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ف�شل ذريع لتنفيذ االختبارات اإلكرتونيًا يف الـ 5 و8 و9 و10 و11
عطل يحول دون تنفيذها والقيادات العليا بالوزارة 

توجه بالتحول للورقي بعد م�سي ن�سف �ساعة من الوقت
•• دبي – حم�شن را�شد 

االربعاء،  اأم�����س  والتعليم  ال��رب��ي��ة  ب����وزارة  املعنية  االدارات  ف�شلت 
واملكلفة بتطبيق اختبارات نهاية العام الدرا�شي الكرونياً لل�شفوف 
ال� 5 ، وال� 8 ، وال� 9 ، وال� 10 ، وال� 11 ، عن تنفيذ وعود م�شوؤوليها 
وقياداتها وت�شريحاتهم التي مالأت كافة و�شائل االعالم يف الفرة 
االخرية من اأن االختبارات �شتكون الكرونية ، اإذ حال العطل املفاجئ 
لل�شبكة االلكرونية من تنفيذ االختبارات األكرونياً ، مما دفع كافة 
ال�شاعة  ن�شف  م��رور  بعد  الورقية  لالمتحانات  بالتحول  امل��دار���س 
الثامنة والن�شف  اأن تبداأ  ، حيث كان حمدد لها  من بدء االمتحان 
�شباحاً يف مادة العلوم ل�شفوف ال� 5 وال� 8 ، ويف مادة الريا�شيات لل� 
9 عام ونخبة وتخ�ش�شي ، ولل� 10 عام يف مادة الفيزياء ، ومتقدم 
ومتقدم  ع��ام   11 ال���  لل�شف  الريا�شيات  م��ادة  ويف   ، الريا�شيات  يف 
باءت  للتوا�شل مع  امل��دار���س  اإدارات  قبل  يائ�شة من  ، ويف حم��اوالت 
كلها بالف�شل ، واأمام التوتر ال�شديد الذي انتاب الطالب والطالبات 
بقاعات االمتحانات وامل�شتهدفني باالختبارات االلكرونية ، وجهت 
القيادات العليا بالوزارة على الفور ب�شرعة التحول للورقي ، واأكدت 
املفر�س على م�شوؤويل  ك��ان من  اأن��ه  ب��ال��وزارة على  العليا  القيادات 
الوزارة وقياداتها عمل اإختبارات جتريبية لل�شبكة من ال�شباح الباكر 

مواقــيت ال�صالة
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االإمارات ورو�شيا توقعان اتفاقية الإر�شال اأول رائد ف�شاء اإماراتي 

حممد بن را�سد: ابن الإمارات قادر على معانقة الف�ساء
•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اأن اإر�شال اأول رائد ف�شاء 
ببداية مرحلة جديدة  توؤذن  تاريخية  الف�شاء يعد خطوة  اإىل  اإماراتي 
الكبرية  للجهود  ا�شتكماال  وذل��ك  للف�شاء  االإم���ارات  روؤي��ة  فيها  تكتمل 
امل�شمار  ا�شتعدادا لتبوء مكانة متقدمة يف هذا  الدولة  بها  التي قامت 
خالل ال�شنوات القليلة القادمة يف اإطار الروؤية ال�شاملة مل�شتقبل م�شرية 
تطلعاتنا  يلبي  ومب��ا  العاملية  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى  وف��ق  والتنمية  التطوير 

وطموحاتنا للم�شتقبل.
يف  ممثلة  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  توقيع  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
مركز حممد بن را�شد للف�شاء وجمهورية رو�شيا االحتادية، ممثلة يف 
اأول  الإر�شال  تعاون  اتفاقية  "رو�شكو�شمو�س"،  الرو�شية  الف�شاء  وكالة 
ف�شاء  بعثة  �شمن  العلمية  االأبحاث  يف  للم�شاركة  اإماراتي  ف�شاء  رائ��د 
اإ�س"  اإم  "�شويوز  اإىل حمطة الف�شاء الدولية على منت مركبة  رو�شية 

الف�شائية.
وقال �شموه: "وقعت دولة االمارات اليوم اتفاقية تاريخية الإر�شال اأول 
رائد ف�شاء اإماراتي خالل االأ�شهر القادمة ملحطة الف�شاء الدولية.. ابن 
 12 بداأناها منذ  التي  روؤيتنا  الف�شاء... و  االم��ارات قادر على معانقة 

عاما لتطوير قطاع الف�شاء الوطني بداأت توؤتي ثمارها".
ونوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بقيمة االتفاقية 
امتالك  االإم���ارات يف  لدولة  اال�شراتيجية  االأه��داف  تعزيز  واأثرها يف 
منظومة متكاملة للعلوم واالأبحاث ت�شهم يف دفع م�شرية التطوير قدما 

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

قوات اجلي�س اليمني تتقدم يف االأحياء اجلنوبية ملدينة احلديدة

مريكل.. هل هو �شباق احلواجز االخري؟

دمار هائل يف الغوطة ال�شرقية قرب العا�شمة دم�شق )رويرز(

الإمارات الأوىل عربيا والـ17 
التناف�سية  موؤ�سر  يف  عامليا 
 2018 لـــعـــام  ــة  ــي ــم ــرق ال

•• دبي-وام:

ح���ق���ق���ت دول��������ة االإم�����������ارات 
وال�����  ع���رب���ي���ا  االأول  امل����رك����ز 
اأك����ر  ����ش���م���ن  ع���امل���ي���ا   17
موؤ�شر  يف  تناف�شية  ال����دول 
لعام  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
2018 وال�شادر عن مركز 
التابع  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
للتنمية  ال�����دويل  ل��ل��م��ع��ه��د 
االإداري����������ة مب���دي���ن���ة ل�����وزان 
من  واحد  وهو  ال�شوي�شرية 
املتخ�ش�شة  ال��ك��ل��ي��ات  اأه����م 
على م�شتوى العامل يف هذا 

املجال.
االإم��������������ارات يف  ت���ق���دم���ت  و 
مرتبة   2018 ع��ام  تقرير 
بت�شنيف  م��ق��ارن��ة  واح������دة 
2017 بعدما جلت يف  عام 
االأوىل  و  عامليا   17 املرتبة 
ع���رب���ي���ا م��ت��ق��دم��ة ع���ل���ى كل 

الدول العربية يف املنطقة.
ك���م���ا ت���ق���دم���ت ال�����دول�����ة يف 
العديد  العام يف  تقرير هذا 

من املحاور. 

خ�شائر فادحة للحوثيني يف يوم حترير مطار املدينة

قوات ال�سرعية تقتحم اأول اأحياء احلديدة اجلنوبية
ح�شود جلي�ش االأ�شد نحو درعا ا�شتعدادًا ملهاجمتها

الأمم املتحدة تتهم دم�سق بجرائم حرب يف الغوطة

يحا�سر  ــي  ــراق ــع ال ــــن  الأم
اهلل ــزب  ح مليلي�سيات  مقرا 

•• بغداد-وكاالت:

العراقية،  االأمنية  القوات  طوقت 
حزب  مليلي�شيات  العام  املقر  ام�س، 
ا�شتباكات  ع��ق��ب  ال���ع���راق،  يف  اهلل 
امليلي�شيات  م��ن  ق��وة  ب��ني  اندلعت 
تفتي�س  لنقطة  االمتثال  رف�شت 
تابعة لل�شرطة العراقية يف منطقة 

�شارع فل�شطني �شرقي بغداد.
و�شهود  م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة  وذك�����رت 
مليلي�شيات  التابعة  القوة  اأن  عيان، 
من  اث����ن����ني  اأ�����ش����اب����ت  اهلل  ح�����زب 
عنا�شر القوات االأمنية العراقية، 
بجروح عقب فتح عنا�شرها النار 

باجتاه نقطة التفتي�س الر�شمية.

•• اليمن-وكاالت:

العربي  التحالف  قوات  قائد  اأعلن 
يف ال�شاحل الغربي، العميد الركن 
خ�شائر  اأن  ال�شحي،  ال�����ش��الم  عبد 
احلوثيني من القتلى تقدر باملئات 
اإىل  امل��ع��ارك، م�شريا  ان��ط��الق  منذ 
يف  قتيال   250 م��ن  اأك���ر  �شقوط 
االنقالبية  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ���ش��ف��وف 
يوم  احل�����دي�����دة  يف  اأ������ش�����ريا  و87 

حترير املطار.
العربي  التحالف  قوات  قائد  وقال 
مع  مقابلة  يف  الغربي  ال�شاحل  يف 
حترير  اإن  عربية"  نيوز  "�شكاي 
األوية  مطار احلديدة مت مب�شاركة 
التحالف  م���ن  واإ����ش���ن���اد  ال��ع��م��ال��ق��ة 
التامة  ال�شيطرة  م��وؤك��دا  ال��ع��رب��ي، 

وتطهري املطار ب�شكل كامل.
ال�شرعية  ق�����وات  واق��ت��ح��م��ت  ه����ذا 
االأحياء  اأول  وه���و  ال��رب��ي�����ش��ة  ح��ي 
اجل��ن��وب��ي��ة مل��دي��ن��ة احل��دي��دة وذلك 
مطار  على  الكاملة  �شيطرتها  بعد 

املدينة.
اأول  ال��رب��ي�����ش��ة ه���و  اأن ح���ي  ي��ذك��ر 
االأحياء اجلنوبية، ويبعد عن املطار  

قرابة 4 كيلومرات ون�شف.
ملي�شيات  اأن  امل�������ش���ادر  واأ����ش���اف���ت 

•• عوا�شم-وكاالت:

لالأمم  تابعة  حتقيق  جلنة  اأعلنت 
املوالية  القوات  اأن  ام�س،  املتحدة، 
جرائم  ارت��ك��ب��ت  ال�����ش��وري  للنظام 
الغوطة  ملنطقة  ح�����ش��اره��ا  خ���الل 
دم�شق،  العا�شمة  ق��رب  ال�شرقية 
اأ����ش���ا����ش���ي جتويع  ب�����ش��ك��ل  ���ش��م��ل��ت 
اإىل  ت��رق��ى  يجعلها  م��ا  امل��دن��ي��ني، 

االإن�شانية". �شد  "جرائم 
للنظام  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ق���وات  وك���ان���ت 
ال�����ش��وري دخ��ل��ت ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة يف 
املا�شي بعد ح�شارها لنحو  اأبريل 

�شنوات.  5
املحققون  اأ����ش���دره  ب��ي��ان  وج���اء ي 
ختام  "يف  حتقيقاتهم  اإن��ه��اء  بعد 
احلديث  التاريخ  يف  ح�شار  اأط��ول 
تندد جلنة التحقيق التابعة لالأمم 
املتحدة بهذه املمار�شة الوح�شية".

وكان جمل�س حقوق االإن�شان كلف 
والدولية  امل�شتقلة  التحقيق  جلنة 
املا�شي  م���ار����س  يف  ����ش���وري���ا  ح����ول 
جرت  التي  االأح���داث  يف  التحقيق 
2018 يف  ب��ني ف��راي��ر واأب���ري���ل 

الغوطة ال�شرقية.
ه���ذا وت�����ش��غ��ل حم��اف��ظ��ة درع���ا بال 
نظام االأ�شد، وهي هدفه االأول مع 
ال�شوري.  اجلنوب  باجتاه  حتركه 

مناطق  طائراته  ا�شتهدفت  حيث 
فيما  امل��ع��ار���ش��ة،  ف�شائل  �شيطرة 
ب���ت���ع���زي���زات  ال�����دف�����ع  مي�������ش���ي يف 
لهجومه  ا�شتعدادا  برية  ع�شكرية 

املرتقب.
ع�شرات  ال����ت����ع����زي����زات  و����ش���م���ل���ت 
اآليات  بينها  ال��ع�����ش��ك��ري��ة،  ال��ق��ط��ع 
اإطالق  ومن�شات  ودبابات  مدرعة 
�شيطرة  مناطق  و�شلت  �شواريخ، 
امل��دي��ن��ة وريفيها  درع���ا  ال��ن��ظ��ام يف 

ال�شمايل وال�شرقي.
الع�شكري  احل�����ش��د  ي�����ش��ت��م��ر  ك��م��ا 
للميلي�شيات امل�شاندة للنظام الذي 

بداأ قبل اأ�شابيع. 
وول  �شحيفة  اأ���ش��ارت  جهتها،  من 

���ش��ري��ت ج���ورن���ال م��ن��ذ اأي�����ام اإىل 
اندماج عنا�شر امليلي�شيات يف قطع 

النظام الع�شكرية.
وت�شري م�شادر اإىل ارتداء عنا�شر 
النظام  زي  اهلل  ح��زب  ميلي�شيات 
الإخفاء انت�شارها يف اجلنوب وذلك 
ب��ع��د ت��ظ��اه��ره��ا ب��االن�����ش��ح��اب من 

درعا قبل نحو �شهر.
واأعادت عنا�شر ميلي�شيا حزب اهلل 
متركزها �شمال درعا خا�شة يف تل 
ال�شنمني  م��دي��ن��ة  وق����رب  م��رع��ي 

وبلدة دير العد�س. 
وت���خ���ف���ت ع�������ش���رات ال���ع���ن���ا����ش���ر يف 
بريف  ال����ن����ظ����ام  ق�������وات  ����ش���ف���وف 

القنيطرة.

�شعبية  ان��ت��ف��ا���ش��ة  م���ن  احل��وث��ي��ني 
داخل املدينة �شدهم، توازي رعبهم 
من التقدم امليداين املت�شارع لقوات 

ال�شرعية.
ب���ي���ان حقوقي  م���ن ج��ه��ت��ه، ح��م��ل 
امل�شوؤولية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
يطال  ا���ش��ت��ه��داف  اأي  ع��ن  الكاملة 
امل���دن���ي���ني، واالأع�����ي�����ان امل���دن���ي���ة يف 
مدينة احلديدة. واأكد البيان ن�شر 
والقنا�شني  االأ�شلحة  امليلي�شيات 
وا�شتخدامها  االأح������ي������اء،  داخ������ل 
ب�����ش��ري��ة، ومنع  ك������دروع  امل���دن���ي���ني 
اآخ���ري���ن م���ن م���غ���ادرة م��ن��ازل��ه��م يف 
مناطق تواجدها مبدينة احلديدة، 
معتراً ذلك خرقاً وا�شحاً و�شريحاً 
الأحكام القانون الدويل االإن�شاين. 
الدويل  اليمن  لفريق  بيان  واأ���ش��ار 
االأ�شاليب  ه����ذه  اأن  اإىل  ل��ل�����ش��الم 
امليلي�شيات،  ع��ل��ى  ج���دي���دة  ل��ي�����ش��ت 
على  ارتكابها معتمدة  وتتمادى يف 
والهيئات  ال���دويل  املجتمع  �شمت 
باإدراجها  ت��ق��م  مل  ال��ت��ي  االأمم���ي���ة 
اجلماعات  قائمة  �شمن  االآن  حتى 
اجلرائم  اأن  اإىل  الف��ت��اً  االإره��اب��ي��ة، 
تندرج  ترتكبها  التي  واالنتهاكات 
لالأعمال  الدويل  الت�شنيف  �شمن 

االإرهابية.

احلوثي تتمركز يف املباين الكبرية 
باقتحام  وي���ق���وم���ون  امل���دي���ن���ة،  يف 
�شكانها  غ����ادره����ا  ال���ت���ي  ل��ل��م��ن��ازل 

ويتمر�شون داخلها.
وك������ان������ت م���ي���ل���ي�������ش���ي���اث احل����وث����ي 
حالة  ف���ر����ش���ت  ق����د  االن���ق���الب���ي���ة 
اأحياء  يف  الثالثاء،  م�شاء  ط���وارئ، 
انت�شار كثيف  مدينة احلديدة، مع 
ال�شكنية،  االأحياء  و�شط  مل�شلحيها 

ب���ع���د ف�����راره�����م م����ن امل����ط����ار عقب 
ه��زمي��ت��ه��م وحت���ري���ره ع��ل��ى اأي����دي 
ق����وات ال�����ش��رع��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، بدعم 
�شكان  اأف��اد  ما  وف��ق  التحالف،  من 

حمليون.
اأن  واأك���������دت م�������ش���ادر م��ت��ط��اب��ق��ة 
كامريات  بالقوة  اأغلقوا  احلوثيني 
امل��راق��ب��ة امل���وج���ودة يف م��ن��ازل عدد 
من املواطنني والفنادق واملوؤ�ش�شات 

العامة واخلا�شة مبدينة احلديدة، 
اأو  اأو ر�شد  االإب��الغ  وحذروهم من 
يعملون  حيث  حتركاتهم،  ت�شوير 
ع���ل���ى م���وا����ش���ل���ة ح���ف���ر اخل����ن����ادق 
ومدرعات  دبابات  ون�شر  واملتاري�س 
واأ����ش���ل���ح���ة خم��ت��ل��ف��ة يف االأح����ي����اء 
على  قنا�شيهم  وت��وزي��ع  ال�شكنية، 

اأ�شطح املباين املرتفعة.
خماوف  اأن  اإىل  امل�����ش��ادر  ول��ف��ت��ت 

قرارا  يعتمد  الــوزراء  جمل�س 
مرور  ت�سريح  ر�سوم  باإلغاء 
بالدولة الثقيلة  املــركــبــات 

•• اأبوظبي-وام: 

اع��ت��م��د جم��ل�����س ال�������وزراء ق����رارا 
باإلغاء ر�شوم ت�شريح ام�س الواحد 
الدولة  يف  الثقيلة  املركبات  ملرور 
التكاليف  ت��ق��ل��ي��ل  ب��ه��دف  وذل����ك 
امل�شاريع  ميزانيات  على  املرتبة 
لنمو  ودعما  الدولة  يف  التنموية 
التحتية  البنية  تطوير  م�شاريع 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
م�شتدامة  تنمية  لتوفري  و�شوال 
للمواطنني  عالية  ح��ي��اة  وج���ودة 

واملقيمني يف الدولة.
للتطور  م��واك��ب��ة  ال���ق���رار  وي���اأت���ي 
الذي  واالق���ت�������ش���ادي  ال���ع���م���راين 
امل�شاريع  ومن���و  ال���دول���ة  ت�����ش��ه��ده 
خمتلف  يف  وال��ن��وع��ي��ة  التنموية 
ال��ق��ط��اع��ات وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب نقل 
كميات من املواد االإن�شائية ملواقع 
العمل يف خمتلف اإم��ارات الدولة 
ال���ط���رق خا�شة  وع����ر خم��ت��ل��ف 
االإن�شائية  امل�����واد  ت��ك��ال��ي��ف  واأن 
ونقلها ميثالن اجلزء االأكر من 

ميزانية هذه امل�شاريع.
)التفا�شيل �س2(

مدعومة بفكر و�شواعد اأبناء االإمارات وما يقدموه من اجنازات مهمة 
�شمن روؤية وا�شحة الأهدافنا للم�شتقبل.          )التفا�شيل �س2(

الحتالل يق�سف 25 هدفا يف غزة بعد الطائرات الورقية!
•• غزة-وكاالت:

اأعلن اجلي�س االإ�شرائيلي اأنه ق�شف، ليل االأربعاء، حواىل 25 هدفا يف 
قطاع غزة ردا على اإطالق الطائرات الورقية والبالونات من االأرا�شي 
بينها  30 قذيفة  اأح�شى نحو  اأنه  بيان  وذكر اجلي�س يف  الفل�شطينية. 

�شواريخ اأطلقت ليال من القطاع على اإ�شرائيل.
و�شنت مقاتالت حربية اإ�شرائيلية غارات على قطاع غزة مل ت�شفر عن 
وقوع اإ�شابات، ردت عليها ف�شائل م�شلحة باإطالق �شواريخ من القطاع 

املحا�شر على جنوب اإ�شرائيل.
مو�شحا  ال��غ��ارات،  ح�شول  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  با�شم  متحدث  واأك���د 
والبالونات  الورقية  الطائرات  اإط��الق  موا�شلة  على  "ردا  ج��اءت  اأنها 

التخريبية باجتاه االأرا�شي االإ�شرائيلية".
وبعد احلجارة اأ�شبحت الطائرات الورقية احلارقة رمزا لالحتجاجات، 
التي بداأها الفل�شطينيون يف 30 مار�س املا�شي على حدود غزة للمطالبة 
بحقهم يف العودة ولك�شر احل�شار، الذي تفر�شه اإ�شرائيل على القطاع 

منذ اأكر من عقد.

يف �شباق �شد ال�شاعة:

مريكل: املهمة امل�ستحيلة لعداءة امل�سافات الطويلة!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

احلزب  ب��ني  القطيعة  ت��ف��ادي  مت 
وجناحه  الدميقراطي  امل�شيحي 
امل�شيحي  االحت��������اد  ال����ب����اف����اري 
نهاية  يف  باأعجوبة.  االجتماعي 
زيهوفر،  ه��ور���ش��ت  منح  امل��ط��اف، 
وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ورئ��ي�����س حزب 
االجتماعي  امل�����ش��ي��ح��ي  االحت������اد 
املحافظ، مهلة للم�شت�شارة: امام 
اأجنيال مريكل خم�شة ع�شر يوًما 
لتجاوز امل�شكلة واإبرام اتفاق حول 
�شركائها  م��ع  ال��الج��ئ��ني  ق�شية 
االأوروبيني. )التفا�شيل �س15(

ـــد اإحـــبـــاط  ـــوؤك ـــا ت ـــي ـــان اأمل
بيولوجية بقنبلة  هــجــوم 

•• برلني-وكاالت:

الق�شائية  ال�����ش��رط��ة  ق��ائ��د  اأع��ل��ن 
االأملانية، ام�س، عن اإحباط اعتداء 
مادة  حتوي  بيولوجية"  "بقنبلة 
ال��ري�����ش��ني ال�����ش��دي��دة ال�����ش��م��ي��ة، يف 
اأمل���ان���ي���ا ب���ع���د ت���وق���ي���ف ت��ون�����ش��ي يف 

كولونيا االأ�شبوع املا�شي.
وق������ال ه���ول���غ���ر م���ون�������س ل����الإذاع����ة 
"جرت يف هذه  االأمل��ان��ي��ة:  ال��ع��ام��ة 
الق�شية ا�شتعدادات عملية الرتكاب 
عمل من هذا النوع، بنوع من قنبلة 
اأمر غري م�شبوق  بيولوجية وهذا 
به  امل�شتبه  اأن  مو�شحا  اأمل��ان��ي��ا،  يف 

كان قد بداأ باإنتاج الري�شني.

يحا�سر  الــلــيــبــي  ــ�ــس  اجلــي
ــط درنــة ــس الإرهـــابـــيـــن و�

•• طرابل�س-وكاالت:

الوطني  اجلي�س  ق���وات  ا�شتطاعت 
مزيد  اإىل  ت���ت���ق���دم  اأن  ال���ل���ي���ب���ي 
لتحا�شر  درن������ة،  يف  امل���ن���اط���ق  م���ن 
و�شط  املغار  منطقة  يف  االإرهابيني 
ع�شكريون  ي��ت��وق��ع  بينما  امل��دي��ن��ة، 

قرب اإعالن التحرير الكامل.
وتتوا�شل اال�شتباكات ب�شكل متقطع 
واجلماعات  القاعدة  م�شلحي  بني 
املت�شددة، واجلي�س الوطني الليبي، 

الذي ي�شعى ال�شتعادة املدينة.
نحو  اإن  ع�شكرية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
اأجانب،  بينهم  م��ن  اإره��اب��ي��اً،   50

يتح�شنون يف حي املغار.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س الوزراء يعتمد قرارا باإلغاء ر�سوم ت�سريح مرور املركبات الثقيلة بالدولة

•• اأبوظبي-وام: 

الواحد  ام�س  ت�شريح  ر�شوم  باإلغاء  ق��رارا  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد 
التكاليف  تقليل  بهدف  وذل��ك  ال��دول��ة  يف  الثقيلة  املركبات  مل��رور 
لنمو  ودعما  الدولة  يف  التنموية  امل�شاريع  ميزانيات  على  املرتبة 
احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  التحتية  البنية  تطوير  م�شاريع 
للمواطنني  عالية  حياة  وج��ودة  م�شتدامة  تنمية  لتوفري  و�شوال 

واملقيمني يف الدولة.
وي���اأت���ي ال���ق���رار م��واك��ب��ة ل��ل��ت��ط��ور ال��ع��م��راين واالق��ت�����ش��ادي الذي 
خمتلف  يف  وال��ن��وع��ي��ة  التنموية  امل�����ش��اري��ع  ومن���و  ال��دول��ة  ت�شهده 

ملواقع  االإن�شائية  امل��واد  من  كميات  نقل  تتطلب  والتي  القطاعات 
ال��ط��رق خا�شة  وع��ر خمتلف  ال��دول��ة  اإم����ارات  العمل يف خمتلف 
من  االأك���ر  اجل���زء  مي��ث��الن  ونقلها  االإن�شائية  امل���واد  تكاليف  واأن 
اإجناز  ب�شورة مبا�شرة مبواعيد  امل�شاريع ويرتبطان  ميزانية هذه 
ت�شريح  ر�شوم  اإل��غ��اء  ي�شاهم  اأن  املتوقع  وم��ن  وجودتها.  امل�شاريع 
82 من  مرور املركبات الثقيلة ليوم واحد - والذي ورد يف البند 
خدمات  تنظيم  ب�شاأن   2017 لعام   30 بالقرار  الر�شوم  ج��دول 
ال�شري واملرور وال�شالمة املرورية - يف حتقيق نفع كبري وتوفري يف 
امليزانية العامة بن�شبة تقديرية ت�شل اإىل %5 من قيمة ميزانية 

تطوير البنية التحتية.

خريية حممد بن را�سد تدعم اأمنيات الأطفال املر�سى
•• دبي -وام:

واالإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  قدمت 
املر�شى  االأطفال  اأمنية لدعم  اإىل موؤ�ش�شة حتقيق  دره��م  األ��ف   500 مبلغ 

واملحتاجني.
لل�شوؤون  دبي  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  بوملحة  اإبراهيم  �شعادة  وقال 
االإن�شانية والثقافية ونائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�شانية اإن مثل هذا الدعم لالأطفال امل�شابني 
باأمرا�س مزمنة ياأتي لت�شجيعهم على موا�شلة حياتهم ب�شكل طبيعي ومن 
اأولياء  م��ع  ال��وق��وف  بجانب  معنوياتهم  ورف��ع  نفو�شهم  يف  االأم���ل  زرع  ب��اب 
مل  املوؤ�ش�شة  اأن  بوملحه  واأ���ش��اف  اأبنائهم.  ع��الج  يف  وم�شاعدتهم  اأم��وره��م 

تتوقف يوما عن دعم جميع املر�شى وتاأتي هذه املبادرة �شمن خطة عملها 
مل�شت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  .. م�شريا  املجتمع  املمكنة الأف��راد  امل�شاعدات  لتقدمي 
االأثر االإيجابي على االأطفال املر�شى وذويهم خالل ال�شنوات ال�شابقة من 
واال�شتقرار  الراحة  وتوفري  االأ�شرة  كاهل  املايل عن  العبء  ناحية تخفيف 
ل�شنوات  الدعم  ه��ذا  ووا�شلت  الطبي  العالج  برامج  وتفعيل  لهم  النف�شي 
متتالية. من جانبه قال هاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة حتقيق 
اأمنية اإن الدعم الذي تقدمه موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال 
االأمنيات  م��ن  ال��ع��دي��د  حتقيق  يف  ي�شاهم  ملوؤ�ش�شته  واالإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
فخره  ع��ن  معربا   .. حياتهم  تهدد  خطرية  ب��اأم��را���س  امل�شابني  لالأطفال 
التي توؤمن بر�شالة  بال�شراكة اال�شراتيجية مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 

واأهداف موؤ�ش�شة اأمنية.

االإمارات ورو�شيا توقعان اتفاقية الإر�شال اأول رائد ف�شاء اإماراتي اإىل الف�شاء

حممد بن را�سد: ابن المارات قادر على معانقة الف�ساء
•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اإر�شال  اأن  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم 
اإىل  اإم����ارات����ي  ف�����ش��اء  رائ�����د  اأول 
الف�شاء يعد خطوة تاريخية توؤذن 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة تكتمل  ب��ب��داي��ة 
فيها روؤية االإمارات للف�شاء وذلك 
التي  ال��ك��ب��رية  للجهود  ا�شتكماال 
ا�شتعدادا لتبوء  قامت بها الدولة 
امل�شمار  ه���ذا  يف  متقدمة  م��ك��ان��ة 
القادمة  القليلة  ال�شنوات  خ��الل 
مل�شتقبل  ال�شاملة  الروؤية  اإط��ار  يف 
وفق  والتنمية  التطوير  م�شرية 
يلبي  ومب��ا  العاملية  املعايري  اأرق��ى 
تطلعاتنا وطموحاتنا للم�شتقبل.

دولة  توقيع  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
املتحدة، ممثلة  العربية  االإم��ارات 
يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
وج��م��ه��وري��ة رو���ش��ي��ا االحت���ادي���ة، 
ممثلة يف وكالة الف�شاء الرو�شية 
تعاون  اتفاقية  »رو�شكو�شمو�س«، 
اإماراتي  ف�شاء  رائ��د  اأول  الإر���ش��ال 
العلمية  االأب���ح���اث  يف  للم�شاركة 
���ش��م��ن ب��ع��ث��ة ف�����ش��اء رو���ش��ي��ة اإىل 
حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال���دول���ي���ة على 
اإ�����س«  اإم  »����ش���وي���وز  م���نت م��رك��ب��ة 

الف�شائية.
وق��������ال �����ش����م����وه: »وق�����ع�����ت دول�����ة 
تاريخية  اتفاقية  اليوم  االم���ارات 
اإماراتي  ف�شاء  رائ��د  اأول  الإر���ش��ال 
خ���الل االأ���ش��ه��ر ال��ق��ادم��ة ملحطة 
االمارات  اب��ن  الدولية..  الف�شاء 
ال��ف�����ش��اء... و  ق���ادر ع��ل��ى معانقة 
روؤيتنا التي بداأناها منذ 12 عاما 
الوطني  الف�شاء  ق��ط��اع  لتطوير 

بداأت توؤتي ثمارها«.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ون������وه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بقيمة 
تعزيز  يف  واأث������ره������ا  االت���ف���اق���ي���ة 
لدولة  اال�شراتيجية  االأه����داف 
منظومة  ام���ت���الك  يف  االإم�������ارات 
م���ت���ك���ام���ل���ة ل���ل���ع���ل���وم واالأب�����ح�����اث 
التطوير  م�����ش��رية  دف���ع  يف  ت�شهم 

اإدارة مركز حممد  رئي�س جمل�س 
ل��ل��ف�����ش��اء، ودمييري  را����ش���د  ب���ن 
روغوزين، مدير عام وكالة الف�شاء 
ووفد  »رو�شكو�شمو�س«،  الرو�شية 
رفيع امل�شتوى من وكالة االإمارات 
را�شد  بن  حممد  ومركز  للف�شاء 
اأربعة  اخ��ت��ي��ار  و���ش��ي��ت��م  ل��ل��ف�����ش��اء. 
�شابا   75  « 95 مر�شحا  من بني 
اأعمارهم بني  ت��راوح  و20 فتاة« 
23 و48 عاما من جميع اإمارات 
الدولة، والذين متكنوا من التاأهل 
اإىل املرحلة القادمة من »برنامج 
الهادف  الف�شاء«  ل��رواد  االإم��ارات 
اإىل تدريب واإعداد فريق اإماراتي 
الإر�شاله اإىل الف�شاء للقيام مبهام 
»الرنامج  �شمن  متعددة،  علمية 
اأعلنه  ال����ذي  ل��ل��ف�����ش��اء«  ال��وط��ن��ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
ال����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة، 
و�شاحب  اهلل،  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان، 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة يف 

اأبريل 2017.
وع���ن ه���ذه اخل���ط���وة، ق���ال �شعادة 
رئي�س  امل���ن�������ش���وري،  ع��ب��ي��د  ح��م��د 
بن  حم��م��د  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����س 
االتفاقية  »ت��اأت��ي  للف�شاء:  را���ش��د 
م��ع وك��ال��ة ال��ف�����ش��اء ال��رو���ش��ي��ة يف 
ال�شباب  م���ن  ج��ي��ل  اإع������داد  اإط�����ار 
امل�شتقبلية  ب��ال��ت��ح��دي��ات  ال���واع���ي 
التي يفر�شها التطور التكنولوجي 
ا�شتك�شاف  اأ�شحى  حيث  املت�شارع، 
حتديا  فيه  واال�شتثمار  الف�شاء 
مدعومة  دولتنا  تخو�شه  جديدا 
ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة  بالروؤية 
نهيان،  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
رئي�س الدولة، حفظة اهلل، التي ال 
تر�شى اإال بالرقم واحد يف جميع 

املجاالت.
مهمة  »خ��ط��وة  �شعادته:  واأ���ش��اف 
ن���ق���وم ب��ه��ا ���ش��م��ن م�������ش���روع رواد 
من  االأول  االإم�����ارات�����ي  ال��ف�����ش��اء 
اختيار  يف  ت��ت��م��ث��ل  ع��رب��ي��ا،  ن��وع��ه 
واإعداد وتدريب اأربعة رواد ف�شاء 

مهام  يف  واإر����ش���ال���ه���م  اإم���ارات���ي���ني 
حمطة  اإىل  خم��ت��ل��ف��ة  ف�����ش��ائ��ي��ة 
�شفراء  ليكونوا  الدولية  الف�شاء 
حيث  ال����ف���������ش����اء،  يف  االإم�������������ارات 
باأبحاث  ال�����ش��ب��اب  ه����وؤالء  ���ش��ي��ق��وم 
�شاأنها خدمة  علمية متطورة من 
تطوير  يف  واالإ����ش���ه���ام  ال��ب�����ش��ري��ة، 
االإم��ارات��ي«، معربا  الف�شاء  قطاع 
جلهود  وام����ت����ن����ان����ه  ����ش���ك���ره  ع�����ن 
بها  تقوم  التي  والتطوير  البحث 
وكالة االمارات للف�شاء يف جمال 

اكت�شاف الف�شاء اخلارجي.
�شراكة ا�شراتيجية .

���ش��ع��ادة يو�شف  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
عام مركز  ال�شيباين، مدير  حمد 
حممد بن را�شد للف�شاء: » ت�شكل 
ال�شراكة اال�شراتيجية مع وكالة 
عامليا  ال��رائ��دة  الرو�شية  الف�شاء 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وع���الم���ة ف���ارق���ة يف 
واإجنازا  الوطني،  الف�شاء  قطاع 
دولة  ���ش��ج��ل  اإىل  ي�����ش��اف  ج��دي��دا 
االإمارات احلافل باالإجنازات على 
االأ�شعدة كافة و مت اختيار وكالة 
الف�شاء الرو�شية نظرا المتالكها 
ت����اري����خ����ا ح����ا�����ش����دا ب������االإجن������ازات 
اإذ  ال��ف�����ش��اء  امل��ت��ق��دم��ة يف جم����ال 
العاملية مع  ال�����ش��راك��ات  ���ش��اأن  م��ن 
الف�شاء تطوير قطاع  رواد قطاع 
واإعطاء  ق��وي  االإم��ارات��ي  الف�شاء 
ال�شيا�شة  دع����م  يف  ن��وع��ي��ة  دف��ع��ة 
لقطاع  الوطنية  واال�شراتيجية 
لتوجيهات  ت���ن���ف���ي���ذا  ال���ف�������ش���اء 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي » رعاه اهلل » الذي وجه 
ف�شاء  لقطاع  التاأ�شي�س  ب�شرورة 
اإماراتي  بطابع  ع��امل��ي  ط���راز  م��ن 
امل�شتوى  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ة  مي��ك��ن��ه 
ال��ع��امل��ي ب���اإط���الق وت��ن��ف��ي��ذ جملة 
واال�شراتيجيات  اخل��ط��ط  م���ن 
الداعمة  ال���ن���وع���ي���ة  وال�����رام�����ج 
وركيزتها  امل�����ش��ت��دام��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
القائم  االق���ت�������ش���اد  االأ����ش���ا����ش���ي���ة 

على امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار واالإب����داع 
وا�شت�شراف امل�شتقبل«.

ال�شيباين  يو�شف  ���ش��ع��ادة  وج��ه  و 
لتنظيم  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ال�����ش��ك��ر 
ق����ط����اع االت���������ش����االت امل���ت���م���ث���ل يف 
�شندوق تطوير قطاع االت�شاالت 
البحث  يف  امل���ب���ذول���ة  جل���ه���وده���ا 
امل�شتمر  وت���ع���اون���ه���ا  وال���ت���ط���وي���ر 
الإث��راء جتربة االم��ارات يف جمال 

التقنيات امل�شتقبلية.
حمطة  اأن  اإىل  االإ�����ش����ارة  جت����در 
ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة ت��ع��د م��ن اأهم 
االبتكارات احلديثة، وهي مبثابة 
حلياة  �شالح  �شخم  �شناعي  قمر 
ال��ب�����ش��ر ف��ي��ه وج�����رت ف��ي��ه��ا مئات 
التي  واالأبحاث  العلمية  التجارب 
من  الف�شاء  ورواد  العلماء  مكنت 
مذهلة  اكت�شافات  اإىل  ال��و���ش��ول 
مل يكن الو�شول اإليها ممكنا على 

�شطح االأر�س.
اأر�شي  م����دار  يف  امل��ح��ط��ة  وت�����دور 
اأميال   5 ب�شرعة  ثابت  منخف�س 
ت�شتغرق  اأنها  يعني  ما  الثانية  يف 
ال�شتكمال  فقط  دقيقة   90 نحو 
وت�شم  االأر����س  ح��ول  كاملة  دورة 
دوليا  طاقما  متنها  على  املحطة 
يتاألف من 6 رواد ف�شاء يق�شون 
اإج���راء  يف  اأ���ش��ب��وع��ي��ا  ���ش��اع��ة   35
اأبحاث علمية متعمقة يف خمتلف 
الف�شائية  العلمية  التخ�ش�شات 

وعلوم  والبيولوجية  والفيزيائية 
املعرفة  لتطوير  وذل���ك  االأر������س، 
اإىل  والتو�شل  االإن�شانية  العلمية 
اكت�شافات علمية ال ميكن التو�شل 

اإليها اإال يف الف�شاء.
اأطقم  ا�شتقبال  امل��ح��ط��ة  ب����داأت  و 
 ،2000 ع��ام  منذ  الف�شاء  رواد 
الذين  الف�شاء  رواد  ع��دد  وو�شل 
االآن  ح��ت��ى  امل��ح��ط��ة  ا�شت�شافتهم 
ف�شاء  رائ�������د   220 م����ن  اأك�������ر 
ومتتد  دول�����ة،   17 اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
االأل��������واح ال�����ش��م�����ش��ي��ة ال���ت���ي ت���زود 
م�شاحة  ع��ل��ى  ب��ال��ط��اق��ة  امل��ح��ط��ة 
م�شاحة  ن�شف  على  تزيد  وا�شعة 
يجعلها  م����ا  ال����ق����دم  ك�����رة  م��ل��ع��ب 
ثاين اأكر ج�شم المع يف الف�شاء 
ب��ع��د ال��ق��م��ر. ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن 
الف�شاء  ل���رواد  االم���ارات  برنامج 
يحظى بدعم مبا�شر من �شندوق 
تطوير قطاع االت�شاالت و تقنية 
املعلومات الذراع التمويلية للهيئة 
العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت.

اأطلق  ال��ذي  ال�شندوق  ه��ذا  ويعد 
يف عام 2007، االأول من نوعه يف 
ويهدف  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة 
اإىل دعم جهود البحث والتطوير 
الدولة،  يف  االت�����ش��االت  ق��ط��اع  يف 
اخلدمات  وتطوير  ودع��م  واإث���راء 
التقنية وتعزيز اندماج الدولة يف 

االقت�شاد العاملي.

و�شواعد  ب��ف��ك��ر  م��دع��وم��ة  ق��دم��ا 
يقدموه  وم�����ا  االإم����������ارات  اأب����ن����اء 
روؤية  �شمن  مهمة  اجن����ازات  م��ن 

وا�شحة الأهدافنا للم�شتقبل.
وق�����ال ���ش��م��وه: »روؤي������ة االم������ارات 
ل���ل���ف�������ش���اء ب����������داأت ت���ك���ت���م���ل عر 
ت�����ش��ن��ي��ع م�����ش��ب��ار امل���ري���خ واجن����از 
االأق����م����ار  ل��ت�����ش��ن��ي��ع  جم���م���ع  اأول 
وطنيا،  ب���ال���ك���ام���ل  ال�������ش���ن���اع���ي���ة 
اإماراتيني  ف�����ش��اء  رواد  وت��دري��ب 
وامتالك منظومة علمية وبحثية 
 2021 يف  �شنحتفل  متكاملة.. 
تاأ�شي�س  ع���ل���ى  ع���ام���ا  ب��خ��م�����ش��ني 
دولتنا و�شنهدي اجنازنا لالأجيال 
القادمة لتبداأ اأحالمهم دائما من 

ال�شماء ».
تدعم  االتفاقية  اأن  �شموه  اأك��د  و 
اأهداف »مئوية االإمارات 2071« 
منها  كبري  جانب  يف  تركز  والتي 
تطويرها  و  امل�شتقبل  ع��ل��وم  على 
الف�شاء  و  االب��ت��ك��ار  جم����االت  يف 
وال��ه��ن��د���ش��ة وال���ط���ب وغ���ريه���ا و 
باأنها  االت��ف��اق��ي��ة  ���ش��م��وه  و����ش���ف 
االإمارات  تقطعها  جديدة  خطوة 
يف طريقها نحو حتقيق االأهداف 
جمال  يف  تن�شدها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
اأوجها  وت��ب��ل��غ  ال��ف�����ش��اء  اك��ت�����ش��اف 
اأول  ب���اإق���ام���ة   2117 ال���ع���ام  يف 

ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى كوكب  م�����ش��ت��وط��ن��ة 
املريخ، �شعيا ل�شمان البدائل التي 

تخدم م�شتقبل الب�شرية.
من جانبه اأكد �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س مركز حممد بن 
ل��ل��ف�����ش��اء، وامل�����ش��رف العام  را���ش��د 
هذه  اأن  وخططه،  م�شاريعه  على 
االتفاقية التاريخية بني اجلانبني 
االإم�����ارات�����ي وال���رو����ش���ي ت���اأت���ي يف 
الطموحة  اال�شراتيجية  �شياق 
القيادة  ل���روؤي���ة  حتقيقا  ل��ل��م��رك��ز 
ت��ر���ش��ي��خ موقع  ن���ح���و  ال���ر����ش���ي���دة 
االإم����ارات ك��دول��ة رائ���دة يف جمال 
الف�شاء وعلومه واكت�شافاته على 
م�شتوى العامل، وامتدادا للجهود 
مع  بالتعاون  املركز  يبذلها  التي 
واملعاهد  واملوؤ�ش�شات  املراكز  اأرق��ى 
العلمية املتخ�ش�شة على م�شتوى 
العامل يف جمال الف�شاء من اأجل 
االإمارات  لدولة  رائ��د  دور  �شمان 

يف م�شماره.
اأن  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  اأو���ش��ح  و 
�شيغادر  اإم��ارات��ي  ف�شاء  رائ��د  اأول 
الدولية  امل���ح���ط���ة  اإىل  االأر���������س 
وذلك  واح���د  ع��ام  خ��الل  للف�شاء 
بعد االنتهاء من اختيار املر�شحني 
م���ن خ����الل »ب���رن���ام���ج االإم�������ارات 

»الرنامج  �شمن  الف�شاء«  ل��رواد 
ال����وط����ن����ي ل���ل���ف�������ش���اء، م�����ن اأج�����ل 
العنا�شر  اأف�����ش��ل  ان��ت��ق��اء  ���ش��م��ان 
املهمة  ب����ه����ذه  ل���ل���ق���ي���ام  امل����وؤه����ل����ة 
اجنازا  �شت�شيف  التي  التاريخية 
االإم���ارات يف  نوعيا جديدا لدولة 
متمنيا  امل�شتقبل  �شناعات  جمال 
القائمني  جلميع  التوفيق  �شموه 
مهمتهم  يف  ال�����رن�����ام�����ج  ع����ل����ى 
توقيع  وقد مت  الكبرية.  الوطنية 
ه��ام�����س موؤمتر  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة 
با�شتك�شاف  املعني  املتحدة  االأمم 
الف�شاء اخلارجي وا�شتخدامه يف 
»يوني�شبي�س  ال�شلمية  االأغ��را���س 
الذي   UNISPACE«  +50
النم�شاوية  العا�شمة  يف  ان��ط��ل��ق 
ف��ي��ي��ن��ا ي����وم 18 ي��ون��ي��و اجل����اري 
ب��ح�����ش��ور معايل  غ�����دا  وي��خ��ت��ت��م 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ب���ال���ه���ول ال���ف���ال����ش���ي وزي������ر دول����ة 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�شوؤون 
االإتفاقية كل من  . وقع  املتقدمة 
ال�شيباين،  ح��م��د  ي��و���ش��ف  ���ش��ع��ادة 
مدير عام مركز حممد بن را�شد 
كريكولوف  و���ش��ريج��ي  للف�شاء، 
ف�شاء  رواد  ب���رن���ام���ج  م���دي���ر   –
بح�شور  الرو�شية  الف�شاء  وكالة 
املن�شوري  ع��ب��ي��د  ح���م���د  ����ش���ع���ادة 

الإمارات توؤكد حر�سها على التعامل مع اآليات جمل�س حقوق الإن�سان ب�سدق و�سفافية
•• جنيف-وام:

اأكدت دولة االإمارات حر�شها على 
حقوق  جمل�س  اآليات  مع  التعامل 
اإطار  يف  و�شفافية  ب�شدق  االإن�شان 
البناء  واحل���وار  املتبادل  االح���رام 
والتعاون املثمر للجانبني.. م�شددة 
االإن�شان  حقوق  عاملية  اأهمية  على 
ف��ه��ي ل��دي��ه��ا ق��ن��اع��ة را���ش��خ��ة باأن 
هناك حقوقا م�شركة بني جميع 
الب�شر مهما كان لونهم اأو جن�شهم 
اأو عرقهم ال ميكن التخلي عنها اأو 
هناك  اأن  طاملا  ب�شاأنها  التفاو�س 
الدول  جميع  ل��دى  وا�شعا  توافقا 

على مفهوم هذه العاملية.
وتقدم �شعادة عبيد �شامل الزعابي 

االآليات  ت��ل��ك  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
ب�شدق و�شفافية يف اإطار االحرام 
والتعاون  البناء  واحل���وار  املتبادل 

املثمر للجانبني.
خلروج  ال�شديد  االأ�شف  عن  وعر 
ال���ع���دي���د م����ن ه�����ذه االآل�����ي�����ات عن 
اإط��ار والياتها وما ترتب عن هذا 
على  �شلبية  اآث����ار  م��ن  االن���ح���راف 
من  امل��ج��ل�����س  واأداء  ع��م��ل  ف��ع��ال��ي��ة 
اال�شتفادة  ع���دم  ع��ن  ف�شال  ج��ه��ة 
م���ن امل�����ش��اع��دة ال��ت��ق��ن��ي��ة واخل���رة 
واال�شت�شارة التي تتوفر عليها تلك 
ال�شفري  ���ش��ع��ادة  وت��ق��دم  االآل���ي���ات. 
انتهاء  ق��رب  مبنا�شبة   - ال��زع��اب��ي 
رعد  زي��د  ال�شامي  املفو�س  والي���ة 
احل�����ش��ني - ب��ا���ش��م دول���ة االإم����ارات 

كا�شن  روين  ال��ف��رن�����ش��ي  اإع�������داده 
واللبناين �شارل حبيب مالك وبان 
ت�شون ن�شنغ من ال�شني وغريهم - 
كان يحمل قيما عاملية نبيلة تطور 
بع�شها اإىل مبادئ حميدة �شاهمت 
اإح��داث تطور ملحوظ حلقوق  يف 
بينما  لالإن�شانية  خدمة  االإن�شان 
انحرافا  اأخ������رى  م���ب���ادئ  ���ش��ه��دت 
غريبة  مفاهيم  اأف����رزت  تدريجيا 
املجتمعات  م��ن  للعديد  بالن�شبة 
مع  املفاهيم  تلك  ت��ع��ار���س  ب�شبب 
والثقايف  االج���ت���م���اع���ي  ال��ن�����ش��ي��ج 
املجتمعات  مل��خ��ت��ل��ف  واالع���ت���ق���ادي 

على اختالف اأعراقها.
فقد  ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  اأم���ا 
بع�شا من  اأن  ع��ل��ى  ���ش��ع��ادت��ه  ���ش��دد 

املندوب الدائم للدولة لدى االأمم 
املتحدة واملنظمات الدولية االأخرى 
اإل��ق��ائ��ه كلمة  يف ج��ن��ي��ف - خ���الل 
الدولة اأمام الدورة ال� 38 ملجل�س 
امل��ن��ع��ق��دة حاليا  االإن�������ش���ان  ح��ق��وق 
العام  النقا�س  اإط���ار  يف  جنيف  يف 
ملفو�س  ال�شفوية  االإح��اط��ة  ب�شاأن 
حلقوق  ال�����ش��ام��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اإىل  والتقدير  بال�شكر   - االإن�شان 
االأمم  مفو�س  احل�شني  رع��د  زي��د 
االإن�شان  حلقوق  ال�شامي  املتحدة 
لالأن�شطة  القيمة  االإح��اط��ة  على 
ال��ت��ي ا���ش��ط��ل��ع ب��ه��ا م��ك��ت��ب��ه خالل 
اأن  �شعادته  وذك��ر  املا�شية.  ال�شنة 
االإن�شان  حلقوق  العاملي  االإع���الن 
ل��ع��ام 1948 - وال���ذي ���ش��ارك يف 

حت���ول   1948 اإع��������الن  م����ب����ادئ 
العالقات  يف  ���ش��غ��ط  و���ش��ائ��ل  اإىل 
توظيف  خ�����الل  م����ن  اخل���ارج���ي���ة 
�شيا�شة  الأغ��را���س  االإن�شان  حقوق 
واعتبارها جزءا من ديبلوما�شيتها 
اخل���ارج���ي���ة وه�����ذا االن����ح����راف مل 

ين�س عليه اإعالن 1948.
خمتلف  واأداء  بعمل  يتعلق  وفيما 
االإن�شان  ح���ق���وق  جم��ل�����س  اآل����ي����ات 
وال��ت��ي دع���ا امل��ف��و���س ال�����ش��ام��ي اإىل 
اأك���د  دع��م��ه��ا وال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا .. 
االإمارات  دول��ة  اأن  الزعابي  �شعادة 
ت��ل��ك االآليات  ت��ق��در وت��ث��م��ن ع��م��ل 
والتي بدونها تبقى حقوق االإن�شان 
اإىل  م�����ش��ريا   .. ورق  ع��ل��ى  ح����را 
الدائم  و�شعيها  االإم����ارات  ح��ر���س 

االإن�شان  ح��ق��وق  منظومة  دع��م  يف 
وتنوع  املهمة  �شعوبة  من  بالرغم 

للمفو�س  وال���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
ال�����ش��ام��ي ع��ل��ى م��ا ب��ذل��ه م��ن جهد 

النجاح  ل��ه  متمنيا   .. ال��ت��ح��دي��ات 
والتوفيق يف مهامه القادمة.

