
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:05            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:45   
املغرب.....   07:11  
الع�صاء......   08:36

فل�صطينيون يخلون زميال لهم اأ�صيب يف املواجهات مع االحتالل بغزة

حممد بن زايد وبوتني يوقعان اإعالن ال�صراكة اال�صرتاتيجية بني البلدين  )وام(

•• مو�سكو-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
رئي�س  بوتني  فالدميري  وفخامة  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
وجممل  البلدين  بني  والتعاون  ال�صداقة  عالقات   .. االحتادية  رو�صيا 

الق�صايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرتك.
ال�صمو  ل�صاحب  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  فخامة  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الكرملني  ام�����س يف  امل��راف��ق  وال��وف��د  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�صيخ حممد 

بالعا�صمة مو�صكو.
ويف بداية اللقاء - الذي ح�صره �صمو ال�صيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
م�صت�صار االأمن الوطني - رحب الرئي�س الرو�صي بزيارة �صاحب ال�صمو 
“ نرحب بكم   : .. وق��ال  اإىل مو�صكو  اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ حممد بن 
يف مو�صكو .. و�صبق اأن التقينا معكم قبل �صنة ومن ذلك احلني �صهدت 
املنطقة والعامل تطورات �صريعة يف االأحداث .. واأنا �صعيد بهذه الفر�صة 

الأناق�س معكم فر�س تعزيز العالقات الثنائية والتطورات يف املنطقة«.
منذ  لنا  وثيق  �صريك  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  “اإن   : واأ���ص��اف 
ال�صراكة  اإع��الن  على  نوقع  واليوم  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  �صنوات 

اال�صرتاتيجية لتكون خطوة اآخرى يف �صبيل تعزيز العالقات بيننا«.
واأكد اأن لقاء �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان يعد فر�صة 
ال�صرق  منطقة  ب�صاأن  امل�صرتك  االهتمام  ذات  الق�صايا  من  عدد  لبحث 

االأو�صط.
وقال الرئي�س الرو�صي : “اأوجه العالقات تطورت يف جميع االجتاهات 
التبادل  معدل  وو�صل   .. واالقت�صادي  واالأم��ن��ي  ال�صيا�صي  التعاون  يف 
31 يف املائة العام املا�صي ويف الربع االأول من هذا العام  التجاري اىل 
و�صل اإىل 70 يف املائة وحجم اال�صتثمار يتزايد با�صتمرار ونحن ن�صكركم 

على هذه الثقة«.                                         )التفا�صيل �س2(

مب�ساركة واإ�سناد من القوات الإماراتية 

املقاومة اليمنية توا�سل تقدمها اجتاه احلديدة وهزائم �ساحقة للحوثيني
ترامب يلتقي م�ساعد كيم جونغ اون يف البيت الأبي�ض

برنامج اإ�سرائيلي غري م�سبوق لال�ستثمار يف القد�س ال�سرقية

�سهيدة و 100 جريح باجلمعة العا�سرة من م�سريات العودة يف غزة
اليهود عليه من املدينة. نحو 80 
يف  الفل�صطينية  االأ�صر  من  باملائة 

املدينة تعي�س يف فقر. 
مليون   560 الربنامج  ي�صتثمر 
دوالر يف ثالثة جماالت رئي�صية: 
التعليم، البنية التحتية، وم�صاعدة 
�صوق  دخ���ول  على  الفل�صطينيات 
الوقت  م��رور  مع  ويهدف  العمل. 

جلذب مزيد من اال�صتثمارات.
و�صائل  ك�صفت  ف��ي��م��ا  ذل���ك  ي��اأت��ي 
ام�س  ����ص���ب���اح  ام���ري���ك���ي���ة،  اإع�������الم 
االمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأن  اجل��م��ع��ة، 
دون����ال����د ت���رام���ب ي���در����س اج����راء 
االمريكية  القن�صلية  يف  تغيريات 
ت���ت���ع���ام���ل مع  ال����ت����ي  ال���ق���د����س  يف 

•• عوا�سم-وكاالت:

فل�صطينية  ف����ت����اة  ا����ص���ت�������ص���ه���دت 
االإ�صرائيلي  االح��ت��الل  بر�صا�س 
م�صاء ام�س �صرق خانيون�س جنوب 

قطاع غزة.
و قالت وزارة ال�صحة الفل�صطينية 
اأ�صيبوا  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي   100 اإن 
املواجهات مع قوات  بجراح خالل 
اإ�صابة   40 بينهم  م��ن  االح��ت��الل 
انطالق  م���ع  احل����ي  ب��ال��ر���ص��ا���س 
م���ن م�صريات  ال��ع��ا���ص��رة  اجل��م��ع��ة 
“ من  ا�صم  التي حملت  و  ال��ع��ودة 
غزة اإىل حيفا.. وحدة دم و م�صري 

م�صرتك«.

من  فل�صطينيون  ���ص��ب��ان  ومت��ك��ن 
االأمني  ال�����ص��ي��اج  م��ن  ج���زء  �صحب 

�صرق جباليا �صمال قطاع غزة .
احل���ك���وم���ة  ك�������ص���ف���ت  ذل���������ك،  اىل 
باأنه  و���ص��ف��ت��ه  م���ا  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 
ال�صتثمار  م�����ص��ب��وق  غ��ري  ب��رن��ام��ج 
م���ئ���ات امل����الي����ني م����ن ال��������دوالرات 
ظلت  ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة  اأح������ي������اء  يف 
القد�س  يف  طويلة  ل��ف��رتة  مهملة 

ال�صرقية.
وب��ح�����ص��ب ال��ت��ق��اري��ر ال������واردة فاإن 
يهدف  التغيري”  “نقود  ب��رن��ام��ج 
االجتماعية  الفجوات  تقليل  اإىل 
بني االأحياء الفل�صطينية وال�صطر 
ال��غ��رب��ي م��ن ال��ق��د���س ال���ذي يغلب 

ب�صاأن  نهائي  ق��رار  اتخاذ  يتم  ومل 
اإجراوؤها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��ريات 
على �صل�صلة القيادة يف القن�صلية، 
وهو قرار تعّقده الظروف الفريدة 
قالوا  م�صوؤولني  لكن  للقن�صلية، 
اإن ال�صفارة التي يديرها فريدمان 
املطاف  بها  ينتهي  اأن  املتوقع  من 

ب�صلطة مطلقة على القن�صلية.

مزيد  واع����ط����اء  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني، 
ديفيد  ل��ل�����ص��ف��ري  ال�����ص��ل��ط��ات  م���ن 
تزيد  وق��د  ال�صفارة،  يف  فريدمان 
اآمال  �صعف  م��ن  اخل���ط���وات  ه���ذه 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف اإق����ام����ة دول���ة 
الدولتني  ح��ل  ويقو�س  م�صتقلة، 
يف وقت ي�صتعد فيه ترامب لطرح 

القرن«. “�صفقة 

البنتاغون يحذر الأ�سد من 
مهاجمة �سوريا الدميقراطية

•• عوا�سم-وكاالت:

االأ���ص��د من  ب�صار  ال�����ص��وري  الرئي�س   ، االأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  ح��ذرت وزارة 
ا�صتخدام القوة �صد املقاتلني العرب واالأكراد الذين تدعمهم وا�صنطن 

ال�صتعادة املناطق اخلا�صعة ل�صيطرتهم يف �صمال �صرق �صوريا. 
االأرك��ان لل�صحافة  وقال اجل��رال االأمريكي كينيث ماكنزي من هيئة 
يف �صوريا اأن يفهم اأن مهاجمة القوات  منخرط  طرف  اأي  على  “يجب 
امل�صلحة االأمريكية او �صركائنا يف التحالف �صتكون �صيا�صة �صيئة للغاية«.  
وذّكرت املتحدثة با�صم البنتاغون دانا وايت باأّن اجلي�س االأمريكي ينت�صر 
يف �صوريا من اأجل قتال تنظيم داع�س. وقالت يف موؤمتر �صحايف “رغبتنا 

لي�صت االنخراط يف احلرب االأهلية ال�صورية«. 
قال  اخل��م��ي�����س،  ب��ث��ه��ا  مت  اليوم”،  “رو�صيا  ق��ن��اة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  وخ����الل 
�صوريا  ق���وات  ه��ي  ���ص��وري��ا  يف  املتبقية  ال��وح��ي��دة  امل�صكلة  “باتت  االأ���ص��د 

الدميوقراطية«. 
�صمال  يف  وا�صعة  مناطق  على  الدميوقراطية  �صوريا  ق��وات  وت�صيطر 
و�صرق �صوريا، وقد خا�صت املعارك االق�صى �صد تنظيم داع�س يف عدد من 
هذه املناطق ال �صيما الرقة، ومتكنت من طرده منها بدعم من التحالف 

الدويل بقيادة اأمريكية. 
عرب  الدميوقراطية(  �صوريا  )ق��وات  معها  “�صنتعامل  اال�صد  وا���ص��اف 
اأمام املفاو�صات  اأننا بداأنا االآن بفتح االأبواب  خيارين، اخليار االأول هو 
الأن غالبية هذه القوات هي من ال�صوريني،  اإذا مل يحدث ذلك، �صنلجاأ 
اأي خيارات اأخرى، بوجود  اإىل حترير تلك املناطق بالقوة، لي�س لدينا 

االأمريكيني اأو بعدم وجودهم«. 

اجلي�ض الأمريكي يدر�ض ن�سر 
نظام م�ساد لل�سواريخ يف اأملانيا 

•• برلني -رويرتز:

قال م�صدران مطلعان اإن اجلي�س 
مناق�صات  اأج��������رى  االأم����ري����ك����ي 
متهيدية حول حتريك نظام دفاع 
اأملانيا لتعزيز  �صاروخي قوي اإىل 
خطوة  وهي  االأوروبية  الدفاعات 
ي��ق��ول خ���رباء اإن م��ن امل��م��ك��ن اأن 
تثري توترات جديدة مع مو�صكو.
باإر�صال  املبدئي  االق��رتاح  وي�صبق 
امل�صاد  ال���دف���اع���ي  )ث������اد(  ن���ظ���ام 
لل�صواريخ قرار الرئي�س االأمريكي 
دون���ال���د ت��رام��ب االن�����ص��ح��اب من 
املوقع  اإي��ران  النووي مع  االتفاق 
حملة  و���ص��ط  وي���اأت���ي   2015 يف 
الدفاعات  لتعزيز  النطاق  وا�صعة 

اجلوية وال�صاروخية االأوروبية.
ويف حني يوجد خالف بني اأوروبا 
م�صري  ح��ول  املتحدة  وال��والي��ات 
اإيران، ي�صعر  االتفاق النووي مع 
ا�صتمرار  م��ن  ب��ال��ق��ل��ق  اجل��ان��ب��ان 
ال�������ص���واري���خ  ن�������ص���ر  ط�����ه�����ران يف 

البالي�صتية.
ال�����ص��اروخ االإي���راين  ويبلغ م��دى 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

ا�صتقبل دونالد ترامب اجلمعة يف 
البيت االبي�س م�صاعد كيم جونغ 
اون الذي يحمل ر�صالة �صخ�صية 
يف  ال�صمايل  ال��ك��وري  الزعيم  من 
تعبري ج��دي��د ع��ن االن��ف��راج غري 
تاريخية  لقمة  متهيدا  امل�صبوق 

بني البلدين العدوين.
�صول  يونغ  وو���ص��ل اجل���رال كيم 
ا�صا�صي  ب������دور  ي�����ص��ط��ل��ع  ال������ذي 
غري  ال��ق��م��ة  ل��ه��ذه  التح�صري  يف 
حزيران   12 يف  املقررة  امل�صبوقة 
ال�صاعة  بعيد  �صنغافورة  يونيو يف 
حيث  غ(  ت   17،00(  13،00
العام  ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه االم����ني  ك���ان يف 
كيلي  ج��ون  االم��ريك��ي��ة  للرئا�صة 
وم�صوؤوال ملف كوريا ال�صمالية يف 
اآي  وال�صي  االمريكية  اخلارجية 

ايه مارك المربت واندرو كيم.
وانتقل بعدها اىل املكتب البي�صوي 

للقاء الرئي�س االمريكي.
وكيم يونغ �صول هو ارفع م�صوؤول 
ك�����وري ���ص��م��ايل ي�����زور ال���والي���ات 
املتحدة منذ 18 عاما، ومن املقرر 
الثالثة  ل��ل��م��رة  اي�����ص��ا  يلتقي  ان 
اخلارجية  وزي����ر  اي����ام  ث��الث��ة  يف 
حمادثاتهما  بعد  بومبيو  م��اي��ك 
نيويورك  يف  واخلمي�س  االرب��ع��اء 

وف���ق االمريكيني  ات��اح��ت  وال��ت��ي 
انعقاد  احراز “تقدم فعلي” نحو 

القمة.
وكان ترامب وجه ر�صالة مفتوحة 
ال�صمايل  ال���ك���وري  ال��زع��ي��م  اىل 
اال�صبوع املا�صي، اعلن فيها الغاء 
يف  بينهما  امل�صبوقة  غ��ري  ال��ق��م��ة 
12 حزيران/يونيو يف �صنغافورة، 
مدينا “املوقف العدائي” لبيونغ 
ال��ب��اب مفتوحا  ت��رك  لكنه  ي��ان��غ. 

ال�صتئناف احلوار.
“ر�صالة  ت�����رام�����ب  و����ص���ي���ت���ل���ق���ى 
خمتومة” من كيم وريث العائلة 

•• اليمن- وام-وكاالت:

املدمن  منطقة  يف  امل�صرتكة  اليمنية  املقاومة  ق��وات  تقدمت 
احلوثي  ميلي�صيات  م��ع  م��واج��ه��ات  ب��ع��د  التحيتا  مب��دي��ري��ة 
املوالية الإيران اأ�صفرت عن م�صرع عدد من عنا�صرها وذلك 
العاملة  االإم��ارات��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  م��ن  واإ���ص��ن��اد  مب�صاركة 
�صمن التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�صعودية. كما 
يف  م�صرعهم  احلوثي  ميلي�صيات  من  عنا�صر  من   10 لقي 
�صرق  امل�صرتكة  اليمنية  املقاومة  مواجهات جديدة مع قوات 
فا�صلة  ت�صلل  عملية  خ��الل  احل��دي��دة  ال��ف��ازة جنوبي  منطقة 

للحوثيني على اخلط ال�صاحلي.
امليداين  تقدمها  امل�صرتكة  اليمنية  املقاومة  ق��وات  وتوا�صل 
بني  م�صتمرة  م��واج��ه��ات  و���ص��ط  ومينائها  احل��دي��دة  ب��اجت��اه 
امليلي�صيات  اإث��ره��ا  على  تكبدت  احل��وث��ي  وم�صلحي  امل��ق��اوم��ة 

فر  فيما  واالأرواح  العتاد  يف  فادحة  وخ�صائر  �صاحقة  هزائم 
الع�صرات من عنا�صرها من جبهات القتال بعد هجوم وا�صع 

لقوات املقاومة وحما�صرتهم من عدة حماور.
ومتكنت قوات املقاومة اليمنية من اأ�صر الع�صرات من عنا�صر 
امليلي�صيات و�صط انهيار حت�صيناتهم الدفاعية الرئي�صية التي 

كانت تعول عليها.
تراجعا  الإي��ران  املوالية  احلوثي  ميلي�صيات  �صفوف  وت�صهد 
ت��ق��دم القوات  ب��ال��ت��زام��ن م��ع  م��ي��دان��ي��ا يف خمتلف اجل��ب��ه��ات 
ودحر  احل��وث��ي  م�صلحي  م��ن  لتطهريها  احل���دي���دة  ب��اجت��اه 
تقرتب  نهايته  ب��ات��ت  وال���ذي  اليمن  يف  االن��ق��الب��ي  املخطط 

كثريا مع تو�صع رقعة �صيطرة املقاومة.
اىل ذلك �صحبت ميلي�صيات احلوثي االإيرانية، ام�س اجلمعة، 
اأ���ص��ل��ح��ة ثقيلة م��ن م��دي��ن��ة احل��دي��دة ب��اجت��اه ال�����ص��م��ال حتت 
على  اخلناق  ت�صيق  ت��زال  ال  التي  امل�صرتكة  املقاومة  �صربات 

املتمردين يف جبهة ال�صاحل الغربي لليمن.
ومدفعية  وراجمات  �صواريخ  االنقالبية  امليلي�صيات  و�صحبت 
املقاومة  ال�صمال يف وقت حتقق  باجتاه  من مدينة احلديدة 

امل�صرتكة تقدما يف املناطق التي ي�صيطر عليها احلوثيون.
وياأتي هذا التطور بعد �صاعات من مقتل قتل 16 م�صلحا من 
ميلي�صيات احلوثي االإيرانية من جراء املواجهات العنيفة مع 
املقاومة اليمنية امل�صرتكة يف جبهات ال�صاحل الغربي لليمن.

واأف�����ادت م�����ص��ادر مي��ن��ي��ة ب����اأن امل��واج��ه��ات ت��رك��زت يف مناطق 
التحيتا، �صقط  الطائف ومزارع احل�صينية واأطراف مديرية 

خاللها عدد من اجلرحى يف �صفوف املتمردين.
ور�صد ت�صجيل م�صور ح�صري ل�”�صكاي نيوز عربية” عربات 
من  ف��راره��م  اأث��ن��اء  امليلي�صيات  م�صلحي  م��ن  ال��ع�����ص��رات  تقل 
اأ�صبحت قوات املقاومة بدعم من التحالف  اأن  احلديدة بعد 

اجلزيرة على بعد 20 كيلومرتا منها. �صبه  �صمال  حتكم  التي 
ال��ك��وري��ة م��ن��ذ اك���ر م��ن �صبعني 

عاما.
ن�صر  اذا  ال���ر����ص���ال���ة  وم�����ص��م��ون 
���ص��ي��ك��ون م��و���ص��ع اه��ت��م��ام كبري. 
هل �صت�صمح بعودة التفاوؤل الذي 
�صاد يف االي��ام االخ��رية وتطمئن 
االم���ريك���ي���ني ب�������ص���اأن م����دى نزع 
اال���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ال����ذي تعهد 
هل  ب��ه؟  بالقيام  اون  جونغ  كيم 
ب�صاأن  ال�صكوك  ب��ازال��ة  �صت�صمح 
ان��ع��ق��اد ال��ق��م��ة يف ���ص��ن��غ��اف��ورة يف 

موعدها؟

   

اأكد التم�سك بالت�سوية ال�سيا�سية وفقًا لقرارات الأمم املتحدة 

قرقا�ض: خريطة اأي قرار اأممي يف 
اليمن �ستت�سمن رف�سًا لالنقالب احلوثي

•• مو�سكو-وكاالت:

قال معايل الدكتور اأنور قرقا�س وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية  اإن 
ال�صيا�صية يف  بالت�صوية  العربي، متم�صكة  التحالف  االإم��ارات، �صمن 
اليمن وفقاً لقرارات االأمم املتحدة، موؤكداً على اأن االأطراف اليمنية 

م�صوؤولة عن التو�صل لهذا احلل. 
واأ�صاف قرقا�س خالل ت�صريحات خا�صة لقناة »رو�صيا اليوم«، ام�س 
اجلمعة، اأنه ال ميكن للحل االأممي اأن يتم اإال بوجود جميع االأطراف 
»رف�صاً  �صتت�صمن  االأمم��ي  القرار  واأن خريطة  اليمن،  ال�صيا�صية يف 

لالنقالب احلوثي الذي قو�س احلل ال�صيا�صي يف اليمن«. 
اإطار  يف  ا�صطرارياً  ك��ان  اليمن  االإم��ارات��ي يف  التدخل  اأن  واأك��د على 
عا�صفة احلزم، اإذ مل تكن االإم��ارات، �صمن التحالف العربي، لتقبل 

باأي تدخل اإيراين اأو متركز يف هذا اجلزء من اجلزيرة العربية. 
وقال: »نحن دولة االإمارات �صمن التحالف العربي، معنيون اأ�صا�صاً 
ك��ان حتدياً  ���ص��واء  اإقليمي  اأي حت��ٍد  وج���ود  وع���دم  االإقليمي  ب��االأم��ن 

اإيرانياً اأو م�صاألة ا�صتخدام ال�صواريخ االإيرانية يف اليمن«. 
م�صاعدات  دوالر  مليار  7ر3  قدمت  االإم���ارات  ب��اأن  معاليه،  و�صرح 
املوانئ  العديد من  لفتح  اإ�صافة  االأزم��ة،  بداية  لليمن منذ  اإن�صانية 

واخلدمات االإن�صانية االأخرى. 
وقال اإن اأكر من جهة تقوم بتوزيع امل�صاعدات يف اليمن، اأهمها هيئة 
واجلمعيات  االإماراتية،  امل�صلحة  والقوات  االإماراتي  االأحمر  الهالل 
التعليم  ق��ط��اع  على  منها  اأق�����ص��ام  ووزع���ت  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  التابعة 

والكهرباء. 
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بحثا تعزيز عالقات التعاون والق�سايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وبوتني يوقعان اإعالن �سراكة ا�سرتاتيجية بني البلدين

مئات الأتراك يتظاهرون
�سد ال�سلطة.. يف ذكرى غيزي

•• ا�سطنبول-وكاالت:

م�صرية  اأردوغ���ان، يف  الرتكي رجب طيب  للرئي�س  املعار�صني  مئات  خرج 
التي  لالحتجاجات،  اخلام�صة  ال�صنوية  الذكرى  مع  اإ�صطنبول،  و�صط  يف 

�صكلت عام 2013 حتديا خطريا ل�صلطته.
وك��ان��ت ت��ل��ك االح��ت��ج��اج��ات ب����داأت يف ن��ه��اي��ة م��اي��و 2013 ت��ن��دي��دا ببناء 
مركز ت�صوق يف حديقة “غيزي” قرب ميدان تق�صيم يف و�صط اإ�صطنبول، 
وحتولت الحقا اإىل حركة احتجاج يف كل اأنحاء البالد �صد اأردوغان الذي 

كان اآنذاك رئي�صا للوزراء.
وكان املتظاهرون، الذين خرجوا، اخلمي�س، حتت مراقبة عدد كبري من 
تق�صيم  �صاحة  اإىل  املتظاهرون  وتوجه  ال�صغب.  مكافحة  �صرطة  عنا�صر 

حاملني الفتات كتبوا عليها “الظالم �صيتال�صى، غيزي �صتبقى«.
ومل يتمكن املتظاهرون من الو�صول اإىل حديقة غيزي ب�صبب طوق فر�صته 

ال�صرطة، لكن مل ت�صجل اأي ا�صتباكات وا�صعة النطاق بني الطرفني.
انتهى  ال��ذي��ن  للمحتجني،  ال�صرطة  م��ط��اردة  خ��الل  اأ���ص��خ��ا���س   8 وق��ت��ل 

حتركهم يف نهاية يونيو 2013. ومتت حماكمة بع�س رجال ال�صرطة يف 
حاالت متفرقة، لكن النا�صطني قالوا اإن املالحقات مل تذهب بعيدا.

على  يو�صكون  )احلكومة(  هم  غيزي.  حمتجو  “نحن  الفتة  على  وُكتب 
الرحيل«. 

ي�سيطر  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����ض 
الغربية درن��ة  مداخل  على 

•• طرابل�س-وكاالت:

اأنه  الليبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  اأع��ل��ن 
مت��ك��ن م���ن ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى معظم 
من  الليبية،  درن���ة  م��دي��ن��ة  م��داخ��ل 

ناحية الغرب.
وقال املتحدث با�صم القوات الليبية، 
عبد الكرمي �صربا، اإن اجلي�س �صيطر 
يف  ال�صناعية  الفتايح  منطقة  على 
ا�صرتاتيجية تطل  درنة وعلى تالل 

على حي باب طربق.
اأك���ر م��ن مائة  اأن  واأ����ص���اف ���ص��ربا 
�صورى  ق��وات ما ي�صمى جمل�س  من 
جماهدي درنة، اأو قوة حماية درنة، 
ق���ت���ل���وا، ب��ي��ن��م��ا ���ص��ل��م م���ائ���ة اآخ�����رون 

اأنف�صهم.

ترامب ي�صافح م�صاعد الرئي�س الكوري ال�صمايل )ا ف ب(

مظاهرة مناه�صة لل�صلطة يف ا�صطنبول  )رويرتز(



السبت   2   يونيو    2018  م   -   العـدد  12341  
Saturday   2   June   2018  -  Issue No   12341

02

اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام:

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ق��ر  ب���ن 
االأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة بح�صور 
�صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر 
القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة املالزم 
خريج  الطنيجي  علي  عي�صى  اإبراهيم 

الكلية البحرية االأمريكية.
واأكد �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة 
اأن دولة االإمارات يف ظل القيادة الر�صيدة 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخ��ي��ه 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ال تدخر 

املتميزين من  وت��ك��رمي  دع���م  ج��ه��دا يف 
اأبناء الوطن اأ�صحاب االجنازات الذين 
ب���اجن���ازات���ه���م يف رف����ع علم  ي�����ص��اه��م��ون 

االإمارات يف املحافل الدولية يف خمتلف 
املجاالت.

واأ����ص���اد ���ص��م��وه ب���االإجن���از ال����ذي حققه 

الكلية  م����ن  ب���ت���خ���ري���ج���ه  ال���ط���ن���ي���ج���ي 
العريقة بدرجة مهند�س يف  االمريكية 
طموح  بذلك  ليج�صد  واالإدارة  النظم 

اأب����ن����اء ال���وط���ن ال���ذي���ن ي�����ص��ع��ون ا�صم 
م�صاركاتهم  اأعينهم يف  ن�صب  االإم��ارات 
بهذا  الطنيجي  �صموه  اخلارجية. وهناأ 
االجناز متمنيا له التوفيق والنجاح يف 
تكري�س ما تلقاه من علوم يف الهند�صة 
الع�صكرية يف خدمة وطنه مع  واالإدارة 
اإخوانه اأبناء القوات امل�صلحة االإماراتية 
الذين ي�صربون اأروع االأمثلة يف الفداء 

والت�صحية لرتاب هذا الوطن العزيز.
راأ�س  ع��ه��د  �صمو ويل  ق���دم  ج��ان��ب��ه  م��ن 
داعيا   .. للطنيجي  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اخل��ي��م��ة 
اتخاذ  ك���ل حم��ف��ل  ال���وط���ن يف  ���ص��ب��اب 
لتحقيق  وق�������دوة  من����وذج����ا  اإب����راه����ي����م 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات  طموحات 
لت�صخري  ال��������دوام  ع���ل���ى  ت�����ص��ع��ى  ال���ت���ي 
ك��اف��ة االإم��ك��ان��ات اأم����ام اأب��ن��اء االإم����ارات 
يف  العاملية  الكليات  ب��اأع��رق  لاللتحاق 
املجاالت العلمية والعملية خدمتا لهذا 

الوطن املعطاء.

•• مو�سكو-وام:

ب��ح��ث ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�صلحة 
وفخامة فالدميري بوتني رئي�س رو�صيا 
االحتادية .. عالقات ال�صداقة والتعاون 
بني البلدين وجممل الق�صايا االإقليمية 

والدولية ذات االهتمام امل�صرتك.
ا����ص���ت���ق���ب���ال فخامة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
الرئي�س الرو�صي ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان و الوفد املرافق 

ام�س يف الكرملني بالعا�صمة مو�صكو.
�صمو  ال��ذي ح�صره   - اللقاء  ب��داي��ة  ويف 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ط��ح��ن��ون  ال�����ص��ي��خ 
م�صت�صار االأمن الوطني - رحب الرئي�س 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب��زي��ارة  الرو�صي 
حممد بن زايد اآل نهيان اإىل مو�صكو .. 
وقال : نرحب بكم يف مو�صكو.. و�صبق اأن 
التقينا معكم قبل �صنة ومن ذلك احلني 
�صهدت املنطقة والعامل تطورات �صريعة 
يف االأحداث .. واأنا �صعيد بهذه الفر�صة 
العالقات  تعزيز  فر�س  معكم  الأناق�س 

الثنائية والتطورات يف املنطقة«.
“اإن دول��ة االإم���ارات العربية  واأ���ص��اف : 
�صنوات  منذ  لنا  وث��ي��ق  �صريك  امل��ت��ح��دة 
يف منطقة ال�صرق االأو�صط واليوم نوقع 
اال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  اإع����الن  ع��ل��ى 
تعزيز  �صبيل  يف  اآخ����رى  خ��ط��وة  ل��ت��ك��ون 

العالقات بيننا«.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ل��ق��اء  اأن  واأك����د 
فر�صة  يعد  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
االهتمام  ذات  الق�صايا  من  ع��دد  لبحث 
امل�صرتك ب�صاأن منطقة ال�صرق االأو�صط.

“اأوجه   : ال����رو�����ص����ي  ال���رئ���ي�������س  وق������ال 
العالقات تطورت يف جميع االجتاهات يف 
التعاون ال�صيا�صي واالأمني واالقت�صادي 
اىل  التجاري  التبادل  معدل  وو�صل   ..
الربع  امل��ا���ص��ي ويف  ال��ع��ام  امل��ائ��ة  يف   31
70 يف  اإىل  ال��ع��ام و�صل  االأول م��ن ه��ذا 
املائة وحجم اال�صتثمار يتزايد با�صتمرار 

ونحن ن�صكركم على هذه الثقة«.
العمل  يف  �صن�صتمر  “نحن   : واأ���ص��اف 
ك���م���ا ه����و احل������ال يف جمال  امل�������ص���رتك 
الطاقة حيث �صاهمت اجلهود امل�صرتكة 
اململكة  يف  واأ����ص���دق���اوؤن���ا  اأن���ت���م  م��ع��ك��م 
العربية ال�صعودية ودول منظمة الدول 
حتقيق  على  “اأوبك”  للنفط  امل�صدرة 
النجاحات واال�صتقرار يف اأ�صواق النفط 
يف  اخل��ا���س  دعمكم  اأق���در  كما  العاملية 
جمال التكنولوجيا الفائقة ومبادراتكم 

يف تعزيز ال�صناعة«.
وقال الرئي�س الرو�صي :” اأمامنا عدد 
ك��ب��ري م���ن ال��و���ص��ائ��ل م���ن اأج����ل العمل 
وامل�����ص��ال��ح امل�����ص��رتك��ة واأن�����ا م��ت��اأك��د اأن 
تطوير  موا�صلة  �صتعزز  ال��زي��ارة  ه��ذه 

العالقات«.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  عرب  جانبه  من 
�صعادته  نهيان عن  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ب��زي��ارة جمهورية رو���ص��ي��ا االحت��ادي��ة و 

الرو�صي  الرئي�س  فخامة  دعم  تقديره 
الرامية  لكل اجلهود  بوتني  فالدميري 
 - االإم��ارات��ي��ة  بالعالقات  االنتقال  اإىل 
تطورا  اأك���ر  م�صتويات  اإىل  ال��رو���ص��ي��ة 

وقوة.
ونقل �صموه اإىل فخامة الرئي�س بوتني 
حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
الرو�صي  ل��ل�����ص��ع��ب  ومت���ن���ي���ات���ه  اهلل” 

ال�صديق مزيدا من التقدم واالزدهار.
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ال��رئ��ي�����س فالدميري 
بوتني .. �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اإىل �صاحب  اآل نهيان حتياته  زاي��د  بن 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
“حفظه اهلل” ومتنياته  الدولة  رئي�س 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات  ل����دول����ة 
التقدم  م��ن  م��زي��دا  ال�صديق  و�صعبها 

واالزدهار.
وق����ال ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 

�صعداء  “نحن   : ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
 .. ب��ك��م  وال��ل��ق��اء  ب��ال��ت��واج��د يف مو�صكو 
الرئي�س مهمة  عالقاتنا معكم فخامة 

ونوؤكد على تطويرها«.
التبادل  ب��اأن  “�صعداء   : �صموه  واأ���ص��اف 
ثقة  على  ت�صاعف  ونحن  قد  التجاري 
ظل  يف  اآخ����رى  م���رة  �صيت�صاعف  ب��اأن��ه 
اال�صرتاتيجية  ع��ن  ل��الإع��الن  توقيعنا 

امل�صرتكة بني االإمارات ورو�صيا«.
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأو���ص��ح 
بن زايد اآل نهيان “ اأن عالقات البلدين 
ال�صديقني مهمة ون�صعى لتطويرها .. 
امل��ا���ص��ي  هناك  ال��ع��ام  ت��ق��اب��ل��ن��ا  اأن  م��ن��ذ 
االو�صط  ال�����ص��رق  يف  ك��ث��رية  ت���ط���ورات 
ودولة االإمارات العربية املتحدة ت�صعى 
الدويل  واملجتمع  اأ�صدقائها  مع  دائما 
منطقة  يف  واع������دا  م�����ص��ت��ق��ب��ال  ل����رتى 

ال�صرق االأو�صط«.
واأك�����د ���ص��م��وه ح��ر���س دول����ة االإم������ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حت��ت ق��ي��ادة �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
على  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
مع  وال�صداقة  التعاون  عالقات  تعزيز 
ال�صديقة  االحت��ادي��ة  رو�صيا  جمهورية 
اإىل  �صموه  م�صريا   .. كافة  املجاالت  يف 
ال�صديقني  البلدين  بني  العالقات  اأن 
ورا���ص��خ��ة من  ق��وي��ة  اأ���ص�����س  اإىل  ت�صتند 
امل�����ص��رتك��ة وت�صهد  ال��ت��ف��اه��م وامل�����ص��ال��ح 
قيادتي  حر�س  بف�صل  متناميا  تطورا 
ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا ودف��ع��ه��ا اإىل 
ال�صعبني  على  بالنفع  يعود  مبا  االأم��ام 

ال�صديقني.
املتجددة  اللقاءات  اأن  اإىل  �صموه  ون��وه 
ب��ني ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن ت��اأت��ي يف �صياق 
التن�صيق  ع���ل���ى  امل�������ص���رتك  احل����ر�����س 
يعزز  مب��ا  بينهما  امل�����ص��ت��م��ر  وال��ت�����ص��اور 
واالرتقاء  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 

بهذه العالقات يف املجاالت كافة.

وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
رو�صيا  “اإن جمهورية   : نهيان  اآل  زايد 
االحتادية دول��ة كربى لها دوره��ا املهم 
واملحوري يف حتقيق االأمن واال�صتقرار 
والعاملي  االإق��ل��ي��م��ي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
معها  والت�صاور  التن�صيق  ا�صتمرار  وان 
اأم����ر �صروري  امل��ن��ط��ق��ة  ب�����ص��اأن ق�����ص��اي��ا 
واال�صتقرار  االأم�����ن  حت��ق��ي��ق  ل�����ص��م��ان 
اأن  اإىل  م�صريا   ..“ نن�صدهما  اللذين 
امل�صرتكة  امل�صالح  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
التي تربط بني دولة االإمارات العربية 
االحتادية  رو�صيا  وجمهورية  املتحدة 
البلدين  م��وق��ف  راأ���ص��ه��ا  ع��ل��ى  وي���اأت���ي 
مواجهة  ب�������ص���اأن  واحل����ا�����ص����م  ال���ث���اب���ت 
باعتبارها  والتطرف  االإره���اب  ظاهرة 
الكل  ي�صتهدف  ع��امل��ي��ا  ت��ه��دي��دا  ت�صكل 
من  مزيدا  يتطلب  وه��ذا  ا�صتثناء  دون 
واالإقليمي  ال��دويل  والتعاون  التن�صيق 
ملواجهة خطرها على االأمن واال�صتقرار 

العامليني. واأكد �صموه اأن دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت�صهم ب��ا���ص��ت��م��رار يف 
املنطقة  يف  واال�صتقرار  االأم��ن  حتقيق 
االإيجابي  تعاونها  خ��الل  م��ن  وال��ع��امل 
مع القوى االإقليمية والدولية الفاعلة 
ومن بينها جمهورية رو�صيا االحتادية 
قوية  وم�صالح  عالقات  تربطها  التي 

وتاريخية بهذه املنطقة.
ا�صتعرا�س   .. ال��ل��ق��اء  خ����الل  وج�����رى 
ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب���ني دول����ة االإم�����ارات 
يف  رو�صيا  وجمهورية  املتحدة  العربية 
واال�صتثمارية  االقت�صادية  القطاعات 
اتخاذ  واإمكانات  وال�صيا�صية  والتجارية 
وتطوير  ل��ت��ع��زي��ز  اإ����ص���اف���ي���ة  خ���ط���وات 
التعاون بني البلدين خا�صة يف القطاع 

االقت�صادي .
ك����م����ا ب����ح����ث اجل������ان������ب������ان ال���ق�������ص���اي���ا 
االإقليمية  ال�صاحتني  على  وامل�صتجدات 
والدولية وتطورات االأو�صاع يف منطقة 

ال�صرق االأو�صط. بعد ذلك وقع �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى  ويل عهد 
فالدميري  وف��خ��ام��ة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
اإعالن  االحت��ادي��ة  رو�صيا  رئي�س  بوتني 

ال�صراكة اال�صرتاتيجية بني البلدين .
اإن�����ص��اء �صراكة  وي��ن�����س االإع�����الن ع��ل��ى 
بني  ال��ق��ائ��م��ة  ل��ل��ع��الق��ات  ا�صرتاتيجية 
دولة االإمارات العربية املتحدة ورو�صيا 
ال�صيا�صية  امل��ج��االت  ت�صمل  االحت��ادي��ة 
واالقت�صادية  وال��ت��ج��اري��ة  واالأم���ن���ي���ة 
امل����ج����االت  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
والتكنولوجية  وال��ع��ل��م��ي��ة  االإن�����ص��ان��ي��ة 

وال�صياحية.
وامل�صاورات  احل�����وار  االإع������الن  وي���ع���زز 
واالإقليمية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ق�����ص��اي��ا  ح���ول 
االهتمام  ذات  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  وال���دول���ي���ة 
امل��ت��ب��ادل. وي��رتج��م توقيع  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
االإعالن حر�س دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ورو���ص��ي��ا االحت���ادي���ة ع��ل��ى رفع 
اجلوانب  م��ت��ع��ددة  ال��ع��الق��ات  م�صتوى 
ال�صراكة  م�صتويات  اإىل  البلدين  ب��ني 
اال�صرتاتيجية يف كل من املجاالت ذات 

االهتمام امل�صرتك.
امل�صاورات  اإج����راء  االإع����الن  يت�صمن  و 
ب���ني وزي�����ري خارجية  ب�����ص��ك��ل م��ن��ت��ظ��م 
حول  امل��واق��ف  تن�صيق  بغر�س  البلدين 

الق�صايا ذات االهتمام املتبادل.
اإعالن  توقيع  وم��را���ص��م  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
�صمو   .. اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�������ص���راك���ة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ط��ح��ن��ون  ال�����ص��ي��خ 
و معايل  ال���وط���ن���ي  االأم������ن  م�����ص��ت�����ص��ار 
اأن��ور بن حممد قرقا�س وزير  الدكتور 
ال��دول��ة ل��ل�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة و معايل 
جهاز  رئ��ي�����س  امل���ب���ارك  خليفة  خ��ل��دون 
اللقاء  وح�����ص��ر   . التنفيذية  ال�����ص��وؤون 
من اجلانب الرو�صي .. معايل �صريجي 
الفروف وزير اخلارجية ومعايل يوري 
الرو�صي  الرئي�س  م�صت�صار  اأو���ص��اك��وف 
ديني�س  وم��ع��ايل  ل��ل�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة 

مانتوروف وزير التجارة وال�صناعة .

الهوية واجلن�سية ترعى اإفطار 7500 �سائم خالل الن�سف الأول من رم�سان
•• اأبوظبي-وام:

7500 �صائم  اأكر من  اأن  للهوية واجلن�صية  الهيئة االحتادية  اأعلنت 
ا�صتفادوا خالل الن�صف االأول من �صهر رم�صان من رعايتها خم�س خيم 
تنظمها  التي  ال�صائم  اإفطار  مبادرة  يف  م�صاركتها  خالل  من  رم�صانية 

هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
 - زاي���د  وع���ام  الف�صيل  بال�صهر  احتفاالتها  اإط���ار  يف   - الهيئة  وتكفلت 
ال�صائم يف خم�س خيام رم�صانية يف كل  اإفطار  توفري وجبات  بتكاليف 
من اأبوظبي وراأ�س اخليمة والفجرية واأم القيوين وعجمان ت�صتوعب ما 
يزيد على 500 �صائم يوميا من اأبناء الفئات املحتاجة وذوي الدخول 

املحدودة.

وت�صارك الهيئة للعام التا�صع على التوايل يف هذه املبادرة وذلك يف اإطار 
تر�صيخ  ت�صتهدف  التي  والفعاليات  االأن�صطة  حر�صها على دعم خمتلف 
من  وانطالقا  االإن�صانية  اأب��ن��اء  جت��اه  والعطاء  وال��ب��ذل  اخل��ري  مفاهيم 
الدين  تعاليم  جت�صيد  على  وحر�صها  املجتمعية  مب�صوؤولياتها  التزامها 
خالل  من  املبارك  رم�صان  �صهر  يف  االإن�صانية  القيم  وتعزيز  االإ�صالمي 
دعم الربامج وامل�صاريع اخلريية التي تنفذها اجلهات الر�صمية االإن�صانية 

واخلريية يف الدولة وعلى راأ�صها هيئة الهالل االأحمر.
الهيئة  يف  احلكومي  االت�����ص��ال  اإدارة  م��دي��ر  املعمري  العزيز  عبد  وق���ال 
للعام  امل�صروع اخلريي  امل�صاركة يف هذا  اإن  للهوية واجلن�صية  االحتادية 
احلايل تكت�صب اأهمية كبرية نظرا الرتباطها مبنا�صبتني كرميتني هما 
�صهر ال�صوم وعام زايد اللتني تلهمان االأفراد واملوؤ�ص�صات معاين اخلري 

وال��ع��ط��اء ب��ال ح���دود وت��ق��دي��ر االإن�����ص��ان وم��د ي��د ال��ع��ون لتوفري احلياة 
الكرمية له جت�صيدا ملعاين الرتاحم االن�صاين وتعزيزا ملبداأ التكافل بني 

اأبناء املجتمع.
ال��ع��ام م��ع اح��ت��ف��االت االإم���ارات  ت��زام��ن ال�صهر الف�صيل ه��ذا  اإىل  ول��ف��ت 
ثراه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  مبئوية 
“ ال��ذي ميثل يف وج��دان كل مواطن ومقيم على ه��ذه االأر���س الطيبة 
رمزا للخري والعطاء واحلر�س على مد يد العون للمحتاجني من اأبناء 
اجلن�س الب�صري االأمر الذي حر�صت يف ظله الهيئة على اأن تكون واحدة 
ال�صهر  ال�صامية التي يزخر بها  ال�صباقة يف جت�صيد املعاين  من اجلهات 
“ من  “ رحمه اهلل  زاي��د  ال�صيخ  اأر�صاها  التي  وامل��ب��ادئ  والقيم  الف�صيل 
الهيئة  اأن  اإىل  املعمري  ون��وه  امل�صروع اخل��ريي.  ه��ذا  امل�صاهمة يف  خ��الل 

حر�صت من خالل رعاية هذا امل�صروع على ت�صجيع منت�صبيها ومتعامليها 
االإن�صاين  للعطاء  فريد  اخلري” كنموذج  “ زاي��د  مباآثر  االق��ت��داء  على 
وتعزيز روح وثقافة العمل االإن�صاين لديهم .. الفتا اإىل اأن مراكز �صعادة 
املتعاملني التابعة للهيئة على م�صتوى الدولة نفذت العديد من املبادرات 

واالأن�صطة اخلريية يف هذا ال�صهر املبارك .
وتوجه املعمري بال�صكر والتقدير اإىل هيئة الهالل االأحمر على تعاونها 
للهوية  االحتادية  الهيئة  مع  االإن�صانية  �صراكتها  تعزيز  على  وحر�صها 
بها  تتميز  التي  التنظيم  بدقة  م�صيدا   .. امل�صروع  ه��ذا  عرب  واجلن�صية 
طاقتها  وحت��دي��د  مواقعها  واخ��ت��ي��ار  الرم�صانية  اخل��ي��ام  اإدارة  عملية 
اإفطار  وجبات  توفريها  عن  ف�صال  واآم��ن  م��درو���س  ب�صكل  اال�صتيعابية 

نوعية و�صحية قبل موعد االإفطار طوال ال�صهر الكرمي.

بحثا تعزيز عالقات التعاون والق�سايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وبوتني يوقعان اإعالن �سراكة ا�سرتاتيجية بني البلدين

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية التن�سيق مع رو�سيا ب�ساأن ق�سايا املنطقة ل�سمان حتقيق الأمن وال�ستقرار العامليني

حاكم راأ�ض اخليمة ي�ستقبل اإبراهيم الطنيجي خريج الكلية البحرية الأمريكية
•• اأبوظبي- وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  �صيف بن  ال�صيخ  �صمو  الفريق  التقى 
اأبوظبي معايل  الداخلية يف  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
اأحمد املي�صري نائب رئي�س الوزراء وزير الداخلية اليمني. 
البلدين يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ال��ل��ق��اء بحث  خ��الل  ومت 

املجاالت االأمنية وال�صرطية و�صبل تدعيم التعاون القائم 
�صعيد  فهد  �صعادة  اللقاء  ح�صر  ال�صقيقني.  البلدين  بني 
والعميد  الدولة  لدى  اليمنية  اجلمهورية  �صفري  املنهايل 
ال��ع��ام باالإنابة  ال��ظ��اه��ري االأم���ني  ب��ن دمل��وج  حممد حميد 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو  ملكتب 

وعدد من �صباط وزارة الداخلية.

�سيف بن زايد يلتقي نائب رئي�ض الوزراء وزير الداخلية اليمني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

مواطني  ال��ربازي��ل  جمهورية  اأع��ف��ت 
دول����ة االإم�������ارات م���ن ح��م��ل��ة ج����وازات 
ال�����ص��ف��ر ال��ع��ادي��ة م��ن احل�����ص��ول على 
اأ�صبح  حيث  امل�صبقة  ال�صفر  تاأ�صرية 
جمهورية  اإىل  ال�����ص��ف��ر  ب���اإم���ك���ان���ه���م 
تاأ�صرية  اإىل  احل��اج��ة  دون  ال���ربازي���ل 
م�صبقة اعتبارا من يوم ال�صبت املوافق 
2 يونيو 2018 وذلك رغبة من كال 
البلدين يف تعزيز التعاون والعالقات 
اأحمد  ال�صفري  �صعادة  وق��ال  الثنائية. 
�صعيد الهام الظاهري الوكيل امل�صاعد 
لل�صوؤون القن�صلية يف وزارة اخلارجية 
جميع  ح��م��ل��ة  اأن  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
ميكنهم  االإم��ارات��ي��ة  ال�صفر  ج����وازات 
الربازيل  ج��م��ه��وري��ة  اأرا����ص���ي  دخ����ول 
اإمكانية  م��ع  م�صبقة  ت��اأ���ص��رية  ب���دون 
خالل  يوما   90 اأق�صاها  مل��دة  البقاء 

�صهرا.  12
واأو���ص��ح اأن ه��ذه امل��ب��ادرة م��ن حكومة 
التي  الدولية  املكانة  تعك�س  الربازيل 
اأ���ص��ب��ح��ت ت��ت��ب��واأه��ا دول�����ة االإم�������ارات 
بني  الثنائية  العالقات  تنامي  وتوؤكد 
الربازيل  وجمهورية  االإم����ارات  دول��ة 
الدولة  ملواطني  جديدة  اآفاقا  وتفتح 

لل�صياحة واال�صتثمار والتجارة.
والتعاون  وزارة اخلارجية  اإن  واأ�صاف 
ال��������دويل ق���ط���ع���ت ����ص���وط���ا ك����ب����ريا يف 
والقن�صلية  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال��دول��ة على 
التزامها  اأن  واأك���د  ال��ع��امل��ي..  امل�صتوى 
بتوقيع مذكرات تفاهم ب�صاأن االإعفاء 
ي���اأت���ي م���ن حر�صها  ال��ت��اأ���ص��ريات  م���ن 
على تقدمي خدمات قن�صلية متميزة 
�صفرهم  ل��ت�����ص��ه��ي��ل  ال���دول���ة  مل��واط��ن��ي 
وتوطيدا  ج��ه��ة  م��ن  ال��ع��امل  دول  اإىل 
العامل  دول  م��ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
من خالل تعزيز التعاون يف املجاالت 
ال�صياحية واالقت�صادية واال�صتثمارية 

من جهة اأخرى.
امل�صرتك  االعفاء  اتفاقية  ومع دخول 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم������������ارات  ب����ني 
النفاذ  ح��ي��ز  ال����ربازي����ل  وج��م��ه��وري��ة 
ي�صل عدد الدول التي تعفي مواطني 
اإىل  امل�صبقة  ال��ت��اأ���ص��ريات  م��ن  ال��دول��ة 

دولة.  151

جواز  يرتبع  التحديثات  الآخر  ووفقا 
“العادي” حاليا يف  االإماراتي  ال�صفر 
اأو�صطيا..  و�صرق  عربيا  االأول  املركز 
ك��م��ا ي��رتب��ع ع��ل��ى امل��رك��ز ال���� 14 على 

م�صتوى العامل.
و�صهدت ال�صنوات املا�صية العديد من 
م�صوؤويل  كبار  بني  املتبادلة  الزيارات 
اأهم  م��ن  وك���ان  ال�صديقني  ال��ب��ل��دي��ن 
هذه الزيارات التي عك�صت قوة وتطور 
العالقات الثنائية يف خمتلف املجاالت 
زيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
“رعاه اهلل” يف اإبريل 2014 وزيارة 
�صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
ال��دويل يف  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
معايل  وزي����ارة   2017 م��ار���س   16
حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة 
ل�صوؤون الدفاع يف مايو 2017 وزيارة 
االإماراتية  ال���دف���اع  وزارة  م���ن  وف���د 
جل��م��ه��وري��ة ال���ربازي���ل ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
يف   «  LAAD  « الع�صكري  املعر�س 
2017 وزي��ارة معايل �صلطان  اأبريل 
بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد يف 

نوفمرب 2014.
ب��امل��ق��اب��ل ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت دول�����ة االإم������ارات 
عددا من كبار امل�صوؤولني الربازيليني 
تامر  مي�صيل  ف��خ��ام��ة  راأ���ص��ه��م  وع��ل��ى 
 2013 الدولة يف نوفمرب  زار  ال��ذي 
وكان اآنذلك نائبا للرئي�س الربازيلي 
مرييلي�س  ك���ارل���و����س  ج�����واو  وزي�������ارة 
�صاو  يف  وال���ت���ع���دي���ن  ال���ط���اق���ة  وزي������ر 
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  يف  للم�صاركة  ب��اول��و 
وزيارة   2017 يناير  يف  لالإ�صتدامة 
الوفد الربملاين الربازيلي للدولة يف 
راوؤول  معايل  وزي��ارة   2017 اأكتوبر 
الربازيلي  ال���دف���اع  وزي����ر  ج��وجن��م��ان 
للدولة يف دي�صمرب 2017 باالإ�صافة 
ال�صيناتور فريناندو كولور  اإىل زيارة 
اخلارجية  ال���ع���الق���ات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
ال�صيوخ  مبجل�س  ال��وط��ن��ي  وال���دف���اع 

الربازيلي يف اأبريل 2018.
االإماراتية  الثنائية  العالقات  وتتميز 
ومتطورة  تاريخية  باأنها  الربازيلية 
ب����ا�����ص����ت����م����رار واأق�����ي�����م�����ت ال����ع����الق����ات 
وجمهورية  الدولة  بني  الدبلوما�صية 
ال�����ربازي�����ل االحت�����ادي�����ة ب���ت���اري���خ 26 

�صفارة  واف��ت��ت��ح��ت   ..1974 م���اي���و 
عام  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ربازي��ل  جمهورية 
�صفارة  اف��ت��ت��اح  مت  ح��ني  يف   1978
ال���دول���ة يف ال��ع��ا���ص��م��ة ب��رازي��ل��ي��ا عام 
�صفارة  اأول  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون   1991
مت  كما  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  يف  للدولة 
باولو  �صاو  يف  الدولة  قن�صلية  افتتاح 
يتعلق  وف��ي��م��ا   .2013 اأك���ت���وب���ر  يف 
ب���ع���الق���ات ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري حتتل 
دولة االمارات املرتبة الثانية ك�صريك 
دول جمل�س  ب���ني  ل��ل��ربازي��ل  جت����اري 
اإجمايل  بلغ  حيث  اخلليجي  التعاون 
البلدين خالل  التجاري بني  التبادل 
يعادل  م���ا   2017 امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��ة 
حجم  ويفوق  دوالر.  مليار   2.694
جمهورية  يف  االإم����ارات����ي  اال���ص��ت��ث��م��ار 
دوالر  مليار   3،5 قيمته  ما  الربازيل 
ال�صركات  اأب�������رز  وت��ت��م��ث��ل  اأم���ري���ك���ي 
ت�صتثمر  ال��ت��ي  االإم���ارات���ي���ة  واجل��ه��ات 
يف  ال��ربازي��ل  يف  خمتلفة  قطاعات  يف 
ط����ريان االإم�������ارات وط�����ريان االحت���اد 
ال�صياحة  العاملية ودائ��رة  وموانئ دبي 
ب���دب���ي ممثلة  ال���ت���ج���اري  وال��ت�����ص��وي��ق 
 Interamerican  « ب�����ص��رك��ة 
اأبوظبي  بنك  وف��رع   «  Network
دبي  وم��وؤ���ص�����ص��ة  ب��اول��و  ���ص��او  االأول يف 
�صركة  خ��الل  م��ن  ال�����ص��ادرات  لتنمية 
و�صركة   «  AVIAREPS 7  «
وتغطي   - ريو دي جانريو  مبادلة يف 
ك���اف���ة والي�������ات ال�����ربازي�����ل - ودائ������رة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة يف اأب��وظ��ب��ي من 
 TM Latin  « �����ص����رك����ة  خ�������الل 
دناتا  وجمموعة   «  America 9
 « اال���ص��ت��ح��واذ على �صركة  م��ن خ��الل 

RM Ground Service » يف 
نوفمرب 2015.

