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قوافل زايد اخلري توا�صل خدماتها 
التطوعية الت�صخي�صية والعالجية يف م�صر

•• القاهرة -وام:

جنح نخبة من �أطباء �خلري من دولة �الم��ار�ت وم�صر يف عالج قلوب �آالف 
�الأطفال و�مل�صنني من خالل قو�فل ز�يد �خلري �لتي تقدم خدماتها �لتطوعية 
��صتخد�م  خالل  من  �مل�صرية  �لقرى  يف  و�لوقائية  و�لعالجية  �لت�صخي�صية 
ياأتي ذلك   . م�صت�صفى تخ�ص�صي تطوعي ميد�ين متحرك م�صت�صفى �خلري 
�ن�صجاما مع توجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ن�صانية  ع��ام��ا للخري ومب��ب��ادرة   2017 ع��ام  ي��ك��ون  ب���اأن  �ل��دول��ة حفظه �هلل 
م�صرتكة من ز�يد �لعطاء وجمعية د�ر �لرب وموؤ�ص�صة بيت �ل�صارقة �خلريية 
�ل�صحة  وز�رة  م��ع  وبالتن�صيق  �الأمل��ان��ي��ة  �ل�صعودية  �مل�صت�صفيات  وجمموعة 
و�ل�صباب �مل�صرية و�صفارة �الإمار�ت بالقاهرة يف منوذج مميز للعمل �الن�صاين 
يف جم��االت �الغاثة �لطبية �لتخ�ص�صية �ل��ت��ط��وع��ي��ة.                )�لتفا�صيل 

�س2(

اللواء الرميثي : �صرطة اأبوظبي تتبنى 
ا�صرتاتيجية �صاملة لتطوير العمل ال�صرطي

•• اأبوظبي -وام: 

�أكد معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي �لقائد �لعام ل�صرطة �أبوظبي �أن 
�إمارة  و�لطماأنينة يف  �الأم��ن  لتعزيز  �الهتمام  �أول��ت كافة  �لر�صيدة  �لقيادة 
�أبوظبي ..م�صري� �ىل �ن �صرطة �أبوظبي تتبنى ��صرت�تيجية �صاملة لتطوير 
�لعمل �ل�صرطي من خالل �عتماد �أدو�ت جديدة من �صاأنها �لنهو�س بدور 
�لدور  �مل�صاركة يف  م��ن  �لتي متكنه  �مل��ب��ادر�ت  �ط��الق  م��ن خ��الل  �جلمهور 
��صت�صر�ف  و�لعمل على  �ملا�صي  �لتي حتققت يف  �ملكت�صبات  �الأمني حلماية 
دوره  ليكون  �ملجتمع  مل�صوؤوليته جتاه  �مل�صتقبل من خالل حتمل �جلمهور 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أع����ل����ن ن��ي��ف��ي��و ز�ج�����اري�����ا، ممثل 
م��ن��ظ��م��ة �ل�������ص���ح���ة �ل���ع���امل���ي���ة يف 
�ليمن، �م�س �جلمعة، عن تف�صي 
لها  ي�صبق  مل  ب�صرعة  �ل��ك��ول��ري� 

مثيل يف �لبالد.
�حل�����االت  ع�����دد  �أن  �إىل  و�أ������ص�����ار 
عدد  �أم��ا   ،23425 بلغ  �مل�صابة 
 18 يف  فبلغ242  �ل����وف����ي����ات 
حمافظة منذ 27 �أبريل ني�صان.

�إىل ذلك، توقعت منظمة �ل�صحة 
�إىل  بالكولري�  �الإ���ص��اب��ات  �زدي���اد 
�أ�صهر   6 �ل���  خ��الل  �أل���ف   200

�ملقبلة.
�ملتحدة  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
�ليوني�صف،  و�لطفولة  لالأمومة 
�رتفاع عدد  �الأرب��ع��اء، عن  �أعلنت 
�ل��ي��م��ن��ي��ني ب�صبب  ب���ني  �ل��وف��ي��ات 
حاالت   206 �إىل  �لكولري�  وب��اء 

وفاة.
وقال م�صوؤول �الإعالم و�الت�صال 
يف مكتب �ملنظمة باليمن حممد  
�الأ�صعدي، يف تغريدة على موقع 

�لتو��ص����ل �الجت���ماعي تويرت: �إن 
�رتفاعا خميفا يف حاالت �الإ�صابة 
ب��االإ���ص��ه��االت �مل��ائ��ي��ة �حل����ادة بلغ 
حالة   17،219 �م�������س  ���ص��ب��اح 
منها 257 حالة موؤكدة خمربياً 

بالكولري�، و206 حاالت وفاة.
من  �الأوىل  �مل����وج����ة  �أن  ي���ذك���ر 
�لكولري� �لتي �نح�صرت يف مار�س 
�آذ�ر �ملا�صي، ح�صدت �أرو�ح 103 
�ألف   21 �إج��م��ايل  م��ن  �أ�صخا�س 

 16 �إ����ص���اب���ة م����وؤك����دة يف  ح���ال���ة 
 ،22 �أ���ص��ل  م��ن  مينية  حمافظة 
�ل�صحة  منظمة  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��اً 

�لعاملية.
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جنود �الحتالل يقمعون �ملظاهر�ت �مل�صاندة الإ�صر�ب �الأ�صرى �لفل�صطينيني )رويرتز(

جثث �ل�صحايا بعد ق�صف قو�ت �لنظام �ل�صوري قريةعقارب يف حماه

وفاة 242 وتوقع �إ�شابة 250 �ألف �شخ�ص 

ال�صحة العاملية: الكولريا جتتاح اليمن ب�صرعة فائقة

ت�شعيد مظاهر�ت �لدعم للأ�شرى �مل�شربني

جرحى يف مواجهات مع االحتالل بال�صفة وغزة
•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

فل�صطينيني  �رب�����ع�����ة  ������ص����ي����ب 
�جلي�س  بر�صا�س  ب��ج��روح  �أم�����س 
�ال�صر�ئيلي على �حلدود �ل�صرقية 
ل��ق��ط��اع غ���زة ح��ي��ث ت��ظ��اه��ر مئات 
للمعتقلني  دع��م��ا  �لفل�صطينيني 
�مل�صربني عن �لطعام يف �ل�صجون 
�ال�صر�ئيلية. و�كد ��صرف �لقدرة 
يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �ملتحدث 
��صابة  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  غزة 
���ص��اب ب��ج��روح خ��ط��رية يف �لبطن 
مدينة  �صرق  �الحتالل  بر�صا�س 
غزة(،  ق��ط��اع  )ج��ن��وب  خانيون�س 
و����ص��اب��ة ث��الث��ة �خ��ري��ن بجروح 

متو�صطة �صرق مدينة غزة.
�ىل ذل���ك، �ن��دل��ع��ت م��و�ج��ه��ات يف 
�لغربية  �ل�����ص��ف��ة  يف  ع���دة  �أن���ح���اء 
بعد ظهر �أم�س �جلمعة بني �صبان 
�الحتالل  وق�����و�ت  فل�صطينيني 
�أعقاب  يف  وذل�����ك  �الإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي، 
�إ�صناد  جلنة  �إليها  دع��ت  م�صري�ت 
�صجون  يف  �الأ�������ص������رى  �إ�������ص������ر�ب 
نقاط  �إىل  ت��وج��ه��ت  �الح����ت����الل 

�لتما�س.
وقد �نطلقت م�صري�ت يف منطقة 
ر�م �هلل وتركزت يف خميم قلنديا 
�صالح  و�ل���ن���ب���ي  ن���ع���ل���ني  وق�������رى 

�إ���ص��ر�ب��ه��م ع��ن �ل��ط��ع��ام منذ 17 
مطالبني  �ملا�صي،  ني�صان  �أب��ري��ل 
�الإ�صر�ئيلية  �ل�صجون  م�صلحة 
�النفر�دي  �لعزل  �صيا�صتي  باإنهاء 
وحت�صني  �الإد�ري،  و�الع���ت���ق���ال 
ويقود  �مل��ع��ي�����ص��ي��ة.  �أو����ص���اع���ه���م 
�الإ�صر�ب مرو�ن �لربغوثي ع�صو 
�لتحرير  �ملركزية حلركة  �للجنة 
)فتح(  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  �ل���وط���ن���ي 

�ملعتقل منذ عام 2002.
هيئة  �أف����ادت  �الأول،  �أم�����س  وي���وم 
�أ�صري�  �صتني  ب��اأن  �الأ�صرى  �صوؤون 
�الإ�صر�ئيلي  ج��ل��ب��وع  ���ص��ج��ن  م���ن 
�لطعام،  ع��ن  ل��الإ���ص��ر�ب  �ن�صمو� 
�ل�صجون  م�صلحة  �أن  مو�صحة 
ج��م��ع��ت �الأ�����ص����رى �مل�����ص��رب��ني يف 
و�لرملة  �صطا  هي  �صجون  ثالثة 
وب���ئ���ر �ل�����ص��ب��ع و�ل���ت���ي ت��ق��ع قرب 

�مل�صت�صفيات �الإ�صر�ئيلية.
�الأ�صرى  �أه��ايل  دع��ا  جهتهم،  من 
�إىل  ب����ي����ان  يف  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
�صلمي  �ع���ت�������ص���ام  يف  �ل���������ص����روع 
�ملهد  ك��ن��ي�����ص��ة  ���ص��اح��ة  م��ف��ت��وح يف 
مب��دي��ن��ة ب��ي��ت حل���م �ع���ت���ب���ار� من 
�الأح��د، يف م�صعى الإي�صال ر�صالة 
�أنحاء  �إىل  �الأ����ص���رى  م��ن  �صلمية 
مطالبهم  م��ع  للت�صامن  �ل��ع��امل 

�الإن�صانية.

وبدر�س، كما �ندلعت مو�جهات يف 
�لقريبتني  دجن  وبيت  بيتا  قرية 

من نابل�س.
الإ�صر�ب  �إ�صناد�  �مل�صري�ت  وجاءت 
�الأ�صرى �لفل�صطينيني �لذي دخل 
يومه �ل� 33، ومع تز�يد �خل�صية 
على حياة �الأ�صرى �مل�صربني بعد 
تدهور �لو�صع �ل�صحي للع�صر�ت 

منهم.
ج��اء ذل��ك يف ح��ني �أق��ام��ت حركة 
خطبة  �صعائر  �الإ�صالمي  �جلهاد 
�للجنة  �أم��ام مقر  �جلمعة  �صالة 
�لدولية لل�صليب �الأحمر مبدينة 
لالأ�صرى  و�إ���ص��ن��اد�  ت�صامنا  غ��زة، 
�مل�������ص���رب���ني ع����ن �ل���ط���ع���ام د�خ����ل 

�صجون �الحتالل.

وح��ّم��ل �ل��ق��ي��ادي ب��ح��رك��ة �جلهاد 
خ�صر حبيب �الحتالل �مل�صوؤولية 
ي�صيب  م��ك��روه  �أي  ع��ن  �ل��ك��ام��ل��ة 
�مل�صربني  �الأ���ص��رى  من  �أ�صري  �أي 
�ملقاومة  �أن  و�أك����د  �ل��ط��ع��ام.  ع��ن 
حال  يف  ق��وي��ة  كلمة  ل��ه��ا  �صيكون 
ويو��صل  �الأ�صرى.  �أحد  ��صت�صهاد 
فل�صطيني  �أ����ص���ري   1500 ن��ح��و 

دي مي�شتور� يختتم جنيف 6 با�شتماع منف�شل للمتفاو�شني

ق�صف وغارات جوية على ريفي حم�ص وحماة

مباحثات لتمركز طويل للقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق
القوات العراقية تتقدم ببطء يف املو�صل القدمية

ماكرون يتفقد القوات الفرن�صية يف مايل
•• بامكو-وكاالت:

و�صل �لرئي�س �إميانويل ماكرون �إىل قاعدة غاو يف مايل 
�أجل  �م�����س �جلمعة، م��ن  �إىل �خل���ارج،  ل��ه  �أول رح��ل��ة  يف 
�ملوجودة  �لع�صكري لفرن�صا  �إعطاء بعد جديد لاللتز�م 
�لبلد.  ه��ذ�  يف  �الإره��اب��ي��ني  ملكافحة  ���ص��ن��و�ت  �أرب���ع  منذ 
وحطت طائرة �لرئي�س �لفرن�صي قبيل �ل�صاعة �لعا�صرة 
بتوقيت غرينت�س، يف مطار غاو حيث ��صتقبله �لرئي�س 

�ملايل �إبر�هيم �أبو بكر كيتا.
وقد ��صتعر�صا بعد ذلك �لقو�ت يف �لقاعدة �لتي �صيم�صي 
فيها �لرئي�س نحو �صت �صاعات وفق برنامج مكثف جد�. 
تتعلق مبكافحة  وك��ي��ت��ا حم��ادث��ات  م��اك��رون  و���ص��ي��ج��ري 
من  �ل�صيا�صي  و�ل�صق  �ل�صاحل  منطقة  وملف  �الإره���اب 
وقعت  �لتي  �ل�صالم  التفاقات  �ل�صعب  و�لتطبيق  �مللف 

يف 2015.
رئي�س  يريد  توليه مهامه، ال  �أ�صبوع على  �أق��ل من  بعد 

�لدولة �جلديد تاأكيد »ت�صميمه« على مو��صلة �اللتز�م 
�إطار  يف  �أي�صاً  �إدر�ج��ه��ا  بل  �ل�صاحل فح�صب،  يف منطقة 
تعاون معزز مع �أملانيا. وقال حميطون به �إنه ينوي �أي�صاً 
م�صاعدة  با�صرت�تيجية  �لع�صكري  �لتحرك  ��صتكمال 

تنموية، كما تطالبه �أ�صال منظمات للعمل �الإن�صاين.
وير�فق ماكرون يف رحلته وزير� �أوروبا و�خلارجية جان 
�لعام  و�مل��دي��ر  ل��ودري��ان، و�جليو�س �صيلفي غ��والر،  �ي��ف 

للوكالة �لفرن�صية للتنمية رميي ريو.
�حتجت  بينما  �ل��رح��ل��ة  يف  �صحافيا   25 ي��ر�ف��ق��ه  ك��م��ا 
ومنظمة  حترير  وروؤ�صاء  لل�صحافيني  ر�بطة   15 نحو 
�الت�صال  تنظيم  ع��ل��ى  �خلمي�س  ح���دود  ب��ال  م��ر����ص��ل��ون 
�مل���ر�ف���ق���ني لرئي�س  �ل�����ص��ح��اف��ي��ني  �خ��ت��ي��ار  وخ�����ص��و���ص��ا 
�لدولة �إىل مايل. وقال �مل�صدر نف�صه �إن قائد �جليو�س 
 1600 �إىل  �لتحدث  �أي�����ص��اً  ينوي  �جل��دي��د  �لفرن�صية 
جندي فرن�صي منت�صرين يف قاعدة غاو )�صمال( يف �إطار 
هذه  مكونات  خمتلف  و�صي�صتعر�س  »ب��رخ��ان«،  عملية 

•• عوا�صم-وكاالت:

�جلولة  �جل��م��ع��ة  �أم�����س  �ختتمت 
جنيف  مفاو�صات  م��ن  �ل�صاد�صة 
�ل�صورية،  �الأزم���ة  �الأمم��ي��ة ح��ول 
�ل����دويل �خلا�س  �مل��ب��ع��وث  ب��ع��ق��د 
مي�صتور�  دي  �صتفان  �صوريا  �إىل 
�أطر�ف  مع  منف�صلة  �جتماعات 

�ملفاو�صات.
وقال متحدث با�صم وفد �ملعار�صة 
�إن �الجتماع تناول روؤية �ملعار�صة 
م�صري�  �النتقايل،  �حلكم  لهيئة 
بكامل  �صيح�صر  �ل��وف��د  �أن  �إىل 
�أع�����ص��ائ��ه، ب��ع��دم��ا ك���ان ع���دد من 
�مل�صلحة  �لف�صائل  بع�س  ممثلي 
�أعلنو�  ق���د  ل��ل��م��ع��ار���ص��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 

تعليق م�صاركتهم يف �لوفد.
�لنظام  ق�����و�ت  ���ص��ن��ت  م���ي���د�ن���ي���ا، 
�ل�������ص���وري ق�����ص��ف��ا م��دف��ع��ي��ا على 
ق��رى ب��ري��ف ح��م��اة ر�ف��ق��ه ق�صف 
�أخرى  لقرى  �لرو�صي  �ل��ط��ري�ن 
م����ع ق�صف  ب���ال���ت���ز�م���ن  ه����ن����اك، 
رو����ص���ي �آخ�����ر ل���ري���ف ح��م�����س، يف 
بريف  ��صتباكات  فيه  ت��دور  وق��ت 
درعا بني تنظيم د�ع�س وف�صائل 
م�صوؤوليتها  نفت  �لتي  �ملعار�صة 
�الأحياء  �ل��ذي ط��ال  �لق�صف  عن 
�صيطرة  م���ن���اط���ق  يف  �ل�����ص��ك��ن��ي��ة 

�لنظام مبدينة درعا.
�ل���������ص����م����ايل،  ح�����م�����اة  ري��������ف  ويف 
�ملتمركزة  �لنظام  ق���و�ت  ق�صفت 
حلايا  قريتي  حلفايا  مدينة  يف 
ومعركبة بالقذ�ئف �ملدفعية، كما 
��صتهدفت قو�ت �لنظام �ملتمركزة 

•• وا�صنطن-بغداد-وكاالت:

يا  ق��ادم��ون  ق��ي��ادة عمليات  �أع��ل��ن��ت 
�جلارية  �ملعارك  تقود  �لتي  نينوى 
�أم�����س �جلمعة  �مل��و���ص��ل  يف م��دي��ن��ة 
حي  ��صتعادت  �لعر�قية  �لقو�ت  �أن 
و���ص��ط �جلانب  �ل���و�ق���ع  �ل���ور����ص���ان 
�صيطرة  م����ن  ل��ل��م��و���ص��ل  �ل���غ���رب���ي 

تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
�أعلنت  قد  �لعر�قية  �لقو�ت  وكانت 
�إىل ج��ان��ب حي  �ق��ت��ح��ام��ه��ا �حل����ي 
�لربيع، وهما �آخر حيني �قتحمتهما 
�ملعارك  تز�ل  �لعر�قية، وال  �لقو�ت 

جتري يف حي �لربيع.
�أع��ل��ن �ملتحدث  �أي����ام  �أرب���ع���ة  وق��ب��ل 
�مل�صرتكة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ق���ي���ادة  ب��ا���ص��م 
�لعميد  �ل��ع��ر�ق��ي  للجي�س  �لتابعة 
ي���ح���ي���ى ر������ص�����ول حت����ري����ر �ل����ق����و�ت 
%90 من  م���ن  �أك�����ر  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�جل��ان��ب �ل��غ��رب��ي ل��ل��م��دي��ن��ة. وبعد 
�ل���وزر�ء �لعر�قي  ي��وم، خ��رج رئي�س 

ق����ت����ل����ى وج������رح������ى يف 
ت��ف��ج��ري ج���ن���وب ب��ن��غ��ازي

•• بنغازي-رويرتز:

قال م�صوؤول �أمني ليبي �إن �صيارة 
ملغومة �نفجرت خارج م�صجد يف 
بلدة جنوب بنغازي مما �أدى �إىل 
متحالف  ب��ارز  قبيلة  �صيخ  مقتل 
مع �لقو�ت �الأمنية ب�صرق �لبالد 
�أثناء  �آخرين  خم�صة  �إىل  �إ�صافة 
�صالة  �أد�ء  ع���ق���ب  خ����روج����ه����م 

�جلمعة.
�لفور  ع��ل��ى  ج��ه��ة  �أي  ت��ع��ل��ن  ومل 
مناف�صني  ل���ك���ن  م�������ص���وؤول���ي���ت���ه���ا 
للجي�س �لوطني �لليبي �ملتمركز 
هجمات  ون��ف��ذو�  �صبق  �ل�صرق  يف 
ت�صتهدف  ب��ن��غ��ازي  يف  م�����ص��اب��ه��ة 
باجلي�س  م��رت��ب��ط��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ات 
�أن  �ل����وط����ن����ي. وذك������ر �مل���������ص����وؤول 
 50 �النفجار يف �صلوق على بعد 
�أ�صفر  ليبيا  ج��ن��وب��ي  ك��ي��ل��وم��رت� 
عن مقتل �ل�صيخ �أبريك �للو�طي 
�صيخ قبيلة �لعو�قري و�إ�صابة 11 

�آخرين.

مع  التحقيق  توقف  ال�صويد 
تالحقه وبريطانيا  اأ���ص��اجن 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أنها  �ل�صرطة �لربيطانية  �أعلنت 
موؤ�ص�س  �أ�صاجن  جوليان  �صتعتقل 
خ��روج��ه من  ح��ال  ويكيليك�س يف 
���ص��ف��ارة �إك������و�دور يف ل��ن��دن، رغم 
�ل�صويدي  �ل��ع��ام  �الدع����اء  تخلي 
مز�عم  ب�صاأن  معه  �لتحقيق  عن 

باالغت�صاب.
�إن  ب���ي���ان  �ل�����ص��رط��ة يف   وق���ال���ت 
بالعا�صمة  وي�صتمن�صرت  حمكمة 
مذكرة  �أ���ص��درت  ق��د  كانت  لندن 
لف�صله يف  �أ����ص���اجن  ب��ح��ق  �ع��ت��ق��ال 
 29 يوم  للمحكمة  نف�صه  ت�صليم 
موؤكدة   ،2012 حزير�ن  يونيو 
�أن��ه��ا ���ص��ت��الح��ق��ه ب��ن��اء ع��ل��ى هذه 
�ل�صفارة  من  خرج  ما  �إذ�  �ملذكرة 
نحو خم�صة  قبل  �إليها  �لتي جلاأ 

�أعو�م.
للعد�لة  م��ط��ل��وب��ا  �أ����ص���اجن  وك����ان 
بناء على مذكرة �عتقال �أوروبية 
جرمية  باقرت�فه  مز�عم  ب�صبب 

�صحفي  م��وؤمت��ر  يف  �لعبادي  حيدر 
�لتحرير  عملية  �أن  ليعلن  ببغد�د 
�الأيام  خ��الل  �صتح�صم  )باملو�صل( 
تفا�صيل(.  )دون  �ملقبلة  �لقليلة 
تاأكيد� لكالم رئي�س  وهو ما �عترب 
�لفريق  �ل��ع��ر�ق��ي  �جل��ي�����س  �أرك�����ان 
�ل��غ��امن��ي مطلع  ع��ث��م��ان  رك���ن  �أول 
�ل�صهر �جلاري �أن �لقو�ت �لعر�قية 

يف ب��ري��دي��ج حم��ي��ط م��دي��ن��ة خان 
�صيخون بالقذ�ئف �ملدفعية، وفق 

نا�صطني.
ك���م���ا ����ص���ن �ل�����ط�����ري�ن �ل���رو����ص���ي 
�أي�����ص��ا غ���ار�ت ج��وي��ة على ناحية 
ع���ق���ريب���ات وق������رى ع��ك�����س و�أب�����و 
و�لق�صطل  حنايا  و�أب���و  حبيالت 
و�لنعيمية و�خل�صرية و�أبو د�لية 

يف ريف حماة �ل�صرقي.
�ل�������ص���رق���ي،  ح���م�������س  ري�������ف  ويف 
���ص��ن �ل���ط���ري�ن �ل��رو���ص��ي غ���ار�ت 
مدينة  حميط  ��صتهدفت  جوية 
�ل�صو�مع  وم��ن��ط��ق��ة  �ل�����ص��خ��ن��ة 
وجبال  �لتليلة  حممية  وم��ف��رق 

�ل�صومرية.
فا�صتهدفت  دم�����ص��ق  ري���ف  يف  �أم���ا 
يف  حر�صتا  مدينة  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت 
�لغوطة �ل�صرقية مبد�فع �ل� 23 
�الأ�صعري  ب��ل��دة  ��صتهدفت  كما   ،
بالقذ�ئف  �ل�صرقية  �ل��غ��وط��ة  يف 

�ملدفعية.
ويف ريف حلب، �أعلن تنظيم د�ع�س 
�أن��ه دم��ر دب��اب��ة ل��ق��و�ت �لنظام يف 
قرية �حلمر� �صرق مطار �جلر�ح 

بريف حلب �ل�صرقي.
��صتباكات  ت���دور  حيث  درع���ا  ويف 
وتنظيم  �مل��ع��ار���ص��ة  ف�صائل  ب��ني 
يف  �جلبيلية  جبهة  ع��ل��ى  د�ع�����س 
ح��و���س �ل���ريم���وك ب��ري��ف درع���ا، 
�مل�صلحة  �ل�صورية  �ملعار�صة  نفت 
غ��رف��ة عمليات  �مل��ن�����ص��وي��ة حت��ت 
�مل���ر����ص���و����س يف درع����ا  �ل���ب���ن���ي���ان 
�لذي  �لق�صف  ع��ن  م�صوؤوليتها 
طال �الأحياء �ل�صكنية يف مناطق 

�صيطرة �لنظام باملدينة.
قو�ت  �مل�صلحة  �ملعار�صة  وحملت 
�لذي  �لق�صف  م�صوؤولية  �لنظام 
�أرب���ع���ة �أط���ف���ال بدرعا  ق��ت��ل ف��ي��ه 
معتربة �أن ما ح�صل هو حماولة 

خللط �الأور�ق. 

�صت�صتعيد �جلانب �لغربي بالكامل 
قبل حلول �صهر رم�صان. �ىل ذلك، 
ك�صفت �صحيفة و��صنطن تاميز عن 
�إجر�ء مباحثات يف بغد�د بني رئي�س 
�لعبادي  ح��ي��در  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�����وزر�ء 
تناولت  �أم���ريك���ي���ني،  وم�����ص��وؤول��ني 
�إب������ر�م �ت���ف���اق ي�����ص��م��ن ب��ق��اء قو�ت 

�أمريكية يف �لعر�ق �إىل �أمد بعيد.
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ا�صتكمال اال�صتعدادات ال�صتقبال 
ترمب يف قمم الريا�ص ال�3

•• الريا�ض-وكاالت:

للرئي�س  �الأوىل  �ل���زي���ارة  ال���ص��ت��ق��ب��ال  ����ص��ت��ع��د�ده��ا  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ك��م��ل��ت 
�الأمريكي دونالد ترمب وروؤ�صاء �لدول �لعربية و�الإ�صالمية للم�صاركة 
�لريا�س،  يف  �صلمان  �مللك  �إليها  دع��ا  �لتي  �ل��ث��الث  �مل�صرتكة  �لقمم  يف 
�الأوىل �صتكون بني �ل�صعودية و �لواليات �ملتحدة، و�لثانية قمة جمل�س 
�لتعاون �خلليجي و�لواليات �ملتحدة، و�لثالثة �لقمة �لعربية �الإ�صالمية 

�الأمريكية لتعميق �لعالقات �لتاريخية على �أ�ص�س �ل�صر�كة و�لت�صامح.
وت�صت�صيف �لريا�س ثالثة موؤمتر�ت قمة �ليوم �ل�صبت وغد�ً �الأحد حتت 
عنو�ن �لعزم يجمعنا، �لقمم �لثالث يح�صرها �لرئي�س �الأمريكي، دونالد 

ترمب، �لذي ي�صتهل من �لريا�س �أي�صاً �أوىل جوالته �خلارجية.
و�لقمم �لثالث، بروؤية و�حدة �صوياً نحقق �لنجاح" ت�صت�صيفها �لريا�س، 
�القت�صادية  و�ل�صر�كات  �لعاملي  �الأم��ن  نحو  �مل�صرتك  �الل��ت��ز�م  لتاأكيد 

�لعميقة و�لتعاون �ل�صيا�صي و�لثقايف �لبناء حتت �صعار �لعزم يجمعنا.
�إن زعماء  من جانبه، قال وزير �خلارجية �الأمريكي، ريك�س تيلر�صون، 
�صي�صاركون يف  و�إف��ري��ق��ي��ا  �لو�صطى  و�آ���ص��ي��ا  �الأو���ص��ط  �ل�����ص��رق  م��ن  ك���ر�ً 
�إهماال مل�صاكلهم، هم  �لقمة، وهم م�صتعدون ملرحلة تنهي ما يعتربونه 
م�صتعدون لعالقة جديدة مع �أمريكا، وبالتايل �أعتقد �أن هناك توقعات 
�لرئي�س ترمب حول ما ميكن  زي��ارة  كبرية ميكن حتقيقها من خالل 

حتقيقه من خالل حو�رنا.
هذ� وترى و��صنطن �أن �لر�صالة �الأ�صا�صية من م�صاركتها يف قمم �لريا�س 

�لثالث هي عودة �لواليات �ملتحدة لدورها.
 و�أكد تيلر�صون �أن �لهدف �الأ�صا�صي من �لزيارة هو �إر�صال ر�صالة مفادها 
�أمريكا عادت يف دورها كر�عية وو�صيطة ملو�جهة �لتحديات يف هذه  �أن 
�ملنطقة من �لعامل. و�الأه��م يف هذ� �ل�صياق هو حتدي �الإره��اب �لعاملي 
لي�س  �إن��ه  ب�صكل ج��ام��ع.  �لعاملي  �الإره����اب  ذل��ك  ن��و�ج��ه  �أن  وكيف ميكن 

حتدياً �أمام بلد و�حد، بل �أمامنا جميعا.
وقال �أي�صاً معاً نحقق �لنجاح. روؤية �لقمم �لثالث �لتي ت�صعى �إىل تعاون 

�صيا�صي و�صر�كات �قت�صادية وع�صكرية وثقافية و��صعة.