بدعم من الهالل الأحمر.. مكتب الأوقاف  يف عدن يختتم امل�سابقة القراآنية الرم�سانية
•• عدن-وام:

الرم�شانية  ال��ق��راآن��ي��ة  امل�شابقة  ع��دن  يف  واالإر����ش���اد  االأوق����اف  مكتب  اختتم 
االإماراتي  االأح��م��ر  الهالل  من  ودع��م  برعاية  الكرى”  ع��دن  “م�شابقة 
اأيام خالل الع�شر االأواخ��ر من �شهر رم�شان مب�شاركة  والتي ا�شتمرت �شتة 

من حفظة القراآن الكرمي. مت�شابقا   57
واأقيمت امل�شابقة - التي تعد الثانية منذ توىل الدكتور حممد ح�شني الوايل 

املكتب - على مرحلتني االأوىل كانت حلفظ امل�شحف كامال والثانية  اإدارة 
حلفظة 15 جزءا .. فيما �شمت جلنة التحكيم ال�شيخ ب�شام عبدامللك رئي�شا 

وال�شيخ اأحمد املحمدي ع�شوا وال�شيخ من�شور عائ�س ع�شوا.
امل�شابقة  الفائزين يف  اأ�شماء  التحكيم خالل احلفل اخلتامي  واأعلنت جلنة 
حيث فاز باملركز االأول يف حفظ امل�شحف كامال املت�شابق ميثاق اأن�شاف عبد 
احلميد وح�شل على مبلغ 450 األف ريال ميني.. بينما فاز باملركز الثاين 
نزيه ح�شن علي وح�شل على 350 األف ريال ميني .. فيما ا�شرك يف املركز 

الثالث ثالثة مت�شابقني وهم علي طالل وب�شام هادي وعبد الكرمي عبداهلل 
وح�شلوا على 350 األف ريال ميني يتم تق�شيمها بينهم .

اأما الفئة الثانية من حفظة ال� 15 جزءا فقد كان املركز االأول من ن�شيب 
.. تاله ثانيا ح�شل عليه عبد  ري��ال  األ��ف   250 اأ�شامه فار�س وح�شل على 
الرحمن عالو وح�شل على 200 األف ريال وجاء يف املركز الثالث اإبراهيم 

غازي وح�شل على 150 األف ريال.
ب��اإدارة مكتب االأوق��اف واالإر�شاد يف عدن -  و�شكرت جلنة التحكيم - ممثلة 

دول التحالف العربي وعلى راأ�شها اململكة العربية ال�شعودية ودولة االإمارات 
العربية املتحدة على ك��ل م��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن دع��م جت��اه اإخ��وان��ه��م يف ع��دن .. 
م�شيدين بجهود اإخ��وان��ه��م يف ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي ودول���ة االإم���ارات 
حكومة و�شعبا. من جانبهم �شكر امل�شاركون من حفظة كتاب اهلل مدير مكتب 
االأوقاف واالإر�شاد واإخوانهم يف الهالل االأحمر االإماراتي على ما قاموا به 
من دعم ورعاية للم�شابقة املتميزة .. متمنيني اأن ت�شتمر مثل هذه اجلهود 

خالل الفرة القادمة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

دوريات الدراجات ب�سرطة اأبوظبي جت�سد قيم العمل الإن�ساين
•• اأبوظبي -وام:

يف  اإن�شانية  خدمات  اأبوظبي  ب�شرطة  االأمنية  الهوائية  الدراجات  تقدم 
االإيجابي  التدخل  تتطلب  التي  الطارئة  احل��االت  يف  واالإنقاذ  االإ�شعاف 
الذي يج�شد مفهوم وقيم العمل االإن�شاين ويعزز ال�شراكة املتبادلة بني 

ال�شرطة واملجتمع ور�شا املتعاملني.
ال��ع��ام ل��دوري��ات الدراجات  امل�����ش��رف  ن��ائ��ب  ال��رائ��د خ��ال��د الهاملي  وق���ال 
اأبوظبي عر  �شرطة  اأولويات  االإن�شاين من  العمل  اإن  االأمنية  الهوائية 
مبادراتها املبتكرة ومنها الدراجات الهوائية لر�شيخ �شورتها احل�شارية 
يف هذا اجلانب الذي يعزز قيم التعامل االإيجابي مع اجلمهور ليكونوا 
عونا لرجال ال�شرطة الذين ت�شادفهم الكثري من احلاالت االإن�شانية التي 
االأ�شخا�س  لدى  اإيجابيا  اأثرا  ال�شرطية وترك  املوؤ�ش�شة  بعناية  حتظى 

الذين يلجاأون اإىل ال�شرطة خلدمتهم يف مثل هذه املواقف.
و769  اآالف   7 م��ع  املا�شي  ال��ع��ام  تعاملت  ال��دوري��ات  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
امليداين �شمن  ال�شرطي  العمل  التي تعزز  حالة متنوعة خالل مهامها 
نطاق تكامل جهود جميع اجلهات ال�شرطية يف تقدمي اأف�شل اخلدمات 
اأبوظبي  �شرطة  و�شعادتهم مببادرات  ارتياحهم  يبدون  الذين  للجمهور 
املتطورة  التقنية  واالأدوات  الو�شائل  با�شتخدام  احتياجاتهم  تلبي  التي 

التي متكن عنا�شرها من اإ�شعاد متلقي اخلدمة.
واأو����ش���ح اأن دوري����ات ال���دراج���ات تغطي ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي وه���ي م��ن نوع 
اليها  ت��رد  ال��ت��ي  للبالغات  اال�شتجابة  ب�شرعة  وتتميز  اأول  م�شتجيب 
نوعية  اإ�شافة  املناطق  يف  تواجدها  وي�شكل  والتحكم  القيادة  مركز  من 
اأعمالهم  للعمل ال�شرطي وت�شهم يف متكني عنا�شر ال�شرطة من تنفيذ 
ومهامهم امليدانية يف الت�شدي للجرمية واأية �شلوكيات �شلبية واحلفاظ 

على �شالمة واأمن اجلميع.
عنا�شرها  لدى  االأداء  م�شتويات  ورف��ع  تدريب  على  الركيز  اإىل  ولفت 
وحتقيق  الكفاءة  رفع  على  تركز  مكثفة  تدريبات  اإىل  يخ�شعون  الذين 
مزيد من املوؤ�شرات االإيجابية يف تنفيذ املهام وتقدمي اخلدمات ال�شرطية 
وتلبية  لالأفراد  امل�شاعدة  وتقدمي  البالغات  مع  التعامل  يف  واالإن�شانية 
الرعاية  وت��ق��دمي  احل���وادث  وق���وع  عند  الت�شرف  وح�شن  احتياجاتهم 
و�شول  حل��ني  “ للم�شابني  االأول���ي���ة  “ االإ���ش��ع��اف��ات  االأول���ي���ة  ال�شحية 
االأمن  مكت�شبات  على  احلفاظ  يف  جهودها  وتكري�س  االإ�شعاف  طواقم 

واال�شتقرار.
القيادة  التوا�شل مع مركز  تتيح  ال��دوري��ات و�شائل  تتوافر يف  اأن��ه  وق��ال 
اال�شتجابة  �شرعة  يف  زم��ن  اأف�شل  لتحقيق  اأبوظبي  ب�شرطة  والتحكم 
ويرتدي  ال��ط��وارئ  ب��اأ���ش��واء  وتتميز  احل���االت  م��ع  والتعامل  للبالغات 

تتوافق مع طبيعة عملها اخلدماتي  �شرطية خا�شة  عنا�شرها مالب�س 
واالإن�شاين وتاأمني املهرجانات والفعاليات وتقدمي الن�شائح واالإر�شادات 

للجمهور.
وذكر اأن عمل الدوريات يف املناطق ال�شياحية واملراكز التجارية واالأحياء 
احلوادث  مواقع  اإىل  وت�شل  اال�شتجابة  زمن  تقليل  يف  وت�شهم  ال�شكنية 
التدابري  وات��خ��اذ  الطرقات  على  اجلانبية  وامل��م��رات  الطرق  با�شتخدام 
واخلطوات الالزمة حلني و�شول الدوريات االأمنية واملرورية واجلهات 

ال�شرطية االأخرى.
اجلرمية  م�شرح  م��ع  التعامل  على  ال��دوري��ات  عنا�شر  ق��درة  اإىل  واأ���ش��ار 
واحلفاظ عليه وتقييم احلالة وو�شف الوقائع فورا با�شتخدام االأدوات 
العمل  تكامل  �شمن  املعنية  اجلهات  تدخل  وطلب  املتطورة  والو�شائل 

لتعزيز االأمن واالأمان ون�شر الطماأنينة يف املجتمع.

الإمارات والأردن تتفقان على حزمة من املبادرات وامل�ساريع ال�سرتاتيجية لتحديث الأداء احلكومي

اأ�شدرت اأكرث من 61 ت�شريحا منذ اإطالق النظام اجلديد

IPS بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة تعريفية بنظام اإ�سدار ت�ساريح البنية التحتية اجلديد

•• عمان-وام:

العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  وق���ع���ت 
املتحدة واململكة االأردنية الها�شمية 
من  ح��زم��ة  ت�شمل  ت��ع��اون  اتفاقية 
اال�شراتيجية  وامل�شاريع  املبادرات 
حكومتي  بني  ال�شراكة  تعزز  التي 
البلدين و ت�شهم يف حتديث االأداء 
احلكومي يف االأردن مبا ي�شاهم يف 
واالرتقاء  احلكومي  االأداء  تطوير 
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل امل��وؤ���ش�����ش��ي يف 

القطاع العام.
تطوير  ال��ت��ع��اون  جم���االت  ت�شمل 
واخلدمات  احلكومية،  اخل��دم��ات 
الذكية، واالأداء املوؤ�ش�شي واالبتكار 
القيادات  وتطوير  وبناء  والتميز، 
اإىل  ال��ك��ف��اءات،  وتعزيز  وال��ق��درات 
واال�شتفادة  امل��ع��رف��ة  ن��ق��ل  ج��ان��ب 
من اخل��رات املتبادلة يف جماالت 

العمل احلكومي امل�شركة.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من دولة 
االإمارات برئا�شة معايل حممد بن 
�شوؤون  وزي����ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل 
جمل�س الوزراء وامل�شتقبل لالأردن 
عمر  ال��دك��ت��ور  فيها  التقى  وال��ت��ي 

الرزاز رئي�س الوزراء االأردين.
اجل��ان��ب��ني حول  ب���ني  ن��ق��ا���س  ودار 
ج�����وان�����ب ال�����ت�����ع�����اون وال���ت���ط���وي���ر 
احلكومي  ال���ع���م���ل  يف  امل�������ش���رك���ة 
توقيع  وج������رى  ال���ب���ل���دي���ن..  ب����ني 
مذكرة التفاهم بني معايل حممد 
ال��ق��رق��اوي وم��ع��ايل جم��د حممد 
�شويكة، وزير تطوير القطاع العام 
واالتفاق على اأهم جوانب ال�شراكة 

•• اأبوظبي-الفجر:

 نظم قطاع البنية التحتية واأ�شول 
اأبوظبي  بلدية مدينة  البلدية يف 
ور�شة تعريفية حول نظام اإ�شدار 
اجلديد  التحتية  البنية  ت�شاريح 
فرق  جم��م��وع��ة  ح�شرتها   IPS
عمل اإدارة اأ�شول البنية التحتية، 
وال�شالمة،  والبيئة  ال�شحة  اإدارة 
جمموعة  يف  امل�����واد  ج�����ودة  ق�����ش��م 
من  وع���دد  التحتية،  البنية  دع��م 
املراكز  يف  وامل��ن�����ش��ق��ني  امل��ق��اول��ني 
النظام  على  العاملني  اخلارجية 

اجلديد.
تاأتي  الور�شة  اأن  البلدية  واأك���دت 
�شمن حر�س البلدية على اطالع 
ال�شركاء وامل�شتفيدين من خدمات 
البلدية على م�شتجدات وتطورات 
اخلدمات واآليات احل�شول عليها، 
اآلية  �شرح  الور�شة  ا�شتهدفت  كما 
ا�شتخدام النظام اجلديد اخلا�س 
التحتية،  البنية  ت�شاريح  باإ�شدار 

ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي امل��وؤ���ش�����ش��ي مبا 
ي�شهم يف االرتقاء مبنظومة العمل 
احلكومي وتفعيلها يف االأردن ومبا 
يعمل على حتقيق قفزة نوعية يف 
االإنتاج  ت�شريع  يف  وي�شهم  االأداء 
وحت���ق���ي���ق ن���ت���ائ���ج م��ل��م��و���ش��ة على 

االأر�س وفقا للموؤ�شرات املحددة.
و قال القرقاوي: »اإن حكومة دولة 
االإمارات بتوجيهات �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، تركز 
وتعزيز  املعرفة  وتبادل  اإنتاج  على 
التعاون  وع����الق����ات  ال�������ش���راك���ات 
الهادفة اإىل تطوير م�شرية العمل 
العربية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل��ك��وم��ي 

يف اخلدمات احلكومية واخلدمات 
واالبتكار  املوؤ�ش�شي  واالأداء  الذكية 
والتميز، وبناء القيادات والقدرات. 
االأول ب  ال��ت��ع��اون  يتمثل حم��ور  و 
عر  احل��ك��وم��ي«  وال��ت��م��ي��ز  »االأداء 
تطبيق منظومة التميز احلكومي 
وبرنامج  االأداء  م��وؤ���ش��رات  وتبني 
ويتعلق  ال��ق��ي��ا���س..  واأدوات  االأداء 
القدرات«  »ب��ن��اء  ب���  ال��ث��اين  امل��ح��ور 
متبادلة  تدريب  برامج  من خالل 
ب����ني ال���ط���رف���ني ل���ب���ن���اء ال����ق����درات 
الثالث  امل���ح���ور  اأم�����ا  احل��ك��وم��ي��ة. 
فيتمثل يف » اخلدمات احلكومية« 
ال����ت����ع����اون م����ع طلبة  م����ن خ�����الل 
لتطوير  االأردن������ي������ة  اجل����ام����ع����ات 
ت���ط���ب���ي���ق���ات ذك����ي����ة يف اخل����دم����ات 

االأداء  ت��ط��وي��ر  يف  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
الثالث  ال�شنوات  خالل  احلكومي 
اإىل   ،2021 ال��ع��ام  حتى  القادمة 
جانب ت�شكيل جلنة فنية م�شركة 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ����ش���ب���ل ت���ط���ب���ي���ق ب���ن���ود 
تنفيذها  و�شمان  التفاهم  مذكرة 
بفعالية، وت�شكيل جمموعات عمل 
املختلفة  للمبادرات  دعما  وخ��راء 

وامل�شروعات امل�شركة.
ب��ن عبداهلل  م��ع��ايل حممد  اأك���د  و 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
الوزراء وامل�شتقبل اأن »هذه املذكرة 
دائمة  ����ش���راك���ة  ب���ن���اء  اإىل  ت���ه���دف 
قائمة  االأردن�����ي�����ة  احل���ك���وم���ة  م����ع 
التجربة  خ��ال���ش��ة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
االإم��ارات��ي��ة ال���رائ���دة وامل��ت��م��ي��زة يف 

امل�شركة  اال�شراتيجية  املبادرات 
منوذج  بناء  مل�شرية  ا�شتكماال  تعد 

متطور للعمل احلكومي العربي.
ا�شتقرار   « اأن  ال���ق���رق���اوي  اأك����د  و 
املنطقة  ل���ك���ل  ا����ش���ت���ق���رار  االأردن 
�شمان  االأردن  وت��ق��دم  ال��ع��رب��ي��ة.. 
وجتربة   .. العربية  املنطقة  لكل 
االإم��������ارات م��ف��ت��وح��ة ل��ك��ل ال����دول 

العربية«.
و ت�����ش��م��ل م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م بني 
واالأردنية  االإم��ارات��ي��ة  احلكومتني 
اأرب���ع���ة حم����اور ت��رك��ز ع��ل��ى تبادل 
اخلرات  م��ن  واال�شتفادة  املعرفة 
امل����ت����ب����ادل����ة واالأدل������������ة وال����ن����م����اذج 
احلكومي،  العمل  يف  التطويرية 
اإىل جانب تطبيق اأف�شل املمار�شات 

التجارب  وت��ب��ادل  نقل  خ��الل  م��ن 
ال���ن���اج���ح���ة وم�������ش���ارك���ة اخل�����رات 
ما  املتطورة،  امل�شتقبلية  والنماذج 
يرفد جهود التطوير احلكومي يف 

خمتلف املجاالت«.
اإىل هذه  »ننظر  اأ�شاف معاليه:  و 
تقوم  �شراكة  اأن��ه��ا  على  االتفاقية 
وتطويع  ال���ب���ن���اء  ال���ت���ع���اون  ع���ل���ى 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة مل��ا يخدم 
احلديثة  احل��ك��وم��ي  العمل  اآل��ي��ات 
االأردنية  الكفاءات  يف  واال�شتثمار 
تنمية  ي���ح���ق���ق  ومب������ا  اخل�����الق�����ة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  م�شتدامة 
ال�شراكة  اأن  اإىل  ..الف���ت���ا  ك���اف���ة« 
اال�شراتيجية للتحديث احلكومي 
وحزمة  واالأردن  االإم��������ارات  ب���ني 

احلكومية. و يتمثل املحور الرابع 
»امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة ومركز  يف 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة« م��ن خالل 
منوذجي  م���رك���ز  وب���ن���اء  ت�����ش��م��ي��م 
يف  والتعاون  احلكومية  للخدمات 
جمال بناء اأول منوذج للم�شرعات 
هذه  ت��اأت��ي  االأردن.  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
���ش��ل�����ش��ل��ة من  اإط��������ار  امل�����ذك�����رة يف 
التفاهمات امل�شركة بني اجلانبني 
االإماراتي و االأردين اأبرزها توقيع 
املا�شي  نوفمر  يف  تفاهم  مذكرة 
ملنظومة  ال���راب���ع  اجل��ي��ل  لتطبيق 
ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي االإم���ارات���ي���ة يف 
اجلهات احلكومية االأردنية، لتكون 
االأردن اأول دولة عربية تتبنى هذه 

املنظومة.

باالأنفاق،  احلفر  اأع��م��ال  ت�شريح 
ت�شريح قطع االأر�شفة االإ�شفلتية 
واإع��ادة ر�شفها، �شخ مياه جوفية 
االأمطار،  مياه  ت�شريف  �شبكة  يف 
ت�����ش��ري��ح الإزال�������ة واإع��������ادة ر�شف 
ومواقف  امل�������ش���اة  مم�����رات  ب����الط 
ال�شيارات والطرق مبا�شرة مبوقع 

و�شل اإىل اأكر من 61 ت�شريحا، 
املياه  ل�شخ  ت�شريحاً   54 منها 
االأمطار  مياه  �شبكة  يف  اجلوفية 
و3  اأ���ش��ف��ل��ت،  ق��ط��ع  4ت�شاريح  و 
باالأنفاق،  احلفر  اأعمال  ت�شاريح 
وذل������ك م���ن���ذ اإط�������الق ال���ن���ظ���ام يف 

اأبريل املا�شي.

نظام  بتفعيل  قامت  اأنها  م�شرية 
التحتية  البنية  ت�شاريح  اإ���ش��دار 
اجل��دي��د ب���دءاأً م��ن اأب��ري��ل املا�شي 
م��ن ال��ع��ام احل���ايل ب��ال��ت��زام��ن مع 

.cdp اإيقاف العمل بنظام
واأ�شارت البلدية اأن النظام اجلديد 
يقدم العديد من اخلدمات منها: 

ب�شكل  االأم��ر  هذا  انعك�س  وكذلك 
ومعدل  العام  االأداء  على  اإيجابي 

اإ�شدار الراخي�س .
الرخ�س  عدد  اأن  البلدية  ونوهت 
التي  التحتية  بالبنية  اخل��ا���ش��ة 
اأ����ش���دره���ا ال���ق���ط���اع م��ن��ذ اإط����الق 

النظام اجلديد 

البلدية بالتن�شيق مع اإدارة تقنية 
املعلومات.

ا�شتخدام  اأن  البلدية  واأو���ش��ح��ت 
ت�شهيل  يف  �شاهم  اجلديد  النظام 
للخدمة  االأداء  م���وؤ����ش���ر  ق��ي��ا���س 
كاملة من وقت ا�شتالم الطلب اإىل 
حني ا�شتخراج الت�شريح املطلوب، 

ا�شتخدام  وط��ري��ق��ة  اآل��ي��ة  وح����ول 
اأو�شحت   IPS اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام 
املقاول يقوم  بتقدمي  اأن  البلدية 
ت�����ش��ري��ح جديد  اإ������ش�����دار  ط���ل���ب 
بنظام IPS، ويتم ا�شتالم الطلب 
اخلارجية،  امل����راك����ز  خ�����الل  م����ن 
امل���ع���ام���ل���ة م����ن ق�شم  ث����م ت�����ش��ت��ل��م 
الت�شغيل  م��ق��اول  اأو  امل����واد  ج���ودة 
املخت�شة  االأق�����ش��ام  اأو  وال�����ش��ي��ان��ة 
البنكية  ال��ك��ف��ال��ة  ق��ي��م��ة  ل��ت��ق��دي��ر 
وبعدها  عليها،  املوافقة  والإعطاء 
ال�شمان  ب���اإر����ش���ال  امل���ق���اول  ي��ق��وم 
ال��ب��ن��ك��ي ور�����ش����وم ال����درا�����ش����ة اإىل 
اأب��وظ��ب��ي وحتميل  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
االإي�����ش��ال، وا���ش��ت��الم ال��ط��ل��ب من 
الإ�شدار  اخلارجية  املراكز  خ��الل 
مرحلة  اإىل  ي�شل  ث��م  الت�شريح، 
اجلاهز  االل���ك���روين  ال��ت�����ش��ري��ح 
املوقع  ع��ل��ى  ل��ل��ط��ب��اع��ة واحل���ف���ظ 
اأن  بالذكر  واجلدير  االلكروين، 
ال�شريحة االأكر ا�شتفادة من هذا 

النظام هي فئة املقاولني.

�سفري الدولة يلتقي املمثل املقيم لالأمم املتحدة يف لبنان 
•• بريوت -وام: 

�شفري  ال�شام�شي  �شلطان  �شعيد  ح��م��د  ���ش��ع��ادة  ال��ت��ق��ى 
يف  ال�شفارة  مبقر  اللبنانية  اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
املتحدة  ل���الأمم  املقيم  املمثل  الزاري��ن��ي  فيليب  ب���ريوت 

ومن�شق ال�شوؤون االإن�شانية يف لبنان .
تطرق اللقاء اإىل االأو�شاع ال�شيا�شية يف لبنان واملنطقة 
ل�شمان  املقدمة  وامل�شاعدات  اليمن  يف  الو�شع  ال�شيما 

توفري �شبل االإ�شتقرار به.
العربي  التحالف  ق��وات  اأن  اإىل  ال�شفري  �شعادة  واأ���ش��ار 
اأعدت خطة �شاملة ووا�شعة النطاق لزيادة �شرعة ت�شليم 

امل�شاعدات االإن�شانية ملحافظة احلديدة و املدن اليمنية 
االآخرى التي تعتمد على امليناء .. منوها اإىل اأن الهالل 
لتلبية  اإن�����ش��اين  بت�شيري ج�شر  ق��ام  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر 
العمليات  اأن  واأك���د  ال�شقيق..  اليمني  ال�شعب  ح��اج��ات 
اجلارية متهد الطريق لبدء عملية �شيا�شية ناجحة من 

�شاأنها اأن تف�شي اإىل حتقيق ال�شالم يف اليمن.
ب����دوره ت��ط��رق امل��م��ث��ل امل��ق��ي��م ل����الأمم امل��ت��ح��دة اإىل دور 
امل�شتويني املحلي واالقليمي  االم��ارات وما تقدمه على 
اإزدياد  الدولية يف ظل  املنظمات  بت�شهيل دور  ي�شهم  ما 
االأزمات االن�شانية حول العامل وعدم توفر االمكانيات 

املادية الالزمة الإغاثة جميع املت�شررين منها.

مركز ال�سعادة املتنقل ب�سرطة اأبوظبي ينجز 692 معاملة يف الظفرة

بي�شر و�شهولة.
وح���ث امل��ن�����ش��وري اجل��م��ه��ور على 

الحتياجات اجلمهور وم�شاعدتهم 
اخلدمات  تلك  على  احل�شول  يف 

•• اأبوظبي -وام:

ب��ل��غ ع���دد ط��ل��ب��ات اخل��دم��ة التي 
ال�شعادة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  اأجن��زه��ا 
 692 اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  املتنقل 
طلبا للمراجعني منذ بدء تقدمي 
العام  م����ن  اأب����ري����ل  يف  خ���دم���ات���ه 

املا�شي مبنطقة الظفرة.
رخ�س  اإ���ش��دار  خدماته  وت�شمل 
بحث  و���ش��ه��ادة  وامللكيات  ال��ق��ي��ادة 
ال�شرية  “ح�شن  احلالة اجلنائية 
ال�شكاوى  وا�شتقبال  وال�شلوك” 

واملقرحات والبالغات.
�شيف  ح����م����دان  ال���ع���ق���ي���د  وق�������ال 
�شرطة  مديرية  مدير  املن�شوري 
الظفرة اإن املركز يقدم خدماته يف 
جميع مناطق الظفرة على مدار 
املتعاملني  اإ�شعاد  بهدف  االأ�شبوع 
اخلدمات  اأف�شل  على  باحل�شول 
وتلبية متطلباتهم يف وقت قليل 

وتوفري اجلهد عليهم.
باأنظمة  م��زود  املركز  اأن  واأ���ش��اف 
العاملني  متكن  متطورة  تقنية 
واال�شتجابة  امل����ه����ام  اأداء  م����ن 

عدم الردد يف طلب امل�شاعدة عند 
م��ع منت�شبي  وال��ت��ع��اون  احل��اج��ة 
ال�شراكة  ن��ط��اق  �شمن  ال�شرطة 
املجتمعية.. موؤكدا احلر�س على 
التي  مقرحاتهم  اإىل  اال�شتماع 

ت�شهم يف تطوير العمل.
واأو�شح اأن اخلدمات االأكر طلبا 
اإ�شدار  ه��ي  املتعاملني  قبل  م��ن 
وال�شلوك  ال�شرية  ح�شن  �شهادة 
وال���ت���ي ي��ت��م اإ����ش���داره���ا م���ن قبل 
يف  املتنقل  ال�شعادة  �شرطة  مركز 
ال��ظ��ف��رة توفريا  ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق 
املتعاملني  على  واجل��ه��د  للوقت 
ي��ح�����ش��ل��ون ع��ل��ى خدمات  ال��ذي��ن 

املركز بكل �شهولة.
مبهام  يقوم  املركز  اأن  اإىل  ولفت 
وفتح  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال���������ش����رط����ة 
التحقيق  واأع�����م�����ال  ال���ب���الغ���ات 
ومكافحة  وامل��������روري  اجل���ن���ائ���ي 
مبادرة  وم�شاندة  ودع��م  اجلرائم 
املوؤ�ش�شات  وزي�����ارة  ���ش��رط��ة  ك��ل��ن��ا 
القطاع  يف  واخل���ا����ش���ة  ال���ع���ام���ة 
اجلغرايف للمنطقة باالإ�شافة اىل 

مهام �شرطية اأخرى.
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العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
للفواكه  لوجن  ال�ش�����ادة/فري�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واخل�شروات  رخ�شة رقم:2254871 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 6.30*1

تعديل ا�شم جتاري من/فري�س لوجن للفواكه واخل�شروات
FRESH LOUNCH FRUITS & VEGETABLES SHOP

اىل/فري�س لوجن فالويرز
FRESH LOUNCH FLOWERS

تعديل ن�شاط/ا�شافة تن�شيق الزهور الطبيعية وال�شناعية )9609016(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4752006(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/تامر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النجاره العمال اال�شباغ وال�شرياميك
رخ�شة رقم:CN 1173187 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الوي�س 

للخياطة الن�شائيه
رخ�شة رقم:CN 1191332 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الوعد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شادق لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2264700 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ت�شويق للتطوير والت�شويق 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العقاري �س.م.خ رخ�شة رقم:1156385 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة ت�شويق للتطوير والت�شويق العقاري �س.م.خ

TASWEEK FOR REALESTATE DEVELOPMENT AND MARKETING

اىل/واحة الزاوية القاب�شة �س.م.خ

WAHAT AL ZAWEYA HOLDING P.J.S.C

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
الكهربائية  لالدوات  ال�ش�����ادة/الوديان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�شحية  رخ�شة رقم:1021647 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.50 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/الوديان لالدوات الكهربائية وال�شحية
AL WADIYAN ELECTRICAL & SANITARY WARE

اىل/اجلدون لل�شيانة العامة
AL JADOON GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف بيع االدوات ال�شحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع االدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
�شم�شان  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجارية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1028817 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة وفاء علي حممد �شبيع %51  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي حممد �شامل �شبيع %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شدق احمد عبداملانع بانافع

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد �شامل �شبيع
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة الفرحان لت�شليح ال�شيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1028278 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شن احمد ح�شن املرزوقي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شن احمد ح�شن املرزوقي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ �شم�س الدين �شاجي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شم�س الدين �شاجي من 100% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد نظام الدين بدر الدين نظام الدين %24

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*4

تعديل نوع رخ�شة/من حرفية اىل جتارية
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة الفرحان لت�شليح ال�شيارات
AL FARHAN AUTO REPAIR WORKSHOP

اىل/ور�شة الفرحان لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م
 AL FARHAN AUTO REPAIR WORKSHOP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شتودع �شكاي هيلث لالدوية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2212741 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خلف دروي�س ح�شن احلو�شني من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خلف دروي�س ح�شن احلو�شني من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رانيا تي�شري م�شطفى الدويك

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 4.5*1 اىل 4.50*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/م�شتودع �شكاي هيلث لالدوية ذ.م.م
SKY HEALTH DRUG STORE LLC

ال�شخ�س  �شركة  ذ.م.م-  الواحد  ال�شخ�س  لالدوية-�شركة  هيلث  �شكاي  اىل/م�شتودع 
الواحد ذ.م.م

 SKY HEALTH DRUG STORE SOLE PROPRIETORSHIP LLC
SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االتقان 

الذهبي للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 2055614 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيدورتيكنك للخدمات البيئية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1951381 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/هيدورتيكنك للخدمات البيئية

HYDROTECHNIK ENVIRONMENTAL SERVICES
اىل/هيدروتيكنك للتجارة العامة

HYDROTECHNIK GENERAL TRADING
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد )4610008(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ت�شدير )4610009(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4610001(

تعديل ن�شاط/حذف اال�شت�شارات والدرا�شات والبحوث البيئية )7210002(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة احمد خليل الباكر للتوريدات الطبية ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب - فرع اأبوظبي  رخ�شة رقم:1195284 
تعديل ن�شب ال�شركاء/ خلف خالد ح�شني �شامل من 0.333% اىل %99.667000

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علياء حممد �شريف احمد حممد فلكناز من 0.333% اىل %0.33300
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف با�شم احمد خليل الباكر

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*5
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة احمد خليل الباكر للتوريدات الطبية ذ.م.م - فرع اأبوظبي
AHMED KHALIL ALBAKER MEDICAL SUPPLIES- ABUDHABI BRANCH

اىل/م�شتودع غاية الطبي ذ.م.م
GHAYA MEDICAL STOREHOUSE LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ذا ايكون

رخ�شة رقم:CN 2242900 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عادل عبداهلل اليعقوبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ان�س مارن مدين %100
تعديل مدير/ ا�شافة حممد عمر عدنان الدروبي
تعديل مدير/ حذف حممد عمر عدنان الدروبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شلطان قران را�شد املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21
يعلن امل�شفي القانوين/ مكتب الدكتورة عائ�شة اخلزرجي للمراجعة 

وتدقيق احل�شابات ذ.م.م حما�شبون قانونيون
بحل وت�شفية �شركة/ ادامة لال�شت�شارات الهند�شية للنفط والغاز 
قرار  مبوجب  انه   CN 2299726 رقم  جتارية  رخ�شة  ذ.م.م 
الكاتب  لدى  واملوثقة  اأعاله  املذكورة  لل�شركة  العمومية  اجلمعية 
العدل حم�شر ت�شديق رقم 1803004372 بتاريخ 2018/05/07 
او ذمة لدى  له حق  لل�شركة فعلى كل من  وتعيننا كم�شفي قانوين 
من  يوماً  واربعون  خم�شة  خالل  امل�شفي  مراجعة  املذكورة  ال�شركة 
يف  حقه  �شقط  واال  ملطالبتة  الثبوتية  امل�شتندات  مع  الن�شر  تاريخ 
 204 مكتب  العنوان  للمراجعة  املذكورة  املهلة  انق�شاء  بعد  املطالبة 
بن  را�شد  ال�شيخ  �شارع  ال�شحي  للتاأمني  بناية �شمان  الثاين  الطابق 
�شعيد ال مكتوم ابوظبي لال�شتف�شار هاتف: 026322100 فاك�س: 

026322448 �س.ب: 105485 اأبوظبي.
امل�شفي/ مكتب الدكتورة عائ�شة اخلزرجي للمراجعة 

وتدقيق احل�شابات ذ.م.م 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

التقان الدولية لل�سيانة العامة والديكور-ذ.م.م
يعلن مكتب/ اليوت هادي �شاهد لتدقيق ومراجعة احل�شابات 
انه  بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية لدى 
الكاتب العدل بالرقم )1809004639( تقرر حل وت�شفية 

�شركة: االتقان الدولية لل�شيانة العامة والديكور-ذ.م.م
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026222300 فاك�س 026222188 
�س.ب 46198 ابوظبي �شارع الكورني�س غرب بنايه ورثة عبد 
اهلل �شلطان بن �شليم الطابق )اخلام�س( مكتب رقم )501( 
 45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار 

يوم من تاريخ هذا االعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 27341

با�ش����������م:  �شركة ابوظبي ل�شناعات اال�شمدة

وعنوانه: ابوظبي- امل�شفح �س.ب: 71871 االمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم :)20825(  بتاريخ:1999/5/10

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/6/27 وحتى تاريخ : 2028/6/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شايان خلياطة ازياء ال�شيدات  
رخ�شة رقم:CN 1138908 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
ملكة  ال�ش�����ادة/م�شغل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1113422:اجلمال للخياطة والتطريز  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد �شعيد حممد ال�شرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد را�شد الق�شري ال�شحي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
الليايل  ال�ش�����ادة/م�شغل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1161033:ال�شعيدة للخياطة والتطريز  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد �شعيد حممد ال�شرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد را�شد الق�شري ال�شحي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شغل امل�شافرين 

CN 1117199:للخياطة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد �شعيد حممد ال�شرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد را�شد الق�شري ال�شحي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
اأدنوك للتوزيع تعزز �سبكتها من مراكز الفح�س الفني للمركبات يف الدولة

•• اأبوظبي-الفجر: 

قطاع  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  االأك��ر  ال�شركة  للتوزيع،  اأدن���وك  اأعلنت 
يف  املركبات  لفح�س  مركز  اأول  اإط���الق  ع��ن  التجزئة،  ومتاجر  ال��وق��ود 
جممع اأدنوك “اأوتو�شريف”. ومن املقرر اأن يتم اإدارة املحطة اجلديدة، 
االإطارات  ق�شم  قبل  من  اأبوظبي،  يف  البحر  ق�شر  حمطة  يف  تقع  التي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شرطة  امل�����ش��ع��ود، و�شت�شهم -  وامل��ل��ح��ق��ات وال��ب��ط��اري��ات يف 
اأبوظبي – يف ا�شتفادة العمالء يف املنطقة من خدمات ال�شيانة اجلديدة 

وفح�س واختبار املركبة.
جمموعة  مربعاً  م���راً   1350 م�شاحته  تبلغ  ال���ذي  املجمع  و�شي�شم 

وغ�شيل  االإط����ارات،  تبديل  م��ن  املتميزة  ال�شيانة  خ��دم��ات  م��ن  متنوعة 
التريد  اإ���ش��الح  اإىل  وامل��ك��اب��ح،  والبطاريات  ال��زي��ت،  وتغيري  ال�شيارات، 
الهوائي اأو تركيب العوازل احلرارية. وب�شكل عام، ي�شم املجمع ثمانية 
وفح�س  الختبار  م�شارين  اإىل  باالإ�شافة  ال�شيارات،  خلدمات  م�شارات 
املركبات، ف�شاًل عن قاعتي انتظار، مبا يف ذلك قاعة خم�ش�شة لل�شيدات 

فقط، ومنطقة للعب االأطفال، وكافترييا �شغرية.
وقال املهند�س �شعيد مبارك الرا�شدي، الرئي�س التنفيذي باالإنابة الأدنوك 
للتوزيع: قد مت فح�س حوايل800،000  مركبة يف عام 2017 عر 
جميع املواقع املوجودة يف دولة االإمارات العربية املتحدة. ون�شعى دائماً 
نحو ا�شتك�شاف طرقاً جديدة لتعزيز خدمة عمالئنا يف جميع عملياتنا، 

املتخ�ش�شني مثل  ال�شناعة  �شركاء  للتعاون مع  اأوج��ه  ومن خالل خلق 
جميع  ويف  اأبوظبي  يف  املركبات  مالكي  تزويد  ن�شتهدف  فاإننا  امل�شعود، 
اأنحاء الدولة بخدمات العناية بال�شيارات بجودة عالية، ال تعتمد فقط 

على جناح العالمة التجارية اأوتو�شريف بل تعززها.
الفني  م��رك��زي��ن للفح�س  الف��ت��ت��اح  ل��ل��ت��وزي��ع ح��ال��ي��اً  اأدن�����وك  وت��خ��ط��ط 
ال�شراكة  عن  االإع��الن  �شيتم  فيما  امل�شعود،  يديره  اأحدهما  للمركبات، 
الثانية يف وقت الحق. وقد اأعلنت اأدنوك للتوزيع اأي�شاً عن اأنها �شتقدم 
كل من  لها يف  التابعة  املركبات  لفح�س  امل��رور  VIP يف مراكز  خدمة 
اأبوظبي والعني. وتتيح اخلدمة اجلديدة للعمالء اإجراء عملية الفح�س 

ب�شكل �شريع، واال�شتفادة من خدمات تقييم ال�شيارات اجلديدة.

تتما�شى هذه اخلطوة مع تو�شعات ال�شركة يف خدمات فح�س املركبات، 
اأنحاء الدولة.  ف�شاًل عن خططها اجلارية لتطوير عرو�شها يف جميع 
وقد اأطلقت ال�شركة مركزاً لفح�س ال�شيارات يف الروي�س مول يف منطقة 

الظفرة يف اأبوظبي، كما تخطط حالياً 
الفتتاح مركزاً جديداً يف يا�س مول، باالإ�شافة اإىل عدة مواقع اأخرى يف 

االإمارات ال�شمالية، يف وقت الحق من هذا العام.
املريحة  اخل��دم��ات  امل��ت��زاي��د على  الطلب  اإط���ار  التو�شعات يف  ه��ذه  ت��اأت��ي 
الرئي�شة. و�شت�شم جميع مراكزنا اجلديدة  املواقع  املركبات يف  لفح�س 
الفح�س  معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  ت�شمن  ال��ت��ي  الفح�س  م��ع��دات  اأح���دث 

وتتجاوز توقعات العمالء، وهو ما نفخر بتقدميه يف اأدنوك للتوزيع.

حميد النعيمي ي�ستقبل رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة موؤ�س�سة موا�سالت عجمان
•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  و�شمو  عجمان  ح��اك��م 
عجمان  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س   .. التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
والذين  العهد  ويل  �شمو  من  بقرار  تعيينهم  مت  التي  العامة  للموا�شالت 
قدموا لل�شالم على �شموهما وتقدمي ال�شكر والتقدير واالمتنان على الثقة 

الغالية بهم.
ووجه �شمو ال�شيخ عمار بن حميد - خالل اللقاء - رئي�س واأع�شاء جمل�س 

للموؤ�ش�شة  �شاملة  تطويرية  عمل  خطة  و�شع  على  العمل  ب�شرورة  االإدارة 
واملتعاملني  للجمهور  املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  حت�شني  ت�شتهدف 
معها بغية رفع م�شتوى الر�شا من قبل ال�شركاء اال�شراتيجيني واملواطنني 
ت�شتهدف  والتي   2021 اإم��ارة عجمان  روؤي��ة  مع  وذل��ك متا�شيا  واملقيمني 
باملقام االأول توفري ورفع كفاءة جميع املرافق العامة واملوؤ�ش�شات اخلدمية 
يف االإمارة وتوفري �شبل احلياة الكرمية لكل مواطني االإمارة واملقيمني على 

اأر�شها.
اجلديدة  بت�شكيلته  االأول  اجتماعه  عقد  قد  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  وك��ان 
برئا�شة �شعادة حممد عبداهلل علوان النعيمي واأع�شاء املجل�س �شعادة اأحمد 

اإبراهيم را�شد الغمال�شي نائب الرئي�س و�شعادة �شلطان خليفة حارب املهريي 
و�شعادة حممد اأحمد بن عمري املهريي و�شعادة عبدالرحمن حميد يو�شف 
النعيمي وح�شور �شعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام املوؤ�ش�شة 
ومت خالله مناق�شة عدد من الق�شايا املدرجة على جدول االجتماع واتخذ 

ب�شاأنها القرارات املنا�شبة .
م��وج��زا ح��ول خطة  ب��ن عمري خ��الل االج��ت��م��اع تقريرا  �شعادة عمر  وق���دم 
وكذلك  بها  ت�شطلع  التي  واخل��دم��ات  واالأن�شطة  املوؤ�ش�شة  وا�شراتيجية 
اخل���ط���ط ال��ت��ط��وي��ري��ة وامل�������ش���اري���ع ال���ت���ي ���ش��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ����الل املرحلة 

امل�شتقبلية.

طالب بتطبيق معايري اجلودة وال�شفافية 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يتفقد موانئ راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

عبداهلل  ع��ل��ي  ال���ل���واء  اأم�����س  تفقد 
ب����ن ع����ل����وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
�شرطة  ق�شم  اخليمة  راأ���س  �شرطة 
�شرطة  راأ���س اخليمة وق�شم  ميناء 
، بهدف  ميناء اجل��زي��رة احل��م��راء 
االط���م���ئ���ن���ان ع��ل��ى ���ش��ري ال��ع��م��ل ، 
التفقدية  وراف��ق��ه خ��الل اجل��ول��ة 
ال��ع��م��ي��د ط����ارق حم��م��د ب���ن �شيف 
مدير مكتب القائد العام ، اخلبري 
وم�شت�شار  خبري  ال�شفريي  �شيف 
 ، واال�شراتيجي  املوؤ�ش�شي  االأداء 

وفريق التفتي�س االأمني . 
للرنامج  تطبيقاً  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي 
الزمني لنظام تفتي�س القائد العام 
املعتمدة  امل��ع��اي��ري  وف����ق  ال�����ش��ن��وي 
ل����الط����الع ع���ل���ى ����ش���ري اإج��������راءات 
والوقوف على االحتياجات  العمل 
والتحديث  التطوير  ومتطلبات 
التفتي�س  تعزيز  م��ب��ادرة  و�شمن   ،

للعمل ال�شرطي . .
جولته  حم�����ط�����ات  اأوىل  ويف    
ال��ت��ف��ق��دي��ة ك�����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه ، 
الدرمكي  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��امل  ال��ع��م��ي��د 
مدير اإدارة اأمن املنافذ واملطارات ، 
العقيد اأحمد علي ال�شميلي رئي�س 

و�شرعة االإجراءات املتبعة لت�شهيل 
واإىل  م��ن  ال�شفن  ع��ب��ور  وت�����ش��ري��ع 
اإجراءات  ، و تفقد  دول��ة االإم���ارات 
واملغادرة  ال���دخ���ول  ب�����ش��اأن  ال��ق�����ش��م 
االأمنية  ب��ال��ت�����ش��اري��ح  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
اإلكرونياً  اخلدمة  بتفعيل  ووج��ه 
ع���ر ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ذك��ي��ة وذلك 
للو�شول  اجل��م��ه��ور  على  ت�شهيال 
عن  واإ�����ش����ع����اده����م  ر�����ش����اه����م  اإىل 
اخلدمات املقدمة لهم ، كما ا�شتمع 
يقدمها  التي  اخل��دم��ات  اأب���رز  اإىل 
اأمن  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ق�����ش��م 
امليناء واإجنازاته وموؤ�شرات العمل 

م���ع ���ش��ب��اط ال��ق�����ش��م ل��ل��ت��اأك��د من 
ال�شنوي  التفتي�س  معايري  تطبيق 
اخلا�شة  االإداري���ة  املهام  حيث  من 
اإطار حتقيق  بالق�شم وذلك �شمن 
الداخلية  وزارة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
الهادفة اإىل �شمان تقدمي اخلدمات 
االأمنية كافة وفق معايري اجلودة 
والوقوف  وال�����ش��ف��اف��ي��ة،  وال��ك��ف��اءة 
العمل  وحت���دي���ات  متطلبات  ع��ل��ى 
لتعزيز  �شعياً  التو�شيات  وتوجيه 

االأمن واالمان .
فريق  برفقة  �شعادته  ت��وج��ه  ث��م    
اإىل ق�شم �شرطة ميناء   ، التفتي�س 

 ، ق�شم �شرطة ميناء راأ���س اخليمة 
رئي�س  نائب  احلب�شي  علي  العقيد 
ال�شباط  م����ن  وع������دد   ، ال���ق�������ش���م 

والعاملني بالق�شم . 
الطابور  ب��ت��ف��ق��د  اجل���ول���ة  وب�����داأت 
الع�شكري لل�شباط و�شف ال�شباط 
�شعادته  ق����ام  ب��ع��ده��ا   ، واالأف��������راد 
ب��ج��ول��ة ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى االآل���ي���ات 
والوقوف  واالأج����ه����زة  وامل���رك���ب���ات 
ع��ل��ى امل��ع��وق��ات ال��ت��ي م��ن املحتمل 
وا�شتمع   ، العمل  �شري  ت�شادف  اأن 
 ، العاملني ومالحظاتهم  اآراء  اإىل 
الت�شهيالت  على  خاللها  واطماأن 

والعمل   ، االأداء  ���ش��ري  واإج������راءات 
التي  االإج�����������راءات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
متكنهم من اأداء اأعمالهم ، موؤكداً 
االأمني  ال��دور  خ��الل اجلولة على 
الق�شم  ب����ه  ي���ق���وم  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
موجهاً   ، اخت�شا�شه  منطقة  يف 
املمكنة  اجلهود  كل  ب��ذل  ب�شرورة 
حلماية االأرواح واملمتلكات وحفظ 
االأمن واال�شتقرار يف املنطقة ورفع 
تقدمي  وت�شهيل  املتعاملني  ر���ش��ا 

اخلدمات لهم . 
ع��ق��د قائد   ، اإط�����ار اجل���ول���ة    ويف 
راأ���س اخليمة اجتماعاً  عام �شرطة 

العميد  برفقة  احل��م��راء  اجل��زي��رة 
اأمن  اإدارة  م��دي��ر  ال��درم��ك��ي  ���ش��امل 
امل��ن��اف��ذ وامل���ط���ارات ، ح��ي��ث ك���ان يف 
ا�شتقبالهم العقيد يو�شف عبداهلل 
ب��ط��ي رئ��ي�����س ال��ق�����ش��م وع�����دد من 
ال�شباط واالأف��راد ، وب��داأت زيارته 
بتفتي�س الطابور الع�شكري ، ووقف 
على اآليات �شري العمل يف الق�شم ، 
التي  املبذولة  اجلهود  على  مثنياً 
يقدمها اجلميع ، واطلع على اأبرز 
يوؤديها  ال��ت��ي  وامل���ه���ام  امل�����ش��ت��ج��دات 
القانون يف املنطقة  الق�شم ل�شيادة 

وخدمة جمتمعها

حاكم اأم القيوين ي�سدر مر�سوما 
بتعين رئي�س للدائرة املالية يف الإمارة

•• اأم القيوين-وام: 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
بن را�شد املعال ع�شو املجل�س االأعلى 
اأمرييا  مر�شوما  القيوين  اأم  ح��اك��م 
ب�شاأن تعيني رئي�س الدائرة املالية يف 

اأم القيوين.
 2018 ل�شنة   5 املر�شوم رقم  ون�س 
على تعيني ال�شيخ عبداهلل بن �شعود 
بن را�شد املعال رئي�شا للدائرة املالية 

يف اأم القيوين.
كل  يلغى  اأن  على  امل��ر���ش��وم  ن�س  كما 
اأو ي��ت��ع��ار���س م��ع هذا  ن�����س ي��خ��ال��ف 
املر�شوم ويعمل به من تاريخ التوقيع 

عليه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س وزراء اإقليم ال�سند وقن�سل عام 
الدولة يف كرات�سي يبحثان التعاون

•• اإ�شالم اآباد - وام:

بحث معايل ف�شل الرحمن رئي�س وزراء حكومة اإقليم ال�شند يف جمهورية 
الدولة  عام  قن�شل  الكتبي  هويدن  بن  نا�شر  و�شعادة  االإ�شالمية  باك�شتان 
لدى كرات�شي �شبل تعزيز العالقات الثنائية بني دولة االإمارات وباك�شتان.

