جهته قال �أحمد �لنيادي رئي�س فريق �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
و�لإن�شانية  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  ق��و�ف��ل  ت�شير  �إن  ح�شرموت  يف 
لدولة  �مل�شتمر  �حل��ر���س  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي  �مل��ه��ره  ل�شكان  �لإغ��اث��ي��ة 
�لأ�شقاء  جانب  �إىل  و�ل��وق��وف  �ليمني  �ل�شعب  دع��م  على  �لإم���ار�ت 

ورفع �ملعاناة عنهم .
و�أ�شاف �أن �لهالل �لأحمر �لإمار�تي ينفذ حمالت �إغاثية م�شتمرة 
توزيع  عرب  �ليمن  يف  لالأ�شقاء  �ملعي�شية  �حلياة  حت�شني  ت�شتهدف 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لإغاثية وتنفيذ �مل�شاريع �لتنموية مل�شاعدتهم 

على جتاوز �لظروف �ل�شعبة �لتي يعي�شونها.
يف  ت�شهم  �ليمن  يف  �لأح��م��ر  �لهالل  بر�مج  �أن  �إىل  �لنيادي  و�أ���ش��ار 
��شتعادة دورة �حلياة �لطبيعية حيث كان لها �أف�شل �لأثر يف نفو�س 
�أبناء �ل�شعب �ليمني وم�شاعدتهم على جتاوز �لظروف �لتي ميرون 

بها.
�لقو�فل  ب��و���ش��ول  �شعادتهم  ع��ن  �مل��ه��ره  �أه���ايل  ع��رب  ناحيتهم  م��ن 
�لعاجلة  �لإم���ار�ت  مب�شاهمة  م�شيدين   .. مناطقهم  �إىل  �لإغاثية 
..معربني  » مكونو«  �إع�شار  �لتي ت�شبب فيها  يف تخفيف معاناتهم 
�لتي  �لعاجلة  �لإغاثية  �مل�شاعد�ت  لتقدمي  و�متنانهم  �شكرهم  عن 

ت�شتهدف �إ�شعاد �أبناء و�أ�شر �أبناء �ملهره.
غر  دعمها  على  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر  وتوجهو� 

�ملحدود لالأ�شر �ليمنية و�حلر�س �مل�شتمر على رفع �ملعاناة عنهم .

حاكما ال�صارقة وعجمان يقدمان واجب العزاء ب�فاة عائ�صة بنت علي النعيمي
•• ال�صارقة-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�ل�����ش��ي��خ حميد  �ل�����ش��م��و  و����ش���اح���ب 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�ليوم  م�شاء  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
و�جب �لعز�ء بوفاة �ل�شيخة عائ�شة 
بنت علي �لنعيمي و�لدة حممد بن 
حمد�ن بن خادم ور��شد بن حمد�ن 
�شموهما  بجانب  ح�شر  خ���ادم.  ب��ن 
منطقة  يف  �مل���ق���ام  �ل����ع����ز�ء  جم��ل�����س 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ال�����ش��ارق��ة  �ل���ط���الع 
�شلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ون��ائ��ب حاكم 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة 
نائب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 

�شلطان  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  حمد  بن 
حممد  و�ل�����ش��ي��خ  �لنعيمي  ع��ل��ي  ب��ن 
�لدكتور  و�ل�شيخ  �لنعيمي  علي  بن 
عبد�لعزيز بن علي �لنعيمي و�ل�شيخ 
و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  ح�شر  ب��ن  �أح��م��د 
و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  خ��ال��د 
�ل�����ش��رق��ي و�ل�شيخ  ح��م��د ب��ن ���ش��ال��ح 
و�ل�شيخ  �ملعال  بن عبد�لعزيز  �شعود 
�آل ث��اين رئي�س  ب��ن ع��ب��د�هلل  حممد 
بال�شارقة  �ملجتمعية  �لتنمية  د�ئ��رة 
ثاين  �آل  عبد�هلل  بن  �أحمد  و�ل�شيخ 
و�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن ع����ب����د�هلل بن 
حممد �لقا�شمي. كما ح�شر �ملجل�س 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب���ن ع��ل��ي �جل�����رو�ن 
م�شت�شار �لديو�ن �لأمري بال�شارقة 
وعدد من �ل�شيوخ و�ل��وزر�ء وروؤ�شاء 
ورجال  و�ملحلية  �حلكومية  �لدو�ئر 

�لأعمال وجموع �ملعزين.

رئ���ي�������س د�ئ���������رة �مل����ال����ي����ة �مل���رك���زي���ة 
بال�شارقة و�ل�شيخ �شلطان بن �أحمد 
بن �شلطان �لقا�شمي رئي�س جمل�س 

و�ل�شيخ  ب���ع���ج���م���ان  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
عبد�هلل بن حممد �آل ثاين م�شت�شار 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

عمار  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة  حاكم 
بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�لقا�شمي  �شعود  بن  حممد  و�ل�شيخ 

ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س د�ئ���رة 
�لثقافة و�ل�شياحة و�ل�شيخ ر��شد بن 
حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 

�ل�����ش��ارق��ة ل��الإع��الم و�ل�����ش��ي��خ �أحمد 
ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س د�ئ���رة 
عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  �ملركزية  �ملالية 

خالد  ب��ن  في�شل  �ل��دك��ت��ور  و�ل�شيخ 
�لقا�شمي و�ل�شيخ عبد�هلل  بن خالد 
ماجد  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  ماجد  بن 

حمدان بن زايد ي�صهد حما�صرة »تغري �صمات احلرب« يف جمل�ض حممد بن زايد

حمدان بن زايد ي�صتقبل وفدا من كلية الدفاع ال�طني وعددا من ال�صفراء

•• اأبوظبي-وام:

منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�م�س  م�شاء  ز�ي��د  بن  حممد  جمل�س  ��شت�شافها  �لتي  �ملحا�شرة  �لظفرة 
�ل�شفر  �ألقاها  و�لتي  �حل��رب«  �شمات  »تغر  عنو�ن  حتت  �لبطني  بق�شر 
�لربوفي�شور غريغول مغالوبلي�شفيلي من كلية �لدفاع �لوطني و�لدكتور 
حممد �لكويتي �خلبر يف جمال �لأمن �لإلكرتوين. كما �شهد �ملحا�شرة 
�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�ل�شيخ نهيان بن  �آل نهيان لالأعمال �خلرية و�لإن�شانية ومعايل  �شلطان 
مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح وعدد من �ل�شيوخ و�لوزر�ء و�أع�شاء �ل�شلك 

�لدبلوما�شي �لعربي و�لأجنبي وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة.
و�أ�شاد �ملحا�شر�ن بجهود دولة �لإمار�ت يف جمال تعزيز ورفع كفاءة وقدرة 
�لعامل  ي�شهدها  �لتي  �لأمنية  �لتحديات  مو�كبة  على  �لأمنية  �ملوؤ�ش�شات 
�لوعي  م�شتوى  رف��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لتنفيذي  �لت�شريعي  �مل�شتويني  على 
�أهمية  على  و�شدد�  �لدولة.  وقاطني  ملو�طني  �لأمنية  و�لثقافة  �ملجتمعي 
يوؤهل  مم��ا  �لذكية  �حلكومة  منظومة  تطوير  نحو  �لإم���ار�ت���ي  �لتحرك 
ووعي  �إدر�ك  م�شتويات  وف��ق  �لعاملية  �ملتغر�ت  ملو�كبة  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 
و�إ�شفاء  و�ل�شتجابة  للحماية  �لفنية  �جلو�نب  تطوير  ت�شمن  متقدمة 
�آليات  وف��ق  �لأمنية  �لتحديات  ع��ن  �لناجمة  باملخاطر  �ل��وع��ي  م��ن  مزيد 
عمل موؤ�ش�شية تت�شمن م�شاركة تكاملية مع �ملوؤ�ش�شات �لعاملية ذ�ت �ل�شلة. 
و�شعت �ملحا�شرة �إىل تقدمي �إجابات و�فية حول مفهوم »�حلروب �لهجينة 
تقوي�س  �حل��روب يف  بها هذه  �لتي  و�لكيفية  �لع�شر �حلديث«  نز�عات  يف 

دولة �خل�شم دون �للجوء �إىل �لقوة �لع�شكرية �لعلنية ..�إ�شافة �إىل تاأثر 
�لتقدم �ل�شريع �لذي ت�شهده �لتكنولوجيا على بع�س �أدو�ت �حلرب �لأكر 
�لإلكرتوين  �لإلكرتونية و�لإره��اب  �لهجينة كاحلرب  �شر�وة يف �حل��روب 

و�جلرمية �لإلكرتونية.
و�أكد �ل�شفر غريغول �لذي �شبق له �أن �شغل من�شب رئي�س وزر�ء جورجيا 
�أن �لعامل ي�شهد تغير�ت جذرية يف طبيعة و�أدو�ت �ل�شر�عات وهو ما بات 
ب�شكل  يتغر  �لأمني  �مل�شهد  �أن  �إىل  ..م�شر�ً  �لهجينة«  ب���«�حل��رب  يعرف 
�لتي  �لتحديات  طبيعة  مو�جهة  يتطلب  عاملياً  حتدياً  م�شكاًل  م�شطرد 

نو�جهها �إ�شافة �إىل رفع قدر�ت �ملوؤ�ش�شات �لأمنية.
�لتي  �أ�شكال �حلروب  �شكاًل من  �لهجينة تعد  �أن �حلرب  و�أو�شح غريغول 
�إىل �شر�ع مادي، ل  �أه��د�ف ��شرت�تيجية دون �للجوء  تعتمد على حتقيق 
�شيما يف �ملر�حل �لأوىل من �ل�شر�ع عرب توظيف عدد من �لأدو�ت و�لغر 
�حلدود  و�شوح  عدم  على  للتاأكيد  غريغول  �لربوفي�شور  وعاد  �لع�شكرية. 
�لع�شكرية  �لو�شائل غر  و��شتخد�م  �ملختلفة  �أمناط �حلرب  �لفا�شلة بني 
كاأ�شلحة لتقوي�س �أ�ش�س �لدولة وهو ما يعد �أبرز حتديات �لأمن �لقومي 

�لرئي�شية �لتي نو�جهها �ليوم.
�إذ  �أنه على �لرغم من �أن طبيعة �حلروب مل تتغر  و�أكد مغالوبلي�شفيلي 
ل يز�ل �لب�شر �ليوم يحاربون لالأ�شباب �لأ�شا�شية ذ�تها �لتي ذكرها �ملوؤرخ 
و�ل�شرف  ك��اخل��وف  تقريباً  ع��ام��اً   2500 منذ  »ثو�شيديدي�س«  �ليوناين 
و�مل�شالح �إل �أنه �شدد على ت�شكل �شمات وخ�شائ�س جديدة يف طبيعة و�آليات 
�حلروب كا�شتخد�م و�شائل هجينة لتخريب �لدول وتدمرها دون تدخل 
�حلرب  يف  �أن��ه  وب��ني  مبا�شر.  ع�شكري  تدخل  �أو  علني  �أو  مبا�شر  ع�شكري 

�حلديثة تكت�شب �لو�شائل غر �لع�شكرية لإخ�شاع �خل�شم �أهمية ت�شاهي 
من  �أن��ه  �إىل  ..م�شر�ً  �حل��الت  بع�س  يف  وتفوقها  بل  �لع�شكرية  �لو�شائل 
�ل�شمات �لتي تت�شم بنف�س �لقدر من �لأهمية يف �حلرب �ملعا�شرة ��شتخد�م 

�لو�شائل �لع�شكرية ذ�ت �لطبيعة �خلفية.
و�ختتم مغالوبلي�شفيلي باأن �لعتماد �ملتز�يد على �لو�شائل غر �لعتيادية 
غر  للحرب  �ملعتاد  �لنمط  يغّر  ب��ات  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  حتقيق  يف 
يعتمد  �ل�شر�ع  يف  �لأ�شعف  �ل��ط��رف  ك��ان  �لتاريخ  م��ر  ..فعلى  �لنظامية 
�ل�شاحق للخ�شم من خالل جّره  �لتفوق  �أ�شاليب غر تقليدية لتعوي�س 
�أن��ه يف �شر�عات �ليوم جند �لعديد من  ن��ز�ع طويل �لأم��د ..مو�شحاً  �إىل 
�لأمثلة �لتي يقوم فيها �لطرف �لأقوى ولي�س �لأ�شعف با�شتخد�م �أ�شاليب 

غر تقليدية بنجاح.
�لتي  �لإلكرتونية  �لتهديد�ت  �أن  �لكويتي  حممد  �لدكتور  �أك��د  جهته  من 
تتطور بتطور �لتكنولوجيا تنق�شم �إىل 3 �أق�شام هي �جلر�ئم �لإلكرتونية 
�ل�����ش��ب و�ل���ق���ذف ع��ل��ى �لإن���رتن���ت و�لبتز�ز  ت��ن��درج حتتها ج��ر�ئ��م  و�ل��ت��ي 
�لإرهاب  فهو  �لثاين  �لق�شم  ..�أم���ا  �لئتمان  بطاقات  و�شرقة  و�لخ���رت�ق 
�ملايل  و�ل��دع��م  و�لتمويل  �لتطرف  ن�شر  بنوده  حتت  وي��ن��درج  �لإل��ك��رتوين 
لالإرهاب و�أفالم �لرعب و�لتحري�س على �لنتحار ..فيما �عترب �حلروب 
�لدول  �أن  �إىل  ..م�شر�ً  �لإلكرتونية  �لتهديد�ت  �أمن��اط  �آخر  �لإلكرتونية 
�أخ��رى عن  ب��دول  لالإيقاع  �حل��روب  �لنوع من  ه��ذ�  تتبع  باتت  و�ملنظمات 

طريق �إ�شعاف قو�ها �أو �إثارة �شخط �ل�شعب جتاه حكوماتها.
�لتكنولوجيا  فيها  ��ف  ت��وَظّ رم��ادي��ة  منطقة  ه��ن��اك  �أن  �لكويتي  و�أ���ش��اف 
بالتدرج  �أعمالها  وتت�شم  �أن�شطتها  لتحقيق  قائماً  �حلديثة وتعتمد نظاماً 

تت�شمن  �لهجينة  �حلروب  �أن  �إىل  ..م�شر�ً  و�لت�شليل  �خلد�ع  و��شتخد�م 
�لتقليدية  �ل���ق���در�ت  ذل���ك  يف  مب��ا  ل��ل��ح��رب  �ملختلفة  �ل��ط��رق  م��ن  �شل�شلة 
فيها  مب��ا  �لإره��اب��ي��ة  و�لأع���م���ال  �لنظامية  غ��ر  و�مل��ع��ل��وم��ات  و�لتكتيكات 
غريغول  �ل�شفر  ويعد  �لإجر�مية.  و�لفو�شى  �لع�شو�ئي  و�لإك��ر�ه  �لعنف 
مغالوبلي�شفيلي دبلوما�شيا حمرتفا عمل يف �خلارجية �جلورجية ملدة 19 
�ملمثل  من�شب  ..و�شغل  جورجيا  وزر�ء  رئي�س  من�شب  �شابقاً  و�شغل  عاماً 
�لد�ئم جلورجيا يف حلف �لناتو قبل �أن يلتحق بكلية �لدفاع �لوطني بدولة 
و�أ�شتاذ م�شارك، ويحمل  بالوكالة  ب�شفة عميد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
مغالوبلي�شفيلي درجة �لبكالوريو�س من ق�شم �لدر��شات �ل�شرقية بجامعة 
تبلي�شي �حلكومية ودرجة �ملاج�شتر يف در��شات �لأمن �ل�شرت�تيجي من 

جامعة �لدفاع �لوطني يف و��شنطن.
�أما �لدكتور حممد �لكويتي فهو خبر يف جمال �لأمن �لإلكرتوين ومتتد 
خربته على مد�ر �أكر من 20 عاماً يف �لقطاعني �حلكومي و�لأكادميي 
من  كل  يف  دوري  وحما�شر  رب��د�ن  �أكادميية  يف  متفرغ  غر  �أ�شتاذ  ..وه��و 

جامعة خليفة وكلية �لدفاع �لوطني يف �أبوظبي.
ن�شر  وق��د  �ملختلفة  �مل��وؤمت��ر�ت  ب��ارز يف  �لكويتي متحدث  و�لدكتور حممد 
�لعديد من �لدر��شات �ملتعلقة بالأمن وعمل �شابقاً ملحقاً دبلوما�شياً �إد�رياً 

يف �شفارة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف و��شنطن بالوليات �ملتحدة.
�ل�شبكات  و�أم��ن  �لكمبيوتر  هند�شة  يف  �لدكتور�ه  درج��ة  �لكويتي  ويحمل 
و�ملاج�شتر يف �لت�شالت و�شبكات �لكمبيوتر من جامعة جورج و��شنطن 
بالوليات �ملتحدة �لأمريكي ..فيما يحمل �أي�شاً درجة �ملاج�شتر يف �لأمن 

�لدويل و�ملدين من جامعة خليفة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• اأبوظبي-وام:

منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�لوطني وعدد�  �ل��دف��اع  كلية  م��ن  وف��د�  �م�س   ���� �لبطني  ���� يف ق�شر  �لظفرة 
�جلميع  مع  �لتهاين  �شموه  وتبادل  �ل��دول��ة.  ل��دى  �ملعتمدين  �ل�شفر�ء  من 

�ل�شهر  يعيد هذ�  �أن  ..د�ع��ني �هلل عز وجل  �ملبارك  �شهر رم�شان  مبنا�شبة 
�لكرمي على دولة �لإمار�ت وهي تنعم مبزيد من �خلر و�لزدهار و�لأمن 
و�لأمان يف ظل قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة »حفظه �هلل« و�أن ي�شبغ على �شموه موفور �ل�شحة و�لعافية.
فقد تبادل �شموه مع وفد كلية �لدفاع �لوطني �لأحاديث حول �لدور �لبارز 

للوطن و�شون  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن  �مل�شلحة يف  �ل��ق��و�ت  ب��ه  �ل��ذي ت�شطلع 
مكت�شباته و�إجناز�ته �لتنموية مثمناً �شموه �لأعمال �لعظيمة �لتي تقوم بها 
�لقو�ت �مل�شلحة يف �شبيل خدمة �لوطن وبناء �لإن�شان من خالل �لتدريب 
و�ل��ت��اأه��ي��ل و�لإع�����د�د �ل��ق��ت��ايل لأب��ن��اء �ل��وط��ن حلمايته و�ل����ذود ع��ن تر�به 
�للقاء عن متنياته بالتوفيق و�لنجاح لكلية  �لطاهر. و�أعرب �شموه خالل 

�لدفاع �لوطني يف مو��شلة حتقيق �أهد�فها وروؤيتها �لتي تعمل على تطوير 
�لفكر و�لتخطيط و�لدر��شات �ل�شرت�تيجية و�لأمنية على �مل�شتوى �لوطني 
و�لإقليمي و�لدويل. ورحب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان بال�شفر�ء 
�ملعتمدين لدى �لدولة متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عملهم لتعزيز 

وتقوية �أو��شر �ل�شد�قة �لتي تربط بلد�نهم مع دولة �لإمار�ت.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�صارقة ي�صدر مر�ص�ما اأمرييا باإن�صاء وتنظيم معهد اأفريقيا

حاكم ال�صارقة ي�صدر مر�ص�ما اأمرييا باعتماد الهيكل 
التنظيمي العام الأكادميية العل�م ال�صرطية باالإمارة

•• ال�صارقة -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
�ل�شارقة.  باإمارة  �ل�شرطية  �لعلوم  لأكادميية  �لعام  �لتنظيمي  �لهيكل  �عتماد  ب�شاأن  �أمريا  مر�شوما 
ون�س �ملر�شوم �لأمري رقم 35 ل�شنة 2018 على �أن يعتمد �لهيكل �لتنظيمي �لعام لأكادميية �لعلوم 

�ل�شرطية باإمارة �ل�شارقة �ملر�فق لهذ� �ملر�شوم. وي�شدر جمل�س �لأكادميية بقر�ر�ت منه ما يلي : 
ذلك  �ملر�شوم مبا يف  لتنفيذ هذ�  �لالزمة  و�ل��ق��ر�ر�ت  لالأكادميية  �لتف�شيلي  �لتنظيمي  �لهيكل   -  1

�عتماد �لتو�شيف �لوظيفي ملهام �لوحد�ت �لتنظيمية يف �لأكادميية مبا يتفق و�خت�شا�شاتها.
�أية وحد�ت تنظيمية تتبع �لإد�ر�ت �ملدرجة �شمن �لهيكل �لتنظيمي  �إلغاء  �أو  �أو دمج  ��شتحد�ث   -  2
�لعام �مل�شار �إليه يف �ملر�شوم. ويعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه كل 

فيما يخ�شه وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

�صلطان القا�صمي ي�صدر مر�ص�ما 
بف�ض انعقاد »ا�صت�صاري ال�صارقة«

•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
 2018 ل�شنة   33 رقم  �لأم��ري  �ملر�شوم  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�لتا�شع  �لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �لثالث  �ل��ع��ادي  �لنعقاد  دور  ف�س  ب�شاأن 
دور  يف�س  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س  �ل�شارقة.  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  للمجل�س 
�لنعقاد �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع للمجل�س �ل�شت�شاري 
�أعمال جل�شة يوم �خلمي�س  �ل�شارقة بعد �لنتهاء من نظر جدول  لإم��ارة 
�ملجل�س  رئي�س  وعلى   .2018 يونيو   7 �مل��و�ف��ق  ه�   1439 رم�شان   22

�ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة تنفيذ �ملر�شوم وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حاكم ال�صارقة ي�صدر مر�ص�مًا 
اأمرييًا بتعيني رئي�ض ملعهد اأفريقيا

•• ال�صارقة-وام: 

حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
مر�شوما  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
 - �ملر�شوم  ون�س  �أفريقيا.  ملعهد  رئي�س  تعيني  ب�شاأن  �أمريا 
بنت  �ل�شيخة حور  تعيني  يتم  �أن   -  2018 ل�شنة   34 رقم 

�شلطان �لقا�شمي رئي�شا ملعهد �أفريقيا.
وي��ع��م��ل ب��ه��ذ� �مل��ر���ش��وم �ع��ت��ب��ار� م��ن ت��اري��خ ����ش���دوره وعلى 
�ملعنية تنفيذه كل فيما يخ�شه وين�شر يف �جلريدة  �جلهات 

�لر�شمية.

•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة مر�شوما �أمريا ب�شاأن �إن�شاء وتنظيم معهد 

�أفريقيا.
�ملر�شوم  هذ�  مبوجب  تن�شاأ  �أن  2018م  ل�شنة   36 رقم  �ملر�شوم  ويق�شي 
موؤ�ش�شة عامة يف �لإمارة ت�شمى معهد �أفريقيا تتمتع بال�شخ�شية �لعتبارية 
وبالأهلية �لقانونية �لالزمة لتحقيق �أهد�فها ويكون لها �ل�شتقالل �ملايل 
و�لإد�ري وتعود ملكيتها حلكومة �إمارة �ل�شارقة وي�شار �إليها يف هذ� �ملر�شوم 

ب���� : �ملعهد .
 »The African Institute« ويعتمد م�شمى �ملعهد باللغة �لجنليزية
ويعرف �خت�شار� ب� »AI« ويكون �ملقر �لرئي�س للمعهد يف مدينة �ل�شارقة 
�أن ين�شئ فروعا يف باقي مدن ومناطق �لإم��ارة وتتبع له قاعة  ويجوز له 

�أفريقيا يف مدينة �ل�شارقة.
و�شعوبها  باأفريقيا  �لتعريف   -1 يلي:  مبا  �ملعهد  �أه���د�ف  �ملر�شوم  وح��دد 
وتر�ثها �لجتماعي و�لثقايف و�لفكري وم�شاهمتهم يف �حل�شارة �لإن�شانية 

ب�شكل عام.
�إبر�ز �أوجه �لعالقات �لأفريقية و�لعربية يف �خلليج �لعربي بوجه عام   2-

و�لعمل على توثيق هذه �لرو�بط �لتاريخية.
و�ملهجر  �لأفريقية  للدر��شات  �ملعريف  �لبحث  �جت��اه��ات  ورع��اي��ة  دع��م   3-

�لأفريقي.

توفر �ملناخ �ملنا�شب كمركز بحثي وتوثيقي وتعليمي لثقافات وتاريخ   4-
�أفريقيا و�ملهجر �لأفريقي.

ووفقا للمر�شوم يكون �ملعهد هو �ل�شلطة �ملحلية �ملخت�شة بالبحث و�لتوثيق 
و�ل�شتات  باأفريقيا  �خلا�شة  و�لدر��شات  و�لجتماعية  �لإن�شانية  و�لعلوم 
�لأف��ري��ق��ي ومب���ر�ع���اة ق��و�ع��د �لخ��ت�����ش��ا���س و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �ل�����ش��اري��ة يكون 
للمعهد يف �شبيل حتقيق �أهد�فه ممار�شة �لخت�شا�شات �لآتية: 1 - و�شع 

�ل�شرت�تيجيات و�ل�شيا�شات �خلا�شة بالدر��شات و�لأبحاث �لأفريقية.
�ملعهد  �أه��د�ف  �لتي تتو�فق مع  �لدر��شية و�لتدريبية  و�شع �لرب�مج   -  2
و�لعتماد  �ملطلوبة  �مل��و�ف��ق��ات  على  للح�شول  �لإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  و�ت��خ��اذ 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �ملعنية يف دولة  �لأكادميي لأي منها وذلك من �جلهات 

�ملتحدة.
تنظيم بر�مج �لدر��شات �لأفريقية وعقد �ملوؤمتر�ت و�لور�س و�إ�شد�ر   -  3

�ملطبوعات و�لن�شر�ت �خلا�شة بها.
بالدر��شات  �ملعنية  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لتعاون مع �جلهات   -  4

و�لتاريخ �لأفريقي.
�لعامة  للجهات  �لأفريقية  �لدر��شات  جمال  يف  �ل�شت�شار�ت  تقدمي   -  5

و�خلا�شة �ملعنية باإجر�ء �لبحوث.
و�لدبلوما�شيني  �لتنفيذيني  للم�شوؤولني  تدريبية  دور�ت  تنظيم   -  6

�لر�غبني يف تطوير معرفتهم بالثقافة �لأفريقية.
7 - �إن�شاء �ملكتبات �لتي توفر �لدر��شات و�لأبحاث و�ملحفوظات و�لتوثيقات 

�خلا�شة بالدر��شات �لأفريقية.

�أية �خت�شا�شات �أخرى يكلف بها من قبل حاكم �إمارة �ل�شارقة.  -  8
بالدر��شات  و�ملخت�شني  �ل��ع��ل��م��اء  م��ع  �ل��ت��ع��اق��د  للمعهد  �مل��ر���ش��وم  وح�����ش��ب 
�ل�شتعانة  له  يجوز  كما  تطويرها  وغايات  لأغر��س  و�ملعنيني  �لأفريقية 
بالأجهزة �ملخت�شة يف �إمارة �ل�شارقة للح�شول على �لدعم �لفني و�لإد�ري 

ملعاونته يف �أد�ء مهامه.
ويكون للمعهد رئي�س يعني مبر�شوم �أمري يتوىل مهام �لإ�شر�ف �لعام على 
�ملعهد وله يف �شبيل ذلك ممار�شة �لخت�شا�شات �لآتية: 1- و�شع �ل�شيا�شة 

�لعامة للمعهد وبر�مج م�شروعاته و�لإ�شر�ف على تنفيذها.
و�شع �خلطط و�لرب�مج �لتي تكفل تطوير �ملعهد و�لعاملني فيه.  2-
�عتماد م�شروع �مليز�نية �لتقديرية و�حل�شابات �خلتامية للمعهد.  3-

�لدولة  يف  �ملثيلة  �لبحثية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  و�لعقود  �لتفاقيات  �إب���ر�م   4-
وخارجها.

�للو�ئح  ذل��ك  يف  مبا  باملعهد  �لعمل  لتنظيم  �ل��الزم��ة  �للو�ئح  �إ���ش��د�ر   5-
�ملتعلقة بالنو�حي �لإد�رية و�ملالية و�لفنية و�لإ�شر�ف على تنفيذها.

�لتي تدخل  �مل�شائل  �ملوؤقتة لدر��شة وبحث  �أو  �لد�ئمة  �للجان  ت�شكيل   6-
�شمن �خت�شا�شات �ملعهد �أو تفوي�شها ببع�س �ل�شالحيات.

درجاتهم  وحتديد  �ملعهد  وت�شغيل  لإد�رة  �ملطلوبني  �ملوظفني  تعيني   7-
�لوظيفية و�شروط تعيينهم وكافة �لأمور �لأخرى ذ�ت �ل�شلة.

�أي���ة م��ه��ام �أو �خ��ت�����ش��ا���ش��ات �أخ����رى يكلف ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل ح��اك��م �إم���ارة   8-
�ل�شارقة.

ويكون  �ملعهد  رئي�س  من  ق��ر�ر  بتعيينه  ي�شدر  مدير  �ملعهد  �إد�رة  ويتوىل 

م�شوؤول �أمامه ويحدد �لقر�ر مهام �ملدير و�شالحياته.
ومبوجب �ملر�شوم يكون للمعهد ميز�نية م�شتقلة وتتكون مو�رده �ملالية من 

�لآتي: 1 - �ملخ�ش�شات �حلكومية.
�لإير�د�ت �لذ�تية للمعهد نتيجة ممار�شة �أن�شطته.  -  2

�لتربعات و�لهبات و�لو�شايا و�ملو�رد �لوقفية.  -  3
ريع ��شتثمار �أمو�ل �ملعهد.  -  4

�أية مو�رد �أخرى يو�فق عليها حاكم �إمارة �ل�شارقة.  -  5
ويجوز بقر�ر من �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة بناء على �قرت�ح رئي�س �ملعهد 
ملمار�شة  وجتديدها  �لت�شاريح  �إ�شد�ر  على  �ملو�فقة  مقابل  ر�شوم  ��شتيفاء 
بع�س �لأن�شطة �لفنية ذ�ت �ل�شلة بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية يف �لإمارة.

وبناء على �قرت�ح رئي�س �ملعهد و�عتماد �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة ي�شدر 
.. ويجوز للمعهد �لتفاق مع  �أمري  �لتنظيمي للمعهد مبر�شوم  �لهيكل 
موؤ�ش�شات �أكادميية مثيلة معتمدة �أكادمييا وم�شهود لها بالتميز يف جمال 
�لدر��شات �لأفريقية للقيام مبا يلي: 1- و�شع خطط و�حتياجات ومناهج 

�لدر��شة و�لتدريب �لتي يقوم �ملعهد بتدري�شها �أو منح �ل�شهاد�ت عنها.
وتبادل  �ملعهد  بر�مج  تطوير  ي�شمن  مبا  �ملتاحة  باخلرب�ت  �مل�شاهمة   2-

�خلرب�ت وربط �ملناهج مبتطلبات �شوق �لعمل وخطط �لتنمية.
بقر�ر  ت�شدر  خا�شة  ل��و�ئ��ح  �ملعهد  وم�شتخدمي  موظفي  على  وت�����ش��ري 
�أم��و�ل عامة وتعفى من جميع  �ملعهد  �أم��و�ل  .. وتعترب  �ملعهد  رئي�س  من 

�ل�شر�ئب و�لر�شوم �حلكومية �ملحلية بكافة �أ�شكالها و�أنو�عها.
ويعمل بهذ� �ملر�شوم �عتبار� من تاريخ �شدوره وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه 

•• اأبوظبي- وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد 
حتتفل  وهي  �ل�شارقة  جامعة  �أن  �ل�شارقة  جامعة  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى 
بتخريج كوكبتها �لثالثة من حملة �ل�شهاد�ت �لعلمية �لعليا �إمنا جت�شد منهجا 
يف مو�جهة متطلبات �لتقدم �حل�شاري و�لع�شري �لذي �آلت �إليه �إمارة �ل�شارقة 
على نحو خا�س و�لدولة ب�شكل عام، هذ� �ملنهج �لذي يحتم على �جلامعات ويف 
مقدمتها جامعة �ل�شارقة لأنها �لأقوى لي�س يف �لدولة فح�شب بل وعلى م�شتوى 
�لتي تطرحها  �لرب�مج  �لعليا من حيث عدد وقوة  �لدر��شات  �ملنطقة يف جمال 
وتنوعها وهي �لأقوى كذلك يف تاأهيل كو�در �لدر��شات �لعليا لتويل م�شوؤوليات 

مو��شلة �لتقدم و�لتطور �لعلمي من حيث �لآفاق و�ملناهج و�حلدود.
جاء ذلك خالل كلمة �شموه �لتي �ألقاها م�شاء �أم�س �لول “ �لثالثاء “ بح�شور 
�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة يف حفل 
تخريج �لدفعة �لثالثة من طلبة �لدر��شات �لعليا بجامعة �ل�شارقة �لذي �أقيم يف 

قاعة �ملدينة �جلامعية.
�لوطنية  م�شوؤوليتنا  �أن  �حلقيقة   “  : �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  وق���ال 
و�حل�شارية جتاه تطور دولتنا �شمن �ملقايي�س �لع�شرية و�حل�شارية، ��شتوجبت 
�أن نوجه �جلامعة �إىل �تباع منهجية خا�شة يف تاأهيل �لكو�در �لعلمية و�لتخ�ش�شية 
�أمثالكم وزيادة عدد ما تطرحه من بر�مج �لدر��شات �لعليا، حيث من �ملتوقع �أن 
يرتفع عدد ما تطرحه من بر�مج �لدكتور�ه مع بد�ية �لعام �لأكادميي �ملقبل �إىل 
�ثني ع�شر برناجما وثالثني برناجما لدرجة �ملاج�شتر وتعمل على رفع هذه 
 ،2021 �لعام  يف  برناجما   60 لتكون  �لعليا  للدر��شات  بر�جمها  �ملعدلت من 
مب�شيئة �هلل تعاىل �شمن متطلبات خطتها �ل�شرت�تيجية �خلم�شية �لتي ت�شع 
يف ح�شابها حتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت جلامعة �ل�شارقة من خالل �لتعاون مع 

جامعات عاملية عريقة ».
وثمن �شموه �لتعاون �لعلمي �لكبر جلامعة �ل�شارقة مع �ملوؤ�ش�شات �لعاملية وقال 
: وقد كان �آخر �أ�شكال هذ� �لتعاون عندما كلفنا وفد� من �جلامعة مبهمة ر�شمية 
يف جامعتي �أوتاو� ومغييل يف كند� ومعهد MIT �لأمركي �لأ�شهر على �مل�شتوى 
 ETS لعاملي، وقبلها يف جامعة لوبيك �لأملانية وليفربول �لربيطانية وجامعة�
باتفاقيات  �لإجن��از�ت متثلت  �مل�شاعي جمموعة من  �لكندية، حيث حققت هذه 
للتعاون �مل�شرتك مع هذه �جلامعات �لعاملية �لعريقة على طرح بر�مج م�شرتكة 
و�لطب  �ل�شحية  و�لعلوم  �لطب  تخ�ش�شات  يف  و�لدكتور�ه  �ملاج�شتر  لدرجتي 

�جلزيئي، و�لطب �حليوي و�ملعلوماتية �ل�شحية، و�لعلوم و�لهند�شة �ل�شناعية 
وعلوم  �حل��ا���ش��وب  وه��ن��د���ش��ة  و�لإل��ك��رتون��ي��ة،  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  و�لإد�رة 
وتكنولوجيا �أمن �ملعلومات و�لهند�شة �ملدنية و�لبيئية، وعلوم �جلرمية و�لعد�لة 

�جلنائية وخمتلف �لتخ�ش�شات �لقانونية مبا يف ذلك قانون �جلو و�لف�شاء.
 MIT �أي�شا مع معهد  �إجن��از�ت فريدة  �أي�شا  وقال �شموه :” حققت �جلامعة 
جامعة  ت��ك��ون  �أن  على  �لت��ف��اق  مت  حيث  للتكنولوجيا،  ما�شات�شو�شت�س  معهد 
�حلديثة  بالطر�ئق  و�لتعلم  للتعليم  �ل��دويل  �ملركز  يف  كامال  ع�شو�  �ل�شارقة 
لهذ� �ملعهد، لتوفر هذه �لع�شوية �لفر�شة لأع�شاء �لهيئة �لتدري�شية بجامعة 
�ل�شارقة للم�شاركة و�لتدريب يف ور�س عمل يعقدها هذ� �ملعهد �لعاملي على مد�ر 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  بالتعليم  �خلا�شة  �لو�شائل  �أح��دث  على  للتعرف  �لعام 
و�لبتكار، وهو ما تعطيه جامعة �ل�شارقة �لأولوية �لأوىل يف خططها للتطوير 
جامعة  لطلبة  �لعلمية  �لأبحاث  ترجمة  عن  ف�شال  �ملقبلة،  للمرحلة  و�لتقدم 
�إن�شاء �ل�شركات  �ل�شارقة و�أ�شاتذتها وت�شخرها خلدمة جمتمع �لإمار�ت ودعم 

و�ملوؤ�ش�شات �لتي تعتمد على هذه �لبتكار�ت ».
ووجه �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �لتهنئة للخريجني مبنا�شبة �لتخرج وقال: 
جندد �لتهنئة لأنف�شنا بكم ونبارك لكم ولآلكم وذويكم و�أ�شاتذتكم وجامعتكم، 
باأنكم �شتقدمون لهذ�  �لغايل و�لعزيز بكم لأننا على ثقة تامة  ونبارك لوطننا 
ين�شجم  ومبا  �إليه  تاأهيلكم  مت  قد  مبا  وتطوره،  تقدمه  دو�م  متطلبات  �لوطن 
مع متطلبات �لنه�شة و�لتقدم �لع�شري و�حل�شاري �لذي يعي�شه، مب�شيئة �هلل 
�لذكر  بينات من  �آي��ات  ت��الوة  ثم  �لوطني  بال�شالم  ب��د�أ  قد  �حلفل  ك��ان  تعاىل. 
�حلكيم بعدها �ألقى �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة كلمة 
�لكوكبة  ه��ذه  بتخريج  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  فيها  هناأ  �ملنا�شبة  بهذه 
�ملتميزة من خريجي �جلامعة �لتي عززت دور جامعة �ل�شارقة يف �إعد�د �لكو�در 
�لع�شرية  �لوطنية  للتنمية  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �ملرحلة  متطلبات  تلبي  �لتي 
�لدولة  موؤ�ش�شات  ويف  بل  فح�شب  �ل�شارقة  �إم��ارة  جمتمع  يف  لي�س  و�حل�شارية 
بع�س  �إليها  ينتمي  �لتي  �لأخ��رى  و�ملجتمعات  ع��ام  ب�شكل  و�خلا�شة  �حلكومية 
“ �إن تخريج �لكوكبة �لثالثة  هوؤلء �خلريجني. وقال مدير جامعة �ل�شارقة : 
من خريجي بر�مج �لدر��شات �لعليا �ليوم يج�شد قوة �إمكانيات جامعة �ل�شارقة 
تب�شر  عالية  مل�شتويات علمية  �لوطنية منها  �لعلمية ول�شيما  �لكو�در  �إع��د�د  يف 
بكوكبة من �لعلماء �لذين يتطلع �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة ورئي�س �جلامعة 
�إىل �أن يتعاظم دورهم وي�شكلو� �لكو�در �لقادرة على مو�جهة متطلبات �لتنمية 
ومتطلباتها  �حتياجاتها  وتغطية  و�لدولة،  �لإم��ارة  ملجتمع  �لطموحة  �لوطنية 

ملو�كبة �لثورة �لتقنية �لكربى �لتي تعي�شها �ملجتمعات �لب�شرية يف خمتلف دول 
�لع�شرية  �لتقنية  �لنه�شة  مو�كبة  �لعاملي  �مل�شتوى  وعلى  ميكنها  كما  �لعامل، 
�لعاملية و�لتعامل مع قو�عدها و�أ�ش�شها، وقبل كل ذلك هي تعزيز ملكانة جامعة 
�ل�شارقة بني �جلامعات �لنظرة يف هذه �لآفاق، �عتماد� على �إجناز�تها و�إجناز�ت 
�لعلمي وعائد�ته  �لبحث  �لعليا مبيادين  �لدر��شات  بر�مج  �شيما يف  طلبتها ول 
�أكر  �أتاحت �جلامعة منها  و�لتي  �لب�شرية،  �حتياجات �حلياة  وتلبية  يف خدمة 
�لتكنولوجيا،  �أن���و�ع  ب��اأح��دث  بحثيا  خمترب�   30 و  تعليمي  خمترب   100 م��ن 
بالإ�شافة �إىل 65 خمترب� حا�شوبيا، تعمل معظمها �شمن 14 معهد� ومركز� 
ي�شعدنا  و�أ�شاف:  بحثية.  جمموعة   41 و�ملر�كز  �ملعاهد  هذه  يف  وتعمل  بحثيا 
�أن نب�شركم باأن �ثنني من �أبناء �جلامعة يتخرجان �ليوم يف هذ� �حلفل �ملبارك 
�لربنامج  يف  �لهند�شية  �مل�شاريع  �إد�رة  يف  �لدكتور�ه  درج��ة  على  ح�شال  �أن  بعد 
�لكندية  �جلامعات  �إح��دى  وهي   ETS وجامعة  �ل�شارقة  جامعة  بني  �مل�شرتك 
�لغايل و�لعزيز  �لوطن  لنا ولكم ولهذ�  �لأكرب  �ملعروفة يف مونرتيال و�ل�شعادة 
�لدولة بعدد  �لأك��رب بني �جلامعات على م�شتوى  �لآن  �ل�شارقة هي  باأن جامعة 
حتتاجها  �لتي  �لعلمية  �ل��درج��ات  وملختلف  تطرحها  �لتي  �لأكادميية  �لرب�مج 

�أ�شو�ق �لعمل.
خلريجي  نبارك   : وق��ال  �خلريجني  كلمته  خ��الل  �ل�شارقة  جامعة  مدير  وهناأ 
هذه �لدفعة وخريجاتها تخرجهم �ملبارك وباإجناز�تهم �لعلمية �ملرتقبة و�لتي 
�لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لطموحات  ه��ذه  تلبية  م��ن  تعاىل  �هلل  ب���اإذن  �شتمكنهم 
و�خلا�شة �لتي ينتمون �إليها و�لتي �شيطر�أ على م�شاريعها �لكثر من �لتطوير 

و�لتقدم و�لتنمية باإذن �هلل تعاىل.
بت�شليم  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �شاحب  تف�شل  �لتخريج حيث  مر��شم  ب��د�أت  ثم 
�ل�شهاد�ت للخريجني و�خلريجات �لذين بلغو� 220 طالبا وطالبة من خمتلف 
بر�مج �لدر��شات �لعليا لدرجات �ملاج�شتر و�لدكتور�ه مهنئا �إياهم ود�عيا �ملوىل 

عز وجل �أن يوفقهم يف حياتهم �لعملية و�لوظيفية.
�لقانون، كلمة  �لدكتور�ه يف  �شيف، �حلا�شل على درجة  و�ألقى �خلريج عبد�هلل 
و�متنانهم  وتهنئتهم  �شعادتهم  ع��ن  فيها  ع��رب  �خل��ري��ج��ني  زم��الئ��ه  ع��ن  نيابة 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة رئي�س جامعة �ل�شارقة على جهود �شموه �لكبرة 
و�لالحمدودة مل�شرة �جلامعة حتى بلغت هذه �ملكانة �لعالية مبا تعمل عليه من 

بر�مج متكاملة ل�شرت�تيجية نه�شة تعليمية متقدمة.
وقال: جدير بنا يف هذه �للحظات �أن نعرب عن م�شاعر �لتقدير و�لمتنان ملقام 
�لنه�شة  ب��اين  ف�شموكم  و�لأب��ح��اث،  للعلم  �ملتو��شل  لدعمكم  �ل��ك��رمي،  �شموكم 

�هتمامكم،  جل  �لتعليم  �شموكم  �أوليتم  ولطاملا  �لبا�شمة،  �إمارتنا  يف  �لتعليمية 
هادفني �إىل بناء �لإن�شان �ملح�شن بالعلم و�ملعرفة، كما جعلتم جامعتنا �ملعطاءة 
تزد�د تاألقا عاما بعد عام بف�شل توجيهاتكم �ل�شامية برفع خدماتها �لتعليمية، 
من  �لتي  �لعلمية  �لرب�مج  وطرح  �لعليا،  بالدر��شات  للر�غبني  �لفر�س  و�إتاحة 
�شاأنها �أن تو�كب �لتقدم �لعلمي، لن�شتعيد مكانة ح�شارتنا �لعربية و�لإ�شالمية، 
فهنيئا لنا جميعا بكم يا �شاحب �ل�شمو حاكما ومعلما ورئي�شا جلامعتنا، و�أعاننا 
�هلل على رد جمائلكم. و�أ�شاف: ل بد من كلمة وفاء و�متنان جلامعتنا �لغر�ء ملا 
وفرته لنا من بيئة تعليمية متميزة، لقد كانت جامعتنا مورد� للمعرفة و�لعلوم، 
�لأ�شرة، حيث  �لإن�شان ودفء  �ملكان ودفء  �ل��دفء، دفء  ووجدنا يف رحابها كل 
�أ�شحت �شرحا تعليميا وتربويا كبر�، كما �أ�شبحت منارة ومركز �إ�شعاع للوطن 

و�لأمة.
و�خلريجات  �خلريجني  م��ن  زم��الئ��ه  �إىل  كلمة  �شيف  �هلل  عبد  �خل��ري��ج  ووج��ه 
قائال : �علمو� �أن جلامعتكم عليكم حقها، فكونو� خر �شفر�ء جلامعة �ل�شارقة 
�أن �لوطن  �أنتم عليه من علم ومعرفة وح�شن تاأهيل و�علمو�  �أعطتكم ما  �لتي 
ينتظركم، و�لأمل معقود عليكم، ليكن حبنا لوطننا عمال ننجزه، وبذر� نزرعه، 
وعلما نن�شره، ليكن د�فعنا يف �لبذل و�لعطاء ذلك �حلب �لذي زرعه فينا و�لدنا 

ومعلمنا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ».
كما قدم �خلريج عبد �هلل �شيف خالل كلمته �ل�شكر �جلزيل لأ�شرة �إد�رة جامعة 
�ل�شارقة على ما بذلوه من جهود كبرة، علمية وتعليمية وتوجيهية، مما �شاهم 
يف ت�شجيع طلبتها ملو��شلة در��شتهم و�لو�شول �إىل منابع �ملعرفة و�لعلم �لذين 
�أم��ور �لطلبة من  �أي�شا لأولياء  �مل�شتقبل. وقدم عبد �هلل �شيف �شكره  هما �شند 
�لآباء و�لأمهات و�لأهل على دعمهم ووقفتهم �لكبرة معهم حتى �إكمال در��شتهم 
�إىل  �لتخريج  حفل  وقائع  ح�شر  متكاملة.  فرحة  �لتخرج  ي��وم  ليكون  بنجاح، 
جانب �شموه .. كل من �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو 
بال�شارقة،  �جلامعية  �ملدينة  مدير  �لقا�شمي  حممد  بن  �شيف  و�ل�شيخ  �حلاكم، 
ومعايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة ووقاية �ملجتمع و�شعادة 
خولة �ملال رئي�س �ملجل�س �ل�شت�شاري بال�شارقة، و�شعادة �شامل علي �شامل �ملهري 
رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة، و�شعادة عبد �هلل �شلطان حممد �لعوي�س 
�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة، و�شعادة �للو�ء �شيف �لزري  رئي�س جمل�س 
�ل�شام�شي قائد عام �شرطة �ل�شارقة، و�شعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة 
�لكليات  �ل�شارقة وعمد�ء  �أمناء جامعة  و�أع�شاء جمل�س  �لت�شريفات و�ل�شيافة، 
�أمور  و�أول��ي��اء  �أق��ارب  و�لإد�ري���ة، وجمع كبر من  �لتدري�شية  �لهيئتني  و�أع�شاء 

�صلطان القا�صمي ي�صهد حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلبة الدرا�صات العليا يف جامعة ال�صارقة

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/1014 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لق�شية :تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1193/2015 جتاري كلي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 8.057.538( درهم ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ / �شركة تايجر للمقاولت - ذ م م 

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �شدهما : 1- �شركة هوم بلدرز للعقار�ت - ذ م م 
جمهول حمل �لقامة  - مو�شوع �لإع��الن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم 
�خلا�شة وهي عبارة عن �لوحد�ت �لكائنة �لثنية �خلام�شة - برقم �ر�س 966 - ��شم 
�ملبنى : ليك �شيتي تاور - وفاء للمبلغ �ملطالبة به وقدره )8.057.538 درهم( يف �مللف 
�ل�شادر  �ملحكمة  ق��ر�ر  بناء على  قانونا  ونفاذ مفعوله  للعلم مبا ج��اء  وذل��ك  �ع��اله  

بتاريخ 2018/5/24 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/370  احوال نف�س م�شلمني 

�ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  نينا عبد�لرخيموفا  جمهول حمل   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�مني حممد علي عبد�هلل �هلي وميثله / عبد�هلل ح�شن �حمد طاهر - قد �أقام عليك 
لو�لدها  و�شمها  حمده  للبنت  عليها  �ملدعي  ح�شانة  ��شقاط  ومو�شوعها  �لدعوى 
رقم  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ش��ادر  باحلكم  لها  �مل��ق��رر  و�لج���ور  �لنفقات  وبا�شقاط  �مل��دع��ي 
كما  �لطلبات  وباقي   2017/599 برقم  و�مل�شتاأنف  م�شلمني  نف�س  �ح��و�ل   2017/340
هي و�رده بالئحة �لدعوى.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/7/10  
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )7( يف مبنى �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود  
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1010  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملتكاملة للخدمات �لغذ�ئية - ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
�بر�هيم  �ند �شي�شاندلرز - �س ذ م م وميثله / علي  ف��ودز  ��س �ي  مبا �ن �ملدعي/ 
حممد �حلمادي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
�ملحاماة و�لفائدة  مببلغ وقدره )289850.56 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
12% من   �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  
2018/7/2  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2018/242  تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �شده / 1-  بي ئي ديكت نورتي ه��او   جمهول حمل �لقامة مبا 
�أن �لتظلم /بنك �أم �لقيوين �لوطني - �س م ع    قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور 
�عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/310 �لمر 
على عري�شة جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شه يوم �لحد  �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5 2018/6/24  �ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
�أو  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

متا�صيا مع مئوية زايد

 100 طفال يتيما واأ�صحاب االحتياجات اخلا�صة ت�صعدهم طبية راأ�ض اخليمة 

جلنة قيادة ال�صرطة ت�صرح قيمة »امل�اطنة االيجابية« التمري�ض مب�صت�صفى �صقر تنظم حملة  »فط�ركم علينا«

»الهالل االأحمر« ت�صتجيب ال�صتغاثة اأبناء »م�دية« يف اأبني وت�صري قافلة مري رم�صاين لهم

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

 �ل����ش���ت���ج���اب���ة مل������ب������ادرة �ل���ق���ي���ادة 
�ل����وزر�ء  جمل�س  وق����ر�ر  �حلكيمة 
�ملغفور  رحيل  ي��وم  بت�شمية  �ملوقر 
للعمل  ي����وم����ا  ز�ي�������د  �ل�������ش���ي���خ  ل����ه 
�لإن�����ش��اين �لإم���ار�ت���ي ت��ز�م��ن��اً مع 
�لذكرى �لر�بع ع�شر لوفاة �ملغفور 
له باأذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ن��ه��ي��ان، وب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من  �آل 
�شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س 
�لطر�ن  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي 
. نظمت  �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س  �مل�����دين 
مبنطقة  �ل�شحية  �مل��ب��ادر�ت  ق�شم 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ط��ب��ي��ة  يف مركز 
ر�أ�س �خليمة لالحتفالت مبنطقة 
�لربير�ت يوم �لثنني  �لتا�شع ع�شر 
�ن�شانياً  ح��ف��اًل  رم�شان  �شهر  م��ن 
�شخماً لالأطفال �ملر�شى �ل�شكري 
ومر�شي �لمر��س �ملزمنة و�لأيتام 
وعدد  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي 
بدعم  ز�ي��د  للمئوية  طفال   100
من رجل �لعمال فهد �ل�شر�وي.