جمموعة من �ل�صيد�ت و�الأطفال م�صابني بالكولري� ينتظرون �لعالج يف م�صت�صفى باحلديدة )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�ص�صة �صالمة بنت حمدان اآل نهيان حتتفي باالإرادة والعزمية للتغلب على حتديات احلياة مع مر�ص الت�صلب املتعدد

•• اأبوظبي-الفجر:

 تقوم موؤ�ص�صة �صالمة بنت حمد�ن �آل نهيان - بتقدمي �لندوة �حلو�رية 
#�حلياة_مع_�لت�صلب_�ملتعدد"  "  "�ملرونة:  ’منتدى‘ حتت عنو�ن 
�ل�صعديات يف  �جل��اري يف منارة  �صهر مايو  22 من  �الثنني  ي��وم  وذل��ك 

جزيرة �ل�صعديات باأبوظبي. 
على  �ملحفزة  �جلديدة  �الأفكار  لتبادل  من�صًة  ’منتدى‘،  برنامج  وميثل 
�لتفكري �الإبد�عي و�لنقا�صات �لقيمة و�لتعلم �صمن �إطار جمتمع متعدد 

�جلن�صيات يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملجتمع  حتفيز  �إىل  منتدى  وي�صعى 
على �تخاذ �إجر�ء�ت �إيجابية على م�صتوى حياتهم �ل�صخ�صية من خالل 

يف  ت��اأث��ري�ً  �ملتكلمني  �أك��ر  لبع�س  �مللهمة  �الأف��ك��ار  �إىل  و�صولهم  ت�صهيل 
�لعامل ورو�د �لفكر �ملوؤثرين. 

غري  و�مل��ن��ظ��م��ات  �لطبي  �مل��ي��د�ن  م��ن  ممثلني  �ل��ن��دوة  ه��ذه  وت�صت�صيف 
�لربحية و�أ�صخا�صاً متعاي�صني من ذوي �لت�صلب �لع�صبي �ملتعدد �صمن 
�أجو�ء نقا�صية تفاعلية تهدف �إىل رفع م�صتوى �لوعي وتقدمي �مل�صاعدة 
على  للتغلب  مهم  ك�صالح  بالعزمية  �لتحلي  على  وت�صجيعهم  �لعملية 

حتديات �حلياة �ليومية. 
علم  يف  �مل�صاعد  �الأ���ص��ت��اذ  وو،  �أن���درو  �لدكتور  �ملتحدثني  قائمة  وت�صمل 
و�ل�صيد  كاليفورنيا؛  جامعة  يف  للطب  جيفن  ديفيد  كلية  يف  �الأع�صاب 
�صعيد �حلب�صي، نائب رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أ�صدقاء ذوي �لت�صلب 
�ملتعدد �الإمار�تية ؛ وحممود �لبلو�صي، مدرب حياة معتمد ومدرب تعزيز 

منط حياة �الأ�صخا�س من ذوي �لت�صلب �ملتعدد. 
موؤ�ص�صة  يف  �ل�صحة  بر�مج  من�صقة  �ملطوع،  مرية  قالت  �ملنا�صبة،  وبهذه 
�لعام  �لوعي  باأن تعزيز م�صتوى  �آل نهيان: ال �صك  �صالمة بنت حمد�ن 
هذ�  حول  �لنقا�س  الإث��ر�ء  مهمة  من�صة  وتوفري  �ملتعدد،  �لت�صلب  حول 
خطوة  ي�صكل  و�ملخت�صني،  و�أ�صرهم  �ملر�صى  على  بالفائدة  تعود  �ملر�س 
�أ�صا�صية نحو بناء �صبكة موؤثرة لالأ�صخا�س �لذين يتعاي�صون مع �لت�صلب 

�ملتعدد د�خل �لدولة .
جتمع  �لتي  �مل�صرتكة  �ل�صخ�صية  و�لتجارب  �خل��ربة  ب��اأن  ثقة  على  و�أن��ا 
ذوي  �الأ�صخا�س  دع��م   يف  ه��ام��اً  دور�ً  تلعب  �صوف  �مل�صاركني  �ملتحدثني 
لكيفية حت�صني  �أعمق  تعزيز فهم  و�أحبائهم من خالل  �ملتعدد  �لت�صلب 

نوعية �حلياة �ليومية عرب �أب�صط �خليار�ت �حلياتية. 

و�أ�صافت: يعي�س ما يقدر بنحو 2،3 مليون �صخ�س يف �لعامل مع �لت�صلب 
�ملتعدد، ويندرج تعزيز �حلو�ر و�لنقا�س حول �لتحديات �حلياتية �مل�صاحبة 
للمر�س �صمن �إطار �لتز�م �ملوؤ�ص�صة بدعم �الأ�صخا�س من ذوي �لت�صلب 
�ملتعدد �لذين يعي�صون يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. كما نقوم من 
خالل برنامج �لت�صلب �ملتعدد مل�صت�صفى كليفالند كلينك �أبوظبي بدعم 
و�الإد�رة  و�لعالج  �لت�صخي�س  من  �لتخ�ص�صات  متعددة  �لرعاية  توفري 
طويلة �الأجل، وب�صكل خا�س �لرتكيز على �حتياجات �ملعاجلة �جل�صدية 

و�لعاطفية و�لتاأهيلية من خالل نهج قائم على فريق متكامل. 
تعزيز  �إىل  تهدف  عاملية  فعاليات  �صل�صلة  م��ن  ج���زء�ً  �ل��ن��دوة  ه��ذه  وتعد 
�لت�صامن �لعاملي يف �ليوم �لعاملي ملر�س �لت�صلب �لع�صبي �ملتعدد يف 31 

مايو 2017، وت�صعى �إىل بث �الأمل من �أجل م�صتقبل �أف�صل. 

حمدان بن را�صد يوجه بالتربع ب� 90 األف يورو لت�صجري احلديقة املقابلة مل�صجد ال�صالم يف هولندا

قوافل زايد اخلري توا�صل خدماتها التطوعية الت�صخي�صية والعالجية يف م�صر

•• دبي -وام: 

وج�����ه ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ح����م����د�ن بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د 
�آل مكتوم  وزي��ر �ملالية ر�ع��ي هيئة 
�ألف   90 مببلغ  بالتربع  �خلريية 
�صموه  �صنوية من  كم�صاهمة  يورو 
مل�صجد  �ملقابلة  �حلديقة  لت�صجري 
�ل�صالم يف روترد�م مبملكة هولند� 
نفقة  على  ت�صييده  ج��رى  و�ل���ذي 

�صموه .
�ل�صايغ  �صعادة مريز�  �صرح بذلك 
ع�صو جمل�س �أمناء �لهيئة ، وقال 
�حلديقة  ت�����ص��ج��ري  �مل�������ص���روع  �ن 
تنفيذه  ���ص��ي��ت��م  ب���ه���ا  و�الع����ت����ن����اء 
بالتعاون مع جمعية �أور�جن �مللكية 
�لتي ر�صدت بدورها مبلغ 75 �ألف 

يورو �إ�صافية ل�صالح �مل�صروع.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��زي��ارة �لتي قام 
م�صجد  �إىل  �لهيئة  م��ن  وف���د  ب��ه��ا 
�ل�صالم يف روترد�م و�ملركز �لثقايف 
�ل��ت��اب��ع مت خ��الل��ه��ا �الط����الع على 

�ل���ت���ي يقوم  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �الأن�����ص��ط��ة 
تعليم  فيها  مبا  �لثقايف  �ملركز  بها 
وحت��ف��ي��ظ �ل���ق���ر�آن �ل���ك���رمي لعدد 
400 طفل وتنظيم دور�ت لتعليم 
�صيدة   150 �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
�لعمل  ��صتمر�ر  على  �حلر�س  مع 

و�ل�صباب  �ل���دع���وة  ق�����ص��م  ورئ��ي�����س 
�مل�صجد  �إم������ام  ب��ال��ع��زي��ز  وحم���م���د 
 - �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  مدر�صة  ومدير 
على �صرورة �إكمال �لعمل �جلاري 
�لكتب  ك����ل  وجت���م���ي���ع  �مل��ك��ت��ب��ة  يف 

و�إيد�عها يف �ملكتبة �لرئي�صة .

زوجة وليم �لك�صاندر ملك هولند� 
للموقع.

جدير بالذكر �أن مبنى �ملركز ي�صم 
م�صلى للرجال ي�صع لعدد 2500 
م�صلي يف �لطابق �الأول و�مليز�نني 
ومكتبة  للن�صاء  م�صلى  ي�صم  كما 

�لدعوي.
�جتماعه  خ����الل   - �ل���وف���د  و�أك�����د 
على  و�مل�صرفني  �مل�صجد  �إد�رة  مع 
ب��ح�����ص��ور جاكوب  �ل��ث��ق��ايف  �مل���رك���ز 
فان بلوم نائب مدير �ملركز �لثقايف 
وعز�لدين قري�ط خطيب �مل�صجد 

�مل�صاريع  ج����ان����ب  �ىل  �ل�������ص���ع���ي���د 
�لثقافية و�لدور�ت �لتدريبية �لتي 

يعقدها �ملركز .
�الجتماع  خ���الل  �ل���وف���د  ون��اق�����س 
للزيارة  �جل���اري���ة  �ال����ص���ت���ع���د�د�ت 
�مل��ل��ك��ة مك�صيما  �مل��رت��ق��ب��ة جل��الل��ة 

�ل������ذي �صم  �ل����وف����د -  ب���ح���ث  ك���م���ا 
وم�صعود  �الأن�����������ص�����اري  ع����ب����د�هلل 
�لد�عوق  وت��وف��ي��ق  ���ص��ال��ح  حم��م��د 
�ىل جانب قا�صم �صلطان - �الإعد�د 
ملو�ئد �إفطار رم�صان طيلة �ل�صهر 
�لفطر  بعيد  و�الحتفال  �لف�صيل 

�أما  �ملبنى  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ط��اب��ق  يف 
ف��ي�����ص��م قاعة  �ل���ط���اب���ق �الأر�����ص����ي 
و�ملطعم  و�مل��وؤمت��ر�ت  للمحا�صر�ت 
يف  �ملعلم  ه��ذ�  يف  �لعمل  ب���د�أ  حيث 
�فتتاحه  ومت   2003 ع��ام  �أكتوبر 

يف دي�صمرب 2010 .

�حلالية  حم��ط��ت��ه��ا  �خل����ري  ز�ي�����د 
حمافظة  يف  �ل����ق����ري����ن  ب����ق����ري����ة 
�ل�������ص���رق���ي���ة ����ص���م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
�لتطوعية  �ل���ط���ب���ي���ة  �ل����ق����و�ف����ل 
و�مل�صت�صفيات  �ملتنقلة  و�ل��ع��ي��اد�ت 
حمتلف  �صتجوب  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��رك��ة 
�ل���ق���رى �مل�����ص��ري��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
�مل��ر���ص��ى من  م���ن  �الآالف  م��ع��ان��اة 
�الأطفال و�مل�صنني يف �إطار برنامج 

وم�صن  ط��ف��ل   2500 ع����الج  يف 
ف����رق ط��ب��ي��ة �الأول   3 م���ن خ����الل 
عالجي  و�ل������ث������اين  ت�����ص��خ��ي�����ص��ي 
و�لثالث وقائي �إ�صافة �إىل برنامج 
�ل���ق���در�ت يف جم���ال �لطب  ل��ب��ن��اء 

�مليد�ين �ملجتمعي.
�ل�صحة  وز�رة  ج���ه���ود  ث��م��ن��ت  و 
�ملبادرين  م��ن  و�ل�صركاء  �مل�صرية 
من �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية و�لتطوعية 

�لت�صخي�صية و�لعالجية و�لوقائية 
لهم.

���ص��ل��ط��ان �خل���ي���ال ع�صو  �أو����ص���ح  و 
جم���ل�������س �أم������ن������اء م������ب������ادرة ز�ي�����د 
بيت  ملوؤ�ص�صة  �لعام  �الأم��ني  �لعطاء 
طبيا  فريقا  �أن  �خل��ريي  �ل�صارقة 
متخ�ص�صا يتوىل متابعة �حلاالت 
جر�حية  ت��دخ��الت  تتطلب  �ل��ت��ي 
�ل�صحة  وز�رة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

برئا�صة  تطوعي  م�صري  �م��ار�ت��ي 
�لدكتور  �الم���ار�ت���ي  �لقلب  ج���ر�ح 
ع������ادل �ل�������ص���ام���ري وف����ري����ق طبي 
ت��ط��وع��ي �م���ار�ت���ي - م�����ص��ري من 

كبار �الأطباء و�جلر�حني.
�الن�صاين  �لعمل  �صفرية  �أك���دت  و 
�مل���دي���ر  ع���ث���م���ان  رمي  �ل����دك����ت����ورة 
�ل�صعودي  مل�����ص��ت�����ص��ف��ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أط��ب��اء �خل��ري جنحو�  �أن  �الأمل����اين 

يتو�فدون  �ملر�صى  �آالف  �إن  �ل��رب 
�مل�صت�صفى  و  �ملتنقلة  �لعياد�ت  �إىل 
�لعالج  لتلقي  �لتطوعي  �مل��ي��د�ين 
��صتدعى  م����ا  �مل����ج����اين  و�ل���������دو�ء 
زي�������ادة �ل�����ص��ع��ة �ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة يف 
وحد�ت   6 لت�صمل  �ملقبلة  �ملرحلة 
متنقلتني  وع���ي���ادي���ن  م��ي��د�ن��ي��ة 
لتمكني �لكو�در �لطبية �لتطوعية 
م����ن ت����ق����دمي �أف���������ص����ل �خل����دم����ات 

�الم����ار�ت����ي����ة و�مل�������ص���ري���ة و�ل���ذي���ن 
يف  لل�صر�كة  مميز�  منوذجا  �صكلو� 
�ملجال �الن�صاين و�ملجتمعي لتبني 
مب�صتوى  �لرقي  يف  ت�صاهم  بر�مج 
�ل��ق��رى يف  �خل��دم��ات للمر�صى يف 
�أم���اك���ن ت��و�ج��ده��م ل��ل��و���ص��ول �ىل 

جمتمع �صحي منتج.
بن  �صعادة عبد�هلل  ق��ال  من جهته 
ز�ي����د �الأم�����ني �ل���ع���ام جل��م��ع��ي��ة د�ر 

•• القاهرة -وام:

�أطباء �خل��ري من   جنح نخبة من 
دول����ة �الم������ار�ت وم�����ص��ر يف عالج 
�آالف �الأطفال و�مل�صنني من  قلوب 
خالل قو�فل ز�يد �خلري �لتي تقدم 
�لت�صخي�صية  �لتطوعية  خدماتها 
و�ل��ع��الج��ي��ة و�ل��وق��ائ��ي��ة يف �لقرى 
��صتخد�م  خ�����الل  م����ن  �مل�������ص���ري���ة 
تطوعي  ت��خ�����ص�����ص��ي  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
ميد�ين متحرك م�صت�صفى �خلري 
. ياأتي ذلك �ن�صجاما مع توجيهات 
بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
2017 عاما  ع��ام  ي��ك��ون  ب���اأن  �هلل 
للخري ومببادرة �ن�صانية م�صرتكة 
من ز�يد �لعطاء وجمعية د�ر �لرب 
�خلريية  �ل�صارقة  بيت  وموؤ�ص�صة 
�ل�صعودية  �مل�صت�صفيات  وجمموعة 
وز�رة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  �الأمل���ان���ي���ة 
�ل�صحة و�ل�صباب �مل�صرية و�صفارة 
�الإم����������ار�ت ب���ال���ق���اه���رة يف من����وذج 
مميز للعمل �الن�صاين يف جماالت 
�لتخ�ص�صية  �ل��ط��ب��ي��ة  �الغ����اث����ة 

�لتطوعية.
لقو�فل  �الن�صانية  �مل��ه��ام  بلغت  و 

�إد�ريا  دعما  قدمت  �لتي  �مل�صرية 
�ملهام  وف��ن��ي��ا ول��وج�����ص��ت��ي��ا الجن����اح 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق �الم���ار�ت���ي - 
من  ومتكينه  �ل��ت��ط��وع��ي  �مل�����ص��ري 
ت��ق��دمي �أف�����ص��ل �خل��دم��ات ملختلف 

فئات �ملجتمع.
�مل�صري  �ل���ق���ل���ب  ج�������ر�ح  ث���م���ن  و 
جهود  �م��ني  مر�صي  �لربوفي�صور 
�ط��ب��اء �خل��ري من  �ملتطوعني م��ن 
قدمو�  �لذين  �ل�صقيقني  �لبلدين 
�الن�صاين  للعطاء  مميز�  من��وذج��ا 
�ل�صاعات  م���ن  �آالف  خ����الل  م���ن 
ب�صكل  ت�����ص��اه��م  �ل���ت���ي  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
فعال يف �يجاد حلول عملية و�قعية 
للتخفيف من معاناة �آالف �ملر�صى 
خالل  من  منهم  �ملعوزين  خا�صة 
متنقلة  وع����ي����اد�ت  ط��ب��ي��ة  ق���و�ف���ل 
م��ي��د�ن��ي��ة جمهزة  وم�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
�لت�صخي�صية  �الأج����ه����زة  ب���اأح���دث 

و�لعالجية.
من جانبهم �أ�صاد �ملر�صى باجلهود 
وعربو�  �خل��ري  الأطباء  �لتطوعية 
ع����ن ����ص���ك���ره���م ل����دول����ة �الم�������ار�ت 
حكومة و�صعبا على ما تقدمه من 
�لطبية من  �ل��ك��و�در  لتمكني  دع��م 

خدمتهم.

اأبوظبي لل�صياحة والثقافة تختتم احتفاالتها باليوم العاملي للمتاحف
•• العني -وام: 

لل�صياحة  �أبوظبي  هيئة  �ختتمت 
�حتفاالتها  �الأول  �أم�س  و�لثقافة 
ل��ل��م��ت��اح��ف �لتي  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
�ملتحف  يف  ليلة  فعالية  ت�صمنت 

وذلك مبتاحف �لعني.
على  �مل�صاركون  و  �ل���زو�ر  �صارك  و 
مدى ثالثة �أيام خالل �لفرتة من 
16 �إىل 18 مايو �جلاري يف جولة 
من  جم��م��وع��ة  ت�صمنت  م��ي��د�ن��ي��ة 
و�الأم�صيات  و�ل��رب�م��ج  �لفعاليات 
�مل��ف��ت��وح��ة ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة من 

ومن ثم توجه �ل��زو�ر �إىل �ملحطة 
�ل��ع��ني مت فيها  �ل��ث��ان��ي��ة يف و�ح����ة 
�لثقافية  �الأه���م���ي���ة  ����ص��ت��ع��ر����س 
�ملدرجة  �لعني  ملو�قع  و�لتاريخية 
ع����ل����ى ق����ائ����م����ة �ل����������رت�ث �ل���ع���امل���ي 
ل��ل��ي��ون�����ص��ك��و وم����ن ���ص��م��ن��ه��ا و�ح���ة 

�لعني.
ب��ع��ده��ا ت��خ��ل��ل ج����رى ���ص��رح نظام 
ونظام  ب��ال��و�ح��ات  �ملرتبط  �حل��ي��اة 
�ل�����ري �ل���ق���دمي ب����االأف����الج �ل���ذي 
الي�����ز�ل م�����ص��ت��خ��دم��ا �أع���ق���ب ذلك 
�ل��و�ح��ة مع  ج��ول��ة م�صائية د�خ���ل 
لت�صكل  ���ص��اح��رة  �صوئية  �إ����ص���اء�ت 

م���وظ���ف���ي �ل��ه��ي��ئ��ة �مل��خ��ت�����ص��ني يف 
جمال �الآثار و�ملتاحف.

بد�أت �جلولة - �لتي �نطلقت من 
بتجربة   - �ل��ع��ني  ق�����ص��ر  م��ت��ح��ف 
��صتك�صافية للبد�يات �الأوىل لن�صاأة 
�ملتاحف يف �إمارة �أبوظبي من خالل 
�إلقاء �ل�صوء على بد�ية �لتنقيبات 
�أبوظبي. تخلل  �إم���ارة  �الأث��ري��ة يف 
عن  ق��دمي  فيلم  ع��ر���س  �لفعالية 
�أعمال �لتنقيب �الأوىل �لتي قامت 
يف  �لدمناركية  �لتنقيب  بعثة  بها 
ومو�قع  باأبوظبي  �لنار  �أم  جزيرة 

�الآثار يف �لعني.

���ص��ع��اع �ل���ن���ور �ل����ذي ����ص��ت��ل��ه��م منه 
نوفل  ج�����ان  �ل�������ص���ه���ري  �مل����ع����م����اري 
�أبوظبي  �للوفر  متحف  ت�صميمه 
و�صط  يف  �ل���ت���وق���ف  مت  ث����م  وم�����ن 
عن  ق�صري  فيلم  لعر�س  �ل��و�ح��ة 
�لعمارة  وف�����ن  �ل���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف 
�لبالد  ط��ب��ي��ع��ة  م����ن  �مل�������ص���ت���وح���اة 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل����وروث �ل��ث��ق��ايف لدولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لعني  متحف  يف  �جل��ول��ة  و�نتهت 
�لذي قدم جتربة مميزة  �لوطني 
ل���ل���زو�ر م���ن خ����الل �ل��ت��ع��ري��ف به 
وبد�ية  �الإم�����ارة  يف  متحف  ك����اأول 

متحف  وع��ر���س  �مل��ت��اح��ف.  لن�صاأة 
�لقطع  ب���ع�������س  �ل����وط����ن����ي  ز�ي�������د 
�ل��رت�ث��ي��ة �ل��ت��ي �أو���ص��ح��ت ل���زو�ره 
روؤي�������ة �مل���غ���ف���ور ل����ه �ل�����ص��ي��خ ز�ي����د 
كامتد�د  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
وختمت  �ل��وط��ن��ي..  �ل��ع��ني  ملتحف 
عن  ومم��ي��ز  �صيق  بعر�س  �جل��ول��ة 
�أقيم  �ل��ذي  قلعة �صلطان بن ز�ي��د 
�ل�����ص��ع��دي��ات ومتحف  م���ن���ارة  م���ن 
�لفعالية  والق������ت  ج���وج���ن���ه���امي. 
جتربة  لكونه  نظر�  كبري�  �إق��ب��اال 
�لثقايف  بالرت�ث  تعرف  ��صتثنائية 

�الأ�صيل ملدينة �لعني.
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�شت�شفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�صت�صفى �ملفرق                     5823100
 م�صت�صفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية      6103535 

�لعني
م�صت�صفى تو�م                         7677444
م�صت�صفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى ر��صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى �لرب�حة                   2710000
م�صت�صفى �ملكتوم                     2221211         
م�صت�صفى �المل                      3444010
م�صت�صفى �لو�صل                    2193000

�ل�شارقة 
م�صت�صفى �لقا�صمى                 5386444
م�صت�صفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�صت�صفى �م �لقيوين                7656888
ر��ص �خليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

�لفجرية
م�صت�صفى �لفجرية                  2242999

 �مل�شت�شفيات �خلا�شة
�أبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�صت�صفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى �لنور                       6139111
�مل�صت�صفى �المار�تى �لفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
�مل�صت�صفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�صت�صفى �لدولية  �خلا�صة 2212484

�ل�شارقة 
م�صت�صفى �لزهر�ء �خلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
�مل�صت�صفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�صت�صفى �مللكى                       5452222

�لعني
م�صت�صفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�صيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�صيدلية �لر�زى                      6326671
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�صيدلية جر�ند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

�لعني
�صيدلية �لعني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية �ل�صالم �جلديدة       7543887

�ل�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية �لر�زى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية �بن  �صينا �لكورني�س  5726885 
�صيدلية �ل�صارقة                    5623850 

�م �لقوين
�صيدلية �حلرم                       7660292

�ل�شرطة / �ملطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حماكم دبي تنظم حملة للتربع بالدم
•• دبي –الفجر:

نظمت حماكم دبي حملة للتربع بالدم بالتعاون مع مركز 
خدمات نقل �لدم و�الأبحاث بال�صارقة، حتت �صعار "قطرة 
�آالف  حياة  �إنقاذ  يف  للم�صاهمة  وذل��ك  حياة"،  ت�صاوي  دم 
�ملر�صى، ولتوعية �ملوظفني باأهمية �لتربع ولرت�صيخ مبد�أ 
�لعمل �لتطوعي وذلك لتوفري كميات من �لدم للمر�صى 

�ملحتاجني.
و�لتي  للمحاكم،  �لرئي�صي  �ملبنى  �أقيمت �حلملة يف  حيث 
دبي  حماكم  ومتعاملي  موظفي  من  كثيفا  �قباال  �صهدت 
�أف��ر�د �ملجتمع   �لتكافل و�لتعاون بني  ، و�لتي عك�صت روح 

�إنقاذ حياة �الآالف من �ملر�صى، فقد  وذلك للم�صاهمة يف 
نقل  بعربة  �ل��الزم��ة  �لفحو�صات  ب��اإج��ر�ء  �حلملة  قامت 
�لدم، الختبار دم �ملتربعني و�لتاأكد من خلو �لدم من �أي 
�لدم للمري�س،  لتاأكد من �صالمة و�صول  م�صاكل، وذلك 
�الأ�صخا�س،  وتوجيه  الإر���ص��اد  ق�صم  توفري  �إىل  باالإ�صافة 

�لذين يعانون من م�صاكل يف �لدم.
ق�صم  رئي�س  �ل�صويدي  �صلطان  �ل�صيد  �صرح  جانبه  ومن 
�حلمالت  ه��ذه  مثل  ب��اأن  دب��ي  مبحاكم  �لعامة  �لعالقات 
وم�صاعدة  �الإن�����ص��اين  �جل��ان��ب  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  ت�صتهدف 
�ملر�صى �لذين يحتاجون لوحد�ت دم يف �حلاالت �لطارئة 
�لثال�صيميا،  مر�صى  مثل  �جل��ر�ح��ي��ة،  �لعمليات  و�أث��ن��اء 

عمليات  يف  و�لن�صاء  و�حل��ري��ق،  �ل�صري  ح���و�دث  و�إ���ص��اب��ات 
ناجمة  م�����ص��اك��ل �صحية  م��ن  ي��ع��ان��ني  و�ل��ل��و�ت��ي  �ل�����والدة 
�لذين  �أو  �ل�صرطان،  مر�صى  �إىل  باالإ�صافة  �حلمل،  عن 

�صيخ�صعون لعملية �لقلب �ملفتوح.
و�أكد �أن م�صاهمة حماكم دبي  يف مثل هذه �ملبادر�ت و�لتي 
�ل��وز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات  تت�صارك معها �لعديد من 
و�ملنا�صبات  �الأن�صطة  يف  مل�صاتهم  لو�صع  وذل��ك  �حلكومية 
بني  وط��ي��دة  ع��الق��ات  تر�صيخ  �إىل  ي���وؤدي  �ملجتمعية، مم��ا 
فئات �ملجتمع �ملختلفة وتنمية حب �لوطن و�لوالء، ون�صر 
تز�منا  �لو�ح�د  �ملجتمع  �أف�ر�د  و�لعطاء بني  �لبذل  ثقافة 

مع عام �خلري. 