اأع�شاء  وج��رى خالل اللقاء - ال��ذي عقد يف مقر رئي�س ال��وزراء بح�شور 
والق�شايا  وال��ت��ط��ورات  امل�شتجدات  م��ن  ع��دد  بحث   - االإقليمية  احلكومة 
الرحمن  ف�شل  معايل  القن�شل  �شعادة  هناأ  فيما  امل�شرك..  االهتمام  ذات 

مبنا�شبة عيد الفطر املبارك.

بيت اخلري توقع مذكرة تفاهم 
لدعم املر�سى املع�سرين

•• دبي -وام:

�شليمان  الدكتور  م�شت�شفى  مع  تفاهم  مذكرة  اخل��ري  بيت  جمعية  وقعت 
احلبيب يف دبي تق�شي بتعزيز ال�شراكة املجتمعية بني الطرفني وامل�شاهمة 
يف احلمالت اخلريية واإثراء عام زايد اخلري من خالل دعم املر�شى الذين 

يعجزون عن دفع تكاليف العالج.
فيما   .. العام  مديره  العو�شي  طاهر  عابدين  اجلمعية  عن  امل��ذك��رة  وق��ع 

وقعها عن امل�شت�شفى الدكتور طه الهزارمردي املدير العام.
ن�شر  خ��الل  من  الترعات  وجمع  امل�شرك  التعاون  �شبل  امل��ذك��رة  وتنظم 
احلاالت  لعالج  ح�شيلتها  تر�شد  بحيث  امل�شت�شفى  يف  اجلمعية  ح�شاالت 
ولعالج  ح�شرا  امل�شت�شفى  يف  م�شاعدتها  اجلمعية  ت��ن��وي  ال��ت��ي  املر�شية 
احلاالت التي تعجز عن ت�شديد تكاليف العالج من مر�شى امل�شت�شفى وذلك 
عر خطابات ر�شمية توؤيد حاجة كل حالة وح�شب املعايري التي يعتمدها 

كل طرف.
وت��ت�����ش��م��ن امل���ذك���رة اآل���ي���ات ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك ل��دع��م ن�����ش��اط��ات التثقيف 
وتق�شي  امل�شت�شفى  داخ��ل  اخلريية  اجلمعية  من�شورات  وت��روي��ج  ال�شحي 
بتقدمي امل�شت�شفى بطاقات �شحية ملوظفي اجلمعية ومتطوعيها من غري 
التي  اخل�شومات  من  مبوجبها  لال�شتفادة  ال�شحي  بال�شمان  امل�شمولني 
ت�شمل  كما  الطبية  واخلدمات  االأم��را���س  من  جملة  على  املذكرة  حددتها 
املذكرة حزمة من اخل�شومات التي يقدمها امل�شت�شفى للعاملني باجلمعية 

يف مبادرة منه لدعم واإ�شعاد الكوادر اخلريية.

اللجنة الفنية الدائمة ملعايري اأبوظبي تتوافق 
على 3 وثائق فنية جديدة

•• اأبوظبي-وام:

للجودة  اأب��وظ��ب��ي  ن��اق�����س جم��ل�����س 
واملطابقة - اجلهة املعنية بتطوير 
اإمارة  يف  للجودة  التحتية  البنية 
اأبوظبي - خالل االجتماع الدوري 
ملعايري  ال���دائ���م���ة  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
م�شتجدات  اآخ���ر  الفنية  اأب��وظ��ب��ي 
املعايري  ومواءمة  توحيد  م�شاريع 
املجاالت  خمتلف  يف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وال��ت��واف��ق على 
تقدمت  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال���وث���ائ���ق 
الفنية  ال���ع���م���ل  جم���م���وع���ات  ب���ه���ا 

املخت�شة.
ومت االجتماع - الذي عقد برئا�شة 
عبداهلل  امل��ه��ن��د���س  اللجنة  رئ��ي�����س 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل��ع��ي��ن��ي  ح�����ش��ن 
لقطاع خدمات برامج املطابقة يف 
قرارات  ملخ�س  عر�س   - املجل�س 
وتو�شيات االجتماع ال�شابق للجنة 
املا�شي  فراير  مطلع  عقد  ال��ذي 
وال��ت��واف��ق ب��االإج��م��اع ع��ل��ى ثالثة 
املعرو�شة  ال��ف��ن��ي��ة  ال���وث���ائ���ق  م���ن 

موا�شلة  االجتماع  من  الهدف  اإن 
املعنية  اجلهات  بني  العمل  تن�شيق 
الفنية  امل���ع���اي���ري  ل��ت��وح��ي��د  ك���اف���ة 
التنمية  ملتطلبات  تلبيتها  ل�شمان 
 .. وم�شتقبال  ح��ا���ش��را  امل�شتدامة 
الوثائق  اإع���داد  يتم  اأن��ه  اإىل  الفتا 
عمل  جمموعات  قبل  م��ن  الفنية 
خ����راء من  ت�����ش��م  ف��ن��ي��ة خمت�شة 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة وال���ق���ط���اع 
ب��ن��اء ع��ل��ى درا�شة  اخل��ا���س وذل����ك 
القائمة يف املجاالت ذات  الفجوات 
دور  ي�شاهم يف حتقيق  ال�شلة مما 
التحتية  البنية  املجل�س يف تطوير 
يتما�شى  ومب��ا  االإم���ارة  يف  للجودة 
بناء  اأبوظبي يف  اأه��داف خطة  مع 

اقت�شاد قوي وتناف�شي.
ت��ط��وي��ر هذه  اأن  امل��ع��ي��ن��ي  واأو����ش���ح 
مراحل  بعدة  مير  الفنية  الوثائق 
الن�شخة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��واف��ق  و����ش���وال 
اجلهات  جميع  قبل  م��ن  النهائية 
العمل  جم���م���وع���ة  يف  امل�������ش���ارك���ة 
ال��ف��ن��ي��ة م��ن خ���الل ت��وق��ي��ع وثيقة 
املجل�س  اأن  م�����ش��ي��ف��ا   .. ال��ت��واف��ق 

ع��ل��ى ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ت بها 
جمموعات العمل الفنية املخت�شة 
وه��ي ا���ش��راط��ات اأب��وظ��ب��ي املهنية 
لالأفراد العاملني يف مهنة تنظيف 
العامة  ال�������ش���رب  م���ي���اه  خ����زان����ات 
واالإ������ش�����دار امل���ح���دث م���ن ك���ل من 
وقاية  ���ش��ع��ار  ا���ش��ت��خ��دام  م��ع��اي��ري 
ال�شوارع  ت�شميم  ودليل  لالأغذية 
احل�شرية. وقال املهند�س عبداهلل 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل��ع��ي��ن��ي  ح�����ش��ن 
لقطاع خدمات برامج املطابقة يف 
جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة 

يلتزم بالعمل على حتديثها ب�شكل 
دوري وم�شتمر وكلما دعت احلاجة 
لذلك باعتبارها وثائق حية قابلة 

للتحديث والتطوير امل�شتمر.
ا�����ش����راط����ات  ت����ط����وي����ر  وق�������د مت 
العاملني  لالأفراد  املهنية  اأبوظبي 
مياه  خ��زان��ات  تنظيف  “ مهنة  يف 
االرتقاء  بهدف   “ العامة  ال�شرب 
ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة م��ن االأف����راد 
كفاءة  �شمان  خالل  من  العاملني 
�شركات  يف  ال���ع���ام���ل���ني  وق��������درات 
الوثيقة  تت�شمن  حيث  التنظيف 
مهنية  ا������ش�����راط�����ات  جم���م���وع���ة 
التنظيف  عملية  الإج��راء  مطلوبة 
وال�شالمة  ال�شحة  على  واحلفاظ 
ال��ع��ام��ة م���ن خ����الل ���ش��م��ان قيام 
ال��ع��ام��ل ب��امل��ه��ام امل��وك��ل��ة ل��ه بكفاءة 
احل��د من  ت�شاهم يف  عالية بحيث 
نتيجة  ال��ت��ل��وث  ح���دوث  احتمالية 
ال�شرب  م���ي���اه  خ����زان����ات  ت��ن��ظ��ي��ف 
ال���ع���ام���ة ب��ط��ري��ق��ة ع�����ش��وائ��ي��ة اأو 

با�شتخدام مواد كيميائية �شارة.
ك��م��ا مت ال���ت���واف���ق ع��ل��ى االإ����ش���دار 

ا�شتخدام  معايري   “ م��ن  امل��ح��دث 
“ والذي  ���ش��ع��ار وق��اي��ة ل��الأغ��ذي��ة 
الأغذية  م��ع��اي��ري  اإ���ش��اف��ة  ت�شمن 
ملتطلبات  امل����ل����ب����ي����ة  االأط��������ف��������ال 
احلال  وك���ذل���ك   “ “وقاية  ���ش��ع��ار 
البقالة  مل��ح��الت  معايري  باإ�شافة 
ت�شويق  اأج��ل  من  وال�شوبرماركت 

املر�شية والوفيات التي لها عالقة 
باالأمرا�س املزمنة.

التوافق  االج��ت��م��اع  خ��الل  مت  كما 
ال�شوارع  ت�����ش��م��ي��م  دل���ي���ل   “ ع��ل��ى 
اآخ������ر  “ وع������ر�������س  احل���������ش����ري����ة 
يف  املوا�شفات  م�شاريع  م�شتجدات 
اإدارة خدمات املوا�شفات حيث قدم 

وت�����ش��ج��ي��ع ت�����داول االأغ����ذي����ة التي 
ت�شتويف متطلبات معايري وقاية.

وتدعم هذه الوثيقة ب�شكل مبا�شر 
اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة امل���ع���دة م���ن قبل 
ال�شمنة  ال�شحة يف مكافحة  دائرة 
على م�شتوى اإمارة اأبوظبي وت�شهم 
يف احلد من ن�شبة حدوث احلاالت 

جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة 
اإدارة  م�شاريع  عن  ملخ�شا  عر�شا 
خ����دم����ات امل���وا����ش���ف���ات وامل����راح����ل 
واجلهات  اإليها  التو�شل  مت  التي 
العمل  جم���م���وع���ات  يف  امل�������ش���ارك���ة 
املتوقعة  امل��خ��رج��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

خالل املرحلة القادمة.



اخلميس  21   يونيو    2018  م   -   العـدد  12357  
Thursday   21   June   2018  -  Issue No   1235706

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هورواث ماك العمال اال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 108211

با�ش����������م: مركز دي تو دي للتخفي�شات )�س.ذ.م.م(

وعنوا�نه: دبي �س.ب: 41424  هاتف: 2284843  فاك�س: 2284845

وامل�شجلة حتت رقم : )93342(  بتاريخ: 2009/02/18

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2018/2/27 وحتى تاريخ : 2028/2/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 214350  بتاريخ: 2014/7/31
با�ش��م: ال�شيد/ ريا�س اقبال احمد غاجني

 400 مومباي  )وي�شت(،  اندهريي   ، ناجار  يامونا  لوكهاندواال،  هايت،  دوبليك�س    -  1203/1103 وعنوانه: 
0053 - الهند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س ولبا�س القدم واغطية الرا�س.

الواق�عة بالفئة: 25
و�شف العالمة: 

العبارة  كتبت   LIBAS riyaz gangji الالتينية  العبارات  بداخلها  مكتوب  دان��ة  م�شتطيلة  بطاقة 
االوىل منها يف اجلهة العليا وبحجم كبري والعبارات االخرى كتبتا يف اال�شفل وبحجم ا�شغر والكل بطريقة 

مميزة.
على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :281210  بتاريخ: 2017/10/17
با�ش��م: اكوا العقارية

وعنوانه: �س ب 112985 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التامني، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون النقدية، ال�شوؤون التمويلية، وال�شوؤون العقارية.
الواق�عة بالفئة: 36

و�شف العالمة: 
�شكل  ذلك  ي�شار  على  ر�شم  بينما  م�شتقيم  الثانية خط  الكلمة  وي�شبق   AQUA PROPERTIES
ال�شكل  يف  كما  مميزة  بطريقة  وذل��ك  اخلطوط  بع�س  وعليه  باملثلث  �شبيه  هند�شي  �شكل  يتو�شطه  رباعي 

والكل بطريقة مميزة.
على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هورواث ماك العمال اال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112992

با�ش����������م: مكتب االأهلية لل�شرافة

وعنوا�نه: �س.ب 2419 – اأبوظبي – االمارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )102829(  بتاريخ:2010/5/3

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/5/18 وحتى تاريخ : 2028/5/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
هورواث ماك العمال اال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :280657  بتاريخ: 2017/10/8
با�ش��م: تكنوتيالي ا�س اآر ال

وعنوانه: فيا بونازي 4، كا�شتيل ماجيور )بي او( الرمز الريدي 40013 ، اإيطاليا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الفلني  اأو  اخل�شب  من  امل�شنوعة  اأخرى(  فئات  يف  ال��واردة  )غير  املنتجات  ال�شور،  واطارات  واملرايا  ثاث  االأ
اأو  ال�شدف  اأو  اأو عظم  فك  احلوت  العاج  اأو  العظام  اأو  ال�شندان  او  ال�شف�شاف  اأو  اأو اخليزران  الق�شب  اأو 

الكهرمان اأو املحار اأو امل�شروم  واملواد البيدلة لكل ه�ذه املواد اأو م�ن املواد البال�شتيكية.
الواق�عة بالفئة: 20

و�شف العالمة: 
unica Art For Your Space كتبت كلمتها االوىل بحجم كبري وبطريقة فنية مميزة  العبارة 
حيث يخرج حرفها االو�شط اىل االعلى مكونا �شكل �شاق نبات يحمل �شفة نبات والر�شم بطريقة فنية مميزة 

وكتبت كلمات العالمة االخرى با�شفل الر�شم وبطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284948 بتاريخ: 2017/12/21
با�ش��م: حممود واأوالده م.د.م.�س

وعنوانه: �س.ب 6207، دبي - االمارات العربية املتحدة وحدة رقم A-10-AU برج الذهب اأر�س رقم جي 
ال تي - ات�س - 1 اآي 3اأي ابراج بحريات جمريا دبي - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  االأرز؛  والقهوة اال�شطناعية؛  والكاكاو  وال�شكر  وال�شاي  القهوة 
االأ�شود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

�شريطني مو�شوعان احداهما فوق االخر وهما مت�شابها ور�شما بطريقة متعرجة وطرفيهما معقوفان كتب 
MAHMOOD 500 العبارة العربية يف ال�شريط االول والعبارة الالتينية يف  فيهما حممود 500  

ال�شريط الثاين املر�شوم باال�شفل والكل بطريقة مميزة.
و�شف العالمة: 

على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :281260   بتاريخ: 2017/10/18
با�ش��م: �شركة القادة التجارية )ذ.م.م(

وعنوانه: �س ب 13561 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�شالح  الب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات 
عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وذلك من خالل متاجر البيع بالتجزئة، اأ�شواق البيع 
باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة االأو�شاط االإلكرونية، مثل املواقع االإلكرونية 

اأو برامج الت�شوق التلفزيونية؛
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة: 
بارتي باال�س Party Palace عبارات بالعربية والالتينية مكتوبة ب�شورة مميزة كما تظهر.

على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :285146  بتاريخ: 2017/12/27
با�ش��م: ال�شيد/ نافني مول�شانداين

وعنوانه: دبي – االمارات العربلية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  واالأرز؛  اال�شطناعية؛ال�شكر  والقهوة  والكاكاو  وال�شاي  القهوة 
د؛  االأ���ش��و  النح�لوالع�شل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احلب�وب؛  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخل�ردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.  
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: 
العبارة REAL NAMKEEN مكتوبة بطريقة مميزة �شمن طوق بي�شاوي ال�شكل والكل بطريقة 

مميزة.
على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :281211  بتاريخ: 2017/10/17 
با�ش��م: �شيندور تيليكوم )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س ب 126023 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

معادن غير نفي�شة وكل خليط منها، مواد بناءء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�شكك 
احلديدية، حب�ال واأ�شالك غري كهربائية من معادن غير نفي��شة، م��شنوعات حدادة، خردوات معدنية �شغيرة، 
موا�شير واأنابيب معدني�ة، خزائن حفظ الوثائق واال�شياء الثمينة، منتجات م�شنوعة من معادن غير نفي�شة 

غير واردة يف فئ�ات اأخ�رى، خام�ات معادن.
الواق�عة بالفئة:6 

و�شف العالمة: 
دائري  اطار  و�شط  البارز وهي  النق�س  NCO-CTEL مكتوبة بطريقة مميزة مثل  الالتينية  العبارة 
يتكون من خط رفيع وهو و�شط اطار اآخر دائري عليه جمموعة من املربعات ال�شغرية وخط متعرج يتما�شى 

مع �شكل املربعات من الناحية اخلارجية لها وذلك �شبيه بالنقو�س البارزة واجلميع بطريقة مميزة.
على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هورواث ماك العمال اال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112334

با�ش����������م: عليا حممد التجارية ذ.م.م

 –  24770 وعنوا�نه: دبي- ديرة – مكتب ملك را�شد الرا�شد اليتيم – �س.ب: 

هاتف: 042256333 – فاك�س: 04 2250023 – االمارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )97526(  بتاريخ:2009/10/28

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :2018/5/7  وحتى تاريخ : 2028/5/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هورواث ماك العمال اال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112335

با�ش����������م: �س عليا حممد التجارية ذ.م.م

وعنوا�نه: مكتب ملك را�شد الرا�شد اليتيم – ديرة – الرا�س دبي – االمارات 

العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )91634(  بتاريخ:2008/10/26

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/5/7 وحتى تاريخ : 2028/5/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 هورواث ماك العمال اال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 116092

با�ش����������م:  �س مفرو�شات احلذيفة )�س.ذ.م.م(

وعنوا�نه: �س ب: 504500، دبي – االمارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )(  بتاريخ:2010/7/21

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/7/8 وحتى تاريخ : 2028/7/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  
�شالح االأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 279165   بتاريخ : 2017/09/06                                
با�ش��م: �شركة م�شانع الدهانات الوطنية املحدودة امل�شوؤولية

العنوان: �س.ب: 533، اأبوعلندة 11592، اململكة االأردنية الها�شمية
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

التلف، مواد  ال�شداأ ومواد حفظ اخل�شب من  الوقاية من  والالكيه، مواد  والورني�س  )البويات(  الدهانات 
اأو م�شاحيق للنقا�شني  املعادن املعدة يف �شكل رقائق  التلوين، مواد تثبيت االأل��وان، الراتنج الطبيعي اخلام، 

وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني.
الواق�عة بالفئة: 2
و�شف العالمة:  

اإطار  على خلفية  اأفقي متعرج  ر�شم خط  يعلوها  فني مميز  ب�شكل  بحروف التينية   NUMIX كلمة    
م�شتطيل كما يف ال�شكل املو�شح.

اال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  

�شالح االأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:   

املودعة حتت رقم : 280209   بتاريخ : 2017/09/27                                

با�ش��م: �شركة وي�شتا جي اأم بي اأت�س

العنوان: جيويربيبارك �شود24، 6068 ميل�س، النم�شا

وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

املجوهرات ؛ جموهرات ف�شية مزودة باأحجار بلورية. 

الواق�عة بالفئة: 14

و�شف العالمة:  

عبارة Oliver Weber Collection  بحروف التينية كما يف ال�شكل املو�شح. 

اال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

توب نوت�س للملكية الفكرية
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

Gran Caffe e Pasticceria

املودعة بالرقم : 290856   بتاريخ : 2018/04/18
 بيانات االأولوية : 

باإ�شم :  جران كافيه لوندرا �س. ذ.م.م
وعنوانة : حمل 05 ملك مرا�س العقارية �س. ذ.م.م و�شل-دبي، االمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، االإيواء املوؤقت.

من  االول  واملقطع  املو�شح  بال�شكل  كما  بااليطالية   "  Gran Caffe e Pasticceria " عبارة 
العالمة ميثل املقطع االول من ا�شم طالب الت�شجيل

اال�شراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

توب نوت�س للملكية الفكرية
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

Gran Caffe e Pasticceria

املودعة بالرقم : 290858   بتاريخ : 2018/04/18
 بيانات االأولوية : 

باإ�شم :  جران كافيه لوندرا �س. ذ.م.م
وعنوانة : حمل 05 ملك مرا�س العقارية �س. ذ.م.م و�شل-دبي، االمارات العربية املتحدة

�شورة العالمة
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35

الن�شاط املكتبي، جتميع جمموعة متنوعة من  خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل 
هذه  ومثل  ب�شهولة  و�شراءها  معاينتها  من  الزبائن  لتمكني  نقلها(  )با�شتثناء  االخرين  ل�شالح  الب�شائع 
اخلدمات تقدم عن طريق متاجر التجزئة وحمالت اجلملة وعن طريق كتالوجات الطلب الريدي او عن 

طريق الو�شائط االلكرونية مثل مواقع �شبكات االنرنت وبرامج الت�شوق التلفزيوين  
من  االول  واملقطع  املو�شح  بال�شكل  كما  بااليطالية   "  Gran Caffe e Pasticceria " عبارة 

العالمة ميثل املقطع االول من ا�شم طالب الت�شجيل
اال�شراطات : 

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  
�شالح االأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:   

املودعة حتت رقم : 279376   بتاريخ : 2017/09/10                                
با�ش��م: موؤ�ش�شة عمورية لتجارة االأدوات ال�شحية 

العنوان: ال�شارقة، �س.ب: 39037، هاتف: 5331600، فاك�س: 5331700، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتريد والتجفيف والتهوية وتو�شيل املياه ولالأغرا�س 
ال�شحية.

الواق�عة بالفئة: 11
و�شف العالمة:  

ال�شكل  يف  كما  االأحمر  باللون  نقطتني   O ح��رف  يعلو  ال��رم��ادي  باللون  بحروف التينية   schon كلمة  
املو�شح. 

اال�ش��راطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  
�شالح االأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 279941   بتاريخ : 2017/09/20                                
با�ش��م: �شركة تي تي فيزا �شريفي�شيز ليمتد

العنوان: الطابق اخلام�س، 6 �شارع اأندرو، لندن اإي �شي4اأيه 3اأيه اإي، اجنلرا 
ال�شفر؛  امل�شافرين للخارج؛ خدمات وكاالت  ال�شفر لالأ�شخا�س  ال�شفر واجلوازات ووثائق  تاأ�شريات  ترتيب 
تقدمي معلومات ال�شفر والو�شاطة يف ال�شفر؛ تقدمي املعلومات املتعلقة بجداول رحالت الطريان؛ ت�شغيل 
تقدمي  اجل��وي؛  ال�شفر  م�شارات  اإ�شت�شارات  خدمات  وال�شفر؛  النقل  معلومات  تقدمي  ال�شياحية؛  اجل��والت 

معلومات تاأ�شريات ال�شفر. 
الواق�عة بالفئة: 39

و�شف العالمة:  
باللون  مكرر   T الالتيني  احل��رف  فيها  كتب  خا�س  ب�شكل  التينية  بحروف   TTSERVICES كلمة 
االأزرق الفاحت واالأزرق الغامق على الرتيب وكلمة SERVICES باللون الرمادي الغامق كما يف ال�شكل 

املو�شح. 
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :279948 بتاريخ: 2017/9/20

با�ش��م: اآ�شيا وافريقيا للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س ب: رقم: 172363، دبي – االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب.

الواق�عة بالفئة: 34

و�شف العالمة: 

العبارة الالتينية WHITE HORSE مكتوبة ومو�شوعة بطريقة مميزة ور�شم با�شفلها �شكل ح�شان 

م�شتندا على رجليه اخللفيتني ورافعا رجليه االماميتني والكل �شمن خلفية م�شتطيلة مف�شولة بخط رفيع 

من االعلى اىل جزئني ور�شم عليها بع�س اخلطوط املتالقية وذلك بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.

على من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
لل�شفر  ورلد  ال�ش�����ادة/دي�شكفري  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�شياحة ذ.م.م  رخ�شة رقم:2380179 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.5 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/دي�شكفري ورلد لل�شفر وال�شياحة 

DISCOVERY WORLD TRAVEL & TOURISM

اىل/دي�شكفري ورلد لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م 
DISCOVERY WORLD TRAVEL & TOURISM LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات
م�ساركة 74 طالبة يف الدورة 26 لربنامج التعددية الثقافية بكلية اآل مكتوم يف ا�سكتلندا

•• دندي-وام:

ت�شارك 74 طالبة من 13 جامعة وكلية يف الدورة ال� 26 من برنامج 
التعددية الثقافية ومهارات القيادة - برنامج التدريب ال�شيفي - التي 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  برعاية  ال��ع��ايل  للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  تنظمها 
ومتثل  الكلية.  راع��ي  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال�شرطة يف  االإم��ارات وكلية  13 جامعة وكلية من  امل�شاركات  الطالبات 
ال�شيا�شية يف  املاليزية وكلية االقت�شاد والعلوم  املااليا  اأبوظبي وجامعة 
جامعة القاهرة اإ�شافة اإىل جامعة الفجرية وجامعة حمدان بن حممد 

الذكية و�شركة اينوك الأول مرة .
امل�شاركات  اإن  الكلية  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ال�شايغ  م��ريزا  �شعادة  وق��ال 
يبداأن اليوم برنامج التدريب الذي ي�شتمر حتى التا�شع من يوليو املقبل 

حيث يقام حفل التخريج ويتوجهوا يوم 11 يوليو اإىل فرن�شا بالتن�شيق 
مع جامعة ال�شوربون يف اأبوظبي حل�شور حما�شرة يف جامعة ال�شوربون 
وبرج  لوك�شمرج  وحديقة  العربي  العامل  ومعهد  نوتردام  قلعة  وزي��ارة 

اإيفل .
واأو�شح اأن الرنامج يت�شمن العديد من االأن�شطة االأكادميية وال�شيفية 
التي و�شعت لتحقيق االأهداف املرجوة منه يف تعزيز التوا�شل احل�شاري 
بني ال�شعوب والتقريب بني الثقافات حيث حت�شر الطالبات ور�س عمل 
التعددية  وح��ول  وثقافتها  وع��ادات��ه��ا  ا�شكتلندا  بتاريخ  تتعلق  متنوعة 
الثقافية واالإ�شالم من منظور �شيا�شي واالإ�شالم واملراأة والعالقات بني 
امل�شاركات  للطالبات  الدرا�شية  ال��رح��الت  جانب  اإىل  وال�شعوب  ال���دول 
والالتي يزرن خاللها االأماكن التاريخية يف ا�شكتلندا ف�شال عن اإتاحة 
اال�شكتلندية وتبادل احلوار  للقاء طالبات من اجلامعات  الفر�شة لهن 

واملناق�شات معهن حول العديد من الق�شايا املعا�شرة اإ�شافة اإىل زيارات 
ولقاءات مع م�شوؤويل بلدية دندي والرملان اال�شكتلندي وزيارة جامعات 

ا�شكتلندية.
اأ�شاد بدعم ورعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم - �شاحب  و 
اإتاحة الفر�شة  فكرة الرنامج - لرامج واأن�شطة الكلية وحر�شه على 
ودعمهن  قيادية  وق���درات  ثقافة  الكت�شاب  املواطنات  الطالبات  لبناته 
 .. القيادية  مهاراتهن  وتنمية  ثقافتهن  ل��زي��ادة  لهن  الفر�شة  واإت��اح��ة 
وتوجيهاته  الرنامج  ل�شري  باول  اأوال  بنف�شه  �شموه  اإىل متابعة  م�شريا 
بتوفري كل االمكانيات وتهيئة الظروف املنا�شبة لتحقيق اأق�شى ا�شتفادة 

من الرنامج.
كلية  ترحيب  عن  الكلية  مدير  جابر  اأبوبكر  الدكتور  اأع��رب  جانبه  من 
االإطالق  على  جمموعة  ب��اأك��ر  ا�شكتلندا  يف  ال��ع��ايل  للتعليم  مكتوم  اآل 

من الطالبات حيث ي�شل عدد املبتعثات حل�شور الدورة ال�شيفية للعام 
2018 اإىل 74 طالبة .. الفتا اإىل اأن هذا الرنامج التعليمي هو ال� 26 
منذ اأول دورة �شيفية عام 2003 �شاركت فيه اأكر من 1200 طالبة 

بدورتيه ال�شتوية وال�شيفية .
الرامج  رواج  م��دى  يوؤكد  الطالبات  من  العدد  ه��ذا  م�شاركة  اإن  وق��ال 
التعليمية التي تقدمها الكلية .. م�شيفا اأنه على مدار االأ�شابيع الثالثة 
ا�شكتلندا  عن  معرفتهن  تنمية  على  الطالبات  الكلية  �شت�شاعد  القادمة 

و�شعبها وتاريخها وتقاليدها يف العامل املعا�شر.
والثقافة  كالتاريخ  متنوعة  درا�شية  موا�شيع  ال�شيفية  ال��دورة  وت�شمل 
لها �شلة  الثقافية وتت�شمن موا�شيع  والتعددية  العوملة  و  اال�شكتلندية 
مبهارات االإدارة اإ�شافة اإىل احلوار بني احل�شارات وتطوير مهارات االأداء 

العلمي.

ف�شل ذريع لتنفيذ االختبارات اإلكرتونيًا يف الـ 5 و8 و9 و10 و11

عطل يحول دون تنفيذها والقيادات العليا بالوزارة توجه بالتحول للورقي بعد م�سي ن�سف �ساعة من الوقت
توتر الطالب وحرية اإدارات املدار�ش والقائمني على االمتحانات اأمام جتاهل الدعم الفني املركزي بالوزارة

•• دبي – حم�شن را�شد 

ب�����وزارة  امل��ع��ن��ي��ة  االإدارات  ف�����ش��ل��ت 
االأربعاء،  اأم�س  والتعليم  الربية 
نهاية  اختبارات  بتطبيق  واملكلفة 
العام الدرا�شي الكرونياً لل�شفوف 
ال� 5 ، وال� 8 ، وال� 9 ، وال� 10 ، وال� 
م�شوؤوليها  وعود  تنفيذ  عن   ،  11
التي  وت�����ش��ري��ح��ات��ه��م  وق��ي��ادات��ه��ا 
م�����الأت ك���اف���ة و���ش��ائ��ل االع�����الم يف 
الفرة االخرية من اأن االختبارات 
�شتكون الكرونية ، اإذ حال العطل 
من  االلكرونية  لل�شبكة  املفاجئ 
ت��ن��ف��ي��ذ االخ���ت���ب���ارات اإل��ك��رون��ي��اً ، 
مم��ا دف��ع ك��اف��ة امل��دار���س بالتحول 
مرور  بعد  ال��ورق��ي��ة  لالمتحانات 
االمتحان  ب��دء  من  ال�شاعة  ن�شف 
تبداأ  اأن  ل��ه��ا  حم����دد  ك����ان  ح��ي��ث   ،

باأعمال  للقيام  اأكر  وقتاً  ومتنحه 
يف  جهده  وا�شتثمار  اأه��م��ي��ة،  اأك��ر 
االأ�شاليب  م��واك��ب��ة  على  ال��رك��ي��ز 
وابتكار  اجل�����دي�����دة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و�شائل تدري�شية خمتلفة تعزز من 
اأداء الطلبة ، الفتا اىل اأن اإخ�شاع  
االلكرونية  لالختبارات  الطالب 
وفورًيا  اإل��ك��رون��ًي��ا  والت�شحيح   ،
يف  وال�شفافية  امل�شداقية  ي�شمن 

الت�شحيح.
اأن ال��ه��دف ج���داً نبيل  واأك����د ع��ل��ى 
بال  التعليمية  العملية  و�شيخدم 
مل  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأن  اإال   ، ���ش��ك 
امل��ن��ف��ذي��ن لتلك  اخ���ت���ي���ار  حت�����ش��ن 
االختبارات ، والتجارب وال�شقطات 
ال��ت��ي وق��ع��وا فيها م���رات ع��دي��دة ، 
لتنفيذ  موؤهلني  غ��ري  اأن��ه��م  ت��وؤك��د 
توجيهات القيادات العليا بالوزارة 

ال�شباح  م���ن  ل��ل�����ش��ب��ك��ة  جت��ري��ب��ي��ة 
ال����ب����اك����ر ول���ي�������س ق���ب���ل االخ���ت���ب���ار 
املدار�س  ك��اف��ة  ���ش��ه��دت   . ب��دق��ائ��ق 
التوتر  م���ن  ح���ال���ة  اأم�������س  ���ش��ب��اح 
والطالب  امل��دار���س  اإدارات  اأ���ش��اب 
وك���اف���ة امل��ع��ن��ي��ني ب���االإ����ش���راف على 
االمتحانات ، اإذ كان من املفر�س 
االلكرونية  االخ��ت��ب��ارات  ت��ب��داأ  اأن 
وكانت   ، �شباحاً  والن�شف  الثامنة 
اإدارات  كافة  لدى  التي  التعليمات 
باالإ�شراف  وال��ق��ائ��م��ني  امل����دار�����س 
اأن�����ه يف ح����ال ح�����دوث ما  ع��ل��ي��ه��ا ، 
يعوق تنفيذ االختبارات الكرونياً 
اأي  �شاعة  لن�شف  االن��ت��ظ��ار  يتم   ،
اىل  التحول  يتم  ثم  �شباحاً   9 لل� 
ال���ورق���ي م��ب��ا���ش��رة وب���االت���ف���اق مع 
لت�شريب  م��ن��ع��اً  امل����دار�����س  ج��م��ي��ع 

االمتحانات. 

مادة  يف  �شباحاً  والن�شف  الثامنة 
ال��ع��ل��وم ل�����ش��ف��وف ال����� 5 وال������ 8 ، 
9 عام  ل��ل���  ال��ري��ا���ش��ي��ات  ويف م����ادة 
عام   10 ولل�   ، وتخ�ش�شي  ونخبة 
يف م�����ادة ال��ف��ي��زي��اء ، وم��ت��ق��دم يف 
الريا�شيات ، ويف مادة الريا�شيات 
، ويف  ع��ام ومتقدم   11 ال���  لل�شف 
اإدارات  قبل  م��ن  يائ�شة  حم���اوالت 
كلها  ب��اءت  م��ع  للتوا�شل  امل��دار���س 
ال�شديد  ال��ت��وت��ر  واأم����ام   ، بالف�شل 
والطالبات  ال��ط��الب  ان��ت��اب  ال���ذي 
وامل�شتهدفني  االمتحانات  بقاعات 
، وجهت  باالختبارات االلكرونية 
القيادات العليا بالوزارة على الفور 
واأكدت   ، للورقي  التحول  ب�شرعة 
اأنه  على  ب��ال��وزارة  العليا  القيادات 
م�شوؤويل  على  املفر�س  م��ن  ك��ان 
اختبارات  عمل  وقياداتها  ال���وزارة 

مع  ل���ل���ت���وا����ش���ل  حم����������اوالت  ويف 
بالربية  وق�����ي�����ادات  م�������ش���وؤول���ني 
م���ع���ن���ي���ني ب��ت��ن��ف��ي��ذ االخ����ت����ب����ارات 
حدث  عما  لالإف�شاح   ، الكرونياً 
التجريب  يتم  مل  ومل���اذا  وا���ش��ب��اب��ه 
قبل التطبيق ، ذكر م�شدر قيادي 
اأنه   ، ع��ن هويته  االف�����ش��اح  رف�����س 
ال��وزارة لتنفيذ  اأن توجه  بال �شك 
اإحدى  يعد  الكرونياً  االختبارات 
تقنيات احلا�شب االآيل التي ميكن 
لالختبارات  ك��ب��دي��ل   ، ت��وظ��ي��ف��ه��ا 
وتوظف  )ال���ورق���ي���ة(،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
االخ��ت��ب��ارات االل��ك��رون��ي��ة لتوفري 
التح�شيل  ل��زي��ادة  اأخ����رى  ق��ن��وات 
وتر�شيخ  ال��ط��ال��ب  ل���دى  ال��ع��ل��م��ي 
التعلم  م��ه��ارة  وتنمية  امل��ع��ل��وم��ات، 
ال����ذات����ي ، ك��م��ا اأن���ه���ا ت��خ��ف��ف عن 
الت�شحيح،  ���ش��غ��وط  امل��ع��ل��م  ك��اه��ل 

مل ي�شهد اإال ت�شريحات مل�شوؤولني 
االختبارات  تنفيذ  ، حول  بالوزارة 
االل�����ك�����رون�����ي�����ة خ��������الل ال����ف����رة 
ال�شنوات  ب������اأن  ووع�������ود  امل���ا����ش���ي���ة 
االختبارات  تعميم  �شت�شهد  املقبلة 
االإلكرونية ، اإال اأنها كانت وعوداً 

على اأكمل وجه ، ولذا ينبغي عليهم 
اأن يعتذروا عن موا�شلة مهامهم ، 
اأو اأن تبادر القيادات العليا بالوزارة 
ما  وك��ف��ا  م��ن مهامهم  ب��اإع��ف��ائ��ه��م 
املا�شيني  العامني  م��ر  على  ح��دث 
الربوي  امل���ي���دان  اأن  اىل  الف��ت��ا   ،

واأقوال بال اأفعال ، فلم ي�شتطيعوا 
التطبيق على عينات من ال�شفوف 
الدرا�شية ال��� 5 ، وال��� 8 ، وال��� 9 ، 
�شيتم  ، فكيف   11 وال���   ،  10 وال��� 
املراحل  جميع  على  اإذن  التعميم 

الدرا�شية ؟

�شوؤال لي�ش يف حمله ال�شورة املعتمدة

غالف الورقة االمتحانية

الرتبية تتخذ قرارًا حكيمًا بالتحويل اىل 
االمتحانات الورقية حتى اإ�شعار اأخر

 ، اإلكرونياً  االختبارات  تنفيذ  عن  التغا�شي  والتعليم  الربية  وزارة  ق��ررت 
الدرا�شية  ال�شفوف  جلميع  املقبلة  االمتحانات  جميع  يف  للورقي  والتحول 
وق��ت متاأخر من ظهر  امل��دار���س يف  اإدارات  وتلقت   ، اليوم اخلمي�س  اب��ت��داأ من 
اأم�س تعليمات الوزارة على اأن يخ�ش�س �شاعة ون�شف كزمن لالمتحان الورقي 
، هذا  للمراجعة  دقيقة  منها 15 دقيقة للتهيئة و60 دقيقة لالمتحان و15 
له  وخ�ش�س  االرب��ع��اء  باالأم�س  ب��داأ  وال���ذي  ع�شر  ال��ث��اين  امتحان  اىل  اإ�شافة 
�شاعة ون�شف ، ويتوا�شل حتى نهاية اال�شبوع املقبل ويبداأ امتحان الثاين ع�شر 
هذه  املدار�س  اإدارات  تلقت   .  1:30 ال�  وحتى   12 ال�  ال�شاعة  فروعه  بجميع 
التوجيهات ب�شعادة عارمة ، معربة عن اأملها يف اأن حتا�شب الوزارة امل�شوؤولني 
ا�شتعدادهم  ، نتيجة ع��دم  ال��رب��وي  امل��ي��دان  عما ح��دث م��ن تخبط وت��وت��ر يف 
لتنفيذ االختبارات اإلكرونياً ، موؤكدين اأنها لي�شت املرة االأوىل وال الثانية بل 
اأ�شوة مبا تفعله الوزارة  اأن يتم حما�شبتهم  �شبق ذلك ع�شرات املرات ، ويجب 
واإدارتها ال�شوؤون القانونية يف م�شاءلة وحما�شبة اأي ق�شور يف امليدان الربوي 

�شواء من اإداري اأو معلم.

�شوؤال يف امتحان العلوم لل�شف ال�شابع
 ال حمل له من االإعراب

اختيار من   ،  3 �شوؤال رقم  اأم��ور وتربويني على �شياغة  اأولياء  حتفظ 
متعدد يف اإمتحان مادة العلوم لل�شف ال�شابع اأم�س االأربعاء ، حيث جاء 
ال�شوؤال كاالتي : تدحرج ذئب على ظهره كا�شفاً عن بطنه اأمام �شركاء 
– اأي �شلوك يبني  ، . �شائاًل املمتحن  التزاوج املحتملني داخل القطيع 

ذلك ؟.
وجاءت االختيارات االأربعة: - a - العدائية   -b- املغازلة  -c- الهيمنة  

- d- اخل�شوع.
وت�شاءل كل من حتفظ على طرح هذا ال�شوؤال باإختياراته االأربعة ، ما 
الهدف من هذا ال�شوؤال ووجه اال�شتفادة للطالب ، وما هي املعلومة التي 
�شت�شيف للطالب اأو الطالبة اأن يعرف ذئب تدحرج على ظهره وك�شف 
عن بطنه اأمام �شركاء التزاوج املحتملني ، فماذا كان يهدف وراء �شلوكه 
هذا ؟؟؟ واأثر اجلميع ال�شمت تاركني االمر مل�شوؤويل الوزارة وقياداتها 

للرد على هذا النوع من اال�شئلة التي مل نعهدها مبدار�شنا من قبل.

...... وت�شريب ا�شئلة امتحان الريا�شيات 
للثاين ع�شر عام وتداولها على قنوات التوا�شل

 ، الوات�شاب  االجتماعي  التوا�شل  قنوات  على  ر�شائل  ت��داول  وك�شف 
�شور لدفر امتحان الريا�شيات لل�شف الثاين ع�شر عام ، والتوقيت 
م�شجاًل على الر�شائل ال�شاعة 12:5 ، اأي بعد بدء االمتحان وا�شتالم 
الطلبة للورقة االمتحانية ب� 5 دقائق ، مما يوؤكد اأن الت�شريب مت بعد 
دخول الطالب لقاعات االمتحان ، وت�شويرهم لورقة االمتحان فور 
ا�شتالمهم لها وتدويرها على قنوات التوا�شل لتلقي االإجابات عليها ، 

مما يوؤكد احتفاظ بع�س الطالب بهواتفهم النقالة.
وك�شفت احلوارات واملحادثات فيما بني امل�شاركني يف هذه املجموعة ، 
�شوؤالهم ) ما عندكم حل!( و ) نبا احلل ( و ) ايل يعرف ير�شل ما�شي 
يحل  االأج��وب��ة  يعرف  اللي  و)   ) عليكم  يفتح  اهلل  �شاعدوهم   . وق��ت 

وي�شور ( و ) �شاعدوهم جماعة اخلري ايل يعرف يحل وير�شل (.

�شعوبة الفيزياء واالخطاء الواردة بالورقة 
االمتحانية ت�شعف فر�شة الطالب يف النجاح

اإمتحان  �شعوبة  من   ، االربعاء  اأم�س  متقدم  ع�شر  الثاين  وطالبات  طالب  �شكا 
وال��ذي جاء على غري   ، االمتحانية  الورقة  زادت من �شعوبة  واأخطاء  الفيزياء 
اأجمع عليه كل  املتفوق وذل��ك وفق ما  الطالب  ، وف��وق م�شتوى  ما كان متوقعاً 
الطالب بل واأيدهم فيه املعلمني ، حتى بعدما تلقت املدار�س توجيهات باالأم�س 
ب��وزارة الربية والتعليم ، مت تعميمها على املدار�س بتعديل الوقت  من قيادات 
اأن �شعوبة  اإال   ، �شاعة  الثاين ع�شر ل�شاعة ون�شف بداًل من  الزمني المتحانات 
االمتحان واالخطاء التي وردت باالمتحان و�شياح الطالب ، دفع ببع�س اإدارات 
املدار�س بالتعاطف مع الطالب ومنحهم وقتاً اإ�شافيا من 10 اىل 15 دقيقة بعد 
ال�شاعة ون�شف املخ�ش�شة لالمتحان . وانح�شرت ال�شكاوى اخلا�شة باالأخطاء 
التي وردت يف الورقة االمتحانية يف عدم وجود اإجابات �شحيحة �شمن اخليارات 
املخ�ش�شة لبع�س اال�شئلة الواردة ، كما �شكا الطالب من اأن هناك �شوؤااًل اإختيار 
من متعدد ي�شم 20 �شوؤااًل خ�ش�س لكل �شوؤال 5 درجات ، مبعنى اأنه خ�شارة اأي 
الطالب لتح�شيل  اأم��ام  الفر�شة �شعيفة  ، مما يجعل  درج��ات   5 بفقدان  �شوؤال 
اأكر كم من الدرجات ، حيث اأن الت�شابه الكبري فيما بني االجابات ي�شعف فر�شة 

الطالب حتى املتفوق منهم يف  احل�شول على جمموع درجات توؤهله للنجاح.
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/2901

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/06/27 االربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شدها يوروبيان �شتار �شوبر ماركت �ش.ذ.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                       الو�شف                     �شعر التقييم  
                                               معدات �شوبر ماركت                           108,190 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/2966

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/06/27 االربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شدها يوروبيان �شتار �شوبر ماركت �ش.ذ.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                   الو�شف                 �شعر التقييم  

                                                  اأثاث �شقه                      4,150 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1951  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/جوناثان بويناويرا يل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

العمران  عبداهلل عمران  )فرع( وميثله:عبداهلل حمد  التجاري  ابوظبي  بنك 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )257015.85( وق����دره  مببلغ 
جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
 ch.1.C.14:يوم اخلمي�س املوافق:2018/7/12 ال�شاعة:08:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2018/364  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- نات�شوال قاردن للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
ال�شناعية �س.ذ.م.م وميثله:روكز  املدعي/فينيك�س كونكريت برودكت�س فرع من وايف 
يف    2018/4/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  حبيقه  ج��ورج 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ فينيك�س كونكريت برودكت�س فرع من وايف ال�شناعية 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثة ع�شر الف وت�شعمائة  ���س.ذ.م.م 
وع�شرة دراهم واربعني فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
احلا�شل يف:2017/12/26 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/905  جتاري جزئي
الغذائية جمهول حمل االقامة  املواد  املدعي عليه / 1- موؤ�ش�شة بريلينت لتجارة  اىل 
مبا ان املدعي/�شركة ا�س اي فودز �شيب�شاندلرز �س.ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم حممد 
احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )71841.50(
اال�شتحقاق يف:2016/7/29 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2018/7/2
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1097  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/كرمي �شالح ا�شماعيل حافظ جمهول حمل االقامة مبا ان 
���س.ذ.م.م وميثله:�شلمان حممد  املدعي/نوفا م�شن كريتيكال كونر كتينغ 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  احمد حممد حممود الطويل قد 
برد وبتعيني حمكم يف الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف 
وات���ع���اب امل���ح���ام���اة.وح���ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي���وم االرب���ع���اء امل�����واف�����ق:2018/8/1 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�شاعة:09:30�س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/223  جتاري كلي

املدعي/ب�شاره  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  مليه  عليه/مارك  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  االحبابي  عاي�س  بطي  احل��اج وميثله:نا�شر جرمان  يو�شف 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره 
امل��ح��ام��اة. وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  كتعوي�س  دره���م   )50.000.000(
ال�شاعة:09:30�س  امل����واف����ق:2018/7/3  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.15:بالقاعة
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2018/422  جتاري كلي 

فاينان�شل  ب���راي���د   -2 ��������س.ذ.م.م  انف�شتمنت  رمي���ون���ت  ع��ل��ي��ه��م��ا/1-  امل���دع���ي  اىل 
لال�شتثمارات ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�شفوان بن �شيمان 
بن عبداهلل ال�شويكت قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2018/6/11 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
يف الدفع بالتحكيم واملو�شوع معا بندب خبري ح�شابي �شاحب الدور باجلدول ما 
اأ�شبوع من تاريخ ا�شدار  مل يتفق طريف اخل�شومة على ت�شمية خبري اآخر خالل 
وحددت   ، اجلل�شة  بتلك  ال�����ش��ادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  تكون  احلكم  ه��ذا 
ال�����ش��اع��ة:09:30 �شباحا يف  امل���واف���ق:2018/6/25  االثنني  ي��وم  املحكمة جل�شة  لها 

القاعة:ch2.E.21 يف حال عدم �شداد املدعي امانة اخلبري. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

اأظهر ا�شتطالع للراأي اأجرته �شركة اأبحاث ال�شوق 
العاملية امل�شتقلة “ نيل�شن” دعما قويا للرنامج 
ال���ن���ووي ال�����ش��ل��م��ي االإم����ارات����ي ب���ني ���ش��ك��ان دولة 

االإمارات.
فقد اأعرب 82? من امل�شاركني يف اال�شتطالع عن 
لالأغرا�س  النووية  الطاقة  ا�شتخدام  تاأييدهم 
 91% اأك��د  ح��ني  الكهرباء يف  اإن��ت��اج  يف  ال�شلمية 
الطاقة  تلعبه  الذي  املهم  ال��دور  اإدراكهم الأهمية 
وازدهار  تطور  م�شرية  دعم  يف  ال�شلمية  النووية 

دولة االإمارات.
نتائجه  اأظ���ه���رت  ال�����ذي   - اال���ش��ت��ط��الع  وي���اأت���ي 
ال�شلمي  ال���ن���ووي  ل��ل��رن��ام��ج  ال���دع���م  م�����ش��ت��وي��ات 
االإماراتي و التي تعد االأعلى مقارنة با�شتطالعات 
مماثلة اأج��ري��ت يف دول اأخ��رى ح��ول العامل - يف 
النووية  للطاقة  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  ال��ت��زام  اإط��ار 
م�شتوى  ورف���ع  املجتمع  م��ع  امل�شتمر  بالتوا�شل 

الوعي بالرنامج .
الرئي�س  احل��م��ادي  حممد  املهند�س  �شعادة  واأك��د 
امل��وؤ���ش�����ش��ة باأعلى  ال���ت���زام  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

م�شتويات ال�شفافية وتعزيز التوا�شل الفعال مع 
ومنافع  مبيزات  الوعي  تر�شيخ  بهدف  اجلمهور 
قطاع الطاقة النووية ال�شلمية يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
وقال اإنه من امل�شجع فعال اأن نلم�س اإدراك �شكان 
ال�شلمية  النووية  الطاقة  لفوائد  االإم��ارات  دول��ة 
اإجناز  اإىل  ال��رام��ي��ة  جل��ه��وده��م  الكبري  ودع��م��ه��م 
م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية 
من   96% اأن  اال�شتطالع  نتائج  اأظهرت  بعدما 
باأن  تامة  قناعة  اآراوؤه���م على  امل�شتطلعة  االأف��راد 
ببناء  تقوم  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم����ارات  موؤ�ش�شة 
اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  امل�شروع  هذا  وتطوير 

وال�شالمة واالأمان.
و ب���امل���ق���ارن���ة م���ع ا���ش��ت��ط��الع ���ش��اب��ق اأج������ري عام 
بالرنامج  الوعي  م�شتوى  ارتفع  فقد   ،2016
اأظهر  7? كما  بن�شبة  االإماراتي  ال�شلمي  النووي 
وتقبل  تفهم  م�شتوى  اأن  اجل��دي��د  اال���ش��ت��ط��الع 
م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية 
على  الظفرة  منطقة  �شكان  بني  مرتفعا  الي��زال 
ب�شكل  االإم��ارات  دولة  وجه اخل�شو�س ومواطني 

عام.