ح�����ش��ر ب���رن���ام���ج �حل���ف���ل ك����ل من 
�شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س 
�لطر�ن  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي 
�ل�شر�وي  فهد  و�ل�شيد   ، �مل���دين 
وعدد من مدر�ء �لدو�ئر و�لإد�ر�ت 
و�خلا�شة  و�لحت��ادي��ة  �حلكومية 
حتدثه  ويف  �خل����ي����م����ة.   ب�����ر�أ������س 
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خمي�س  �هلل  عبد  �لعميد  ت��ر�أ���س 
نائب قائد عام �شرطة  �حلديدي 
ر�أ�س �خليمة، �جتماع جلنة �لقيادة 
2018م،  ل��ع��ام  �ل�����ش��اد���س  �لُعليا 
�لقيادة  جل��ن��ة  �أع�����ش��اء  ب��ح�����ش��ور 
�لجتماعات  بقاعة  وذلك  �لُعليا، 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  مببنى  �ل��ك��ربى 

ل�شرطة ر�أ�س �خليمة.
نائب  رح����ب  �لج���ت���م���اع،  ب����دء  يف 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خليمة 
�إىل �شرح  ت��ط��رق  ث��م  ب��احل�����ش��ور، 
ق��ي��م��ة “ �مل��و�ط��ن��ة �لي��ج��اب��ي��ة “ 
�لد�خلية،  وز�رة  ق���ي���م  �إح�������دى 
للتاأكيد على �أهمية تعزيز مفهوم 
�ل��ه��وي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة، ون�����ش��ر روح 
منت�شبي  بني  و�لوطنية  �ملو�طنة 
�ل���ع���م���ل �لأم�����ن�����ي، �لأم��������ر �ل����ذي 
�ل�شعور  تعميق  �إىل  ب��دوره  ي��وؤدي 
ب���������ش����رورة �لخ�����ال������س و�ل������ولء 
يف  ي�شهم  مم��ا  و�ل���وط���ن،  للعمل 

�لنهو�س مب�شتوى �لأد�ء �لعام.
ثم ��شتعر�س �لجتماع، �ملوؤ�شر�ت 
�ل�شرت�تيجية للمو�رد و�خلدمات 
�مل�������ش���ان���دة، وم��ن��اق�����ش��ة �مل����ب����ادر�ت 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

للعمل  ز�ي��د  يوم  ��شتجابة لأه��د�ف 
�لتا�شع  ي�����ش��ادف  �ل����ذي  �لإن�����ش��اين 
ع�شر من �شهر رم�شان من كل عام، 
نظمت �إد�رة �لتمري�س يف م�شت�شفى 
علينا”  “فطوركم  م���ب���ادرة  ���ش��ق��ر 

ذلك يوم �لثالثاء �ملا�شي. 
م�شاعد  �ل�شحي  علي  �أ�شماء  قالت 
�لتمري�شية  ل����ل���������ش����وؤون  �مل�����دي�����ر 
مب�شت�شفى �شقر: �إن �د�رة �لتمري�س 
نظمو� حملة “فطوركم علينا” �لتي 
ت�شمنت توزيع وجبات �لإفطار على 
�ل�شائقني �ل�شائمني و�ملارة بجانب 
�ملعري�س  مبنطقة  �ل�شمك  ���ش��وق 
باجلمهور  �ملزدحمة  �خليمة  بر�أ�س 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ب��ه د�ئ�����م وخ��ا���ش��ة قبيل 
توزيع  �أن  و��شافت  �لإف��ط��ار.  وق��ت 
�إد�رة  م��ع  بالتن�شيق  مت  �ل��وج��ب��ات 
ب���ر�أ����س �خليمة  �مل����رور و�ل���دوري���ات 
�لكبر  �ل�������دور  ل���ه���م  ك�����ان  و�ل�������ذي 
وت�شهيل  �مل�����رور  ح��رك��ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
توزيع �لوجبات. و�أي�شا �شاهم ق�شم 
ر�أ�س  مبنطقة  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت 
�ملبادرة.  �جن��اح  يف  �لطبية  �خليمة 
وبح�شب �ل�شحي فان �ق��رت�ن  ��شم 

ز�ي��د �خلر  لهم  ور�شمها  �أختطها 
�لقلب  وز�ي�����د  �لإن�����ش��ان��ي��ة  وز�ي�����د 
�ل�شعوب  ك���ل  و���ش��ع  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ر 

�لعامل.
�أن م��ا مي��ي��ز ه���ذ� �ليوم  و�أ���ش��اف��ت 
بوجود  �لإن�����ش��اين  �لعمل  روح  ه��و 
ف��ري��ق �ل��ب�����ش��م��ة �ل��ت��ط��وع��ي  حيث 
�شخ�شيات  من  عدد  �حلفل  ح�شر 
ل��ت��ق��دمي �بهى  �ل���ه���ام���ة  �مل��ج��ت��م��ع 
ت���ك���رمي  �لإن���������ش����ان����ي����ة يف  ������ش�����ور 
�لأط����ف����ال وت���ق���دمي �ل���ه���د�ي���ا لهم 
وحت��ق��ي��ق �أم���ن���ي���ات���ه���م. وع���دده���ا) 
�ليتام   30  - م��ر���ش��ي    )  100
�لم����ر������س   30 – ����ش���ك���ري   30

ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة هذ�  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن 
�حلفل �لكبر يف �شالة مركز ر�أ�س 
�خليمة لالحتفالت  وفاه لذكري 
�ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  �ملغفور له  �لو�لد 
ز�يد بن �شلطان طيب �هلل ثر�ه ويف 
هذ� �ليوم �ملبارك من �شهر رم�شان 
�مل��ع��ظ��م ك��م��ا ���ش��ه��د �حل��ف��ل تقدمي 
لالأطفال من  100 هدية مميزة 
ر�عي �حلفل �ملهند�س �ل�شيخ �شامل 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن 
ب��ر�أ���س �خليمة.  �مل���دين  �ل��ط��ر�ن 
ح�شوره  يف  �حل���ف���ل  ����ش���رف  �ل���ت���ي 
لالأطفال.  وم�شاركته  �شخ�شينا 

كما مت ،يف جو من �ملرح و�ل�شرور.

�لبذل و�لعطاء وتقدمي يد �لعون 
من  يحتاجها  من  لكل  و�مل�شاعدة 

�ل�شعوب.
كما ذك��رت �لأ���ش��ت��اذة مهرة حممد 
�ملبادر�ت  ق�شم  رئي�س  ���ش��ر�ي  ب��ن 
م���ن هذه  �ل���ه���دف  �أن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لفعالية هو �لوفاء لذكرى �لو�لد 
�ملغفور له باإذن �هلل لتبقى ب�شماته 
و�أع��م��ال��ه �لإن�����ش��ان��ي��ة يف ك��ل عمل 
نقوم به ويبقى �شاهد�ً على غر�شه 
�لطيب �لذي غر�شه يف قلوب �أبناء 
ه���ذ� �ل��وط��ن �مل��ع��ط��اء ول��ت��وؤك��د �أن 
�أب��ن��اء ز�ي���د ���ش��ائ��رون على درب���ه ل 
يحيدون عن �لأ�ش�س و�ملبادئ �لتي 

بر�أ�س  �لم��ري��ك��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  م���ن 
�خليمة.

و�أ������ش�����ادت م���ه���رة ب��ن��ت ����ش���ر�ي �ن 
�إفطار  ي�����ش��م��ن  �حل��ف��ل  ب��رن��ام��ج 
جماعي لالأطفال عر�س م�شرحي 
بعنو�ن “ �إن�شانية ز�يد”  مدر�شة 
�لرتبية  وم���در����ش���ة  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة 
�شباب  �ل�شالمية �خلا�شة ومركز 
�لغيل �لذي �أبو �ل �أن ي�شارك هذ� 
�حلفل وف��اء�ً  لذكرى �لو�لد ز�يد 
رح��م��ه �هلل و�أي����ادي����ه �ل��ب��ي�����ش��اء يف 

جميع �شعوب �لعامل.
م�����ن ج����ان����ب����ه ع�����رب رج�������ل �خل����ر 
�ل�شرو�ي  فهد  �ل�شيد  و�لأع��م��ال 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل .. و�أخيه �شاحب 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل��وزر�ء حاكم دبي حفظه  جمل�س 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما   .. �هلل 
حكام �لإم��ار�ت حفظهم �هلل ت�شر 
��شتمدت جذوره  �لذي  �لنهج  على 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �خلالدة  �مل��در���ش��ة  م��ن 
تعاىل  �هلل  ب��������اإذن  ل����ه  ل���ل���م���غ���ف���ور 
نهيان،  �آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ 
كا�شرت�تيجية  ث�����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب 
ومنهج ث��اب��ت ل��دول��ة �لإم�����ار�ت يف 

من   . �لهمم  ��شحاب   10 �ملزمنة 
�ل�شر�وي  ف��ه��د  �لع����م����ال  رج����ل 
�لتغر  ب��وز�رة  �ل�شمالية  و�ملنطقة 
�حلكومة  .وهيئة  و�لبيئة  �ملناخي 
بلدية  ود�ئ����������رة  �لل����ك����رتون����ي����ة  
ود�ئ���رة �خل��دم��ات ود�ئ���رة �ملتاحف 
و�لث�����ار وجم��ل�����س �ول���ي���اء �لم���ور 
�د�رة  م��ول  ور�ك  �ن  توليب  فندق 
�لتمري�س مب�شت�شفى �شقر و�د�رة 
ومدر�شة  �ل��ت��م��وي��ن  �مل�����ش��ت��ودع��ات 
ومدر�شة  �ل�شباحية  ومدر�شة  �ذن 
�لرتبية �خلا�شة ومدر�شة �لرتبية 
�لربير�ت  وم��در���ش��ة  �ل���ش��الم��ي��ة 
�����ش���ام���ه �جلمل  ع���ل���ي  و�ل���ط���ال���ب 

�أح��م��د �لنعيمي  �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل 
مدير منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية  
له  �ملغفور  قدمه  ما  �أن  ق��ال  حيث 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د م���ن �أع���م���ال خرية 
ت�شت�شئ  ن����ور�ً  �شتظل  و�إن�����ش��ان��ي��ة 
وقدوة  م�شرتها  يف  �لإن�شانية  به 
�ملجال  يف  �لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  لكل 
�لد�خلي  �مل��ح��ي��ط  ع��ل��ى  �لإن�����ش��اين 
تقدم  و�شتظل  �خل��ارج��ي،  وك��ذل��ك 
�لإن�شان  �لدرو�س يف كيفية خدمة 
لأخيه �لإن�شان من �أجل �إعمار هذ� 
�أر���ش��دن��ا �هلل ع��ز وجل،  �ل��ك��ون كما 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  و�شتظل 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  حت��ت  �مل��ت��ح��دة 

�إىل �شرورة تطبيق �شيا�شة  د�عياً 
�مل�شتمر  و�ل��ت��ح�����ش��ني  �ل��ت��ط��وي��ر 
�لأد�ء  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  ب��ه��دف 
�ملقدمة  و�خل����دم����ات  �ل�����ش��رط��ي، 
ل��ل��ج��م��ه��ور �ل���ت���ي ت��ع��ك�����س مدى 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ه��ت��م��ام �ل��ق��ي��ادة 
جمريات  مبتابعة  �خليمة،  ر�أ���س 
�مل����ج����الت  �ل����ع����م����ل يف خم���ت���ل���ف 

�ل�شرطية على م�شتوى �لإمارة.

و�أكد نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س 
�خل��ي��م��ة، خ���الل �لج��ت��م��اع، على 
��شرت�تيجية  تنفيذ  �أهمية  مدى 
وم���ب���ادر�ت���ه���ا  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
م�������ش���دد�   ،  2021-2017
�أهمية  ع���ل���ى  ن��ف�����ش��ه  �ل����وق����ت  يف 
و�لتحلي  �لي��ج��اب��ي��ة،  �مل���و�ط���ن���ة 
�لتي  �ل���د�خ���ل���ي���ة،  وز�رة  ب��ق��ي��م 
و�ل�شدق  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة  ع��ل��ى  حت���ث 
�لعمل،  يف  �لإب����د�ع  على  وت�شجع 

�ل�شرت�تيجية للمو�رد و�خلدمات 
�ملوؤ�شر�ت  وم��ن��اق�����ش��ة  �مل�����ش��ان��دة، 
لإد�رة  �ل�شرت�تيجية  و�مل��ب��ادر�ت 
نتائج  وع���ر����س  �مل������دين،  �ل���دف���اع 
�لقيادة،  �لذكي يف  �لتحول  معيار 
ونتائج �إد�رة �ملخاطر للربع �لأول 
ونتائج  2018م،  من  �لأول  من 
�لأول،  �ل��رب��ع  ع��ن  �لتميز  ج��و�ئ��ز 
�لعمليات  وم��ر�ج��ع��ة  وم��ن��اق�����ش��ة 

�لإد�رية �لرئي�شية.

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان “طيب �هلل 
وبالعطاء  �لن�شاين  بالعمل  ثر�ه” 
وت��ق��دمي �ل��ع��ون ل��ك��ل حم��ت��اج جعل  
دولة �لإمار�ت  �لأهم بني �لدول يف 
على  �لإن�شاين  �لعمل  يف  كم�شاهمة 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �مل��ح��ل��ي و�ل��ع��امل��ي. ول 
�لإن�شاين  �لعمل  يف  مقولته  نن�شى 
حيث قال: �إن �لروة �حلقيقية هي 
يفيد  �ل���ذي  �ملخل�س  �جل���اد  �لعمل 
هو  �لعمل  و�أن  وجمتمعه  �لإن�شان 
�خل��ال��د و�ل��ب��اق��ي وه���و �لأ���ش��ا���س يف 

قيمة �لإن�شان و�لدولة.

اأب�ظبي للمعا�صات: التقاعد عن 25 �صنة مل يعد اإجباريا ملن اأراد م�ا�صلة العمل
حقوقهم �لتاأمينية و�شنو�ت خدمتهم �ل�شابقة.

و�لعطاء  �ل��ع��م��ل  مل��و����ش��ل��ة  عليهم  �مل���وؤم���ن  ت�شجيع  يف  ذل���ك  وي�����ش��اه��م 
و�ل�شتفادة من �خلرب�ت �ملو�طنة لأطول فرتة ممكنة يف �شتى �ملجالت 
على  ق��ادر�ً  لي�شبح  �لتقاعد  ��شتد�مة نظام  تعزيز  �شي�شاهم يف  �أن��ه  كما 

�للتز�م بتوفر �لتز�ماته جتاه �لأجيال �ملتعاقبة.
و��شتمل هذ� �لقر�ر على عدد من �ل�شروط �لتي يجب �أن تنطبق على 
�ملوؤمن عليه وهي �أن ت�شاوي مدة خدمته �أو تزيد عن 25 �شنة ول يزيد 
للتحاقه  بالإ�شافة  للن�شاء  �شنة  و55  للرجال  �شنة   60 ع��ن  عمره 
يف  ل�شتقالته  تقدميه  من  �أ�شهر   6 خ��الل  �جلديدة  �جلهة  يف  بالعمل 

�جلهة �ل�شابقة.
ويف حال �لتحاق �ملوؤمن عليه يف جهة عمل خا�شعة لأحكام نظام �لتقاعد 

للمعا�شات “نحر�س يف �شندوق �أبو ظبي للمعا�شات على ت�شجيع �ملوؤمن 
عليهم على �ل�شتمر�ر يف �لعمل للم�شاهمة يف خدمة �لوطن و�ملو�طنني 
وجاء هذ �لقر�ر بعد در��شة �لعديد من �حلالت و�لطلبات �ملقدمة من 
مو��شلة  يف  ورغبتهم  �شنو�ت �خلدمة  ��شتوفو�  ممن  عليه  �ملوؤمن  قبل 
�لعمل وخو�س جتارب عملية جديدة كما �أنه ي�شب يف توجهات �حلكومة 
قانون  �أ�شبح  فاليوم  خرب�تهم  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �مل��و�ط��ن��ني  متكني  يف 
�لطويلة  �خل��دم��ة  �شنو�ت  ذوي  م��ن  �لتعامل  يف  م��رون��ة  �أك��ر  �لتقاعد 
�أن  ويذكر  �لعمل”  يف  ��شتمر�رهم  من  ت�شهل  �لتي  �خليار�ت  ومنحهم 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  �لتقاعد  نظام  يف  �مل�شجلني  عليهم  �مل��وؤم��ن  جمموع 
يبلغ 88202 موؤمن عليه بنهاية �لربع �لأول من عام 2018 بينما 
 9،380 �مل�شتحقني  عدد  وبلغ  متقاعد�   6،976 �ملتقاعدين  عدد  بلغ 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شبح  �أن��ه  ظبي  �أب��و  لإم��ارة  �لتقاعد  ومكافاآت  معا�شات  �شندوق  �أعلن 
باإمكان �لعاملني يف �لقطاع �حلكومي و�ل�شبه حكومي و�لقطاع �خلا�س 
25 �شنة خدمة مو��شلة �لعمل يف حال  �إم��ارة �بوظبي ممن �أكملو�  يف 

رغبو� يف �للتحاق بجهة عمل جديدة.
 2000 ل�شنة   2 رق��م  �ل��ق��ان��ون  �أح��ك��ام  �ل��ق��ر�ر وبح�شب  ����ش��د�ر  فقبل 
معا�س  رب��ط  يتم  ظبي  �أب��و  لإم���ارة  �لتقاعد  ومكافاآت  معا�شات  �شاأن  يف 
تقدميه  ف��ور  �أك���ر  �أو  �شنة   25 خدمته  م��دة  بلغت  م��ن  لكل  تقاعدي 
�خلدمة  ذوي  م��ن  عليهم  �مل��وؤم��ن  ليمنح  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  فجاء  ل�شتقالته 
�لطويلة حرية مو��شلة �لعمل يف جهة عمل جديدة مع �حلفاظ على 

�أبوظبي وقرر �لتقاعد بعد �شنو�ت من �لعمل يف �جلهة  �ملحلي لإم��ارة 
�جلديدة يتم �شرف معا�س تقاعدي ي�شاوي 80 باملائة من ر�تب ح�شاب 
�شنة  �ل25  ع��ن  ت��زي��د  �ل��ت��ي  �ل�شنو�ت  ع��ن  م��ك��اف��اأة  �ل���ش��رت�ك ومنحه 

خدمة.
وجتدر �لإ�شارة لتعريف ر�تب ح�شاب �ل�شرت�ك :هو �جلزء من �لر�تب 
�لذي ت�شدد عنه ��شرت�كات �شهرية لل�شندوق ويت�شمن �لر�تب �لأ�شا�شي 
وبدل �ل�شكن وعالوة �لأبناء وعالوة غالء �ملعي�شة و�لعالوة �لجتماعية. 
�أما عن طريقة ح�شاب مكافاأة لتقاعد فيح�شل �ملوؤمن عليه على ر�تب 
�ل�شنو�ت  �شهرين عن  ور�ت��ب  �لأوىل  �ل�شنو�ت �خلم�س  �شهر ون�س عن 

�خلم�س �لثانية ور�تب ثالث �أ�شهر عما يزيد عن ذلك.
وقال �شعادة خلف عبد �هلل رحمه �حلمادي مدير عام �شندوق �أبو ظبي 

•• اأبني-وام: 

�شرت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �أم�س قافلة مر رم�شاين �إىل مديرية 
بتوجيهات  وذل��ك  �ملديرية  �أبناء  ل�شتغاثة  ��شتجابة  �أب��ني  حمافظة  يف  مودية 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  من �شاحب 

فريق  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل�شام�شي  طيب  وق���ال  �مل�شلحة.  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�إطار  يف  تاأتي  �لتي   - �لإغاثية  �لقافلة  �إن  �لإم��ار�ت��ي يف عدن  �لأحمر  �لهالل 
�أهايل  �أطلقها  �ل��ت��ي  لال�شتغاثة  و��شتجابة  �ليمن  يف  ز�يد”  “عام  م�شاريع 
�شكان  على  توزيعها  مت  رم�شانية  غذ�ئية  �شلة  �أل��ف  على  �حتوت  “مودية”- 
م�شر�  �أب���ني..  حمافظة  يف  �ملحلية  �ل�شلطة  كلفتهم  مندوبني  عرب  �ملديرية 

�ل�شلل  ع�شر�ت  توزيع  �لغاثية  �لقافلة  وتوزيع  ت�شير  جانب  �إىل  مت  �أن��ه  �إىل 
�لغذ�ئية �لرم�شانية على �لأ�شر �لنازحة يف مديرية مودية. و��شتقبل �لأهايل 
.. معربين  �لغذ�ئية بفرحة  و�ل�شالل  �لإغاثية  قافلة  �مل�شتفيدون  و�لنازحون 
�لإن�شاين  وذر�ع��ه��ا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  و�شكرهم  تقديرهم  عن 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي على دعمهم �ل�شخي و�ملتو��شل لهم ولأبناء حمافظة 

�لأحمر  �لهالل  هيئة  تبذلها  �لتي  و�لإن�شانية  �لأخوية  �جلهود  وثمنو�  �أب��ني. 
�ملحافظات.. متمنيني من  �ليمنيني يف عموم  �ملو�طنني  للتخفيف من معاناة 
بقية �ملنظمات و�لهيئات و�جلمعيات �خلرية و�لإن�شانية �أن حتذو حذو �لهالل 
�لذي  �ليمني  لل�شعب  و�لدعم  و�مل�شاعد�ت  �لعون  �لإمار�تي يف تقدمي  �لأحمر 

يعي�س ظروفا ��شتثنائية جر�ء �حلرب يف �لبلد.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ق����ام ف��ري��ق م��ت��ع��دد �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات ���ش��ّم جّر�حني 
ائيي ت�شوير �ُشعاعي يف م�شت�شفى “كليفالند  و�أخ�شّ
�ل�شحية  �لرعاية  مر�فق  �أح��د  �أبوظبي”،  كلينك 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، بتطوير  م��ب��ادل��ة  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
تقنية جر�حية جديدة باحلد �لأدن��ى من �لتدخل 
على  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأوىل  ب��اأن��ه��ا  ُيعتقد  �جل���ر�ح���ي، 
ُعر  ورٍم  موقع  حتديد  �أج��ل  من  �لعامل،  م�شتوى 

عليه عميقاً د�خل رئة �أحد �ملر�شى، و��شتئ�شاله. 
ر�شا  �ل��دك��ت��ور  �إىل  ه���ذه  ت��ط��وي��ر  �لف�شل يف  ي��ع��ود 
�ل�شدر يف معهد  �شويالما�س، رئي�س ق�شم جر�حة 
كليفالند  م�شت�شفى  يف  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب 
�أب��وظ��ب��ي، �ل��ذي �أج���رى �جل��ر�ح��ة على رئة  كلينك 
�شاب �إمار�تي يبلغ من �لعمر 35 عاماً وهي د�خل 
�جل�����ش��م ب��ا���ش��ت��خ��د�م �مل��وج��ات ف���وق �ل�����ش��وت��ي��ة دون 
�حلاجة �إىل تعري�س �ملري�س جلر�حة �شق �ل�شدر 

وم�شاعفاتها، 
وتعليقاً على هذ� �خلرب �أو�شح �لدكتور �شويالما�س 
�ملوجات  تقنية  ��شتخد�م  ج��د�ً  �ل�شهل  من  ق��ائ��اًل: 
و�لأع�شاء  و�لكبد  �لقلب  لت�شوير  �ل�شوتية  ف��وق 
�لأخ��رى، لكن �لأم��ر لي�س بهذه �ل�شهولة يف حالة 
�مل���وج���ود د�خ���ل �لرئتني  �ل���ه���و�ء  �ل���رئ���ة، ذل���ك لأن 
لنا  ي�شمح  ول  �ل�شوتية  ف��وق  �مل��وج��ات  عمل  ُيعيق 
ب��ال��ت��ق��اط ���ش��وٍر و����ش��ح��ة ل��ه��ا. ل��ه��ذ� قمنا ب�شحب 
�شمح  ما  كامل،  ب�شكل  و�إفر�غها  �لرئة  من  �لهو�ء 
لنا بروؤية كل �شيء د�خلها بو�شوح تام على �ل�شا�شة 
عرب ��شتخد�م �أنبوب رفيع للفح�س باملوجات فوق 
�ل�شوتية. بهذه �لطريقة متّكنا من حتديد موقع 
�لورم عميقاً د�خل �لرئة ثم قمنا با�شتئ�شاله د�خل 
�شّق �شغر يف �جلانب  �إح��د�ث  �ملري�س عرب  ج�شم 

�لدكتور �شويالما�س:  و�أ�شاف  �لأي�شر من �شدره. 
طريقة  �أف�شل  ع��ن  �شنو�ت  �شت  م��ن  لأك��ر  بحثت 
تقنية  ����ش��ُت��خ��دم��ت  ف��ق��د  �جل���ر�ح���ة.  ه���ذه  لتنفيذ 
م�����ش��اب��ه��ة م���ن ق��ب��ل ع��ل��ى رئ����ة م��ري�����س يف در��شة 
�شريرية  ولكن بعد �إخر�جها من �جل�شم، وقد قمنا 
�لت�شوير  با�شتخد�م  �شابقاً  �لتقنية  ه��ذه  بتنفيذ 
بالأ�شعة �ملقطعية من �أجل حتديد موقع �لعقيد�ت 
�ملُحيطية و��شتئ�شالها. لكن عندما تكون  �لرئوية 

تقنية  تكون  �لرئة  د�خ��ل  عميقاً  موجودة  �لُعقيدة 
�ملوجات فوق �ل�شوتية �أكر فاعلية. 

�لفريد  �جلديد  �جل��ر�ح��ي  �لأ�شلوب  ويعتمد  ه��ذ� 
مب�شاعدة  �ل�����ش��در  تنظر  تقنية  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن 
�لفيديو من �أجل حتديد موقع �لورم و��شتئ�شاله. 
وم���ن م��ز�ي��ا ه���ذ� �لأ���ش��ل��وب �أي�����ش��اً �أن����ه ي�����ش��اه��م يف 
تخفيف �لأمل على �ملري�س وُيقّلل من فرتة مكوثه 
للتعايف من �جلر�حة  �لالزم  و�لوقت  �مل�شت�شفى  يف 

مقارنًة بالأ�شاليب �جلر�حية �لتقليدية.
و��شتغرقت عملية ��شتئ�شال �لورم بو��شطة �لتقنية 
�جلديدة �أقل من �شاعتني وغادر �ملري�س �مل�شت�شفى 

بعد ثالثة �أيام فقط منها.
توىّل  �شويالما�س  �لدكتور  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
ق��ي��ادة �لفريق �جل��ر�ح��ي �ل��ذي ُك��ّل��ف ب��اإج��ر�ء هذه 
�لعملية �جلر�حية حيث تاألف فريقه من �لدكتور 
�لتدّخلي  �لقلب  طب  ق�شم  رئي�س  بارتيل،  توما�س 
م�شت�شفى  يف  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  معهد  يف 
�أباظة،  ه�شام  و�لدكتور  �أبوظبي،  كلينك  كليفالند 
�لت�شوير  معهد  يف  �لتدّخلية  �لأ�شعة  ق�شم  رئي�س 

�ل�ُشعاعي يف �مل�شت�شفى.
و�ختتم �لدكتور �شويالما�س حديثه قائاًل: �شمحت 
لنا �ملر�فق �ملتطورة و�خلرب�ت �لو��شعة �لتي يتمتع 
بابتكار  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  بها 
باأن  و�أعتقد  عاملياً،  �لأوىل  �لعملية �جلر�حية  هذه 
�جلر�حي  �لإج���ر�ء  ُت�شبح  �أن  ميكن  �لتقنية  ه��ذه 
�ملُعتمد لعالج مثل هذه �حلالت �لطبية م�شتقباًل. 
�لتقنية  ه���ذه  تنفيذ  يف  بنجاحنا  ف��خ��ورون  ن��ح��ن 
�لعالجية �ملُبتكرة ُهنا يف دولة �لإمار�ت، وناأمل باأن 
تعود بالنفع على مر�شى �لرئة يف �لدولة و�ملنطقة 

و�لعامل.
�ل��ت��اب��ع مل�شت�شفى  �ل�����ش��در  ب��رن��ام��ج ج��ر�ح��ة  ي��وف��ر 
ت�شخي�شية  خ��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفالند 
وعالجية ملُختلف �أنو�ع �أمر��س �ل�شدر، وي�شتخدم 
�أحدث  �مل�شت�شفى  يف  �لتخ�ش�شات  ُمتعدد  �لفريق 
�ملُبتكرة،  �لطبية  �لتكنولوجية  و�لو�شائل  �لتقنيات 
�لأدنى  بتقنية �حلد  �لعمليات �جلر�حية  مبا فيها 
من �لتدخل �جلر�حي، من �أجل �لتخفيف من �أثر 
فرتة  وتقلي�س  �ملري�س  على  �جل��ر�ح��ي��ة  �لعملية 

�لتعايف.

•• اأبوظبي- وام:

نظمته  �ل��ذي  �لتا�شع  �لرم�شاين  ملتقاها  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �ختتمت 
حتت �شعار “ رم�شانا غر يف عام ز�يد �خلر” يف مر�كزها باأبوظبي ومنطقتي 

�لظفرة و�لعني.
وقدمت �ملوؤ�ش�شة خالل �مللتقى �لرم�شاين باقة و��شعة من �لور�س و�ملحا�شر�ت 
 2018 ز�ي��د  ع��ام  و�أه���د�ف �حلكومة يف  ل��روؤي��ة  �لتي ج��اءت مو�كبة  و�لأن�شطة 
بر�مج  م��ن  و�مل�شتفيدين  كافة  �لأ���ش��رة  �أف���ر�د  م��ن  �ملهتمني  م��ن  �إق��ب��ال  و�شهدت 

�ملوؤ�ش�شة .
ومن بني �ملحا�شر�ت �لتي نظمتها �ملوؤ�ش�شة يف مر�كزها حما�شرة “تربية �لأبناء 
�لرتبية  �لأب��ن��اء  تربية  يف  �لآب���اء  دور  �أهمية  على  �ل�شوء  �شلطت  �لتي  �أمانة” 
�لقيم  وتعزيز  �أعناقهم  يف  �أم��ان��ة  باعتبارهم  �ل�شحيحة  �لجتماعية  �لدينية 

�لإن�شانية و�أهمية غر�شها يف �لأطفال منذ �ل�شغر.
كما نظمت �ملوؤ�ش�شة ور�شة بعنو�ن “مو�قف يف حياة �ل�شيخ ز�يد” �شلطت �ل�شوء 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  و�لإن�شانية يف حياة  �لنبيلة  �ملو�قف  على 

�ملوؤ�ش�س و�ملفكر �مللهم  “طيب �هلل ثر�ه” بهدف تعريف �لأطفال بالقائد  نهيان 
�ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل ».

على  �ل�شوء  �لأجيال” �شلطت  �شانعة  “�ملر�أة  �أي�شا حما�شرة  �ملوؤ�ش�شة  ونظمت 
دور �ملر�أة يف تربية �لأجيال و�إبر�ز �أهمية �لتن�شئة �لجتماعية �ل�شليمة لالأطفال 

و�أثرها يف �إنتاج جيل و�ثق ومتمكن وقوي و�شليم فكريا ونف�شيا و�جتماعيا.
�لعام  باملفهوم  عرفت  �لتي  �ل�شعادة”  “رباعية  حما�شرة  �ملوؤ�ش�شة  نظمت  كما 
لل�شعادة ومت ��شتعر��س مناذج من �شرة �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم و�ل�شحابة 

و�ل�شاحلني ودورهم يف ن�شر قيم �ل�شعادة و�ليجابية يف �ملجتمع.
و�شلط �مللتقى �لرم�شاين �ل�شوء من خالل هذه �ملحا�شرة على مقومات �ل�شعادة 
بني  و�لتو��شل  �مل��ودة  �أو��شر  وتقوي  �لأ�شرة  كيان  على  حتافظ  �لتي  �حلقيقية 

�أفر�د �ملجتمع لتحقيق �لتالحم �لجتماعي و�لتما�شك �لأ�شري .

قدمت  للم�شنني  �ل�شاملة  �لجتماعية  �لرعاية  جم��ال  يف  دوره��ا  على  وتاأكيد� 
“لهم حق علينا”  �لتا�شع حما�شرة بعنو�ن  �لرم�شاين  �ملوؤ�ش�شة خالل ملتقاها 
�ل�شن  كبار  �ملجل�س من  نفو�س مرتادي  �ملعنوية يف  �ل��روح  رفع  �إىل  �لتي هدفت 
باملتطلبات  للم�شن  �ملر�فق  �جللي�س  �و  �لأ�شرة  �أف��ر�د  وتوعية  ن�شاطهم  وجتديد 
�لجتماعية و�حلاجات �لنف�شية و�ل�شحية للم�شن و�آلية �لتكيف معها وتوفرها 
بالأمان  وت�شعرهم  بهم  �ملحيطة  �لبيئة  يف  �لإيجابي  �ندماجهم  يعزز  مبا  لهم 

و�لطماأنينة و�أهمية تفعيل دوره يف �لأ�شرة و�ملجتمع.
كما نظمت �ملوؤ�ش�شة ور�شة “عام ز�يد” �لتي ركزت على تعزيز قيم �خلر وتعريف 
�ل�شالم  لن�شر  و�شيلة  بالعطاء  �آم��ن  �ل��ذي  ونهجه  وفكره  ز�ي��د  ب��روؤي��ة  �لأط��ف��ال 
�لإن�شاين  �ملجال  �خل��ر يف  ز�ي��د  �إجن���از�ت  ��شتعر��س  وذل��ك من خ��الل  و�ملحبة 

ومبادر�ته مل�شاعدة �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.

�لنبي �شلى �هلل عليه  �لأرحام” على من��اذج من �شرة  “�شلة  ورك��زت حما�شرة 
ل�شلة  �لعام  �ملفهوم  على  �ل�شوء  و�شلطت  �لأرح���ام  �شلة  يف  و�ل�شاحلني  و�شلم 

�لأرحام و�أثرها يف �لتالحم �لأ�شري و�لرت�بط �ملجتمعي.
كما قدم �ملحا�شر منوذجا من حياة �ل�شيخ ز�يد “طيب �هلل ثر�ه” وحتدث عن 
�ل�شعيدين  على  �لنا�س  بني  و�ملحبة  �لأل��ف��ة  دعائم  تعزيز  يف  �لعظيمة  جهوده 

�ملحلي و�لعاملي و�أثرها يف ن�شر �ل�شالم و�خلر.
و�شيلة  �لور�شة  منفذ  فيها  ��شتخدم  فقد  جمتمعني”  �خل��ر  “على  ور�شة  �أم��ا 
و�ملناق�شة  �حل��و�ر  �إد�رة  خ��الل  من  �مل�شاركني  مع  �ملبا�شر  �لجتماعي  �لتو��شل 
وت��ب��ادل �لآر�ء ح��ول �أه��م��ي��ة ودور �ل��ت��و����ش��ل �لإي��ج��اب��ي م��ع �لآخ��ري��ن و�أث����ره يف 
وثقافية  حركية  م�شابقات  تنفيذ  خالل  من  وذل��ك  و�ملجتمعية  �لأ�شرية  �حلياة 
و�جتماعية متنوعة ت�شجع على �لرت�بط وتربز دور �مل�شاركة �جلماعية يف حياة 

�لأ�شرة و�أفر�دها.
وبعد �لنجاح �لذي �شهده �مللتقى �لرم�شاين �لتا�شع �لذي �أ�شاد به �مل�شاركون يف 
فعالياته من �أفر�د �لأ�شرة �أعلنت �ملوؤ�ش�شة عن ��شتعد�دها لإطالق �مللتقى �ل�شيفي 
يف نهاية �شهر يونيو �جلاري وت�شتمر فعالياته حتى منت�شف �شهر يوليو �لقادم.

•• اأبوظبي-الفجر:

حتت �شعار “ �ل�شالمة يف �حلر” �أطلقت 
�أب��وظ��ب��ي ح��م��ل��ة �شاملة  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
و�لعمال  �ل�����ش��رك��ات  ت��وع��ي��ة  ت�����ش��ت��ه��دف 
ب�شاأن �أهمية تطبيق قانون حظر �لعمل 
وقت �لظهرة ، وتبيان �لآثار �ل�شحية 
�حلر�ري،  بالإجهاد  لالإ�شابة  �ل�شلبية 
وذلك لرفع �لوعي لدى �لقائمني على 
يف  و�ملخت�شني  �لإن�شائية  �مل��و�ق��ع  �إد�رة 
�لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة للقيام  �شاأن 
�للتز�م  وم��ر�ق��ب��ة  تطبيق  يف  ب��دوره��م 
متطلبات  وت��وف��ر  �ل��ق��ر�ر  مبتطلبات 
�شالمة �لعمال وحمايتهم من �لإ�شابة 
�ل�شم�س  لأ����ش���ع���ة  ل��ت��ع��ر���ش��ه��م  ن��ت��ي��ج��ة 
لرتفاع  نتيجة  �لإج���ه���اد  �أو  �مل��ب��ا���ش��رة 

درجات �حلر�رة و�لرطوبة.
�شعي  ت��اأك��ي��د� على  ه��ذه �حلملة  وت��اأت��ي 

د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات - 
�أبوظبي ل�شمان م�شتوى  بلدية مدينة 
�مل�شتد�مة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �لأف�����ش��ل  �حل���ي���اة 
ل�����ش��ك��ان م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث تقوم 
و�ل�����ش��الم��ة يف  و�ل�����ش��ح��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة 
ومعاير  ق���و�ن���ني  ب��ت��ط��ب��ي��ق  �ل��ب��ل��دي��ة 
�مل��ه��ن��ي��ة يف كافة  و�ل�����ش��ح��ة  �ل�����ش��الم��ة 
�ملو�قع �لإن�شائية و�مل�شاريع ومبا يتالءم 
و�لعمل  �لعاملية،  �ملمار�شات  �أف�شل  مع 
�ل�شالمة  �أ����ش���ب���اب  ك���اف���ة  ت���وف���ر  ع��ل��ى 
�حلو�دث  من  للحد  للعاملني  و�لأم���ان 
و�لإ������ش�����اب�����ات مب����و�ق����ع �لإن���������ش����اء من 
�لإج����ر�ء�ت  م��ن  ب�شل�شلة  �لقيام  خ��الل 
على  �ل���دوري���ة  �لتفتي�شية  و�حل���م���الت 

تلك �ملو�قع .
�لقر�ر  ت��ط��ب��ي��ق  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أك�������دت 
�ل��ق��ا���ش��ي ب��ح��ظ��ر �ل��ع��م��ل وق���ت �لظهر 
ين�شجم مع ��شرت�تيجيتها �لر�مية �إىل 

يف  للعاملني  �لآمنة  �لعمل  بيئة  توفر 
�ملو�قع �لإن�شائية ويتطابق مع ر�شالتها 
�لهادفة لتقدمي �أجود معاير �خلدمات 
�لبلدية �لفعالة، م�شرة �أن هذ� �لقر�ر 
و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات  يوؤكد حر�س  �أي�شا 
�لعاملني  و���ش��ح��ة  ح���ي���اة  ����ش���ون  ع��ل��ى 
�لإن�شانية  �مل���ع���اي���ر  �أرف�������ع  وت��ط��ب��ي��ق 
و�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا توفر 
�ملناطق  يف  للعاملني  �لالزمة  �حلماية 

�ملعر�شة لأ�شعة �ل�شم�س �ملبا�شرة.
تت�شمن  �حل��م��ل��ة  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أك�����دت 
لكيانات  ت���وع���وي���ة  ع��م��ل  ور����ش���ة  ع��ق��د 
ق��ط��اع �ل��ب��ن��اء يف م��ق��ر �ل��ب��ل��دي��ة بهدف 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  باأهمية  �لوعي  تعزيز 
تنفيذ  و�لإمل��������ام مب��ت��ط��ل��ب��ات  �ل����الزم����ة 
برنامج �إد�رة �لإجهاد �حلر�ري من قبل 
�لعمال  على  و�مل�شرفني  �لعمل  �أ�شحاب 
�ل�شحية  و�آث�����اره  �حل���ر  م��ن  لوقايتهم 

�ل�شلبية وذلك متا�شيا مع قانون حظر 
قبل  من  �ل�شادر  �لظهرة  وق��ت  �لعمل 
وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني لدولة 
�لم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، و�ل����ذى 
�أ�شعة  �لأعمال حتت  �أد�ء  يقت�شى مبنع 
�ل�����ش��م�����س ف���ى �لأم���اك���ن �مل��ك�����ش��وف��ة من 
 3:00 حتى  ظ��ه��ر�   12:30 �ل�شاعة 
من  �شهور  ثالثة  مل��دة  ي�شتمر  و  ع�شر� 

يونيو �ىل 15�شبتمرب.  15
وحت��ر���س �ل��ب��ل��دي��ة م��ن خ���الل �حلملة 
�لعمال  �ملختلفة على توعية  وبر�جمها 
�ل�شم�س،  �أ���ش��ع��ة  حت��ت  يعملون  �ل��ذي��ن 
من  حيث  �ل�شيف،  ف�شل  يف  خ�شو�شاً 
من  �ل��ع��دي��د  �إىل  يتعر�شو�  �أن  �مل��م��ك��ن 
�لأم����ر������س و�لإ����ش���اب���ات �مل��ه��ن��ي��ة، ومن 
�أه��م��ه��ا �لإج����ه����اد �حل������ر�ري �ل�����ذي قد 
و�لنهاك  �ل�شم�س،  ���ش��رب��ة  �إىل  ي����وؤدي 
و�لتقل�شات  و�لإغ������م������اء،  �حل���������ر�ري، 

توؤدي  �أن  ميكن  كما  �جل��ل��دي،  و�لطفح 
�إ�شابات  �ىل  �ملرتفعة  �حل���ر�رة  درج���ات 
�ليدين  تعرق  �لعاملني من خالل  بني 
و�لدوخان، ومن �أكر �لعمال �ملعر�شني 
�لذين  �ل���ع���م���ال  �حل��������ر�ري  ل���الإج���ه���اد 
�لبناء،  ع��م��ال  مثل  �خل���ارج  يف  يعملون 
وبناء  �ل��زر�ع��ة،  ع��م��ال  �لنظافة،  ع��م��ال 
على هذه �ملقدمات يتعني على �أ�شحاب 
�لعمل توفر �لتوعية و�لتدريب �لالزم 
للعاملني لديهم لفهم تاأثر�ت �لإجهاد 
�حلر�ري وكيفية �لوقاية منه، كما يجب 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �لعمل  �أ�شحاب  على 
�لالزمة حلماية �لعاملني من �لإجهاد 
للر�حة،  ف���رت�ت  ت��وف��ر  �حل���ر�ري مثل 

و�ملياه ب�شكل د�ئم و�أماكن مظللة.
وحول خطتها ل�شيف هذ� �لعام يف هذ� 
على  تعمل  �أنها  �لبلدية  �أك��دت  �ل�شدد 
للكيانات  �ل���الزم���ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ر 

�لتي  و�لإن�شاء  �لبناء  قطاع  يف  �لعاملة 
�أبوظبي  مدينة  د�خ��ل  ن�شاطها  متار�س 
�أم���اك���ن ذ�ت درج���ات  ول��دي��ه��ا ع��م��ال يف 
وتوجيه  وم�����ش��اع��دة  م��رت��ف��ع��ة،  ح�����ر�رة 
�أ�شحاب �لعمل على فهم وتنفيذ برنامج 
�إد�رة �لجهاد �حلر�ري، و�شمان تد�بر 
�لرقابة �ل�شحيحة حلماية �لعمال من 
�ل�شم�س، وتوفر مادة  �لتعر�س لأ�شعة 
و�ل�شحة  �ل�شالمة  ملمار�شي  تعليمية 

من  و�لتي  و�لعمال،  و�مل�شرفني  �ملهنية 
�مل�شوؤوليات  خم��ت��ل��ف  حت���دي���د  ���ش��اأن��ه��ا 
ملكافحة وجتنب  �ل��الزم��ة  و�لإج����ر�ء�ت 
درجات  �رت��ف��اع  �لناجمة عن  �لأم��ر����س 
�حل�����ر�رة، ك��م��ا ت�شكل ه���ذه �لإج�����ر�ء�ت 
�لإج����ه����اد  �إد�رة  ب���رن���ام���ج  م����ن  ج�������زء�ً 
�ل��ب��ل��دي��ة - ومن  وت��ه��ي��ب  �حل��������ر�ري. 
�لعمال  �شالمة  على  حر�شها  منطلق 
�لإن�شائية  و�ملو�قع  �ل�شركات  بجميع   -

�أوقات  يف  �لعمل  حظر  بقانون  �للتز�م 
�لظهرة وحتت �أ�شعة �ل�شم�س �ملبا�شرة، 
�لعمال  و���ش��ح��ة  ���ش��الم��ة  �أن  م����وؤك����دة 
�أم���ان���ة وم�����ش��وؤول��ي��ة م�����ش��رتك��ة، وتعبر 
�لإم����ار�ت  جمتمع  بقيم  �ل��ت��ز�م��ن��ا  ع��ن 
وتوجيهات  روؤي����ة  وجت�شيد  �لأ���ش��ي��ل��ة، 
�هتماما  ت��ويل  �ل��ت��ي  �لر�شيدة  قيادتنا 
ورعاية كبرتني بجميع �شر�ئح �ملجتمع 

و�شالمتهم �لعامة.

» التنمية االأ�صرية « تختتم ملتقاها الرم�صاين التا�صع

حتت �صعار »ال�صالمة يف احلر«

بلدية مدينة اأب�ظبي تبداأ حملة لت�عية ال�صركات والعمال بتطبيقات 
قان�ن حظر العمل وقت الظهرية واأخطار االإجهاد احلراري

م�ا�صالت عجمان تنظم اإفطارا ل�صائقي مركبات االأجرة 

اجلّراح�ن يف “كليفالند كلينك اأب�ظبي” ينجح�ن يف اإجراء عملية جراحية ُمبتكرة للرئة

•• عجمان : الفجر 

لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  لوتاه  حممد  عمر  �أك��د 
عجمان  �لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  يف  �لعمليات 
ياأتي  �لم��ت��ي��از  �إد�رة  نظمته  �ل���ذي  �لإف��ط��ار  �أن 
���ش��م��ن �له���ت���م���ام ب��ال�����ش��ائ��ق��ني �مل��ت��م��ي��زي��ن كما 
ي�شتهدف �خلروج عن �لروتني �ليومي لل�شائقني 
ومناق�شاتهم و�ل�شتماع  لأهم �لفكار �لتي ت�شب 
يف �شالح م�شتخدمي مركبات �لأجرة يف �لإمارة 
�لر�حة  ت�شوده  �لعمل يف مناخ  يتمكنو� من  حتى 
�لتي �شتعود بالنفع على �ملجتمع برت�شيخ �شورة 
خلدمة  ه���ذه  م�شتخدمي  ع��ن��د  �ي��ج��اب��ي��ة  ذه��ن��ي��ة 

�ل�شرورية.

�ملو��شالت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
لعدد  وذلك  �ملتميزين،  لل�شائقني  �فطار�  �لعامة 
من �شائقي مركبات �لأجرة �ملتميزين و�لتابعني 
ل�شركات �لمتياز بهدف غر�س �لقيم �لتي تنعك�س 
�لتحديات  �إىل  و�ل�شتماع  �لعمل  يف  �أد�ئهم  على 

�لتي يو�جهونها ب�شكل متكرر مع �جلمهور.
مع  �مل�شتمر  �لتو��شل  �أن  �إىل  لوتاه  عمر  و�أ���ش��ار 
�شائقي م��رك��ب��ات �لج���رة م��ن خ��الل ور����س عمل 
مكثفة يف كيفية �لتعامل مع �جلمهور وحتفيزهم 
باجلو�ئز �لعينية �أمر مهم وياأتي بثماره �لطيبة 
كما يغر�س بينهم روح �ملناف�شة و�لبحث عن تطور 

�لذ�ت وهذ� و�شح يف �لفرتة �ملا�شية.
وت�����ش��م��ن��ت �لأم�����ش��ي��ة �ل��رم�����ش��ان��ي��ة �ل��ع��دي��د من 

�لفقر�ت �لتي بد�أت بجل�شة ناق�س فيها �حل�شور 
�لتحديات �لتي تو�جه �ل�شائقني ووجود حلول لها 
وخرجت بتو�شيات قابلة للتنفيذ للحد من هذه 
�لت�شاوؤلت، و�ثنى �ل�شائقون على فقرة �مل�شابقات 
�ل��ت��ي ج����اءت ����ش��ئ��ل��ت��ه��ا م��و�ك��ب��ة ل��ب��ن��ود وقو�نني 
كما  �ل�شائقني  مهام  م��ن  تعترب  و�ل��ت��ي  �ملوؤ�ش�شة 

��شعدهم توزيع �لهد�يا �لعينية عليهم.
�لأم�شية  بهذه  �متنانهم  عن  �ل�شائقون  و�أع���رب 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ط��رح��و� م��ن خ��الل��ه��ا بع�س 
ب��ال��ع��م��ل �ليومي  ي��و�ج��ه��ون��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
و�ل���ت�������ش���اوؤلت �ل��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا �جل��م��ه��ور عليهم 
ع��ل��ى مائدة  �ل�������ش���ع���ادة  و�ل��ت��ع��اي�����س يف ج���و م���ن 

�لإفطار. 