اللواء الرميثي : �صرطة اأبوظبي تتبنى ا�صرتاتيجية �صاملة لتطوير العمل ال�صرطي
•• اأبوظبي -وام: 

�ل��ل��و�ء حممد خلفان  �أك���د م��ع��ايل 
ل�صرطة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د  �ل��رم��ي��ث��ي 
�لر�صيدة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  �أب���وظ���ب���ي 
�أولت كافة �الهتمام لتعزيز �الأمن 
�أبوظبي  �إم������ارة  يف  و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
�أبوظبي  �صرطة  �ن  �ىل  ..م�����ص��ري� 
تتبنى ��صرت�تيجية �صاملة لتطوير 
�لعمل �ل�صرطي من خالل �عتماد 
�أدو�ت جديدة من �صاأنها �لنهو�س 
ب��دور �جلمهور من خ��الل �طالق 
�مل�صاركة  �لتي متكنه من  �ملبادر�ت 
يف �لدور �الأمني حلماية �ملكت�صبات 
و�لعمل  �مل��ا���ص��ي  يف  حتققت  �ل��ت��ي 
على ��صت�صر�ف �مل�صتقبل من خالل 
جتاه  مل�صوؤوليته  �جل��م��ه��ور  حتمل 
�ملجتمع ليكون دوره مكمال للدور 

�لذي تقوم به �صرطة �أبوظبي.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ص��ور معاليه 
وحماية  �الأم����ن����ي  �ل���وع���ي  ل���ن���دوة 
�ملو�طن  ��صت�صافها  �لتي  �ملجتمع 
بالعاجر  م��ط��ر  ع���ب���د�هلل  حم��م��د 

�لبناءة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �مل���ق���رتح���ات 
وت�صب يف م�صلحة �ملجتمع ..الفتا 
�طلقتها  �ل��ت��ي  �مل����ب����ادر�ت  �ن  �إىل 
�أب���وظ���ب���ي ج������اءت بهدف  ����ص���رط���ة 
�لتي  �مل��ك��ت�����ص��ب��ات  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 
حتققت يف ب�صط �الأمن و�لطماأنينة 
و�الرتقاء مب�صرية �لعمل �ل�صرطي 
�ملعدالت  �أعلى  �إىل حتقيق  و�صواًل 
و�لطماأنينة  �الأم�����ن  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 

�ملجتمعية.
�لرميثي  �للو�ء  و��صتعر�س معايل 
عدد� من مبادر�ت �صرطة �أبوظبي 
�أن  �إىل  �أ���ص��ار  �ل��ن��دوة حيث  خ��الل 
�ملرورية  �ل�����ص��ع��ادة  دوري����ة  م���ب���ادرة 
�أمنا  �أك��ر  ت�صاهم يف جعل �لطرق 
و���ص��الم��ة م��ن خ���الل ن�����ص��ر ثقافة 
�الل���ت���ز�م ب��ق��و�ع��د �ل�����ص��ري و�مل����رور 
فيما عززت مبادرة �صرطة �خليالة 
�ل��وق��اي��ة م��ن �جلرمية  م��ن��ظ��وم��ة 
وب���ث���ت �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة �إ����ص���اف���ة �إىل 
�ل���ع���ون و�مل�����ص��اع��دة لكافة  ت��ق��دمي 

فئات �ملجتمع يف �إمارة �أبوظبي.
مبادرة  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  �أ�����ص����ار  ك��م��ا 

�لتو��صل  خ�����الل  م����ن  �مل���ج���ت���م���ع 
ل����ل����وق����وف على  �مل���ب���ا����ص���ر م���ع���ه���م 
�حتياجاتهم و�ال�صتماع �إىل �آر�ئهم 
و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �مل���دى �ل��ر���ص��ا عن 
ت��ق��دم��ه��ا �صرطة  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 
��صتعر�س  ج��ان��ب��ه  م���ن  �أب���وظ���ب���ي. 
�مل�صماري  م��ب��ارك  ر����ص��د  �ل��ع��م��ي��د 
�ملناطق  ���ص��رط��ة  م��دي��ري��ة  م���دي���ر 
�لق�صايا  م����ن  ع������دد�  �خل���ارج���ي���ة 
�الخت�صا�س  مبنطقة  �ل�صلة  ذ�ت 
..م�صري�ً �إىل �صعي �صرطة �أبوظبي 
يف  د�ئ��م  ب�صكل  جاهزيتها  لتعزيز 
ن�صر  خ��الل  م��ن  �ل�صكنية  �ملناطق 
و�لتو��صل  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل����دوري����ات 
م��ع �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع و�ل��ع��م��ل على 
�ل�صلبية  �لظو�هر  كافة  من  �حل��د 
وم��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة مب��ا ي�صمن 
وحماية  �ملجتمع  �ف���ر�د  طماأنينة 
ن����دوة  �ن  و�أو������ص�����ح  مم��ت��ل��ك��ات��ه��م. 
�ل��وع��ي �الأم��ن��ي وح��م��اي��ة �ملجتمع 
مقرتحات  على  �لتعرف  يف  ت�صهم 
�جلهود  من  تعزز  و�لتي  �حل�صور 
�المن  م�����ص��رية  لتطوير  �مل��ب��ذول��ة 

مبنطقة  جم��ل�����ص��ه  يف  �ل���رم���ي���ث���ي 
وح�صرها  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل�����ص��م��ح��ة 
�مل�����ص��م��اري مدير  �ل��ع��م��ي��د ر�����ص���د 
مديرية �ملناطق �خلارجية و�لر�ئد 
�إد�رة  م���دي���ر  �حل����م����ريي  خ��ل��ي��ف��ة 
ب�صرطة  �لب�صرية  �مل��و�رد  تخطيط 
�ملو�طنني  م����ن  وع������دد  �أب���وظ���ب���ي 
حيث ناق�صت �لندوة جهود �صرطة 
و�الأمان  �الأم��ن  تعزيز  يف  �أبوظبي 

يف �ملجتمع.
و����ص��ت��ع��ر���س م��ع��ايل �ل��ق��ائ��د �لعام 
ل�������ص���رط���ة �أب�����وظ�����ب�����ي �مل������ب������ادر�ت 
�ل�صرطية �لتي مت �طالقها لتعزيز 
�الأمن و�لطماأنينة بني جميع فئات 
�مل��ج��ت��م��ع ..م���وؤك���د� �حل��ر���س على 
�لر�صيدة  �لقيادة  توجيهات  تنفيذ 
وتعميق  �ل�صرطي  �لعمل  لتطوير 
�ل�صعور باالأمن و�الأمان بني �أفر�د 
�ملجتمع و�صواًل لالرتقاء ب�صعادة و 

رفاهية �ملجتمع.
�لرميثي  �ل����ل����و�ء  م���ع���ايل  و�أك�������د 
بامل�صاركة  �أبوظبي  �صرطة  �هتمام 
يف مثل هذه �لندو�ت و�لتي تناق�س 

وق����ال م��ع��ال��ي��ه �ن م���ب���ادرة �طالق 
�أبوظبي  ���ص��رط��ة  ���ص��ب��اب  جم��ل�����س 
�ل�صرطة  ���ص��ع��ي  �إط������ار  يف  ج�����اءت 
ل���رتج���م���ة ت���ط���ل���ع���ات وت���وج���ه���ات 
بقطاع  �لر�صيدة  �لقيادة  و�هتمام 
�لتطوير  رو�د  باعتبارهم  �ل�صباب 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة وب���ن���اة �مل�����ص��ت��ق��ب��ل حيث 
على  �ملجل�س  ��صرت�تيجية  ت��رك��ز 
وتعزيز  �ل�����ص��ع��ادة  م�����ص��ت��وى  رف����ع 
�ل�������ص���ع���ور ب���االإي���ج���اب���ي���ة م����ن قبل 
�أق�صى  وت���ع���زي���ز  �ل�����ص��ب��اب  ق���ط���اع 
�لفر�صة  و�ت��اح��ة  �ل�����ص��الم��ة  �صبل 
�ملبادر�ت  �أ���ص��ح��اب  ل��ي��ك��ون��و�  ل��ه��م 
�ل�صلة  ذ�ت  �لتطويرية  و�مل�صاريع 
و�أكد  و�الأمني.  �ل�صرطي  بالقطاع 
�ملاأمول  �ل��دور  �أهمية  على  معاليه 
من �أفر�د �ملجتمع يف تعزيز �لوعي 
�ملجتمعي و�حلفاظ على مكت�صبات 
�الأمن و�الأمان و�صوال �إىل �الرتقاء 
و�الأمني  �ل�صرطي  �لعمل  مب�صرية 
..م�صيد�  �مل�����ص��ت��وي��ات  �أف�����ص��ل  �إىل 
�ملو�طنني  جمال�س  ب���دور  معاليه 
�فر�د  مقرتحات  على  �لتعرف  يف 

مركز �صرطة �ل�صعادة �ملتنقل �لتي 
�ملر�كز  تقدمي خدمات  �صت�صهم يف 
مو�قع  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور  �ل�����ص��رط��ي��ة 
ت��و�ج��ده ف�صال ع��ن م��ب��ادرة حجز 
�مل���رك���ب���ات د�خ�����ل �مل���ن���زل وم���ب���ادرة 
للمخالفات  �ملرورية  �لنقاط  �لغاء 
�لب�صيطة �للتني ت�صبان يف حتقيق 
تعزيز  يف  �أبوظبي  �صرطة  �ه��د�ف 

�ل�صالمة �ملرورية.
�لرميثي �ن مبادرة  �للو�ء  و�أو�صح 
كلنا �صرطة عززت �ل�صعور باالأمن 
و�الأمان يف �ملجتمع وت�صب يف دعم 
ه���ذ� �ل��ت��وج��ه م��ن خ���الل �لرتكيز 
ع��ل��ى ���ص��م��ان �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �أمن 
�ل��و���ص��ع يف  �ملجتمع م��ع  و���ص��الم��ة 
�ملت�صارع  �لتطور  مو�كبة  �العتبار 
ل��ل��ت��ج��م��ع��ات �ل�����ص��ك��ان��ي��ة يف �إم�����ارة 
�عد�د  زي��ادة  يتطلب  مما  �أبوظبي 
�الأف������ر�د �مل��ع��ن��ي��ني ب��احل��ف��اظ على 
�الأمن وهذ� ما ت�صعى مبادرة كلنا 
تكري�س  عرب  حتقيقه  �إىل  �صرطة 
حفظ  يف  �ملجتمع  �أف����ر�د  م�صاركة 

�الأمن و�لوقاية من �جلرمية.

و�الم��������ان ون�������ص���ر �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف 
�مل��و�ط��ن حممد  وت��ق��دم   . �ملجتمع 
�لرميثي  بالعاجر  مطر  ع��ب��د�هلل 
ب��ال�����ص��ك��ر �إىل  �مل���ج���ل�������س  ����ص���اح���ب 
خلفان  حم���م���د  �ل�����ل�����و�ء  م����ع����ايل 
ل�صرطة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د  �ل��رم��ي��ث��ي 
وم�صاركته  ح�صوره  على  �أبوظبي 
�صرطة  مبادر�ت  �ملجل�س وطرح  يف 
�أب���وظ���ب���ي و�ل����ت����ي ت���ع���د م����ن �أب�����رز 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت��ع��زز م��ن �جلهود 
م�صرية  على  �حل��ف��اظ  يف  �ملبذولة 
�الأم���ن و�الأم�����ان. و���ص��ه��دت �لندوة 
ح������و�ر�ت ون��ق��ا���ص��ات م��و���ص��ع��ة من 
�ملو��صيع  ملختلف  �حل�صور  جانب 
�ملطروحة و�لتي تهم �فر�د �ملجتمع 
�مل�صوؤولية  ع��ك�����س  �ل������ذي  �الم������ر 
و�لتفاعل  و�ال�صتجابة  �ملجتمعية 
وما  �أبوظبي  �صرطة  �الإيجابي مع 
تقدمه من خدمات متطورة ت�صب 
�أبوظبي  �صرطة  متيز  ��صتمر�ر  يف 
�ال�صتجابة  حتقيق  على  وقدرتها 
ملتطلبات حفظ �الأمن و�ال�صتقر�ر 

ومكافحة �جلرمية.

مدر�صة ال�صرطة االحتادية حتتفل بتخريج دورة االعداد االأ�صا�صي للعن�صر الن�صائي
•• ال�صارقة -وام: 

يف  مبقرها  �خلمي�س  �الأول  �أم�س  �الحت��ادي��ة  �ل�صرطة  مدر�صة  �حتفلت   
�لن�صائي  للعن�صر  للم�صتجد�ت  �الأ�صا�صي  �الإع��د�د  دورة  بتخريج  �ل�صارقة 
119 منت�صبة من خمتلف  �أ�صهر مب�صاركة  �أربعة  ��صتمرت  �لتي  �لثامنة 

�لقياد�ت و�الإد�ر�ت �لتابعة لوز�رة �لد�خلية.
�ملعال  �أحمد  بن  ر��صد  �ل�صيخ  �لعميد  �لقيوين  �أم  �صرطة  عام  قائد  وق��ال 
�لتطوير  خطة  �إط��ار  يف  تاأتي  �ل���دورة  �إن  �لتخريج  حفل  ح�صوره  خ��الل 
منت�صبوها  يكون  �أن  على  حتر�س  �لتي  �لد�خلية  ل���وز�رة  �ال�صرت�تيجي 
م��وؤه��ل��ني وف����ق �أف�����ص��ل �مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة مب���ا ي���ع���زز �جلهود 

�لتطويرية.
 و �أكد �أهمية �لدور �لذي ي�صطلع به �لعن�صر �لن�صائي يف جميع �ملجاالت 
يف  مهام  �إليهن من  عهد  فيما  عالية  كفاءة  �أثبن  �ملنت�صبات  �أن  مو�صحا 
خمتلف �الإد�ر�ت و�لوظائف يف وز�رة �لد�خلية �لتي جنحت يف ��صتقطاب 
و�إعد�دهن  تاأهيلهن  بعد  �ل�صرطية  �ملوؤ�ص�صة  يف  �لعمل  �إىل  �لوطن  بنات 

للقيام مبهامهن وو�جباتهن �ل�صرطية.

�إمي��ان��ا من  ج��اء  �لد�خلية  ب���وز�رة  �لن�صائي  �لعن�صر  �إن وج��ود  �أ���ص��اف  و   
قيادتنا �لعليا باأهمية دور �لعن�صر �لن�صائي يف م�صرية �لنه�صة و�لتطوير 
وتاأهيل  ب��اإع��د�د  �هتمت  �الأه���د�ف حيث  �لعديد من  وعملت على حتقيق 
�إىل  �ملدنية  �حل��ي��اة  م��ن  ونقلهن  وبدنيا  ع�صكريا  وتدريبهن  �ملنت�صبات 
معايري  �أف�صل  وفق  و�ل�صرطية  �لقانونية  بالعلوم  وتزويدهن  �لع�صكرية 

�جلودة و�لتميز.
 و قال �إن وز�رة �لد�خلية و�حدة من �أماكن �لعمل �جلاذبة للمر�أة يف �لدولة 
كونها توفر للعنا�صر �لن�صائية بيئة �لعمل �لتي ت�صاعد �ملر�أة على �الإبد�ع 
�ل�صرطية  �ملجاالت  �قتحام جميع  ما مكنهن من  ذ�تها  و�لتميز وحتقيق 
و�الأمن  و�حلر��صة  �لتحريات  جماالت  يف  وجنحن  �لرجال  خا�صها  �لتي 
�ملجاالت  من  وغريها  �الأم��ن��ي  و�لتفتي�س  �لطبية  و�خل��دم��ات  و�لتدريب 
مو�جهة  على  ومقدرتهن  �لعالية  كفاءتهن  فيها  �أث��ب��ن  �لتي  �حليوية 
�ل�صعاب .. وعملن يف �لوقت نف�صه بجد�رة و��صتحقاق ما �أ�صهم يف حتقيق 

�أهد�ف �الأولويات �ال�صرت�تيجية للوز�رة.
 و وزع �لعميد �ل�صيخ ر��صد بن �أحمد �ملعال ير�فقه مدير �ملدر�صة �لعميد 

�أحمد عبد �هلل �لهاجري �ل�صهاد�ت و�جلو�ئز على �خلريجات.

مركز االحتاد لذوي االعاقة يكرم نادي تراث االمارات

•• اأبوظبي -وام: 

بن  بن خليفة  �ل�صيخ حممد  كرم 
نادي  نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد 
ت����ر�ث �الم�������ار�ت وذل����ك يف �إط����ار 
�ل������ذي نظمه  �حل���ف���ل �خل���ت���ام���ي 
م���رك���ز �الحت�������اد ل������ذوي �الع���اق���ة 
على  �الأول  �أم�س  م�صاء  باأبوظبي 
�لتابع  �لوطني  �الأر���ص��ي��ف  م�صرح 
مبنا�صبة  �لرئا�صة  ���ص��وؤون  ل���وز�رة 
 –  2016 �ل��در����ص��ي  �ل��ع��ام  ختام 
�لتكرميية  . ت�صلم �لدرع   2017
حممد  �ل���ن���ادي  �إد�رة  ع���ن  ن��ي��اب��ة 
�مل��ن�����ص��وري م���دي���ر مركز  ���ص��ه��ي��ل 

�لوثبة .
�ليولة  ل��ف��ري��ق  �ملنت�صبون  وق���دم 

طاقاتهم  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  �أك�������دو� 
�لتعلم  على  وقدرتهم  ومو�هبهم 
و�الإبد�ع و�الإبهار دون �أي مبالغة.

و وجه �صالح �صمري مدير مركز 
�ل�صكر  �الع���اق���ة  ل�����ذوي  �الحت�����اد 
على  �ل����ن����ادي  الد�رة  و�ل���ت���ق���دي���ر 
�حلفل  يف  بامل�صاركة  �لتوجيهات 
�خل����ت����ام����ي وت�����ق�����دمي ك�����ل �أوج������ه 

مميز�  عر�صا  �ملركز  يف  و�حلربية 
برنامج  ���ص��م��ن  �ل���ي���ول���ة  ل��ف��ن��ون 
�ل��ذي �صارك فيه عدد من  �حلفل 
ذ�ت  و�جل��ه��ات  و�لهيئات  �مل��د�ر���س 
�ل�صلة بالعمل �ملجتمعي و�لثقايف 
�إىل جانب  و�ل��رت�ث��ي و�الن�����ص��اين 
�أ�صحاب  م��ن  كبري  ع��دد  م�صاركة 
فنية  ف���ق���ر�ت  ت���ق���دمي  �ل��ه��م��م يف 

�أهمية  �ل�صياق  يف  �صمري  و�أك���د   
يف  �ل��ن��ادي  يتبناها  �لتي  �لر�صالة 
دعم قطاع �ل�صباب وتعزيز مفهوم 
�لوطنية  و�لهوية  �ل��رت�ث  ثقافة 
وهو ما ينعك�س �إيجابيا على �أفر�د 
�ملجتمع مبا فيهم �أ�صحاب �لهمم 
�مل��رك��ز وغ���ريه من  �أبنائنا يف  م��ن 
�لتطلع  عن  وع��رب  مماثلة  جهات 

مفهوم  وتعزيز  و�ل��دع��م  �ل��ت��ع��اون 
�ل��ع��م��ل �مل��وؤ���ص�����ص��ي م���ع �مل���رك���ز ما 
كموؤ�ص�صة  �إ�صرت�تيجيته  يعك�س 
�خلدمات  مبجاالت  تعنى  ريادية 
خا�صة  و�الن�����ص��ان��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�أ�صحاب �لهمم ما ي�صب يف  جتاه 
�لو�قع بقناة �أهد�فنا لدمج هوؤالء 

يف �ملجتمع .

و�لعمل  �ل��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��د  �إىل 
لال�صتفادة  �ل��ن��ادي  م��ع  �مل�����ص��رتك 
ور�صالته  وب��ر�جم��ه  خططه  م��ن 
ت����ط����وي����ر جت���رب���ة  �ل����ن����وع����ي����ة يف 

�ملنت�صبني .
ث��م��ن حم��م��د �صهيل  م���ن ج��ه��ت��ه 
�لوثبة  م��رك��ز  م��دي��ر  �مل��ن�����ص��وري 
م����ب����ادرة �مل����رك����ز ت���ك���رمي �ل���ن���ادي 
ل���������دوره �ل�����رتب�����وي و�الن���������ص����اين 
�ملهمني �إىل جانب ما يقوم به من 
�لدولة ودعم  �أبناء  جهود خلدمة 
�ملجاالت  �ل��وط��ن��ي��ة يف  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�أبناء  م�صاركة  �أن  م��وؤك��د�   .. كافة 
�الحتفال  ه���ذ�  �ل��وث��ب��ة يف  م��رك��ز 
��صرت�تيجية  �إط���������ار  يف  ي�����اأت�����ي 
كل  م�صاركة  �إىل  �لر�مية  �ل��ن��ادي 
ن�صاطاتها  �ملجتمعية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
ودع����م ج��ه��وده��ا يف ب��ن��اء و�إع�����د�د 
�الأج���ي���ال �جل���دي���دة وم���ن بينهم 

بهم  نعتز  �ل��ذي��ن  �لهمم  �أ�صحاب 
ون��ع��م��ل ع��ل��ى دع��م��ه��م م���ن خالل 
وغريها  �الأن�������ص���ط���ة  ه�����ذه  م���ث���ل 
مفهوم  تعزيز  �أهمية  ع��ن  ف�صال 
م����ع مركز  �مل���وؤ����ص�������ص���ي  �ل���ت���ع���اون 
�الحتاد لذوي �العاقة وغريه من 
�لتي  �مل��ج��االت  �جل��ه��ات يف جميع 

تخدم �لوطن و�أبنائه .
بال�صالم  �أ�صتهل  ق��د  �حل��ف��ل  ك��ان 
�لوطني و�آي��ات عطرة من �لقر�آن 
وثقافية  فنية  فقر�ت  ثم  �لكرمي 
وت���ر�ث���ي���ة ووط���ن���ي���ة ق��دم��ه��ا عدد 
م���ن �مل���د�ر����س و�جل���ه���ات �ل��ت��ي مت 
خا�صة  فقرة  جانب  �إىل  تكرميها 
م���ن رق�����ص��ة �ل��ي��ول��ة ق��دم��ه��ا 10 
طالب من �ملنت�صبني ملركز �لوثبة 
و�صط ترحيب من جمهور �حلفل 
ر�ع��ي �حلفل وكبار  و�إع��ج��اب من 

�حل�صور .

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ فيجاى ما�صيه 
�لهند    ، م��ا���ص��ي��ه  ���ص��ي��ن��ج��ار� 
رقم  �صفره  ج���و�ز  �جلن�صية 
يرجى   -  )3394508(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�أم�������������ل   / �مل�������������دع�������������و  ف���������ق���������د 
 ط���������ي���������ب ح�����������اج�����������ي ع���������م���������ر ،
AMAL DAIBHAGI OMAR"

���ص��وم��ال��ي��ة �جل��ن�����ص��ي��ة - ج����و�ز 
 )173150( رق�������م  �����ص����ف����ره 
م��ن يجده  �ل�صومال  م��ن  ���ص��ادر 
ع��ل��ي��ه �الت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/6930038

فقدان جواز �سفرت
خان  /عرفان  �ملدعو  فقد 
باك�صتان   ، حم��م��د  ج���ول 
�صفره  ج���و�ز   - �جلن�صية 
 )4124431( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ص���ال 

 056/2230684

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / عالوؤ �لدين 
باك�صتان     ، خ����ان  ����ص���ادي 
�صفره  ج���و�ز   - �جلن�صية 
 )1806252( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ص���ال 

 050/8447433

فقدان جواز �سفرت
/عبد�لعزيز  �مل���دع���و  ف��ق��د 
عبد�لوهاب  ���ص��اب��ر  ع��ق��ي��ل 
�جلن�صية  م�����ص��ر   ، ع��ق��ي��ل 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������و�ز   -
)18872765( من يجده 
عليه �الت�صال بتليفون رقم 

 056/6170256
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العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
�ل�ص�����ادة/�صركة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حلمر� لالن�صاء�ت ذ.م.م - فرع �بوظبي 1 
رخ�صة رقم:CN 1398021  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
�لبطني  �ل�ص�����ادة/ميد�ن  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1717505:للنقليات �لعامة رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �صالح ح�صن علي �ملن�صوري %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �بر�هيم �صامل �لطنيجي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�جلابر للياقة �لبدنية

رخ�صة رقم:CN 1063855  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل/عبيد خليفة �جلابر �ملري من مالك �ىل �صريك
تعديل ن�صب �ل�صركاء/ عبيد خليفة �جلابر �ملري من 100% �ىل %0.67

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حمد عبيد خليفة �جلابر �ملري %99.33
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
 تعديل ��صم جتاري من/�جلابر للياقة �لبدنية 

AL JABER BEYOND FITNESS
�ىل/ �جلابر للياقة �لبدنية ذ.م.م     

AL JABER BEYOND FITNESS LLC
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لوحيد لالقم�صة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1033633  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل/��صافة حممد علي حممد ح�صن باطوق %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ل�صمان د��س موتي ر�م
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�لرز�ق حممد م�صكال �لعو�صي

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ص�صة فردية

 تعديل ��صم جتاري من/�لوحيد لالقم�صة ذ.م.م 
UNIQUE TEXTILES LLC

�ىل/ �لوحيد لالقم�صة     
UNIQUE TEXTILES

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بيوند الد�رة �لريا�صة

رخ�صة رقم:CN 1009262  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل/حمد عبيد خليفة جابر �ملري من مالك �ىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ حمد عبيد خليفة جابر �ملري من 100% �ىل %99.33
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة عبيد خليفة �جلابر �ملري %0.67

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 01*004 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

 تعديل ��صم جتاري من/بيوند الد�رة �لريا�صة 
BEYND SPORTS MANAGEMENT

�ىل/بيوند الد�رة �لريا�صة ذ.م.م     
BEYND SPORTS MANAGEMENT LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�وكتاجون لالد�رة �لت�صويقية  

رخ�صة رقم:CN 2112473  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��صم جتاري من/�وكتاجون لالد�رة �لت�صويقية 
OCTAGON MARKETING MANAGEMENT

�ىل/مركز جلوبال فاينن�صال للتعليم و�لتدريب     
GLOBAL FINANCIAL EDUCATION AND TRAINING CENTER

تعديل ن�صاط/��صافة �ال�صتثمار يف م�صروعات �خلدمات �لتعليمية وتاأ�صي�صها 
و�د�رتها )6499010(

تعديل ن�صاط/حذف �د�رة �لعمليات �لت�صويقية )7320002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/غرين و�ي العمال �لتكييف  

رخ�صة رقم:CN 1033530  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 4*1 �ىل 1*1

 تعديل ��صم جتاري من/غرين و�ي العمال �لتكييف 
GREEN WAY AIR-CONDITIONER WORKS

�ىل/نيو جرين لني لت�صليح مكيفات وكهرباء �ل�صيار�ت     
NEW GREEN LINE AUTO ELECT. & A/C REPAIR SHOP

تعديل ن�صاط/��صافة ��صالح كهرباء �ل�صيار�ت )4520005(
تعديل ن�صاط/��صافة مكيفات هو�ء �ل�صيار�ت )4520021(

�لتربيد  ومعد�ت  �لهو�ء  مكيفات  و�صيانة  ��صالح  ن�صاط/حذف  تعديل 
وتنقية �لهو�ء )3312007(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بلووم ليفانت الد�رة �ملطاعم 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1669306  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 0.65*0.17 �ىل 0.50*0.15

 تعديل ��صم جتاري من/بلووم ليفانت الد�رة �ملطاعم ذ.م.م 
BLOOM LEVANT RESTAURANTS MANAGEMENT LLC