االإم����ارات وجمهورية  دول���ة  وت��رت��ب��ط 
ال������ربازي������ل ب����ع����دد م����ن االت���ف���اق���ي���ات 
ومذكرات التفاهم النافذة والتي من 
االقت�صادي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  اأهمها 
والتقني  وال�������ص���ن���اع���ي  وال����ت����ج����اري 
ب�صاأن تقدمي خدمات  ومذكرة تفاهم 
حول  تفاهم  وم��ذك��رة  اجل���وي  النقل 
تفاهم  ومذكرة  ال�صيا�صية  امل�صاورات 
بني هيئة االأوراق املالية وال�صلع وهيئة 
البور�صات واالأوراق املالية الربازيلية 
ومذكرة تفاهم ب�صاأن التعاون يف جمال 
الريا�صة واخرى حول االإعفاء املتبادل 
على دخل الناقالت اجلوية العاملة يف 
النقل اجلوي الدويل ومذكرة تفاهم 
حلاملي جوازات ال�صفر الدبلوما�صية 

واخلا�صة / الر�صمية.
وت���ع���د ال�����ربازي�����ل ق�����وة اإق���ل���ي���م���ي���ة يف 
القوى  واإح������دى  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم��ري��ك��ا 
ال�صيا�صة  وت�صتند  ال�صاعدة  العاملية 
اخل��ارج��ي��ة ال��ربازي��ل��ي��ة ع��م��وم��ا على 
ت�صوية  و���ص��ل��م��ي��ة  ال��ت��ع��ددي��ة  م���ب���ادئ 
�صوؤون  ال��ت��دخ��ل يف  وع����دم  امل��ن��ازع��ات 
امل�صاعدات  وتعترب  االأخ���رى..  ال��دول 
ال�صيا�صة  اأدوات  اإح�����دى  اخل��ارج��ي��ة 
باعتبارها  ال����ربازي����ل  يف  اخل���ارج���ي���ة 
جهة مانحة للبلدان النامية االأخرى 
هادئة  دبلوما�صية  ال��ربازي��ل  وتتبنى 

غري ت�صادمية يف عالقاتها الدولية.
والتجارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
اأن  الربازيلية  واخل��دم��ات  اخلارجية 
�صاوباولو �صدرت خالل العام 2017 
دوالر  م���ل���ي���ار   217.7 ق��ي��م��ت��ه  م����ا 

مليار   150.7 قيمته  ما  وا�صتوردت 
التجاري  امليزان  فائ�س  اأن  اأي  دوالر 
وهو  دوالر  مليار   66.9 ح��وايل  بلغ 
االأع���ل���ى يف ت��اري��خ ال���ربازي���ل م��ن��ذ اأن 

انطلق العمل بهذه االح�صائيات.
ب�����ص��خ��ام��ة وتنوع  ال���ربازي���ل  وت��ت��م��ي��ز 
املرتبة  حتتل  حيث  ال��زراع��ي  انتاجها 
واملنتجات  ال�����ن  اإن����ت����اج  يف  االأوىل 
اعتمدت  اأنها  والكاكاو كما  احلم�صية 
ع��ل��ى ا���ص��ت�����ص��الح اأرا�����ص����ي االأم������ازون 
ب����زي����ادة امل�������ص���اح���ات ال����زراع����ي����ة على 
يف  متخ�ص�صة  ح��دي��ث��ة  م����زارع  ���ص��ك��ل 
امل��ح��ا���ص��ي��ل ال����زراع����ي����ة. وت���ت���وف���ر يف 
يف  كثرية  ا�صتثمارية  فر�س  الربازيل 
الفنادق  ال��ع��ق��اري وب��االأخ�����س  امل��ج��ال 
واملدن ال�صياحية واملجمعات ال�صكانية 
واالأرا����������ص���������ي.. ومت����ل����ك ال�����ربازي�����ل 
جمال  يف  ج���دا  متقدمة  تكنولوجيا 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وف��ي��ه��ا واح����دة من 
اأك����رب حم��ط��ات ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
فيها  اال�صتثمار  ميكن  وال��ت��ي  ال��ع��امل 
وت��و���ص��ع��ت��ه��ا.. وه���ن���اك ال���ع���دي���د من 
من  ال��ربازي��ل  يف  ال��ق��وي��ة  ال�صناعات 
اال�صتخراجية  ال�����ص��ن��اع��ات  اأه���م���ه���ا 
والتي ت�صمل ا�صتخراج النفط واملعادن 
واالأح���ج���ار واالأخ�������ص���اب وغ��ريه��ا من 
وال�صناعات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��������روات 
ال�صناعات  اأه��م��ه��ا  وم���ن  التحويلية 
الغذائية وال�صناعات التعدينية والتي 
واحلديد  االأمل��ن��ي��وم  اإن���ت���اج  يف  تتمثل 
وال�صلب باأنواعه النحا�س والق�صدير 
ت�صمل  والتي  الكيميائية  وال�صناعات 
واملنتجات  واملنظفات  ال�صابون  اأن��واع 
واالأ�صباغ  والبال�صتيكية  امل��ط��اط��ي��ة 
ال�صناعات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ي��دوي��ة 
و�صناعة  امل��ك��ائ��ن  و�صناعة  النفطية 
وم�صتقاته  ال��ورق  و�صناعة  ال�صيارات 
و����ص���ن���اع���ة االأث��������اث و����ص���ن���اع���ة امل�����واد 

الكهربائية واالإلكرتونية.
وتعد الريا�صة جزءا هاما من الثقافة 
الربازيلية والربازيل من اأجنح الدول 
ال�صعبية  وال��ري��ا���ص��ة  ال��ري��ا���ص��ة..  يف 
االأوىل يف الربازيل هي كرة قدم ويعد 
ال��ق��دم من  ل��ك��رة  ال���ربازي���ل  منتخب 
القدم  العامل يف كرة  اأق��وى منتخبات 
لكاأ�س  حتقيقيا  املنتخبات  اأك��ر  ومن 

العامل لكرة القدم.

•• مين�سك-وام:

املهام  ق���ط���اع  يف  )ق7(،  م���دي���ري���ة  اأج�������رت 
تكتيكيا  مترينا  اأبوظبي،  ب�صرطة  اخلا�صة، 
)املا�صة  اخلا�صة  القوات  وح��دة  مع  م�صرتكا 
البيالرو�صية  العا�صمة  يف  ال��ب��ي��الرو���ص��ي��ة( 
م��ي��ن�����ص��ك ���ص��م��ل ���ص��ي��ن��اري��و ال���ت���م���ري���ن على 
اقتحام املباين واحلافالت وحترير الرهائن 
للمهام  والتخطيط  املروحيات  من  والنزول 

والفعاليات.
�صعيد  را�����ص����د  ال��ع��م��ي��د  ال���ت���م���ري���ن،  ح�����ص��ر 
وفيكتور  ق7،  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ال�����ص��ام�����ص��ي، 

اجلمهورية  رئ��ي�����س  م�����ص��اع��د  ل��وك��ا���ص��ي��ن��ك��و 
اأيجور  واللواء  االأم��ن،  ل�صوؤون  البيالرو�صية 
البيالرو�صية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  �صونيفيت�س 
املهام  اإدارة  مدير  ال�صحي،  ماجد  والعقيد 
ال���ع���ني، وامل����ق����دم را����ص���د �صيف  اخل���ا����ص���ة يف 
، وعدد  دوري���ات ق7  اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ار���ص��ي، 
من ال�صباط والعنا�صر من اجلانبني. واأكد 
يف  التمرين  اأهمية  ال�صام�صي،  را�صد  العميد 
العنا�صر  وق���درات  ال�صرطي  العمل  تطوير 
االأمنية وتعزيز التعاون امل�صرتك بني خمتلف 
االأجهزة االأمنية وال�صرطية واال�صتفادة من 

التجارب العاملية املتميزة واملتقدمة.

•• اأبوظبي-وام:

اأوقفت �صرطة اأبوظبي �صائق حافلة مدر�صية متهوراً كاد اأن 
اأمام منزله نتيجة لعدم التزامه باإ�صارة قف  يده�س طفاًل 
احلافلة  م�صرفة  كانت  حينما  وذل��ك  املدر�صية  للحافالت 
م��ن��زل��ه حيث  اإىل  ال��ط��ري��ق  ل��ع��ب��ور  ال��ط��ف��ل  بتو�صيل  ت��ق��وم 
تفاجاأت بحافلة اأخرى م�صرعة متجهة نحوهم ومتكنت يف 

اللحظات االأخرية من تفادي اخلطر واإنقاذ حياة الطفل.
الت�صرف من  ملثل هذا  اأ�صفها  اأبوظبي عن  �صرطة  واأعربت 
�صائق احل��اف��ل��ة امل��در���ص��ي��ة ال���ذي ك��ان االأح����رى ب��ه اأن يكون 
االأكر حر�صا على �صالمة الطالب ولي�س تعري�س حياتهم 

و�صالمتهم للخطر.

وقالت اإنه مت اإيقاف �صائق احلافلة وحجزه بعد اأن تقدمت 
خاللها  من  قدمت  اأبوظبي  ل�صرطة  ب�صكوى  الطفل  اأ�صرة 
ت�صويرها  مت  قد  كان  التي  اخلطرة  املخالفة  يوثق  فيديو 
من خالل كامريات موجودة باملنزل. واأكدت �صرطة اأبوظبي 
كل  على  القانون  تطبيق  تهاون يف  اأي  هناك  يكون  لن  اأن��ه 
من يعر�س �صالمة الطالب للخطر وعدم التقيد بالتوقف 
طلبة  نقل  مبركبات  اخلا�صة  قف  الإ���ص��ارة  م�صاهدته  اأثناء 
اإىل  ال�صائقني  اأبوظبي  �صرطة  ودع��ت  “احلافلة«.  املدار�س 
“قف” اجلانبية  اإ���ص��ارة  فتح  ح��ال��ة  ب��ال��وق��وف يف  االل��ت��زام 
خمالفاتهم  �صيتم  اأن��ه  على  م�صددة  املدر�صية..  باحلافالت 
دره��م و10 نقاط مرورية يف حال عدم   1000 بالغرامة 

التزامهم بالوقوف وفقا للقانون.

�سرطة اأبوظبي توقف �سائق حافلة مدر�سية متهورًامهام �سرطة اأبوظبي جتري مترينا م�سرتكا مع املا�سة البيالرو�سية

•• ال�سارقة -وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 
ال�صارقة رئي�س اجلامعة االأمريكية يف ال�صارقة 
مراحل  تنفيذ  االآن  فعليا  ب���داأت  اجلامعة  اأن 
اأن  التطور لت�صبح جامعة بحثية �صاملة على 
تبقى حمافظة على امل�صتوى االأكادميي العايل 

ملختلف براجمها الدرا�صية.
وقال �صموه اأنه ا�صتجابة الحتياجات وتطلعات 
املجتمع يف الدولة ويف املنطقة قامت اجلامعة 
متعددة  ب��ح��ث��ي��ة  م���ع���اه���د  اأرب����ع����ة  ب��ت��اأ���ص��ي�����س 
برامج  منها  معهد  كل  �صيطرح  التخ�ص�صات 

دكتوراه متخ�ص�صة.
األقاها يف حفل  التي  جاء ذلك يف كلمة �صموه 
من   2018 لعام  الربيع  ف�صل  دفعة  تخريج 
���ص��م��و ال�صيخ  ب��ح�����ص��ور  اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة 
ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان 
ال��ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة و���ص��م��و ال�صيخ 
ع���ب���داهلل ب���ن ����ص���امل ال��ق��ا���ص��م��ي ن���ائ���ب حاكم 
ال�صارقة والذي اأقيم م�صاء اأم�س االول يف قاعة 

املدينة اجلامعية.
وهناأ �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة اخلريجني 
وبناتنا اخلريجني  اأبناءنا  لنا  “ يطيب  قائال 
واخلريجات اأن نلتقي بكم لن�صارك يف فرحكم 
واحتفالكم يف هذا اليوم املتوج بالنجاح والفخر 
لذويكم  وهنيئا  االآم�����ال..  وحت��ق��ي��ق  وال��ت��م��ي��ز 
لكم  وهنيئا  تعبهم  نتاج  ونالوا  �صربوا  الذين 

لنيلكم ر�صاهم واإدخال ال�صرور اإىل قلوبهم«.
واأك����د ���ص��م��وه ث��ق��ت��ه مب��ا وف��رت��ه اجل��ام��ع��ة من 
“�صواء  م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح ل��ل��خ��ري��ج��ني..وق��ال 
رغ��ب��ت��م يف  اأو  العملية  احل��ي��اة  ن��ح��و  ت��وج��ه��ت��م 
ثقة  على  فنحن  العليا  ال��درا���ص��ات  ا�صتكمال 
ب����اأن امل���ع���ارف ال��ت��ي اك��ت�����ص��ب��ت��م��وه��ا واخل����ربات 
ال��ت��ي راك��م��ت��م��وه��ا خ���الل درا���ص��ت��ك��م يف اأف�صل 
اجلامعات - اجلامعة االأمريكية يف ال�صارقة - 
�صتوؤهلكم للنجاح يف حياتكم املقبلة.. وما نراه 
�صبقوكم م��ن خريجي  مل��ن  ف��اع��ل  ت��واج��د  م��ن 
اجل��ام��ع��ة يف خم��ت��ل��ف امل��ن��ا���ص��ب ال��ق��ي��ادي��ة يف 
قدرة  على  موؤ�صرا  اإال  القطاعات  من  العديد 
ه���ذه اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��وف��ري م��ق��وم��ات النجاح 

والتفوق خلريجيها«.
واأعرب �صموه عن ثقته باأ�صرة اجلامعة وقال “ 
اأن اأعرب عن فخري بهيئتي التدري�س  ي�صرين 
ال�صارقة  يف  االم��ريك��ي��ة  اجلامعة  يف  واالإدارة 
واعجابي بجهودهم لتاأهيل هوؤالء ال�صباب اإىل 
التخطيط  قادرة على  كوادر متعلمة م�صوؤولة 

من اأجل م�صتقبلهم وخدمة اأوطانهم«.
اجلامعة  اإىل  للتحول  اجلامعة  �صعي  وح���ول 
“اإنه  �صموه  ق��ال  املنطقة  يف  ال��رائ��دة  البحثية 
ب����اأن تطوير  اأب��ل��غ��ك��م  اأن  ال�����ص��رور  م��ن دواع����ي 
التعليم والبحث العلمي يف اجلامعة االأمريكية 
اأن جنحت  ب��ث��ب��ات ف��ب��ع��د  ي��ت��ق��دم  ال�����ص��ارق��ة  يف 
توفر  متكاملة  منظومة  تطوير  يف  اجلامعة 
تنفيذ  االآن  ب���داأت  امل��ت��ق��دم  اجل��ام��ع��ي  التعليم 
�صاملة  لت�صبح جامعة بحثية  التطور  مراحل 
على اأن تبقى حمافظة على امل�صتوى االأكادميي 

العايل ملختلف براجمها الدرا�صية«.
واأع���ل���ن ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة عن 
بحوث  مراكز  تدعمها  بحثية  معاهد  تاأ�صي�س 
الحتياجات  “ا�صتجابة  م���ت���ق���دم���ة..وق���ال 
املنطقة  ويف  ال���دول���ة  يف  امل��ج��ت��م��ع  وت��ط��ل��ع��ات 
متعددة  بحثية  معاهد  اأرب��ع��ة  بتاأ�صي�س  قمنا 
برامج  منها  معهد  كل  �صيطرح  التخ�ص�صات 
دكتوراه متخ�ص�صة وهذه املعاهد هي : معهد 
احليوية،  والهند�صة  احليوية  العلوم  بحوث 
ومعهد بحوث البيئة اخلليجية، ومعهد بحوث 
امل���دن ال��ذك��ي��ة، وم��ع��ه��د ب��ح��وث ع��ل��م وهند�صة 
هذه  �صتجريها  التي  البحوث  ولدعم  امل���واد.. 
عام  ب�صكل  واجل��ام��ع��ة  خ��ا���س  ب�صكل  امل��ع��اه��د 

ول�صمان التاأكد من اأن هذه البحوث مرتبطة 
وت�صهم  ع��امل��ي  ت��اأث��ري  وذات  جمتمعنا  بخدمة 
اقت�صاد  اإىل  للو�صول  مبتكرة  حلول  و�صع  يف 
املعرفة.. قمنا كذلك بتاأ�صي�س مركزي اأبحاث 
االأداء،  عالية  احلو�صبة  مركز   : هما  متقدمة 

ومركز حتليل البيانات اجليومكانية«.
كل  وف�����رت  اجل���ام���ع���ة  اأن  اإىل  ���ص��م��وه  واأ�����ص����ار 
امل���ق���وم���ات ال����الزم����ة م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق هذه 
يف  االأمريكية  اجلامعة  “لتمكني  وقال  الغاية 
ال�صارقة من اأن ت�صبح مركز بحث علمي موؤثر 
عاملية  �صمعة  ليكت�صب  ال�����ص��ارق��ة  م��ن  ينطلق 
نحن ما�صون باإذن اهلل يف توفري املوارد املالية 
والكفاءات العلمية واملباين واالأجهزة واملعدات 
الالزمة لذلك.. وناأمل اأن ت�صبح اجلامعة ويف 
غ�صون خم�صة اأعوام اجلامعة البحثية الرائدة 
على  بالتفوق  لها  وامل�صهود  العربي  العامل  يف 

م�صتوى العامل«.
توا�صل  على  للبقاء  اخل��ري��ج��ني  �صموه  ودع���ا 
مع اجلامعة واإىل التفاعل مع هذه التوجهات 
وبناتي  اأبنائي  اأنتم  “اأما  وخاطبهم  اجلديدة 
البقاء  اإىل  فاأدعوكم  واخلريجات  اخلريجني 
ع��ل��ى ت���وا����ص���ل م�����ص��ت��م��ر م���ع ج��ام��ع��ت��ك��م واإىل 
فيها  اجلديدة  التطورات  هذه  من  اال�صتفادة 

واإىل التفاعل مع توجه جامعتكم نحو البحث 
واالبتكار واإىل دعمها لالإ�صهام يف الو�صول اإىل 

ما تطمح اإليه من اأهداف«.
وحث �صموه اخلريجني على ال�صري على خطى 
من �صبقوهم يف دروب النجاح قائال “اأثبت من 
�صبقكم من خريجي اجلامعة تفوقا يف احلياة 
عملهم  جهات  به  ت�صهد  واالأكادميية  العملية 
التحقوا بها ملوا�صلة  التي  العاملية  واجلامعات 
التعليم  جودة  يعك�س  وهذا  العليا..  درا�صاتهم 
واالإع���داد الوظيفي واالأك��ادمي��ي ال��ذي تقدمه 
كذلك  يعزز  وهذا  الطلبة..  الأبنائها  اجلامعة 
فاأمتنى  مبنهجنا..  وثقتنا  مب�صريتنا  اإمياننا 
والنجاح  �صبقوكم  م��ن  درب  على  ال�صري  لكم 
م�صتثمرين  جمتمعاتكم  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف 
نرحب  ون��ح��ن  ج��ام��ع��ت��ك��م..  يف  تعلمتموه  م��ا 
بتوا�صلكم فال ترتددوا بزيارة جامعتكم متى 
دائما  تبقون  فاأنتم  الفر�صة  لكم  �صنحت  م��ا 

اأبناءنا وبناتنا اأينما تكونون«.
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  و�صكر 
االأمناء  جمل�س  اأع�صاء  القا�صمي  حممد  ب��ن 
العاملني  وجميع  واإدارت��ه��ا  اجلامعة  واأ�صاتذة 
موا�صلة  امل�����ص��ت��م��رة يف  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 

تطوير ما و�صلت اإليه من م�صتوى متميز.

ح�صر حفل التخريج ال�صيخ حممد بن �صعود 
املالية املركزية وال�صيخ  القا�صمي رئي�س دائرة 
خ��ال��د ب���ن ع��ب��د اهلل ال��ق��ا���ص��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
بن  خالد  وال�صيخ  واجلمارك  البحرية  املوانئ 
�صقر القا�صمي رئي�س هيئة الوقاية وال�صالمة 
وال�صيخ خالد بن ع�صام القا�صمي رئي�س دائرة 
الطريان املدين وال�صيخ �صامل بن عبدالرحمن 
وال�صيخ  احلاكم  �صمو  مكتب  رئي�س  القا�صمي 
وال�صيخ  القا�صمي  خالد  ب��ن  في�صل  ال��دك��ت��ور 
ال��ق��ا���ص��م��ي م���دي���ر املدينة  ب���ن حم��م��د  ���ص��ي��ف 
القا�صمي  �صقر  بن  حممد  وال�صيخ  اجلامعية 
من  وع��دد  العمل  معايري  تطوير  هيئة  مدير 

ال�صيوخ.
عبداهلل  ب��ن  حممد  معايل  احلفل  ح�صر  كما 
ال����ق����رق����اوي وزي������ر �����ص����وؤون جم��ل�����س ال�������وزراء 
وامل�صتقبل ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل 
ل�صوؤون  دول���ة  وزي���ر  الفال�صي  ب��ال��ه��ول  حميد 
و�صعادة  امل��ت��ق��دم��ة  وامل���ه���ارات  ال��ع��ايل  التعليم 
اللواء �صيف حممد الزري ال�صام�صي قائد عام 
�صرطة ال�صارقة و�صعادة الدكتور طارق �صلطان 
الب�صرية و�صعادة  املوارد  بن خادم رئي�س دائرة 
الثقافة  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  عبداهلل حممد 
رئي�س  الكعبي  م�صبح  �صعيد  الدكتور  و�صعادة 

جمل�س ال�صارقة للتعليم و�صعادة حممد عبيد 
وال�صيافة  الت�صريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي 
رئ��ي�����س هيئة  الق�صري  ي��و���ص��ف  ���ص��امل  و���ص��ع��ادة 
ال�صارقة  اإم������ارة  يف  ال��ع��م��ل  م��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر 
واأع�صاء  اجل��ام��ع��ة  اأم���ن���اء  واأع�������ص���اء جم��ل�����س 

الهيئتني االإدارية والتدري�صية باجلامعة.
تالوة  ث��م  الوطني  بال�صالم  ب��داأ  احلفل  وك��ان 
الدكتور  األقى  بعدها  الذكر احلكيم  اآي��ات من 
ب���ي���ورن ���ص��ريف��ي��ه م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ك��ل��م��ة هناأ 
ما  وا�صتعر�س  اإجنازهم  فيها اخلريجني على 
على  تركيز  م��ن  حاليا  اجل��ام��ع��ة  اإل��ي��ه  ت�صعى 
الدرا�صات  ب��رام��ج  وح��ول  واالب��ت��ك��ار.  البحوث 
العليا يف اجلامعة واملوارد التي تعتزم اجلامعة 
الرائدة  البحثية  اجلامعة  لت�صبح  توفريها 
بطرح  نبداأ  عندما  ان��ه  اجلامعة  مدير  او�صح 
 700 الدكتوراه ن�صعى لتعيني حوايل  برامج 
م�صاعد باحث و�صنقوم بتعيني اأكر من 100 
البحوث  ع��ل��ى  ي��رك��زون  ت��دري�����س  هيئة  ع�صو 
العلوم  ولتدري�س  البحوث  جهود  اإدارة  لتويل 
وهي  والريا�صيات  والهند�صة  والتكنولوجيا 
كما  املجتمعات  ت��ط��ور  يف  االأ�صا�صية  ال��ربام��ج 
���ص��ن��دع��و ال��ب��اح��ث��ني وط��ل��ب��ة م��رح��ل��ة م���ا بعد 
الدكتوراه الذين �صي�صاعدوننا يف تطوير هذه 

اجلامعة لت�صبح جامعة بحثية عاملية.
ال��ط��ال��ب��ة ع��ل��ي��اء احل����زام����ي خريجة  واأل����ق����ت 
الدرا�صات الدولية كلمة نيابة عن اخلريجني 
ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  فيها  �صكرت 
لتنفيذ  “ اأدعوكم  روؤيته وحكمته وقالت  على 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  به  وجهنا  ما 
ب����اأن ن�صتثمر  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن حم��م��د  ���ص��ل��ط��ان 
اجلامعة  يف  ع��ل��ي��ه  ح�����ص��ل��ن��ا  ال�����ذي  ال��ت��ع��ل��ي��م 

االأمريكية يف ال�صارقة الإثراء حياتنا«.
وقام بعد ذلك �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
اجلامعة  رئي�س  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صهادات  بت�صليم  ال�����ص��ارق��ة  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 

للطلبة خريجي املاج�صتري ثم البكالوريو�س.
والدكتورة  �صيفي  علي  الدكتور  �صموه  وك��رم 
اأمناء  جمل�س  منحهما  اللذين  ب��دري  فاطمة 
فخري”  “اأ�صتاذ  ال�����ص��ريف  ال��ل��ق��ب  اجل��ام��ع��ة 
تقديرا الإ�صهامهما املتميز كاأ�صتاذين واإداريني 

يف كلية االآداب والعلوم يف اجلامعة.
اجلامعة  رئي�س  ك��اأ���س  بت�صليم  �صموه  ق��ام  ث��م 
الهند�صة  ق�صم   - رحامة  اأب��و  يو�صف  للخريج 
الكهربائية - الذي فاز بالكاأ�س حل�صوله على 
�صموه  �صلم  الدفعة.. كما  اأعلى معدل يف هذه 
فاطمة  للطالبة  اجلامعة  مدير  كاأ�س  كذلك 
 - امل��رئ��ي  االت�����ص��ال  ق�صم   - ال�صام�صي  جا�صم 
وال�صخ�صية  االأك��ادمي��ي  التفوق  ب��ني  جلمعها 

العامة وخدمة اجلامعة.
وع���رف���ان���ا وت���ق���دي���را ل�����ص��م��وه ق����دم ل���ه مدير 
اجلامعة نيابة عن هذه الدفعة من اخلريجني 
هدية رمزية عبارة عن عمل فني مت ت�صنيعه 
من مواد معاد تدويرها اأبدعه الطالب حممد 
ب��ال�����ص��الم ع��ل��ى اأع�صاء  روي�����زق. وق����ام ���ص��م��وه 
الهيئة التدري�صية واالدارية باجلامعة وهناأهم 
اخلريجني  م��ن  اجل��دي��دة  الكوكبة  ه��ذه  على 

واخلريجات من خمتلف كليات اجلامعة.
ال��ط��الب اخل��ري��ج��ني �صمن دفعة  وب��ل��غ ع���دد 
ال��رب��ي��ع 610 ت���وزع���وا ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل : 
البكالوريو�س و53  �صهادة  حاملي  من   557

من حاملي �صهادة املاج�صتري.
على  الكليات  بح�صب  اخلريجني  توزيع  وج��اء 
العمارة  97 خريجا من كلية   : التايل  النحو 
ب��ك��ال��وري��و���س و7   90 وال���ف���ن وال��ت�����ص��م��ي��م - 
االآداب  كلية  89 خريجا من  و   ..- ماج�صتري 
 ..- بكالوريو�س و6 ماج�صتري   83  - والعلوم 
 -223 ال��ه��ن��د���ص��ة  ك��ل��ي��ة  م��ن  و255 خ��ري��اج 
و169   .. م��اج�����ص��ت��ري-  و32  ب��ك��ال��وري��و���س 
 161  - االأع����م����ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  م���ن  خ��ري��ج��ا 

بكالوريو�س و8 ماج�صتري -.

�سلطان القا�سمي ي�سهد حفل تخريج طلبة اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة

اإعفاء متبادل من تاأ�سريات الدخول بني الإمارات والربازيل حلاملي جلميع جوازات ال�سفر

•• الفجرية -وام:

�صهد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد الفجرية 
م�صاء ام�س بفندق �صيجي الديار بالفجرية، فعاليات يوم زايد 
اأقامته  ال���ذي  العطاء  ل��زاي��د  ووف����اء..  االإن�����ص��اين ح��ب  للعمل 
موؤ�ص�س  رح��ي��ل  ل��ذك��رى  تخليدا  اخل��ريي��ة  ال��ف��ج��رية  جمعية 
طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  ال��دول��ة 
ث��راه، وذل��ك بح�صور معايل �صعيد بن حممد الرقباين،  اهلل 
رئي�س  ال��ف��ج��رية،  ح��اك��م  ال�صمو  ل�صاحب  اخل��ا���س  امل�صت�صار 
 50 الفجرية  عهد  ويل  �صمو  وك��رم  اجلمعية.  اإدارة  جمل�س 
من  طفال   22 جانب  اإىل  اجلمعية  اأب��ن��اء  من  ويتيمة  يتيما 
االإفطار  ماأدبة  و�صاركهم  ال�صن  كبار  من  و8  الهمم  اأ�صحاب 
من  الكندي  �صامل  حمد  ال�صيخ  ف�صيلة  واأل��ق��ى  الرم�صانية. 

الفجرية  واالأوق��اف- فرع  االإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة 
كلمة حتدث فيها عن العمل االإن�صاين يف م�صرية زايد رحمه 
اهلل، وت��ن��اول العديد م��ن م��اآث��ره واإق��ام��ة وط��ن ق��وي يناف�س 
البلدان املتطورة اإىل جانب دوره يف تر�صيخ قيم التعاي�س بني 
ال�صعوب مثمنا اهتمام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد 
قيم  بن�صر  الفجرية  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  ال�صرقي، 
الفجرية  جلمعية  ال��دائ��م  ودعمه  واخل��ريي  الطوعي  العمل 
اخلريية. وعر�س خالل احلفل فيلم ت�صجيلي عن دور جمعية 
ال���ذي تنفذه امتدادا  االإن�����ص��اين  ال��ف��ج��رية اخل��ريي��ة ودوره����ا 
لغر�س زايد اخلري اإىل جانب عر�س فيلم ت�صجيلي عن املغفور 

له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه ».
ويل  �صمو  مكتب  مدير  الزحمي  �صامل  �صعادة  احلفل  ح�صر 

عهد الفجرية وروؤ�صاء الدوائر املحلية واأ�صر املكرمني.

•• ال�سارقة -وام:

بالقيادة  واال���ص��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�ص�صة  اإدارة  نظمت 
امللتقى   - زاي��د  بعام  احتفاء   - ال�صارقة  ل�صرطة  العامة 
للنزالء  افطار جماعي  املوؤ�ص�صة يف حفل  لنزالء  االأ�صري 
مع ذويهم تاأكيداً على الرغبة امل�صتمرة من جانب �صرطة 
ال�صارقة يف تعزيز االإهتمام بواقع نزالء املوؤ�ص�صة العقابية 

واال�صالحية واأ�صرهم.
املقدم  االول-  اأم�����س  م�صاء  اق��ي��م  ال���ذي   - امللتقى  ح�صر 
والنقيب  والتاأهيل  رئي�س ق�صم اال�صالح  الغزال  عبداهلل 
والتدريب  التاأهيل  ف��رع  مدير  �صقوي  ب��ن  �صامل  خلفان 
باملوؤ�ص�صة  ال�صباط  و�صف  ال�صباط  من  عدد  جانب  اإىل 

العقابية واال�صالحية ب�صرطة ال�صارقة.
للنزالء  اال�صري  امللتقى  اإن  الغزال  عبداهلل  املقدم  وق��ال 
النف�صية  العالجات  اإحدى  التى تعترب  املبادرات  يعد من 
اأو  طويلة  ف��رتات  منذ  بذويهم  يلتقوا  مل  مم��ن  للنزالء 
يف  ذوي��ه��م  م��ع  باجللو�س  الفر�صة  لهم  يت�صن  مل  ال��ذي��ن 
اأجواء عائلية اأ�صبه مبتنف�س من ال�صغوط النف�صية التي 
قد مير بها اأي نزيل من جراء تنفيذ االأحكام الق�صائية 

وق�صاء فرتة العقوبة خلف جدران ال�صجون.
واأ�صاف اإن اطالق هذه املبادرات ياأتي �صمن اإ�صرتاتيجية 
القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة يف تطوير برامج الرعاية 
من  والتخفيف  العقابية  املوؤ�ص�صة  ل��ن��زالء  االجتماعية 
عزلتهم وت�صييق الفجوة بينهم وبني املجتمع اخلارجي.

�سرطة ال�سارقة تنظم امللتقى الأ�سري لنزلء املوؤ�س�سة العقابية

ويل عهد الفجرية ي�سهد فعاليات يوم زايد للعمل الإن�ساين
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العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املا�صة للحلوى العمانية 

رخ�صة رقم:CN 2346966 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صامل عبداهلل ابراهيم ح�صن احلو�صني %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل را�صد عبيد م�صبح ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مقهى وكافترييا الكو�س 

ال�صمايل  رخ�صة رقم:CN 1122828 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد عي�صى حممد بالل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد �صعيد حميد �صعيد ال�صاعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صرق االو�صط وافريقيا 

 CN 1709358:للخدمات البحرية ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

ذ.م.م  لال�صتثمارات  �صيبيلدينغ  ال�صركاء/برايفنف�صت  ن�صب  تعديل 
PRIVINVEST SHIPBUILDING INVESTMENTS LLC من 49% اىل %29

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
SCUTI ADVISORY LLC ا�صافة �صكوتي ادفايزوري ذ.م.م

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/برمييري لو�صاطة التاأمني 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 2276972 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يو�صف علي عبداهلل عقاب %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ال�صيخ طحنون بن �صعيد ال نهيان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اويزي�س 
 CN 1035634:انرتنا�صيونال باور ذ.م.م رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من 90200000 اىل 220000

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

املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الليث اال�صيل للنقليات

رخ�صة رقم:CN 1443288  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/الليث اال�صيل للنقليات
AL LEITH AL ASEIL TRANSPORT

اىل/موؤ�ص�صة ري�صتل لرتكيب انظمة االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية
RISTEL TELECOMMUNICATION SYSTEMS INSTALLATION

تعديل ن�صاط/ا�صافة تركيب و�صيانة معدات انظمة االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية )3320003(
تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز �صمايل الين لطب 

اال�صنان ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1079119  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/مركز �صمايل الين لطب اال�صنان ذ.م.م
SMILE LINE DENTAL POLYCLINIC LLC

اىل/مركز تر�صت لطب اال�صنان ذ.م.م
TRUST DENTAL CENTER LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

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

 رخ�صة رقم:CN 1032795  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/مطعم نعيمه
NAEEMA RESTAURANT

اىل/مطعم تني مي�صا
THEEN MESHA RESTAURANT

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/معهد يل جيدر لال�صت�صارات والتدريب 

رخ�صة رقم:CN 1997977  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صام دانيل جي فارجي�س دانيل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/دالل �صعيد مهري �صعيد القبي�صي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ دالل �صعيد مهري �صعيد القبي�صي من 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/معهد يل جيدر لال�صت�صارات والتدريب

LE GUIDER CONSULTANCY & TRAINING INSTITUTE
اىل/معهد يل جيدر لال�صت�صارات والتدريب ذ.م.م

LE GUIDER CONSULTANCY & TRAINING INSTITUTE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/تك�صل نت كوم كومباين ليمتد- ابوظبي

 رخ�صة رقم:CN 2050438  قد تقدموا الينا بطلب
SANGSANGIN CO. LTD تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صاجن �صاجن ان كومباين ليمتد
TEXCELL-NETCOM CO. LTD تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف تك�صل نت كوم كومباين ليمتد

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 0.2*0.5 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/تك�صل نت كوم كومباين ليمتد- ابوظبي

TEXCELL-NETCOM CO. LTD

اىل/�صاجن �صاجن ان كومباين ليمتد
SANGSANGIN CO. LTD

تعديل ن�صاط/ا�صافة تركيب و�صيانة معدات انظمة االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية )3320003(
تعديل ن�صاط/ا�صافة املقاوالت الكهربائية )4220904(

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

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

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اولوي�س �صتار لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

رخ�صة رقم:CN 1442347  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/اولوي�س �صتار لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
ALWAYS STAR PASSENGER TRANSPORTION VIA RENTED BUSES

اىل/جورين لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
JOURNEY PASSENGERS TRANSPORT BY BUS

تعديل عنوان/Building Name من اىل 146806
تعديل عنوان/Building Owner Name من بناية الردمي لال�صتثمار ال�صناعي ذ.م.م اىل ال�صيد 

حممد حامت برغ�س جار اهلل
Mezanine من  - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�صاط/ا�صافة النقل باحلافالت املدر�صية )4922008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

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

 CN 2338081:لال�صتثمار رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

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

 CN 1031041:للتجارة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/برايت وايف للهواتف املتحركة

 رخ�صة رقم:CN 2359451 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد �صعيد احمد خادم املهريي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صرف الدين كودوفا بارامبان %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عمر ح�صن ي�صلم كليله العامري

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*3
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/برايت وايف للهواتف املتحركة
BRIGHT MAVE MOBILE PHONES

اىل/برايت وايف للهواتف املتحركة ذ.م.م
BRIGHT MAVE MOBILE PHONES LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة اال�صراف للمقاوالت الكهربائية 

وال�صحية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1030533 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خلفان حممد را�صد حممد املن�صوري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة منت�صر حممود ايه ك ام ابو الكالم %7

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ايه ك ام ابو الكالم احمد الرحمن %42

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مرمي خلفان حممد را�صد املن�صوري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ايه ك ام ابو الكالم احمد الرحمن

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف منت�صر حممود بن ايه ك ام ابو الكالم

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

اإع������الن رق��م: 2018-45

»ADAFZ00124« :اإلغ�اء الرخ�س�ة رق��م
�ساحب الرخ�سة: جو�س كون�سولتينج �سريفي�سز ذ.م.م

Josh Consulting Services L.L.C

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�سة املذكورة.

فعلى كل �سخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12341 
بتاريخ 2018/6/2

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حملة امل�صطفى للحج والعمرة

 رخ�صة رقم:CN 1126965  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ثعلوب �صامل حمد الدرعي %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبدالرحمن ح�صني حممد بن رفيع من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبدالرحمن ح�صني حممد بن رفيع من 100% اىل %50

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

تعديل ا�صم جتاري من/حملة امل�صطفى للحج والعمرة
AL MUSTAFA HAJ & OMRA PACKAGES

اىل/حملة امل�صطفى للحج والعمرة ذ.م.م
AL MUSTAFA HAJ & OMRA PACKAGES LLC

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

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

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز ال�صفا لالع�صاب الطبيعية ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1122682  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صيف عبداهلل را�صد �صليمان ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف يا�صر علي حماد �صرحان

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*3.40 اىل 1*3.4
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل عنوان/من العني العني ال�صاروج بناية ال�صيخة عائ�صة �صعيد حممد الظاهري 
�صويدان  ال�صيد عبداهلل بخيت  النقلة 140768 140768  ال�صناعية  املنطقة  العني  اىل 

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

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

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

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

 CN 2343546:لتن�صيق الزهور رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة العيناوي

  رخ�صة رقم:CN 1105813 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �صامل خمي�س عبيد الظاهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ا�صغر احمد �صهيل �صيد احمد
تعديل وكيل خدمات

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(



السبت   2   يونيو    2018  م   -   العـدد  12341  
Saturday   2   June   2018  -  Issue No   12341

05

اأخبـار الإمـارات

•• باري�س-وام:

ال��ت��ق��ى ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل م��ع��ايل ج��ان اإي���ف لودريان 
وزير اخلارجية الفرن�صي وذلك يف اإطار الزيارة الر�صمية 
بحث  اللقاء  خ��الل  ومت  فرن�صا.  اإىل  �صموه  بها  يقوم  اإىل 
االإمارات  دولة  بني  امل�صرتك  والتعاون  ال�صداقة  عالقات 
وفرن�صا و�صبل تعزيزها وتطويرها يف كافة املجاالت ومنها 
لكال  امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  مبا  والتعليمية  الثقافية 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

ك��م��ا ت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر جت���اه م�صتجدات 
االإقليمية  الق�صايا  من  ع��ددا  وبحثا  املنطقة  يف  االأو�صاع 
والدولية ذات االهتمام امل�صرتك ال�صيما االأو�صاع يف اليمن 

وليبيا.
ورح����ب ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
االأخري  باري�س  بعقد موؤمتر  الدويل  والتعاون  اخلارجية 

حول ليبيا وجهود فرن�صا يف هذا ال�صدد.
عالقات  تعزيز  على  االإم����ارات  دول��ة  حر�س  �صموه  واأك���د 
وذلك  فرن�صا  جمهورية  مع  امل�صرتك  والتعاون  ال�صداقة 
بني  تربط  التي  املتميزة  الثنائية  العالقات  انطالقا من 

البلدين.
ال��زي��ارة ودوره���ا يف تطوير  اأهمية ه��ذه  اإىل  واأ���ص��ار �صموه 

وتوثيق العالقات بني البلدين ال�صديقني.
من جانبه رح��ب معايل ج��ان اإي��ف ل��ودري��ان ب��زي��ارة �صمو 
موؤكدا   .. فرن�صا  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ 
بني  اال�صرتاتيجية  العالقات  توطيد  على  ب��الده  حر�س 
البلدين ال�صديقني وتعزيزها وتنميتها يف �صتى املجاالت.

واأ����ص���اد م��ع��ال��ي��ه ب��امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ل��دول��ة االإم������ارات على 
ال�صعيدين االإقليمي والدويل ودورها الهام يف دعم جهود 

املجتمع الدويل الإحالل ال�صالم واال�صتقرار يف املنطقة.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية فرن�سا يف باري�ض

�سمن مو�سوعاتها ال�سبعة حتت �سعار » اإمارات ..الرقم واحد«

جمال�ض الداخلية تتناول �ُسبل تعزيز تناف�سية الإمارات يف كافة املجالت  
الداخلية  وزارة  جم��ال�����س  خ��ام�����س   « اخل��م��ي�����س   « االول  اأم�����س  ن��اق�����ص��ت   
الرم�صانية يف دورتها ال�صابعة التي تاأتي ب�صعار » اإمارات ...الرقم واحد 
هذا  للنقا�س  م��درج��ة  موا�صيع  �صبعة  �صمن   « التناف�صية   « م��و���ص��وع   «
العام، وذلك يف �صبعة جمال�س عقدت لهذه الغاية على م�صتوى الدولة، 
حيث تناولت املجال�س �صبل تعزيز موقع دولة االإم��ارات العربية املتحدة 

وموقعها املتقدم على �صلم التناف�صية العاملية.
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ا�صرتاتيجية  جن��اح  املجال�س  واأك����دت 
املوؤ�ص�صات  يف  الذكية  اخلدمات  على  واالعتماد  االبتكار  ثقافة  اإر���ص��اء  يف 
احلكومية وتر�صيخ احلكومة للتناف�صية كاأ�صلوب اأداء ومقيا�س على جناح 
يف  املجتمع  ورفاهية  �صعادة  اإىل  الرامية  احلكومية  وامل��ب��ادرات  اخلدمات 

دولة االإمارات.
احرتام  ثقافة  مكتب  قبل  م��ن  الداخلية  وزارة  جمال�س  تنظيم  وي��اأت��ي 
العامة  ب����االإدارة  االأم��ن��ي  االإع���الم  اإدارة  م��ع  بالتعاون  ب��ال��وزارة،  القانون 
لالإ�صناد االأمني بالوزارة، ومعهد ال�صرطة املجتمعية، �صمن جهود حتقيق 
اأهداف التنمية امل�صتدامة يف دولة االإمارات العربية املتحدة وتعزيز احلوار 

وتبادل االآراء يف �صبيل تعزيز م�صرية االإمارات احل�صارية.
لدعم  االحتادية  اجلهات  خمتلف  مع  بالتن�صيق  الداخلية  وزارة  وتقوم  
لت�صافر  تعزيزاً  تاأتي  خطوة  ويف  العام،  ه��ذا    49 ال���  املجال�س  موا�صيع 
احلكومة  ا�صرتاتيجية  لتنفيذ  �صعيها  يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  وتكامل 
 ،2021 االحتادية وحتقيق موؤ�صرات االأجندة الوطنية وروؤية االإم��ارات 
حكومة  روؤي���ة  م��ع  لتتوافق  الرم�صانية  الداخلية  جمال�س  ت��اأت��ي  حيث 
االإمارات ال�صاعية لن�صر املعرفة والثقافة من خالل امللتقيات واحلوارات 
املجتمعية، والتي ت�صكل من�صة لتبادل االأفكار واخلربات واأف�صل املمار�صات 
من  تعزز  للنقا�س  موا�صيع  اختيار  مع  خا�صة  احلكومية،  اخل��دم��ات  يف 
التكنولوجيا  تبني  ق��ادر على  وبناء جيل  املعرفة  نقل  جهود احلكومة يف 

املتقدمة بهدف تطوير حلول ملختلف التحديات امل�صتقبلية.
للقراآن  التحبري  ج��ائ��زة  مقرئي  م��ن  ع��دد  االأم�����س  جمال�س  يف  و���ص��ارك 
وفئاتها  اجل��ائ��زة  ع��ن  املجال�س  مقدمي  حت��دث  حيث  وع��ل��وم��ه،  ال��ك��رمي 

و�صروط التقدم لها وت�صجيع ال�صباب على امل�صاركة فيها.

جمل�س اأبوظبي »ال�سهامة »: 
وا�صت�صاف يف منطقة ال�صهامة يف اأبوظبي �صعادة جا�صم اأبراهيم احلو�صني 
جمل�س الداخلية الذي اأداره االإعالمي اأحمد اليماحي والذي قدم نقا�صات 

املجل�س حول التناف�صية واأثرها يف املجاالت االجتماعية.
ورحب �صعادة جا�صم احلو�صني باحل�صور مقدماً ال�صكر لوزارة الداخلية 
على اقامتها هذه املجال�س ال�صعبية وعلى ح�صن اختيارها للموا�صيع التي 
�صلم  على  املتقدم  االإم���ارات  موقع  على  وحتافظ  الوطنية  املكا�صب  تعزز 

التناف�صية العاملية .
و�صارك يف مناق�صات املجل�س الدكتور حبيب غلوم العطار من وزارة الثقافة 
وتنمية املعرفة، والواع�ظ الدكتور خ�ال�د عبداللطي�ف من الهيئ�ة العام�ة 
االأر�صي�ف  من  ال�صي�ادي  عبداللطي�ف  و  واالأوق�����اف  االإ�صالمي�ة  لل�ص�وؤون 
الوطن�ي التابع لوزارة �صوؤون الرئا�ص�ة وحمم�د م�راد االأمي�ري و اإبراهي�م 

اأحم�د اجلحو�ص�ي من كلي�ة ال�صرط�ة.
للتناف�صية  العاملية  التقارير  يف  املتفوق  الدولة  اأداء  اإن  املتحدثني  واأك��د 
يعك�س اال�صرتاتيجية التناف�صية الوطنية ال�صاملة واملتنا�صقة مع االأبعاد 
االإمارات،  دولة  وازدهار  رفاه  لتحقيق  الهادفة  االقت�صادية واالجتماعية 
م�صريين اإىل اأن تفوق دولة االإمارات يف العديد من املوؤ�صرات العاملية يعود 
انعك�س  ال��ذي  واالبتكار  لالأبداع  املجال  هياأت  التي  الناجحة  لل�صيا�صات 

بدوره على املجاالت االجتماعية.
القوة  مب�صتلزمات  امل��ع��ززة  املجتمعية  اللحمة  اأن  اإىل  منهم  ع��دد  واأ���ص��ار 
االإم����ارات  تناف�صية  ت��ع��زز  امل��ت��وازن��ة  احلكومية  وال�صيا�صات  والتما�صك 
ي�صمن  مب��ا  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  وامل�صتجدات  للمتغريات  واال���ص��ت��ع��داد 
م�صتقبال حافال �صائرين على ا�صتكمال وتعزيز اإجنازات الرواد املوؤ�ص�صني 

وبالعي�س الرغيد االآمن امل�صتقر الأجيالنا.
منظومة  تطوير  يف  �صاهم�ت  الر�صي�دة  القي�ادة  اأن  على  املجل�س  واأك���د 
االإعالم الوطني، واالرتقاء باالأداء االإعالمي وفق اأف�صل املعايري العاملية، 
وتعزيز تناف�صية االإعالم االإماراتي مب�صمون نافع ور�صالة هادفة، تخدم 
على  يعينهم  قدراتهم، مبا  ودع��م  اأف��راده  اإمكانات  وتطوير  املجتمع  بناء 

القيام باأدوارهم وواجباتهم جتاه وطنهم على اأف�صل وجه ممكن.
واأو�صى املجل�س اأن تك�ون املجال��س ب�ص�ور دائم�ة، ون�صر ثقاف�ة التناف�صي�ة 
بني جمي�ع فئ�ات ال�صب�اب يف املدار�س واجلامع�ات والرتكيز على التناف�صي�ة 
امل�راد  املوا�صي�ع  اقت�راح  يف  للجمه�ور  امل�ص�ارك�ة  اأب�����واب  وفت�ح  االع��الم،  يف 

مناق�صته�ا يف املجال��س.

جمل�س اأبوظبي: 
وا�صت�صاف �صعادة �صعيد بن حرمل الظاهري جمل�س الداخلية الذي اأداره 

البنية  ق��دم نقا�صات املجل�س ح��ول دور  راف��د احلارثي وال��ذي  االإع��الم��ي 
التحتية يف تعزيز تناف�صية الدولة وموقعها على اخلارطة الدولية.

واأكد علي �صعيد بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س جامعة اأبوظبي بعد 
اأن االإم��ارات حري�صة على حتقيق املراتب االأوىل يف  اأن رحب باحل�صور، 

كافة املجاالت، وان البنية التحتية يف الدولة من اأف�صل البلدان العاملية.
واأكد حممد �صامل الظاهري   م�صت�صار رئي�س دائرة التعليم واملعرفة يف 
اأن ناجت تقدم االم��ارات بكافة املجاالت و خا�صة البنية التحتية  اأبوظبي 
جعل االإمارات حمط اعجاب العامل، م�صرياً اإىل اأن االمارات متقدمة يف 
البنية التحتية اخلا�صة يف املدار�س و اجلامعات التي اأ�صبحت من اأكر 
جيل  وتاأهيل  املتقدمة  والعلوم  و  االبتكار  و  التعليم  يف  املتقدمة  الدولة 

امل�صتقبل.
يف  تقدماً  ال��دول��ة  حتقيق  اأن  ال��ع��زع��زي  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  اأك���د  كما 
التحتية  بالبنية  املعنية  امل��وؤ���ص��رات  �صمنها  وم��ن  التناف�صية  امل��وؤ���ص��رات 
للمطارات واملوانئ جاء نتيجة تخطيط طويل املدى وجهود بارزة، م�صرياً 
اإىل اأن االإمارات ك�صبت تنظيم اإك�صبو 2020 على خلفية حتقيق اأف�صل 
املوؤ�صرات يف البنية التحتية التي ووفرت كل ال�صبل للفوز بهذا امللف املهم

اما الدكتور عبداهلل الدرمكي من موؤ�ص�صة وطني االإمارات فقال اأن الدولة 
املجاالت  كافة  يف  عليها  وتوفقت  العاملية  املمار�صات  اف�صل  من  ا�صتفادت 
البنية التحتية املتطورة وو�صعت االإم��ارات ب�صمتها بني  احليوية ومنها 

دول العامل.
واملطارات  الطرق  ج��ودة  ناحية  من  التحتية  البنية  ح��ول  النقا�س  ودار 
وجودة  وجتهيزاتها،  اللوج�صتية  اخلدمات  وج��ودة  االإم��ارات��ي��ة،  وامل��وان��ئ 

�صبكات االت�صاالت ودخول اأنظمة اجليل اخلام�س.
كما مت نقا�س جاهزية البنية التحتية االإماراتية وقدرتها على التناف�صية 
العاملية، ومناق�صة التطورات امل�صتحدثة يف البنية التحتية وتاأثريها على 

التناف�صية.
واأ�صار متحدثني يف املجل�س اإىل اأن االإمارات حققت مراكز متقدمة عاملياً 
يف تناف�صية البنية التحتية تاأكيداً على الن�صاط الكبري يف م�صاريع البنية 
التحتية يف كافة اأنحاء الدولة ودورها يف دعم اقت�صاد االإمارات ويف جميع 
على  واالعمال  لال�صتثمار  جاذبة  بيئة  جعلها  مما  والقطاعات  املجاالت 

امل�صتويني االقليمي والعاملي.
كما  اأكد املتحدثني اأن  االإمارات اعتلت �صدارة الدول العاملية يف  موؤ�صر 
جودة الطرق وجودة البنية التحتية للمطارات وو�صائل النقل اجلوي، و 
وموؤ�صر  م�صتخدم،   100 لكل  املحمول  الهاتف  ا�صرتاكات  ن�صبة  موؤ�صر 
جودة البنية التحتية ككل وموؤ�صر جودة البنية التحتية للموانئ البحرية 
وموؤ�صر عدد مقاعد الطريان املتاحة لكل مليون م�صافر باالأ�صبوع ، االأمر 
الذي يعك�س جناح ا�صرتاتيجية الدولة يف موا�صلة �صخ اال�صتثمارات يف 
برية  ط��رق  �صبكات  مد  من  ال��دول��ة  يف  التحتية  البنية  وحت�صني  تطوير 
البحرية  امل��وان��ئ  وتطوير  امل��ط��ارات  وتو�صعة  ج��دي��دة  وخ��ارج��ي��ة  داخلية 

واخلطط املو�صوعة لربط االإمارات عرب �صبكات ال�صكك احلديدية.
كافة  يف  التناف�صية  لتحقيق  املبدعني  ملفات  بتعزيز  املجل�س  واأو���ص��ى 

املجاالت، ون�صر التوعية للمحافظة على البنية التحتية.

جمل�س دبي: 
اإمارة  الداخلية يف  ا�صت�صاف �صعادة حممد باخلري عبداهلل جمل�س   كما 
املجال  يف  التناف�صية  ح��ول  �صنجل  علي  الدكتور  االإع��الم��ي  واأداره  دب��ي 

ال�صحي.
االإماراتية،  ال�صحية  للمن�صاآت  ال��دويل  االعتماد  عن  املجتمعون  وحتدث 
وجودة اخلدمة ال�صريرية و�صالمة املر�صى داخل االإمارات، وجودة االأمن 

ال�صحي داخل الدولة.
اأ�صا�صيات  االإماراتية، وتعريف  العالجية  ا�صتعرا�س جودة اخلدمات  ومت 

االعتماد الدويل للمن�صاآت ال�صحية.
واأكد املتحدثون اأن حكومة دولة االإمارات تعزز جهودها لتطوير املجاالت 
التعليم والتدريب  التي توؤثر يف م�صتوى تناف�صيتها وخا�صة يف جماالت 
وت��وف��ري امل��ه��ارات وال��ك��ف��اءات ال��الزم��ة ل�صوق العمل ومب��ا ي��واك��ب جهود 

الدولة يف تنويع اقت�صادها بعيداً عن النفط.
مما  والتعليم  ال�صحية  الرعاية  جم��االت  يف  اال�صتثمار  اأهمية  واأك���دوا   
الدولة  جهود  اإىل  م�صريين  ا���ص��ت��ق��راراً،  اأك��ر  تنمية  م�صار  على  و�صعها 
وعملها يف االرتقاء بنوعية التعليم والتاأكد من توافق املناهج واملتطلبات 

االأ�صا�صية.
االإدارة  م��دي��ر  امل��ع��ال  ع��ب��داهلل  حممد  ال�صيخ  العقيد  املجل�س  يف  ���ص��ارك 
نائب  احلمراين  را�صد  �صالح  الدكتور  والعقيد  وال��ري��ادة  للتميز  العامة 
املاُل  حممد  م��روان  والدكتور    ، دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة  من  املدير 
من هيئة ال�صحة بدبي ، و حمد �صرحان ال�صوايف وف�صيلة ال�صيخ عادل 
املرزوقي من دائرة ال�صوؤون االإ�صالمية والعمل اخلريي ، والدكتور اأحمد 
القحطاين اأ�صتاذ بجامعة االإمارات ، ورا�صد عبداهلل املرزوقي ، و حممد 
اإبراهيم الهيا�س من  كلية ال�صرطة ، و حممد عتيق الظاهري من  كلية 

ال�صرطة.
واأو�صى املجتمعون بتعزيز مفهوم تقارير التناف�صية والبيانات املطلوبة يف 
املجال ال�صحي، و تعزيز االإ�صناد املهني الآليات العمل  ال�صحي من خالل 
والدرا�صات  العلمية  االأب��ح��اث  ودع��م   ، توعوية  وحمالت  موحدة  اأنظمة 

التخ�ص�صية ومتويلها وتنفيذ االأف�صل منها على اأر�س الواقع. 