•• دبي – الفجر 

�عتمدت وز�رة �لرتبية و�لتعليم موؤخر� ت�شمية �للجان �لمتحانية 
، ل�شتقبال طلبة �لتعليم �مل�شتمر مب�شار�ته �لتي ت�شمل “�لكادميي 
و�لدر��شة �ملنزلية وحمو �لأمية و�ل�شنة �لر�بعة”، لأد�ء �متحانات 
�لإعادة �لكرتونية للعام �لدر��شي 2017-2018، وقد بلغت يف 
جمملها 81 جلنة �متحانية جمهزة من �إد�رة تقنية �ملعلومات ، 
وبد�أت �أم�س �لربعاء وت�شتمر حتى 12�جلاري،  و��شتهدفت طلبة 
“�ل�شابع �إىل �لثاين ع�شر”، ومل تعلن �ل��وز�رة عن  �ل�شفوف من 

�أعد�د �لطلبة �لذين لهم حق �لعادة يف �أد�ء �لمتحانات.
�إمار�ت،   6 �للجان على  وبح�شب تعميم وز�رة �لرتبية، مت توزيع 
ور�أ�س  و�لفجرة  �لقيوين  و�أم  وعجمان  و�ل�شارقة  دب��ي   “ ت�شم 
و�حدة  لالإناث، وجلنة  و24  للذكور  56 جلنة  بو�قع  �خليمة”، 

دبي 25 جلنة، و16 يف عجمان، و12  ن�شيب  وجاء  “خمتلط”، 
يف كل من �ل�شارقة و�لفجرة و�ل�شرقية ور�أ�س �خليمة، مقابل 4 

جلان فقط يف �أم �لقيوين.
و�أفادت �لوز�رة من خالل تعميم لها لإد�ر�ت �ملد�ر�س،  باأن بتوفر 
يف  “باملكافاأة”  للعمل  و�ملالحظني،  �ملن�شقني  من  �للجان  روؤ�شاء 
د�عية  متفرغني،  موظفني  وج��ود  لعدم  نظر�  �مل�شائية،  �ل��ف��رتة 
�إد�ر�ت �ملد�ر�س �ملجهزة تقنيا �لتعاون يف �إجناز تلك �ملهمة ، موؤكدة 
على �أن �لعدد �ملطلوب يف كل مدر�شة، يقدر ب�”4 معلمني”، �أثنني 
�للكرتونية  �لمتحانات  و��شتالم  للعمل كمن�شقني  ملادة حا�شوب 
و�لإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �ل��ط��الب �أث��ن��اء ت��ق��دمي �لم��ت��ح��ان، ف�شال عن  

و�أثنني للمالحظة و�ملر�قبة .
و�لدر��شة  �لك��ادمي��ي  �مل�شارين  ع�شر  �لثاين  �ل�شف  طلبة  و�أدى   
�ملنزلية �أم�س، �متحانات �جلولة �لثانية يف مادة �لفيزياء، ليلتقو� 

تبد�أ  �لتي  �لجنليزية  �للغة  �متحان  مع  �لأوىل  �لفرتة  يف  �ليوم 
“�لفرتة  �لإ�شالمية  �لرتبية  و�متحان   ،4:30 �إىل   3 �ل�شاعة 

�لثانية” �ملقرر لها من �ل�شاعة 4:30 �إىل 6.
�مل�شار�ت  ع�����ش��ر،  و�حل����ادي  �ل��ع��ا���ش��ر  �ل�شفني  طلبة  �أدى  وق���ت  يف 
مادة  يف  �لأوىل  �ل��ف��رتة  �ملنزلية” �متحان  و�ل��در����ش��ة  �لأك��ادمي��ي 
�ل��ف��ي��زي��اء، و�ل��ث��ان��ي��ة يف م���ادة �ل��در����ش��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة و�لرتبية 
�للغة  يف  �لمتحان  �ليوم  �لرتبية  وز�رة  لهم  و�ق��رت  �لوطنية”، 

�لعربية �لفرتة �لوىل، و�لرتبية �ل�شالمية يف �لفرتة �لثانية
م�شار�ت  و�لتا�شع”  و�ل��ث��ام��ن  “�ل�شابع  �ل�����ش��ف��وف  طلبة  و�أدى 
�ملنزلية”،  و�لدر��شة  �لر�بعة،  �ل�شنة  �لأمية  وحمو  “�لأكادميي 
يف  �ل��ي��وم  �لمتحان  لهم  وم��ق��رر  �لريا�شيات،  م��ادة  يف  �لمتحان 
مادة �للغة �لإجنليزية يف �لفرتة �لأوىل، و�لدر��شات �لجتماعية 

و�لرتبية �لوطنية يف “�لفرتة �لثانية«.

االإعادة المتحانات  امل�صتمر  التعليم  طالب  اأم�ض  ا�صتقبلت  جلنة   81

•• اأبوظبي-الفجر: 

��شتقبلت وكالة �لإمار�ت للف�شاء يف مقرها يف �أبوظبي، ر�ئد 
كيلي،  �شكوت  �ملهند�س  �لكابنت  �ملتقاعد  �لأم��ري��ك��ي  �لف�شاء 
حيث تعرف على �مل�شاريع �حلالية للقطاع �لف�شائي يف دولة 
�لإمار�ت  برنامج  عن  ف�شاًل  �مل�شتقبلية  و�خلطط  �لإم���ار�ت 
لرو�د �لف�شاء. و�جتمع  �شعادة �لدكتور �ملهند�س حممد نا�شر 
�لأحبابي �ملدير �لعام لوكالة �لإمار�ت للف�شاء مع كيلي، وعدد 
من م�شوؤويل ومهند�شي �لوكالة. حيث تناول �لجتماع عدد�ً 

من �ملو��شيع �ملتعلقة بتطور قطاع �لف�شاء �لإمار�تي و�أهد�فه 
�ل�شرت�تيجية وم�شاريعه �مل�شتقبلية.

�لدولية خالل  �لف�شاء  �أد�ر حمطة  كيلي  �أن  بالذكر  وجدير 
�ملكوك  رح��ل��ة  م��ن  ج���زء�ً  ك��ان  كما   ،2015 ع��ام   26 �لبعثة 

دي�شكفري STS-103 يف عام 1999. 
خالل   STS-118 م��ك��وك  يف  مهمة  ق��ائ��د  من�شب  و���ش��غ��ل 
 ،2007 �أغ�شط�س  يف  �ل��دول��ي��ة  �لف�شاء  حمطة  �إىل  رحلته 
و�شجل كيلي رقما قيا�شيا لعدد �لأيام �لتي ق�شاها يف �لف�شاء 

�أمريكي. ف�شاء  كر�ئد  يوم   382

•• دبي –الفجر:

وذلك  و�ملحكمني  �خل��رب�ء  ت�شكيل جلنة  دب��ي  �أع���ادت حماكم 
مدير  �ملن�شوري  طار�س  �شعادة  �أ�شدره  �ل��ذي  �لقر�ر  بح�شب 
�أن يتوىل �لقا�شي عمر حممد مر�ن  عام حماكم دبي، على 
ق��ا���ش��ي ����ش��ت��ئ��ن��اف رئ��ا���ش��ة �ل��ل��ج��ن��ة، و�ل��ق��ا���ش��ي خ��ال��د عبيد 

�ملن�شوري قا�شي �بتد�ئي �ول نائباً للرئي�س.
على �أن تخت�س �للجنة بالنظر و�لبت يف طلبات قيد �خلرب�ء 
فيها  و�لت�شرف  باأعمالهم  �خلا�شة  و�ل�شكاوى  �ملحاكم  �م��ام 
و�لتحكيم  �خل��ربة  بيوت  و��شتقطاب  �لقانون،  لأح��ك��ام  وفقاً 
�ع��م��ال �خل����رب�ء و�ملحكمني،  �ل��ع��ري��ق��ة، وحت��دي��ث وت��ط��وي��ر 
�إىل ج��ان��ب �عد�د  �د�ء لأع��م��ال��ه��م،  ق��ي��ا���س  و�ع����د�د م��وؤ���ش��ر�ت 
وتنظيم  باأعمالها  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  وت��ق��دمي  �ل��در����ش��ات 
وتاأهيلهم  �مانات �خل��ربة و�شو�بط ت�شنيف �خل��رب�ء  ج��دول 
�شعادة  �أف��اد  حيث  �لعمل.  وور���س  �ل��رب�م��ج  وو�شع  وتدريبهم 
تعاميم  �أ���ش��درت  �أن جلنة �خل��رب�ء قد  م��ر�ن  �لقا�شي عمر 
�خل��ربة مبدة  م��اأم��وري��ات  لإجن���از  زمني  �شابط  و�شع  �همها 
باملهمة،  �خل��ب��ر  تكليف  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً   60 �ل  تتجاوز  ل 
وت�شعى �ىل تقلي�س �ملدة �ىل 30 يوما، حيث �نه يتم �ر�شفة 

�للجنة  رئي�س  �فاد  �لذكية، كما  �لقنو�ت  تقارير �خلربة عرب 
��شناد  ي��ت��م  ن���دب جل���ان �خل����ربة ح��ي��ث  �ل��ي��ه  ب��ان��ه مت تنظيم 
رئا�شة �للجان ل قدمهم قيد�ً يف �جلدول مامل يحدد �حلكم 
�للجنة  حر�شت  كما  ذل��ك.  خالف  بندبهم  �ل�شادر  �لقر�ر  �و 
ويف  �خل���ربة  �ج��ت��م��اع��ات  ك��اف��ة  �خل���رب�ء  ح�شور  متابعة  على 
15 يوماً عليهم  حال �شفرهم خارج �لدولة ملدة ل تزيد عن 
�خل��ربة يف  تقارير  كافة  ت�شليم  يتم  �ن  �ملحكمة على  باأخطار 
جل�شاتها �ملحددة.  و�أكد �لقا�شي خالد �ملن�شوري بان �للجنة 
تعمل على �أمتته كافة �لعمليات لتنظيم �عمال �خلربة لدى 
تقارير  عن  �ل�شتغناء  �ىل  ت�شعى  �نها  ول�شيما  دب��ي  حماكم 
�خلربة و�لكتفاء بنتيجة �خلبر �لفنية  �لمر �لذي يحقق 
�شرعة �لبت يف �لدعاوى. وت�شم �للجنة يف ع�شويتها كاًل من، 
�لقا�شي �أحمد قرمه قا�شي �بتد�ئي، و�لقا�شي حميد �ل�شحي 
�شوؤون  ق�شم  رئي�س  �لها�شمي  �شالح  و�ل�شيد  �بتد�ئي،  قا�شي 
�ل�شام�شي  حمدة  و�ل�شيدة  و�ملرتجمني،  و�خل��رب�ء  �ملحامني 
�حل�شابي  و�خلبر  و�ملحكمني،  �خل��رب�ء  �شوؤون  �شعبة  رئي�س 
�ملرزوقي،  �لهند�شي حممد  �لفال�شي، و�خلبر  �ل�شارد  �شعيد 
�لب�شتكي  وع��م��اد  �لكيتوب،  علي  �ل��دك��ت��ور  �مل�����ش��ريف  و�خل��ب��ر 

مقرر�ً للجنة.

حماكم دبي تعيد ت�صكيل جلنة اخلرباء واملحكمني

»االإمارات للف�صاء« ت�صتقبل رائد الف�صاء االأمريكي »�صك�ت كيلي«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
�أم�س  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ق�����ش��اء يف  د�ئ�����رة 
�لأوىل  ب���ال���دورة  �ل��ف��ائ��زي��ن  �لأول 
جلائزة �لتميز �لد�خلي يف �لد�ئرة.

ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وهناأ 
توجيهات  �إىل  م�شر�   .. �لفائزين 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ب�شرورة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
تنمية �لروة �لب�شرية و��شتثمارها 
باعتبارها �أهم �ملو�رد �لوطنية �لتي 
ت��ع��ول ع��ل��ي��ه��ا ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي يف 

�شناعة حا�شرها وبناء م�شتقبلها.
�للقاء  خ����الل   - ���ش��م��وه  وج����ه  ك��م��ا 
�لذي ح�شره �شعادة �مل�شت�شار عالل 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل���ع���ب���ودي 
�لنق�س  رئ��ي�����س حم��ك��م��ة  ل��ل��ق�����ش��اء 

�لعربي  �شعيد  ي��و���ش��ف  و�مل�����ش��ت�����ش��ار 
و�مل�شت�شار  �ل��ق�����ش��اء  د�ئ�����رة  وك��ي��ل 
�لنائب  �ل���ب���ل���و����ش���ي  حم���م���د  ع���ل���ي 
بالعمل   - �أب��وظ��ب��ي  لإم������ارة  �ل���ع���ام 
على  قائمة  عمل  بيئة  توفر  على 

للعاملني  ت�شجيعا  �لب��ت��ك��ار  ثقافة 
مع  للتعامل  و���ش��ائ��ل  �شياغة  ع��ل��ى 
تطبيق  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات 
�لتي  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �خل��ط��ط 
تبنتها �لد�ئرة وذلك بهدف �شياغة 

ن���ظ���ام ق�����ش��ائ��ي وع�����ديل يف �إم�����ارة 
جمتمعنا  متطلبات  يلبي  �أبوظبي 
�ملحلي مبا يت�شمنه من خ�شو�شية 
وي�شتجيب للتحديات �لتي تفر�شها 
ع���ل���ى جميع  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل����ت����غ����ر�ت 

و�لقت�شادية  �لجتماعية  �ل�شعد 
و�لأمنية.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن د�ئ���رة �لق�شاء 
يف �أب��وظ��ب��ي ك��ان��ت ق��د �أط��ل��ق��ت عام 
�لد�خلي  �لتميز  جائزة   “  2017

�شملت  و�لتي  �لأوىل  دورتها  يف   “
و�لإد�ر�ت  و�لنيابات  �ملحاكم  فئات 
�ملتميزة وفئة �أف�شل م�شروع �إ�شافة 
فئة   16 وت�شم  �لأف���ر�د  فئات  �إىل 
باأع�شاء  خ���ا����ش���ة  م���ن���ه���ا  �ث���ن���ت���ني 

�ل�شلطة �لق�شائية.
�ل��ف��ائ��زي��ن وف��ق��ا لعدد  ومت �خ��ت��ي��ار 
تتو�فق  و�لتي  �ملعتمدة  �ملعاير  من 
للتميز  �ل��ر�ب��ع  �جل��ي��ل  معاير  م��ع 
�حل����ك����وم����ي م�����ن ح����ي����ث �ل���رتك���ي���ز 

ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �لأع����م����ال و�أث����ره����ا يف 
�ل��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق �خلطط  جت���وي���د 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع �ل��ت��اأك��ي��د على 
كاأحد  �لعمل  يف  �لب��ت��ك��ار  منهجية 

�أهم مقايي�س �لأد�ء.

 من�ص�ر بن زايد يلتقي الفائزين بالدورة االأوىل جلائزة التميز الداخلي يف دائرة الق�صاء

�صمن اإطار مبادرة »لّون عاملي«

»اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان« ت�صت�صيف 150 مري�صًا 
وذويهم على مائدة اإفطار رم�صانية

»دبي االإ�صالمي« يدعم »خريية �صع�د املعال « ب� 10 ماليني درهم
•• دبي-وام:

درهم  ماليني   10 قدم بنك دبي �لإ�شالمي مبلغ 
من �أمو�ل �لزكاة �إىل موؤ�ش�شة �شعود بن ر��شد �ملعال 
�خلرية و�لإن�شانية لتوزيعها على م�شتحقي �لزكاة 

خالل �شهر رم�شان �لف�شيل.
�خلدمات  �إد�رة  رئي�س  �لعبد�هلل  عبد�لرز�ق  و�شلم 

�ملجتمعية يف بنك دبي �لإ�شالمي �شيك �لتربع �إىل 
بن  �شعود  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  �حل��م��ر  ر����ش��د حمد 

ر��شد �خلرية و�لإن�شانية.
و�أكد عبد�لرز�ق �لعبد�هلل حر�س �لبنك على دعم 
وم�شاندة �لعمل �خلري �لذي تقوم به �جلمعيات 
�لعاملة  �ملرخ�شة  و�لإن�شانية  �خلرية  و�ملوؤ�ش�شات 
ل��ه��ا م���ن خ����ربة ودر�ي�������ة يف تلم�س  مل���ا  �ل����دول����ة  يف 

�حلاجات �مللحة للمحتاجني من �لفقر�ء و�مل�شاكني 
دولة  دول��ت��ن��ا  �أر����س  و�ملقيمني على  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 

�خلر و�لعطاء.
و�أ�شاف �أن �لبنك د�أب منذ تاأ�شي�شه عام 1975 على 
تفعيال  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  زكاته  توزيع 
�لأعباء  تخفيف  يف  و�ملجتمعي  �لإن�����ش��اين  ل����دوره 

�ملعي�شية على �ملحتاجني و�لفقر�ء و�مل�شاكني.

• ال�صارقة-وام: 

قدم �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد 
�شلطان  بن  �شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو  �ل�شارقة  ونائب حاكم 
�لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة م�شاء �أم�س �لأول و�جب �لعز�ء بوفاة 
�ل�شيخة عائ�شة بنت علي �لنعيمي و�لدة كل من حممد بن حمد�ن 
بن خ��ادم ور����ش��د بن حمد�ن بن خ��ادم يف خيمة �ل��ع��ز�ء يف منطقة 

�لطالع بال�شارقة.

رئي�س  �لقا�شمي  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ   .. �لعز�ء  جمل�س  ح�شر 
بن  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  و�ل�شيخ  �ل�شارقة  يف  �ملركزية  �ملالية  د�ئ���رة 
�شلطان �لقا�شمي رئي�س جمل�س �ل�شارقة لالإعالم و�ل�شيخ عبد�هلل 
بن حممد �آل ثاين م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة و�ل�شيخ 
بن  عبد�هلل  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  خالد  بن  خالد  بن  في�شل  �لدكتور 
ماجد �لقا�شمي و�ل�شيخ ماجد بن حمد �لقا�شمي و�ل�شيخ �شلطان 
بن علي �لنعيمي و�ل�شيخ حممد بن علي �لنعيمي و�ل�شيخ �لدكتور 
مكتوم  �آل  ح�شر  ب��ن  �أح��م��د  و�ل�شيخ  �لنعيمي  علي  ب��ن  عبد�لعزيز 

و�ل�شيخ خالد بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ حمد بن �شالح �ل�شرقي 
�آل  و�ل�شيخ �شعود بن عبد�لعزيز �ملعال و�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
ثاين رئي�س د�ئرة �لح�شاء و�خلدمة �ملجتمعية بال�شارقة و�ل�شيخ 
و�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل بن حممد  �آل ثاين  �حمد بن عبد�هلل 
�جلرو�ن  علي  ب��ن  ..عبد�لرحمن  �ملجل�س  ح�شر  كما  �لقا�شمي. 
�ل�شيوخ  من  ع��دد  بجانب  �ل�شارقة  يف  �لأم���ري  �ل��دي��و�ن  م�شت�شار 
�لأعمال  ورج���ال  و�ملحلية  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  وروؤ���ش��اء  و�ل����وزر�ء 

وجموع �ملعزين .

ويل عهد ال�صارقة و�صي�خ الق�ا�صم يعزون يف وفاة 
عائ�صة بنت علي النعيمي

•• ال�صارقة-الفجر:

�أ����ش���دق���اء مر�شى  ����ش��ت�����ش��اف��ت ج��م��ع��ي��ة  
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف  �ل�����ش��رط��ان 
�ملتحدة حفل �إفطار رم�شان للعام �لعا�شر 
مري�شاً   150 مب�����ش��ارك��ة  �ل��ت��و�يل  ع��ل��ى 
�لغرير  �أوت��ي��ل  �شوي�س  فندق  يف  وذوي��ه��م 
�أ�شيل  �لإعالمية  دب��ي، بح�شور  �إم��ارة  يف 
عمر�ن و�شعادة �أن�س بوخ�س، ع�شو جمل�س 
�إد�رة جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان. 
يعد هذ� �لإفطار �إحدى �لفعاليات �لتابعة 
ملبادرة “لون عاملي” و�لتي ت�شّكل فر�شة 
مثالية للمر�شى لاللتقاء و�لتو��شل مع 
�لتما�شك  روح  وتعزيز  �لبع�س،  بع�شهم 
�ل�شلوكيات  على  و�لت�شجيع  �لأم��ل  وب��ّث 

�لإيجابية يف �حلياة. 
وحقق برنامج �لإفطار لهذ� �لعام جناحاً 
�لتي  �ملتنوعة  فعالياته  خ��الل  من  كبر�ً 

�أمل  �لأ���ش��ت��اذة  �ألقتها  �فتتاحية  بكلمة  �حلفل  ��شتهّل  حيث  للم�شاركني،  قدمها 
�أ�شدقاء مر�شى  لدى جمعية  �ملجتمعية  و�خلدمة  �ملر�شى  �شوؤون  �ملازمي، مديرة 
�ل�شرطان، �أكدت فيها على دور �جلمعية يف توفر �شتى �أنو�ع �لدعم �ملادي و�ملعنوي 
للم�شابني بال�شرطان، تلتها كلمة �لدكتورة نعيمة �آل علي �لتي حتدثت خاللها عن 
�لأثر �لنف�شي مل�شاعدة مري�س �ل�شرطان و�لدور �لذي يلعبه يف رفع روحه �ملعنوية، 
كما قدمت �لدكتورة مرمي عبد �هلل، خبرة يف مكتب �ل�شعادة يف دبي ، جل�شة تاأمل 
ت�شمنت عدد�ً من متارين وتقنيات �لتنف�س و�ل�شرتخاء للح�شور.  وقالت �شعادة 
�شو�شن جعفر، رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان: “يعّد �شهر 
لتعزيز  �لفر�شة  و�إعطائهم  وذويهم  �ملر�شى  للقاء  مثاليًة  �لكرمي فر�شًة  رم�شان 
�لأو��شر �لجتماعية فيما بينهم، وتقدمي �لدعم لبع�شهم �لبع�س مما ي�شجعهم 

على �لتغّلب على �ملر�س و�لنخر�ط يف �ملجتمع ب�شكل �أف�شل«.   
�ل��ر�ئ��د يف  دور �جلمعية  م��ع  �ل�شنوي  �لإف��ط��ار  تنظيم حفل  “ ين�شجم  و�أ���ش��اف��ت: 
تقدمي �لدعم �ملعنوي لالآلف من �ملر�شى و�أ�شرهم، حيث نوؤمن �أن عائالت �ملر�شى 
هم �أي�شاً بحاجة ما�ّشة للدعم ول بد �أن نو�شل لهم ر�شالتنا �لأ�شا�شية باأننا نقف 

د�ئماً �إىل جانبهم ب�شفتنا �أ�شدقاء ي�شعرون مبعاناتهم وباآلم �ملر�شى ». 
وجاء حفل �لإفطار تز�مناً مع �حلملة �ل�شنوية “�أنا �أ�شتحق �حلياة”، �لتي �أطلقتها 
للم�شاعدة  وتخ�شي�شها  و�ملوؤ�ش�شات،  �لأف��ر�د  من  �مل��ال  زك��اة  جمع  بهدف  �جلمعية 
يف عالج مر�شى �ل�شرطان يف دولة �لإم��ار�ت، من غر �لقادرين على حتمل تكلفة 

درهم  مليون   4 �ملا�شية  �أع��و�م  �لثالث  �لتربعات خالل  قيمة  بلغت  �لعالج، حيث 
�إمار�تي مما �شاهم بدعم 766 مري�شاً.

تكاليف  لتغطية  �حلملة  �شيتم جمعها من خالل  �لتي  �لزكاة  �أم��و�ل  و�شتخ�ش�س 
�لعالج �لكيميائي و�لعالج �لإ�شعاعي �إىل جانب �لنفقات �لطبية �لتي ترت�وح من 
و�ملعد�ت  �ل�شناعية  �لأط���ر�ف  توفر  وحتى  �جل��ر�ح��ي  �لعمل  �إىل  �ملبكر  �لك�شف 
�لقنو�ت  خمتلف  �حلياة” عرب  �أ�شتحق  “�أنا  حملة  ل�شالح  �لتربع  ميكن  �لطبية. 
و�لق�شائم  و�ل�شيكات  �مل�شرفية  و�لتحويالت  �لإلكرتونية  �حل���و�لت  ذل��ك  يف  مبا 
10 در�هم، و50 درهم و100  �لق�شائم  �لق�شرة. تبلغ قيمة  �لن�شية  و�لر�شائل 
درهم. ميكن �لتربع با�شتخد�م �لكوبونات من خالل زيارة �أك�شاك �لزكاة �ملوجودة يف 
فروع جمعية �ل�شارقة �لتعاونية يف �ل�شويحات وحلو�ن و�لقر�ئن حيث تتو�جد فرق 
01:00 بعد منت�شف �لليل طو�ل �ل�شهر  �إىل  �حلملة من �ل�شاعة 9:00 �شباحاً 
�لف�شيل. ميكن �لتربع عرب �لر�شائل �لن�شية �لق�شرة بقيمة 10، و100، و500 
درهم، من خالل �إر�شال كلمة “زكاة” �إىل �لرقم 4425 �ت�شالت �أو دو للتربع ب� 
10 درهم، و�إىل �لرقم 2307 �ت�شالت �أو دو للتربع بالدرهم 100، �أو �إىل �لرقم 
�أو دو( للتربع مببلغ 500 درهم �إمار�تي، كما ميكن �إيد�ع مبلغ  2308 )�ت�شالت 
“زكاتكم عالجهم”، يف �لفرع  �لتربع مبا�شرًة يف �حل�شاب �مل�شريف للجمعية با�شم 
�لرئي�شي لبنك �ل�شارقة �لإ�شالمي: 0011-364854-002، رقم �حل�شاب يف 

IBAN(: AE440410000011364854002( لبنك �لدويل�
تخفيف  يف  �مل�شاعدة  �إىل  تهدف  �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية  �أن  �إىل  ي�شار 
�لأعباء �ملادية و�ملعنوية �لتي يفر�شها �ل�شرطان على �ملر�شى وعائالتهم، بالإ�شافة 
�إىل تعزيز �لوعي باأهمية �لك�شف �ملبكر عن �شتة �أنو�ع من �ل�شرطانات هي؛ �شرطان 
و�شرطان  �جللد،  و�شرطان  �لربو�شتات،  و�شرطان  �لرحم،  عنق  و�شرطان  �لثدي، 
�خل�شية، و�شرطان �لقولون و�مل�شتقيم، ووّفرت �جلمعية منذ تاأ�شي�شها عام 1999 
�لدعم لأكر من4200 م�شاب بال�شرطان، من �ملقيمني على �أر�س دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة، بجميع جن�شياتهم وفئاتهم �لعمرية.
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/244  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- مهدي �بر�هيم ب�شنديده غالمعلى بور جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/بنك نور )م�شاهمة عامة( وميثله:�حمد عبد�هلل �شاحي عبد�هلل �ل بوعميم 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لجارة ومالحقها ب�شاأن  قد 
�لوحدة �لعقارية مو�شوع �لدعوى وت�شليم �لعقار خاليا من �ل�شو�غل و�ل�شطب وفق 
�ملذكورة يف �ل�شحيفة و�شد�د مبلغ وقدره )4.984.507.46( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�لتعاب . وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2018/7/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.8
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/174   ا�شكاالت جتارية  
مو�شوع �لق�شية : �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 2018/699  تنفيذ جتاري لوقف 

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية و�إلغاء �لقر�ر �مل�شت�شكل منه و�لز�م �مل�شت�شكل �شدهم جميعا 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

 : �ع��اله  �ملطلوب  م   م  ذ   - �ل���ر�زي  �شركة �شيدلية   : : م�شت�شكل  �لإع���الن  طالب 
�مل�شت�شكل �شدهم / 1-موزة عبيد �لعميمي ب�شفتها ورثة �ملرحوم  خلفان خمي�س 
خالد   -2 ل��الأدوي��ة   خلدون  �بن  م�شتودع  �لفردية  �ملوؤ�ش�شة  مالك  �لعميمي  �شيف 
�لعميمي  �شيف  خمي�س  خلفان  �مل��رح��وم  وري��ث  ب�شفته  �لعميمي  خمي�س  خلفان 
خمي�س  خلفان  حممد   -3 لالأدوية  خلدون  �بن  م�شتودع  �لفردية  �ملوؤ�ش�شة  مالك 
�ملوؤ�ش�شة  مالك  �لعميمي  �شيف  خمي�س  خلفان  �مل��رح��وم  وري��ث  ب�شفته  �لعميمي 
�لفردية م�شتودع �بن خلدون لالأدوية  4- �شالمة خلفان خمي�س �لعميمي ب�شفتها 
وريثة �ملرحوم  خلفان خمي�س �شيف �لعميمي مالك �ملوؤ�ش�شة �لفردية م�شتودع �بن 
خلدون لالأدوية 5- مرمي خلفان خمي�س �لعميمي ب�شفتها وريثة �ملرحوم خلفان 
خمي�س �شيف �لعميمي مالك �ملوؤ�ش�شة �لفردية م�شتودع �بن خلدون لالأدوية  6- 
�شيف خلفان خمي�س �لعميمي ب�شفته وريث �ملرحوم خلفان خمي�س �شيف �لعميمي 
�بن خلدون لالأدوية  7- �شاحي خلفان خمي�س  �لفردية م�شتودع  �ملوؤ�ش�شة  مالك 
�ملوؤ�ش�شة  مالك  �لعميمي  �شيف  خمي�س  خلفان  �مل��رح��وم  وري��ث  ب�شفته  �لعميمي 
�لفردية م�شتودع �بن خلدون لالأدوية  8- �شعيد خلفان خمي�س �لعميمي ب�شفته 
وريث �ملرحوم خلفان خمي�س �شيف �لعميمي مالك �ملوؤ�ش�شة �لفردية م�شتودع �بن 
خلدون لالأدوية  9- �حمد خلفان خمي�س �لعميمي ب�شفته وريث �ملرحوم خلفان 
لالأدوية  خ��ل��دون  �ب��ن  م�شتودع  �لفردية  �ملوؤ�ش�شة  مالك  �لعميمي  �شيف  خمي�س 
�لعميمي ب�شفته وريث �ملرحوم خلفان خمي�س �شيف  10- عبد�هلل خلفان خمي�س 
ل��الأدوي��ة   جمهول حمل  �بن خلدون  م�شتودع  �لفردية  �ملوؤ�ش�شة  مالك  �لعميمي 
�لقامة - مو�شوع �لإعالن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 
2018/6/13  �ل�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch1.C.15 للنظر يف �ل�شكال �عاله 
و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف 

غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي – ادارة التنفيذ
تعلن حمكمة دبي – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية املحجوزة  ب�صبك حجز املركبات 
ب�صرطة دبي عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف متام ال�صاعة العا�صرة  م�صاءًا يوم 
بزيارة  اأو  املزاد  موقع  بزيارة  ال�صيارات  مبعاينة  يرغب  من  وعلى   2018-6-12 املوافق  الثالثاء 
ق�صم  مراجعة  العرتا�ض  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM اللكرتوين  املوقع 

البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي. 
#         
1Chevrolet Lumina 2000B Dubai 41844650/2016/211         1,500
2Nissan Pick up 2014P Dubai 439093325/2016/207 . .       . . .      10,000
3Toyota Corolla 2014P Dubai 314323325/2016/207 . .       . . .       17,000
4Suzuki Ertiga 2015R Dubai 304882152/2017/205          12,000
5FOTON SUP 2008K Dubai 181752009/9949          1,500
6Hilux dutro 2011N Dubai 497422919/2017/209     . .        16,000
7Hyundai SONATA 2007D Dubai 678162010/2202          3,000
8Nissan micro 2014O Dubai 878842017/4999   . . .      15,000
9Mitsubishi L200 2013J Dubai 347092919/2017/209     . .        12,000
10Mitsubishi Lancer 2013G Dubai 159482919/2017/209     . .        9,000
11Mitsubishi Lancer 2013J Dubai 347412919/2017/209     . .        9,000
12Mitsubishi Lancer 2013J Dubai 348382919/2017/209     . .        9,000
13Nissan Sentra 2015H Dubai 2979014501855        14,000
14Nissan Tiida 2014O Dubai 351802015/3010 . .          13,000
15Mitsubishi MAGNA 2003H Dubai 55056783/2013/225        1,200
16Toyota Hilux 2009H Dubai 684141748/2017/207 . .      . . .       12,000
17Mitsubishi Canter 2011G Dubai 182802017/4999   . . .        24,000
18Toyota Hiace 2012N Dubai 124402017/4999   . . .        24,000
19Toyota Corolla 2007H Dubai 660892011/472      5,000
20Nissan Pathfinder 2009I Dubai 692332014/1581       5,000
21Toyota HIACE 1997B Dubai 62401382/2017/207    . . .      2,000
22Toyota HIACE 2006C Dubai 71365382/2017/207    . . .        11,000
23Toyota Avalaon 2012G Dubai 10682014/3145           13,000
24Toyota Yaris 2014L Dubai 886281139/2017/207 . . .     . . .      13,000
25Toyota Yaris 2014L Dubai 886481139/2017/207 . . .     . . .      13,000
26Toyota Yaris 2014L Dubai 885811139/2017/207 . . .     . . .      13,000
27Toyota Yaris 2014L Dubai 886381139/2017/207 . . .     . . .      11,000
28Toyota Hilux 2010F Dubai 619892205/2017/207 . . .     . .        15,000
29Nissan Micra 2015F Dubai 807692205/2017/207 . . .     . .        8,000
30Suzuki APV 2015E Dubai 563142205/2017/207 . . .     . .        14,000
31Toyota Yaris 2014J Dubai 48957115/2016/207          13,000
32BMW 745 I 2002D Dubai 720502010/267       1,500
33Mitsubishi L200 2013J Dubai 931662858/2017/207     . . .      12,000
34Suzuki SX4 2009Q Dubai 617971933/2017/207      . .       5,000
35Toyota Yaris 2009Q Dubai 107231933/2017/207 . .     . .       5,000
36Toyota Yaris 2013Q Dubai 618021923/2017/207 . .     . .       11,000
37Nissan PICK UP 2013J Dubai 673082205/2017/207 . . .     . .       13,000
38FOTON View 2007F Dubai 885932009/8074         2,500
39FOTON SUP 2007H Dubai 993012010/1150      1,500
40FOTON OLLIN 2008K Dubai 342352010/1150      1,000
41JAC Sunray 2016R Dubai 185901403/2017/205     . . .        15,000
42Renault Duster 2016Q Dubai 53908962/2017/205            14,000
43Dodge Durango 2008K Dubai 475891021/2013/207 . .           4,000
44BMW 530 2008C Dubai 108642014/896          5,000
45Mercedes S500 2015K Dubai 318213161/2017/207          250,000
46Toyota ECHO 2003G Dubai 628202007/2367           2,000
47Kia Cerato 2015R Dubai 949561724/2017/205          14,000
48Mitsubishi Canter 2007I Dubai 223681772/2017/207  . . .    . .      18,000
49Peugeot 207 2008White Sharjah 591142009/11046         3,000
50Nissan URVAN 2007B Dubai 821651948/2016/207  . .      . . .     6,000
51Toyota ECHO 2005F Dubai 60881560/2016/223             3,000
52Toyota Hilux 2011H Dubai 689512429/2016/207 . . .     . . .      18,000
53Hyundai Veracruz 2008E Dubai 754682858/2017/207     . . .      13,000
54isuzu NPR 2012D Dubai 262462858/2017/207     . . .      8,000
55FOTON Altim 2005L Dubai 398011157/2017/207 ( )          1,500
56cenchyan 2005C Dubai 50532941/2017/207    . . .       1,500
57Toyota yaris 2014N Dubai 751322429/2016/207    . .       20,000
58JCB LODER 2013N Dubai 329241788/2016/207 . . .     . . .     85,000
59Kia K2700 2006B Dubai 725491788/2016/207 . . .     . . .     4,000
60JMC NKR 2011D Dubai 351791788/2016/207 . . .     . . .     4,500
61Peugeot Partner 2004L Dubai 984501788/2016/207 . . .     . . .     4,000
62TATA LPO1316 55 2007Q Dubai 880311788/2016/207 . . .     . . .     6,000
63Ashok Leyland Falcon 2008J Dubai 692641788/2016/207 . . .     . . .     8,000
64Ashok Leyland Falcon 2008J Dubai 692631788/2016/207 . . .     . . .     8,000
65Ford Rangler 2008P Dubai 784861788/2016/207 . . .     . . .     4,000
66Peugeot Partner 2005H Dubai 743601788/2016/207 . . .     . . .     4,000
67Mitsubishi Canter 2009O Dubai 164041328/2017/209    . . .     20,000
68Mitsubishi Canter 2009O Dubai 164031328/2017/209    . . .     20,000
69Mitsubishi Canter 2008F Dubai 241332275/2017/207 . . .    . .        15,000
70Toyota Camry 2009H Dubai 551131960/2017/209           8,000
71Toyota HIACE 1997B Dubai 52478382/2017/207    . . .      2,000
72Toyota HIACE 1999G Dubai 32081382/2017/207    . . .      2,000
73Toyota HIACE 2000F Dubai 31328382/2017/207    . . .      3,000
74Toyota HIACE 1999D Dubai 39527382/2017/207    . . .      2,000
75Toyota Hiace 1999G Dubai 32091382/2017/207    . . .      2,000
76Cadillac Escalade 2008Q Dubai 59013646/2017/222          12,000
77Dodge CARAVAN 2005R Dubai 359664360/2017/209    . . .        2,500
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الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لعرب  فنان  �لتجاري  بال�شم    CN رقم:1031801 
خلياطة �ملالب�س �لن�شائية بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1665064 بال�شم �لتجاري كافتريا �ليتا 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا ��شيان د�ين

رخ�شة رقم:CN 1922720 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شني علي عبا�س حم�شن �لنوي�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل طار�س �شعيد �شليويح �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبي�س �نرتنا�شونال 

CN 2437043:لعمال �ملعدنية و�خل�شبية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جوملر� بوزوروفا بوزوروفا %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مادينا ح�شن �شادق

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

CN 1776625:باب�س تي�شتي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

هو�شبيتاليتي ماركتنج كون�شالتنت�س
 رخ�شة رقم:CN 1383086 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا تكا وكباب

رخ�شة رقم:CN 1558666 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شالح �حمد �ملن�شوري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد علي مثنى �حمد �حلربي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �وي�س قدير عبد�لقدير �شيخ
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة و�يت �شتب 

رخ�شة رقم:CN 2355121 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل حممد �شعيد باوزير %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شناء �شالح حم�شن عمر �لكثري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملنال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1916333:غالري رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فرح �شتايل للديكور 

CN 1013744:و�ملفرو�شات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �شالح �حمد �شالح �مل�شجري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبد�هلل حممد �شامل ن�شيب �لعلي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�حة �لز�وية لال�شتثمار و�لتطوير �لعقارية ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1257209  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شركة ت�شويق للتطوير و�لت�شويق �لعقاري �س م خ

TASWEEK FOR REALESTATE DEVELOPMENT AND MARKETING 
�ليازي  ل�شركة  مملوكة  �لعقاري  لال�شتثمار  �ل�شو�ري  وبيع/حذف  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

لال�شتثمار �لتجاري �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م  
لال�شتثمار  لتبارك  مملوكة  �لتجاري  لال�شتثمار  �لنوخذة  وبيع/حذف  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

�لتجاري �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/و�حة �لز�وية لال�شتثمار و�لتطوير �لعقارية ذ.م.م

WAHAT AL ZAWEYA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC
�ىل/و�حة �لز�وية لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 WAHAT AL ZAWEYA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

 اإعـــالن �شطب قيد
ليمتد  �آندر�شون  بلر  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�شية:قرب�س( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف 
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �س.ب: 47359- �شارع ز�يد �لول- بناية 
�بناء جا�شم دروي�س- �بوظبي- �س.ب: 47359( و�ملقيدة حتت رقم 
لحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )1798(
�لقانون �لحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة 
باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق 
ل  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
بو�بة  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1125070:ل�شبكات �للكرتونية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد �حمد ر�شيد بني ر�شيد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف وليد �شامل �لكندي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة و�حة جند لقطع غيار 

CN 1129945:ل�شيار�ت �مل�شتعملة ذ.م.م  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد حممد �كرب خان �حلاج حممد �كرب خان �حلاج حممد عز�م خان %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد حممد �شلطان حممد �لكثري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �كرب خان �حلاج حممد عز�م خان

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف لطيفة نا�شر �شعود خمي�س �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بن �شياح للنقليات 

و�ملقاولت �لعامة رخ�شة رقم:CN 1045365 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة بن �شياح للنقليات و�ملقاولت �لعامة
BIN SAYYAH GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة بن �شياح للنقليات �لعامة
BIN SAYYAH GENERAL CONTRACTING EST

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممود عرفان للنجارة �ليدوية

 رخ�شة رقم:CN 1060750  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/حممود عرفان للنجارة �ليدوية

MAHMOOD IRFAN MANUAL CARPENTRY

�ىل/فر�شت كريتيف لعمال �لديكور
FIRST CREATIVE DECORATION WORKS

تعديل عنو�ن/Building Name من �ىل161781
بالركيز  علي  حممد  موؤ�ش�شة  �ىل  م:9  ق:8  من    Building Owner Name/عنو�ن تعديل 

�لهاملي للنقليات �لعامة
Floor من �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن

تعديل ن�شاط/��شافة تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )3100012.1(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لق�شر �لكال�شيكي 

للمقاولت �لعامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2182559 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح علي عون حممد �لكثري %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي عون حممد �لكثري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/م�شنع �خلليج للمطاط ذ.م.م 

IN1001929:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لتي:

تعديل �ل�شركاء بخروج:
�شركة �منك�س �نرتنا�شيونال ذ.م.م فرع �أبوظبي

دخول �ل�شريك:
�ومنك�س جروب �نك منطقة حرة ذ.م.م
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية بالأ�شماء:

�ومنك�س جروب �نك منطقة حرة ذ.م.م
جمال عبد�ل�شالم حممد �بوعي�شى

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خالل �أربعة ع�شر من تاريخ ن�شر �لإعالن 

، و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• ابوظبي-الفجر:

كرم �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن خليفة �آل نهيان 
و�ل�شيخ ز�يد بن حممد بن خليفة �آل نهيان م�شاء 
�أبوظبي مبنطقة  �م�س �لأول �لثالثاء يف م�شرح 
ُمرتل  �أف�شل  مب�شابقة  �لفائزين  �لأم��و�ج  كا�شر 
للقر�آن �لكرمي لفئتي �ل�شباب و�لأ�شبال، و�جلهات 
�لر�عية و�لد�عمة للمهرجان �لرم�شاين �لثالث 
ع�شر �ل��ذي نظمه ن��ادي ت��ر�ث �لإم���ار�ت برعاية 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س �لنادي.
ح�شر  �لتكرمي �إىل جانب �شموهما �شعادة �للو�ء 
وز�رة  عام  مفت�س  �لري�شي  نا�شر  �أحمد  �لدكتور 
�ملدير  �مل��ه��ري  �أح��م��د  �شنان  و���ش��ع��ادة  �لد�خلية، 
كما  �لنادي،  يف  و�لفعاليات  لالأن�شطة  �لتنفيذي 
ح�شر حفل �خلتام �شعادة علي عبد�هلل �لرميثي 
،و�شعادة  و�لإع���الم،  للدر��شات  �لتنفيذي  �ملدير 
عام  مدير  �شمو  نائب  �ملن�شوري  �شعيد  من�شور 
و�أع�شاء  رئي�س  �لف�شيلة  و�أ�شحاب   ، ز�يد  مركز 
ُم���رت���ل للقر�آن  �أف�����ش��ل  جل��ن��ة حت��ك��ي��م م�����ش��اب��ق��ة 

و�لر�عية  �ل��د�ع��م��ة  �جل��ه��ات  �ل���ك���رمي، ومم��ث��ل��و 
للمهرجان، وعدد من �مل�شوؤولني يف �لنادي، وذوو 
�ملت�شابقني، وجمهور غفر من متابعي فعاليات 

�ملهرجان.
�لكرمي  ل��ل��ق��ر�آن  م��رت��ل  �أف�����ش��ل  مب�شابقة  وف���از 
�أوزيت من �ملغرب، فيما فاز  لفئة �ل�شباب �شعيد 
ع��ن ف��ئ��ة �لأ���ش��ب��ال ع��ب��د �ل��رح��م��ن ع��ب��د �لنا�شر 
�مل��ت��ويل م��ن م�����ش��ر، وح��ظ��ي �ل��ف��ائ��زون باملر�كز 
�لع�شرة �لأوىل لكل فئة بالتكرمي، كما مت تكرمي 
للم�شاركة  �لنادي  ملف  �أع��د  �ل��ذي  �لعمل  فريق 

يف  �لثقايف  ل��ل��رت�ث  �لدولية  �ل�شارقة  ج��ائ��زة  يف 
عن  ف��ي��ه��ا  ف���از  �ل��ت��ي   2018-2017 �ل�����دورة 
�ل��ف��ئ��ة �مل��ح��ل��ي��ة حل��ق��ل �أف�����ش��ل مم��ار���ش��ة ل�شون 
�ل�شيخ  ف�شيلة  و�ألقى  �لثقايف.  �ل��رت�ث  عنا�شر 
�أن�س حممد ق�شار رئي�س جلنة حتكيم  �لدكتور 
�ل�شيخ  �شمو  فيها  �شكر  كلمة يف �حلفل  �مل�شابقة 
لأهل  رع��اي��ت��ه  على  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
يف  جهدهم  ��شتفرغو�  �لذين  وحفاظه،  �لقر�آن 
مبينا  و�أحكامه،  و�إمت��ام حروفه  و�إتقانه  �شبطه 
�أكر  بلغ  �لعام  ه��ذ�  دورة  �ملتناف�شني يف  ع��دد  �أن 

من مائة مت�شابق من جن�شيات خمتلفة،  م�شر� 
�إىل �أن م�شابقة هذ� �لعام متيزت مب�شاركة فاعلة 
م���ن �مل�����ش��ل��م��ني �جل����دد �ل���ذي���ن ف���اج���اأو� �جلميع 
مع  �لأحكام  وتطبيق  �لتالوة  يف  �جليد  باأد�ئهم 
�إطار  تو�شع  ومعلنا عن  بالإ�شالم،  قرب عهدهم 
�آلياتها،  وت��ط��وي��ر  م�شتوياتها  وت��ع��دد  �مل�شابقة 
�مل��ت��ز�ي��د و�ل��ن��ج��اح �لباهر �لذي  ل��الإق��ب��ال  ن��ظ��ر� 
حققته يف هذ� �لعام، لت�شمل فرعا خا�شا باأئمة 
�جلدد،  للم�شلمني  م�شتقال   وف��رع��ا  �مل�����ش��اج��د، 
وف��روع��ا �أخ���رى يتم �لإع���الن عنها لح��ق��ا، على 

�أن جترى �لت�شفيات وفق مر�حل متعددة، يتاح 
�أد�ئه،  لتح�شني  �إ�شافية  فر�شة  للمت�شابق  فيها 

ومناف�شة زمالئه.
كما كرم يف �حلفل �شعادة علي عبد�هلل �لرميثي 
نائب  �ملن�شوري  عمهي  �شعيد  من�شور  و�شعادة 
ز�ي���د جلنة  ب��ن  ع��ام م��رك��ز �شلطان  �شمو م��دي��ر 
�لعاملني يف  ع��دد� من  وكذلك  �مل�شابقة،  حتكيم 
مفتاح  و�شلما  ل��ل��م��ه��رج��ان،  �لإع���الم���ي  �ل��ف��ري��ق 
�شحوبات  �لكربى من جو�ئز   �جلائزة  �ل�شيارة، 

�ملهرجان، للفائز بها حممد حم�شن �لوكيل.  