�ىل/بلووم ليفانت متجر ��صتهالكي ذ.م.م     
BLOOM LEVANT MINI MARKET LLC

تعديل ن�صاط/��صافة متجر ��صتهالكي )4711004(
تعديل ن�صاط/حذف �د�رة �ملطاعم )8211004(

تعديل ن�صاط/حذف بيع �حللويات - بالتجزئة )4721015(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/م�صرف 

�بوظبي �ال�صالمي - فرع 
رخ�صة رقم:CN 1001923-8  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
ذ.م.م  �صوب  بيكنج  كافية  �ل�ص�����ادة/�صيام  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1839749 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة خديجه عي�صى جا�صم عبد�هلل �حلو�صني %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة كاملي�س ت�صاندر�كانت غوجار�تي ت�صاندر�كانت %49
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف مزمل �صري كانكار �حمد منري
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف خديجة عي�صى جا�صم عبد�هلل �حلو�صني
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صركة روتوما�س للهند�صة ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1203762  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل/حيدر نادر �ل�صيخ خزعل من �صريك �ىل مالك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ حيدر نادر �ل�صيخ خزعل من 51% �ىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ��صامه م�صارع ح�صن �لر�وي

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

 تعديل ��صم جتاري من/�صركة روتوما�س للهند�صة ذ.م.م 
ROTOMAS ENGINEERING COMPANY LLC

�ىل/�م �ر �ي ميدل �ي�صت ل�صيانة �جل�صور و�النفاق ملالكها حيدر نادر �ل�صيخ خزعل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م     
 MRI MIDDLE EAST BRIDGES & TUNNELS MAINTENANCE - THE OWNER

- HAIDAR NADER ALSHAIKH KHAZAAL SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�صاط/��صافة �صيانة �جل�صور و�النفاق )4329913(

تعديل ن�صاط/حذف �عمال تركيب �حو��س �ل�صباحة )4390011(
تعديل ن�صاط/حذف �ملقاوالت �مليكانيكية )4220903(
تعديل ن�صاط/حذف �ملقاوالت �لكهربائية )4220904(

�أربعة ع�صر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مابكو للخدمات �لبرتولية 

رخ�صة رقم:CN 1039956  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة عبد�هلل �صديق حممد ح�صني خوري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد ر��صد حممد عبد�هلل �ملزروعي
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

بناية ورثة حممد  يا�س  بني  �صارع  �بوظبي  �بوظبي  تعديل عنو�ن/من 
�س   C 18 عبد�هلل �ملزروعي �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي ح �صرق 11 ق  

�لنجدة ط 11 م 1102 �ل�صيد ر��صد حممد عبد�هلل �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18

�إلغاء �علن �شابق
�لرخ�صة  بخ�صو�س  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
رقم:CN 2174371 باال�صم �لتجاري:عيادة طبيبك �لطبية 
�ل�صخ�س  �صركة   - �لزرعوين  عبد�لنور  ملالكها:�بر�هيم 
�لو�حد ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�صة و�عادة �لو�صع 
كما كان عليه �صابقا. فعلى كل من له حق �و �عرت��س على 
خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ� 
�أ�صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري 
م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/تر�ن�س ��صيا خلدمات خطوط �النابيب 

رخ�صة رقم:CN 1414235  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �صالح عبد�هلل عو�س �لعامري من مالك �ىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/عبد�هلل �صالح عبد�هلل عو�س �لعامري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صوريندر �ناث �جنهية دهانيكوال %49

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة 

 تعديل ��صم جتاري من/تر�ن�س ��صيا خلدمات خطوط �النابيب
TRANS ASIA PIPELINE SERVICES

�ىل/تر�ن�س ��صيا خلدمات خطوط �النابيب ذ.م.م     
TRANS ASIA PIPELINE SERVICES LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

كابايان للذهب واالملا�ص- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
و�الملا�س  للذهب  )كابايان  �أعاله   �ملذكورة  �ل�صركة  بت�صفية 
�حل�صابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�صفى  يعلن  م(  م  ذ   -
�أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�صركة  ت�صفية  عن 
مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�صركة  على  حقوق 
�إىل �مل�صفى، وذلك خالل �لدو�م  مع �مل�صتند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�لر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �الإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل �ملدة �ملحددة باالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�صفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�صارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �صقة )17( 

مكتب �لهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12018 بتاريخ 2017/5/13

كواليتي بيلدرز للمقاوالت العامة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت 

غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �نه  �الد�ريه 

�لعادية �ل�صادر بتاريخ 2017/05/10 بحل وت�صفية �صركة

 كو�ليتي بيلدرز للمقاولت �لعامة - ذ م م
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�صفى 

�ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

�بوظبي بالنادي �ل�صياحي بناية �صعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق 

)4( مكتب رقم )403( و�إح�صار �مل�صتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل 

مدة �أق�صاها 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�صركة �صديد للحديد وال�صلب- ذ م م
تعلن �صركة كو�نتم �لبادي و�صركاه-حما�صبون قانونيون �نه 
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق 
بتاريخ  �ل�صادر   1703001563 بالرقم  �لعدل  �لكاتب  لدى 

2017/02/01 بحل وت�صفية �صركة
�شركة �شديد للحديد و�ل�شلب - ذ م م

�إىل مكتب  �لتقدم  �و مطالبة  �ي �عرت��س  فعلى من لدية 
 026333291 فاك�س   026222858 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�صفى 
نهيان   �ل  �ملعمورة مع�صكر  �بوظبي- منطقة   26219 �س.ب 
و�إح�صار   )701( رقم  مكتب   )7( �لطابق   6 رقم  بناية 
�مل�صتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�صاها 45 يوما من 

تاريخ هذ� �العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�لغاء �علن �شابق
�ل�ص�����ادة/�لعمدة لالدو�ت �حلديدية  �لتنمية �القت�صادية بان  د�ئ���رة  تعلن 
�لرخ�صة رقم:CN 1198861 قد �بدو� رغبتهم يف �لغاء �العالن �ل�صابق 
�ل�صادر يف جريدة �لفجر يف �لعدد رقم 11993 بتاريخ 2017/04/12 و�عادة 

�لو�صع كما كان عليه.
ثم تقدمو� بطلب �جر�ء�ت �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/عثمان عبد�هلل �حمد �خلوري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد عبد�لعزيز ماجد خلفان �لطنيجي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لعني اليف للرعاية �ل�صحية 

�ملنزلية رخ�صة رقم:CN 1462732  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��صم جتاري من/�لعني اليف للرعاية �ل�صحية �ملنزلية 
AL AIN LIFE HOME HEALTH CARE

�ىل/�ت�س �ت�س دي خلدمات �ل�صحة �ملنزلية
HHD HOME HEALTH CARE

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صما �لبطني للمو�د 

CN 1135280:لغذ�ئية و�خل�صار و�لفو�كه رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �حمد حميد �صعيد حرمو�س �لرميثي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف عي�صه �صامل حممد �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
جمعية الفجرية الثقافية تنظم حما�صرة عن اأ�ص�ص الزواج الناجح

نظمت جمعية �لفجرية �الجتماعية �لثقافية بالتعاون مع غرفة جتارة 
ع�صل"  "قطرة  بعنو�ن  حما�صرة   ، �ملا�صي  �الأرب��ع��اء  �لفجرية  و�صناعة 
�مل���رزوق���ي، وذل���ك �صمن فعاليات  خل��ب��ري �الإت��ي��ك��ي��ت �الإم���ار�ت���ي حم��م��د 
"و�حة حو�ء" يف معر�س �لعرو�س، �لذي يقام يف مركز معار�س  مبادرة 
�لفجرية خالل �لفرتة من 16 ولغاية 20 مايو 2017، بح�صور خالد 
�لظنحاين رئي�س �جلمعية ولفيف من �مل�صوؤولني و�الإعالميني وجمهور 

�ملعر�س.
حيث  �لناجح،  �ل��زو�ج  �أ�ص�س  عن  باحلديث  حما�صرته  �مل��رزوق��ي  ��صتهل 
�لتي  �لد�فئة  �مل�صاعر  �إىل نوع من  �لزوجني حتتاج  �إن �حلياة بني  قال: 
تعني �لزوجني على تخطي �صعوبات �حلياة، والأن �لزوجة رفيقة �لدرب 
�إليها،  �ل��رج��ل  لي�صكن  وخلقت  �ل��وح��دة،  يف  و�ملوؤن�صة  �حل��ي��اة،  و�صريكة 

ما  ع��ن  وتبحث  �حل��ل��وة،  �لكلمة  وتع�صق  ولطيف،  ودي��ع  خملوق  والأن��ه��ا 
�إىل �هتمام زوجها وحبه، و�لتعبري عن  �إح�صا�صها باأنوثتها حتتاج  ي�صبع 
هذ� �حلب �لذي يعترب من �أهم �صروط بناء �حلياة �لعاطفية �لناجحة 
�أن  �أن يعلم كال �لزوجني  و�لتفاهم بني �لزوجني، وحتى يتم ذلك البد 

�لبيوت تبنى على �ملودة و�لرحمة و�لتفاهم �خلالق.
�الإتيكيت  �إن  ب��ل  �الإتيكيت،  �إىل  حتتاج  �ل��زوج��ي��ة  �لعالقة  �إن  و�أ���ص��اف: 
ركيزة �أ�صا�صية يف هذه �لعالقة، وهو يهدف �إىل حت�صني عملية �لتفاهم 
بني �لب�صر، وخلق نوع من �الن�صجام و�الألفة و�ملودة بني بع�صهم بع�صاً، 
وهذه �أ�ص�س �لزو�ج �لناجح، وبالتايل جند يف تعاليم ديننا �حلنيف جمااًل 
عليه  فالرجل  �التيكيت،  فن  حتت  ين�صوي  �أن  ميكن  ما  كل  من  �أو���ص��ع 
كل  وقبل  �أواًل  ماأمور  فهو  لزوجته،  معاملته  ح�صن  يف  كبرية  م�صوؤولية 

بح�صن  ماأمور  �أنه  ثم  بيته،  �أهل  وم�صوؤول عن  ر�ع  الأنه  برعايتها،  �صيء 
معا�صرتها "وعا�صروهن باملعروف"، و�ملعروف هو �الإح�صان �إىل �لزوجة، 
وطبيعة  طبيعتها  ومر�عاة  �ل�صرعية،  مطالبها  وتلبية  عليها،  و�الإنفاق 
و�لعمل  ي�صرها  ما  ومعرفة  نف�صية،  وتفاعالت  تغري�ت  من  به  متر  ما 
على توفريه، وما تكرهه و�البتعاد عنه، يف حني جند من خالل معاملة 
�لزوجة لزوجها ت�صابهاً يف كثري من �لو�جبات من حيث �الحرت�م و�لتودد 

للزوج ومعرفة ما يحبه وما يكرهه، و�لتعبري عن �مل�صاعر �لطيبة.
و�ملر�أة،  �لرجل  بني  �ل�صيكولوجية  �لفروق  حديثه  يف  �ملرزوقي  و�أو�صح 
�أثناء �حلياة �لزوجية  �أخذها بعني �العتبار،  و�لتي يجب على �لزوجني 
�أ�صري مفعم مب�صاعر �الألفة و�ملحبة و�ال�صتقر�ر،  الأهميتها يف خلق جو 
م�صت�صهد�ً بكتاب "�لرجال من �ملريخ و�لن�صاء من �لزهرة" ملوؤلفه جون 

جر�ي، �لذي تناول �الختالفات بني �لرجال و�لن�صاء.
مديرة  �جلمعية  رئي�س  نائب  �ليماحي  �صابرين  �أو�صحت  جهتها،  ومن 
مبادرة "و�حة حو�ء" �أن �لفعالية تهدف �إىل ن�صر ثقافة �لزو�ج و�لرتبية 
على �أدبياته لبناء �أ�صرة �آمنة وم�صتقرة، موؤكدة باأن �لزو�ج �أقد�س �لرو�بط 
�جلمعية  حتر�س  ول��ذل��ك  �الإط����الق،  على  �الأر����س  لعمارة  �الجتماعية 
لت�صهم  �ملحا�صر�ت  "و�حة حو�ء" على تنظيم مثل هذه  ممثلة مببادرة 

يف تاأ�صي�س نو�ة �أ�صرية ناجحة يف جمتمع �آمن وم�صتقر.
بتكرمي  �ليماحي،  تر�فقه  �لظنحاين  خ��ال��د  ق��ام  �مل��ح��ا���ص��رة،  خ��ت��ام  ويف 
�لعرو�س  معر�س  م��دي��رة  �حلو�صني  وليلى  �مل��رزوق��ي  حممد  �ملحا�صر 
بالفجرية، بدورع و�صهاد�ت تقديرية، تثميناً جلهودهما �ملتميزة يف �إجناح 

�لفعالية.

لبنى القا�صمي حت�صر احلفل ال�صنوي ل�صبكة خريجي كلية كينيدي بجامعة هارفارد
•• دبي -وام: 

�ل�����ص��ي��خ��ة لبنى  ح�����ص��رت م���ع���ايل 
دولة  وزي���رة  �لقا�صمي  خ��ال��د  بنت 
�ل�صنوي  �ل��ع�����ص��اء  ح��ف��ل  للت�صامح 
�الأول  �أم�����س  �ل���ذي نظمته  �ل��ث��اين 
كينيدي  ك��ل��ي��ة  خ���ري���ج���ي  ���ص��ب��ك��ة 
بجامعة هارفارد يف دولة �الإمار�ت 
عنو�ن  حت����ت  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
.. وذلك يف فندق  �صعادة  �لت�صامح 

جمري�ء �أبر�ج �الإمار�ت بدبي.
�حلفل  خ���الل   - معاليها  وق��ال��ت 
�لدكتور  م���ع���ايل  ح�������ص���ره  �ل������ذي 
جنيف  مركز  رئي�س  ح�صن  حنيف 
حل��ق��وق �الإن�����ص��ان و�حل���و�ر �لعاملي 

�حلكومة  دور  ت��ع��زي��ز  يف  �ملتمثلة 
دور  وت��ع��زي��ز  للت�صامح  كحا�صنة 
�ملجتمع  بناء  يف  �ملرت�بطة  �الأ�صرة 
لدى  �لت�صامح  وت��ع��زي��ز  �ملت�صامح 
�لتع�صب  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  �ل�صباب 
و�لتطرف و�إثر�ء �ملحتوى �لعلمي 
يف  و�مل�صاهمة  للت�صامح  و�ل��ث��ق��ايف 
�لت�صامح  لتعزيز  �لدولية  �جلهود 

و�إبر�ز دور �لدولة كبلد مت�صامح.
ي�صار �إىل �أن حفل �لت�صامح �صعادة 
ملعايل  رئي�صية  كلمة  على  ��صتمل 
وكلمات  للت�صامح  �ل��دول��ة  وزي���رة 
ملتحدثني �آخرين وجل�صات لل�صعادة 
و�لتاأمل �لذ�تي �إ�صافة �إىل فقر�ت 

لفناين �صتاند - �أب كوميدي .

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�صاحب 
�آل  �ل�صيخ حممد بن ر��صد  �ل�صمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�صلحة و�إخو�نهم �أ�صحاب �ل�صمو 
من  جعلو�  �لذين  �الإم���ار�ت  حكام 
و�حرت�م  للت�صامح  و�ح���ة  �ل��دول��ة 

�لتعددية و�إثر�ء �ملعرفة.
�أن  �إىل  ن��وه��ت   .. �ل�صدد  ه��ذ�  ويف 
 200 �أك��ر م��ن  �ل��دول��ة حتت�صن 
بكر�مة  ويعملون  يعي�صون  جن�صية 

�لعربية  �الإم����������ار�ت  دول������ة  �إن   -
على  تاأ�صي�صها  منذ  د�أب���ت  �ملتحدة 
ت��ع��زي��ز �الن�����ص��ج��ام و�ل��ت��ف��اه��م بني 
 .. �أر���ص��ه��ا  على  يعي�س  م��ن  جميع 
ز�يد  �ل�����ص��ي��خ  �إىل ح��ر���س  م�����ص��رية 
ب��ن ���ص��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
�ملوؤ�ص�صون  �الآب�����اء  و�إخ���و�ن���ه  ث���ر�ه 
�صالم  د�عية  �لدولة  تكون  �أن  على 
�الإن�صاين  للتو��صل  ومهد�  ووئ��ام 
�صعب  يكون  و�أن  �لثقايف  و�لتفاعل 
�الإمار�ت رمز� للت�صامح و�لتعاي�س 
و�الن�صجام. و�أكدت معايل �ل�صيخة 
�الإمار�ت  دول��ة  �أن  �لقا�صمي  لبنى 
�لنهج  ه�����ذ�  ع���ل���ى  ق���دم���ا  مت�����ص��ي 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �ل��ر����ص��خ 

وتقدير و�ن�صجام ويحظون بعد�لة 
وي�صهمون  و�ح��������رت�م  وم���������ص����او�ة 
�إثر�ء �ملعارف و�خلرب�ت  �إيجابا يف 
حتى �أ�صبحت �الإمار�ت من �لدول 
موؤ�صر�ت  وف�����ق  ع���امل���ي���ا  �ل�����ر�ئ�����دة 
�ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة �ل���دول���ي���ة. و�أ�����ص����ارت 
خالد  ب��ن��ت  لبنى  �ل�صيخة  م��ع��ايل 
�لرئي�صية  �الأ���ص�����س  �إىل  �لقا�صمي 
للت�صامح  �لوطني  للربنامج   7 �ل� 
وه��ي �الإ���ص��الم ود���ص��ت��ور �الإم����ار�ت 
�الإمار�تية  و�الأخ����الق  ز�ي���د  و�إرث 
و�ملو�ثيق �لدولية و�الآثار و�لتاريخ 
و�لقيم  �الإن�������ص���ان���ي���ة  و�ل����ف����ط����رة 
�مل�����ص��رتك��ة. ون��وه��ت م��ع��ال��ي��ه��ا �إىل 
للربنامج  �الأ�صا�صية   5 �ل���  �ملحاور 

�جلاليات  عن  وممثلون  و�خل��ا���س 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��دي��ن��ي��ة �إ���ص��اف��ة �إىل 

دبلوما�صيون  �حل���ف���ل  يف  ����ص���ارك 
�حلكومي  �لقطاعني  من  وقياد�ت 

جم��م��وع��ة م���ن خ��ري��ج��ي خمتلف 
�جلامعات.

�صفري الدولة يلتقي النائب العام يف كازاخ�صتان
•• اأ�صتانا -وام: 

 �لتقى �صعادة �لدكتور حممد �أحمد بن �صلطان �جلابر �صفري �لدولة يف �أ�صتانا �أم�س �الأول معايل جاكيب �أ�صانوف 
�لنائب �لعام يف جمهورية كاز�خ�صتان . بحث �لطرفان خالل �للقاء �صبل تعزيز عالقات �لتعاون �لثنائي بني دولة 
�الإمار�ت وجمهورية كاز�خ�صتان على �صعيد �مل�صائل �لقانونية و�لق�صائية. و نوه �لنائب �لعام يف كاز�خ�صتان - �لذي 
�أطلع �صعادة �صفري �لدولة على عمل �لنيابة �لعامة يف كاز�خ�صتان - مب�صتوى �لتعاون بني �لبلدين يف هذ� �ل�صاأن 
�أك��د �صعادة �جلابر حر�س دول��ة �الإم��ار�ت على تطوير �لعالقات مع  و�أك��د حر�س ب��الده على تعزيزه . من جانبه 
�ل�صلطات  بني  �لتعاون  �أهمية  �إىل  م�صري�   .. و�لقانوين  �لق�صائي  �ملجال  فيها  مبا  �ملجاالت  جميع  يف  كاز�خ�صتان 

�ملخت�صة يف �لبلدين بهذ� �ل�صاأن.

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/ �ملالك:فاطمة �صامون بري�س
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�صكل

�ملودعة بالرقم:266989       بتاريخ:2017/1/23 م
با�ص��م:فاطمة �صامون بري�س

�صي  رقم  �ملبنى  �بوظبي  مدينة  بلدية  �لبلدية  �ل�صوؤون  د�ئ��رة  خليفة  مدينة  وعنو�نه:�بوظبي 
�مييل   6486 �ل��ربي��د:  �صندوق   025840881 فاك�س:   025840881 هاتف  �ثنني  رق��م  �ملحل  ف��ور 

yaqoob3312@gmail.com �بوظبي 
�لب�صائع  من  جمموعة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�صلع  لتمييز  وذل��ك 
ل�صالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�صر�ئها عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك 
على خدمة �لنقل( وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خالل متاجر �لبيع بالتجزئة ��صو�ق �لبيع 
�ملو�قع  مثل  �اللكرتونية  �الو�صاط  بو��صطة  �و  �ملبا�صر  �لربيد  عرب  �لطب  كتالوجات  باجلملة 

�اللكرتونية �و بر�مج �لت�صوق �لتلفزيونية. 
�لطيف م�صاف  بالون  �لد�خل  ملونه من  رمو�س  ب��دون  للعني  ر�صم  �لعالمة:عبارة عن  و�صف 

�ليها خط منحني نازل مع ��صافة ب�صيطة. 
�ال�صرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد 
، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  مايو 2017 العدد 12024

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/ �ملالك:فيول فليمز م م ح
ZiP z!p:طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:272424       بتاريخ:2017/4/30 م
با�ص��م:فيول فليمز م م ح

�ل�����ص��ارق��ة هاتف  ب��احل��م��ري��ة  �مل��ت��ح��دة هيئة �ملنطقة �حل���رة  �ل��ع��رب��ي��ة  وع��ن��و�ن��ه:دول��ة �الم�����ار�ت 
0521970059 �صندوق �لربيد 54101 �مييل shafinrak@gmail.com �ل�صارقة 

مركبات  مزلقات  �صناعية  و�صحوم  زي��وت  بالفئة:4  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�صلع  لتمييز  وذل��ك 
�مت�صا�س وترطيب وتثبيت �لغبار وقود )مبا يف ذلك وقود �ملحركات( مو�د ��صاءة �صموع وفتائل 

لال�صاءة. 
و�صف �لعالمة:�لعالمة �لتجارية عبارة عن كلمة ZiP باللغة �لالتينية باللون �ال�صود ب�صكل 
مميز  من �على ومن ��صفل �حلرف i خط �حمر �للون ومن ��صفل �حلرف P خط �حمر �للون 
�لالتينية  باللغة   Z ! P ومن �على �لعالمة جهة �ليمني م�صتطيل ��صفر �للون بد�خله حرف

باللون �ال�صود ب�صكل مميز. 
�ال�صرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد 
، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  مايو 2017 العدد 12024

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/ �ملالك:مطعم �م ح�صن ذ.م.م
Restaurant طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�م ح�صن

�ملودعة بالرقم:270361       بتاريخ:2017/3/27 م
با�ص��م:مطعم �م ح�صن ذ.م.م

وعنو�نه:�خلان �صارع �خلان معر�س رقم 1 طابق رقم 0 بناية ��صا�س 
هاتق 0502929667 �صندوق �لربيد: 38309 �ل�صارقة. 

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفري �الطعمة و�مل�صروبات. 
و�صف �لعالمة:�صكل بي�صاوي بد�خله كلمة �أم ح�صن باللغة �لعربية مع �صريط يف �جلزء �ال�صفل 
من �ل�صكل �لبي�صاوي يت�صمن كلمة Restaurant باللغة �الجنليزية وتعني مطعم ويف �على 

�ل�صكل �لبي�صاوي قبعة طهاة على �صكل تاج بد�خلها ثالث خطوط طولية م�صتقيمة. 
 restaurant ، ال�صرت�طات:�حلماية للعالمة يف �صكلها �ملميز و�لتنازل عن �لكلمات �م ، ح�صن�

كل على حدة يف �لو�صع �لعادي.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد 

، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  مايو 2017 العدد 12024

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /
�صالح �الأمني للملكية �لفكرية

بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :   91541     بتاريخ : 2007/03/08
و�مل�صجلة حتت رقم : 87760   بتاريخ : 2008/04/17 
با�ص��م   : �س. جتارة �ل�صلع �لكمالية �لثمينة �ملحدودة

وعنو�نه : 52530، جدة 21573، �صارع �لتحلية، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2007/03/08  وحتى تاريخ:  2017/03/08م
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  مايو 2017 العدد 12024

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/ �ملالك:مطعم ر�م ت�صور ��صكاريا ذ.م.م
FOGO DE BRAZIL CHURRASCARIA:طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:267758       بتاريخ:2017/2/6 م
با�ص��م:مطعم ر�م ت�صور ��صكاريا ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي �س.ب: 4488 هاتف: 0506110596 فاك�س: 025547767
 �صندوق �لربيد: 4488 �مييل pga@petrogas.ae �بوظبي 

�أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 تقدمي �غذية من �للحوم و�طعمة �خرى  �ل�صلع  وذلك لتمييز 
)مطعم( . 

و�صف �لعالمة:�صورة ثور باللون �الحمر و�ال�صود. 
 fogo ، Brazil ، churrascaria ال�صرت�طات:�حلماية للعالمة يف جملمها وال ت�صمل �لكلمات�

كل على حدة يف �لو�صع �لعادي.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد 

، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  مايو 2017 العدد 12024

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /
�صالح �الأمني للملكية �لفكرية

بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :   97313     بتاريخ : 2007/07/11
و�مل�صجلة حتت رقم: 104986  بتاريخ : 2010/06/28 

با�ص��م : �صركة ميدبال�س ميديكال �ند�صرتز �س.م.ح
وعنو�نه : 49180، �ملنطقة �حلرة باحلمرية، �ل�صارقة، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف : 2017/07/11  وحتى تاريخ:  2027/07/11م

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  مايو 2017 العدد 12024

�إعلن جتديد 
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��صم حممد �بو�لنجا

بطلب لتجديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م: 102583
با�ص������م :  �س. هوملارك كاردز، بي �ل �صي

وعنو�ن����ه : هوملارك هاو�س،" بنجلي روود، بر�دفورد بي دي 96 �أ�س دي، و�صت 
يورك�صاير، �جنلرت�

و�مل�صجلة حتت رقم: 95555              بتاريخ: 05/ 07/ 2009 
تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��ري  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�صتظل   

�نت��هاء �حلم��اية يف : 13/ 11/ 2017
وفقاً  �صنو�ت  ع�صر  منها  كل  متتالية  �أخ��رى  ملدد  �حلماية  جتديد  ويجوز  هذ� 
�لقانون �الحت��ادي رقم  باملادة )19( من  �ملن�صو�س عليها  لالأو�صاع و�ل�صروط 

1992/37 �ل�صادر يف �صاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد  - اإدارة الت�سجيل التجاري

ادارةالعالمات التجارية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   ال�سبت  20  مايو 2017 العدد 12024

     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/04014/2017/ جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : فو��صل لل�صحن �لبحري - �س ذ م م 
�ل�صيد ر�صا  �لو�صي على �لرتكة  �ملدعي : ورثة حممد عبد�هلل علي �جلا�صم وميثلهم  �أن  مبا 

دروي�س �آل رحمه  
قد �أقام �صدكم �لدعوى 02/04014/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - ما ي�صتجد من �يجار حتى تاريخ �الخالء �لفعلي
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �صد�د �الجرة للماجور للفرتة من 2016/7/1 وحتى 
�و  بال�صد�د  2016/12/31 فرت�صد بذمته مبلغ 40000 درهم وميتنع عن �صد�ده رخم �خطاره 

�الخالء يف 2016/12/12 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �صيك مبلغ )40000 درهم( كقيمة �يجارية وتبني عدم 

كفاية �المو�ل له وميتنع عن �صد�د مقابلة.  
من  والب��د  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��صتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�صتاجر  �ن   - م�صتند�ت  بت�صليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�صائية �عالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/5/23 
مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لتا�صعة(  )�للجنة  �لق�صائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�صاعة 
مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�صري مدة �مل�صافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت   . �لن�صر  تاريخ  من 

وم�صتند�ت  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 مذكرة اإعالن املدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2017/2082  الدائرة اجلزئية 2       

�ىل �ملدعى عليه : جو�صي تانديالكل �نطوين  - هندي �جلن�صية 
حيث �ن �ملدعي : توين كرو�ن ملعد�ت حقول �لنفط �س ذ م م يف �لدعوى 2017/2082 جزئي 

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله ويطالبك فيها:
�لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لت�صامم بان توؤدي للمدعي مبلغ 178.550 درهم 

و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د 
و�لز�م �ملدعي عليهما بامل�صاريف و�لر�صوم ومقابل �تعاب �ملحاماة.    