جمل�س الفجرية: 
الفجرية  اإم���ارة  يف  االأ���ص��ب��وع  ه��ذا  نقا�صات  ال�صيجي  جمل�س  وا�صت�صاف 
والذي اأداره االإعالمي اأمين م�صبح حول دور التعليم يف بناء جيل قادر 
موؤ�صرات  على  املتقدم  الدولة  موقع  على  واملحافظة  امل��ب��ادرة  ت�صلم  على 

التناف�صية الدولية.
ومت النقا�س حول التعليم وقدرته على تطوير العقول الب�صرية، والفجوة 

التعليمية بني اجلن�صني، والريادة يف م�صاركة املراأة يف التعليم.
كما مت ا�صتعرا�س اإجنازات الدولة يف �صد الفجوة التعليمية بني اجلن�صني، 

ومناق�صة ريادة االإمارات التعليمية ودورها يف بناء العقول.
وحتدث يف املجل�س حممد عبيد ماجد العليلي ، و عبداهلل خلفان الهامور 
، والعقيد الدكتور  جا�صم العنتلي و املقدم  جمعه �صامل �صعيد الزحمي، 
اأبو  ح�صن  الديني   وال��واع��ظ   ، البقي�صي  عبدالرحمن  حمد  وال��دك��ت��ور  

العينني، و عبيد �صامل الزعابي.
التعليم  جمال  يف  احلديثة  التكنولوجيا  على  باالعتماد  املجل�س  واأو�صى 
امل�صتقبل يف  وا�صت�صراف  اال�صطناعي  الذكاء  والرتكيز على  والتناف�صية، 
التعليم والتطور، واإعداد اإح�صائية لتحديد الفجوة وما تو�صلت اإليه من 
م�صتوى ل�صالح الرجل واملراأة، واالهتمام بتطوير املناهج املتعلقة بالذكاء 

اال�صطناعي لتجهيز الطالب ل�صنع التكنولوجيا.
واأفراد  وال�صباب  الطالب  لفئة  الذاتي  التحفيز  اأهمية  املجل�س  اأك��د  كما 
تدريبية  وور����س  دورات  عقد  و���ص��رورة   والتطوير  التعلم  نحو  املجتمع 
ذكيه  ال��ف�����ص��ول  ع��ل��ى  التعليم  يف  وال��رتك��ي��ز  ال���ذات���ي،  التحفيز  لعملية 

وتناف�صية و تكنولوجية.

راأ�س اخليمة: 
وا�صت�صافت �صعادة ح�صة �صلطان حممد جا�صم الزعابي جمل�س الداخلية 

الذي اأدارته االإعالمية ح�صة �صيف حول اأهمية تعزيز املنظومة االأمنية 
لرت�صيخ موقع الدولة املتقدم على �صلم التناف�صية العاملية.

حيث مت احلديث حول بيئة الت�صامح والتعاي�س االإماراتية، واالأمن وندرة 
اجلرائم العنيفة، والتقنيات االأمنية التي متتلكها دولة االإمارات.

كما ناق�صت املجتمعات دور الت�صامح والتعاي�س يف رفع م�صتوى التناف�صية 
االإماراتية، واالأمان االإماراتي وتاأثريه يف م�صتوى التناف�صية.

نتائجها  ور�صد  التناف�صية  تقارير  من  باال�صتفادة  املجتمعات  واأو���ص��ت 
االنتماء  لتعزيز  املتنوعة  وبالو�صائل  املجتمع  فئات  لكافة  عنها  االإع��الن 
اخت�صا�س  ولي�س  اجلميع  م�صوؤولية  االم��ن  واعتبار  للمجتمع،  وال��والء 
املتاحة للمحافظة  الو�صائل  ا�صتخدام كل  جهة معنية ولذا على اجلميع 

على االمن او االإبالغ عن اية حاالت تخل باالأمن.
كما اأو�صن باإدخال املوؤ�صرات التناف�صية ال�صنوية �صمن اخلطط ال�صنوية 
املتميزة  ال�صابة  الطاقات  م��ن  واال�صتفادة  اجل��ه��ات  لكل  اال�صرتاتيجية 
التوا�صل  و�صائل  وا�صتخدام  نادرة مثل الربجمة  واملوهوبني يف جماالت 
املختلفة للتوعية باأهمية التعاي�س والت�صامح ودور ذلك يف تعزيز االمن 

وتوفري بيئة �صاحلة لالإنتاج والعي�س.

جمل�س اأم القيوين: 
ويف اإمارة اأم القيوين ا�صت�صاف �صعادة �صامل علي حلي�س   جمل�س الوزارة، 
املحافظة على منجزات  اأهمية  الهندا�صي  حول  االإعالمي طالل  واأداره 
االإم��ارات االقت�صادية كدولة رخاء على نحو ي�صهم يف تعزيز موقعها يف 
اأحمد املعال   موؤ�صرات التناف�صية العاملية بح�صور اللواء ال�صيخ را�صد بن 

قائد عام �صرطة اأم القيوين.
التناف�صية  موؤ�صرات  يف  عاملياً  االأوىل  االإم���ارات  موقع  حول  النقا�س  ومت 
العاملية االقت�صادية، واالإمارات وموؤ�صر االبتكار العاملي، واك�صبو 2020 

وتاأثريه على التناف�صية االقت�صادية.
كما مت بحث دور اأك�صبو 2020 يف رفع تناف�صية االإمارات عاملياً، ومناق�صة 

منهج االبتكار االإماراتي ومكانته يف املوؤ�صرات العاملية.
باالقت�صاد  ك��ب��رياً    اهتماماً  اأول���ت  االإم����ارات  دول���ة  اأن  املتحدثون  واأك���د 
الوطني وتعزيز اال�صتثمارات العاملية لتعزيز تناف�صية االإمارات وذلك يف 
االأ�صواق  الكفاءة يف  تر�صيخ مبادئ حتقيق  ا�صهمت يف  �صاملة  روؤي��ة  اإط��ار 
وتعزيز فاعلية االأداء االقت�صادي الوطني وجعل الريادة مطلباً رئي�صاً يف 

كل جماالت العمل.
كما اأ�صار عدد من املتحدثني اإىل جناعة �صيا�صة الدولة يف زيادة التنويع 
االقت�صادي، االأمر الذي انعك�س على تعزيز بيئة االقت�صاد الكلي وقدرته 
النفط  اأ�صعار  انخفا�س  يف  املتمثلة  االقت�صادية  الظروف  مواجهة  على 

والغاز وانخفا�س حركة التجارة العاملية.
التي  الهيكلية  االقت�صادية  االإ���ص��الح��ات  خمتلف  اأن  منهم  ع��دد  واأك���د 
والت�صريعات والقرارات  االأخ��رية  االأع��وام  االم��ارات خالل  دول��ة  �صهدتها 
�صاهمت  واملوؤ�ص�صية  واالإداري��ة  االقت�صادية  النواحي  خمتلف  طالت  التي 
يف ت�صريع وترية منو االأن�صطة االقت�صادية بالدولة، وتعزيز ا�صرتاتيجية 
مواتية،  اأع��م��ال  بيئة  وت��وف��ري  ال��ت��ج��اري،  واالن��ف��ت��اح  االقت�صادي  التنويع 

ليعزز م�صتوى التناف�صية املتقدم للدولة.
واأو�صى املجل�س باالهتمام بتكثيف اجلانب االإعالمي مع اجلانب االأمني 
الدولة وقوتها يف �صناعة واتخاذ  امل�صتهدف هو �صمعة  واالقت�صادي الأن 
القرار العاملي، و و�صع روؤية وت�صور وخطة لتوطني الوظائف يف القطاع 
اخلا�س على املدى الق�صري واملتو�صط والطويل و ا�صتغالل الكفاءات التي 
تقاعدت يف املراكز التي حتتاج اإىل خربتهم واال�صتفادة منهم بقدر االإمكان. 
املجاالت  �صتى  املواطنني يف  بتاأهيل  اإن�صاء معاهد متخ�ص�صة  اأو�صى  كما 
احلاجة،  ح�صب  ال�صوق  لدخول  الالزمة  للخربة  حيازتهم  من  والتاأكد 
واالهتمام  باإيجاد ت�صريعات خا�صة بالذكاء اال�صطناعي وقوانني حتافظ 
واالأب��ن��اء ب�صرورة  االآب��اء  التنبيه على  و  املجتمع،  على عدم �صياع حقوق 
امليادين داخل الدولة وخارجها حفاظا  امل�صّرف يف كافة  الظهور باملظهر 
والتزامنا  باأخالقنا  للدولة  �صفراء  جميعا  ولكوننا  ال��دول��ة  �صمعة  على 

بالتعليمات والقوانني.

جمل�س عجمان: 
وا�ص�����ت�صافت جم�����عية عجم������ان لل�����تنمية االجتماعية والثقافية جمل�س 
ال�����داخلية باإم������ارة عج������مان والذي اأدارته االإعالمية ناهد النقبي بنقا�صات 

حول التناف�صية و�صبل تعزيزها من خالل املجاالت االجتماعية.
وحتدثت يف املجل�س االإعالمية  ف�صيلة املعيني و الدكتورة  امنه خليفه 
را�صد  عائ�صة  واملحامية    ، اعمال عجمان  �صيدات  رئي�صة  علي  ال  حممد 
حممد الطنيجي و وداد اأحمد عبداهلل بن حميد  نائبة جمعية االمارات 
التنفيذي  املجل�س  م��ن  امل��ع��م��ري  ه��الل  وم���رمي علي   ، االن�����ص��ان  حل��ق��وق 
وامل�صاحة  التخطيط  دائ����رة  م��ن  ال�����ص��وي��دي  ���ص��امل  �صيخه  و   ، بعجمان 
االماراتي  ال�صباب  �صفرية  ال�صحي   ، ومها عبدالعزيز عبداهلل  بال�صارقة 

، واملهند�صة  فاطمة املال من بلدية دبي.
واأ�صارت املتحدثات اإىل مو�صوع ثقة ال�صعب بالقيادة وكيفية انعكا�س ذلك 
على تناف�صية الدولة، وبناء االإن�صان يف االإمارات، وا�صعد �صعب يف العامل، 

كما مت التطرق وبحث تناف�صية االإمارات يف بناء االإن�صان.
واث��ق متم�صك برتاثه،  �صعب طموح  االإم����ارات  اأن يف  ع��دد منهن  وق��ال��ت 
بفاعلية  وي�صارك  بامل�صوؤولية  واالإح�صا�س  بالطموح  �صغوف  متعلم مثقف 
حيوياً  جمتمعاً  ويبنون  التطور  دائ��م��ة  واقت�صادية  اجتماعية  بيئة  يف 
االجتماعي  والتالحم  امل�صتقرة  االأ�صرة  اإىل  ذلك  يف  م�صتندين  مرتابطاً 

والقيم االإ�صالمية املعتدلة والرتاث الوطني االأ�صيل.
املتحدة  االأ�صرة  وروح  االإماراتي  االجتماعي  امل�صهد  اأن  املجتمعات  واأكدت 
اجلهود  اأق�صى  ل��ب��ذل  امل�صرتك  واحل�����س  للمجتمعات  احليوية  ي��وف��ران 
يف �صبيل رفعة الوطن واال�صهام يف تعزيز ري��ادة االإم��ارات على موؤ�صرات 

التناف�صية العاملية.
واأو�صت املجتمعات باإن�صاء مكتب بحوث ودرا�صات واإح�صاء على امل�صتوى 
االحتادي واملحلي لقيا�س موؤ�صرات حتليل التناف�صية، وحتفري املوظفني 
االإنتاجية  معدل  لرفع  بينهم  التناف�صية  مفهوم  ون�صر  والعطاء  للبذل 
يف  التناف�صية  مفهوم  ادراج  املتقدمة  للمراكز  ال��دول��ة  ح�صول  وبالتايل 

املناهج الدرا�صية من املراحل الدرا�صية االبتدائي.

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/945  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/هو�صنارا الن�صاءات ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
وميثله:روكز  �����س.ذ.م.م  ال�صناعية  وايف  م��ن  ف��رع  برودكت�س  كونكريت  فينيك�س 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حبيقه  ج��ورج 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )12.614.40( وقدره  مببلغ 
الثالثاء  ي��وم  لها جل�صة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12
فاأنت مكلف  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�صاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/6/26 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/1713  جتاري جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  ل��ل��م��ق��اوالت  امل��دع��ي عليه / 1- كيلي  اىل 
حممد  يو�صف  وميثله:فتوح  ذ.م.م  ال��ع��ازل��ة  للمواد  ال�صوي�س  املدعي/�صركة  ان 
الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره  اأق��ام عليك  الن�صار قد  ح�صني 
)275.039.25( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2018/6/10 ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2018/696  جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/1- عائ�صة ح�صني عبداهلل يحيى زكري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
م�صرف الهالل �س.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/5/27 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة ح�صوريا 
وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف بالتمويل يف امل�صارف اال�صالمية املخت�س �صاحب 
يقدمه  ان  وماع�صى  وم�صتنداتها  ال��دع��وى  ملف  على  االط��الع  مهمته  وتكون  ب��اجل��دول  ال��دور 
املرا�صالت  على  واالط���الع  االم��ر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  مقر  اىل  واالن��ت��ق��ال  اخل�صوم 
وحددت  وااللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  وجدت  ان  وااللكرتونية  الورقية 
امانة خربة قدرها ع�صرة االلف درهم والزمت املدعي ب�صدادها ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم 
�صداد  عدم  حالة  يف   ch1.C.14:االحد املوافق:2018/6/3 ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة

االمانة وجل�صة 2018/6/24 يف حاله �صدادها حتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



السبت   2   يونيو    2018  م   -   العـدد  12341  
Saturday   2   June   2018  -  Issue No   1234106

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2018/126 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبدالنا�صر احمد الزبيدي - اإماراتي اجلن�صية تنازل عن كامل ح�صته البالغة )51%( يف 
املن�صاأة املذكورة ادناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية ، �صامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�صاأة املباعة اىلال�صيدة 
من  جزء  عن  اجلن�صية  �صوري   - فردو�صي  ناظم  مازن  احمد  ال�صيد/  تنازل  كما   ، اجلن�صية  اإماراتية   - علي  ح�صني  هاجر   /
ح�صته يبلغ )39%( من ح�صته البالغة )49%( يف املن�صاأة املذكورة ادناه بكافة مقوماتها املادية املعنوية �صامال هذا البيع كافة 
املوجودات واملعدات يف املن�صاأة املباعة اىل ال�صيد/ ان�س حممد ماأمون �صحلول ، �صوري اجلن�صية كما تنازل ال�صيد/ احمد مازن 
ناظم فردو�صي - �صوري اجلن�صية عن جزء من ح�صته يبلغ )10%( من ح�صته البالغة )49%( يف املن�صاأة املذكورة ادناه بكافة 
مقوماتها املادية واملعنوية �صامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�صاأة املباعة اىل ال�صيد/ وليد نبيل عبدالعزيز حممد 
ك�صك ، م�صري اجلن�صية يف �صركة )ال�صهد للحلويات ذ م م( واملرخ�صة برقم )727021( من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة 
الن�صاط من )بيع  - كما مت تغيري  كافية(  )ازاليا  لي�صبح   ) م  م  ذ   - للحلويات  )ال�صهد  التجاري من  اال�صم  - كما مت تغيري 
املثلجات - بالتجزئة ، حت�صري احللوي واحللويات ال�صعبية( لي�صبح )بيع املثلجات  - بالتجزئة ، حت�صري احللوي واحللويات 
ال�صعبية وبيع الوجبات اخلفيفة - كافترييا وجتهيز الفطائر واملعجنات(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية

 الكاتب العدل بال�شارقة    

وزارة العدل
 ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 893
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ موزه علي احمد �صامل املزروع - اإماراتية  اجلن�صية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيدة/ نوره احمد 
العامة(  للتجارة  )�صاير  امل�صماة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  اإماراتية   - املزروع  علي  �صامل 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )719396( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيدة/ 
جنينه ندمي ان - اجلن�صية : الهند ، وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( 
يف ح�صته البالغة 100% يف اال�صم التجاري الرداء اجلميل خلياطة العبايات وال�صيل، 
 ، الن�صائية(  )العبايات  العربية  الن�صائية  املالب�س  وخياطة  تف�صيل  الرخ�صة  ن�صاط 
 743302 رقم  رخ�صة مهنية  االقت�صادية يف  خورفكان  التنمية  دائ��رة  واملرخ�س من 
ال�صيد/  اىل  بخورفكان.   االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف   2016/5/10 بتاريخ  ال�صادر 
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - الهند   : اجلن�صية   ، م�صطفى  وازهييل  �صانب 
املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
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  اإعالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/ �صركة كري�س انرتنا�صونال )مكتب متثيل( )اجلن�صية 
: االإم��ارات العربية املتحدة(  قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف امارة  دبي 
)العنوان : بور�صعيد �صارع - القرن اجلديد برج املدينة ، �س ب : 22738(  واملقيدة حتت 

رقم )4623( يف �صجل ال�صركات االأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2( رق��م  االحت���ادي  القانون  الأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �صان  يف  2010م  ل�صنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ال يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل :
وزارة القت�ساد

ادارة الت�سجيل التجاري
�س.ب )3625(  دبي  

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
 االإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / احد ملقاوالت البناء 
نعلمكم بان املدعي / م�صنع بر�صتيج لالثاث والديكور ذ م م  يف الدعوى رقم 2018/3272 الدائرة الكلية الثانية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : ندب خبري حما�صبي متخ�ص�س يف مو�صوع النزاع تكون مهمته االطالع 
على ملف الدعوى واالوراق املقدمة من كافة االطراف واالطالع على الدفاتر اخلا�صة باطراف الدعوى وعلى كافة 
العقود املحررة بني االطراف واملرا�صالت التي متت واالطالع على النظام االلكرتوين والدفاتر احل�صابية وما يقدمه 
االطراف من م�صتندات وبيان طبيعة العالقة بني املدعية واملدعي عليها االوىل والثانية وبيان �صبب العالقة وبيان 
وبيان  درهم   302100 والبالغ  والثانية  االوىل  عليها  املدعي  ذمة  يف  املرت�صدة  باملبالغ  املدعية  مطالبة  احقية  مدى 
اال�صرار التي ا�صابت املدعية نتيجة عدم التزام املدعي عليها االوىل والثانية بالتزاماتهما مع االحتفاظ بحق املدعية 

يف تعديل طلباتها وفقا ملا ينتهي اليه تقرير اخلبري والزام املدعي عليها بالريوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�صي ح�صورك اأمام  مكتب اإدارة الدعوى رقم )6(  مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم االربعاء املوافق 2018/6/6  وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم فانه 

�صيتم ا�صتكمال االجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 
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 اإعالن باحل�ش�ر اىل مكتب 

اخلبري املحا�شبي / عبداهلل حممد حيدر 
يف النزاع رقم 2018/157 تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �صدهما / بيديرز ال�صرق االو�صط دي دبليو �صي - �س ذ م م  ، مارك�س 
كريك فردريك -  مبا ان املتنازع / امني با�صل عقل ، قد اقام �صدكم النزاع امل�صار 
اليه اعاله ، وحكمت حماكم دبي االبتدائية املوقرة بتعيني اخلبري احل�صابي 
�صاحب الدور للنظر يف اأمر النزاع ، يرجى منكم مراجعة مكتب اخلبري على 
العنوان التايل )دبي - ديرة - �صارع املطينة ، بناية رقم 71 ، مكتب رقم 12 ، بلوك 
A ، هاتف رقم : 2732072 04 ، فاك�س رقم : 2728968 04( لتقدمي ما لديكم 

من م�صتندات ، وذلك خالل ثالثة ايام من تاريخ االعالن.   
اخلبري املحا�شبي / عبداهلل حممد حيدر  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
يف  الدع�ى 2017/2296  جتاري كلي 

�صد املدعي عليهم االأول والثاين والثالث : حممد �صعيد را�صد الدبدوب احلب�صي / احمد 
ابراهيم فهمي ح�صن / مكتب اإدارة اعمال ال�صيخ ذياب بن خليفة ال نهيان 

ان هناك دعوى مقامة  - مبا  الفال�صي  �صيف حممد احلريز  املقامة من / حممد جمال 
ندبنا  انه مت  ، وحيث  كلي  رقم 2017/2296 جتاري  االبتدائية حتت  دبي  �صدكم مبحكمة 
خبري ح�صابيا يف الدعوى  املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�صنة 1992 
او من ميثلكم  ، ندعوكم حل�صور اجتماع خربة   م بخ�صو�س اعمال اخلربة امام املحاكم 
قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم االربعاء املوافق 
2018/6/6 يف متام ال�صاعة 30 : 11 �صباحا ،  ويرجى منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة 
واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع -  دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق 

الرابع - هاتف : 2527888-044 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
  اعالن

املرجع  2018/125
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صينيفا�صاجان راجنا �صامي راجنا�صامي - هندي اجلن�صية 
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�ص�صه البالغة 100% )�صوبرماركت الراقي ( رخ�صة رقم 732932 
وذلك اىل �صعادة ال�صيخ / عبدالعزيز بن حميد بن �صقر القا�صمي - اإماراتي اجلن�صية واىل 
ال�صيد/ حممد �صفيق كوتايام - هندي اجلن�صية واىل ال�صيد/ عبدالكرمي كالياد عبدالرحمن 
- هندي اجلن�صية وكذلك مت تغيري ا�صم التجاري من )�صوبرماركت الراقي( اىل )�صوبرماركت 
الراقي( ومت ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( اىل )�صركة ذات 
رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  حمدودة(   م�صوؤولية 
�صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة    )4(
يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
طلب اعالن بالن�شر جلل�شة خرباء 

يف الدع�ى رقم 2018/171 )ا�شتئناف مدين( ال�شارقة  
اىل ال�صادة/ املده�س ملقاوالت البناء - ب�صفتكم امل�صتاأنف �صده يف الدعوى رقم 2018/171 )ا�صتئناف مدين( 
ال�صارقة املقامة من امل�صتاأنف )عبداهلل احمد حممد با�صليب( فاننا نعلمكم بانه مت حتديد يوم االثنني 
املوافق 2018/6/4 يف متام ال�صاعة )9.00( �صباحا بعقد اجتماع يف مكتب اخلربة الكائن يف )مكتب ال�صياء 
لال�صت�صارات الهند�صية ام القيوين - �صارع امللك في�صل - املنطقة الريا�صية - بناية الدور )اخلياط الذهبي 
ا�صفل البناية( - M11 - وعليه يلزم ح�صوركم مع اح�صاركم حافظة م�صتندات تت�صمن جميع البيانات 
وامل�صتندات اخلا�صة بالدعوى مع ن�صختها بعدد اطراف الدعوى ويف حالة عدم ح�صوركم �صتبا�صر اخلربة 
املاأمورية حتى يتم اإيداع التقرير لدى املحكمة املوقرة ح�صب اال�صول املتعبة وللتوا�صل.  للتوا�صل : خبري 
هند�صي /حمدي حممد الزغبي - هاتف : 067660990       971506162249+  ، فاك�س : 067660991 - )مكتب 
ال�صياء لال�صت�صارات الهند�صية ام القيوين - �صارع امللك في�صل - املنطقة الريا�صية - بناية الدور )اخلياط 

M11 - )الذهبي ا�صفل البناية
    Email)alzogby_expert_2017@yahoo.com

اال�شم : مهند�س / حمدي حممد الزغبي
 اأمني اخلبري املعني بالدع�ى - رقم القيد : 559  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن املدعي عليهم مب�عد اجتماع خربة  

املدعي عليها / ال�صور لال�صتثمارات العامة ، املدعي عليها / اي جي بي ال انف�صتمنت�س 
املدعي عليها / ال�صور للتجارة العامة ،  املدعي عليها / �صرى لال�صتثمارات - ذ م م 

املدعي عليه / عبداهلل جمعه ماجد ال�صري ، املدعي عليها / ليلى علي حميد العمراين 
اأعمال اخلربة املحا�صبية  مبوجب احلكم ال�صادر  اإيزي�س جماهد بدء   يعلن اخلبري احلا�صبي / 
من حمكمة دبي االبتدائية  بتاريخ 2018/5/2 يف الدعوى رقم 2018/817 جتاري جزئي ، واملقامة 
وعبدالعزيز  عبداهلل  الق�صر  اوالده  على  الطبيعي  )الويل  ال�صري  جمعه  عبداهلل  حممد  من 
اإجتماع خربة  او من ميثلهم مبوعد مبوعد  املدعي عليهم  ال�صري( وتعلن  حممدعبداهلل جمعه 
لتقدمي كافة ما لديهم من م�صتندات ودفوع وذلك يوم االربعاء  املوافق 2018/6/6  يف متام ال�صاعة 
الثانية ع�صر ظهرا ، وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن يف امارة دبي - ديرة - بناية مكاتب خلف 
التا�صع - مكتب  ال�صركة العربية لل�صيارات - توكيل ني�صان - مقابل الفطيم اوتومول - الطابق 

910 - هاتف / 2947002-04 ، فاك�س / 04-2947003 
اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

اإعالن بالن�شر 
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد  
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

 اعالن مدعى عليه بالن�شر
املدعية باحلق املدين / بنك را�س اخليمة - �س م ع 

بوكالة املحامية / موزة اخلظر للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 
املدعي عليه / حممد مهيب احمد رم�صان احلموى - �صوري اجلن�صية ، جمهول 
حم��ل االق��ام��ة - ق���ررت حمكمة دب��ي االب��ت��دائ��ي��ة )دائ����رة اجل��ن��ح ( يف الق�صية 
املذكور بالئحة االدع��اء وذلك  املدعى عليه  اجلزائية رقم 2018/37023 اعالن 
عن طريق الن�صر، حيث اقام املدعي باحلق املدين دعواه املدنية �صد املدعي عليه 
يطالبه بتعوي�صه موؤقتا بدفع مببلغ وقدره )21000( درهم ، والق�صية موؤجلة 

جلل�صة 2018/6/5 م لورود االإعالن.
رئي�س ق�شم ق�شايا اجلزاء
ماجد عي�شى احلب�شي

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
 الدع�ى رقم 887 ل�شنة 2018 

لدى حمكمة اب�ظبي االبتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة  

املرفوعة من / بنك دبي اال�صالمي 
�صد / ح�صن �صعيد ح�صن بن �صاعد احلب�صي 

املدعي عليه / ح�صن �صعيد ح�صن بن �صاعد احلب�صي ، مدعو للح�صور �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة )امل�صرفية( املقرر عقده ال�صاعة 3.00 م�صاء 
، يوم االربعاء املوافق 2018/6/6 وذلك مبقر اخلبري الكائن : ال�صارقة - منطقة 
مويلح ، �صارع املدينة اجلامعية ، مبنى عيادة اأك�ص�س ، مكتب رقم 202 - م�صطحبني 

معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.    
اخلبري امل�شريف / ي�ن�س علي حممد املال  

اإعـــالن بالن�شـــر 

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 892
، �صريالنكا  اجلن�صية ترغب  ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صريون لهندا فرارا 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك لل�صيد/ حممد زهري ح�صن 
بابا - هندي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة التجارية امل�صماة / �صرعة ال�صوء للهواتف 
املتحركة - رخ�صة رقم )734994(  تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�صة ال�صابق 
القانون االحتادي رقم  املادة )14( فقرة )5( من احكام   ملالكها احلايل. وعمالبن�س 
وانه  للعلم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف   )4(
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  �صوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 884
هندي   - ثيكي  حمزة  ثومبات  ثيكي  عبداجلليل  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�صية 
�صاندرا بابو بها�صكاران بها�صكاران كوتابان - هندي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة التجارية 

امل�صماة  �صالون ابن بطوطة للحالقة - مبوجب رخ�صة مهنية رقم )605408( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 883
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ادري�س ر�صيد يو�صف الكوخردي - االإمارات اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف الرتخي�س االلفة ل�صياغة 
ال�صيد/ اميت كومار امري تيالل فايا هندي  الذهب ترخي�س مهنية رقم 501372 اىل 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 882

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممود علي حممد ابراهيم الزرعوين - اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 51% اىل ال�صيد/ حممد ابراهيم ح�صيني - ايراين اجلن�صية يف )احد لت�صليح 
كهرباء ومكيفات ال�صيارات( رخ�صة مهنية تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )505736(  تعديالت 
اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات  تغري اال�صم التجاري 
التجاري اجلديد  اال�صم  ا�صبح  ال�صيارات(  لت�صليح كهرباء ومكيفات  ال�صابق )احد  التجاري  اال�صم  حيث كان 
 ، ال�صيارات  كهرباء  )ت�صليح  ال�صابق  الن�صاط  كان  الن�صاط حيث  تغيري  والزجاج(  االملنيوم  ملقاوالت  )�صبابيك 
االبواب  وتركيب  )جتهيز  اجلديد  الن�صاط  ا�صبح  للمركبات(  ميكانيكي  ا�صالح   ، ال�صيارات  مكيفات  ت�صليح 
والنوافذ من االملنيوم والزجاج واحلديد ، مقاوالت فئة �صاد�صة(  - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 860

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عائ�صة عي�صى عبيد را�صد الهفوف ال�صام�صي - اإماراتي 
ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  ترغب يف  اجلن�صية 
با�صم  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  اإماراتي   - اخلاجه  عبدالرحيم  علي  يو�صف  عبدالرحيم 
)وجهة لل�صياحة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )750001( ال�صادرة من 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة:  �سركة فالن�سيا التجارية - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 4 ملك يو�صف عو�س حممد عبيد الرحومي - ديرة - ال�صبخة - 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 227593  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 67330  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري 
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2018/5/22  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/22 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني تاكر حما�سبون قانونيون  
العنوان : مكتب رقم 302 ملك احمد عبداهلل املو�صى - بردبي - ال�صوق الكبري  -  هاتف  
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  فاك�س: 3939054-04  م�صطحباً   04-3939053

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/تاكر حما�سبون قانونيون  
العنوان : مكتب رقم 302 ملك احمد عبداهلل املو�صى - بردبي - ال�صوق الكبري  
-  هاتف  3939053-04 فاك�س: 3939054-04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  �سركة 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  فالن�سيا التجارية - �س ذ م م  
2018/5/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/5/22 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2018/60 عقاري كلي 
نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ا�صراين   كي�صاندا�س  رامي�س  ا�صراين  راجي�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك 
دبي اال�صالمي �س م ع بف�صخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك مو�صوع الدعوى ومالحقها والزام 
املدعي عليه بت�صليم العقار مو�صوعها خاليا من ال�صواغل ورد احليازة اىل املدعي وباإلغاء ا�صارة القيد 
العقاري )االإجارة املو�صوفة يف الذمة( امل�صجلة لدى الدائرة والواردة ب�صهادة امللكية ل�صالح املدعي 
عليه والتي جاء فيها )تخ�صع ملية العقار لرتتيبات االجارة املنتهية بالتمللك طبقا لعقد االجارة 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  الزمت  كما  الدائرة(  لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي 
ومقداره 108492 درهم )مائة وثمانية االف واربعمائة واثنني وت�صعون درهم( والزمته باملنا�صب من 
ذل��ك.  حكما مبثابة  ما عدا  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  الف  ومبلغ  وامل�صروفات  الر�صوم 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
 اإعالن بالن�شر الطراف الدع�ى حل�ش�ر اجتماع اخلربة الهند�شية 

يف الدع�ى رقم 2017/682 ا�شتئناف مدين  
1- برهان عبدال�صالم ال�صعدي ، 2- با�صم حممد خري ال�صعدي  ، 3-معر�س او ماي كار  
4، �صركة خدماتي )ذ م م ( 5- االرجوان لل�صيارات امل�صتعملة )موؤ�ص�صة فردية( )�صابقا( 
وحاليا توب موتورز ، 6-عبدالعزيز عمر عبداهلل ح�صن ال�صيعري - وذلك حل�صور 
اجتماع اخلربة الهند�صية يف الدعوى رقم 2017/682 ا�صتئناف مدين يف مكتب اخلبري 
االقت�صادية/ قرية  الدائرة   / دبي   : املوقع   : ادناه  الواردة  البيانات  الهند�صي ح�صب 
االأعمال / بلوك B / طابق اخلام�س / خام�س ال�صيخ حمدان لالإبداع واالإبتكار / مكتب 
مملكة االإبتكار للحلول الهند�صية / مكتب رقم 501  - التوقيت : 2018/6/6 يف متام 
ال�صاعة الثانية ظهرا - ارقام التوا�صل : املن�صق الهند�صي واالإبتكاري / عبدالرحمن 

الري�س / رقم الهاتف املتحرك / 0527878280 
مع حتيات اخلبري الهند�شي 
م. عبدال�شالم احلمادي  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/2601 جتاري كلي                                              
بك  عزيز  مديرها  وميثلها  م   م  ذ  ���س  ال�صيارات  لتاأجري  ال��ب��ادي��ة  �صقر  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
اخلليج  �صركة   / املدعي  اأن  االقامة مبا  عبدالاليف  جمهويل حمل  بك  2-عزيز  عبدالاليف 
للتمويل - �س م خ وميثله / ابراهيم ح�صن ابراهيم املال -  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
 املنعقدة بتاريخ  2018/2/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة اخلليج للتمويل - �س م خ  
الف  و�صتون  وواح��د  خم�صمائة  مبلغ  ب��اداء  بينهما  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام 
على  القانونية  والفائدة  دره��م(   0561.669.80 فل�س  وثمانون  دره��م  و�صتون  وت�صعة  و�صتمائة 
هذا املبلغ بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة يف 2017/12/19 وحتى متام ال�صداد ، والزمتهما 
بامل�صاريف ومبلغ الف درهم )1000 درهم( مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/1049  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جمموعة دي�صكفري لال�صتثمارات ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/حممد عبد اهلل جمعة ال�صري - ب�صفته الويل الطبيعي على اوالده الق�صر 
)عبد اهلل حممد عبداهلل جمعة ال�صري ، وعبدالعزيز حممد عبد اهلل جمعة ال�صري( 
وميثله:مرمي ابراهيم حممد علي العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
ذ.م.م  لال�صتثمارات  ال�صور  �صركة  عقد  بتعديل  وملحق  ح�ص�س  بيع  عقد  ببطالن 
الكاتب العدل بتاريخ:2016/6/6 برقم حمرر 2016/125508 والر�صوم  وامل�صدق لدى 
وامل�صاريف واالتعاب. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2018/6/7 ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1638  جتاري جزئي

املدعي/ ان  االقامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  املدعي عليه/ال�صرح  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�صن  �����س.ذ.م.م  للمقاوالت  ال���رواد  قلعة 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )35100( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صم 
ملف النزاع رقم:60/2018 نزاع جتاري و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
 ch.1.C.12:بالقاعة ال�صاعة:08:30�س  املوافق:2018/6/10  االحد  يوم  لها جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي ت�سارك مبجل�سّي الكعبي واملنهايل لتعزيز التوعية مبخاطر املخدرات

 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأب��وظ��ب��ي يف جم��ل�����ص��ّي ال��ف��ري��ق متقاعد  ���ص��ارك��ت ���ص��رط��ة 
ع��ب��ي��د ال��ك��ع��ب��ي يف ال���ع���ني، وخ���ال���د ب���ن ط��ن��اف امل��ن��ه��ايل يف 
وتنظيم  ال��رئ��ا���ص��ة،  ����ص���وؤون  وزارة  ب���اإ����ص���راف  ي���ا����س،  ب��ن��ي 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���ل�������ص���وؤون االإ�����ص����الم����ي����ة واالأوق�����������اف، 
وناق�صت  ل���ل���ت���اأه���ي���ل  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
املخدرات. م��ن خم��اط��ر  ال��وق��اي��ة  امل�����ص��ارك��ة، ط���رق   �صمن 

املوؤثرات  االأول  رئي�صيني،  حم��وري��ن  امل�����ص��ارك��ة،  و�صملت 
االإمارات  دول��ة  جهود  وال��ث��اين  ال�صرع،  ميزان  يف  العقلية 
الطوعي  العالج  باأهمية  والتعريف  املخدرات،  يف مكافحة 

تنفذها  التي  احل��ل«  »عندنا  م��ب��ادرة  االإدم����ان، �صمن  م��ن 
امل���خ���درات يف ق��ط��اع االأم����ن اجلنائي.  م��دي��ري��ة م��ك��اف��ح��ة 

»املديرية«،  مدير  الظاهري،  غريب  طاهر  العقيد  واأك��د 
املوؤ�ص�صات  دع����وات  تلبية  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  ح��ر���س 
مبخاطر  ال���ت���وع���ي���ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ع���الق���ة  ذات  واجل����ه����ات 
امل��ج��ت��م��ع م���ن �صمومها،  اف�����راد  امل����خ����درات وح��م��اي��ة  اآف����ة 
اإط�����ار  ت���ل���ك اجل����ه����ود يف  م��ن��اق�����ص��ة  اأه���م���ي���ة  اإىل  الف����ت����اً 
املجتمع. �صرائح  ب��ني  الثقافة  ون�صر  لرت�صيخ   جمتمعي 

الزعابي،  قطامي  ب��ن  عبيد  العقيد  اأو���ص��ح  جانبه،  وم��ن 
»املديرية«،  يف  ال��الح��ق��ة  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
ال���ع���ام  ب���امل���ف���ه���وم  ال���ت���وع���ي���ة  ����ص���م���ل���ت  امل����ح����ا�����ص����رات  اأن 

يف  ال�صلبي  العقلية  امل���وؤث���رات  ودور  العقلية،  ل��ل��م��وؤث��رات 
متعاطيها. وق����رارات  ان��ف��ع��االت  على  وال��ت��اأث��ري   ال�صيطرة 
امل���خ���درات  امل�������ص���ارك���ة اإىل و����ص���ائ���ل م��ك��اف��ح��ة  وت���ط���ّرق���ت 
حت�صني  يف  االأ������ص�����رة  ودور  وال����ع����الج����ي����ة«،  »ال���وق���ائ���ي���ة 
اأف�������راده�������ا ����ص���د اآف�������ة ال����ت����ع����اط����ي، وج�����ه�����ود ال�����دول�����ة يف 
مواجهتها. يف  اأب����وظ����ب����ي  ����ص���رط���ة  ودور   م��ك��اف��ح��ت��ه��ا، 
املبادرة بالعالج الطوعي من  اأهمية  امل�صاركة على  وركزت 
االإدمان، واال�صتفادة من �صرط عدم اإقامة الدعوى اجلزائية 
الدرجة  اأقاربه من  اأو من قبل  نف�صه  تلقاء  يبادر من  ملن 
االأوىل من االإبالغ عن تعاطي املخدرات، مبا يعود بالنفع 
 العام، وي�صهم يف خلق وعي م�صتنري من خماطر هذه ال�صموم.

»رم�سان األفة وحمبة« حما�سرة يف املهرجان الرم�ساين لنادي تراث الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

اأحد  املغرب  املحمدية يف  الرابطة  ري�س ع�صو  ال�صيخ عبداهلل  ف�صيلة  األقى 
العلماء �صيوف �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، م�صاء اأم�س االأول 
يف م�صرح اأبوظبي مبنطقة كا�صر االأمواج حما�صرة دينية حول »رم�صان األفة 
وحمبة«، �صمن فعاليات املهرجان الرم�صاين الثالث ع�صر الذي ينظمه نادي 
اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ �صلطان بن  االإم���ارات برعاية كرمية من �صمو  ت��راث 
من  ع��دد  مع  بالتعاون  ال��ن��ادي،  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل 
اأحمد  �صنان  �صعادة  الراعية والداعمة، وذلك بح�صور  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 
املهريي املدير التنفيذي لالأن�صطة والفعاليات يف النادي، و�صعيد الفالحي 
وامل�صوؤولني يف  االإدارات  م���دراء  م��ن  وع��دد  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  �صمو  مدير مكتب 

النادي، وجمهور غفري.
ي�صبان  �صنوان  هما  واملحبة  االألفة  اأن  على  بالتاأكيد  ورقته  املحا�صر  وب��داأ 
يف قالب واحد الأن االألفة ترتتب عن املحبة ..وبني اأن االألفة تعني ال�صعور 
اأنها  النف�صي الذي يجده االإن�صان يف نف�صه يبعث على الرب واالإح�صان، كما 
من  ينبعان  اللذين  احل�صن،  والتعامل  التفاهم  ومتام  االإن�صجام  عن  عبارة 

�صفاء القلب والنية ال�صاحلة.
وبني اأن اأ�صباب هذه املحبة، باعتبارها اأ�صا�س حياة االإن�صان، تتجلى يف كثري 
ال��ذي هو  الدين  ه��ي:  التي ميكن ح�صرها يف خم�صة جتليات،  االأم���ور  من 

اأ�صا�س يف عالقة املوؤمن باأخيه، والن�صب، وهو اأ�صل يف عالقة الرحم واالأقارب 
بع�صهم ببع�س، وامل�صاهرة التي هي اأ�صل ثابت وقوي يف العالقة الزوجية 
ونحوها، اإىل جانب عالقة املوؤاخاة يف الع�صرة واملعاملة يف الوظائف واحلرف 
واالإح�صان،  ال��رب  وكذلك  البع�س،  ببع�صهم  النا�س  جتمع  التي  وال�صنائع 
املحبة  يخلق  مما  الدنيوية،  واملقا�صد  االقت�صادية  العالقات  يف  اأ�صل  وهو 
واإف�صاء  الطيب  والكلم  التهادي  ون�صيجه عرب  املجتمع وطبقاته  اأف��راد  بني 

ال�صالم.
واأو�صح اأن املحبة واالألفة ترتبطان ب�صكل كبري ب�صهر رم�صان، ويتجلى ذلك 
يف تواردهما الكبري يف رم�صان ب�صبب اإتيان امل�صاجد، وكرة التطوعات من 
اإفطار واإكرام ولقاءات علمية، وكذلك اإتيان املجال�س االجتماعية والتوا�صلية 
التي ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة الف�صل يف اإن�صائها، حيث غدت من خ�صائ�س 
ب��ني ط��وائ��ف خمتلفة على  ال��ك��ربى، الأن��ه��ا جتمع  ال��دول��ة ومميزاتها  ه��ذه 
م�صتويات عدة ملناق�صة اأمور اجتماعية وثقافية وكل ما فيه م�صلحة ال�صعب 
واأمن البالد و�صالمه من اآفات التطرف واالأفكار املنحرفة املهدمة لقوائم 

االإ�صالم واأ�ص�صه الكربى.
واهتمام  نهيان  اآل  زايد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  واأثنى ف�صيلته على جهود 
اهتمامات  م��ن  ه��و  ال��ذي  املتنوع  والثقايف  الفكري  وال���رتاث  بالعلم  �صموه 
الرتاث  م��ن  اأ���ص��اد مبعر�س خمطوطات  كما  االأوىل،  ال��درج��ة  م��ن  ال��دول��ة 

جنبات  ب��ني  ف�صيلته  جت��ول  اإذ  للمهرجان،  امل�صاحب  واالإ���ص��الم��ي  العربي 
اإليه ال  وق��ال: من دخل  تراثيا علميا مفيدا،  اإي��اه معر�صا  املعر�س معتربا 
بد واأن يلقى فيه ما يلفت نظره اإىل االهتمام بالكتب املخطوطة واملكتوبة 
ن��ادرة يف  وق��د عرنا من خ��الل جتولنا فيه على كتب  بالطبعة احلجرية، 

الفقه وامل�صاحف القدمية بخطوط خمتلفة.
يذكر اأن مركز زايد للدرا�صات والبحوث ينظم على هام�س فعاليات املهرجان 
هذا املعر�س الذي ي�صم عددا من املخطوطات النادرة ملجموعة كبرية من 
امل�صاحف ال�صريفة وخمطوطات يف الفقه والطب وجماالت العلوم االأخرى، 
باالإ�صافة اإىل عر�س الن�صخة اخلا�صة الأول م�صحف متت طباعته على نفقة 

املغفور له ال�صيخ زايد “طيب اهلل ثراه” عام 1973 م.
االإم���ارات، فعاليات  ت��راث  لنادي  التابع  العني  اختتم مركز  اآخ��ر  من جانب 
خادم  را�صد  ال�صيد  بح�صور  الطائرة،  للكرة  االأوىل  الرم�صانية  البطولة 
بطي  خليفة  وال�صيد  االإم���ارات،  ت��راث  بنادي  املراكز  �صوؤون  مدير  الرميثي 

ال�صام�صي مدير مركز العني.
وتوج فريق “جبل حفيت” بكاأ�س البطولة عقب فوزه على فريق “اأم غافة” 
الفريق  اأع�����ص��اء  ال�صام�صي  خليفة  ال�صيد  ك��رم  حيث  النهائية،  امل��ب��اراة  يف 
بامليداليات الذهبية وكاأ�س البطولة ودرع من نادي تراث االإمارات باالإ�صافة 
اإىل جوائز مادية من راعي البطولة معر�س “االإمارات توب كار” الذي مت 

تكرميه بدرع من النادي.

كما مت تكرمي الفريق الو�صيف بامليداليات الف�صية ودرع من النادي، والفرق 
�صالح  م�صلم  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ورئي�س  البطولة،  يف  �صاركت  التي 

العامري.
واأبدى خليفة بطي ال�صام�صي ر�صاه عن تنظيم البطولة، وقال اإنها جاءت يف 
اإطار الدور الريا�صي واالجتماعي الذي ي�صطلع به نادي تراث االإمارات ال 
�صيما يف ال�صهر الكرمي، مثمناً اجلهود التي قادت الإجناح الفعالية واالهتمام 
الذي وجدته من اإدارة النادي واملوظفني مبركز العني، متمنياً اأن تتطور يف 

دوراتها املقبلة.
اأنها نظمت  واأو�صح م�صلم �صالح العامري رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة، 
مب�صاركة �صتة فرق متثل مناطق العني، تناف�صت يف ما بينها للفوز باجلائزة، 
معربا عن �صكره للمحكمني يف البطولة حممد �صامل الزعابي ورا�صد علي 

ال�صام�صي جلهودهما يف اإجناح البطولة.
اأن  يف  اأملهم  ع��ن  النهائية  امل��ب��اراة  يف  امل�صاركني  الالعبني  م��ن  ع��دد  وع��رب 

تتوا�صل البطولة يف ال�صنوات املقبلة بدعم من النادي والرعاة.
�صمن  االإم���ارات  ت��راث  بنادي  االأن�صطة  اإدارة  مبنى  �صهد  اأخ���رى،  جهة  من 
املهرجان الرم�صاين للنادي، اإفطاراً جماعياً ، لطالب مركز اأبوظبي و�صعبة 
ال�صباحة بالنادي، بح�صور اأحمد مر�صد الرميثي مدير مركز اأبوظبي، وعدد 
من امل�صئولني واملدربني حيث مثل االإفطار تقليداً يهدف اإىل تقوية االأوا�صر 

بني الطالب يف ال�صهر الكرمي، مبا يتوافق مع ر�صالة النادي ودوره.

العلماء ال�سيوف .. حاجات املفتي للبحث
عقدت الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف ندوة فقهية تخ�ص�صية 
الدكتور  االأ�صتاذ  فيها  حت��دث  اأم�س  م�صاء  ث��اين  دو�صت  فندق  يف  للمفتني 
 ، ب��االأزه��ر  العلماء  كبار  هيئة  ، ع�صو  ا�صماعيل ح�صن عجوة  الدين  ج��الل 
عن العلوم واملعارف واأدوات البحث العلمي واملراجع التي البد لكل مفت اأن 
يلم بها كعلوم االآلة ) اللغة واملنطق ( وعلم اأ�صول الفقه ، وقانون االأحوال 
املقارن  الفقه  كتب  واأم��ه��ات   ، النبوي  احلديث  م�صطلح  ،وعلم  ال�صخ�صية 
العلم مب�صتجدات احلياة  اإىل  باالإ�صافة  ، هذا  الفقهية  املجامع  وق��رارات   ،
بتبدل  االأح��ك��ام  تتبدل   : م�صطلح  وف��ق  وذل��ك   ، ال��واق��ع  وفقه   ، الع�صرية 
االأزمان ، والواقع ،وفقه املاآل ومقا�صد ال�صرع ،ودرء املفا�صد ، وجلب امل�صالح 
، باعتبار اأن الدين رحمة كله مراعى فيها م�صالح العباد .. وخالل الندوة 
القرار  اتخاذ  ،واآل��ي��ة  املعا�صرة  الفقهية  الق�صايا  من  العديد  مناق�صة  مت 

املنا�صب والفتوى الدقيقة حيالها.
وا�صطرب   ( تعاىل  قوله  ال�صيوف حول مدلول  العلماء  بقية  فيما حا�صر 
اإذ كل عبادة حتتاج اإىل نوع من ال�صرب ينا�صبها ، ولكنه �صرب ال  لعبادته ( 
اإط��ار قوله  ، فما كلف اهلل عباده بالي�صر يف  امل�صاق  اإىل درج��ة حتمل  يرقى 
تعاىل ) وما جعل عليكم يف الدين من حرج ( وكل عبادات االإ�صالم وقتية 
بدينة  ع��ب��ادات  وه��ذه  وال��زك��اة  واحل��ج  وال�����ص��وم  كال�صالة  االأداء  ومي�صورة 
االأحوال  كل  يف  متاحة  فهي  واالذك���ار  ال��ق��راآن  كقراءة  القولية  العبادات  اأم 
االنتاج  وحقول  واملعامل  امل�صانع  يف  االآالت  وراء  وه��و  حتى  امل��رء  وظ��روف 

االأخرى ، وهذه كلها تعك�س االأخالق املهنية التي حت�صن من ظروف االنتاج 
وترقى بالنفو�س املوؤمنة اإىل درجة االح�صا�س باالأمانة وامل�صوؤولية ومن ثم 

حت�صني االأداء واجلودة واالبتكار .
ويف نادي تراث االإمارات حتدث العالمة ي�صن حممد طه عن املواثيق الغلظة 
التي اأخذها اهلل على االإن�صان ثم قطعها االإن�صان على نف�صه واأهمها الوالء 
الزوجية  العقود  راأ�صها  وعلى  االأخ��رى  والعقود  بال�صروط  والوفاء  للوطن 
االأجيال  االأطفال وتربية  لتن�صئة  املثالية  البيئات  االأ�صر و�صمان  ال�صتقرار 

الرتبية ال�صحيحة.
للتنمية  االإم�����ارات  جمعية  يف  دخ��و���س  كلثومة  ال��دك��ت��ورة  ح��ا���ص��رت  فيما 
االجتماعية براأ�س اخليمة » الظيت » عن املراأة يف االإمارات م�صيدة بتمكني 
تبدع  كي  وتخ�ص�صها  عملها  بيئات  يف  االإماراتية  للمراأة  الر�صيدة  القيادة 
وتقدم للوطن وللمجتمع والأ�صرتها اف�صل ما لديها من مواهب واإمكانات 
بعد اأن نالت ق�صطا كبريا من التعليم والتدريب والتاأهيل ، وعليه فللمراأة 
االإماراتية اأن تفخر مبا لديها ومبا حتققه يف جماالت عملها بل لها اأن تعتز 
اإجن��ازات وت�صحيات و�صهداء وعلماء يرفدون هذه  مبا تقدمه للوطن من 

النه�صة االإماراتية ال�صاخمة .
وقالت :امل��راأة يف االإم��ارات �صواء كانت اأم��ا اأو زوج��ة اأو موظفة اأو زي��رة هي 
تعي�س االأمن��وذج العربي امل�صلم االأرقى يف حياتنا الع�صرية فلت�صكر اهلل ثم 

قيادتها ووطنها على تهيئة بيئة ال�صعادة واال�صتقرار واالزدهار .

اأ�سادت مب�ستويات امل�ساركني وامل�ساركات 
موؤ�س�سة ال�سارقة للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية تختتم اختبارات املتقدمني 
للم�سابقة الرم�سانية يف حفظ جزء عم واملخ�س�سة ملوظفي حكومة ال�سارقة

•• ال�سارقة –الفجر:  

للقراآن  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  اختتمت 
ال��ك��رمي وال�����ص��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة اإج����راء 
للم�صابقة  امل��ت��ق��دم��ني  اخ���ت���ب���ارات 
ال��رم�����ص��ان��ي��ة يف ح��ف��ظ ج����زء عم 
حكومة  مل���وظ���ف���ي  وامل���خ�������ص�������ص���ة 
مدينة  يف  مب���ق���ره���ا  ال���������ص����ارق����ة 
ال�صارقة �صباح اأم�س اخلري بعد اأن 
موظفني   105 للم�صاركة  تقدم  
العاملة يف  الكوادر  وموظفات من 
حكومة ال�صارقة �صواء من اجلهات 

احلكومية و�صبه احلكومية.
مب�صتويات  امل���وؤ����ص�������ص���ة  واأ������ص�����ادت 
امل�����ص��ارك��ني وامل�����ص��ارك��ات ع��ل��ى حد 
واحلفظ  االق��ب��ال  مب�صتوى  ���ص��واء 
املتقن لكافة املتقدمني االأمر الذي 
املوظفني يف  يعزز من حر�س فئة 
امل�صاركة يف  ال�صارقة على   حكومة 

اجلوائز القراآنية.
واأنهت جلان االختبار التي با�صرت 
اأع��م��ال��ه��ا ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة اأي���ام 
امل�صاركني  اخ��ت��ب��ار  م��ن  متوا�صلة 
وجتويدهم  حلفظهم  وا���ص��ت��م��ع��ت 
واأعربت عن �صعادتها بهذا امل�صتوى 
املتقدم واحل�صور الالفت من قبل 
االلتحاق  على  الوظيفية  ال��ك��وادر 
بامل�صابقة . واأ�صاد �صلطان مطر بن 
دملوك رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
وال�صنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ال�صارقة 
باأهمية وفكرة امل�صابقة الرم�صانية 

االأ�صماء  الإع��الن  متهيدا  امل�صابقة 
خا�صة  م��ن��ا���ص��ب��ة  يف  وت���ك���رمي���ه���م 

ومنحهم اجلوائز القيمة .
امل�صابقة  اأن  دمل�����وك  ب���ن  واأو�����ص����ح 
ال��رم�����ص��ان��ي��ة ب���ات ت��ع��د ج����زءا من 
ال�صارقة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتحفيز  �صعيها  يف  الكرمي  للقراآن 
ف��ئ��ة امل��وظ��ف��ني م��ن امل��ج��ت��م��ع على 
و�صط  ال����ك����رمي  ال������ق������راآن  ح���ف���ظ 
اإ�����ص����ادة وال���ث���ن���اء ك��ب��ري ع��ل��ى طرح 
خالل  ال�صيما  وفكرتها  امل�صابقة 
����ص���ه���ر رم�������ص���ان ال�����ك�����رمي. واأك�����د 
الرم�صانية  امل�صابقة  اأهمية  على 

ال�����ك�����رمي  ال����������ق����������راآن  ح�����ف�����ظ  يف 
املوظفني  ل���ق���ط���اع  وامل��خ�����ص�����ص��ة 
ب���ح���ك���وم���ة ال�������ص���ارق���ة واإي���الئ���ه���م 
بجائزة خا�صة بهم ت�صجعهم على 
ال��ت��ن��اف�����س ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م يف حفظ 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي وف���ق ���ص��روط��ه��ا . 
ولفت اإىل اأن فكرة امل�صابقة ت�صهم 
يف اإزكاء روح املناف�صة بني خمتلف 
التمكن من  الوظيفية يف  ال��ك��وادر 
حفظ ال��ق��راآن الكرمي يف ج��زء عم 

واإتقان تالوته .
�صتعمل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
على ح�صر الفائزين والفائزات يف 

لتحفيز  ت��اأت��ي   وال��ت��ي  للموؤ�ص�صة 
حفظ القراآن الكرمي من موظفي 
ال�������ص���ارق���ة ع���ل���ى حفظ  ح���ك���وم���ة 
رغم  وت�صجيعهم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
اأعبائهم الوظيفية لتالوة وحفظ 
اآيات القراآن الكرمي ال�صيما خالل 
اأن  واأو���ص��ح  ال��ك��رمي  رم�صان  �صهر 
احلثيث  ال�صعي  اط��ار  يف  املوؤ�ص�صة 
للتوا�صل مع �صرائح املجتمع ت�صعى 
اإىل توجيه كافة اأفراد املجتمع مبا 
واالأجيال  واالأب��ن��اء  املوظفني  فيها 
ال�صليم  ال��ط��ري��ق  ن��ح��و  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 

وحفظ القراآن الكرمي .