•• دبي-الفجر: 

للف�شاء  ر��شد  بن  حممد  مركز  �أعلن 
للمرحلة  م���ر����ش���ح���اً   95 ت����اأّه����ل  ع����ن 
متقدماً   4022 ب���ني  م���ن  �ل���ق���ادم���ة 
�لف�شاء  ل������رو�د  �لإم��������ار�ت  ل���ربن���ام���ج 
و�إع�������د�د  ت����دري����ب  �إىل  ي���ه���دف  �ل������ذي 
لإر�شالهم  �لإم����ار�ت����ي����ني  م���ن  ف���ري���ق 
خمتلفة،  علمية  ملهمات  �لف�شاء  �إىل 
للف�شاء”  �لوطني  “�لربنامج  �شمن 
�أعلن عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �لذي 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة، 
�ل�شيخ  �ل�شمو  دبي رعاه �هلل، و�شاحب 
ن��ه��ي��ان، ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

�مل�شلحة، يف �أبريل 2017.
فتاة  و20  ���ش��اب��اً   75 �ل��ع��دد  يت�شمن 
عاماً  و48   23 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح 
�ل��دول��ة، ويت�شمن  �إم���ار�ت  م��ن جميع 
35 عاماً  �أقل من  64 مر�شحاً  �لعدد 
عاماً،   35 م���ن  �أك����رب  م��ر���ش��ح��اً  و31 
�لطر�ن  ب��ني  م��ا  تخ�ش�شاتهم  تتنوع 
و�لهند�شة  �جل��وي��ة،  و�ل��ق��و�ت  �مل���دين، 

و�لطب، و�ل�شرطة، وقطاع �لتعليم. 
�ملن�شوري  ع��ب��ي��د  ح��م��د  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
بن  حممد  مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�لإمار�ت  دول��ة  ت�شر  للف�شاء:  ر����ش��د 
بخطى جدية يف �شناعة وعلوم و�أبحاث 
�ملحدود  غ��ر  �ل��دع��م  بف�شل  �لف�شاء 
�ل��ر���ش��ي��دة، وق���د �شعدنا  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ن 
�مل�شاركة  على  �لو��شع  �لإق��ب��ال  بحجم 
يف برنامج �لإمار�ت لرو�د �لف�شاء من 
من  عالية  درج���ة  على  و���ش��اب��ات  �شباب 
�لكفاءة، �لأمر �لذي يوؤكد طموح �أبناء 
و�إ�شر�رهم على حتقيق  �لوطن  وبنات 
ل�شتك�شاف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ت��وج��ه��ات 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وروؤي������ة  �ل��ف�����ش��اء، 
�إثر�ء  �إمار�تية ت�شهم يف  لإع��د�د ك��و�در 
�لإن�شانية،  خل��دم��ة  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ت��ق��دم 
وحت���ق���ي���ق �مل����زي����د م����ن �لإجن����������از�ت يف 
مبا  �لف�شاء  و�أب��ح��اث  وع��ل��وم  �شناعة 
بالو�شول  �لطموحة  �لتطلعات  يخدم 
�ملعرفة  على  قائم  وطني  �قت�شاد  �ىل 
تعزيز  �إىل  �إ�شافة  و�لإب���د�ع،  و�لبتكار 
تناف�شية �لدولة وريادتها كمركز عاملي 

لعلوم و�شناعة �لف�شاء.
و�ل�شابات  �ل�شبان  “هوؤلء  و�أ����ش���اف: 
ويعرّبون  �ل���دول���ة  م�شتقبل  مي��ث��ل��ون 
نحو  �لإمار�تية  �لأج��ي��ال  تطلعات  عن 
مب�شرة  يليق  �ل��ذي  �مل�شتقبل  �شناعة 
نحو  �لت�شابق  بهذ�  �إنهم  �لوطن.  هذ� 
روح  يج�شدون  �لف�شاء  ب��ري��ادة  �ل��ف��وز 
عليه  ر�هنت  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب 

�لحتاد  تاأ�شي�س  منذ  �لر�شيدة  قيادتنا 
�لقادة �لعظام وحتى يومنا  �أيدي  على 
هذ�. وبهذه �لروح �ملتحفزة من�شي معاً 
ومئوية   2021 �لإم����ار�ت  روؤي���ة  نحو 
�لإم��ار�ت 2071، و�ثقني من �أن رو�د 
خر  �شيكونون  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لف�شاء 
�شفر�ء لنا يف �شياغة م�شتقبلنا �مل�شرق 

يف ع�شر �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.«  
�أن  �إىل  �مل���ن�������ش���وري  ����ش���ع���ادة  و�أ������ش�����ار 
يعد  �لف�شاء  ل���رو�د  �لإم����ار�ت  برنامج 
�لعامل  م�شتوى  على  نوعه  م��ن  �لأول 
�لدفعة  �إع����د�د  يف  و�شي�شهم  �ل��ع��رب��ي، 
�لإمار�تيني  �لف�شاء  رو�د  من  �لأوىل 
علمية  مهمات  يف  �شي�شاركون  �ل��ذي��ن 
تر�شيخ  يف  وي�����ش��ه��م��ون  ����ش��ت��ك�����ش��اف��ي��ة 

م��ك��ان��ة دول�����ة �لإم��������ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة من 
خالل �مل�شاهمة يف رحالت ماأهولة �إىل 
�لأجيال  حتفيز  �إىل  �إ�شافة  �لف�شاء، 
�ل�شابة لدر��شة �لعلوم و�لتحلي بثقافة 
�لأبحاث و�شغف �ل�شتك�شاف و�لبتكار، 
ك��م��ا ت��ت��و�ف��ق �أه������د�ف �ل���ربن���ام���ج، مع 
��شرت�تيجية �ملريخ 2117، �لذي يلقي 
�ل�شوء على خمتلف جمالت �لهتمام 
�لتي  و�لتحديات  �لف�شاء،  با�شتك�شاف 

قد تو�جه �لب�شر م�شتقباًل.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة ي��و���ش��ف حمد 
�ل�شيباين، مدير عام مركز حممد بن 
ر��شد للف�شاء: ي�شهم برنامج �لإمار�ت 
لرو�د �لف�شاء يف حتقيق �ل�شرت�تيجية 
�لوطنية �لر�مية لتطوير كو�در علمية 

و�إع�����د�د �لأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة وف���ق �أعلى 
تطلعاتهم  ويحقق  �لعاملية،  �مل�شتويات 
�لعلمية،  �ل�شتك�شافات  يف  للم�شاركة 
ويتطلع مركز حممد بن ر��شد للف�شاء 
رو�د  م��ن  وطني  فريق  لديه  يكون  �أن 
حتقيق  ي�شتطيعون  �ل��ذي��ن  �ل��ف�����ش��اء 

طموحات �لدولة يف هذ� �ملجال.
�ملخت�شة  �للجنة  �أن  �ل�شيباين  و�أ���ش��ار 
ب���اخ���ت���ي���ار �مل���ر����ش���ح���ني ع���م���ل���ت خ���الل 
�لطلبات  ح�شر  على  �ملا�شية  �ل��ف��رتة 
�ملعاير  �أعلى  وفق  بتمعن  ومر�جعتها 
�أك������ر م����ن مئتي  ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���ع���امل���ي���ة 
لإجر�ء  معهم  �لتو��شل  مت  مر�شحاً، 
�لذهنية  �لخ�����ت�����ب�����ار�ت  م����ن  ���ش��ل�����ش��ة 
مدى  لقيا�س  �ملتخ�ش�شة  و�لنف�شية 
�لنف�شي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ����ش��ت��ع��د�ده��م 
و�ل��ع��ل��م��ي وق��در�ت��ه��م ع��ل��ى �ل��ت��ك��ّي��ف يف 
�أج������و�ء م��ع��ّي��ن��ة وغ���ره���ا م���ن �ملعاير 
�ل���ت���ي ت�����ش��م��ن ق�����درة �مل�����ش��ارك��ني على 
�لف�شاء  حم��ط��ة  يف  و�ل��ع��م��ل  �ل��ع��ي�����س 
�لدولية. وو�شلت مدة �لختبار �ىل 6 
�شاعات لل�شخ�س �لو�حد، مما �أّدى �ىل 
مقابالتهم  �شيتم  مر�شحاً   95 �ختيار 
وتقييمهم  ق��رب  ع��ن  عليهم  و�لتعرف 
بدنياً، وعلمياً ونف�شياً وذلك لالنتقال 
ل��ل��م��رح��ل��ة �لأخ������رة ���ش��ت��خ��ت��ت��م خالل 
�ل��ع��ام �جل����اري ب��اخ��ت��ي��ار �أف�����ش��ل �أربعة 

�حتياطيني،  و���ش��خ�����ش��ني  م��ر���ش��ح��ني 
�ل�شابقة  �ملر�حل  جميع  �ج��ت��ازو�  ممن 
�أول فريق رو�د ف�شاء  بتفوق، لي�شكلو� 
رو�د  م��ع  للعمل  �شين�شم  �إم���ار�ت���ي���ني 
وعلماء �لف�شاء �لآخرين، و�ل�شطالع 
مب����ه����ام ع��ل��م��ي��ة ت�����ش��ت��ك��م��ل �لأب����ح����اث 
�ملطلوبة لالإعد�د للرحالت �لف�شائية 
و�إيجاد  م�شتقباًل  �إط��الق��ه��ا  �ملخطط 
و�إثر�ء  �لتحديات،  من  للكثر  حلوًل 
�لعلمي  و�ملجتمع  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��ع��رف��ة 
�ملر�شحون  �شيخ�شع  �لعامل.  من حول 
�لنهائيون لربنامج تدريبي مكثف من 
عدة مر�حل وفق �أعلى �ملعاير �لعاملية، 
�لأ�شا�شي،  �ل���ت���دري���ب  مب��رح��ل��ة  ي���ب���د�أ 
�إىل  �ملر�شحون  خاللها  يتعرف  و�لتي 
وتعلم  �ل���ربن���ام���ج،  وخ���ط���ط  �أه�������د�ف 

ومن  �لعلمية،  �لتخ�ش�شات  �أ�شا�شيات 
بينها هند�شة �لف�شاء و�لبحث �لعلمي، 
و�لأنظمة  �لإج�����ر�ء�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لف�شاء  حم���ط���ة  م����نت  ع���ل���ى  �مل��ت��ب��ع��ة 
�ملر�شحني  على  �شيتعني  كما  �لدولية. 
على  و�لتدريب  �لرو�شية،  �للغة  تعلم 
�إجر�ء�ت �لأبحاث �لعلمية يف �لف�شاء، 
مرحلة  �إىل  ذل����ك  ب��ع��د  و���ش��ي��ن��ت��ق��ل��ون 
ويتعلم  و�مل���ك���ث���ف،  �مل��ت��ق��دم  �ل���ت���دري���ب 
و�إد�رة  ���ش��ي��ان��ة  �مل�������ش���ارك���ون  خ��الل��ه��ا 
من  جمموعة  ع��ن  ف�شاًل  �حل��م��ولت، 
�ملهار�ت ت�شمل علم �لروبوت، و�ملالحة، 
و�لإ�شعافات �لطبية، و�إد�رة �ملو�رد، ومع 
�إنهاء هذه �ملرحلة، ي�شبح ر�ئد �لف�شاء 
موؤهاًل للم�شاركة يف �لبعثات �ملتوجهة 
و�شيتم  �لدولية،  �لف�شاء  حمطة  �إىل 

�إر�شال �أول �إمار�تي �إىل �لف�شاء خالل 
�إر�شال  يتم  �أن  على  �لقادمة  �ل�شنو�ت 
بقية �أفر�د �لفريق يف مهمات تالية �إىل 

حمطة �لف�شاء �لدولية.
حظي برنامج �لم��ار�ت لرو�د �لف�شاء 
تطوير  ���ش��ن��دوق  م��ن  مبا�شر  بتمويل 
�ملعلومات  تقنية  و  �لت�����ش��الت  ق��ط��اع 
�لعامة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��م��وي��ل��ي  �ل��������ذر�ع 
لتنظيم قطاع �لت�شالت، ويعترب هذ� 
�ل�شندوق، �لذي �أطلق يف عام 2007، 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه  م���ن  �لأول 
جهود  دع����م  �إىل  وي���ه���دف  �لأو������ش�����ط، 
�لبحث و�لتطوير يف قطاع �لت�شالت 
وتطوير  ودع�����م  و�إث�������ر�ء  �ل����دول����ة،  يف 
�ندماج  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �خل���دم���ات 

�لدولة يف �لقت�شاد �لعاملي. 

•• دبي-الفجر:

 4 �أم�����س،  �ل���رب،  د�ر  �أط��ل��ق��ت جمعية 
وطنية،  جمتمعية  خرية  م��ب��ادر�ت 
يف �إطار »يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين«، 
�لذي يو�فق كل عام �لتا�شع ع�شر من 

رم�شان.
و�أك������������د ع������ب������د�هلل ع����ل����ي ب������ن ز�ي������د 
جلمعية  �لتنفيذي  �ملدير  �لفال�شي 
على  �جل��م��ع��ي��ة  ح��ر���س  �ل�����رب«،  »د�ر 
فعاليات  و�أب��ن��ائ��ه  �ل��وط��ن  م�����ش��ارك��ة 
�لوطنية  و�ملنا�شبة  �لإن�����ش��اين  �ل��ي��وم 
جت�شيد  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل  �خل�����ري�����ة، 
�لتي  و�خلرية،  �لإن�شانية  �لأه��د�ف 
من  �لر�شيدة  �لدولة  قيادة  و�شعتها 
ور�ء هذ� �ليوم �لإن�شاين، عرب دفعة 
م���ن �مل�����ش��اري��ع �خل���ري���ة و�لأع���م���ال 
�ملغفور  روؤي����ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة، وحت��ق��ي��ق 

�ل�����ش��ي��خ ز�يد  ت��ع��اىل،  ب����اإذن �هلل،  ل���ه، 
نهيان، رحمه �هلل، يف  �آل  �شلطان  بن 
ومد  و�لفقر�ء،  �ملحتاجني  م�شاعدة 
يد �لعون للمنكوبني و�إدخال �ل�شعادة 

�إىل قلوبهم.
�أن  �ل���ف���ال����ش���ي،  �هلل  ع���ب���د  و�أو������ش�����ح 
م����ب����ادر�ت �جل��م��ع��ي��ة يف )ي�����وم ز�ي���د 
ت�شم  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لإن�����ش��اين(  للعمل 
ز�يد �خل��ر«، وتهدف  »�شكر�  مبادرة 
�إىل م�شاعدة ودعم �ملر�شى �مل�شابني 
�لدولة،  �مل��زم��ن��ة، د�خ���ل  ب��الأم��ر����س 
7 م��الي��ني درهم  وت�����ش��ت��ه��دف ج��م��ع 
عالجهم  يف  لت�شخرها  ل�شاحلهم، 
�ملقدمة  �لطبية  �خل��دم��ات  وتطوير 

لهم.
�مل���ب���ادرة  �أن  �إىل  �ل��ف��ال���ش��ي  و�أ�����ش����ار 
�ملر�أة  ���ش��وؤون  ق��ط��اع  �أطلقها  �لثانية 
يف د�ر �لرب، وهي مبادرة »دعم تعليم 

وحت��ف��ي��ظ �ل����ق����ر�آن �ل����ك����رمي«، حتت 
مظلة م�شروع �لرب لتحفيظ �لقر�آن 
�ل���ك���رمي ل���الإن���اث، وت�����ش��ت��ه��دف جمع 
�إجمايل تربعات ودعم بقيمة مليون 

درهم.
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف يوم  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل����ب����ادرة 
ومبنا�شبة  �لإن�������ش���اين،  للعمل  ز�ي����د 

تاأتي  للفال�شي،  وف��ق��ا  ز�ي���د،  مئوية 
دبي،  يف  �ل�شحة  هيئة  م��ع  بالتعاون 
)طوي  ��شم  حت��ت  �جلمعية،  �شريك 
ت�شتهدف حفر  م��ب��ادرة  ز�ي���د(، وه��ي 
و�إن�شاء 100 بئر يف مناطق متفرقة 
وم���رت�م���ي���ة ح����ول �ل���ع���امل، ع���ن روح 

�ل�شيخ ز�يد، رحمه �هلل.

�أن  �ل���ف���ال����ش���ي  �هلل  ع���ب���د  �أ�������ش������اف 
مع  بالتعاون  تنطلق  �لر�بعة  �ملبادرة 
�لب�شرية  للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة 
�حلكومية، �إحدى �شركاء  »د�ر �لرب«، 
ل�شالح  �ل��ت��ربع��ات  جمع  وت�شتهدف 
)عام  مبنا�شبة  م�شجد  بناء  م�شروع 

ز�يد(.

 •• راأ�ص اخليمة :الفجر 

�أكدت �ل�شيخة هنا بنت جمعة �ملاجد قرينة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
ر�أ�س �خليمة، �أن لالأ�شرة دور كبر يف تربية �لأبناء �لرتبية 
�لو�شطية �لتوجه يف �لدين، و�أهمية غر�س ��شتيعاب �لآخر 
�ختلفنا يف  لو  ن�شمح لأي دخيل حتى  للوطن، ول  و�ل��ولء 
وجهات �لنظر �أن ي�شق تر�بطنا و�حتادنا كاأ�شرة و�حدة من 

�أبوظبي �ىل  �لفجرة. 
و�أو�شحت قرينة حاكم ر�أ�س �خليمة، يف �ملجل�س �لرم�شاين 
�لذي نظمته جمعية �لمار�ت للتنمية �لجتماعية بعنو�ن 
بالرم�س،  مقرها  �لوطن” يف  ��شتد�مة  يف  �لأ�شرة  “  دور 
و�أن  للمجتمع  �أمان  �ملرت�بطة �شمام  �لمار�تية  �لأ�شرة  �أن 
�ل��ك��ث��ر م��ن �لأم���ه���ات �لم��ار�ت��ي��ات ك���ان ل��ه��ن دور ك��ب��ر يف 
�حلفاظ على �أ�شرهن وتوجيههم نحو �مل�شار �ل�شحيح نحو 

�لولء للوطن، وذلك نتيجة �لتمكني �لذي �أولته حكومتنا 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحبة  توجيهات  وخا�شة   “ “�ملر�أة  �جت��اه 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي، وعملها �لدوؤوب 
يف متكني �مل��ر�أة و�شقل مهار�تها لتكون �جلزء �لأ�شا�شي يف 
�ملجتمع، ملا تقوم به من دور كبر يف تن�شئة �لأبناء �لتن�شئة 

�ل�شحيحة على �لقيم و�ملبادئ �لإ�شالمية �ل�شميحة. 
بن  ز�ي��د  لل�شيخ  ندعو  ك�شعب  جميًعا  �أن��ن��ا  �شموها  وق��ال��ت   
كاأبناء  و�ملغفرة،  بالرحمة  دولتنا  نهيان موؤ�ش�س  �آل  �شلطان 
تقدم   من  �ليه  �أو�شلنا  ملا  للجميل  وك��رد  ب��اري��ن،  �شاحلني 
و�شع  على  و�تفقو�  �ملوؤ�ش�شني  �خ��و�ن��ه  م��ع  �شعبه  ق��اد  ح��ني 

ا �ملر�أة �لتي  ��شرت�تيجية متكن  �لن�شان يف وطنه، وخ�شو�شً
مكنتها قيادتنا كجزء �أ�شا�شي خلدمة �لوطن وتنميته. 

وقالت �ل�شيخة هنا “و�جبنا كاأمهات �أن نتو��شل مع �أبناءنا 
يعتد  جيل  لنخلق  �حل��و�ر  حرية  لهم  ونتيح  �شفافية،  بكل 
�ل�شحيحة يف هذ�  �لتن�شئة  �أن  �ذ  بنف�شه و�ثق من قدر�ته، 
م�شتقبلهم  على  نطماأن  �أم��ور  كاأولياء  جتعلنا  �خل�شو�س  

ون�شمن ��شتمر�رية �لقيم �لتي تربينا عليها«. 
ونوهت �ل�شيخة هنا بنت جمعة لأهمية دور غر�س �لتطوع 
يف ح��ي��اة �لأب���ن���اء، ورد �جل��م��ي��ل ل��ل��وط��ن، وت��وج��ي��ه��ه��م نحو 
�ملجالت �ملعززة للرت�بط �ملجتمعي، وهنا �لدور �أ�شا�شي لكل 

�لنفع  جمعيات  وكذلك  �لتوجيه  يف  و�ملدر�شة  �لأ���ش��رة  من 
و�شقل  �لأف���ر�د  �حت�شان  يف  للمتطوعني  �مل�شتقطبة  �لعام 
مثمرة  بفعاليات  ون�شاطهم  طاقاتهم  و��شتيعاب  مهار�تهم، 
جمعية  دور  مثمنة  �أك���رب،  ب�شكل  للمجتمع  فائدتها  ت��ع��ود 
�لم��ار�ت للتنمية �لجتماعية �لتي قطعت �شوًطا كبًر� يف 
جمالت  ع��دة  يف  �ملجتمع  �شر�ئح  وخمتلف  �ل�شباب  تاأهيل 

�جتماعية وثقافية. 
مرمي  �أد�رت�����ه  �ل���ذي  �لن�شائي  �ل��رم�����ش��اين  �ملجل�س  ت��ن��اول 
�لأ�شرة  “ دور  �أولها  كان بعنو�ن  �لدهماين، ثالث حم��اور 
ح��ارب مديرة  �شمية  فيه  �ملجتمع” و�أك���دت  قيم  يف حتقيق 

منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية، �أهمية �لتن�شئة �ل�شحيحة 
على �لقيم و�ملبادئ، وغر�س �أهمية �لتطوع يف حياة �لأبناء 
كرتجمة حقيقية للقيم �لتي تربو� عليها، و�ملحور �لثاين 
ع��ن دور �لأ���ش��رة يف �ل��ت��ط��ور �لق��ت�����ش��ادي و�ل���ذي حتدث 
فيه عارفة �لفالحي نائب رئي�س ومدير �إقليمي يف بنك 
لتنمية  �شعود  موؤ�ش�شة  مدير  �لكيبايل  وم��رمي  �مل�شرق،  
على  �لأب��ن��اء  تن�شئة  �أهمية  فيه  و�أو�شحا  �ل�شباب،  م�شاريع 
ليتمكنو�  �ل�شغر،  منذ  �لدخ����ار  وث��ق��اف��ة  �ل��ت��ج��اري  �لفكر 
�مل�شتقبل  يف  �مل�شتحدثة  بامل�شاريع  �شخ�شياتهم  �إع���د�د  من 
�مل��ح��ور �لأخ���ر ع��ن دور �لأ���ش��رة يف �لتطور  �لقريب، وك��ان 
�ل�شحي  وود�د  ح���ارب  �شمية  فيه  �أب��ح��رت  �ل���ذي  �لتعليمي 
�ليجابية  �مل�شاركة  �أهمية  على  فيه  و�أك���د�  ن��ط��اق،  م��دي��رة 
لأول��ي��اء �لم���ور م��ع �مل��د�ر���س وح��ث �لأب��ن��اء على �لقر�ءة، 
و�كمال تعليمهم �جلامعي وخا�شة للذكور، و�لطالع على 

كل جديد ملو�كبة �لتطور�ت �لتي ت�شهدها �لدولة. 

قرينة حاكم راأ�ض اخليمة: الأ�صرة �صمام اأمان للمجتمع

 جمل�ض رم�صاين ن�صائي يناق�ض دور االأ�صرة يف ا�صتدامة ال�طن 

يف حفل ختام املهرجان الرم�صاين

حمدان وزايد بن حممد بن خليفة يكرمان الفائزين مب�صابقة اأف�صل مرتل للقراآن الكرمي

من بني 4022 متقدمًا من اأبناء وبنات الوطن

�صابًا و20 فتاة يجتازون املرحلة االأوىل الختيار اأول فريق رواد ف�صاء اإماراتي  75

وبناء م�صجد و100 بئر القراآن  حتفيظ  ودعم  ملر�صى  ماليني   7

»ي�م زايد للعمل االإن�صاين« يف  الرب«  »دار  ل�  مبادرات   4

فقد �ملدعو / حممد يو�شف 
حممد �شلطان ، بنغالدي�س   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )bb0434025( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0503198610

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د �مل��دع��و / م��ك �ل���درج 
����ش���رف���ي���ل���ون م�������ش���ك���اردو 
�جلن�شية  �ل����ف����ل����ب����ني     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)0004940( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

    0552488097

فقدان ج�از �صفر
�شوكانيا   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
تايالند   �جلن�شية   ، فاثي 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )8 2 4 5 7 7 9 A A (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0567230649

فقدان ج�از �صفر
جوهر   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
ري�������ح�������ان �ب���������و �خل���������ر ، 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
)6330918( من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0545283298    

فقدان ج�از �صفر
فقد �ملدعو / �شاجد �قبال 
باك�شتان     ، حممود  حممد 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0154553CA( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0557006664

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان ج�از �صفر
رقم  �ل���ش��م  �شهادة  فقدت 
�م  ب��ا���ش��م   1734853
�لنوي�شي  ف���اظ���ل  �خل����ر 
��شماك  ل�������ش���رك���ة  ت���اب���ع���ة 
��شهم   125 وع������دده������ا 
 : ب���  �لت�شال  يجدها  من 

 0505320076
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العبادي: االنتخابات �صهدت »خروقات ج�صيمة«
•• بغداد-رويرتز:

“خروقات ج�شيمة”  �إن  قال رئي�س �ل��وزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي 
و�لتي  مايو  12 من  يف  �لتي جرت  �لربملانية  �لنتخابات  وقعت يف 
فازت بها كتلة يتزعمها رجل �لدين مقتدى �ل�شدر غرمي �لوليات 

�ملتحدة، و�لذي يعار�س �أي�شاً نفوذ �إير�ن يف بالده.
�حلكومة  �إىل  ق��دم  “تقرير�ً  �إن  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  �لعبادي  وق��ال 

�أو�شى باإعادة فرز جزء من �لأ�شو�ت يدوياً«.
و�أ�شاف �أن “بع�س �أع�شاء مفو�شية �لنتخابات �شيمنعون من �ل�شفر 

�إىل �خلارج دون �إذنه«.
�إنه كان يوؤيد يف بادئ �لأمر �مل�شي قدماً يف �لعملية  وقال �لعبادي 

ُت�شجل  �نتخابات  كل  �أو  �شنة  كل  “لأن  �لنتخابات  بعد  �ل�شيا�شية 
�أن حتقق يف  �ل�شاأن ملفو�شية �لنتخابات  خروقات، ومن�شي ونرتك 

�خلروقات و�ل�شكاوى«.
لكنه قال �إنه �شعر بالقلق بعد �لطالع على نتائج �لتقرير.

�ل��ع��ر�ق يف  �أك��رب يف  �حتمال ح��دوث غمو�س  �لعبادي  ويثر موقف 
وقت بد�أت فيه �لتكتالت �ل�شيا�شية �لعملية �ملعقدة �ملتعلقة بت�شكيل 

حكومة جديدة و�لتي يتابعها عن كثب حلفاء بغد�د �لغربيون.
وحقق �ل�شدر فوز�ً مفاجئاً يف �لنتخابات من خالل �ل�شتفادة من 
�ل�شتياء من تدخل طهر�ن �لعميق يف �لعر�ق �أهم حليف عربي لها.

وكان �ل�شدر قد قاد �نتفا�شتني �ت�شمتا بالعنف �شد قو�ت �لحتالل 
�لأمريكية بعد �شقوط �شد�م ح�شني يف 2003.

بعد اإطالق الي�نان »�صباطا انقالبني«.. تركيا حترك �صالح اجل�
•• اأنقرة-وكاالت:

�شعدت تركيا وترة �خلالف مع �ليونان، و�أر�شلت طائر�ت مقاتلة حلقت يف �ملجال �جلوي �ليوناين، بعد �إطالق 
�أثينا �شر�ح 8 �شباط يف �جلي�س �لرتكي متهمني مبحاولة �لنقالب �لف�شلة يف يوليو 2016.

وحلق �شرب طائر�ت تركية من طر�ز )F-16( على �رتفاع منخف�س فوق جزر بحر �إيجه �ليونانية لأكر من 20 
دقيقة، �لثالثاء، حيث �تهمت تركيا �ليونان باإيو�ء �لإرهابيني.

�لغارديان �لربيطانية: ينبغي �لنظر يف �لنتهاكات  �ملتقاعد، فا�شيليو�س مارتزوكو�س، ل�شحيفة  وقال �لأدم��ر�ل 
�جلوية، و�لوقوف يف وجه طموحات تركيا للهيمنة على �ملنطقة. وتعهدت �أنقرة بتعقب �ل�شباط �لثمانية، �لذين 
فرو� بطائر�تهم �إىل �ليونان ليلة حماولة �لنقالب �لفا�شلة على �لرئي�س �لرتكي، رجب طيب �أردوغان، وحكومته 
منت�شف يوليو 2016. وقال نائب رئي�س �لوزر�ء �لرتكي، بكر بوزد�ج، �لثنني �إن “من و�جبنا �لعثور على هوؤلء 
�جلنود �لنقالبيني �أينما كانو�، و�إلقاء �لقب�س عليهم ونقلهم �إىل تركيا«. و�نتقد بوزد�ج �شخ�شيا رئي�س �لوزر�ء 

�ليوناين، �أليك�شي�س ت�شيرب��س، ب�شبب ف�شله يف ت�شليم �جلنود �إىل تركيا، بعد �أن جلاأو� �إىل �ليونان.

•• باري�ص-اأ ف ب:

حذر �لرئي�س �لفرن�شي �ميانويل ماكرون يف ختام لقاء 
مع رئي�س �لوزر�ء �ل�شر�ئيلي �م�س جميع �لطر�ف من 
ت�شعيد قد ي��وؤدي �ىل �ن��دلع ن��ز�ع بعدما �علنت �ير�ن 
بينما  �ليور�نيوم،  تخ�شيب  على  قدرتها  لزيادة  خطة 
“�شغوط ق�شوى”  دعا بنيامني نتانياهو �ىل ممار�شة 

على طهر�ن ملنعها من �متالك �شالح 
ذري.

وق�����ال م����اك����رون �ث����ر حم����ادث����ات مع 
بنيامني  �ل�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س 
نتانياهو “�دعو �جلميع �ىل �حلفاظ 
على ��شتقر�ر �لو�شع وعدم �لجنر�ر 
�شوى  ي��وؤدي  لأن��ه لن  �لت�شعيد  لهذ� 

�ىل �مر و�حد هو �لنز�ع«.
ن��ت��ان��ي��اه��و ���ش��رح ق��ب��ل �شاعات  وك����ان 
تخ�شيب  ب�شاأن  �لي���ر�ين  �ل��ق��ر�ر  �ن 
على  �لق�شاء  �ىل  يهدف  �ليور�نيوم 

دولة �إ�شر�ئيل. 
لإير�ن  �لعدو�نية  �لنو�يا  �ن  و�أ�شاف 
زعزعة  �ىل  �ملطاف  نهاية  يف  �شتوؤدي 
�ل�����ش��رق �لو����ش���ط وكذلك  ����ش��ت��ق��ر�ر 
�وروبا و�لعامل عرب تدفق �لالجئني.

ودعا نتانياهو �لذي ز�ر �لثنني �ملانيا 
بعد فرن�شا،  و�شيتوجه �ىل بريطانيا 
على  ق�شوى  �شغوط  “ممار�شة  �ىل 
برناجمها  �ن  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  �ي������ر�ن 

)�لنووي( لن يوؤدي �ىل �ي �شيء«.
م��ن جهته، �ك��د م��اك��رون م��ن جديد 
�لنووي  بالتفاق  �لوروبيني  مت�شك 
م��ع �ي���ر�ن على �ل��رغ��م م��ن �ن�شحاب 

�لوليات �ملتحدة منه و�عتبار ��شر�ئيل 
�لن�س غر فعال ملنع �ي��ر�ن من �متالك قنبلة نووية. 

وقال “+ع�شفور باليد خر من ع�شرة على �ل�شجرة+. 
�ف�شل  لكنه  �قر بذلك،  و�نا  �لنووي غر كاف  �لتفاق 
�ل�شر�ئيلية  و�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  قبل  م��ن  لدينا  ك��ان  مم��ا 
�ل�����ش��خ��ري��ة �ىل  ب��ب��ع�����س  م�����ش��ر�  ب��ره��ن��ت ع��ل��ى ذلك”، 
�لنووي  �لربنامج  حول  نتانياهو  ك�شفها  �لتي  �لوثائق 

�لير�ين موؤخر�.
ور�أى نتانياهو رد� على ذلك �نه �شو�ء �بقى �لوروبيون 
ف���ان  �لت�����ف�����اق،  ع���ل���ى  ي���ب���ق���و�  �و مل 
�لوليات  فر�شتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��وب��ات 
تدفع  �ن  ميكن  �ي���ر�ن  على  �مل��ت��ح��دة 

طهر�ن �ىل �لتفاو�س.
�لإ�شر�ئيلي  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  وق����ال 
ماكرون  �ل��رئ��ي�����س  م���ن  �ط��ل��ب  “مل 
�لن�����ش��ح��اب م��ن �لت���ف���اق. �ع��ت��ق��د �ن 
حال  �شتجد  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �حل��ق��ائ��ق 
�شمنية  �إ����ش���ارة  يف  �مل�شكلة”  ل��ه��ذه 
�ىل �ن �ل�شركات �لأوروبية لن جتروؤ 
�لعقوبات  حت��دي  على  �لأرج���ح  على 
�لم���رك���ي���ة �ل��ت��ي حت����رم �ي�����ر�ن من 

�ملو�رد.
�لتفاق  ��شتكمال  �ىل  ماكرون  ودع��ا 
ن�شاطاتها  �ي��ر�ن يف  مع  �لبحث  عرب 

�لبال�شتية وتاأثرها �لقليمي.
و����ش���ف ماكرون  �خ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
�لقد�س  ب��اإع��الن  �لم��رك��ي  “�لقر�ر 
عا�شمة” لإ�شر�ئيل، بانه خطاأ. لكنه 
�كد �ن فرن�شا لن ترد على هذ� �لقر�ر 

باعرت�ف �حادي بفل�شطني.
�ملا�شية  �لأ���ش��اب��ي��ع  �ن جت��رب��ة  وق���ال 
�لتي  �لأح��ادي��ة  �ن  وه��و  �شيئا  ك�شفت 
ل حترتم �لآخرين ت�شبب �لعنف، يف 
��شارة �ىل �ملو�جهات �لد�مية �لتي تلت 

�عرت�ف و��شنطن بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل.

�بنته  ومب��اذ� وعد بكني حتى حت�شل 
رخ�شة   13 ع��ل��ى  م����وؤخ����ر�ً  �إي��ف��ان��ك��ا 
يف  و�لعطور  �لأط��ف��ال  بطانيات  لبيع 

�ل�شني؟
   لكن هناك لغز و�حد يثر �ن�شغال 
�لوقت  يف  و�ه���ت���م���ام���ه���ا  و�����ش���ن���ط���ن 
�حل�����ايل: �خ��ت��ف��اء م��ي��الن��ي��ا �ل��ت��ي مل 
�لعا�شر  منذ  عالنية  م�شاهدتها  تتم 
�ل�شجناء  ��شتقبلت  عندما  مايو  من 
�ل�شابقني  �ل���ث���الث���ة  �لأم���ري���ك���ي���ني 
بعد  �ل�شمالية.  كوريا  من  �لعائدين 
�أنها  �لأبي�س  �لبيت  �أعلن  �أي��ام،  �أربعة 
خ�شعت “بنجاح” �ىل تدخل جر�حي 
يف  خطر”  “غر  م�����ش��ك��ل  ب�����ش��ب��ب 

كليتها.
    منذئذ، �ختفت �ل�شيدة �لأوىل عن 
بالن�شبة  �ل��ر�د�ر، فرتة، حتى  �شا�شات 
�لظهور  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  ت���ر�م���ب  مل��ي��الن��ي��ا 
جد�ً.  طويلة  فرتة  تعترب  بطبيعتها، 
�لأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  عطلة  يف  ت��ذه��ب  مل 
�ملا�شي �ىل كامب ديفيد، حيث جتتمع 
�لأ�شرة، ولن ت�شاحب زوجها �إىل قمة 
�ل�شبع يف �لكيبك، �أو �للقاء مع �لزعيم 

�لكوري �ل�شمايل يف �شنغافورة.
   يف نهاية �شهر مايو، قالت �ملتحدثة 
�لأبي�س،  �ل��ب��ي��ت  يف  �إن���ه���ا  ب��ا���ش��م��ه��ا، 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل ب��ج��د و���ش��ارك��ت يف عدة 

�جتماعات.

نظريات املوؤامرة
   ن�شرت ميالنيا يف �لأخر تغريدة: 
“�أرى �أن و�شائل �لإعالم تعمل �شاعات 
وما  ب���ه  �أق�����وم  مب���ا  للتكهن  �إ���ش��اف��ي��ة 
�أفعله و�أين �نا.. �طمئنو�، �أنا يف �لبيت 
�لأب��ي�����س م��ع ع��ائ��ل��ت��ي.. �أ���ش��ع��ر �أنني 
بحالة جيدة للغاية، و�أعمل بجد من 
ر�شالة  و�لأمريكيني!،  �لأطفال  �أج��ل 
�شعر  ب��ل  للتكهنات،  ن��ه��اي��ة  ت�شع  مل 
ت�شريح  ب��ع��د  �لإن���رتن���ت،  م�شتخدمو 
باأن  �لجت��اه��ات،  جميع  يف  �لتغريدة 
كتبها  ر�شالة  خ�شائ�س  كل  للتغريدة 

دونالد تر�مب نف�شه.
   هذ� �لغياب لأكر من ثالثة �أ�شابيع، 
�خليالية  �لنكات  �أن���و�ع  كل  يثر  ب��ات 
ون��ظ��ري��ات �مل���وؤ�م���رة: ه��ل ه��و مر�س 
�إذ� ك��ان حميًد�  �أك���ر خ��ط��ورة؟ لأن���ه 

�أم  �مل�شت�شفى؟  يف  �أي���ام   5 ق�شت  مل��اذ� 
�أو  قدمية  جتميل  عملية  جم��رد  �أنها 
�أخ���رى؟  وم��ع ذلك  جر�حة جتميلية 
يبدو  يوًما،   22 تظهر..  مل  ميالنيا 
جبينها  ج���رح  “رمبا  م��ق��ل��ق��ا.  �لم����ر 
ت��ث��ر قلق  �أن  ت��ري��د  ث��م��ل��ة ول  وه���ي 
معجبيها، جاء يف تغريدة �ملمثلة بيت 
ميدلر، حدث يل ذلك عدة مر�ت!!!  

النجدة
�لبيت  �إن��ه��ا غ���ادرت  �لبع�س  ي��وؤك��د     

تقريبا  بل هي  �لرئا�شية،  �لنتخابات 
رهينة يف �لبيت �لأبي�س ...

 و����ش���وه���دت يف ك���ث���ر م����ن �لأح����ي����ان 
يحاول  زوجه�ا عندما  يد  تدفع  وهي 
ي�شاعد  ل����ن  وب���ال���ت���اأك���ي���د  م�����ش��ك��ه��ا. 
�إىل  �ملدفوعة  �لفو�تر  عن  �لإف�شاح 
�ل�شالم  حت��ق��ي��ق  يف  �ل���ب���ورن���و  جن����وم 

د�خل �لأ�شر.
�تهمت ميالنيا  �خ��ر،      على �شعيد 
بالنتحال،  م��ن��ا���ش��ب��ت��ني  يف  ت���ر�م���ب 
�ألقتها  �ل��ت��ي  كلمتها  خ���الل  �لأوىل 

ن���ي���وي���ورك..  �إىل  وع������ادت  �لأب���ي�������س 
وي����ق����ول �آخ���������رون، �أن����ه����ا جل������اأت عند 
مازحا  بر�زيلي  فنان  وت��وىل  �أوب��ام��ا! 
ب�شكل  ميالنيا  تغريدة  كتابة  �إع���ادة 

يقر�أ �فقيا “�لنجدة”.. 
وقد مت تد�ول �لتغريدة، �لتي قدمت 

كر�شالة حقيقية، �آلف �ملر�ت.
    منذ فوز زوجها، حتيط جميع �أنو�ع 
�لأوىل.  بال�شيدة  �ملجنونة  �ل�شائعات 
�أوىل  ���ش��ي��دة  ت�شبح  �ن  ت��ري��د  ل  �إن��ه��ا 
يف  تر�مب  دونالد  �نت�شار  ليلة  وبكت 

يف م��وؤمت��ر �حل���زب �جل��م��ه��وري حيث 
�إىل ح���د ك��ب��ر من  ن�����ش��ه��ا  ����ش��ُت��ل��ه��م 
�لآون����ة  ويف  �أوب����ام����ا،  ملي�شيل  خ��ط��اب 
ع����ن حماية  ك���ت���ّي���ب  ك�����ان  �لأخ���������رة، 
�لأطفال على �لإنرتنت ي�شبه �إىل حد 

كبر وثيقة ن�شرتها �إد�رة �أوباما.

»�صجن ذهبي«
   يجب �أن يقال �ن حياة �ل�شيدة �لأوىل 
ل �ثارة فيها: “مارثا و��شنطن تقدم 
كيت  كتبت  دولة”،  ك�شجينة  نف�شها 
ن�شاء  ع��ن  كتابها  ب��روي��ر يف  �أن��در���ش��ن 
مي�شيل  و���ش��ف��ت  ح���ني  يف  �ل��رئ��ي�����س. 
“�شجن  ب��اأن��ه  �لأب��ي�����س  �لبيت  �أوب��ام��ا 

لطيف للغاية«.
   وحتى ظهورها �خلفي، يف �خللفية، 
بالبيت  �لث����ن����ني  �ن���ت���ظ���م  ح���ف���ل  يف 
�لع�شكرية  �لعو�ئل  لتكرمي  �لأبي�س 
ل��ن يكون  �أف��ر�ده��ا،  �أح��د  �لتي فقدت 
ع���ام���ل �ط���م���ئ���ن���ان، ول����ن ي�����ش��ع حد� 
ل�شيل �لتكهنات و�ل�شخرية، فال�شورة 
�ل�شحفيني  ح�����ش��ور  وم��ن��ع  �مل��ن�����ش��ورة 

�ملوكب ز�د �لمر غمو�شا وتعقيد�...
عن لوبوان

�صوؤال مالئ الدنيا و�صاغل الأمريكان:

لكن.. ماذا يحدث لل�صيدة االأوىل ميالنيا ترامب...؟
لن ت�صاحب زوجها اإىل قمة ال�صبع يف الكيبك اأو اللقاء مع الزعيم الكوري ال�صمايل يف �صنغافورة

مالحمها توحي بانها �شجينةغيابها �ثار �ل�شخرية ونظريات �ملوؤ�مرة

من �لبد�ية.. مل ترغب يف لعب دور �ل�شيدة �لوىلظهورها �خلفي �لثنني �شيغذي �ل�شئلة ولن يطفئ �لنر�ن

ملاذ� �ختفت ميالنيا

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• فران�صوا كليمن�صو

   �مل�شرح �لذي مت �ختياره، وعدد �جلنود �مل�شاركني، 
م��ن��اور�ت حلف  �شت�شتخدم خ��الل  �ل��ت��ي  و�مل��ع��د�ت 
خطورة  �إىل  �لأح��ي��ان  �غلب  يف  ت�شر  �لأطلنطي، 
�شرت�يك،  ���ش��ي��رب  م���ن���اور�ت  و�شت�شهد  �ل��ت��ه��دي��د. 
�أم�س �لأربعاء ومتتد �ثني ع�شر يوًما،  �لتي بد�أت 
م�شاركة 18 �ألف رجل من 19 دولة ع�شو، منهم 
�لثالثة  �لبلطيق  دول  جممل  وم�شرحها  فرن�شا، 
�لدقيقة  �حل��دود  على  �أخ��رى،  وبعبارة  وبولند�.. 

لرو�شيا.
فاإن  �شبوتنيك،  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�شحيفة  وح�����ش��ب     
�إحدى مهام �شيرب �شرتيك هي حماكاة “�حتالل 
بني  رو�شي  جيب  وه��و  كالينينغر�د”،  وحما�شرة 
عن  �لرو�شية  �لوكالة  ونقلت  وليتو�نيا.  بولند� 
�أن��دري��ه ك��ارت��اب��ول��وف، �ل��ق��ائ��د �لرو�شي  �جل���ر�ل 
“مت  �إنه  قوله  �لغربية،  �لع�شكرية  �ملنطقة  لقو�ت 
خمتلفة  ت��دري��ب  عملية   100 م��ن  �أك���ر  تنظيم 
من  �أك��ر  مب�شاركة  �لناتو  قبل  م��ن   2018 ع��ام 
باملائة مقارنة   20 بزيادة  �أي  �أل��ف جندي”،   60

بالفرتة نف�شها عام 2017.
   تكثيف، �شيتج�ّشم �أي�شاً يف �لدول �لإ�شكندنافية 
 40 �ل��ط��رق: ح�شد  �أكتوبر مب��ن��اور�ت مفرتق  يف 
�ألف رجل باحت�شاب قو�ت دولتني من خارج �لناتو، 
فنلند�  �ن�شمامهما،  �إم��ك��ان��ي��ة  تناق�شان  لكنهما 
و�ل�شويد، �للذين �أعاد� يف �لآونة �لخرة �خلدمة 

�لع�شكرية �لإجبارية.

ر�صالة حازمة من الأطل�صي
   ك���ل ه���ذ� ���ش��ي��ك��ون غ���ر م��ف��ه��وم خ����ارج �ل�شياق 
جديد  �جتماع  يف  �خلمي�س،  ي��وم  �جليو�شيا�شي. 
�شفر�ء �حللف  �لناتو، بعث   - ونادر ملجل�س رو�شيا 
بر�شالة قوية جد� للممثل �لرو�شي، يوري غورلخ، 
نتيجة ق�شية  �شبعة من موظفيه  �ل��ذي مت ط��رد 
يف  �شكريبال  �شرغي  �ل�شابق  �جلا�شو�س  ت�شّمم 

مار�س يف �شالزبوري.
�����ش���ت���غ���رق ثالث  �ل������ذي  ه�����ذ� �لج����ت����م����اع،      يف 
لل�شفرة  �لرو�شي، وفقا  �لوفد  ُطلب من  �شاعات، 
يف  �لتدخل  “وقف  هات�شين�شون،  بيلي  �لأمريكية 
�ل�شوؤون �لأوكر�نية، وو�شع حد لأن�شطته �ل�شارة 
كما  �حللف”.  �أع�����ش��اء  تق�شيم  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�لنقاط على �حلروف نقطة  ر�جعت جل�شة و�شع 
�ملا�شي و�حلا�شر  �لتي �شجلت يف  نقطة، �حلالت 
�لز�ئفة،  و�ملعلومات  �لإلكرتونية،  �لهجمات  منها 

و�لتدخل يف �لعمليات �لنتخابية.
    رو�شيا ��شتمتعت دون �أن تعرت�س �و ت��رد. لقد 
�شبق لها �ن حذرت يف مار�س من �أن مناور�تها يف 
�أغ�شط�س  يف  �إج��ر�وؤه��ا  �مل��ق��رر   ،2018 فو�شتوك 
باختبار جمموعات  مرة  لأول  �شت�شمح  و�شبتمرب، 
�لو�شائل  يف  ت�شعيًد�  �شت�شكل  ب��ح��ري��ة،  ���ش��و�ري��خ 

و�لمكانات �مل�شتخدمة.
ترجمة خرة �ل�شيباين

لهذا، عملية يل الذراع بني النات� ورو�صيا ت�صتد...!

* رئي�س حترير �لق�شم �لدويل لو جورنال دو دميان�س

من  العديد  هناك    
الأ�ــصــئــلــة الأخـــرى 
ـــر اأهــمــيــة: من  اأك
فندق  ليلة  �صيدفع 
اأون  ـــغ  جـــون كـــيـــم 
الف   6 ــة  ــغ ــال ــب ال
�صنغافورة  يف  دولر 
مع  القمة  حل�صور 
الرئي�ض الأمريكي؟ 
دونالد  �صيكون  هل 
يّدعي،  كما  ترامب، 
منح  ــى  ــل ع قـــــــادرًا 
رئا�صيًا  عفوًا  نف�صه 
ــه  ــام ــه ات حـــــال  يف 

بعرقلة العدالة؟

•• الفجر – خرية ال�صيباين

غابت عن الأنظار منذ العا�صر من مايو عندما 
ا�صتقبلت ال�صجناء الأمريكيني العائدين من بيونغ يانغ

يثري هذا الغياب الأكرث من ثالثة اأ�صابيع كل اأن�اع النكات اخليالية ونظريات امل�ؤامرة
اأعلن البيت الأبي�ض اأنها خ�صعت »بنجاح« اىل

 تدخل جراحي ب�صبب م�صكل »غري خطري« يف كليتها

ماكرون ونتانياه� يتم�صكان مب�قفيهما ب�صاأن ايران  

ثلث الفرن�صيني يعتربون �صيا�صة ماكرون »�صحيحة«   
 •• باري�ص-اأ ف ب:

“�شحيحة”  �لتي يعتمدها �ميانويل ماكرون وحكومته  �ل�شيا�شة  �ن  يعترب ثالثة فقط من كل ع�شرة فرن�شيني 
��شتطالع للر�أي  �فاد  �نهما ل يبذلن جهود� كافية مل�شاعدة �لأكر �حتياجا من �شو�هم، كما  بينما ترى �كرية 
�جرته موؤ�ش�شة “بي يف �أ” ون�شرت نتائجه �لأربعاء. و�ذ� كان %31 من �لفرن�شيني �لذين �شئلو� �ر�ءهم يعتربون 
�شيا�شة �حلكومة “�شحيحة” يف مقابل %73 �بدو� �ر�ء مناق�شة، يتبني �ن هذه �لن�شبة �ملئوية هي نف�شها �لتي 
�ن   55% ويعترب  من�شبه.  مهام  هولند  فرن�شو�  ت�شلم  على  عام  بعد   ،2013 يف  �ل�شتطالعات  �ليها  تو�شلت 
 11% �لكفاية من �جل �لأك��ر �حتياجا من �شو�هم، يف مقابل  �ميانويل ماكرون وحكومته ل يقومان مبا فيه 

يعتربون �نهما يفعالن �لكثر، كما ��شاف هذ� �لتحقيق �لذي �أجري حل�شاب جملة “ل تريبون«.
من جهة �أخرى، يرى %59 من �لذين �شئلو� عن �ر�ئهم �ن ثمة “�فر�طا يف �مل�شاعد�ت �لجتماعية يف فرن�شا” يف 
مقابل %39 يبدون ر�أيا خمالفا. و�أ�شدرت �حلكومة يف �و�خر مايو بيانات حول خف�س حمتمل لهذه �مل�شاعد�ت 

�لجتماعية.
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عربي ودويل

�حمد  �جلديد  �ل��وزر�ء  رئي�س  يقودها  �لتي  �لثيوبية  �حلكومة  �أعلنت 
للقطاع  �قت�شادها  وف��ت��ح  �ري��رتي��ا  م��ع  �حل����دودي  خالفها  �ن��ه��اء  �ب��ي��ي 
رئي�س  ��شتقالة  بعد  فر�شت  �ل��ت��ي  �ل��ط��و�رىء  ح��ال��ة  ورف��ع��ت  �خل��ا���س، 
�لوزر�ء �ل�شابق يف فرب�ير �ملا�شي. ويف بيان ن�شره على ح�شابه على موقع 
في�شبوك، �كد �لتحالف �حلاكم �جلبهة �لثورية �لدميوقر�طية لل�شعب 
م��ع جارته  �ن��ه��اء خ��الف��ه �حل��دودي��ة  يف  “بال تردد”  �لث��ي��وب��ي رغبته 
وعدوته �للدودة �ريرتيا. وقال �لتحالف �حلاكم يف بيانه �ن “�حلكومة 
�لثيوبية قررت �ن تنفذ بالكامل �تفاق �جلز�ئر )�ملوقع يف �لعام 2000 
�حلدود«.  تر�شيم  جلنة  �إليه  تو�شلت  وما  �لبلدين(  بني  �لنز�ع  لنهاء 
�شروط  بال  نف�شه  �ملوقف  تبني  �لريرتية  “على �حلكومة  �نه  و��شاف 
�ل�شالم �ملفقود منذ فرتة طويلة  �إحالل  م�شبقة و�لقبول بدعوتنا �ىل 
��شتقلت  �ريرتيا  �ملا�شي«. وكانت  �ل�شقيقني كما حدث يف  �لبلدين  بني 
يف 1993 مما حرم �ثيوبيا من و�جهتها �لبحرية �لوحيدة على �لبحر 
�لحمر. ووقع �تفاق �شالم يف نهاية 2000 يف �جلز�ئر ثم ح�شمت جلنة 
حتكيم تابعة لالأمم �ملتحدة م�شاألة تر�شيم �حلدود ومنحت بلدة بادمي 
لبادمي  �حتاللها  و��شلت  �ثيوبيا  لكن  �ريرتيا.  �ىل  �خل��الق،  مو�شوع 
طول  على  �لبلدين  م��ن  ق���و�ت  تنت�شر  �حل��ني  ذل��ك  وم��ن��ذ  �لآن.   حتى 
�لتي  �لف كيلومرت وتثر مو�جهات متقطعة مثل تلك  �لبالغ  �حلدود 

حدثت يف 2016 خ�شو�شا، خماوف من نز�ع �و�شع.

لندن،  يف  مقيمة  م�شتقلة  باحثة  ه��امي��ون،  �شلطاين  ب��اري��ن  لفتت 
�أبحاثها على �لالجئني وق�شايا �جتماعية و�أمنية، لظهور  تركز يف 
زعم  فقد  �أفغان�شتان.  عا�شمة  كابول،  يف  جديدة  �إيجابية  توقعات 
�جل����ر�ل ج���ون ن��ي��ك��ل�����ش��ون، �ل��ق��ائ��د �ل��ع�����ش��ك��ري يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان باأن 
�لأفغانية وطالبان. لكن  حمادثات �شالم �شرية متت بني �حلكومة 
هذ� �لتاأكيد �شرعان ما نفته قيادة �حلركة، �لتي �أ�شرت على �إجر�ء 
مفاو�شات مبا�شرة مع �لوليات �ملتحدة.  وت�شر هاميون لنطالق 
مو�شم �لهجمات �لربيعية �ل�شنوية �لتي تنفذها طالبان يف �ملنطقة، 
�لتام لعر�س �شالم غر م�شبوق تقدم به  ما يظهر جتاهل �حلركة 
�لرئي�س �لأفغاين، �أ�شرف غايل، ومبا يوحي باإجماع متز�يد على �أن 
ل حل ع�شكرياً للحرب �لأفغانية.  وتقول كاتبة �ملقال �إن طالبان �لتي 
ت�شر  �لهرويني،  باإنتاج وتهريب  �شنوياً  �ل��دولر�ت  جتني مليار�ت 
بنظر  و�لأب��ط��ال  �لأفغاين  �ل�شعب  �إر�دة  “ممثلي  بعبارة  لأع�شائها 
جتربة  مع  تتو�فق  ل  �ل�شامية  �ملز�عم  تلك  ولكن  �لأفغان”.  عامة 
لإ���ش��اء�ت وجتاوز�ت  يتعر�شن  زل��ن  م��ا  �ل��الت��ي  �لأف��غ��ان��ي��ات،  �لن�شاء 
متار�شها �حلركة �شدهن.  وعند زيارتها ملخيمات لجئني يف �شمال 
�ملنطقة”،  ن�شاء  “�شبكة  ل�شالح  ميد�ين  بحث  لإج��ر�ء  �أفغان�شتان، 
تقول كاتبة �ملقال �إنه �شرعان ما تاأكد لها �أن �لن�شاء يف تلك �ملخيمات 
لعهد  يعود  �شعور  وهو  طالبان،  حركة  �شد  �شديد  با�شتياء  ي�شعرن 

�حلركة �لوح�شي من عامي 1996 و2001. 
  