�البتد�ئية  �الحتادية  �ل�صارقة  مبحكمة  �لدعوى  �د�رة  مكتب  �مام  ح�صورك  يقت�صي  لذلك 
مكتب 4 بتاريخ 2017/5/23 ، وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف 
حالة تخلفكم عن �حل�صور �و عدم �ر�صال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�صيتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 يف  الق�سية  رقم   2017/122   ت ج  ال�سارقة   

�ملرفوعة من بنك �بوظبي �لتجاري �صد حممد �حمد �صلطان �لع�صم �ل�صويدي 
وحيث �نه وقد مت ندب �خلبري/ح�صني �صامل �لها�صمي يف �لدعوى �عاله وعليه 
يعلن �ل�صيد/حممد �حمد �صلطان �لع�صم �ل�صويدي وذلك حل�صور �جتماع �خلربة  
�ملزمع عقده يوم �الربعاء 24 مايو يف متام 5.45 م�صاء ، وذلك مبكتبنا بدبي - بر  
�صارع خالد بن �لوليد - بجانب �لقن�صلية �مل�صرية - بناية لوتاه  بنف�س �لبناية 
متجر بر�ند �ند لي�س �لطابق �لثالث مكتب رقم 308 ، �لرجاء �حل�صور يف �ملوعد 
�ملحدد وتقدمي ما لديكم من م�صتند�ت ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور فاأن �خلربة 

�صوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�صتند�ت.
اخلبري امل�سريف واحل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

دعوة اجتماع اخلربة

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 يف  الدعوى  رقم 2017/157  مدين كلي ال�سارقة   

و�ملقامة من :- 
�ملدعني / ورثة زيد بن بن علي �لغ�صاين 

�س �ملدعي عليها : 1- �صامل عبد�هلل �ملطوع 2-�صركة بان �آ�صيا �نرتنا�صيونال
يعلن �خلبري �حل�صابي / ح�صن علي �ملرزوقي �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �عاله مبوجب �حلكم 
�لتمهيدي �ل�صادر عن عد�لة حمكمة �ل�صارقة بتاريخ 2017/2/27 �ىل �ملدعي عليها �لثانية / �صركة 
بان �آ�صيا �إنرتنا�صيونال ب�صرورة ح�صور �جتماع �خلربة �حل�صابية �ملقرر عقده يوم �الربعاء �ملو�فق 
2017/5/24 يف متام �ل�صاعة �حلادية ع�صرة �صباحا وتقدمي كافة ما لديها من م�صتند�ت ومذكر�ت 
موؤيدة لدفوعها من ن�صختني -  وذلك مبقر مكتب �خلبري �حل�صابي �لكائن باإمارة دبي - �صارع 
�أبوهيل  - بناية �لفهد حمطة برتول �الإمار�ت - �لدور �الول - مكتب رقم 1 ��صفل �لبناية حمالت 

ماك�س - هاتف - 04/2979412
اخلبري احل�سابي 
ح�سني علي املرزوقي              

 اإعالن حل�سور
 اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  يف الدعوى  رقم   2017/1157  جتاري جزئي   

�ملدعي : بنك دبي �ال�صالمي 
�ملدعي عليه : حميد مو�صى زيد مبارك �جلالف 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�صن  هادي  حممد  عقيل   : �خلبري/�لدكتور  "يعلن 
�ملدعي/ و�ملقامة من  �لدعوى رقم 2017/1157 جتاري جزئي،  �البتد�ئية خبري م�صرفيا يف 
مبارك  زيد  مو�صى  حميد  عليه/  �ملدعي  فان  للمهمة  وتنفيذ�  �ال�صالمي  دبي  �الإمار�ت  بنك 
منه  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  ب�صخ�صه  �مل�صرفية  �خلربة  �الجتماع  حل�صور  مدعو  �جلالف 
و�ملقرر عقده يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/5/23 يف متام �ل�صاعة �لر�بعة و�لن�صف م�صاء مبقر 
مكتب �خلبري �لكائن يف ديرة - بور�صعيد - بناية �لو�صل بزن�س �صنرت - بجو�ر �صركة �ملالحة 
هاتف/04-2954833،  )902  ( رقم  مكتب   - �لتا�صع  �لطابق   - روتانا  رحاب  وفندق   �لعربية 

وفاك�س 2955990-04 ، لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�صور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " 
اخلبري امل�سريف  
د . عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/18 تظلم عمايل                
ملالكها وليد عبد�لكرمي  �أون تامي خلدمات رجال �العمال  �ملتظلم �صده / 1-  �ىل 
حممد عبد�لكرمي �صركة �ل�صخ�س �لو�حد -جمهول حمل �القامة مبا �أن �لتظلم /
�حمد �صمري علي �صليمان قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من 
�لقر�ر �ل�صادر يف �المر على عري�صة  رقم  2017/1560 عمايل �خلا�س مبنع �ملتظلم 
و�مل�صاريف.  و�لر�صوم  �ل�صفر  من  �جلن�صية  ،م�صري  �صليمان  علي  �صمري  /�حمد 
وحددت لها جل�صه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/5/25 �ل�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  رقم ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �الأقل  ما لديك من مذكر�ت 

ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 70

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/�صليمان �صالح يو�صف �حمد �حلمادي ، �إمار�تي �جلن�صية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  يف )�ملهند خلدمات �النرتنت ( 
مبوجب رخ�صة رقم 557987 �ىل �ل�صيد/ زيد عالء ح�صني �ل�صفار - عر�قي �جلن�صية  - 
)موؤ�ص�صة  من  �لقانوين  �ل�صكل  وتغري  �خر  �ىل  �لرخ�صة  مالك  تنازل   : �رخى  تعديالت 

فردية( �ىل )وكيل خدمات( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل
دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 948

�الإمار�ت  �ل�صيدة/ خولة خلف عبد�هلل �حمد �صاهني �حلمادي -  بان  ليكن معلوما للجميع 
�جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 51%  وذلك �ىل �ل�صيد/ �صلطان 
حممد ح�صني نقي علي - �الإمار�ت �جلن�صية - وحيث �ن �ل�صيد/ مظفر ��صالم عبد�ملناف - 
بنغالدي�س �جلن�صية ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 49% ح�صة وذلك �ىل 
�ل�صيد/ نور �حلق �بو �لقا�صم - بنغالدي�س �جلن�صية ، يف �صركة )بقالة �زهار �ل�صيوح - ذ م م ( 

مبوجب �لرخ�صة رقم )730813( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 933
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ �صيويار �صيمون مانيكل الز�ر ، هندي  �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
- هندية �جلن�صية يف  �وجو�صتني  �ل�صيد/ �صرييل دوجال�س ماتيا�س  �لبالغة 100%  �ىل  عن كامل ح�صته 
�لرخ�صة )مرونه �لعمل ملقاوالت تركيب وحد�ت �لتكييف( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة 
وحد�ت  تركيب  ملقاوالت  �لعمل  )مرونه  من  �لتجاري  �ال�صم  تغيري  مت   : �خرى  تعديالت   )612145( رقم 
�لتكييف( لي�صبح )مرونه �لعمل ملقاوالت �لتك�صية و�الر�صيات( - مت تغيري �لن�صاط �لتجاري من )مقاوالت 

فئة �صاد�صة ، تركيب وحد�ت �لتكييف( لي�صبح 0مقاوالت فئة �صاد�صة ، �لتك�صية و�الر�صيات(. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من 
تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 947
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ �صومي�س كومار ب�صكار�ن �صاروجام ، هندي �جلن�صية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيد/ جاويد �حمد 
خان ن�صيم �حمد خان ، هندي �جلن�صية وذلك يف �لرخ�صة �ملهنية )�لباهر لكي �ملالب�س( 

باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة مهنية رقم )509392( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 930
ليكن معلوما للجميع بان كال  من �ل�صيد/ ب�صام �حمد بهجت خليفة ، �صوري  �جلن�صية و�ل�صيد/ 
، فل�صطيني �جلن�صية  ، �صوري �جلن�صية  و�ل�صيد/ �حمد هيثم عر�بي  حممد ريا�س �حمد نا�صر 
يرغبون يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتهم �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيد/ حممد وحيد فائز 
خربوطلي ، �صوري �جلن�صية وذلك يف �لرخ�صة �ملهنية )بابايا للع�صائر ( مبوجب رخ�صة مهنية 
رقم )626755(   - مت تغيري �ل�صكل �لقانوين من �صر�كة �عمال مهنية بوكيل خدمات �ىل موؤ�ص�صة 

فردية بوكيل خدمات  - مت تغيري وكيل �خلدمات 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد 
��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 932
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ �حمد عبد�هلل ها�صم ح�صن �ملازمي - �إمار�تي 
�جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  �ىل �ل�صيد/ 
�ملكيفات  لت�صليح  )��صامة  يف  �جلن�صية  باك�صتاين   - �صودري  �صرور  حممد 

و�لثالجات( مبوجب رخ�صة رقم )218990( 
تعديالت : مت تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل وكيل خدمات. 

�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم 

�لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن.  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 934
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيدة/ فروين منظور �صودري ، باك�صتانية �جلن�صية ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيدة/ ثروه جبني همايون 
باإمارة  تاأ�ص�صت  �ل�صام(  �ن�صام  )بقالة  �مل�صماة  �لرخ�صة  يف  �جلن�صية  باك�صتانية   - �صهز�د 
�ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )611294( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بال�صارقة 

- تعديالت �خرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 931
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ كاربويل كونيل كونهي عبد�هلل ، هندي �جلن�صية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيد/ باقر عبد�لرحيم ��صماعيل 
�ل�صهالوي - �إمار�تي �جلن�صية يف �لرخ�صة �لتجارية �مل�صماة /بقالة �ملحافظة - رخ�صة رقم 
بوكيل خدمات  �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية  �ل�صكل  تغيري   : - تعديالت �خرى    )506948(

�ىل موؤ�ص�صة فردية  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 935
بنغالدي�س    ، �ال�صالم  جاهر  �كرت  �صهناز  �ل�صيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة 100%  وذلك �ىل  كامل ح�صتها  و�لتنازل عن  �لبيع  �جلن�صية ترغب يف 
�ل�صيد/ �مي د ��صالم ح�صني �مي دي �صم�س �حلق - بنغالدي�س �جلن�صية يف )و�دي 

�لزهور لكي �ملالب�س( مبوجب رخ�صة رقم )742264( - تعديالت : 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم 

�لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 71
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ خالد �صيف بن ق�صمول �ل�صويدي ، �إمار�تي �جلن�صية يرغب يف 
�لبناء ترخي�س جتاري 740400 وذلك  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته يف /وعد �لتميز ملقاوالت 
�إمار�تي �جلن�صية 51% و�ل�صيد/ �متياز علي   ، لل�صيد/ حمد  عبد�للطيف حممد �حمد �حلمادي 
�متياز علي �لهند �جلن�صية 49%  -  تعديالت �خرى : مت تعديل �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية 
�ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة  - مت تغيري �ال�صم �لتجاري من : وعد �لتميز ملقاوالت �لبناء �ىل 

/ وعد �لتميز ملقاوالت �لبناء - ذ م م 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد 
��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2540   

�ملنذر / �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع  - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : ع�صمت كند�ن - تركي �جلن�صية )جمهول حمل �القامة(

ننذرك ب�صفتنا وكالء عن �ملنذر / �لبنك �لعربي �ملتحد �س م ع ب�صرورة و�صرعة �صد�دك �ملديونية 
�ملرت�صدة يف ذمتك وقدرها  )7.595.000 درهم () �صبعة مليون وخم�صمائة خم�صة وت�صعون �لف 
درهم ( وذلك يف مدة  �ق�صاها 30 يوم من تاريخ �عالن هذ� �النذ�ر بالن�صر ، و�ال �صن�صطر ��صفني 
�للجوء �ىل �لق�صاء الخت�صامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية �لعقار ) �لكائن باإمارة دبي - �ر�س 
م�صاحتها  و�لبالغ   ،  347-4231 بلدية  لرقم  و�حلاملة   - �ملركا�س   / مبنطقة  �لكائنة   -  613 رق��م 
747.02 مرت مربع( و�ملرهون للبنك �ملنذر رهنا تاأمينا من �لدرجة �الوىل ك�صامن منكم ل�صد�دكم 
لقيمة �ملبالغ �لتي ترت�صد يف ذمة �صركة / فا�صت تيليكوم  للتجارة �لعامة - �س ذ م م و�لناجتة عن 
�لت�صهيالت �ملمنوحة من �لبنك �ملنذر �ىل �صركة فا�صت تيليكوم للتجارة �لعامة �س ذ م م  ومن ثم  
بيع �لعقار ل�صالح �لبنك عمال باحكام �ملادتني 26.25 من �لقانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن �لرهن 

�لتاأميني يف �إمارة دبي
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3173   

�ملنذر / �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع  - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : ع�صمت كند�ن - تركي �جلن�صية  )جمهول حمل �القامة(

�ملديونية  ���ص��د�دك  و�صرعة  ب�صرورة  ع  م  ���س  �ملتحد  �لعربي  �لبنك   / �مل��ن��ذر  ع��ن  وك��الء  ب�صفتنا  ن��ن��ذرك 
�ملرت�صدة يف ذمتك وقدرها  )7.595.000 درهم( )�صبعة مليون وخم�صمائة خم�صة وت�صعون �لف درهم( 
وذلك يف مدة  �ق�صاها 30 يوم من تاريخ �عالن هذ� �الن��ذ�ر بالن�صر ، و�ال �صن�صطر ��صفني �للجوء �ىل 
�لكائنة  باإمارة دبي - �ر�س رقم 615  �لكائن  �لق�صاء الخت�صامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية �لعقار ) 
مبنطقة / �ملركا�س - و�حلاملة لرقم بلدية 4233-347 ، و�لبالغ م�صاحتها 847.22 مرت مربع( و�ملرهون 
للبنك �ملنذر رهنا تاأمينا من �لدرجة �الوىل ك�صامن منكم ل�صد�دكم لقيمة �ملبالغ �لتي ترت�صد يف ذمة 
�صركة / فا�صت تيليكوم  للتجارة �لعامة - �س ذ م م و�لناجتة عن �لت�صهيالت �ملمنوحة من �لبنك �ملنذر �ىل 
�صركة فا�صت تيليكوم للتجارة �لعامة �س ذ م م  ومن ثم  بيع �لعقار ل�صالح �لبنك عمال باحكام �ملادتني 

26.25 من �لقانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3172   

�ملنذر / �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع  - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : ع�صمت كند�ن - تركي �جلن�صية  )جمهول حمل �القامة(

�ملديونية  ���ص��د�دك  و�صرعة  ب�صرورة  ع  م  ���س  �ملتحد  �لعربي  �لبنك   / �مل��ن��ذر  ع��ن  وك��الء  ب�صفتنا  ن��ن��ذرك 
�ملرت�صدة يف ذمتك وقدرها  )7.595.000 درهم( )�صبعة مليون وخم�صمائة خم�صة وت�صعون �لف درهم( 
وذلك يف مدة  �ق�صاها 30 يوم من تاريخ �عالن هذ� �الن��ذ�ر بالن�صر ، و�ال �صن�صطر ��صفني �للجوء �ىل 
�لكائنة  باإمارة دبي - �ر�س رقم 828  �لكائن  �لق�صاء الخت�صامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية �لعقار ) 
مبنطقة / �ملركا�س - و�حلاملة لرقم بلدية 4196-347 ، و�لبالغ م�صاحتها 713.36 مرت مربع( و�ملرهون 
للبنك �ملنذر رهنا تاأمينا من �لدرجة �الوىل ك�صامن منكم ل�صد�دكم لقيمة �ملبالغ �لتي ترت�صد يف ذمة 
�صركة / فا�صت تيليكوم  للتجارة �لعامة - �س ذ م م و�لناجتة عن �لت�صهيالت �ملمنوحة من �لبنك �ملنذر �ىل 
�صركة فا�صت تيليكوم للتجارة �لعامة �س ذ م م  ومن ثم  بيع �لعقار ل�صالح �لبنك عمال باحكام �ملادتني 

26.25 من �لقانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3171   

�ملنذر / �لبنك �لعربي �ملتحد - �س م ع  - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : ع�صمت كند�ن - تركي �جلن�صية  )جمهول حمل �القامة(

�ملديونية  ���ص��د�دك  و�صرعة  ب�صرورة  ع  م  ���س  �ملتحد  �لعربي  �لبنك   / �مل��ن��ذر  ع��ن  وك��الء  ب�صفتنا  ن��ن��ذرك 
�ملرت�صدة يف ذمتك وقدرها  )7.595.000 درهم( )�صبعة مليون وخم�صمائة خم�صة وت�صعون �لف درهم( 
وذلك يف مدة  �ق�صاها 30 يوم من تاريخ �عالن هذ� �الن��ذ�ر بالن�صر ، و�ال �صن�صطر ��صفني �للجوء �ىل 
�لكائنة  باإمارة دبي - �ر�س رقم 816  �لكائن  �لق�صاء الخت�صامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية �لعقار ) 
مبنطقة / �ملركا�س - و�حلاملة لرقم بلدية 4184-347 ، و�لبالغ م�صاحتها 701.14 مرت مربع( و�ملرهون 
للبنك �ملنذر رهنا تاأمينا من �لدرجة �الوىل ك�صامن منكم ل�صد�دكم لقيمة �ملبالغ �لتي ترت�صد يف ذمة 
�صركة / فا�صت تيليكوم  للتجارة �لعامة - �س ذ م م و�لناجتة عن �لت�صهيالت �ملمنوحة من �لبنك �ملنذر �ىل 
�صركة فا�صت تيليكوم للتجارة �لعامة �س ذ م م  ومن ثم  بيع �لعقار ل�صالح �لبنك عمال باحكام �ملادتني 

26.25 من �لقانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

 مذكرة  اعالن املدعى عليه باحلكم بالن�سر    
                          �ىل �ملدعي عليه/  بيج �صيل )بروفي�صنال و�ي للخدمات �لفنية - �س ذ م م( 
نعلنكم باأن  �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة يف �لدعاوى �ملذكورة ل�صالح �ملدعني بالز�م 

�ملدعي عليها بان توؤدي : 

و�مرت  منها  ن�صيبهم  م��ن  �مل��دع��ني  و�ع��ف��ت  �مل�صاريف  م��ن  باملنا�صب  �ل��ط��رف��ني  و�ل��زم��ت 
باملقا�صة يف �تعاب ، ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�صية
عمايل جزئي  1077/2017
عمايل جزئي 1031/2017

م
1
2

��صم �ملدعي
  بادل مظفر

مو�صى مياه �صوحيد مياه 

مبلغ �ملحكوم له  
8313 درهم + تذكرة �لعودة 
11420 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                         �ىل �ملدعي عليه/ ق�صر �ل�صرق ملو�د �لبناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�صة 2017/5/31   �ل�صاعة 8.30  

م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�صور 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل باال�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف ويف حال 

تخلفكم �صوف ي�صدر �حلكم مبثابة �حل�صوري. 

رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�صية
2116/2017/13 
2138/2017/13

م
1
2

��صم �ملدعي
جاجاث فيجايا باند�ر� ويجكون موديان�صالج 

تي جايان برياد�ر�صانا دى �صياباالبي 

مبلغ �ملطالبة
15617 درهم + تذكرة �لعودة 
10353 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 اعـــــــالن       

�ملرجع  2017/409 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  �ل�صيد/ 
طلب   - �الإم�����ار�ت   : �جلن�صية   ، �ل��زرع��وين  عبد�لرحيم  حممد  عبد�لرحيم 
�لت�صديق علي حمرر يت�صمن : تنازل �ملحل �لتجاري با�صم )م�صبغة نيو الين( 
  44615 �مللف  رقم  �القت�صادية يف عجمان حتت  �لتنمية  د�ئ��رة  �ملرخ�صة من  و 
و�مل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة عجمان  �ىل �ل�صيد/ نا�صر قمرب حممد 
برد�ن ، �جلن�صية : �الإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم 
بالت�صديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- خورفكان  : �ل�صيد/ 
على  �لت�صديق  وطلب  �الإم����ار�ت    : �جلن�صية   ، �لبلو�صي  عبد�هلل  عبد�لعزيز  ج��الل 
حمرر يت�صمن )تنازل(  يف �ال�صم �لتجاري �بناء �خلور ملقاوالت �لتك�صية و�الر�صيات 
 734778 رقم  جتارية  رخ�صة   �ل�صارقة  يف  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ل�صادرة 
�ل�صيد/  �ىل  بخورفكان.  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2015/5/19 بتاريخ  �ل�صادر 
حممد عبد�لرز�ق رزق منت�صر ، �جلن�صية :م�صر ، ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�ملحرر  يف  �ل�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل 

�ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �العالن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

 اعـــــــالن       
 �ملرجع  2017/6  ك.ع.�س

�ل�صيد/  عجمان   و�لت�صديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
عبود �صلطان عبد�هلل �صامل �لكعبي ، �جلن�صية : �الإمار�ت ، طلب �لت�صديق علي حمرر 
و�الأجهزة  �ملكيفات  الإ�صالح  :رمي  �لتجاري  �ال�صم  يف  رخ�صة   عن  تنازل   : يت�صمن 
�لكهربائية  �ملرخ�صة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية يف عجمان حتت رقم �مللف  60060  
و�مل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة عجمان برقم )54556( �ىل �ل�صيدة/ عزه �صعيد 
�صامل عبيد �لكعبي ، �جلن�صية : �الإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�صيقوم بالت�صديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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اأخبـار الإمـارات
و"بوليفارد"  ال�صعادة  �صارعي  تقاطع  على  مرورية  حتويالت  دبي" تفتتح  "طرق 

•• دبي-الفجر:

�فتتحت هيئة �لطرق و�ملو��صالت يف دبي �م�س �جلمعة �ملرحلة �الأوىل من 
�لتحويلة �ملرورية على تقاطع �صارع �ل�صعادة مع �صارع بوليفارد حممد بن 
ر��صد مبنطقة برج خليفة، بينما �صيتم تنفيذ مرحلتني الحقاً خالل �صهر 
يونيو �ملقبل على تقاطع �صارعي �خلليج �لتجاري و�مليد�ن، لتكون حتويالت 
مرورية ثابتة طيلة فرتة ت�ن�ف�ي�ذ �أعمال م�صروع �لطرق �ملو�زية يف منطقة 

�خلليج �لتجاري. 
وقالت �ملهند�صة ميثاء بن عدي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �ملرور و�لطرق يف 
�لهيئة: �إن �لهيئة و�صعت خطة متكاملة الإد�رة �حلركة �ملرورية �لقائمة، مع 
�حلفاظ على عدد �مل�صار�ت �لقائمة ل�صمان �ن�صيابية �حلركة دون �لتاأثري 
حيث  حمتملة،  �زدحامات  الأي  وتفادي  حاليا،  �ملتاحة  �ملرورية  �ل�صعة  على 

�لهيئة �حليوية  �لهامة ال�صتكمال م�صاريع  �ملرورية  �لتحويالت  تعترب من 
�لتي تعتزم تنفيذها، و�صي�صتمر �لعمل فيها حتى نهاية �مل�صروع.

و�أو�صحت، باأنه بعد �فتتاح �لتحويلة، �صتبا�صر �لهيئة ��صتكمال �أعمال تنفيذ 
على  �لقائمة  �لثالث  �ل�صوئية  �الإ���ص��ار�ت  تقاطعات  على  ونفقني  ج�صرين 
�صارع �ل�صعادة مع كل من )�صارع بوليفارد  حممد بن ر��صد مبنطقة بر ج 
خليفة، و�صارع �خلليج �لتجاري و�صارع �مليد�ن( يف منطقة �خلليج �لتجاري، 
باإ�صارة  حيث �صيتم حتويل �لتقاطعات �ل�صطحية �لثالثة �ىل دو�ر حمكوم 
مرورية، نظر�ً ملتطلبات طبيعة �الأعمال، حر�صاً على �ل�صالمة �ملرورية مما 

�صي�صهم يف �ن�صيابية حركة �ل�صري على �لتقاطعات.
ونا�صدت بن عدي م�صتخدمي �لطريق �تباع �للوحات �الر�صادية با�صتخد�م 
�لطرق �لبديلة و�اللتز�م بال�صرعة �ملحددة ل�صمان �صالمتهم وحتقيق روؤية 

�لهيئة " تنقل �آمن و�صهل للجميع".  

�صفري الدولة يلتقي القائم باأعمال رئي�ص جلنة الطريان املدين يف كازاخ�صتان
•• اأ�صتانا -وام: 

�صفري  �جلابر  �صلطان  بن  �أحمد  حممد  �لدكتور  �صعادة  �لتقى 
ال�صتاييف  طلعت  �صعادة  كاز�خ�صتان  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة 

�لقائم باأعمال رئي�س جلنة �لطري�ن �ملدين يف كاز�خ�صتان.
بني  �ل��ت��ع��اون  وتعزيز  دع��م  �صبل  �للقاء  خ��الل  �جل��ان��ب��ان  بحث 
�ل��ب��ل��دي��ن يف جم���ال �ل���ط���ري�ن �مل����دين و�ل��ن��ق��ل �جل����وي و�أك����د� 
وجمهورية  �الإم���ار�ت  دول��ة  تربط  �لتي  �لعالقات  ومتانة  عمق 
كاز�خ�صتان يف �ملجاالت كافة. و�أ�صار �صعادة �ل�صفري �إىل �هتمام 
دولة �الإمار�ت بتطوير عالقات �لتعاون مع جمهورية كاز�خ�صتان 
لتنمية  �صعيه  و�لنقل �جلوي موؤكد�  �ملدين  �لطري�ن  يف جمال 

�لعالقات بني �لبلدين و�الرتقاء بها �إىل م�صتويات �أعلى.

ال�صارقة للعرو�ص يتربع ب� 52 األف درهم ل�صالح �صندوق اأمرية 
•• ال�صارقة -وام: 

�أفخم معار�س  �أحد   تربع معر�س �ل�صارقة للعرو�س - 
مببلغ   - �ملنطقة  م�صتوى  على  متيز�  و�أكرها  �لزفاف 
عالج  لدعم  �أم��رية  �صندوق  ل�صالح  دره��م  �أل��ف   52
قرينة  �أطلقته  �ل���ذي  �ل��ع��امل  ح��ول  �ل�صرطان  مر�صى 
�صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة �صمو �ل�صيخة جو�هر بنت 
حممد �لقا�صمي تخليد� لذكرى و جهود فقيدة �لعمل 
�الإن�صاين �أمرية بن كرم ومو��صلًة مل�صريتها �لتطوعية 

و�خلريية د�خل دولة �الإمار�ت وخارجها.
و�صلمت حنان �ملحمود مديرة مركز �جلو�هر للمنا�صبات 
و�ملوؤمتر�ت قيمة �لتربع ملرمي �حلمادي مديرة موؤ�ص�صة 
ر�صوم  ع��ائ��د�ت  �ملتربع  �ملبلغ  ميثل  حيث  �لكبري  �لقلب 
للعرو�س  �ل�صارقة  معر�س  من  �لثانية  �لن�صخة  دخ��ول 
للمنا�صبات  �جل��و�ه��ر  مركز  و��صت�صافها  نظمها  �لتي 

و�ملوؤمتر�ت يف مايو �جلاري.
وق���ال���ت ح��ن��ان �مل��ح��م��ود ع��رف��ت دول����ة �الإم�������ار�ت بحب 
فال  �خل���ري  لفعل  �مل��ع��ط��اء  و�صعبها  �حلكيمة  ق��ي��ادت��ه��ا 

يكاد مير حدث على هذه �الأر�س �لطيبة �إال ومت �إدر�ج 
تعزيز �لعمل �الإن�صاين �صمن �أهد�فه �لرئي�صة وت�صجيع 
م�صاريع  وتنفيذ  دعم  يف  لالإ�صهام  �مل�صتهدف  �جلمهور 
�إن�صانية د�خل وخارج �لدولة . و�أ�صافت �نه بالتو�فق مع 
�آل نهيان  �ل�صيخ خليفة بن ز�يد  �إعالن �صاحب �ل�صمو 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 2017 عاماً للخري فقد 
يف  للعرو�س  �ل�صارقة  معر�س  �أن  �لتاأكيد  على  حر�صنا 
م�صتلزمات  توفري  على  يركز فقط  لن  �لثانية  ن�صخته 
و��صعاً  جم��ااًل  �صيف�صح  و�أن��ه  �لزفاف  وحفالت  �لعرو�س 
زو�ره  �أم��ام  �لفر�صة  فتح  �الإن�صاين من خالل  للجانب 
للم�صاهمة يف توفري �لعالج ملر�صى �ل�صرطان يف جميع 
هذ�  يف  �صاهم  من  لكل  بال�صكر  متوجهة  �لعامل  �أنحاء 
�لعمل �لنبيل. من جانبها �صكرت مرمي �حلمادي �إد�رة 
�ل�صخي  �ل��دع��م  ه��ذ�  على  للعرو�س  �ل�����ص��ارق��ة  معر�س 
�أج����ل ع���الج م��ر���ص��ى �ل�صرطان  �أم����رية م��ن  ل�����ص��ن��دوق 
ح���ول �ل���ع���امل و�ل�����ذي ع��ك�����س �ل��ت��ز�م��ه��م ب��امل�����ص��اه��م��ة يف 
�لعون  يد  تن�صد تقدمي  �لتي  �الإن�صانية  �مل�صاريع  �إجناح 

و�مل�صاعدة للمحتاجني يف جميع �أنحاء �لعامل .