ويف هذا االإطار قال احلمادي اإن نتائج اال�شتطالع 
توؤكد دعم وتاأييد �شكان الدولة للرنامج النووي 
الدور  اأهمية  م��ن  انطالقا  االإم���ارات���ي،  ال�شلمي 
اال�شراتيجي الذي يلعبه يف تعزيز م�شرية النمو 
الطاقة  ق��ط��اع  اأن  م��و���ش��ح��ا  ل��ل��دول��ة  امل�شتقبلي 
النووية اأ�شهم يف توفري اآالف الوظائف اإىل جانب 

دعم جهود بناء اقت�شاد قائم على املعرفة .
وتلتزم موؤ�ش�شة االإمارات للطاقة النووية بتزويد 
االإم��ارات مبعلومات دقيقة وحمدثة  دولة  �شكان 
وذلك  االإم��ارات��ي،  ال�شلمي  النووي  الرنامج  عن 
ب��اأع��ل��ى م�شتويات  ال���دول���ة  ال���ت���زام  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 

ال�شفافية الت�شغيلية.
وب��اع��ت��ب��اره��ا م�����ش��درا الإن��ت��اج ال��ط��اق��ة منخف�شة 
دورا  ال�شلمية  النووية  الطاقة  �شتلعب  الكربون، 
حموريا يف حتقيق اأهداف “ا�شراتيجية الطاقة 
امل���ب���ادرات  ت��ط��ب��ي��ق  دع���م  ج��ان��ب  اإىل   ،”2050

اال�شراتيجية الواردة يف “خطة اأبوظبي«.
ل�شركة  امل��ن��ت��دب  الع�شو  اأ���ش��رف  اأر����ش���الن  ق���ال  و 
و  العربية  اجلزيرة  �شبه  منطقة  يف  “نيل�شن” 
النووية  للطاقة  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  اإن  باك�شتان 
للتوا�شل  و�شاملة  فعالة  اإط��الق حمالت  توا�شل 

والتوعية املجتمعية بهدف تعزيز وعي اجلمهور 
وتقوم  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  جت���اه 
باإجراء ا�شتطالعات منتظمة بهدف قيا�س فعالية 
تلك احلمالت. كانت نتائج ا�شتطالع الراأي لعام 
“ نيل�شن” قد  ���ش��رك��ة  اأج��رت��ه  ال���ذي  و   2017
بقوة  يدعمون  االإم����ارات  دول���ة  �شكان  اأن  ك�شفت 

اال�شتخدام ال�شلمي للطاقة النووية يف الدولة.
واأظهر ا�شتطالع الراأي اجلديد حت�شنا الفتا لدى 
بالطاقة  املتعلقة  الت�شورات  بخ�شو�س  ال�شكان 
من  امل�شتوى  رفيع  توا�شل  اإىل  اإ�شافة  النووية، 
ق��ب��ل م��وؤ���ش�����ش��ة االإم�������ارات ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة مع 
اأجريا  نف�شه  اال���ش��ت��ط��الع  اإط����ار  ويف  اجل��م��ه��ور. 
ميثلون  �شخ�س   100 م��ن  اأك���ر  م��ع  م��ق��اب��الت 
خمتلف ال�شرائح الدميوغرافية يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
من   91% اأن  اال�شتطالع  نتائج  اأب���رز  و�شملت 
وجود  باأهمية  قناعة  على  االإم���ارات  دول��ة  �شكان 
ن�شبة  ارتفاع  و  ال�شلمية  النووية  للطاقة  برنامج 
االإماراتي  ال�شلمي  ال��ن��ووي  ب��ال��رن��ام��ج  ال��وع��ي 
بعام  مقارنة   7% قدرها  بزيادة  اأي   58% اإىل 
و ارتفاع م�شتوى الدعم الإن�شاء حمطات   2016

اإىل  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�شلمية  النووية  للطاقة 
 2016 %4 مقارنة بعام  %83 بزيادة قدرها 
94? من مواطني دول��ة االإم���ارات على قناعة  و 
�شيمثل  االإماراتي  ال�شلمي  النووي  الرنامج  باأن 
منوذجا فريدا يحتذى من قبل الدول االأخرى، 
 2016 بعام  %5 مقارنة  ب��زي��ادة قدرها  وذل��ك 
اأن  %88 م���ن ���ش��ك��ان دول����ة االإم�������ارات ي����رون  و 
الرنامج  اأول��وي��ات  يت�شدران  واالأم���ن  ال�شالمة 
من   82% و  االإم������ارات������ي  ال�����ش��ل��م��ي  ال�����ن�����ووي 
اآراوؤهم يف منطقة الظفرة  االأ�شخا�س امل�شتطلعة 
و�شيلة  تعتر  ال�شلمية  النووية  الطاقة  اأن  يرون 
 96% و  الكهرباء  اآمنة وموثوقة وفعالة الإنتاج 
من �شكان دولة االإمارات على قناعة باأن موؤ�ش�شة 
وتطوير  ببناء  تقوم  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم����ارات 
م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية 

وفق اأعلى معايري ال�شالمة واجلودة.
والي�����زال ن��ه��ج دول���ة االإم������ارات ل��ت��ط��وي��ر برنامج 
�شلمي للطاقة النووية يحظى باالإ�شادة والدعم يف 
اأو�شاط املجتمع الدويل بو�شفه برناجما يحتذى 
ال �شيما من قبل الدول املهتمة با�شتك�شاف اإمكانية 

اإطالق برامج للطاقة النووية للمرة االوىل.

ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  ت��وج��ي��ه��ات  اإط����ار  ويف 
النووية  للطاقة  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  تعمل  الذرية 
منذ اإن�شائها باعتبارها ع�شوا يف االحتاد الدويل 
املعايري  اأعلى  تطبيق  على  النوويني  للم�شغلني 
ال��ع��امل��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��اجل��ودة وال�����ش��الم��ة واالأم����ان 
النووي  ال��رن��ام��ج  يف  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  وال�����ش��ف��اف��ي��ة 

ال�شلمي االإماراتي.
موؤ�ش�شة  ركزت   ،2009 العام  يف  تاأ�شي�شها  ومنذ 
الرنامج  اإجن��از  على  النووية  للطاقة  االإم���ارات 
اأع��ل��ى معايري  وف��ق  االإم���ارات���ي  ال�شلمي  ال��ن��ووي 
االإن�شائية  االأع���م���ال  وب����داأت  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�����ش��الم��ة 
يف  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة  م�����ش��روع  يف 
يف  االإن�شائية  االأعمال  حاليا  واكتملت   2012
املحطة االأوىل بينما و�شلت ن�شبة االإجناز الكلية 

يف امل�شروع اإىل اأكر من 88%.
و���ش��ت��وف��ر حم���ط���ات م�������ش���روع ب���راك���ة االأرب�������ع ما 
العربية  االإم��ارات  اإىل ربع احتياجات دولة  ي�شل 
املتحدة من الطاقة الكهربائية االآمنة واملوثوقة 
 21 نحو  انبعاث  و�شتحد من  للبيئة  وال�شديقة 
مليون طن من الغازات الكربونية كل عام، وهو ما 

يعادل اإزالة 3.2 مليون مركبة من الطرق.

•• ال�شارقة-الفجر:

باب  فتح  ال�شارقة، عن  �شيدات  نادي  اأعلنت فروع 
املقام  ال�شيفي”،  االإ���ش��راق��ة  “خميم  الت�شجيل 
بفروع  امل��ق��ب��ل،  يوليو   31-1 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل 
وال�شرقية،  الو�شطى  املنطقة  يف  الع�شرة  ال��ن��ادي 
الفعاليات  م��ن  متنوعة  جمموعة  ي�شم  وال���ذي 
االأطفال،  م��ه��ارات  تنمية  اإىل  الهادفة  وال��رام��ج 
باأوقاتهم خالل  الفر�شة لهم لال�شتمتاع  واتاحة 

عطلة االإجازة ال�شيفية.
ويقدم املخيم لالأطفال مزيجاً متنوعاً من املتعة 
والتعليم، التي توفرها مرافق فروع النادي يف كٍل 
من احلمرية، والبطائح، والذيد، واملدام، والثميد، 
ودبا  وخورفكان،  وكلباء،  احللو،  ووادي  ومليحة، 
لياقة،  م��رك��ز  م��ن  ك��ل  ي�شت�شيف  حيث  احل�شن، 
اإبداع  وم��رك��ز  م��را���ش��ي،  ومطعم  ت��ال��ه،  وح�شانة 
املخيمات  م���ن  جم��م��وع��ة  وامل�����ش��ب��ح،  ل��ل��م��واه��ب، 
التعليمية،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �شل�شلة  ت��ط��رح  ال��ت��ي 
فر�شة  لل�شغار  تتيح  التي  والفنية،  والريا�شية 

ومهاراتهم  رغباتهم  يالئم  ما  واكت�شاف  اختيار 
املختلفة، وي�شغل وقتهم مبا هو نافع ومفيد.

الفتيات  “خميم تاله” الذي ي�شتهدف  ويت�شمن 
الرامج  العديد من  اأع���وام   7-4 واالأط��ف��ال من 
حتفيظ  وحلقات  الدينية،  واحل�ش�س  الربوية، 
الرحالت الرفيهية،  الكرمي، ف�شاًل عن  القراآن 
ال��ت��ي ت�شمل  الفنية  االأف����الم، وال��ور���س  وع��رو���س 
���ش��ن��اع��ة امل��ي��دال��ي��ات، وت��زي��ني ال�����ش��م��وع، ويهدف 
معارف  املنت�شبني  اك�����ش��اب  اإىل  تاله”  “خميم 
ق���درات���ه���م احلركية  وت��ن��م��ي��ة  ج�����دد،  واأ����ش���دق���اء 

والذهنية.
وي��ن��ظ��م م��رك��ز ل��ي��اق��ة خم��ي��م��اً ري��ا���ش��ي��اً ي�شتهدف 
 9-6 م��ن  وال��ف��ت��ي��ان  ع��ام��اً،   12-6 م��ن  الفتيات 

اأعوام، ويت�شمن املخيم األعاب ريا�شية، وم�شابقات، 
ينظم  فيما  وال��ط��ائ��رة،  القدم  ك��رة  يف  ومناف�شات 
األعاب  يت�شمن  ال��ذي  ال�شباحة”  “خميم  امل�شبح 
مائية متنوعة، وم�شابقات ريا�شية، ويهدف هذين 
املخيمني الريا�شيني، اإىل تنمية القدرات البدنية، 

وحت�شني اللياقة البدنية لدى امل�شاركني.
خميم  ف�شيحت�شن  ل��ل��م��واه��ب  اإب�����داع  م��رك��ز  اأم���ا 
الذي  املخيم  وي�شتهدف  اإبداعية”،  “�شيفيات 
وامل�شائية،  ال�شباحية  الفرتني  يف  اأن�شطته  تقام 
الفتيان والفتيات من 5-12 عاماً، حيث يت�شمن 
ور�س عمل فنية متنوعة، يف جمال الطبخ وغريه، 
والرحالت  واحلكايات،  الق�ش�س  �شرد  جانب  اإىل 
الرفيهية والزيارات امليدانية امل�شاحبة، ويهدف 

املخيم اإىل اإك�شاب املنت�شبني مهارات فنية متنوعة، 
جمموعة  مرا�شي  مطعم  ينظم  ال�شياق  ذات  ويف 

من الدورات والور�س املتخ�ش�شة يف الطهي.
م�شوؤول  البلو�شي،  ن���ورة  ق��ال��ت  ال�����ش��دد  ه��ذا  ويف 
الت�شويق واالإعالم يف فروع نادي �شيدات ال�شارقة: 
�شيدات  ن����ادي  ل��ف��روع  ال�شيفي  امل��خ��ي��م  “يطل 
من  �شل�شلة  يطرح  حيث  ج��دي��دة،  بحلة  ال�شارقة 
و�شقل  لتنمية  املخ�ش�شة  الرفيهية  االأن�شطة 
ال�شغار، والتي يجدون فيها كل ما يلبي  مهارات 
ما  واأب���رز  امل��ج��االت،  �شتى  يف  و�شغفهم  طموحهم 
يركز  كونه  التنوع،  جانب  العام  هذا  خميم  مييز 
على ممار�شة الريا�شة واالأن�شطة البدنية، وتعزيز 
االإبداع واالبتكار، وتنمية املهارات، ومن هنا ندعو 

جميع االأ�شر اإىل اإ�شراك اأطفالهم يف املخيم الذي 
الفكرية  وقدراتهم  مداركهم  تن�شيط  يف  ي�شاهم 

خالل العطلة املدر�شية«.
للت�شجيل يف املخيم ال�شيفي يف فروع نادي �شيدات 
 009716 بالرقم:  االت�شال  ُي��رج��ى  ال�شارقة، 
506 7200 ، اأو زيارة املوقع الر�شمي  لفروع نادي 
www.slcbranches.  : ال�شارقة  �شيدات 
فعاليات  ح��ول  املعلومات  م��ن  م��زي��د  ملعرفة   ae

املخيم واأن�شطته املختلفة.
وي��ع��د ن���ادي ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة اأح���د اأك���ر املراكز 
ال��رف��ي��ه��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��ال�����ش��ي��دات ت��ف��رداً يف دولة 
اإذ يعتمد م�شتويات عالية من اخلدمة  االإم��ارات، 
ال��رف��ي��ع��ة، ومت جت��ه��ي��زه مب��ج��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من 

معه  ا�شتحق  الذي  االأمر  والت�شهيالت،  اخلدمات 
ع��ل��ى م�شتوى  ن��وع��ه  ب��االأف�����ش��ل م��ن  ُي��و���ش��ف  اأن 

ال�شرق االأو�شط.
والتحديثية لقرينة  التطويرية  الروؤية  اإطار  ويف 
ال�شيخة  �شمو  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
املجل�س  رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر 
للنادي  فروع  تاأ�شي�س  مت  االأ�شرة،  ل�شوؤون  االأعلى 
باقة  لتت�شكل  ال�شارقة،  اإم��ارة  مناطق  خمتلف  يف 
ال�شرقية  املنطقتني  يف  م��وزع��ة  ف����روع،   10 م��ن 
وكلباء،  خورفكان،  �شيدات  نادي  وهي  والو�شطى، 
واملليحة،  وال��ذي��د،  احل��ل��و،  ووادي  احل�شن،  ودب���ا 

والبطائح، واحلمرية، والثميد، واملدام.
الرفيهية  خ���دم���ات���ه���ا  االأن�����دي�����ة  ه�����ذه  وت����ق����دم 
تنطلق  التي  والثقافية،  واالجتماعية  والريا�شية 
من روؤية ور�شالة وقيمة وا�شحة، تتمثل يف توفري 
اآم���ن ل��ل��م��راأة وط��ف��ل��ه��ا، وم���الذ راق تلتقي  م��ك��ان 
االأن�شطة  خمتلف  ملزاولة  والفتيات  ال�شيدات  فيه 
وتلبي  مبهارتهن  وترتقي  هواياتهّن  ُتنمي  التي 

تطلعاتهن.

ا�ستطالع للراأي يظهر دعما قيا�سيا من �سكان الدولة للربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي

تنظمه “فروع نادي ال�شيدات ال�شارقة” يف جميع مناطقها الو�شطى وال�شرقية 

»خمّيم الإ�سراقة ال�سيفي« يفتح باب الت�سجيل جلميع ال�سغار 

•• اأبوظبي - وام:

كرم �شعادة اأحمد �شاري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية 
ال�����وزارة �شمن  ع���ددا م��ن منت�شبي  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
 “ و�شملت  واحل��واف��ز  امل��ك��اف��اآت  لنظام  ال�شنوية  الفئات 
واملوظفني  املجتمعي  واملوظف  اال�شتثنائي  املوظف  فئة 
والذي   2017 عام  عن  ال�شنوية  للمكافاأة  امل�شتحقني 

بلغ عددهم 111 موظفا« .

و اأثنى �شعادته - خالل حفل التكرمي الذي اأقيم بديوان 
عام الوزارة باأبوظبي - على جهودهم املتميزة موؤكدا اأن 
هذا التكرمي يعتر ت�شجيعا لهم و حافزا لتطوير االأداء 

والتناف�س االإيجابي .
للجميع  معنويا  حافزا  يعد  التقدير  ه��ذا  اأن  اأو���ش��ح  و 
ما  ال��ع��م��ل  بيئة  االإي��ج��اب��ي��ة يف  ال��ط��اق��ة  ب��ث  وي�شهم يف 
و خدمة  ال����وزارة  اأه���داف  على حتقيق  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س 

الدولة.

اخلارجية تكرم عددا من 
موظفيها املتميزين 

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1599  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ماريفى ميدرانو قوينا جوران جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/نادر حممد عبداهلل فكري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )50000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
يف:2017/1/24  ال��واق��ع  ال�شيك  ا�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال���ت���ام.وح���ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم االث��ن��ني امل�����واف�����ق:2018/7/9 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة:ch.1.C.13 لذا  ال�شاعة:08:30�س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2006  جتاري جزئي

لالعالم  التنمية  مكتب  م�شئول  ب�شفته   - عجمي  رفعت  عليه/مازن  املدعي  اىل 
- مالك  الفال�شي  دروي�����س  ع��ب��داهلل  املدعي/بطي  ان  االق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
الرخ�شة التجارية - التنمية لالعالم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
باحلكم براءة ذمة املدعي من احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2016/2039 جتاري 
جزئي والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/7/5 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1039  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اوليفري ليوبوك لويب 2- الموم ماجنمنت �س.م.ح جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ا�شرار ليمين�س اجن�شي م.م.ح وميثله:ح�شن علي مطر الريامي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )55.000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء 
املوافق 2018/6/27 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2018/1713  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- كيلي للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة 
ال�شوي�س للمواد العازلة ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2018/6/10 احلكم التمهيدي التايل:بندب اخلبري احل�شابي املخت�س �شاحب 
الدور باجلدول وتكون مهمته االطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى ان يقدمه 
اخل�شوم واالنتقال اىل مقر املدعية  واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�شالت 
وااللكرونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وج��دت  ان  وااللكرونية  الورقية 
وحددت امانة خرة قدرها ع�شرة االف درهم والزمت املدعي ب�شدادها ، وحددت لها املحكمة 
جل�شة يوم االحد املوافق:2018/6/24 ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة:ch1.C.14 يف 

حال عدم �شداد االمانة وجل�شة:2018/7/8 للتقرير يف حالة �شدادها. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/723  جتاري جزئي

االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامه  للتجارة  بو�شان  عليه/واحه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/حممد عبدالرحمن عبداهلل املرزوقي وميثله:�شالح ح�شن حممد 
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  مبا�شري 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )311263( وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ:2015/5/31 وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة 
لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  املوافق:2018/6/27  االربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3787  جتاري جزئي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- خديجة دي��ن��ك ���ش��اح��ب��دادي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
مرت�شى  يعقوب  مرت�شى  وميثله:حممد  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  ام  بي  املدعي/اآر 
برهان الها�شمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/2  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ اآر بي ام لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  توؤدي للمدعية مبلغ )ت�شعة االف ومائة درهم(  بان 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2017/7/6 وحتى متام ال�شداد والزمتها 
بامل�شروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3789  جتاري جزئي 

ال�شام�شي جمهول حمل  اىل املحكوم عليه/1- جمال علي خليفة علي جمعة 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/30  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ار بي ام لتاجري ال�شيارات ذ.م.م بالزام املدعي 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )8250( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2017/11/13 وحتى ال�شداد التام ف�شال 
عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
طلب النفاذ . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3781  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- عبداهلل �شعيد مبارك عبيد املزروعي جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2018/1/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  املدعي عليه  بالزام  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاجري  ام  بي  ار  اعاله ل�شالح/  املذكورة 
يوؤدي للمدعية مبلغ )ت�شعة ع�شر الف ومائتي درهم( والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2017/7/6 وحتى متام ال�شداد والزمته 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك  بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل 
من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأن���ه���ى م���رك���ز خ���دم���ات امل����زارع����ني يف 
اخلا�شة  ال����ر�����س  ح���م���الت  اأب���وظ���ب���ي 
اآفات ح�شرة احلمرية وحلم  مبكافحة 
النخيل  اأ���ش��ج��ار  ت�شيب  ال��ت��ي  ال��غ��ب��ار 
املا�شي  �شهر مايو  ب��داأت مطلع  والتي 

وذلك ا�شتعداداً ملو�شم احل�شاد.
ومتكنت فرق املكافحة التابعة للمركز 
م���زرع���ة  و33  األ����ف����ا   15 ر������س  م����ن 
و504  م��الي��ني  خم�شة  على  حت��ت��وي 
من  اآم��ن��ة  ب��اأن��واع  نخلة  و219  اآالف 
معاجلة  ب��ه��دف  الكيميائية  امل��ب��ي��دات 
النخيل امل�شابة باآفتي احلمرية وحلم 
الر�س  حمالت  تنفيذ  مت  حيث  الغبار 
72 فرقة مكافحة مكونة  من خالل 
ر�س  ���ش��ي��ارة  و72  ع��ام��ال   294 م��ن 
اإىل  اإ�شافة  املبيدات  بر�س  متخ�ش�شة 

مر�شدا زراعيا.  180
�شهور  وتنت�شر ح�شرة احلمرية خالل 
م���ار����س واأب����ري����ل وم���اي���و وت���دخ���ل اإىل 
بجانب  ثقب  عمل  طريق  ع��ن  الثمار 

ق��م��ع ال��ث��م��رة وم����ن ث���م ت��ت��غ��ذى على 
اللب الداخلي للثمرة يف بداية العقد 
وت�شتمر حتى مرحلة الرطب وتنت�شر 
يوجد  ال���ت���ي  اأو  امل��ه��م��ل��ة  امل��������زارع  يف 
اأ���ش��ج��ار النخيل  ب��ه��ا ع���دد ك��ب��ري م���ن 
امل��ت�����ش��اب��ك وغ���ري امل��ك��رب مم��ا يت�شبب 
الثمار  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ت�����ش��اق��ط  يف 

ملت�شقه  تبقى  واأح��ي��ان��ا  ال��ع��ذوق  م��ن 
بالعذق ويتحول لون الثمار اإىل البني 

املحمر.
ال��غ��ب��ار فمن  ح��ل��م  الآف���ة  بالن�شبة  اأم���ا 
بنية  بقع  وج��ود  بها  االإ�شابة  مظاهر 
اأو يف �شكل خطوط حول  القمع  حول 
الثمرة نتيجة امت�شا�س الع�شارة مما 

وت�شبح  الثمار  وت�شقق  جفاف  ي�شبب 
الت�شويق  اأو  لال�شتهالك  قابلة  غ��ري 
يتم  ل��الإ���ش��اب��ة  املتقدمة  امل��راح��ل  ويف 
كامل  تغطي  عنكبوتية  خيوط  اإف���راز 
الغبار  اإىل جتمع  ي���وؤدي  ال��ع��ذوق مم��ا 
الثمار  ح����ول  واحل�������ش���رات  واالأت����رب����ة 

وت�شبح غري �شاحلة لال�شتهالك.

وتتم عمليات املكافحة للنخيل امل�شاب 
من خ��الل ر���س جميع ال��ع��ذوق بكمية 
املبيدات  م����ن  حم���ل���ول  م����ن  حم������ددة 
ا�شراطات  م���راع���اة  م��ع  املتخ�ش�شة 
عمليات  خ�����الل  ال���ع���ام���ة  ال�������ش���الم���ة 
امل��ك��اف��ح��ة وال���ظ���روف اجل��وي��ة بجانب 
العامة  ال�����ش��الم��ة  اإج�������راءات  ت��ط��ب��ي��ق 

للمبيدات.
وي��دع��و امل��رك��ز ج��م��ي��ع امل���زارع���ني اإىل 
ال��ت��وق��ف ع���ن ا���ش��ت��خ��دام اأي ن���وع من 
امل��ب��ي��دات يف ال��وق��ت احل���ايل ويف حال 
اأو  املتاأخرة  االأ�شناف  يف  اإ�شابة  وجود 
الثمار يف مرحلة الب�شر فين�شح املركز 
�شديدة  ال��ع��ذوق  واإزال����ه  ب��امل��اء  بر�شها 
االإ�شابة بحلم الغبار والتخل�س منها 
بالطرق ال�شحيحة وذلك حر�شا على 
متبقيات  م��ن  خالية  الثمار  تكون  اأن 
املبيدات.. ويف حال وجود اأي ا�شتف�شار 
يرجى التوا�شل مع اأقرب مركز ار�شاد 
االإر�شاد  مهند�شو  يتوىل  حيث  زراع��ي 
تقدمي الن�شائح الفنية بكل ما يخ�س 

اأ�شجار النخيل.

•• دبي:

اأكد �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
ل�شرطة دبي، حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي على 
اإ�شعاد املتعاملني من خالل تقدمي خدمات متميزة 
مع  متا�شياً  وذل��ك  ر�شاهم،  وتنال  تطلعاتهم  تلبي 
توجهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

حاكم دبي، رعاه اهلل، يف هذا ال�شاأن.
ج���اء ذل���ك خ���الل و���ش��ع ���ش��ع��ادت��ه حل��ج��ر االأ�شا�س 
الإن�����ش��اء م�����ش��روع امل��واق��ف ال��ذك��ي��ة يف م��رك��ز �شرطة 
اإبراهيم  ال���ل���واء خ��ب��ري خ��ل��ي��ل  ب��ح�����ش��ور  امل��رق��ب��ات، 
البحث  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل��ن�����ش��وري، م�شاعد 
اجلنائي، واللواء حممد �شعيد بخيت، مدير االإدارة 
مديري  من  وع��دد  والتجهيزات،  للخدمات  العامة 
مراكز ال�شرطة وال�شباط، وممثلي ال�شركة املنفذة 

املري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  واأو���ش��ح  للم�شروع. 
من  االأول  يعتر  ال��ذي  الذكية  املواقف  م�شروع  اأن 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ي��اأت��ي �شمن اخلطة 
 2021-2016 دب����ي  ل�����ش��رط��ة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
اإ�شعاد املتعاملني، ومواكبة  الهادفة اإىل العمل على 
اخلدمات  تطبيق  جم��ال  يف  احلكومية  التوجهات 
املتعاملني  خ���دم���ة  جم����ال  يف  واالب���ت���ك���ار  ال���ذك���ي���ة 
وحتقيق  اإ�شعادهم  يف  ي�شاهم  مبا  عليهم  والتي�شري 
ن�����ش��ب ر���ش��ا م��رت��ف��ع��ة ع��ن اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة لهم 

وتقدمي معامالتهم يف زمن قيا�شي.
اإن  �شعيد بخيت  ال���ل���واء حم��م��د  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه 
مركز  يف  تنفيذه  �شيتم  ال��ذك��ي��ة  امل��واق��ف  م�����ش��روع 
املراكز  ب��اق��ي  يف  تنفيذه  و�شيتم  امل��رق��ب��ات،  �شرطة 
ازدحاماً  ت�شهد  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  وخ��ا���ش��ة  الح��ق��اً، 

�شديداً ب�شبب طبيعتها التجارية وال�شكنية. 
وبنّي اللواء حممد �شعيد بخيت اأن املواقف الذكية 

�شيارة   21 وت�شتوعب  ال��ط��واب��ق  م��ت��ع��ددة  �شتكون 
ال�شيارات  اإي���ق���اف  ذك��ي��ة يف  ع��م��ل  اآل��ي��ة  وت�����ش��ت��خ��دم 
ورفعها بطريقة تقنية حديثة اإىل املكان املخ�ش�س 
اإخراجها من املواقف ب�شهولة  الإيقافها، كما ميكن 
وي�شر من قبل املتعامل دون اأي تدخل ب�شري، فيما 
املواقف  خدمة  لقاء  رم��زي��ة  ر�شوما  هناك  �شتكون 

و�شتحدد الحقاً.
ل�����ش��رط��ة دب����ي قامت  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اأن  وي���ذك���ر 
املتعاملني  ا�شعاد  �شبيل  يف  امل��ب��ادرات  م��ن  بالعديد 
مثل مبادرة مركز ال�شرطة املتنقل الذي يهدف اىل 
يف  ال�شرطة  مراكز  تقدمها  التي  اخلدمات  تقدمي 
كثافة  بها  توجد  التي  واالأماكن  ال�شياحية  املناطق 
تقدمي  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��م��ال،  وم��ن��اط��ق  �شكانية 
تلك اخلدمات لكبار ال�شن وذوي االإعاقة، ومبادرة 
العامة  االإدارة  يف  زر  بلم�شة  واأمنك  القلب  مر�شى 
�شرطة  ال��ذي يف مركز  ال��رك��ن  وم��ب��ادرة  للعمليات، 

الذي  املتنقل  االب����داع  وم���ب���ادرة خم��ت��ر  ال��ر���ش��اء، 
ا�شتطاعت �شرطة دبي من خالله ا�شتقبال العديد 
من االقراحات من اجلمهور والتي كان لها االأثر 
اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأداء،  وحت�شني  العمل  تطوير  يف 

املبادرات االأخرى.
اخلدمات  عن  ال�شعادة  موؤ�شر  ب��اإط��الق  قامت  كما 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا م���ن خ����الل م��وق��ع��ه��ا االإل���ك���روين 
بهدف  وذل��ك  الذكية،  و�شاعتها  ال��ذك��ي  وتطبيقها 

عن  �شعادتهم  وم���دى  املتعاملني  انطباعات  ر���ش��د 
تطوير  ب��ه��دف  ي��وم��ي،  ب�شكل  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
مواكبة  ب��ه��ا،  اجلمهور  �شعادة  وحت�شني  اخل��دم��ات 

بذلك تطلعات وروؤية القيادة الر�شيدة.  

•• دبي_الفجر:

التوعوي  برناجمها  املجتمع  تنمية  وزارة  نظمت 
راأ���س اخليمة،  فتيات  �شاحب«، يف مركز  »ال�شاحب 
النا�شئة  فئة  تثقيف  اإىل   ال��رن��ام��ج  ي��ه��دف  حيث 
ال�شداقة  مبفهوم  احل��داث��ة  �شن  �شمن  الواقعني 
ال�شاحلة،   ال��رف��ق��ة  اخ��ت��ي��ار  وك��ي��ف��ي��ة   ، احل��ق��ي��ق��ي��ة 
وجتنب رفقاء ال�شوء واأفكارهم امل�شللة التي تقود 
م�شتقبل  ل�����ش��ي��اع  ���ش��ب��ب��اً  ت��ك��ون  �شلبية  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
الفرد. و�شرحت اإميان حارب مديرة اإدارة احلماية 
برنامج  ب���اأن  املجتمع،  تنمية  ب����وزارة  االجتماعية 
جميع  يف  ال����وزارة  تنظمه  ال��ذي  �شاحب  ال�شاحب 
اإط���ار اخل��ط��ة الت�شغيلية  اإم����ارات ال��دول��ة ي��اأت��ي يف 

الرابعة  االإ�شراتيجية  ب��ال��دورة  وامل���درج  ل��ل��وزارة 
توعويا  ب��رن��اجم��ا  بو�شفه   ،»2021  �  2017«
 17 � ي�����ش��ت��ه��دف ف��ئ��ة امل��راه��ق��ني )م���ن ع��م��ر 15 
ومراكز   ، ال��ري��ا���ش��ي��ة  ل��الأن��دي��ة  املنت�شبني  ���ش��ن��ة(، 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  ل���وزارة  التابعة  ال�شباب 
حيث ي�شاعد تلك الفئات على التعرف على الكيفية 
املباديء  ذي  االآم�����ن  ال�����ش��دي��ق  ب��ه��ا  ي��خ��ت��ار  ال��ت��ي 
الر�شينة الذي يت�شم باملباديء االأخالقية ، والقيم 
االإيجابية، بحيث يكونون عوناً لبع�شهم البع�س يف 

بناء ذاتهم ووطنهم .
واأ�����ش����ارت ح����ارب ب����اأن ب��رن��ام��ج ال�����ش��اح��ب �شاحب 
مفهوم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي���ه���دف  اأن�����ه  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ال�����ش��داق��ة االإي��ج��اب��ي��ة ل���دى ال��ن��ا���ش��ئ��ة ف��اإن��ه يعمل 

التي  ال��ه��دام��ة  االأف���ك���ار  مب��خ��اط��ر  توعيتهم  ع��ل��ى 
باالإ�شافة   ، منها  الوقاية  وط��رق  العامل،  ي�شهدها 
التطرف  ع��ل��ى  امل��رت��ب��ة  ب��ال��ع��واق��ب  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
االإ�شغاء لالأ�شخا�س  الناجتة عن  ال�شلبية  واالآث��ار 
امل��غ��ر���ش��ني وال���غ���رب���اء، ك��م��ا ي��ه��دف ال��رن��ام��ج اإىل 
جتنبهم  التي  باملعلومات  امل�شتهدفة  الفئات  اإث��راء 
ال�شري يف طرق ميكن اأن توؤدي اإىل  اإي��ذاء اأنف�شهم 
وجمتمعهم ، وت�شليط ال�شوء االإعالمي على االأثر 
�شباك  يف  ال��وق��وع  وجتنب  ال�شوء  لرفقاء  ال�شلبي 

املغر�شني.
وبينت ح���ارب ب���اأن ال����وزارة ق��ام��ت ب��درا���ش��ة لقيا�س 
االأثر يف العام 2017 ، حيث انتهت الدار�شة اإىل اأن 
درجة الوعي لدى الفئات امل�شتهدفة كانت ن�شبتها 

%42 ، ومنذ اأن عملت الوزارة على االإرتقاء بتلك 
موعد  املا�شي  العام  من  الفئات  تلك  لدى  الن�شبة 
اإن��ط��الق ال��رن��ام��ج ف��ق��د ح��ق��ق وع���ي ال�����ش��ب��اب بعد 

تنفيذ الرنامج  85%.
املجتمع  تنمية  وزارة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر  ه��و  ومم��ا 
نفذت برنامج ال�شاحب �شاحب هذا العام يف مركز 
بنوع  الفتيات  حتظى  حتى  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  فتيات 
، حيث  الفتيان  اأقرانهم  به  الذي يحظى  التثقيف 
املا�شي  ال��ع��ام  يف  للفتيان  الرنامج  توجيه  مت  ق��د 
 ، القيوين  باأم  الريا�شي  العربي  النادي  يف كل من 
الوزارة  ، هذا و�شتتعاون  بال�شارقة  البطائح  ونادي 
يف ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا ال��رن��ام��ج م���ع ج��ه��ات اأخ�����رى ذات 

عالقة طلبت تعاون الوزارة معها يف تنفيذه.

م�ست�سفى را�سد يبداأ ا�ستخدام تقنية متطورة لعالج 
م�ساكل الإم�ساك وعمل امل�ستقيم

•• دبي -وام:

بداأ م�شت�شفى را�شد ا�شتخدام تقنية جديدة لعالج م�شاكل االإم�شاك و�شل�س الراز 
جهاز  زراع���ة  خ��الل  م��ن  العجزي  للع�شب  الكهربائي  التحفيز  م��ب��داأ  على  تقوم 
دبي  ام��ارة  م�شتوى  على  �شحية  موؤ�ش�شة  اأول  بذلك  ليكون  اجللد  حتت  �شغري 

ت�شتخدم هذه التقنية املتطورة.
وال�شرج مب�شت�شفى  امل�شتقيم  املتخ�ش�شني يف جراحة  فريق من اجلراحني  وقام 

را�شد بعالج اأول حالة مر�شية با�شتخدام تقنية “اإنر�شتيم “ من خالل زراعة 
جهاز طبي �شغري يف اجل�شم ير�شل نب�شات كهربائية خفيفة اىل االأع�شاب امل�شوؤولة 
اأ�شفل الظهر والتي ت�شاعد يف  عن عمل امل�شتقيم و ع�شالت ال�شرج واملوجودة يف 
ا�شتعادة الن�شاط الع�شبي الطبيعي للم�شتقيم وال�شرج للقيام بوظيفتهما بال�شكل 
وامل�شتقيم  القولون  جراحة  ا�شت�شاري  العزيبي  لبيب  الدكتور  واأك��د  الطبيعي. 
على  ح�شولها  بعد  العالجية  التقنية  ه��ذه  ا�شتخدام  اأهمية  را���ش��د  مب�شت�شفى 

املوافقات واالإعرافات الدولية من خمتلف املوؤ�ش�شات واجلمعيات العاملية.

بهدف اإ�شعاد متعاملي مراكز ال�شرطة 

اللواء املري ي�سع حجر الأ�سا�س مل�سروع املواقف الذكية

»ال�شاحب �شاحب«

برنامج توعوي لختيار الرفقة ال�ساحلة تنظمه وزارة تنمية املجتمع يف جميع اإمارات الدولة

خدمات املزارعن ينهي حملة ر�س النخيل ملكافحة ح�سرتي احلمرية وحلم الغبار

اللواء ابن فهد يناق�س ا�ستعدادات الأكادميية ل�ستقبال العام الدرا�سي 2018/2019م 
•• دبي-الفجر:

حممد  الدكتور  االأ�شتاذ  ال��ل��واء  �شعادة  ت��راأ���س 
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  فهد،  بن  اأحمد 
االجتماعات  قاعة  يف  وال��ت��دري��ب،  االأك��ادمي��ي��ة 
مبناق�شة  اخل����ا�����س  االج����ت����م����اع  ب��������������االإدارة، 
اجلديد  الدرا�شي  العام  ا�شتقبال  ا�شتعدادات 
الدكتور  العميد  بح�شور  2019/2018م، 
اأكادميية �شرطة  ال�شويدي، مدير  غيث غامن 
حممد  الدكتور  االأ�شتاذ  العميد  ونائبه  دب��ي، 

بطي ال�شام�شي، والعقيد االأ�شتاذ الدكتور �شيف 
ومديري  االأكادميية،  عميد  ال�شويدي،  غامن 

االإدارات الفرعية، وعدد من املوظفني. 
ويف ب��داي��ة االج��ت��م��اع رح���ب ال���ل���واء اب���ن فهد 
اال�شتعداد  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دا  ب��احل�����ش��ور، 
القادم  ال���درا����ش���ي  ال���ع���ام  ال���ش��ت��ق��ب��ال  اجل���ي���د 
جاهزية  م���ن  وال���ت���اأك���د  2019/2018م، 
والقاعات  امل���راف���ق  وك���اف���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
الدرا�شية ، موجهاً ب�شرورة االنتهاء من كافة 
االأكادميية  مل��راف��ق  ال�شاملة  ال�شيانة  اأع��م��ال 

امل�شتلزمات  كافة  وتوفري  الدرا�شية  والقاعات 
النموذجية  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  واالح���ت���ي���اج���ات 
وحتديد  ال���ع���ل���م���ي،  وال��ت��ح�����ش��ي��ل  ل���ل���درا����ش���ة 
، كما  التدري�س  اأع�شاء هيئة  االحتياجات من 
وجه �شعادته مركز البحوث والدرا�شات بو�شع 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع اجلامعات  ت��ه��دف  خ��ط��ة ع��م��ل 

العاملية يف ن�شر وترجمة البحوث.
االأكادميية  ا�شتعدادات  اىل  االجتماع  وتطرق 
حل��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��ع��ام امل��ق��ب��ل و����ش���رورة البدء 
االآن، ووجه  ل��ه م��ن  ال��الزم��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات  يف 

���ش��ع��ادت��ه مب��وا���ش��ل��ة االج��ت��م��اع��ات ل��ل��ت��اأك��د من 
اإخراج  اىل  تهدف  التي  اخل��ط��وات  كل  حتقيق 
بتطلعات  تليق  التي  بال�شورة  التخريج  حفل 

القيادة العامة ل�شرطة دبي.
القائد  �شعادة م�شاعد  دعا  االجتماع  ويف ختام 
العام ل�شوؤون االأكادميية والتدريب اإىل التعاون 
�شري  �شمان  اأج��ل  من  اجلميع  بني  والتن�شيق 
املو�شوعة،  اخلطط  وف��ق  التعليمية  العملية 
مبا يعك�س ال�شورة امل�شرفة ل�شمعة االأكادميية 

كموؤ�ش�شة تعليمية رائدة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأط��ل��ق م��ع��ايل ال���ل���واء حم��م��د خلفان 
اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  الرميثي 
الإدارة  االإل���ك���روين  “طموح”  ن��ظ��ام 
على  للم�شاعدة  يهدف  الذي  املواهب 
منت�شبي  م��واه��ب  ورع��اي��ة  ا�شتك�شاف 

�شرطة اأبوظبي.
قطاع  ينفذه  ال���ذي   - ال��ن��ظ��ام  ويتيح 
ملنت�شبي  الفر�شة   - الب�شرية  امل���وارد 
اأبوظبي بالت�شجيل يف النظام  �شرطة 
االإل��ك��روين واال���ش��راك يف الرامج 
املخت�شة به حيث مت ا�شتحداث قاعدة 

بيانات عر نظام “ طموح«. 
وقال قطاع املوارد الب�شرية يف �شرطة 
“ طموح”  ن��ظ��ام  ف��ري��ق  اإن  اأب��وظ��ب��ي 
���ش��ي��ع��م��ل ع���ل���ى و�����ش����ع ال���ت�������ش���ورات 
لتح�شني  ال��ت��ط��وي��ري��ة  وامل���ق���رح���ات 
اآل�����ي�����ات ع���م���ل ا����ش���ت���ك�������ش���اف ورع����اي����ة 
امل���وه���وب���ني ون�������ش���ر ث���ق���اف���ة امل���واه���ب 
مع  وال��ت��وا���ش��ل  و�شقلها  واكت�شافها 
ذات  والتن�شيق مع اجلهات  املوهوبني 
التي  امل��واه��ب  لتحديد  االخت�شا�س 

تغطي احتياجات القطاعات.
وي�شهم النظام يف تعزيز عملية رعاية 
ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق  املوهوبني 
اأب�����و ظبي  ���ش��رط��ة  االخ��ت�����ش��ا���س يف 
الرامج  واإع�����داد  عليها  واالإ�����ش����راف 
اأ�شاليب  وتطوير  لتنميتها  الداعمة 
ا�شتخدام  وت��ع��م��ي��م  ال��ع��م��ل  وت��ق��ن��ي��ات 
ف��ي��ه��ا وتطبيق  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ن��ظ��م 
م��ع��اي��ري اجل������ودة وال��ت��م��ي��ز واإع������داد 
كفاءة  لقيا�س  وال��درا���ش��ات  التقارير 
اخلا�شة  والرامج  االأنظمة  وفاعلية 

املجاالت  واق�����راح  ال��ق�����ش��م  بعمليات 
التطويرية لها ومتابعة تنفيذها.

املواهب  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  ف����رع  و���ش��ي��ع��م��ل 
على اإعداد حمالت توعية عن اأهمية 
رعايتهم  اإىل  واحل�����اج�����ة  امل�����واه�����ب 
وح�شر  م���ع���ه���م،  ال���ت���ع���ام���ل  وك��ي��ف��ي��ة 
امل����واه����ب ال���داخ���ل���ي���ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
وموائمة  االخت�شا�س  ذات  اجل��ه��ات 
وت�شنيف تلك املواهب مع احتياجات 
القيادة العامة بالتن�شيق مع اجلهات 
وف���رز  وت�����ش��ن��ي��ف  االخ��ت�����ش��ا���س  ذات 
قدراتها  ح�����ش��ب  امل����واه����ب  وحت���ل���ي���ل 

وجمال املوهبة.
واأ����ش���ار ق��ط��اع امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة اإىل 
املوجودة  امل���واه���ب  ق��ي��ا���س  �شيتم  اأن���ه 
االختبارات  من  ملجموعة  واإخ�شاعها 

املوهبة  وجم������االت  ط��ب��ي��ع��ة  ل��ق��ي��ا���س 
واإع������������داد ال���ك�������ش���وف���ات وال���ب���ي���ان���ات 
اخل��ا���ش��ة ب��امل��وه��وب��ني ورف��ع��ه��ا لفرع 
واإع���داد الدرا�شات  امل��وه��وب��ني،  رع��اي��ة 

والبحوث املتعلقة بها.
وي���خ���ت�������س ف�������رع رع������اي������ة امل�����واه�����ب 
لدعم  خا�شة  ودورات  برامج  ب��اإع��داد 
وتطوير العاملني املوهوبني وتطوير 
ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق  مهاراتهم 
االخت�شا�س واإدارة املواهب وتوزيعها 
اأداء  وت��ق��ي��ي��م  االح���ت���ي���اج���ات  ح�����ش��ب 
الدورية  التقارير  واإع���داد  املوهوبني 
لدى  االأداء  م�����ش��ت��وي��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ن 
املوهوبني وحمدداته واقراح البدائل 
ال���ع���الج���ي���ة وال���ت���ط���وي���ري���ة وو����ش���ع 

الرامج التحفيزية للموهوبني.

اإطالق نظام »طموح« لإدارة املواهب يف �سرطة اأبوظبي

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1649  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/زازكو للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
هيو�شنت خلدمات الهند�شة البحرية ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )16.500( 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  املوافق:2018/7/5  اخلمي�س 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

احمد  �شامل   / امل��دع��و  فقد 
اليمن     ، اجل���ع���ي���دي  ع���ل���ي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )03102037( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

    0521366676

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد اح�شن 
باك�شتان     ، ام����ني  حم��م��د 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)1115441( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0506667078

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، خ������ان  ت���ل���ق���ري 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )4123431RE( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0503243506

فقدان جواز �سفر
غ����ف����ور   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حم���م���د م���الح���ي ، اي�����ران   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )45639365E( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0505827162

فقدان جواز �سفر
حممد  �شيد   / املدعو  فقد 
الهند     ، حممد  �شيد  �شمد 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)6918499( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0563916986

فقدان جواز �سفر
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اعلن امل�شت�شار النم�شاوي �شيبا�شتيان كورتز ام�س ان االحتاد االأوروبي 
�شيواجه كارثة ب�شبب الهجرة “�شبيهة بتلك التي ح�شلت يف 2015” 
اذا ف�شل يف ايجاد حل م�شرك يف هذا امللف خالل اجتماع مع حلفائه 
انغيال مريكل.  االملانية  امل�شت�شارة  ازمة مع  البافاريني على خلفية 
وقال الزعيم املحافظ ال�شاب على هام�س جمل�س وزراء م�شرك مع 
حكومة والية بافاريا االملانية بقيادة االحتاد امل�شيحي الدميوقراطي 
يف بافاريا نظم يف لينز �شمال النم�شا “ال ميكننا االنتظار حتى تقع 
واخلالف حول �شيا�شة الهجرة بني  الكارثة كما ح�شل يف 2015«. 
وزير الداخلية االملاين البافاري هو�شت �شيهوفر وامل�شت�شارة االملانية 
دفع باالأوروبيني اىل جعل ملف الهجرة اولوية خالل القمة يف 28 
و29 يونيو. واذ اكد انه ال يتدخل يف “ال�شوؤون الداخلية” االملانية 
رحب كورتز الذي �شكل حكومة نهاية 2017 مع اليمني املتطرف 
حول نهج مت�شدد ب�شاأن الهجرة، بان يكون هذا امللف اولوية خالل 
ايجابيا فهذا  املانيا  النقا�س يف  كان  “اذا  وا�شاف  االوروب��ي��ة.  القمة 
يعني ان ثمة دينامة جديدة على ال�شعيد االوروبي مع فر�شة كرى 
ليتحرك االحتاد االوروبي اخريا” يف هذا امللف. وكورز الذي يقول 
املهاجرين  ام��ام  البلقان  طريق  اغلقوا  ال��ذي��ن  امل�شوؤولني  م��ن  ان��ه 
مطلع 2016 عندما كان وزيرا للخارجية، وجه �شهامه اىل مريكل 

من دون ان ي�شميها.