�لبحث حول  عمليات  وق��ف  على  �لن��ق��اذ  عمال  ق��وي  �نفجار  �أرغ���م 
ثور�نه  على  �شاعة   48 بعد  غ��و�ت��ي��م��ال،  يف  �مللتهب  فويغو  ب��رك��ان 
�لذي ��شفر عن 75 قتيال على �لقل وحو�ىل 200 مفقود. وذكر 
75 �شخ�شا قد لقو� حتفهم  �ن  معهد �لأدل��ة �جلنائية )�إينا�شيف( 
يف �لكارثة، بعد �لعثور على جثتني جديدتني �لثالثاء. ومت �لتعرف 
كابانيا�س  �شرجيو  �ك��د  جانبه،  من  فقط.  جثة   23 �ىل  �لن  حتى 
مدير عمليات �لغاثة للتن�شيق �لوطني ملكافحة �لكو�رث �لطبيعية 
�شخ�شا”   192“ �ن  �شحافيني  م��ع  لقاء  يف  �ل��ث��الث��اء،  )ك��ون��ري��د( 
تتو�فر لديه ��شماوؤهم و�مكنة �قامتهم “يعتربون مفقودين” منذ 
46 جريحا و�أدى  �أي�شا عن �شقوط  �لأح��د. و��شفر ث��ور�ن �لربكان 
�ىل �جالء 3271 �شخ�شا، كما ذكر كابانا�س. من جهة �خرى، �أعيد 
2625 �شخ�شا �ىل منازلهم. و�أثرت �لكارثة بدرجات متفاوتة على 
�لثالثاء  قوي  �نفجار  و��شطر  بالجمال.  غو�تيمايل  مليون   1،7
خماطر  ب�شبب  �ل��ربك��ان  م��ن  قريبة  ق��رى  �شبع  لإج���الء  �ل�شلطات 

�زدياد �لن�شاط �لربكاين. وتوقفت �ي�شا عمليات �لإنقاذ.

عوا�صم

ادي�س ابابا

غواتيماال

وا�شنطن

االحتالل يتن�صل من م�ص�ؤوليته 
عن اغتيال م�صعفة فل�صطينية

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

تن�شل �جلي�س �لإ�شر�ئيلي من �غتيال �مل�شعفة �لفل�شطينية رز�ن �لنجار يف 
قطاع غزة، قائال �إنه مل يتم �إطالق �لنار عليها مبا�شرة.

باإطالق عدد من  �لإ�شر�ئيلي متناق�شا، حيث �عرتف  بيان �جلي�س  وجاء 
�لطلقات �لنارية على متظاهرين �آخرين، ولي�س على رز�ن ب�شكل مبا�شر.

وذكر �جلي�س، يف بيان “يف �إطار حتقيق �أويل للحادث �لذي وقع يف �لأول 
من يونيو و�لذي قتلت خالله فل�شطينية تبلغ من �لعمر 22 عاما، يت�شح 
�أن��ه خالل �حل��ادث مت �إط��الق عدد حم��دود من �لطلقات �لنارية ومل يتم 
تتو�جد  كانت  �لنجار  �أن  و�أو���ش��ح  باجتاهها«.  ومتعمد  مبا�شر  ن��ار  �إط��الق 
�ملتظاهرين  بع�س  ت�شعف  ك��ان��ت  ح��ي��ث  �حل�����دودي،  �ل�����ش��ي��اج  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�مل�شابني بنر�ن �جلي�س �لإ�شر�ئيلي. وتابع “�لتحقيق يف �حلادث م�شتمر. 
لهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لتحقيق  �آل��ي��ة  �إط����ار  يف  �حل����ادث  يف  �لتحقيق  �شيتم  ك��م��ا 
�لأركان”، م�شر� �إىل �أن �شيتم نقلها ��شتنتاجاتها للمدعي �لع�شكري �لعام. 
وكان �ملتحدث با�شم وز�رة �ل�شحة يف غزة، �أ�شرف �لقدرة، ك�شف �أن �مل�شعفة 
رز�ن �أ�شرف �لنجار ق�شت بر�شا�س �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �شرقي خان يون�س، 
حيث �أ�شيبت بر�شا�شة يف �ل�شدر �أثناء قيامها بدورها �لإن�شاين يف �إ�شعاف 
�مل�شابني. وتعمل �لنجار متطوعة ميد�نية من وز�رة �ل�شحة مع عدد من 
�لعودة  خميم  يف  يعت�شمون  �لذين  لل�شبان  �لإ�شعافات  لتقدمي  زمالئها، 
�ملقام على �أر��شي خز�عة �شرقي خان يون�س، بح�شب و�شائل �إعالم حملية. 
وقال مر��شل �شكاي نيوز �إن �لحتالل �أ�شاب �أكر من 100 �شخ�س، خالل 

ذلك �ليوم، من بينهم 40 م�شابا بالر�شا�س �حلي.

بوتن ي�صيد بدونالد »ال�صجاع« قبل »القمة التاريخية«

ما النتائج املت�قعة من قمة كيم وترامب؟

املئات يتظاهرون يف فرن�صا �صد زيارة نتانياه� 
•• باري�ص-اأ ف ب:

على  �حتجاجا  �خ��رى  فرن�شية  وم��دن  باري�س  يف  �لأ�شخا�س  مئات  تظاهر 
زيارة رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو �ىل فرن�شا، ملّبني بذلك 
�لإ�شر�ئيلي  �لز�ئر  يف  ترى  للفل�شطينيني  موؤيدة  منظمات  �طلقتها  دعوة 

جمرم حرب، كما �فاد مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س.
�إميانويل  �لرئي�س  للقاء  �لثالثاء  نتانياهو ع�شر  و�شلها  �لتي  باري�س  ويف 
ماكرون جتمع حو�ىل 300 �شخ�س بهدوء قرب جممع ليز�نفاليد ر�فعني 

�لعلم �لفل�شطيني وعلم جمعية “�لت�شامن بني فرن�شا وفل�شطني«.
بنبا�شا،  ��شتر  �لي�شارية  �لبيئية  �ل�شناتورة  بينهم  ومن  �ملتظاهرون،  وردد 
وماكرون  جمرمة  “��شر�ئيل  بينها  من  �لعربية  للدولة  مناوئة  هتافات 
يف حني �حاطت بهم قو�ت  و”�وقفو� قتل �ل�شعب �لفل�شطيني”،  متاآمر” 
نهر  فوق  �لثالث  �لك�شندر  ج�شر  عبور  من  منعتهم  �لتي  �ل�شغب  مكافحة 
�ل�شني. ويف مر�شيليا )جنوب( تظاهر حو�ىل 200 نا�شط يف �حدى �شاحات 
و�شط �ملدينة ر�فعني علما فل�شطينيا �شخما، يف حني تظاهر للغاية عينها 
يف ليل )�شمال( حو�يل 80 �شخ�شا. وجرت تظاهرة مماثلة يف و�شط مدينة 
�شانت-�يتيان �شارك فيها حو�ىل 200 �شخ�س، بينما تظاهر حو�ىل 20 

�شخ�شا على �أحد ج�شور مدينة ليون.

�ل���ذي قاد  روب����رت ج��ال��وت�����ش��ي،  ع��ن  �ل�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
�لرئي�س  �إد�رة  يف  �ل�شماليني  �لكوريني  مع  �ملفاو�شات 
عن  �لتف�شيلي  �لإع���الن  �أن  كلينتون،  بيل  �لأم��رك��ي، 
تر�مب  ف�شل  �أو  �أ�شا�س جن��اح  ه��و  �ل��ن��ووي  �ل�شالح  ن��زع 
يف �شنغافورة. وقالت �شوز�ن دمياجيو ، مديرة موؤ�ش�شة 
نيو �أمركا، �لتي �شارك يف مفاو�شات �شابقة مع كوريا 
�عتماد  هو  �ملفاو�شات  جناح  مفاتيح  �أح��د  �إن  �ل�شمالية 
�ملفت�شني �لدوليني و�شيلة للتاأكد من نزع �شالح كوريا 
�ل�شمالية. وتوقعت �ل�شحيفة �أن يذهب كيم جونغ �أون 
تر�شانة  ع��ن جتميد  �لإع����الن  �إىل  ت��ن��ازلت��ه  �أق�����ش��ى  يف 

�أ�شلحة بالده �لنووية وجتميد تخ�شيب �ليور�نيوم.
لكن ما قد يفجر �لقمة هو، �أن تطلب �لوليات �ملتحدة 
�ملعلن  �لنووي،  يانغ  بيونغ  لربنامج  كامل  جرد  �إج��ر�ء 
ف�����ش��ل حماولت  �إىل  �أدى  م��ا  ع��ن��ه، وه���و  �مل��ع��ل��ن  وغ���ر 

�شابقة.
�ل�شماليني  للكوريني  مكتب  فتح  ت��ر�م��ب،  ي��ق��دم  لكن 
مت��ه��ي��د� ل��ع��ق��د م��ع��اه��دة ���ش��الم، ورف����ع �ل��ع��ق��وب��ات على 

مر�حل.

بوتني ي�صيد
قر�ر  �أن  �م�س  بوتني  فالدمير  �لرو�شي  �لرئي�س  ذكر 
نظره �لأمريكي دونالد تر�مب عقد �جتماع مع �لزعيم 
�لكوري �ل�شمايل كيم جوجن �أون “�شجاع ونا�شج” وقال 

•• عوا�صم-وكاالت:

م���وج���ة م���ن �ل���رتق���ب حت��ي��ط ب��ال��ق��م��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف 
���ش��ن��غ��اف��ورة ب��ني �ل��رئ��ي�����س �لأم���رك���ي، دون��ال��د تر�مب، 
و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل، كيم جونغ �أون، �إل �أن هناك 
�أن  يبدو  �لتي  نتائجها،  ب�شاأن  �ليقني  ع��دم  م��ن  حالة 
�لو�شول  �لعليا يف  �لكلمة  لها  �شيكون  �لرجلني  �شفات 

لنتائج ملمو�س.
�ل�شاعة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ق��م��ة  ت��ن��ط��ل��ق  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�شياحي  منتجع  يف  �ملقبل  �لثالثاء  �شباح  من  �لتا�شعة 

ب�شنغافورة.
ل��ك��ن �ل��ق��م��ة ق��د ل ت��ع��ق��د وت��ل��غ��ى م��ن �أ���ش��ا���ش��ه��ا ب�شبب 
تقرير  �أورد  ما  وف��ق  �ملحيطة،  �ل��ظ��روف  من  جمموعة 
�أنه  �إىل  م�شرة  �لربيطانية،  “�لغارديان”  ل�شحيفة 

حتى يف حال �نعقادها فاإن �لتوقعات حمدودة.
و�عتربت �أنه يف حال مل يحدث �أي تقدم يف جمال نزع 
�شتعترب  �لقمة  ف��اإن  يانغ،  بيونغ  من  �لنووية  �لأ�شلحة 

فا�شلة.

�صفات الرجلني
رجلني،  جتمع  �ملرتقبة  �لقمة  �أن  �ل�شحيفة  وذك���رت 
�ل�شمالية(،  )ك��وري��ا  منعزلة  دول���ة  م��ن  ق���ادم  �أح��ده��م��ا 
�أ�شلحة  لتطوير  �لأخ����رة  �ل��ع��ق��ود  يف  ج��ه��وده��ا  كر�شت 
نووية و�ل�شو�ريخ، متخلية عن وعود �شابقة بالتخل�س 

منها.
وعلى �لطرف �لآخر من طاولة �ملفاو�شات، ثمة رئي�س 
�أمركي متقلب ويرى �أن كتابه “فن �ل�شفقة” �أف�شل 

مر�شد له يف �لعمل.
بعدما  �إذ  تر�مب،  تقلب  على  مثال  �ل�شحيفة  وت�شرب 
�لكوري  �ل��ن��ظ��ام  �أل��غ��اه��ا وه���دد  �لقمة  حت��دث ع��ن عقد 
تر�جع  ثم  �لليبي،  �لنظام  م�شر  مبو�جهة  �ل�شمايل 

و�أعلن عقد �لقمة يف موعدها.
�لأبي�س  �لبيت  يف  ��شتقبل  �إذ  ذل���ك،  م��ن  �أب��ع��د  وذه���ب 
كيم  ر�شالة  منه  ت�شلم  �لنظام  ه��ذ�  يف  ك��ب��ر�  م�����ش��وؤول 

جونغ �أون.

مبادرات ح�صن نية
ح�شن  م��ب��ادر�ت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ق��دم��ت  جانبها،  م��ن 
�إي���ق���اف جت��ارب��ه��ا �لنووية  ن��ي��ة مت��ه��ي��د� ل��ل��ق��م��ة، م��ث��ل 

و�ل�شاروخية وغلق �أبرز من�شاآتها �لنووية.
�ل�شمالية  ك��وري��ا  �ل��ن��ظ��ام يف  ت��ر�م��ب  منح  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
�ل���ولي���ات �ملتحدة،  ت���اري���خ  �ح���رت�م���ا غ���ر م�����ش��ب��وق يف 
�لأبي�س  �لبيت  كيم يف  م�شت�شاري  �أك��رب  �أح��د  فا�شتقبل 

�جلمعة �ملا�شية.
“�أق�شى  ����ش���ع���ار  ع����ن  ر���ش��م��ي��ة  غ����ر  ب�������ش���ورة  وت���خ���ل���ى 
�لتي كانت متيز �شعار �شيا�شته جتاه كوريا  �ل�شغوط”، 

�ل�شمالية.

النتائج املحتملة
“�لغارديان”  �أن  �إل  �لإي��ج��اب��ي��ة،  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  ورغ���م 
�أقر  فرت�مب  �لقمة،  من  حم��دودة  توقعات  �إىل  �أ�شارت 
يتم  لن  �ل�شمالية  كوريا  �ل��ن��ووي من  �ل�شالح  ن��زع  ب��اأن 
عقد  ت�شمل  مطولة  عملية  ع��رب  ب��ل  و�ح���د،  �جتماع  يف 

لقاء�ت متتالية.
�لكورية  �ل��رت���ش��ان��ة  تفكيك  ي�شتغرق  �أن  �مل��رج��ح  وم��ن 
�ل�شمالية بالكامل وتدمر �ل�شو�ريخ و�لبنية �لتحتية 

لهذه �لأ�شلحة 10 �شنو�ت، وفق ما يقول خرب�ء.
يف  تقدم  �إح���د�ث  �أن  �لربيطانية  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
تنازلت  تقدمي  �لأمركي  �لرئي�س  من  يتطلب  �لقمة 
موؤملة مثل �شمانات �أمنية، كاأن يتعهد �لرئي�س �لأمركي 
دونالد تر�مب بعدم �لهجوم على كوريا �ل�شمالية و�حلد 

من �ملناور�ت �لع�شكرية مع كوريا �جلنوبية و�ليابان.

�إنه يتوقع نتيجة �إيجابية لهذ� �للقاء. و�شتنعقد �لقمة 
�لتاريخية يوم 12 يونيو حزير�ن ب�شنغافورة، يف �أحدث 
�لذي  �مل��خ��اط��ر  �ل��ع��ايل  �لدبلوما�شي  �مل�شعى  يف  ت��ط��ور 
تقوم به �لوليات �ملتحدة للحد من برنامج بيوجنياجن 
لالأ�شلحة �لنووية. وكان تر�مب قال يوم �جلمعة �ملا�شي 
�إنه �شيجتمع مع كيم بعدما �ألغى �للقاء يف بادئ �لأمر، 
م�شت�شهد� مبا و�شفه بالعد�ء �ل�شريح من جانب كوريا 

�ل�شمالية.
“ل  وقال بوتني يف مقابلة مع )ت�شاينا ميديا جروب( 
ق��ر�ر �شجاع  �أن ينعقد ه��ذ� �لج��ت��م��اع- وه��و  �آم��ل  �أز�ل 
ونا�شج للغاية �تخذه �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
�ل��زع��ي��م �لكوري  �ت�����ش��الت مبا�شرة م��ع  ل��ه  ت��ك��ون  ب���اأن 
نتيجة  ج��م��ي��ع��ا  ون��ت��وق��ع  �أون-  ج����وجن  ك��ي��م  �ل�����ش��م��ايل 

�إيجابية«.
�شنغهاي  بوتني يف قمة منظمة  ي�شارك  �أن  �ملقرر  ومن 

للتعاون هذ� �لأ�شبوع.
وكان �لرئي�س �لرو�شي قال �ل�شهر �ملا�شي �إنه ل يجري 
�لإعد�د يف �لوقت �حلايل لجتماعه �ملقرتح مع تر�مب، 

م�شيفا �أن �مل�شكالت حتيط به.
ق��ري��ب��ا مع  �شيلتقي  �إن���ه  �آذ�ر  م��ار���س  ت��ر�م��ب يف  وق���ال 
بوتني، لكن منذ ذلك �حلني تدهورت �لعالقات �ملتوترة 
يف  �ل�شر�عات  ب�شبب  ومو�شكو  و��شنطن  بني  بالأ�شا�س 

�شوريا وت�شميم جا�شو�س رو�شي �شابق يف بريطانيا.

مطالب اأممية لب�رما بالتعاون 
ح�ل فظائع �صد الروهينغا 

•• نيويورك-اأ ف ب:

�ل���دويل من  �لم���ن  طلب جمل�س 
�حل��ك��وم��ة �ل��ب��ورم��ي��ة �ل��ت��ع��اون مع 
خرب�ء من �لأمم �ملتحدة للتحقيق 
فظائع  ب��ح�����ش��ول  �لت���ه���ام���ات  يف 
يف  جاء  كما  �لروهينغا،  ��شتهدفت 
ر�شالة �طلعت عليها وكالة فر�ن�س 

بر�س .
�ل����ف م���ن �ف����ر�د   700 وق����د ف���ر 
��شتهدفتهم  �مل�شلمني  �لروهينغا 
�لبورمي يف غرب  عمليات �جلي�س 
 .2017 �غ�شط�س  م��ن��ذ  �ل��ب��الد، 
وفرن�شا  ب���ري���ط���ان���ي���ا  وو�����ش����ف����ت 
�ملتحدة  و�لأمم  �ملتحدة  و�لوليات 
�إل  عرقي،  تطهر  باأنه  ح�شل  ما 

�ن بورما تنفي ذلك.

•• وا�صنطن-وكاالت:

قر�ر  بعد  �لأمريكية  �ل�شرت�تيجية  ح��ول   ، مايو   21 يف  �أل��ق��اه  خطاب  يف 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب بالن�شحاب من �لتفاق �لنووي �لإير�ين، 
متوعد�ً  �شارمة،  بلهجة  �لأمريكي،  �خلارجية  وزي��ر  بومبيو،  مايك  حتدث 
مبو�جهة �حلر�س �لثوري �لإير�ين و�شبكاته من �مليل�شيات �ل�شيعية �ملنت�شرة 

عرب �ملنطقة.
ولكن بر�أي �إيالن غولدنربغ، زميل بارز ومدير برنامج �أمن �ل�شرق �لأو�شط 
لدى مركز �لأمن �لأمريكي �جلديد، وزميله نيكو�آ�س هر��س، ل بد من رفد 

تلك �لكلمات �لقوية بعمل حا�شم. 
�لعامل  ي�شهد  قد  �أفرز”،  “فورين  جملة  يف  �لباحثان،  عر�شه  ما  وح�شب 
تطور�ً جديد�ً بف�شل بروز ت�شدع يف �لتحالف �لد�عم للرئي�س �ل�شوري ب�شار 
�لأ�شد. فمن جهة هناك �إير�ن، �لتي ت�شعى لتعزيز مكا�شبها يف �شوريا بهدف 
فر�س �شغط ع�شكري على �إ�شر�ئيل. ومن �جلهة �لأخرى هناك نظام �لأ�شد 
وحزب �هلل ورو�شيا، وجميعهم يخ�شون وقوع مو�جهة كربى مع �إ�شر�ئيل، قد 

تقو�س ما حاربو� من �أجله خالل �لعقد �ملا�شي. وقد توفر تلك �لنق�شامات 
لو��شنطن فر�شة لطاملا �شعت �إليها من �أجل كبح طموحات طهر�ن يف �شوريا.  
عام  قبل  عليه  كان  كما  �ليوم مبوقف قوي  �لأ�شد  يتمتع  �لباحثني،  وب��ر�أي 
2012، عندما بد�أت قو�ت �شورية معار�شة يف حتقيق تقدم على �لأر��شي 
�نت�شار�ت  �لعامني �لأخرين،  �لنظام وحلفاوؤه، خالل  �ل�شورية. فقد حقق 
كبرة من حيث �ل�شيطرة على مناطق ��شتولت عليها �ملعار�شة، وخا�شة يف 
للمتمردين يف حمافظة حم�س.  �آخ��ر جيب  ويف  �لعا�شمة،  دم�شق  �شو�حي 
ومل يعد خل�شوم �لأ�شد ل �لعزمية ول �لقدرة على منعه من ك�شب �حلرب 

ببطء. 

�ل�شلطة،  للبقاء يف  �لباحثان لتقدمي رو�شيا م�شاعدة كبرة لالأ�شد  وي�شر 
ولكن �أكرب حليف للنظام متثل يف �إير�ن �لتي ��شتخدمت تدخلها يف �شوريا 
�حلر�س  ��شتثمار  �أدى  فقد  د�ئ���م.  ع�شكري  ت��و�ج��د  �أ�ش�س  �إر���ش��اء  �أج���ل  م��ن 
�لقطاعات  �إع��ادة �شياغة عدد من  لتمكينه من  �شوريا  �لإي��ر�ين يف  �لثوري 
�لأمنية �ل�شورية �لتي باركت بدورها ن�شر حزب �هلل لآلف من مقاتليه د�خل 
�شوريا. كما توفرت لإير�ن فر�شة جللب �آلف من �ملقاتلني �ل�شيعة �لأفغان 
�لأ�شد. كما جندت  و�لعر�قيني و�لباك�شتانيني و�ليمنيني للمحاربة ل�شالح 
�إي��ر�ن ون�شرت ميلي�شيات �شورية حملية تكونت من عدة طو�ئف، مبا فيها 
�ل�شنة. كما �نغم�س �حلر�س �لثوري �لإير�ين يف �لقت�شاد �ل�شوري بعدما فاز 

بعقود، من �أجل �إعادة تاأهيل وتو�شيع �شناعتي �لتعدين و�لت�شالت هناك. 
�أجل  من  �شوريا  يف  قو�تها  ��شتخد�م  �إي��ر�ن  �ليوم  تنوي  �لباحثني،  وح�شب 
م�شاعدة حزب  على  تعمل  فهي  �إ�شر�ئيل.  على  ��شرت�تيجي  ممار�شة �شغط 
�هلل لبناء من�شاآت لإنتاج �شو�ريخ د�خل لبنان ومبحاذ�ة �حلدود �للبنانية – 
�ل�شورية، وتو��شل نقل �أ�شلحة متطورة �إىل �لتنظيم، قد ي�شتخدمها لتهديد 
�إ�شر�ئيل. ويف �لأ�شهر �لأخرة، نفذت �إير�ن عدد�ً من �لعمليات �ل�شتفز�زية 
بالقرب من �حلدود �لإ�شر�ئيلية، و�أطلقت �شو�ريخ نحو مرتفعات �جلولن، 

ما ��شتدعى �نتقاماً �إ�شر�ئيلياً �شر�شاً.
�إ�شر�ئيل  مع  مو�جهة  نحو  �لن��دف��اع  ه��ذ�  يقود  �مل��ق��ال،  كاتبي  ب��ر�أي  ولكن، 
لت�شادم بني �أولويات �إير�ن يف �شوريا و�أولويات �لأ�شد وحلفائه �لآخرين. فمع 
�أمو�ل لإعادة  تعزيز �لأ�شد �شلطته، يحاول ود�عموه تطبيع وجوده وتاأمني 
�إعمار �شوريا. ورغم عدم �حتمال ح�شول �لأ�شد على �أمو�ل من �لغرب من 
�أجل �إعادة �لإعمار، فهو ياأمل �أن تاأتيه من �لرب�زيل و�لهند و�ل�شني، وحتى 
من بع�س �لدول �لأوروبية كاإيطاليا �لتي ت�شعى لال�شتثمار يف م�شاريع �إعادة 

�إعمار �شوريا. 

التوترات اأحدثت �صرخًا بني اإيران و�صركائها ..

هل يتفكك املح�ر امل�ايل لب�صار االأ�صد؟

قارب املوت قد يكون وراء القرار:

ت�ن�ض: اإقالة وزير الداخلية لطفي براهم
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

قرر  �ل�شاهد  يو�شف  �أن  �لأربعاء  �أم�س  �لتون�شية  �حلكومة  رئا�شة  �أعلنت 
�إعفاء لطفي بر�هم وزير �لد�خلية من مهامه.

و�أ�شافت رئا�شة �حلكومة يف بالغ �شادر عنها �أنه مت تكليف وزير �لعدل 
غازي �جلريبي وزير� للد�خلية بالنيابة.

�لد�خلية  وزي��ر  باإعفاء  �ملتعلق  بالغها  يف  �حلكومة  رئا�شة  تو�شح  ومل 
لطفي بر�هم من مهامه �أ�شباب �تخاذ هذ� �لقر�ر.

يذكر �أنه مت تعيني �بر�هم وزير� للد�خلية يوم6 �شبتمرب 2017، خلفا 
للهادي جمدوب خالل حتوير وز�ري جاء بحكومة �ل�شاهد 2 .

ويبلغ لطفي بر�هم من �لعمر 56 �شنة، وكان ي�شغل خطة �آمر �حلر�س 
�لوطني وهو متخرج من �لأكادميية �لع�شكرية �شعبة حقوق.

كما تقلد بر�هم عديد �مل�شوؤوليات �ملركزية �شلب �لإد�رة �لعامة للحر�س 

مبختلف  �لوطني  �حلر�س  و�أقاليم  مناطق  من  �لعديد  وتر�أ�س  �لوطني 
�ملر�شد  �د�رة  �شابق مبهمة  وقت  تكليفه يف  �ىل  بالإ�شافة  �لبالد،  جهات 

�لوطني لل�شالمة �ملرورية.
وي�شار �ىل �أنه مت تعيني غازي �جلريبي وزير� للعدل لدى ت�شكيل حكومة 
�لتحوير  خ��الل  من�شبه  على  وحافظ   2016 �أوت  �شهر  يف   1 �ل�شاهد 

�لوز�ري �لذي متخ�شت عنه حكومة �ل�شاهد2.
وك��ان غ��ازي �جلريبي قد �شغل من�شب وزي��ر �لدفاع �لوطني يف حكومة 

�ملهدي جمعة.
�إد�ري  قا�شي  وه��و  بتون�س   1955 دي�شمرب   5 يف  �جل��ري��ب��ي  ول��د  وق��د 
و�لأ���ش��ت��اذي��ة يف  �ل��ع��ام  �لقانون  �لعليا يف  �ل��در����ش��ات  دب��ل��وم  ل على  متح�شّ
م��ن جامعة  ��ل عليها جميعا  �ل��ق��ان��ون حت�����شّ و�إج�����ازة يف  �ل��ع��ام  �ل��ق��ان��ون 

باري�س.
�م�س  ب�شفاق�س  �لبتد�ئية  باملحكمة  �جلمهورية  وكيل  ت��وىل  وق��د  ه��ذ� 

�لأرب��ع��اء، "فتح بحث حتقيقي ح��ول م��ا ر�ج م��ن وج��ود ت��و�ط��ئ �أم��ن��ي يف 
يونيو  و3   2 ب��ني  �لفا�شلة  �لليلة  يف  ج��دت  �لتي  خل�شة  �لإب��ح��ار  عملية 

�جلاري، وفق ما �أفاد به �لناطق با�شم حماكم �شفاق�س مر�د �لرتكي.
و�أو�شح �لرتكي �أن قا�شي �لتحقيق �لأول باملكتب �لر�بع بنف�س �ملحكمة، 
هو  �لتحقيق  هذ�  مبنى  �أن  �إىل  م�شر�  �لق�شية،  بالتحقيق يف  تعهد  قد 
ما ر�ج على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي من تدوينات متعددة ت�شر �إىل 
وهي  فاجعة  عنه  تولدت  بقرقنة مبا  �لإب��ح��ار  عملية  "تو�طئ يف  وج��ود 
مو�شوع �لق�شية �لتحقيقية بذ�ت �ملكتب �ملذكور". وكانت �لنائبة �شامية 

عبو ��شارت �ي�شا �ىل نف�س �ملو�شوع يف جل�شة برملانية.
ويذكر �ن وز�رة �لد�خلية �أعلنت يف وقت �شابق �أم�س �لربعاء �إعفاء 10 
م�شوؤولني ب�شلكي �لأمن و�حلر�س من مهامهم مبحافظة �شفاق�س نتيجة 
نهاية  قرقنة  �شو�حل  بعر�س  جمتازين  غ��رق  مالب�شات  يف  للتحريات 

�لأ�شبوع �ملا�شي.

الوزير املقال لطفي براهم اقالة جاءت بعد زيارة ال�صاهد اىل جزيرة قرقنة
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 اإعالن حكم بالن�شر    

 2017/342 - جتاري كلي   
�ملدعي : بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع  ، �جلن�شية : �لعنو�ن : �لإمار�ت - دبي - مكتب رقم 1206 - �خلليج 

�لتجاري - �بر�ج رجال �لأعمال - برج ��شبكت - �لطابق 12 ، رقم �لهاتف : 971044433013+   
�ىل �ملدعي عليه : خلفان �شليمان حممد �ملوح ظنحاين ، �جلن�شية : �لإمار�ت ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - �أبوظبي 

- 0 - برجمان - بانيا�س �ل�شرق - فيال رقم 13 ، رقم �لهاتف : 9710555404020+ 
يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�شدرت بحقك وبتاريخ 2018/1/28 �حلكم �لتايل : 

مقد�ره  مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م    -: �ملحكمة  حكمت   ، ل��ذل��ك  �ملحكمة  حكمت 
1044671.11 درهم )مليون و�ربعة و�ربعون �لف و�شتمائة  وو�حد و�شبعون درهم و�إحدى ع�شر فل�س( وفائدة 
قانونية بو�قع 3% �شنويا من تاريخ 2017/11/28 وحتى متام �ل�شد�د ، و�لزمت �ملدعي عليه م�شاريف �لدعوى 

ومائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون 

�لطعن على �حلكم �مل�شار �إليه فاإن �ملحكمة �شوف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�شم الت�شجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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�شادرة عن اخلبري احل�شابي

د. ب�شام يحي عجول 
�ىل �ملدعي عليها �لوىل / ماملو للهو�تف �ملتحركة - �س ذ م م 

عنو�نها : �إمارة دبي- ديرة -منطقة �ملرر - �شارع �مل�شلي - �أمام فندق حياة ريجن�شي - بالقرب من بنك �مل�شرق - خلف فندق تار� - 
  malmoparts@yahoo.com : رقم مكاين 2958995964 ، هاتف رقم : 055/05525781 - �لربيد �للكرتوين 
�ىل �ملدعي عليها �لثانية : �ي�شت جر�ل تريدينغ �ند بارتر - م د م �س - عنو�نها : �إمارة دبي - �جلمر� �لوىل - �شارع 
منطقة بحر�ت جمر� - مبنى برج بالتينيوم - مكتب 2105 - منطقة بحر�ت جمر� - رقم مكاين 1265673893 - 

 alaliaddv@emirates.net.ae : س ب : 48751 - هاتف رقم 050/6330999 - �لربيد �للكرتوين�
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة �خلربة يف �لدعوى رقم 2018/488  جتاري كلي حمكمة دبي �لإبتد�ئية 

و�ملقامة �شدكم من قبل �ملدعية / �م �م بي بارت�س للهو�تف �ملتحركة - �س ذ م م  
ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله للح�شور �ىل مكتبنا �لكائن يف �ل�شقة رقم c08  بناء �لعوي�س 
�شارع �لرقة ديرة دبي وذلك يف �ل�شاعة 10.00 �لعا�شرة من �شباح يوم �لثالثاء �ملو�فق 19 يونيو 2018 وذلك لالإجابة 
على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت . يف حال تخلفكم عن �حل�شور �أو �ر�شال وكيل قانوين عنكم خالل �ملهلة 

�ملحددة فاإن �خلبر �شيبا�شر �جر�ء�ت �خلربة ويقدم تقريره للمحكمة من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة.

اخلبري احل�شابي  د/ ب�شام يحيي عجول

تبليغ ح�شور جل�شة خربة 
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ب�شفتي �أنا / وليد خمي�س بن �شويد�ن خبر� ح�شابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي 
 )2017/2220( رقم  �ل�شتئناف  يف  �حل�شابية  �خلربة  باجر�ء  �ملوقرة  �ل�شتئنافية 
��شتئناف جتاري  - فاننا قد قررنا دعوة �ل�شادة : تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري 
�س ذ م م - ب�شفتهم �ل�شخ�شية �و من ميثلهم قانونا ب�شفتهم : �مل�شتاأنف �شدهم 
بال�شتئناف �ملذكور بالرقم �عاله - و�ملقام من قبل �مل�شتاأنفة : �شومان�شا للمعر�س ) 
�س ذ م م (  - وذلك للح�شور �ىل مقر مكتبنا �لكائن يف بناية مركز �لأعمال �لذهبي 
- �شارع بور �شعيد - خلف وكالة �لني�شان مكتب رقم 501 ، 604 - ت : 04-2208803 
، ف : 2208804-04 - وذلك يوم �لربعاء �لقادم �ملو�فق 2018/6/13 يف متام �ل�شاعة 

    pm )12.00( �لثانية ع�شر ظهر�
اخلبرياملحا�شبي 
وليد خمي�س بن �شويدان 
قيد رقم 141  

اإعالن دعوة 
اجتماع خربة بالن�شر 
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يف  الدعوى 2018/626 جتاري كلي 

�ملعلن �ليهم / �ملدعي عليهم / 
�لأوىل / �شوفاد للمقاولت )�س ذ م م ( 

�لثاين / مطر مهر مبارك �شلطان �حلمري - �إمار�تي �جلن�شية 
�لثالث / بهات �شودهر كومار جري�س بهائي )هندي �جلن�شية( 

�لر�بعة / �لدلفني لالن�شاء�ت - �س ذ م م  
يوم   �لدعوى �عاله فقد حددنا  �ملوقرة لعمال �خلربة يف  تكليفنا من قبل حمكمة دبي  بناء على 
�لثنني  �ملو�فق 2018/6/11  يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة وخم�س و�ربعون �شباحا  لعقد �لجتماع �لأول 
�لفجر  ، مبنى  �ملطار  �شارع   ، ديرة   ، دبي   - �ل�شارد  : مكتب  �لكائن يف  للخربة وذلك  مبقر مكتبنا 
لالأعمال ، مكتب رقم 119،  لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع �ملذكور مع 
�إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبر �ول باأول ب�شاأن �ية ��شتف�شار�ت 

وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��شتالم �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها.
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�شور 
    االجتماع االأول للخربة
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حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

)ق�شم التنفيذ( - اإخطار بالن�شر 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم )756 ل�شنة 2018( جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليهم / 1- �شركة يونيفر�شال بر�ند �شباليز - �س م ح 
2- �شركة ما�شني للتجارة - ذ م م  ،  3- بركا�س جيك�شن بهوجو�ين ، 4- هرمت بركا�س بهوجو�نى  - 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية قد �أ�شدرت بحقك حكما يف �لدعوى 
وقدره  مبلغ  يدفع  ب��ان    - م  �س    - �ل��دويل  �لتجاري  �لبنك   / لها  �ملحكوم  من  �ملقامة  �لق�شائية 
)5037022( درهم ، بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 2% من تاريخ �ملطالبة 2017/4/5 م وحتى 
متام �ل�شد�د.   وحيث �ن �ملحكوم لها قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�شجلت بالرقم �مل�شار �ليه �عاله 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ  �ليوم �لتايل للن�شر.  ويف حال 

تخلفكم عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذ ح�شب �ل�شول. 
 رئي�س ق�شم التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية  

     االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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 اعـــــــالن       
ب��اد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ ورثة ح�شن  �نا �لكاتب �لعدل   تقدم �يل 
�ملقيد  �لعام  �لتوكيل  ، مبوجب  علي عبد�هلل �حمد وميثلهم عبد�هلل علي عبد�هلل �حمد �حلمادي 
بالرقم 2005/9103 �ل�شادر لدى �لكاتب �لعدل يف خورفكان بتاريخ 2005/12/18م ، و�لتوكيل �لعام 
�ملقيد بالرقم 2012/2055 �ل�شادر لدى �لكاتب �لعدل يف خورفكان بتاريخ 2012/10/22م ، �جلن�شية 
�ل�شم  �لبالغة 100% يف  )ت��ن��ازل(  يف ح�شتهم  �لت�شديق على حم��رر يت�شمن  ، وطلب  �لإم���ار�ت   :
د�ئرة  و�ملرخ�س  من   ، �لرجالية  �ملالب�س  �لرخ�شة خياطة  ن�شاط   ، للخياطة  �لطاوو�س  �لتجاري 
�لتنمية �لقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 241357 �ل�شادر بتاريخ 1990/10/24 يف د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.   �ىل �ل�شيد/ ر�جون ��شالم بن عبد�لباريك - �جلن�شية : بنغالدي�س 
-  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/222   تنفيذ عقاري         

طالب �لتنفيذ:   بنك �خلليج �لأول 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �شارع �بوبكر �ل�شديق 

�ملنفذ �شده :   �حمد حممد �حمد �بوزيد - و�آخرون - عنو�نه : دبي - ديرة - �ملمزر - �شارع �لقاهرة - بناية �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد لالعمال �خلريه - �لطابق �لثاين - �شقة رقم 2 

2018/6/27  �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال  �نه يف يوم  �لربعاء   �ملو�فق  
�شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�شارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �أو�شاف �لعقار : -  عبارة عن �شقة �شكنية - مبنطقة 
مر�شى دبي - رقم �لر�س : 217 - رقم �لبلدية - 479 - 392 - �مل�شاحة : 50،17 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 : 

��شم �ملبنى : دبي مارينا مول هوتيل - رقم �لوحدة : 3615 - �لقيمة �لتقديرية : 1،080،049،00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/222   تنفيذ عقاري         

طالب �لتنفيذ:   بنك �خلليج �لأول 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �شارع �بوبكر �ل�شديق 

�ملنفذ �شده :   �شرين بدوى حممد م�شطفى - و�آخرون - عنو�نه : دبي - ديرة - �ملمزر - �شارع �لقاهرة - بناية 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد لالعمال �خلريه - �لطابق �لثاين - �شقة رقم 2 

�قت�شى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�شاء ويف   5.00 �ل�شاعة    2018/6/27 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�شارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 
ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �أو�شاف �لعقار : -  عبارة عن �شقة �شكنية - مبنطقة 
مر�شى دبي - رقم �لر�س : 217 - رقم �لبلدية - 479 - 392 - �مل�شاحة : 50،17 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 : 

��شم �ملبنى : دبي مارينا مول هوتيل - رقم �لوحدة : 3615 - �لقيمة �لتقديرية : 1،080،049،00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3782   
�ملنذر : �لفرد�ن لد�رة �لعقار�ت ملالكها ح�شني على فرد�ن �لفرد�ن 

بوكالة �ملحامي �شلطان �لعوي�س 
�ملنذر �ليه : نرون ما�س للتجارة ملالكها حممد بن عبد�هلل بن حممد �لزهر�ين 

�نذ�ر ب�شد�د �ملرت�شد و�لخالء 
�ليه  �ملنذر  ��شتاأجر   2017/3/6 بتاريخ  وينتهي   2017/3/7 بتاريخ  يبد�أ  �يجار  عقد  �نه مبوجب  حيث 
من �ملنذرة ما هو عبارة عن مكتب رقم 105 مقابل �يجار �شنوي 100000 درهم ، بناء عليه ينذر �ملنذر 
�ملنذر �ليها - فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة )�شد�د مبلغ 2500 درهم( قيمة �ل�شيك �ملرجتع عن 
�لفرتة من 2017/12/7 ولغاية 2018/3/6 وما ي�شتجد من �يجار ، و�خالء �لعني �مل�شتاأجرة خالل مدة 
ثالثني يوم من تاريخ ��شتالمكم لهذ� �لنذ�ر و�ل �شن�شطر ��شفني �ىل �للجوء �ىل �لق�شاء للمطالبة 
بتلك �ملبالغ مع  ما ي�شتجد من �يجار و�خالء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلكم �لر�شوم و�مل�شروفات  ومقابل 

�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/3720    
�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�شية 

�ملنذر �ليها : �ملنذر �ليها : �لفيومي لتجارة �ملالب�س �جلاهزة - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة 

ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�شرورة �خالء �لعني و�شد�د �ليجار �ملتاأخر بو�قع مبلغ 
وقدره 191400 )مائة وو�حد وت�شعون �لف و�ربعمائة درهم( ما ي�شتجد حتى متام 
�لخالء و�ل�شد�د ، مع تقدمي خمال�شة نهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�شليمها 
خالية من �ل�شو�غل ، وذلك خالل )30( يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �شوف ن�شطر �ىل 

�تخاذ �لقانونية �شدكم. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،، 
  الكاتب العدل
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 908
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عادل جنيب عبد�حلميد حممد �لع�شكر ، �إمار�تي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد / ��شلم نادوفيال 
تاأ�ش�شت  �ملا�س(  نور  )حمم�شة  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  هندي   - كوتي  عبد�هلل  كاندي 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )756965( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة 
بال�شارقة.  تعديالت �خرى : تغير �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية 
بوكيل خدمات.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 906
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شفى عامل حممد تف�شل ح�شني - بنغايل �جلن�شية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد فرهان كارى عبد�ملطني 
تاأ�ش�شت  �ملباين(  تنظيف  خلدمات  عامل  )�شفي  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  بنغايل   - برودهان 
عامل  �شفي  من  �لتجاري  �ل�شم  تغير  مت   -  )523821( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  

خلدمات تنظيف �ملباين �ىل �ل�شم �لتجاري �جلديد حممد فرهان خلدمات تنظيف �ملباين 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 907
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/علي �لورفلي - �ملاين �جلن�شية ترغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ طارق برويز ويل �لدين خو�جه - كيني 
�ملطاعم(  و�د�رة  �لغذ�ئية  مو�د  متوين  خلدمات  )�ما�شي  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية 

تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )727067(. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 905
�جلن�شية  �إمار�تي   - �ملن�شوري  مو�شى  عبد�هلل  عي�شى  �حمد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ جويل حممد عبد�ملنان 
تاأ�ش�شت  و�لتي  �مل�شلحة(  �لنجارة  ملقاولت  �ل�شامخ  )�لبيت  با�شم  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  بنغايل   -

باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )752663( - تغر�ت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر 
تغير  �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                       �ىل �ملدعي عليه/ �لطرفانة لتنظيف و�شيانة �ملباين  - �س ذ م م 

نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 
لها جل�شة 2018/6/26   �ل�شاعة 8.30  �لقاعة 2 

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�يام على �لقل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
4945/2018/13

 4946/2018/13

م
1
2

��شم �ملدعي
حممد �شالح �لدين حممد عالء �لدين

حممد جمباه �لدين �بو �لب�شر   

مبلغ �ملطالبة
9452 درهم + تذكرة �لعودة 
10658 درهم + تذكرة �لعودة
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/805 جتاري جزئي                                                
م ح وميثلها مديرها / قحطان بن فهد  �وتوموتيف �س  �ت�س جي  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
بن حممد �لدغير  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
م  م  ذ  - �س  �لإم���ار�ت  �ع��اله ل�شالح/�ر�مك�س  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  بتاريخ  2018/4/22  يف 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ثمانية و�شتني �لف ومائة و�ثنني وخم�شني 
درهم وفل�شا و�حد� و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل 
يف 2017/7/25 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الدعوى رقم 2018/119 جتاري جزئي 

جتاري   2018/119 رقم  �لدعوى  يف  عليه(  )�ملدعي  كورنيان  عبد�ملجيد  �ل�شيد/ 
جزئي -  بناء على تكليف حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية 
�لوىل - بندبي خبر� م�شرفيا، يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملرفوعة من �ل�شادة 
: �ميك�س �ل�شرق �لو�شط - �س م ب )�ملدعي( �شدكم وعليه يرجى ح�شوركم يف 
جل�شة �خلربة �و وكيال معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت تخ�س 
�ل�شاعة 1.00 ظهر�   �ملو�فق  2018/6/13  يف متام  �لدعوى وذلك يوم  �لربعاء  
�شارع   - �بوظبي  �إم���ارة  و�ل��ك��ائ��ن  �مل��رزوق��ي  عبد�ملجيد   : �خل��ب��ر  مكتب  مقر  يف 
حمد�ن - بناية �لعني �لهلية للتاأمني - �لطابق 8 - مكتب رقم 803.  موبايل : 

0506111421  - ت : 026274177  - ف : 026274188 
اخلبري امل�صريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعـالن بالن�شـر
اإجتمــــــاع خبـــــــــرة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3768   

�ملنذر : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية - �مل�شرف 
بوكالة �ملحامي / نا�شرحمد �شليمان جابر �ل�شام�شي 

�شد �ملنذر �ليها : كايت ل�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية - رخ�شة رقم 775302 
حيث �ن �ملنذر ينذركم ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملرت�شدة بذمتكم من تاريخ 2018/2/15 وحتى تاريخ 2018/5/14 
و�لبالغ قدرها 13.325 درهم )ثالثة ع�شر �لف وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم( بو�قع �جرة �شنوية وقدرها 
�لفعلي بو�قع �جرة �شنوية  ، وما ي�شتجد من �يجار من تاريخ 2018/5/15 وحتى تاريخ �لخالء  53.300 درهم 
وقدرها 53،300 درهم ، بال�شافة �ىل مبلغ 2000 درهم غر�مة �رجتاع �ل�شيك )وفقا للبند 18 من عقد �ليجار( 
و�لقيمة �مل�شافة 100 درهم  ، بال�شافة  �ىل �لز�مها بتقدمي بر�ئتى �لذمة عن �ملاء و�لكهرباء ، و�لفو�ئد و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة ، وذلك خالل مدة )30( ثالثني يوما ، من تاريخ �عالنكم بهذ� �لنذ�ر حتت طائلة 
�خالء �لعني �ملوؤجرة ��شتناد� للمادة )25/اأ( من القانون رقم 33 ل�سنة 2008 بتعديل بع�ض احكام القانون رقم 26 

ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3769   

�ملنذر : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية - �مل�شرف 
بوكالة �ملحامي / نا�شرحمد �شليمان جابر �ل�شام�شي 

�شد �ملنذر �ليها : مق�شد لتجارة �لإلكرتونيات - �س ذ م م - رخ�شة رقم 231524 
 2018/4/18 تاريخ  وحتى   2017/6/15 تاريخ  من  بذمتكم  �ملرت�شدة  �ليجارية  �لقيمة  ب�شد�د  ينذركم  �ملنذر  �ن  حيث 
و�لبالغ قدرها 36.332 درهم بو�قع �جرة �شنوية وقدرها 43.056 درهم ، وما ي�شتجد من �يجار من تاريخ 2018/4/19 
وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع �جرة �شنوية وقدرها 43،056 درهم ، بال�شافة �ىل مبلغ 2000 درهم  ر�شوم تاأخر 
عن جتديد عقد �ليجار بعد �نتهاء مدة �لعقد )وفقا للبند 20 من عقد �ليجار( و�لقيمة �مل�شافة 1.866.60 درهم  ، 
و�لر�شوم �لد�رية 1.000 دره ، ور�شوم �إيجاري 175 درهم بال�شافة �ىل �لز�مها بتقدمي بر�ئتى �لذمة عن �ملاء و�لكهرباء 
، و�لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة ، وذلك خالل مدة )30( ثالثني يوما ، من تاريخ �عالنكم بهذ� �لنذ�ر 
حتت طائلة �خالء �لعني �ملوؤجرة ��شتناد� للمادة )25/اأ( من القانون رقم 33 ل�سنة 2008 بتعديل بع�ض احكام القانون 

رقم 26 ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3770   

�ملنذر : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية - �مل�شرف 
بوكالة �ملحامي / نا�شرحمد �شليمان جابر �ل�شام�شي 

�شد �ملنذر �ليها : ذ� ليت في�شن للرعاية �ل�شحية �ملنزلية - رخ�شة رقم 761098 
تاريخ  وحتى   2017/12/1 ت��اري��خ  م��ن  بذمتكم  �ملرت�شدة  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  ب�شد�د  ينذركم  �مل��ن��ذر  �ن  حيث 
2018/5/31 و�لبالغ قدرها 38.000 درهم بو�قع �جرة �شنوية وقدرها 76.000 درهم ، وما ي�شتجد من �يجار 
من تاريخ 2018/6/1 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع �جرة �شنوية وقدرها 76،000  درهم ، بال�شافة �ىل 
مبلغ 4000 درهم غر�مة �رجتاع �ل�شيك رقم )5 و 6(  )وفقا للبند 18 من عقد �ليجار( و�لقيمة �مل�شافة 200 
درهم  ، بال�شافة  �ىل �لز�مها بتقدمي بر�ئتى �لذمة عن �ملاء و�لكهرباء ، و�لفو�ئد و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
، من تاريخ �عالنكم بهذ� �لن��ذ�ر حتت طائلة �خالء �لعني  ، وذلك خالل مدة )30( ثالثني يوما  �ملحاماة 
القانون رقم 26 ل�سنة  القانون رقم 33 ل�سنة 2008 بتعديل بع�ض احكام  ��شتناد� للمادة )25/اأ( من  �ملوؤجرة 

2007 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي.
  الكاتب العدل

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1204 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- م�شبح �شامل م�شبح حميد �ملهري  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2018/3/22 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدو�  ب��ان  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �لوطني  �بوظبي  ل�شالح/بنك 
وثالثة  وثالثمائة  �ل��ف  وخم�شون  وو�ح��د  وت�شعمائة  مليون  دره��م   )1.951.363.42(
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�شا  و�ربعون  و�ثنان  دره��م  و�شتون 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مكم  �ل�شد�د  �لق�شائية �حلا�شل يف 2017/5/23 وحتى متام 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ 
با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  خ��الل ثالثني 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2018/2429 عمايل جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �شمار� �شوبر ماركت - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/14  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �يهاب �حمد حممد �حمد 
بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )74.533( �ربعة و�شبعون �لفا وخم�شمائة وثالثة 
يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة   ، �إمار�تيا  درهما  وثالثون 
2018/2/15 - عد� �لتعوي�س عن �لف�شل �لتع�شفي فمن تاريخ �شرورة �حلكم نهائيا - وحتى متام 
�ل�شد�د على �ن ل تزيد عن �ملبلغ �ملق�شى به ، وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابله نقد� ما مل 
يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر ، و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف. 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/3677 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لق�شية :تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/379 جتاري كلي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2577630.42( درهم ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ / �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية - 
�مل�شرف -  �ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �شدهما : 1- �شركة تاج  �لمر للتجارة �لعامة 

- �س ذ م م  ، 2-هري�س كومار ل�شمند��س ولنجانى -  جمهول حمل �لقامة. 
بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن  �لإع��الن : - نعلنكم  مو�شوع 
��شهم ب�شركة متويل وعددها 87 وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )2577630.42( درهم 
بتاريخ  �ل�شادر  �ملحكمة  ق��ر�ر  على  بناء  قانونا  مفعوله  ونفاذ  ج��اء  مبا  للعلم  وذل��ك 

 2018/5/27
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
  اإعالن بيع / اندماج   

تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/ �ور��شكوم لالإن�شاء و�ل�شناعية - �س م م - فرع 
�شركة م�شر  - مقيدة يف �شجل �ل�شركات �لجنبية لدى �لوز�رة حتت رقم )1518( 
لالن�شاء�ت(  )�ور����ش��ك��وم  لي�شبح  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  لتعديل  بطلب  تقدمت  ق��د 
وتعديل بياناتها يف �شجل �ل�شركات �لجنبية تبعا لذلك نظر� لنتقال ملكيتها 

�ىل �شركة )�ور��شكوم لالن�شاء�ت( بطريقة )�لبيع و�لندماج(. 
يرجى من �ل�شادة �أ�شحاب �حلق يف �لتقدم باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل 

يتجاوز ��شبوعني من تاريخ �لن�شر هذ� �لإعالن على �لعنو�ن �لتايل :
وزارة القت�صاد- 

 )Fujairah 667( ادارة الت�صجيل التجاري- �ض.ب

 دولة االإمارات العربية املتحدة
 وزارة االقت�شاد

     اإدارة ال�شركات التجارية
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عربي ودويل
ب�تني يت�قع رفع العق�بات على رو�صيا تدريجيًا

•• مو�صكو-وكاالت:

توقع �لرئي�س �لرو�شي فالدمر بوتني رفع �لعقوبات �لقت�شادية تدريجياً 
على �لبالد، وعودة �لعالقات بني رو�شيا و�لدول �لغربية لطبيعتها، وذلك 
يف ت�شريحات لو�شائل �إعالم �شينية قبل زيارته لبكني. وقال بوتني يف حو�ر 
�لعقوبات �حلالية �شد رو�شيا  �إن  �م�س  ن�شرته �شبكة ت�شاينا ميديا غروب 
تدريجياً،  �شرُتفع  �لعقوبات  هذه  مثل  �أن  و�أ�شاف  تخيفنا.  �أو  تفاجئنا  ل 
مو�شحاً: كما �شُنطبع �لعالقات مع جميع �شركائنا، مبا يف ذلك �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية، �إ�شافًة �إىل �لدول �لتي تطيع �أمريكا وتفر�س عقوبات 
علينا. ويف ظل �خلالف بني �أمريكا وحلفائها �لتقليديني حول �لر�شوم على 
�لو�رد�ت، قال بوتني �إن �لدول �لأخرى “بد�أت �أي�شاً يف تكبد �خل�شائر �لتي 

بد�أت �أمريكا بالت�شبب فيها، و�لتي �شت�شّر عاجاًل �أو �آجاًل باجلميع، مبا يف 
ذلك �لدولة �لبادئة«. ومن �ملقرر �أن ي�شل بوتني لل�شني بعد غد �جلمعة 
�شنغهاي  �ل�شنوي ملنظمة  �للقاء  �أي��ام، يح�شر خاللها  زي��ارة ملدة ثالثة  يف 
�أور��شيا. و�أ�شار بوتني  للتعاون، وهى كتلة ع�شكرية و�قت�شادية تركز على 
يف  دولر  مليار   87 �إىل  �رتفع  ورو�شيا  �ل�شني  بني  �لتجارة  حجم  �أن  �إىل 
�لعام �ملا�شي. وتهدف �لدولتان �إىل �لتعاون يف جمالت مثل �لبنية �لتحتية 

و�لطاقة و�لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا.
�إنه يدعم جهود  وعن �ملفاو�شات �لأخرة مع كوريا �ل�شمالية، قال بوتني 
لنزع  طريقة”  “خريطة  و�إي��ج��اد  �لإقليمية  �ل��ت��وت��ر�ت  لتخفيف  �ل�شني 
�لرئي�س  مب��ب��ادرة  باملنا�شبة  و�أ����ش���اد  �ل�شمالية،  ل��ك��وري��ا  �ل��ن��ووي  �ل�����ش��الح 

�لأمريكي دونالد تر�مب للقاء زعيم كوريا �ل�شمالية يف �شنغافورة.