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�صتقبل وفدًا من ال�صركة ال�صعودية للكهرباء لالطالع على اأف�صل املمار�صات واأحدث حلول االبتكار التقني يف الهيئة
•• دبي-الفجر:

 �ن����ط����الق����اً م����ن دوره��������ا �ل����ر�ئ����د 
يف ت��ف��ع��ي��ل �ل���ع���م���ل �مل�������ص���رتك مع 
و�لعاملية  �ملحلية  �جلهات  خمتلف 
�لتطوير  م�����ص��رية  رف���د  �أج����ل  م���ن 
يف  �ل�صاملة  �مل�صتد�مة  و�لتنمية 
دبي، ��صتقبلت هيئة كهرباء ومياه 
�ل�صعودية  �ل�صركة  من  وف��د�ً  دب��ي 
�لزيار�ت  �صل�صلة  �صمن  للكهرباء 
�خلدمية  �ملوؤ�ص�صات  م��ع  �ملتبادلة 
على  للتعرف  �ملنطقة،  يف  �ل��ر�ئ��دة 
و�أحدث  �ملتبعة  �ملمار�صات  �أف�صل 
جمال  يف  �مل�����ص��ت��خ��دم��ة  �حل����ل����ول 

�البتكار �لتقني.
�ل�صعودية  �ل�����ص��رك��ة  وف���د  و�ط���ل���ع 
ل��ل��ك��ه��رب��اء خ�����الل �ل�����زي�����ارة على 
�لعمل  و�����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ه��ي��ك��ل��ة 
�ملتبعة يف قطاع �البتكار و�مل�صتقبل 
تقنية  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة،  ل���دى 
مايكرو�صوفت،  من  "هولولين�س" 
�لتي تعك�س جهود �لهيئة يف قيادة 
مكانتها  وتعزيز  �لرقمي  �لتحول 
عملياتها  دع������م  ع����رب  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�الإنتاجية،  م�����ص��ت��وى  وحت�������ص���ني 
عمليات  ت�����ص��ري��ع  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
د�خلية  خدمات  وتقدمي  �البتكار، 
نوعية ت�صهم يف �الرتقاء مب�صتوى 

وكفاءة �لعمل �حلكومي.

�لر�صيدة يف تبني �الإب��د�ع و�لتميز 
�لذكية  �خل��دم��ات  �أف�صل  لتقدمي 
بجودة وكفاءة عاليتني، من خالل 
للتقنيات  �الأم����ث����ل  �ال����ص���ت���خ���د�م 
�حلديثة و�لتوظيف �ملنا�صب لها يف 
�لذكية،  �صبيل حتقيق مبادرة دبي 
�لتي �أطلقها �صيدي �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه �هلل، 
لتحويل دبي �إىل �ملدينة �الأذكى يف 
�لعامل. كما ي�صب هذ� �لتعاون يف 
من  بو�صفها  �لهيئة  مكانة  تعزيز 

وقال �صعادة �صعيد حممد �لطاير، 
�لع�صو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: "حتر�س 
تعاونها  �أط���ر  تعزيز  على  �لهيئة 
�ملحلية  �جل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف  م�����ع 
يف  لالإ�صهام  و�لعاملية  و�الإقليمية 
حتقيق �صد�رة وريادة �إمارة دبي يف 
جميع �ملجاالت. وتويل �لهيئة جل 
�أهد�فها  يدعم  م��ا  لكل  �هتمامها 
خرب�تها  خال�صة  م�صاركتها  عرب 
وجت��ارب��ه��ا و�إجن��از�ت��ه��ا �ملحققة يف 
جماالت �لتقنيات �الإحاللية. كما 
�لقيادة  ن��ه��ج  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت�����ص��ري 

و�أك��ره��ا كفاءة يف  �ل�صركات  �أك��رب 
�ملجال �خلدمي عاملياً.

�ملهمة  تتمثل  ���ص��ع��ادت��ه:  و�أ����ص���اف 
�إمد�د  توفري  يف  للهيئة  �الأ�صا�صية 
�لكهرباء  م���ن  وم���وث���وق  م�����ص��ت��م��ر 
و�ملقيمني  ل���ل���م���و�ط���ن���ني  و�مل����ي����اه 
ب��اع��ت��ب��اره��ا �إحدى  �إم����ارة دب���ي،  يف 
�أف�������ص���ل �مل��وؤ���ص�����ص��ات �خل���دم���ي���ة يف 
�ل����ع����امل. وت���ع���م���ل �ل��ه��ي��ئ��ة د�ئ���م���اً 
تبني  ع��رب  عملياتها  تطوير  على 
�لعاملية يف جميع  �لتقنيات  �أح��دث 
�ل�صد�رة  لها  تكون  و�أن  �مل��ج��االت، 
و�ل�صبق عاملياً يف تبني تلك �حللول 

�مل���ب���ت���ك���رة، ل��ت��ظ��ل �ل��ه��ي��ئ��ة د�ئ���م���اً 
و�إقليمياً  حملياً  ُيحتذى  منوذجاً 
�لتقني،  �لتطور  جم��ال  يف  وعاملياً 
و�ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي، و�الرت����ق����اء 

مب�صتوى �خلدمات.
وفد  ���ص��ك��ر  �ل������زي������ارة،  خ���ت���ام  ويف 
هيئة  للكهرباء  �ل�صعودية  �ل�صركة 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي ع��ل��ى ح�صن 
�لوفد  �أع������رب  ك��م��ا  �ال����ص���ت���ق���ب���ال، 
يف  �مللمو�س  بالتطور  �صعادته  ع��ن 
�لهيئة،  يف  �مل�صتخدمة  �لتقنيات 
متمنني مزيد�ً من �لتقدم و�لتميز 

يف جميع �ملجاالت.
جدير بالذكر �أن تقنية هولولين�س 
من مايكرو�صوفت تعد �أول حا�صوب 
ثالثي �الأبعاد قائم بذ�ته، �إذ تتيح 
�لتفاعل  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه 
�لدقة  عالية  �ل��ه��ول��وغ��ر�م��ات  م��ع 
حلواًل  وتقدم  �لو�قعي،  �لعامل  يف 
م��ت��ك��ام��ل��ة مل���ح���ط���ات �ل��ه��ي��ئ��ة عن 
طريق عر�س بيانات فعلية ثالثية 
�الأبعاد. كما ميكن ��صتخد�م تقنية 
�ملغلقة  �الأم���اك���ن  يف  ه��ول��ول��ي��ن�����س 
مثل غ��رف �الح���رت�ق، حيث تتيح 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �الت�������ص���ال �مل���ب���ا����ص���ر مع 
�إرفاق  �إمكانية  �لفريق باأكمله، مع 
�مل�صتند�ت و�الإبقاء على �لتعليقات 
�لفنية  �ل��ق��ر�ر�ت  جلعل  �ل�صوتية 

�أ�صرع. 

االإمارات ت�صارك يف موؤمتر روؤ�صاء املباحث واالأدلة اجلنائية يف تون�ص 

ال�صبت اليوم  الرم�صاين  املري  لتوزيع  ح�صني" ي�صتعد  بنت  عو�صة  "رواق 

•• تون�ض -وام: 

�صاركت دولة �المار�ت ممثلة بوز�رة 
�لعميد  ب��رئ��ا���ص��ة  ب��وف��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
مدير  �ل���ع���م���ي���م���ي  ع����ج����الن  ح���م���د 
�الحتادية  �جلنائية  �ل�صرطة  ع��ام 
�ملباحث  روؤ���ص��اء  ب��ال��وز�رة يف موؤمتر 
و�الأدل������ة �جل��ن��ائ��ي��ة �ل�����ص��اد���س ع�صر 
�لذي نظمته �الأمانة �لعامة ملجل�س 

وزر�ء �لد�خلية �لعرب بتون�س.
لقر�ر�ت  ��صتجابة  �الجتماع  ي��اأت��ي   
وزر�ء  و�مل����ع����ايل  �ل�����ص��م��و  �أ����ص���ح���اب 
�لد�خلية �لعرب بغية تعزيز �لتعاون 
�لعربية  �ل�������دول  ب����ني  و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق 
وت��ب��ادل وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر و�خل���رب�ت 
يف  �مل�صتخدمة  �مل��م��ار���ص��ات  و�أف�����ص��ل 

مكافحة �جلرمية.
 ت���������د�ول �مل���ج���ت���م���ع���ون ع��������دد� من 
مكافحة  جم�����ال  يف  �مل���و����ص���وع���ات 
�ملنطقة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �جل���رمي���ة 

•• دبي-الفجر:

ب��ن��ت ح�صني  ع��و���ص��ة  و�ق  ي��و����ص��ل  
�صهر  ال����ص���ت���ق���ب���ال  ������ص����ت����ع����د�د�ت����ه 
رم�����ص��ان، م��ن خ��الل ع��دة فعاليات 
د�أب �لرو�ق على تنفيذها منذ �أكر 
م���ن ع��ق��دي��ن ون�����ص��ف م���ن �لزمن، 
منذ  �ل�����رو�ق  �إد�رت  ���ص��رع��ت  ح��ي��ث 
�أكر من �أ�صبوعني يف ��صتقبال كافة 
�لطلبات من �الأ�صر �ملتعففة ، الإدر�ج 
�ملري  توزيع  قائمة  �صمن  �أ�صمائهم 
�أو  �ملو�طنني  �صو�ء من  �لرم�صاين، 
�ملقيمني بالدولة، و�لتي بلغ عددهم 
حتى �الآن �أك��ر من �أل��ف �أ���ص��رة، ما 
�أخرى  �أو  �صلفاً  م��درج��ة  �أ���ص��ر  ب��ني 
مد�ر  على  �لتموينية  �مل��و�د  ت�صلها 
حديثاً،  �مل�صجلة  �الأ���ص��ر  �أو  �ل��ع��ام، 
�لرم�صاين،  ل��ل��م��ري  و�مل�����ص��ت��ح��ق��ة 

جانب  �إىل  �الإل���ك���رتون���ي���ة  �الأدل�������ة 
�الأمني  �جلانب  تخ�س  مو�صوعات 

و�ل�صرطي.
ر��صد  �لعميد  �الإم�����ار�ت  وف��د  �صم   

�لعربية من بينها در��صة للم�صتجد�ت 
وتبيان  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �جل��رمي��ة  يف 
دور وعمل �الأدلة �جلنائية يف ك�صف 
�جل��رمي��ة و�أ���ص�����س و�أ���ص��ال��ي��ب �صبط 

�صعيد �لقي�صي و�لر�ئد عبيد �صاملني 
�لعلوي و�لر�ئد �صعيد م�صبح �لغفلي 
و�لنقيب خدومه �صعيد �لنعيمي من 

�صباط وز�رة �لد�خلية.

وتابعت  �أن �أهد�ف �لرو�ق �لرئي�صة 
�إىل  �ملجتمع  م��ع  تفاعله  يف  تتمثل 
قيم �خلري  ن�صر  على  �لعمل  جانب 
ف�����ص��ائ��ل �صهر  و�إح����ي����اء  و�الي����ث����ار 
رم�صان �ملعظم و�الإكثار من �الأعمال 
الأنه  �الأ�صعدة  كافة  على  �ل�صاحلة 
نعي�س يف كنف  �صهر �خل��ري، ونحن 

عام �خلري، ويف بلد �خلري.
ولفتت د. موزة غاب�س �إىل �أن �لرو�ق 
 20 �ل�صبت  يوم  من  �أبو�به  �صيفتح 
من مايو �جلاري، لتوزيع �ملري من 
�لثامنة  وحتى  10 �صباحاً  �ل�صاعة 
م�����ص��اًء ي��وم��ي��اً و�أي�����ص��اً خ���الل �صهر 

و�لذي يحتوي على مو�د متوينية.
موزة  �لدكتورة  �أك��دت  جهتها  وم��ن 
عبيد غبا�س �لرئي�س �ملوؤ�ص�س لرو�ق 
عو�صة بنت ح�صني �لثقايف، �أن �لرو�ق 
�لرم�صاين  �مل���ري  ت��وزي��ع  ع��ل��ى  درج 
على �الأ�صر �ملتعففة ووجبات �فطار 
�أكر  م��ن��ذ  �مل��ح��ت��اج��ني  لل�صائمني 
عقدين من �لزمان ك�صدقة جارية 
ب��اذن �هلل  ل��روح و�لدتها �ملغفور لها 
رحمها   - ح�صني  بنت  عو�صة  تعايل 
�لتكافل  م��ب��د�أ  م��ن  و�نطالقا   ، �هلل 
و�لرت�حم بني �مل�صلمني و�مل�صوؤولية 
 �ملجتمعية �لتي ح�س عليها �ال�صالم. 

ه��ن��اك جهات  الأن  ن��ظ��ر�ً  رم�����ص��ان، 
خريية متعددة بالدولة، تر�صل مو�د 
غذ�ئية للرو�ق بغر�س توزيعها على 
ذوي  و�ملحتاجة من  �ملتعففة  �الأ�صر 

�لدخل �ملحدود.
وموؤ�ص�س  رئ��ي�����س  ���ص��ك��رت  وخ��ت��ام��اً 
�لثقايف،  ح�صني  ب��ن��ت  ع��و���ص��ة  رو�ق 
�إىل كافة �جلهات �خلريية بالدولة 
هذه  قبل  من  و�لثقة  �لتفاعل  ه��ذ� 
باملو�د  �ل������رو�ق  م����ّد  ع��ل��ى  �جل���ه���ات 
�لغذ�ئية، الإي�صالها �إىل م�صتحقيها، 
و�الإ�صالمية  �لعربية  �الأم��ة  مهنئة 

بقدوم �صهر �خلري يف عام �خلري. 

تقرير مدققوا احل�صابات امل�صتقلون

ذي اأورينتال ان�شورن�س كومباين ليمتد
THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD. (A Govt of india Undertaking(

فـي دبي منذ عام 1960

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ي ف كما الموقف الماليبيان  
 

 (األرقام بآالف الدراهم)

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما هو في  بيان الدخل للسنة المنتهية
 

 (األرقام بآالف الدراهم)
 كما في  

٣١/١٢/٢٠١٦ 
 كما في

٣١/١٢/٢٠١٦ 
 للسنة المنتهية 

٣١/١٢/٢٠١٦ 
 للسنة المنتهية

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 ٩٩،٢٨٢ ١٢٩،٢٢٠ اجمالي األقساط    المستخدمةاألصول  
 ١٠،٤٣٨ ٨،١٩٠ حصة اعادة التأمين من األقساط المقبولة    
 )٦،٨٣٣( )٩،١١٩( حصة اعادة التأمين من األقساط    أصول غير متداولة 
 ١٠٢،٨٨٦ ١٢٨،٢٩١ صافي األقساط  ٧٨ ٢٨ ممتلكات ومعدات (صافي) 
    ٧،٦٢٣ ٧،٧٥٩ وديعة قانونية 
 - )٦٣،٦٩٥( )UPRتغيير في احتياطي أقساط غير مكتسبة ( ٧،٧٠١ ٧،٧٨٧  

 - )١٣،٣١٢( تغيير في احتياطي مخاطر غير منقبضة    
 )٢٢،٠٧٥( ٤١،١٥٤ تغيير في احتياطي جاري   أصول متداولة  
حص��ة لش��ركات اع��ادة الت��أمين  

 ةـــمن المخصصات الفني
 )٥،١٣٦( ١٣،٠٢٤ تغيير في احتياطي اضافي - ٥،٢١٠

 ٧٥،٦٧٥ ١٠٥،٤٦٣ صافي أقساط مكتسبة ٢٥،٨٢٧ ١٧،٠٥٠ حسابات تجارية مدينة 
 )٣٠،٩٢٦( )٣٨،٨٦٤( مصروفات عمولة  ٧٢،٩٢٦ ٧٣،٨٠٠ نقد ومعادالت نقدية 
 ٤٤،٧٤٩ ٦٦،٥٩٩ اجمالي دخل االكتتاب  ٢٦١ ٢٤٩ متداولةأصول أخرى  
  ٩٩،٠١٤ ٩٦،٣٠٩    
 )٢٠،٥٥١( )٩٩،٤١٣( اجمالي المطالبات المدفوعة    
 )١،٧٧٥( )٤،٠٣٣( حصة اعادة التأمين من المطالبات المدفوعة ١٠٦،٧١٥ ١٠٤،٠٩٦ مجموع األصول 
 - ١٢،٩٧٨ حصة اعادة التأمين من المطالبات المستلمة    
 )٢٢،٣٢٥( )٩٠،٤٦٨( صافي المطالبات المدفوعة    األموال المستخدمة  
 )١٥،٦٠١( )٤٣،٩٧٦( تغيير في مخصص لمطالبات مستحقة    
 )٣،٨٧٤( )١١،٠٠٢( تغيير في حصة اعادة التأمين من المطالبات المستحقة   أموال الشركاء 
 - )٨،٥٨١( زيادة في مطالبات مترتبة ولكن لم يتم االبالغ عنها ٢١،٥٦٩ ١٧،٩٩٤ حساب المقر الرئيسي 
 - )١،٦٣٨( سارة غير موزعةزيادة في مصروفات تعديل خ )٦،١٠٥( )٩٨،٤٢٨( الخسائر المتراكمة 
 )٤١،٨٠٠( )١٥٥،٦٦٥( صافي المطالبات المترتبة  ١٥،٤٦٤ )٨٠،٤٣٥(  
       
      جاريةال لتزاماتالا 
 ٢،٩٤٩ )٨٩،٠٦٦( صافي (خسارة)/ دخل من االكتتاب ٩١،٢٤٢ ١٨٤،٤٧٨ مخصصات اجمالية فنية 
 ١،٠٩٢ ١،٣٩٧ دخل آخر ٩ ٥٣ مبالغ مستحقة  
 ٤،٠٤١ )٨٧،٦٦٩( (الخسارة)/ الدخل مجموع     
    ٩١،٢٥١ ١٨٤،٥٣١ مجموع االلتزامات الجارية 
 )٣،٢١٩( )٤،٦٠٤( المصروفات االدارية    
 )٥٠( )٥٠( االستهالك ١٠٦،٧١٥ ١٠٤،٠٩٦ مجموع االلتزامات  
 )٣،٧٠٣( - عمولة الربح لوكيل رئيسي     
 )٢،٩٣٢( )٩٢،٣٢٣( صافي الخسارة الشاملة للسنة     
       

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ان البيان الوارد أعاله مقتطف من الحسابات المدققة للسنة المنتهية في 
 ، دبي، ا ع م ٩٤٥٧٠ -تي آر سي بامكو الشرق األوسط لتدقيق الحسابات والمحاسبة، ص.ب –مدقق الحسابات 

 

 

١ 
 

  تقرير مدققوا الحسابات المستقلون
 

  السادة الشركاء 
 شركة/ ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد (فرع دبي) 

 ، دبي٤٧٨ -ص.ب
 االمارات العربية المتحدة 

 
لشركة/ أورينتال انشورنس كومباني ليمتد (فرع دبي) للسنة المنتهية في تقرير حول البيانات المالية 

٣١/١٢/٢٠١٦ . 
 

 المقيد الرأي
    ،/ ذي أورينتـال انشـورنس كومبـاني ليمتـد (فـرع دبـي)لقد دققنا البيانات المالية المرفقة الخاصة  بشركة 

ـــان الوضـــع المـــالي كمـــا ا ع م  ـــدخل  ٢٠١٦ديســـمبر  ٣١فـــي هـــو ("الشـــركة") والتـــي تتضـــمن بي وبيـــان ال
مالحظـــات حـــول والســـنة المنتهيـــة لتغييـــرات فـــي أمـــوال الشـــركاء وبيـــان التـــدفقات الماليـــة للاوبيـــان الشـــامل 

 تفسيرية اخرى.  ومعلوماتموجز للسياسات المحاسبية الهامة تشمل التي البيانات المالية 
 

المرفقـة البيانـات الماليـة  ، فيما عدا بالنسبة لألمور الموضحة في فقرة "أساس رأينا المقيـد" تعكـسفي رأينا 
ديســـمبر  ٣١فـــي  هـــوكمـــا ،  لشـــركةلللموقـــف المـــالي مـــن كافـــة النـــواحي الجوهريـــة صـــورة حقيقيـــة وعادلـــة 

 وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية وقتذاك (طبقا لمعايير تقديم التقـارير الماليـة عالميـا) ٢٠١٦
 . بالنسبة للكيانات الصغيرة والمتوسطة 

 
 أساس الرأي المشروط 

لمطالبات المتعلقة بقطاع التأمين ضد مليون درهم نحو ا ١،١١أعدت الشركة مخصص فائض بمبلغ 
 مبالغ فيها بالزيادةالخسارة الشاملة للشركة مبلغ الحريق والذي تم دفعه حاليا بنهاية السنة. بالتالي فان 

موع أموال الشركاء مجكما أن  ٣١/١٢/٢٠١٦المالية المنتهية في مليون درهم للسنة  ١،١١بمبلغ 
 على التوالي.  ٣١/١٢/٢٠١٦في  هومليون درهم كما  ١،١١مبلغ ب بالشركة مذكور بما يقل عن الحقيقة

)، ويوجد مزيد من التوضيح ISAsلقد أجرينا تدقيقنا طبقا للمعايير العالمية في تدقيق الحسابات (
لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في "مسؤوليات مدققي الحسابات" لتدقيق البيانات المالية" في تقريرنا. 

ن الشركة طبقا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة نحن مستقلون ع

١ 
 

  تقرير مدققوا الحسابات المستقلون
 

  السادة الشركاء 
 شركة/ ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد (فرع دبي) 

 ، دبي٤٧٨ -ص.ب
 االمارات العربية المتحدة 

 
لشركة/ أورينتال انشورنس كومباني ليمتد (فرع دبي) للسنة المنتهية في تقرير حول البيانات المالية 

٣١/١٢/٢٠١٦ . 
 

 المقيد الرأي
    ،/ ذي أورينتـال انشـورنس كومبـاني ليمتـد (فـرع دبـي)لقد دققنا البيانات المالية المرفقة الخاصة  بشركة 

ـــان الوضـــع المـــالي كمـــا ا ع م  ـــدخل  ٢٠١٦ديســـمبر  ٣١فـــي هـــو ("الشـــركة") والتـــي تتضـــمن بي وبيـــان ال
مالحظـــات حـــول والســـنة المنتهيـــة لتغييـــرات فـــي أمـــوال الشـــركاء وبيـــان التـــدفقات الماليـــة للاوبيـــان الشـــامل 

 تفسيرية اخرى.  ومعلوماتموجز للسياسات المحاسبية الهامة تشمل التي البيانات المالية 
 

المرفقـة البيانـات الماليـة  ، فيما عدا بالنسبة لألمور الموضحة في فقرة "أساس رأينا المقيـد" تعكـسفي رأينا 
ديســـمبر  ٣١فـــي  هـــوكمـــا ،  لشـــركةلللموقـــف المـــالي مـــن كافـــة النـــواحي الجوهريـــة صـــورة حقيقيـــة وعادلـــة 

 وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية وقتذاك (طبقا لمعايير تقديم التقـارير الماليـة عالميـا) ٢٠١٦
 . بالنسبة للكيانات الصغيرة والمتوسطة 

 
 أساس الرأي المشروط 

لمطالبات المتعلقة بقطاع التأمين ضد مليون درهم نحو ا ١،١١أعدت الشركة مخصص فائض بمبلغ 
 مبالغ فيها بالزيادةالخسارة الشاملة للشركة مبلغ الحريق والذي تم دفعه حاليا بنهاية السنة. بالتالي فان 

موع أموال الشركاء مجكما أن  ٣١/١٢/٢٠١٦المالية المنتهية في مليون درهم للسنة  ١،١١بمبلغ 
 على التوالي.  ٣١/١٢/٢٠١٦في  هومليون درهم كما  ١،١١مبلغ ب بالشركة مذكور بما يقل عن الحقيقة

)، ويوجد مزيد من التوضيح ISAsلقد أجرينا تدقيقنا طبقا للمعايير العالمية في تدقيق الحسابات (
لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في "مسؤوليات مدققي الحسابات" لتدقيق البيانات المالية" في تقريرنا. 

ن الشركة طبقا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة نحن مستقلون ع

٢ 
 

االمارات، ولقد أوفينا بمسؤولياتنا طبقا لتلك المتطلبات، كما نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 
 كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المقيد. 