املهاجرين  ملقابلة  اإ�شبانيا  اإىل  اأر�شلت  التي  الفرن�شية  البعثة  ب���داأت   
فرن�شا،  اإىل  اللجوء  طلب  يف  الراغبني  اأكواريو�س  ال�شفينة  منت  على 
الفرن�شي حلماية الالجئني  املكتب  اأفاد  االأربعاء، على ما  عملها ام�س 
والبدون. وقال املدير العام للمكتب با�شكال بري�س لوكالة فران�س بر�س 
بعدما زار مرفاأ بلن�شية االإ�شباين االثنني لتنظيم املهمة “با�شرنا اليوم 
املقابالت يف املكان«. وعر�شت فرن�شا االأ�شبوع املا�شي مقابلة املهاجرين 
فرن�شا،  اإىل  القدوم  وي��ودون  الالجئني  و�شع  على  للح�شول  املوؤهلني 
من اأ�شل 630 �شخ�شا و�شلوا االأحد اإىل اإ�شبانيا بعدما تاهوا اأ�شبوعا 
اأن  االث��ن��ني  االإ�شبانية  احلكومة  واأع��ل��ن��ت  املتو�شط.  البحر  يف  ك��ام��ال 
فرن�شا«.  اللجوء يف  رغبتهم يف طلب  اأب��دوا  تقريبا  املهاجرين  “ن�شف 
وقال بري�س اأن البعثة التي “�شتزداد تدريجيا لت�شل اإىل ع�شرة �شباط 
حماية” �شت�شتمع اإىل كل من هوؤالء االأ�شخا�س خالل مقابالت، م�شريا 
اإىل اأن “الهدف هو اإمتام املقابالت خالل ع�شرة اأيام«. ويتم النظر بعد 
الذين  االأ�شخا�س  بو�شع  و�شيكون  ح��دة  على  امللفات  م��ن  ك��ل  يف  ذل��ك 
ال�شرعة  وج��ه  على  مينحون  حيث  فرن�شا  اإىل  ال��ق��دوم  طلباتهم  تقبل 
جن�شية   26 يحملون  اأكواريو�س  منت  على  واملهاجرون  اإقامة.  وثائق 
اأفارقة وخ�شو�شا من ال�شودان وجنوب ال�شودان ونيجرييا  ومعظمهم 

واإريريا بح�شب احلكومة االإ�شبانية.
 

حدوث  يف  االآم���ال  ام�س  اأف��ورق��ي  اأ�شيا�س  االإري���ري  الرئي�س  اأنع�س 
و�شف  عندما  اأفريقيا  يف  ال�شراعات  اأ�شعب  من  واح��د  انفراجة يف 

بوادر ال�شالم االأخرية من جانب اإثيوبيا باأنها “ر�شائل اإيجابية«.
ال�شهداء يف  ي��وم  اإح��ي��اء  خ��الل  كلمة  ع��ام��ا( يف  اأ�شيا�س )72  وق���ال 
على  للتعرف  اأب��اب��ا  اأدي�����س  اإىل  وف��دا  �شري�شل  اإن��ه  اأ�شمرة  العا�شمة 

موقف رئي�س وزرائها اجلديد اأبي اأحمد و”و�شع خطة«.
وهذا هو اأول رد من اإريريا، اإحدى اأكر الدول انغالقا يف اأفريقيا، 
على تعهد اأبي املفاجئ هذا ال�شهر مبراعاة كل �شروط اتفاق �شالم 

اأنهى حربا اندلعت بني البلدين من عام 1998 اإىل عام 2000.
ورحب مدير مكتب اأبي بت�شريحات اأ�شيا�س متعهدا باأن يلقى الوفد 
و�شبه  ال��ن��واي��ا«.  ح�شن  م��ن  كبري  بقدر  “حارا  ا�شتقباال  االإري����ري 
اإج��ب��ار دف��ع��ات من  ب��احل��رب العاملية االأوىل م��ع  ال��ن��زاع  البع�س ه��ذا 
حيث  اإريرية  خنادق  نحو  األغام  حقول  عر  ال�شري  على  املجندين 
ح�شدتهم نريان الر�شا�شات االآلية. ومن املعتقد اأن ما ي�شل اإىل 80 
األفا �شقطوا قتلى يف هذه احل��رب. وحتى بعد انتهاء احل��رب، بقيت 
التح�شينات الع�شكرية على احلدود املتنازع عليها خا�شة عند بلدة 
اإريريا.  من  ج��زء  باأنها   2002 يف  دويل  حتكيم  اأف��اد  التي  بادمي 
ومنذ ذلك احلني، جتاهلت اأدي�س اأبابا احلكم ورف�شت �شحب القوات 

اأو امل�شوؤولني، مما اأثار غ�شب اأ�شمرة.

عوا�شم

فيينا

�أدي�س �أبابا

باري�س

مقتل جندين يف هجوم لالأكراد جنوب تركيا 
 •• ديار بكر-رويرتز:

قال مكتب حاكم اإقليم هكاري يف جنوب �شرق تركيا اإن م�شلحني من حزب 
العمال الكرد�شتاين �شنوا هجوما �شاروخيا على مركبات للجي�س الركي 
اأح���دث هجوم من  اآخ���ر. وه��ذا ه��و  اأدى ملقتل جنديني واإ���ش��اب��ة  ام�س مم��ا 

�شل�شلة هجمات وقعت يف جنوب �شرق تركيا هذا االأ�شبوع.
تاأتي الهجمات قبل االنتخابات التي جتري يوم االأحد، وتتزامن مع زيادة 
ال�شربات اجلوية الركية التي ت�شتهدف قواعد حزب العمال الكرد�شتاين 

يف �شمال العراق خا�شة يف معقله مبنطقة جبال قنديل.
وكثفت اأنقرة يف االآونة االأخرية حتذيراتها من �شن هجوم بري على منطقة 
قنديل التي ُيعتقد اأنها ت�شم قياديني من حزب العمال الكرد�شتاين. وتعهد 

الرئي�س رجب طيب اإردوغان بتجفيف م�شتنقع االإرهاب هناك.
وقال مكتب حاكم اإقليم هكاري م�شتخدما الو�شف الذي تطلقه اأنقرة على 
حزب العمال الكرد�شتاين “�شن اأع�شاء يف اجلماعة االنف�شالية االإرهابية 

هجوما �شاروخيا ا�شُت�شهد فيه جنديان واأ�شيب واحد«.
ا�شتهدف  االأربعاء  اأن الهجوم الذي وقع يف وقت مبكر من �شباح  واأ�شاف 
اآليات للجي�س لدى مغادرتها قاعدة عند �شفح تل يف منطقة ت�شوكورجه يف 

هكاري على احلدود مع العراق.
وقتل ثالثة جنود اأتراك اأم�س الثالثاء يف هجمات بعبوات نا�شفة يف اإقليمي 

�شريت و�شرناق األقي باللوم فيها على حزب العمال الكرد�شتاين.
األ����ف ���ش��خ�����س يف ال�����ش��راع م��ن��ذ ب����داأ ح���زب العمال  وق��ت��ل اأك����ر م���ن 40 
املتحدة  وال��والي��ات  تركيا  وتعتره   .1984 يف  مت��رد  حملة  الكرد�شتاين 

واالحتاد االأوروبي منظمة اإرهابية.

يزايد بطرد املهاجرين واإح�شاء الغجر:

اأغلبية �ساحقة من الإيطالين تدعم ماتيو �سالفيني...!
الو�شع االقت�شادي يف مقدمة امل�شكالت ومتثل الهجرة اأولوية 25 % من االإيطاليني 

ا�شتباكات بني ال�شرطة وم�شلحني يف و�شط بغداد  

اأكرب ع�سائر العراق تطالب بت�سليحها �سد داع�س
داع�س كان اآخرها اختطاف �شائق حافلة �شغرية يف قرية وادي ال�شفاء 

قرب تلول الباج �شمال حمافظة �شالح الدين م�شاء الثالثاء.
التنظيم  حت��رك��ات  ت��زاي��د  ال��ع��راق  و���ش��ط  ال�شحراوية  املناطق  وت�شهد 
االإره��اب��ي.  وعر اأخ��رياً على جثث 7 رعاة اأغنام من بني 30 �شخ�شاً 
ال�شرقاط  ب��ني  تقع  منطقة  يف  للخطف  تعر�شوا  �شمر،  ع�شائر  م��ن 
العراقية،  للحكومة  م��وال��ي��ة  �شمر  وقبيلة  ب��غ��داد.  ���ش��م��ال  واحل�����ش��ر، 
االأخرية.  الثالث  ال�شنوات  اإىل جانبها على مدى  االإرهابيني  وحاربت 
وتراجعت  املا�شي.   دي�شمر  يف  داع�س  على  “الن�شر”  العراق  واأعلن 
العراقية  ال��ق��وات  م��ع��ارك  بعد  كبري  ب�شكل  ال��ب��الد  يف  العنف  م��ع��دالت 
�شيطر  التي  املناطق  ا�شتعادة  من  خاللها  متكنت  �شنوات  ث��الث  طيلة 

تبادل اإطالق النار عن اإ�شابة اثنني من عنا�شر ال�شرطة واأحد عنا�شر 
الكتائب«. ويف وقت  ال�شرطة مقر  “تطوق  اأن  قبل  كتائب حزب اهلل”، 
توقيف  “بعد  العراقي  الف�شيل  الطوق عن مقر  ال�شرطة  الحق، فكت 
مطلق النار”، وفق امل�شوؤول نف�شه. و”كتائب حزب اهلل” العراقي، الذي 
قاتل يف �شفوف احل�شد ال�شعبي واإىل جانب القوات املوالية للنظام يف 
اإ�شرائيل يف  اإىل  االأح��د االثنني لغارة جوية ن�شبت  �شوريا، تعر�س ليل 
ماألوفة  االأح���داث غري  وه��ذه  عنا�شره.  ع��دد من  قتل خاللها  �شوريا، 
كبري،  ب�شكل  العنف  ن�شبة  فيها  تراجعت  التي  العراقية  العا�شمة  يف 
وخ�شو�شا بعد و�شع حد للنزاع الطائفي يف البالد بحل بع�س الف�شائل 
بقوات احل�شد  بعد  ما  والتحق يف  بع�شها  بقي  فيما  فيه،  �شاركت  التي 
ال�شعبي لقتال تنظيم داع�س. وكان ف�شيل “كتاب حزب اهلل” على غرار 
ف�شائل اأخرى مدعومة وموالية الإيران، من الذين ان�شموا اإىل احل�شد 
ال�شيعية  املرجعية  م��ن  ب��دع��وة   2014 ال��ع��ام  يف  ت�شكل  ال��ذي  ال�شعبي 
االأعلى يف العراق. ويف موازاة ذلك، وا�شل هذا الف�شيل قتاله الذي بداأه 

منذ العام 2011 اإىل جانب القوات املوالية للنظام ال�شوري.

•• بغداد-وكاالت:

بت�شليح  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ال��ع��راق،  يف  االأك���ر  �شمر،  قبيلة  طالبت 
اأنف�شهم بعد عمليات قتل وخطف تعر�شوا لها من  اأبنائها للدفاع عن 
قبل تنظيم داع�س يف االأيام القليلة املا�شية يف مناطق �شحراوية و�شط 

البالد.
وقال كبري �شيوخ القبيلة ، التي متتد بني �شوريا، وال�شعودية، عبد اهلل 
حميدي عجيل الياوريف بيان: “نحمل القوات االأمنية م�شوؤولية حماية 

املدنيني...وعجزها عن ذلك يعد تق�شرياً باأداء الواجب«.
هذه  على  ال�شيطرة  االأمنية  القوات  ت�شتطع  مل  “اإذا  ال��ي��اور:  واأ���ش��اف 
امل�شاحات التي يقطنها اأبناء �شمر وغريهم من اأبناء القبائل، والع�شائر 
الوزراء  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  فلياأمر  االأ�شيلة،  العربية 
اأبناء  م��ن  ل��واء  وت�شكيل  اجلي�س  يف  التطوع  ب��اب  بفتح  العبادي  حيدر 

املناطق حلماية اأنف�شهم«.
تنظيم  عنا�شر  قبل  م��ن  ا�شتهدافات  ل�شل�شلة  القبيلة  اأب��ن��اء  وتعر�س 

اىل ذلك، اأوقفت ال�شرطة العراقية ام�س  عليها االإرهابيون يف 2014. 
تبادل  يف  بامل�شاركة  التهامه  العراقي  اهلل”  حزب  “كتائب  من  عن�شرا 
الإطالق النار مع قوات االمن العراقية اأ�شفر عن �شقوط ثالثة جرحى 

يف و�شط بغداد، ح�شب ما اأكد م�شوؤول يف وزارة الداخلية العراقية.
وقامت ال�شرطة بتطويق مقر “كتائب حزب اهلل” يف و�شط بغداد، بعد 

تبادل الإطالق النار ادى اىل جرح ثالثة ا�شخا�س بينهم �شرطيان.
واأو�شح امل�شدر لوكالة فران�س بر�س اأن “اإحدى دوريات �شرطة النجدة 
اأوقفت �شيارة الأحد املطلوبني. وبعد دقائق ح�شرت قوة من حزب اهلل 
تتكون من خم�س �شيارات وقامت باإطالق النار” يف �شارع فل�شطني يف 
واأ�شفر  النريان،  على م�شادر  ردت  “ال�شرطة  اأن  واأ�شاف  بغداد.  و�شط 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
���ش��ال��ف��ي��ن��ي فرامل  مل��ات��ي��و  ي��ع��د  مل 
و�شرعتها.  حركته  اإي��ق��اع  ت�شبط 
وه��ا ه��و ي�شّر وي��وّق��ع على خطته 
طائفة  ب���اإح�������ش���اء  ت��ق�����ش��ي  ال���ت���ي 
االإيطاليني،  )ال����روم����ا(  ال��غ��ج��ر 
من  م��ه��اج��ر  األ�����ف   600 وط�����رد 
املوانئ  واإغ������الق  اجل����زي����رة،  ���ش��ب��ه 
اأن  يبدو  ال  لكن  الغرقى.  وج��ه  يف 
وال  مو�شكوفيت�شي،  ب��ي��ري  �شخط 
�شافيانو،  ل��روب��رت��و  اتهم”  “اإين 
اليهودية  اجل���ال���ي���ة  حت���ذي���ر  وال 
الهولوكو�شت  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي 
على  ت��وؤث��ر  ال��ي��ه��ود،  بت�شجيل  ب���داأ 

االإيطاليني.

اخرتاقات باجلملة
لقد ك�شف ا�شتطالع معهد ايك�س، 
االيطاليني  م���ن  ب��امل��ائ��ة   72 اأن 
املناه�شة  احل����م����ل����ة  ي����دع����م����ون 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ال��ت��ي ي��ق��وده��ا وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة. ف��م��ات��ي��و االآخ�����ر، وكما 
ه��و م��ت��وق��ع، ح���از ث��ق��ة ك��ل اأن�شار 
ناخبي  م��ن  باملائة   100 اليمني، 
من  باملائة   96 ديتاليا،  فراتيلي 
من  باملائة  و91  الرابطة،  ناخبي 
ف���ورزا اإي��ط��ال��ي��ا، و78 ب��امل��ائ��ة من 

حركة 5 جنوم.
وااله����م ان رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة حقق 
الي�شار:  ع��ل��ى  م��ف��اج��ئ��اً  اخ���راق���اً 
46 ب���امل���ائ���ة م���ن ن��اخ��ب��ي احل���زب 

مليار. ويف حني يكابد لويجي دي 
مايو، يف عنر الفحم، �شد الواقع 
العامة  امل���ال���ي���ة  الأرق�������ام  ال��ق��ا���ش��ي 
�شالفيني  ماتيو  يدير  االإيطالية، 
عجلة القيادة على اجل�شر، ويجني 
كل  ويغنم  الفوائد  العائدات  اكر 

املكا�شب.
مار�س،   4 يف  بينما  م����رة،  والأول 
على  جن������وم   5 ح����رك����ة  ت���ق���دم���ت 
يتفّوق  ن��ق��ط��ة،   15 ب����  ال���راب���ط���ة 
����ش���ال���ف���ي���ن���ي على  م����ات����ي����و  ح�������زب 
اأمام  الت�شويت.  نوايا  يف  احلركة 
و�شغطها،  الرابطة  بلدوزر  زح��ف 
بنف�شها عن  5 جن���وم  ح��رك��ة  ن���اأت 
الداخلية. وق��ال لويجي دي  وزي��ر 
على  ال�����ش��ك��ان  “اح�شاء  ان  م��اي��و 
د�شتوري”.  غ���ري  ع���رق���ي  اأ����ش���ا����س 
وحتاول احلركة تنفيذ االإجراءات 
االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي او���ش��ل��ت��ه��ا اإىل 
االقت�شاد  وزي���ر  ان  اال  ال�����ش��ل��ط��ة، 
“التكنوقراط”،  ت��ري��ا،  جيوزيبي 
االنتخابية:  احلملة  نهاية  اأع��ل��ن 
الّدين االإيطايل ال ي�شمح بتعميق 

العجز.
اإىل اأي مدى يريد ماتيو �شالفيني 
ح��ل��ف��اءه هم  ان  وه����ا  ي���ذه���ب؟  ان 
االأ�شجار  ان  ي��ت�����ش��اءل��ون.  ال��ذي��ن 
مييل  وق���د  ال�����ش��م��اء،  اىل  تنمو  ال 
وزير الداخلية اإىل تثمني �شعبيته 
املذهلة ويدفع اىل اإجراء انتخابات 

مبكرة.
عن لوبوان

ويحتل  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة،  االج�����ن�����دة 
االإع��الم، متكن من  و�شائل  جميع 
وموا�شيعه..  اه��ت��م��ام��ات��ه  ف��ر���س 
ب�شيء  تدين  ال  ا�شراتيجية  انها 
لل�شدفة، وبداأت يف تهديد توازنات 

ال�شلطة التنفيذية. 
   وهكذا، ببيانه ال�شادم عن اح�شاء 
الغجر حلظة كان جوزيبي كونتي 
برلني،  يف  ال���ه���ب���وط  و����ش���ك  ع��ل��ى 
مرتبة  اىل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ازاح 
ث��ان��وي��ة االق�����راح ال����ذي ت��ق��دم به 
اأجن���ي���ال  اإىل  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س 
تكلفة  ت��خ��ف��ي�����س  ب���ه���دف  م���ريك���ل 
العجز  م��ن ح�شاب  امل��واط��ن��ة  دخ��ل 
الرئي�شي  االج��راء  وهو  االإيطايل، 

ب��امل��ائ��ة من  و21  ال��دمي��ق��راط��ي، 
اأ���ش��وات اح���رار وم��ت�����ش��اوون، ي�شار 
ال��ي�����ش��ار، ي�����ش��ارك��ون��ه خ��ط��ه حول 
الي�شارية  االأح�����زاب  ان  ال��ه��ج��رة. 
تعرف ذلك، وبعد جناحها الهزيل 
يف املظاهرة التي نظمتها يف العا�شر 
من يونيو، و�شعت م�شروع اجلبهة 
يف  للرابطة  املناه�شة  اجلمهورية 

الّرّف يف انتظار اأوقات اأف�شل.
الهجرة  ان  وامل���ف���ارق���ة،  ه����ذا  ك���ل 
ال مت���ث���ل اأول�����وي�����ة ����ش���وى ل����� 25 
بينما  االإي���ط���ال���ي���ني،  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
الو�شع  م��ن��ه��م  ب��امل��ائ��ة   65 ي�����ش��ع 
امل�شكالت.  مقدمة  يف  االقت�شادي 
مُيلي  �شالفيني  ماتيو  الأن  ولكن، 

حلركة 5 جنوم.

الرجل القوي يف احلكومة
امل���واق���ف وال���وق���ائ���ع، تطرح  ه����ذه 
ال�������ش���وؤال ح����ول م���ن ال�����ذي يقود 
ح���ك���وم���ة ال����راب����ط����ة – ح���رك���ة 5 
جنوم؟ �شوؤال تفر�شه اأي�شا طبيعة 
من  املتناق�شة.  احلكومة  تركيبة 
كونتي،  جوزيبي  لي�س  اأن��ه  امل��وؤك��د 
رئي�س حكومة بدون حزام �شيا�شي، 
اال�شهم  اغ��ل��ب��ي��ة  ���ش��اح��ب��ا  ون�����ش��ب��ه 
ماتيو �شالفيني ولويجي دي مايو، 

لتنفيذ الرنامج امل�شرك.
اأكواريو�س،  ق�شية  اأظ��ه��رت  وق���د 
�شفينة  م���نت  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ط��ان  اأن 

ه���و ماتيو  االي��ط��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
�شالفيني بال منازع. 

املجال  ال���راب���ط���ة  اح��ت��ل��ت  واإذا    
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ب���اأك���م���ل���ه، ف���ذل���ك الأن 
حركة 5 جنوم هي �شحية وعودها 
الرابطة  ب��ن��ت  ف��ق��د  االن��ت��خ��اب��ي��ة. 
مكافحة  على  االنتخابية  حملتها 
ال��ه��ج��رة غ��ري ال�����ش��رع��ي��ة، يف حني 
كانت حملة حركة 5 جنوم ل�شالح 

دخل املواطنة.
ويف الوقت الذي تنعدم فيه تكاليف 
ما يطرحه �شالفيني، فاإن تكري�س 
دخل املواطنة يتطلب وقتاً لركيز 
اإيطايل، وتقدر  “قطب توظيف” 
و30   14 بني  ما  الكاملة  تكلفته 

من  “بدال  وا�شاف  االإن�شان«.  حقوق  عن  الدفاع  وه��ي 
االإن�����ش��ان ب�شكل  اأن��ظ��م��ة تنتهك ح��ق��وق  ال��رك��ي��ز ع��ل��ى 
اإ�شرائيل  على  مهوو�س  ب�شكل  املجل�س  ي��رك��ز  ممنهج، 
وه���ي ال��دول��ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة احلقيقية ال��وح��ي��دة يف 

ال�شرق االأو�شط«.
و�شارع االأمني العام لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س 
اىل ابداء اأ�شفه للقرار االمريكي، معترا انه كان “من 
ع�����ش��وا يف هذه  وا���ش��ن��ط��ن  بقيت  ل��و  بكثري”  االف�����ش��ل 

الهيئة االممية التي تتخذ من جنيف مقرا.
هذا ودانت مو�شكو االربعاء “وقاحة” الواليات املتحدة 
و”ا�شتهتارها” باالأمم املتحدة بعد ان�شحابها من جمل�س 
حقوق االن�شان التابع للمنظمة الدولية وا�شفة القرار 
الرو�شية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وقالت  باخلاطئ. 
“الواليات  ان  م��وؤمت��ر �شحايف  زاخ��اروف��ا خ��الل  م��اري��ا 
حقوق  ع��ن  ال��دف��اع  يف  �شمعتها  جم��ددا  ن�شفت  املتحدة 
املتحدة  ب��االمم  ا�شتهتارها  اظهرت  لقد   )...( االن�شان 
وموؤ�ش�شاتها«. ودانت وقاحة زمالئنا االمريكيني الذين 
يرف�شون بقوة االعراف بوجود م�شاكل خطرية تتعلق 
حاولوا  بانهم  واتهمتهم  بلدهم  يف  االن�����ش��ان  بحقوق 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شلطة  يف  االإع����الم  وزارة  اع��ت��رت 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ام�������س االأرب�����ع�����اء، اأن 
ان�شحاب الواليات املتحدة االأمريكية 
التابع  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�س  م��ن 

لالأمم املتحدة، مكافاأة الإ�شرائيل على جرائمها.
االأمريكية  “اخلطوة  اإن  ال��وزارة  �شادر عن  بيان  وق��ال 
ال�شعب  اأب��ن��اء  ح��ق��وق  وان��ت��ه��اك  ال��ع��دوان  على  ت�شجيع 
واعتر اأن انتقادات ال�شفرية االأمريكية  الفل�شطيني”، 
املتحدة نيكي هايلي، ووزي��ر اخلارجية مايك  يف االأمم 
دامغ على خ�شية  دليل  االإن�شان  بومبيو، ملجل�س حقوق 
وا�شنطن من حما�شبة اإ�شرائيل و�شجلها االأ�شود احلافل 

بالعن�شرية والتطرف والعدوان.
االأمريكية  االإدارة  ب��اأن  “االدعاءات  اأن  البيان  يف  وج��اء 
ب��ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق االإن�����ش��ان وه���ذه احلقوق  ملتزمة 
منحة من اهلل وال ميكن الأي حكومة اأن تنتزعها، واتهام 
املجل�س ب�حماية االأنظمة غري الدميقراطية، ال اأ�شا�س 
لها من ال�شحة”، وتابع: “ت�شريحات هايلي تفند هذه 
�شد  املزمن  االأمريكي  التحيز  اأن  بتاأكيدها  االدع���اءات 

اإ�شرائيل، هو اأحد االأ�شباب الرئي�شة وراء االن�شحاب«.
املجل�س  ات��ه��ام  اأن  الفل�شطينية  االإع���الم  وزارة  واأك���دت 
ب�حماية االأنظمة غري الدميقراطية، واملنافق واالأناين 
ي�شكل الرد الر�شمي الإدارة البيت االأبي�س على ت�شويت 
ا�شت�شهاد  يف  التحقيق  على  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و  يف  املجل�س 

اإىل  واأ����ش���ارت  ال�شلمية.  غ��زة  م�����ش��ريات  يف  متظاهرين 
ويخرج  االإرهابية،  االحتالل وممار�شاته  يدعم  اأن من 
االأمن  ق��رارات جمل�س  وينتهك  ال��دويل،  القانون  على 
الطرف  لي�س  بفل�شطني،  اخلا�شة  العامة  واجلمعية 
املوؤهل للحديث عن حقوق االإن�شان، اأو الرويج للحرية 
اإ�شرائيل  رحبت  جانبها  من  والدميقراطية.  والعدالة 
من  االن�شحاب  املتحدة  ال��والي��ات  بقرار  االأرب��ع��اء  ام�س 
وذلك  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  االإن�����ش��ان  حقوق  جمل�س 
العرية،  ال��دول��ة  �شد  باالنحياز  ات��ه��ام��ه  خلفية  على 

مكررة انه جهة منحازة ومعادية.
نتانياهو  بنيامني  اال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وق���ال 
املتحدة  ال���والي���ات  “قرار  ان  االرب���ع���اء  ملكتبه  ب��ي��ان  يف 
االن�شحاب من هذه املنظمة املنحازة ي�شكل ت�شريحا ال 

لب�س فيه بانه قد طفح الكيل«.
و�شكر نتانياهو للرئي�س دونالد ترامب ووزير اخلارجية 
الذي  “قرارهم  هيلي  نيكي  وال�شفرية  بومبيو  مايك 
يرف�س نفاق جمل�س حقوق االإن�شان االأممي واأكاذيبه”، 
معترا انه “على مدار �شنوات طويلة اأثبت املجل�س اأنه 
جهة منحازة وعدائية ومعادية الإ�شرائيل تخون مهمتها 

“تغيري بنية جمل�س حقوق االن�شان 
خلدمة م�شاحلهم«.

االن�شان  حقوق  جمل�س  ان  وا�شافت 
كافة  خ���دم���ة  “يف  ي���ك���ون  ان  ي���ج���ب 
ال����دول االع�����ش��اء ول��ي�����س ب��ل��د واحد” 
“مل  ان االن�شحاب االم��ريك��ي  م��وؤك��دة 
املتحدة  الواليات  اتهمت  واذ  لرو�شيا.  مفاجاأة”  ي�شكل 
باالأمريكيني حلقوق  ن�شخة خا�شة  ب”حماولة فر�س 
االن�شان على الدول االخرى يف العامل” اكدت ان املجل�س 
�شبق ان عمل “بفعالية” بدون رو�شيا. واعلنت الواليات 
املتحدة الثالثاء ان�شحابها من املنظمة التي تتخذ من 
جنيف مقرا والتي تتهمها ب”النفاق” واالنحياز �شد 
ا�شرائيل. ومت ان�شاء جمل�س حقوق االن�شان يف 2006 
للرويج وحماية حقوق االن�شان يف العامل لكن غالبا ما 
تناق�س تقاريره االولويات االمريكية.   ومنذ و�شول 
مطلع  االبي�س  البيت  اىل  ترامب  دون��ال��د  اجلمهوري 
وقطعت  اليون�شكو  م��ن  وا���ش��ن��ط��ن  ان�شحبت   2017
ان�شحابها من  واعلنت  اممية  هيئات  التمويل عن عدة 
ات��ف��اق باري�س ح��ول امل��ن��اخ واالت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع ايران 

الذي ايدته االمم املتحدة.
لي�س  االن�شان  حقوق  جمل�س  من  وا�شنطن  وان�شحاب 
دبليو  ج���ورج  ادارة  ق��اط��ع��ت  ع��ام��ا   12 فقبل  ���ش��اب��ق��ة. 
ب��و���س اجل��م��ه��وري��ة جم��ل�����س ح��ق��وق االن�������ش���ان ق��ب��ل ان 
اليه  ب��الده  ان�شمام  اوباما  ب��اراك  الدميوقراطي  يقرر 

جمددا.

�شالفيني كا�شحة األغام بال فرامل  لويجي دي مايو يناأى بحركة 5 جنوم عن �شالفيني جوزيبي كونتي �شحية طغيان �شالفيني االعالمي

الغجر يف �شواحي روما اخر �شحايا زعيم الرابطة

كل  ا�ــشــتــقــطــب   
اليمني  اأنــ�ــشــار 
بـــاملـــائـــة  و78 
مــــن حــــركــــة 5 
و�شريحة  جنــوم 
الي�شار من  هامة 

وزير  ي�شعى  قــد 
اإىل  الــداخــلــيــة 
�شعبيته  تثمني 
ويدفع  املــذهــلــة 
اإجــــــــراء  اإىل 
مبكرة انتخابات 

يفر�س �سالفيني الأجندة ال�سيا�سية ويحتل جميع و�سائل الإعالم

مو�شكو تدين »وقاحة« وا�شنطن و»ا�شتهتارها« باملجل�ش 

ال�سلطة الفل�سطينية: اأمريكا تكافئ اإ�سرائيل بان�سحابها من »حقوق الإن�سان«
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اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  21  يونيو 2018 العدد 12357

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
فر�س  لتنجيد  الذهبي  املقعد  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات ذ.م.م  رخ�شة رقم:1128342 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي �شيف را�شد املر الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فريد جهانكيز منازي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد عبداهلل املرزوقي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة املقعد الذهبي لتنجيد فر�س ال�شيارات ذ.م.م
GOLDEN SEAT CAR-UPHOLSTERY CO LLC

اىل/املقعد الذهبي لتنجيد فر�س ال�شيارات-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GOLDEN SEAT CAR UPHOLSTERY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
التخ�ش�شية  نوفوميد  ال�ش�����ادة/عيادات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1 رخ�شة رقم:2497533 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3.50

تعديل ا�شم جتاري من/عيادات نوفوميد التخ�ش�شية ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1

NOVOMED SPECIALIZED CLINICS LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/مراكز نوفومد - فرع اأبوظبي 1

NOVOMED CENTERS - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط وفاء العني 
لل�شيدات  رخ�شة رقم:CN 1182469 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد �شعيد حممد ال�شرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد را�شد الق�شري ال�شحي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21

اإعــــــــــالن
�شم�شة  ال�ش�����ادة/م�شغل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للخياطة  رخ�شة رقم:CN 1111970 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد �شعيد حممد ال�شرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد را�شد الق�شري ال�شحي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

من  ق����در  اأك�����ر  ح��ق��ق  ال�����ذي  “اإنه 
لعبة  خ���الل  م��ن  �شيما  ال  ال��ت��ق��دم، 
الوحيدة  امل���ف���اج���اأة  التحالفات”. 
الذي  االأب��ي�����س،  الت�شويت  يف  كانت 
بينما  باملائة،   2 فا�شل   4 ن�شبة  بلغ 
مايو،   20 يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  اكت�شفت 
اأن��ه��ا ام���ام خ��ي��ار ب��ني اق�شى اليمني 

واق�شى الي�شار.
ولئن قال كثريون اإنهم لن ي�شوتوا 
فقد  امل���ر����ش���ح���ني،  م���ن  اأي  ل�����ش��ال��ح 
من  اختيار  اىل  امل��ط��اف  بهم  انتهى 
����ش���ع���روا ان�����ه، ك��م��ا ق��ي��ل يف ����ش���وارع 
اخلوف  ان  �شوء”.  “االأقل  بوغوتا، 
فنزويال  انهيار  من  ُم�شتمّد  الكبري 
امل����ج����اورة، وق����رب ب����رو م���ن هوغو 
عن  املقابل  يف  بنف�شه  )ن���اأى  �شافيز 
خ��ل��ي��ف��ت��ه ن��ي��ك��وال���س م��������ادورو، وقد 

و�شفه بالدكتاتور(.
وه���ك���ذا ف�����اإن م��ق��اط��ع��ة ن���ورت���ي دي 
�شانتاندير، املتاخمة لفنزويال، حيث 
كل  املهاجرين  اآالف  ع��ره��ا  ي��دخ��ل 
 77 يوم اىل كوكوتا، �شوتت بن�شبة 
باملائة ل�شالح دوكي. وظلت امل�شاركة 
عند م�شتوى مرتفع تقريًبا يف الدور 
 53 27 مايو، حيث بلغت  االأول يف 
باملائة، وهو اأمر جديد فعال بالن�شبة 

لكولومبيا.
ف���ري���دري���ك م��ا���ش��ي��ه مدير  وي���ق���ول 
اخلا�شة  وامل�شاريع  االب��ح��اث  مركز 
بكولومبيا،  اك�����ش��راف��ادو  ب��ج��ام��ع��ة 
بلد  و�شع  اىل  تقريبا  و�شلنا  “لقد 
اأمر كان  طبيعي بي�شار وميني، وهو 
ال�شراع..  �شنوات  خ��الل  م�شتحيال 
لقد متت �شيطنة الي�شار، ومت اتهام 
من  قريبة  ب��اأن��ه��ا  القطاعات  بع�س 

املقاتلني. »

حلم ال�شالم مع الفارك
ميكن اعتبار ان اتفاق ال�شالم املوقع 
 ،2016 ن��وف��م��ر  يف  ال����ف����ارك  م���ع 
ال�شيا�شي يف  الو�شع  غ��رّي  ال��ذي  هو 
كولومبيا، التي عا�شت اأول انتخابات 
هذا  اأن  اإال  م��ن��ذئ��ذ.  ل��ه��ا  رئ��ا���ش��ي��ة 
ا�شتقطاب  ح��ال��ة  اإىل  اأدى  االت��ف��اق 
يف  الكولومبيون  )رف�����ش��ه  البلد  يف 

ا�شتفتاء( واحلملة. 
دائ���م���ا معار�شا  ك����ان  ال����ذي  دوك�����ي، 
لالتفاق على غرار مر�شده ومعلمه، 
األ���ف���ارو اأوري���ب���ي، ال���ذي ق���ام بحملة 
خالل اال�شتفتاء،  “ال”  ال�  اأجل  من 
ا���ش��ت��ف��اد م���ن ا���ش��ت��ي��اء ال���ع���دي���د من 
مثله،  ف��ال��ب��ع�����س،  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ني، 

ذلك  ان  اال  بهزميته.  يعرف  وه��و 
اأب��ع��د م��ن ان ي��ك��ون جم��رد اعراف 
بالف�شل، الأن��ه لئن ف��از دوك��ي باأكر 
���ش��وت، فقد جمع  10 ماليني  م��ن 
اأك����ر م��ن 8 م��الي��ني �شوت،  ب���رو 

وهذا ي�شكل حدثا جديدا تاريخيا.
ل���ق���د ح���ك���م ال���ي���م���ني ع���ل���ى ال�������دوام 
مر�شح  اأي  ي�����ش��ل  ومل  ك��ول��وم��ب��ي��ا، 
ال��ث��اين، وين�س  ال����دور  اإىل  ي�����ش��اري 
ي�شبح  ب�����رو  اأن  ع���ل���ى  ال���د����ش���ت���ور 
“لكن  ����ش���ي���ن���ات���ورا،  اوت���وم���ات���ي���ك���ي���ا 
فكرة  على  معتادة  لي�شت  كولومبيا 
يقول  ال�شارع،  فهي نظري  املعار�شة، 
�شخ�شية  ب��رو  يد�شن  ب��ا���ش��ات.  ي��ان 
زع��ي��م امل��ع��ار���ش��ة، ب��� 42 ب��امل��ائ��ة من 
دائما  الي�شار  مّثل  بينما  االأ���ش��وات، 

اأقل من 25 باملائة.
�شطو  وراء  ال�����ش��ب��ب  ي��ف�����ش��ر  وه�����ذا   
انت�شاره،  ل��ي��ل��ة  خ��ط��اب��ه  يف  دوك�����ي، 
ملناف�شيه،  الرئي�شية  املوا�شيع  على 
والبيئة،  االجتماعية،  ال�شيا�شة  يف 
اال�شتفتاء  وخ�����ش��و���ش��ا،  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
املحلي ملكافحة الف�شاد يف اأغ�شط�س. 
تقدمي  اىل  ���ش��ي�����ش��ط��ر  دوك������ي  ان 
الي�شار  ك�����ان  وان  ح���ت���ى  ت�����ن�����ازالت، 
�شريجيو  فناخبي  منق�شما،  نف�شه 
فاجاردو، املر�شح اخلا�شر يف اجلولة 
االأوىل، والذي ذهب اأكر من ن�شف 
اأ���ش��وات��ه ل��ب��رو، ه��و اأق���رب للخ�شر 

والو�شطيني.
���ش��ت��ج��د بداية  ك���ل ه����ذه االأ����ش���ئ���ل���ة   
احلكومة  ت�شكيل  عند  عنها  االإجابة 
يف اأغ�شط�س. وقد وعد دوكي اأن 75 
�شيكونون يف  اأع�����ش��ائ��ه��ا  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
�شّن اأقل من 45 عاما، واأن الن�شف 
االأوىل،  وللمرة  الن�شاء.  �شيكون من 
اأي�شا  الرئي�س  ن��ائ��ب  من�شب  ي��ع��ود 
رامرييز،  لو�شيا  م��ارت��ا  ام����راأة،  اإىل 
ال��ت��ي ك��ان��ت اأول وزي���ر دف���اع يف عهد 

اأوريبي عام 2002.
ما  لديه  ك��ان  اإذا  ما  �شرنى  �شاعتها 
لتكوين  م��ن��اورة  ه��ام�����س  م��ن  يكفي 
ح���ك���وم���ة ����ش���اب���ة وت���ك���ن���وق���راط���ي���ة، 
اأو  التقليدية  ال�شيا�شة  ع��ن  ب��ع��ي��دا 
“املركز  م���ن  ل��داع��م��ي��ه  ال���ت���ن���ازالت 
يطبعه  ال�������ذي  الدميقراطي”، 
الراديكايل، ومكّون  املت�شدد،  اليمني 
ديني حمافظ قوي جدا، يتوقع يان 
حينها  ال�شهل  من  و�شيكون  با�شيت. 
اأوريبي،  األ��ف��ارو  ت��اأث��ري  م��دى  قيا�س 
الذي يقول البع�س اإن دوكي جمرد 

دميته، اأو قدرته على التحّرر.

يعتقدون باأن القادة ال�شابقني يجب 
اأن يق�شوا عقوبة ال�شجن.

ك���ان االت��ف��اق م��ن امل��وا���ش��ي��ع االأوىل 
تبنّي  اأن  دوكي مبجرد  تناولها  التي 
ال�شالم  “هذا  ان  اأك���د  ح��ي��ث  ف����وزه، 
ب����ه، وال������ذي يتطلب  ال�����ذي ح��ل��م��ن��ا 
يكون  بحيث  �شُي�شّحح  ت��ع��دي��الت، 
ال�شحايا يف قلب العملية، ول�شمان 

احلقيقة والعدالة والتعوي�س«. 
واأ�شادت �شيمينا او�شاوا، من الرابطة 
الكولومبية ل�شحايا فارك، بانتخابه 
وخطابه: “لقد وّقع معنا جمموعة 
باالإ�شافة  ول��ك��ن،  االإج������راءات.  م��ن 
اإىل ذل��ك، قال �شيئاً، يف راأي��ي، يثبت 

ي���ن���اور ب��اأق�����ش��ى ق����در م���ن احل����ذر. 
البالد،  حتديث  يف  مهمته  “تتمثل 
اأن  يعلم  ف��ان��ه  واال  ق��دم��ا،  وامل�����ش��ي 
ال�����ش��ل��ط��ة بعد  ���ش��ي��ك��ون يف  ال��ي�����ش��ار 
الوقت  ن��ف�����س  ويف  ����ش���ن���وات،  اأرب�������ع 
انتخابية  لقاعدة  اال�شتجابة  عليه 
مع  املتطرف،  اليمني  من  تقليدية، 
�شريحة دينية حمافظة قوية جدا”، 

يحلل ما�شيه. 
ولي�س  االأخ�����ري،  ال��ت��ح��دي  اأن  ع��ل��م��ا 
الي�شار.  مع  التعاي�س  �شيكون  اأقلها، 
اأعلن  املعار�شة”،  ن��ح��ن  “اليوم، 
ال�شابق  ال��ع��م��دة  ب����رو،  غ��و���ش��ت��اف��و 
لبوغوتا واملقاتل ال�شابق يف ام- 19، 

اإع���ادة  ���ش��اب��ق جم���رد  اإب����ادة جماعية 
�شنوات،  خم�س  طيلة  مدر�شة  طالء 
نهاية  ع���ط���ل���ة  يف  ف���ق���ط  واي���������ش����ا، 
جل�شات  يف  �شي�شارك  الأن��ه  االأ�شبوع، 

الرملان خالل االأ�شبوع«.
للمقاتلني  م���ق���اع���د  وت��خ�����ش��ي�����س 
ال�شابقني، هو اأي�شا من بني النقاط 
ال���ت���ي رف�����ش��ه��ا دوك�������ي. ول���ك���ن من 
ال�شعب معرفة اإىل اأي مدى �شيغري 
االتفاق. “هذا يتغري ح�شب اخلطب، 
يالحظ فريدريك ما�شيه، يف بع�س 
االأحيان يتحدث عن تغيريات كبرية، 
واأحيانا عن تعديالت، واأحيانا يقول 
اإن����ه ل���ن ي��ك��ون ه��ن��اك ان���ق���الب.. ان 

فهماً جيداً للم�شكلة: الفارك لي�شت 
متجان�شة، ويجب م�شاعدة املقاتلني 
القاعديني على اإعادة االندماج.. ان 
كثريين منهم مت جتنيدهم بالقوة، 
النهاية  يف  ليتحرروا  مقاربة  وه��ذه 
من  اخل��ا���ش��ة  “العدالة  رف�����س  يتم 
اأجل ال�شالم” ب�شكل ا�شا�شي من قبل 
ال�شحايا، الذين توؤكد رابطتهم، انه 
�شتلجاأ  فاإنها  مطالبها،  تلّبى  مل  اإذا 
الدولية.  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 
كانت  التي  اأوت�����ش��وا،  �شيمينا  وتقول 
اأحكاماً  “نريد  حم���ت���ج���زة:  اأم���ه���ا 
ال  ال�شابقني..  ال��ق��ادة  على  �شارمة 
ميكن اأن ي��ك��ون ع��ق��اب م�����ش��وؤول عن 

مل ت��ن��ج��ح ال��ت��ع��وي�����ش��ات ف��ع��ل��ًي��ا، وال 
مي��ك��ن ا���ش��ت��ب��ع��اد اإم���ك���ان���ي���ة ح���دوث 
ت���وت���رات اج��ت��م��اع��ي��ة ق��وي��ة ج���ًدا مع 
املزارعني، حملًيا، مع خماطر انزالق 
احل���دودي���ة  امل���ن���اط���ق  “اإن  خ���ط���ري. 
املعنية، مثل كاتاتومبو، يف فنزويال، 
ال تزال م�شرحا لل�شراع، وخ�شو�شا 
  - ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ر  جي�س  ب�شبب 
املتورطة  الثانية  املتمردة  اجلماعة 
يف النزاع امل�شلح يف كولومبيا - والتي 

ال تزال احلكومة تفاو�شها.

ت�شوية
اأن  دوك���ي  ع��ل��ى  �شيكون  ع���ام،  ب�شكل 

يرب�س  واجل��م��ي��ع  ح�شا�س،  و�شعه 
يذهب  اأال  وامل��اأم��ول  املنعطف،  به يف 
ميكن  ال  لكنه  االت��ف��اق،  ت�شويه  اإىل 
الأن  جتميلية،  ب��ت��داب��ري  ي��ر���ش��ى  اأن 

اليمني ينتظر تغيرياً حقيقياً«.
   حتد اآخر يواجهه دوكي ويتمثل يف 
ُت��ع��ّد كولومبيا  ب��امل��خ��درات.  االجت���ار 
ل���ذه���ب  ال������ع������امل  اأك���������ر م���ن���ت���ج يف 
الكوكايني، ولئن مت غر�س 48 األف 
امل�شاحة  ف���ان   ،2013 ع���ام  ه��ك��ت��ار 
هكتار.  األ����ف   200 ال��ي��وم  ت��ت��ج��اوز 
دوكي  ان  ما�شيه،  فريدريك  وي��وؤك��د 
واحلزم،  احلديدية،  القب�شة  يتبنى 

وا�شتئناف التطهري اجلوي.