الب�صري يعر�ض ا�صت�صافة حمادثات يف جن�ب ال�ص�دان 
 •• اخلرطوم-اأ ف ب:

عر�س �لرئي�س �ل�شود�ين عمر �لب�شر ��شت�شافة حمادثات �ل�شالم 
بني �لطرفني �ملتنازعني يف جنوب �ل�شود�ن �لرئي�س �شلفا كر وزعيم 
�لتمرد رياك م�شار، كما �علن م�شوؤول يف وز�رة �خلارجية �ل�شود�نية. 
ونقل عر�س �لب�شر وفد �شود�ين ز�ر جوبا . وهو ياأتي بعد �يام على 
تبني جمل�س �لم��ن �ل��دويل ق��ر�ر� مينح طريف �لنز�ع �شهر� و�حد� 
للتو�شل �ىل �تفاق �شالم �و مو�جهة عقوبات. و�شم �لوفد �ل�شود�ين 
قو�س  �شالح  �لفريق  و�شم  �ل��دخ��ري  �ل��دردي��ري  �خلارجية  وزي��ر 
وز�رة  با�شم  �لناطق  وق��ال  �لوطني.  و�ملخابر�ت  �لأم��ن  جهاز  مدير 
�خلارجية �ل�شود�نية قريب �هلل خ�شر �ن “�لوفد حمل ر�شالة �شفهية 

من رئي�س �جلمهورية �مل�شر عمر �لب�شر لأخيه �لرئي�س �شلفا كر 
ميارديت رئي�س جمهورية جنوب �ل�شود�ن تتعلق مببادرة لدعم جهود 
حتقيق �ل�شالم بني �لأطر�ف �ملت�شارعة يف جنوب �ل�شود�ن«. و��شاف 
�ملقرتح بني  �للقاء  “��شتعد�د �خلرطوم ل�شت�شافة  �كد  �لب�شر  �ن 
�ملعار�شة �جلنوب �شود�نية رياك م�شار«.  �لرئي�س �شلفا كر وزعيم 
“تقدم بال�شكر و�لتقدير للرئي�س عمر �لب�شر  وتابع �ن �شلفا كر 
على �ملبادرة  موؤكد� ��شتعد�د حكومته للم�شاركة فيها و�إجناحها من 
وك��ان جمل�س  �ل�شود�ن«.  و�ل�شتقر�ر يف جنوب  �لأم��ن  �جل حتقيق 
�لوليات  م��ن  بطلب  ق���ر�ر  م�����ش��روع  �مل��ا���ش��ي  �خلمي�س  تبنى  �لم���ن 
مهلة  �ل�شود�ن  جنوب  دول��ة  يف  �ملتحاربة  ل��الأط��ر�ف  يحدد  �ملتحدة 

تنتهي يف 30 يونيو لإنهاء �لقتتال �أو مو�جهة عقوبات حمتملة.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
��شتخدم     »مطاردة �ل�شاحر�ت”. 
دونالد تر�مب هذه �لعبارة حو�يل 
15 مرة يف مايو على تويرت عند 
�ل�����ذي يجريه  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ن��اول��ه 
�لفيدر�يل،  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
�لد�خلي،  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  وج���ه���از 
ب���ق���ي���ادة �مل���دع���ي �خل���ا����س روب����رت 
�أي  بي  مولر. مت تعيني مدير �ف 
هذ�،   )2013-2001( �ل�شابق 
�ملو�شوم بالنزيه و�لنظيف، من قبل 
وز�رة �لعدل يف 17 مايو 2017، 
�لتو�طوؤ  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  ل��ي�����ش��ّل��ط 
�ملر�شح  حملة  فريق  ب��ني  �ملحتمل 

�جلمهوري و�حلكومة �لرو�شية.
   بات “�لتحقيق �لرو�شي” ي�شكل 
هو�شا وهاج�شا لدونالد تر�مب. �نه 
“عدمي �لفائدة، مثر لال�شمئز�ز 
كلمات  ميلك  ل  قانوين”:  وغ��ر 
�أك�����ر ق�����ش��وة ����ش���ده. �لث���ن���ني، 4 
�أبعد من  يونيو، ذهب يف جتريحه 
ذل���ك، ويف ت��غ��ري��دة ج��دي��دة، حكم 
باأكمله بانه  �لرئي�س على �لإجر�ء 
“غر د�شتوري” وباأحرف كبرة.

�أعقاب  ه��ذه يف  ر�شالته  وج���اءت     
����ش���ح���ي���ف���ة وول  ن�������ش���رت���ه  ع����م����ود 
�شكك  ح���ي���ث  ����ش���رتي���ت ج�����ورن�����ال، 
حمام  وه���و  ك��الب��ري�����ش��ي،  �شتيفن 
�لتحقيق،  ق��ان��ون��ي��ة  يف  حم���اف���ظ، 
�مل�شوؤول  على  �لت�شديق  يتم  �ذ مل 
من  ر�ي���ه،  ح�شب  من�شبه،  يف  عنه 

قبل جمل�س �ل�شيوخ.
   يف وقت �شابق، كان دونالد تر�مب 
بناء  �لتاأكيد،  خ��الل  من  فاجاأ  قد 
من  “�لعديد  حتليل  �شالبة  على 
�لفقهاء �لبارزين”، �أنه، “من حقه 
�ملطلق ��شد�ر عفو عن نف�شه” �أو، 

بعبارة �أخرى، �أنه فوق �لقانون.
�ل����ه����ائ����ل من  �ل����ك����م     م�����ع ه������ذ� 
�لوليات  رئي�س  يعطي  �لر�شائل، 
باأنه ي�شعر فعال  �ملتحدة �لنطباع 
�شيء  ذل�����ك، ل  وم����ع  ب��ال��ت��ه��دي��د. 
فر�شية  لعتماد  �لآن،  حتى  ج��اء، 
�لكرملني  ب��ني  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ت��و�ط��وؤ 
و�م����رب�ط����ور �ل���ع���ق���ار�ت م���ن �جل 
كلينتون  هيالري  خ�شارة  �شناعة 

�ملر�شحة �لدميقر�طية.

اتهام 19 �صخ�صا
   ومثل هذ� �لكت�شاف، قد يوؤدي 
قبل  م����ن  �ل���رئ���ي�������س  �إق�����ال�����ة  �إىل 
�لكونغر�س. و�شبق �ن �أجرب �إطالق 
نيك�شون  ريت�شارد  �لإق��ال��ة  �إج���ر�ء 
على �ل�شتقالة عام 1974 خالل 

ق�شية ووترغيت �ل�شهرة.
    لقد ���ش��درت لئ��ح��ة �ت��ه��ام �شد 
ت�شعة ع�شر �شخ�شا وثالث �شركات 
�أع�شاء  و�أربعة  “رو�شيا غيت”.  يف 
مدير  معنّيون:  ت��ر�م��ب  حملة  يف 
مانافورت،  ب��ول  �ل�شابق،  �حلملة 
غيت�س،  ري����ت���������ش����ارد  و�����ش����ري����ك����ه 
بالإ�شافة �إىل م�شت�شارين �شابقني، 
جورج بابادوبولو�س ومايكل فلني. 
وقد و�فق �لثالثة �لخرين على 
�ل��ع��د�ل��ة، لكن لو�ئح  �ل��ت��ع��اون م��ع 
حاليا  تت�شمن  ل  �شدهم  �لت��ه��ام 

تهمة تو�طئ مبا�شر مع رو�شيا.
   وم���ع �ن��ط��الق �شنته �ل��ث��ان��ي��ة يف 

وب��ع��ي��د� ع���ن و���ش��ع ك���ل ب��ي�����ش��ه يف 
�شلة و�حدة، مل ين�س رجل �لأعمال 
على  �ملحامني  من  فريق  توظيف 
من  �لتما�س  �أي  ملو�جهة  ��شتعد�د 
هذ�  ح�����اول  و�إذ�  م���ول���ر.  روب������رت 
�أمام  ك�شاهد،  ����ش��ت��دع��اءه،  �لأخ���ر 
ك��������ربى، ميكن  ه���ي���ئ���ة حم���ل���ف���ني 
للرئي�س �ن يعرت�س ويرف�س على 
�أ�شا�س �أن ذلك يقّو�س قدرته على 
غام�شة  و�لن�شو�س  �لبالد.  �إد�رة 
هي  �لعليا  �ملحكمة  �أن  درج���ة  �إىل 
وحدها �لتي ميكنها، كملجاأ �أخر، 

�أن تقرر �شالمة هذ� �لطلب.
لدونالد  ُي�����ش��ت��م��ع  �أن  ي��ف�����ش��ل     
�لتفاو�س  مت  ح������و�ر  يف  ت����ر�م����ب 
ب�������ش���اأن���ه م�����ش��ب��ق��ا. وي�����ّدع�����ي �أح����د 
حمامييه، عمدة نيويورك �ل�شابق، 
رودي جولياين، �أنه م�شتعد لقبول 
�إذ� كان يقت�شر على  هذ� �لعر�س، 

جانبني: �لتو�طوؤ و�لعرقلة. 
  وي�شعى روبرت مولر �إىل حتديد 
�إذ� كانت �إقالة �لرئي�س �ل�شابق  ما 
مل���ك���ت���ب �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات �ل�����ف�����در�يل 
 2017 ج��ي��م�����س ك��وم��ي يف م��اي��و 
من  �لق�شاء  لعمل  تعطيل  مبثابة 
جانب �لرئي�س - �أدت تلك �لقالة 

�إىل تعيني مولر كمدعي خا�س.

اقالة مولر؟
رئي�س  وح����رم����ة  ح�������ش���ان���ة  �إن     
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، ع��ل��ى خالف 
نظره �لفرن�شي، لي�شت مكتوبة يف 
�لد�شتور. وم�شاألة ما �إذ� كان ميكن 
ُتق�ّشم  ل��ل��رئ��ي�����س  �لت���ه���ام  ت��وج��ي��ه 
�لأمريكيني.  �حل��ق��وق��ي��ني  �أب������رز 
و����ش��ت��ن��ت��ج��ت م���ذك���رت���ان ل������وز�رة 
ف�شيحة  خ�����الل  ك��ت��ب��ت��ا  �ل����ع����دل، 
لوين�شكي،  وم��ون��ي��ك��ا  ووت���رغ���ي���ت 
�شميت با�شم �ملتدربة �لتي مار�شت 
�جلن�س مع بيل كلينتون يف �ملكتب 
�لبي�شاوي، �أن �لرئي�س ل ميكن �أن 
و�دعاء..  مالحقة  مو�شوع  يكون 
لكنهم ل ميلكون �شلطة على قر�ر 

�ملحكمة �لعليا.
   وع��ل��ى غ����ر�ر ب��ي��ل ك��ل��ي��ن��ت��ون من 
تر�مب:  دونالد  عزل  ميكن  قبله، 
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  ت�����ش��وي��ت  ف��ق��ط 
حد  ب���و����ش���ع   1999 ع�����ام  ���ش��م��ح 
لإج���ر�ء ع��زل �ل��دمي��ق��ر�ط��ي. و�إذ� 
�لأغ��ل��ب��ي��ة يف  خ�شر �جل��م��ه��وري��ون 
نوفمرب،  �نتخابات  يف  �لكونغر�س 
ف���ال مي��ك��ن ����ش��ت��ب��ع��اد �لإق���ال���ة ... 
�ل����ذي  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  �أن  ب���اف���رت�����س 
ي����ج����ري����ه م����ك����ت����ب �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات 

�لفيدر�يل خل�س �ىل �د�نته.
   لتفادي مثل هذ� �لرت�س، ميكن 
و��شتبد�له  م��ول��ر  �إق��ال��ة  للرئي�س 
ب���رج���ل م���ن���ا����ش���ر ل�����ه. وم�����ن غر 
�شروريا،  ذل���ك  ي��ك��ون  �أن  �مل��رج��ح 
ب��امل��ائ��ة من   44 يعتقد  و�ل�����ش��ب��ب: 
�لرو�شي  �لتحقيق  �أن  �لأمريكيني 
“مربر”، و�أن 53 باملائة مقتنعون 
ح�شب  �شيا�شية”،  “دو�فع  له  ب��اأن 
��شتطالع للر�ي �أجرته �شبكة �شي 

بي �إ�س. 
�ل�شاحر�ت”،  “مطاردة  ���ش��د     
�لر�أي  تر�مب مبعركة  دونالد  فاز 

�لعام.. حاليا.
عن لك�صربي�ض

مولر  روب���رت  يتحّفظ  �لتحقيق، 
�ليه.  تو�شل  ما  حول  كبر  ب�شكل 
وم�����ع ذل������ك، مل ي��ن��ت��ظ��ر دون���ال���د 
�لخر  ه��ذ�  يك�شف  حتى  ت��ر�م��ب 
�ل��ن��ق��اب ع��ن ل��ع��ب��ت��ه، ل��ي��ه��اج��م��ه يف 
دميوقلي�س  �شيف  لإز�ل���ة  حماولة 

هذ� بكل �لو�شائل �لقانونية.
�لرو�شي،  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ولإف�������ش���اد     
ي��ر�ه��ن �جل��م��ه��وري��ون ك��ث��ر� على 
���ش��ي�����ش��دره قريباً  �ل����ذي  �ل��ت��ق��ري��ر 
هورويتز.  م��اي��ك��ل  �ل���ع���ام  �مل��ف��ت�����س 
بالنز�هة  �ملو�شوف  �ل��رج��ل،  فهذ� 
�شيك�شف   - م��ول��ر  روب����رت  م��ث��ل   -
ف��رق مكتب  �رتكبتها  �أي جت��اوز�ت 
�ل���ف���ي���در�يل يف حق  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

�أي  ب��ي  �ف  ع��م��ل  ع��ل��ى  للت�شوي�س 
وعرقلته. وهكذ� �شرخ يف منت�شف 
�ل�شيا�شي:  �لغ���ت���ي���ال  �ن����ه  م���اي���و 
حلظتها  �ل�����ش��ح��اف��ة  ك�شفت  ف��ق��د 
�مل���خ���اب���ر�ت  ل���وك���ال���ة  خم�����رب�  �أن 
حتقيق  �إط����ار  يف  يعمل  �مل��رك��زي��ة، 
قد  �لفيدر�يل،  �لتحقيقات  مكتب 
�ق���رتب م��ن �أع�����ش��اء ف��ري��ق حملته 
��شتدعى  م��ب��ا���ش��رة،  �لن��ت��خ��اب��ي��ة. 
�ل��رئ��ي�����س ن��ائ��ب وزي���ر �ل��ع��دل، رود 
روزن�������ش���ت���اي���ن، وح�����ش��ل م��ن��ه على 
لي�شمل  ه��وروي��ت��ز  حتقيق  تو�شيع 

مثل هذه �لتهامات.
حتقيقات  �أن  ي���ق���ول  ����ش���يء  ل    
تر�مب.  �شتفيد  وه��وب��ر  ه��وروي��ت��ز 

عن حتيز �شيا�شي حمتمل. وذكر�، 
�أخ�������رى، �حلاجة  �أم������ور  ب���ني  م���ن 
�لتهديد  م��ن  �ل��ب��الد  ح��م��اي��ة  �إىل 
�مرب�طور  م�شاعدو  ميثله  �ل���ذي 
�بله.  باأنه  ي�شفاه  �لذي  �لعقار�ت، 
حتقيقه،  ن���ز�ه���ة  ع��ل��ى  وح���ف���اظ���ا 
يوليو  يف  م����ول����ر  �����ش���ت���ب���ع���ده���م���ا 

�ملا�شي.

�لتنظيمية،  و�ل��ل��و�ئ��ح  �ل��ق��و�ن��ني 
ت�شيء  �ن  �أن طبيعتها ميكن  وه��ل 
ل�شالمة �لتحقيقات �لتي �نطلقت 

عام 2016.
م����ن كبار  ت����ب����ادل و�ح������د     وق�����د 
وليز�  ���ش��رتزوك،  بيرت  �ملحققني، 
�ملكتب،  ب��ي��غ، وه����ي حم��ام��ي��ة م���ن 
ع��ل��ى ع��الق��ة خ���ارج ن��ط��اق �ل����زو�ج، 
تك�شف  �لتي  �لر�شائل  تبادل مئات 

مار�س،  يف  �شي�شيون،  جيف  �لعدل 
جون  يوتاه،  يف  �لفيدر�يل  �ملدعي 
�نتهاكات  �أي  ع��ن  بالبحث  ه��وب��ر، 
حمتملة �رتكبها مكتب �لتحقيقات 
�شلطته  وت��ن�����ش��اف  �ل����ف����ي����در�يل. 
مايكل  ���ش��ل��ط��ة  �إىل  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
ه���وروي���ت���ز، �أك����ر �إد�ري�������ة، و�ل���ذي 

يتبادل معه.
   ل ُيفّوت دونالد تر�مب �أي فر�شة 

تعطيل عمل مكتب 
التحقيقات الفدرايل

    يقاتل مع�شكر تر�مب لإخ�شاع 
�أنف�شهم للتحقيق ورمبا  �ملحققني 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة. وحتت  ل��ل��م��الح��ق��ة 
�جلمهوريني  �ل��ربمل��ان��ي��ني  �شغط 
�ل����ذي����ن ك����ان����و� ي���ط���ال���ب���ون مب����ا ل 
م�������دع خا�س  ت���ع���ي���ني  ع�����ن  ي����ق����ل 
ب���ال���ت���و�زي م���ع م���ول���ر، ك��ل��ف وزير 

تر�مب ك�شب حاليا معركة �لر�ي �لعام مدير �حلملة �ل�شابق بول مانافورت

مايكل هورويتز  حتقيق د�خل �لتحقيق

مولر يق�س م�شجع �لرئي�س

مايكل فلني من بني �ملتهمني

مل ينتظر ترامب اأن يك�صف مولر النقاب عن لعبته، ليهاجمه يف حماولة لإزالة �صيف دميوقلي�ض 
يعترب الرئي�ض الأمريكي اأن التحقيق عدمي الفائدة ومثري لال�صمئزاز وغري قانوين وغري د�صتوري

  حتقيق ي�صكنه حد الهو�ض:

دونالد ترامب و�صيف ال�صاحر روبرت م�لر...!

يف م�اجهة »مطاردة ال�صاحرات«، فاز 
دونالد ترامب مبعركة الراأي العام.. حاليا

ال ميكن ا�صتبعاد االإقالة اإذا خ�صر اجلمه�ري�ن 
االأغلبية يف الك�نغر�ض يف انتخابات ن�فمرب 

للرئي�ض  ميــكــن 
ـــض  ـــ� ـــرف ي اأن 
ــــاءه  ــــدع ــــت ــــص ا�
كـــ�ـــصـــاهـــد عــلــى 
ذلك  اأن  اأ�ــصــا�ــض 
قدرته  يــقــّو�ــض 
على اإدارة البالد

بهذا الكم الهائل 
مــــن الــر�ــصــائــل 
 ، ت يحا لت�صر ا و
ــب  ــرام يــعــطــي ت
باأنه  ــاع  ــب ــط الن
ــال  ــع ـــر ف ـــع ـــص ـــ� ي
ــــد ــــدي ــــه ــــت ــــال ب
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العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4018  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لتاأجر  �ل�شاخن  1-�خل��ط   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ف��وزي ب��ن �ل�شاديل �ملثلوثي ق��د �أق���ام عليك 
�ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )92000( 
دره�����م وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000( دره�����م و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�شة  �ل�شكوى:mb181508121ae.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.B.10:بالقاعة ���س   10.30 �ل�شاعة   2018/6/11
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1408  ا�شتئناف جتاري    
�شامن  وكفيل  �شريك  ب�شفته  �ن��اد  بوبيندر  مالهوتر�  �شونيل   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�س.ذ.م.م  �لتجارية  �شركة مال�شون�س  ���س.ذ.م.م 2-  �لتجارية  �شركة مال�شون�س  ملديونية 
�لتجارية  مال�شون�س  �شركة  ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته  مالهوتر�  �شونيل  تانوج   -3
�شركة  ملديونية  �شامن  وكفيل  �شريك  ب�شفته  مالهوتر�  ن��اث  بوبيندر�   -4 �����س.ذ.م.م 
كمال  نيل   / �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  �لتجارية  مال�شون�س 
مالهوتر� وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم 2015/995 جتاري كلي علما بانه �لدعوى معاده من �لتميز  - وحددت لها جل�شه يوم 
ch2.D.19 وعليه  �لربعاء �ملو�فق 2018/6/13 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 

يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1626  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اولت  �لب�شاره  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد خليل �هلل حممد ��شحاق قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )16412( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1350( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1706  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �لبناء  مل��ق��اولت  بالنكو  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
قد  �له��و�ين  �لتنفيذ/م�شطفى عزت م�شطفى  �ن طالب  �لقامة مبا 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5243( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )900( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1968  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- و�ريف غروب �نرتنا�شيونال م.د.م.�س جمهول حمل 
عبد�للطيف  حممد  �حلميدي  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
خ�شر قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )96408.5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )6950( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/259 تنفيذ �شرعي
�ىل �ملنفذ �شده/1- كمال مو�شى عبد �لبيوك  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/هبه علي رباح كحيل وميثله:حممد ر��شد �شامل علي �لعوي�س   
تنفيذ �حلكم  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليكم  ق��د 
�ل�شادر يف �لدعوى رق��م:912/2017 �حو�ل نف�س م�شلمني ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
�ل�شتحقاق  تاريخ  من  و�مل�شاريف  للر�شوم  �شامال  دره��م   )36620( وق��دره  به 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/1792 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- مرمي بنت خالد بن ز�يد بن �شقر �ل نهيان  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري �س.م.ع وميثله:حممد عي�شى 
�شلطان �ل�شويدي قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2018/5/16 �خطاركم 
ل�شد�د )309101345.48( درهم خالل �شهر من تاريخ �لعالن و�ل بيع �لعقار 
حمل �لرهن عن طريق �ملز�يدة باملز�د �لعلني وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون 
�جر�ء�ت مدنية وهي عبارة عن ح�شة يف قطعة �ر�س رقم 131 - �ملنطقة و�دي 

�لعمردي وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/270  تظلم جتاري

مور��شوفا   -2 يفغينيفت�س  فيات�شي�شالف  1-ك��ري��ل��ي��وك   / ���ش��ده  �ملتظلم  �ىل 
�شكوبيليف  دميرتى   / �ملتظلم  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  بافلوفنا  �وك�شانا 
وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان �لها�شمي قد �أقام عليكم �لتظلم 
 2018/222 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر  من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور 
و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2018/6/24   �ل�شاعة 
�أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذ�    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �س 
قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/70  ا�شكاالت عقارية

�ىل �مل�شت�شكل �شده:تر�يدنت �نرتنا�شيونال هولدينجز �س.م.ح
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �مل�شت�شكل:ديفيد مارك تووير�س
نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �لحد �ملو�فق:2018/6/24 �ل�شاعة:11:00 
عليكم  يتوجب  و�ل��ت��ي  �ع���اله  �ل���ش��ك��ال  يف  للنظر   ch1.A.5:بالقاعة ���س 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��ر�ر  �شي�شدر  �حل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها 

�أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1795 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- خالد حممود فتح �هلل  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ليلي �أ�شعد �شعيد عبد�هلل وميثله:ر��شد عبد�هلل علي 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لنعيمي    هوي�شل 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )241648( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة 1-بف�شخ عقد �ل�شر�كة �ملوؤرخ 2015/6/7م. وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1254 تنفيذ جتاري
عامر   -2 �لفني  لالنتاج  �لفنية  ه��ارم��وين  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عبد�لكرمي حممد جعفر  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

�شركة ميد �ي�شت ��شتوديوز وميثله:ح�شن علي مطر �لريامي   قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة   وعليه  �لتنفيذ  وق��دره )821075( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1633 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- جمال عبد�هلل �شر�رة  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�بر�هيم  و�مل��ق��اولت  �لعامة  للتجارة  بيماد  �لتنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  �ن 
�أقام  قد  �شيفان    بن  �حمد  �بر�هيم  وميثله:غازي  قدومي  عبد�لر�زق 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1270648( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

              يف الدعوى رقم 2018/43 تنفيذ احكام املركز املايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- ر�تب �ألنا  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�بوبكر  وميثله:يا�شني  �ملحدودة  �شرت�س  رودين  �لتنفيذ/فوك�س 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �حلامد  �شامل 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )98883.19( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1723 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- جوزيف كليندين�شت ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شاحب 
موؤ�ش�شة  مدير  وب�شفته  �مل��ح��دوده  وم�شاركوه  كاليندين�شت  موؤ�ش�شة  ومالك 
كاليندن�شت للو�شاطة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/هربرت 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل��ع��ام��ري    مو�شى  عي�شى  وميثله:مو�شى  فوهرمان 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )614091( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1844 تنفيذ جتاري
ر�جيفان   -2 ذ.م.م  و�ل��زج��اج  لالملنيوم   M تربل  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 M بيالنكو نار�يان كوتور - ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير و�شريك تربل
لالملنيوم و�لزجاج ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فاريتي 
�نرتن�شنال للتجارة ���س.ذ.م.م وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
�و خزينة �ملحكمة   وعليه فان  �لتنفيذ  وق��دره )420831.5( درهم �ىل طالب 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1399  تنفيذ جتاري   
كلي  جت��اري  رق������م:2014/1327  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  �لق�شية:تنفيذ  مو�شوع 
به  �ملننفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  جت��اري،  ��شتئناف   2016/487  +  380 رقم  بال�شتئناف  و�ملعدل 

وقدره )143371623.64( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �مل�شرق �س.م.ع

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- موؤ�ش�شة �شيمفوين للعقار�ت جمهول حمل �لقامة
مو�شوع �لعالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن عقار مبنطقة جبل علي 
�ل�شناعية �لوىل رقم �لر�س 548 وذلك يف حدود �ملبلغ )143371623.64( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/86  مدين جزئي 
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ماجني  علي  �شيكندر  �شيكندر  حمتاب  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�لنعيمي  �ل�شرهان  عبد�لرحمن  حممد  وميثله:عبد�لرحمن  م��ارت  ك��ار  �ملدعي/موؤ�ش�شة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/4/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/ موؤ�ش�شة كار مارت بالز�م �ملدعي عليه �لول بان يوؤدي للمدعية مبلغ )67136.40( 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ )4000( دره��م وب��ال��ز�م �ملدعي  ب��ان  دره��م وب��ال��ز�م �ملدعي عليه �لثاين 
عليه �لثالث بان يوؤدي للمدعيه مبلغ )5000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية حتى متام �ل�شد�د على �ل تتجاوز ��شل �ملبالغ �ملق�شي به و�لزمتهم 
�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/63  مدين كلي

�حمد  �ملدعي/�شور�ب  �ن  �لقامة مبا  ناير جمهول حمل  �شيور�م  عليه/فا�شو  �ملدعي  �ىل 
حممد عبدول وميثله:عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد بن خلفان �لزعابي قد �أقام عليك 
مببلغ  و�لت�شامم  بالت�شامن  جميعا  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )500000( وق��دره 
�حل��ادث:2016/5/5 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت 
 ch.2.E.21:بالقاعة �ل�شاعة:09:30�س  �مل��و�ف��ق:2018/6/12  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل )علما بان �لدعوى مت �عادتها �ىل 

رول �جلل�شات للنظر يف �لطلبات �ملو�شوعية �لتي �غفلها �ملحكمة(. 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/887  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/حممد كامر�ن يو�شف مالك حممد يو�شف جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/عرب جند للنقل �لربي �لعام �س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )135.000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
لها  �لتام.وحددت  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
 ch.2.D.17:بالقاعة �ل�شاعة:08:30�س  �مل��و�ف��ق:2018/7/2  �لثنني  يوم  جل�شة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/229  ا�شتئناف عقاري    
ورثة  م��ن  ب�شفته  باجلافلة  �شيف  �شالح  حممد  علي   -1 �مل��دخ��ل/  �خل�شم  �ىل 
�مل�شتاأنف /  �ن  �شيف باجلافلة جمهول حمل �لقامة مبا  �ملرحوم حممد �شالح 
مديه حممد �شالح �شيف �جلافله - من ورثة �ملرحوم/حممد �شالح �شيف �جلافلة 
وميثله:روؤيا عبد�هلل حممد �لعو�شي قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
2015/85 عقاري كلي بتاريخ:2017/5/8  - وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي  بالقاعة رقم  �ل�شاعة 10.00 �شباحا    2018/6/12

ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2439  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- جنيبة عبد�هلل حممد �شليمان �لبلو�شي جمهول حمل 

�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:عبد�هلل خمي�س 

 2017/789 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد  علي  �ل  �لناخي  غريب 

جتاري جزئي ب��ت��اري��خ:2017/12/26  - وح��ددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 

2018/6/25 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي 

ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/313  تظلم جتاري

ذ.م.م  )�وتوبال�س(  �ل�شيار�ت  لتجارة  �خلليجية  1-�ل�شركة   / �شده  �ملتظلم  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم / �شركة جي �أند �أف للنقليات ذ.م.م )حاليا( 
موؤ�ش�شة �لر�ئد للنقليات )�شابقا( قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه 
تظلم من �لقر�ر �ل�شادر من قا�شي �لمور �مل�شتعجلة بتاريخ:2018/5/8 برف�س 
طلب �مر على عري�شة رقم:273/2018 حجز حتفظي جتاري. وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2018/6/24   �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.A.5  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
، ويف حالة تخلفك فاأن  �لأق��ل  �أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1732 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- مايانك �شينغ �نيل �شينغ  جمهول حمل �لقامة 
�أق���ام عليك  ب��ه��اج��ات   ق��د  �لتنفيذ/�شونيل م��ورل��ي��د�ر  مب��ا �ن طالب 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )53020( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12346 بتاريخ 2018/6/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/2117  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-حممد �شعيب با�شاه �شر  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف / �جمد خان للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م  قد ��شتاأنف/ �حلكم 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2016/2263 عمايل جزئي بتاريخ:2017/11/12     

وحددت لها جل�شه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/6/10 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:   

�أح���م���د ب���ن �شعود  ب��رع��اي��ة �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شعب  فوزه  �إثر  وذلك  �لقا�شمي، 
بعد   2-4 للحد�ئق  �ملهند�س  على 
�إثر  �إ���ش��اف��ي��ني  ل�شوطني  �لتمديد 
بالتعادل  �لأ���ش��ل��ي  �ل��وق��ت  �ن��ت��ه��اء 
بني  م���ث���رة  �أج������و�ء  و����ش���ط   2-2
�لفريقني يف �شباق �لتتويج باللقب 
قيمة  دره�������م  �أل�������ف   30 وح�������ش���د 
وت�شلم  ل����ل����دورة.   �مل��ال��ي��ة  �جل���ائ���زة 
�ملركز  كاأ�س  علي  بن  �شام�س  لعبو 
�ل��ذه��ب��ي��ة من  و�مل��ي��د�ل��ي��ات   �لأول 
�لهيئة  ع�����ش��و  �ل���زع���اب���ي،  ع���دن���ان 
�لعامة للريا�شة و�أحمد حممد بن 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  جمعة، 
جمعة،  ب��ن  ع��ب��د�هلل  وفهد  �لرم�س 
�لنادي،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ملنظمة، يف حني مت  �للجنة  رئي�س 
للحد�ئق  �مل��ه��ن��د���س  ف��ري��ق  ت��ك��رمي 
�مل��رك��ز �لثاين  ب��ك��اأ���س وم��ي��د�ل��ي��ات 
جانب  �إىل  �ل��ف�����ش��ي��ة،  و�مل��ي��د�ل��ي��ات 
و�ملوؤلف  �لتحكيمي  �لطاقم  تكرمي 
من �حلكم �لدويل عبد�هلل �لعاجل، 
ف�شاًل عن م�شاعديه علي �لنعيمي 

و�شعيد �ملن�شوري. 
�خلتامي  �ليوم  فعاليات  و�أنطلقت 
قبل  �ملو�شيقية  بالفعاليات  للدورة 
للنهائي  �ل��ت��ن��ازيل  �ل��ع��د  ي���ب���د�أ  �أن 
�مللعب  �أر�س  �إىل  بدخول �لفريقني 

�لر�شمية  �ل������دوري������ات  ب���ط���ري���ق���ة 
لأفكار  حت�����ش��ب  م���ع���ربة  ل��ق��ط��ة  يف 
برئا�شة  �ملنظمة  �للجنة  وترتيبات 

فهد عبد�هلل بن جمعة. 
و�م��ت��دح ع��دن��ان �ل��زع��اب��ي �لأج���و�ء 
�أج���و�ء دورة ع��ام ز�يد  �لتي ر�ف��ق��ت 
و�ل���ت���ن���ظ���ي���م �جليد  �ل����ق����دم  ل���ك���رة 
يف  و�مل��ت��ن��وع��ة  �ملختلفة  للفعاليات 
�ل��ن��ادي وق���ال �إن��ه��ا عك�شت �لإب���د�ع 
ل�������ش���ب���اب �ل���رم�������س وهم  �جل���م���ي���ل 
ينقلون �جلميع �إىل رحاب �لتناف�س 
على  ويحر�شون  �لر�ئع  �لريا�شي 
مبمار�شة  �ل�شباب  طموحات  تلبية 

�شهر  يف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �لأن�������ش���ط���ة 
�ملوؤ�ش�س  �لو�لد  رم�شان ويف مئوية 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
ثر�ه،.   �هلل  نهيان،طيب  �آل  �شلطان 
بن جمعة عن  �أحمد حممد  وع��رب 
�لزعابي  ع��دن��ان  ت��ق��دي��ره حل��ر���س 
على متابعة �للقاء �خلتامي لدورة 
ع���ام  ز�ي���د يف ن���ادي �ل��رم�����س، وقال 
يعك�س  حت��ق��ق  �ل�����ذي  �ل���ن���ج���اح  �إن 
كل  ب��ت��ق��دمي  �لإد�رة  جمل�س  روؤي����ة 
�لأه����د�ف  �أن يحقق  ���ش��اأن��ه  م��ا م��ن 
ع����ام ز�يد  ل��ل��ري��ا���ش��ة يف  �ل�����ش��ام��ي��ة 
ومنح �ل�شباب فر�شة جيدة ملمار�شة 

�لأن�شطة �لريا�شية يف �أجو�ء ر�ئعة 
�لفرق  ب��ني  �ل�شريفة  �ملناف�شة  م��ن 

�مل�شاركة. 
وو����ش���ف ف��ه��د ع���ب���د�هلل ب���ن جمعة 
باأنها تعك�س  ز�ي��د  ع��ام  �أج���و�ء دورة 
قيمة �جلهود �لتي بذلت من جميع 
�لعالمة  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل���ل���ج���ان 
�أن  مو�شحاً  �ل��ن��ج��اح،  م��ن  �لكاملة 
�أبناء نادي �لرم�س ي�شعرون باأجو�ء 
من  و�جتماعية  وثقافية  ريا�شية 
للريا�شيني  �لكبر  �لتجمع  خالل 
�أن  م������ن  �ن�����ط�����الق�����اً  �ل�������������دورة  يف 
و�شلوك  وق���ي���م  ر���ش��ال��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 

�أن �ل��دورة حققت  و�إب��د�ع خ�شو�شاً 
�ل��ن��ج��اح �مل��ط��ل��وب ب�����ش��ه��ادة �جلميع 
قد�مى  لقاء  و�إق��ام��ة  �لفتتاح  منذ 
جنوم منتخبنا �لوطني �لأول لكرة 
من  وغرها  �لرم�س  ون��ادي  �لقدم 

�لفعاليات �لأخرى. 
�جلهود  ع����ب����د�هلل  ف���ه���د  و�م�����ت�����دح 
�ل��ك��ب��رة �ل��ت��ي ب��ذل��ت م��ن �جلميع 
ل��دع��م جن���اح �حل����دث يف ع���ام ز�يد 
�ل�����ذي ن�����ش��ت��ح�����ش��ر خ���الل���ه �ل����دور 

يف  �ملوؤ�ش�س  للو�لد  و�مل��وؤث��ر  �ل��ر�ئ��د 
�إ�شاعة �ل�شالم و�ملحبة و�لتعاون يف 

جميع �أنحاء �لعامل. 
جميع  علي  ب��ن  �شام�س  هناأ  ب���دوره 
�لغايل  �للقب  مبنا�شبة  �لالعبني 
�لذي ناله فريقه يف مناف�شة غالية 
�ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د  ����ش��م  حتمل  لأن��ه��ا 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان 
بالو�شول  تهتز  مل  ثقته  �إن  وق���ال 

�ملناف�شة  رغ��م  �لتتويج  من�شة  �إىل 
�لقوية من �لفرق �لأخرى خ�شو�شاً 

يف مرحلة �لدور ن�شف �لنهائي. 
الــعــاجــل: مــبــاريــات قــويــة يف 

الرم�صانية  
�أكد عبد�هلل �لعاجل �حلكم �لدويل 
�لكرة  �حت����اد  يف  �حل���ك���ام  جل��ن��ة  �أن 
�لتحكيمية  �لأطقم  م�شاركة  تدعم 
لكرة  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ات  يف 
�ل��ق��دم �ن��ط��الق��اً م��ن �ل��ت��ع��اون مع 

لكل  �ل���دول���ة  يف  �ملختلفة  �لأن���دي���ة 
�لتطور  �إىل  ي�����وؤدي  �أن  مي��ك��ن  م���ا 
�لريا�شي وذلك وفق �آليات عدة عن 
بالأطقم  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  ط��ل��ب  ط��ري��ق 
من  ر���ش��م��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  �لتحكيمية 
�لكرة،  �حت��اد  يف  �ملخت�شة  �جل��ه��ات 
�إن نهائي دورة عام ز�ي��د كان  وق��ال 
قوياً للغاية مع تعاظم �لرغبة من 
من�شة  �إىل  �لو�شول  يف  �لفريقني 

�لتتويج. 

�إبر�هيم  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ر  �ل����ل����و�ء  ����ش���ع���ادة  ���ش��ه��د 
�لبحث  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري 
�لفريق خمي�س  �ملرحوم  �جلنائي، ختام بطولة 
قطاع  نظمها  �ل��ت��ي  �لرم�شانية  �مل��زي��ن��ة  مطر 
�شوؤون �لبحث �جلنائي يف نادي �لو�شل �لريا�شي 
يف  �ل��ع��ام��ة  �لإد�ر�ت  م��دي��ري  بح�شور  �ل��ث��ق��ايف 

قطاع �لبحث �جلنائي ومديري مر�كز �ل�شرطة 
وعدد من �ل�شباط.

و�أ�شاد �ملن�شوري بامل�شتوى �ملُ�شرف �لذي ظهرت 
ف��ي��ه �ل��ب��ط��ول��ة وح��ر���س �ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة على 
�ملناف�شة بقوة، موؤكد�ً �أن بطولة �ملرحوم خمي�س 
تخليد�  ت��اأت��ي  �لثانية  دورت��ه��ا  يف  �مل��زي��ن��ة  مطر 

لذكرى قائد كان متفانياً يف عمله و كر�س حياته 
يف خدمة �لوطن و�لعمل �ل�شرطي، وُيعد مثاًل 

يحتذى يف �لتفاين و�لإخال�س يف �لعمل.
�ملنظمة  �للجنة  ب��دور  �ملن�شوري  �ل��ل��و�ء  و�أ���ش��اد 
�ل�شام�شي  ح�����ارب  �مل���ق���دم  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
مدير �إد�رة �لفعاليات و�لأن�شطة �ملحلية رئي�س 

�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة، م��ث��ن��ي��اً يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه على 
�ل�شر�كة و�لتعاون �لوثيق مع �إد�رة نادي �لو�شل 
�لريا�شي �لثقايف �لتي ��شت�شافت �لبطولة على 

�أر�شها.
�لبحث  �إد�رة  فريقي  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  وجمعت 
�جلنائي ومركز ند �ل�شبا و�نتهت ل�شالح فريق 

�إد�رة �لبحث �جلنائي بهدف نظيف.
�ملن�شوري  �إب��ر�ه��ي��م  خليل  �ل��ل��و�ء  �شعادة  وت���وج 
�لأول،  ب��امل��رك��ز  �جل��ن��ائ��ي  �ل��ب��ح��ث  �إد�رة  ف��ري��ق 
وكرم �لعريف علي دروي�س علي بجائزة هد�ف 
�ل��ب��ط��ول��ة، و�ل�����ش��رط��ي حم�����ش��ن حم��م��د �أحمد 
و�ل�شرطي  �لبطولة،  يف  لع��ب  �أف�شل  بجائزة 

�أف�شل  ب��ج��ائ��زة  �جل�شمي  �هلل  عبد  ح�شن  �أول 
حار�س.

ونادي  �لو�شل  ن��ادي  �ملن�شوري  �للو�ء  كرم  كما 
���ش��ب��اط ���ش��رط��ة دب����ي و�مل���ت���ع���اون���ني يف �ل�����دورة 
�لبحث  ���ش��وؤون  قطاع  م��ع  وتعاونهم  جلهودهم 

�جلنائي وم�شاهمتهم يف �إجناح �لبطولة.

�أم�س  م�شاء  رم�شانياً  ملتقى  �جل��زي��رة  ن��ادي  نظم 
بح�شور  �أب���وظ���ب���ي،  روت���ان���ا  ب����ارك  ف��ن��دق  يف  �لأول 
�أحمد �جلابر  بن  �شلطان  �لدكتور  وم�شاركة معايل 
�لتنفيذية،  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل���ن���ادي  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�جلزيرة  �شركات  �إد�ر�ت  جمال�س  و�أع�شاء  وروؤ���ش��اء 
لكرة �لقدم و�جلزيرة لالألعاب �مل�شاحبة و�جلزيرة 

كابيتال لال�شتثمار. 
هدف �مللتقى �إىل ح�شد �لطاقات و�لتاأكيد على �أهمية 
ت�شافر �جلهود من �أجل �لبناء على �إجناز�ت �لنادي 
ومكت�شباته وحتقيق �نطالقة نوعية جديدة تنتقل 
و�لتطور  �لنمو  م�شرة  من  �لتالية  �ملرحلة  �إىل  به 
ليكون منوذجاً لالأندية �لريا�شية �لناجحة حملياً 

و�إقليمياً وقارياً. 
ع�شو  �ل�����ش��اي��غ،  ع��ل��ي  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  �مللتقى  ح�شر 
�شركة  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
و�شعادة  �ل��ع��ق��اري،  و�لتطوير  لال�شتثمار  �جل��زي��رة 
�لنادي �شابقاً،  �إد�رة  ب��روك، رئي�س جمل�س  حمد بن 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لهاملي،  عتيق  ر����ش��د  و�شعادة 
�جلزيرة  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  �ل����ن����ادي 
�شركة  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �جلماعية،  لالألعاب 
خالد  فيهم:  مبن  �لقدم،  لكرة  �لريا�شية  �جلزيرة 

حم��م��د ب��ال��ع��م��ى، وح��م��د �حل���ر �ل�����ش��وي��دي، وطارق 
�شيبان، وعاي�س  �مل�شعود، و�شعيد عبد�هلل بن  �أحمد 
مبخوت �لهاجري. كما ح�شره �أع�شاء جمل�س �إد�رة 
ل��الأل��ع��اب �جل��م��اع��ي��ة، مب��ن فيهم:  �شركة �جل��زي��رة 
�لفرد�ن،  �ل�شيد  وها�شم  �لهاملي،  مبارك  حليمان 
�ليعقوبي،  هوي�شل  وع��و���س  خم��ر،  عمر  وع��ب��د�هلل 
�إد�رة  �مل���رزوق���ي، و�أع�����ش��اء جمل�س  �ب��ر�ه��ي��م  وع���ادل 
�شركة �جلزيرة لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري، مبن 
و�شهاب  �ل��ذي��اب��ي،  وط��الل  عمر،  ب��ن  �شعيد  فيهم: 
�لنادي  �أق���ط���اب  م��ن  ك��ب��ر  وع����دد  ب��و���ش��ه��اب  عي�شى 
و�أع�����ش��اء جم��ال�����س �إد�ر�ت������ه �ل�����ش��اب��ق��ني، وع����دد من 
�لالعبني �حلاليني و�لقد�مى، و�لعاملني يف �لإد�رة 
�لتنفيذية للنادي، وع�شاق وجماهر فخر �أبوظبي.

و�أل���ق���ى م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان �جل��اب��ر ك��ل��م��ة يف 
�مللتقى نقل يف بد�يتها حتيات �لقيادة �لعليا للنادي 
�آل نهيان  وعلى ر�أ�شها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ظ��ف��رة  مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة 
�ل�شيخ  و�شمو  ل��ل��ن��ادي،  �ل��ف��خ��ري  �لرئي�س  �ل�����ش��رف 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
..�إىل  �لنادي،  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
كافة �أع�شاء �لنادي مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك، 

على  وحر�شها  �لنادي  قيادة  �هتمام  معاليه  موؤكد�ً 
�لدفع قدماً مب�شرة �لإجن��از�ت من خالل تطبيق 
فاعلة  موؤ�ش�شية  �أن��ظ��م��ة  و�إر���ش��اء  �حل��وك��م��ة  م��ب��ادئ 
يف  باأد�ئه  و�لرتقاء  مكانته  وتعزيز  �لنادي  لتمكني 

كافة �ملجالت. 
�لعريق  بتاريخه  �جل��زي��رة  ن���ادي  �أن  معاليه  و�أك���د 
�لذي ميتد لأكر من 40 عاماً، وبطولته �ملحلية 
�لعليا،  �لقيادة  من  كبر  بدعم  يحظى  و�لإقليمية 
و�أنه لول هذ� �لدعم ما كان قد �شجل ��شمه �شمن 
�أندية �لنخبة يف �لدولة و�ملنطقة و�لقارة، و�أن منو 
ت��ز�م��ن م��ع نه�شة وت��ط��ور دولة  �ل���ن���ادي وت���ط���وره 
“فخر  �لإم���ار�ت و�أن��ه ي�شتحق عن كل ج��د�رة لقب 

�أبوظبي«. 
و�أو�شح معاليه �أن تعزيز مكانة �لنادي يتطلب �لعمل 
على حتقيق جمموعة من �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية، 
�أن �لأولوية �ملطلقة هي دعم كافة �لفرق  �إىل  لفتاً 
�لريا�شية لتحقيق �ملزيد من �لنجاحات و�لبطولت، 
�شتى  �لأد�ء يف  ورف��ع  �لكفاءة  �لعمل على حت�شني  و 
معاليه  م�����ش��دد�ً  �لتناف�شية،  روح  وت��ع��زي��ز  �مل��ج��الت 
وهويته  �جل��زي��رة  ن��ادي  مكانة  تر�شيخ  �أهمية  على 

�ملوؤ�ش�شية.