 
 التشديد على الموضوع

 ا،بدون تقييد لرأين
على البيانات المالية والتي توضح بأن هذه البيانات  ٣-٣نلفت انتباهكم الى المالحظة رقم  -١

المالية قد تم اعدادها على أساس منشأة مستمرة على الرغم من حقيقة أن الشركة قد تكبدت 
 ٢،٩٣: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درهم للسنة المنتهية في  ٩٢،٣٢خسارة بمبلغ 
 ٨٠،٤٣بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١وقد كانت الخسائر المتراكمة كما هي في مليون درهم) 
 ٣١/١٢/٢٠١٦مليون). كذلك في  ١٥،٤٦األرباح المحتجزة بمبلغ  ٢٠١٥مليون درهم (

: زيادة ٢٠١٥مليون ( ٨٨،٢٢تجاوزت االلتزامات الحالية في الشركة أصولها الجارية بمبلغ 
يعتمد استمرارية عمل  مليون درهم). ٧،٧٦بمبلغ  الحالية األصول الجارية على االلتزامات

لقد قدم رية الدعم المالي من الشركاء و الشركة على العمليات الربحية في المستقبل واستمرا
الشركاء في الشركة تعهدا باالستمرار في تقديم أو ترتيب دعم مالي حسب ما يكون ضروريا 

 ستقبل المنظور.للشركة للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها في الم
 مليون لدى المقر الرئيسي للتأكيد والمطابقة .  ١٧،٩٩الرصيد الدائن بمبلغ يخضع  -٢

 
 المسألة األساسية في التدقيق

أن المسائل األساسية في التدقيق هي تلك المسائل التي في رأينا المهني كانت األهم في تدقيقنا للبيانات 
ككل وفي تكويننا لرأينا  الماليةهذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية للفترة الحالية. لقد تم معالجة 

 وال نقدم رأيا منفصال حول تلك األمور .  ،عليها
 

كيفية معالجة تدقيقنا للمسائل األساسية في  المسائل األساسية في التدقيق
 التدقيق

 االعتراف بااليراد
 (السياسة المحاسبية) ٧-٣راجع المالحظة 

 

تكتتب الشركة في فئات مختلفة من األعمال التي 
تجارية أخرى لها أنماط مخاطر وارتباطات 

مختلفة. بالتالي من الضروري تطبيق نمط األرباح 
من أجل تحقيق دخل ينسجم مع مخاطر المناسب 

تطبيق والفعالية اللتصميم و ل القد أجرينا اختبار 
التشغيلية للضوابط ذات الصلة على االعتراف 

أخصائيونا في مجال من اعدة بالدخل بمس
تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تدفق 

٧ 
 

ببيان قد جمعناه بمتطلبات أخالقية ذات صلة باالستقاللية،  بالحوكمةكذلك نزود أولئك المكلفين 
مور األخرى التي قد ُيعتقد بدرجة معقولة بأنها تأثر على ونتواصل معهم في كافة العالقات واأل

 استقالليتنا، وحيث ينطبق، على االجراءات الوقائية المعنية. 
من األمور المتواصل بها مع أولئك المكلفين بالحوكمة، نقرر ما اذا كانت تلك األمور مهمة جدا لتدقيق 

شرح تلك األمور في تقرير تدقيقنا، . نور أساسية للتدقيق البيانات المالية في الفترة الحالية وهي بالتالي أم
في ظروف نادرة جدا قد نكون أو  ،االفصاح العام عن الموضوع كان القانون واللوائح يستثنىاال اذا 

قررنا بأنه ال يجوز االبالغ عن موضوع في تقريرنا ألن العواقب السيئة من القيام بذلك من الممكن 
 بأنها تطغى على منافع المصلحة العامة من ذلك االبالغ. التوقع بدرجة معقولة 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 ، نفيدكم بما يلي:٢٠١٥) لعام ٢بناءا على القانون االماراتي رقم (
 لقد حصلنا على جميع المعلومات الضرورية الالزمة لهذا التدقيق. -١
واالمتثال في جميع النواحي بناءا على البنود المطبقة في القانون لقد تم اعداد البيانات المالية  -٢

 .٢٠١٥) ٢االتحادي لالمارات العربية المتحدة والمتمثل بالرقم (
 سجالت محاسبية صحيحة.بالشركة  احتفظتلقد  -٣
 أن المعلومات المالية المدرجة في تقرير المدراء السنوي تنسجم مع دفاتر حسابات الشركة . -٤
عن معامالت وأرصدة جوهرية لطرف ذو صلة و عن بالبيانات المالية  ٢٢تفصح المالحظة  -٥

 مبادئ ادارة تعارض المصالح. عن الشروط التي بناء عليها تم اجراؤها و 
بأن الشركة قد ارتكبت مخالفة  لم يصل الى علمنااستنادا الى المعلومات التي تم توفيرها لنا،  -٦

) لعام ٢في القانون االتحادي لالمارات العربية المتحدة رقم (في أي من القوانين المطبقة 
من شأنه ان يؤثر بشكل جوهري على انشطتها او  بمانظامها األساسي بأو مخالفة  ،٢٠١٥

 .  ٣١/١٢/٢٠١٦مركزها المالي كما هو في 
 

قد حصلنا  المعدل، نبلغ بأننا ٢٠٠٧لعام  ٦كذلك حسب المطلوب طبقا لقانون االمارات االتحادي رقم 
ما ناقشناه في ملحوظة ي نعتبرها ضرورية لغرض تدقيقنا. حسب على كافة المعلومات وااليضاحات الت

بالبيانات المالية أن الشركة قيد االلتزام بمتطلبات اللوائح المالية لشركات التأمين التي أصدرتها  ١-٣رقم 
 هيئة التأمين. 

 
 يق والمحاسبة بالنيابة عن تي ار سي الشرق األوسط للتدق

 يوسف محمد علي محمد الرشيد 

٨ 
 

 
 ٤٢٣رقم التسجيل : 

  دبي
 ٢٠١٧مايو  ٣
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العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1328  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد حميد عبد�هلل يو�صف بوكتارة �ل�صام�صي  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ م�صرف �لهالل - �س م ع وميثله : علي ��صماعيل 
�بر�هيم �جلرمن   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )226.534.55 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
�لثالثاء   ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �صمول �حلكم  و 
�ملو�فق  2017/5/23 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل )علما بانه مت �حالة 

�لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/834  جتاري كلي               

����س دبليو �صي  ���س ذ م م 2-�ي���ه �ي  ل��الن�����ص��اء�ت -  �مل��دع��ي عليه / 1-�ر�ب���ت���ك  �ىل 
ت��ي ل��ل��م��ق��اوالت - ���س ذ م م  جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ وي�صرتن 
�نرتنا�صيونال لرتكيب �ملو�د �لعازلة - �س ذ م م وميثله : حكمت حممود فيا�س  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�صامن 
�ملحاماة و�لفائدة  مببلغ وقدره )743059.54 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
12% من تاريخ  �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �الثنني  
فاأنت مكلف  لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  10.00 �س  �ل�صاعة     2017/6/5 �ملو�فق 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/114  عقاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-ع��الء زهري حممود غر�يبه جمهول حمل �القامة مبا 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�صوعها  �مل���د�ر - ���س ���س و ق��د  �ن �مل��دع��ي/ جمموعة 
و�لق�صاء   )D4/4/A/407( رق��م  �ل��وح��دة  و���ص��ر�ء  بيع  عقد  بف�صخ  �ملطالبة 
باحقية �ملدعيتان باالحتفاظ مببلغ وقدره )163.800 درهم( من ��صل �ملبالغ 
�مل�صددة من قبل �ملدعي عليه و�لذي ميثل ما ن�صبة 40% من ثمن �صر�ء �لوحدة 
�لثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  و�الت��ع��اب.    و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لعقارية 
�ملو�فق  2017/5/23  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/959  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-خليل �بر�هيم �ل�صيد ع�صفور 2-عالء جار�ناه 3-عامر 
نايف عبد�لرز�ق قا�صم 4-غ�صان فاروق �بوغز�له  جمهويل حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ عبد�هلل وحمد �لغرير لال�صتثمار - �س ذ م م وميثله : ديانا حممد 
حمادة   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  بحل وت�صفية �صركة فيرت� 
لال�صتثمار�ت و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.15 يوم �الح��د  �ملو�فق  2017/5/28  �ل�صاعة 10.00 �س بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1112  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-�آمنه عبد�هلل علي �ل�صابي �ل�صحي  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري )ف��رع( وميثله  : عبد�لرحمن ن�صيب 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م  عبد�لرحمن بن ن�صيب   قد 
�تعاب  و  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(  وق��دره )268540.19  �ملدعي عليه مببلغ 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  �ال�صتحقاق  وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�صاعة    2017/5/24 �مل��و�ف��ق   �الرب���ع���اء   ي��وم  جل�صة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2674  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- مطعم و�حة ليايل �ل�صام - �س ذ م م   جمهول حمل �القامة 
مبا �أن �ملدعي/مالوردي�س ماناو بونوجنبايان   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   8100( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف  رقم �ل�صكوى )MB17020603AE(  وحددت 
لها جل�صة يوم �لثالثاء   �ملو�فق 2017/5/23  �ل�صاعة 8.30 �صباحا  مبكتب �لقا�صي  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري )و�مرت بتق�صري �ملدة( 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3264  عمايل جزئي             

م   م  ذ  ���س   - �لفنية  للخدمات  عبد�جلبار  1-ع��ب��د�جل��و�د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد زونري عبد�ل�صتار�حمد -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14828 
�ل�صكوى  دره��م( وتذكرة ع��ودة مببلغ )800 دره��م( وبالر�صوم و�مل�صاريف يف   

�ملو�فق  �الح����د  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )AE 170163480 MB(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.A.1  : بالقاعة  ���س   8.30 �ل�صاعة    2017/5/28
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2119  عمايل جزئي             

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ت��وت��ا���س مل��ق��اوالت �لبناء - ���س ذ م م ف��رع دب���ي  جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حممد فيالكاثر� ف��االب��ي��ل    ق��د �أق���ام عليك 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )92577  �ل����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( و�ل���ر����ص���وم و�مل�����ص��اري��ف ورقم 
يوم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB168339426AE/2017(ل�صكوى�
لذ�    Ch1.A.1  : بالقاعة  �س   8.30 �ل�صاعة    2017/5/29 �ملو�فق  �الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/299  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �صده/1-�ك�صون ديفلومبنت �س م ح )�ملنطقة �حلرة ملطار �ل�صارقة( جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ملك حممد علي حممد مكوندي وميثله : ر��صد 
2013/851 عقاري  رق��م  �ل��دع��وى  �ل�صادر يف  باحلكم  نعلنكم  ع��رب    بن  عبد�هلل علي 
بالز�مكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �صند�  باعتباره    2015/3/26 بتاريخ   يوم �خلمي�س   كلي 
ب�صد�د مبلغ وقدره )274389.12( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى متام �ل�صد�د 
هذ�  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��الل  �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�صليمه 
�العالن 2-ف�صخ عقد بيع �لوحدة رقم )1508( �لكائنة مب�صروع �صبورت�س و�ن بيزن�س 
فان  وعليه  �لثانية.    عليها  و�ملدعي  �ملدعي  دبي بني  �إم��ارة  �لريا�صية(  )�ملدينة  ت��اور 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1592  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ   - �لتجارية  للو�صاطة  ج���رو�أب  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عديل رحمن رحمن با�صا   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )11000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   970 مبلغ  �ىل  باال�صافة 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/2963   تنفيذ جتاري  
�ملهريي  جمهول  �حمد عبد�هلل  وليد خالد  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/د�ر �لتمويل - �س م ع وميثله : 
�صيخه حممد �صيف علي �ملحرزي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )36073.66( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1351   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة �صي �م �ر للمقاوالت - ذ م م  جمهول حمل 
�صبيح  ب��ن  �صعيد  �صيف  �صعيد  �لتنفيذ/طارق  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
عليك  �أق��ام  قد   - �لبناي  �بر�هيم  ر�صا  علي  �حمد   : وميثله  �لفال�صي 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )416671(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/466   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- في�صل عمر حياة خان  جمهول حمل �القامة 
 : وميثله  حممد  خو�صي  ���ص��ارو�ر  �لتنفيذ/حممد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ملالكي  فندي  م�صتت  عبا�س 
به وقدره )1614694(  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/647   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �أمنه بطي �حمد خلف �لعتيبة جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لعقار�ت �حلديثة - �س ذ م م  قد 
�مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق��ام عليك 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21461( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/183  بيع عقار مرهون 
مو�صوع �لق�صية :  طلب �إذن بيع مال مرهون عبارة عن : �ل�صقة �ل�صكنية �لكائنة على قطعة �ر�س 
رقم 155 برج خليفة رقم بلدية 345-829  و�ل�صقق �ل�صكنية �لكائنة على قطعة �ر�س رقم 174 برج 

خليفة رقم �لبلدية 847-345 وفاء ملبلغ 8293585 درهم   
طالب �الإعالن : طالب �لتنفيذ : رمي للتمويل - �س م خ 

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �صده : 1- كيفني ميني�س �صاه -  جمهول حمل �القامة. 
مو�صوع �الإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن 1- �صقة �صكنية 
- �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�س : 155 - ��صم �ملبنى : برج خليفة �ملنطقة ب - رقم �لعقار 
:  2.7702 - �صقة �صكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �الر�س : 174 - رقم �لعقار : 103 - ��صم 
�ملبنى : ب د �صتاند بوينت ب - وفاء� للمبلغ �ملطالبة به وقدره )8293.585( درهم ،  وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/865  جتاري جزئي                               

�ىل �ملدعي عليه /1 - حمي �لدين م�صطفى حجازية  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �لبنك 
�لعربي �ملتحد �س م ع  - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/4/17 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري وقبل �لف�صل 
يف �ملو�صوع بندب �خلبري �مل�صريف �صاحب �لدول باجلدول - وتكون مهمته كاالتي : - �الطالع على 
ملف �لدعوى و�مل�صتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�صى �ن يقدمه �خل�صوم - �النتقال ملقر�ت طريف �لدعوى 
�لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�صجالت  وج��دت  �ن  و�اللكرتونية  �لورقية  �ملر��صالت  على  و�الط��الع 
و�اللكرتونية �ملنتظمة لبيان عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى وبيان نوع �ملعامالت �لتي ربطت طريف 
�لدعوى و�صندها و�صببها وما ترتب عليها وحددت مبلغ ع�صرة �الف درهم كامانة على ذمة ح�صاب 
وم�صروفات �خلبري و�تعابه و�لزمت �ملدعي ب�صد�دها خلز�نة �ملحكمة.  وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم 

 Ch1.C.13 الثنني  �ملو�فق 2017/5/29  �ل�صاعة 30 : 09 �صباحا يف �لقاعة�

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/106 جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليهم /1 - ذ� لينك - �س م ح 2-�صيد عبد�لر�صول �صيد حممد علوي 
3-�صيد مرت�صى �صيد ح�صني �صفوي 4-�صيد حممد مهدي �صفوي 5-حممد علي 
�حمد فوده 6-�صيد حممد �صيد عبد�لر�صول عر�ق علوي جمهويل حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / د�ر �لتمويل - �س م ع  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/16  �حلكم �لتمهيدي �لتايل 
:- حكمت �ملحكمة وقبل �لف�صل يف �ملو�صوع بندب �خلبري �مل�صريف �ملخت�س �صاحب 
�لدور باجلدول خبري� يف هذه �لدعوى تكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�صادر 
بتلك �جلل�صة.  وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/6/5 �ل�صاعة 

30 : 09 �صباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 لورود �لتقرير. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/517 جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليه /1 - ماجنيت �صينغ كانو�ر �مريك �صينغ جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / بنك ر�أ���س �خليمة �لوطني - �س م ع  قد �قام 
بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
�ملحكمة  حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   2017/5/1 بتاريخ  �ملنعقدة 
وق��ب��ل �ل��ف�����ص��ل يف �مل��و���ص��وع ب��ن��دب �خل��ب��ري �مل�����ص��ريف �مل��خ��ت�����س �صاحب 
�ل����دور ب���اجل���دول وت��ك��ون مهمته وف���ق م��ن��ط��وق �حل��ك��م �ل�����ص��ادر بتلك 
  2017/6/8 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�صة  �ملحكمة  لها  وح��ددت   �جلل�صة 

�ل�صاعة 00 : 10 �صباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 لورود �لتقرير. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                               يف الطعن 2017/248  طعن جتاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ ر�ين ريفري�صمنت�س - �س م ح وميثله : حممد ر��صد حممد بن 
جرب �ل�صويدي   باعالن �ملطعون �صدهم/1-  م�صنع �ملر��س لتعبئة �ل�صاي  
2-ماجد ح�صن علي جا�صم �لبلو�صي - ب�صفته مالك وممثل م�صنع �ملر��س 
لتعبئة �ل�صاي 3- عبد�لعزيز ح�صن علي جا�صم �لبلو�صي - جمهول حمل 
�القامة  نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب 
�لطعن  �صحيفة  على  للرد  وذل��ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�صور  عليكم 

�ملقدمة �صدكم
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1310  ا�ستئناف مدين    

حمل  جمهول  �ل�صريدي   �صقر  خلفان  1-ح��م��د  ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف /�صركة ميثاق للتاأمني �لتكافلي -�س م ع وميثله 
: علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن -  قد ��صتاأنف   �حلكم �ل�صادر بالدعوى 
رقم : 2016/1289 مدين جزئي  وحددت لها جل�صه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 
وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.30 �ل�صاعة    2017/6/8
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/654  ا�ستئناف عقاري    

م م  جمهول حمل  ذ  للعقار�ت - �س  1-ذ� ديفلوبر  �مل�صتاأنف �صده/  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف /�صليم حممد خان وميثله : �صيخة �حمد عبد�هلل 
�صلطان -  قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم : 2016/423 
عقاري كلي بتاريخ 2016/11/30  وحددت لها جل�صه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 
وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة   2017/6/1
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1908  ا�ستئناف جتاري   

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1-ح�صني حممد بوطالب حمزة بوطالب جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / و�صيم �صامي عدلوين - ب�صفته �صريكا يف �صركة / 
�وري�س الد�رة �لفنادق - ذ م م وميثله : جمال علي �ل�صيد حممد �ل�صنقيطي 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/967  : رقم  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف  قد 
�ل�صاعة  2016/12/19 وحددت لها جل�صه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/5/31  
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1219  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �صرمدى للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- �صياء �حلق حممد عمر فاروقي 
- عن نف�صه وب�صفته �صريك و�ملدير �ملخول بالتوقيع ل�صركة �صرمدى للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 
ظبيك  �صاملني  ز�ي��د  وميثله:نو�ل  �لوطني  �بوظبي  �ملدعي/بنك  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
بالت�صامن و�لتكافل بان  �ملتنازع �صدهما  بالز�م  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  �حلو�صني قد 
بو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد  �ىل  باال�صافة  دره��م   )448.258.19( وق��دره  مبلغ  �لبنك  �ىل  ي���وؤدو� 
و�لر�صوم  �لقانونية  �مل��و�د  �صند� الحكام  �لتام  �ل�صد�د  �لق�صائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  12% من 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2017/5/23   �ل�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1343  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مديح بن خليل �ل�صعال جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�أقام  قد  �ل�صباغ  يو�صف  �حمد عبد�لعزيز  ���س.م.ع وميثله:منى  �لوطني  بنك �الحت��اد 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )312.519( درهم 
) ثالثمائة و�ثنا ع�صر �لف وخم�صمائة وت�صعة ع�صر درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�حلكم  و�صمول  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �صنويا من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2017/5/23  �ل�صاعة 
�أو من ميثلك قانونيا  Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  8.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �الأقل  )علما باأنه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»ب�شاتني« تنظم برنامج مابعد �ملدر�شة للأطفال

»�صيدات ال�صارقة« ينمي اللباقة واالإبداع يف الرباعم ال�صغرية

وحدة العالقات العامة بجائزة دبي للقراآن الكرمي تكمل ا�صتعداداتها للم�صابقة الدولية را�صد الكو�ص مديرًا تنفيذيًا جلمعية النا�صرين االإماراتيني

�شمن مبادر�ت عام �خلري 2017

جمموعة املعارف تنظم حملة »�صحتكم تهمنا« بالتعاون مع جامعة اأبوظبي

�مل�صروع  و�أط���ل���ق  �ل�����ص��ارق��ة،  �إم�����ارة  يف 
وعنو�ن”  عنو�ن  »�أل��ف  مبادرة  الحقاً 
كتاب   1001 �إ����ص���د�ر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
 2016 ع����ام����ي  خ�������الل  �إم�������ار�ت�������ي 
و2017. وقد �كت�صب �لكو�س خالله 
و”�ألف  “ثقافة بال حدود”  عمله يف 
مبا�صر�ً  ت��و����ص��اًل  وعنو�ن”  ع��ن��و�ن 
�الإمار�تيني  �ل��ن��ا���ص��ري��ن  م���ئ���ات  م���ع 
و�لعرب، و�صارك يف ع�صر�ت �لندو�ت، 
�ملتخ�ص�صة  و�ملد�خالت،  و�لنقا�صات، 
كما  �لن�صر،  و�صناعة  �لكتاب  عامل  يف 
�لفعاليات  يف  ف��اع��ل  ب�صكل  ي�����ص��ارك 
�ملحلية  �ل��ك��ت��ب  مل��ع��ار���س  �مل�����ص��اح��ب��ة 
ر��صد  و�صيقوم  و�ل��دول��ي��ة.   و�لعربية 
�ل��ك��و���س ���ص��م��ن م��ه��ام ع��م��ل��ه �جلديد، 
�ال�صرت�تيجية  �الأه��د�ف و�خلطط  بامل�صاركة يف �صياغة 
قر�ر�ت  تنفيذ  وتفعيل  �الإمار�تيني،  �لنا�صرين  جلمعية 
�لكفيلة  �لتنفيذية  �الإد�رة، مع ت�صميم �لرب�مج  جمل�س 
�أع�صائها  م��ع  عالقاتها  توطيد  م��ن  �جلمعية  بتمكني 
يف  �لن�صر  قطاع  م�صاهمة  وتعزيز  �حتياجاتهم،  وتوفري 

•• ال�صارقة-الفجر:

�أ�صدر جمل�س �إد�رة جمعية �لنا�صرين 
بدور  �ل�صيخة  برئا�صة  �الإم��ار�ت��ي��ني، 
�إد�ري���اً  ق���ر�ر�ً  �لقا�صمي،  �صلطان  بنت 
ب��ت��ع��ي��ني ر�����ص���د �ل���ك���و����س، م���دي���ر عام 
»ث��ق��اف��ة ب��ال ح����دود«، م��دي��ر�ً تنفيذياً 
للجمعية، وذلك �صمن جهود جمل�س 
�الإد�رة �جلديد لتطوير �الأد�ء وتنفيذ 
�لنا�صرين  ج��م��ع��ي��ة  و�أه�������د�ف  روؤي������ة 
ب�صناعة  �الرت����ق����اء  يف  �الإم����ار�ت����ي����ني 
�لعربية  �الإم����������ار�ت  ب����دول����ة  �ل��ن�����ص��ر 
�ملتحدة.   ويحمل ر��صد �لكو�س درجة 
من  �الأع��م��ال  �إد�رة  يف  �لبكالوريو�س 

يف  �لعمل  ل��ه  و�صبق  �ل�����ص��ارق��ة،  جامعة 
 1998 عامي  ب��ني  م��ا  �ل�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
باملكتب  �لثقايف  �ملكتب  �إد�رة  �لتحاقه يف  و2009، وبعد 
عاماً  م��دي��ر�ً  ع��نّي  �لقا�صمي،  ب��دور  لل�صيخة  �لتنفيذي 
ل�«ثقافة ب��ال ح���دود«، وه��و �مل�����ص��روع �ل���ذي ت��رك��ز جوهر 
عمله على توزيع مكتبات جمانية على �الأ�صر �الإمار�تية 

�حل��ك��وم��ي��ة و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س الن 
خ�صو�صيتها  لها  �لدولية  �مل�صابقة 
ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �ملحلي 
ما  وه���ذ�  �لعاملي  �مل�صتوى  على  ب��ل 
ي��ت��ط��ل��ب ج���ه���د� م�����ص��اع��ف��ا وعمال 
�ل���وح���دة قد  م��ت��و����ص��ال وق�����ال �ن 

�خلا�صة  �لفنادق  حجز  من  �نتهت 
ب��امل��ت�����ص��اب��ق��ني وم��ر�ف��ق��ي��ه��م وجلنة 
�ل���ت���ح���ك���ي���م و������ص�����ي�����وف �جل�����ائ�����زة 
قامت  كما  �الإ�صالمية  و�ل�صخ�صية 
م����ن �الإن����ت����ه����اء م����ن ع��م��ل��ي��ة تفرغ 
�مل��ت��ط��وع��ني م���ن ج��م��ي��ع �ل���دو�ئ���ر 
و�ملوؤ�ص�صات �لتي يعملون بها وذلك 
ل�����ص��م��ان �د�ئ����ه����م  مل��ه��ام��ه��م ب�صكل 
كامل وباإتقان وتوزيعهم فى �ملو�قع 
وقاعة  و�مل��ط��ار  كال�صكن  �ملختلفة 
كما  و�ملو��صالت وغريها   �مل�صابقة 
�لدروع  جتهيز  من  �لوحدة  �نتهت 
�لتذكارية �خلا�صة باملنا�صبة و�لدرع 
لل�صخ�صية  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �خل��ا���ص��ة 
�لدورة  بجائزة  �لفائزة  �الإ�صالمية 
مع  تن�صق  كما  و�لع�صرين  �حلادية 
خطط  لتنفيذ  �الخ���رى  �ل��وح��د�ت 

حفلي �الفتتاح و�خلتام.

متاما وفق �خلطة �ملو�صوعة وظلت 
طيلة �لفرتة �ملا�صية يف �جتماعات  
كان  �صو�ء  د�ئ��م  وتن�صيق  متو��صلة 
ذل���ك ع��ل��ى �ل�����ص��ع��ي��د �ل��د�خ��ل��ي مع 
�أو مع �جلهات �خلارجية  �لوحد�ت 
و�لهيئات  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  و�ل����دو�ئ����ر 

�صرح تف�صيلي عن �أخر ��صتعد�د�تها 
ال�صتقبال �مل�صابقة �لدولية للقر�آن 
�ل�����ك�����رمي وم����و�����ص����م �مل���ح���ا����ص���ر�ت 
و�لندو�ت مطلع رم�صان �لقادم من 
�ملرزوقي  خالد  �ل�صيد  ق��ال  جانبه 
��صتعد�د�تها  �كملت  قد  �لوحدة  �ن 

وث��ق��اف��ي��ة ل��ل�����ص��ي��د�ت و�الأط����ف����ال. 
وي��ن��ظ��م ب��ا���ص��ت��م��ر�ر جم��م��وع��ة من 
تدعم  �ل��ت��ي  و�الأن�����ص��ط��ة  �لفعاليات 
و�ل�صحة،  و�لفنون  �ملجتمع  �صوؤون 
�خلريية،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
و�ملحا�صر�ت، و�لباز�ر�ت، و�ملعار�س، 
و�مللتقيات  و�لندو�ت،  و�ملار�ثونات، 

ب�صتى �أنو�عها. 