ايفان دوكي انت�شار وحتديات اليمني حكم على الدوام كولومبيا

هل اتفاق ال�شالم مع الفارك بات يف خطر

ناخبو دوكي يعار�شون االتفاق مع الفارك قواعد الفارك تطرح م�شكلة الهايل ال�شحايا

غو�شتافو برو  الي�شار ي�شجل ح�شورا تاريخيا

لقد حكم اليمن على الدوام كولومبيا، ومل ي�سل اأي مر�سح ي�ساري اإىل الدور الثاين
تخ�شي�ش مقاعد يف الربملان للمقاتلني ال�شابقني من بني النقاط التي رف�شها دوكي

ا�شتفاد دوكي من ا�شتياء العديد من الكولومبيني لكن من ال�شعب معرفة اإىل اأي مدى �شيغري االتفاق

اتفاق ال�شالم املوقع مع الفارك وراء 
تغيري الو�شع ال�شيا�شي يف كولومبيا

�سي�سطر دوكي اىل تقدمي تنازلت 
حتى واإن كان الي�سار نف�سه منق�سما

لن يقبل الرئي�ش اجلديد بتدابري 
جتميلية الأن اليمني ينتظر تغيريًا 

يف بلد ينخره الف�شاد واالجتار باملخدرات:

كولومبيا: حتديات الرئي�س اجلديد اإيفان دوكي...!
•• الفجر - كلري مينيل – ترجمة خرية ال�شيباين

الو�شط  مــر�ــشــح  دوكـــــي,  اإيـــفـــان  �ــشــيــخــلــف  اذن, 
�شتة  بعد  اأغ�شط�ش,  من  ال�شابع  يف  الدميقراطي, 
�شيخلف  ــني,  ــع واالأرب الثاين  ميالده  عيد  من  اأيــام 

الرئي�ش اجلديد �شل�شلة من التحديات, يف بلد ينخره 
التفاوت  معدالت  اأعلى  من  واحدة  ومتزقه  الف�شاد, 
عنف  وي�شعفه  الالتينية,  اأمريكا  يف  االجتماعي 

اجلماعات امل�شلحة واالجتار باملخدرات.
ورغم انعدام ا�شتطالعات الراأي يف االأ�شبوع االخري, 

اأ�شغر  حقق  فقد  �شانتو�ش.  مانويل  خوان  الرئي�ش 
 1872 للدولة منتخب يف كولومبيا منذ عام  رئي�ش 
من  باملائة   98 فا�شل   53 بن�شبة  مريحا  انت�شارا 
االأ�شوات, مقابل 41 فا�شل 8 باملائة لغو�شتافو برتو, 
58 �شنة, من حركة كولومبيا االن�شانية. و�شيواجه 

فان هذه النتيجة كانت متوقعة. مل يقم اإيفان دوكي 
يف  تقدمه  على  معّوال  اجلولتني,  بني  بحملة  تقريبا 
برتو  غو�شتافو  مناف�شه  �شعى  بينما  االأوىل,  اجلولة 
املر�شد  من  با�شيت,  يان  وي�شري  ر�شيده.  زيــادة  اىل 

ال�شيا�شي جلامعة روزاريو:
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 187
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي جا�شم احمد جا�شم املهريي ، اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف املن�شاأة املذكورة ادناه بكافة 
اىل  واملعدات  املوجودات  كافة  البيع  هذا  �شامال  واال�شم  واملعنوية  املادية  مقوماتها 
)مغ�شلة  م�شماة  فردية  موؤ�ش�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتية   - ال�شباغ  علي  ا�شيمه  ال�شيدة/ 

املا�شة البي�شاء( واملرخ�شة برقم )728772( من دائرة التنمية باالقت�شادية بال�شارقة  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 980

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حمبوب با�شا حممد �شريف ، هندي اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ح�شن حممد ح�شن خمي�س ب�شكردي 
باإمارة  تاأ�ش�شت   ) امل�شتندات  وت�شوير  لطباعة  املحطة   / امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتي   -
 - بال�شارقة  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )615017( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية . 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 978

يرغب  اإماراتي اجلن�شية   ، ال�شام�شي  النومان  نا�شر  ال�شيد/ خليفة حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ا�شفي احمد رايف احمد - هندي  يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 

اجلن�شية يف )بقالقة هنت( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )116596( 
تغريات اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة الخر 

تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 
خروج �شريك / �شركاء ، دخول اخر / اخرين 

الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  . فقد  العدل 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 اخطار للح�سور اأمام جلنة التوفيق وامل�ساحلة           

يف النزاع رقم 2018/116 م مدين  
بناء على طلب املدعي / حممد �شامل را�شد خلفان حممد 

موطنه : دبا الفجرية / الهاتف : 0526660006 
اىل املدعي عليه : يديني لينوكو�شينتي 

حمل عمله او اقامته : هاربة - مت التعميم عليها برقم 1297 
الفجرية  دبا  مبحكمة  وامل�شاحلة  التوفيق  جلنة  امام  باحل�شور  مكلف  اأنت 
املدنية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 من يوم 26 من 

�شهر 6 �شنة 2018 وذلك للنظر يف النزاع بو�شفك مدعي عليه 
حرر بتاريخ 2018/6/13 

خدمة املتعاملني  
مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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 اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1705 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية
اىل املدعى عليه :  ديبان�شو خورانا  ،  نعلمك بان املدعي : الهيئة العامة لل�شوؤون اال�شالمية االوقاف 
، قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله  الثانية  - يف الدعوى رقم  2018/1705 الدائرة املدنية اجلزئية 
تطالب فيها : الزام املدعي عليه  ب�شداد القيمة االيجارية املتاأخرة عن عام 2017 بقيمة الق�شط االخري 
البالغ 13750 درهم ثالثة ع�شر الف و�شبعمائة وخم�شون درهم وقيمة االيجار عن الفرة التي �شغل 
العني بعد انتهاء العقد بتاريخ  2017/2/15 بواقع 55000 درهم خم�شة وخم�شون الف �شنويا وحتى 
تاريخ االخالء الفعلي - الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجوؤة وت�شليمها خالية من ال�شواغل - الزام 
املدعي عليه باح�شار �شهادة براءة ذمة للكهرباء واملاء عن جممل مدة العقد اىل حني االخالء الفعلي 
- الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انتم مكلفون باحل�شور امام مكتب 
اإدارة الدعوى 4 مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 2018/7/2 ،  وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه - حتريرا 2018/6/10 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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يف  الدعوى 2018/577 جتاري كلي - دبي

املدعي / بنك اأبوظبي التجاري - بوكالة املحامي / مكتب القانوين الدويل للمحاماة 
واال�شت�شارات القانونية ، املعلن اليه / املدعي عليه / لي�شلى دهرما �شينا تابا �شواراجي 
، بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد 
والن�شف  ع�شر  احلادية  ال�شاعة  متام  يف    2018/6/26 املوافق  الثالثاء   يوم  حددنا 
�شباحا    لعقد االجتماع االأول للخرة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد 
- دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119 -    لذا يطلب 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة
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  حمكمة ابوظبي التنفيذية 

اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/156 م
اىل املنفذ �شده: احمد عبدالعظيم حممد خليل 

العنوان : ن�شرا - حيث انه بتاريخ 2018/8/22 ، قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح 
املنفذ له : الهيئة العامة لل�شوؤون اال�شالمية واالوقاف ، يف الق�شية رقم : اإداري كلي - 2017/181 

ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 00. 33.995  درهما 

فموجب هذا انت مكلف بتنفذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما 
من تاريخ اعالنك / اعالنكم بهذا االخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق  2018/7/10 ، ال�شاعة 8.30 �س ، امام املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة 

�شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلري املقرره قانونا ، حرر بتاريخ : 2018/6/18
حمرر االعالن ا�شماعيل �شعد الدين غوري توقيعه 

ا�شتلمت انا املوقع ادناه االخطار و�شورة ال�شند امل�شار اليه اعاله
عن/ مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية 

     دولة الإمارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية  

الدائرة التنفيذية  
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اإعالن للح�سور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2017/3267 - جتاري )كلي( 
بوا�سطة الن�سر " اعالن بالحالة وبالتجديد من ال�سطب"   

بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اىل املدعي عليه / �شنيار لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  

اقام املدعي / �شركة �شيام التجارية - �س ذ م م - جن�شيته / االإمارات العربية املتحدة 
عنوانه / اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع ال�شعادة  برج �شيتاديل مكتب رقم 1203 ، هاتف 

رقم 050/2419811     الدعوى برقم / 2017/3267 )جتاري )كلي(( - عجمان 
ومو�شوعها : املطالبة مببلغ وقدره 559039.56 درهم )فقط خم�شمائة وت�شعة وخم�شون الف 
االبتدائية  امام حمكمة عجمان االحتادية  فانت مكلف باحل�شور   - دره��م(  وت�شعة وثالثون 

�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد يف ال�شاعة 11.00 من يوم 25 �شهر : يونيو  ل�شنة 2018 م 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�شفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ 2018/6/18 
 مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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 اإعادة اإعالن بالن�سر 

 2018/23  منازعات عقارية  
اىل املدعي عليه االأول / حم�شن كرمي قبانى 

حيث ان املدعية / �شركة راأ�س اخليمة العقارية - �س م ع 
قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/23 منازعات عقارية  �شد املدعي عليه  

وملا �شنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب :
اأوال : - الق�شاء بف�شخ عقد البيع املوؤرخ 2015/3/9 املرم بني املدعية واملدعي عليه والواقع على الوحدة رقم 
) MA0205-0401 ( الوحدة رقم 401  - بناية رقم رقم 05 - املنطقة رقم : 2 الجون - ميناء العرب 
- الكائنة باإمارة راأ�س اخليمة (  وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل   ثانيا : الزام املدعي عليه بت�شفية 
الت�شليم الفعلي للعني.  ويف جميع االأح��وال :  املياه والكهرباء عن العني حمل التداعي حتى تاريخ  عداد 

بالزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  اخليمة  را���س  مبحكمة  االبتدائية  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اىل  ح�شورك  يقت�شي  مما 

2018/6/26 م ال�شاعة التا�شعة �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع . حرر بتاريخ 2018/6/19 

مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�س  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/1635 - التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه : مريكوري ملقاوالت البناء - ذ م م - اجلن�شية      ، العنوان : االإمارات عجمان منطقة 

ليوارة 1 ، �شقة رقم 706 ، �شندوق بريد : 863 ، الهاتف املتحرك : 971067478232+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/10/12 يف ق�شية ) 

182/2016( جتاري جزئي ،  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 59142.62  درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف  
املحكوم له : ويلمك�س كونكريت - ذ م م - اجلن�شية :        ، العنوان : االإمارات را�س اخليمة بناية العبدويل 

- بجوار بلدية راأ�س اخليمة - الطابق الثالث - �س ، الهاتف املتحرك :  
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : 1- ر�شم الفائدة موؤجل بقيمة 399 درهم 
2- باال�شافة اىل باقي منطوق احلكم 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�شوم   ، لتنفيذ احلكم  املنا�شبة  القانونية  االج��راءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن 

املرتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/350  التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه : عبداحلميد ادهم ال�شامل  ، اجلن�شية : �شوريا ، العنوان : االإمارات ام القيوين ا�شفل 
الهاتف   - اليمني  علي  بناية  ث��اين   - امل��رور  دوار  بعد  احل��رم  دار  و�شيدلية  للمطابخ  اجل��زي��رة  البناية 

املتحرك : 9710562624473+ 
بتاريخ 2018/2/5  يف ق�شية  ا�شدرت بحقك حكما  را���س اخليمة قد  بان حمكمة  ليكن معلوما لديك 

)2017/303( جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 31074.00  درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف  
 املحكوم له :  موؤ�ش�شة منازل لتجارة الرخام واحلجر الطبيعي ، اجلن�شية :      ، العنوان : االإمارات راأ�س 

اخليمة منطقة الق�شيدات - مقابل اال�شغال العامة ، الهاتف املتحرك : 9710563337600+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : مت احت�شاب الفائدة القانونية من تاريخ 2017/9/25 اىل تاريخ 2018/3/19 ، بن�شبة %9 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�شوم   ، لتنفيذ احلكم  املنا�شبة  القانونية  االج��راءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن 

املرتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن بالن�سر

رقم  2018/3962      
املنذر  : حممد امر اهلل مريزائي 
املنذر اليهم : بهزاد احمد جنادي 

املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/130339( 
درهم   )360.000( وق����دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  يكلف 
)ثالثمائة و�شتون الف درهم( خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا االإعالن ، واال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية التي 
حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوى الق�شائية وا�شت�شدار  اأمر االأداء مع 
القانونية  والفائدة  التقا�شي  وم�شاريف  الر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�سر

رقم  2018/3707      
املنذر  : برج الق�شر ل�شيانة املباين  والديكور - �س ذ م م 

املنذر اليه / مان�شر �شاك�شون دبي - ذ م م 
 يكلف املنذر / املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبالغ املر�شد بذمته  وهو باقي قيمة 
االتفاق املذكور والبالغ )963.704.73( ت�شعمائة وثالثة و�شتون الف و�شبعمائة 
واربعة دراهم وثالثة و�شبعون فل�شا وذلك ح�شب الفاتورة النهائية ، وذلك يف 
خالل مدة اق�شاها 15 خم�شة ع�شر يوم من تاريخ ا�شتالمه هذا االنذار،  واال 
�شي�شطر املنذر اآ�شفة  اىل اتخاذ كافة االجراءات الق�شائية للمطالبة مبا ذكر 
باال�شافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

  اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
  يف ال�ستئناف رقم  2018/572  مدين 
بناء علي طلب امل�شتاأنف /�شيف مبارك فا�شل املزروعي 

اىل امل�شتاأنف �شدها / �شركة رينو جلف - ذ م م 
RINO GULF FREE ZONE COMPANY FZZC-LLC

ال�شارقة  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  اال�شتئنافية  االحت��ادي��ة 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يف يوم 
االأحد املوافق 2018/6/26 يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

م�شتاأنف �شده. 
مكتب ادارة الدعوى        

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  نوردك جوثرمال انرجي �شريف�ش - �ش ذ م م  
ال�شكل   - االوىل  الثنية   - اق��ب��ال  حممد  جنمة  ملك   2302-14 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 769593  رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1254679 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2018/3/14  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/14 وعلى من 
لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات 
ام��ري - بردبي -  العنوان : مكتب رق��م 703 ملك ي�شرى ع��ادل  وتدقيق احل�شابات   
اخلليج التجاري ، الهاتف : 045588204  ، الفاك�س : 045588206   م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

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

ا�شم امل�شفي/ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات   
ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 703 م��ل��ك ي�����ش��رى ع���ادل ام���ري - ب��ردب��ي - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري ، 
الهاتف : 045588204  ، الفاك�س : 045588206  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  نوردك 
جوثرمال انرجي �شريف�ش - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
   2018/3/14 بتاريخ    دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/3/14
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
 يف  الدعوى  رقم 2017/7661  جتاري جزئي -  ال�سارقة 

لدى حمكة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى املرفوعة من املدعية / �شركة البحار ال�شبع للتجارة - ذ م م - �شد املدعي عليها االوىل / �شركة النجم 
ال�شرقي لتجارة احلديد - ذ م م - املدعي عليه الثاين / ال�شيد - برافني بيندوريا  - - املدعي عليها االوىل /  

�شركة النجم ال�شرقي لتجارة احلديد - ذ م م  - املدعي عليه الثاين / ال�شيد  - برافني بيندوريا  
نوجه اإليكم الدعوة للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد الجتماع اخلرة احل�شابية املقرر انعقاده يوم 
الثالثاء املوافق 2018/6/26 يف ال�شاعة 12.00 ظهرا ، وذلك مبقر مكتب اخلبري احل�شابي املنتدب / احمد اأي 
حممد - الكائن ب�شارع ال�شيخ زايد  برج لطيفة - الطابق 24 مكتب 2403 - دبي ، هاتف مكتب / 043524030 
- هاتف جوال / 00971527779700   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ، ويف حال 
تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحدد فان اخلبري �شيبا�شر اجراءات اخلرة 

ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة
CGMA-CPA اخلبري احل�شابي  - احمد حممد
�شريك / مدير باملكتب االمريكي لال�شت�شارات املايل 

ع�شو باجلمعية االمريكية للمحا�شبني واملراجعني القانونيني  24315 
ع�شو ب�شجل املحا�شبني واملراجعني - 824 - االإمارات العربية املتحدة

خبري ح�شابي مقيد بوزارة العدل رقم - 473 االإمارات العربية املتحدة 

اإعالن بالن�سر 
مبوعد اجتماع خربة 
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الدعوى رقم 2018/768 جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه / خواجة مات جل حيدر خان 
الكلية  ال��دائ��رة    ، ،  بناء على تكليف حمكمة دب��ي  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
التجارية التا�شعة رقم )146( ، بندبي خبريا بندبي خبريا م�شرفيا ، يف الدعوى 

املذكورة اعاله املرفوعة من بنك االحتاد الوطني - �س م ع )املدعي( �شدكم   
و عليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة اخلرة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما 
لديكم من م�شتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الثالثاء  املوافق  2018/6/26  يف 
متام 12.00 ظهرا - يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة 
دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بناية برج امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 

- موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري  امل�شريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعــــالن بالن�ســــر
حـــ�سور اإجتماع اخلبــــــرة 

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
الدعوى رقم 2017/1546 جتاري كلي - دبي 

املدعي عليه االأول /  داوود حممد �شلمان بور 
املدعي عليه الثاين / �شركة ذهب االإمارات للتجارة العامة - �س ذ م م   

يف الدعوى املذكورة اأعاله ،  بناء على تكليف حمكمة دبي ،  الدائرة الكلية التجارية  
اع��اله املرفوعة من   املذكورة  ، يف الدعوى  الرابعة  رقم 36  بندبي خبريا م�شرفيا 
بنك بنك دبي التجاري - �س م ع ) املدعي( �شدكم و عليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة 
الدعوى  لديكم من م�شتندات تخ�س  ما  وتقدمي  او وكيال معتمدا ميثلكم  اخلرة 
وذلك يوم  الثالثاء  املوافق  2018/6/26  يف متام 1.00 م�شاءا - يف مقر مكتب اخلبري 
برج  بناية   - يا�س  بني  �شارع   - دي��رة   - دب��ي  والكائن مبدينة  امل��رزوق��ي  : عبداملجيد 

امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 
موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 

اخلبري  امل�شريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعــــالن بالن�ســــر
حـــ�سور اإجتماع اخلبــــــرة 

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

قبل حمكمة  �شويدان خبريا ح�شابيا مكلفا من  بن  وليد خمي�س   / اأن��ا  ب�شفتي 
دبي االبتدائية املوقرة باجراء اخلرة احل�شابية يف الدعوى رقم )2017/11608( 
اأو بي جي للو�شاطة العقارية -  عمايل جزئي  - فاإننا قد قررنا دعوة ال�شادة / 
ال�شخ�شية او من ميثلهم قانونا ب�شفتهم : اخل�شم املدخل بالدعوى  ب�شفتهم 

املذكور بالرقم  اعاله 
واملقام من قبل املدعي : كون�شتانتني بوجي�شكو  

وذلك للح�شور اىل مقر مكتبنا الكائن يف بناية مركز االأعمال الذهبي - �شارع 
 : - ف   04-2208803  : ت   -   604 رق��م  الني�شان مكتب  وك��ال��ة  - خلف  بور�شعيد 
2208804-04 وذلك يوم الثالثاء القادم املوافق  )2018/6/19( يف متام ال�شاعة 

       )am 11.00( احلادية ع�شر �شباحا
اخلبري املحا�شبي / وليد خمي�ش بن �شويدان  

اإعالن دعوة 
اإجتماع خربة بالن�سر 

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
يف  الدعوى 2018/408  جتاري كلي - دبي

املدعي / بنك االحتاد الوطني - بوكالة املحامي / منى ال�شباغ للمحاماة واال�شت�شارات 
القانونية - املدعي عليه االأول / مدينة االحمدي لتجارة غيار وزينة ال�شيارات 

املدعي عليه الثاين / ح�شام مرت�شى بازاركاد 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد 
حددنا يوم  االحد  املوافق 2018/6/24  يف متام ال�شاعة الثالثة ع�شرا لعقد االجتماع 
�شارع   ، ديرة   ، دبي   - ال�شارد  : مكتب  الكائن يف  مكتبنا  وذلك  مبقر  للخرة  االأول 
من  او  ح�شوركم  يطلب  لذا      -  119 رقم  مكتب   ، لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار 
ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
يف  الدعوى 2018/439  جتاري كلي - دبي

املدعي / بنك االحتاد الوطني - �س م ع -  بوكالة املحامية/ منى ال�شباغ للمحاماة 
الثقيلة  بال�شاحنات  املواد  لنقل  االأول /حار�س  املدعي عليه  القانونية   واال�شت�شارات 

وتاأجري املعدات - ذ م م  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد 
لعقد  ظهرا  الواحدة  ال�شاعة  متام  يف    2018/6/26 املوافق  الثالثاء    يوم    حددنا 
االجتماع االأول للخرة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، 
�شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119 -    لذا يطلب ح�شوركم او من 
ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
يف الق�سية رقم 2018/279  جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك ابوظبي التجاري )فرع( - بوكالة : بر�شتيج للمحاماة واال�شت�شارات 
االن�شاءات  ل�شناعة  ا�شياتك   ، م  م  ذ   - البناء  مل��واد  اال�شيوية  ال�شركة   : �شد  القانونية  
املعدنية )�س ذ م م(  ، غوري �شوريندر �شينغ ، ميتبو�س للنقل العام - �س ذ م م ، هارميت 
�شينغ جوري -  باال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي االبتدائية املوؤرخ يف 2018/6/6  واملت�شمن 
تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خرة يف 
، وذلك على  ال�شاعة 12.00 ظهرا  املوافق 2018/6/25   املذكورة يوم  االثنني   الق�شية 
العنوان التايل : مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- 
بور�شعيد  �شنر-  �شيتي  دي���رة  مقابل  للتامني-  الوطنية  دب��ي  بناية    302 رق��م  مكتب 
هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�شتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد الإلكرتوين 

عن طريق �سركة الإمارات للمزادات - عن طريق الن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم  2017/1161  راأ�س اخليمة 

العائدة  منقوالت  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
ملكيتها للمحكوم عليه ال�شيد/ ح�شن �شاملني �شعيد العواين وهي عبارة عن منقوالت 
للمنقوالت  التقديرية  والقيمة  النخيل  مبنطقة  الكائن  العربي  ال�شيف  مطعم 
بتاريخ 2018/6/27 عن  اربعة ع�شر االف وت�شعمائة وع�شرة درهم   )14910( درهم 

طريق �شركة االإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا. 
فعلى من يرغب باال�شراك او االعرا�س او االطالع الدخول على املوقع االلكروين 
ل�شركة االإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae اأو مراجعة دائرة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
  رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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عربي ودويل
الوليات املتحدة تت�سدر طلبات اللجوء يف 2017 

•• باري�س-اأ ف ب:

والتنمية  التعاون  دول منظمة  املا�شي  العام  املتحدة  الواليات  ت�شدرت 
اأملانيا  على  متقدمة  اإليها،  اللجوء  طالبي  عدد  حيث  من  االقت�شادية 
للمنظمة  تقرير  ك�شف  ما  على   ،2013 منذ  الطليعة  يف  كانت  التي 
العام  ال��راأي  “جتاهل قلق”  وا�شنطن على عدم  االأربعاء وح�س  �شدر 

حول مو�شوع الهجرة احل�شا�س.
وازدادت طلبات اللجوء بن�شبة %26 يف الواليات املتحدة العام املا�شي 
تقريرها  املنظمة يف  اأو�شحت  ما  األ��ف طلب، بح�شب   330 اإىل  لت�شل 
“اآفاق حركات الهجرة الدولية” ال�شادر يف وقت تعتمد اإدارة الرئي�س 
اأث��ار موجة  احل��دود  الت�شدد على  بالغ  ترامب خطا  دونالد  االأم��ريك��ي 

القادمني  اأهلهم  عن  االأط��ف��ال  ف�شلها  على  احتجاجا  معممة  ا�شتنكار 
تراجعا  اأملانيا  �شجلت  ذل��ك،  مب���وازاة  ال��ب��الد.  اإىل  �شرعية  غ��ري  ب�شفة 
بن�شبة %73 يف طلبات اللجوء باملقارنة مع الرقم القيا�شي يف 2016، 
اإيطاليا  وتليها  التقرير.  بح�شب  طلب،  األ��ف   198 اإىل  العدد  ليتدنى 

127 األف طلب ثم تركيا 124 األفا وفرن�شا 91 األفا.
وتلقت دول املنظمة معا 1،64 مليون طلب يف 2017 ، بح�شب املنظمة، 
اأي  األف �شوري يقيمون يف تركيا بدون تقدمي   550 اإىل ذلك  ي�شاف 
�شتيفانو  املنظمة  يف  االجتماعية  ال�����ش��وؤون  مدير  وي��وؤك��د  جل��وء.  طلب 
الالجئني”  اأزم��ة  ذروة  عن  نبتعد  “اإننا  التقرير  مقدمة  يف  �شكاربيتا 
حني كان التحدي االأكر تقدمي امل�شاعدة العاجلة، لندخل يف “مرحلة 
ب��اأن ذلك يقرن  لكنه حذر  الالجئني.  االأولوية لدمج  حيث  معقدة” 

ب�”حتديات” الأن “اأزمة الالجئني زادت من خماوف الراأي العام حيال 
املنافع املن�شوبة حلركة الهجرة«.

وحتاول منظمة التعاون والتنمية االقت�شادية الأول مرة تقييم عواقب 
توافد الالجئني على �شعيد الوظائف، م�شرية اإىل اأن الدرا�شات ال�شابقة 
خل�شت اإىل تاأثري “متوا�شع” على املدى البعيد على �شوق العمل، ما 

“ي�شتثني على االأرجح اأي خطر بح�شول انعكا�شات �شلبية«.
بن�شبة  القريب  امل��دى  على  ي��زداد  قد  العمل  �شن  يف  ال�شكان  ع��دد  لكن 
ويف اأملانيا، فاإن عدد العاطلني عن  “%0،4 بحلول دي�شمر 2020”. 
العمل قد “يزداد بحواىل %6«. ويف الدول التي �شهدت “تدفق الجئني 
كثيفا” مثل ال�شويد واأملانيا والنم�شا، فاإن التاأثري �شيكون “اأكر” لدى 
الرجال  �شيما  وال  العمل،  �شوق  الالجئني يف  مع  تتناف�س  التي  الفئات 

ذوي م�شتوى التعليم املتدين. وحذرت املنظمة باأنه “حتى لو كانت هذه 
الفئة الفرعية من ال�شكان حمدودة ن�شبيا، فاإن تراجعا جديدا الأدائها 
يف �شوق العمل على ارتباط بالتناف�س مع الالجئني قد يوؤدي اإىل تراجع 

حاد يف الراأي العام حيال تاأثري الالجئني املعتدل على االقت�شاد«.
اإال اأنه “ال بد من دعم الراأي العام للحفاظ على نظام اللجوء االأوروبي 
بح�شب  عامة(”،  ب�شورة  )وامل��ه��اج��ري��ن  لالجئني  رف�����س  اأي  وت���دارك 
املنظمة. وبالرغم من اأن التقرير اأعد منذ اأ�شهر، اإال اأنه يعطي خلفيات 
اأوروب��ا، يف وقت ت�شاعف  للم�شائل التي تثري حاليا انق�شامات حادة يف 
احلركات ال�شعبوية املواقف املعادية للمهاجرين، ويف ظل اأزمة خطرية 
“اأكواريو�س”  �شفينة  ا�شتقبال  اإي��ط��ال��ي��ا  رف�����ش��ت  ب��ع��دم��ا  اأوروب�����ا  ت��ه��ز 

واملهاجرين الذين اأغاثتهم يف املتو�شط.

لي�شت حم�شنة �شد اأزمة حكومية 
حقيقية. 

عن لوبوان

امل�شيحي  االحت����������اد  واف��������ق  ل����ئ����ن 
االجتماعي على و�شع املاء يف نبيذه 
ف���رة زمنية،  امل�����ش��ت�����ش��ارة  واإع���ط���اء 
ال��ت��ي مت����ّزق مع�شكر  ف����اإن االأزم�����ة 
اأبعد ما تكون  املحافظني يف برلني 

عن نزع فتيلها. 
بني  امل������ن������اخ  ب����ل����غ  ان  ي�������ش���ب���ق  مل 
ال�������ش���ري���ك���ني ه������ذه ال�����درج�����ة من 
املهاجرين  ق�شية  وحتتل  ال��ت��وت��ر، 
قلب اجلدل الذي يزعزع التحالف 
ال���ت���ق���ل���ي���دي ب�����ني ح������زب االحت������اد 
واالحت���اد  امل�شيحي  ال��دمي��ق��راط��ي 
نفعل  م���اذا  االج��ت��م��اع��ي:  امل�شيحي 
ت�شجيلهم  الذين مت  الالجئني  مع 
اآخ��ر من االحت��اد االأوروبي،  يف بلد 
زال���وا يجربون حظهم  وال��ذي��ن م��ا 
اأملانيا؟ يطالب هور�شت زيهوفر  يف 
ب��ح��ل ج����ذري ت��ف��ر���ش��ه اأمل��ان��ي��ا على 
اأي �شخ�س.  حدودها دون ا�شت�شارة 
يجب اإعادة توطني هوؤالء “ال�شياح 
وال  احل�������دود،  ع��ل��ى  املهاجرين” 
االأرا�شي  اقدامهم  تطاأ  الن  جمال 
هور�شت  ي��ق��ول  “هذه،  االأمل���ان���ي���ة. 
زي���ه���وف���ر، خ���ط���وة اأ����ش���ا����ش���ي���ة حلل 

يعد  ومل  م�شرك”.  اأوروب�����������ي 
انتظار  يف  ي��رغ��ب��ون  ال���ب���اف���اري���ون 
ح�����ش��ن ن��ي��ة اجل�����ريان االأوروب����ي����ني 
االأحوال  كل  يف  يتمكنوا  لن  الذين 

من التو�شل اىل اتفاق.

م�شاورات باأق�شى �شرعة
احل�����زب  احل������زب������ني،  ق������ي������ادات  اإن 
برلني،  يف  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�شيحي 
االجتماعي  امل�����ش��ي��ح��ي  واالحت�������اد 
ت�شوية  اىل  ت��و���ش��ال  م��ي��ون��ي��خ،  يف 
ت�شمح  ان��ه��ا  اال  ���ش��يء،  اأي  حت��ل  ال 
القليل  ب��ك�����ش��ب  م���ريك���ل  الأجن���ي���ال 
من الوقت، والت�شاور بن�شق �شريع، 
القمة  قبل  �شركائها  مع  بالتتايل، 
االأوروب���ي���ة يف ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر. اأول 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ك���ان  حم�����اور: 
الثالثاء.  ب��رل��ني  اإىل  و���ش��ل  ال���ذي 
وبعد مفاو�شات ماراثونية لت�شكيل 
يف  اأمل��ان��ي��ا  تغرق  ائتالفية،  حكومة 
تريد  ال  اأن��ه��ا  ي��ب��دو  �شيا�شية  اأزم���ة 
اأن تنتهي، وهو خر �شيئ للرئي�س 
اأملانيا  اإىل  يحتاج  ال��ذي  الفرن�شي، 
ل���دف���ع م�����ش��روع��ه االأوروب���������ي. بعد 

القادم.  اأك��ت��وب��ر   14 يف  ان��ت��خ��اب��ات 
االجتماعي،  امل�����ش��ي��ح��ي  واحل������زب 
منذ  ����ش���ري���ك  دون  ي�������ش���ود  ال�������ذي 
احل������رب ع���ل���ى ه�����ذه امل��ن��ط��ق��ة ذات 
اأغلبيته  ي��ف��ق��د  ق��د  اخل�����ش��و���ش��ي��ة، 
بالتهديد  احل��زب  وي�شعر  املطلقة. 
ح�شد  اذ  ميينه،  على  املناف�شة  من 
املانيا،  اأج������ل  م����ن  ال���ب���دي���ل  ح�����زب 
احلزب ال�شعبوي اليميني املتطرف 
اجلديد، الكثري من اأ�شوات االحتاد 
امل�شيحي االجتماعي يف االنتخابات 
�شبتمر  يف  ج��رت  التي  الت�شريعية 
املا�شي. وقد اأعلن هور�شت زيهوفر 
اأنه �شيتخذ من االن التدابري حتى 
اإىل احلدود  ال��الج��ئ��ني  ط���رد  ي��ت��م 
االأمل��ان��ي��ة ب��داي��ة م��ن غ��رة يوليو يف 

حال ف�شل القمة االأوروبية.
ترف�س امل�شت�شارة اأي اجراءات اآلّية 
يف حال ف�شل القمة االأوروبية، وترى 
التفاو�س.  اإع��ادة  انه �شيكون عليها 

تود  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  قابلت  اأن 
اأجنيال مريكل موا�شلة م�شاوراتها 
ال����ث����ن����ائ����ي����ة م�������ع ال����ن����م���������ش����اوي����ني 
واالإي�����ط�����ال�����ي�����ني وال����ي����ون����ان����ي����ني. 
�شبيل  ال  للم�شت�شارة،  فبالن�شبة 
الأن ت�شري اأملانيا مبفردها وتخاطر 
ي�����ش��ع��ب على  اأزم������ة  ب��ال��ت�����ش��ب��ب يف 
التعايف  اأ���ش��اًل،  ال�شعيفة  اأوروب�����ا، 
مل  م�شرًكا  ح��اًل  تريد  اإنها  منها. 
ي��ع��د ي�����ش��دق��ه ال���ب���اف���اري���ون: كيف 
املفاو�شات  هذه  تنتهي  اأن  تريدون 
يف غ�شون اأ�شبوعني، كما ي�شريون، 
االأوروب������ي  ال��ت�����ش��ام��ن  اأن  ح���ني  يف 
الثالث  ال�������ش���ن���وات  يف  ي��ن��ج��ح  مل 

االأخرية؟

ملل من االنتظار
لقد مّل هور�شت زيهوفر من انتظار 
االآخرين،  االأوروب���ي���ني  ن��ي��ة  ح�شن 
اجراء  �شت�شهد  بافاريا،  ان  خا�شة 

بني االحتاد امل�شيحي الدميقراطي 
االجتماعي  امل�����ش��ي��ح��ي  واالحت�������اد 
واأملانيا  احل��ل،  عن  بعيدة  البافاري 

والقرار النهائي ال يعود اإىل وزير، 
وامن��ا اإىل امل�شت�شارة.     ال اأح��د يف 
اخل�شومة  االأوه���ام:  ت�شكنه  برلني 

االن�شباط،  اىل  وزيرها  دعت  وقد 
امل�شاألة  ن��ظ��ره��ا،  وج��ه��ة  م���ن  الأن، 
�شالحيات،  تقا�شم  ق�شية  هي  هنا 

يف �شباق �شد ال�شاعة:

مريكل: املهمة امل�ستحيلة لعداءة امل�سافات الطويلة...!
اخل�شومة بني احلزبني ال�شقيقني بعيدة عن احلل, واأملانيا لي�شت حم�شنة �شد اأزمة حكومية حقيقية

مريكل.. هل هو �شباق احلواجز االخري؟

احلل االوروبي مفتاح االزمة و�شببها الهجرة.. حمور اخل�شومة واخلالف

البديل من اجل املانيا يهدد عر�س احلزب البافاري يطالب هور�شت زيهوفر بحل جذري تفر�شه اأملانيا

حتتل ق�سية املهاجرين قلب اجلدل الذي 
يزعزع التحالف التقليدي بن املحافظن

يطالب هور�ست زيهوفر بحل جذري تفر�سه 
اأملانيا على حدودها دون ا�ست�سارة اأي �سخ�س

يخ�سى احلزب امل�سيحي الجتماعي اأن يفقد 
اأغلبيته املطلقة يف معقله يف انتخابات اكتوبر

ترف�س مريكل اأن تنفرد اأملانيا بالقرار 
وتت�سّبب يف اأزمة ي�سعب على اأوروبا التعايف منها

•• الفجر – خرية ال�شيباين

امل�شيحي  احلــــزب  بـــني  الــقــطــيــعــة  تـــفـــادي  مت 
امل�شيحي  االحتاد  البافاري  وجناحه  الدميقراطي 
منح  املــطــاف,  نهاية  يف  باأعجوبة.  االجتماعي 
حزب  ورئي�ش  الداخلية  وزيــر  زيهوفر,  هور�شت 
مهلة  املــحــافــظ,  االجتماعي  امل�شيحي  االحتـــاد 
ع�شر  خم�شة  مريكل  اأجنــيــال  ــام  ام للم�شت�شارة: 
ق�شية  حول  اتفاق  واإبــرام  امل�شكلة  لتجاوز  يوًما 
الالجئني مع �شركائها االأوروبيني. ويفرت�ش اإيجاد 
اأبعد تقدير يف القمة االأوروبية نهاية  احلل على 

ال�شهر.

رو�سيا حتذر من خطط ترامب ب�ساأن الهيمنة على الف�ساء  •• مو�شكو-اأ ف ب:

ب�شاأن  قلقها  عن  ام�س  رو�شيا  اعربت 
دونالد  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  دع�����وة 

قوة  الإن�شاء  وخططه  الف�شاء  ا�شتك�شاف  على  الهيمنة  اىل  ب��الده  ترامب 
ع�شكرية جديدة حتت ا�شم “ قوة الف�شاء«.

وقالت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية الرو�شية ماريا زاخاروفا يف موؤمتر 
“الحظت تعليمات الرئي�س االمريكي .. لف�شل القوات  �شحايف ان رو�شيا 
للقلق  اث��ارة  االأك��ر  “االمر  ان  م�شيفة  اجلوية”  ال��ق��وات  عن  الف�شائية 
الهيمنة االمريكية يف  الهدف من تعليماته اي �شمان  يف هذه االنباء هو 

الف�شاء«.

الف�شاء  يف  االم����ريك����ي  ال��ع�����ش��ك��ري 
هناك  ا�شلحة  ظهور  بعد  “خ�شو�شا 
لال�شتقرار  مزعزع  تاأثري  له  �شيكون 
اال����ش���رات���ي���ج���ي واالم������ن ال������دويل«. 
ان  يجب  الف�شاء  ان  وتقول  معار�شا”  موقفا  “تتبنى  رو�شيا  ان  واك��دت 
ي�شتخدم الأهداف �شلمية. وقالت انه رغم ان رو�شيا لديها ما ي�شمى “قوات 
الف�شاء” اإال ان ن�شاطاتها دفاعية بحتة. وتعتر ابحاث الف�شاء واحدا من 

املجاالت القليلة الذي تتعاون فيه رو�شيا والواليات املتحدة.
ويعمل رواد الف�شاء من البلدين معا يف حمطة الف�شاء الدولية، ويعتمد 
هذا املختر الف�شائي على عمليات االطالق الف�شائية من قاعدة بايكونور 

الرو�شية.
 

رئي�س جنوب ال�سودان يتوجه اإىل اإثيوبيا 
 •• جوبا-رويرتز:

توجه رئي�س جنوب ال�شودان �شلفا كري ام�س اإىل اإثيوبيا الإجراء حمادثات 
يف  الدائرة  االأهلية  احل��رب  الإنهاء  تهدف  م�شار  ريك  املتمردين  زعيم  مع 
جنوب ال�شودان منذ خم�س �شنوات والتي اأ�شفرت عن مقتل ع�شرات االآالف 
من املدنيني. وهذه املحادثات هي االأوىل بني كري وم�شار منذ انهيار اتفاق 

لل�شالم بني احلكومة واملتمردين بقيادة م�شار يف اأغ�شط�س اآب 2016.
وقالت اأوت دنق الع�شو الكبري يف وفد كري قبل مغادرة جوبا عا�شمة جنوب 
اإيجاد  اأفريقيا  �شرق  يف  للتنمية  احلكومية  الهيئة  جتمع  “قرر  ال�شودان 

الدعوة حلوار مبا�شر بني رئي�شنا وريك م�شار«.

اأمريكا االأوىل يف  “�شتبقى  ابي�س  البيت  وقال ترامب االثنني يف كلمة يف 
بلد  اأي  اأو  رو�شيا  اأو  ال�شني  علينا  تتفّوق  اأن  نريد  “ال  واأ�شاف  الف�شاء«. 
اآخر، لطاملا كّنا املهيمنني، �شتوا�شل اإدارتي حمل �شعلة بلدنا ك�شاحب املركز 
االأّول يف غزو الف�شاء«. ودعا وزارة الدفاع اىل اإن�شاء “قوة ف�شائية” جديدة 
لت�شبح الفرع ال�شاد�س يف اجلي�س االمريكي رغم ان ذلك يتطلب موافقة 
الكونغر�س. وحذرت زاخاروفا من ان الواليات املتحدة “تعد خططا لو�شع 
ان  وقالت  هناك”.  ع�شكري  عمل  �شن  احتمال  بهدف  الف�شاء  يف  ا�شلحة 
“ذلك ال ي�شتند اىل ا�شتنتاجات بل انه فهم للوقائع«. واو�شحت ان احل�شد 
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العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
انذار عديل بالن�سر 
   رقم 2018/3963   

املحرر  رق��م  وك��ال��ة  ال�شعود مب��وج��ب  اب��و  م  ميثله / حممد �شفيق  م  ذ  ���س   - ل��ل��ع��ق��ارات  ال��زاج��ل    : امل��ن��ذر 
املحرر  رق����م  م�����ش��دق��ة  وك���ال���ة  مب��وج��ب  ت�����ش��ويل  ادري�������ش���ي  رج����اء   / ومي��ث��ل��ه   )2014/1/164695(
)2017/1/174939( - عنوانه  : دبي - انرنا�شيونال �شيتي احلي الفرن�شي بناية P20 حمل رقم 

 0555564669  : ت  االوىل  ور�شان   14
املنذر اليها : املاز للخدمات الفنية - �س ذ م م 

عنوانه : النهدة بناية اجلابري �شقة رقم 607A رقم االر�س : 175-232  الق�شي�س 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة االخالء التام للعقار )بناية اجلابري �شقة A607(  و �شداد قيمة االيجار 
امل�شتحقة باال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ  ن�شر هذا االنذار 
واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة االيجارية 
وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا فى ذلك اللجوء اىلال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

انذار عديل بالن�سر 
   رقم 2018/3965   

املحرر  رق��م  وك��ال��ة  ال�شعود مب��وج��ب  اب��و  م  ميثله / حممد �شفيق  م  ذ  ���س   - ل��ل��ع��ق��ارات  ال��زاج��ل    : امل��ن��ذر 
املحرر  رق����م  م�����ش��دق��ة  وك���ال���ة  مب��وج��ب  ت�����ش��ويل  ادري�������ش���ي  رج����اء   / ومي��ث��ل��ه   )2014/1/164695(
)2017/1/174939( - عنوانه  : دبي - انرنا�شيونال �شيتي احلي الفرن�شي بناية P20 حمل رقم 

 0555564669  : ت  االوىل  ور�شان   14
املنذر اليه : جرين مودلينج للمقاوالت - �س ذ م م - عنوانه : املحي�شنة 2 - �شنابور �شكن عمال 5 غرف دبي 

االإمارات العربية املتحدة رقم االر�س 2640661 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة االخالء التام للعقار ) �شكن عمال - 5 غرف(  و �شداد قيمة االيجار امل�شتحقة 
باال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ  ن�شر هذا االنذار واال �شي�شطر 
املنذر التخاذ االجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة االيجارية وم�شاريف 
الكهرباء واملياه مبا فى ذلك اللجوء اىلال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

انذار عديل بالن�سر 
   رقم 2018/3964   

املحرر  رق��م  وك��ال��ة  مبوجب  ال�شعود  اب��و  �شفيق  حممد  ميثله/  و  ال�شاعر  علي  م�شطفى  حممد    : امل��ن��ذر 
املحرر  رق����م  م�����ش��دق��ة  وك���ال���ة  مب��وج��ب  ت�����ش��ويل  ادري�������ش���ي  رج����اء   / ومي��ث��ل��ه   )2017/1/178851(
)2017/1/174939( - عنوانه  : دبي - انرنا�شيونال �شيتي احلي الفرن�شي بناية P20 حمل رقم 

 0555564669  : ت  االوىل  ور�شان   14
املنذر اليه :  ا�س ايه ان العاملية لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة - �س ذ م م  

عنوانه : انرنا�شونال  �شيتي احلي االيطايل مبنى u24  �شقة رقم g15 ور�شان االوىل 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة االخالء التام للعقار )مبنى u24  �شقة رقم g15(  و �شداد قيمة االيجار 
امل�شتحقة باال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ  ن�شر هذا االنذار 
واال �شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة االيجارية 
وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا فى ذلك اللجوء اىلال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/571  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-ن����دى ب��ن��ت ح�شني ال�����ش��ك��راين  جم��ه��ول حمل 
العطور وميثله / ماجد  العود لتجارة   امل�شتاأنف /هند   ان  االقامة مبا 
�شعيد حمد اجلالف ال�شهويهي   قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم : 2017/7234 عمايل جزئي بتاريخ 2018/3/10    وحددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  �شباحا    11.00 ال�شاعة    2018/7/5 املوافق  اخلمي�س   يوم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/1484  جتاري جزئي              
�شينغ  م  2-�شاتفيندر  م  ذ  اي�شت - �س  املدعي عليه / 1-�شيجما انربراي�شز ميدل  اىل 
براديب  جيفان    -3 م   م  ذ  �س   - انتريبرايز  الريحان  ع��ود   -3 �شينغ  مقار  �شينغ  جيان 
امرو�س رودريجو�س  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية الوطني - 
فرع دبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والت�شامم مببلغ وقدره )185135 درهم(  ت�شمني عليهم بالت�شامن والت�شامم والر�شوم  
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق الواقع 
يف 2014/11/20 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2018/6/24  
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/703  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- اقم�شة فيفا - �س ذ م م 2-فيفا �شتار للتجارة العامة - �س ذ م م 3-هاري�س 
امرناين  فيكرام  5-ك���ريان  ام��رن��اين  هاري�س  ام��رن��اين  هاري�س  4-ف��ي��ك��رام  ام��رن��اين  ناريندا�س 
�شوالين ليالرام 6-فيفا فين�شور - �س م ح 7-فيفا انرنا�شونال - م م ح  جمهويل حمل االقامة 
ابراهيم اجلرمن  ا�شماعيل  / علي  دبي وميثله  - فرع  الوطني  الفجرية  بنك  املدعي/   ان  مبا 
والت�شامم   بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد     -
تاريخ   م��ن   %8 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(  وق���دره )34500  مببلغ 
االثنني   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى   2018 12 فراير  ال��واق��ع يف  اال�شتحقاق 
املوافق  2018/7/9  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1923   تنفيذ جتاري  
احمد  جمهول حمل  �شهيل عبداهلل حممد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
 / ع وميثله  م  �س  الهالل  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  االقامة مبا 
علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )45712.55( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/2474  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- دن�����داري ل��ل��ت��ج��ارة - ���س م ح  جم��ه��ول حمل 
م  م  ذ  ���س  العامة-  وال��ت��ج��ارة  للتقنية  ل��وت��اه   / امل�شتاأنف  ان  االق��ام��ة مب��ا 
ا�شتاأنف   احلكم  اآل علي - قد  الناخي  وميثله / عبداهلل خمي�س غريب 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2017/2478 جتاري جزئي  وح��ددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2018/7/2 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
 لدى حمكمة دبي البتدائية 

الق�سية رقم )2018/75( نزاع تعيني خربة  عقاري
املرفوعة من / فالكن �شتي اوف وندورز - �س ذ م م 

�شد كال من / املا�شة ميدل اي�شت انف�شتمنت ليمتد - حممد علي نوراين 
املتنازع �شدهما / املا�شة ميدل اي�شت انف�شتمنت ليمتد - حممد علي نوراين 

مدعوين حل�شور اجتماع اخلرة احل�شابية املقررة عقده  الثانية ع�شر ظهرا يوم 
االربعاء املوافق 2018/6/27 وذلك  مبقر مكتب اخلبري الكائن بدبي - �شارع ال�شيخ 
بناية   - للعطالت  االإمارات  التجاري - خلف  - مقابل حمطة مرو اخلليج  زايد 
بري�شم - بجوار اومنيات 1 - مكتب حممد �شعيد ال�شبلي لتدقيق احل�شابات - الطابق 
يف  ترغبون  التي  امل�شتندات  كافة  معكم  م�شطحبني    607 رقم  مكتب   - ال�شاد�س 

تقدميها للخبري. 
اخلبري احل�سابي  /  حممد �سعيد ال�سبلي 
رقم القيد : 135  

اإعالن بالن�سر 

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
انذار عديل بالن�سر 
   رقم 2018/3970   

املنذر :  �شرار حممد ابوزعالن 
بوكالة املحامي / يون�س غريب �شعبان 
املنذر اليه : عبد ال�شالم حممد قا�شم 

املو�شوع : 
ال�شيكات  مبالغ  �شدادكم  ب�شرورة  مطالبا  االن��ذار  بهذا  اليكم  يتوجب  املنذر 
تاريخ  اي��ام من   8 اق�شاه  البالغ قدرها مبلغ )576.000( درهما يف موعد 
يف  ال��الزم��ة  القانونية  االج����راءات  باتخاذ  �شنقوم  واال   ، االن���ذار  لهذا  الن�شر 

مواجهتكم مع حتميلكم ر�شوم املحاكم واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/22 عقاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1-  فيليب مايكل لويد  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/4/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك 
ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ 13.870.588.87 دره )ثالثة ع�شرة مليون وثمامنائة و�شبعون الف وخم�شمائة 
وثمانية وثمانون درهم و�شبعة وثمانون فل�س( والفوائد بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
احلا�شل يف 2018/1/6 وحتى متام ال�شداد ، مع الزامه بامل�شاريف ومبلغ  الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اإعادة اإعالن  مدعي عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/673 احوال نف�س م�سلمني
اىل املدعي عليه /1- عمر عبد املطلب حممد طاهر  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ اح�شان الزبري مبلول عبداهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى 
العدة  نفقة  يف  املتمثلة  ال�شرعية  حقوقها  املدعية  وت�شليم  والهجر  لل�شرر  طالق 
ونفقة املتعه ونفقة �شابقة من تاريخ االمتناع عن االنفاق. وحددت لها جل�شة يوم  
االربعاء  املوافق  2018/7/11   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )7( يف مبنى االحوال 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القرهود  مبنطقة  ال�شخ�شية 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/152  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ار�شتقراط �شتار لتطوير العقارات - �س ذ م م   جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ���ش��رك��ة ت��ط��وي��ر جم��م��ع دب���ي لال�شتثمار - ذ م 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الرئي�شي  حممد  ح�شن  جمعه  ح�شن   / وميثله  م 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2.658.646.52 درهم( 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
Ch1.B.8  لذا فاأنت  االحد  املوافق  2018/7/1  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/289   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- �شركة تورت�س �شليكت ليمتد  جمهول 
فرحان  جابر  التنفيذ/�شعد  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/153 عقاري 
كلي واملعدل باال�شتئناف رقم 2017/245 ا�شتئناف عقاري 
 ، دره��م   )2196582.29( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،

�شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2551  ل�سنة 2017    
اىل املحكوم عليه / حمد حممد ربيعه ال�شويهي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدارية قد ا�شدرت بحقكم حكما  
بتاريخ  2016/3/13  يف الق�شية رقم 3628 ل�شنة 2015 مدين جزئي بالزامكم بدفع مبلغ 
وقدره )151287( درهم ، باال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ املطالبة يف 

2017/11/17 وحتى ال�شداد التام.  ل�شالح املحكوم له/ البنك العربي املتحد - �س م ع 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1580   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة كيلي للمقاوالت - ذ م م  جمهول حمل 
 االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة عقار للخدمات الفنية - ذ م م   
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )800869.1( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني  

 عن طريق الن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم  2017/422  راأ�س اخليمة 

وثيقة  العقار  بيع   التنفيذ عن  دائ��رة   - االبتدائية  راأ���س اخليمة  تعلن حممكة 
�شبعمائة  فقط  دره��م   )700000( للعقار  التقديرية  والقيمة   1993/4516 رق��م 
باملزاد  خ��ك��اك  ع��ب��داهلل ح�شن   / امل���رح���وم  ل��ورث��ة  وال��ع��ائ��د ملكيتها  دره���م  ال���ف 
العلني بتاريخ 2018/6/27 وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ، علما باأن 
االعرا�س  او  باال�شراك  يرغب  من  فعلى   - نقدا  تدفع    %20 التاأمني  قيمة 
ل�����ش��رك��ة االإم�������ارات للمزادات امل���وق���ع االل���ك���روين  ال���دخ���ول ع��ل��ى   او االط�����الع 
 www.emiratesauction.ae اأو مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام 

الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
  رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني  

 عن طريق الن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم  2018/67  راأ�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع  العقار وثيقة رقم 1976/4063 
 )2407500( للعقار  التقديرية  والقيمة  واالبنية  واملناول  االر�س  �شاملة  الغب  مبنطقة 
الف وخم�شمائة درهم  والعائدة ملكيتها لورثة  درهم فقط مليونان واربعمائة و�شبعة 
املرحوم / عبداهلل حممد الهيا�س باملزاد العلني بتاريخ 2018/6/27 وذلك يف متام ال�شاعة 
الثانية ع�شر ظهرا، علما باأن قيمة التاأمني 20%  تدفع نقدا - فعلى من يرغب باال�شراك 
للمزادات االإم���ارات  ل�شركة  االلكروين  املوقع  على  الدخول  االط��الع  او  االعرا�س   او 
 www.emiratesauction.ae اأو مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي 

وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
  رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/2524   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك دبي اال�شالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم- بناية ال�شعلة 
املنفذ �شده : احمد حبيب ح�شن احمد - واآخرون 

عنوانه :   اإم��ارة ال�شارقة - منطقة وا�شط - �شارع ال�شيخ  خالد بن خالد القا�شمي - مقابل امل��رور اجلديد - فيال رقم 
باحكيم  عادل  رائد   : �شده  املنفذ   - حممد  ح�شن  حبيب  احمد   : �شده  املنفذ    -  319

انه يف يوم  االربعاء املوافق 2018/6/27  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
بيع العقار : بالكامل - رقم االر�س : 284 - املنطقة : اجلداف - رقم البلدية : 326-1253 - امل�شاحة : 1193.43 

مر مربع القيمة التقديرية : 15.415.153 درهم ويباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2016/2524   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك دبي اال�شالمي - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم- بناية ال�شعلة 

املنفذ �شده : احمد حبيب ح�شن احمد - واآخرون 
عنوانه :   اإم��ارة ال�شارقة - منطقة وا�شط - �شارع ال�شيخ  خالد بن خالد القا�شمي - مقابل امل��رور اجلديد - فيال رقم 

باحكيم  عادل  رائد   : �شده  املنفذ   - حممد  ح�شن  حبيب  احمد   : �شده  املنفذ    -  319
انه يف يوم  االربعاء املوافق 2018/6/27  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
بيع العقار : بالكامل - رقم االر�س : 284 - املنطقة : اجلداف - رقم البلدية : 326-1253 - امل�شاحة : 1193.43 

مر مربع القيمة التقديرية : 15.415.153 درهم ويباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      
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العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2016/2524   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك دبي اال�شالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم- بناية ال�شعلة 
املنفذ �شده : رائد عادل باحكيم  واآخرون 

عنوانه :  اإمارة ابوظبي - منطقة امل�شرق - حي ال�شفارات - فيال رقم 2  
5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال  انه يف يوم  االربعاء   املوافق  2018/6/27  ال�شاعة 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 

ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : اأو�شاف العقار : - 
 : امل�شاحة   -  1253-326  : البلدية  رق��م   - اجل���داف   : املنطقة   -  284  : االر����س  رق��م   - بالكامل  العقار  بيع 

عطاء.  العلى  ويباع  درهم   15.415.153  : التقديرية  القيمة  مربع  مر   1193.43
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ بيلدتيك للمقاوالت �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2018/7/2 يف ال�شاعة 8.30 �شباحا يوم االثنيني 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث 

�شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 5204/2018 
5227/2018

م
1
2

ا�شم املدعي
 جهاد ميا حممد ابو طاهر ميا

جهانكري مياه قدو�س مياه 

مبلغ املطالبة
35300 درهم + تذكرة العودة 
34237 درهم + تذكرة العودة

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
  انذار عديل بالن�سر

رقم 3967/ 2018
املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 

املنذر اليه : فوزي انرنا�شيونال للتجارة العامة - ذ م م - جمهول حمل االقامة 
الغري  االيجارية  امل�شتحقات  ب�شداد  الن��ذاره  اليه  املنذر  اىل  االن��ذار  هذا  املنذر  ير�شل 
مدفوعة واملبالغ جراء الفرة التي تلت انتهاء العقد  املر�شدة بذمته املنذر اليه يف 
ي��وم وه��ي كالتايل : مبلغ / 23978 / دره��م من تاريخ االمتناع عن الدفع  خ��الل 30 
الواقع يف 2018/4/8 ، ولغاية تاريخ 2018/6/8 ، ا�شافة ي�شتحق من بدل ايجار وحتى 
العائدة  ام(   03( للمكتب  ا�شغالكم  نتيجة   ، بذمتكم  املرتب  الفعلي  التخلية  تاريخ 
ال�شقة  القانونية يف مواجهتكم الخالء   ، ملكيته للمنذر واملوؤجر من قبله ل�شاحلكم 
املذكورة مع واإال �شن�شطر اآ�شفني التخاذ االجراءات حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك  

من الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

  انذار عديل بالن�سر
رقم 3958/ 2018

املنذر : �شيمو�س جلي�شون 
املنذر اليه : خط ال�شحراء للنقل - �س ذ م م 

)جمهول حمل االقامة( 
املو�شوع : - 

ومبوجب هذا االنذار فان املنذر يخطركم ب�شرورة االخالء بتاريخ 2019/6/1 
او قبل ذلك طبقا ملواد القانون او بعد م�شى مده عام من ا�شتالم االنذار ويف 
حال عدم االلتزام �شوف ي�شطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 
وامل�شاريف  ال��ر���ش��وم  ك��اف��ة  اىل  ذل��ك  وا���ش��م��ال  املخت�شة  اجل��ه��ات  ام���ام  بحقكم 

االخرى امل�شتوجبه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

التعليمية  الف�شول  امتحانات  ق��رب  م��ع  كعادته 
مقره  ويف  حاليا  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  ينظم 
مب��ن��ط��ق��ة ���ش��م��ن��ان ي��وم��ي��ا جم��م��وع��ة م���ن درو����س 
التقوية واحللقات التعليمية لالعبيه من طالب 
املراحل التعليمية املختلفة بغية توفري مناخ ثقايف 
ريا�شي ورغبة يف متكني الريا�شيني بالنادي من 
وتخطي  الدرا�شية  الدرجات  اأعلى  اإىل  الو�شول 

ال�����ش��ع��وب��ات االم��ت��ح��ان��ي��ة. وت��ع��د درو�����س التقوية 
امل�شتوى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ورف����ع  امل����د  اإح�����دى و���ش��ائ��ل 
املنت�شبني  ال���ن���ادي  ل��الع��ب��ي  وال��ع��ل��م��ي  ال��درا���ش��ي 
من  تهدف  كونها  الريا�شية  الفرق  خمتلف  اإىل 
التعليمية  اإىل تلبية متطلبات الالعبني  خاللها 

.
 ويلتحق بدرو�س التقوية العبي النادي من كافة 

الفرق الريا�شية الفردية واجلماعية من خمتلف 
ن�شبة  بهدف  رفع  ال�����ش��ن��ي��ة  وامل���راح���ل  االأل���ع���اب 
امتحانات  العلمي  لالعبني  خالل  التح�شيل 

نهاية  العام الدرا�شي  2018-2017م.
درو�س  تنظيم  خ��الل  من  ال��ن��ادي  اإدارة  وحتر�س 
التقوية يف كافة املنهاج الدرا�شية اإىل جعل النادي 
بيئة جاذبة لالعبني واأولياء اأمورهم  و لتحقيق 

وال�شعي  الطلبة  لالعبني  تعليمية  رعاية  اأق�شى 
العام  نهاية  املعدالت مع  اأعلى  ل�شمان حتقيقهم 

الدرا�شي وتفوقهم الدرا�شي.
وتوا�شل اإدارة النادي مع نهاية كل ف�شل درا�شي اإىل 
تنظيم الدرو�س التعليمية ب�شورة دورية ويلتحق 
الطلبة  وترمي يف  الالعبني  ع��دد كبري من  بها 
جمملها اإىل تقدمي درو�س تقوية واإثراء يف جميع 

الدرا�شية من قبل نخبة من معلمي وزارة  امل��واد 
املتميزين  باإ�شراف  االأ�شتاذ  والتعليم  الربية 

جا�شر املحا�شي لكافة الالعبني.
نهاية  ام��ت��ح��ان��ات  ن��ه��اي��ة  اإىل  ال���درو����س  وت�شتمر 
ال�شهر  من  والع�شرين  ال�شابع  يف  الدرا�شي  العام 
واأولياء  من  الالعبني  ع���دد  واأب�����دى  اجل�����اري.  
نادي  الإدارة  ال��ن��ه��ج  ب��ه��ذا  اأمورهم   ارتياحهم 

الدائم  يوؤكد  حر�شها  والذي  الريا�شي  ال�شارقة 
بهذه  �شعادتهم  الالعبني  واأبدوا  م�شلحة  على 
ال����درو�����س ال���ت���ي ت�����ش��اع��ده��م يف م���راج���ع���ة امل����واد 
ح�شب  وا���ش��ح��ة  اأ�ش�س  علمية  ع��ل��ى  ال��درا���ش��ي��ة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��اي��ري وزارة 
من  مادة  لكل  الالزمة  املهارات  اكت�شاب  الطالب 

املواد املقررة.