�ل��ث��ق��اف��ة �لإي��ج��اب��ي��ة وت�شافر  �أه��م��ي��ة  و�أك�����د ع��ل��ى 
و�لنظم  �حلوكمة  ممار�شات  �أف�شل  لإر�شاء  �جلهود 
�ل�شليم  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ب�����ش��رورة  م��ن��وه��اً  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة، 
و�ل�شرب و�لجتهاد و�ملثابرة لتحقيق هذه �لأهد�ف، 
�شركات  �إد�ر�ت  جمال�س  باأع�شاء  ثقته  ع��ن  معرباً 

�ملن�شودة.  �لأه���د�ف  حتقيق  على  وقدرتهم  �ل��ن��ادي 
�أن  “نحن كفريق عمل و�ح��د، يجب  وق��ال معاليه: 
نحافظ على مكت�شبات �لنادي ونركز على تطويرها 
من خالل �لعمل �ملوؤ�ش�شي ودعم ��شرت�تيجية �لنادي 
يف �ملرحلة �ملقبلة لي�شبح منوذجا تفتخر به ريا�شة 

�ملنا�شبة  �خلطط  و�شع  مت  �أن��ه  مو�شحاً  �لدولة”، 
�لقيادة  دع��م  وترجمة  �مل��رج��وة،  �لأه���د�ف  لتحقيق 
�أر�س  ع��ل��ى  ملمو�شة  �إجن�����از�ت  �إىل  ل��ل��ن��ادي  �لعليا 
“فخر  وجماهر  حمبي  طموحات  تر�شي  �ل��و�ق��ع 

�أبوظبي«.

بعد التمديد اإىل وقتني اإ�صافيني

فريق �صام�ض بن علي ُيت�ج بلقب دورة عام زايد لكرة القدم التي نظمها نادي الرم�ض  

جلنة الطب الريا�صي جتتمع بالك�ادر الطبية ملنتخباتنا ال�طنية
•• دبي-الفجر:

عقدت جلنة �لطب �لريا�شي يف �حتاد كرة �لقدم، 
�أم�س مبقر �لحت��اد يف �خلو�نيج بدبي،  �جتماعها 
�لها�شمي  �ل�����ش��ي��د  م�����ش��ط��ف��ى  �ل���دك���ت���ور  ب��رئ��ا���ش��ة 
وبح�شور �لكو�در �لطبية ملنتخباتنا �لوطنية، ومت 
�لأطقم  متطلبات  جميع  عر�س  �لجتماع  خ��الل 
�لوطنية، و�لوقوف  �ملنتخبات  �لعاملة مع  �لطبية 
�حللول  و�إي��ج��اد  تو�جههم  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  على 

�لالزمة لها.

ع���دة حم����اور، من  �لج��ت��م��اع مناق�شة  خ���الل  ومت 
بينها �إجر�ء �لفحو�شات �لطبية ما قبل �مل�شابقات 
بالإ�شافة  �ل���وط���ن���ي���ة،  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
و�لأجهزة  للم�شتلزمات  �حتياجاتهم  ل�شتعر��س 
�لطبية، و�ملكمالت �لغذ�ئية �لتي حتتاجها �لأجهزة 

�لطبية طو�ل فرتة �مل�شاركات �لر�شمية �لقادمة.
كما مت ��شتعر��س �آلية �لتو��شل �لد�ئمة و�مل�شتمرة 
�لدولة،  و�أن��دي��ة  للمنتخبات  �لطبية  �لأط��ق��م  بني 
�أو ع��ار���س ���ش��ح��ي لأحد  �إ���ش��اب��ة  يف ح���ال ح����دوث 
لع��ب��ي �مل��ن��ت��خ��ب��ات، ���ش��م��ن �ل��ت��ع��اون ب���ني �للجنة 

ل��ل��وق��وف على  �ل��ك��رة و�لأن���دي���ة،  �لطبية يف �حت���اد 
�حلالة �ل�شحية لالعبني قبل ��شتدعائهم لتمثيل 

�ملنتخب �لوطني.
ي��اأت��ي ذل���ك يف �إط����ار ح��ر���س �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى تقدمي 
�ل���دع���م �ل��ك��ام��ل ل��الأط��ق��م �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة مع 
�ملنتخبات قبل �ل�شتحقاقات �لهامة �لقادمة، حيث 
كاأ�س  بطولة  يف  لل�شباب  �لوطني  �ملنتخب  ي�شارك 
يف  �لأوملبي  �ملنتخب  وم�شاركة  �ملقبل،  �أكتوبر  �آ�شيا 
دورة �لألعاب �لآ�شيوية، و�ملنتخب �لوطني �لأول يف 

كاأ�س �آ�شيا 2019، يناير �لقادم يف �لإمار�ت.  

تّوج اإدارة البحث اجلنائي لفوزها باملركز الأول

الل�اء املن�ص�ري ي�صهد ختام بط�لة خمي�ض مطر املزينة الرم�صانية

» اجلزيرة« ينظم امللتقى الرم�صاين »فريق واحد.. هدف واحد.. تاريخ عريق وم�صتقبل م�صرق«
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•• راأ�ص اخليمة-الفجر:   

�أكملت �للجنة �ملنظة للقاء قد�مى نادي �لرم�س 
و�جلالية �ل�شود�نية ترتيباتها لإقامة �ملو�جهة 
�ملرتقبة يوم غٍد �جلمعة يف �شتاد نادي �لرم�س 
وذلك من خالل تهيئة �لظروف لكل ما ميكن 
�لتميز  غ���ر�ر  على  �مل��ط��ل��وب  �ل��ن��ج��اح  يحقق  �أن 
�لكبر �لذي حققه لقاء قد�مى جنوم منتخبنا 
�لوطني ونادي �لرم�س يف �فتتاح دورة عام �لتي 

�أختتمت �أم�س �لأول. 
و�أكد حممد �شامل ب�شر �لطنيجي ، لعب نادي 

�لرم�س �ل�شابق، م�شاركة �أبرز �لنجوم �لقد�مى 
من �لنادي يف �للقاء �لودي ب�شعار �إعادة �لزمن 
�إىل �لإب�����د�ع �جل��م��ي��ل �ل���ذي ك���ان ح��ا���ش��ر�ً من 
باأن  لعبي �لفريقني يف ظل �لتوقعات �لكبرة 
حتقق �ملو�جهة �لودية ن�شبة عالية من �مل�شاهدة 
�لذي  �لكبر  �ل��ن��ج��اح  �إث���ر  خ�شو�شاً  و�مل��ت��اب��ع��ة 
منتخبنا  ق��د�م��ى  ل��ق��اء  بتنظيم  �أخ�����ر�ً  ح���دث 
�فتتاح  يف  و�لرم�س  �لقدم  لكرة  �لأول  �لوطني 

دورة عام ز�يد. 
و�أ�����ش����اف: ك��ان��ت ه��ن��اك �ت�����ش��الت م���ع قد�مى 
�ل��رم�����س ل��و���ش��ع �ل��رتت��ي��ب��ات �ل��ك��ف��ي��ل��ة بنجاح 

�حلمر،  حممد  م�شاركة  وتاأكدت  �ل��ودي  �للقاء 
�شلطان،  �شامل  من�شور،  حممد  �حلمر،  �أحمد 
�شلطان،  طالب  كا�شني،  جا�شم  �لعما�س،   علي 
حمدون  �شيف  �لطنيجي،  �شالح  عا�شور،  ر��شد 
خيار�ت  لتوفر  �لآن  ج��اري��ة  �ت�شالت  وه��ن��اك 
قد�مى  م��ن  �ل��ك��روي��ة  �ملتعة  يف  للر�غبني  ع��دة 

�لرم�س”. 
�ل��ذي يحظى  بالدعم  ب�شر  �شامل  و�أ�شاد حممد 
نادي  �إد�رة  �ل�شتعر��شي من جمل�س  �للقاء  به 
وفهد  بن جمعة  �أحمد حممد  برئا�شة  �لرم�س 
عبد�هلل بن جمعة، نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة، 

�ل��ت��ي ر�فقت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إن  وق����ال 
�لروؤية  عك�شت  �لرم�س  ب��ن��ادي  ز�ي���د  ع��ام  دورة 
�لريا�شي  دوره  تفعيل  يف  ل��ل��ن��ادي  �ل�شحيحة 
و�لثقايف.  بدوره قال جمال عبيد، رئي�س �للجنة 
�خليمة،  ب��ر�أ���س  �ل�����ش��ود�ين  �ل��ن��ادي  يف  �ملنظمة 
�ل�شود�نية   و�جل��ال��ي��ة  �لرم�س  ق��د�م��ى  لقاء  �إن 
�لريا�شي  �ل��ت��اري��خ  م��ن  جميلة  مل��رح��ل��ة  ي��وث��ق 
�مل�����ش��رف، م��و���ش��ح��اً م�����ش��ارك��ة �أب����رز �ل��ن��ج��وم مع 
دفع  �لتعاي�شة،  ف���وزي  ب��وج��ود  �جل��ال��ي��ة  ف��ري��ق 
حممد  معني،  ح��امت  �شعيد”جميل”،  ح��اج  �هلل 
ماهر ح�شن،  عبد�لعزيز،  �شليمان  علي �جلاك، 

حممد  لميدو،  عبد�لرحمن  �لنويري،   �أب�شر 
للنجم  �ملرتقبة  �مل�شاركة  حانب  �إىل  �لنويري، 

�ل����دويل �لإم����ار�ت����ي ع��م��ار �ل���دوخ���ي م��ع فريق 
�جلالية �ل�شود�نية.

عمار الدوخي ي�صتعيد ذاكرة الزمن اجلميل

اكتمال ترتيبات لقاء قدامى الرم�ض واجلالية ال�ص�دانية

ختام بط�لة �صركة اأدن�ك الرم�صانية 
املفت�حة للب�لينج غدا

بلقب  ماناغيان  تري�شتان  �لفلبيني  �لالعب   توج 
�لت�شنيف  لفئة  �لرم�شانية  �أدن��وك  �شركة  بطولة 
يوم  لها  حتدد  �لتي  �لرئي�شية  �لبطولة  ختام  قبل 
غد �جلمعة ب�شالة مركز خليفة �لدويل للبولينج 
مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبو ظبي بعد �أن �شهدت 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل�����ش��ن��وي��ة م�����ش��ارك��ة �ل��ع��دي��د م��ن لعبي 
مل��زي��د م��ن �لإع����د�د  �ل��وط��ن��ي��ة �ملختلفة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
و�لحتكاك ��شتعد�د� لال�شتحقاقات �لقادمة بجانب 

وقد   ، و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �جلن�شيات  من  �لعديد 
�حتل �لالعب  �ل�شاعد عبد�هلل �ملال �ملركز �لثاين 
يف ترتيب تلك �لفئة ،وج��اء ثالثا �لالعب �لهندي 
�لفلبيني  جند  �لرتتيب  وح�شب   .. ميهتا  جو�هر 
�مل��رك��ز �خلام�س  �ل��رم��ي��ث��ي يف  وم��ط��ر  ر�ب��ع��ا  بيللي 
وح�����ش��ب ت��رت��ي��ب ب��ط��ول��ة �ل��ت�����ش��ن��ي��ف جن���د �حمد 
�شينديان  ،ومو�طنه  فيدريك  ،�لفلبيني  �لبلو�شي 

،وعبد�هلل �ملرزوقي وعا�شر� �لفلبيني ردريغو.

و�شهدت تلك �لبطولة �ملفتوحة م�شاركة و��شعة من 
خمتلف �مل�شتويات بعد �أن درجت �شركة �أدنوك على 
�لرئي�شية  �لبطولة  �شملت  و�ل��ت��ي  �شنويا  رعايتها 
�ل�شويدي  ح�شني  �ل��دويل  �لالعب  يت�شدرها  �لتي 
�ل��ث��اين و�لثالث  �شلطان  �مل��رك��ز  �مل��ه��ري يف  و�ح��م��د 
�أ�شحاب  بطولة  �أم�س  م�شاء  وج��رت  حممد خليفة 
�ل��ه��م��م ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج و�مل���ق���ام���ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �حتاد 

�ملعاقني.

للجولف  �لإم������ار�ت  ن���ادي  يف  �أم�����س  ي���وم  �نطلقت 
�ل���ع���امل���ي���ة ملحرتيف  دب������ي  »ن���ه���ائ���ي���ات  م���ن���اف�������ش���ات 
ب��ال��ت��ع��اون مع  »�أت���ك���و«  �ل��ت��ي تنظمها  �ل���ش��ك��و����س« 
�لحت���اد �ل���دويل مل��ح��رتيف �ل���ش��ك��و����س وب��دع��م من 
يونيو   9 لغاية  وت�شتمر  �لريا�شي،  دب��ي  جمل�س 
�لأو�ئ����ل  �ل��ث��م��ان��ي��ة  �مل�شنفني  �جل����اري، مب�����ش��ارك��ة 
�ل�شل�شلة  ت��رت��ي��ب  ���ش��ل��م  ع��ل��ى  و����ش���ي���د�ت(  )رج�����ال 
�لعاملي،  �لت�شنيف  مت�شدر�  ��شتهل  حيث  �لعاملية، 
م�شر،  م��ن  �ل�شربيني  ون���ور  �ل�����ش��ورب��ج��ي  حم��م��د 
على  �لأول  �أح�����رزه  ث��م��ي��ن��ني،  ب��ف��وزي��ن  حملتهما 
بينما   ،1-2 رودري��غ��ي��ز  �أجن��ل  ميغيل  �لكولومبي 

كينغ  جويل  �لنيوزيالندية  على  �ل�شربيني  ف��ازت 
للمو�جهة �لتي �شهدها نهائي  تكر�ر  ويف    .0-2
بطولة عالم �لربيطانية �ملفتوحة �ل�شهر �ملا�شي، 
متكن �ل�شوربجي، حامل �للقب، من رد �عتباره من 
�لأخ��ر )8-11،  وه��زم  رودريغيز،  �أم��ام  �خل�شارة 
يف  للطرفني  �فتتاحي  لقاء  يف   ،)7-11،11-9
و�شهد عرو�شاً  دقيقة،   49 ��شتغرق   A �ملجموعة 

ر�ئعة وتبادل طويل للكر�ت.
�لعامل  �لأوىل وبطلة  �مل�شنفة  �ل�شربيني،  وقدمت 
�أوىل م��ب��اري��ات �لفرتة  ق��وي��ة يف  م��رت��ني، ع��رو���ش��اً 
�مل�شائية يف مو�جهة كينغ، �أكدت خاللها �أنها قادمة 

�إنز�لها  عقب  لعبة  �أف�شل  لقب  عن  للدفاع  بقوة 
عاملياً.   4 بامل�شنفة  دقيقة   22 يف  �شريعة  هزمية 
وقالت �ل�شربيني �لتي و�شلت �إىل نهائي دبي �لعام 
�ملا�شي: “من �ملهم �أن �أنهي مو�شمي و�أنا يف �لقمة، 
�إذ مل ي�شبق يل �لفوز بهذ� �للقب من قبل، ورغم 
�أن �حلظ  و�شويل �إىل �لنهائي �لعام �ملا�شي، غر 
�أدخ���ر جهد�  ل��ن  �مل��رة  بالفوز، وه��ذه  مل يحالفني 

لتحقيق �لفوز، و�آمل �أن �أجنح يف ذلك.”  
�لفرتة  �شهدتها  �لتي  �لأخ��رى  �لنتائج  �أب��رز  وم��ن 
�مل�شنفة  �شرميه،  كاميل  �لفرن�شية  ف��وز  �لأوىل، 
�خل��ام�����ش��ة ع��امل��ي��اً، ع��ل��ى �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ����ش���ار� جني 

��شتغرقت  م��ب��ار�ة  يف   )10-8،12-11(  1-2
�أملانيا  م�شنف  �لتايل  �للقاء  وجمع  دقيقة.   50
�لأول �شاميون روزنر و�مل�شري كرمي عبد �جلو�د، 
�لأول  هيمن  حيث  ���ش��اب��ق��اً،  ع��امل��ي��اً  �لأول  �مل�شنف 
على جمريات �ملبار�ة نظر�ً ملعاناة عبد �جلو�د من 
�إ�شابته يف �لكتف، و�أنهى روزنر �ملو�جهة ل�شاحله 

 .6-11  ،10-12
�شنة-   -34 ما�شارو  ل��ور�  �لربيطانية  و��شتهلت 
�خلام�س  فوزها  ب��اإح��ر�ز  �للقب  عن  �لدفاع  حملة 
عاملياً،  �لثانية  �مل�شنفة  على  مباريات  �شت  �آخ��ر  يف 
وت�������ش���درت مع   ،1-2 �ل��ول��ي��ل��ي  رن���ي���م  �مل�����ش��ري��ة 

وتتطلع   ،B �ملجموعة  �شرميه  كاميل  �لفرن�شية 
لنتز�ع لقبها �لثالث على �لتو�يل يف �حلدث. 

يف  م�شتحقاً  ف���وز�ً  �لأخ���ر  �ل��ظ��ه��رة  ل��ق��اء  و�شهد 
B للم�شري علي فرج، �مل�شنف �لثاين،  �ملجموعة 
على  �حل��ائ��ز  غولتير،  غريغوري  �لفرن�شي  على 
تدم  م��ر�ت، يف مو�جهة مل  ث��الث  �لنهائيات  لقب 

�أكر من 33 دقيقة و�نتهت 0-2.  
�لثالثة،  �مل�شنفة  �ل��ط��ي��ب،  ن��ور  �مل�شرية  وتغلبت 
�ل�شاد�شة،  �مل�شنفة  جوهر،  ن��ور�ن  مو�طنتها  على 
يف   ،)4-11  ،5-11( ���ش��يء  ل  مقابل  ب�شوطني 
�لطيب  مبار�ة خاطفة )13دقيقة فقط(، وقالت 

25- �شنة- �لتي ت�شارك يف �حلدث للمرة �لأوىل: 
دبي �لعام �ملا�شي ملتابعة علي )زوجها  �إىل  “�أتيت 
�ل���الع���ب ع��ل��ي ف�����رج(، وك���ن���ت �آم�����ل �أن �أك�����ون من 
للتاأهل  بجد  عملت  لذلك  �حل���دث،  يف  �مل�شاركات 

و�أنا �شعيدة بتو�جدي يف دبي.«
فاز  �ع��ت��ز�ل��ه،  قبل  فيها  ي�شارك  بطولة  �آخ���ر  ويف 
�شنة- على   -37 ماثيو  نك  �ملخ�شرم  �لربيطاين 
�مل�����ش��ري ط����ارق م���وؤم���ن، �مل�����ش��ن��ف �ل���ر�ب���ع، 0-2. 
وي�شارك ماثيو )�لتا�شع يف ترتيب �ل�شل�شلة( مكان 
�مل�شري مرو�ن �ل�شوربجي )�مل�شنف �لثالث( �لذي 

�أبعدته �لإ�شابة يف �لركبة عن خو�س �ملناف�شة. 

�آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة �ختتمت �أم�س �لأول مناف�شات �لن�شخة 
لكرة  ز�ي��د  بن  من�شور  كاأ�س  لبطولة  �ل�شابعة 
�لقدم �لرم�شانية �لتي �أقيمت نظمتها �للجنة 
�لريا�شية يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة مبلعب �لقبة 

يف فندق ق�شر �لإمار�ت مب�شاركة 12 فريقا.
�أح��م��د حممد �حل��م��ري �لأمني  وت���وج م��ع��ايل 
�ل��ع��ام ل����وز�رة ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ف��ري��ق مد�ر�س 
من  �ل�شابعة  �لن�شخة  بلقب  �لوطنية  �لإم��ار�ت 
�لكاأ�س عقب فوزه يف �ملبار�ة �لنهائية على فريق 
�لرتجيح  رك���الت  ب��ف��ارق  �ل��ع��ام  �لأم����ني  مكتب 
�لأ�شلي  �ل���وق���ت  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د   3-4 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
للمبار�ة بالتعادل �لإيجابي بثالثة �أهد�ف لكال 
�لبطولة  مناف�شات  خ��ت��ام  يف  وذل���ك  �لفريقني 

م�شاء �أم�س �لول.
�شهد �للقاء �خلتامي �شعادة ر��شد �لعامري وكيل 
وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع �لتن�شيق �حلكومي 
�شوؤون  وز�رة  وكيل  �حل��م��ري  �شلطان  و�شعادة 
�مل�����ش��ان��دة و�شعادة  ل��ق��ط��اع �خل��دم��ات  �ل��رئ��ا���ش��ة 
ع���ب���د�هلل ن��ا���ش��ر �جل��ن��ي��ب��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س �حتاد 

�لمار�ت لكرة �لقدم وعدد من �مل�شوؤولني.
�أح��م��د حممد �حل��م��ري بت�شليم  وق���ام م��ع��ايل 
ك��اأ���س �ل��ب��ط��ول��ة و�مل��ي��د�ل��ي��ات �ل��ذه��ب��ي��ة لفريق 
“مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية” يف حني حاز فريق 
مكتب �لأمني �لعام على �مليد�ليات �لف�شية عن 
�مل���رك���ز �ل���ث���اين يف ح���ني ح�����ش��ل ف��ري��ق “مكتب 
فوزه  بعد  �لثالث  �ملركز  �ملبادر�ت” على  �شوؤون 
على فريق “مركز خدمات �ملز�رعني” يف مبار�ة 

حتديد �ملركز �لثالث بنتيجة 3-6.
و����ش���ه���د ح���ف���ل �خل����ت����ام ت����ك����رمي لع������ب فريق 
�شمر  �أح��م��د  �لوطنية”  �لإم�����ار�ت  “مد�ر�س 
خلف  حممد  وتكرمي  �لبطولة  ه��د�ف  بجائزة 
�أف�شل  بجائزة  �مل��ب��ادر�ت  ���ش��وؤون  مكتب  ح��ار���س 

حار�س يف �لبطولة فيما حاز لعب فريق مكتب 
�أف�شل  �لعام مهدي �شطر على جائزة  �لأم��ني 
لعب يف �لبطولة كما مت تكرمي طاقم �لتحكيم 
�لذي �أد�ر �ملبار�ة �لنهائية بقيادة �حلكم �لدويل 
يعقوب �حلمادي وحمد علي يو�شف �إىل جانب 

عبد �هلل ناجي.
�ل�شكر  �آي���ات  باأ�شمى  �حل��م��ري  معايل  وت��وج��ه 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�ل��ع��رف��ان 
لالأن�شطة  �مل��ت��و����ش��ل  لدعمه  ثمينا  نهيان  �آل 
و�لرب�مج �لريا�شية يف �لوز�رة ورعايته �لكرمية 

ل�شريحة �ل�شباب و�لريا�شة.
ز�يد  بن  كاأ�س من�شور  تنظيم  �أن  معاليه  و�أك��د 
يعد  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شابع  للعام  �لقدم”  لكرة 
دليال قاطعا على دعم �شموه و�هتمامه �ملتو��شل 
وز�رة  جمتمع  يف  �لريا�شية  �لأن�شطة  برعاية 
وعو�مل  لالإمكانات  وت�شخره  �لرئا�شة  �شوؤون 
�لنجاح للتجمعات �لرم�شانية �لكروية �لهادفة 
منت�شبي  من  و��شعة  مب�شاركة  تقام  �لتي  كافة 

�لوز�رة و�ملوؤ�ش�شات.
و�أ�شار �إىل �أن ما ر�شخته �لبطولة من جناحات 
فاقت �لتوقعات وتفاعل غر م�شبوق بني فرق 
ق��ط��اع��ات �ل�����وز�رة و�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لأمر 
ودورها  �لبطولة  �أه��د�ف  �شاهم برت�شيخ  �ل��ذي 
�لتي  �لريا�شية  �لفعاليات  �أجندة  يف  ومكانتها 
تقام ب�شهر رم�شان �لكرمي .. م�شيد� بالتفاعل 
و�لروح �لريا�شية �للذين �ت�شم بهما �أد�ء �لفرق 

�مل�شاركة.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه : �إن ه���ذه �ل�����روح ه���ي م���ن بني 
�لأهد�ف �لتي �شعت �إليها �لوز�رة، عند تنظيمها 
لهذه �لبطولة .. لفتا �إىل �أهمية دور �لبطولت 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف حت��ق��ي��ق �ل���رت�ب���ط و�مل��ح��ب��ة بني 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �ل�����وز�رة و�جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة عرب 
ب��و�ب��ة �ل��ري��ا���ش��ة وك����رة �ل��ق��دم �ل��ت��ي ت��ع��رب عن 
�ل�شريفة  �ملناف�شة  و�ل�شالم من خالل  �ل�شعادة 

د�خل �مل�شتطيل �لأخ�شر.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د ���ش��ع��ادة ر�����ش���د �ل���ع���ام���ري �أن 

بن  من�شور  “كاأ�س  لبطولة  �ل�شابعة  �لن�شخة 
 12 م�شاركة  �شهدت  �لتي  �لقدم”  لكرة  ز�ي��د 
فريقا متثل بطولة منوذجية جنحت يف �إجناز 
�مل��ت��م��ث��ل��ة يف ت�شجيع  ل��ه��ا  �مل��ر���ش��وم��ة  �لأه������د�ف 
�ملجتمع  �لإي��ج��اب��ي��ة يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�مل�شاركني  ب��ني  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ق��ارب  وحت��ق��ي��ق 
و�للتز�م  �لريا�شية  و�ل���روح  �لأخ���الق  وتنمية 
�ل�شريف  و�ل��ت��ن��اف�����س  �لنظيف  �ل��ل��ع��ب  ب��ق��و�ع��د 
بني �مل�شاركني �إىل جانب ن�شر �لوعي �لريا�شي 
و�لثقايف ورعاية �ملو�هب �لريا�شية �ملجتمعية. 

و�أ�شار �لعامري �إىل �أن �لنجاح �لكبر �لذي ظل 
يتحقق يف كل عام يوؤكد �لروؤية �لثاقبة لتنظيم 
هذه �لبطولة موؤكد� حر�س �للجنة �لريا�شية 
�أبهى  �ل��ب��ط��ول��ة يف  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �ل������وز�رة  يف 
�شورها من �لنو�حي �لفنية و�لتنظيمية يف كل 
�ل�شيخ  �لكرمية ل�شمو  �لرعاية  عام متا�شيا مع 

من�شور بن ز�يد �آل نهيان.
�لإم�������ار�ت  “مد�ر�س  ل��ف��ري��ق  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة  وق�����دم 

�ل�شابعة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ب��ل��ق��ب  ل���ف���وزه  �لوطنية” 
�لقدم”  لكرة  ز�ي��د  بن  “كاأ�س من�شور  لبطولة 
�أن �لبطولة يف ن�شختها �ل�شابعة �شهدت  موؤكد� 
تطور� كبر�، وحققت �لنجاح على �ل�شعد كافة 
معربا عن �شكره وتقديره لرعاية �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان للبطولة ودعم �شموه 

لهذ� �حلدث �لريا�شي �ل�شنوي.
وتوجه بال�شكر �إىل جميع �مل�شاركني يف �لبطولة 
م�شيد� بامل�شتوى �لفني �ملتقدم للفرق �ملتناف�شة 
.. موؤكد� �أن �لبطولة ج�شدت روح �لألفة و�ملحبة 
وحققت �لأهد�ف �لتي قامت من �أجلها �ملناف�شة 
يف تعزيز �لرو�بط بني جميع �لعاملني يف وز�رة 

�شوؤون �لرئا�شة.
كما تقدم �شعادة عبد�هلل نا�شر �جلنيبي بال�شكر 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�ملتو��شل  ودع��م��ه  �لكرمية  لرعايته  نهيان  �آل 
�لقدم”  لكرة  ز�ي��د  بن  “كاأ�س من�شور  لبطولة 

بدورتها �ل�شابعة .

م�شتويات  تقدمي  �شهدت  �لبطولة  �أن  و�أو���ش��ح 
مبا  �لنهائية  �ملبار�ة  يف  وخ�شو�شا  كبرة  فنية 
بالن�شبة جلميع  �لبطولة  و�أهمية  قيمة  يعك�س 
�لحرت�يف  بامل�شتوى  م�شيد�  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��رق 
�إعجابه  ع��ن  معرب�  �لبطولة  ب��ه  خرجت  �ل��ذي 
�ل��ب��ط��ول��ة يف  �ل����ذي ت�شجله  ب��ال��ت��ط��ور  �ل��ك��ب��ر 
بن�شختها  �لبطولة  �أن  بالذكر  جدير  ع��ام.  كل 
�ل�شابعة �شهدت م�شاركة 12 فريقا مت تق�شيمهم 
�ملجموعة  ���ش��م��ت  �إذ  جم��م��وع��ات  ث����الث  ع��ل��ى 
�لأوىل “ مكتب �لأمني �لعام، �شركة فندق ق�شر 
�لمار�ت، �شركة د�رك ماتر، مركز جامع �ل�شيخ 
�لثانية  �ملجموعة  �شمت  فيما   “ �لكبر  ز�ي��د 
�لإم����ار�ت  م��د�ر���س  �مل���ب���ادر�ت،  ���ش��وؤون  “مكتب 
نادي  �شركة  �لحت���اد،  ط��ر�ن  �شركة  �لوطنية، 
�شيتي جولف “ يف حني �شمت �ملجموعة �لثالثة 
“ ج��ه��از �أب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، مركز 
�لأمن �لغذ�ئي، مركز خدمات �ملز�رعني، د�ئرة 

�لق�شاء«.

انطالقة ق�ية ملت�صدري الت�صنيف العاملي يف نهائيات دبي لبط�الت حمرتيف اال�صك�ا�ض

اختتام الن�صخة ال�صابعة من بط�لة كاأ�ض من�ص�ر بن زايد لكرة القدم الرم�صانية 
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�ملتوج  �لوحيد  �ل��الع��ب  بيليه،  “�مللك” �ل��رب�زي��ل��ي  م��ن 
�لدين  زي��ن  �لفرن�شي  �إىل  م��ر�ت،   3 �لعامل  كاأ�س  بلقب 
زيد�ن �لذي فرح وحزن يف �لنهائي، �شنعت مباريات كاأ�س 
�لعامل لكرة �لقدم �أ�شاطر دونت ��شمها يف تاريخ �للعبة.

ح��ار���س م��رم��ى لأن���دي���ة م��ت��و����ش��ع��ة )ل��ي�����ش��رت، �شتوك(، 
و��شتهر   1966 ع��ام  للعامل  بطال  �لنكليزي  ه��ذ�  ت��وج 
ب�شدة �إعجازية يف مو�جهة بيليه عام 1970، قال عنها 

�لرب�زيلي “�ليوم �شجلت هدفا، ولكن بانك�س �شده«.
�أح���دث ه���ذ�ن �ل��رب�زي��ل��ي��ان ث���ورة يف م��رك��ز �لظهر عن 
طريق تعزيز دوره �لهجومي حلد كبر. �شجل كافو �كر 

فاز مبونديايل  كونه  �لعامل  كاأ�س  يف  “ثر�ء” 
كارلو�س  روب���رت���و  �م���ا  و2002،   1994
قائد  كافو  كان  �لثاين حني  باللقب  فاكتفى 
�أمام   1988 ن��ه��ائ��ي  م��ع��ا  �مل��ن��ت��خ��ب. خ�����ش��ر� 

فرن�شا )�شفر3-(.
»خمرتع” مركز �لليربو، ترك “�لقي�شر” 

�إحدى �ل�شور �خلالدة لكاأ�س �لعامل 
ب��ع��دم��ا �أن��ه��ى م��ب��ار�ة �لقرن 

�أملانيا  خ�����ش��رت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�إي��ط��ال��ي��ا )4-3  �أم���ام 
ب���ع���د �ل����ت����م����دي����د( يف 
�لدور ن�شف �لنهائي 
 1970 مل����ون����دي����ال 

وي����ده م��ل��ف��وف��ة. بعد 
�أرب���ع���ة �أع�����و�م جن��ح يف 

رف��ع ك��اأ���س �ل��ع��امل على 
متكنت  ع���ن���دم���ا  �أر�����ش����ه 

و�ق���ع���ي���ة �مل��ان�����ش��اف��ت من 
حتطيم رومن�شية منتخب 

هولند� ويوهان كرويف.
للمد�فع  �لأم��ث��ل  �لنموذج 
�لي��������ط��������ايل: د�ئ������م������ا يف 
ود�ئما  م��ث��ايل،  متو�شع 

يف حالة تركيز و�شرير 
�لمر.  ل��زم  متى 

�لأتزوري  قائد 
�ل���������ذي �أح�������رز 

 2006 ل�����ق�����ب 
فرن�شا  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
 3-5( وزي���������������������د�ن 

ب��رك��الت �ل��رتج��ي��ح بعد 
�لتعادل 1-1(.

دخل �لتاريخ بف�شل ثنائية، وخرج 
منه ببطاقة حمر�ء. 

هما  قيا�شيني  رق��م��ني  زي���زو  يتقا�شم 
�لنهائية  �مل��ب��اري��ات  �لأه����د�ف يف  ع��دد 

هور�شت  جيف  �لنكليزي  م��ع  ت�شاويا 
و�لت�شجيل  وبيليه،  فافا  و�لرب�زيليني 

يف مبار�تني نهائيتني.
نهائي  يف  �ل����رب�زي����ل  �أم������ام  ر�أ����ش���ي���ت���ان 
طريقة  ع��ل��ى  ج����ز�ء  ورك���ل���ة   ،1998
يف مرمى   2006 نهائي  “بانينكا” يف 
�أي�شا  هو  بوفون.  جانلويجي  �ليطايل 
�لالعب �لوحيد مع �لكامروين ريغوبر 

�شونغ �لذي طرد مرتني يف �ملونديال: عام 
�ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  �أم��ام   1998

�ليطايل  نطح  بعدما   2006 نهائي  ويف 
ماركو ماتر�تزي.

تب�شيط  م�شتوى  م��ن  بر�شلونة  لع��ب  رف��ع 
كرة �لقدم. مثال حي على “تيكي تاكا” ناديه 

ملنتخب  �لفوز  ه��دف  �شجل  بر�شلونة.  �ل�شابق 
�أم��ام هولند�   2010 نهائي مونديال  ب��الده يف 

)-1 �شفر( قبل نهاية �لوقت �ل�شايف. قائد “ل 
كتابة  فر�شة  ميلك  ي���ز�ل  ل   ،2018 يف  روخا” 

بع�س �لأ�شطر �جلميلة يف حكايته.
فر�س هيمنته على مونديال 1986 �لذي قاده منتخب 
بالده �ىل لقبه. يف قمة م�شتو�ه �لكروي يف �ملك�شيك، قاد 
 ،2-3 �ملانيا  على  و�لفوز  �لنهائي  حتى  �ل�لبي�شيلي�شتي 
لكنه  �أع����و�م  �أرب��ع��ة  ب��ع��د  ذ�ت���ه  �ل�شيناريو  ي��ك��رر  �أن  وك���اد 
يبقى  “�ملان�شافت” )�شفر1-(.  �م��ام  �مل��رة  ه��ذه  �نحنى 
خالد� يف �لتاريخ كونه �شجل يف غ�شون �أربع دقائق، �أب�شع 
و�أجمل هدف يف كاأ�س �لعامل، بني “يد �هلل” و�شباق تعرج 

مذهل بني �لدفاع �لنكليزي يف �لدور ربع �لنهائي.
�ل��وح��ي��د �ل��ف��ائ��ز ب��امل��ون��دي��ال 3 م���ر�ت، م��ن ك��اأ���س �لعامل 
كان يبلغ 17 عاما، �إىل �لتحفة  حني   1958
فاز   .1970 لعام  �لهجومي  للعب  �لفنية 
�نه  1962 رغ���م  �ل���ع���امل  ب��ك��اأ���س  �أي�����ش��اً 

�أ�شيب باكر� يف هذه �لبطولة.
�لأزمنة.  مر  على  �لأف�شل  يعد  ي��ز�ل  ل 
ت��رك جمموعة ك��ب��رة م��ن �ل�����ش��ور، من 
�ملر�هق  ودم����وع  �شجلها  �ل��ت��ي  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�ىل   ،1958 بلقب  �ل��ف��وز  �أث��ن��اء 
متريرته �لعمياء لكارلو�س 
�ل��ن��ه��ائ��ي �شد  �أل���ربت���و يف 
ع�����ام   1-4 �ي�����ط�����ال�����ي�����ا 

.1970
قد ل يكون مرو�شالف 
�ملهاجمني  �أك��ر  كلو�شه 
يحمل  �ن���ه  �ل  م���ه���ارة، 
�لرقم �لقيا�شي �ملطلق 
ل����ع����دد �لأه�����������د�ف يف 
 16( �ل����ن����ه����ائ����ي����ات 
 2002 ب�����������������ني 
�شارك  و2014(. 
�أربع  �لنهائي  يف ن�شف 
م���ر�ت، ومت��ك��ن م��ن �لفوز 
 ،2014 مب����ون����دي����ال 
ع���ل���م���ا �ن�������ه �ن����ف����رد 
�لقيا�شي  ب��ال��رق��م 
�لأهد�ف  ع��دد  يف 
ع������ل������ى ح���������ش����اب 
�ل����������رب�زي����������ل����������ي 
كيف   . رون����ال����دو 
ح������ق������ق ك����ل����و�����ش����ه 
ذل������������ك؟ ه����������دف يف 
م���رم���ى �ل����رب�زي����ل يف 
ن�������ش���ف �ل����ن����ه����ائ����ي، يف 
�لتي  �لتاريخية  �مل��ب��ار�ة 

فاز بها �لأملان 1-7.
“فينومينو”  �ل�  عرف 
ك���اأ����س  �����ش����يء يف  ك�����ل 
�أن  ب��دون  �لعامل. توج 
 17 �ل���  �شن  يلعب يف 
 ،1994 يف  ع�����ام�����ا 
وه����و ����ش���يء �حل����ظ يف 
�ل���ن���ه���ائ���ي ب���ع���د �أرب����ع����ة 
�أع��������و�م ع���ن���دم���ا �أمل������ت به 
�شاعات  قبل  �شحية  وعكة 
�شارك  �لنهائية.  �ملبار�ة  من 
�نه  �ل  �ل��ن��ه��ائ��ي،  رون���ال���دو يف 
�ل�شارخة  للموهبة  خيال  ك��ان 

�لتي كان يعرف بها.
�أف�����ش��ل م��ه��اج��م يف ح��ق��ب��ت��ه ثاأر 
بعدما   2002 ع�����ام  ل��ن��ف�����ش��ه 
وتوج  �ل��ب��ط��ول��ة،  على  هيمن 
يف  “دوبليه”  م���ع  ه���د�ف���ا 
�مل����ب����ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة �أم����ام 

�أملانيا )-2�شفر(.

من بيليه اإىل زيدان...
 11 العبا اأ�صط�ريا

البطولة الأبرز يف اللعبة ال�صعبية الأوىل 

ينتظرها املاليني.. 88 عاما من حكاية كاأ�ض العامل 
�لأوىل،  �ل�شعبية  �للعبة  يف  �لأب����رز  �لبطولة  ه��ي 
ي��ن��ت��ظ��ره��ا م��ئ��ات �مل���الي���ني ح����ول �ل���ع���امل م����رة كل 
�أربعة �أع��و�م. بني 14 يونيو و15 يوليو 2018، 
كرة  �ل��ع��امل يف  ك��اأ���س  �إي��ق��اع  �ل��ع��امل على  �شينتظم 

�لقدم يف رو�شيا.
تختلف �لرو�يات عن ن�شاأة كرة �لقدم وتاريخها، �ل 
�ن �أحد �ملو�عيد �لأ�شا�شية يف م�شار حتولها �ىل ما 
هي عليه �ليوم، كان تاأ�شي�س �لحتاد �لنكليزي يف 

.1863 �كتوبر   26
مبار�ة  �أول  �أق���ي���م���ت   ،1872 ن��وف��م��رب   30 يف 
ر�شمية بني منتخبني، وجمعت �نكلرت� وم�شيفتها 

��شكتلند�، و�نتهت بالتعادل �ل�شلبي.
�ل��دويل لكرة  �أ�ش�س �لحت��اد   ،1904 21 مايو  يف 
باري�س،  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �ل��ق��دم )ف��ي��ف��ا( يف 
و�لدمنارك  وب��ل��ج��ي��ك��ا  ل��ف��رن�����ش��ا  ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ني 

وهولند� و��شبانيا و�ل�شويد و�شوي�شر�.
عرفت �للعبة طريقها �ىل �لألعاب �لأوملبية للمرة 
�لبلجيكية.  �أنتورب  مدينة  يف   1920 عام  �لوىل 
�ل �ن �لحتاد �لدويل �لذي �نتخب �لفرن�شي جول 
رمييه رئي�شا له عام 1918، كان يبحث يف �إقامة 

بطولة خارج �لأوملبياد.
1928، قرر �لفيفا يف �جتماع له يف  28 مايو  يف 
عام  و�خ��ت��ار  عاملية  بطولة  �أول  تنظيم  �م�����ش��رتد�م، 
�لبحث  عملية  وب���د�أت  لإقامتها،  موعد�   1930
�يطاليا،  من  تر�شيحات  و�شط  �مل�شيف  �لبلد  عن 

هولند�، ��شبانيا و�ل�شويد.
�لتي  �لأوروغ��������و�ي  ع��ل��ى  �لأوىل  �ل��ب��ط��ول��ة  ر���ش��ت 
ما عزز   .1930 يوليو   30 �ىل   13 �أقامتها من 
�إحر�زها  ك��ان  لال�شت�شافة  �لأوروغ�����و�ي  �أف�شلية 
و1928،   1924 ع���ام���ي  �لومل����ب����ي����اد  ذه��ب��ي��ت��ي 
�حتفالتها  م��ع  �لبطولة  �ق��ام��ة  م��وع��د  ومل�شادفة 

بالذكرى �ملئوية ل�شتقاللها.
�ملنا�شبة ملعب �شنتيناريو �ل�شخم  وقد �شيد لهذه 
�ل����ذي ي��ت�����ش��ع ل���� 100 �ل���ف م��ت��ف��رج، و���ش��ارك��ت يف 
�أمركا  م��ن   7 �أوروب���ي���ة،  منتخبات   4 �ل��ن��ه��ائ��ي��ات 
�أمركا  م���ن  م��ن��ت��خ��ب��ني  �ىل  �����ش���اف���ة  �جل���ن���وب���ي���ة، 
جمموعات،  �أرب��ع  على  �ملنتخبات  وزعت  �ل�شمالية. 
وح�����ش��م��ت �ل���دول���ة �مل�����ش��ي��ف��ة �ل��ل��ق��ب ع��ل��ى ح�شاب 
�لبطولة  �ي��ط��ال��ي��ا  ن��ظ��م��ت   .)2-4( �لأرج���ن���ت���ني 
 1934 ح��زي��ر�ن   10 �ىل  م��اي��و   27 م��ن  �لثانية 
من  وم��ن��ت��خ��ب��ني  �أوروب���ي���ا  منتخبا   12 مب�����ش��ارك��ة 
�أمركا  م��ن  ك��ل  م��ن  ومنتخب  �لالتينية،  �أم��رك��ا 
�لوروغ�����و�ي عن  ت��د�ف��ع  و�ف��ري��ق��ي��ا. مل  �ل�شمالية 
�لوىل،  للن�شخة  �يطاليا  مقاطعة  على  رد�  لقبها 
خلالفها  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �لحت�������اد�ت  ت�����ش��ارك  ومل 
نظام  ق�شى  �لوىل،  للمرة  �ل����دويل.  �لحت���اد  م��ع 
و�ح���دة،  م��ب��ار�ة  م��ن  �خل��ا���ش��ر  بان�شحاب  �لبطولة 
وكانت م�شر �أول دولة عربية ت�شارك يف �لنهائيات 
2-4 و�شجل هدفيها عبد  �مام �ملجر  وقد خ�شرت 
مع  �لنهائي  يف  �يطاليا  تو�جهت  ف��وزي.  �لرحمن 
يتقدمهم  متفرج  �ل��ف   60 �أم��ام  ت�شيكو�شلوفاكيا 
�لزعيم �لفا�شي بينيتو مو�شوليني، وح�شمت �للقب 
�خ��ت��ار موؤمتر  �ل��ت��م��دي��د.  ب��ع��د   1-2 ���ش��احل��ه��ا  يف 
�لحت��اد �ل��دويل �ل��ذي عقد يف برلني ع��ام 1936 
فرن�شا لحت�شان كاأ�س �لعامل �لثالثة عام 1938 
�عرت�فا بجميل جول رمييه �لذي يعود �ليه �لف�شل 
ِباإطالق �لبطولة. �أقيمت �لن�شخة �لثالثة من 4 �ىل 
حزير�ن/يونيو مب�شاركة 15 منتخبا، وكانت   19
�لأخرة قبل فرتة �لتوقف �لق�شري ب�شبب �حلرب 
�لعاملية �لثانية. و�حتفظت �يطاليا باللقب بفوزها 
�لتي  للن�شخة  �لنهائية  �ملبار�ة  4-2 يف  �ملجر  على 
�شهدت بلوغ �لرب�زيل دور �لربعة للمرة �لوىل يف 

تاريخها قبل �ن تخرج على يد �لطليان.
ب��ع��د ت��وق��ف 12 ع��ام��ا، ع���ادت �ل��ب��ط��ول��ة م��ع قر�ر 
باإطالق ��شم جول رمييه على �لكاأ�س، و�أوكلت �ىل 

�لرب�زيل مهمة �حت�شان �لبطولة �لر�بعة.
بني  �شتنح�شر  �مل��ن��اف�����ش��ة  �ن  �لأول  �ل����دور  �أظ��ه��ر 
�ل���رب�زي���ل �مل�����ش��ي��ف��ة و�لوروغ�������و�ي �ل��ع��ائ��دة بقوة 
كانت  وبالفعل  -8�شفر،  بوليفيا  �كت�شحت  و�لتي 
�ملبار�ة �لخرة بينهما يف �لدور �لنهائي )م�شاركة 
حا�شمة لتحديد �لبطل مع �ف�شلية  منتخبات(   4
ل���ل���رب�زي���ل �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ل��ع��ب ع��ل��ى �أر����ش���ه���ا وبني 
ل�شمان  يكفيها  ك���ان  �ل��ت��ع��ادل  �ن  ك��م��ا  ج��م��ه��وره��ا 
طريقها  يف  �لرب�زيل  وكانت  �لوىل.  للمرة  �للقب 
�لف   200 �أم��ام  �للقب عندما تقدمت  �إح��ر�ز  �ىل 
تقلب  �ن  قبل  �ل�شهر،  م��ار�ك��ان��ا  ملعب  يف  متفرج 
�لأوروغو�ي �لطاولة وت�شجل هدفني �أبكيا �ملاليني 

من ع�شاق �ملنتخب �لرب�زيلي.
 1954 �لعامل  كاأ�س  �خترت �شوي�شر� ل�شت�شافة 
عدم  وبالتايل  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  يف  حليادها 
تاأثر �قت�شادها باآثارها. �أقيمت �لنهائيات من 16 
 12 منتخبا:   16 مب�شاركة  يوليو   4 �ىل  يونيو 
�إ�شافة �ىل  �أم��رك��ا �جلنوبية،  �أوروب���ا و2 من  من 

�ملك�شيك وكوريا �جلنوبية.
لإحر�ز  �ل��ع��ادة  ف��وق  مر�شحا  �ملجري  �ملنتخب  ك��ان 
�للقب، لكنه على غر�ر �لرب�زيل يف ن�شخة 1950، 
�شقط يف �لختبار �لخر عندما خ�شر 2-3 )تقدم 

�أمام  �لأوىل(  �لثماين  �لدقائق  يف  -2�شفر 
للمرة  ت�شارك  كانت  �لتي  �لغربية  �ملانيا 

�لوىل بعد غياب د�م 10 �شنو�ت.
على  تفوقت  ق��د  كانت  �ملجر  �ن  �ملفارقة 

�أملانيا 8-3 يف �لدور �لأول.

من  �ل�شويد  يف   1958 ع��ام  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  �أقيمت 
12 من  16 منتخبا:  29 يونيو مب�شاركة  8 �ىل 

�وروبا و3 من �مركا �جلنوبية، و�ملك�شيك.
قدمت �لبطولة �ىل �لعامل جنما يف �ل�شابعة ع�شرة 
من عمره هو �لرب�زيلي بيليه و��شمه �ل�شل �د�شون 

�ر�نت�س دونا�شيمنتو.
خ���ط���ف م��ن��ت��خ��ب��ا �ل�����رب�زي�����ل 

�لأول  �ل�����ش����و�ء،  وف��رن�����ش��ا 
و�لثاين  �للقب  ب��اإح��ر�زه 
علما  ث���ال���ث���ا،  حل���ل���ول���ه 
ير�شحه  مل  �ح���د�  ب���ان 

بعد  دور  �أي  ل��ل��ع��ب 
���ش��ي��ئ��ة قبل  ن��ت��ائ��ج 

�ملونديال.
بيليه  ي���ل���ع���ب  مل 
يف  م���������ب���������ار�ة  �أي 

قبل  �لول  �ل�������دور 
يف  �مل���درب  ي�شركه  �ن 

ربع �لنهائي �شد ويلز 
ف�شجل �لهدف �لوحيد، 
ث��م ل��ع��ب دور� ك��ب��ر� يف 

ن�شف  يف  فرن�شا  تخطي 
�لنهائي )5-2( بت�شجيله 

ي��ت��األ��ق يف  ث��الث��ي��ة، قبل �ن 
�ل��ن��ه��ائ��ي وي���ق���ود ب����الده �ىل 

ع��ل��ى ح�شاب  �ل��ل��ق��ب  �ح������ر�ز 
م�شجال   )2-5( �ل�������ش���وي���د 

هدفني.
مايو   30 من  �لنهائيات  �أقيمت 

 16 مب�������ش���ارك���ة  ي���ون���ي���و   17 �ىل 
منتخبا: 10 من �وروب��ا و4 من 

من  وو�ح��د  �جلنوبية  �مركا 
�أمركا �ل�شمالية.

�ل����ع����امل  ك�����اأ������س  ت����ب����ق  ومل 
�لذه����������ان  يف  �ل���������ش����اب����ع����ة 

باخل�شونة  حفلت  لأن��ه��ا 
ون��درة �لأه���د�ف )�نتهت 

بالتعادل  م��ب��اري��ات  �رب����ع 
�لول(،  �ل����دور  يف  �ل�����ش��ل��ب��ي 

كما �قت�شرت م�شاركة بيليه على مبار�ة 
و�حدة قبل ��شابة بالغة �أبعدته عن �لبقية.