جمل�ض �ساحية مويلح ينظم اأم�سية رم�سانية للم�سلمني اجلدد  وي�سيد برعاية الدولة لهم 
••  ال�سارقة –الفجر:

نظم جمل�س �صاحية مويلح التابع لدائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى بحكومة 
للقاء  وخ�ص�صها  ال�����ص��ارق��ة  مبدينة  م��ق��ره  يف  رم�صانية  اأم�صية  ال�����ص��ارق��ة 
املعلومات  مركز  مع  بالتعاون  االأم�صية  تنظيم  وج��رى   . اجل��دد  بامل�صلمني 
ع�صو  ال�صويدي  �صامل  بن  خمي�س  وح�صرها  ال��رب  دار  بجمعية  االإ�صالمي 
والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  دائ��رة  رئي�س  ال�صارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
وماجد �صامل اجلنيد رئي�س جمل�س �صاحية مويلح واأع�صاء جمل�س �صاحية 
ال�صرطة  ب���اإدارة  ال�صواحي  ق�صم  رئي�س  ق�صمول  بن  حمد  وامل��ق��دم  مويلح 
املجتمعية بالقيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة وعدد من اأهايل ال�صاحية وجمع 
من امل�صلمني اجلدد. وبعد الرتحيب بامل�صلمني اجلدد قام عدد من امل�صلمني 
اجلدد بالتعريف باأنف�صهم وكيفية دخولهم لالإ�صالم والتجارب التي مروا 

بها لالإرتقاء بذاتهم ومت�صكهم بكتاب اهلل و�صنة نبيه الكرمي .
و�صاد يف االأم�صية اجواء من املحبة والتالحم بني احل�صور وامل�صلمني اجلدد 
تعزيز  و  املجتمع  اأط��ي��اف  كافة  م��ع  التوا�صل  لتعزيز  وذل��ك  بهم  مرحبني 

اجلانب الديني و الثقايف على حد �صواء .
التي  ال��ك��ب��رية  وال��رع��اي��ة  ب��ال��دع��م  كلماتها  خ��الل  اجل���دد  امل�صلمون  واأ���ص��اد 
توليها القيادة الر�صيدة بهم وتوفري كل الظروف املواتية لكي يلموا بعظمة 

و�صماحة الدين االإ�صالمي احلنيف.
واأو�صحوا ما تلقوه من �صبل الرعاية املنا�صبة لهم ت�صجيعا لهم على امل�صي 
قدما يف التقرب اكر على تقاليد ومبادئ وقيم الدين االإ�صالمي احلنيف.

واال�صادة  اجل��دد  امل�صلمني  من  احل�صور  تكرمي  ج��رى  االأم�صية  نهاية  ويف 
وتو�صيح  اجل��دد  امل�صلمني  دع��م  يف  املوؤ�ص�صات  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  بكافة 

�صماحة االإ�صالم وح�صارته.
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العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2018/17 عقاري كلي                                              
م  �س   - اال�صالمي  دب��ي  بنك   / املدعي  اأن  االق��ام��ة مبا  ه�صام خالد  جمهول حمل  عليه/1-  املدعي  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  ع وميثله/ احمد مهري خمي�س عبيد بن م�صحار - نعلنكم 
2018/3/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك دبي اال�صالمي �س م ع بف�صخ اتفاقية االجارة املنتهية 
بالتمليك مو�صوع الدعوى و�صطب عبارة )تخ�صع ملية العقار لرتتيبات االجارة املنتهية بالتمللك طبقا 
لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة(  والواردة ب�صهادة ملكية العقار وبالزام املدعي 
يوؤدي  وب��اأن  ال�صواغل  من  خالية  له  احليازة  ورد  للمدعي  التداعي  حمل  العقارية  الوحدة  بت�صليم  عليه 
للمدعي مبلغ )193.147 درهم( مائة ثالثة وت�صعون الف مائة �صبعة واربعون درهم وب�صداد ر�صوم اخلدمة 
املحاماة  اتعاب  درهم  والف  وامل�صورفات  والر�صوم  والت�صليم  التام  االخ��الء  حتى  والكهرباء  املياه  وفواتري 
ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2017/2990 مدين جزئي                                              

اىل املدعي عليه/ 1- املتحدون حللول تقنية املعلومات )موؤ�ص�صة فردية( ومالكها/ نبيل ابن 
الوطنية  را���س اخلمية  �صركة   / امل��دع��ي  اأن  االق��ام��ة مب��ا  املقهوى جمهول حم��ل  �صعد حممد 
للتاأمني - �س م ع وميثله / ابراهيم ح�صن ابراهيم املال - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  2018/4/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صركة را�س اخلمية الوطنية 
للتاأمني ) �س م ع ( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 17997.84 درهم �صبعة ع�صر 
الف وت�صعمائة و�صبعة وت�صعون درهم واربعة وثمانون فل�س والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا 
من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2014/3/27 وحتى متام ال�صداد على اال تتجاوز املبلغ املق�صي 
به والزمتها امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2018/94  ا�شتئناف تظلم جتاري 

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- عاطف ا�صد خان خان ا�صد خان ب�صفته ال�صخ�صية 
الت�صويقية جمهول  ل��الإدارة  �صي  بي جي  موؤ�ص�صة  ومالك  وب�صفته �صاحب 
/ وميثله  ال�صرفاء  حممد  حممود  /خالد  امل�صتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
احمد مهري خمي�س عبيد بن م�صحار - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم : 2017/674 تظلم جتاري بتاريخ 2018/3/25    وحددت لها جل�صه يوم 
 ch1.B.7 االربعاء  املوافق 2018/6/20  ال�صاعة 17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1159  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- مطعم ون��ادي الل��وز - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ ريربتوار كولينري ال�صرق االو�صط للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / علي 
ابراهيم حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )10994.39 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام .  وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة    2018/6/12 امل��واف��ق   ال��ث��الث��اء   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/150  مدين كلي                 

ان  االقامة مبا  ك��ام��ران  جمهول حمل  1- �صمري كامران حممد  املدعي عليه /  اىل 
املدعي/ امريكان اليف ان�صورن�س كبومبانى )فرع دبي( وميثله / خالد حممد �صعيد 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - بوج�صيم 
واالدبية  امل��ادي��ة  اال���ص��رار  ع��ن  والتعوي�س  ال��دي��ن  ا�صل  دره���م(   1.000.000( وق���دره 
تاريخ    من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  باملدعية  حلقت  التي 
  2018/6/4 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/861  جتاري كلي               

االقامة  حمل  جمهول  كونليفي   فوري�صت  1-جامي�س   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ �صركة فرايزر ماجنمنت )م د م �س( وميثلها مدير ال�صركة 
ال�صيد/ ري�صارد �صامويل وود وميثله / حممد احمد �صعيد ال�صعدي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  طلب احلكم ب�صحة احلجز التحفظي رقم 
206/2018 جت��اري.   وح��ددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2018/6/6  
اأو من  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1703  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الف�صاء امللكي للتجار العامة - �س ذ م م   جمهول حمل 
كلندر  خ��ال��د   / ���س وميثله  م  د  م   - تريدينغ  بيكايل  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بتعيني املحكم  عبداهلل ح�صني -  قد 
االحد   يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم 
املوافق  2018/6/3  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
بانه مت احالة  اأيام على االأقل )علما  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

الدعوى من حمكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/1427   جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال��ري��ام��ي ل��الإ���ص��اءة - ���س ذ م م  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
العبدويل    م م وميثله / ح�صن عبداهلل حممد  ذ  او�صن لالأ�صواء - �س  املدعي/ جلف 
لالإ�صاءة   الريامي  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   53.357.50( وق���دره  مببلغ 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  التام  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ   من   %12
كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/12 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/153   تنفيذ �شرعي  
ارتور ما�صكارنها�س  جمهول حمل االقامة  املنفذ �صده/1- جودفرى  اىل 
عبداهلل   / وميثله  ما�صكارينها�س  �صاندهيا  التنفيذ/�صافيتا  طالب  ان  مبا 
علي عبدالوهاب عبداهلل ال�صويدي - قد اأقامت عليك الدعوى التنفيذية 
احوال   2016/188 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  لتنفيذ  اع��اله  املذكورة 
�صامال  دره��م(   42860( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  م�صلمني  غري  نف�س 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  اال�صتحقاق.   تاريخ  من  وامل�صاريف  للر�صوم 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  االج��راءات 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/1389  جتاري جزئي              
�صامح  م 2-حممد  م  ذ  �س   - االلكرتونية  امل�صتقبل لالجهزة  راي��ة   -1 / املدعي عليه  اىل 
ف��ك��ري اح��م��د ال��ب��دوي - جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ يف ا����س ي��و ان لتجارة 
االلكرتونيات - �س ذ م م وميثله / عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�صرهان النعيمي -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )418858( درهم باال�صافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2018/6/6  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/872  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �صيلفر �صباد للديكور 2-نبال ح�صني حممود  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ حممد خان باركزي وميثله / ح�صن علي مطر 
الريامي -   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�صامن  مببلغ وقدره )815000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
 Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة    2018/6/7 املوافق   اخلمي�س  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1199  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- توتال �صوليو�صنز لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �صركة البحار ال�صبع للتجارة - ذ م م وميثله / امل 
عمري ال�صبيعي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   339580( وق���دره  مببلغ 
لها جل�صة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�صداد  ا�صتحقاق 2017/9/1 وحتى  تاريخ   12% من 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س  املوافق  2018/6/6   االربعاء   يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/3913  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- راجا �صيخ  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ابو فاطمة 
للماكوالت ال�صعبية  - فرع - ملالكها بدر حممد علي عبداهلل البلو�صي - وميثله / 
حممد عبداهلل حم�صن عبدالرحيم الربيكي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )35325 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   )MB181186687AE(ال�صكوى رقم  املحاماة.  
االثنني   املوافق 2018/6/4 ال�صاعة 10.30 �س  بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1991   تنفيذ جتاري  
م  جمهول حمل  م  ذ   - لل�صياحة  امبريور  با�صا  املنفذ �صده/1-  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فندق كارلتون باال�س - �س ذ م م وميثله 
/  ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )127800( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1848  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول  الفنية  ل��الع��م��ال  امل�����ص��يء  امل��دع��ي عليه / 1-ال��ن��ج��م  اىل 
اأق��ام عليك  قد  اليا�س  ا�صفاق حممد  املدعي / حممد  ان  االقامة مبا  حمل 
درهم   )25.332( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
ال�صكوى  وامل�صاريف يف  والر�صوم  درهم   )1500( وق��دره  وتذكرة عودة مببلغ 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  رقم:MB180009425AE.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.1:بالقاعة ���س   09.30 ال�صاعة   2018/6/12
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/3368  عمايل جزئي
ذ.م.م  املتحركة  وال�����ص��المل  امل�صاعد  لرتكيب  املا�صية  1-ال��ق��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
-وميثله:خالد  املهدي  حممد  �صيد  حممد   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
ال�صيد ح�صني عبدالظاهر مبوجب وكالة م�صدقة قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5400( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
جل�صة  لها  ال�صكوى:mb181550054ae.وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
يوم الثالثاء املوافق 2018/6/12 ال�صاعة 10.30 �س بالقاعة:ch1.A.4  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/4540  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النظرة ال�صاحرة العمال الفنية جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ابراهيم حممد م�صباح قد  بدر  ابراهيم   / املدعي 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )29860( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
لها  ال�صكوى:MB182043953AE.وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
جل�صة يوم االربعاء املوافق 2018/7/4 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/3370  عمايل جزئي
ذ.م.م  املتحركة  وال�����ص��المل  امل�صاعد  لرتكيب  املا�صية  1-ال��ق��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / خالد ال�صيد ح�صني عبدالظاهر -وميثله:خالد 
ال�صيد ح�صني عبدالظاهر مبوجب وكالة م�صدقة قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )12100( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
لها  ال�صكوى:mb181549690ae.وحددت  رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/12 ال�صاعة 10.30 �س بالقاعة:ch1.A.4  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2404  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-م�صغل بيت �صلمى للخياطه والتطريز �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / منزو ميا بحار علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14114 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم  والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB170451140AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/19   ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/3735  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فر�صت جلف الين ام اي بي للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /نياز احمد رحمت علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )22950 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم  والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb181504234ae  وحددت لها 
 ch2.E.22:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/19   ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/1872  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- جمل ال�صحراء لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نور العامل من�صي مها  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )13327( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )267( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/1723  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- احمد حممد علي عبداهلل خلدمات تنظيف املباين 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عارف عبدال�صكور  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5520( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  دره��م   )900( مبلغ  اىل  باال�صافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1597  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  املدعي عليه/�صمارت تات�س خلدمات رجال االعمال  اىل 
اأقام  ق��د  ال��ه��ن��داوي  جا�صم  عبدالكرمي  املدعي/علي  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  االم���ر  ب��ا���ص��دار  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
يوم  جل�صة  لها  وامل�صاريف.وحددت  والر�صوم  دره��م   )48500( مبلغ  ب�صداد 
االربعاء املوافق:2018/6/6 ال�صاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/71  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عتيقة ملقاوالت ال�صيانة العامة وتنظيف املباين ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  ����س.ذ.م.م قد  للنقليات  امل��دع��ي/ت��وب ك�صمري تريند  ان  االق��ام��ة مبا  حمل 
املرجتع  ال�صيك  قيمة  دره��م   )20.000( مبلغ  با�صرتداد  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
اللوحة  رق��م   2014 ال�صنع  �صنة  اب  بيك  هايلوك�س  )تويوتا  ن��وع  املركبتني  وا���ص��رتداد 
 19378 P( و )تويوتا هايلوك�س بيك اب �صنة ال�صنع 2016 رقم اللوحة   14615
P ( والزامه بالر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2018/6/6 
اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  8.30 �س  ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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طرق دبي تطرح اأرقاما ثالثية ورباعية وخما�سية يف مزاد اإلكرتوين
•• دبي-وام: 

ما  ط��رح  بدبي  وامل��وا���ص��الت  الطرق  هيئة  يف  الرتخي�س  موؤ�ص�صة  تعتزم 
يقارب 250 رقماً ثالثياً ورباعياً وخما�صياً خالل مزادها االإلكرتوين ال� 
H-I-J-K-L-M-N- 53 املقبل وذلك للوحات املركبات من الفئات

O-P-Q-R-S-T على ان يبداأ الت�صجيل للمزاد غدا االأحد لينطلق 
اإدارة  اأي��ام. وثّمن �صلطان املرزوقي مدير   5 10 يونيو اجل��اري ومل��دة  يف 
الوا�صعة  امل�صاركات  الهيئة  يف  الرتخي�س  مبوؤ�ص�صة  امل��رك��ب��ات  ترخي�س 
اأو االلكرتونية ومدى  العلنية  امل��زادات �صواء كانت  من قبل اجلمهور يف 
التناف�س االيجابي يف ما بينهم للح�صول على االأرقام وهو ما يوؤكد اأهمية 
اللوحات  باقتناء  املهتمني  من  املتعاملني  ا�صعاد  يف  امل���زادات  ه��ذه  تنظيم 

وحتقيق الر�صا.
الت�صجيل عرب قنوات  املزاد تتم من خالل  امل�صاركة يف  اأن عملية  واأو�صح 
التوجه  اأو   www.rta.ae الهيئة  موقع  عرب  اإم��ا  خمتلفة؛  توا�صل 
اإىل مراكز اإ�صعاد املتعاملني يف دبي وطلب امل�صاعدة من املوظفني باإمتام 
اإيداع  امل�صاركني  من  يتطلب  حيث  امل��زاد  يف  وامل�صاركة  الت�صجيل  عملية 
مبلغ 5 اآالف درهم كتاأمني ودفع مبلغ 120 درهما ر�صوم اال�صرتاك قبل 
البدء يف املزاد �صواء بالدفع ببطاقة االئتمان اأو تقدمي �صيك موجه اإىل 
الهيئة الفتاً اإىل اأن االإدارة تلتزم باإعادة مبلغ التاأمني اإىل املتعاملني بعد 
انتهاء املزاد وذلك كل ح�صب طريقة اإيداعه للمبلغ ، وقال ان من �صروط 
امل�صاركة باملزاد اأن يتوفر لل�صخ�س مركبة م�صجلة يف اإمارة دبي اأو رخ�صة 

قيادة �صادرة من دبي.

•• دبي-وام: 

العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  االن�����ص��ان  ال��ع��ام��ة حل��ق��وق  االإدارة  ق��دم��ت 
منطقة  يف  للعمال  اإف��ط��ار  وج��ب��ة  اآالف  اأرب��ع��ة  دب��ي  ل�صرطة 

املحي�صنة �صمن حملة “اإفطار �صائم”.
يف  والتثقيف  ال��وع��ي  ق�صم  رئي�صة  البلو�صي  فاطمة  وق��ال��ت 
�صائم”  “اإفطار  مبادرة  اإن  االإن�صان  حلقوق  العامة  االإدارة 
التي تنفذها   - املبادرة  اإن  واأ�صافت  زاي��د.  بعام  تاأتي احتفاء 
تهدف  احللو  عبيد  املرحوم  اأ�صرة  مع  بالتعاون  دبي  �صرطة 
اىل توفري 30 األف وجبة اإفطار خالل �صهر رم�صان املبارك 
م�صرية اإىل اأن املبادرة تاأتي �صمن خطط وبرامج �صرطة دبي 
دعما للخري واإ�صعاد املجتمع وت�صتهدف فئة العمال والطبقة 

املحتاجة من �صرائح املجتمع.

�سرطة دبي توزع 4 اآلف وجبة اإفطار على العمال

ق�ساة حماكم راأ�ض اخليمة يف جل�سة اإفطار جماعية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأقامت دائرة حماكم راأ�س اخليمة ملتقى االإفطار 
اجلماعي ال�صنوي حتت عنوان »�صعادتنا بفطورنا 
ومن�صوبي  الق�صائية  ال�صلطة  الأع�صاء  وي��اك��م« 
لالأفراح،  الكورني�س  �صالة  يف  وذل���ك  ال���دائ���رة، 
الزناتي  ال��ن��ا���ص��ر  ع��ب��د  امل�صت�صار  ح�����ص��ره  ح��ي��ث 
وامل�صت�صار  اخليمة،  راأ����س  متييز  حمكمة  رئي�س 
راأ�س  حمكمة  رئي�س  الزعابي  ال��روغ��ة  ب��و  ح�صن 
اخليمة االبتدائية، وق�صاة املحاكم وجمع غفري 
من املوظفني واالداري��ني وامل�صتخدمني، ويندرج 
لتعزيز  ال��دائ��رة  وم��ب��ادرات  برامج  �صمن  امللتقى 
املدعوين  ا�صتقبال  يف  وك��ان  الداخلي.  التوا�صل 
رئي�س  اخل��اط��ري  حممد  اأحمد  امل�صت�صار  �صعادة 
دائرة حماكم راأ�س اخليمة و�صعادة الدكتور �صيف 
ع��ل��ي ب��و خ��ط��ام��ني ال�����ص��وي��دي م��دي��ر ع���ام دائرة 
اإقامة مثل  اأهمية  اإىل  واأ�صار اخلاطري  املحاكم. 
هذه امللتقيات التي جتمع فريق الدائرة يف توقيت 
واحد بعيدا عن �صغوط بيئة العمل، حر�صا على 

تعزيز العالقات الودية بني من�صوبيها.
�صهر  ال����دائ����رة  اخ��ت��ي��ار  اأن  اخل���اط���ري  واأ�����ص����اف 
يتميز  مل��ا  نظرا  امللتقى  الإق��ام��ة  امل��ب��ارك  رم�صان 
به هذا ال�صهر الف�صيل من اأجواء روحانية، كما 

يعترب امللتقى من امللتقيات الهامة التي ترفع من 
الواحد،  الفريق  روح  وتعك�س  املوظفني،  �صعادة 
وتعزز بيئة العمل االإيجابية وال�صعيدة، كما اأعرب 
عن �صكره للجميع على تلبية الدعوة واحل�صور.

�سرطة عجمان وهيئة الأعمال 
اخلريية توزعان 1000 وجبة اإفطار

•• عجمان -وام:

نفذت القيادة العامة ل�صرطة عجمان بالتعاون مع هيئة االأعمال اخلريية 
مبادرة “ فطوركم علينا “ والتي تندرج �صمن �صل�صلة مبادراتها اخلريية 
اإطار �صعي  واملجتمعية التي تنفذها خالل �صهر رم�صان الكرمي وذلك يف 
لوزارة  اال�صرتاتيجي  ال��ه��دف  لتحقيق  عجمان  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 

الداخلية واملتمثل بتعزيز ر�صا اجلمهور باخلدمات املقدمة.
املتطوعني  من  عدد  مع  بالتعاون  املجتمعية  ال�صرطة  ق�صم  موظفو  وق��ام 
بتوزيع ما يقارب 1000 وجبة اإفطار يف منطقة احلميدية بح�صور ال�صيخ 
االأعمال اخلريية  اأمناء هيئة  النعيمي رئي�س جمل�س  حممد بن عبد اهلل 
وعادل ال�صعيدي ع�صو جمل�س االأمناء كما مت توزيع الوجبات على �صائقي 
للم�صوؤولية  ودعما  تعزيزا  االإم���ارة  ط��رق  خمتلف  يف  واحل��اف��الت  املركبات 

املجتمعية من خالل امل�صاركة الوجدانية واالإن�صانية.

الهاملي يلتقي رئي�ض موؤمتر العمل الدويل و وزير العمل امل�سري
•• جنيف-وام:

ال���ت���ق���ى م���ع���ايل ن���ا����ص���ر ب����ن ثاين 
الب�صرية  امل������وارد  وزي����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
مراد  �صمري  معايل  مع  والتوطني 
وزير العمل االأردين رئي�س الدورة 
ال���� 107 مل���وؤمت���ر ال��ع��م��ل ال���دويل 
املوؤمتر  اأعمال  هام�س  على  وذل��ك 

املنعقد حاليا يف جنيف.
وه����ن����اأ م����ع����ايل ن���ا����ص���ر ب����ن ث���اين 
بانتخابه  االردين  الوزير  الهاملي 
ل��ل��م��وؤمت��ر م�����ص��ي��دا بح�صن  رئ��ي�����ص��ا 

اإدارته الأعماله.
وا�صتعر�س اللقاء جمريات املوؤمتر 
املو�صوعات  ح�����ول  وامل���ن���اق�������ص���ات 
امل����درج����ة ع���ل���ى ج������دول االع���م���ال 
بتقرير  منها  يتعلق  م��ا  خ�صو�صا 
الدولية  العمل  عام منظمة  مدير 
العمل” والتعاون  يف  “املراأة  حول 
التنمية  اأه����داف  ل��دع��م  االمن��ائ��ي 
يف  االع�����ص��اء  ال���دول  يف  امل�صتدامة 
املنظمة وغريهما من املو�صوعات.
ت��ع��زي��ز التعاون  ال��ل��ق��اء  ك��م��ا ب��ح��ث 
يف  واالردن  االم���ارات  ب��ني  الثنائي 
ال��ع��م��ل وتبادل  جم���االت وق�����ص��اي��ا 

اخلربات والتجارب ذات ال�صلة.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى ال��ت��ق��ى معايل 
ن���ا����ص���ر ب����ن ث�����اين ال���ه���ام���ل���ي على 

ي�صكل من�صة دولية لبحث ق�صايا 
احلكومات  ف��رق  مب�صاركة  العمل 
املمثلة  والعمال  العمل  وا�صحاب 
العمل  للدول االع�صاء يف منظمة 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا على 

دولة.  185
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��ه��ام��ل��ي ع��ل��ى هام�س 
امل��وؤمت��ر روب��ريت��و ���ص��وارز �صكرتري 

املنظمة الدولية الأ�صحاب العمل.
واأكد معاليه خالل اللقاء موا�صلة 
انطالقا  للمنظمة  االم���ارات  دع��م 
من اأهمية القطاع اخلا�س يف اطار 

امل��وؤمت��ر م��ع معايل  اأع��م��ال  هام�س 
حم���م���د ����ص���ع���ف���ان وزي��������ر ال���ق���وى 
التاأكيد  مت  حيث  امل�صري  العاملة 
التاريخية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ع��ل��ى 
ال�صقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
التعاون يف  واحلر�س على تطوير 

جماالت العمل.
واأك��د اجلانبان احلر�س على دعم 
والتن�صيق  امل�صرتك  العربي  العمل 
ب��ني دول امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة مبا 
العربية  والق�صايا  املواقف  يدعم 
يف جم��ري��ات اأع��م��ال امل��وؤمت��ر الذي 

املنظمات الدولية يف وقت ثمن فيه 
�صكرتري املنظمة هذا الدعم.

ال�صفري  ���ص��ع��ادة  ال��ل��ق��اءات  ح�����ص��ر 
ع��ب��ي��د ����ص���امل ال���زع���اب���ي امل���ن���دوب 
ال����دائ����م ل����دول����ة االم���������ارات لدى 
املتحدة  ل�����الأمم  االأوروب��������ي  امل���ق���ر 
واملنظمات الدولية بجنيف و�صيف 
اأحمد ال�صويدي وكيل وزارة املوارد 
الب�صرية والتوطني ل�صوؤون املوارد 
النعيمي  عمر  والدكتور  الب�صرية 
لالت�صال  امل�صاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل 

والعالقات الدولية.

القائد العام ل�سرطة دبي يتفقد مبنى الأحداث وح�سانة الأطفال يف املوؤ�س�سات العقابية
•• دبي-وام: 

مبنى  دبي  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري  اهلل خليفة  عبد  اللواء  �صعادة  تفقد 
العامة  االإدارة  يف  الن�صاء  �صجن  يف  ال��ن��زي��الت  اأط��ف��ال  وح�صانة  االأح����داث 
اإبراهيم  خليل  خبري  ال��ل��واء  بح�صور  واالإ�صالحية  العقابية  للموؤ�ص�صات 
املن�صوري م�صاعد القائد العام ل�صوؤون البحث اجلنائي والعميد علي حممد 
العقابية واالإ�صالحية ومديري  للموؤ�ص�صات  العامة  االإدارة  ال�صمايل مدير 
اإليها  و�صلت  التي  االإجن���ازات  مب�صتوى  �صعادته  واأ���ص��اد  الفرعية.  االإدارات 
خمتلف  �صملت  وال��ت��ي  واالإ�صالحية  العقابية  للموؤ�ص�صات  العامة  االإدارة 
يف  ال��ن��زالء  تاأهيل  منظومة  اإىل  اإ�صافة  وامل��ي��داين  االإداري  العمل  ج��وان��ب 
اجلوانب العلمية والدينية واملهنية والريا�صية التي اأ�صحت تفوق مثيالتها 
يف دول العامل من خالل تطبيقها للمعايري الدولية يف جمال رعاية النزالء 

وااللتزام مبواثيق ومبادئ حقوق االإن�صان العاملية.
على  النزيالت  اأطفال  وح�صانة  االأح���داث  مبنى  يف  العاملني  جهود  وثمن 

اخلدمات املتميزة التي يقدمونها لالأحداث واالأطفال واأمهاتهم. 
وتفقد �صعادة اللواء املري مبنى االأحداث واأطلع على اخلدمات والتجهيزيات 
التي توفرها االإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية لهم.. ووجه 
جعل  ب��ه��دف  الرئي�صية  �صاحته  ويف  املبنى  داخ���ل  ريا�صية  اأج��ه��زة  بتوفري 
الريا�صة اأ�صلوب حياة لهم ورفع م�صتوى اللياقة البدنية للنزالء اإىل جانب 

امل�صاهمة يف ا�صتثمار اأوقاتهم بعمل اإيجابي.
الن�صاء  �صجن  ب�����اإدارة  ال��ن��زي��الت  اأط��ف��ال  ح�صانة  امل���ري  ال��ل��واء  تفقد  ك��م��ا 
االأمهات  التي مت توفريها للنزيالت  التجهيزات واالحتياجات  واطلع على 
واأطفالهن والرعاية ال�صحية املقدمة لهم يف خطوة تهدف اإىل توفري بيئة 

مثالية بعيدا عن اأجواء ال�صجن.

جمل�ض احلمرية الرم�ساين ي�ست�سيف ندوة لل�سرطة املجتمعية  بعنوان 
» دور ال�سرطة املجتمعية يف خدمة املجتمع اأدوارها وجهودها«

•• احلمرية –الفجر:

نظم املجل�س الرم�صاين ملنطقة احلمرية واملقام على �صفاف خور احلمرية 
�صمن براجمه ل�صهر رم�صان املبارك ندوة  بعنوان )دور ال�صرطة املجتمعية 
يف خدمة املجتمع اأدوارها وجهودها ( ا�صت�صاف لها اإدارة ال�صرطة املجتمعية 
ال�صارقة  وتناولت عددا من املو�صوعات واملحاور  بالقيادة العامة ل�صرطة 
حل  يف  واملجتمع  ال�صرطة  بني  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  اإىل   هدفت  التي 

امل�صكالت املجتمعية وحفظ االأمن واال�صتقرار .
البلدي  املجل�س  رئ��ي�����س  ال�صام�صي  �صيف  حميد  م��ن  ك��ل  ال���ن���دوة   ح�صر 
باحلمرية ومبارك را�صد ال�صام�صي  مدير بلدية احلمرية واأع�صاء املجل�س 
من  ولفيف  احلمرية  منطقة  واأع��ي��ان  ال�صام�صي  بطي  وامل�صت�صار  البلدي 

اأهاليها ومدعوين.
اإدارة  مدير  �صالح  عبيد  الدكتور  العقيد  من  كل  ال��ن��دوة  يف  حت��دث  فيما 

ال�صرطة املجتمعية واملقدم حمد بن ق�صمول رئي�س ق�صم ال�صواحي واملقدم 
املناعي  حممد  واملقدم  املجتمعية  ال�صرطة  ق�صم  رئي�س  ال�صويدي  جا�صم 

رئي�س ق�صم التوعية.
اإدارة ال�صرطة املجتمعية خالل  تطرق العقيد الدكتور عبيد �صالح مدير 
الندوة اإىل ن�صاأة وتطور ال�صرطة املجتمعية واأهدافها وواجباتها ومهامها 
الراحة  �صبل  اأق�صى  وت��وف��ري  بال�صرطة  اجلمهور  ثقة  رف��ع  اإىل  ال�صاعية 
املالحظات  ك��ل  على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  املجتمع  اأف���راد  لكل  واالطمئنان 
االأمن  حفظ  اإىل  تهدف  التي  االأمنية  الوقاية  لتفعيل  املتطلبة  االأمنية 
واال�صتقرار باملجتمع واأ�صار اإىل اأدوارها يف حل امل�صاكل ب�صورة ودية وعملها 

ليل نهار يف توعية املجتمع لتكون اأقرب اإىل اجلمهور .
قو�س  الذي  اال�صري  وترابطها  ال�صارقة  باإمارة  احلمرية  مبنطقة  واأ�صاد 
فيها بواعث اجلرمية وحد منها ولفت اإىل اأن هناك تعيني ملعني بال�صرطة 

املجتمعية يف احلمرية ليتوىل هذا الدور يف املنطقة.
واالأباء  امل��دار���س  م��ع  التوا�صل  يف  املجتمعية  ال�صرطة  جهود  وا�صتعر�س 
ملختلف  وحم��ارب��ه��ا  املجتمعية  للم�صاكل  حلها  بجانب  التوعية  وب��رام��ج 
الظواهر مثل ظاهرة الت�صول واأعرب عن تقديره لبلدية احلمرية ولكافة 
الرم�صاين  املجل�س  العاملة يف احلمرية على جهودهم يف تنظيم  اجلهات 

ودوره يف جمع اال�صر.
بعدها حتدث كل من املقدم حمد بن ق�صمول رئي�س ق�صم ال�صواحي واملقدم 
املناعي  حممد  واملقدم  املجتمعية  ال�صرطة  ق�صم  رئي�س  ال�صويدي  جا�صم 
من  تنفيذه  يتم  وم��ا  ومهامها  اأق�صامهم  جهود  عن  التوعية  ق�صم  رئي�س 
احلفاظ  ب�صاأن  الن�صائح  وقدموا  العام  مدار  على  وتوعوية  وقائية  برامج 
على االأبناء واأهمية حمايتهم  من و�صائل التقنيات احلديثة جراء انت�صار 
االإفكار الهدامة وكذلك التعاطي من خاللها واأوجه الرقابة االبوية عليها 
واأهمية دور اال�صرة يف احلفاظ على االأبناء من االأخطار وكذلك موؤ�ص�صات 

املجتمع.

ام������ريه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ط���واف  بان�صيل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )2604269EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

 0528535229

فقدان جواز �سفر
جهانغري   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�صتان     ، خ�����ان  ي���و����ص���ف 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )8102711CG( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0559728964

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد امني 
باك�صتان     ، ام��ان  بري مالك 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1207212CL( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

 0559728962

فقدان جواز �سفر
ب�صام حممد   / املدعو  فقد 
كل�صلي ، فل�صطني اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )000076746P (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

    0505739635

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / كاياتون بنت 
جرمان �صايكون ، اندوني�صيا   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )AR770505( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

 0559922779

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/  ج����ن����ى يف 
فلبيني    ، �����ص����ل  ج���ن���وف���ج���ا 
اجلن�صية  - جواز  �صفره رقم 
�صادر   )XX2782672(
م���ن ب���اك�������ص���ت���ان   م���ن يجده 
رقم   بتليفون  االت�صال  عليه 

050/4425159

فقدان جواز �سفر

اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع��ب��دال��ق��ادر اح��م��د ج���ربان، 
ال���������ي���������م���������ن   اجل����ن���������ص����ي����ة 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
)02615916( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

055/7809926

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ �صاره العرو�صى ، 
املغرب اجلن�صية جواز �صفره 
 )2848782US( رق���م 
ي��ع��ر عليه  ي��رج��ى مم���ن   -
املغربية  بال�صفارة  ت�صليمه 
�صرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات. 

فقدان جواز �سفر

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الظالل 
 CN 1194125:امللكية للخيام واملظالت رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2

تنويه
باال�صارة اإىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12335 بتاريخ 2018/5/26 
بخ�صو�س الرخ�صة التجاري رقم:CN 2273885 باال�صم التجاري: متا�صك لتقنية 

املعلومات ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بت�صحيح االعالن امل�صار اليه:

ت�صفية �صركة: متا�صك لتقنية املعلومات ذ.م.م ولي�س متا�صك القاب�صة ملالكها- �صركة 
ال�صخ�س الواحد

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإيران بحاجة اأكرث من اأوروبا لالتفاق النووي

فر�سة جيدة لل�سغط الأوروبي على اإيران.. ل اخل�سوع لها
•• عوا�سم-وكاالت:

راأى الدكتور جميد رايف زاده اأّن النظام االإيراين ينتهج لعبة تكتيكية و�صيا�صية 
مع االحتاد االأوروبي. وكتب يف �صحيفة “ذي اأراب نيوز” ال�صعودية اأّن القادة 
االإيرانيني مبن فيهم املر�صد االأعلى ي�صافرون جهودهم لال�صتمرار بفر�س 
�صغط بارز على ال�صلطات االأوروبية مع اإ�صدارهم اإنذارات ومطالب اإ�صافية 
اإىل الالئحة والتهديد باالن�صحاب من االّتفاق النووي. نتيجة لذلك، تكافح 
دول اأوروبية ل�صمان ر�صم م�صار ميكن من خالله تاأمني املطالب االإيرانية كي 

يتم احلفاظ على االّتفاق.
لكّن االحت��اد االأوروب��ي ي�صرف النظر عن وقائع ح�ّصا�صة خالل التعامل مع 
االإيرانيني،  الدين  رجال  موؤ�ص�صة  منظور  خالل  من  اأواًل،  االإي��راين.  النظام 
اإذا اأقدم كيان على تقدمي تنازالت وخ�صع للمطالب االإيرانية، فهذا يعني اأّنه 
يظهر �صعفاً. حني يتم تقدمي تنازل، يقوم اأ�صلوب العمل لدى القادة االإيرانيني 
على طلب املزيد منه. على �صبيل املثال، حني �صهد هوؤالء دواًل اأوروبية متعددة 
خ�صعت  وح��ني  االتفاق  من  وا�صنطن  ان�صحبت  عندما  جانبهم  اإىل  ت�صطف 

هذه الدول ملطالبهم عرب االإ�صراع اإىل عقد اجتماعات، زاد القادة االإيرانيون 
مطالبهم. اأ�صاف خامنئي �صريعاً على اأوامره �صرورة اأن ي�صمن االأوروبيون 
عدم التطرق اإىل م�صاألة ال�صواريخ وال�صوؤون االإقليمية االإيرانية. هذا يعني اأّن 
خامنئي يريد ح�صول القيادة االإيرانية ومنظماتها امليلي�صيوية على ح�صانة 
باأّن موقفها تعزز  املنطقة على هواها. بعد �صعورها  الت�صرف يف  متّكنها من 
“ت�صمن مبيعات  اإي��ران الدول االأوروبية باأن  مع التحرك االأوروب��ي، طالبت 
حني ي�صل االأمر اإىل ال�صيا�صات االإيرانية، ينطبق القول  نفط اإيران كاملة”. 

االأجنبي املاأثور “اإن اأعطيتهم اإن�صاً ف�صياأخذون مياًل«.
االإيراين  النظام  اأّن  واقع  اإدراك  االأوروبية  على احلكومات  ثانية،  ناحية  من 

بحاجة اإىل االتفاق النووي اأكر مّما حتتاج اإليه اأوروبا نف�صها. اإّن التدفقات 
احلاكمني.  ال��دي��ن  رج��ال  لنجاة  حيوية  م�صاألة  ه��ي  عنه  نتجت  التي  املالية 
اإىل  ال���دوالرات  مليارات  والغاز  النفط  مبيع  اأ�صاف  العقوبات،  رفع  فبف�صل 
برميل  مليار  ح��وايل  اإىل  االإي��راين  النفط  �صادرات  وو�صلت  النظام  عائدات 
�صنة 2017. وهذا يعني اأّن ال�صادرات النفطية ارتفعت بن�صبة %250 منذ 

اإلغاء العقوبات. 
2.7 مليون برميل يف اليوم،  اإيران حالياً  اأّنه بينما ت�صّدر  ي�صاف اإىل ذلك، 
امل�صوؤولني  بع�س  ويخطط  يومياً.  برميل  ماليني   4 ح��وايل  ل�صخ  تخطط 
اأي  ال�صبعينات  خ��الل  ط��ه��ران  ت�صدرها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  نف�صها  الكمية  ل�صحن 

اأكر من 6 ماليني برميل يومياً. وكما اأ�صبح وا�صحاً من خالل التطورات 
العادي هو من ي�صتفيد من  ال�صعب  املا�صية، لي�س  ال�صنة  اإي��ران  الداخلية يف 
عائدات هذه املبيعات، بل اأجهزة الدولة مثل احلر�س الثوري ومكتب املر�صد 
مواجهة  يف  باملظاهرات  االإيرانيون  ي�صتمر  �صلطتهم.  يعززون  الذين  االأعلى 
التق�صف االقت�صادي. قال قمبيز، مهند�س كمبيوتر اإيراين يفت�س منذ �صنتني 
عن عمل: وعدت احلكومة باأّنها �صتقل�س البطالة حني ُترفع العقوبات. لكننا 
تخلينا عن االأمل باأّن اأي فائدة من االتفاق النووي �صتتقّطر نحو ال�صعب. لقد 
تخلينا عن االأمل باأّن احلكومة �صت�صتمع اإىل �صعوبات مواطنيها االقت�صادية. 
ال�صنتني  اأ�صواأ يف عدد من اجلوانب خالل  لل�صعب  امل��ايل  الو�صع  اأ�صبح  لقد 
اإي��ران اليوم اإىل رفع العقوبات  االأخريتني. يف هذه االأوق��ات احلرجة، حتتاج 
ب�صكل  ت�صاعد  املنطقة  يف  الع�صكري  نفوذها  الأّن  م�صى،  وق��ت  اأي  من  اأك��ر 
اإي��ران يف  ال��ن��ووي. وه��ذا ي�صمل تزايد نفوذ  التوقيع على االتفاق  الف��ت منذ 
�صوريا والعراق مع التجنيد االإ�صايف للمقاتلني االأجانب لدعم االأ�صد وازدياد 
�صحن االأ�صلحة الثقيلة اإىل احلوثيني يف اليمن والدعم الع�صكري حلزب اهلل 

وامليلي�صيات ال�صيعية يف املنطقة.

الف�سل جماعي
ال�صاملي  ال���دي���ن  اأك����د ���ص��الح  ف��ق��د     
االأمني العام امل�صاعد للموقع الر�صمي 
الذريع  “الف�صل  على  ال�صغل،  الحتاد 
امللفات  كل  التعاطي مع  للحكومة يف 
يهم  احل���ك���وم���ة  م����ع  اخل�������الف  واأن 
التوجهات الوطنية العامة وجتاهلها 
لروؤية االحتاد يف كافة امللفات خا�صة 
يف اإ�صالح املوؤ�ص�صات العمومية وهمها 
وال��ت��ف��وي��ت اجلزئي  ال��ب��ي��ع  ال��وح��ي��د 
عن  البحث  دون  لل�صركات  الكلي  او 
تعي�صه  ال���ذي  للو�صع  عميقة  ح��ل��ول 
املوؤ�ص�صات العمومية ودون البحث عن 

اإ�صالح حقيقي واإعادة هيكلتها«.
املنظمة  اأن  ال�����ص��امل��ي  اأو����ص���ح  ك��م��ا     
العمومية  املن�صاآت  الإ�صالح  م�صتعدة 
“ولكن  ب���ح���ال���ة  ح����ال����ة  ودرا�����ص����ت����ه����ا 
اال�صتماع  ترف�س  احلالية  احلكومة 
ل��وج��ه��ة ن��ظ��ر االحت����اد وع���ازم���ة على 
االأم��ام يف  اإىل  الهروب  �صيا�صة  انتهاج 
و�صدد  �صيا�صة ت�صاركية فعلية’  غياب 
خالف  احلكومة  م��ع  ‘خالفنا  قائال 
ج������وه������ري«.    واك�����د ����ص���الح الدين 
البالد  ال��ع��ام يف  ال��و���ص��ع  اأن  ال�����ص��امل��ي 
امللفات  اأغلب  وف�صل احلكومة يف حل 
ت�صيري  اأفرادها على  يك�صف عجز كل 
دواليب الدولة، ودعا اإىل تغيري عميق 
داخ���ل احل��ك��وم��ة مب��ا يف ذل���ك رئي�س 
احلكومة، معتربا اأن الف�صل هو ف�صل 
التو�صيح بعد  جماعي.    وياأتي هذا 
ان نقلت �صحيفة “املغرب” ال�صادرة 
اأم�س اجلمعة عن االأمني العام امل�صاعد 
لل�صغل،  ال��ت��ون�����ص��ي  ال���ع���ام  ل���الحت���اد 
اأن ال م�صكل  ال�����ص��امل��ي  ال��دي��ن  ���ص��الح 
يو�صف  احلكومة  رئي�س  مع  لالحتاد 
اخلالف  واأن  غ��ريه  م��ع  وال  ال�صاهد 
حول  جوهري  الطرفني  بني  القائم 
“اإذا �صرح رئي�س  واأنه  امللفات.  بع�س 
احتاد  توجه  م��ع  يتفق  اأن��ه  احلكومة 
واإ�صكاليات  امل�صاكل  ف�س  يف  ال�صغل 
ال��ع��ال��ق��ة وامل��ط��روح��ة فلي�س  امل��ل��ف��ات 
لالحتاد م�صكلة يف بقائه، فاخلالفات 

معه يف كيفية ف�س هذه امل�صاكل«.
ا�ستئناف احلوار

النه�صة  ع���ربت ح��رك��ة  امل��ق��اب��ل،    يف 

حلوايل  ا�صتمرت  وال��ت��ي   ،2 ق��رط��اج 
ه�صا�صة  م���ن  “زادت  اأ���ص��ه��ر،  ث��الث��ة 
ال��و���ص��ع ب���ل واأ����ص���اب���ت دوائ�����ر احلكم 
ب��ال�����ص��ل��ل ال����ت����ام وب������ات م��ع��ه��ا تغيري 
حكومة الوحدة الوطنية التي فقدت 
دع���م اأغ���ل���ب االأط������راف امل��وق��ع��ة على 
ال��وث��ي��ق��ة، اأم�����را م��ق�����ص��ي��ا ن��ت��ي��ج��ة ما 
ق��ب��ل احزاب  م��ن  ���ص��رب��ات  م��ن  تلقته 
احلكومات  ت�صكل  ب��ات��ت  ال��ت��ي  احل��ك��م 
وت�صقطها نتيجة �صراعاتها الداخلية 

ومتوقعها يف احلكم.
اأن       وي�����رى احل�����زب اجل���م���ه���وري 
ال��ي��وم اىل حكومة  ت��ون�����س يف ح��اج��ة 
على  تعمل  العدد  حم��دودة  انتخابية 
االقت�صادية  االأو����ص���اع  ت��ده��ور  وق���ف 
واالجتماعية وحتافظ على اال�صتقرار 
االأمني وتنقية املناخ ال�صيا�صي وتهيئ 
البالد لالنتخابات القادمة وان تلتزم 
التفرغ  براأ�صيها  التنفيذية  ال�صلطة 
الرت�صح  وع��دم  الدولة  �صلب  ملهامها 
مناخ  وت��وف��ري  ال��ق��ادم��ة  لالنتخابات 
املرحلة  ه��ذه  لتجاوز  مالئم  �صيا�صي 
ال�صعبة بعيدا عن �صراعات اخلالفة 
ب��داأت تطل براأ�صها والتي عانت  التي 
م��ن��ه��ا ت��ون�����س االآم����ري����ن ع��ل��ى مدى 

تاريخها ال�صيا�صي. 

“ا�صتئناف  يتم  اأن  على  حر�صها  عن 
احل����وار ع��ل��ى ن��ح��و اأو اآخ����ر يف اأق���رب 
االآج�����������ال ب�����ني خم���ت���ل���ف االأط���������راف 
امل�صاركة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
يطمئن  مب����ا   2 ق����رط����اج  وث���ي���ق���ة  يف 
االإ�صالحات  جدّية  حول  التون�صيني 
امل��زم��ع ال��ق��ي��ام ب��ه��ا وي�����ص��م��ن ل��ه��ا كل 

�صروط النجاح«.
  ك��م��ا ع����ربت احل���رك���ة، يف ب��ي��ان لها 
عن  التنفيذي،  مكتبها  اجتماع  عقب 
مكونات  لكل  وتقديرها  “احرتامها 
بالبالد”،  وال�صيا�صي  احلزبي  امل�صهد 
جمددة التاأكيد على اأنها “ال تتدخل 
يف ال�صوؤون الداخلية لالأحزاب ب�صورة 

مبا�صرة اأو غري مبا�صرة«.
اأنه  اإىل  اخل�صو�س  ه��ذا  يف  وي�����ص��ار    
احلوار  تعليق  املا�صي  االإث��ن��ني  ج��رى 
االأطراف  2 بني  حول وثيقة قرطاج 
امل��وق��ع��ة ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ق��رط��اج، ب�صبب 
من   64 ال���ن���ق���ط���ة  ح�����ول  اخ����ت����الف 
احلكومي  بالتغيري  املتعلقة  الوثيقة 
رئي�س  �صي�صمل  ك���ان  اإذا  م���ا  وح����ول 

احلكومة يو�صف ال�صاهد اأم ال.
  وت��ع��ت��رب ح��رك��ة ال��ن��ه�����ص��ة م��ن اأب���رز 
الداعمني ال�صتمرار ال�صاهد على راأ�س 
اال�صتقرار  حتقيق  ب��داع��ي  احلكومة 
�صروريا  ت��ع��ت��ربه  ال����ذي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي، 
للقيام باالإ�صالحات الكربى والتقدم 
واالجتماعية  االقت�صادية  امللفات  يف 

للخروج بالبالد من اأزمتها.

احل�سم حتت قبة الربملان
  يف ح����ني اع���ت���رب حم�����ص��ن م������رزوق، 
اأن  تون�س،  م�صروع  ح��رك��ة  ع��ام  اأم���ني 
البالد حتتاج اإىل “اأكر ما ميكن من 
الهدوء ورجاحة العقل واحلكمة حلل 
اإىل  ال�صيا�صيني  داع��ي��ا  م�صاكلها”، 
وهي  اأ�صا�صية  �صفات  بثالث  التحّلي 
“امل�صوؤولية وامل�صداقية وال�صجاعة يف 

حتمل امل�صوؤولية«.
  واأ���ص��اف م��رزوق يف ت�صريح لوكالة 
تون�س افريقيا لالأنباء، اأن ال�صيا�صيني 
من�صوب  ارت��ف��اع  خ�صّم  يف  مطالبون 
العنف يف اخلطابات ال�صيا�صية، باأكر 
ما ميكن من برودة الدم حلل م�صاكل 

عن  “بعيدا  خمتلفة،  ب��ط��رق  ال��ب��الد 
العنف الذي ال يحتاجه التون�صيون يف 
تون�س،  تعي�صها  التي  الفرتات  اأحلك 
وجهة  من  وموؤ�ص�صاتيا”،  اقت�صاديا 
نظره.   وبعد اأن �صدد على اأن الو�صع 
الراهن يتطلب ال�صجاعة وامل�صوؤولية 
واأنه ال �صري من   االعرتاف بالف�صل 
تت�صارك  اإن������ه  ق�����ال  ال������ذي  واخل����ط����اأ 
ف��ي��ه ع��دي��د االأط�������راف، م��الح��ظ��ا اأن 

“احلقيقة ال ميلكها طرف واحد«.
  واأو����ص���ح اأن���ه ك���ان االأج����دى برئي�س 
خطاب  يف  ال�صاهد  يو�صف  احلكومة، 
�صيا�صته  نتائج  “تف�صري  م��اي��و،   28
وحت����دي����د االأط�����������راف امل���ع���رق���ل���ة له 
وال��ت��ح��ل��ي ب���روح امل�����ص��وؤول��ي��ة يف ذلك، 
م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى خ��ط��اب اجتماعي 
بنف�صه  ف����ي����ه  ي������ن������اأى  اق����ت���������ص����ادي 
ال�صراعات  ع��ن  ال��دول��ة  ومبوؤ�ص�صات 
ال  التون�صيني،  تهم  ال  التي  احلزبية 
م��ن ق��ري��ب وال م��ن ب��ع��ي��د، رغ���م اأنها 
باعتبارها  احلكومة،  عمل  على  توؤثر 
تون�س،  ن��داء  حركة  م��ن  وزراء  ت�صم 
حزبية  حم��ا���ص�����ص��ة  ن��ت��ي��ج��ة  وذل������ك 
ول��ي�����س اخ��ت��ي��ارا ���ص��ع��ب��ي��ا.«   ك��م��ا اأبرز 
تون�س  م�������ص���روع  ح���رك���ة  ع�����ام  اأم������ني 
اأهمية تكاتف اجلهود لتهدئة الو�صع، 

والبالد  ال�����ص��ع��ب  مل�����ص��ال��ح  وامل���ع���ادي���ة 
�صراع  اإىل  يتحول  م��ا  ���ص��رع��ان  ف��اإن��ه 
الكعكة  بتقا�صم  االأمر  حاد كلما تعلق 
ال�صلطة  م���راك���ز  ع��ل��ى  وال�����ص��ي��ط��رة 
وم��واق��ع ال��ن��ف��وذ فيها وه��و ���ص��راع ال 
ميت ب�صلة مل�صالح ال�صعب وال يخدم 
ورموز  املعنية  االأح����زاب  م�صالح  اإال 
احلكم وعائالتهم واللوبيات املحيطة 

بهم” ح�صب تعبريه.
امل�صوؤولية  ال��ب��ي��ان  ذات  يف  وح��ّم��ل     
وحكومة  رئا�صة  احلاكم  “لالئتالف 
وبرملانا واأحزابا يف ال�صري بالبالد اإىل 

االإفال�س والفو�صى«.

حكومة انتخابية حمدودة
   واعترب احل��زب اجلمهوري يف بيان 
تعد  ال�صاهد  يو�صف  حكومة  اأن  ل��ه، 
ف�����ص��ل منظومة  اأب�����رز م��ظ��اه��ر  اأح����د 
اأي  لغياب  وذل���ك   2014 ان��ت��خ��اب��ات 
احلقيقي  ل��الإ���ص��الح  اإرادة  او  روؤي����ة 

ومعاجلة ا�صتحقاقات املرحلة.
ب���اأن م��ا �صمي مبفاو�صات     واأ���ص��اف 

معتربا اأن ق�صية تغيري احلكومة اأمر 
فيه  احل�صم  لكن  االأح����زاب،  ت��ت��داول��ه 
يظل حت��ت قبة ال��ربمل��ان. واأ���ص��ار اإىل 
اأن “مو�صوع اخلالفات احلزبية �صاأن 
ح��زب��ي داخ���ل���ي، ي��ج��ب ع���دم اخلو�س 
فيها عرب مرفق عام واأ�صلوب مت�صنج 
ال  م��ت�����ص��ج��ن��ة،  اأف����ع����ال  ردود  ي��خ��ّل��ف 
من�صوب  ارت��ف��اع  تعك�س  اأن  اإال  ميكن 
ال��ع��ن��ف يف اخل���ط���اب ال�����ص��ي��ا���ص��ي وقد 
تنعك�س �صلبا على الو�صع االجتماعي 

واالقت�صادي«.