رب���ع ���ش��اع��ة دم���رت اأح����الم امل�����ش��ري��ني التواقني 
لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  م�شرفة  نتيجة  لتحقيق 
ال�شوط  رو���ش��ي��ة مطلع  اأه����داف  ث��الث��ة  ال��ق��دم. 
و�شعت  ال��ث��الث��اء،  بطر�شبورغ  ���ش��ان  يف  ال��ث��اين 
وفتحت  التاأهل  مناف�شة  خ��ارج  باكرا  الفراعنة 
ب���اب ان��ت��ق��ادات ق��ا���ش��ي��ة وم��ت��ج��ددة ب��ح��ق املدرب 

االرجنتيني هكتور كوبر.
مباراة  يف  ب��االأخ��ط��اء  املعرفني  اأول  ك��وب��ر  ك��ان 
ه��ل��ل امل�����ش��ري��ون ق��ب��ل ب��داي��ت��ه��ا ل���ع���ودة جنمهم 
اأي��ار مايو  حممد �شالح، بعد غيابه منذ نهاية 
قال  االأي�شر.  الكتف  يف  القوية  اال�شابة  ب�شبب 
الدفاع  نح�شن  مل  كثريا،  “اأخطاأنا  االأرجنتيني 
يف  احل��ظ  ي�شعفنا  ومل  دقيقة   15 او   10 مل��دة 

الت�شجيل يف ال�شوط االول«.
 47 الدقيقتني  ب��ني  اأه���داف���ه  امل�شيف  و���ش��ج��ل 

و62. واأتى االأول خطاأ من قائد املنتخب اأحمد 
فتحي يف مرماه، والثاين بت�شديدة من ديني�س 
اأما  دزي��وب��ا.  اأرت��ي��م  م��ن  والثالث  ت�شرييت�شيف، 

هدف التقلي�س ف�شجله �شالح من ركلة جزاء.
ال�شابق وائ��ل جمعة  ال��دويل  ال��دف��اع  وفند قلب 
�شبورت”،  ان  “بي  قناة  تعليق عر  االأخطاء يف 
فاعتر ان “يف الهدف االول كان فتحي مندفعا 
بعد اإبعاد )احلار�س حممد( ال�شناوي الكرة من 

دون تفاهم مع )احمد( حجازي«.
�شريبة  الثاين  ال�شوط  يف  ندفع  “بداأنا  اأ�شاف 
توتر ال �شرورة له. اأخطاء عدم الركيز ناجمة 

عن االندفاع البدين واجلري الكبري«.
كاأ�س  اىل  كوبر م�شر  اأع��اد  �شنوات عجاف،  بعد 
افريقيا املتوجة بلقبها 7 مرات )رقم قيا�شي(، 
بعد غياب يف 2012 و2013 و2015، وبقي 

متقدما على الكامريون حتى اآخر ن�شف �شاعة 
بني  م�شر  و�شع  ال��ع��امل،  كاأ�س  ويف  النهائي.  يف 
يف  الثانية  م�شاركتها  منذ  االوىل  للمرة  الكبار 

.1990
االيطايل  وان��ر  اال�شباين  فالن�شيا  م��درب  لكن 
داع��م الجنازاته  ال�شابق خلق حالة جدلية بني 
ومنتقد الأ�شلوب دفاعي �شارم، يرره ابن الثانية 

وال�شتني بان “الكل ينظر فقط اىل النتائج«.
بيد ان اخل�شارتني اأمام االأوروغواي )�شفر1-( 
اأعادتا  احل���ايل،  امل��ون��دي��ال  يف   )3-1( ورو���ش��ي��ا 
بعد مباريات  ك��وب��ر،  االن��ت��ق��ادات بحق  ب��اب  فتح 
الناحية  م��ن  خ�شو�شا  مقنعة  غ��ري  حت�شريية 

الهجومية.
اأت���ت م��ن ح�شن �شحاته،  اأب���رز ه��ذه االن��ت��ق��ادات 
األقاب   3 ق��ام م�شر اىل  ال��ذي  امل��درب املخ�شرم 

وقال  و2010.  و2008   2006 يف  افريقية 
لقناة “دي ام �شي”، “تكلمنا كثريا عن خياراته. 
ه����و ي���ق���ول ان�����ه ع���ن���ي���د، ل���ك���ن ه���ن���اك تدخالت 

وجمامالت يف اختيار الالعبني«.
ت�شكيلته هو  راأ���س حربة وحيد يف  اختيار  وع��ن 
معظم  الغائب  حم�شن  م���روان  االه��ل��ي  مهاجم 
“مهاجم  �شحاتة  �شاأل  ال�شابته،  املا�شي  املو�شم 
واح������د؟ ك���ان���ت ح��ج��ت��ه دوم�����ا ان امل��ه��اج��م��ني ال 

ميلكون خرة دولية«.
بدوره  راأى  نا�شف  زكريا  ال�شابق  االأه��ل��ي  جنم 
املباريات”،  ادارة  يف  م�شكلة  ل��دي��ه  “كوبر  ان 
حم��م��ال االحت�����اد امل�����ش��ري ورئ��ي�����ش��ه ه���اين اأبو 
ا�شراتيجية  “و�شع خطة  ريدة م�شوؤولية عدم 

واهتمام بامل�شابقات واملنتخبات«.
عدد  يبلغ  التي  اي�شلندا  اىل  “فليذهبوا  اأ�شاف 

ن�����ش��م��ة، وي�����ش��اه��دوا كيف  ال���ف   350 ���ش��ك��ان��ه��ا 
وتعادلوا  العامل  كاأ�س  اىل  جتربتهم  اأو�شلتهم 

مع االرجنتني«.
اأبو  يف املقابل، حمل جنم مطلع االلفية حممد 
وق��ال حملل  الالعبني،  الدفاع عن  ل��واء  تريكة 
�شبكة “بي ان”، “قدمنا ع�شرين دقيقة كارثية 
الثاين كلفتنا ثالثة اهداف.  ال�شوط  يف بداية 
املباراة  ن��ه��اي��ة  يف  ي�شت�شلموا  مل  ال�����ش��ب��ان  امن���ا 
وظهرنا يف النهاية ب�شكل جيد نوعا ما و�شجلنا 

هدفا«.
وتابع جنم االهلي ال�شابق الذي اعتزل يف نهاية 
2013 “هذا اجليل اأو�شل منتخب م�شر اىل 
ال  لكن  الثاين  ال��دور  بلوغ  نتمنى  كنا  العاملية. 
قدموا  الالعبني  ه��وؤالء  الالعبني.  ذب��ح  يجب 
اأي جيل، ويحتاجون اىل حماية  ما مل يقدمه 

وتكرمي واحرام«.
مل ت�شجل م�شر �شوى هدفني �شمن 5 مباريات 
ث��ن��ائ��ي��ة ع��ب��د الرحمن  ال���ع���امل م��ن��ذ  ك���اأ����س  يف 

والهدفان من نقطة اجلزاء   ،1934 فوزي يف 
ملجدي عبد الغني يف مرمى هولندا يف 1990 
ومل��ح��م��د ����ش���الح، اف�����ش��ل الع����ب اف���ري���ق���ي ويف 

انكلرا املو�شم املن�شرم، �شد رو�شيا الثالثاء.
كانت م�شاركة �شالح مو�شع ترقب منذ اإ�شابته 
بالتواء يف مف�شل كتفه يف املبارة النهائية لدوري 
اأبطال اأوروبا بني ناديه ليفربول وريال مدريد 
اأي���ار م��اي��و. غ��اب ع��ن املباراة  اال���ش��ب��اين يف 26 

االوىل و�شارك ا�شا�شيا �شد رو�شيا.
املباراة بحذر ودخ��ل يف جمرياتها تدريجا،  ب��داأ 
قبل ان ي�شكل فر�شا خطرية على مرمى اإيغور 
الهدف  ج����زاء  رك��ل��ة  ع��ل��ى  وي��ح�����ش��ل  اكينفييف 

الوحيد.
بعد  ك��اأ���ش��ا���ش��ي  ���ش��الح  دخ���ول  ان  �شحاتة  وراأى 
اأ�شابيع مل يكن خطوة  غيابه الأك��ر من ثالثة 
�شائبة. وقال “مل يكن يجدر به )كوبر( الدفاع 
نقاهة  ف��رة  مبثابة  ك��ان  الن��ه  اأ�شا�شيا،  ب�شالح 

اخريا«.

رف�س االأرجنتيني، هيكتور كوبر، املدير الفني 
م�شوؤولية  العبيه  حتميل  امل�شري،  للمنتخب 
الهزمية القا�شية اأمام رو�شيا، يف ثاين مباريات 
2018، فيما حتدث  الفراعنة يف كاأ�س العامل 
ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة رح��ي��ل��ه ع���ن ال��ف��ري��ق ح���ال طلب 

امل�شوؤولني ذلك.
وق����ال ك��وب��ر، خ���الل امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي الذي 
اإن فريقه ق��دم م��ب��اراة جيدة يف  امل��ب��اراة،  اأعقب 
ال�شوط االأول، لكن واجهنا الكثري من امل�شاكل، 

ومل يكن هناك ما يكفي من الركيز، �شقطنا 
15 دقيقة �شيئة يف ال�شوط الثاين بعد  ب�شبب 

�شوط اأول جيد«.
ب�شكل جيد  يلعب  كان  “الفريق  اأن  كوبر  واأك��د 
ولكنه  الهوائية،  الكرات  على  و�شيطر  دفاعيا، 

اأخطاأ فقط يف 15 دقيقة«.
وتابع: “فر�شنا حمدودة للغاية يف اال�شتمرار، 
لكن لدينا مباراة اأخرى، وقرار البقاء ال يعتمد 
علي ولي�س يف يدي واأنه �شيرك من�شبه فورا 

لو طلب منه امل�شوؤولون ذلك«.
حممد �شالح

وعن م�شتوى جنم املنتخب حممد �شالح، الذي 
اأحرز هدف الفراعنة الوحيد من �شربة جزاء، 
قال املدرب االأرجنتيني: “اأعتقد اأنه ال ميكن اأن 
ن�شكك يف اأهمية �شالح، لقد كان يف و�شع جيد 

وحالته جيدة، اأنا فخور بجميع الالعبني«.
الو�شع  لكن  كان جاهًزا،  “�شالح طبيا  وتابع: 
ال��ب��دين رمب���ا اأث����ر ب��ع�����س ال�����ش��يء ع��ل��ى قدرته 

اجل�����ش��دي��ة، ك��ن��ت اأرغ�����ب اأن ي�����ش��ارك م��ع��ن��ا يف 
املع�شكرات هنا، وكنا نف�شل عدم اإ�شابته، وهذا 

اأحزننا«.
يف  يكن حا�شما  املنتخب مل  اأن  ك��وب��ر،  واأ���ش��اف 
28 عاما  اأنه ي�شارك بعد  اإىل  الهجوم، م�شريا 

من الغياب عن املونديال.
رو�شيا  اأم���ام  �شقط  امل�شري  املنتخب  اأن  ي��ذك��ر 
املباراة التي جمعت بينهما على ملعب  1-3، يف 

كري�شتوف�شكي مبدينة �شان بطر�شرغ.

كوبر يك�سف اأ�سباب �سقوط م�سر.. ويلمح للرحيل

بهدف رفع التح�شيل الدرا�شي لالعبيه من كافة الفرق الريا�شية

نادي ال�سارقة الريا�سي ينظم درو�س تقوية يف كافة املناهج التعليمية لالعبيه  

ربع �ساعة ق�ست على اأحالم امل�سرين! 

انطالق فعاليات »اليوم العاملي 
لليوغا« اليوم يف دبي

تنطلق اليوم اخلمي�س االحتفاالت ال�شنوية الرابعة باليوم العاملي لليوغا التي ينظمها جمل�س 
بفندق  النخلة  وج��زي��رة  زعبيل  حديقة  يف  الهندية  القن�شلية  م��ع  بالتعاون  الريا�شي  دب��ي 

ريك�شو�س وعدة مراكز للياقة البدنية ومدار�س اليوغا املختلفة يف دبي.
واملراكز  املدار�س  اليوغا اجلماعية يف عدد من  العديد من جل�شات  اإقامة  الفعاليات  وت�شمل 
خمتلف  م��ن  االآالف  م�شاركة  يتوقع  فيما   .. دب��ي  اأرج����اء  خمتلف  يف  املختلفة  واجل��م��ع��ي��ات 
اجلن�شيات واالأعمار من داخل الدولة وخارجها حيث تنظم االحتفاالت بهذه املنا�شبة يف مدينة 

دبي للعام الرابع على التوايل بعد جناحها يف االأعوام املا�شية.
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بق�شية  ك��روات��ي��ا  ان�����ش��غ��ل��ت  ب��ع��دم��ا 
ماميت�س  القوي” زدرافكو  “رجلها 
وورود ا�شم جنميها لوكا مودريت�س 
وديان لوفرن خالل حماكمته، اهتز 
املنتخب الوطني لكرة القدم جمددا 
مونديال  يف  االأوىل  م��ب��ارات��ه  ب��ع��د 
نيكوالي  املهاجم  باإق�شاء   2018

كالينيت�س عن الت�شكيلة.
���ش��ب��اح االإث���ن���ني وب��ع��د ي��وم��ني على 
املباراة التي فازوا بها على نيجرييا 
م�شوارهم  م�����ش��ت��ه��ل  يف  -2�شفر 
يف امل��ون��دي��ال ال��رو���ش��ي، ق��رر مدرب 
ا�شتبعاد  دال��ي��ت�����س  زالت��ك��و  املنتخب 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة، عازيا  ك��ال��ي��ن��ي��ت�����س ع���ن 

ال�شبب اىل اآالم يف الظهر.
ا�شتبعاد  اأن  ت��وؤك��د  ال��ت��ق��اري��ر  ل��ك��ن 
الذي  االإي��ط��ايل  فيورنتينا  مهاجم 
خ��ا���س امل��و���ش��م امل��ن�����ش��رم م��ع��ارا اىل 
م���ي���الن، ج����اء ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة رف�شه 
الدخول كبديل ملاريو ماندزوكيت�س 
اعرا�شا  نيجرييا،  م��ب��اراة  خ��الل 

منه على عدم امل�شاركة اأ�شا�شيا.
عاما   30 ال��ب��ال��غ  للمهاجم  و�شبق 
لعدم  ب��ا���ش��اب��ة يف ظ��ه��ره  ت����ذرع  ان 
ال���ودي���ة التي  امل���ب���اراة  امل�����ش��ارك��ة يف 
ال�شهر  م����ن  ال���ث���ال���ث  يف  اأق���ي���م���ت 
احلايل �شد الرازيل )�شفر2-( يف 
دور  لعب  على  اعرا�شا  ليفربول، 
املهاجم البديل ملاريو ماندزوكيت�س 

واندريه كراماريت�س.
احل�شة  ق��ب��ل  م��ق��ت�����ش��ب  ب���ي���ان  ويف 
مع�شكره  يف  للمنتخب  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
�شان  ������ش�����رق  �����ش����م����ال  ب���رو����ش���ي���ن���و 
“خالل  داليت�س  ق��ال  بطر�شبورغ، 
اللقاء �شد نيجرييا، كان كالينيت�س 
كان  ح��ي��ث  االح���م���اء  بعملية  ي��ق��وم 

ال�شوط  يدخل يف  اأن  املفر�س  من 
ال���ث���اين. ل��ك��ن��ه الح���ظ ان���ه مل يكن 
يف  م�شكلة  ب�����ش��ب��ب  ل��ل��ع��ب  م�����ش��ت��ع��دا 

ظهره«.
“االمر ذات��ه ح��دث خالل  واأ���ش��اف 
امل���ب���اراة ال���ودي���ة ���ش��د ال���رازي���ل يف 
التدريبية  احل�شة  وق��ب��ل  ان��ك��ل��را، 
االحد. قبلت ذلك بهدوء، ومبا اأنني 
بحاجة اىل ان يكون العبي فريقي 
وجاهزيتهم،  ا���ش��ت��ع��داده��م  ق��م��ة  يف 

اتخذت هذا القرار«.
و���ش��ج��ل ك��ال��ي��ن��ي��ت�����س 15 ه��دف��ا يف 
اأهداف   3 بينها  دولية  مباراة   42
االوروبية  الت�شفيات  يف  حملته  يف 

املوؤهلة للمونديال. رغم ذلك، ف�شل 
هوفنهامي  مهاجمي  عليه  داليت�س 
االيطايل  ويوفنتو�س  كراماريت�س 

ماندزوكيت�س �شد نيجرييا.
“فيت�شرينيي  �شحيفة  واع���ت���رت 
يف  ح�����ش��ل  م���ا  ان  لي�شت” امل��ح��ل��ي��ة 
اأوىل”،  اأر���ش��ي��ة  “هزة  ه��و  رو���ش��ي��ا 
“اأظهر من  م�شيدة بداليت�س الذي 

هو ال�شيد«.
“�شبورت�شكي  راأت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
جرى  ان  ال��ري��ا���ش��ي��ة  نوفو�شتي” 
للمرة  الف�شائح  كل  “ف�شيحة  هو 
يغادر  ك���روات���ي���ا،  ت���اري���خ  يف  االأوىل 
خ��الل بطولة  املنتخب  اأف���راد  اأح���د 

مل  ح�شل  م��ا  اأن  م���وؤك���دة  كرى”، 
الطامح  املنتخب  اج��واء  على  يوؤثر 
االأوىل  م�شاركته  �شيناريو  ب��ت��ك��رار 
يوغو�شالفيا  ع��ن  اال�شتقالل  بعد 
على  بح�شوله  ال��ع��امل  ف��اج��اأ  ح��ني 
املركز الثالث يف مونديال 1998.

ال�شتبعاد  الطبية  احلجة  تقنع  مل 
كالينيت�س اأحدا، منهم مريو�شالف 
ب��الزي��ف��ي��ت�����س، امل�������درب ال������ذي قاد 
كرواتيا اىل اجناز 1998، اإذ اعتر 
ان كالينيت�س مل يعد يتقبل ان يكون 
ماندزوكيت�س  خلف  الثالث  املهاجم 

وكراماريت�س.
ق�شية  ت��وؤث��ر  اأال  ي��ت��وق��ع  ح��ني  ويف 

ع�شية  ك���روات���ي���ا  ع��ل��ى  ك��ال��ي��ن��ي��ت�����س 
االأرجنتني  ���ش��د  ال��ث��ان��ي��ة  م��ب��ارات��ه��ا 
اإال يف حال  وجنمها ليونيل مي�شي، 
ا�شابة ماندزوكيت�س اأو كراماريت�س، 
ماميت�س  ق�����ش��ي��ة  اأ����ش���داء  ت����زال  ال 

تردد حتى مع�شكر املنتخب.
رو�شيا  اىل  امل��ن��ت��خ��ب  ���ش��ف��ر  ق��ب��ي��ل 
اخلام�شة  النهائيات  يف  للم�شاركة 
يف ت���اري���خ���ه م��ن��ذ اال���ش��ت��ق��الل عن 
الكرواتيون  ان�شغل  يوغو�شالفيا، 
مبحاكمة ماميت�س الذي حكم عليه 
عام  ون�شف  اأع���وام  ل�شتة  بال�شجن 
ال�شريبي  والتهرب  الف�شاد  ب�شبب 
الالعبني حني  انتقاالت  والغ�س يف 

لنادي دينامو  التنفيذي  املدير  كان 
زغرب من 2003 حتى 2016.

ورد ا�شما جنمي املنتخب مودريت�س 
ال���ق�������ش���ي���ة، وات���ه���م  ول����وف����ري����ن يف 
ريال  و�شط  الكرواتي جنم  الق�شاء 
ب��ت��ق��دمي �شهادة  االإ���ش��ب��اين  م��دري��د 
تهمة  ل�شالح ماميت�س، وهي  كاذبة 
قد ت��وؤدي اىل �شجنه ملدة ت�شل اىل 

خم�شة اأعوام.
العبو  ي��وؤك��د  مع�شكرهم،  م��ن  لكن 
ك��روات��ي��ا اأن��ه��م غ��ري م��ت��اأث��ري��ن مبا 
يح�شل وك���ان رده���م وا���ش��ح��ا: دعم 
وداليت�س  ماميت�س،  �شد  مودريت�س 

�شد كالينيت�س.

واأك����������د ظ����ه����ري ات���ل���ت���ي���ك���و م����دري����د 
االإ����ش���ب���اين ���ش��ي��م��ي ف��ر���ش��ال��ي��ك��و اأن 
توؤثر  “االأجواء جيدة والق�شية مل 
ع��ل��ى االأج�����واء. ن��ح��ن م��رك��زون اىل 
اأق�شى احلدود على مباراتنا املقبلة 
ونفكر باإيجابية”، عاك�شا بت�شريحه 

اأجواء الفريق باأكمله.
ري�����ال م���دري���د ماتيو  وب�����دا الع���ب���ا 
واثقني  وم��ودري��ت�����س  ك��وف��ا���ش��ي��ت�����س 
ع��ل��ى مفاجاأة  ب��الده��م��ا  ق����درة  م���ن 
ال��ت��ي م��ن��ي��ت بخيبة يف  االأرج��ن��ت��ني 
املجموعة  يف  م�������ش���واره���ا  م�����ش��ت��ه��ل 
ال���راب���ع���ة ب��ت��ع��ادل��ه��ا م����ع ال����واف����دة 

اجلديدة اي�شلندا 1-1.

وقال كوفا�شيت�س “نحن فريق كبري 
راأى  ف��ي��م��ا  مناف�شينا”،  ن��ه��اب  وال 
مي�شي  و�شعنا  “اإذا  اأن��ه  مودريت�س 

جانبا، العبونا اأف�شل منهم«.
مي�شي  امل���ن���ت���خ���ب  الع����ب����و  ي����ع����رف 
ايفان  اإذ يزامله يف بر�شلونة  جيدا، 
مودريت�س  اأن  ك���م���ا  راك��ي��ت��ي��ت�����س، 
وك��وف��ا���ش��ي��ت�����س ت��واج��ه��ا م��ع��ه مرارا 
مدريد،  ريال  فريقهما  مع  وتكرارا 
)اتلتيكو(  ف��ر���ش��ال��ي��ك��و  ح����ال  ك��م��ا 
التقى  ال������ذي  م���ان���دزوك���ي���ت�������س  اأو 
االأرجنتيني يف اأكر من منا�شبة مع 
اأبطال  دوري  يف  يوفنتو�س  فريقه 

اأوروبا.

اأقر مهاجم بايرن ميونيخ توما�س مولر اأن ال�شغط على املنتخب 
االأمل���اين ل��ك��رة ال��ق��دم ه��ائ��ل، وذل���ك قبل ث��الث��ة اأي���ام م��ن املباراة 

امل�شريية الأبطال العامل يف مونديال 2018 �شد ال�شويد.
امل��درب يواكيم لوف يف  وق��ال مولر بعد ح�شة تدريبية لالعبي 
�شوت�شي “من املوؤكد اأننا نقوم بنقد ذاتي، لكن يجب التطلع اىل 

االأمام. تبقى لنا مباراتان وال�شغط هائل«.
باللقب  يحتفظ  منتخب  اأول  لتكون  م�شعاها  اأملانيا  وا�شتهلت 
بخ�شارتها  خميب  ب�شكل   ،1962 ع��ام  ال��رازي��ل  منذ  ال��ع��امل��ي 

مباراتها االأوىل يف املجموعة ال�شاد�شة �شد املك�شيك �شفر1-.
وتلقى املنتخب انتقادات قا�شية بعد اأدائه املفاجىء �شد املك�شيك، 
حيث بدا �شرابا للمنتخب الذي توج بلقب مونديال 2014 يف 
م�شرية حقق خاللها انت�شارا تاريخيا بنتيجة 7-1 على امل�شيفة 

الرازيل يف ن�شف النهائي.
على   1990 مونديال  كاأ�س  رفع  ال��ذي  القائد  ماتيو�س،  لوثار 
قال  اللقب يف حينه،  واالأرجنتني حاملة  مارادونا  دييغو  ح�شاب 
“مل اأر املنتخب االأملاين بهذا ال�شعف يف بطولة كرى منذ فرة 

طويلة جدا«.
ملا  ا�شتندت  م��ا  اذا  مفاجئة  االأح���د  نتيجة  تكن  مل  م��ا،  ح��د  اىل 
قدمه االأملان يف مبارياتهم التح�شريية، اإذ حققوا فوزا يتيما يف 
بعالمة  الت�شفيات  اإنهاء  منذ  ودية خا�شوها  مباريات  �شت  اآخر 
كاملة )10 انت�شارات(، وكان ب�شعوبة يف مباراتهم االأخرية قبل 
االأوىل  التي خ�شرت مباراتها  ال�شعودية )2-1(  النهائيات على 

اأمام رو�شيا امل�شيفة بخما�شية نظيفة.
وتطرق مولر اىل الفرة التح�شريية والعرو�س املتوا�شعة التي 
واجلارة  )�شفر1-(  برلني  يف  الرازيل  اأم��ام  اخل�شارة  ت�شمنت 
با�شتخفاف نوعا  “اعتقدنا،  النم�شا )1-2(، معرفا  املتوا�شعة 
املعتادة  وقوتنا  �شن�شتعيد حيويتنا  البطولة  تبداأ  اأنه عندما  ما، 

)...( ميكننا القول اأن تقييمنا للموقف كان خاطئا«.
ال�شبت يف  ال�شويد  يواجهون  التعوي�س عندما  االأمل��ان يف  وياأمل 
اإليهم  بالن�شبة  اأ�شا�شية  الثالث  النقاط  �شتكون  حيث  �شوت�شي، 
عودتهم  منذ  االأوىل  للمرة  االأول  ال���دور  م��ن  اخل���روج  لتجنب 
انتهاء احلرب  بعد   1954 عام  العاملية  النهائيات  للم�شاركة يف 

العاملية الثانية.
اأخطاء  لتجنب  ج��اه��دا  يعمل  املنتخب  ان  االأرب��ع��اء  مولر  واأك���د 
يف  فقط  الثانية  هزميتهم  باالأملان  اأحلقت  التي  املك�شيك  مباراة 
 1982 ال�19 يف النهائيات )االوىل عام  مبارياتهم االفتتاحية 
�شد اجلزائر(. وبعد املباراة �شد ال�شويد التي تت�شدر املجموعة 
اجلنوبية  ك��وري��ا  على  ف��وزه��ا  بعد  النظيف  اللعب  نقاط  ب��ف��ارق 
احلايل   27 يف  االآ�شيوي  املنتخب  مع  املانيا  تلتقي  )-1�شفر(، 

يف قازان.

املغرب يودع النهائيات بخ�سارته اأمام الربتغال
بات املنتخب املغربي لكرة القدم اأول منتخب يودع نهائيات 
اأم����ام جاره  ب��خ�����ش��ارت��ه  2018 يف رو���ش��ي��ا،  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
يف  مو�شكو  يف  لوجنيكي  ملعب  على  �شفر1-  الرتغايل 

اجلولة الثانية من مناف�شات املجموعة الثانية.
ال��وح��ي��د يف  امل���ب���اراة  ه���دف  رون���ال���دو  كري�شتيانو  و���ش��ج��ل 
اأوىل  الثانية بعد  املغرب خ�شارته  الرابعة، ليكبد  الدقيقة 

اأمام اإيران اجلمعة بالنتيجة نف�شها.
املونديال  يف  الهدافني  ترتيب  ب�شدارة  رون��ال��دو  وان��ف��رد 
اأبرز  85 هدفا دوليا،  اأه��داف، كما بات مع  اأربعة  بر�شيد 

هداف يف تاريخ املنتخبات االأوروبية.
اإحدى بطاقتي  اأ�شود االأطل�س االأمل باملناف�شة على  وفقد 
املجموعة للدور املقبل، قبل مباراتهم االأخرية �شد ا�شبانيا 

النهائي  ثمن  يف  قدما  ال��رت��غ��ال  و�شعت  بينما  االث��ن��ني، 
املباراة  الحقا  وتقام  نقاط.   4 اىل  ر�شيدها  رفعت  بعدما 

الثانية للمجموعة بني ا�شبانيا واإيران.
اآماله  على  لالبقاء  بالفوز  مطالبا  املغربي  املنتخب  وكان 
بالتاأهل اىل الدور الثاين، لكنه مرة اأخرى ف�شل يف ح�شم 
العدد  رغ���م  ع��ل��ى  جم��ري��ات��ه��ا  ع��ل��ى  �شيطر  م��ب��اراة  نتيجة 
الكبري للفر�س التي �شنحت اأمام العبيه، خ�شو�شا قائده 
الدقائق  بارزتني يف  اأه��در فر�شتني  الذي  املهدي بنعطية 

االأخرية.
و�شرب املغرب من نف�س الكاأ�س التي اأذاقها للرتغال قبل 
الثالثة  اجلولة  يف   1-3 عليها  تغلب  عندما  عاما   32
1986 واأط��اح بها من ال��دور االول يف  االخ��رية ملونديال 

طريقه البلوغ الدور ثمن النهائي للمرة االأوىل واالأخرية. 
يف املقابل، مل يظهر املنتخب الرتغايل بطل اوروبا 2016 
مب�شتواه القوي الذي خوله انتزاع تعادل ثمني من ا�شبانيا 
واكتفى  و2012،   2008 واأوروب��ا   2010 العامل  بطلة 
راأ�شية  ب�شربة  ه��دف  بعد  االم���ان  ب��ر  اىل  امل��ب��اراة  ب��ق��ي��ادة 
لنجمه رون��ال��دو ال���ذي ع��زز ر���ش��ي��ده يف امل��ون��دي��ال )4 يف 
النهائيات(،  يف  له  م�شاركة  راب��ع  يف  و7  احلالية  الن�شخة 
ورفع ر�شيده الدويل اىل 85 هدفا، لي�شبح اأف�شل هداف 
يف تاريخ املنتخبات االأوروبية. وبات اأف�شل العب يف العامل 
بالراأ�س  ال�شباك  يهز  برتغايل  الع��ب  اأول  م���رات،  خم�س 
والقدمني اليمنى والي�شرى يف ن�شخة واحدة منذ جوزيه 

توري�س يف مونديال 1966.

كالينيت�س بعد ماميت�س... كرواتيا تهتز دون اأن ت�سقط 

مولر يقر ب�سغط هائل على املنتخب الأملاين 

كوريا اجلنوبية ما زالت تاأمل 
بدور الـ 16 

ال��دور ثمن النهائي من كاأ�س العامل يف كرة القدم للمرة الثالثة يف  مل تفقد كوريا اجلنوبية االأم��ل بالتاأهل اىل 
تاريخها، على رغم خ�شارتها مباراة االأوىل يف نهائيات رو�شيا 2018 اأمام ال�شويد ووجود اأملانيا حاملة اللقب يف 

جمموعتها ال�شاد�شة.
وبداأ املنتخب االآ�شيوي م�شواره يف النهائيات باخل�شارة اأمام ال�شويد �شفر1-، ويتح�شر للقاء ال�شبت �شد املك�شيك 

التي حققت مفاجاأة املونديال بفوزها على اأملانيا -1�شفر.
ورغم �شعوبة املهمة اأمام ممثل الكونكاكاف، راأى العب الو�شط يل �شيونع-وو االأربعاء “باإمكاننا التاأهل اىل الدور 

ثمن النهائي اإذا كنا نثق مبدربنا )ت�شني تاي-يونغ( ولعبنا جيدا يف مباراتينا االأخريتني«.
ووا�شل “مذ اأن كنت طفال، حلمت باللعب يف كاأ�س العامل بقمي�س كوريا. الفريق مل ي�شت�شلم مبجرد اخل�شارة” 

اأمام ال�شويد التي تلعب يف اليوم ذاته اأمام املانيا يف مباراة م�شريية لالأخرية.
وتابع العب هيال�س فريونا االإيطايل “نوؤمن بقدرتنا على حتقيق ذلك. اأنا اأثق بالالعبني وبالطاقم التدريبي«.

املغرب )-1�شفر(  ايران واليابان على  اإذ فازت  نتائج متفاوتة يف مونديال رو�شيا،  االآ�شيوية  القارة  وحقق ممثلو 
ال�شعودية مباراتها االأوىل يف املجموعة  الثانية والثامنة تواليا، بينما خ�شرت  وكولومبيا )2-1( يف املجموعتني 

االوىل بخما�شية نظيفة اأمام رو�شيا امل�شيفة، وا�شراليا بنتيجة 1-2 اأمام فرن�شا يف املجموعة الثالثة.
وتطرق �شيونغ-وو اىل امل�شاألة قائال “كان لدي �شعور باأن الفرق االآ�شيوية يف هذا املونديال �شتحقق نتيجة جيدة 

و�شعرت اننا �شنحقق اي�شا نتيجة جيدة كفريق اآ�شيوي«.
وتاأمل كوريا اجلنوبية يف جتاوز دور املجموعات للمرة الثانية يف م�شاركاتها اخلم�س االأخ��رية، بعد 2002 حني 

بلغت ن�شف النهائي على اأر�شها، و2010 حني انتهى م�شوارها عند ثمن النهائي.
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الفجر الريا�ضي

ي�شعى املنتخب الفرن�شي لكرة القدم اىل حت�شني �شورته وح�شم 
التاأهل اىل الدور الثاين لنهائيات كاأ�س العامل يف رو�شيا عندما 
يلتقي البريو اليوم اخلمي�س يف يكاترينبورغ يف اجلولة الثانية 
من مناف�شات املجموعة الثالثة التي ت�شهد مواجهة الدمنارك 

مع ا�شراليا يف �شامارا.
2-1، اال ان  وعلى رغم فوزها يف املباراة االأوىل على ا�شراليا 
ركلة  ع��ر  هدفيها  و�شجلت  مقنع،  غ��ري  عر�شا  قدمت  فرن�شا 
جزاء لنجمها انطوان غريزمان بعد اال�شتعانة بتقنية امل�شاعدة 
بالفيديو، والنريان ال�شديقة ملدافع ا�شراليا عزيز بهي�س خطاأ 

يف مرمى فريقه، مقابل هدف ميلي يديناك بركلة جزاء.
ثمن  اىل  بطاقتها  ح�شم  ح�شم  فر�شة  اأم���ام  فرن�شا  و�شتكون 
النهائي اخلمي�س يف حال فوزها وتعر ا�شراليا امام الدمنارك، 
بيد ان ال�شغل ال�شاغل ملدربها ديدييه دي�شان هو حت�شني ال�شورة 

التي ظهر بها يف اجلولة االوىل.
باإمكاننا  اأن���ه  ج��ي��دا  “اأدرك  االوىل  امل��ب��اراة  عقب  دي�شان  وق���ال 
ويتعني علينا تقدمي االأف�شل، واأن ما قدمناه امام ا�شراليا مل 
يكن كافيا بالنظر اىل ما كان ينبغي علينا تقدميه، ولكن هذا 
وعثمان  لغريزمان  ا�شارة  ال يعني فقط املهاجمني الثالثة” يف 
املتوقع  يقدموا  الذين مل  مبابي،  كيليان  اىل  ا�شافة  دميبيلي، 

منهم.
وتاأمل فرن�شا يف تفادي ما ح�شل للمر�شحني االآخرين للمناف�شة 
اأمام  �شقطت  ال��ت��ي   2014 بطلة  اأمل��ان��ي��ا  ال�شيما  ال��ل��ق��ب،  على 
امام  والرازيل  واالأرجنتني  اإ�شبانيا  وتعر  �شفر1-،  املك�شيك 
فمواجهة  لذلك  ال��ت��وايل،  على  و�شوي�شرا  واي�شلندا  الرتغال 
البريو فر�شة كبرية للفرن�شيني حل�شم التاأهل مبكرا ال�شيما يف 
مواجهة مناف�س خ�شر مباراته االأوىل يف املونديال بعد انتظار 
الدمنارك يف اجلولة االأوىل )�شفر1-(. اأمام  وذلك  عاما،   36
ف���اران م��داف��ع ري���ال م��دري��د اال�شباين  وق���ال الفرن�شي راف��اي��ل 
االوىل واتفق اجلميع على  املباراة  يف  قدمناه  ما  بتقييم  “قمنا 

م�شتوانا  وحت�شني  البدنية  قوتنا  من  الرفع  علينا  �شيتعني  اأنه 
ب�شكل عام«.

تفز  مل  للقب(  )املر�شحة  االخ��رى  “املنتخبات  اأ�شاف 
وحتى ان بع�شها خ�شر. اأما نحن ففزنا، لكننا نعلم 

نعرف  ن��ح��ن  حت�شينها.  مي��ك��ن  اأ���ش��ي��اء  ه��ن��اك  اأن 
االجتاه الذي نرغب يف الذهاب اإليه«.

“هذا  وداف��ع ف��اران )25 عاما( عن مبابي قائال 
فعله  وال���ذي  ع��ام��ا   19 العمر  م��ن  يبلغ  الع��ب 

حتى االن مل يفعله �شوى عدد قليل من 
الالعبني اأو مل يفعله اأحد )دافع عن 
لديه  مبكرة(.  �شن  يف  فرن�شا  األ���وان 

موهبة كبرية«.
كل  ال���ورق  على  فرن�شا  متلك  وبينما 
البريو  ���ش��ت��ك��ون  احل�������ش���م،  م���ق���وم���ات 
اأم����ام ف��ر���ش��ة اأخ����رية ل��ت��ف��ادي اخلروج 
للمرة  اليها  ع��ادت  التي  البطولة  م��ن 
وكان   .1982 م��ون��دي��ال  منذ  االأوىل 
ال��ب��ريوف��ي��ون امل�������وؤازرون ب����االالف من 

رو�شيا،  اىل  رافقوهم  الذين  امل�شجعني 
ال����ط����رف االف�������ش���ل ام�������ام ال����دمن����ارك 

األعابهم  واه��دروا ركلة جزاء عر �شانع 
كري�شتيان كويفا.

املنتخب  م������درب  ي���دف���ع  ان  وي���ت���وق���ع 
بالنجم  غاريكا،  ريكاردو  االرجنتيني 
ب���اول���و غرييرو  امل��خ�����ش��رم  وال��ق��ائ��د 
جل�س  بعدما  كاأ�شا�شي  ع��ام��ا(   34(

على مقاعد البدالء يف املباراة االوىل 
ك��ون��ه ح�����ش��ل ع��ل��ى ال�����ش��وء االخ�شر 
للم�شاركة يف املونديال قبل انطالقه 

بتعليق عقوبة  �شوي�شري  اثر قرار ق�شائي  باأيام قليلة، 
اآثار  وج��ود  اأظهر  من�شطات  فح�س  خلفية  على  اإيقافه 

كوكايني يف ج�شده.
وق���ال غ��ريي��رو ال���ذي ل��ع��ب 30 دق��ي��ق��ة امام 

غدا  مباراتنا  ان  جيدا  “ندرك  ال��دمن��ارك 
�شعبة ولكن ميكننا حتقيق الفوز. اجلميع 

�شاهد اننا مل نكن ن�شتحق اخل�شارة«.
بفوزها  امل��ن��ت�����ش��ي��ة  ال����دمن����ارك  وت�����ش��ع��ى 

الثمني على البريو، اىل موا�شلة بدايتها اجليدة 
امل��ه��زوزة لال�شراليني  امل��ع��ن��وي��ات  وا���ش��ت��غ��الل 
ال��دور ثمن  اأج��ل حتقيق فوز ثان وبلوغ  من 
النهائي للمرة الثالثة يف م�شاركتها اخلام�شة 

يف العر�س العاملي.
وت��ب��ق��ى اأف�����ش��ل ن��ت��ي��ج��ة ل��ب��ط��ل اأوروب�����ا 
يف  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  ال����دور   ،1992
بقيادة  ف���رن�������ش���ا  م����ون����دي����ال 
جن����م����ي����ه����ا ال�����ت�����واأم�����ني 
وميكايل  براين 
ب  و ر د و ال
وح����������ار�����������س 
م��������رم��������اه��������ا 
ال�����������ع�����������م�����������الق 
جنله  ي��ح��ر���س  ال����ذي  �شمايكل  ب��ي��ر 
 .2018 يف  امل���ن���ت���خ���ب  ع����ري����ن  ك���ا����ش���ر 
وت����دي����ن ال�����دمن�����ارك ك���ث���ريا ب���ف���وزه���ا يف 
الذي  حار�شها  اىل  االفتتاحية  امل��ب��اراة 
منا�شبة،  م��ن  اأك��ر  يف  اأن��ق��ذ مرماها 
و�شيكون اأحد اأبرز اال�شلحة يف وقف 

املد الهجومي ال�شراليا.

�ســالح يــرحــم امل�سرييـــن مـــن اأ�سطـــورة مــجـــدي عبـــد الغنــــي 
بالتاأهل اىل  اأملها منطقيا  اإىل املالعب وفقدان م�شر  بني عودة حممد �شالح 
الدور الثاين يف مونديال رو�شيا 2018 واالنتقادات املوجهة ملدربها االأرجنتيني 
الغني مكانه يف  ال�شابق جم��دي عبد  ال���دويل  ال��الع��ب  ا�شم  ك��وب��ر، وج��د  هكتور 
تعليقات امل�شريني بعد اخل�شارة الثالثاء اأمام رو�شيا 1-3. مبزيج من ال�شخرية 
والتهكم، اأمطر عبد الغني امل�شريني بعبارته “اأوعى تن�شوا غون )ال تن�شوا هدف( 
جمدي عبد الغني”، يف اإ�شارة اىل هدف �شجله من ركلة جزاء يف مرمى هولندا 
)1-1( يف كاأ�س العامل 1990، وكان الوحيد للفراعنة يف ثالث مباريات خالل 
م�شاركتهم االأخرية يف املونديال. ليل اأم�س يف مدينة �شان بطر�شبورغ، كرر �شالح 
الذي كان يخو�س مباراته االأوىل بعد العودة من اإ�شابة قوية يف الكتف االأي�شر، 
بعدها  انهالت  امل�شيف،  املنتخب  مرمى  يف  ج��زاء  ركلة  الغني:  عبد  ب��ه  ق��ام  م��ا 
التعليقات. واأوردت قناة “دي ام �شي” الريا�شية عر “توير”، “حممد �شالح 
ينهي اأ�شطورة جمدي عبد الغني ويحرز هدف )هدفا( ملنتخبنا الوطني منذ 28 

عام )عاما( يف كاأ�س العامل”، مع �شورة ل�شالح وعلى راأ�شه تاج ملكي، فيما عنون 
موقع “يف اجلول”: “انك�شرت اللعنة«. وعلى رغم خ�شارة املنتخب وتوديعه الدور 
االأول منطقيا، وح�شابيا بحال فوز االأوروغواي اأو تعادلها مع ال�شعودية االأربعاء، 
عر رواد مواقع التوا�شل ب�شخرية عن فرحتهم باالنتهاء من “ظاهرة” هدف 
ي�شجل  �شالح  “حممد  ط��ارق  با�شم  نف�شه  يقدم  م�شتخدم  وكتب  الغني.  عبد 
نف�شها  اأخ��رى تقدم  راأت  بينما  الغني يغمى عليه”،  االأول وجمدي عبد  الهدف 
انت�شار«.  هذا  حتى  الغني.  عبد  جمدي  ذل  م�شح  �شالح  “حممد  اينا�س  با�شم 
وتبادل م�شتخدمو “توير” �شورة مل�شجع يف ملعب �شان بطر�شبورغ يرتدي زي 
مل  ا�شطورتك«.  انتهت  لقد  بقى..  “ارحمنا  فيها  كتب  الفتة  ويحمل  الفراعنة 
ي�شجل عبد الغني )58 عاما( اأهدافا كثرية مع املنتخب، لكنه كان العبا مميزا 
برز  املتوا�شع.  الرتغايل  بريامار  مع  احرافه  قبل  الثمانينيات  يف  االهلي  مع 
االأهلي يف نهائي كاأ�س الكوؤو�س االفريقية 1984 �شد  مع  “البولدزر” بهدفه 

كانون ياوندي الكامريوين، واأحرز كاأ�س امم افريقيا 1986 مع منتخب بالده. 
املفارقة ان عبد الغني كرر دائما انه امل�شري “الوحيد الذي �شجل هدفا يف كاأ�س 
العامل”. اال ان هدفه يف 1990 مل يكن االأول، بل �شبقه ت�شجيل النجم امل�شري 
عبد الرحمن فوزي هدفني يف مرمى املجر )2-4( يف مونديال ايطاليا 1934، 

يف اأول م�شاركة ملنتخب الفراعنة يف كاأ�س العامل.
لقي انتقادات وا�شعة من �شخ�شيات م�شرية معروفة.