بقيادة  �مل��ف��اج��اأة  �لت�شيكو�شلوفاكي  �ملنتخب  حقق 
جوزف مازوبو�شت �لذي �ختر �ف�شل لعب �وروبي 
�لنهائية للمرة  �مل��ب��ار�ة  ب��ل��وغ  ع��ام��ه��ا، ومت��ك��ن م��ن 
�لرب�زيلي  �ملنتخب  م��ع  موعد  على  وك��ان  �لثانية 
حامل �للقب، و�ل��ذي متكن من �لحتفاظ به بعد 
�نكلرت�  يف  �لثامنة  �لبطولة  �أقيمت   .1-3 �لفوز 
يوليو   30 �ىل   11 ب����ني  وذل������ك  �ل���ل���ع���ب���ة،  م���ه���د 
من  و4  �أوروب����ا  م��ن   10 منتخبا:   16 مب�شاركة 
�ل�شمالية  �أم��رك��ا  م��ن  وو�ح���د  �جلنوبية  �أم��رك��ا 

وو�حد من �آ�شيا هو كوريا �ل�شمالية.
منتخبات  ثالثة  �لول  �ل���دور  يف  �لبطولة  فقدت 
حاملة  و�ل���رب�زي���ل  و�ي��ط��ال��ي��ا  ��شبانيا  ه��ي  عريقة 

�للقب �لتي خ�شرت �أمام �لربتغال و�ملجر.
وبوبي  م���ور  ب��وب��ي  جنميها  ب��ق��ي��ادة  �ن��ك��ل��رت�  بلغت 
�لغربية  �أملانيا  لتقابل  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ت�شارلتون 
وجنمها فر�نت�س بكنباور. تقدمت �أملانيا يف �لنهائي 
�ن  قبل  بهدفني،  ردو�  �لإنكليز  �ن  �ل  -1�شفر، 
بدقيقة  �مل��ب��ار�ة  نهاية  �ل��ت��ع��ادل قبل  �مل��ان��ي��ا  ت���درك 

و�حدة لتفر�س �لتمديد.
ل  ه��دف��ا  هر�شت  جيف  �شجل   100 �لدقيقة  يف 
ي��ز�ل يثر ج��دل حتى �لن لن��ه �شدد من م�شافة 

و�رتدت  بالعار�شة  ��شطدمت  ك��رة  قريبة 
بني  �لت�شاور  وبعد  �لر����س،  �ىل 

�لهدف  �ح��ت�����ش��ب  �حل����ك����ام، 
و�شط �حتجاج �أملاين.

بقليل،  �ل��ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
�أ�شاف هر�شت هدفه 
�لثالث  �ل�����ش��خ�����ش��ي 

ل���ي�������ش���ب���ح �ل�����الع�����ب 
�لذي  و�ل��وح��ي��د  �لأول 

ي�������ش���ج���ل ه����ات����ري����ك يف 
مبار�ة نهائية.

تعد �لبطولة بنظر �لعديد 
م��ن �مل��ع��ل��ق��ني، �لأج���م���ل بني 

�ل���ع���امل، ل�شيما  ك���اأ����س  ن�����ش��خ 
و�أملانيا  �ي��ط��ال��ي��ا  ب��ني  �مل���ب���ار�ة 
ن�شف  يف   3-4 �ل����غ����رب����ي����ة 

�لنهائي.
 16 �ل���ن���ه���ائ���ي���ات  �����ش����ارك يف 
�أوروب�����ا  10 م���ن  م��ن��ت��خ��ب��ا: 
�جلنوبية  �أم��رك��ا  م��ن  و3 

و2 من �مركا �ل�شمالية 
وو�ح����د م��ن �ف��ري��ق��ي��ا هو 

�لوىل  للمرة  �ملغرب 
ت���اري���خ���ه  يف 

ب�������ع�������دم�������ا 

�ملغرب يف �ملجموعة  تخطى تون�س بالقرعة. وجاء 
�لر�بعة �ىل جانب �أملانيا �لغربية وبلغاريا و�لبرو، 
يتلقى  �ن  قبل  بهدف  تقدم  عندما  �لمل���ان  و�أح���رج 
�ثنني، وخ�شر �أمام �لبرو وتعادل مع بلغاريا وخرج 

من �لدور �لول.
و�حتفظت  �لثالث  �للقب  �لرب�زيل  �أح��رزت 
بالكاأ�س �ىل �لأب��د. لقن بيليه ورفاقه 
�مل��ن��ت��خ��ب �لي����ط����ايل در����ش���ا يف 
�نتهت  �ل��ت��ي  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 

بفوزهم 1-4.
��شت�شافت �ملانيا �لغربية 
�ل���ك���اأ����س �ل���ع���ا����ش���رة من 
 7 �ىل  ي�����ون�����ي�����و   13
ي��ول��ي��و مب�����ش��ارك��ة 16 
�ملنتخب  ف�شل  منتخبا. 
“�لعجوز”  �ل��رب�زي��ل��ي 
�شيطرته  ف����ر�����س  يف 
�لثاين  �ل���دور  بلغ  لكنه 
برز  ح����ني  يف  ب�����ش��ع��وب��ة، 
ب��ق��ي��ادة يوهان  �ل��ه��ول��ن��دي 
ني�شكينز  وي��وه��ان  ك��روي��ف 
كاأحد �أبرز �ملر�شحني للقب.
�لملانيتني  بني  �ملبار�ة  كانت 
تاريخية  و�شتبقى  م�شهودة 
�لتي  و�لخ���رة  �لوىل  كونها 
�شهرتها  م���ن  ز�د  ج��م��ع��ت��ه��م��ا. 
�ل�شرقيني  ب���ف���وز  �ن���ت���ه���ت  �ن���ه���ا 
بهدف �شجله يورغن �شبارفا�شر يف 
�لدقيقة 77 �أمام مئات من م�شجعيها 

متكنو� من �جتياز جد�ر برلني.
�لغربي  �لمل��������اين  �مل���ن���ت���خ���ب���ان  ب���ل���غ 
فكانت  �ل���ن���ه���ائ���ي،  و�ل����ه����ول����ن����دي 
وكرويف،  بكنباور  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ة 
 1-2 �لول  رف�����اق  وح�����ش��م��ه��ا 
لهم.  �لثاين  باللقب  ليظفرو� 
�أقيمت �لنهائيات من 1 �ىل 
 16 مب�شاركة  يونيو   25
�لتون�شي  �ملنتخب  منها  منتخبا، 
�أول  وك���ان  �لأوىل،  ل��ل��م��رة  ���ش��ارك  �ل���ذي 
م��ن��ت��خ��ب ع��رب��ي ي��ح��ق��ق ف����وز� يف �ل��ن��ه��ائ��ي��ات وكان 
�ملبار�ة  �مل�شيف  �ملنتخب  وبلغ   .1-3 �ملك�شيك  على 
ليو�جه هولند�  تاريخه  �لثانية يف  للمرة  �لنهائية 
خائبة  وخرجت  تو�ليا  �لثانية  للمرة  بلغتها  �لتي 
للن�شخة  �مل�شيف  �لبلد  �م��ام  �شقوطها  غ��ر�ر  على 
�لتمديد.  بعد   1-3 �لأرج��ن��ت��ني  ف���ازت  �ل�شابقة. 
�قر �لحتاد �لدويل رفع عدد �ملنتخبات �مل�شاركة يف 
�ملونديال من 16 �ىل 24 منتخبا بناء على تو�شية 
من �لرئي�س �ل�شابق �لنكليزي �شتانلي ر�و�س وذلك 

من �جل �ن تتمثل �لقار�ت �ل�شعيفة بعدد �أكرب.
ك��ان��ت �ل��ك��وي��ت �أول ���ش��ف��رة ل��ل��ك��رة �خل��ل��ي��ج��ي��ة يف 
�ل��ق��رع��ة يف جمموعة �شعبة  و�أوق��ع��ت��ه��ا  �مل��ون��دي��ال 
بلغت  كما  وت�شيكو�شلوفاكيا.  وفرن�شا  �نكلرت�  مع 
وح���ل���ت يف  �لوىل،  ل��ل��م��رة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �جل����ز�ئ����ر 

جمموعة �ملانيا �لغربية وت�شيلي و�لنم�شا.
فجرت �جلز�ئر مفاجاأة من �لعيار �لثقيل و�أحلقت 
باملانيا �لغربية خ�شارة تردد �شد�ها يف �أنحاء �لعامل 
بهدفني لر�بح ماجر و�لخ�شر بلومي مقابل هدف 
لكارل هاينت�س رومينيغه، لكنها مل تتاأهل �ىل �لدور 

�شدها. �لثاين بعد “موؤ�مرة” �أملانية-من�شوية 
ر�شح �لنقاد �ملنتخب �لرب�زيلي لحر�ز كاأ�س �لعامل، 
ر�أي  لهما  ك��ان  رو�شي  باولو  وجنمها  �يطاليا  لكن 
ليق�شي   2-3 ب���الده  ثالثية  رو���ش��ي  �شجل  �آخ���ر. 
يف  ب��ول��ن��د�  قبل تخطى  �لنهائي  رب��ع  �ل��رب�زي��ل يف 
�أملانيا  ع��ل��ى  و�ل��ت��غ��ل��ب  �ل��ن��ه��ائ��ي،  ن�شف 

�لغربية 3-1 يف �لنهائي.
دييغو  �لرج���ن���ت���ي���ن���ي  ف���ر����س 
من  للبطولة  نف�شه  مار�دونا 
�ليد  ل��ه  وك��ان��ت  م��ن��ازع  دون 
منتخب  �ح����ر�ز  يف  �ل��ط��وىل 
�لثانية.  للمرة  �لكاأ�س  بالده 
�شجل هدفني يف ربع �لنهائي 
�شد �نكلرت� �عترب �لثاين من 
�مل�شابقة،  ت���اري���خ  يف  �لأج���م���ل 
بلجيكا  �أخ��رى يف مرمى  وثنائية 
قبل  -2�شفر،  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  يف 
�شجل منها  �ل��ت��ي  �ل��ك��رة  �ن مي���رر 
�لفوز  ه��دف  بوروت�شاغا  خ��ورخ��ي 
يف  �ل���غ���رب���ي���ة  �أمل����ان����ي����ا  ع���ل���ى   2-3

�لنهائي.
�لعيار  م���ن  م���ف���اج���اأة  �مل���غ���رب  ف��ج��ر 
�لتي  جمموعته  ب��ت�����ش��دره  �لثقيل 
�شمت �نكلرت� وبولند� و�لربتغال 
�ل�شلبي من  �ل��ت��ع��ادل  �ن��ت��زع  وق��د 
يتغلب  �ن  ق��ب��ل  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لوىل 
�شجلهما   1-3 �ل���ربت���غ���ال  ع��ل��ى 
عبد �ل��رز�ق خري 
ومري  )هدفان( 

�ول منتخب ع��رب��ي و�ف��ري��ق��ي ينال  وب���ات  ك��رمي��و، 
�شرف بلوغ �لدور �لثاين.

�شاءت �ل�شدف �ن يلتقي �ملنتخبان �لملاين و�ملغربي 
يف �لدور �لثاين، علما باأن �لخر خا�س �أول مبار�ة 
�ملانيا  �شد   1970 ع��ام  �لعام  كاأ�س  نهائيات  يف  له 
�ملنتخب  ���ش��م��د   .2-1 وخ�����ش��ر  ب���ال���ذ�ت  �ل��غ��رب��ي��ة 
ب��رك��ل��ة حرة  ي�شقط  �ن  ق��ب��ل  دق��ي��ق��ة   88 �مل��غ��رب��ي 

مبا�شرة نفذها لوثار ماتيو�س.
�لثانية  للمرة  �لنهائيات  لتنظيم  �يطاليا  �خترت 

بعد 1934.
 24 مب�شاركة  يوليو   8 �ىل  يونيو   9 م��ن  �أقيمت 
م��ف��اج��اأة من  �لف��ت��ت��اح  م��ب��ار�ة  �شجلت يف  منتخبا. 
�لكامروين  �ملنتخب  بطلها  ك���ان  �لثقيل  �ل��ع��ي��ار 
مار�دونا  وجن��م��ه  �لرجنتيني  ن��ظ��ره  ه��زم  �ل���ذي 
عند  �ل��ك��ام��رون  م��غ��ام��رة  تنته  ومل  يتيم،  ب��ه��دف 
هذ� �حلد بل متكنت من بلوغ �لدور �لثاين ثم ربع 
بعد   3-2 �نكلرت�  �مام  ب�شعوبة  وخ�شرت  �لنهائي 
�لملاين عرو�شا قوية منذ  �ملنتخب  �لتمديد. قدم 
�لنهائي  بلوغ  م��ن  ومتكن  �لنهاية  وحتى  �لبد�ية 
ب�شهولة وعن جد�رة، وجمعته �ملبار�ة �لنهائية مع 
�لرجنتني يف �إعادة لنهائي �ملك�شيك، ما �شكل �شابقة 
يف تاريخ كوؤو�س �لعامل. �نتزعت �ملانيا لقبها �لثالث 

بهدف من ركلة جز�ء لأندريا�س برميه.
�خ���ت���رت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى ح�����ش��اب �ملغرب 
رغم  على  ع�شرة  �خلام�شة  �لعامل  كاأ�س  لحت�شان 
�شعف �شعبية �للعبة يف �لبالد �إز�ء ريا�شات �أخرى 
مثل كرة �ل�شلة وكرة �لقدم �لمركية و�لباي�شبول. 
�لنهائيات  يف  مقعدها  حجز  يف  �ل�شعودية  جنحت 
و�شاءت �ل�شدف �ن جتمعها �لقرعة مع �ملغرب �لتي 

كانت ت�شارك للمرة �لثالثة يف تاريخها.
�ن  قبل  هولند�  �أم���ام  ب�شعوبة  �ل�شعودية  خ�شرت 
ع��رب��ي-ع��رب��ي يف  ل��ق��اء  �أول  �مل��غ��رب يف  تتغلب على 
�لنهائيات، وكان عليها �ن تهزم بلجيكا لبلوغ �لدور 
بهدف  وباأف�شل طريقة  �أر�دت  ما  لها  كان  �لثاين. 
تاريخي ل�شعيد �لعوير�ن بعدما �شار بالكرة لع�شر�ت 
�ل�شويد  �أم��ام  ف��ردي. ثم خ�شرت  �لأم��ت��ار مبجهود 
1-3 يف �لدور �لثاين علما بان �لخرة حلت ثالثة 
يف نهاية �لبطولة. بلغت �لرب�زيل و�يطاليا �ملبار�ة 
بركالت  �لوىل  ن�شيب  من  �للقب  وك��ان  �لنهائية 
و�ل�شايف  �ل�شلي  �لوقتني  �نتهاء  بعد  �لرتجيح 
نهائية  م��ب��ار�ة  �أول  �ن��ه��ا  علما  �ل�شلبي،  ب��ال��ت��ع��ادل 
على  فرن�شا  �خ��ت��رت  �ل��رتج��ي��ح.  ب��رك��الت  حت�شم 
ح�شاب �ملغرب، فباتت ثالث دولة حتت�شن �لنهائيات 
ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ع��د �ي��ط��ال��ي��ا و�مل��ك�����ش��ي��ك. �أقيمت 
�لنهائيات من 10 يونيو �ىل 12 يوليو مب�شاركة 
32 منتخبا وذلك للمرة �لوىل يف �لتاريخ. ظفرت 
فرن�شا باللقب �لول يف تاريخها عقب فوزها على 
�لنهائية بثالثية نظيفة بينها  �ملبار�ة  �لرب�زيل يف 

ثنائية لزين �لدين زيد�ن.
وللمرة  �آ���ش��ي��ا  يف  �لوىل  للمرة  �لنهائيات  نظمت 
�ل����رب�زي����ل يف  دول����ت����ني. جن��ح��ت  �ي�����ش��ا يف  �لوىل 
��شتعادة �للقب �لذي فقدته قبل 4 �عو�م يف فرن�شا. 
يف  �خلام�شة  للمرة  للعامل  بطلة  �ل��رب�زي��ل  توجت 
تاريخها )رقم قيا�شي( بتغلبها على �أملانيا -2�شفر 
يف �ملبار�ة �لنهائية، وحقق جنمها رونالدو “ثاأره” 

من نهائي 1998، بت�شجيله هديف �لفوز.
لتقام على  �لوروب��ي��ة  �ل��ق��ارة  �ىل  �لنهائيات  ع��ادت 
�لر�����ش���ي �لمل��ان��ي��ة، وجن��ح��ت �ي��ط��ال��ي��ا يف معانقة 
 1982 ع���ام  ل��ل��م��رة �لوىل م��ن��ذ  �ل��ع��امل��ي  �ل��ل��ق��ب 
 3-5 ب��ف��وزه��ا ع��ل��ى فرن�شا  ت��اري��خ��ه��ا  و�ل��ر�ب��ع��ة يف 
�مللعب  على  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  �لرتجيح  بركالت 

�لوملبي يف برلني بعد �لتعادل 1-1.
�شتبقى �ملبار�ة �لنهائية خالدة يف �ذهان �لفرن�شيني 
ل�  �ل���ذي ط��رد  وق��ائ��ده��م  �لعابهم  وحت��دي��د� �شانع 
ماتر�تزي  ماركو  �يطاليا  دف��اع  قلب  “نطحه” 
�مل��ب��ار�ة، يف حركة  ب��دون كرة قبل دقائق من نهاية 
�ل�شافيني،  �ل�شوطني  يف  زمالئه  �د�ء  على  �ث��رت 
�لدقيقة  يف  ب��الده  ملنتخب  �لتقدم  منح  بانه  علما 
�ن يدرك ماتر�تزي  �ل�شابعة من ركلة جز�ء قبل 
نف�شه �لتعادل. كاد �لحتاد �لدويل يجرد زيد�ن من 
�ملونديال  يف  لع��ب  لأف�شل  �لذهبية  �لكرة  جائزة 

لكنه قرر بعد يومني ت�شليمه �ياها.
نظمت �لنهائيات للمرة �لوىل يف �لقارة �لفريقية 
وحتديد� يف جنوب �فريقيا، و�شهدت كذلك تتويج 
��شبانيا باللقب للمرة �لوىل يف تاريخها �ثر تغلبها 
�ملبار�ة  يف  �ل��ت��م��دي��د  ب��ع��د  -1�شفر  ه��ول��ن��د�  ع��ل��ى 

�لنهائية بهدف �أندري�س �نيي�شتا.
و�لنتائج  �مل��ف��اج��اآت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لبطولة  �شهدت 
�لتي حتققت للمرة �لوىل �أبرزها على �خل�شو�س 
خروج �يطاليا حاملة �للقب وفرن�شا بطلة 1998 
من �لدور �لول، كما �ن جنوب �فريقيا ��شبح �ول 
منتخب بلد م�شيف يف�شل يف تخطي حاجز �لدور 
�لول. كما �شهدت �لبطولة تتويج منتخب �أوروبي 

خارج �لقارة �لعجوز للمرة �لوىل يف �لتاريخ.
فر�شت �وروبا �ي�شا نف�شها وظفرت باللقب ولكن 
للمرة �لوىل يف �مركا �جلنوبية حيث جنحت �ملانيا 
يف �لفوز على �لرجنتني -1�شفر بعد �لتمديد يف 
تاريخية  �أحلقت خ�شارة  بعدما  �لنهائية،  �ملبار�ة 
بالرب�زيل �مل�شيفة 7-1 يف ن�شف �لنهائي. مل 
تخل �لبطولة من �ملفاجاآت، فخرجت ��شبانيا 
�لدور  م��ن  و�ن��ك��ل��رت�  و�ي��ط��ال��ي��ا  �للقب  حاملة 

�لول.

توج فريق  فيما  �لنا�شئة،  فئة  لقب  يونايتد  مان�ش�شرت  نال فريق 
�مللكي بطاًل لفئة �ل�شباب يف �لبطولة �لرم�شانية لنا�شئة و��شط، 
قدم  لكرة  �لرم�شانية  �لبطولت  مناف�شات  �شمن  �قيمت  �لتي 
للنا�شئة  �ل��ت��و�يل  على  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  للعام  ُتنفذ  �لتي  �ل�����ش��الت، 
حتت  ���ش��ن��ة   18 �إىل   13 م���ن  �ل��ع��م��ري��ة  �مل��رح��ل��ة  و�ل�����ش��ب��اب يف 
�لقادة  ل�شناعة  قرن  ربع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ل�شارقة  نا�شئة  �إ�شر�ف 

و�ملبتكرين.
�لريا�شية  �ل�شالة  يف  يونيو  و�أقيمت م�شاء �أم�س �لول �ملو�فق 5 
�حلكيم  عبد  م��رو�ن  عليهما  علق  مبار�تني  و��شط  نا�شئة  مبركز 
كعلق مركز كو�ترو �لريا�شي جمعت �لأوىل بني فريقي مان�ش�شرت 
لفئة  و�ل��ث��اين  �لأول  �مل��رك��زي��ن  لتحديد  م��ي��ون��خ  وب��اي��ر  ي��ون��اي��ت��د 
منذ  �مل��ب��ار�ة  جم��ري��ات  على  مان�ش�شرت  ف��ري��ق  و�شيطر  �لنا�شئة، 

بثالثية  ميونخ  ب��اي��ر  ن��ظ��ره  على  وف���از  �لنهاية  وح��ت��ى  بد�يتها 
�شامل  ح�شن  و�شامل  يو�شف  حممد  ر��شد  من  كل  �شجلها  نظيفة 

ور��شد حممد ر��شد.
فيما تقابل فريق �مللكي مع خ�شمه �لأمل يف �ملبار�ة �لثانية لتحديد 
و�أخرى  هجمة  ب��ني  وم��ا  �ل�شباب،  لفئة  و�ل��ث��اين  �لأول  �ملركزين 
مرتدة تغلب فريق �مللكي على �لأمل وح�شم �ملبار�ة بنتيجة2-3 
�إبر�هيم  وع��ام��ر  �لزرعوين)2(،  حممد  ر����ش��د  �لأه���د�ف  و�شجل 
هدفاً، فيما �شجل �أهد�ف فريق �لأمل كل من عبد �لرحمن جمعة 

وحممد عبد �لرحمن �إبر�هيم
نا�شئة  يف  ���ش��وؤون  ق�شم  رئي�س  �لعو�شي  �شهاب  ك��رم  �خل��ت��ام  ويف 
�ل�شارقة وعبد �هلل �ل�شحي  رئي�س جلنة حكام كرة قدم �ل�شالت 
�آل علي  �لريا�شي وجا�شم  �لن�شاط  �لدين م�شرف عام  وتامر عز 

م�شرف مركز نا�شئة و��شط �لفرق �لفائزة باملر�كز �لثالثة �لأوىل 
لفئة  و�مللكي  �لنا�شئة،  لفئة  يونايتد  مان�ش�شرت  فريقا  ف��از  حيث 
�ل�شباب باملركز �لأول وتوج �لالعبون بامليد�ليات �لذهبية، و��شتاأثر 
مبركز  �ل�شباب  لفئة  و�لأم���ل  �لنا�شئة  لفئة  ميونخ  باير  فريقا 
�لف�شية، وجاء يف �لرتتيب  بامليد�ليات  �لو�شيف وتوج �لالعبون 
لفئة  و�ل�شعب  �لنا�شئة،  لفئة  �ل�شارقة  �شباب  �لثالث فريقا مركز 
�ل�شباب وتوج �لالعبون بامليد�ليات �لربونزية، وفاز بجائزة هد�ف 
�لبطولة �لالعب �شعيد �أحمد �شعيد لفئة �لنا�شئة، وعبد �لرحمن 
مرمى  ح��ار���س  �أف�����ش��ل  ج��ائ��زة  ح�شد  فيما  �ل�شباب،  لفئة  جمعة 
لفئة  �شاملني  �أحمد  و�شلطان  �لنا�شئة،  لفئة  جمعة  نو�ف  �لالعب 
�ل�شباب بينما كانت جائزة �أح�شن لعب من ن�شيب كل من نو�ف 

جمعة لفئة �لنا�شئة، وخالد عبد �هلل حميد لفئة �ل�شباب.

مان�ص�صرت ي�نايتد وامللكي يت�جان بلقبي رم�صانية نا�صئة وا�صط



االأيام تزداد ط�ال على االأر�ض.. 
العلم يك�صف ال�صر

دور�ن  تباطوؤ  مع  كوكبنا  على  ط��ول  ت��زد�د  �لأي��ام  �أن  جديدة  در��شة  ك�شفت 
�لأر�س، وذلك من خالل تتبع تاأثر �لقمر على �لأر�س منذ مليار و400 
وي�شكون�شن-مادي�شون  جامعة  يف  �أمركيون  علماء  و��شتخد�م  �شنة.  مليون 
بالوليات �ملتحدة رو��شب �شخرية لتحليل عالقة �لأر�س بالقمر، من �أجل 
ل�”�شكاي  وفقا  �ل�شنني،  م��د�ر  على  �لأي���ام  ط��ول  ور�ء  �ل�شبب  �إىل  �لتو�شل 
كوكبنا يف  م��ن  ح��د كبر  �إىل  �أق���رب  ك��ان  �لقمر  �إن  �لعلماء  وي��ق��ول  ن��ي��وز«. 
�ل�شابق، ومع تغر طريقة دور�ن �لأر�س حول حمورها، �نحرف �لقمر بعيد� 
�شتيفن مايرز من  وق��ال  �لأخ���رة.  تباطوؤ حركة  �إىل  �أدى  �لأر����س مما  عن 
جامعة وي�شكون�شن-مادي�شون، �ملوؤلف �مل�شارك يف للدر��شة، �إن �لقمر �نحرف 
�لأر�س  من  كيلومرت   44000 ح��و�يل  �ملا�شية،  �شنة  و400  مليار  خالل 
�إىل م�شافة 384.400 كم. و�أ�شاف مايرز، بروف�شور �لعلوم �جليولوجية 
وفق نتائج �لدر��شة  باجلامعة: “عندما يبتعد �لقمر، فاإن �لأر�س تتباطاأ”، 
�لقمر  ويتحرك  للعلوم«.  �لوطنية  �لأكادميية  “وقائع  جملة  ن�شرتها  �لتي 
تطرح  �شرعة  وه��ي  �ل�شنة،  يف  �شم   3.82 مبعدل  �لأر����س  عن  بعيد�  حاليا 
��شتخدم  �لفريق  �إن  مايرز،  �لربوفي�شور  وق��ال  �لعلماء.  على  �شعبة  �أ�شئلة 
�جليولوجي  �ملا�شي  يف  بالتحقيق  للعلماء  ت�شمح  جديدة  �إح�شائية  طريقة 
�لباحثني  م��ن  ف��ري��ق  و��شتخدم  �ل��ق��دمي.  �مل��ن��اخ  تغر  و��شتك�شاف  ل��الأر���س 
�ملد�رية.  �لأر���س  تقلبات  �نتظام  �أريزونا لتحديد  ت�شكيال �شخريا يف ولية 
وعمل فريق �آخر من �لباحثني يف نيوزيلند� مع �لربوفي�شور مايرز لتحديد 
�أثرت �لتغير�ت يف مد�ر �لأر���س ودور�نها حول حمورها، على دور�ت  كيف 
تطور و�نقر��س بع�س �لكائنات �لبحرية، �لتي تعود �إىل 450 مليون �شنة.

�ص�رة زعيم ك�ريا ال�صمالية والفروف تخفي �صرا
تالعب �لتلفزيون �لرو�شي �لر�شمي ب�شورة لقاء وزير �خلارجية �شرغي لفروف 
�أف�شل  �أون، ليبدو �لأخ��ر يف مز�ج  �ل�شمالية كيم جونغ  موؤخر� مع زعيم كوريا 
�لرو�شية  �حلكومية  �لتلفزيون  قناة  وغرت  �لأ�شلية.  �ل�شورة  يف  عليه  بد�  مما 
له  وو�شعت  فوتو�شوب،  برنامج  عرب  �ل�شورة  يف  �ل�شمالية  كوريا  زعيم  مالمح 
“بازفييد«.  وجها مبت�شما بدل من ذلك، �لذي بد� فيه كيم مك�شر�، وفقا ملوقع 
بثته  ب��رن��ام��ج  خ��الل  �أون  ج��ون��غ  لكيم  بالفوتو�شوب  �مل��ع��اجل��ة  �ل�����ش��ورة  ون�����ش��رت 
�لأحد قناة رو�شيا �لأوىل، حيث ناق�س �لعالقات �لإيجابية بني �لقادة يف رو�شيا 
وكوريا �ل�شمالية. وقال �ملذيع يف بد�ية �لربنامج �إن �شورة زعيم كوريا �ل�شمالية 
“�ملبت�شم” ووزير �خلارجية �شرغي لفروف، تبعث بر�شالة ترحيب حارة. لكن 
�ل�شورة، �لتي ن�شرتها وز�رة �خلارجية �لرو�شية تظهر كيم جونغ �أون بوجه يعلوه 

�لعبو�س، ولي�س كما لو كان يف �ل�شورة �لتي بثتها �لقناة �لتلفزيونية �لرو�شية.
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تعّرف على الطعام 
املف�صل مللكة بريطانيا

�إليز�بيث  بريطانيا  ملكة  �ع��ت��ادت 
و�حد  نوع  ��شطح�اب  على  �لثانية، 
رحالتها  ج��م��ي��ع  يف  �حل���ل���وى  م���ن 
كعكة  يف  ي���ت���م���ث���ل  و�أ������ش�����ف�����اره�����ا، 

�ل�ش����������وكولتة �ملف�شل�������ة لديها. 
وتعترب كعكة �ل�شوكولتة جنباَ �إىل 
جنب مع حقيبتها �ل�شود�ء، �ل�شياآن 
عنهما  تتخلى  ل  �للذ�ن  �لوحيد�ن 

�مللكة �أثناء تنقلها و�شفرها. 
ومت �لك�شف عن �شغف �مللكة بكعكة 
�ل�شوكولتة، من قبل �لطباخ �مللكي 
د�ري�����ن م����اك غ���ري���دي �ل����ذي عمل 
لدى �لعائلة �ملالكة ملدة 15 عاماً. 

وقال د�رين باأن �مللكة ل ميكنها �أن 
يف  �ل�����ش��وك��ولت��ة  كعكة  ع��ن  تتخلى 
من  تطلب  و�أن��ه��ا  رحالتها،  جميع 
�لبودينغ،  باإعد�د  خمت�س  طب�����������اخ 

مر�فقتها يف جميع رحالتها. 
كما ك�شف د�رين باأن تنظيم وتقطع 
للملكة  بالغة  �أهمية  ميثل  �لكعكة 
ت��ت��ن��اول ق��ط��ع��ة م��ن �لكعكة  و�أن���ه���ا 

�ملف�شلة لديها ب�شكل يومي..
�لبطاطا  �أنها ل حتب  �إىل  �إ�شافة   
و�لبا�شتا و�لثوم �أبد�ً، وفقاً ملا ورد يف 

�شحيف����������ة مرور �لربيطانية. 

تدعي باأن »�صبحًا«
 التقط �ص�رة لها 

�أثناء تفح�شها لل�شور يف هاتفها �لذكي، �كت�شفت �مر�أة 
علمها  دون  لها  �لتقطت  غريبة  �شورة  وج��ود  بريطانية 
ي���وم �لأح����د جل�شت ديرب�  �ل�����ش��ري��ر.  يف م�����ش��اء  وه���ي يف 
دميرتيو، من مدينة نيوكا�شل يف �شريرها، وبد�أت بت�شفح 
�ل�شور �لتي �لتقطتها يف �لليلة �ل�شابقة، لتفاجاأ ب�شورة 
بال�شدمة  و�أ�شعرتها  �لق�شعريرة،  بثت يف حنايا ج�شدها 
و�لذعر، فما �شر هذه �ل�شورة؟  ذكرت ديرب� باأنها عرت 
على �شورة يف هاتفها �لنقال تظهر فيها وهي م�شتلقية 
وح��ي��دة يف  كانت  باأنها  �مل��ن��زل  رب��ة  و�دع���ت  �ل�شرير،  على 
�ملنزل يف �لوقت �لتي مت �لتقاط �ل�شورة فيه، و�أن �بنها 
�لأكرب كان قد غادر �ملنزل �إىل عمله قبل وقت طويل من 
�حلادثة.  ووفقاً لت�شريحات ديرب�، فاإن �ل�شورة �لتقطت 
مل  �أح��د�ً  و�أن  عليه،  ��شتلقائها  �أثناء  �شريرها  �أ�شفل  من 
على  ك�شر  �آث��ار  تكت�شف  �إذ مل  �لليل  ط��و�ل  �ملنزل  يدخل 
�ل��ب��اب �لأم��ام��ي �أو �أي م��ن ن��و�ف��ذ �مل��ن��زل.  وق��د تفح�س 
�لباحث يف �لظو�هر �لغريبة �ل�شورة، وقال باأنها �شورة 
�أح���د �لأم����و�ت رمب��ا كانت  ب���اأن روح  غ��ر ع��ادي��ة، متكهناً 
بهدف جذب  للمر�أة  �ل�شورة  و�لتقطت  �ملنزل  تطوف يف 
كانت  دي��رب�  ب��اأن  يذكر  تعبره.  �إل��ي��ه، على حد  �نتباهها 
�أ�شياء  و�أن  قد فقدت و�لديها يف ح��ادث م��روري موؤخر�ً، 
�ملنزل،  يف  تو�جدها  �أثناء  للمر�أة  حدثت  عديدة  غريبة 
�إذ �دعت باحتو�ء �شور من عيد ميالد �بنها �لأخر على 
�أ�شباح �أفر�د متوفني من عائلتها، وفقاً ملا ذكرت �شحيفة 

مرور �لربيطانية. 

ملاذا تخلى هذان الزوجان 
عن طفلهما الرابع؟

ط��ب��ع �ل��رج��ل ق��ب��ل��ة �ل�����ود�ع ع��ل��ى ج��ب��ني ط��ف��ل��ه �ل����ذي مل 
�إح��دى كنائ�س  �أي��ام، وتركه د�خل  �لثالثة  يتجاوز عمره 
مدينة كر�ل �لهندية، قبل �أن يغادر برفقة زوجته �ملكان 

و�حلزن يعت�شر قلبه. 
�دعى رجل هندي يدعى بيتو، باأنه تخلى عن فلذة كبده 
ب�شبب خماوف من �أن يتعر�س لل�شخرية من �شكان بلدته 

�لذين يعتربون �إجناب طفل ر�بع عار على و�لديه. 
عاماً(   32( بيتو  �لزوجني  على  �لقب�س  �ل�شرطة  �ألقت 
تخليهما  بعد  �جلمعة  ي��وم  �شباح  ع��ام��اً(   28( وبر�بيثا 
 317 �مل��ادة  تهماً مبوجب  �إليهما  ووجهت  عن طفلهما، 
 12 �شن  دون  طفل  عن  بالتخلي  �جلنائي  �لقانون  من 
عاماً من قبل �لو�لد �أو �ل�شخ�س �لذي يعتني به، �إ�شافة 
�لق�شوة  �لتي جت��ّرم  �لأح���د�ث  قانون  75 من  �مل��ادة  �إىل 
ع��ل��ى �ل��ط��ف��ل.  وب��ح�����ش��ب م�����ش��ادر �ل�����ش��رط��ة ف��ق��د �تفق 
�لتخلي عن طفلهما حاملا و�شعته و�لدته  �لزوجان على 
�لجتماعي  و�لعار  لل�شخرية  وذلك جتنباً  �مل�شت�شفى،  يف 

�ملرتبط باإجناب �أربعة �أطفال. 

ك�يكب فاجاأ العلماء و�صرب اأفريقيا
�أظهرت لقطات م�شورة ن�شرت �أخر� حلظة �شقوط كويكب جنوبي �لقارة �لأفريقية، وذلك بعد �أن فاجاأ �لعلماء، 

�لذين مل ينجحو� يف ر�شده، �إل قبل وقت وجيز على �خرت�قه كوكب �لأر�س.
ور�شد �لفيديو، �لذي ن�شره موقع »gizmodo« �لتقني، �لكويكب وهو ي�شرب �أر�شا خالية يف جمهورية بوت�شو�نا 

مت�شببا بكرة لهب �شخمة، دون �أن ي�شفر عن �شقوط �شحايا.
�أن  �إىل  �أ�شار  �إىل �لأر���س، ح�شب �مل�شدر نف�شه، �لذي  ومل ير�شد �لعلماء �لكويكب �شوى قبل �شاعات من و�شوله 

عر�س �جلرم �ل�شماوي بلغ نحو مرتين فقط.
LA«، م�شرين �إىل �شرعته بلغت عندما دخل يف �ملجال �جلوي،  و�أطلق �لعلماء على هذ� �لكويكب ��شم” 2018 

61 �ألف كيلومرت يف �ل�شاعة.
ت�شل  �لتي  �ل�شماوية  �لأج��ر�م  من  �ملئة  يف   90 تر�شد  �إنها  “نا�شا”  �لأمركية  و�لف�شاء  �لطر�ن  وكالة  وتقول 
�لأر�س، على �أن تكون د�ئرة قطر �لأج�شام �أكر من 150 مرت�. وهذ� يعني �أن هناك �لكثر من �لأجر�م �ل�شغرة، 

�لتي ل ت�شتطيع وكالة “نا�شا” ر�شدها. 
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اكت�صفت باأنها اأختها بعد
 5 عق�د من ال�صداقة 

بعد �شنو�ت ع�شيبة من �ملعاناة و�لبحث عن �حلقيقة د�مت قر�بة 
�لن�شف قرن، �كت�شفت �مر�أة باأن �شديقة طفولتها هي يف �لو�قع 
�شنو�ت  ع��ام��اً(   52( ج��ني  ك���ار�  �أم�شت  �ل�شقيقة.  غ��ر  �أختها 
لأن  �حلقيقي،  و�ل��ده��ا  هوية  على  �لتعرف  حم��اول��ة  يف  طويلة 
و�لدتها �لتي تزوجت �شت مر�ت كانت م�شابة با�شطر�ب عقلي 
باأن  كار�  �كت�شفت  وقد  و�لدها.   بهوية  �بنتها  �إخبار  منعها من 
�شديقة طفولتها كارين �شميث هي �ختها غر �ل�شقيقة عندما 
�ختبار  م��ع  وطابقته  �ل��ن��ووي  للحم�س  �ختبار  ب��اإج��ر�ء  ق��ام��ت 
مماثل �أجرته �شديقتها، بعدما تو��شلت معها على �لفي�شبوك 
ولحظت وجود �شبه بينهما.  وقالت كار� معلقة على جتربتها: 
باأن  �أ�شتطيع و�شف �شعوري بعدما �كت�شفت  �أنا �شعيدة جد�ً، ل 
من  �لكثر  فاتني  لقد  �أخ��ت��ي.  ه��ي  �مل��ق��رب��ة  طفولتي  �شديقة 
بع�س  يف  ونلتقي  �ل��دو�م  على  نتو��شل  كنا  كارين.  مع  �لأ�شياء 
ما  تعو�س  �أن  ك��ار�  وتنوي  �أختي.  باأنها  �أعلم  �أن  دون  �ملنا�شبات 
برفقتهما،  ف��رتة  �أط���ول  ق�شاء  ع��رب  وو�ل��ده��ا  �أختها  م��ع  فاتها 

بح�شب ما ورد يف �شحيفة مرور �أونالين �لربيطانية. 

العث�ر على م�صممة اأزياء عاملية م�صن�قة
عر على م�شممة �لأزياء �لعاملية �ل�شهرة  كيت �شبيد ، م�شنوقة 
نيوز   ديلي  و�أف��ادت �شحيفة  نيويورك  منزلها يف  نيويورك .  يف 
“55 عاماً” �أقدمت على  عن م�شادر �ل�شرطة، �أن كيت �شبيد 
�لنتحار، ب�شنق نف�شها يف منزلها يف “بارك �يف«. ومتتلك كيت 
�شبيد �أكر من 140 متجر�ً للتجزئة يف �أنحاء �لوليات �ملتحدة، 
�آخ��ر ح��ول �ل��ع��امل. وب���د�أت كيت �شبيد  175 مكاناً  و�أك��ر من 
 »Mademoiselle« عملها يف �لثمانينيات يف جملة �لن�شاء
يف  مانهاتن ، و�أطلقت حقائب “كيت �شبيد” عام 1993، ومن 

ثم �زدهرت يف خط �ملالب�س و�ملجوهر�ت على نطاق و��شع.

كتاب يح�ل بريطانية اإىل ملي�نرية 
حت��ول��ت �م�����ر�أة ب��ري��ط��ان��ي��ة �إىل م��ل��ي��ون��رة خ���الل م���دة زمنية 
�ألفتها وهي  ق�شرة مل تتجاوز �خلم�س �شنو�ت، بف�شل رو�ي��ة 

يف حالة فقر مدقع. 
قبل �أن تكتب رو�يتها “فتاة يف �لقطار” �لتي حققت �أكرب ن�شبة 
يف مبيعات �لكتب يف �لعامل، كانت بول هوكينز )45 عاماً( يف 
حالة من �لإفال�س وتعتمد على �مل�شاعد�ت �ملالية من و�لدها. 

ب��ع��دم��ا حقق  ت���دم ط���وي���اًل،  �مل���زري���ة مل  �مل���ادي���ة  �أن ح��ال��ت��ه��ا  �إل 
�شنو�ت،  خم�س  غ�شون  يف  م�شبوقة  غر  مبيعات  ن�شبة  كتابها 
دولر   50000 يقرب  ما  جتني  �أ�ش�شتها  �لتي  �شركتها  وباتت 
باأن هوكينز  �أمريكي يومياً من ر�شوم �لكتب و�لأف��الم.  يذكر 
حتقق �أرباحاً تقدر ب� 15 مليون دولر �أمريكي كل عام، يف حني 
�لكاتبة متلك يف  باأن  �لك�شف عنها  �لتي مت  �أظهرت �حل�شابات 
�ل�شحافية  وكانت  دولر.   مليون   24 حالياً  �خلا�س  ح�شابها 
�ل�شابقة قد �قرت�شت �لنقود لإنهاء كتابها �لأول �لذي حولها 
�إىل مليونرة يف غ�شون خم�شة �أعو�م فقط، باعت خاللها 20 
مليون ن�شخة من �لكتاب، �إ�شافة �إىل حتويل �لرو�ية �إىل فيلم 

ناجح، وفق ما ورد يف �شحيفة مرور �لربيطانية. 
ليز� كودرو خالل ح�شورها عر�س ? Who Do You Think You Are  يف م�شرح وولف �شمال هوليوود. )� ف ب(

اأبل تك�صف عن ميزة 
جديدة حلل »م�صكلة مزمنة«

ع����ن ميزة  �أب�������ل  ����ش���رك���ة  ك�����ش��ف��ت 
�مل�شتخدمني على  جديدة مل�شاعدة 
يق�شونه  �لذي  �لوقت،  �لتحكم يف 
يف  �لذكية،  هو�تفهم  ��شتخد�م  يف 
حماولة للحد من �لإدمان عليها.

��شم  �جل�����دي�����دة  �مل�����ي�����زة  وحت����م����ل 
حيث   ،)Screen Time(
تقارير  �مل�����ش��ت��خ��دم��ون  ���ش��ي��ت��ل��ق��ى 
��شتخد�م  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  �أ���ش��ب��وع��ي��ة 
ه���و�ت���ف �آي����ف����ون و�أج����ه����زة �آي���ب���اد، 
�لآب��اء من مر�قبة  �مليزة  و�شتمكن 
للهو�تف  �أط���ف���ال���ه���م  �����ش���ت���خ���د�م 
�لذكية. وك�شفت �أبل عن هذه �مليزة 
�ل�شنوي  �ملطورين  م��وؤمت��ر  خ��الل 
�إذ مت �لك�شف خالله عن  لل�شركة، 
وهو  �جلديد،   iOS 12 برنامج 
برنامج ت�شغيلي يعمل على �أجهزة 

�آيفون و�آيباد.
�لنائب  ف���ي���دي���ري،  ك���ري���ج  وق������ال 
�لأول لرئي�س �شركة �أبل يف جمال 
�إنه من �ملهم  هند�شة �لربجميات، 
�لت�شتت  وق���ف  �لأح���ي���ان  بع�س  يف 

�لذي تت�شبب به �لهو�تف �لذكية.
�جلديدة  �مل��ي��زة  مب��ق��دور  و�شيكون 
و����ش���ع وق����ت ل��ل��ن��وم �جل���دي���د، مع 
�إ�شافة ميز�ت �إىل �لإعد�د�ت تفيد 
�ل�شا�شة  وت��ع��ت��ي��م  �لإزع������اج،  ب�����ع��دم 
و�إخ����ف����اء �لإ�����ش����ع����ار�ت م���ع دخ���ول 

�شاعات �لليل حتى �ل�شباح.
وياأتي �لك�شف عن هذه �مليزة يف وقت 
ت�شعى �شركات �لتقنية �لكربى �إىل 
�ملحتملة  �ل�شحية  �لآث��ار  معاجلة 
��شتخد�م  يف  ب��الإف��ر�ط  �ملرتبطة 
�لذكية  �لهو�تف  مثل  منتجاتهم، 

و�لأجهزة �للوحية.

ت�م كروز ي�ؤدي قفزة 
مظلية خطرية 

“بار�ماونت  ����ش���رك���ة  ع���ر����ش���ت 
�لأف���������الم،  لإن�����ت�����اج  بيكت�شرز” 
يظهر  ف���ي���دي���و  م���ق���ط���ع  �لأح����������د، 
�لنجم توم ك��روز وهو ي��وؤدي قفزة 
“مهمة  فيلمه  يف  خطرة  مظلية 
على  م��ن  �آوت”  ف��ول  م�شتحيلة: 
�رتفاع 25 �ألف قدم. وظهر �لنجم 
�لأمركي يف �لفيديو �لذي ن�شرته 
�شحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية 
وهو يوؤدي �لقفزة �ملظلية �ملعروفة 
باأن  تتميز  و�ل��ت��ي  “هالو”،  با�شم 
�ملظليني ل يفتحون مظالتهم عند 
تنفيذها �إل على �رتفاع منخف�س. 
�لربيطانية،  �ل�شحيفة  وبح�شب 
�أول مم��ث��ل يوؤدي  ي��ع��د  ك���روز  ف���اإن 
�ملظلية  �ل����ق����ف����زة  ه������ذه  ب��ن��ف�����ش��ه 
وقد  �ل�شينما.  ع��امل  يف  �خل��ط��رة 
�حتاج كروز �إىل قناع “�أوك�شجني” 
من  قفزه  عند  وعيه  يقفد  ل  ك��ي 

مثل هذ� �لرتفاع �لكبر.

لقي �أكر من 10 �أ�شخا�س م�شرعهم يف ولية كر�ل 
جنوبي �لهند موؤخر�، بعد �إ�شابتهم بفرو�س “نيباه”، 
هذ�  ه��و  فما  وت��ورم��ه.  �ل��دم��اغ  بالتهاب  يت�شبب  �ل���ذي 

�لفرو�س “�ملدمر للدماغ”؟
�ل��ف��رو���س لأول م���رة عام  �ل�����ش��ح��ة  و�ك��ت�����ش��ف خ����رب�ء 
وبذلك �أخذ  1999 يف قرية ماليزية ت�شمى “نيباه”، 
�لفرو�س ��شمه من تلك �لقرية، وفق معلومات مر�كز 
بالوليات  منها  و�ل��وق��اي��ة  �لأم���ر�����س  ع��ل��ى  �ل�شيطرة 

�ملتحدة.
�خلنازير،  مز�رعي  �لغالب  يف  ي�شيب  �لفرو�س  وك��ان 
و�أولئك �لذين كانو� على �ت�شال بها، حيث �أ�شيب عند 
�كت�شافه �أكر من 300 �شخ�س يف ماليزيا و�شنغافورة، 

وتويف ب�شببه �أكر من 100 �آخرين.
وقد دفع تف�شي �لفرو�س قبل نحو 20 عاما �ملز�رعني 
�إىل قتل �أكر من مليون خنزير و�لتخل�س منها يف دول 
مثل بنغالد�س وماليزيا و�شنغافوة، يف حماولة للق�شاء 

على �لفرو�س �لفتاك.
وظهر �لفرو�س جمدد� يف بنغالد�س بني عامي 2001 
و2007، لكن �ل�شبب هذه �ملرة مل يكن �خلنازير، فقد 
مت �لك�شف عن عدد من �مل�شابني بالفرو�س بعد �شرب 

�شو�ئل ثمار ملوثة كانت �خلفافي�س �حلاملة للفرو�س 
ت�شربها �أي�شا.

�لب�شر ممكنا  �إىل  “نيباه”  �نتقال فرو�س  بات  وهكذ� 
عرب �لتما�س �ملبا�شر مع �خلفافي�س �مل�شابة �أو �خلنازير 
�حلاملة له، �أو من خالل �لت�شال مع �أ�شخا�س �آخرين 

م�شابني بالفرو�س.
�لإ�شابة  �أع��ر����س  من  نيباه  بفرو�س  �مل�شابون  يعاين 
�لأعر��س �حلمى  وت�شمل هذه  كبرة،  ب�شرعة  باملر�س 

و�لنعا�س و�لقيء و�لرتباك �لعقلي.
وقد يعاين �مل�شاب �أي�شا بهذ� �لفرو�س من �ل�شعال �أو 
�أعر��س  تظهر  �ملر�س،  تقدم  ومع  �لتنف�س.  يف  �شعوبة 
�ل�شيطرة  ت�شعب  �ل���ذي  �له���ت���ز�ز،  بينها  م��ن  ج��دي��دة 

عليه، و�لتهاب �لدماغ �أو تورمه.
هذه  �إن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  يف  �خل���رب�ء  وي��ق��ول 
تتطور  �أن  ميكن  “نيباه”  بفرو�س  �لإ�شابة  �أع��ر����س 

�إىل غيبوبة لدى �ملر�شى يف غ�شون 24-48 �شاعة.
�لفرو�س  ه��ذ�  م��ن  للحماية  لقاح  �أو  ع��الج  يوجد  ول 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  معلومات  وت�شر  �لآن.  حتى 
�إىل �أن فرو�س “نيباه” ميكن �أن يت�شبب يف وباء عاملي، 

وت�شعه مع “�إيبول” و”زيكا” نف�س �لقائمة.

حقائق �صادمة عن الفريو�ض »املدمر للدماغ«

ناع�مي كامبل تطل بف�صتان مميز يف حفل ج�ائز امل��صة
 CFDA �ملو�شة  توزيع جو�ئز  كامبل  يف حفل  �ل�شهرة  ناعومي  �لعاملية  �لعار�شة  طلت 

يف متحف بروكلني يف نويويرك يوم �أم�س.  Awards
�أزياء  48 عاماً، تاألقت بف�شتان مميز مبو�شة �لفرينج من د�ر  ناعومي �لبالغة من �لعمر 

.Calvin Klein
ومت تكرمي ناعومي يف �حلفل بجائزة �أيقونة �ملو�شة �لتي مت �إعطاوؤها �شابقاً لريهانا وبيون�شيه 

 Council Of Fashion« جو�ئز  توزيع  حفل  هو  �حلفل  �أن  يذكر  ويليامز.  وفاريل 
�أي حفل جمل�س م�شممي �لأزياء يف �أمركا، ويقام ب�شكل   »Designers America

�شنوي، وهو من �أهم �ملنا�شبات يف جمال �ملو�شة.