�سراع داخل الئتالف احلاكم
احلزبية  االأف���ع���ال  ردود  وت��وا���ص��ل��ت    
احلكومة  رئ��ي�����س  ك��ل��م��ة  ب��خ�����ص��و���س 
ب��ث��ت م�صاء  ال���ت���ي  ال�����ص��اه��د  ي��و���ص��ف 
الثالثاء، حيث اعترب حزب الوطنيني 
له،  ب��ي��ان  يف  امل��وح��د،  الدميقراطيني 
حل�صيلة  احلكومة  رئي�س  تقييم  اأن 
“خاطئ ومغالط وهدفه  اآداء فريقه 
ترويج  وم���وا����ص���ل���ة  ����ص���ورت���ه  ت��ل��م��ي��ع 
احللول الزائفة لالأزمة اخلانقة التي 

�صخ�صية  ت��رتاأ���ص��ه��ا  ح��ك��وم��ة  ت��رك��ي��ز 
وطنية وفق قوله.

اليوم  ال�����ص��اه��د  “يو�صف  واأ����ص���اف     
مت�صبث باحلكم رغم النتائج الكارثية 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا.. وك��ل��ن��ا م��ّت��ف��ق��ون اأن 
حركة نداء تون�س تعي�س اأزمة نتيجة 
ال�صاهد  ل��ك��ن  ال���ت���وري���ث  حم������اوالت 
لرتحيل  ال���ذري���ع���ة  ه�����ذه  ا���ص��ت��ع��م��ل 
غابت  حيث  باحلكم  والت�صبث  اأزم��ت��ه 
الطريقة  ع���ن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  االأخ�����الق 
خالل  من  خطابه  يف  ا�صتعملها  التي 
العمومية  االإع���الم  و�صائل  ا�صتعمال 
لت�صفية ح�صاباته ال�صيا�صية والت�صبث 
يف  ال��ب��الد  اأن  ي��وؤك��د  وه���ذا  بال�صلطة 
اأزمة عميقة والبد من حوار وطني.. 
بواجبه  القيام  اليوم  املفرو�س  وم��ن 

وان ي�صتقيل«..
   اأما حزب العمال، فاأكد يف بيان �صادر 
املغ�صو�س  ال��ت��واف��ق  ب���اأن  قناعته  عنه 
“بقدر  والنداء  النه�صة  حركتي  بني 
اخليارات  ع��ل��ى  اتفاقهما  ي��ك��ر���س  م��ا 
الرجعية  واالجتماعية  االقت�صادية 

متر بها البالد«.
رئي�س احلكومة  اأن خطاب  واأ�صاف    
الأزم���ة  وم��ف�����ص��وح  م��ب��ا���ص��ر  “جت�صيد 
االئتالف  وحمل  ال�صاملة”،  احلكم 
بالبالد  ال�����ص��ري  م�����ص��وؤول��ي��ة  احل���اك���م 
املجال  وف�صح  والفو�صى  االنهيار  اإىل 
ال�صافرة  اخلارجية  التدخالت  اأم���ام 

وامل�صبوهة خدمة مل�صالح �صيقة.
  واأكد حزب الوطنيني الدميقراطيني 
ول�صعبها  ل��ت��ون�����س  م�����ص��ل��ح��ة  ‘ال  اأن 
ال��دائ��ر داخ���ل االئتالف  ال�����ص��راع  يف 
احل��اك��م امل�����اأزوم وخ��ا���ص��ة ب��ني �صقوق 
على  ال�صيطرة  اأج��ل  تون�س من  ن��داء 
االلتفاف  وموا�صلة  احلكم  مفا�صل 

على مطالب ال�صعب«.
   ودع�����ا م��ن�����ص��ق ح���رك���ة ت��ون�����س اأوال 
يو�صف  احلكومة  رئي�س  بلحاج  ر�صا 
ا�صتقالته م�صريا  تقدمي  اإىل  ال�صاهد 
ح�صب  ف�صل،  عن  ينم  خطابه  اأّن  اإىل 
ان خطابه  بلحاج  تقديره.    واعترب 
لغريه،  االأزم���ة  لرتحيل  حماولة  هو 
يف  والت�صريع  وطني  ح��وار  اىل  داعيا 

قال اإن اخلالف معها جوهري وف�سلها ف�سل جماعي:

تون�ض: احتاد ال�سغل يتم�سك برحيل رئي�ض احلكومة...!
اأحزاب حتذر من اأزمة �سيا�سية واأخرى تدعو ال�ساهد اىل ال�ستقالة

احتاد ال�صغل يتم�صك مبوقفه

النه�صة تدعو اىل ا�صتئناف احلوار

حزب الوطد.. جت�صيد  الأزمة حكم �صاملة مرزوق ينتقد خطاب ال�صاهد

احلزب اجلمهوري.. حكومة انتخابية م�صغرة

احلزب اجلمهوري: تون�س يف حاجة اليوم اىل حكومة انتخابية حمدودة العدد

•• الفجر - تون�س - خا�س
عن  اإ�سارة  اأي  وغياب  تون�س،  نداء  حزب  �سمت  و�سط    
املجتمع  يوا�سل  ويــجــري،  جــرى  ممــا  الرئا�سة  موقف 
رئي�س  خطاب  من  فعله  رد  ت�سجيل  تون�س  يف  ال�سيا�سي 
احلكومة يو�سف ال�ساهد الذي هاجم فيه جنل الرئي�س، 
ودافع فيه عن ح�ساد حكومته يف اعالن �سمني عن رف�سه 
ال�ستقالة.    ولئن دعت حركة النه�سة، امل�ساند الر�سمي 
ليو�سف ال�ساهد، اىل ا�ستئناف احلوار فان الحتاد العام 
التون�سي لل�سغل جدد تاأكيده على رحيل رئي�س احلكومة 
من منطلق ان ف�سل احلكومة هو ف�سل جماعي، بعد ان لح 
با�ستمرار  يقبل  وبات  موقفه  غري  الحتــاد  ان  الأفــق  يف 

ال�ساهد ب�سروط.

 النه�سة تعرب عن حر�سها على اأن يتم
 ا�ستئناف احلوار على نحو اأو اآخر يف اأقرب الآجال

حزب العمال يحّمل الئتالف احلاكم 
م�سوؤولية ال�سري بالبالد اإىل الإفال�ض والفو�سى

حم�سن مرزوق يدعو ال�سيا�سيني اىل
 التحلي بامل�سوؤولية وامل�سداقية وال�سجاعة

اإ�سرائيل حتا�سر غزة منذ 11 عامًا

الغزاويون ينتف�سون على واقعهم القت�سادي 
••غزة-وكاالت:

خالل االأ�صهر االأخ��رية، خرج ع�صرات االآالف من الفل�صطينيني نحو احلدود بني 
اأكر من  14 مايو، قتل  ويف  “م�صرية العودة”.  غزة واإ�صرائيل يف ما عرف با�صم 
60 �صخ�صاً، وجرح ما يزيد عن 2،700 بعد اإ�صابتهم بر�صا�س جنود اإ�صرائيليني، 

وجراء تعر�صهم لقنابل الغاز امل�صيل للدموع. 
ووفق ما كتبه، يف جملة “فورين بولي�صي”، عمر �صعبان، حملل وم�صت�صار فل�صطيني 
متخ�ص�س يف االقت�صاد ال�صيا�صي يف ال�صرق االأو�صط، ومدير مركز “بال” الفكري 
للدرا�صات اال�صرتاتيجية، وهو يقيم يف غزة، كان الغ�صب حيال االأو�صاع املاأ�صاوية 
التي يعي�صها �صكان غزة، هو ما دفع االآالف منهم للم�صاركة يف تلك امل�صريات. كما 
وفرت �صيحات اأطلقها ن�صطاء فل�صطينيون عند تقدمهم نحو احلدود مع اإ�صرائيل، 
فر�صة ذهبية حلركة حما�س وف�صائل فل�صطينية اأخرى لت�صتيت االنتباه عن اأزمات 
تواجهها وت�صويب غ�صب الفل�صطينيني نحو االحتالل االإ�صرائيلي.  ويقول �صعبان 
اإن اإ�صرائيل حتا�صر غزة منذ 11 عاماً، ويعاين �صكانها من نق�س يف الكهرباء واملياه، 
ال�صلطة  لكل من  �صيا�صية  اإخفاقات  ه��وؤالء �صحايا  يعترب  كما  ال�صفر.  ومن حظر 

املتحدة واالحتاد االأوروبي، حركة اإرهابية. وي�صيف �صعبان: “مل مي�س وقت طويل 
على ا�صتيالء حما�س على ال�صلطة يف غزة يف يونيو 2007، حتى اعتربت احلكومة 
االإ�صرائيلية غزة كياناً معادياً”، وفر�صت قيوداً م�صددة على حركة ال�صلع من واإىل 
غزة. وردت حما�س بحفر ع�صرات من االأنفاق حتت احلدود مع م�صر. وغدت جتارة 
الدخل  م�صدر  اأ�صبحت  كما  غزة،  ل�صكان  بالن�صبة  الوحيد  احلياة  �صريان  االأنفاق 
الرئي�صي لعائدات احلكومة بقيادة حما�س. وت�صري تقديرات جلني حما�س ما يزيد 

عن 500 مليون دوالر ك�صرائب فر�صت على التجارة عرب االأنفاق. 
حما�س  ب��ني  ن�صبت  ك��ربى  ح���روب  لثالثة  غ��زة  �صكان  حروب..وتعر�س  ثــالث 
اآالف  وق��د قتل خ��الل تلك احل��روب   .2014 و   ،2012 و   2008 واإ�صرائيل يف 

املقاومة  وكذلك  ال�صلطة،  قادتها  التي  ال�صلمية  فالعملية  وحما�س.  الفل�صطينية 
امل�صلحة بزعامة حما�س، مل توفرا حياة اأف�صل ل�صكان غزة، حيث اأعمار 65% دون 
 2012 عام  تقرير �صدر، يف  توقع  وقد  القطاع.  يغادروا قط  عاماً، وهم مل   30
وي�صري    .2020 بحلول  للعي�س  منا�صباً  مكاناً  تكون غزة  اأال  املتحدة،  االأمم  عن 
ب�صبب  ال  دولية،  اإعالمية  تغطية  امل�صاحة  ال�صغري  غزة  قطاع  لتلقى  املقال  كاتب 
ثروته اأو موارده الطبيعية، بل نتيجة موقعه وخ�صوع �صكانه الأ�صلوب حكم معقد. 
وتقع غزة عند خط مواجهة مع اإ�صرائيل، وتف�صلها حدود عن �صبه جزيرة �صيناء 
امل�صرية حيث يحارب اإرهابيون اجلي�س امل�صري، وهي ا�صمياً ت�صكل جزءاً من اأرا�صي 
ال�صلطة الفل�صطينية، ولكنها حتكم من حما�س، والتي تعتربها اإ�صرائيل والواليات 

كامل  يف  التحتية  البنية  ت�صرر  ع��ن  ف�صاًل  امل�صاكن،  اآالف  ودم���رت  االأ���ص��خ��ا���س، 
القطاع. ومن ثم حتولت عملية اإعادة اإعمار غزة ملجال �صراع اآخر بني قادة ال�صلطة 
وبني  اخلارجية،  الهبات  ت�صلم جميع  على  اأ�صروا  الذين  اهلل،  رام  الفل�صطينية يف 
حما�س التي تريد ت�صلم ح�صتها من اأموال اإعادة االإعمار.  ورقة م�ساومة..ويقول 
اإن حما�س ت�صعى لتحميل ال�صلطة الفل�صطينية امل�صوؤولية االقت�صادية عن  �صعبان 
القطاع، مع االحتفاظ بقدرتها الع�صكرية، حيث متلك تر�صانة هائلة داخل غزة، كما 
ت�صيطر على ما تبقى من اأنفاق حتت احلدود مع �صيناء. وترغب حما�س باالحتفاظ 
بهذه القدرة من اأجل حماية مكانتها، ولكي ت�صتخدم ال�صالح كورقة م�صاومة مع 
ال�صلطة الفل�صطينية واإ�صرائيل.  وي�صبه هذا الو�صع حال حزب اهلل يف لبنان، حيث 
اأ�صلحة  تر�صانة  ت�صيطر على  لكنها ال  نفقات اخلدمات االجتماعية،  الدولة  تدفع 
موجودة على اأرا�صيها. فقد اأ�صبح حزب اهلل فعلياً دولة داخل دولة.  ولكن ال�صلطة 
الفل�صطينية ترف�س هذا النموذج، وتطالب حما�س بالتخلي عن ال�صلطة واالأ�صلحة 
والهيمنة على احلدود. وهكذا اأ�صبحت غزة مكاناً يرف�س اأي من اأ�صحاب امل�صالح 
الرئي�صية فيه االنخراط يف �صوؤونه، لكنهم يرف�صون االنقطاع عنه كلياً. ويف الوقت 

ذاته، ت�صتمر معاناة 2 مليون ن�صمة يعي�صون داخل القطاع.   
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عربي ودويل

�صرحت وزيرة خارجية االحتاد االأوروبي فيديركا موغرييني ام�س 
موؤكدة ان التكتل �صيدافع  ان االحتاد “ال يخو�س حربا �صد احد”، 
عن م�صاحله يف مواجهة االجراءات التجارية التي اطلقتها الواليات 
وزير  مع  �صحايف  موؤمتر  يف  موغرييني  وقالت  اخلمي�س.  املتحدة 
ان  تعرفوا  ان  يجب  “اوال  بروك�صل  يي يف  وان��غ  ال�صيني  اخلارجية 
االحت��اد االأوروب���ي ال يخو�س حربا �صد اح��د. ال نريد ذلك لكن يف 

الوقت نف�صه يتوجب على االحتاد االوروبي الدفاع عن م�صاحله«.
جان  االوروب���ي���ة  املفو�صية  )رئ��ي�����س  الرئي�س  اع��ل��ن  “كما  واأ���ص��اف��ت 
اىل منظمة  الق�صية  االأوروب���ي  االحت��اد  �صينقل  ام�س،  يونكر(  كلود 
التجارة العاملية اليوم و�صيفر�س ر�صوما جمركية ا�صافية على بع�س 
يعني  ال  “هذا  وتابعت  املتحدة«.  ال��والي��ات  من  امل�صتوردة  املنتجات 
لكن يجب  وا�صدقائنا...  اقرب حلفائنا  لي�صت  املتحدة  الواليات  ان 
على االحتاد االأوروبي ان يدافع عن م�صاحله وميكنني ان اطمئنكم 
لقواعد  متاما  ومطابقة  ومتكافئة  معقولة  �صتكون  اجراءاتنا  ب��ان 
والتزامات منظمة التجارة العاملية«. وا�صافت موغرييني انها تاأمل 
ان تعمل ال�صني يف هذا االجتاه بن�صاط وت�صميم الأننا متفقون على 
التجارة  نظام  قواعد  مركز  وتبقى  هي  العاملية  التجارة  منظمة  ان 
الدولية. و�صرح الوزير ال�صيني من جهته ب�صاأن اخلالفات التجارية 
بني الواليات املتحدة وال�صني، موقف ال�صني مل يكن فقط حماولة 
والنظام  الدولية  والقواعد  بل  اخلا�صة،  ال�صينية  امل�صالح  اح��رتام 

الدويل للتبادل احلر.
 

قال بيان م�صرتك اإن الكوريتني اتفقتا خالل اجتماع رفيع امل�صتوى 
الع�صكرية  الق�صايا  ب�صاأن  ال�صهر  ه��ذا  حم��ادث��ات  اإج���راء  على  ام�س 
ومل �صمل االأ�صر التي فرقتها احلرب الكورية. و�صتجرى املحادثات 
قرية  من  ال�صمايل  اجلانب  يف  ح��زي��ران  يونيو   14 ي��وم  الع�صكرية 
التي تف�صل بني  ال�صالح  املنطقة منزوعة  بامنوجنوم احلدودية يف 
البلدين. واأ�صاف البيان املحادثات ب�صاأن مل �صمل االأ�صر التي تفرقت 
ب�صبب احلرب الكورية التي دارت من عام 1950 اإىل عام 1953 
وانتهت بهدنة ولي�س مبعاهدة �صالم �صتجرى يوم 22 يونيو حزيران 

يف منتجع جبل كوجماجن الواقع اإىل ال�صمال من احلدود.
 

تقطع  اأن  ت��اأم��ل  ب��ك��ني  اإن  ام�����س  ال�صينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
�صوازيالند، الدولة االأفريقية الوحيدة التي ال تزال حليفة لتايوان، 
االأفارقة  للقادة  ال�صني قمة  ت�صت�صيف  اأن  قبل  تايبه  عالقاتها مع 

هذا العام.
عالقات  يقيم  اأن  ل��ه  يحق  ال  �صينيا  اإقليما  ت��اي��وان  بكني  وتعترب 

خارجية على غرار العالقات بني الدول.
اآخرهما  ك��ان  �صهر،  خ��الل  دبلوما�صيني  حليفني  ت��اي��وان  وخ�صرت 
العالقات مع  اأع��ادت  والتي  اأفريقيا  الواقعة يف غرب  فا�صو  بوركينا 
ال�صني وع�صو  وانغ يي، وزير خارجية  االأ�صبوع. وحث  بكني مطلع 

جمل�س الدولة، �صوازيالند على اأن حتذو حذوها.
ب��اأن العالقات  ت��اأك��ي��دات م��ن �صوازيالند  اإن��ه��ا تلقت  ت��اي��وان  وت��ق��ول 
م�صواتي  �صوازيالند  ملك  من  قريبة  زي��ارة  تتوقع  واإن��ه��ا  م�صونة، 

الثالث، وهو اآخر ملك يتمتع ب�صلطة مطلقة يف اأفريقيا.
اإفادة  يف  ينغ  ت�صون  هوا  ال�صينية  اخلارجية  با�صم  املتحدثة  وقالت 

�صحفية يومية يف بكني اإن باب ال�صني مفتوح اأمام �صوازيالند.
واأ�صافت “نرحب بالطبع بان�صمام �صوازيالند قريبا الأ�صرة التعاون 
�صعيدة  �صورة  التقاط  من  نتمكن  اأن  وناأمل  واأفريقيا،  ال�صني  بني 
بني  ال��ت��ع��اون  منتدى  قمة  ان��ع��ق��اد  م��وع��د  بحلول  بكاملها  ل��الأ���ص��رة 

ال�صني واأفريقيا يف بكني«.
توزع  م��ا  وع���ادة  اأي��ل��ول.  �صبتمرب  اأوائ���ل  يف  القمة  بكني  وت�صت�صيف 

ال�صني خالل هذه القمة حزم قرو�س كبرية للقارة االأفريقية.
18 دولة فح�صب ومعظمها دول  ولدى تايوان عالقات ر�صمية مع 
بيليز  مثل  ال��ه��ادي  املحيط  ومنطقة  الو�صطى  اأم��ري��ك��ا  يف  ف��ق��رية 

وناورو.

عوا�سم

بروك�سل

بكني

�سول

ماتي�ض ومودي يف �سنغافورة حل�سور قمة اأمنية 
 •• �سنغافورة-اأ ف ب:

يح�صر وزير الدفاع االأمريكي جيم ماتي�س قمة اأمنية يف �صنغافورة نهاية 
هذا االأ�صبوع، ياأمل من خاللها يف طماأنة حلفاء الواليات املتحدة اىل التزام 

بالده جتاه املنطقة و�صعيها الإحداث توازن مع ال�صعود ال�صيني املتنامي.
اخلو�س  يريد  ال  الغالب  يف  وه��و  ماتي�س  يواجهها  قد  التي  امل�صاألة  لكن 
اأون  ال�صمايل كيم جونغ  الكوري  الزعيم  فيها، هي ما الذي �صيحدث بني 

والرئي�س االأمريكي دونالد ترامب خالل لقائهما املرتقب.
ويريد ماتي�س الذي ق�صت وزارت��ه �صنوات يف بلورة خيارات ع�صكرية �صد 
ب�صاأن  التكهنات  عن  بنف�صه  يناأى  اأن  النووي،  وبرناجمها  ال�صمالية  كوريا 

اجتماع حمتمل بني ترامب وكيم.
الذي  ل��الأم��ن  �صانغريال  ح��وار  حل�صور  توجهه  اث��ن��اء  لل�صحافيني  وق��ال 
ينظمه معهد الدرا�صات اال�صرتاتيجية يف �صنغافورة “نحن نوا�صل حملتنا 
امللف  بهذا  املتعلقة  االأ�صئلة  يحيل  اأن  قبل  الدبلوما�صية”،  تقودها  التي 

ال�صائك لوزارة اخلارجية.
فائقة،  ب�صرعة  ال�صمالية  وك��وري��ا  املتحدة  ال��والي��ات  بني  االم��ور  وت��ط��ورت 
فبعد االإعالن عن عقد قمة تاريخية بني ترامب وكيم يف �صنغافورة يف 12 
حزيران يونيو، األغى الرئي�س االأمريكي املتقلب املزاج القمة قبل اأن يغري 

راأيه جمددا.
اأن ترامب وكيم �صيلتقيان يف نهاية املطاف، يف �صنغافورة يف املوعد  ويبدو 

املحدد �صلفا.
حللفاء  يبعث  اأن  ماتي�س  يريد  املرتقبة،  القمة  على  الرتكيز  عن  وعو�صا 
اآ�صيا-  ملنطقة  بثبات يف دعمها  وا�صنطن ما�صية  اأن  بر�صالة مفادها  بالده 

املحيط الهادئ.
تركيزنا هنا  نتزعزع يف  اإننا ال  نقول  اأننا  اأفعله هو  ما  “كل  وق��ال ماتي�س 

والوقوف اإىل جانب حلفائنا و�صركائنا«.

طرحته �سرطا للتحالف مع نداء تون�س:

عبري مو�سى تدعو ال�سب�سي اإىل فك ارتباطه بالنه�سة...!

اآلف ال�سوريني يخ�سون جتريدهم من بيوتهم داخل حدود املدن

القانون رقم 10.. تهجري �سكاين ملناطق انتف�ست على الأ�سد

الربملان ال�سباين يختار �سان�سيز لرئا�سة احلكومة 

العلة يف النظام ال�سيا�سي
   واع���ت���ربت ع��ب��ري م��و���ص��ي ان���ه ال 
اثنني  وال  واح����د  ق���رط���اج  وث��ي��ق��ة 
وال ع�صرين �صتحل م�صاكل تون�س 
ف�����ص��ال ع���ن ع����دم ع��ل��م االأح������زاب 
للوثيقة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ب���االأ����ص�������س 
ومتثيلية االأحزاب املم�صية عليها، 
م�صيفة ان م�صكل تون�س احلقيقي 

يكمن يف النظام ال�صيا�صي.
يو�صف  تغيري  اأن  وقالت مو�صي     
وحتوير  عليه  االإب��ق��اء  اأو  ال�صاهد 
كليا  اأو  ج���زئ���ي���ا  احل���ك���وم���ة  ه�����ذه 
ال�صيا�صية  االأزم����������ات  ي���ح���ل  ل����ن 
واالق����ت���������ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
املحا�ص�صة  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ب��ال��ب��الد 
�صيا�صي  بنظام  مفرو�صة  احلزبية 
109 من  وتوافق الكتل مبجموع 

االأ�صوات.
التوافق يف  اأن  واأ�صافت مو�صي      
احل��ك��م اأوق�����ع ن����داء ت��ون�����س يف فخ 
ناخبيه  اإث���ره���ا  خ�����ص��ر  ���ص��ن��وات   4
واأدخ���ل ال��ب��الد يف اأزم���ة خانقة، يف 
النه�صة  حركة  ح��زب  ي�صعى  حني 
مبناورات  ال��ت��واف��ق  ع���ن  للتخلي 
امامه  الطريق  وف��ت��ح  وم��راوغ��ات 
النتخابات 2019 واإعادة �صيناريو 
اأي توازن �صيا�صي  2011 و�صرب 
او قوى �صيا�صة فاعلة بغاية دخول 
مبفرده  ال����ق����ادم����ة  االن���ت���خ���اب���ات 
احلقيقي  ال��وج��ه  وك�صف  وك�صبها 
لزمن  نف�صه  امل�صهد  يعيد  ال���ذي 

حكم الرتويكا.
احل�����زب  ان  م���و����ص���ي  واأّك������������دت     
ع��������ازم على  ال����د�����ص����ت����وري احل������ر 
حرك��ة  اأم������ام  ال��ط��ري��������������������������ق  ق��ط��ع 
مبفردها  ت��ك��ون  ال  ل��ك��ي  النه�صة 

اىل  الف���ت���ة  املغالطات”،  ع���دي���د 
بالتجاذب  و�صفته  م��ا  ظ��ل  يف  ان��ه 
وال����ت����ذب����ذب وال���ت�������ص���رت م����ن قبل 
احل��ك��وم��ة ع��ل��ى مم���ار����ص���ات هيئة 
اىل  ال��رام��ي��ة  وال��ك��رام��ة  احلقيقة 
تلميع “�صورة االخوان امل�صلمني” 
ا�صطر احلزب للتوجه اىل الهيئات 

الدولية املعنية.
   واأ���ص��ارت اىل ان “الهيئة حتاول 
ت�������ص���وي���ه اال����ص���خ���ا����س وال�����ذاك�����رة 
رئي�صتها  وان  وال��ت��اري��خ،  الوطنية 
لتبيي�س  ت�صعى  �صدرين  بن  �صهام 
خزينة  ون���ه���ب  ال��ن��ه�����ص��ة  �����ص����ورة 
التعوي�صات  خ����الل  م���ن  ال���دول���ة 
ه����ذا  اىل  ل���ل���م���ن���ت���م���ني  امل����ق����دم����ة 
ح����دوث  اىل  م�������ص���رية  النظام”، 
ك��ل ه���ذه امل��غ��ال��ط��ات يف ظ��ل غياب 
الد�صتورية  امل��ح��ك��م��ة  ت��اأ���ص��ي�����س 
وت���ط���ب���ي���ق ال����ق����وان����ني ال���ت���ي متت 
�صياغتها يف “الدكاكني املظلمة”، 

على حد قولها.
االأمينة  اأك���دت  اخ���ر،  �صياق  ويف     
عدم  ال��د���ص��ت��وري،  للحزب  ال��ع��ام��ة 
امل�صتقلة  العليا  الهيئة  ا�صتقاللية 
رئي�صها  انتخب  التي  لالنتخابات 
حم��م��د ال��ت��ل��ي��ل��ي امل��ن�����ص��ري وفق 
بني  وات��ف��اق��ات  حزبية  حما�ص�صة 
كتل نيابية يف غرف مغلقة، ح�صب 
تعبريها.   واعتربت اأن اخلروقات 
البلدية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�صجلة 
االأخ����رية خلقت اأزم���ة ج��دي��دة قد 
للتاأثري  اإط��ال��ت��ه��ا  ال��ق�����ص��د  ي��ك��ون 
ع��ل��ى رزن���ام���ة ان��ت��خ��اب��ات 2019 
لن  احل��زب  اأن  وتغيريها، م�صيفة 
ي�صمح ب��ذل��ك وب���اإدخ���ال ال��ب��الد يف 

الال�صرعية.

اللجوء للق�ساء الدويل
    م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ق���رر احلزب 
‘عدم  ملف  رف��ع  احل��ر  الد�صتوري 
احلقيقة  هيئة  ق����رارات  �صرعية’ 
الدولية  ال��ه��ي��ئ��ات  اىل  وال��ك��رام��ة 
القانونية  اللجنة  وتكليف  املعنية 
للحزب بال�صروع يف تقدمي �صكايات 
�صد الدولة التون�صية امام جمل�س 
املتحدة  ب�����االأمم  االن�����ص��ان  ح��ق��وق 
واللجنة الفرعية حلقوق االن�صان 

وذلك  امل�صطر  برناجمها  تنفذ  او 
ان�صمام  وح�����ص��د  احل����زب  ب��ه��ي��ك��ل��ة 
ال�صعب  ودع��م  له  الوطنية  القوى 
التوازن  ب��ق��اء  ل�صمان  لربناجمه 
وت�صحيح  احل��ق��ي��ق��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
النظام  تغيري  اىل  داع��ي��ة  امل�����ص��ار، 
ال�صيا�صي واالنتخابي يف اإطار حوار 
جديد  د�صتور  و���ص��ّن  ج��ّدي  وطني 
اجلمهورية  اإىل  تون�س  مت��ّر  حتى 

الثالثة.

واملحكمة  االوروب���������ي  ب���ال���ربمل���ان 
االف����ري����ق����ي����ة حل����ق����وق االن���������ص����ان 

وال�صعوب.
   ياأتي ذلك اإثر ما اعتربه احلزب 
تهديدات طالت احلزب الد�صتوري 
بن  �صهام  الهيئة  رئي�صة  من  احلر 
‘الت�صفي  وحم���اوالت���ه���ا  ���ص��دري��ن 

الأغرا�س �صيا�صية<.
العامة للحزب  االأمينة     وع��رّبت 
ا�صتغرابها  ع�����ن  ال����د�����ص����ت����وري، 

الثالث  ال���رئ���ا����ص���ات  م���ن جت���اه���ل 
اإنها  قالت  التي  احل��زب  مرا�صالت 
متّثل لفت نظر جل االأطراف لعدم 
ه��ي��ئ��ة احلقيقة  ق������رارات  ���ص��رع��ي��ة 

والكرامة.
   واأ����ص���اف���ت م��و���ص��ي خ���الل ندوة 
اإعالما  وّج��ه  احل��زب  اأن  �صحفية، 
�صت فيه  اىل الرئا�صات الثالث ن�صّ
هيئة  لتقرير  ال��ت��ام  رف�صها  على 
يحمل  “الذي  والكرامة  احلقيقة 

اال�صرتاكي  احل��زب  بها  تقدم  التي  الثقة  على مذكرة حجب 
و�صتقود زعيمه �صان�صيز اىل رئا�صة احلكومة.

وقال رئي�س احلكومة املحافظ “ميكننا ان ن�صتنتج انه �صيتم 
بيدرو  �صي�صبح  ذل���ك،  بنتيجة  ال��ث��ق��ة.  حجب  م��ذك��رة  تبني 

قبل اأن يهنئ خ�صمه. �صان�صيز رئي�س احلكومة اجلديد”، 
وبذلك تطوى �صفحة من تاريخ ا�صبانيا. فقد �صمد راخوي 
دي�صمرب  االأول  كانون  منذ  البالد  يحكم  ال��ذي  عاما(   63(
ال���ذي ا�صطر  2011، ام���ام ازم����ات ك���ربى م��ن االن��ك��م��ا���س 
لفر�س اإجراءات تق�صفية قا�صية ملواجهته، وا�صهر من ال�صلل 
اإقليم  انف�صال  حم��اول��ة  اىل  و���ص��وال   2016 يف  ال�صيا�صي 

كاتالونيا العام املا�صي.
بانه  يو�صف  ال��ذي  ال�صابق  االقت�صاد  ا�صتاذ  �صان�صيز  وق��ال 

•• مدريد-اأ ف ب:

احلكومة  رئي�س  ع��ن  الثقة  ام�س  اال���ص��ب��اين  ال��ربمل��ان  حجب 
املحافظ ماريانو راخوي الذي ا�صعفته ق�صية ف�صاد حلزبه، 
الذي  �صان�صيز  ب��ي��درو  اال���ص��رتاك��ي  �صده  خا�صها  حملة  بعد 

اختري لي�صغل املن�صب.
احلكومة  رئي�س  بحق  الثقة  حجب  م��ذك��رة  ال��ربمل��ان  وتبنى 
قرابة  �صنوات  �صت  من  الأك��ر  من�صبه  ت��وىل  ال��ذي  املحافظ 
 350 اأ�صل  من  �صوتا   180 بغالبية  غ  ت   09،30 ال�صاعة 

كما كان متوقعا.
�صنوات  �صت  منذ  يحكم  ال��ذي  راخ��وي  اق��ر  الت�صويت،  وقبل 
�صتوافق  ال��ن��واب  م��ن  غالبية  ب��ان  بالف�صاد  حزبه  ادان���ة  حتى 

“رجل ا�صبانيا الو�صيم” اجلمعة “اليوم نكتب �صفحة جديدة 
من تاريخ الدميوقراطية يف بلدنا«.

يبدو ان �صان�صيز )46 عاما( يثاأر لنف�صه، بعدما رف�صه النواب 
مرتني يف اآذار مار�س 2016 قبل ان ي�صجل يف حزيران يونيو 
من ال�صنة نف�صها ا�صواأ نتائج يف تاريخ احلزب اال�صرتاكي يف 

االنتخابات الت�صريعية.
وقد خرج من احلزب بعد هذه الهزمية االنتخابية ثم عاد اىل 
قيادته العام املا�صي بدعم من القاعدة املعار�صة “لبارونات” 

احلزب اال�صرتاكي.
اخلمي�س  االع���الن  منذ  راخ���وي  �صد  حملة  �صان�صيز  وي��ق��ود 
املا�صي عن ادانة احلزب ال�صعبي يف ف�صيحة ف�صاد كبرية اطلق 

عليها ا�صم “غورتل” وجنح هذه املرة يف �صربته ال�صيا�صية.

اال�صرتاكيني  ت�صم  متنوعة  اغلبية  لتحقيق  ا�صطر  لكنه 
بودميو�س  ح��زب  يف  الراديكاليني  والي�صاريني  نائبا(   84(
متكن  البا�صكيني.  والقوميني  الكاتالونيني  واال�صتقالليني 
ن��ائ��ب��اُ يف   350 اأ���ص��ل  م��ن  180 ���ص��وت��اً  �صان�صيز م��ن ج��م��ع 

الربملان.
وقال رافايل ايرناندو زعيم كتلة نواب احلزب ال�صعبي الذي 
“�صان�صيز يريد ان ي�صبح رئي�صا للحكومة  ان  يقوده راخوي 
باي ثمن” لكنه “�صيدخل اىل المونكلوا مقر رئا�صة احلكومة 

من الباب اخللفي«.
لكن من غري املعروف اىل متى �صيتمكن �صان�صيز الذي وعد 
باتخاذ اجراءات اجتماعية وبالدعوة اىل انتخابات، من البقاء 

على راأ�س احلكومة مع اغلبية متنوعة تبدو غري م�صتقرة.

ومنع  الثبوتية،  اأوراق��ه��م  فقدوا  لبنان  يف  ك��راً  �صوريني  اإن 
بع�صهم من العودة اإىل بالدهم؛ ب�صبب اخلوف على حياتهم 
التابعة  ال��الج��ئ��ني  مفو�صية  ت��ق��ول  فيما  حم��اك��م��ت��ه��م،  اأو 
لالأمم املتحدة اإن 11 مليون ن�صمة �صردوا داخليا ويف الدول 

امل�صيفة اأثناء احلرب. 

نق�س يف وثائق الهوية
ويورد الكاتب نقال عن املجل�س الرويجي لالجئني، اأن ن�صبة 
االأ�صا�صية،  الهوية  وث��ائ��ق  تنق�صهم  الالجئني  م��ن   70%
م�صريا اإىل اأن هناك موازنة موؤملة هنا مع ماأ�صاة الفل�صطينيني 
وع��ائ��الت��ه��م، ال���ذي���ن ح��رم��ت��ه��م اإ���ص��رائ��ي��ل م���ن ال���ع���ودة اإىل 
الذي   ،1950 الغائبني عام  اأم��الك  ب�صبب قانون  بيوتهم؛ 
مينع ب�صكل عملي وفعلي اأي فل�صطيني من العودة اإىل اأر�صه 
اأو مزرعته، التي فر اأو طرد منها بعد 27 نوفمرب 1947. 
ويلفت في�صك اإىل اأن وزير اخلارجية اللبناين جربان با�صيل 
املعلم،  وليد  ال�صوري  نظريه  من  ر�صالته  على  رداً  يتلق  مل 
واإىل االأمني العام لالأمم املتحدة، التي عرب فيها عن قلقه، 
وكتب فيها: “اإن عدم قدرة النازحني على اإثبات ملكيتهم يف 
الفرتة املحددة قد يوؤدي اإىل خ�صارتهم ممتلكاتهم، وال�صعور 
اأهم  من  يحرمهم  ما  الوطنية،  بالهوية  االإح�صا�س  بفقدان 
“هذا ال  اأن  اإىل  في�صك  ويلفت  �صوريا«.   اإىل  العودة  حوافز 
يعني اأن لبنان يريد الدفاع عن الالجئني ال�صوريني، بقدر 
اللبنانيون  امل�صوؤولون  اأرا�صيه، ويعد  ما يريد منهم مغادرة 
قانون 10 مبثابة تثبيط لعزميتهم؛ الأنه قد يجردهم من 

بيوتهم التي �صيعودون اإليها«.

جتريد ال�سنة ممتلكاتهم
وا�صح  االعرتا�س  فاإن  حلا�صباين  بالن�صبة  في�صك:  ويقول 
ليتقدم  ي��وم��ا   30 ال��زم��ن��ي  واالإط�����ار  ال��ق��ان��ون  تنفيذ  ع��ل��ى 
ال�صوري باالأوراق الثبوتية، اأما بالن�صبة ملعار�صي االأ�صد فاإن 
ال�صنة  معار�صيه  بتجريد  النظام  يقوم  ب�صيط، حيث  االأم��ر 
مرتفعة،  باأرباح  وبيعها  بنائها  اإع��ادة  بهدف  ممتلكاتهم  من 
�صي�صمح  ال��ن��ظ��ام  ال��ع��رق��ي؛ الأن  ال��ت��ط��ه��ري  م���ن  ن���وع  وه����ذا 

•• لندن-وكاالت:

ر�صد الكاتب الربيطاين روبرت في�صك اأوجه �صبه موؤملة بني 
القانون االإ�صرائيلي الأمالك الغائبني لعام 1950، والذي 
�صيطرت مبوجبه اإ�صرائيل على اأمالك الفل�صطينيني، الذين 
االإ�صكان  ق��ان��ون  وب��ني   ،1948  -1947 ع��ام��ي  �صردتهم 
الذي اأعلن عنه نظام ب�صار االأ�صد، معترباً اأنه حماولة خفية 
لت�صريد ع�صرات االآالف من ال�صوريني، واإن يكن لن ي�صاعده 

على االنت�صار يف احلرب. 
وقال في�صك يف مقاله يف �صحيفة “اإندبندنت” الربيطانية: 
اخلرائط،  ر�صم  املنت�صرون  يعيد  احل��روب  تنتهي  “عندما 
نهاية  العثمانية  ل��ل��دول��ة  وف��رن�����ص��ا  بريطانيا  فعلته  وه���ذا 
اأوروبا  �صرق  يف  هتلر  فعله  ما  وه��و  االأوىل،  العاملية  احل��رب 
عندما اعتقد اأنه ينت�صر، وهو ما فعلته دول احللفاء يف نهاية 
احلرب العاملية الثانية، وكذلك فعل االإ�صرائيليون اأثناء نكبة 
واالآن  الكويت،  غزا  عندما  �صدام  فعله  وما  الفل�صطينيني، 
بانحراف دقيق يف �صوريا، وقبل اأن يربح االأ�صد �صوريا كلها، 
فاإنه يقوم باإعادة ر�صم املناطق الواقعة حتت �صيطرته، لي�س 

احلدود الوطنية، بل املدن«.

تهجري �سكاين
تهجري  عملية  ك��اأن��ه  ي��ب��دو   10 رق��م  “القانون  اأن  ويو�صح 
عام  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة  ���ص��د  انتف�صت  ال��ت��ي  للمناطق  ���ص��ك��اين 
2011. وحتى داخل حدود املدن يقول الكثري من ال�صوريني 
يف  خا�صة  بيوتهم،  م��ن  االآالف  ع�����ص��رات  جت��ري��د  �صيتم  اإن���ه 
عن  م�صغرة  �صورة  اإىل  وحولت  دم��رت  التي  الكربى  امل��دن 
ينتفع  ول��ن  القتال،  �صنوات  ب�صبب  در���ص��دن؛  اأو  �صتالينغراد 
املمتلكات  اأن  خا�صة  اأ���ص��دره،  ال��ذي  النظام  اإال  القانون  من 
ملكية  اإىل  �صتحول  لها  امللكية  الإثبات  اأح��د  يتقدم  لن  التي 
اإذا كانت هذه هي الطريقة لتحقيق  الدولة. ويت�صاءل عما 
وداعموها،  ال��دول��ة  وحتى  ال��رو���س،  يتحدث  التي  امل�صاحلة 
عنها، مذكراً مبا قاله ب�صار االأ�صد العام املا�صي: �صحيح اأن 
�صوريا خ�صرت �صبابها وبنيتها التحتية.. لكنها ح�صلت على 

يريد  م��ا  ه��ذا  “هل  وي�صيف:  ومتجان�س.   �صحي  جمتمع 
بحرمان كل �صخ�س  10 حتقيقه؟ الأنه يقوم عملياً  قانون 
عار�س النظام، اأو فكر يف معار�صته، اأو كان قريباً من الذين 
القانون  تطبيق  فاآلية  ممتلكاتهم،  ا�صتعادة  من  عار�صوه، 

ينطوي على مل�صة �صريرة«.

املثول خالل 30 يومًا
االعرتاف  �صيتم  �صوريا  يف  امل��دم��رة  “املناطق  اأن  ويو�صح   
باأنها مناطق الإعادة التطوير واالإعمار، وحتى تثبت ملكيتك 
وتقدمي  �صخ�صياً  امل��ث��ول  عليك  املت�صرر،  اأو  امل��دم��ر  للعقار 
اأح��د من  ال  وبالتاأكيد  ي��وم��اً،   30 وخ��الل  امللكية،  اإث��ب��ات��ات 
ميكنهم  احل��ك��وم��ة  وع��ار���ص��وا  البلد  خ���ارج  يعي�صون  ال��ذي��ن 
يعي�صون خارج  االآالف ممن  اأحد من ع�صرات  احل�صور، وال 
ويواجهون  الع�صكرية  اخلدمة  من  وهربوا  النظام  مناطق 

اأوامر باالعتقال«.
التجارة  بارز يف غرفة  املو�صوع مع م�صوؤول  في�صك  وعر�س 
ف���اأج���اب: ال م�صكلة، مي��ك��ن الأ���ص��ح��اب االأم���الك  ال�����ص��وري��ة، 
�صحيح،  وه��ذا  ملكيتهم،  الإث��ب��ات  حم��ام  اأو  قريب  تفوي�س 
امللكية،  باإثبات  التقدم  اخلام�س  اأو  الرابع  للقريب  فيمكن 
اإال اأن التفوي�س بالوكالة يحتاج اإىل اإذن اأمني لن مينح لو 
كان االأقارب ميثلون اأ�صخا�صاً على قائمة املطلوبني للدولة، 
الذين  ال�صوريني  م��الي��ني  ي��اأ���س  ن��واج��ه  اأن  قبل  كله  وه���ذا 
احلكومة  موؤ�ص�صات  اأو  بيوتهم  يف  ملكيتهم  اأوراق  ح��رق��ت 
اأثناء القتال، فاإن مل تكن معك اأوراق فكيف �صتثبت ملكيتك 

لالأر�س؟«.

لبنان
النظام  ف��ي��ه  ال��ك��ث��ري  ي��دع��م  ال����ذي  “لبنان  اأن  اإىل  وي�����ص��ري 
لدى  الأن  10؛  ق��ان��ون  انتقدوا  الرئي�س،  ومنهم  ال�����ص��وري، 
لبنان اأكر من مليون الجئ �صوري فروا مثل الفل�صطينيني 

يف عامي 1947 و1948، ورمبا لن يعودوا اأبدا«. 
رئي�س  ونائب  اللبناين  ال�صحة  وزي��ر  عن  ال�صحيفة  وتنقل 
�صعودية  تلفزيونية  لقناة  قوله  حا�صباين،  غ�صان  ال���وزراء 

حللفائه ال�صيعة، مبن فيهم اأبناء الطائفة العلوية، بالعي�س 
يف املناطق التي �صيعاد بناوؤها.

�صمح   2012 ع���ام  يف   66 ق��ان��ون  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��ن��وه 
�صمح  ذاته  العام  ويف  الع�صوائية،  املناطق  بتطوير  للحكومة 
قانون 63 لوزارة املالية مب�صادرة اأموال االأ�صخا�س الذين 
ينطبق عليهم قانون مكافحة االإرهاب ال�صادر عام 2012، 
م�صتدركا اأن هذا القانون يتبنى ما يراه النظام اإرهاباً، الذي 
اأو املدين الذي  اأو يعار�صها،  ي�صمل كل من ينتقد احلكومة 

حمل ال�صالح عندما تعر�س بيته للهجوم.

�سيطرة اإيرانية
ي�صمح  القانون  اأن  وا�صعاُ  اع��ت��ق��اداً  هناك  اأن  في�صك  ويفيد 
ل��الإي��ران��ي��ني ب��ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ب��ي��وت ال�����ص��وري��ني املنفيني 
وممتلكاتهم، وبح�صب القانون ال يحق الأي اإيراين او اأجنبي 
�صاركت  لو  التملك  االإيرانية  لل�صركات  ميكن  لكن  التملك، 
يف عملية اإعادة االإعمار، وكذلك ال�صركات الرو�صية، وهناك 
�صائعات تتكرر عن قيام ال�صركات االإيرانية ب�صراء فنادق يف 
دم�صق القدمية، و�صقق قرب مقام ال�صيدة زينب، الذي يحج 

اإليه ال�صيعة االإيرانيون والعراقيون. 

عبري مو�صي حتدد مواقف حزبها وتوجهاته

هل يت�صلم نداء تون�س ر�صالة الد�صتوري ام �صيهملها

الد�ستوري يعترب م�سكل تون�س 
احلقيقي يكمن يف النظام ال�سيا�سي

احلزب الد�ستوري يقا�سي الدولة 
لدى الهيئات الدولية املعنية

حتذير من متديد اأزمة هيئة 
النتخابات لتغيري روزنامة 2019

»التوافق بني النداء والنه�سة يخفي 
بركانا قد ينفجر يف اأّية حلظة«

•• الفجر – تون�س - خا�س

عبري  احلر  الد�ستوري  للحزب  العامة  الأمينة  دعت     
بحركة  ارتباطه  فــّك  اإىل  تون�س  نــداء  حــزب  مو�سي، 
الوطنية،  القوى  النه�سة علنيا وال�سطفاف اىل جانب 

مع  للتحالف  الد�ستوري  احلــزب  �سرط  “هذا  م�سيفة 
النداء«.    واأكدت مو�سي اأن “التوافق بني النداء والنه�سة 
ذلك  معتربة  حلظة”،  اأّية  يف  ينفجر  قد  بركانا  يخفي 
“فّخا وقع فيه نداء تون�س وبات ياأتي ممار�سات �سبق اأن 

قامت بها النه�سة لُيرّبر وجوده يف ال�سلطة«.
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ترامب يهون من فر�ض انفراجة مع بيوجنياجن 
•• نيويورك-رويرتز:

هون الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب من فر�س التو�صل اإىل اتفاق �صريع 
الذي  الوقت  يف  النووية  اأ�صلحتها  عن  التخلي  على  ال�صمالية  كوريا  حلمل 
توجه فيه وفد من بيوجنياجن ملقابلة الرئي�س االأمريكي حامال ر�صالة من 
القمة  اإىل احتمال عقد  اأون مما ي�صري  ال�صمايل كيم جون  الكوري  الزعيم 
املقرتحة بني الزعيمني. وقال ترامب يف مقابلة وجيزة مع رويرتز على منت 
اأن تعقد قمة مع  ي��زال ياأمل  اإن��ه ال  اإىل تك�صا�س  طائرة الرئا�صة يف طريقه 
زعيم كوريا ال�صمالية يف 12 يونيو حزيران ب�صنغافورة. واأ�صاف “اأود اإجناز 
االأمر يف اجتماع واحد. لكن كثريا ما ال مت�صي االتفاقات بهذا ال�صكل. ثمة 
احتمال كبري جدا باأن هذا لن يتم يف اجتماع اأو اثنني اأو ثالثة. لكنه �صيتم يف 

مرحلة ما«. ورف�صت كوريا ال�صمالية نداءات اأمريكية �صابقة لنزع اأ�صلحتها 
النووية من جانب واحد ودعت بدال من ذلك اإىل نهج مرحلي الإخالء �صبه 
اجلزيرة الكورية بالكامل من االأ�صلحة النووية والذي كان يعني يف ال�صابق 
اإزالة املظلة النووية االأمريكية التي حتمي كوريا اجلنوبية واليابان.  اأي�صا 
�صبه اجلزيرة  اإخ��الء  ال�صمالية يف  كوريا  رغبة  اإن  كيم  قال  بيوجنياجن  ويف 
قال  لكنه  وثابتة  تغيري ومت�صقة  دون  ت��زال  النووي ال  ال�صالح  الكورية من 
اإنه ياأمل يف ت�صوية ق�صية العالقات الكورية االأمريكية وق�صية نزع ال�صالح 
النووي من �صبه اجلزيرة الكورية على اأ�صا�س “مرحلة تلو االأخرى«. وقال 
كيم اإنه ياأمل يف التو�صل اإىل “حل لتحقيق م�صالح البلدين من خالل اتباع 
نهج جديد يف ع�صر جديد واإنه �صيتم اإحراز تقدم فيما يتعلق بحل الق�صايا 

من خالل التفاو�س واحلوار الفعال والبناء«.

»الوفاق الليبية« تريد تو�سيع التعاون مع وا�سنطن 
•• طرابل�س-اأ ف ب:

املتحدة،  االأمم  املدعومة من  الليبية  الوطني  الوفاق  دعت حكومة 
تو�صيع  اىل  طرابل�س،  العا�صمة  يف  ام��ريك��ي  وف��د  م��ع  اجتماع  بعد 

التعاون مع الواليات املتحدة.
وع��ق��د ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ف��اي��ز ال�����ص��راج وف��ري��ق��ه، مع 
توما�س  )اف��ري��ك��وم(  الفريقيا  االمريكية  الع�صكرية  القيادة  قائد 

وولدهاو�صر والقائم باالأعمال االمريكية �صتيفاين وليامز.
موقع  على  �صفحتها  على  و�صعته  بيان  يف  ال��وف��اق  حكومة  وقالت 
وحر�س  الرئا�صي  للحر�س  افريكوم  بدعم  “ا�صادت  انها  في�صبوك 
ال�صواحل واجهزة وزارة الداخلية” لكنها “دعت اىل تو�صيع جماالت 
قاعدة  يف  لقاء  خالل  وذل��ك  والتنمية”  االقت�صاد  لت�صمل  التعاون 

منذ  فو�صى  وحالة  اعمال عنف  ليبيا  وت�صهد  بحرية يف طرابل�س. 
االنتفا�صة التي دعمها حلف �صمال االطل�صي وادت اىل �صقوط نظام 

معمر القذايف ومقتله يف 2011.
�صتيفنز  كري�س  االم��ريك��ي  ال�صفري  ه��ذه  العنف  اعمال  قتلى  وب��ني 
وثالثة امريكيني اآخرين �صقطوا يف احراق القن�صلية االمريكية يف 

مدينة بنغازي )�صرق( خالل هجوم يف 2012.
وقالت القائم باالأعمال االمريكية ان وا�صنطن انفقت 635 مليون 

دوالر لدعم ليبيا بعد اطاحة نظام معمر القذايف.
املتحدة  ال��والي��ات  زادت  املا�صي  العام  “خالل  ان��ه  بيان  يف  وا�صافت 
امل�صاعدة الثنائية لليبيا لتح�صني امن املطارات واحلدود واحلفاظ 
ازالة  الليبية يف جمال  القدرات  وبناء  ال�صجون  وادارة  النظام  على 

االلغام«.

منذ  املك�سيك،  يف     
�سرع  �سنوات،  عــدة 
مانويل  اأنــدريــ�ــس 
يف  اأوبـــرادور  لوبيز 
عــقــد اجــتــمــاعــات 
ماراثونية، ويفتخر 
بانه زار كل بلديات 
الـــبـــالد وعـــددهـــا 
يــعــرف   .2446
املو”،   “ بـــ  امللّقب 
كــل ركــن مــن اأركــان 
يطمح  ــذي  ال البلد 

اإىل حكمه.

 وح�صب املحللني، فان هذا االت�صال 
الي�صار  زعيم  اأقامه  ال��ذي  املبا�صر 
الثالثة،  للمرة  الرئا�صي  واملر�صح 
عن  غ��ري��ب��اً  لي�س  املك�صيكيني  م��ع 
يف  به  يتمتع  ال��ذي  الكبري  التقدم 
ال��راأي قبل �صهر من  ا�صتطالعات 

االقرتاع.
ريفورما،  االأ�صبوع، منحته  ه��ذا     
ال�صهرية،  الليربالية  ال�صحيفة 
الناخبني.  ث��ق��ة  م���ن  ب��امل��ائ��ة   52
الن�صيط  ه���ذا  ان��ت�����ص��ار  اأن  وي��ب��دو 
ال�صيا�صي  وامل����ح����ارب  واحل����رك����ي، 
ال�صابق،  مك�صيكو  وعمدة  القدمي، 
والبالغ  م��وري��ن��ا،  وم��وؤ���ص�����س ح���زب 
من العمر 64 �صنة، يبدو اأمرا ال 
مفر منه. و�صيكر�س ذلك انعطافا 
املك�صيك  يف  ���ص��اب��ق��ة  ال��ي�����ص��ار:  اىل 

منذ عدة عقود.
ريكاردو  وه��و  مناف�صيه،  اأق���رب     
يتمتع  وال�����ذي  ع���اًم���ا،   39 اأن���اي���ا، 
مب�صرية ق�صرية على راأ�س اليمني، 
يح�صد ن�صف نوايا الت�صويت التي 

حت�صل عليها “املو«. 
الر�صمي،  للمر�صح  بالن�صبة  اأم��ا    
خ��و���ص��ي��ه اأن��ط��ون��ي��و م���ي���ادي، وزير 
احلايل  للرئي�س  ال�����ص��اب��ق  امل��ال��ي��ة 
يتجّمد،  فانه  نييتو،  بينيا  اإنريكه 
ال���ث���ال���ث، وي���دف���ع ثمن  امل���رك���ز  يف 

غياب  اىل  االف���ت���ت���اح���ي���ات  ك���ت���اب 
لالإمربيالية  امل����ع����ادي  اخل���ط���اب 
مواقف  يف  للراأ�صمالية  واملناه�س 

املو.

قومية ترامب القت�سادية؟
االقت�صادي،  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى      
ينادي ب� “القومية” التي يقارنها 
ترامب.  دون��ال��د  بقومية  البع�س 
وهو يخطط لبناء م�صاٍف جديدة 
بينما  ال��ب��ن��زي��ن،  ا���ص��ت��رياد  لتجنب 
واإحياء  واف���راً،  نفطاً  البالد  تنتج 
الزراعة الوطنية التي مت اهمالها 

مع بداية التجارة احلرة.
   »ه��ن��اك ���ص��ت��ني م��ل��ي��ون ف��ق��ري يف 
ه����ذا ال��ب��ل��د، وه����و ال��وح��ي��د الذي 
خو�صيه  ي��ق��ول  للقائهم”،  ذه���ب 
ف�����ارغ�����ا������س، وه������و م���ه���ن���د����س من 
الناخبني االوفياء لرئي�س البلدية 
هو ثورة.. ثورة  “املو”،  ال�صابق. 
�صيا�صية!” فهل  ث��ورة  ���ص��الح،  ب��ال 
االأول  يف  ج��دي��د  مك�صيك  �صيولد 

من يوليو؟

اأكادميي يحّلل الرهان
    يقول امل��وؤرخ لورينزو ماير من 
مك�صيكو،  دي  ك��ول��ي��ج��ي��و  ج��ام��ع��ة 
مركز جامعي مرموق يف العا�صمة: 
دميقراطية  دول������ة  يف  ك���ن���ا  “لو 
ط��ب��ي��ع��ي��ة، مي��ك��ن��ن��ا ال���ت���ح���دث عن 
جمّرد انعطاف نحو الي�صار.. لكن 
تكمن يف  االن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  اأهمية 

جهة اأخرى:
    عام 2000، انتخب املك�صيكيون 
في�صينتي  ���ص��خ�����س  يف  ال���ي���م���ني، 
نظام احلزب  للخروج من  فوك�س، 
املوؤ�ص�صاتي  الواحد احلزب الثوري 
ودخول الدميقراطية، لكن النظام 
ولي�س  ال�صكل،  تغري  لقد  ا�صتمر: 
هي  االن��ت��خ��اب��ات  وه���ذه  امل�صمون. 
فر�صة ثانية لتغيري النظام.. اإنها 

انتفا�صة انتخابية قادمة«. 
ال�����ع�����دي�����د من  غ�����������رار  وع������ل������ى    
امل��ك�����ص��ي��ك��ي��ني، ف����اإن ل���ورن���زو ماير 
تزوير  ح��دوث  احتمال  ي�صتح�صر 
كبري من اأجل اإعاقة و�صول لوبيز 

اأوبرادور اإىل الرئا�صة.