الغني”،  م��ن ذل جم��دي عبد  اأخل�س  “اأنا حلمي  ق��ال  اأدي���ب  ع��م��رو  االع��الم��ي 
لو  وفقنا،  “يارب  رو�شيا  مباراة  قبل  فغرد  الكوميدي حممد هنيدي  املمثل  اأما 
 28 ع�شان  الغني،  كابنت جمدي عبد  ع�شان  يبقى  ال�100 مليون،  ع�شان  م�س 
الت�شعينات، وهو بيتذل )ي��ذل( كل يوم وكل �شاعة من  �شنة عا�شهم جيلنا جيل 
الكابنت”. بعد النتيجة املخيبة، كتب هنيدي “كان نف�شنا نفرح ان اللعنة انتهت.. 

ب�س قدر اهلل وما �شاء فعل«.

�شمن  ن��وف��غ��ورود  نيجني  يف  اخلمي�س  ك��روات��ي��ا  م��ع  امل�شريية  مباراتها  االأرج��ن��ت��ني  ت��دخ��ل 
مناف�شات املجموعة الرابعة لكاأ�س العامل يف كرة القدم، وهي موحدة خلف قائدها وجنمها 

ليونيل مي�شي، بعد تعرها يف اجلولة االأوىل.
اإذ فوت جنم بر�شلونة االإ�شباين  وبداأ مي�شي املونديال الرو�شي ب�شكل خميب 

و�شاحب الكرة الذهبية 5 مرات الفر�شة على بالده للخروج بالنقاط 
الثالث من مباراتها مع اي�شلندا، باإهداره ركلة جزاء حني كانت 

النتيجة 1-1.
واأتت اإ�شاعة مي�شي ركلة اجلزاء غداة حتقيق غرميه يف ريال 
مدريد كري�شتيانو رونالدو، اأف�شل العب خم�س مرات اأي�شا، 

مرمى  يف  ال��رت��غ��ال  ل��ب��الده  ثالثية  بت�شجيله  مثالية  ب��داي��ة 
ا�شبانيا منحت اأبطال اأوروبا التعادل 3-3.

�شامباويل  جتاهل  االي�شلندي،  الدفاع  اخ��راق  �شعوبة  رغم  وعلى 
م��ه��اج��م ي��وف��ن��ت��و���س ب��اول��و دي��ب��اال ال����ذي مل ي��ك��ن ���ش��م��ن التبديالت 

التو�شل  بانتظار  ال��ث��الث��ة،  االأرجنتينية 
ا�شراكه  كيفية  ح��ول  “تفاهم”  اىل 

ما  ب��ح�����ش��ب  م��ي�����ش��ي  ج����ان����ب  اىل 
الإ�شبيلية  ال�شابق  امل���درب  اأ���ش��ار 

االإ�شباين ع�شية النهائيات.
ن�شجا  اأظ����ه����ر  دي����ب����اال  ل���ك���ن 

معه  جميعنا  “اأننا  بتاأكيده 
)مي�شي(، يعلم اأن باإمكانه 
م�شاندتنا  على  االع��ت��م��اد 
ل����ه ج��م��ي��ع��ن��ا واأك�������ر من 
م�شيفا  م�شى”،  وقت  اأي 

كل  يف  مل�����ش��اع��دت��ه  ه��ن��ا  “نحن 
حلظة وبالطبع �شنكون اىل جانبه«.

ان�شالدي، اىل ان معنويات مي�شي  وطماأن املدافع كري�شتيان 
مرتفعة، على رغم ان الالعب اأ�شاع اأربع ركالت جزاء من اآخر �شبعة �شددها.

اأف�شل العب يف  لي�س  وبلدنا. هو  “نعلم جميعا ما ميثله مي�شي يف فريقنا  اأ�شاف 
العامل على اأر�شية امللعب وح�شب، بل اأنه اأف�شل العب خارج امللعب اي�شا. هو يف و�شع 

جيد وهذا �شيء جيد بالن�شبة لنا«.
النهائية  املباراة  اىل  قادتهم  التي  الكبرية  خرتهم  ا�شتغالل  يف  االأرجنتينيون  وف�شل 
املنتخب  باأي لقب(، لتخطي عقبة  الفوز  اآخر ثالث بطوالت كبرية خا�شوها )دون  يف 

اال�شكندنايف الذي ي�شارك يف النهائيات للمرة االأوىل.
اال ان اأبطال العامل 1978 و1986، جتنبوا على االأقل �شيناريو 1990 حني خ�شروا 
مباراتهم االأوىل اأمام الوافد اجلديد املنتخب الكامريوين )�شفر1-(، دون ان مينعهم 
ان  قبل  مارادونا،  دييغو  اال�شطورة  بقيادة  تواليا  الثانية  للمرة  النهائي  بلوغ  ذلك من 

يتنازلوا عن اللقب ل�شالح االأملان.
املدرب  ت�شكيلة  يف  ورف��اق��ه  مي�شي  �شيكون  اي�شلندا،  م��ب��اراة  م��ن  بنقطة  االكتفاء  وبعد 
فوزها  بعد  املجموعة  ت�شدرت  التي  كرواتيا  على  بالفوز  مطالبني  �شامباويل  خورخي 

على نيجرييا -2�شفر.
�شيجعل  اخلمي�س  ت��ع��ر  اأي  الأن  للخطاأ  جم���ال  ال  اأن  ومي�شي  ���ش��ام��ب��اويل  وي����درك 

2002 حني انتهى م�شواره عند الدور  بتكرار �شيناريو  مهددا  “البي�شيليت�شي” 
االأول للمرة االأوىل منذ 1962.

وحذر ا�شطورة االأرجنتني دييغو مارادونا املدرب من انه “اإذا وا�شل اللعب 
بهذه الطريقة، لن يتمكن من العودة اىل االرجنتني«.

االأخري عام  العاملي  االأرجنتني اىل لقبها  قاد  الذي  وراأى مارادونا 
1986، اأن ما قدمه املنتخب اأمام الوافدة اجلديدة اي�شلندا 

خالل  “من  بالقول  مي�شي  ع��ن  مدافعا  “عار”، 
�شعرت  امللعب،  اأر�شية  على  ملي�شي  م�شاهدتي 

باحلقيقة اأنه كان يغلي، وكنت الأ�شعر 

باالأمر ذاته لو كنت مكانه”، معترا اأن االأرجنتني “مل تخ�شر نقطتني ب�شبب ركلة اجلزاء 
التي اأ�شاعها مي�شي«.

وتابع “اأنا ال األوم الالعبني. باإمكاين اأن األوم االفتقار اىل جدية العمل. لكني اأكرر اأنه لي�س 
با�شتطاعتي اأن األوم الالعبني ال�شيما مي�شي الذي قدم كل ما لديه اأنا اأ�شعت خم�س ركالت 
جزاء تواليا، ورغم ذلك بقيت دييغو مارادونا”، اأي ان ذلك مل يوؤثر على مكانته كاأحد 

اأ�شاطري اللعبة.
“البعو�شة”  خاللها  �شدد  التي  املباراة  اأما مي�شي، فاأكد �شعوره ب� “املرارة” بعد 
املرمى دون ان يجد طريقه اىل ال�شباك، هو اأمر مل يح�شل منذ  11 مرة على 

مونديال 1970 مع االإيطايل لويجي ريفا.
واعتر النجم الباحث عن لقب اأول كبري مع املنتخب 
اأنه ال يزال بامكاننا دائما التح�شن، فقد كنا  “رغم 
املناف�شة  نبداأ  اأن  نتوقع  نكن  الفوز ومل  ن�شتحق 
بنقطة يف املباراة االأوىل”، معترا انه يف هكذا 

مباراة “ال اأحد يعطي” �شيئا.
�شامباويل  ي����ج����ري  اأن  امل�����رج�����ح  وم������ن 
تعديالت على الت�شكيلة ملباراة اخلمي�س 
ل��ل��ق��اء املنتخبني  اع����ادة  ���ش��ت��ك��ون  ال��ت��ي 
حني   1998 ع����ام  االأول  ال�����دور  يف 
ووا�شلت  -1�شفر  االأرجنتني  فازت 
فيما  النهائي،  رب��ع  حتى  طريقها 
ح��ق��ق��ت ك���روات���ي���ا امل����ف����اج����اأة بعد 
ونالت  امل��ج��م��وع��ة  كثانية  ت��اأه��ل��ه��ا 
لها  م�شاركة  اأول  يف  الثالث  املركز 

بعد االنف�شال عن يوغو�شالفيا.
ماريا  دي  انخل  يبقى اجلناح  وقد 
ل�شالح  ال�����ب�����دالء  م���ق���اع���د  ع���ل���ى 
ك��م��ا يحتمل  ب���اف���ون،  ك��ري�����ش��ت��ي��ان 
ان ي���زج ���ش��ام��ب��اويل ب��ج��ي��وف��اين لو 
�شيل�شو يف و�شط امللعب على ح�شاب 

لوكا�س بيليا.
كرواتيا  ����ش���د  امل�����ب�����اراة  وت�������ش���ك���ل 
االأرجنتني  لقدرة  حقيقيا  اختبارا 
مرتقبة  وم��واج��ه��ة  املناف�شة  ع��ل��ى 
ايفان  بر�شلونة  يف  وزميله  مي�شي  بني 
لوكا  ري��ال مدريد  راكيتيت�س وغرمييه يف 

مودريت�س وماتيو كوفا�شيت�س.
ا�شتبعاد  بعد  االث��ن��ني  ال��ك��روات��ي  املع�شكر  واه��ت��ز 
كالينيت�س من  ن��ي��ك��وال  االي��ط��ايل  م��ي��الن  م��ه��اج��م 
الظهر  يف  اآالم  ب�شبب  رو���ش��ي��ا  يف  امل��وج��ودة  الت�شكيلة 

بح�شب زالتكو داليت�س.
لكن التقارير حتدثت عن ا�شكال بني الالعب واملدرب بعدما 
اعرا�شا  االأرجنتني،  مباراة  يف  كبديل  الدخول  االأول  رف�س 

على عدم م�شاركته اأ�شا�شيا.
و�شجل كالينيت�س 15 هدفا يف 42 مباراة دولية بينها 3 اأهداف 

خالل الت�شفيات االوروبية املوؤهلة للمونديال.
اأندري  االمل��اين  عليه مهاجمي هوفنهامي  داليت�س  ف�شل  ذل��ك،  ومع 

كراماريت�س وماندزوكيت�س يف املباراة �شد نيجرييا.
النيجريي  امل��داف��ع  اأج��ر  الأن��ه  حملها  يف  بكراماريت�س  داليت�س  ثقة  وكانت 

ثم  ب��الده،  منتخب  مرمى  يف  خطاأ  االأول  الهدف  ت�شجيل  على  ايتبو  اوغهينيكارو 
اقتن�س ركلة اجلزاء التي �شجل منها القائد مودرتي�س الهدف الثاين.

مي�سي الأرجنتن يف مواجهة م�سريية مع كرواتيا  
لوري�س  هوغو  وقائدها  فرن�شا  مرمى  حار�س  �شيخو�س 
مباراته املئة مع املنتخب الوطني لكرة القدم �شد البريو 
حامي  ان  اال   ،2018 رو���ش��ي��ا  م��ون��دي��ال  يف  اخل��م��ي�����س 
ال�شباك الذي اأم�شى فرة طويلة بني اخل�شبات الثالث، 

ال يزال عر�شة النتقادات يرد عليها بهدوء.
مل ي�شبق الأي حار�س مرمى فرن�شي ان خا�س عددا اأكر 
نادي  ان ح��ار���س مرمى  م��ن لوري�س. كما  امل��ب��اري��ات  م��ن 
تخطى  ع��ام��ا،   31 البالغ  االنكليزي  هوت�شر  توتنهام 

احلار�س املخ�شرم فابيان بارتيز )87 مباراة دولية(.
املباريات  لعدد  القيا�شي  الرقم  من  قريبا  لوري�س  ب��ات 
دي�شان )103 مباريات(،  ديدييه  الذي يحمله  الدولية 
للمنتخب وقائد فرن�شا خالل مونديال  امل��درب احل��ايل 
العاملي  لقبها  فيه  اأحرزت  والذي  اأر�شها،  على   1998

الوحيد.
و�شبق للوري�س ان تخطى رقم دي�شان يف الرقم القيا�شي 
�شتكون  حيث  ال��دي��وك،  ملنتخب  كقائد  امل��ب��اري��ات  ل��ع��دد 
76 له مع �شارة القيادة، يف حني ان  مباراة اخلمي�س ال� 

دي�شان اكتفى بخو�س 54 مباراة.
حظي لوري�س باإ�شادة من زميله يف املنتخب بليز ماتويدي 
دولية  ك��ب��رية، م�شرية  “يحظى مب�شرية  ان��ه  ق��ال  ال��ذي 
تتحدث عنه. ما قام به �شخم جدا. خو�س 100 مباراة 

دولية لي�س باالأمر ال�شهل، يجب رفع القبعة لهوغو«.
ت�شرين   19 اىل  للوري�س  االأوىل  الدولية  املباراة  وتعود 
الثاين/نوفمر 2008 �شد االوروغواي )�شفر-�شفر( 
الباري�شية.  دوين  �شان  �شاحية  يف  فران�س  دو  �شتاد  على 

اع��ت��ب��ارا من  ال��ث��الث  ب��ني اخل�شبات  نف�شه  ف��ر���س 
2009 يف املباراة �شد جزر فارو  اآب/اأغ�شط�س 

باإ�شراف املدرب رميون دومينيك الذي مل يكن 
1 حينها  ال��رق��م  اأداء احل��ار���س  را���ش��ي��ا ع��ن 

�شتيف مانداندا.
منذ تلك املباراة، مل يتخل لوري�س عن 

مركزه االأ�شا�شي ودافع عن األوان 
املباريات  يف  ب���الده  منتخب 

وع��ا���س مراحل  ال��ه��ام��ة، 
�����ش����ع����ود وه�����ب�����وط، 

ف�شيحة  م�����ن 
م���ون���دي���ال 

ج�����ن�����وب 

افريقيا 2010 حني اأ�شرب الالعبون يف وجه دومينيك، 
اىل امل�شرية الالفتة يف كاأ�س اأوروبا 2016 التي اأقيمت 
يف فرن�شا، وخ�شر املنتخب االأزرق مباراتها النهائية اأمام 
املواجهة  ال��ت��ي خا�شها،  امل��ب��اري��ات  اأب���رز  م��ن  ال��رت��غ��ال. 
اأوروب��ا، والتي  اأملانيا يف ال��دور ن�شف النهائي لكاأ�س  �شد 
على  لوري�س  حافظ  )-2�شفر(.  امل�شيف  بفوز  انتهت 
نظافة �شباكه، ال�شيما بت�شديه ملحاولتني خطرتني من 
14، وت�شديدة بعيدة لبا�شتيان  اإميري جان يف الدقيقة 
�شفاين�شتايغر )26(، قبل ان ينهي تلك االم�شية بت�شد 

مذهل ملحاولة من يو�شوا كيمي�س )3+90(.
االأ�شهر  �شيما يف  ���ش��ك ال  اأي�����ش��ا حل��ظ��ات  ل��وري�����س  خ��ر 
ح��زي��ران/ االن��ت��ق��ادات. يف  و�شعته حت��ت جمهر  املا�شية 
ي��ون��ي��و 2017، ارت��ك��ب خ��ط��اأ ف��ادح��ا ���ش��د ال�����ش��وي��د يف 
رو���ش��ي��ا، عندما  مل��ون��دي��ال  امل��وؤه��ل��ة  االأوروب���ي���ة  الت�شفيات 
اأخ���ط���اأ يف ت�����ش��ت��ي��ت ال���ك���رة وك��ل��ف م��ن��ت��خ��ب ب����الده هدفا 
وخ�شارة مقلقة )1-2(. مل يكن يف قمة اأدائه يف املباراتني 
الوديتني التح�شرييتني �شد ايطاليا )3-1( والواليات 
املتحدة )1-1(، وانتقد على خلفية ان الهدفني اللذين 
حار�س  قبل  م��ن  تفاديهما  ميكن  ك��ان  م��رم��اه،  تلقاهما 
من هذه الطينة. يف املباراة االأوىل يف مونديال 2018 
يقظا  وبقي  لوري�س حا�شما  كان   ،)1-2( ا�شراليا  �شد 
طوال املباراة التي قدم فيها الفرن�شيون اأداء غري مقنع 
االنتقادات  ال��ه��ج��وم.  خ���ط  يف  ال���ش��ي��م��ا  ك��ب��ري،  ح���د  اىل 
�شخ�شه:  اأكر من  تنبع غالبا من مركزه  اليه  املوجهة 
ال مكان للت�شامح مع اأخطاء احلرا�س. وبح�شب احلار�س 
جوزيف-انطوان  ال�����ش��اب��ق  ال��ك��ام��ريوين 
روؤية  نحب  حيث  ال��ق��دم  ك��رة  “يف  بيل 
االهداف، غالبا ما يكون حار�س املرمى 

كب�س فداء«.
“ال  بر�س  فران�س  لوكالة  بيل  ي�شيف 
اعتقد ان لوري�س هو اأف�شل حار�س يف 
العامل لكنه من االأف�شل. لطاملا متيز 

باجلدية والذكاء داخل املجموعة«.
مباراة   100 “خو�س  ي��ت��اب��ع 
دولية وان زاد عدد املباريات 
يف االأعوام املا�شية، يفر�س 
االح��رام )...( هو هادىء 
حلار�س”،  م���ي���زة  وه�����ذه 
معترا ان دي�شان مل يكن 
ليبقيه قائدا “ما مل تكن 
كلمته م�شموعة يف غرف 
يدفع  رمب�����ا  امل����الب���������س«. 
�شخ�شيته  ث��م��ن  ل��وري�����س 
اخل�����ج�����ول�����ة ع����ل����ى رغ����م 

�شفته القيادية.
ق�����������ال ع������ن������ه م�����داف�����ع�����ه 
“لي�س  ف��������اران  راف�����اي�����ل 
الذين  اال���ش��خ��ا���س  م���ن 
ي��ج��ل��ب��ون االأ�����ش����واء، ال 
الظهور.  ع���ن  ي��ب��ح��ث 
يتكلم،  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن 
ي����ن���������ش����ت اجل����م����ي����ع 
باالحرام.  ويحظى 
نبحث دائما عن قادة 
ال����واق����ع هو  ل��ك��ن يف 
حامل  ه���و  ال���ق���ائ���د. 

ال�شارة«.
ملا  ت��ط��رق  نف�شه  احل���ار����س 
موؤمتر  يف  واع���ت���ر  ي���ط���اول���ه، 
املباراة  قبل  اجلمعة  �شحايف 
“هي  االن��ت��ق��ادات  ان  االأوىل 
�شحيحة،  مهنتنا.  من  جزء 
غ����ري ع�����ادل�����ة، م��ب��ي��ن��ة على 
عن  ع��اري��ة  اأو  �شليمة  اأ���ش�����س 

ال�شحة«.
ال����رد  ه����و  “االأهم  اأ�����ش����اف 
اأك��������ون ح����ا�����ش����را على  ب�������اأن 
اأن����ا حمرف،  اأر������س امل��ل��ع��ب 
اأفكاري وا�شحة واأركز على 
التي  الكبرية  املباريات 

تنتظرنا«.

لوري�س املئوي بن خ�سبات مرمى فرن�سا  

فرن�سا لتح�سن ال�سورة وح�سم التاأهل بلقاء البريو 

اأع��ل��ن ن��ادي و�شت ه��ام، اح��د ان��دي��ة ال���دوري االنكليزي 
امل��م��ت��از ل��ك��رة ال���ق���دم، ام�����س ع��ن ت��ع��اق��ده م��ع احلار�س 

البولندي لوكا�س فابيان�شكي قادما من �شوان�شي.
اللندين يف عقد  ال��ن��ادي  اإىل  33 عاما  ال���  اب��ن  وان�شم 
بعد  قيمته  ع��ن  الك�شف  ي��ت��م  اأع����وام مل  ث��الث��ة  ل��ف��رة 

هبوط فريقه احلايل �شوان�شي اىل الدرجة االوىل.
ون�شر فابيان�شكي على موقع ناديه اجلديد “و�شت هام 
الوقت  اليه يف هذا  �شعيد لالن�شمام  اأن��ا  لذا  ناد كبري، 

بالتحديد«.
مل�شاعدة  امللعب  وخ���ارج  داخ���ل  ج��ه��دي  “�شاأبذل  وت��اب��ع 
لبدء  مت�شوق  واأن��ا  النتائج  اأف�شل  حتقيق  على  الفريق 

هذا الف�شل اجلديد من م�شريتي«.
وار�شنال  وار�شو  ليجيا  مرمى  حار�س  حاليا  ويخو�س 
جل�س  حيث  بولندا،  مع  رو�شيا  مونديال  غمار  ال�شابق 
التي  االفتتاحية  امل��ب��اراة  خ��الل  ال��ب��دالء  مقاعد  على 
خ�شرها منتخب بالده امام ال�شنغال )1-2( يف اجلولة 

االوىل من مناف�شات املجموعة الثامنة.

مع  ه��ام  و�شت  تعاقد  مع  فابيان�شكي  و�شول  ويتزامن 
املدافع عي�شى ديوب من نادي طولون الفرن�شي اال�شبوع 
املا�شي مقابل 16 مليون دوالر )14 مليون يورو(، وهو 
رقم قيا�شي يف تاريخ النادي االنكليزي، يف �شعي مدرب 
“الهامرز” اجلديد الت�شيلي مانويل بيليغريني العادة 
الذي   2019-2018 ملو�شم  حت�شريا  الفريق  ب��ن��اء 

يبداأه مبواجهة ليفربول.
يف  �شوان�شي  اىل  ان�شم  ال��ذي  فابيان�شكي  و�شيتناف�س 
مركز  على  اأدري���ان  اال�شباين  م��ع   ،2014 مايو  اآي���ار/ 

ا�شا�شي بني اخل�شبات الثالث.
وق����ال م��اري��و ه��و���ش��ي��ل��و���س م��دي��ر ك���رة ال��ق��دم يف و�شت 
الدوري  يف  ومتمر�س  خبري  ح��ار���س  ه��و  “لوكا�س  ه��ام 
االن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از، م���ع ���ش��ف��ات رائ���ع���ة اأظ��ه��ره��ا على 

ال�شعيدين املحلي والدويل«.
وختم “يتنا�شب ب�شكل مثايل مع حار�س املرمى الع�شري، 
مع خفة احلركة واحل�شور والتوزيع )الكرة(، و�شتكون 

بوجوده املناف�شة قوية على املركز )اال�شا�شي(«.

و�ست هام يتعاقد مع احلار�س فابيان�سكي 



مكافاأة.. تذكرة قطارات جمانية لـ25 عاما
اأن طفال ولد على منت قطار  اأعلنت هيئة النقل العام يف فرن�شا 
باري�س  العا�شمة  القطارات جمانا يف  �شوف مينح ركوب  �شواحي 
االثنني  الهواء مبا�شرة  الهيئة احلدث على  وبثت   .25 �شن  حتى 
املا�شي، وقالت اإن الر�شيع ولد على منت قطار و�شط باري�س، ما 

عرقل حركة ال�شري على اخلط "اإيه اآر اإي اآر". 
اأقرب  اإىل  نقلهما  قبل  وطفلها  االأم  ب��رع��اي��ة  اإغ��اث��ة  ع��م��ال  وق���ام 
حركة  �شا�شات  املفاجئة" على  "الوالدة  اأنباء  واأذيعت  م�شت�شفى.  

قطارات باري�س. ح�شب اأ�شوت�شيدبر�س.
واأ�شدر اخلط "اإيه اآر اإي اآر" بيانا اأعرب فيه عن خال�س التهاين 

للوالدة، وكتب يف تغريدة اأن حركة ال�شري عادت اإىل طبيعتها. 
و�شائل  ع��ر  الطفل  ب���والدة  ب�شعادة  الباري�شيني  معظم  ورح���ب 
النقل  هيئة  هدية  اإن  قالوا  اآخرين  اأن  اإال  االجتماعي.  التوا�شل 
مل تكن يف حملها الأن حركة القطارات يف باري�س عادة ما تتعرقل 

ب�شبب االإ�شرابات وحوادث اأخرى.

و�سع م�سد�سًا يف بنطاله فاأ�سيب بر�سا�سة
يف م�شهد مروع، اأظهر ت�شجيل ن�شر على عدد من مواقع التوا�شل 
االجتماعي، اأمريكياً ي�شاب بطلق ناري يف فخذه عن طريق اخلطاأ 
بعدما و�شع امل�شد�س داخل بنطاله اأثناء وجوده داخل اأحد املتاجر.  
واأظهر املقطع الرجل وهو ي�شع م�شد�شه داخل اجلزء االأمامي من 
بنطاله، ومي�شي يف اجتاه اأحد الرفوف، وينحني ليلتقط �شيئاً ما 
من االأر�س، قبل اأن تنطلق ر�شا�شة من امل�شد�س وت�شيب يف الفخذ. 
التوا�شل  مواقع  من  وع��دد  يوتيوب  على  ُن�شر  الفيديو  اأن  يذكر 
االجتماعي االأخ��رى يف 18 يونيو اجل��اري، وح�شل على اأكر من 

98000 م�شاهدة، ح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية. 

اأجنحة دجاج مطلية بالذهب
تعد اأجنحة الدجاج وجبة �شعبية يف العديد من دول العامل، لكن 
عندما  الرقي،  من  اآخ��ر  م�شتوى  اإىل  بها  انتقل  اأمريكياً،  مطعماً 
بداأ تقدميها مطلية بالذهب. وميكن العثور على اأجنحة الدجاج 
يقدمها  ال���ذي  ن���ي���وروك،  يف  اإي��ن�����ش��وورث  ذا  ال��ف��اخ��رة، يف مطعم 
تنقع  ت�شيبان، حيث  الواقع جوناثان  تلفزيون  بالتعاون مع جنم 
يف زبدة جو الهند والع�شل 24 �شاعة، قبل قليها، ثم تغطى بطبقة 

من �شل�شة الذهب، مع غبار الذهب ال�شالح لالأكل.
ب�  دجاج  اأجنحة   10 اأ�شعار:   3 ب�  الذهبية  الدجاج  اأجنحة  وتتوفر 
30 دوالراً، و20 ب� 60 دوالراً، و50 مع �شراب مقابل 1000 دوالر، 

ح�شب موقع اأوديتي �شنرال.
ومن املتوقع اأن تتحول االأجنحة اإىل وجبة دائمة يف املطعم، على 

اأن تعمم على باقي فروع ال�شل�شلة قريباً.

ولدة دلفن اأمام اأعن احلا�سرين
�شهد جمهور ورواد حديقة الدالفني يف مدينة اأودي�شا االأوكرانية 
امل��خ�����ش�����س حل��ف��الت عرو�س  احل���و����س  ���ش��غ��ري يف  دل��ف��ني  والدة 
اأحد  وث��ق��ه  فيديو  مقطع   "ua.048" م��وق��ع  ون�شر  ال��دالف��ني. 
يتمكن جمهور  م��ا  ن���ادرا  ال��ذي  احل���دث،  ه��ذا  يظهر  احلا�شرين، 

وهواة اال�شتمتاع مبناظر الدالفني االأليفة من م�شاهدته.
واأظهر الفيديو دورانا وا�شعا الأنثى الدلفني حول امل�شبح الكبري، 
ثم ت�شكلت بقعة داكنة يف املاء ظهر بعدها مولود الدلفني ال�شغري 

اإىل جانب اأمه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قرنية مطبوعة حتمل الأمل ملالين الب�سر
جنح علماء يف جامعة نيوكا�شل الريطانية، ب�طباعة اأول قرنية عني با�شتخدام طابعة ثالثية االأبعاد.

ومتثل هذه اخلطوة بارقة اأمل لنحو 10 ماليني �شخ�س يف العامل يحتاجون لزراعة قرنية، ب�شبب عدم تعافيهم 
من اأمرا�س تتلف هذا الن�شيج احل�شا�س يف العني.

للتلف  تتعر�س  اأن  لكنها ميكن  الروؤية،  تركيز  ت�شاعد على  التي  للعني  ال�شفافة  الطبقة اخلارجية  والقرنية هي 
ب�شبب عدوى اأو اإ�شابة اأو ظروف �شحية.

وا�شتخدم العلماء اخلاليا اجلذعية الب�شرية مع الكوالجني يف “طباعة” القرنية امل�شنعة، بوا�شطة طابعة ثالثية 
االأبعاد، يف مدة مل تتجاوز 10 دقائق.

لتتحمل  لينة  ذاته  الوقت  ويف  يكفي  مبا  متما�شكة  امل�شنعة  القرنية  اأن  اإذ  اإجنازهم،  اأهمية  على  الباحثون  و�شدد 
�شغط العني.

اإم���دادات غري حم��دودة من  الإن��ت��اج  ا�شتخدامها  التقنية ميكن  ه��ذه  اأن  الباحثون  ن�شرها  درا���ش��ة علمية  وج��اء يف 
القرنيات، ملكافحة النق�س العاملي لالأ�شخا�س الذين يحتاجون اإىل زراعة القرنية.

ويعود النق�س ب�شكل رئي�س اإىل عدم انت�شار ثقافة الترع باالأع�شاء، لكن عن طريق البحث الريطاين ميكن توفري 
ع�شرات القرنيات من خالل الترع بقرنية واحدة. وياأمل العلماء باال�شتفادة من القرنية املطبوعة خالل ال�شنوات 

القليلة املقبلة، بعد �شمان �شالمتها، وجناحها يف االختبارات املكثفة التي �شتمر بها.
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م�سجعون باملونديال يخطئون الفندق بـ 1281 كلم
اختلطت الت�شميات على م�شجعني للمنتخب ال�شوي�شري لكرة القدم قدموا 
يبعد  فندقا  وح��ج��زوا   ،2018 العامل  كاأ�س  يف  بالدهم  مل���وؤازرة  رو�شيا  اإىل 
1281 كلم عن مدينة رو���ش��ت��وف-اأون-دون التي ا�شت�شافت االأح��د مباراة 
1-1. وذكرت و�شائل االعالم الرو�شية اأن جمموعة  فريقهم مع الرازيل 
امل�شجعني ات�شلت بال�شرطة عندما عجزت عن اإيجاد الفندق رغم و�شولها 

اإىل �شارع يحمل نف�س ا�شم ال�شارع املفر�س اأن يتواجد فيه الفندق.
ولي�س  فيليكي  رو�شتوف  يف  فندقا  حجزوا  امل�شجعني  اأن  لل�شرطة  وتبني 
رو�شتوف-اأون-دون )ا�شمها الرو�شي رو�شتوف-نا-دونو(، واملدينة التي يقع 
فيها الفندق تبعد 1281 كلم عن املكان الذي حلوا فيه لت�شجيع املنتخب. 
وقالت ال�شرطة املحلية اأن "ال�شياح االأجانب الذين قدموا لدعم �شوي�شرا، 
كانوا  اأنهم  اأخرنا مرجمنا  فندق.  يبحثون عن  اإنهم  وقالوا  بنا  ات�شلوا 
واأنهم  الرو�شية  اجلغرافية  االأ���ش��م��اء  ترجمة  �شعوبات  ب�شبب  مرتبكني 
ل�شرطة  االإع��الم��ي  املكتب  وك�شف  فيليكي".  رو�شتوف  يف  فندقا  ح��ج��زوا 
ومتطوعني  مرجمني  ا�شتخدمت  اأنها  حملية  اإع��الم  لو�شائل  رو�شتوف 
خالل  والفرن�شية  والعربية  واالإنكليزية  االإ�شبانية  يتكلمون  حمرفني 
���ش��اع��دت ه����وؤالء امل�شجعني  ال�����ش��رط��ة  اأن  ال��ع��امل، م�����ش��ريا اإىل  ف���رة ك��اأ���س 
�شابق  واأوكرانية يف وقت  رو�شية  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت  �شكن.  للعثور على 
رو�شتوف-اون-دون  اإىل  �شافروا  ال�شوي�شريني  امل�شجعني  اأن جمموعة من 
بال�شيارة عر �شرق اأوكرانيا، حيث ت�شبب النزاع امل�شتمر منذ اأربعة اأعوام 
مع االنف�شاليني املدعومني من مو�شكو مبقتل اأكر من 10 اآالف �شخ�س، 
املواقع  حتديد  نظام  يتبعون  وك��ان��وا  ح��رب  منطقة  اأن��ه��ا  ي��درك��وا  اأن  دون 
العاملي "جي بي اإ�س". وتقع رو�شتوف-اون-دون على بعد 60 كيلومرا من 
خطوط التما�س االأمامية يف �شرق اأوكرانيا. وتتخذ رو�شيا اإجراءات اأمنية 

مكثفة ل�شمان �شالمة امل�شجعني.

بقايا باندا عمالقة عمرها 22 األف عام
عرت جمموعة من العلماء على بقايا دب باندا عمالق عمرها 22 األف 
لدرا�شة  وف��ق��اً  االآن،  حتى  معروفة  غ��ري  لف�شيلة  تنتمي  ال�شني،  يف  ع��ام 

من�شورة اليوم مبجلة )كارنت بايولوجي( املتخ�ش�شة.
وك�شف حتليل هذه البقايا بكهف �شزهوتو يف مقاطعة جواجن�شي ال�شينية 
اأن االنف�شال بني هذا النوع من دببة الباندا العمالقة وتلك احلالية حدث 
قبل 183 األف عام، طبقاً حل�شابات الباحثني يف االأكادميية ال�شينية للعلوم.  
واأو�شح القائم على الدرا�شة كياومي فو من هذه االأكادميية "نحتاج ملزيد 
بالباندا  اخل��ا���س  اإي���ه(  اإن  )دي  ال��وراث��ي  ال��ن��ووي  للحام�س  التحليل  م��ن 
القدمية من اأجل التعرف اأكر على تنوعها اجليني على مر الع�شور وكيف 

ترتبط مبوطنها الطبيعي". 

بول مكارتني يعود 
باألبوم جديد

الفنان  ال�شهري  البيتلز  جن��م  ع��اد 
واأط���ل���ق  مكارتني   ال���ع���امل���ي  ب�����ول 
اجلمهور  مفاجاأً  اجلديد،  البومه 

باال�شم الذي اختاره لالألبوم.
جلمهوره  ت�شويقه  على  ايام  فبعد 
عن  تلميحات  بن�شره  االإ�شم  ح��ول 
اأن يذكر  ب���دون  االأل���ب���وم اجل��دي��د 
�شور  م��ن  ب���اأج���زاء  مكتفيا  ا���ش��م��ه 
االأهرامات  �شكل  وعليها  ال��غ��الف 
مع �شعار مكارتني املميز من مثلث 

ودوائر.
االألبوم  ا���ش��م  ع��ن  مكارتني  ك�شف 
ال�76  م���ع ع��ي��د م���ي���الده  ت���زام���ن���اً 

والذي هو "حمطة م�شر ".
اإخ��ت��ي��اره لهذا اال���ش��م جداًل  واأث���ار 
اأ�شار  حيث  ال�شبب،  ملعرفة  ك��ب��رياً 
لتاريخ  بالنظر  اأن��ه  اإىل  الكثريون 
املواهب  م��ت��ع��دد  ك��ف��ن��ان  م��ك��ارت��ن��ي 
رمبا ميكننا اأن نعرف ال�شبب، فهو 
اأي�شا وكانت  اأغ���اين  وك��ات��ب  ر���ش��ام 
م�شر”  “حمطة  با�شم  ل��وح��ة  ل��ه 
وك���ان���ت   ..1999 ع������ام  ر����ش���م���ه���ا 
و�شماء  ���ش��ح��راء  ت�����ش��ور  ال��ل��وح��ة 

زرقاء مع زهور وحيوانات.

جم�سم فرعوين يطفو يف بحرية 
اأقام الفنان البلغاري "كري�شتو" جم�شماً 
طافياً بارتفاع 20 مراً على �شكل مقرة 
فرعونية م�شرية، با�شتخدام براميل يف 
بالعا�شمة  ب���ارك،  هايد  مبتنزه  بحرية 

الريطانية لندن.
املوؤلف  الطايف  املج�شم  كري�شتو  وافتتح 
االأحمر  ب����األ����وان  ب���رام���ي���ل،   7506 م���ن 
االثنني  الفاحت،  والبنف�شجي  واالأبي�س 

املا�شي.
وبداأ العمل يف املج�شم الطايف بطول 40 
اأبريل  30 م��راً يف �شهر  وع��ر���س  م��راً 
 55 املا�شي، و�شمل تركيب براميل �شعة 
ال�شكل  ه��رم��ي  قطع  �شكل  على  ج��ال��ون��اً 

مثبت على 32 نقطة ارتكاز.
وا�شتهر "كري�شتو" وزوجته الفنانة جان 
باأعمال   ،2009 ع��ام  توفيت  التي  كلود، 
منها جم�شم البوابات يف متنزه �شنرال 
2005، وم�شروع  بارك يف نيويورك عام 
يف  التاريخي  الرايخ�شتاج  مبنى  تغليف 

برلني عام 1995.

عا�ست حياتها بـاأع�ساء خارج ج�سدها!
مع  عا�شت  �شابة  حياة  اإن��ق��اذ  الهند  م��ن  اأط��ب��اء  ا�شتطاع 

ع�شو حيوي خارج ج�شدها مدة 19 عاما.
 19 ُول����دت ���ش��ع��ادة �شليمان ع��م��ور، ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 
كبدها  خ���روج  اإىل  "حمدود" اأدى  بطني  ب��ج��دار  ع��ام��ا، 
طبقة  تغطيهما  بحيث  بطنها،  م��ن  اأمعائها  م��ن  وج��زء 
نادر  م��ن عيب خلقي  �شعادة  وع��ان��ت  اجل��ل��د.  م��ن  رقيقة 
�شري  "فتق  ب��ا���ش��م  ي��ع��رف  االأم����ام����ي  ال��ب��ط��ن  ج����دار  يف 
يولدون  5400 طفل  كل  واح��د من  على  يوؤثر  والدي"، 
اإج��راء عملية  �شنويا يف الواليات املتحدة. وع��ادة ما يتم 
جراحية للعيوب اخللقية يف غ�شون �شاعات من الوالدة، 
ولكن �شعادة خ�شعت لعمليتني فا�شلتني عندما كانت يف 

اخلام�شة من عمرها.
واأدت هذه احلالة اإىل خروج ال�شابة التنزانية من املدر�شة 
تعر�شت  التي  القا�شية  التعليقات  ب�شبب  �شنوات،   4 منذ 
للعلوم   SRM م�شت�شفى  يف  اجل���راح���ون  ومت��ك��ن  ل��ه��ا. 
عر  اإنقاذها  من  بالهند،  �شيناي  يف   ،)SIMS( الطبية 
متديد بطنها با�شتخدام الهواء ملدة اأ�شبوعني، وا�شتخدام 
اإىل  اأع�شائها  اإع���ادة  قبل  الع�شالت  الإرخ���اء  البوتوك�س 

الداخل.
اأج������زاء من  ت��ن��م��و  احل���م���ل،  م���ن  االأوىل  االأ����ش���اب���ي���ع  ويف 
اله�شمي خارج جتويف ج�شم اجلنني يف احلمل  اجلهاز 
الطبيعي. ولكن من املفر�س اأن تعود هذه االأجزاء اإىل 

البطن بحلول االأ�شبوع احلادي ع�شر من احلمل.

يرتكون تابوتًا يف ال�سارع لتناول الطعام
ال�شارع غ�شباً كبرياً  اأث��ارت �شورة ل�شيارة دفن موتى يف 
على مواقع التوا�شل االجتماعي، بعد اأن قرر املوظفون 

تناول وجبة طعام يف مطعم.
الر�شمي  الكامل  ال��زي  ي��رت��دون  الثالثة  ال��رج��ال  وك��ان 
كامريدج  م��دي��ن��ة  يف  م��ق��ه��ى  اإىل  وت��وج��ه��وا  ل��ل��ج��ن��ائ��ز، 
ال��ري��ط��ان��ي��ة، ت��ارك��ني ال��ت��اب��وت امل��ح��اط ب��ال��زه��ور بع�س 
ل�شحيفة  عيان  �شاهد  اأف��اد  ما  ح�شب  ال�شارع،  يف  الوقت 
م���ريور ال��ري��ط��ان��ي��ة. وان��ت��ق��د ال�����ش��اه��د م��وظ��ف��ي مكتب 
اأمر  "اإنه  وق��ال  للميت،  االح���رام  قلة  ب�شبب  اجل��ن��ائ��ز، 
التابوت،  داخل  اأختي  اأو  اأمي  لو كانت  مثري لال�شمئزاز، 

كنت �شاأ�شعر بغ�شب �شديد من ت�شرفهم".

تتناول 32 حبة دواء يف اليوم ب�سبب ح�سرة
تتناول  جعلها  ن��ادر،  مر�س  من  بريطانية  �شيدة  تعاين 

نحو 32 حبة دواء يومياً، بعد تعر�شها للدغة ح�شرة.
وتعتقد جوردان كرادوك، اأنها تعر�شت للدغة من ح�شرة 
قرب  الغابات  يف  اأطفالها  مع  تلهو  كانت  عندما  ال��ق��راد، 
لهذه  تعر�شها  ومنذ  لي�شر�شري،  يف  نيوالندز  مدر�شة 
الذي  البكتريي  املر�س  المي،  مبر�س  اأُ�شيبت  اللدغة، 

ينتقل اإىل الب�شر عن طريق القراد.
وال�شداع  ال��ت��ع��ب  م��ن  امل��ر���س  ب�شبب  ج�����وردان  وت��ع��اين 
م�شتمرة،  ب���اآالم  وت�شعر  ال��دم��اغ،  يف  وت�شوي�س  والغثيان 

جتعلها تراجع امل�شت�شفى ب�شكل متكرر.  املمثلة هيالري برافورد خالل ح�شورها العر�ش االأول لفيلم  Boundries يف امل�شرح امل�شري ال�شينمائي االأمريكي بهوليوود.    )ا ف ب(

»اأو�سرتيا فران�سي�سكانا« 
اأف�سل مطعم يف العامل 

ت�������������ش������در م�����ط�����ع�����م اأو��������ش�������ري�������ا 
قائمة  االإي���ط���ايل  ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��ان��ا 
هذا  ب��ال��ع��امل  مطعما   50 اأف�����ش��ل 
العام بعدما نال اإ�شادة باال�شتخدام 
امل���ت���ع���دد ل���ل���م���ك���ون���ات امل���ح���ل���ي���ة يف 

اأطباقه.
وه������ذه ه����ي امل������رة ال���ث���ان���ي���ة خالل 
ث��الث��ة اأع�����وام ال��ت��ي ي��ت�����ش��در فيها 
اأكالت  القائمة. وهو يقدم  املطعم 
مودينا  مدينة  يف  حديثة  اإيطالية 

ب�شمال اإيطاليا.
اأقيم  ح��ف��ل  امل��ن��ظ��م��ون يف  واأث���ن���ى 
اأم�س  ب��ي��ل��ب��او االإ���ش��ب��ان��ي��ة  مب��دي��ن��ة 
االول الثالثاء على ا�شتعانة املطعم 
على  واإدخ��ال��ه��ا  تقليدية  مبكونات 

االأطباق احلديثة التي يقدمها.
على  االأوروب��ي��ة  املطاعم  وهيمنت 
بالقائمة  االأوىل  ال��ث��الث��ة  امل��راك��ز 
هذا العام اإذ حل اإل �شيليه دي كان 
روكا من اإقليم قطالونيا االإ�شباين 
يف امل����رك����ز ال����ث����اين وم���������ريازور يف 
باملركز  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���ري���ف���ي���ريا 
اإليفن  م��ط��ع��م  وت���راج���ع  ال��ث��ال��ث. 
نيويورك  يف  ب�������ارك  م���ادي�������ش���ون 
ت�شدر  اأن  بعد  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اإىل 
ويجري  املا�شي.  العام  يف  القائمة 
التي  القائمة  يف  امل��ط��اع��م  ترتيب 
بيزن�س  ري��د  وليام  �شركة  تنظمها 
ي�شارك  ا�شتطالع  بناء على  ميديا 
الطهاة  من   1000 من  اأك��ر  فيه 
االأطعمة وخراء قطاع  ومتذوقي 
االأغ���ذي���ة يف اأن��ح��اء ال��ع��امل. وكان 
بانكوك  يف  اأن��ان��د  ج��اج��ان  مطعم 
بني  الوحيد  االآ�شيوي  املطعم  هو 
بالقائمة،  مطاعم  ع�شرة  اأف�����ش��ل 

وجاء باملركز اخلام�س.

الرنويج تخترب اأول رحلة جوية خ�سراء
جن��ح��ت ال���رنوي���ج يف اخ��ت��ب��ار ط��ائ��رة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ذات 
عام  بحلول  ال��رك��اب  رح��الت  ب��دء  وتوقعت  مقعدين 
ي�شمى  ما  تعميم  يف  املتمثل  هدفها  لتحقق   ،2025

بالطريان االأخ�شر.
وا�شتقل الطائرة وهي من نوع "األفا اإلكرو جي 2"، 
وزير النقل كيتيل �شولفيك-اأول�شن رفقة داغ فالك-
الدولة  تديرها  التي  اأفينور  �شركة  رئي�س  بير�شن، 
والتي تدير معظم املطارات الرنويجية، لعدة دقائق 
اإيل�شن لرويرز:  حول مطار اأو�شلو. وقال �شولفيك 
مثال اأويل على اأننا من�شي قدما ب�شرعة نحو  "اإنها 
من  نتاأكد  اأن  "يجب  واأ���ش��اف:  االأخ�شر".  الطريان 

اأنها اآمنة - لن يطري النا�س اإذا مل يثقوا بها".
ال���ط���ائ���رات م��ث��ل بوينج  ���ش��رك��ات ���ش��ن��اع��ة  اإن  وق����ال 
اأ�شعار  واأن  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ط���ائ���رات  ت��ط��ور  واإي���رب���ا����س 
الو�شول  املمكن  من  يجعل  مما  تراجع  البطاريات 
الرحالت  جميع  جعل  يف  يتمثل  حكومي  ه��دف  اإىل 

الداخلية يف الرنويج كهربائية بحلول عام 2040.
ب����دء رح����الت ركاب  ����ش���وؤال ح����ول م��وع��د  وردا ع��ل��ى 
ال��ط��ائ��رات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ت��وق��ع ف��ال��ك ب��ي��ر���ش��ن اأن 

اإن  امل�����ش��وؤوالن  وق���ال   .2025 ع��ام  ال��رح��الت  تنطلق 
570 كيلوغراما كانت  التي يقل وزنها عن  الطائرة 
اأك����ر ه����دوءا م��ن ال��ط��ائ��رة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي تعمل 

بالوقود االأحفوري.
بالن�شبة  ع��امل��ي��اً  االأوىل  امل��رت��ب��ة  ال��رنوي��ج يف  وت��ت��ق��دم 
مدعومة  الكهربائية،  ال�شيارات  من  الفرد  لن�شيب 
بحوافز مثل االإعفاءات ال�شريبية الكبرية ومواقف 

ال�شيارات املجانية واالإعفاءات من ر�شوم الطرق.
جميع  م���ن  امل���ئ���ة  يف   56 ك���ان���ت   ،2018 م���اي���و  ويف 
ال�شيارات املباعة يف الرنويج اإما كهربائية اأو هجينة 
عام  من  ال�شهر  نف�س  يف  املئة  يف   46 مقابل  خال�شة 

2017، وفقا لالإح�شاءات الر�شمية.
98 يف املئة من الكهرباء يف الرنويج من  اإنتاج  ويتم 
ال�شيا�شيني  بع�س  وق���ال  النظيفة.  امل��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
من  املزيد  ب��ذل  اإىل  بحاجة  احلكومة  اإن  املعار�شني 
ب��االل��ت��زام��ات اخل�����ش��راء يف اتفاقية  ل��ل��وف��اء  اجل��ه��د 
اأمام  200 دولة. وتتمثل العقبات  باري�س التي ت�شم 
ال�شخمة  البطاريات  الكهربائية يف حجم  الطائرات 

وامل�شافات املحدودة التي تقطعها.

ميغان ماركل حترم من 
تناول طبقها املف�سل

من املعلوم اأن تقاليد الق�شر امللكي الريطاين تفر�س على اأفراد العائلة امللكية نظاماً 
عدم  يعتر  والتي  االأط��ب��اق  بع�س  تناول  ع��دم  عليهم  يفر�شون  حيث  �شارماً،  غذائياً 
امللكي  الق�شر  حا�شماً، وقال كبري اخلدم يف  �شيئاً  امللكي  الق�شر  حت�شريها يف مطابخ 
الريطاين، غرانت هارولد، اإنهم ال يقدمون االأطباق البحرية �شمن الوجبات لكي ال 
يت�شمم اأحد. واأ�شاف يف حديثه ل�شحيفة "ذا �شن" الريطانية اأن هذا املو�شوع يف غاية 

اجلدية، ال نريد اأن يت�شمم اأحد اأفراد العائلة، خ�شو�شاً اإذا كانوا يف رحلة خارجية.
وبالتايل، تعتر اليوم دوقة �شا�شك�س  ميغان ماركل  زوجة االأمري هاري، حمرومة من 
 "The New Potato" تناول اأف�شل اأطباقها، حيث اأنها كانت �شّرحت �شابقاً ملجلة
ع�شاء من  "اأف�شل  اإن  وقالت  الع�شاء،  على  املف�شل  البحرية هي طبقها  املاأكوالت  ب��اأن 

املاأكوالت البحرية واملعكرونة".