انهيار �صعبية و�صاأم املك�صيكيني من 
�صبعة  طيلة  عليها  هيمن  �صلطة، 
املوؤ�ص�صاتي،  الثوري  احل��زب  عقود 
 2000 من  اليمني  مع  بالتناوب 

اإىل 2012. 

جولة واحدة
   وه����ذا ال�������ص���اأم ن��ف�����ص��ه ه���و الذي 
اأغلبية  ثقة  اأوب���رادور  لوبيز  مينح 
�صتتم  ان��ت��خ��اب��ات  يف  امل��ك�����ص��ي��ك��ي��ني، 
اإىل  وب��االإ���ص��اف��ة  واح����دة.  دورة  يف 
�صتدور  ال��رئ��ا���ص��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 
اأي�صا،  املقبل  يوليو  م��ن  االأول  يف 
االنتخابات الت�صريعية واالإقليمية 
وال��ب��ل��دي��ة، االأم���ر ال���ذي ميكن اأن 

بالزعيم  وت����ق����ارن����ه  ت�������ص���ّل���ط���ّي���ة، 
الفنزويلي ال�صابق هوغو �صافيز. 

من  ال���ن���ه���ائ���ي���ة  امل����رح����ل����ة  ويف     
احل��م��ل��ة، وّق����ع ال��ع��دي��د م���ن كبار 
املليارات  واأ�صحاب  االأعمال  رجال 
باالنتماء  ام��ل��و  ي��ت��ه��م��ه��م  ال���ذي���ن 
وّقعوا  ال�صهرية،  املافيا   - للنخبة 
ر�صائل حثوا فيها موظفيهم بعدم 
الت�صويت ل�صالح املر�صح الي�صاري، 

الذي �صيقود البلد خل�صارته.
“قريب  بعنوان  مقال  ول��ك��ن، يف    
�صافيز”،  ع����ن  ب���ع���ي���د  ل������وال  م����ن 
تالحظ �صحيفة نيويورك تاميز، 
اال�صبانية،  ب��ال��ل��غ��ة  ن�����ص��خ��ت��ه��ا  يف 
ال��ع��ك�����س مت���ام���ا، ك��م��ا ا����ص���ار عديد 

على  “االملوفري�س”      واأتباعه، 
ب���اأن���ه ه���و اخليار  ق��ن��اع��ة را���ص��خ��ة 
الوحيد للتغلب على الف�صاد الذي 
ينخر هياكل ال�صلطة، كما يتجلى 
م��ن ت��ك��ّرر ال��ف�����ص��ائ��ح ال��ت��ي تطال 
ح��ك��ام ال��والي��ات وال��رئ��ي�����س نف�صه، 

االأقل �صعبية يف كل الع�صور.

العفو عن �سغار التجار
ي��ل��ق��ي لوبيز      خ��ط��ي��ب م��ت��م��ي��ز، 
ب�صال�صة  النارية  خطبه  اأوب���رادور 

يعّمق هذا االنعطاف اإىل الي�صار.
   »ان املك�صيكيني ي�صتحقون تغيريا 
باديال،  روث  ي���ق���ول  حقيقيا”، 
للوبيز  متحم�صا  وموؤيدا  متقاعد 
اأوب����������رادور يف اج���ت���م���اع ح��ا���ص��د يف 
مك�صيكو  �صمال  �صناعية  �صاحية 
���ص��ي��ت��ي وم���ع���ق���ل احل������زب ال���ث���وري 
ت�صرقنا،  “احلكومة  املوؤ�ص�صاتي. 
يف  ي�صرقوننا،  ال��ك��ب��ار  امل�����ص��وؤول��ون 
ح��ني ي��ق��رتح ام��ل��و ال��ت��خ��ل�����س من 

امتيازاتهم«.

االأمني الهادف الإنهاء احلرب بني 
الكارتالت واجلرمية املنظمة التي 
�صّنها عام 2006 الرئي�س ال�صابق 
اأكر  فيليبي كالديرون، وح�صدت 
م����ن م��ئ��ت��ي األ������ف ق���ت���ي���ل.. احلب 
وال�صلم، يرد املو: احلب وال�صلم، 
ع��ب��ارة ط��وره��ا وي���ردده���ا الحتواء 
خ�صومه  ب���اإه���ان���ة  ال���ق���دمي  ول���ع���ه 

و�صتمهم.
    ت���رى ال��ق��ط��اع��ات امل��ح��اف��ظ��ة يف 
�صعبوية  �صخ�صية  اأوب��رادور  لوبيز 

ت��ل��ه��ب اجل���م���اه���ري، م��ه��اج��م��ا ما 
لكن  ال�صلطة”.  “مافيا  ي�صّميه 
اأث���ن���اء امل��ن��اظ��رات امل��ت��ل��ف��زة، يظهر 
للدفاع  مّيال  غري  ب��ارد  كمتحدث 
اأن  مب��ج��رد  ينكم�س  اأف���ك���اره،  ع��ن 

يوجه اليه النقد. 
    ويتاأ�صف املعلقون على عدم قدرته 
القا�صي  اق���رتاح���ه  ت��ف�����ص��ري  ع��ل��ى 
ال�صغرية  االأي������دي  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ف��و 
لع�صابات االجتار باملخدرات، رغم 
ان هذا املقرتح، هو دعامة م�صروعه 

خو�صيه اأنطونيو ميادي يدفع ثمن انهيار �صعبية ال�صلطة املو االوفر حظا يف االنتخابات

هل ينعطف املك�صيكيون اىل الي�صار ريكاردو اأنايا اأقرب مناف�صيه

قريب من لول.. بعيد عن �سافيز:

املو، خم�سرم يج�سد اأمل التغيري يف املك�سيك...!
احتمال حدوث تزوير كبري من اأجل اإعاقة و�سول لوبيز اأوبرادور اإىل الرئا�سة

غياب اخلطاب املعادي لالإمربيالية 
واملناه�س للراأ�ســـمالية يف مواقفـه

متنحه ا�ستطالعات الراي 
ال�سدارة بفارق عري�ض على مناف�سيه

هذه النتخابات فر�سة ثانية لتغيري 
النظــام وانتفا�ســة انتخابية قادمــة

انت�ساره �سيكر�ض انعطاف املك�سيك اىل الي�سار وهي �سابقة منذ عدة عقود

•• الفجر – خرية ال�سيباين

 •• �سيدين-اأ ف ب:

ات���ه���م زع���ي���م امل���ع���ار����ص���ة ال�����ص��اب��ق يف 
افرجت  ال��ذي  اإبراهيم  اأن��ور  ماليزيا 
ا�صرتاليا  اأخ�������ريا،  ال�����ص��ل��ط��ات  ع��ن��ه 
بالتواطوؤ يف ق�صايا الف�صاد التي يتهم 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�����ص��اب��ق جن��ي��ب عبد 
كانبريا  داعيا  بالتورط فيها،  الرزاق 
ب��الده �صرطي متورط يف  اىل ت�صليم 

ف�صيحة جرمية قتل.
ودان اأنور �صيا�صة ا�صرتاليا “الفا�صدة” 
التي  ال���رزاق  عبد  جنيب  اإدارة  جت��اه 
خ��رج��ت م��ن احل��ك��م ب��ع��د ه��زمي��ت��ه يف 

االنتخابات التي جرت ال�صهر املا�صي. 
وق��ال اأن��ور، ال��ذي �صجنه جنيب يف 2015 واأف��رج عنه 
الدوام  على  ت�صدر  كانت  ا�صرتاليا  اإن  االنتخابات،  بعد 

ت�صريحات داعمة ب�صدة الإدارة جنيب.
وا�صار اأنور اىل ق�صية معروفة تتعلق ب�صرطي موقوف 
حاليا يف ا�صرتاليا وكان فر من ماليزيا بعد احلكم عليه 
باالإعدام الإدانته بقتل عار�صة اأزياء منغولية على �صلة 

فيها  ت��ورط��ت  ك��ب��رية  ف�����ص��اد  بق�صية 
املنغولية  وق��ت��ل��ت  جن���ي���ب.  ح��ك��وم��ة 
التنتويا �صاريبو التي قيل اإنها طلبت 
مبلغا من املال لقاء عملها مرتجمة 
يف م��ف��او���ص��ات ���ص��راء غ��وا���ص��ات بني 
فرن�صية،  و�صركة  املاليزية  احلكومة 
جثتها  ت��ف��ج��ري  ومت  ال���ن���ار  ب���اإط���الق 
مب���ت���ف���ج���رات ق������رب ك�����واالمل�����ب�����ور يف 

.2006
�صي”  ب���ي  “ايه  الإذاع�����ة  اأن�����ور  وق����ال 
الأن  االأوان  “اآن  اجلمعة  االأ�صرتالية 
بع�س  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  اأ���ص��رتال��ي��ا  ت��ق��ب��ل 
تلويثها  مت  اخل���ارج���ي���ة  ���ص��ي��ا���ص��ت��ه��ا 
من  الكثري  ويعتربها  وا���ص��ح،  ب�صكل 
واأفعاال  ف�صاد  جرائم  مع  ت�صاحما  او  تاآمرا  املاليزيني 

اإجرامية” اأخرى.
وتابع “لذا اعتقد اأن ال�صلطات اال�صرتالية بحاجة لبذل 
اأق�صى ما يف جهدها ل�صمان ت�صحيح ذلك وهذا يعني 
اأن ال�صرطي ال�صابق �صريول ازهار عمر يجب ال�صماح له 

بالعودة” اإىل ماليزيا.

ابراهيم يتهم ا�سرتاليا بالتواطوؤ يف الف�ساد مباليزيا  ملك الأردن يجمد قرار احلكومة برفع اأ�سعار املحروقات
•• عمان-اأ ف ب:

اأوعز العاهل االأردين عبداهلل الثاين اىل احلكومة االردنية 
امل��ح��روق��ات وال��ك��ه��رب��اء التي  بتجميد زي����ادة االأ���ص��ع��ار ع��ل��ى 
اأقرتها، “نظرا للظروف االقت�صادية” خالل �صهر رم�صان، 
عدة  وم���دن  ع��م��ان  �صهدتها  �صعبية  احتجاجات  بعد  وذل���ك 

خالل ال�صاعات املا�صية.
اال�صا�صية  امل��ح��روق��ات  اأ�صعار  زي���ادة  ق���ّررت  احلكومة  وك��ان��ت 
 4،7% ب��ني  ت���راوح���ت  وال���ك���از بن�صب  ال��ب��ن��زي��ن وال�����ص��والر 
و%5،5 والكهرباء بن�صبة %19، ما اأثار غ�صب االردنيني 
الذين خرج املئات منهم اىل ال�صوارع م�صاء اخلمي�س وحتى 

�صاعات فجر ام�س اجلمعة، مطالبني باإ�صقاط احلكومة.
اهلل  عبد  امللك  ان  فيه  ج��اء  ر�صمي  بيان  ام�س  ظهر  و���ص��در 
الثاين “اأوعز للحكومة بوقف قرار تعديل ا�صعار املحروقات 

والكهرباء«.
الر�صمية  االردن��ي��ة  االن��ب��اء  وكالة  بثته  ال��ذي  للبيان  ووفقا 
فان رئي�س الوزراء هاين امللقي وجه كتابا للوزراء  “برتا”، 
جاء فيه “باإيعاز من جاللة امللك، بوقف العمل بقرار جلنة 
�صهر  االق��ت�����ص��ادي��ة يف  ل��ل��ظ��روف  ن��ظ��را  امل��ح��روق��ات  ت�صعري 

رم�صان املبارك«.

وكانت الوكالة اأوردت يف وقت �صابق خرب رفع “�صعر بنزين 
الواحد  للرت  دوالر   1،2 نحو  فل�صا   860 اىل   90 اأوك��ت��ان 
اأوكتان  والبنزين  دوالر،   1،14 نحو  فل�صا   815 من  ب��دال 
95 اىل 1100 فل�س للرت 1،55 دوالر بدال من 1050 

فل�صا نحو 1،4 دوالر«.
ومت رفع �صعر “مادتي الكاز وال�صوالر اىل 645 فل�صا للرت 

)0،91 دوالر( بدال من 615 فل�صا )0،87 دوالر(«.
اال�صا�صية  امل��ح��روق��ات  �صعر  ع��ل��ى  اخل��ام�����ص��ة  ال���زي���ادة  وه���ي 

والكهرباء منذ بداية العام.
الوزراء  رئا�صة  مبنى  ق��رب  �صخ�س  األ��ف  م��ن  اأك��ر  وجتمع 
اجلمعة  فجر  �صاعات  وحتى  اخلمي�س  م�صاء  عمان(  )و�صط 
���ص��ي��ارات��ه��م يف  ال��ب��ع�����س  ت���رك  ال���ق���رار، فيما  حمتجني ع��ل��ى 
الزالتها  برافعات  لال�صتعانة  االمن  عنا�صر  دفع  ما  ال�صارع 

من الطريق، بح�صب ما افاد مرا�صل وكالة فران�س بر�س.
املحتجني  ع�����ص��رات  ق���ام  ع��م��ان،  ���ص��رق  يف منطقة ط��ربب��ور 
وعلقوا  الطريق  و�صط  وتركها  �صياراتهم  حمركات  باإطفاء 

الفتات �صغرية كتب عليها “�صّف واطفي«.
اإرب����د وع��ج��ل��ون )���ص��م��ال( خ���رج ع�����ص��رات املحتجني اىل  ويف 
فيما  م�صتعلة،  ب���اإط���ارات  ال��ط��رق  بع�س  وق��ط��ع��وا  ال�����ص��وارع 
والكرك  ع��م��ان  غ��رب  �صمال  ال��واق��ع��ة  ال�صلط  م��دن  �صهدت 

�صارك  احتجاجية  وقفات  )جنوب(  ومعان  العا�صمة  جنوب 
حيث  من  عربيا  االأول  املركز  عمان  واحتلت  الع�صرات.  بها 
لدرا�صة  وف��ق��ا  ع��امل��ي��ا،  وال��ع�����ص��ري��ن  وال��ث��ام��ن  املعي�صة  غ���الء 

ن�صرتها موؤخرا جملة “ذي ايكونوم�صت«.
العام  مطلع  الفقر  ن�صبة  ارتفعت  الر�صمية،  لالأرقام  ووفقا 
%18،5 يف  البطالة اىل  ن�صبة  ارتفعت  %، فيما   20 اىل 
بلد يبلغ فيه معدل االجور ال�صهرية فيه نحو 600 دوالر 

واحلد االدنى لالأجور 300 دوالر.
وا�صعة من قطاعات  املا�صي م�صاركة  االربعاء  االردن  و�صهد 
احتجاجا  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ات  ل��ه  دع���ت  اإ����ص���راب  يف  خمتلفة 
احلكومة  اأق��رت��ه  ال��ذي  الدخل  �صريبة  قانون  م�صروع  على 

موؤخرا.
املا�صية  ال��ث��الث  ال�صنوات  يف  اإج����راءات  احلكومة  وات��خ��ذت 
طالب  ال���ذي  ال���دويل  النقد  �صندوق  لتوجيهات  ا�صتجابة 
على  احل�صول  م��ن  متكنها  اقت�صادية  ب��اإ���ص��الح��ات  اململكة 
وجتاوز  متفاقمة  اقت�صادية  اأزم���ة  ظ��ل  يف  ج��دي��دة  ق��رو���س 

الدين العام 35 مليار دوالر.
اأ�صعار اخلبز وفر�صت  العام احلايل  وزادت احلكومة مطلع 
�صرائب جديدة على العديد من ال�صلع واملواد بهدف خف�س 

الدين العام.
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•• �سنغافورة-رويرتز:

اخل�صائر  االآجلة  النفط  عقود  عو�صت 
لكن  ام�س  �صابق  وقت  يف  �صجلتها  التي 
الرتاجع  اإىل  يتجه  االأم��ري��ك��ي  اخل���ام 
ل��الأ���ص��ب��وع ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل حتت 
�صغط اإنتاج الواليات املتحدة والتوقعات 

بزيادة اإنتاج اأوبك.
الو�صيط  ت��ك�����ص��ا���س  غ�����رب  خ�����ام  وزاد 
 67.15 اإىل  ���ص��ن��ت��ا   11 االأم���ري���ك���ي 
دوالر للربميل بحلول ال�صاعة 0702 
بتوقيت جرينت�س، متعافيا من امل�صتوى 
اجلل�صة  خ��الل  �صجله  ال��ذي  املنخف�س 
عندما بلغ 66.81 دوالر للربميل بعد 
اأن هبط نحو اثنني باملئة يوم اخلمي�س. 
مزيج  العاملي  القيا�س  خ��ام  ي�صجل  ومل 
ال�صابقة،  برنت تغريا يذكر يف اجلل�صة 
اإىل  ال����ي����وم  ���ص��ن��ت��ا   16 ارت����ف����ع  ل���ك���ن���ه 
اأن جرى  بعد  للربميل  دوالر   77.72
ت��داول��ه ع��ل��ى ان��خ��ف��ا���س ع��ن��د 77.36 

دوالر للربميل اليوم.
الو�صيط  ت��ك�����ص��ا���س  غ���رب  خ���ام  وي��ت��ج��ه 
االأمريكي هذا االأ�صبوع اإىل االنخفا�س 
1.5 باملئة بعدما هبط االأ�صبوع املا�صي 
برنت  يتجه  بينما  باملئة،  خم�صة  بنحو 

الفارق  ليو�صع  باملئة   1.3 االرتفاع  اإىل 
بني اخلامني.

وي��رت��ف��ع اإن���ت���اج اخل����ام االأم���ري���ك���ي اإىل 
العام  اأواخ�����ر  م��ن��ذ  قيا�صية  م�����ص��ت��وي��ات 
الطاقة  معلومات  اإدارة  وقالت  املا�صي. 
تقرير  يف  اخل��م��ي�����س  ي����وم  االأم���ري���ك���ي���ة 
���ص��ه��ري ج��دي��د اإن االإن���ت���اج ق��ف��ز 215 
األف برميل يوميا اإىل 10.47 مليون 
رويرتز  م�صادر  واأبلغت  يوميا.  برميل 
القائد  ال�صعودية،  باأن  املا�صي  االأ�صبوع 
زيادة  تناق�صان  ورو�صيا  الأوب��ك،  الفعلي 
ب��ن��ح��و م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل يوميا  االإن����ت����اج 

فنزويال  اإن���ت���اج  ان��خ��ف��ا���س  ل��ت��ع��وي�����س 
العقوبات  اأث��ر  ب�صاأن  املخاوف  ومعاجلة 

االأمريكية على االإنتاج االإيراين.
كانت منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول 
تعهدوا  امل�صتقلون  واملنتجون  )اأوب���ك( 
مليون   1.8 مب��ق��دار  االإن���ت���اج  بخف�س 

برميل يوميا حتى نهاية 2018.
واأب����ل����غ م�������ص���در خ��ل��ي��ج��ي ع���ل���ى دراي�����ة 
ب��ال��ت��وج��ه��ات ال�����ص��ع��ودي��ة روي�����رتز يوم 
م�صتعدان  اجل���ان���ب���ني  ب������اأن  االأرب�����ع�����اء 
لتغطية  تدريجيا  االإم�����دادات  لتعديل 

النق�س املحتمل.

بدء العمل بنظام احلا�سبة الإيجارية يف عجمان اعتبارا من ام�ض
•• عجمان-وام: 

العمل  ب��دء  عن  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  اأعلنت 
الفعلي بنظام احلا�صبة االإيجارية لت�صديق العقود االإيجارية 
امل�صلحة  "ام�س" لتحقيق  االأول من يونيو  ال�صكنية بدءا من 

العامة و�صمانا حلقوق االأطراف املعنية.
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد  عبدالرحمن  �صعادة  واأك���د 
البلدية والتخطيط يف عجمان اأنه وفقا للقرار االأمريي رقم 
االإيجارية  العقود  ت�صديق  ر�صوم  ب�صاأن   2018 ل�صنة   13
بن  ع��م��ار  ال�صيخ  �صمو  ع��ن  وال�����ص��ادر  ال��دائ��رة  ل��دى  ال�صكنية 

حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي فاإن 
مقابل  �صتتقا�صاها  التي  الر�صوم  حتديد  على  تعمل  ال��دائ��رة 

ت�صديق عقود االإيجار ال�صكنية.
وبني اأن ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�س الدائرة اعتمد 
اآلية نظام احلا�صبة االإيجارية التي ترتكز على ح�صاب متو�صط 
القيمة االإيجارية للوحدة ال�صكنية املوؤجرة من ذات الفئة ويف 

ذات املنطقة املعنية.
من جانبه قال عمار عبدالكرمي اآل كايد مدير اإدارة التنظيم 
اإن فكرة احلا�صبة االإيجارية تعتمد على  االإيجاري يف الدائرة 
املباين  م�صتوى  ع��ل��ى  االإي��ج��اري��ة  القيمة  متو�صط  اح��ت�����ص��اب 

ملتو�صط  وي��ك��ون طبقا  ال���واح���دة  االأر�����س  ع��ل��ى قطعة  امل��ق��ام��ة 
نظام  اأن  اإىل  م�صريا  املت�صابهة..  للوحدات  االإيجارية  القيمة 
الوحدات  ع��دد  اأج��رة  ق�صمة  على  يعتمد  االإي��ج��اري��ة  احلا�صبة 
املت�صابهة من نف�س النوع يف املبنى ذاته اأو يف جمموعة مباين 
املن�صاة على قطعة االأر�س الواحدة على عدد الوحدات ليكون 
االأج��رة الذي يتم مبوجبه احت�صاب  الناجت هو قيمة متو�صط 

قيمة ت�صديق العقد املذكور �صابقا.
اليوم االول  اأن القرار يعد ملزما للم�صدق اعتبارا من  واأف��اد 
من يونيو اجلاري وي�صتثنى من هذا النظام العقود التي �صبق 

حتريرها قبل موعد اإطالق احلا�صبة االإيجارية.

الإمارات توؤمن 28 % تقريبا من 
احتياجات اليابان النفطية يف ابريل

•• طوكيو-وام:

ا�صتوردت اليابان من االإمارات 26.944 مليون برميل من النفط اخلام يف اإبريل 2018، ح�صب 
بيانات وكالة الطاقة واملوارد الطبيعية يف طوكيو.

ومتثل هذه الكمية ن�صبة 27.9 % من اإجمايل الواردات النفطية اليابانية، ح�صب الوكالة التابعة 
لوزارة االقت�صاد والتجارة وال�صناعة اليابانية.

وبلغت كمية النفط اخلام االإجمالية التي ا�صتوردتها اليابان خالل ابريل املا�صي 96.607 مليون 
برميل بلغت ن�صبة النفط العربي منها 88.4 %.

املفو�سية الأوروبية تقرتح �سيا�سة زراعية جديدة اأقل مركزية  

نيكي الياباين ينخف�ض يف تعامالت متقلبة 

•• بروك�سل-اأ ف ب:

ام�س  االأوروب��ي��ة  املفو�صية  قدمت 
م�صاعداتها  لتحديث  مقرتحاتها 
التاريخية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ال���زراع���ي���ة، 
ل��الحت��اد االأوروب������ي، حت��ت �صغط 
تراجع امليزانية، موؤكدة انها اب�صط 

واكر مرونة ومراعاة للبيئة.
 2013 يف  الكبري  اال�صالح  وبعد 
وتزايد  اجل��م��ي��ع،  ي��ق��ن��ع  ال����ذي مل 
لدعم  ال��ط��ارئ��ة  ال��ت��دخ��ل  عمليات 
ق���ط���اع���ات ا�����ص����رت ب���ه���ا االزم�������ة، 
�صيغة  ع�����ن  امل���ف���و����ص���ي���ة  ت���ب���ح���ث 
�صت�صمح مبزيد من املرونة يف منح 

ع��ل��ى ال��ن��ق��ط��ت��ني اال���ص��ا���ص��ي��ت��ني يف 
امل�صرتكة وهما  الزراعية  ال�صيا�صة 
امل�صاعدات املبا�صرة من جهة ودعم 
الريفية من جهة اخرى.  التنمية 
انخفا�س  ان  امل��ف��و���ص��ي��ة  وق���ال���ت 
م���ي���زان���ي���ة ال�������ص���ي���ا����ص���ة ال���زراع���ي���ة 
باملئة.  ال5  يتجاوز  ل��ن  امل�صرتكة 
ل��ك��ن م�����ص��ادر ع���دة ت��ع��رت���س على 
تاأخذ  انها ال  م��وؤك��دة  الن�صبة  ه��ذه 
يف االعتبار الت�صخم. ويرى هوؤالء 
ان االقتطاعات �صتكون حواىل 15 
10 باملئة  اك���ر م��ن  ب��امل��ئ��ة م��ن��ه��ا 
 25 من  واك��ر  املبا�صرة  للدفعات 

باملئة للتنمية الريفية.

مع  االأوروب��ي��ة  التنفيذية  ال�صلطة 
القطاع  يف  ت��ق��ب��ل��ه  ي�����ص��ع��ب  و���ص��ع 
اكرب م�صتفيد  يعد  ال��ذي  الزراعي 
االوروبية  االحت����اد  م��ي��زان��ي��ة  م��ن 
ال����ت����ي ي���ح�������ص���ل ع���ل���ى اك������ر من 
امليزانية  انخفا�س هذه  ثلثها، مع 
لتبلغ قيمتها   2021 اعتبارا من 
االجمالية 365 مليار يورو ل�صبع 
املفو�صية  و�صعت  لذلك  ���ص��ن��وات. 
ن����ظ����ام����ا حت�������دد ف����ي����ه االه���������داف 
وبناء  ب���روك�������ص���ل  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
باالإجراءات  الئ��ح��ة  تو�صع  عليها 
لالحت�صاب.  ال��ق��اب��ل��ة  وامل���وؤ����ص���رات 
ل��ل��دول االأع�����ص��اء عندئذ  ومي��ك��ن 

امل�صاعدات و�صمان دعم فعلي.
للزراعة  االوروب����ي  املفو�س  وق���ال 
هو  ال������ه������دف  ان  ه������وغ������ان  ف����ي����ل 

والتب�صيط". "التحديث 
من  نف�صها  عن  املفو�صية  وتدافع 
تاأميم"  "اعادة  اىل  ال�صعي  تهمة 
من  امل�صرتكة  ال��زراع��ي��ة  ال�صيا�صة 
قبل املزارعني والربملان االأوروبي.

املفو�صية  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  واك�������د 
التطوير  "بنموذج  كاتاينن  يركي 
اجلديد، �صنقدم مزيدا من الدعم 
لتح�صني  االع�������ص���اء  ال������دول  اىل 
فاعلية ال�صيا�صة ومراقبة نتائجها 
ب�صكل اف�صل". ويفرت�س ان تعمل 

املتوفرة  االأدوات  ه���ذه  ا���ص��ت��خ��دام 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه�������داف االأق������رب اىل 
والتزاماتها.  اخلا�صة  احتياجاتها 
العامة  الرئي�صية  االأه���داف  وب��ني 
تاأمني دخ��ل ع��ادل واإع���ادة التوازن 
الغذائية  ال�����ص��ن��اع��ات  ���ص��ل��ط��ات  يف 
والتنوع  الطبيعية  املواقع  وحماية 
االجيال  جت��دد  ودع��م  البيولوجي 

وحماية نوعية الغذاء وال�صحة.
و���ص��ي��ك��ون ع��ل��ى ك���ل دول����ة حتديد 
املالئمة  اال�صرتاتيجية  اخل��ط��ط 
بدرا�صة  امل��ف��و���ص��ي��ة  وت���ق���وم  ل���ه���ا. 
ثمانية  مهلة  خالل  اخلطط  هذه 
وابقي  ع��ل��ي��ه��ا.  وامل���واف���ق���ة  ا���ص��ه��ر 

•• طوكيو-رويرتز:

اأغ����ل����ق امل����وؤ�����ص����ر ن���ي���ك���ي ال���ي���اب���اين 
املكا�صب  تبدد  مع  ام�س  منخف�صا 
املبكرة  التعامالت  يف  حققها  التي 
بفعل بيع يف اأ�صهم كبرية واملخاوف 
ب�صاأن الر�صوم اجلمركية االأمريكية 
املوؤ�صر  وك��ان  امل��ع��ادن.  واردات  على 
بعدما  املبكرة  التعامالت  �صعد يف 
امل�صدرة  ال�����ص��رك��ات  اأ���ص��ه��م  ت��ل��ق��ت 
وهبط  ال��ني.  انخفا�س  م��ن  دعما 
باملئة   1.7 ريتيليتج  فا�صت  �صهم 
هبوط  يف  نقطة  بثالثني  واأ���ص��َه��م 
�صهم  انخف�س  بينما  نيكي،  املوؤ�صر 
ك���او ك����ورب ث��الث��ة ب��امل��ئ��ة وخ�صم 

9.3 نقطة من املوؤ�صر. وزاد املوؤ�صر 
باملئة   0.1 نطاقا  االأو�صع  توبك�س 
م�صجال 1749.17 نقطة. وقال 
ال��ت��ج��ارة االأم��ري��ك��ي ويلبور  وزي���ر 
ر�صوما  اإن  اخل��م��ي�����س  ي����وم  رو������س 
على  باملئة   25 ن�صبتها  جمركية 
على  باملئة  وع�صرة  ال�صلب  واردات 
من  ال��ق��ادم��ة  االأل��وم��ن��ي��وم  واردات 
واالحتاد  واملك�صيك  كندا  احللفاء 
التنفيذ  ح��ي��ز  �صتدخل  االأوروب�����ي 
وق�����ال حمللون  اجل���م���ع���ة.  ال���ي���وم 
االأ�صهم  ع��ل��ى  امل��ب��ا���ص��ر  االأث�����ر  اإن 
املخاوف  جت����دد  ج����راء  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
عاملية  جتارية  ح��رب  ن�صوب  ب�صاأن 

ما زال حمدودا اإىل االآن.

النفط يرتفع رغم �سغوط الإنتاج الأمريكي 

اليورو يتجه اإىل اإنهاء موجة خ�سائر 6 اأ�سابيع 
•• لندن-رويرتز:

اإنهاء  اإىل  متجها  اجلمعة  ام�����س  مكا�صبه  ال��ي��ورو  ع��زز 
انخفا�س  ب��ع��د  اأ���ص��اب��ي��ع  �صتة  ا���ص��ت��م��رت  خ�صائر  م��وج��ة 
العائد على ال�صندات االإيطالية يف اأعقاب تو�صل حزبي 
ب�صاأن احلكومة االئتالفية،  الرابطة و-5جنوم التفاق 

مما قلل املخاوف ب�صاأن اإجراء انتخابات فورية.
وهبطت العملة االأوروبية املوحدة يف وقت �صابق من هذا 
االأ�صبوع وارتفع العائد على ال�صندات االإيطالية، حيث 
اأكرب  عامني  اأجلها  التي  ال�صندات  على  العائد  �صجل 

زيادة يومية يف 26 عاما يوم الثالثاء.
حيث  اال�صتقرار،  بع�س  �صهدا  املا�صيني  اليومني  لكن 
عو�س اليورو خ�صائره بف�صل عدة اأمور من بينها جهود 
مما  ج��دي��دة،  انتخابات  اإج���راء  وجتنب  حكومة  ت�صكيل 

ينهى ا�صطرابات �صيا�صية ا�صتمرت ثالثة اأ�صهر.

1.1691 دوالر.  اليورو تغريا يذكر عند  ومل ي�صجل 
املوحدة  االأوروبية  العملة  تتجه  اأ�صبوعي،  اأ�صا�س  وعلى 
�صتة  ا�صتمرت  خ�صائر  منهية  باملئة،   0.3 االرتفاع  اإىل 

اأ�صابيع متتالية.
وارتفع موؤ�صر الدوالر اإىل 94.02 بعد اأن �صجل اأكرب 
زي����ادة ���ص��ه��ري��ة م��ن��ذ ن��وف��م��رب ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين 2016 
لكنه  مناف�صة.  عمالت  ت�صم  �صلة  مقابل  اأي��ار  مايو  يف 
اأ�صهر  �صتة  يف  م�صتوى  اأعلى  �صوب  جديد  من  تراجع 
ون�صف ال�صهر الذي بلغ 95.03 يف وقت �صابق من هذا 

االأ�صبوع.
و�صجل الدوالر الكندي 1.2936 دوالر مقابل الدوالر 

االأمريكي بعدما هبط 0.65 باملئة يف اليوم ال�صابق.
15 �صهرا عند  اأدنى م�صتوى يف  وبلغ البي�صو املك�صيكي 
20.050 بي�صو للدوالر يوم اخلمي�س و�صجل 19.85 

بي�صو للدوالر يف اأحدث قراءة.

بور�سة دبي للذهب وال�سلع ت�سجل اأحجام تداول 
قيا�سية و�سط تقلبات الأ�سواق العاملية

•• دبي -وام:

 2 بواقع  ت��داول  اأحجام  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  �صجلت 
 46.11 عن  تزيد  بقيمة  عقدا  و598  األفا  و163  مليون 
عدد  متو�صط  ليبلغ  مايو  �صهر  خ��الل  اأمريكي  دوالر  مليار 
بن�صبة  اليوم  يف  عقد   94،069 ال�صوق  يف  املتداولة  العقود 
الذهب  وا�صل عقد  �صنوي. كما  اأ�صا�س  51? على  بلغت  منو 
مع  ال��ق��وي  اأداءه  االإ�صالمية  ال�صريعة  م��ع  املتوافق  الوحيد 
تداول اأكر من 488 كيلوجراما من الذهب بقيمة 20.72 
مليون دوالر اأمريكي منذ اإدراج العقد يف بور�صة دبي للذهب 

وال�صلع يف 29 مار�س املا�صي.
حتى  عقد  مليون   9.3 م��ن  اأك��ر  البور�صة  ت��داول��ت  وبلغت 
املا�صي مع  العام  39? عن  ن�صبتها  بزيادة  العام  تاريخه هذا 
قيمة افرتا�صية تتجاوز 210 مليارات دوالر اأمريكي وحققت 
�صهر  يف  االأف�صل  االأداء  الهندية  الروبية  منتجات  جمموعة 

مايو .
و���ص��ج��ل��ت ال��ع��ق��ود االآج���ل���ة امل�����ص��ّغ��رة ل��ل��روب��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة اأعلى 

�صعيد  وعلى  عقد   108،986 بلغ  مفتوح  اهتمام  متو�صط 
جمموعة العمالت الرئي�صية ال�صت G6 �صجلت عقود اليورو 
 2012 نوفمرب  �صهر  لها منذ  �صهري  اأعلى م�صتوى  االآجلة 
اأع��ل��ى متو�صط  ب��االإ���ص��اف��ة ع��ل��ى  60،394 ع��ق��د  ت����داول  م��ع 

اهتمام مفتوح لها بلغ 2،659 عقد.
للذهب  دب��ي  ل�بور�صة  التنفيذي  الرئي�س  ميل  لي�س  وق���ال 
�صهرا  �صهدت  وال�صلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ص��ة  اإن   “  : وال�صلع 
اأحجامها  ب��ال��ت��داوالت م��ع من��و ق��وي يف  اآخ���ر ح��اف��اًل  قيا�صياً 
وقيمتها كما �صجل عقد الذهب الفوري املتوافق مع ال�صريعة 
باإطالقه موؤخرا معدالت منو قوية مما يعك�س  وال��ذي قمنا 

جاذبيته املتزايدة بني امل�صتثمرين واملتداولني » .
واأ�صاف : “ اإن حمفظة العمالت الرئي�صية ال�صت G6 حققت 
اأداء جيدا يف ظّل التقلبات الكبرية التي �صهدتها �صوق تداول 
املتوقع للدوالر  العمالت االأجنبية على خلفية االرتفاع غري 
ونحن  العاملية  التجارة  مناق�صات  اإىل  باالإ�صافة  االأم��ري��ك��ي 
العام  املتبقية من  الفرتة  النمو خالل  اإىل مزيد من  نتطلع 

وخا�صة بعد حتديث البنية التحتية للتداول واملقا�صة ».
توتال ت�ستبعد اإعفاء 

اأمريكيا مل�سروعها يف ايران 
 

•• باري�س-اأ ف ب:

باتريك  الفرن�صية  النفطية  توتال  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
االمريكية  ال�صلطات  من  اعفاء  على  احل�صول  امكان  ان  ام�س  بويانيه 
�صئيل جدا حتى تتمكن من موا�صلة م�صروعها الغازي ال�صخم يف ايران 

بعد اإعادة فر�س العقوبات االمريكية.
وقال بويانيه خالل اجلمعية العامة للم�صاهمني يف املجموعة يف باري�س 
لن يكون باإمكاننا موا�صلة امل�صروع ما مل نح�صل على اإعفاء من الواليات 

املتحدة، م�صيفا ان احتمال احل�صول عليه �صعيف جدا".
دوالر،  مليار   4،8 قيمته   2017 يوليو  مت��وز  يف  م��ربم  ات��ف��اق  وين�س 
%50،1 من الكون�صور�صيوم الذي يتوىل تطوير  على اأن متلك توتال 
11 من حقل فار�س اجلنوبي، تليها ال�صركة ال�صينية الوطنية  املرحلة 
للنفط "�صي ان بي �صي" )%30 من احل�ص�س( وااليرانية "برتوبار�س" 

.19،9%
لكن العمالق الفرن�صي حذر من اأنه �صي�صع حدا مل�صروعه يف ايران اذا مل 
يح�صل على ا�صتثناء من ال�صلطات االمريكية بدعم من فرن�صا واالحتاد 

االأوروبي.
اأعلن الرئي�س االمريكي دونالد ترامب االن�صحاب من  اأيار مايو   8 ويف 
االتفاق التاريخي الذي وقعته يف 2015 القوى العظمى مع اإيران التي 
للعقوبات  جزئي  رف��ع  لقاء  النووي  برناجمها  عن  التخلي  على  وافقت 

االقت�صادية الدولية املفرو�صة عليها.
ايران  على  االمريكية  العقوبات  فر�س  اإع��ادة  املتحدة  الواليات  واأعلنت 
وكذلك على كل ال�صركات التي تتعامل مع اجلمهورية االإ�صالمية. وامهل 

االمريكيون تلك ال�صركات 90 اىل 180 يوما للخروج من ايران.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /اإ�صناد للملكية الفكرية.
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:  20/ 02 / 2007م املودعة حتت رقم : 94787 
امل�صجلة بتاريخ :  13 /  02  / 2008م                 

با�ص��م:   م�صنع املرا�س لعبئة ال�صاي …
وعنوانه: الق�صيدات – املنطقة ال�صناعية  – االإمارات العربية املتحدة 

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�صاى والن وال�صكر والكاكاو والدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، التابيوكا وال�صاغو والن 
اال�صطناعي واخلبز والفطائر واحللويات املثلجة ، ع�صل النحل والع�صل االأ�صود ، اخلمرية وم�صحوق 

اخلبيز ، امللح واخلردل اخلل ، ال�صل�صال )التوابل( والبهارات ، الثلج ووقوعها فى الفئة 30.
الواق�عة بالفئة   : )30(

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن���ازل رقم : )1(

ا�صم مالك العالمة: م�صنع املرا�س لعبئة ال�صاي 
ا�صم املتنازل له : �صركة الع�صيد للتجارة العامة )�س ذ م م( .

تاري�خ انت�قال امللكية:  25/ 04/ 2018 
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2018/05/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  2  ي�ني� 2018 العدد 12341
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :
B-COFFEE : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 287276  بتاريخ : 2018/2/13
باإ�صم :  نا�صر معتوق حربي ثنية العامري

وع��ن��وان��ة :  اب��وظ��ب��ي ال��ع��ني ال��ه��ري وح����ده ب��ن��اي��ة دائ����رة ال�����ص��وؤون ال��ب��ل��دي��ة ب��ل��دي��ة ال��ع��ني االمييل: 
 0557322215 هاتف:  الهري  حديقة   nhayaan@gmail.com

�سورة العالمة

خدمات  وامل�صروبات  االطعمة  تقدمي  خدمات   43: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
االيواء املوؤقت.

.B-coffee و�صف العالمة :وجه يرتدي نظارة داخل دائرة وحتتها عبارة
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صالة بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   ال�شبت  2  ي�ني� 2018 العدد 12341
   اعالن حكم غيابي بالن�شر 

يف الدع�ى  رقم : 02/04064/2018 اإيجارات  
املحكوم له طالب االعالن / �صليم عبدالرحيم ح�صن الرئي�س 

العنوان : ور�صان بناية بي 20 حمل رقم 14 ور�صان االوىل ، ت : 0557038944 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه : ليال باراتوديل 

العنوان : برج الري�س 2 - �صقة رقم 105 - رقم االر�س : 317-1026 منخول 
منطوق احلكم : ال�صادر بجل�صة : 2018/5/30 

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري  
الزام املدعي عليه ب�صداد قيمة ال�صيكات املرجتعة مبلغ 42500 درهم 

الزام  املدعي عليه ب�صداد غرامة ال�صيكات املرجتعة مبلغ 4000 درهم 
الر�صوم وامل�صاريف : الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صروفات الدعوى 

ال  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  وملا كان هذا احلكم قد �صدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
   اعالن حكم غيابي بالن�شر 

يف الدع�ى  رقم : 02/04063/2018 اإيجارات  
املحكوم له طالب االعالن / �صليم عبدالرحيم ح�صن الرئي�س 

العنوان : ور�صان بناية بي 20 حمل رقم 14 ور�صان االوىل ، ت : 0557038944 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه : �صيفارا عبد الاليفا 

العنوان : برج الري�س 2 - �صقة رقم 701 - رقم االر�س : 317-1026 منخول 
منطوق احلكم : ال�صادر بجل�صة : 2018/5/30 

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري  
الزام املدعي عليه ب�صداد قيمة ال�صيك مبلغ 18250 درهم 

الزام  املدعي عليه ب�صداد غرامة ال�صيك  مبلغ 2000 درهم 
الر�صوم وامل�صاريف : الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صروفات الدعوى 

ال  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  وملا كان هذا احلكم قد �صدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/1348  جتاري جزئي
�صالينجات  الفقار علي  ذو   -2 ����س.ذ.م.م  الفنية  الطريق اجليد   -1  / املدعي عليه  اىل 
ك��ون��ه��ى م��وي��دي��ن جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/م�����ص��رف ال��ه��الل �����س.م.ع 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  ف��رج  علي  خمي�س  وميثله:عبدالعزيز 
بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )403693.26( درهم  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة حتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
 8.30 ال�صاعة   2018/6/6 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل 
�س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/1552  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بي ئي ديكت نورتي هاو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
اىل  باال�صافة  دره��م   )21391.13( مبلغ  لقاء  امل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي 
ال�صداد  ت��اري��خ:2011/12/20 حتى  اعتبارا من  �صهريا  بوافع %2.49  االتفاقية  الفائدة 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2018/6/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2018/556  جتاري جزئي
اىل اخل�صم املدخل / 1- �صركة رفاق خان لنقل و�صحن الب�صائع ���س.ذ.م.م 2- حممد 
رزاق حممد �صريف جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ا�صيا بنت عمر بن زكي افندي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة جتاري بالزام املدعي عليها واخل�صم املدخل 
 )127.050( وق��دره   مبلغ  ب�صداد  والتكافل  بالت�صامن  الثاين  املدخل  واخل�صم  االول 
والر�صوم  ال�صداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  درهم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2018/6/7 
اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  8.30 �س  ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2017/3079  جتاري جزئي 

ايلفن  ل�صركة  �صامن  وب�صفته  نف�صه  عن  اخرت  نيك  ح�صني  �صعيد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
زيرو للتجارة 2- �صركة يونيكوم لتجارة االدوات املنزلية ذ.م.م )�صركة ايلفن زيرو للتجارة 
�س.ذ.م.م �صابقا( جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
2018/3/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك �صادرات ايران )فرع( بالزام املدعي 
عليهما بالت�صامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )47.064.46( درهم 
والفائدة بواقع 9% من تاريخ:2017/9/6 وحتى ال�صداد التام والزمتهما بالت�صامن بالر�صوم 
وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2017/4112  جتاري جزئي 

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  االحبابي  عامر  علي  جابر  ف��الح  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/هو�صدار جيمي كوبري وميثله:نورة حممد مراد عبدالرحمن املازمي نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2018/4/18 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�صالح/ هو�صدار جيمي كوبري 1-بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)140.000( درهم قيمة ال�صيك �صند الدعوى والفائدة 9% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك 
خم�صمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  عليه  املدعي  والزمت  ال�صداد  متام  وحتى  يف:2017/9/4 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2018/786  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- جابر مع�صم للمواد الغذائية ���س.ذ.م.م 2- فينتورا غورميت لتجارة 
املثلج  النقل  املدعي/�صركة انظمة  ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  الغذائية  امل��واد 
���س.ذ.م.م وميثلها قانونا/بادام دن�صا كوبر وميثله:نورة حممد مراد عبدالرحمن املازمي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/5/10  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ �صركة انظمة النقل املثلج �س.ذ.م.م وميثلها قانونا/بادام دن�صا كوبر بالزام املدعي 
عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )11630( درهم والفائدة بواقع %9 
�صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2018/3/7 وحتى ال�صداد التام ف�صال عن الر�صوم 
. حكما مبثابة احل�صوري قابال  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
با�صم  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدع�ى رقم 2018/279  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- ال�صركة اال�صيوية ملواد البناء ذ.م.م 2- غوري �صوريندر �صينغ 3- هارميت �صينغ 
جوري 4- ا�صياتك ل�صناعة االن�صاءات املعدنية �س.ذ.م.م 5- ميتبو�س للنقل العام �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي بنك ابوظبي التجاري )فرع( مبا ان املدعي بنك ابوظبي التجاري 
بتاريخ:2018/5/16  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد  )ف��رع( 
احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�س 
فيها  املقدمة  وامل�صتندات  ال��دع��وى  ملف  على  االط��الع  مهمته  وتكون  ب��اجل��دول  ال��دور  �صاحب 
وماع�صى ان يقدمه اخل�صوم من ا�صول غري منكرة او �صور غري جمحودة للعقود واملرا�صالت او 
اي حمررات اخرى وكذا ال�صجالت والدفاتر وامل�صتندات ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم االربعاء 

 .ch2.E.22:املوافق:2018/6/6 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/869  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- الفا �صتار للدعاية واالع��الن ملالكها/رولدون انيل رول��دون 2- 
رولدون انيل رولدون ب�صفته كفيل موؤ�ص�صة الفا �صتار للدعاية واالعالن جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/�صركة اخلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
والتكافل مببلغ وقدره )946389.43( درهم الزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن 
بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ت�صجيل الدعوى وحتى 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س 
املوافق 2018/6/7 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/614  جتاري كلي

 -3 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  بيربك�س   -2 ذ.م.م  العاملية  بيربك�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
عبداجلبار كمايل عثمان 4- حممد يا�صر عبداجلبار عبداجلبار جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم مببلغ 
االتفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )1.541.310.00( وق��دره 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�صافة  �صنويا   %10 بواقع  املبلغ  هذا  على 
اال�صتحقاق الواقع يف:2017/10/3 وحتى متام ال�صداد. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
اأو من  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة   2018/6/3
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدع�ى 2018/192  تظلم جتاري
ان  االق��ام��ة مب��ا  �صريف جمهول حم��ل  / 1-حم��م��د حميد اهلل  املتظلم �صده  اىل 
اعاله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  /بنك  املتظلم 
ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/246 امر على عري�صة 
ال�صاعة  املوافق 2018/6/3    يوم االحد  لها جل�صة  وامل�صاريف. وح��ددت  والر�صوم 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  �س   09.30
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدع�ى 2017/56  ا�شتئناف تنفيذ عمايل    

�س.ذ.م.م  بروكرز  ان�صوران�س  ليفيبلو�س   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
وي�صتلى  ب���ارى  / ج��ام��ى  امل�صتاأنف  ان  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
ا�صتاأنف/  قد  ال�صويدي  عبداهلل  عبدالوهاب  علي  وميثله:عبداهلل 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/4289 تنفيذ عمايل - وحددت 
ال�صاعة 17.30 م�صاءا   املوافق 2018/6/13  لها جل�صه يوم االربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم  بالقاعة رقم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1557  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ال�صطر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول 
علي   احمد  الدين  �صعد  حممود   / امل�صتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
عمايل   2017/3437 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احلكم  ا�صتاأنف/  ق��د 
جزئي بتاريخ:2017/8/10 وحددت لها جل�صه يوم االثنني  املوافق 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/6/11
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/65  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ايدوال للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف / حم��م��د ع��ل��ي ع��ل��ي ال��ن��ج��ار  قد 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/5218 عمايل 

جزئي بتاريخ:2018/1/9     
وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س  املوافق 2018/6/7 ال�صاعة 11.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1442  جتاري جزئي
بوغو�س  كوركني   -2 ذ.م.م  املالحية  للخطوط  ال��ع��راق  عليه/�صركة  املدعي  اىل 
وزيوت  ال�صحوم  ل�صناعة  املدعي/مكنة  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ك��ورك��ني 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ازم  ح�صني  علي  حممد  وميثله:فاطمة  ذ.م.م  التزليق 
وقدره  مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
)262053( درهم والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى 
يوم  جل�صة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  ال��ت��ام  ال�صداد 
اخلمي�س املوافق:2018/6/7 ال�صاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1628  جتاري جزئي
�صاكو  بايامباليل  ك��وراه   -2 ����س.ذ.م.م  لوجي�صتيك�س  واي��ز  عليه/تراي  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/م�صرف الهالل �س.م.ع وميثله:عبدالعزيز 
خمي�س علي فرج ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )333165.16( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
يوم  لها جل�صة  املعجل بال كفالة.وحددت  بالنفاذ  و�صمول احلكم  املحاماة  واتعاب 
لذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:08:30���س  امل���واف���ق:2018/6/21  اخلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1484  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�صيجما انرتبراي�صز ميدل اي�صت �س.ذ.م.م 2- �صاتفيندر �صينغ جيان 
امربو�س  ب��رادي��ب  جيفان   -4 �����س.ذ.م.م  انترييز  الريحان  ع��ود   -3 �صينغ  مقار  �صينغ 
رودريجو�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن قد 
ت�صمني  دره��م   )185135( وق��دره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام 
عليهم بالت�صامن والت�صامم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق الواقع يف:2014/11/20 وحتى ال�صداد التام.وحددت 
 ch.1.C.14:لها جل�صة يوم االحد املوافق:2018/6/10 ال�صاعة:08:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2018/1513 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ �����ص����ده/1- ال�����ص��رح ل��ل��م��ق��اوالت ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الغاز  وت��وزي��ع  لتعبئة  االخ���وة  التنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأقام  قد  ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  ذ.م.م وميثله:حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )114845( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2016/674 تنفيذ عقاري

املنفذ �صده/1- رجاء حممد ممتاز اخل��وام جمهول حمل االقامة  اىل 
علي  وميثله:ح�صني  عبداحلميد  خالد  التنفيذ/عميد  طالب  ان  مب��ا 
�صقة  اخلا�صة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم  لوتاه  عبدالرحمن 
�صكنية - املنطقة مر�صى دبي - رقم االر�س 135 - ا�صم املبنى:وي�صت �صايد 
مارينا - رقم العقار 110 - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )29451.76( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

  يف الدع�ى رقم 2018/1717 تنفيذ جتاري
م�صطفى  مديرها  وميثلها  ذ.م.م  العامة  للتجارة  خ�صري  اخ��وان  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبا�س خ�صري 2- م�صطفى عبا�س خ�صري ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية �صركة اخوان خ�صري 
للتجارة العامة ذ.م.م  3- �صركة كيا�صا للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/مهدي عبا�س 
�صيد حممود   - ���س.م.ح وميثلها مديرها  الكويت  اب��راج   -5 احتادية  عبا�س  4- مهدي  احتادية 
ايران  ملي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ج��اوي��د  علي  �صيد   -6 ج��اوي��د 
وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام 
املنفذ �صده االول والثاين والثالث والرابع بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1447229( درهم والزام 
املنفذ �صدهم االول والثاين واخلام�س وال�صاد�س ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1543676( درهم 
والزام املنفذ �صدهم االول والثاين بالت�صامن ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )35571.43( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/119  ا�شتئناف مدين    
حمل  جم��ه��ول  زي��ن  �صيد  ح�صني  ام��ت��ي��از  �صيد   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف / �صركة دبي للتاأمني )�صركة م�صاهمة عامه( قد 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/1885 مدين جزئي 

بتاريخ:2018/1/24 
ال�صاعة 10.00 �صباحا   املوافق 2018/7/8  وحددت لها جل�صه يوم االحد 
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/2229  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- افق الذهبية للمالحة وال�صحن ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:ب�صار  فيدو  بوثان  كويا  عمر  التنفيذ/عريفة  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام   قد  امل�صايبة   ابراهيم  علي  عبداهلل 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28796( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.   ر�صوم خلزينة  درهم   )2739( مبلغ  اىل  باال�صافة  املحكمة  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدع�ى 2018/248  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / 1-نوؤا�س احمد عبدالغفور جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام 
االم��ر على  ال�صادر يف  القرار  اع��اله ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  عليكم 
وامل�صاريف.  والر�صوم  جت��اري   عري�صة  على  ام��ر   2018 ل�صنة   302 رق��م  عري�صة 
وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2018/6/10   ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/405  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- اأفنان يون�س موال  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�صتاأنف / �صركة داماك العقارية �س.ذ.م.م  قد ا�صتاأنف/ احلكم 
ال�صادر بالدعوى رقم 2017/256 عمايل كلي بتاريخ:2018/2/15     
وحددت لها جل�صه يوم االثنني  املوافق 2018/6/25 ال�صاعة 10.00 
او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �صباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12341 بتاريخ 2018/6/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدع�ى 2018/242  اح�ال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- احمد علي عي�صى نظر حممد البلو�صي جمهول حمل االقامة 
املفتول قد  ب�صرى منت�صر وميثله:خليفة عبداهلل حممد خليفة  املدعي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها طالق لل�صرر والهجر وعدم االنفاق والزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية �صابقة والزامه بدفع موؤخر ال�صداق والزامه 
بنفقة متعة. وحددت لها جل�صة يوم  االثنني املوافق  2018/6/4   ال�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة رقم )6(  يف مبنى االحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي
بطولة جيمي جورج للكرة الطائرة يف اأبو ظبي تفتتح غدا

اأب���و ظ��ب��ي البطولة  ال��ه��ن��دي االج��ت��م��اع��ي يف  ك���رياال  ينظم م��رك��ز 
الرم�صانية ال�صنوية للكرة الطائرة على كاأ�س جنم الكرة الطائرة 
الهندي العاملي جيمي جورج والتي تفتتح يوم االأحد املقبل مبالعب 
اإقامتها تخليدا  ، والتي تتجدد  اأب��و ظبي  االإم���ارات يف  ت��راث  ن��ادي 
العب  ج��ورج  جيمي  الهندي  ال��دويل  الطائرة  الكرة  جنم  لذكري 
نادي الوحدة ال�صابق يف اأبو ظبي والتي يحر�س على تنظيمها مركز 
كرياال الهندي االجتماعي»KSC« يف اأبو ظبي بالتعاون مع مركز 
االإم��ارات العربية املتحدة لل�صرافة ، والتي ت�صهد م�صاركة 6 فرق 
تتمثل يف فرق اأن اأم �صي هيلثكري، وي بي اأ�س هيلثكري، اأو�صيان كينغ، 

خان كلوب، اأونلي فري�س دبي، وبن �صوبي دبي.
ال���ذي عقد  امل��ن��ظ��م��ة خ���الل م��وؤمت��ره��ا ال�صحفي  ال��ل��ج��ن��ة  واأك�����دت 

الفرق  اأبو ظبي جاهزية  االأول مبركز كرياال االجتماعي يف  اأم�س 
يف  الدوليني  املواطنني  الالعبني  العديد من  ت�صم  التي  للبطولة 
مقدمتهم العبي فريق نادي الوحدة ،وعدد من اجلن�صيات ال�صقيقة 
والهند  العربية  ال���دول  وبع�س  ال��دول��ة  م�صتوى  على  وال�صديقة 
الذين لعبوا بجانب )جيمي جورج ( اأف�صل العب يف اآ�صيا ،مما ي�صهم 
يف ارتفاع امل�صتوى الفني للبطولة التي يح�صل فيها الفريق الفائز 
بلقب البطولة على »كاأ�س مركز االإمارات العربية املتحدة لل�صرافة 
الذهبي« ومبلغ 20 األف درهم ، بينما يح�صل الفريق الفائز باملركز 
اإىل  باالإ�صافة  الف�صي«  التذكاري  ما�صرت  اأي��وب  »كاأ�س  على  الثاين 
15000 األف درهم.. وتبداأ املباريات اعتبارا من ال�صاعة التا�صعة 

م�صاءا يوميا وفقا لالئحة االحتاد الدويل للكرة الطائرة.

تخطوا 12 عائقًا على م�سافة 5 كلم

الليلي« نا�ض  »حتدي  انطالقة  يد�سنون  م�ساركًا   930
عبد العزيز بن حميد النعيمي يتقدم الريا�سيني يف مناف�سات الفردي.. و760 يكملون فئة الفرق الليلة

اأم�س االأول ب�صالة  اأقيمت  التي  االأول 
نادي دبي الأ�صحاب الهمم، حيث تاأهل 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ق��م��ة املجموعة  ال��ن��ي��اب��ة 
الو�صافة  ويف  ن����ق����اط   8 ب���ر����ص���ي���د 
نقاط،   7 بر�صيد  دب��ي  �صرطة  ف��ري��ق 
واالأن�صاري  دي��وا  البطولة  من  وخ��رج 
فيما  ل��ل��ري��ا���ص��ة،  ك��ي  وج���ي  لل�صرافة 
تاأهل من املجموعة الثانية بلدية دبي 
االأول  املركز  نقاط حمتال   8 بر�صيد 
خلدمات  دب��ي  ف��ري��ق  معه  �صعد  فيما 
وودع  ن���ق���اط،   7 ب��ر���ص��ي��د  االإ����ص���ع���اف 
ال��ب��ط��ول��ة م���ن ه���ذه امل��ج��م��وع��ة هيئة 
الطرق واملوا�صالت وهيئة �صحة دبي 
الدور  يف  ويلتقي  لل�صفريات.  ودن��ات��ا 
االأحد  غ��دا  للبطولة  النهائي  ن�صف 
ب�����ص��ال��ة ن���ادي دب���ي الأ���ص��ح��اب الهمم، 
مع  الثانية  املجموعة  اأول  دب��ي  بلدية 
���ص��رط��ة دب���ي ث���اين امل��ج��م��وع��ة االأوىل، 
فيما يلتقي يف املواجهة الثانية النيابة 
دبي  ه��ي��ئ��ة  م���ع  االأوىل  اأول  ال���ع���ام���ة 
الثانية،  و���ص��ي��ف  االإ���ص��ع��اف  خل��دم��ات 
النهائية  للمباراة  ي�صعدان  والفائزان 
التي �صتقام يوم الثالثاء املقبل ب�صالة 
ند ال�صبا فيما �صيلعب اخلا�صران على 
امل���رك���زي���ن ال��ث��ال��ث وال����راب����ع ب��ع��د غد 
الهمم.  الأ�صحاب  دبي  ب�صالة  االثنني 
كانت اجلولة االأخرية من الدور االأول 
االأن�صاري  على  دي��وا  بفوز  انتهت  ق��د 
مل  ال���ف���وز  اأن  اإال   8-30 ل��ل�����ص��راف��ة 
يغري من موقف فريق ديوا الذي اأنهى 
الثالث  املركز  يف  البطولة  يف  م�صواره 
بر�صيد 6 نقاط، فيما جاء االأن�صاري 
نقاط،   5 ب��ر���ص��ي��د  ال���راب���ع  امل���رك���ز  يف 
مناف�صة  العامة  النيابة  ف��ري��ق  وع��رب 
ب�صهولة وفاز عليه،  جي كي للريا�صة 
للريا�صة  ك��ي  ج��ي  ل��ي��ودع   ،13-63
بينما  االأخ�������ري  امل����رك����ز  يف  ال���ب���ط���ول���ة 
الفوز ح�صم �صدارة املجموعة مل�صلحة 
ودع  الثانية،  املجموعة  ويف  النيابة.  
البطولة  لل�صحة  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  ف��ري��ق 
 ،2-20 دناتا  فريق  على  مريح  بفوز 
ي�����ص��ف��ع لفريق  ال����ذي مل  ال���ف���وز  وه���و 
ال�����ص��ح��ة ال��ت��ح��رك م��ن امل��رك��ز الرابع 
الذي اأنهى به الدور االأول ومن خلفه 
فيما  دن��ات��ا،  فريق  اخلام�س  امل��رك��ز  يف 
ال��ف��وز على  دب��ي يف  جن��ح فريق بلدية 
-64 بنتيجة  ل��الإ���ص��ع��اف  دب���ي  ف��ري��ق 
ال�صدارة  حت��دي��د  م��ب��اراة  وه��ي   ،24
للفريقني بعد تاأهلهما ر�صميا. ح�صر 
اليوم االأخري من الدور االأول، حممد 
رئي�س جمل�س  الهاملي  فا�صل  حممد 
الهمم،  اأ���ص��ح��اب  ري��ا���ص��ة  احت���اد  اإدارة 
جمل�س  رئي�س  بالرقاد،  جمعة  وث��اين 
الهمم،  الأ����ص���ح���اب  دب����ي  ن�����ادي  اإدارة 
وعدد من ال�صخ�صيات الريا�صية التي 
حتر�س دائما على التواجد يف النادي 

ملتابعة املباريات. 

لكل  اأدار ظهره  لكن احلظ  الوا�صحة 
م��ن ت��اي��ن��ان ودوج��ال���س ج��ون��ي��ور، كما 
ليدر  فريقه  ميلو  دي  ليوناردو  اأنقذ 
�صبورت من اأكر من هدف حمقق يف 

الدقائق االأخرية.

العا�سفة يفتقد جنميه برييت�س 
ودانييل لالإ�سابة

موجعة  �صربة  العا�صفة  فريق  تلقى 
ربع  اآ�س” يف  ك���ي  “ام  م��واج��ه��ة  ق��ب��ل 
نهائي بطولة كرة قدم ال�صاالت بدورة 
ال�صربي  جنميه  ب��ت��ع��ر���س  ال�����ص��ب��ا  ن��د 
دانييل  ال��ربازي��ل��ي  و  برييت�س  م��ارك��و 
م��ي��ن��دوك��ا دارو�����ص����ا ل���الإ����ص���اب���ة، حيث 
ك�صفت الفحو�صات الطبية التي خ�صع 
الإ�صابة  تعر�صهما  عن  الالعبان   لها 

يف الرباط ال�صليبي.
كرة  لبطولة  اجلديدة  اللوائح  ومتنع 
قدم ال�صاالت تعوي�س الالعب امل�صاب 
الدورات  يف  بذلك  ت�صمح  كانت  بعدما 
مدير  الطاهر  اأح��م��د  وق��ال  ال�صابقة، 
ف���ري���ق  ال��ع��ا���ص��ف��ة اأن����ه ك����ان ي���اأم���ل يف 
بالعبني  امل�صابني  الالعبني  تعوي�س 
املناف�صة  يف  حظوظه  لتعزيز  اآخ��ري��ن 
ت�صمح  ال��ل��وائ��ح ال  ان  اإال  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى 
ب���ه���ذا االأم�������ر وه�����و م����ا ي���ف���ر����س على 
بالعب  البطولة  موا�صلة  العا�صفة 
اأجنبي واحد وهو الربازيلي ليوناردو 

دارو�صا.

اكتمال عقد نهائي الفئة 
املفتوحة للبادل

ملناف�صات  النهائية  املباراة  عقد  اكتمل 
الفئة املفتوحة يف بطولة البادل تن�س، 
وذل����ك يف ���ص��وء ن��ت��ائ��ج ال�����دور ن�صف 
االأول،  اأم�س  ليلة  اأقيم  ال��ذي  النهائي 
و���ص��ه��د ف���وز ال��ث��ن��ائ��ي خ��اف��ي��ري لوبيز 
الثنائي  على  ف��ارك��ه��ار���ص��ون  و���ص��ان��دي 
حممد املن�صوري وجيلريمو فيالفاين 
 2-6 بنتيجة  رد  دون  مب��ج��م��وع��ت��ني 
وفاكهار�صون  لوبيز  و���ص��رب  و2-6. 
موعدا يف النهائي مع الثنائي اأكزافيه 
م��ا���ص��ون وب��ي��ن��ج��ام��ني ك��ا���ص��اين الذي 
مي�صا�س  اإمييليو  الثنائي  على  تغلب 
مقابل  مبجموعتني  ل��ون��ا  وك��ارل��و���س 
-6�صفر  ب��ن��ت��ي��ج��ة  واح�����دة  جم��م��وع��ة 
و6-1. و�صتقام املباراة النهائية للفئة 
املفتوحة يوم االثنني املقبل، كما �صتقام 
يف نف�س اليوم مباراة ترتيب املركزين 

الثالث والرابع.

ختام الدور الأول ل�سلة الكرا�سي
النيابة وال�صرطة والبلدية واال�صعاف 

اإىل ن�صف النهائي 
النهائي  ن�صف  ال���دور  اأط����راف  حت��دد 
املتحركة،  ل��ل��ك��را���ص��ي  ال�����ص��ل��ة  ب��ط��ول��ة 
ب��ن��ه��اي��ة اجل��ول��ة االأخ�����رية م��ن ال���دور 

ب�صكل  امل����ب����اراة  جم���ري���ات  يف  وحت���ك���م 
مطلق و���ص��غ��ط ع��ل��ى ل��ي��در���ص��ب��زرت يف 
م��ن��اط��ق��ه ل��ي��ت��م��ك��ن ط�����ارق اأم������ان من 
ا�صاف  ث��م  )ق3(  الت�صجيل  اف��ت��ت��اح  

تاينان دا�صيلفا ريغو)ق4(.
وق��اد ط��ارق اأم��ان ودوج��ال���س جونيور  
وتاينان دا�صيلفا  واأحمد خليل �صل�صلة 
م���ن ال��ه��ج��م��ات اخل���ط���رة ل��ك��ن��ه��م��ا مل 
ينجحوا يف ترجمتها اإىل اأهداف ب�صبب 
ليدر�صبورت  لفريق  الدفاعي  التكتل 
يتمكن من  احل��ل��ول ومل  افتقد  ال��ذي 
الو�صول اإىل مرمى فهود زعبيل اإال يف 

منا�صبات قليلة.
يف  دا�صيلفا  تينان  ت�صديدة  وارتطمت 
ليدر  م��درب  يطلب  ان  قبل  العار�صة 
لت�صحيح  م�صتقطعا   وق��ت��ا  ���ص��ب��ورت 
االأخطاء ومتكينهم من فر�صة  بع�س 
فهود  �صغط  بعد  االأن��ف��ا���س  ال�صتعادة 

زعبيل على مرماهم.
ورفع عبد اهلل حممد الكرة  بطريقة  
زميله  اإىل  ت�����ص��ل  اأن  ق���ب���ل  رائ����ع����ة  
ال������ذي مل يجد  دون�����ي�����ور  دوج�����ال������س 
ليدر  ���ص��ب��اك  ا�صكانها  يف  �صعوبة  اأي 
فهود  غ���ّل���ة  ل���ريف���ع  �صبورت)ق14( 

زعبيل اإىل ثالثية نظيفة.
وح����اول ل��ي��در ���ص��ب��ورت ف����ّك  احل�صار 
الذي فر�صه عليه فهود زعبيل، وحاول 
ال�صغط عليه باعتماد اأ�صلوب ال�صغط 
“الباور بالي” بنزول حار�س  العايل  
ميلو  دي  ليوناردو   الربازيلي  مرماه 
وحتقيق  الهجومية  املحاوالت  لتعزيز 
التفوق العددي يف منطقة فهود زعبيل 
باجلديد  ت��اأت  مل  الطريقة  ه��ذه  لكن 
على م�صتوى النتيجة لينتهي ال�صوط 

االأول بتاأخره بهاتريك.
مكررا  الثاين  ال�صوط  �صيناريو  وج��اء 
�صيطر  ال��ت��ي  االأول  ال�����ص��وط  ل��ب��داي��ة 
فيها فهود زعبيل على مفاتيح املباراة 
على  ال�صغط  بطريقة  اللعب  وا�صتمر 
ل��ي��در ���ص��ب��ورت ال���ذي ظ��ه��ر ف��ج��اأة من 
فر�صة وحيدة اأوجدها  ه�صام عبد اهلل 
املرمى  من  قريبا  �صدد  ال��ذي  اليا�صي 
)ق3( ثم �صدد زميله الربازيلي  تياغو 

دانيل )دق 5( دون جدوى.
وت��دخ��ل ح��ار���س م��رم��ى ل��ي��در �صبورت 
لينقذ فريقه من هدف حمقق  عندما 
ت�صدى لت�صديدة تاينان املنفرد، لريد 
الرابع  الهدف  بت�صجيل  خليل   اأحمد 
لفهود زعبيل  )ق10( قبل اأن يتح�صن 
اأداء ليدر �صبورت قليال وينجح يف خلق 
�صعود  ب��وا���ص��ط��ة  �صانحتني  فر�صتني 
الربازيلي  ث��م  االأوىل  امل���رة  يف  خلفان 
ت��ي��اغ��و دان��ي��ي��ل يف امل����رة ال��ث��ان��ي��ة لكن 
ح��ار���س امل��رم��ى حم��م��د ج��اب��ر ت�صدى 

بنجاح وحافظ على اأ�صبقية فريقه.
على  �صيطرته  زع��ب��ي��ل  ف��ه��ود  ووا���ص��ل 
اأحداث املباراة، واأوجد  بع�س الفر�س 

ال�صوط  لينتهي  الت�صجيل  يف  يف�صل 
بعدها بتقدم الطاهر 0-2.

االأف�صل  الثاين  ال�صوط  بداية  وكانت 
ب���داأ بحما�صة  ال���ذي  ال��ط��اه��ر  ل��ف��ري��ق 
���ص��دي��دة وحم�����اوالت اأي�����ص��ا م��ن انذار 
االأخري  لكن  اللقاء،  و�صعية  لتعديل 
الطاهر  �صباك  على  قوية  ك��رة  ي�صدد 
لها  يت�صدى  �صيف  جا�صم  طريق  عن 
احل��ار���س. واأ���ص��اف را���ص��د عبيد العب 
5 من  ال��ث��ال��ث  ال��ط��اه��ر ه��دف فريقه 
ك����رة ���ص��ه��ل��ة و���ص��ل��ت ل���ه ب��ال��ق��رب من 
الدفاع،  غ��ي��اب  لي�صتغل  ان���ذار  م��رم��ى 
ومل يتمكن احلار�س من الت�صدي لها 

لقوتها.
ويف ال��دق��ي��ق��ة 7 ج����ازف ف��ري��ق ان���ذار 
اأجل  بخروج حار�صه حممد �صامل من 
ال�صغط على الطاهر لكنه يخفق مرة 
متا�صك  ب�صبب  الت�صجيل  يف  اأخ����رى 
العبو الطاهر بالقرب من مرمامهم.

وج��ازف ان��ذار مرة اأخ��رى يف الدقيقة 
10  بحار�صة حممد �صامل الذي انفرد 
الطاهر  ي�����ص��ار ح���ار����س  ع��ل��ى  ب��ال��ك��رة 
احلار�س  لكن  عليه  قوية  ك��رة  لي�صدد 

طاهر نا�صر ت�صدى لها برباعة.
ف��ر���ص��ة الهدف  ال��ع��ار���ص��ة  واأ����ص���اع���ت 
ال���راب���ع ل��ف��ري��ق ال��ط��اه��ر ع���ن طريق 
الكرة  �صدد  اأن  بعد  جيفر�صون  العبه 

قوية لكن العار�صة اأبعدتها 17.
وب��ع��د ارت���ب���اك وا����ص���ح يف دف����اع ان���ذار 
���ص��ج��ل ال���ط���اه���ر ه���دف���ه ال����راب����ع عن 
قوية  و�صعها  الذي  طريق جيفر�صون 
ت�����ص��دى لها  اأن  ب��ع��د  ان����ذار  ���ص��ب��اك  يف 
قبل  الدقيقة  واب��ع��ده��ا. ويف  احل��ار���س 
الطاهر  ال��ل��ق��اء يح�صل  م��ن  االأخ����رية 
ع��ل��ى رك��ل��ة ج����زاء ي��ف�����ص��ل الع��ب��ه علي 
بعدها  يعاود  لكنه  ت�صجيله،  يف  اأ�صغر 
انذار  ف��ري��ق  ان��ه��ي��ار  وي�صتغل  ب��ث��واين 
وي�����ص��ج��ل ه����دف ف��ري��ق��ه اخل��ام�����س يف 

الدقيقة االأخرية من ال�صوط.
امل���ت���ب���ادل���ة من  ال��ه��ج��م��ات  ت��غ��ري  ومل 
اأ�صاع  الفريقني جمريات اللقاء حيث 
الفر�س  من  العديد  الفريقني  العبو 
بعدها  لينتهي  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  اأج����ل  م���ن 
اللقاء بفوز الطاهر بخما�صية نظيفة.

فهود زعبيل ي�سرب موعدا مع 
الطاهر يف ربع النهائي

املجموعة  �صدارة  زعبيل  فهود  �صمن 
الرابعة بعدما تغلب على ليدر �صبورت 
التي  امل�����ب�����اراة  ن��ظ��ي��ف��ة  يف  ب���رب���اع���ي���ة 
جمعتهما م�صاء اأول من اأم�س حل�صاب 
ل���دوري املجموعات،  اجل��ول��ة االأخ���رية 
ل��ي�����ص��رب م��وع��دا م��ع ال��ط��اه��ر حامل 
ال��ل��ق��ب يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي م�����ص��اء اليوم 
اأج����ل موا�صلة   ���ص��اخ��ن م��ن  يف ���ص��راع 

امل�صوار اإىل املربع الذهبي.
مقدمات  دون  زع���ب���ي���ل  ف���ه���ود  دخ�����ل 

اأج���ان���ب ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ع����ال، وااله���م 
اأنف�صنا  ع��ل��ى  ن��رك��ز  اأن  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ونلعب بنف�س امل�صتوى الذي ظهرنا به 
يف دوري املجموعات للتاأهل اإىل ن�صف 

النهائي.

الطاهر اإىل ربع نهائي ال�سالت
تغلب فريق الطاهر على انذار بنتيجة 
املجموعة  م��ن��اف�����ص��ات  ���ص��م��ن   0-5
�صمن  واملقامة  ال�صاالت  لكرة  الثالثة 
اإىل  ليتاأهل  الريا�صية  ال�صبا  ند  دورة 
رب���ع ن��ه��ائ��ي ال��ب��ط��ول��ة ب��ج��ان��ب فريق 
بر�صيد  املجموعة  مت�صدر  ال��ب��ح��ري 

نقاط.  4
املا�صية  الن�صخة  بطل  الطاهر  وتاأهل 
نقاط   3 بر�صيد  ثانيا  البطولة  م��ن 
فيما  واح���د  ف���وز  م��ن  عليهما  حت�صل 

خرج فريق انذار من املناف�صات.
الفريقني  بني  حما�صية  امل��ب��اراة  ب��داأت 
بداأ  ال��ذي  الطاهر  فريق  اأف�صلية  مع 
حماوال  ان��ذار  على  الوا�صح  بال�صغط 
الو�صول  اأجل  من  امل�صاحات  ا�صتغالل 
التكتالت  ل���ك���ن  ان��������ذار  م���رم���ى  اإىل 
اأهداف  ت�صجيل  دون  حالت  الدفاعية 

يف بداية اللقاء.
وا���ص��ت��م��رت امل����ب����اراة و���ص��ط حم����اوالت 
الطرفني من اأجل الت�صجيل، وا�صتغل 
جيفر�صون العب الطاهر فر�صة غياب 
دف����اع ف��ري��ق ان����ذار ل��ي�����ص��دد ك���رة قوية 
اأعلى  ت�صل  ال��ك��رة  لكن  مرماهم  على 

ال�صباك 9.
وج��اءت بعدها  الفر�صة �صهلة لفريق 
الطاهر من اأجل ت�صجيل الهدف االأول 
عن طريق الالعب اأحمد عبد اهلل لكن 
حار�س انذار يت�صدى لها لرتد لالعب 
ال��ط��اه��ر م����رة اأخ�����رى وي�����ص��ده��ا لكن 

القائم يعانده.
وي��ب��ت�����ص��م احل����ظ  ل��ف��ري��ق ال��ط��اه��ر يف 
االأول  ال��ه��دف  لي�صجل   11 الدقيقة 
لوي�س  جيفر�صون  الع��ب��ه  ط��ري��ق  ع��ن 
يف  و�صجلها  ا�صتغلها  عر�صية  كرة  من 

�صباك اإنذار.
الطاهر  ل��ف��ري��ق  االأول  ال��ه��دف  وب��ع��د 
وحاول  جديد  م��ن  اإن���ذار  فريق  ن�صط 
لي�صدد مهران  الطاهر  على  ال�صغط  
حم��م��د الع���ب ان����ذار ���ص��اروخ��ي��ة على 
يت�صدى  لكن احلار�س  الطاهر  �صباك 

لها برباعة ويبعدها عن مرماه.
وي�صتغل عبد اهلل جمعة العب الطاهر 
ان������ذار ليمرر  ل��ف��ري��ق  خ���ط���اأ دف���اع���ي 
الذي  اهلل  اأحمد عبد  لزميله  عر�صية 
ي�صعها �صهلة يف �صباك انذار بالدقيقة 

الثاين. الهدف  معلنا   13
وتوا�صل ال�صوط االأول و�صط حماوالت 
اأف�صلية  م���ع  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ال���ط���رف���ني 
لفريق انذار الذي حاول ال�صغط حتى 
ال���ث���واين االأخ�����رية م��ن ال�����ص��وط لكنه 

التمريرات االإيجابية.
اأول���ي���ف���ريا ب��ع��د الوقت  ومت��ك��ن ول��ي��م 
فريقه  ت��ق��دم  م��ن  ي��ع��زز  اأن  امل�صتقطع 
لينهار   ، الثاين11  ال��ه��دف  ب��اإ���ص��اف��ة 
وي�صتقبل  االم����رباط����ور  ب��ع��ده��ا  م���ن 
ه���دف���اً ث��ال��ث يف ن��ف�����س ال��دق��ي��ق��ة عرب 

حممد عبد اهلل.
اأف�صليته  لل�صياقة  االم���ارات  ووا���ص��ل 
الرابع  ال���ه���دف  واأ�����ص����اف  امل���ي���دان���ي���ة، 
ع��ن ط��ري��ق ع��ب��د ال��ك��رمي ج��م��ي��ل، من 
جيد12،  ب�صكل  نفذها  مرتدة  هجمة 
الهدف  لي�صيف  اأوليفريا  وليم  وع��اد 
ال�صخ�صي الثاين له واخلام�س لفريقه 
اأخطاأ احلار�س تقديرها13،  من كرة 
وهي الدقيقة ذاتها، التي �صهدت هدف 
ُت�صد  ال  ت�صديدة  م��ن  ب��ريي��را  رجن���ال 
وال ُترد، ليعود نف�س الالعب وُي�صجل 

الهدف ال�صابع من ت�صديدة اأي�صا.
بتلك  لل�صياقة،  االم���ارات  يكتفى  ومل 
ثامن  ه��دف��اً  لي�صجل  وع���اد  النتيجة، 
ها�صم �صفر،  اأح��رزه  دفاعي  من خطاأ 
لُيحرز بعدها االمرباطور هدف حفظ 

ماء الوجه عرب، ايفرتون دا�صيلفا.
جاء  لل�صياقة،  االم����ارات  ع��ق��اب،  لكن 
قا�صياً، حيث �صجل العبه هدفني، عن 
طريق تياغو مارتن، وجميل من�صور، 

لينتهي ال�صوط االأول عند 1-10.
اأق��ل بكثري عن  ال��ث��اين  ال�صوط  وج��اء 
االم���ارات  فيه  اكتفى  وال���ذي  �صابقه، 
جاء  االأول  هدفني،  بت�صجل  لل�صياقة 
من  غلوم،  حبيب  الالعب  طريق  عن 
 ،6 مناف�صه  م��رم��ى  اأم���ام  �صهلة  لعبة 
من�صور  جلميل  ان��ف��راد  م��ن  وال��ث��اين 
وويليم  تياغو  الربازيليان  وعاد   .13
لي�صعا ب�صمتهما من جديد يف �صباك 
تياغو  ي���ع���ود  اأن  ق��ب��ل  االم�����رباط�����ور، 
ويحرز هدفه الرابع “�صوبر هاترك”، 

ورجنال برييرا يف اأخر دقيقتني. 

�سامل جميل: الفوز
 خطوة على طريق اللقب

واأك��د م��درب االم��ارات لل�صياقة، �صامل 
ال��ك��ب��ري على  اأن ف���وز ف��ري��ق��ه  ج��م��ي��ل، 
16-1،وتخطي  بنتيجة  االمرباطور 
هما  ما  الكاملة،  بالعالمة  جمموعته 
على  املناف�صة  ط��ري��ق  على  خ��ط��وة  اال 

لقب دورة ند ال�صبا الريا�صية.
وقال: خططنا قبل مباراة االمرباطور، 
النظر  دون  املجموعة،  النتزاع �صدارة 
�صمنا  اأننا  من  الرغم  على  للنتيجة، 
فريق  مواجهة  عن  لالبتعاد  التاأهل، 
�صرطة دب��ي، ال��ذي يعد هو االأخ��ر من 

املر�صحني للقب.
اأن معلوماته  �صامل جميل على  و�صدد 
�صيالقيه  ال���ذي  العا�صفة  ف��ري��ق  ع��ن 
اليوم حمدودة للغاية الفتاً اإىل اأن اأهم 
لديه  املناف�س  اأن  تلقاها  التي  النقاط 

ال����دراج����ات  ���ص��ب��اق  يف  االأول  ب���امل���رك���ز 
الهوائية لفئة املواطنات الهواة.

واأو�صحت اإنها تع�صق الريا�صة عموما 
النوع  العام مبمار�صة هذا  وب��داأت هذا 
ال��ري��ا���ص��ي��ة، وقالت:  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 
االألعاب  مناف�صات  يف  ���ص��ارك��ت  بعدما 
ال�صحة  هيئة  فريق  �صمن  احلكومية 
يف دب��ي، اكت�صبت خ��ربة وت��درب��ت على 
ه�����ذا ال����ن����وع م����ن ال���ت���ح���دي، وه�����و ما 
نا�س  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف حت����دي  ج��ذب��ن��ي 
هنا  واأ���ص��اف��ت:  االأوىل.  للمرة  الليلي 
حتتاج اإىل قوة بدنية حتديدا اليدين 
والبنية اجل�صدية باأكملها، وذلك على 
يكون  التي  الهوائية  ال��دراج��ات  عك�س 
باملجمل  القدمني،  فيها على  الرتكيز 
ريا�صية  م��ه��ارات  تكت�صب  فاإنك  العام 

مفيدة للم�صتقبل.

جنمة الطائرة تخترب قدراتها
ب����رزت اأ���ص��م��اء اأح��م��د امل��ن��ت�����ص��ر العبة 
الو�صل  ون������ادي  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
امل�صاركني  ق��ائ��م��ة  ���ص��م��ن  ل��ل��ط��ائ��رة، 
الليلي،  ن���ا����س  حت����دي  م��ن��اف�����ص��ات  يف 
الريا�صية  ال�����ص��ب��ا  ن���د  دورة  وق���ال���ت: 
ج��ذب��ت��ن��ا مل��م��ار���ص��ة اأن�����واع ج���دي���دة من 
التحدي يف  الريا�صية، تابعت  االألعاب 
فيه  اأت��واج��د  اأن  واأردت  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 
رفيقاتي  �صجعتني  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا 
النوع من  هذا  على احل�صور وجتربة 

املناف�صات الريا�صية الغري تقليدية.
وتابعت: ي�صاهم هذا التحدي يف تعزيز 
اللياقة،  م�صتوى  ورفع  البدنية  القوة 
وه��ي ع��وام��ل مهمة الأي الع��ب بغ�س 
يتخ�ص�س  التي  الريا�صة  ع��ن  النظر 
ب��ه��ا، ول��ع��ل اأج��م��ل م��ا تابعناه ه��و فتح 
املجال للفتيات للم�صاركة وتواجد عدد 
اللواتي  املواطنات  الفتيات  من  كبري 
يوا�صلن تاأكيد ح�صورهن القوي على 

ال�صاحة الريا�صية.

الإمارات لل�سياقة ميطر 
المرباطور ب�ستة ع�سر هدًفا

لل�صياقة،  االم�����������ارات  ف����ري����ق  ح���ق���ق 
النتيجة االأكرب يف مناف�صات كرة قدم 
ال�صاالت، املقامة �صمن دورة ند ال�صبا 
مناف�صه  على  تغلب  حينما  الريا�صية، 
امل����ب����اراة  يف   ،1-16 االم������رباط������ور، 
مناف�صات  �صمن  بينهما  ج���رت  ال��ت��ي 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، ل��ي��ت�����ص��در بذلك 
قمة جمموعته، وي�صعد للدور الثاين 
برفقة اإم كي اإ���س، ال��ذي حل يف املركز 

الثاين.
وج�����اءت ال���ب���داي���ة مل�����ص��ل��ح��ة االإم������ارات 
االأكر  ال��ط��رف  ك��ان  ال���ذي  لل�صياقة، 
 ، الدقيقة10  م��ع  وا�صتطاع  ن�صاطاً، 
والذي  االأول،  اللقاء  هدف  ُي�صجل  اأن 
اأح��رزه تياغو مارتن ، بعد فا�صل من 

ع��ل��م��ا اإن�����ه ���ص��ي��ت��م ال��ك�����ص��ف ع���ن هوية 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ع��د م��راج��ع��ة ال��ن��ت��ائ��ج من 
يف  ال��ف��ائ��زي��ن  وت��ت��وي��ج  الفنية  اللجنة 
ند  �صالة  يف  للبطولة  اخلتامي  اليوم 

ال�صبا الريا�صية.
ال�صيخ  امل�صاركني،  الريا�صيني  وتقدم 
خليفة بن �صلطان بن خليفة اآل نهيان، 
وال�صيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، 
والتنظيم  االأرا������ص�����ي  دائ������رة  رئ��ي�����س 
ال���ع���ق���اري يف ع��ج��م��ان ورئ��ي�����س دائ����رة 
ورئي�س  ع��ج��م��ان  يف  ال�����ص��ي��اح��ة  تنمية 
عجمان.  يف  واالإع����الم  الثقافة  دائ���رة 
حميد  ال�صيخ  املناف�صات  يف  �صارك  كما 
وال�صيخ  النعيمي،  حميد  بن  عمار  بن 
عبداهلل بن ماجد النعيمي، اإىل جانب 
عدد كبري من الريا�صيني من خمتلف 
ال��ن��وع من  ه��ذا  ع�صاق  م��ن  اجلن�صيات 
الفعاليات التي ت�صكل مناف�صة ريا�صية 
الن�صاط  تعزيز  خ��الل  م��ن  جمتمعية 
يف  �صحي  حياة  اأ�صلوب  وتبني  البدين 
املجتمع، وحتفز اجلميع على امل�صاركة 

بغ�س النظر عن النتيجة النهائية.
واأنطلق التحدي على �صكل جمموعات 
بني  دقيقة   15 ق��دره  زمني  وبفا�صل 
ك���ل جم��م��وع��ة م���ن امل��ت��ن��اف�����ص��ني، مع 
و����ص���ع ن���ق���اط م��ت��اب��ع��ة ت�����ص��ج��ي��ل وقت 
ع���ب���ور احل�����واج�����ز مب����ا يف ذل�����ك خط 
البداية والنهاية، حيث اأرتدى  جميع 
االإلكرتونية  ال�����ص��ري��ح��ة  امل�����ص��ارك��ني  
تاأمني  مت  ك��م��ا  ب��ال�����ص��ب��اق،  اخل���ا����ص���ة 
م�صافة  ط�����ول  ع���ل���ى  امل����ي����اه  خ����دم����ات 
ملعاجلة  طبية  ك��وادر  وتواجد  ال�صباق، 
دبي  موؤ�ص�صة  ب��وا���ص��ط��ة  اإ���ص��اب��ات   اأي 
يف  ال�صحة  وهيئة  االإ�صعاف  خلدمات 

دبي.
اللجنة  رئي�س  ال��ب��ن��اي،  ع���ادل  واع��ت��رب 
الفنية للدورة، اأن االإقبال الوا�صع على 
يعك�س  االأخ���رية  ال�صاعات  يف  امل�صاركة 
هذه  بها  حتظى  التي  ال�صعبية  م��دى 
التحديات التي باتت تقليدا تتميز به 
دبي على مدار العام، وحتديدا “حتدي 
حمطة  ب�����ات  ال������ذي  الليلي”،  ن���ا����س 
من  الريا�صة  ع�صاق  يرتقبها  رئي�صية 
خم��ت��ل��ف ال���ق���درات، ح��ي��ث ت��اب��ع��ن��ا معا 
اإىل  الو�صول  مبجرد  يحتفل  اجلميع 
خط النهاية بغ�س النظر عن النتيجة 
التي حققها، الأن الغاية االأ�صا�صية هي 
حتدي  وك�صب  ال�12،  العوائق  جت��اوز 
بال�صعادة  وال�����ص��ع��ور  ب��ال��ن��ف�����س  خ��ا���س 

والطاقة االإيجابية عند اإمتام املهمة.

مهناز الكمايل: الألعاب 
احلكومية قادتني للم�ساركة

من  ال��ك��م��ايل،  م��ه��ن��از  الطبيبة  لفتت 
هيئة ال�صحة يف دبي، االأنظار جمددا 
نا�س  حت��دي  مناف�صات  يف  مب�صاركتها 
ال��ل��ي��ل��ي، وذل���ك ع��ق��ب اأي����ام م��ن فوزها 

م�سابقة  اجلن�سني  من  م�ساركا   930 د�سن 
“حتدي نا�س الليلي” بعدما تناف�سوا يف فئة 
الأول  اأم�س  ليلة  مميزة  اأجــواء  يف  الفردي 
اأقامتها  التي  التحدي  قرية  يف  اخلمي�س 
اللجنة املنظمة، على اأن تختتم الليلة ال�سبت 

التي  الفرق  فئة  مناف�سات  باإقامة  امل�سابقة 
ي�سارك فيها نحو 760 متناف�سا، وذلك �سمن 
فعاليات دورة ند ال�سبا الريا�سية التي تقام 
حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
رئي�س  دبــي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 

جمل�س دبي الريا�سي، وينظمها جمل�س دبي 
الريا�سي حتت �سعار “قدرات ل حدود لها«.

املناف�سات  يف  امل�سجلني  عــدد  و�سل  وفيما 
اإغالق  على  �ساعة   24 قبل  متناف�سا   850
الأخـــرية  الــ�ــســاعــات  فـــاإن  الت�سجيل،  بــاب 

�ــســهــدت اإقـــبـــال كــبــريا مــن خمــتــلــف فئات 
املجتمع للم�ساركة يف التحدي لريتفع العدد 
خمتلف  من  متناف�سا   930 اإىل  الإجــمــايل 
 12 الفئات والأعمار، الذين جنحوا بتجاوز 

مانعا ريا�سيا متنوعا على م�سافة 5 كلم.. 

الظفرة  منطقة  بلدية  فريق  ت��ّوج 
الرم�صانية  زاي����د  ب��ط��ول��ة  ب��ك��اأ���س 
ل���ك���رة ال���ق���دم ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا معهد 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ب��ي��ن��ون��ة 
مبدينة  التعليمي  بينونة  مبجمع 
زاي��د، بعد ف��وزه على فريق �صرطة 
املهام اخلا�صة بنتيجة 1-0 اأحرزه 
وبداأت  امل��رزوق��ي.  �صلطان  الالعب 

املباراة قوية بني الفريقني و�صنحت 
العديد من الفر�س لفريق البلدية 
نتيجة  اأن  اإال  االأول  ال�صوط  خالل 
بالتعادل  ان��ت��ه��ت  االأول  ال�����ص��وط 

ال�صلبي، ومع بداية ال�صوط الثاين 
البلدية هجومهم على  كثف فريق 
حتى  اخلا�صة  املهام  �صرطة  مرمى 
جن��ح ���ص��ل��ط��ان امل���رزوق���ي يف اإح����راز 
راأ�صية  م��ن  للبلدية  ال��ف��وز  ه���دف 
قوية مل ينجح احلار�س يف ابعادها.

الرحمن  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
ابوظبي  م��ع��ه��د  م���دي���ر  احل����م����ادي 
للتعليم والتدريب، اإن بطولة زايد 
ناجحة  ك��ان��ت  زاي���د  ع���ام  مبنا�صبة 
التنظيم  حيث  م��ن  املقايي�س  بكل 
من  الفعالة  وامل�����ص��ارك��ة  واحل�����ص��ور 
ال���ف���رق. واأ����ص���اف ب���اأن ال��ه��دف من 
الظفرة  جمتمع  تعريف  البطولة 
ال����ت����ي ي��ت��م��ي��ز بها  ب���االإم���ك���ان���ي���ات 
مبجمع بينونة من مرافق ريا�صية 
واج���ت���م���اع���ي���ة وت���ع���ري���ف ال����دوائ����ر 
املختلفة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  احل��ك��وم��ي��ة 

ال��ب��ط��والت ال��ق��ادم��ة اأف�����ص��ل، وهناأ 
الفريق الفائز بالبطولة.  

�صلطان  ال��دك��ت��ور  اأ���ص��اد  م��ن جانبه 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�صوري  �صامل 
اال�صرتاتيجي  التخطيط  لقطاع 
بالتنظيم  الظفرة  منطقة  ببلدية 
الفرق  وع������دد  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال����رائ����ع 
التي  الريا�صية  وال���روح  امل�صاركة، 
حت���ل���ى ب���ه���ا الع���ب���ي ال����ف����رق خالل 
البلدية  ف���ري���ق  وه���ن���اأ  ال��ب��ط��ول��ة. 
وكاأ�س  االأول  امل��رك��ز  ح�صوله  على 
ال��ب��ط��ول��ة م��ت��م��ن��ي��اً ل���ه امل���زي���د من 

التقدم خالل البطوالت القادمة. 
عبد  ال���دك���ت���ور  ���ص��ل��م  اخل����ت����ام  ويف 
ال��رح��م��ن احل���م���ادي م��دي��ر معهد 
كاأ�س  وال��ت��دري��ب  للتعليم  ابوظبي 
البطولة وامليداليات الذهبية لفريق 
�صلطان  الدكتور  بح�صور  البلدية 

التنفيذي  امل��دي��ر  املن�صوري  �صامل 
اال�صرتاتيجي  التخطيط  لقطاع 
بالبلدية. و�صط ح�صور جماهريي 
�صرطة  فريق  تكرمي  مت  كما  كبري 

�صراكة  واإق�����ام�����ة  امل�����راف�����ق.  ب���ه���ذه 
م�صتمرة  م�صتقبلية  ا�صرتاتيجية 
واملوؤ�ص�صات  احلكومية  الدوائر  مع 
باملنطقة، خا�صة واأن جممع بينونة 

باإمكانيات  يتميز  تعليمي  ���ص��رح 
الظفرة.  جم��ت��م��ع  خل��دم��ة  ك��ب��رية 
يتم  ب��ط��ول��ة  اأول  ه����ذه  اإن  وق�����ال 
تكون  اأن  على  ون��ح��ر���س  تنظيمها 

املهام اخلا�صة احلا�صل على املركز 
الثاين باالإ�صافة اىل تكرمي الفرق 
اجلدير  ال���ب���ط���ول���ة.  يف  امل�������ص���ارك���ة 
منطقة  ب��ل��دي��ة  ف��ري��ق  اأن  ب��ال��ذك��ر 
مباريات  ج��م��ي��ع  يف  ف����از  ال���ظ���ف���رة 
ع�����ص��رة فرق  ال��ت��ي ت�صم  ال��ب��ط��ول��ة 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الدوائر  من 

مبنطقة الظفرة. 

فريق بلدية منطقة الظفرة يتّوج بكاأ�ض بطولة زايد الرم�سانية 
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تنطلق يوم غٍد االأحد مباريات الدور ربع النهائي 
كرة  ل�صدا�صيات  الرم�صانية   ال��ف��رج��ان  لبطولة 
الريا�صية  ال�صالة  يف  ال�صابعة   ن�صختها  يف  القدم 
املغطاة ملنطقة راأ�س اخليمة التعليمية حتت �صعار 
»االإمارات انتماء وعطاء، وذلك يف �صراع مثري لبلوغ 
امل�صتوى  من  مهمة  مرحلة  اإث��ر  املرتقب  النهائي 
الفني املمتاز بني الفرق امل�صاركة والتطور الكبري 

عن فر�س التتويج باللقب، م�صيداً يف الوقت نف�صه 
على  القائمني  م��ن  بذلت  التي  الكبرية  باجلهود 
اأمر التنظيم للبطولة بقيادة خلف �صامل اإ�صماعيل 
عام  مدير  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب  عنرب،  بن 
وبقية  االج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة 
رفعته  ال��ذي  ال�صعار  اأن  خ�صو�صاً  اللجنة  اأع�صاء 
هو  للبطولة  احلالية  الن�صخة  يف  املنظمة  اللجنة 
تعزيز  روح االنتماء للوطن الغايل والوفاء للقيادة 
�صعارها” االإم����ارات  تفعيل  خ���الل  م��ن  ال��ر���ص��ي��دة 

حني  يف  ل��الع��ب��ني،   ال��راق��ي  االأداء  م�صتوى  ع��ل��ى 
�صمن فريق �صو �صتور بلوغ ربع النهائي اإثر تفوقه 
التخ�ص�صي  خليفة  ال�صيخ  م�صت�صفى  فريق  على 
اإىل  للعقارات  ال�صعب  فريق  تاأهل  بينما   ،  3-4
عائلة غالم  على ح�صاب  تفوق  بعدما  ذات��ه  ال��دور 
6-1.  وو�صف �صامل ح�صن النعيمي، مدير البطولة 
و�صول املناف�صة اإىل مرحلة الدور ربع النهائي باأنه 
هذا  اإىل  املتاأهلة  الفرق  من  القوية  االإث���ارة  يعزز 
الدور بالرغبة الكبرية يف تعزيز احلظوظ للدفاع 

االإن�صانية  ال��ق��ي��م  م��ن  وعطاء” ان��ط��الق��اً  ان��ت��م��اء 
واملبادئ الرائعة التي مثلت االأ�صا�س الذي ن�صتمد 
منه الروح العالية خلدمة الوطن وعك�س ال�صورة 
امل�صرفة عن دوره احل�صاري واالإن�صاين.  واأ�صاف: 
االإي��ج��اب��ي��ة للبطولة  م��ن اجل��وان��ب  الكثري  ه��ن��اك 
ت�صنفها يف خانة  التي  املهمة  املعطيات  من خالل 
البطوالت القوية على م�صتوى اإمارة راأ�س اخليمة 
ونتطلع اإىل واقع اأف�صل يف الن�صخة املقبلة وثقتنا 
التميز،  اإىل  تقودنا  التي  االأ���ص��ب��اب  بتوافر  كبرية 

الريا�صية  الفرق  من  االإيجابية  امل�صاركة  اأن  كما 
املختلفة لعك�س القيم الرائعة وتاأكيد روح الريا�صة 
ال�صرائح  االإيجابية بني  املحبة والعالقات  يف دعم 
املختلفة يف املجتمع ويجب اأن نتابع دورنا االإيجابي 
يف دعم النجاح وتاأكيد التطور الكبري الذي بلغته 
البطولة يف الن�صخة احلالية حتى مت�صي املناف�صة 
ظل  يف  والتميز  النجاح  من  الكاملة  العالمة  اإىل 
التقدير الكبري من امل�صاركني لدور اللجنة املنظمة 

يف اإبراز احلدث بال�صورة االإيجابية«. 

مرحلة خروج املغلوب تنطلق غدا

ال�سعب للعقارات و�سو �ستور اإىل ربع نهائي »رم�سانية الفرجان« 

اللجنة املنظمة تكمل ترتيبات اليوم اخلتامي

دائرة اخلدمات واملفاجاأة اإىل نهائي دورة »عام زايد« ل�سباعيات القدم 

الطواف يتفوق على املحرتفني ويحلق بلقب »رم�سانية العربي«

عبداهلل قنزول: تققيم �سامل للبطولة متهيدا لرتتيبات الن�سخة اجلديدة  

علي �سرور بطال لبطولة البلياردو  الرم�سانية ملجل�ض اأولياء اأمور دبا احل�سن

نادي احلمرية الريا�سي يكرم اأ�سحاب الإجنازات من فرقه الريا�سية 
م�ساء اجلمعة يف حفل  نهاية املو�سم الريا�سي تقديرا لإجنازاتها الريا�سية  

مدرب اأرجنتيني قد يخلف زيدان يف »امللكي«

املجل�س  فعاليات  �صمن  تنظيمها 
التوا�صل  ر�صخت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���ص��ار 
ب���ني امل��ج��ل�����س واأول����ي����اء االأم������ور يف 
الروابط  ولتقوية  اجتماعي  مناخ 
االجتماعية يف تناف�س �صريف بني 
البطولة  هذه  اأن  واأ�صاف  االأف��راد 
حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة م��ن غ��رف��ة جتارة 
رئي�صي  كراعي  ال�صارقة  و�صناعة 
التنمية  دائ��رة  مب�صاركة  للبطولة 
االق��ت�����ص��ادي��ة ب��ال�����ص��ارق��ة ف���رع دبا 

احل�صن وال�صفري ملوزين.

االإي���ج���اب���ي ب���ني اأول����ي����اء االأم������ور  
تعزيز ومتتني  والرتبويني بهدف 
العملية  اأط������راف  ب���ني  ال��ع��الق��ات 

التعليمية والرتبوية.
را�صد  اأح��م��د  ق��ال  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
اإننا  ال��ب��ط��ول��ة  ال��ه��ن��دا���ص��ي م��دي��ر 
يتم  والتي  البطولة  جن��اح  �صعداء 

لهم يف هذه اللعبة . واأ�صاد حممد 
البطولة  ب��اأه��م��ي��ة  ر����ص���ود  را����ص���د 
تلك  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار  وجن���اح���ه���ا 
بهدف  تنظيمها  ج���رى  ال��ب��ط��ول��ة 
اال�صرتاتيجي  ال����ه����دف  حت��ق��ي��ق 
تربوي  م���ن���اخ  ب���اإي���ج���اد  ل��ل��م��ج��ل�����س 
للتفاعل  فر�صا  يتيح  واجتماعي 

هداف  بغداد  �صعيد  ابراهيم  فيها 
ال��ب��ط��ول��ة ذه��ب��ت اإىل ع��ل��ي حممد 
�����ص����رور . واأع��������رب امل�������ص���ارك���ني يف 
البطولة عن �صعادتهم يف امل�صاركة 
ال����ت����ي جنحت  ال���ب���ط���ول���ة  ب����ه����ذه 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا وب��������روز الع����ب����ني على 
م�صتوى عال يب�صر مب�صتقبل باهر 

الالعب علي حممد �صرور النقبي 
ويف املركز الثاين فاز فيه الالعب 
فوؤاد ا�صتفاق اأما املركز الثالث فاز 
اأح��م��د ع��ب��د الغفار  ف��ي��ه ال��الع��ب 
اأم��ا اأف�صل الع��ب فكان  احل��دي��دي 
عبدالرحمن  ع����ادل  ن�����ص��ي��ب  م���ن 
فتاحي – واأف�صل خلق ريا�صي فاز 

وجرى خالل احلفل  تكرمي الرعاة 
وهم غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 
فرع  االقت�صادية   التنمية  ودائ��رة 

دبا احل�صن  وال�صفري لوموزين. 
ب��ع��د ذل���ك مت ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن يف 
جماهريي  ح�صد  و�صط  البطولة 
البطولة  ب��ك��اأ���س  ف���از  ك��ب��ري ح��ي��ث 

اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة 
�صيف  حممد  يرافقه  احل�صن  دب��ا 
االأق�������رح ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س و 
ال���ه���ن���ا����ص���ي مدير  را�����ص����د  اأح����م����د 
البطولة بتتويج الفائزين وتوزيع 
امل�صاركني  جميع  على  ال�����ص��ه��ادات 

واملتعاونني.

اأ����ص���دل ال�����ص��ت��ار ع��ن خ��ت��ام بطولة 
ال���ب���ل���ي���اردو ال���رم�������ص���ان���ي���ة ال����ذي 
نظمها جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 
وال���ط���ال���ب���ات ب���دب���ا احل�����ص��ن حتت 
وح�صارة  ق��ي��م  ال���ري���ا����ص���ة  ���ص��ع��ار 
وال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت ع�����ص��رة اأي����ام بعد 
م�������ص���ارك���ة الف���ت���ة وح�������ص���ور كبري 
على  للتناف�س  امل�صاركني  قبل  من 

األقابها.
ق���ام حممد  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
اأولياء  جمل�س  رئي�س  ر�صود  را�صد 

لبلوغ  القوية  االإ���ص��اف��ة  البطولة 
االأه��داف املقررة وذلك من خالل 
الفرق  دائ���رة  وتو�صيع  تطويرها 
تتجاوز  اأن��ه��ا  خ�صو�صاً  امل�����ص��ارك��ة 
الفوز  م����ن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ف���ك���رة 
واخل�صارة اإىل اأهداف اأعمق لتعزيز 
العالقات بني الدوائر املختلفة يف 
االإيجابي  ال���دور  وت��اأك��ي��د  االإم����ارة 
للريا�صة يف دعم التقارب واملحبة 

بني االأفراد.

يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وت��ه��ي��ئ��ة االأج����واء 
اجليدة لتعزيز الدور الذي ميكن 
املوظفني  جميع  ب��ه  ي�صطلع  اأن 
اأف�صل  ب�����ص��ك��ل  م���ه���ام���ه���م  الأداء 
اأحد  ت��ك��ون  اأن  وال��ري��ا���ص��ة مي��ك��ن 
ع��ل��ى كثري  االأ���ص��ب��اب الأن��ه��ا تعمل 
التناف�س  تعزز  التي  اجلوانب  من 
امل�صاركة  ال���ف���رق  ب���ني  ال�����ص��ري��ف 
ونتمنى  ل��ل��م�����ص��ارك��ني،  واحل��ي��وي��ة 
ال��ت��ال��ي��ة من  ال��ن�����ص��خ��ة  اأن مت��ث��ل 

وقال  الريا�صة،  لت�صجيع ممار�صة 
بذلت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  اإن 
اأبلغ  لها  ك��ان  املنظمة  اللجنة  من 
االأثر يف النجاح الذي حتقق حتى 
املواجهة  اإىل  ال��و���ص��ول  م��رح��ل��ة 
االأهداف  يعزز  النهائية على نحو 
املقررة من اإقامة البطولة والدور 
الذي ميكن اأن متثله يف امل�صتقبل.  
واأ�صاف: هناك اأهداف عدة ن�صعى 
من خاللها اإىل التاأثري االإيجابي 

واأكد احلمادي اأن البطولة حتمل 
“عام  يف  قلوبهم  على  غالياً  ا�صما 
ال��ك��ث��ري من  ي�����ص��ه��د  زايد” ال����ذي 
والريا�صية  املجتمعية  الفعاليات 
ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن ال��ت��ج��اوب الكبري 
اأهمية   زايد” ، مو�صحاً  “عام  مع 
االإي��ج��اب��ي��ات ال��ك��ث��رية م��ن اطالق 
على  االأوىل  الرم�صانية  البطولة 
العامة   ���ص��ق��ر  ح��دي��ق��ة  م���الع���ب 
املجتمعية  ال��دائ��رة  اأه��داف  �صمن 

املنظمة  اللجنة  تلقت  البطولة، حيث 
اال�صادة والتقدير من م�صوؤويل الفرق 

امل�صاركة. 
���ص��امل قنزول،  ع���ب���داهلل  ق����ال  ب�����دوره 
تعكف  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اإن 
ع���ل���ى ت���ق���ي���ي���م ����ص���ام���ل ل���ل���ب���ط���ول���ة يف 
جميع  من  واال�صتفادة  املقبلة  الفرتة 
املقبلة  للن�صخة  متهيداً  االإي��ج��اب��ي��ات 
ب��ال��رغ��ب��ة ال��ع��ال��ي��ة يف ال���و����ص���ول اإىل 
العالمة الكاملة من النجاح، مو�صحاً 
اأن اجلهود الكبرية من جميع اللجان 
بلوغ  اإىل  اأدت  التي  االأ�صباب  اأه��م  من 
ب���ع���د مراحل  امل���ه���م���ة  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه 
اإىل  ال��و���ص��ول  قبل  املناف�صة  م��ن  ع��دة 
فريق  اأن  م��و���ص��ح��اً  اخل���ت���ام،  حم��ط��ة 
الطواف ي�صتحق التهنئة على تتويجه 
ب��ال��ل��ق��ب رغ����م امل��ن��اف�����ص��ة ال��ق��وي��ة من 
التقدير  ي�صتحق  ال����ذي  امل��ح��رتف��ني 
اأي�صاً اإثر و�صوله اإىل هذه املرحلة من 

املناف�صة. 

وامليداليات  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ك��اأ���س  على 
التكرمي  ل��ه، يف حني ط��ال  املخ�ص�صة 
ح�����ص��ام دول���ة الع���ب ال��ط��واف بجائزة 
ومعتوق  ال��ب��ط��ول��ة  اأف�����ص��ل الع���ب يف 
للمرة  البطولة  ه���داف  بكاأ�س  �صعيد 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل ب��ر���ص��ي��د �صتة 
اأهداف، كما مت تكرمي لطفي ح�صني، 
مدير النادي امل�صري بعجمان، ف�صاًل 
من  امل���وؤل���ف  التحكيمي  ال��ط��اق��م  ع��ن 
اجل�صمي،  وحممد  خالد  عبدالكرمي 
واأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة وه���م بدر 
عبدالرحمن  عي�صى،  عبداهلل  يو�صف، 
اإبراهيم”الميدو”، ه�صام بلل، حممد 
م�صعود  ونبيل  ال�صيد  و���ص��ام��ح  ���ص��امل 

املن�صق العام للبطولة. 
وق���ام م���ازن ال��ك��ف��ري م��دي��ر البطولة 
ب��ت��وزي��ع  اجل��وائ��ز امل��ال��ي��ة  املخ�ص�صة 
ل��ل��ج��م��ه��ور و���ص��ط ا����ص���ادة  ك��ب��رية من 
مهد  ال��ذي  التنظيم  بح�صن  اجلميع 
الطريق للنجاح الكبري الذي �صهدته 

املحاوالت  ب�صبب  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  يف 
قبل  املرميني  على  املكثفة  الهجومية 
اأب����و بكر  ال���الع���ب حم��م��ود  اأن مي��ن��ح 
الفارق  تو�صيع  ه��دف  ال��ط��واف  فريق 
بالهدف الثالث ثم قل�س علي �صليمان 
مانحاً  ال����ث����اين  ب���ال���ه���دف  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
ف��ري��ق��ه ف��ر���ص��ة ال��دف��اع ع��ن حظوظه 
االأمور  لكن  اللقب  على  املناف�صة  يف 
بالهدف  خمتلف  �صيناريو  اإىل  م�صت 
ال���راب���ع ل��ف��ري��ق ال���ط���واف ع��ن طريق 
ا����ص���الم ع��ب��د ال�����ص��ب��ور ل��ي��ع��ل��ن بعدها 
احل���ك���م ع���ن ����ص���اف���رة ال��ن��ه��اي��ة 2-4  
الطواف  لالعبي  كبرية  اأف��راح  و�صط 
وجماهريهم مقابل حالة من احلزن 
علت وجوه معظم العبي املحرتفني.  
�صامل  عبداهلل  قام  اللقاء  نهاية  وبعد 
قنزول املدير التنفيذي للنادي العربي 
العبي  بتتويج  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
وميداليات  البطولة  بكاأ�س  ال��ط��واف 
املركز االأول، يف حني ح�صل املحرتفني 
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العامة  بلغ فريقا دائرة اخلدمات 
واملفاجاأة نهائي  بطولة »عام زايد« 
الرم�صانية االأوىل ل�صباعيات كرة 
ال���ق���دم ال���ت���ي ت���ق���ام ع��ل��ى مالعب 
�صعار  حتت  العامة،  �صقر  حديقة 
»ع�����ام زاي������د« مب�����ص��ارك��ة 8 ف���رق، 
وذلك اإثر مواجهات مثرية للغاية  
يف مرحلة الدور ن�صف النهائي، اإذ 
متكن فريق دائ���رة اخل��دم��ات من 
الفوز على الزعيم، يف حني تخطى 
االأ�صود«  املفاجاأة  »احل�صان  فريق 

للبطولة  دائرة اجلمارك.  
وي���ق���ام ال��ن��ه��ائ��ي ي����وم غ����ٍد االأح����د 
ب��رع��اي��ة  امل��ه��ن��د���س اأح��م��د حممد 
احل������م������ادي، م����دي����ر ع������ام دائ������رة 
اأكملت  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة،  اخل���دم���ات 
ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ال���رتت���ي���ب���ات 
امل��ط��ل��وب��ة مل��ت��اب��ع��ة ال��ن��ج��اح ال���ذي 
املرحلة  يف  ال���ب���ط���ول���ة  ح���ق���ق���ت���ه 
اأن��ه��ا حظيت  امل��ا���ص��ي��ة، خ�����ص��و���ص��اً 
باملتابعة واالهتمام من القطاعات 
املختلفة يف اإمارة راأ�س اخليمة، كما 
عي�صى  امل�صت�صار  النهائي  يح�صر 
�صهر  فعاليات  رئي�س  ال�صام�صي،  
رم�صان واأع�صاء اللجان املختلفة.  

••   العني – الفجر

رم�صانية  لقب  الطواف  فريق  ح�صد 
فوزه  اإث��ر  القدم  لكرة  العربي  النادي 
 2-4 »ب«  امل��ح��رتف��ني  على  امل�صتحق 
مثرية  م���واج���ه���ة  اإث�����ر  االأول  اأم�������س 
ب�صبب  االحتماالت  جميع  اأم��ام  كانت 
ال��رغ��ب��ة امل�����ص��رتك��ة يف ال��و���ص��ول اإىل 
حم��ط��ة ال��ت��ت��وي��ج يف امل�����ص��ه��د االأخ���ري 
و���ص��ط ح�����ص��ور جماهريي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
كبري كان دافعاً قوياً لالعبني الإظهار 
ق��درات��ه��م امل��م��ت��ازة وذل��ك اإث��ر التطور 
احلالية،  الن�صخة  يف  ال��ه��ائ��ل  ال��ف��ن��ي 
�صباك  ه��ز  اإىل  ل��ط��واف  ب��ادر فريق  اإذ 
امل���ح���رتف���ني ب���ه���دف���ني ���ص��ري��ع��ني عن 
����ص���راج الدين   ط���ري���ق جن��م��ه حم��م��د 
جنم  �صعيد  م��ع��ت��وق  يقل�س  اأن  ق��ب��ل 
النتيجة  ال�����ص��اب��ق  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
االأول  ال�����ص��وط  لينتهي  للمحرتفني 
كثرياً  امل�����ص��ه��د  ي��خ��ت��ل��ف  ومل    .1-2

الريا�صي  احل���م���ري���ة  ن�����ادي    يكرم 
�صهر  م��ن  االأول  اجلمعة  ي��وم  م�صاء 
يونيو  اأ�صحاب االإجنازات من الفرق 
الريا�صية  يف نهاية املو�صم  الريا�صي 
هدايا  ومنحهم  2018/2017م 
وم����ك����اف����اآت ت�����ص��ج��ي��ع��ي��ة. وذل�������ك يف 
بال�صالة  ي��ق��ام  ك��ب��ري  ري��ا���ص��ي  ح��ف��ل 
الريا�صية للنادي عقب �صالة الع�صاء 
والرتاويح يف ح�صور اأع�صاء جمل�س 
جمل�س  م��ن  ومم��ث��ل��ني  ال��ن��ادي  اإدارة 
ال�صارقة  الريا�صي بحكومة  ال�صارقة 
واالأندية  للريا�صة  العامة  والهيئة 
واأكد  واجلهات احلكومية واخلا�صة. 
جمعه عبيد ال�صام�صي رئي�س جمل�س 

وتكرمي  تقدير  ميثل  احلفل  اأن  احلمرية  ن��ادي  اإدارة 
بجهودهم  واال����ص���ادة  ال��ن��ادي  وم��وظ��ف��ي  لكافة الع��ب��ي 

���ص��ب��ورت�����س، ع��ن رغ��ب��ة ريال  ���ص��ك��اي  ك�صفت م�����ص��ادر 
ماوري�صيو  توتنهام،  م���درب  م��ع  التعاقد  يف  م��دري��د، 
بوت�صيتينو، خلالفة زين الدين زيدان ، الذي ا�صتقال 

اخلمي�س املا�صي.
وكان املدرب االأرجنتيني، وقع عقدا جديدا مع فريقه 
اأن تقارير عدة  اإال  اأع����وام    5 مل��دة  امل��ا���ص��ي،  االأ���ص��ب��وع 
اأكدت اأن عقده ال يحتوي على �صرط جزائي. واأعلن 
زي��دان، اخلمي�س،  الدين  زين  الفرن�صي  الفني  املدير 
ا�صتقالته من تدريب ريال مدريد االإ�صباين، بعد اأقل 

ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا خ��الل امل��و���ص��م احلايل 
النادي  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  م�صريا 
ح��ري�����س م���ن خ���الل ف���ق���رات احلفل 
النادي  ف���رق  ي��ح��ي  جهود  اأن  ع��ل��ى 
كافة  ع��ن  دعم  ف�صال  واإجن��ازات��ه��م 
الفرق والريا�صيني بالنادي لتحقيق 
واجلهاز  الالعبني  مهناأ  االإجن����ازات 
االإداري والفني والكوادر العاملة على 
هذه االإجنازات. واأو�صح ال�صام�صي اأن 
الفقرات  من  ع��ددا  �صيتخلله  احلفل 
ا���ص��ت��ع��را���س اجن����ازات النادي  وم��ن��ه��ا 
بجانب تكرمي الرعاة وال�صركاء وفرق 
والفائزين يف م�صابقة جائزة  النادي 
يف  والفائزين  للتميز  احلمرية  ن��ادي 
االأن�صطة الثقافية بجانب تكرمي واملوظفني واملتعاونني 

واملتطوعني وكل اجلهات واالفراد الداعمني للنادي.

اأوروب���ا.  اأب��ط��ال  اأ���ص��ب��وع م��ن حتقيقه لقب دوري  م��ن 
وقال املدير الفني الفرن�صي: لقد اتخذت قرارا باأين 
اأكمل مع ريال مدريد املو�صم املقبل، وتابع: على  لن 
اأن  يذكر  االن��ت�����ص��ارات.  بتحقيق  اال�صتمرار  الفريق 
زيدان فاز ب�9 األقاب اأثناء فرتة تدريبه للفريق امللكي، 
3-1 يف  االإجنليزي  ليفربول  الفوز على  اآخرها  كان 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا، لين�صم اإىل جمموعة من 
اأن�صيلوتي  وك��ارل��و  بيزيل  ب��وب  ت�صم  امل��درب��ني  �صفوة 

فازوا بالكاأ�س االأوروبية 3 مرات.
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ليونيل  االأرجنتيني،  املنتخب  جنم  حت��دث 
مي�صي، بح�صرة عن هزمية بالده يف نهائي 
كاأ�س العامل عام 2014، موؤكدا يف الوقت 
بعد  �صيبداأ  الذي  رو�صيا،  اأن مونديال  ذاته 
االأخرية  الفر�صة  �صيكون  اأ�صبوعني  نحو 

جليله للفوز بكاأ�س العامل.
وقال مي�صي يف مقابلة مع �صحيفة “تاميز 
“خ�صارة  اإن  اجلمعة  ن�صرت  اإنديا”،  اأوف 
جرحا  ك���ان���ت   2014 ع����ام  ال���ع���امل  ك���اأ����س 
قريبني  وكنا  كذلك،  تظل  و�صوف  مفتوحا 
القدم  ك��رة  ه��ذه  لكن  اأحالمنا  من حتقيق 

لكن الفريق االأف�صل ال يفوز دائم«.

من اأي�صلندا وكرواتيا ونيجرييا.
ما  اأف�صل  تعلب  اأن  عليك  مي�صي:  واأ�صاف 
لديك عندما تواجه اأف�صل الفرق يف اأف�صل 

البطوالت.
وب�����ص��اأن االن���ت���ق���ادات، ال��ت��ي ت��ط��ال��ه وبقية 
مي�صي:  رد  ه����زمي����ة،  ك����ل  ب���ع���د  امل��ن��ت��خ��ب 
القدم.  ب��ك��رة  جم��ن��ون��ة  ب��ل��د  “االأرجنتني 
وط���ري���ق���ة ت��ع��ام��ل و����ص���ائ���ل االإع�������الم تعرب 

بطريقة اأو باأخرى عن ذلك«.
العام،  كاأ�س  مواجهات  االأرجنتني  و�صتبداأ 
يف  اأي�صلندا  ت��واج��ه  عندما  يونيو   16 ي��وم 

مو�صكو.

ال��ع��امل هذه  ك��اأ���س  رف���ع  “نريد  واأ����ص���اف: 
امل��رة، الأنها الفر�صة االأخ��رية جليلنا، رغم 
باللقب”،  الفوز  �صعوبة  م��دى  نعرف  اأننا 
الفوز  نف�صه..  ه��و  م���ازال  “حلمي  متابعا: 
الغري  وم��ن  مي�صي  ويبلغ  ال��ع��امل«.  ب��ك��اأ���س 
 2022 العامل  كاأ�س  يف  ي�صارك  اأن  املرجح 

ب�صبب تقدمه يف العمر.
وردا على �صوؤال ب�صاأن اأفكاره عن املجموعة 
املو�صوفة  ال�����ع�����امل،  ك����اأ�����س  يف  ال����راب����ع����ة 
ب�مجموعة املوت، قال مي�صي: “كل املباريات 

�صتكون �صعبة، لكننا جاهزون للعلب«.
وت�صم املجموعة اإىل جانب االأرجنتني، كال 

مي�سي يتحدث عن اجلرح املفتوح.. والفر�سة الأخرية

بدعم الهالل .. انطالق البطولة الرم�سانية لالألعاب الريا�سية يف تعز

حممد بن را�سد ي�سهد بح�سور حمدان بن حممد �سباق »الأوك�ض« الجنليزي باإجنلرتا

2/3. �صجل للنادي امل�صري حممد 
���ص��وق��ي ه��دف��ني يف ال��دق��ي��ق��ت��ني 4 
ال��ع��ل��ي�����س ه���دف���اً يف  و16 وم����وؤي����د 
هديف  ن��ال  بينما  الثامنة  الدقيقة 
النعيمي  ن��ا���ص��ر  ال���الع���ب���ان  ن��ع��م��ة 
وي��ح��ي��ي ه�����ارون يف ال��دق��ي��ق��ت��ني 7 
و17.   اأدار اللقاءات الثالثة �صعيد 
حممد  عبدال�صالم،  يا�صر   ، املقدم 
ويو�صف  م�صطفى  �صامح   ، ال��وزي��ر 

اأحمد وراقبها حممود �صعد.

الهدف  ع��ب��دال��ب��دي��ع  ع��ب��داجل��ل��ي��ل 
الثاين يف الدقيقة 25 . ولكن عاد 
امل��غ��رب��ي��ة لي�صيف  ف��ري��ق اجل��ال��ي��ة 
هدفني متتاليني يف احل�صة الثانية 
حمال توقيع الالعبني عبدالكرمي 
ك��روم��ي ون����ور ال��دي��ن ال�����زواوي يف 
35 و38 على التوايل  الدقيقتني 

بهدف  االأول  ال�صوط  يف  تعادلهما 
ل��ك��ل ف��ري��ق. ت��ق��دم ف��ري��ق اجلالية 
يو�صف  العبه   طريق  عن  املغربية 
ليدرك   15 ال���دق���ي���ق���ة  يف  ك������روج 
ال��ن��ادي امل�����ص��ري ه��دف ال��ت��ع��ادل يف 
الالعب  و���ص��ج��ل��ه   16 ال���دق���ي���ق���ة 
واأ����ص���اف زميله  رف��ع��ت م�����ص��ط��ف��ى 

الف�صيل حتت رعاية معايل ال�صيخ 
وتقام  نهيان  اآل  بن طحنون  �صعيد 
زايد  ع���ام   “ مبنا�صبة  مناف�صاتها 
اخلري” �� رحمه اهلل.  وجاء �صعود 
م�صاء  ف���وزه���م���ا  ب���ع���د  ال���ف���ري���ق���ني 
ك��ل من  املا�صي على  االأرب��ع��اء  ي��وم 
ونعمة  ب��ال��ع��ني  امل�������ص���ري  ال����ن����ادي 
املغربية  اأخرج فريق اجلالية  حيث 
فريق النادي امل�صري بالتغلب عليه 
بعد  اأه��داف مقابل هدفني  بثالثة 

اخل�����زن�����ة ال��������ذي ح���ق���ق ال�����ف�����وز يف 
خا�صها  ال���ت���ي  امل���واج���ه���ات  ج��م��ي��ع 
و�صيلتقي  البطولة.  انطالقة  منذ 
واخلزنة  املغربية  اجل��ال��ي��ة  فريقا 
م�صاء  وال��رب��ع  العا�صرة  ال�صاعة  يف 
غ����ٍد االأح�����د ل��ت��ح��دي��د ه���وي���ة بطل 
الن�صخة الثانية. وخا�س الفريقان 
الثالث  امل��رك��ز  م���ب���اراة  اخل��ا���ص��ران 
بفوز  اإنتهت  والتي  الليلة  نف�س  يف 
بنتيجة  نعمة  على  امل�صري  النادي 

ه���دف يف امل���ب���اراة يف ال��دق��ي��ق��ة 28 
اللقاء  ي��ع��ي��د  ح���امل���ي  اأي������وب  ول���ك���ن 
هدف  م�صجاًل  البداية  نقطة  اإىل 
 40 الدقيقة  يف  للخزنة  ال��ت��ع��ادل 
الفريق  ليحتكم  اجل���زاء  ركلة  م��ن 
اإىل الركالت الرتجيحية احلا�صمة 
فريق  ل�صالح  كفتها  م��ال��ت  وال��ت��ي 

العام  واالحت���اد  بتعز  والريا�صة  ال�صباب  مكتب  د�صن 
ملعب  ع��ل��ى  االأول  اأم�������س  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ال���ق���دم  ل��ك��رة 
يف  الريا�صية  ل��الأل��ع��اب  الرم�صانية  ال���دورة  ال�صهداء 
حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز، مب�����ص��ارك��ة ع���دة اأن��دي��ة وف���رق ريا�صية 
وذلك بدعم من الهالل االأحمر االإماراتي حيث تخلل 
حفل االنطالق تقدمي عرو�س قتالية الألعاب اجلودو 

والتايكوندو. وت�صمل البطولة التي تقام برعاية وزير 
حمافظة  وحمافظ  البكري  نائف  والريا�صة  ال�صباب 
تعز الدكتور اأمني حممود ريا�صات كرة القدم وال�صلة 
والطائرة اإىل جانب األعاب القوى والتايكوندو واجلودو 

واألعاب البلياردو وال�صنوكر.
جمعت  افتتاحية  مباراة  اإقامة  التد�صني  حفل  و�صهد 

ن��ادي��ي ال�صقر واالأه��ل��ي يف ع���ودة ل��دي��رب��ي ك��رة القدم 
افتقدته  كبري  جماهريي  حما�س  و�صط   ، باملحافظة 
مدرجات ملعب ال�صهداء خالل الفرتة املا�صية، وانتهت 

املباراة بالتعادل االإيجابي بهدف واحد للفريقني.
كما �صهد تكرمي �صخ�صيات ريا�صية برزت خالل الفرتة 
االأخرية باأدوار بارزة يف اإعادة تفعيل الن�صاط الريا�صي 

ال�صباب  ك��رم مكتب  تعز فيما  ف��رتة احل��رب يف  خ��الل 
والداعمة  امل��ت��ع��اون��ة  اجل��ه��ات  اي�����ص��ا  بتعز  وال��ري��ا���ص��ة 

الأن�صطة املكتب اأبرزها الهالل االأحمر االإماراتي.
واأكد اأمين املخاليف مدير عام مكتب ال�صباب والريا�صة، 
اأن هذا التجمع الريا�صي هو االأول من نوعه يف املحافظة 
منذ اأكر من اأربع �صنوات ، م�صيدا بجهود وزير ال�صباب 

والريا�صة وحمافظ تعز يف دعم الريا�صة وال�صباب يف 
املحافظة. كما �صكر املخاليف الهالل االأحمر االإماراتي 
على دعمه للبطولة الريا�صية الرم�صانية، التي متثل 
عودة فعلية للريا�صة يف تعز مبختلف االألعاب، وتلعب 
دورا مهما يف اإعادة الروح الريا�صية لالعبي وريا�صيي 
مدير  جامل  نبيل  البطولة  تد�صني  حفل  ح�صر  تعز. 

عام مكتب التخطيط والتعاون الدويل، والعميد جمال 
ال�صمريي قائد ال�صرطة الع�صكرية، وعبد اخلالق �صيف 
عام  مدير  قحطان  وجنيب  الثقافة  مكتب  ع��ام  مدير 
مكتب االعالم و اإيهاب الدهبلي ممثل الهالل االأحمر 
االم���ارات���ي، و���ص��ك��رت��ري حم��اف��ظ ت��ع��ز ه�����ص��ام ال�صامعي 

والقيادي يف اجلي�س الوطني اليمني عادل العزي.

•• لندن-وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
االإجنليزي  االوك�����س  �صباق  ام�س،  اهلل ظهر  رع��اه  دب��ي 
العريق  اب�صوم  م�صمار  علي  املقام  للخيل  الكال�صيكي 

باإجنلرتا، واملخ�ص�س للمهرات عمر ثالث �صنوات.
واىل جانب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال 
مكتوم تابع �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
االوك�س  �صباق  اأ���ص��واط  خمتلف  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
نخبة  م�صاركة  ال�صباق  فعاليات  �صهدت  اإذ  االجنليزي 
من اأبرز واأقوي اخليول العاملية التي تناف�صت من اأجل 
ال�صباق الكال�صيكي، والذي تبلغ  الفوز باللقب يف هذا 

م�صافته مياًل ون�صف امليل »للفئة االأوىل«.
وقد نال فريق جودلفني املركز الثاين يف �صباق االوك�س 
بوا�صطة  ع�صر  وثمانية  األ��ف��ني  ن�صخة  يف  الكال�صيكي 
واإ�صراف  بويك،  وليام  بقيادة  اإيليو�صن«  »وايلد  املهره 
املهره  ال�صباق  اأنتزعت لقب  اأبلبي بينما  املدرب �صاريل 
“فور اإيفر توغيذر” ، بقيادة الفار�س دونا�صا اأوبرين، 

واإ�صراف املدرب اإيدن اأوبرين .
“ليك فولتا” ل�صمو ال�صيخ حمدان بن  وحقق اجل��واد 

حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي ، املركز االول 
 1400 مل�صافة  �صتيك�س”  �صوري  “اإنف�صتك  �صوط  يف 

واإ�صراف  ���ص��وزا،  دي  �صيلف�صرت  ال��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  م��رت 
الثاين  امل��رك��ز  يف  ج��اء  بينما  جون�صتون  م���ارك  امل���درب 

بويك،  وليام  الفار�س  بقيادة  جلودلفني  “اأروم”  املهر 
واإ�صراف املدرب �صاريل اأبلبي .

ويف �صوط »اإنف�صتك هانديكاب« مل�صافة امليل وربع امليل 
عبيد  ب��ن  حممد  لل�صيخ  كينغ”  “عجمان  امل��ه��ر  حقق 
اأتزيني،  اأندريا  الفار�س  بقيادة  االول  املركز  مكتوم  ال 
بعد مناف�صة حامية  ف��اري��ان،  روج���ر  امل���درب  واإ���ص��راف 
امل�صتحق  الفوز  ال�صوط  لينتزع يف ختام  11 خيال  مع 
اإجنازات  حققت  قد  مكتوم  اآل  خيول  وكانت   . بجدارة 
الكال�صيكي  االإجن��ل��ي��زي  »االأوك�������س«  �صباق  يف  م�صرفة 
املخ�ص�س للمهرات خالل االأعوام املا�صية، حيث نالت 
الديربي  �صباق  ال��ي��وم  وينطلق  ه��ذا  م��رة.   12 اللقب 
االجن��ل��ي��زي ال��ع��ري��ق يف م�����ص��م��ار اب�����ص��وم مل�����ص��اف��ة امليل 
باإهتمام  ي�صتاأثر  وال����ذي  االويل  ال��ف��ئ��ة  امل��ي��ل  ون�����ص��ف 
فيه  وت�صارك  العاملية  اخليول  �صباقات  ع�صاق  ومتابعة 

جمموعة من اأبرز اخليول املتناف�صة للفوز باللقب .
بن  حممد  بنت  اجلليلة  ال�صيخة  �صمو  ال�صباق  ح�صر 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ح��رم  و  مكتوم  ال  را�صد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
االأم�����رية هيا  “رعاه اهلل” ���ص��م��و  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
امل��الك وجماهري غفرية من  وع��دد من  بنت احل�صني 

املهتمني ب�صباقات اخليل الكال�صيكية.

املغربية واخلزنة يبلغان نهائي رم�سانية النادي امل�سري ••العني – الفجر
ت�سوير – حممد معني

املغربية  اجل���ال���ي���ة  ف���ري���ق���ا  ت����اأه����ل 
البطولة  ن���ه���ائ���ي  اإىل  واخل����زن����ة 
والتي  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
ي��ن��ظ��م��ه��ا ال�����ن�����ادي امل�������ص���ري على 
فلج  مبنطقة  التقنية  كلية  ملعبي 
وانطلقت  ال���ع���ني  مب���دي���ن���ة  ه������زاع 
ال�صهر  م��ن  ال��ث��ال��ث  يف  مناف�صاتها 

فريق  ت���اأه���ل  ك��م��ا    .2/3 ل��ي��ف��وز 
اإث��ر ف��وزه على فريق نعمة  اخلزنة 
الرتجيحية  اجلزاء  بركالت   3/4
ال�صوط  يف  ���ص��ل��ب��ي��اً  ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د 
بنهاية  لكل فريق  بهدف  ثم  االأول 
الوقت االأ�صلي. وو�صع حممد زويد 
فريق نعمة يف املقدمة م�صجاًل اأول 

اأف�سلية فرن�سية يف املجموعة الثالثة باملونديال 
اأوقعت قرعة مونديال 2018 منتخب فرن�صا لكرة القدم، و�صيف بطل اأوروبا 2016، يف جمموعة 
اأ�صده بني الدمنارك والبريو على املركز الثاين على  ثالثة �صهلة ن�صبيا حيث �صيكون ال�صراع على 
املنتخب  وقائد  احل��ايل  امل��درب  دي�صان،  ديدييه  يبدي  ذل��ك،  رغم  على  املتوا�صعة.  ا�صرتاليا  ح�صاب 
“البع�س  “الزرق«. وقال  اأر�صه، ان املجموعة تفر�س حتديات على  1998 على  الفائز مبونديال 
يرى ان جمموعتنا �صهلة، لكن احلقيقة اننا يف جمموعة ت�صم ثالثة منتخبات بني امل�صنفني ال� 12 

االوائل يف ت�صنيف االحتاد الدويل )فيفا(” هي فرن�صا  والبريو والدمنارك.
يونيو،  15 متوز  اىل  يونيو  14 حزيران  رو�صيا من  ت�صت�صيفها  التي  للنهائيات  دي�صان  وا�صتدعى 
اأي بطولة دولية. وت�صم ت�صكيلة دي�صان �صتة  14 العبا مل ي�صبق ان خا�صوا  جمموعة �صابة ت�صم 
لوري�س  هوغو  واحلار�س  القائد  بينهم   ،2014 الربازيل  مونديال  يف  �صاركوا  ممن  فقط  العبني 
وبول بوغبا واأنطوان غريزمان. وال تخلو جمموعة اجليل ال�صاب من املواهب ال �صيما يف الو�صط 
ليمار ونبيل فقري وفلوريان توفان وعثمان دميبيلي وكيليان  والهجوم على غرار توما  الهجومي 

مبابي.



�سيارة حترتق دون اأن ت�سعر �سائقتها
�صيارتها  ت��ق��ود  ك��ان��ت  اأخ���رى  ام���راأة  ح��ي��اة  اأمريكية  �صيدة  اأن��ق��ذت 
على  وط��اردت��ه��ا  ب��ذل��ك،  ت�صعر  اأن  دون  فيها  م�صتعلة  وال���ن���ريان 
على  ال�صيارة  من  وال��رتج��ل  التوقف  ب�صرورة  لتنبهها  الطريق، 
من  بي�صاء  رباعي  دف��ع  �صيارة  تقود  كينغ،  ���ص��وزان  وكانت  ال��ف��ور. 
اأورالندو  يف   4 ال�صريع  الطريق  على   ،2012 �صورينتو  كيا  ط��راز 
بوالية فلوريدا، يوم اجلمعة املا�صي، عندما ا�صتعلت فيها النريان، 

ومتكنت مرييدث اأوينغلر، من تنبيهها قبل فوات االأوان.
اأوينغلر،  �صيارة  يف  مثبتة  كامريا  التقطته  الذي  الفيديو  ويظهر 
ميل  ديلي  �صحيفة  بح�صب  كينغ،  �صيارة  اأ�صفل  ال��ن��ريان  ا�صتعال 

الربيطانية.
وراحت اأوينغلر ت�صرخ: عليك اأن توقفي �صيارتك، توقفي، توقفي، 
اإىل ما يحدث، وتوقف �صيارتها على جانب  اأن تتنبه �صوزان  قبل 
�صيارة  تقود  كانت  كينغ  �صوزان  اأن  اإىل  التقارير  وت�صري  الطريق. 
تعود ملكيتها اإىل �صديقتها تيال كينيدي، واكت�صف يف وقت الحق، 
وجود عيب يف حمرك هذا الطراز من �صيارات كيا، وقامت ال�صركة 

با�صتدعاء عدد كبري منها لتاليف اخلطاأ.

الفودكا بريئة من حتطيم لوحة اإيفان الرهيب
اأ���ص��رارا بلوحة من روائ��ع الفن الرو�صي  قال رجل هاجم واأحل��ق 
اأي��دي��ول��وج��ي الإن��ق��اذ �صمعة  ب��داف��ع  اإن��ه ت�صرف  بق�صيب م��ع��دين، 
�صربه  عن  جنم  التخريب  ب��اأن  ال�صابق  اعرتافه  لي�صحب  قي�صر، 
ال���ف���ودك���ا. و���ص��ي��زي��د ه���ذا ال��ت�����ص��ري��ح ع��ل��ى االأرج������ح م���ن خماوف 
حولوا  الذين  وال�صيا�صيني  املحافظني  تاأثري  ب�صاأن  الليرباليني 

تاريخ رو�صيا اإىل �صاحة معركة فكرية للتفاخر بالوطنية.
واح��دة من  بالهجوم على  بودبورين )37 عاما(  اإيجور  واع��رتف 
التا�صع ع�صر،  البالد والتي تعود للقرن  الفنية يف  االأعمال  روائع 
ابنه  يحت�صن  وه���و  ال��ره��ي��ب  اإي��ف��ان  القي�صر  ي�����ص��ور  ر���ص��م  وه���ي 
املحت�صر. كان الرجل قال يوم اجلمعة، اإنه اأفرط يف �صرب الفودكا 
اأهم  وه��و  الفني  تريتياكوف  وعيه يف مقهى معر�س  فقد  اأن  اإىل 
متحف للفنون يف مو�صكو. وقال املعر�س اإن الرجل جتاوز بطريقة 
ما جمموعة من موظفي املعر�س والتقط ق�صيبا معدنيا ي�صتخدم 
الإبقاء الزوار على م�صافة من اللوحات الفنية وحطم به الزجاج 
ته�صم  ال�صميك  الزجاج  اأن  بيان  املعر�س يف  وذكر  للوحة.  الواقي 
واأ�صاف  باللوحة".  حلقت  ج�صيمة  اأ���ص��رارا  واأن  ال�صربات  بفعل 
اأماكن باجلزء االأو�صط من العمل،  ُثقب يف ثالثة  اللوحة  "ن�صيج 

والذي ي�صور �صخ�صية ت�صاريفيت�س )ابن القي�صر(".

ت�سقق الزجاج يهبط بطائرة
اإيرالينز" كانت يف رحلة  "كابيتال  ل�صركة  تابعة  ا�صطرت طائرة 
من ال�صني اإىل فيتنام للعودة بعد ظهور �صقوق يف اإحدى نوافذها، 

وفق ما قالت و�صائل اإعالم �صينية ر�صمية.
رقم  الرحلة  اإن  �صينخوا،  اجل��دي��دة،  ال�صني  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
ترانغ  نها  اإىل  ال�صني  ب�صرق  هانغت�صو  مدينة  من   421 دي  جيه 
بعد ظهر  اإقالعها  �صاعة من  بعد  ع��ادت  الفيتنامي  ال�صاحل  على 

الثالثاء.
وقالت الوكالة، نقال عن بيان لل�صركة، اإن �صقوقا ظهرت يف نافذة، 

ولكن لي�س يف الزجاج االأمامي كما قال بع�س الركاب.
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  ن�صر  م�صور  ت�صجيل  واأظ��ه��ر 
ال�صينية اأحد اأفراد طاقم الطائرة وهو يبلغ الركاب بوجود �صقوق 

يف الزجاج االأمامي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتديد اجلينات امل�سوؤولة عن تطور الدماغ الب�سري 
حدد العلماء ثالثة جينات رمبا لعبت دورا حموريا يف معلم مهم من تطور االإن�صان، وهو الزيادة الالفتة يف حجم 

الدماغ التي �صهلت التقدم املعريف الذي �صاعد على حتديد ما معنى اأن تكون اإن�صانا.
واأفاد الباحثون اليوم اخلمي�س باأن تلك اجلينات التي ال توجد �صوى يف الب�صر ظهرت منذ ثالثة اإىل اأربعة ماليني 

عام، قبل قليل من فرتة اأظهرت �صجالت احلفريات فيها زيادة كبرية يف حجم دماغ اأ�صالف الب�صر.
)اإن.اأو.ت�����ي. جينات  ت�صمى  حم���ددة،  وظيفة  ل��ه  لي�صت  راب���ع  ج��ني  وك��ذل��ك  تقريبا،  املتماثلة  الثالثة  واجل��ي��ن��ات 

�صي.اإت�س2اإن.اإل( وتتبع ف�صيلة جينية تعود ملئات املاليني من ال�صنني ولها عالقة كبرية بتطور االأجنة.
وتن�صط اجلينات االأربعة على نحو خا�س يف خمزن اخلاليا اجلذعية الع�صبية بالق�صرة الدماغية، وهي الطبقة 

اخلارجية بالدماغ امل�صوؤولة عن اأعلى الوظائف العقلية مثل االإدراك واللغة والذاكرة والتفكري والوعي.
وتبني اأن اجلينات توؤجل تطور اخلاليا اجلذعية يف ق�صرة الدماغ اإىل خاليا ع�صبية يف اجلنني، مما يوؤدي اإىل اإنتاج 

عدد اأكرب من اخلاليا الع�صبية النا�صجة يف هذه املنطقة من الدماغ.
الدماغ حتدد  "ق�صرة  بلجيكا  بروك�صل احلرة يف  التطوري بجامعة  االأع�صاب  اأ�صتاذ علم  فاندرهايجن  بيري  وقال 
اأي نوع من الكائنات احلية نحن ومن نحن كاأفراد. وفهم كيف ظهرت يف التطور اإمنا هي م�صاألة  ب�صورة كبرية 

رائعة ومت�س االأ�صول االأ�صا�صية للب�صر".
وذكر ديفيد ها�صلر خبري اجلزييات احليوية واملدير العلمي ملعهد �صانتا كروز لعلم اجلينوم بجامعة كاليفورنيا 

والباحث مبعهد هوارد هيوز الطبي "اإنها ق�صية التطور النهائي ومن الرائع العمل يف هذا املجال البحثي".
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�سرقة الدراجات توؤرق �سركة �سينية
مدينة  يف  الالتينية  اأمريكا  �صوق  الدراجات  لتاأجري  �صينية  �صركة  دخلت 
مك�صيكو �صيتي هذا العام بعد اأن اجتذبها وجود ماليني الزبائن املحتملني 

لكنها ت�صطدم االآن مب�صكلة اآخذة يف التزايد.. جرائم ال�صرقة.
من  الع�صرات  اأن  ل��درج��ة  املا�صية  القليلة  االأي���ام  يف  ال�صرقات  وانت�صرت 
م�صتخدمي تطبيق �صركة موبايك ال�صينية ا�صتكوا على و�صائل التوا�صل 
اإنهم  الدراجات. وقال كثريون منهم لرويرتز  توفر  االجتماعي من عدم 
�صركة  اأك���رب  م��وب��اي��ك،  وق��ال��ت  املناف�صني.  م��ع  التعامل  يف  ج��دي��ا  يفكرون 
تنامي  وكذلك  ال�صرقة  اإىل  يعود  العجز  اإن  العامل،  يف  ال��دراج��ات  لتاأجري 
الطلب على الدراجات التي توفرها يف جزء �صغري من العا�صمة املك�صيكية، 
وعددها 500 دراجة، فيما تنتظر ت�صريحا من ال�صلطات لتو�صيع ن�صاطها. 
وقال رينيه اأوخيدا، مدير فرع ال�صركة يف املك�صيك، اإن موبايك تعمل مع 

وكاالت اإنفاذ القانون يف مك�صيكو �صيتي ال�صتعادة الدراجات امل�صروقة.
واأ�صاف اأن عدد اال�صرتاكات يف موبايك يرتفع 70 يف املئة اأ�صبوعيا منذ اأن 
ال�صركة  �صباط. لكن  املك�صيكية يف منت�صف فرباير  ال�صوق  ال�صركة  دخلت 
املك�صيكية  بايك  يف  ف�صركة  العا�صمة.  يف  �صر�صة  مناف�صة  تواجه  ال�صينية 
لديها نحو األفي دراجة و�صركة اإيكو باي�صي التي اأطلقتها حكومة مك�صيكو 
�صيتي لديها 6500 دراجة واأكر من 260 األف م�صتخدم. وقال فرناندو 
"كانت  اال�صتياء  عليه  بدا  وقد  ال�صينية،  لل�صركة  م�صتخدم  وهو  جاليثيا، 
موبايك خيارا جيدا بالن�صبة يل الأنني اأعمل يف املنطقة. لكنني اأتعامل االآن 

مع اإيكو باي�صي لي�س الأنها اأرخ�س بل الأن دراجاتهم متوفرة دائما".

اأف�سل وقت لالإجناز خالل �ساعات العمل
العمل،  �صاعات  اأثناء  املهام  الإجن��از  االأن�صب  الوقت  حديثة  درا�صات  ك�صفت 

التي تبداأ بها يومك �صباحا وت�صتمر حتى الع�صر.
العلمية  االأ���ص��رار  "متى:  اجلديد  كتابه  يف  بينك  دانييل  الكاتب  وتطرق 
للتوقيت املثايل" لكيفية عمل االأدمغة الب�صرية اأثناء �صاعات العمل، ح�صب 

ما ن�صر موقع "بزن�س اإن�صايدر".
به  يعمل  مل�صار معني  تو�صلوا  اأفكار علماء  الكتاب يطرح  اأن  املوقع  ويقول 

عقل االإن�صان، يتبع فيه جدوال خم�ص�صا الأوقات الن�صاط واالإبداع.
ال�صاعات  يف  م�صتوياته  اأعلى  يف  يكون  االإن�صان  م��زاج  اإن  الدرا�صات  وتقول 
االأوىل من ال�صباح، وي�صتمر يف االرتفاع لي�صل الأعلى م�صتوياته عند ال�صاعة 
12:00 ظهرا. وين�صح العلماء جدولة جميع االجتماعات املهمة يف هذه 

ال�صاعات "ال�صعيدة"، بينما ترك املهمات املتكررة لفرتة بعد الظهرية.
كما تقول الدرا�صات اأن املوظف قادر على االبتعاد عن امللهيات ب�صكل اأكرب 

يف ال�صاعات االأوىل.
الدرا�صات  الأن  اأي�صا،  �صباحا  للطبيب  زي��ارت��ك  تكون  اأن  الكتاب  وين�صح 

اأظهرت اأن الطبيب �صيكون يف قمة عطائه و"نظافته" �صباحا.

طالق اأرجون رامبال  
و مهر جي�سيا  

م���ن خ���الل ب��ي��ان م�����ص��رتك �صادر 
عنهما، اأعلن املمثل الهندي  اأرجون 
االأزي����اء  ع��ار���ص��ة  وزوج��ت��ه  رامبال  
وم��ل��ك��ة ج���م���ال ال��ه��ن��د ال�����ص��اب��ق��ة  
ب�صكل  طالقهما  عن  جي�صيا   مهر 

ر�صمي.
وجاء يف البيان: بعد رحلة جميلة 
باحلب  عاًما مملوءة   20 ا�صتمرت 
وال���ذك���ري���ات اجل��م��ي��ل��ة، ن��ري��د اأن 
لها  الرحالت  ب��اأّن جميع  نخربكم 
الوقت  حان  قد  خمتلفة،  م�صارات 
من  خمتلفة  وج��ه��ات  اإىل  لننتقل 
دائًما  ك��ن��ا  ل��ق��د  ف�������ص���اع���ًدا،  االآن 
ببع�صنا  اأق���وي���اء  �صنظل  اأق���وي���اء، 
ن�صرع  ون��ح��ن  واأح��ب��ائ��ن��ا،  البع�س 
يف رح��ل��ه ج��دي��ده. وك��ان��ت الفرتة 
الكثري من  ت��داول  �صهدت  املا�صية 
االأخبار عن طالقهما، اإال اأنه تبني 
اإ�صرتاحة  اأخ���ذ  ق���رارا  الثنائي  اأن 
ملدة 6 اأ�صهر لتقييم عالقتهما لكن 
من دون جدوى. وكان الثنائي قد 
تزوجا يف عام 1998 حيث نتج عن 
زواجهما طفلتان، هما ماهيكا 16 

�صنة ومريا 13 �صنة. 

�سبط كمية �سخمة 
من الكوكايني

اإن خفر  اجل��زائ��ري��ة،  ال��دف��اع  وزارة  قالت 
�صبط  ال��ب��الد،  ب��وه��ران، غربي  ال�صواحل 
"كمية �صخمة" من الكوكايني تزن 701 
ك��ل��غ، ك��ان��ت ع��ل��ى م��نت ب��اخ��رة ق��ادم��ة من 
يف  ال�����وزارة،  واأوردت  الالتينية.  اأم��ريك��ا 
متكن  ب��وه��ران،  ال�صواحل  خفر  اأن  ب��ي��ان، 
من "اإحباط حماولة اإدخال كمية �صخمة 
كانت  ك��ل��غ  ب�701  ت��ق��در  ال��ك��وك��اي��ني  م��ن 
م��ع��ب��اأة يف ح��اوي��ة ع��ل��ى م��نت ب��اخ��رة نقل 
الالتينية".  اأم��ريك��ا  م��ن  ق��ادم��ة  ب�صائع 
لعلب  ���ص��ورا  ال��دف��اع  وزارة  م��وق��ع  ون�صر 
اللحم،  ف��ي��ه��ا  ي��ع��ّل��ب  ال��ت��ي  ب��ت��ل��ك  �صبيهة 
من  خا�صة  اجلزائر  ت�صتورده  منتج  وه��و 
الربازيل. وتعد املخدرات التي مت حجزها 
اأك�����رب ك��م��ي��ة ك���وك���اي���ني ي��ت��م ���ص��ب��ط��ه��ا يف 
اجلزائر منذ 2012، حني مت �صبط 165 
ك��ي��ل��وغ��رام��ا م��ن ال��ك��وك��اي��ني م��ه��رب��ة مع 

بودرة احلليب ا�صتوردت من نيوزيالندا.

فقدت ذاكرتها فتزوجت زوجها للمرة الثانية
م��ن جديد،  ال���زواج  ت��ب��ادل عهود  اأمريكيان  ق��رر زوج���ان 
واإقامة حفل زفاف للمرة الثانية، بعد اأن فقدت الزوجة 
���ص��ي��ارة ق��ب��ل عدة  اإث����ر تعر�صها حل����ادث  ذاك��رت��ه��ا، ع��ل��ى 
�صنوات. وكانت اأجنيال �صارتني )55 عاماً(، قد تعر�صت 
حلادث ماأ�صاوي، عندما �صدمتها �صيارة تابعة لل�صرطة، 
اأكتوبر  اأوكالهوما، يف  اأحد ال�صوارع يف والية  وهي تعرب 
تكن  مل  الغيبوبة،  م��ن  ا�صتيقظت  وعندما   ،2013 ع��ام 
وال�صنوات  هارتونغ  زوجها جيف  ذكريات عن  اأي��ة  لديها 

التي اأم�صياها معا.
وقالت اأجنيال اإنها كانت تعتقد اأنها ال تزال متزوجة من 
زوجها االأول املتويف، عندما ا�صتيقظت من الغيبوبة، ومنذ 
وقوع احلادثة، يحاول الزوجان اإعادة بناء عالقتهما من 
جديد، ويبدو اأن جهودهما قد اآتت ثمارها، حيث وقعت 
اأجنيال يف حب زوجها من جديد، بح�صب �صحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.
والأن اأجنيال، مل تعدد تتذكر اأي �صيء عن حفل زفافها يف 
عام 2000، لذلك يخطط الزوجان لتبادل عهود الزواج 

واإقامة حفل زفاف جديد يوم 19 يونيو القادم.
ُيذكر اأن اأجنيال تو�صلت اإىل ت�صوية مع �صلطات املدينة، 
ح�صلت مبوجبها على مبلغ مليوين دوالر، كتعوي�س عن 

االأ�صرار التي حلقت بها من جراء احلادث.

�سرطي يوقف دّراجا ب�حركة �سريرة
"ديلي ميل"  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�����ص��رت��ه  م�����ص��ور  م��ق��ط��ع  اأظ���ه���ر 
كاليفورنيا  والي������ة  يف  ����ص���رط���ة  ����ص���اب���ط  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ب�صيارة  ب�صدمه  نارية  دراج��ة  �صائق  يوقف  االأم��ريك��ي��ة، 

الدورية.
وكان ال�صائق يقود �صمن �صباق للدراجات النارية يف اأحد 

�صوارع الوالية االأمريكية.
وبح�صب ال�صحيفة فاإن املت�صابقني االآخرين توقفوا لكي 
امراأة  �صاحت  بينما  لزميلهم،  يحدث  م��ا  ي�صتو�صحوا 
لقد  االأ�صفل،  اإىل  ليقع  دفعته  "لفد  قائلة:  ال�صرطي  يف 
دفعته ب�صيارتك، واأنا �صجلت ذلك على هاتفي". وحددت 
دورية الطرق ال�صريعة يف كاليفورنيا هوية ال�صحية وهو 
راوؤول مارتينيز )26 عاما(، وقال م�صوؤولون اإن �صرعته 

الفائقة كانت �صببا الإيقافه من قبل ال�صرطي.

لعدم وجود تذاكر.. الركوب جمانا يف املرتو
 53 امل��راق��ب��ون يف  ال�صهر تلقى  ه���ذا  ���ص��اب��ق م��ن  يف وق���ت 
حمطة ب�صبكة مرتو العا�صمة الفنزويلية كراكا�س اأمرا 
غري م�صبوق. يقول االأمر "مبجرد نفاد التذاكر بحوزتكم 

افتحوا البوابات واتركوا الرواد يركبون باملجان".
دي  م��رتو  �صركة  يف  وح��ال��ي��ون  �صابقون  موظفون  وق��ال 
كراكا�س �صي اإيه اململوكة للدولة والتي تدير �صبكة املرتو 
ا�صتريادها  التذاكر يتم  املواد اخلام الالزمة لطباعة  اإن 
امل����واد االأخ�����رى ال��ت��ي ت�صتخدمها  ���ص��اأن��ه��ا ���ص��اأن غ��ال��ب��ي��ة 
ال�صركة  تعط  مل  احل��ك��وم��ة  اإن  م�صدر  وق���ال  ال�����ص��رك��ة. 
اإ�صارة  عملة �صعبة لال�صترياد منذ ما يزيد على عام يف 
التداول حلماية  ال�صديدة على  القيود  تاأثري  على مدى 
االأزمة  االأجنبية جراء  العملة  املت�صائل من  االحتياطي 

االقت�صادية على احلياة اليومية. بائعة �سابة تقوم برتتيب الألعاب يف متجر بهانوي.     )ا ف ب(

اإد �سريان يح�سد 
جائزتني من اأيفور نوفيلو 
من  باثنتني  ���ص��ريان  اإد  املغني  ف��از 
املو�صيقية  نوفيلو  اأي��ف��ور  ج��وائ��ز 
بينهما  من  املرموقة  الربيطانية 
ج��ائ��زة اأف�����ص��ل ك��ات��ب اأغ����اين لعام 
2018 فيما كانت اجلائزة يف فئة 
الراب  مغني  ن�صيب  م��ن  االأل��ب��وم 

االأ�صمر �صتورمزي.
ويف دورتها الثالثة وال�صتني، كرمت 
االأكادميية  متنحها  التي  اجلوائز 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ل���ك���ت���اب االأغ�������اين 
وامللحنني واملوؤلفني النجم ليونيل 
االأغ���اين  وك��ات��ب  وامل���وؤل���ف  ريت�صي 

بيلي براج.
اأيفور  بجائزة  فاز  قد  �صريان  كان 
عام  اأغ���اين  كاتب  الأف�صل  نوفيلو 
اأم�س  االأكادميية  وكرمته   .2015
الناجحة  اأغ��ن��ي��ت��ه  ع��ل��ى  اخل��م��ي�����س 
)���ص��ي��ب اأوف ي���و( ال��ت��ي ���ص��ارك يف 
بجائزة  وف������ازت  ك��ل��م��ات��ه��ا  ك��ت��اب��ة 
االأغ��ن��ي��ة ال��ت��ي مت ت��ق��دمي��ه��ا اأكرب 

عدد من املرات.
االألبوم  ب��ج��ائ��زة  ���ص��ت��ورم��زي  وف���از 
الغنائي عن األبومه )جاجن �صاينز 

اآند بريار(.
لل�صحفيني  ����ص���ت���ورم���زي  وق������ال 
ق��ب��ل ح��ف��ل ت��وزي��ع اجل���وائ���ز اأم�س 
من  ال���ع���دي���د  "هناك  اخل��م��ي�����س 
اجل���وائ���ز ل��ك��ن اأي���ف���ور ت��ن��ظ��ر اإىل 

قلمك فح�صب".
بجائزة  ريت�صي  اجل��وائ��ز  وك��رم��ت 
تركت  التي  الأغانيه  خا�صة  دولية 
املو�صيقى  يف  مت��ح��ى  ال  "ب�صمة 

الربيطانية".

ر�سد كثبان من امليثان على بلوتو 
ر���ص��د ع��ل��م��اء م��ل��م��ح��ا ج���دي���دا يف واح����د م���ن اأكر 
حقل  ه��ي  ال�صم�صي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال��ع��ج��ي��ب��ة  ال���ع���وامل 
البارد  القزم  الكوكب  �صطح  على  الكثبان  من  كبري 
بلوتو، يتكون فيما يبدو من حبيبات امليثان املتجمد 

و�صكلته الرياح.
وقال العلماء اأم�س اخلمي�س اإن الكثبان، التي ر�صدت 
التابعة  ه��وراي��زون(  )نيو  املركبة  التقطها  �صور  يف 
اأثناء  )نا�صا(  االأمريكية  والف�صاء  الطريان  الإدارة 
عبورها قرب بلوتو عام 2015، تقع على احلدود بني 
نهر متجمد من النيرتوجني على �صكل قلب ي�صمى 
املكونة  االإدري�صي  �صبوتنيك بالنيتيا و�صل�صلة جبال 

من مياه متجمدة.
الكواكب  يف  املتخ�ص�س  ال��ع��امل  رادب���و  ج��اين  وق���ال 
بلوتو  اأن  من  الرغم  "على  ي��اجن  بريجهام  بجامعة 
ب��ع��ي��د ج���دا ع��ن االأر������س و���ص��دي��د ال�����ربودة، ف����اإن به 
اإنها  روؤيتها.  نتوقع  مل  التي  االأ�صياء  من  جمموعة 
اأكر اإثارة لالهتمام بكثري مما كنا نتخيل كما اأنها 
ت�صتحق  للغاية  البعيدة  االأج�صام  ه��ذه  ب��اأن  تخربنا 
كيلومرت   2000 نحو  الكثبان  وتغطي  الزيارة". 

وجودها  ومثل  طوكيو.  حجم  يقارب  ما  اأي  مربع، 
اإن  ب�����ص��اأن  ال�����ص��ك��وك  اإذ ك��ان��ت ه��ن��اك بع�س  م��ف��اج��اأة 
املوؤلف  لبلوتو،  للغاية  الرقيق  اجل��وي  الغالف  كان 
ب�صكل اأ�صا�صي من النيرتوجني وكميات �صغرية من 
امليثان واأول اأك�صيد الكربون، ميكن اأن يجمع الرياح 

الالزمة لتكوين هذه املعامل.
االأر�س  ك��وك��ب  قمر  م��ن  اأ�صغر  وه��و  بلوتو،  وي���دور 
نحو  بعد  على  كيلومرتا،   2380 نحو  قطره  ويبلغ 
5.8 مليار كيلومرت من ال�صم�س، اأي اأبعد مبا يقارب 
40 مرة من مدار االأر�س. ويتميز �صطحه بال�صهول 

واجلبال والوديان.
اأك�صيد  الكربون وثاين  اأك�صيد  واأول  امليثان  ويتحول 
ال��ك��رب��ون وال��ن��ي��رتوج��ني، وت���ك���ون ك��ل��ه��ا يف احلالة 
ب�صبب  ال�صلبة  احل��ال��ة  اإىل  االأر�����س،  على  ال��غ��ازي��ة 
درجات حرارة بلوتو التي تقرتب من ال�صفر املطلق. 
ت�صل  م��ع��ت��دل��ة  ري����اح  ب��ف��ع��ل  ب��ل��وت��و  ك��ث��ب��ان  وت�صكلت 
حاملة  ال�صاعة  يف  كيلومرتا   35 نحو  اإىل  �صرعتها 
قمم  م��ن  املجمدة  امليثان  حبيبات  يبدو  فيما  معها 

جبال.

هل عادت جينيفر لوران�ض 
اىل حبيبها ال�سابق؟

بعد حواىل العام على عالقتهما، وانف�صالهما يف �صهر �صباط فرباير املا�صي 
ب�صبب تفاقم اخلالفات بينهما، كان لظهور املمثلة العاملية  جينيفر لوران�س  
وحبيبها ال�صابق املخرج العاملي  دارين اأرونوف�صكي  خالل حفل BAM الذي 
حيث  عالقتهما،  على  جديد  وق��ع  النجوم  م��ن  وملجموعة  ل��ه  تكرمياً  اأق��ي��م 
اإ�صافًة  اأحاديث جانبية لهما يف كوالي�س احلفل،  الكامريات  ر�صدت عد�صات 
اإىل اإ�صارة اأحد احل�صور اإىل املعنويات العالية التي متتعت بها لوران�س اأثناء 
لتقدمي جائزة  امل�صرح  اعتلت خ�صبة  قد  عاماً(  لوران�س )27  وكانت  احلفل. 
ملقيًة خطاًبا اأمام احل�صور، وقالت: "اإين �صعيدة لتواجدي الليلة الأقدم هذه 

اجلائزة ل�صديقي العزيز دارين اأرونوف�صكي".