كما  و�زده�������اره،  ي�صمن من���وه  مب��ا 
تعك�س  �ل��ت��ي  �مل��ن��اه��ج  �مل��رك��ز  يتبنى 
�لبيئة متعددة �لثقافات يف مرحلة 
�صيد�ت  ن���ادي  �أن  ي�صار  �حل�صانة. 
�ملجل�س  موؤ�ص�صات  �أح���د  �ل�����ص��ارق��ة، 
د�أب  �الأ�������ص������رة،  ل���������ص����وؤون  �الأع�����ل�����ى 
2891 على  ع����ام  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه  م��ن��ذ 
و�أن�����ص��ط��ة ترفيهية  ت��وف��ري م��ر�ف��ق 

�أع���ل���ى �مل��ع��اي��ري يف دول����ة �الإم�����ار�ت 
خ����الل مرحلة  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
خدمات  وتقدمي  �ملدر�صة،  قبل  ما 
�لالأطفال  جلميع  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة 
وتوفري  �الأع�صاء،  وغ��ري  �الأع�صاء 
فيها  يتعاون  و�آم��ن��ة،  �صحية  بيئة 
�لالأطفال و�أولياء �الأمور و�ملعلمون 
لتعزيز �لتنمية �ل�صاملة لكل طفل 

�صنع  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �ل��ه��ج��ائ��ي��ة، 
بطاقات �لتهنئة لالأ�صخا�س �لذين 

يحتاجون �إىل �مل�صاعدة.
�أما �لباقة �لثانية من �أن�صطة �صهر 
�ل��ت��ي حتمل ع��ن��و�ن »�صحر  ي��ون��ي��و، 
�ألو�ن قو�س قزح«، فتتيح لالأطفال 
و��صتك�صاف  �مللونة،  �ملل�صقات  �صنع 
»ب�صاتني«  م��رك��ز  وي��ل��ت��زم  �ل��ع��ل��وم، 
و�لتنمية  �ل��ت��ع��ل��م  ن���ط���اق  ب��ت��ع��زي��ز 
و�لتطور جلميع �أطفاله، من خالل 
و�لو�صائل  �لفائقة  �لرعاية  توفري 
مرحلة  يف  �حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
منهاجاً  ويتبنى  �ملبكرة،  �لطفولة 
�حتياجاتهم  خمتلف  يلبي  در��صياً 
و�الجتماعية  و�لفكرية  �جل�صدية 
و�لعاطفية و�لثقافية خالل جميع 

مر�حل منوهم �ملختلفة.
�إىل  ب���������ص����ات����ني  م�����رك�����ز  وي������ه������دف 
ت��ق��دمي �خل���دم���ات و�ل��رع��اي��ة وفق 

•• ال�صارقة-الفجر:

لت�صجيع  �مل�صتمرة  جهوده  �إط��ار  يف 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى  �الأط�����ف�����ال 
و�الإبد�عية،  �الجتماعية  قدر�تهم 
وتعزيز �لثقة بالنف�س، ُينّظم مركز 
لنادي  �لتابع  »ب�صاتني«  وح�صانة 
����ص���ي���د�ت �ل�����ص��ارق��ة جم��م��وع��ة من 
�لتعليمية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الأن�����ص��ط��ة 
�نتهاء  ب��ع��د  �مل��م��ت��ع��ة  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 

�ليوم �لدر��صي.
ويحمل برنامج �الأن�صطة �صعار »معاَ 
وي�صتهدف  ونكرب«،  ونتعلم،  نلعب، 
�أعمارهم  ت���رت�وح  �ل��ذي��ن  �الأط��ف��ال 
من 2-5 �أعو�م، موفر�ً لهم فر�صة 
�ملو��صيع  م��ن  �ل��ع��دي��د  ��صتك�صاف 
�ملختلفة �لتي تتمحور حول �لعلوم، 
و�لبيئة، و�الأعمال �خلريية، خالل 
���ص��ه��ري م��اي��و وي���ون���ي���و.  ويف �صهر 

م��و���ص��وع��اً م��ه��م��اً ه��و »�ل���ك���رم«، من 
»�أ���ص��ب��وع فعل �خلري  فعالية  خ��الل 
و�لعرفان  �خل��ري  معاين  لنتعلُّْم   -
�لعطاء«،  �أم��ا يف جتربة »حديقة   ،«
ي��ق��وم �الأط���ف���ال ب��زر�ع��ة جمموعة 
�لنباتات مل�صاعدة �لفقر�ء، كما  من 
ي�صاركون يف حملة للتربع بالكتب، 
�ملف�صلة  بكتبهم  ي��ت��ربع��ون  ح��ي��ث 
كما  حم��ل��ي��ة،   خ��ريي��ة  جمعية  �إىل 
ف��ن��ي��ة �صمن  م�������ص���اري���ع  ي���ن���ف���ذون 
جمموعات ُتركز على فكرة �لعرفان 
�ملعروف  �إ�صد�ء  وكيفية  و�المتنان، 
وعي  ولتعزيز  �مل�صنني.   وم�صاعدة 
�ل�����ص��غ��ار ب��اأه��م��ي��ة �حل���ف���اظ على 
�لبيئة، �صيتعلمون ت�صميم �الأ�صياء 
من �ملو�د �ملعادة �لتدوير، وينظفون 
ح���دي���ق���ة �حل�������ص���ان���ة ، وي�����ق�����روؤون 
�ل�صكر  ق��ي��م  ع���ن  ق�����ص�����ص��اً مم��ت��ع��ة 
و�الم����ت����ن����ان م����ن خ�����الل �حل�����روف 

�إغ��الق �صنبور  تعلم  �إىل  باالإ�صافة 
�أ�صنانهم، و�صنع  �أثناء تفري�س  �ملاء 
رفعت  و�أك���د  الأ�صدقائهم.  �ل��زه��ور 
يف  �لطفل  تنمية  ��صت�صاري  خ���ان، 
“مركز وح�صانة ب�صاتني” �أن: هذه 
�الأن�صطة  م��ن  �ل��ف��ري��دة  �ملجموعة 
تنمية  يف  �مل����رك����ز  روؤي��������ة  ت��ع��ك�����س 
�ل��ط��ف��ل وت���ط���وره، ب��اع��ت��ب��اره��ا من 
�أهم �لعو�مل �لتي ت�صاعد �الأطفال 
ع��ل��ى �ل���ن���ج���اح، وب���ل���وغ �أه���د�ف���ه���م، 
نقوم  ما  وه��ذ�  �أحالمهم،  وحتقيق 
ملتزمون  �أن��ن��ا  كما  ب�صاتني،  يف  ب��ه 
معايري  �أع��ل��ى  حتقق  بيئة  بتوفري 
�ل�صالمة و�الأمان و�ل�صعادة، بهدف 
وتعزيز  وحت��ف��ي��زه��م،  ت�����ص��ج��ي��ع��ه��م 
ث��ق��ت��ه��م ب��اأن��ف�����ص��ه��م، وغ���ر����س روح 
�لذ�ت يف  �مل�صوؤولية و�العتماد على 

نفو�صهم.
�ل�صغار  يتعلم  �أغ�صط�س،  �صهر  ويف 

حتمل  �لتي  �لفعاليات  تتيح  مايو، 
�لبحر«  �أع���م���اق  » رح��ل��ة يف  ع��ن��و�ن 
�ل�صغار  ل��ل��م��غ��ام��ري��ن  �ل���ف���ر����ص���ة 
�صرطانات  خ��ط��و�ت  ع��ل��ى  للتعرف 
باالإ�صافة  �الأ���ص��م��اك،  وع��د  �لبحر، 
وباقة  �ل��ب��ح��ر،  ق��ن��ادي��ل  ���ص��ن��ع  �إىل 
ت�صاعدهم يف  �ل��ت��ي  �الأن�����ص��ط��ة  م��ن 
�لبحرية،  �حل���ي���اة  ع��ل��ى  �ل���ت���ع���رف 
وتعلم �ملهار�ت �الأ�صا�صية يف �لر�صم 
و�حل�����ص��اب و�ل��ت��ع��ب��ري مب��رح��ل��ة ما 
�لفعاليات  وتت�صمن  �لكتابة.  قبل 
عنو�ن  حتمل  ثانية  جت��رب��ة  �أي�����ص��اً 
يبني  �ل���ل���ط���ي���ف«،  �ل�����ص��غ��ري  »�أن�������ا 
�للباقة،  م���ه���ار�ت  ف��ي��ه��ا  �الأط���ف���ال 
ويعززون ثقتهم الإلقاء �لتحية على 
كقول  ب��ه��م،  �ملحيطني  �الأ���ص��خ��ا���س 
ل�صخ�س  �خل�����ري«  »����ص���ب���اح  ع���ب���ارة 
وم�صاعدة  معهم،  �مل�صعد  ي�صتخدم 
�لبقالة،  �أغ����ر������س  يف  ع��ائ��الت��ه��م 

•• دبي-الفجر:

�لعامة  �ل���ع���الق���ات  وح�����دة  ع���ق���دت 
بجائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي 
�إجتماعا تن�صيقيا بحثت من خالله 
�خ��ر �ال���ص��ت��ع��د�د�ت وخ��ط��ط �لعمل 
�صعادة  بح�صور  وذل���ك  �لتنفيذية 
بوملحه  حممد  �بر�هيم  �مل�صت�صار 
�ل�����ص��م��و حاكم  م�����ص��ت�����ص��ار ���ص��اح��ب 
دبي  لل�صوؤون �لثقافية و �الإن�صانية 
للجائزة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
نائب  �مل�����رزوق�����ي  خ���ال���د  و�ل�������ص���ي���د 
رئي�س وحدة �لعالقات �لعامة وقد 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �صعادة  ��صاد 
ل��ل��ج��ائ��زة ب��اجل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �لتي 
�ل��ع��الق��ات �لعامة  ت��ق��وم بها وح���دة 
�لدقيق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا 
مل��ه��ام��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا  و����ص��ت��م��ع �ىل 

العائالت ت�صارك يف احتفال اإدارة متاحف ال�صارقة مبنا�صبة اليوم العاملي للمتاحف 
ي�صهد �حتفال �أكر من 30 �ألف متحف حول �لعامل بهدف ت�صليط �ل�صوء 
على دورها يف تطوير �ملجتمعات. وبهذه �ملنا�صبة قالت �صعادة منال عطايا، 
�أكر  من  للمتاحف  �لعاملي  �ليوم  “يعد  �ل�صارقة:  متاحف  �إد�رة  عام  مدير 
�ملنا�صبات �أهمية �صمن روزنامة �لفعاليات و�الأن�صطة �ل�صنوية �خلا�صة بنا. 
ويف هذ� �لعام و�صعنا نطاق �أن�صطتنا لت�صل �إىل �الإمار�ت �الأخرى، ال�صتقطاب 
�ل�صارقة”.  متاحف  �إد�رة  تقدمه  مب��ا  لتعريفهم  �ل��ز�ئ��ري��ن  م��ن  ع��دد  �أك��رب 
وهم  �الأع��م��ار  خمتلف  من  �ملجتمع  �أف��ر�د  ن�صاهد  �أن  �لر�ئع  من  و�أ�صافت: 
�مل��ت��ن��وع و�ل��و����ص��ع من  �مل��ح��ت��وى  �أ���ص��ي��اء ج��دي��دة وي��ت��ع��رف��ون على  يكت�صفون 
�إد�رة  تفاعلي ممتع. ونحن يف  باأ�صلوب  تت�صمنها متاحفنا  �لتي  �ملعرو�صات 
متاحف �ل�صارقة نو��صل �لعمل على حتقيق مهمتنا �لتي تتمثل بنقل جتربة 
�اللتز�م  هذ�  لتكرمي  �الأمثل  �لطريقة  �صك  بال  �إنها  �ملجتمع.  �إىل  �ملتاحف 

و�الحتفال مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للمتاحف.

ح�صان  جلام  �ل��ز�ئ��رون  �صي�صاهد  �ملليحة،  منطقة  يف  �ملكت�صفة  �لكنوز  ومن 
�ملدينة  ي��ق��دم ملحة ع��ن غنى �صكان  �ل��ذه��ب، و�ل���ذي  وغ��ط��اء م��زرك�����س م��ن 
�ملكت�صفة  �الأ�صلية  للقطعة  مطابقة  ن�صخة  �لقطعة  ه��ذه  وتعد  �لقدمية. 
ا قطًعا �أثرية  و�ملوجودة يف متحف �ل�صارقة لالآثار. و�صي�صاهد �لز�ئرون �أي�صً
�ملليحة على لوحة تعمل باللم�س وتت�صمن �لعديد من �لقطع  مكت�صفة يف 
مثل �الأعمال �لفخارية و�لزخارف. وتتو��صل �لتجربة �لتعليمية من خالل 
على  �لعائالت  و�صتتعرف  �جلناح.  �صمن  �لتفاعلية  �للوحات  من  جمموعة 
طائرة �أم �أحمد، و�لتي �أطلق عليها هذ� �ال�صم ن�صبة للطفل �لذي ولد فيها، 
كما �صيطلع �لز�ئرون على �خلط �لديو�ين �جلميل. كما تت�صمن �للوحات 
ت�صتخدم يف دول منطقة  �لتي كانت  �لنم�صاوية  �لعملة  �الأخ��رى مناذج من 
تعود  �صهرية  كال�صيكية  و�صيارة  �ملا�صي،  �ل��ق��رن  ع�صرينيات  حتى  �خلليج 

ل�صخ�صية هامة، وطائرة هانو �لتي تعد �أول طائرة تهبط يف �ل�صارقة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

عطلة  خ��الل  للمتاحف  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�صبة  �ل��ع��ائ��الت  م��ئ��ات  �حتفلت 
�إد�رة  �لتي نظمتها  �لتعليمية  �الأن�صطة  �لعديد من  �إقامة  �الأ�صبوع مع  هذ� 
متاحف �ل�صارقة. وكان جناح �إد�رة متاحف �ل�صارقة يف دبي ف�صتيفال �صيتي 
قد �صهد تنظيم جمموعة من �الأن�صطة �لتفاعلية و�لعرو�س �مل�صتوحاة من 
وت�صمنت  متاحفها.  خمتلف  يف  �ملوجودة  و�ملعرو�صات  �ملتحفية  �ملجموعات 
من  جمموعة  لكم«  نخبئ  م��اذ�  »�كت�صف  �صعار  حتت  �أقيمت  �لتي  �الأن�صطة 
ور�س �لعمل حول كيفية كتابة �ملخطوطات �لقدمية، و�الطالع على حقائق 
ومعلومات متنوعة بدًء� من تاريخ �لطري�ن يف �الإمار�ت و�نتهاًء بال�صيار�ت 
�لكال�صيكية �ل�صهرية، �إ�صافة �إىل �لقبة �ل�صماوية �ملزينة بت�صكيالت �لنجوم. 
وت�صتمر �لفعالية على مد�ر يومني مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للمتاحف و�لذي 

ويحتفل �ملجل�س �لدويل للمتاحف مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للمتاحف بتاريخ 
غري  منظمة   1946 ع��ام  تاأ�ص�س  �ل��ذي  �ملجل�س  ويعد  ع��ام.  ك��ل  مايو   18
عاملي.  م�صتوى  على  �ملتاحف  جم��ال  يف  و�لعاملني  �ملتاحف  متثل  حكومية 
�لفريدة  �صبكته  لتغطي  ه��ائ��اًل  تو�صًعا  للمتاحف  �ل���دويل  �ملجل�س  وح��ق��ق 
ي�صكلون  و�لذين  �ملتاحف،  ا يف جمال  �ألف ع�صًو� ومتخ�ص�صً  35 �أكر من 
�ل�صارقة  متاحف  �إد�رة  نقلت  �لعام،  هذ�  ويف  �لعامل.  حول  �ملتاحف  جمتمع 
�الحتفال �إىل دبي مع �إقامة من�صة خا�صة بها يف دبي ف�صتيفال �صيتي. ومن 
�لعامل  �صل�صلة من ور�س  �إقامة  يت�صمنها هذه �حلدث  �لتي  �الأن�صطة  �أبرز 
�لتي تعلم �لز�ئرين كيفية �لكتابة بخط �مل�صند، و�لذي يعد من �خلطوط 
�ل�صارقة.  يف  �ملليحة  منطقة  �إىل  وو�صلت  �ليمن  يف  ظهرت  �لتي  �لقدمية 
�أو �ل�صل�صال ليح�صلو�  �أ�صمائهم على �لورق  و�صيتمكن �لز�ئرون من كتابة 

على تذكار خا�س بهم يف هذ� �ليوم.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ملعارف  جمموعة  �أطلقتها  �لتي  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  م��ب��ادر�ت  �إط���ار  �صمن 
 »2017 �خل��ري  لعام  �أبوظبي  جامعة  و«��صرت�تيجية  نهتم«،  »نحن  بعنو�ن 
و�لتي تاأتي حتت رعاية �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لظفرة رئي�س جمل�س �أمناء جامعة �أبوظبي نظمت �ملجموعة بالتعاون 
مع �جلامعة �حلملة �ل�صحية �لتوعوية »�صحتكم تهمنا« و�لتي ت�صتهدف ن�صر 

�لوعي بني موظفي �ملجموعة و�أع�صاء �لهيئتني �الإد�رية و�لتدري�صية وطالب 
و�أكد  و�لبدنية.  �لنف�صية  بال�صحة  �الهتمام  �أهمية  ح��ول  �جلامعة  وطالبات 
�لدكتور �أحمد بدر �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �ملعارف على �أهمية هذه �حلملة 
�لتي تعد �إحدى �ملبادر�ت �لتي تتعاون من خاللها �ملجموعة مع جامعة �أبوظبي 
2017«، وذلك ملا للحملة من دور حيوي  يف تنفيذ »��صرت�تيجية عام �خلري 
من  �لعديد  يغفل  �لتي  �ليومية  �حلياة  جو�نب  �أح��د  على  �ل�صوء  ت�صليط  يف 
�الأفر�د عن �الهتمام بها يف ظل متغري�ت �لع�صر و�صغوط �لعمل و�اللتز�مات 

�أن هذه �حلملة ترتجم  �إىل  �لعقلية و�لنف�صية، م�صري�ً  �ل�صحة  �ليومية وهي 
�ل�صوء  ت�صليط  يف  للم�صاعدة  م��و�رده��ا  كافة  تكري�س  على  �ملجموعة  حر�س 
على �أهم �لق�صايا �لتي توؤرق �ملجتمع يف قطاعات �لتعليم، و�لبيئة، و�ل�صحة، 
و�ال�صتد�مة، وتاأدية دورها وو�جبها �لوطني يف خدمة دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�مل�صاهمة بفاعلية يف م�صرية �لتنمية �لوطنية من خالل ما تطرحه 

من مبادر�ت �مل�صئولية �ملجتمعية وتعزيز قيم �خلري و�لعطاء و�لتكافل.
من  جمموعة  ت�صمنت  تهمنا«  »�صحتكم  حملة  �أن  �إىل  ب��در  �ل��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

�الأن�صطة �لريا�صية و�ملحا�صر�ت و�لفعاليات �لتوعوية حول كيفية �تباع نظام 
للتغذية �ل�صليمة، و�صرورة تفادي م�صببات �الأرق و�لتوتر �لتي توؤثر �صلباً على 
تد�صني  �إىل  باالإ�صافة  �الكتئاب،  مر�س  وت�صبب  و�لعقلية  �لنف�صية  �ل�صحة 
م�صابقة »�خلا�صر �الأكرب« و«حتدي �مل�صي« و�لذي يتيح لفرق من 3 �إىل 5 �أفر�د 
ت�صجيل عدد كبري من �خلطو�ت حتى موعد �نتهاء �مل�صابقة يف �أغ�صط�س �ملقبل 
�ألف درهم   20 ليتم بعد ذلك �الإع��الن عن �لفريق �لفائز وتخ�صي�س جائزة 

تهدى الإحدى �ملوؤ�ص�صات �خلريية بالدولة �لتي يختارها �لفريق �لفائز.
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عربي ودويل
مذكرات توقيف مل�صوؤولني يف �صحيفة تركية معار�صة

•• انقرة-اأ ف ب:

مالك  بحق  توقيف  �م�س �جلمعة مذكر�ت  �لرتكي  �لق�صاء  �أ�صدر 
�صحيفة �صوزجو �ملعار�صة وثالثة م�صوؤولني فيها، بح�صب ما �أعلنت 
وكالة �أنباء �النا�صول �ملوؤيدة للحكومة، وذلك على خلفية تكثيف يف 

حملة �لقمع يف �أو�صاط و�صائل �العالم �ملعار�صة �لرتكية.
�ل�صحيفة  يعملون يف  �آخ��رون  �أ�صخا�س  �أكباي وثالثة  بر�ق  ويتهم 
باإقامة  �أول��غ��ون،  مديحة  �الل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  ع��ن  �مل�صوؤولة  بينهم 
ع��الق��ات م��ع ح��رك��ة �ل��د�ع��ي��ة ف��ت��ح �هلل غ��ول��ن �مل��ق��ي��م يف �لواليات 
�ملتحدة وتطالب �أنقرة بت�صليمه الأنها تتهمه بالوقوف ور�ء حماولة 

�النقالب يف متوز يوليو 2016.

��صمها  وي��ع��ن��ي  و�ل��ع��ل��م��ان��ي��ة،  للحكومة  ب�����ص��دة  �مل��ع��ار���ص��ة  و���ص��وزج��و 
�صعار  ترفع  وه��ي  �ملبيعات.  �لبالد يف  و�ح��دة من �صحف  “ناطق” 

“�ذ� �صمتت �صوزجو، ف�صت�صمت تركيا«.
��صدرو�  ��صطنبول  م��دع��ي  �ن  �ن-ترك”  �ن  “�صي  �صبكة  وذك���رت 
مذكر�ت توقيف ت�صمل �ملر��صل غوكمني �ولو ويوجنا كاليلي مديرة 
�ملالية يف �ل�صحيفة. وقالت وكالة �نباء �النا�صول �ن �ولغون �وقف 
��صماعيل  �ل�صحيفة  حمامي  لكن  �ل��ب��الد.  خ��ارج  م��وج��ود  و�ك��ب��اي 
يلماظ نفى �صدور مذكر�ت توقيف، وقال لوكالة �النباء �خلا�صة 

دوغان �ن �ملذكر�ت �صدرت لتفتي�س وم�صادرة �غر��س لهم.
و�كد يلماظ �ن �ولغون موقوف لكن يف �طار حتقيق �آخر، كما نقلت 
وكالة دوغان. وقالت “�صي �ن �ن-ترك” �ن �الأربعة متهمون بارتكاب 

جر�ئم با�صم منظمة �إرهاب م�صلحة ، يف �إ�صارة �ىل حركة غولن.
و��صافت �نهم مالحقون ب�صبب مقال ن�صر على �ملوقع �اللكرتوين 
15 مت��وز يوليو،  �ل��ي��وم نف�صه م��ن وق���وع حم��اول��ة الن��ق��الب يف  يف 
مو�صحة �ن �التهامات �ملوجة �ليهم ت�صمل “ت�صهيل هجوم حقيقي 
على �لرئي�س«. وك�صفت �ل�صحيفة يف �ملقال تفا�صيل عن مكان وجود 
�لرئي�س رجب طيب �ردوغان يف منتجع مرمري�س على بحر �يجة، 

ون�صرت �صور� لهذ� �لفندق.
�لرتكي  �لق�صاء  ي�صتهدفها  معار�صة  �صحيفة  ثاين  هي  و�صوزجو 
�لعاملني  من  ع�صرين  �ىل  �تهامات  وجهت  �لتي  جمهورييت  بعد 
�ملحاولة  منذ  �ل��ب��الد  يف  �ملفرو�صة  �ل��ط��و�رئ  ح��ال��ة  مب��وج��ب  فيها 

�النقالبية.

االأزهر ال�صريف يكافح الفكر املتطرف
 بتطبيق ذكي جديد على اأندرويد

•• القاهرة -وام:  

 �أطلقت بو�بة �الأزهر �الإلكرتونية تطبيقا ذكيا جديد� للهو�تف �ملحمولة على من�صة 
و�لفتوى  للر�صد  �ل��ع��امل��ي  �الأزه����ر  م��رك��ز  يقدمها  خ��ا���ص��ة  خ��دم��ة  يت�صمن  �ن���دروي���د 
بيان  و�أو���ص��ح  �مل��ت��ط��رف.  �لفكر  وم��و�ج��ه��ة  �ملغلوطة  �ملفاهيم  لت�صحيح  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
مل�صيخة �الأزهر �م�س - بثته وكالة �أنباء �ل�صرق �الأو�صط - �أن تلك �لبو�بة تاأتي يف �إطار 
�الإ�صرت�تيجية �جلديدة لالأزهر �ل�صريف �لتي ت�صعى �إىل توظيف كافة و�صائل �الت�صال 
�حلديثة لتحقيق قدر �أكرب من �لتو��صل �لفعال مع �مل�صلمني وغري �مل�صلمني يف جميع 
�أنحاء �لعامل. و�أ�صاف �ن �لتطبيق يت�صمن �لعديد من �ملز�يا و�الإمكانيات ويقدم �أحدث 

�أخبار �الأزهر �ل�صريف ومقاالت دعوية لنخبة من كبار �لعلماء و�ملفكرين .

•• عوا�صم-وكاالت:

نددت رو�صيا بالق�صف غري �ملقبول 
�ل������ذي ن���ف���ذه �ل���ت���ح���ال���ف �ل�����دويل 
ب���ق���ي���ادة و����ص��ن��ط��ن ق����رب �حل����دود 
بح�صب  �صوريا،  �صرق  يف  �الردن��ي��ة 
عن  نوفو�صتي  ري��ا  وكالة  نقلت  ما 
�خلارجية  �ل�������ص���وؤون  وزي����ر  ن��ائ��ب 

غينادي غاتيلوف �أم�س.
“�أي  �لرو�صي  �لدبلوما�صي  وق��ال 
ت�صعيد  م��ن  ي��زي��د  ع�صكري  ع��م��ل 
�لو�صع يف �صوريا يوؤثر على �لعملية 
�ل�صيا�صية. خ�صو�صا عندما يتعلق 
�المر باأعمال ع�صكرية �صد �لقو�ت 
�ن  م�صيفا  �ل�صورية”،  �مل�صلحة 
بتاتا  مقبول  غ��ري  “�أمر  �لق�صف 
وي�صكل �نتهاكا لل�صيادة �ل�صورية«.

وق����ال م�����ص��وؤول��ون �أم���ريك���ي���ون �ن 
�لق�صف ��صتهدف مقاتلني مو�لني 
�نه  دم�صق  �علنت  بينما  للنظام، 

��صتهدف نقطة جلي�صها.
�ملر�صد  �ل�صربة، بح�صب  و��صفرت 
�ل�������ص���وري حل���ق���وق �الن�������ص���ان، عن 
معظمهم  �أ�صخا�س  ثمانية  مقتل 

غري �صوريني.
وياأتي �لهجوم يف وقت ترعى �المم 
�ملتحدة يف جنيف جولة حمادثات 
غ�����ري م����ب����ا�����ص����رة ب�����ني �حل���ك���وم���ة 
و�ملعار�صة �ل�صوريتني يف �صاأن �صبل 

�أطفال  خ��م�����ص��ة  ب��ي��ن��ه��م  �مل���دن���ي���ني 
�لدفاع  ق����و�ت  م���ن  م��ق��ات��ال  و27 
�ل����وط����ن����ي وم�������ص���ل���ح���ني ق���روي���ني 
�حل�صيلة  بح�صب  للنظام،  مو�لني 
�الخرية للمر�صد، فيما قتل ع�صرة 

م�صلحني من �صفوف �ملت�صددين.
�لر�صمية  ����ص���ان���ا  وك����ال����ة  و�أك��������دت 
�صقوط  ع���ن  �أ����ص���ف���ر  �ل���ه���ج���وم  �ن 
 15 ب���ي���ن���ه���م  م������ن  ق����ت����ي����ال   52
ع����دد� كبري�  �ن  م�����ص��ي��ف��ة  ط��ف��ال، 
�ع�صاوؤهم  ب���رتت  �ل�����ص��ح��اي��ا  م���ن 
وق��ط��ع��ت روؤو���ص��ه��م. وك��ان��ت قرية 
مبعوجة تعر�صت لهجوم من قبل 
�ذ�ر  يف  �ال�صالمية  �لدولة  تنظيم 
مار�س 2015 قام عنا�صره حينها 
ب���اإع���د�م 37 م��دي��ن��ا وخ��ط��ف 50 

�أخرين، ن�صفهم من �لن�صاء.
و�لف�صائل  �لنظام  قو�ت  وتتقا�صم 
�ملعار�صة وتنظيم د�ع�س �ل�صيطرة 
على حمافظة حماة �ملحاذية ل�صت 
حمافظات �صوريا. ويتو�جد تنظيم 
�ل�صرقي  �ل��ري��ف  يف  ��صا�صا  د�ع�����س 
�ملعار�صة  �لف�صائل  ت�صيطر  فيما 

على مناطق يف �لريف �ل�صمايل.
�ملر�صد  �أ����ص���ار  �أخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
قو�ت  ع�صكريا من   22 مقتل  �ىل 
معارك  يف  متطرفاً  و40  �لنظام 
����ص���رق حم��اف��ظ��ة ح��ل��ب خالل  يف 

�ل�صاعات �ل�24 �ملا�صية.

وحول كلفة �عادة �العمار �ملناطق 
قال  د�ع�������س،  تنظيم  م��ن  �مل���ح���ررة 
حتديد  �ل�صعب  م��ن  �ن��ه  مع�صوم 
50 مليار  �و   30 ن��ق��ول  �ن  رق���م. 
هذ� جمرد كالم فالتدمري رهيب 

وخا�صة يف �ملو�صل .
�إع����ادة �العمار  و�أ���ص��اف �ن ج��ه��ود 
بحاجة  عملية  �ن��ه��ا  �صهلة  لي�صت 
وز�ر�ت  وهناك  ومثابرة  �صرب  �ىل 
قائمة  �ع����������د�د  ب���������ص����دد  م���ع���ي���ن���ة 
ب���امل�������ص���اري���ع �ل���ت���ي ���ص��ت��ط��رح على 
يف  ت�صاعدنا  �ن  ن��ود  �لتي  �جل��ه��ات 

عملية �العمار.

منذ  م�صتمر  ل��ن��ز�ع  ت�صوية  �إي��ج��اد 
���ص��ن��و�ت. ور�أى غ��ات��ي��ل��وف �ن  ���ص��ت 
هذه �ملحادثات يجب �أن ترتكز على 
�لت�صعيد  تخفيف  م��ن��اط��ق  و���ص��ع 
�ملناطق  وه���ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق،  م��و���ص��ع 
�لتي مت �التفاق عليها يف حمادثات 
�أ���ص��ت��ان��ا يف �ل���ر�ب���ع م��ن �أي����ار مايو 
يف  �لت�صعيد  خف�س  �أتاحت  و�لتي 

�ملناطق �ملعنية.
ي�صمح  �أن  م��ا ميكن  ه��ذ�  و����ص��اف 
متابعا  �ل�صيا�صية،  �لعملية  بتقدم 
ه��ن��اك ���ص��ع��وب��ات م��رت��ب��ط��ة بروؤى 
خمتلفة. �إال �نه توقف عن �الإر�دة 
�ل�صيا�صية بامل�صي قدما �لتي عرب 
مفاو�صات  يف  �مل�������ص���ارك���ون  ع��ن��ه��ا 
جنيف. وو�فق �لطرفان �مل�صاركان 
ت�صكيل  على  جنيف  مفاو�صات  يف 
ق�صايا  مل��ن��اق�����ص��ة  خ�������رب�ء  جل�����ان 
د�صتورية، وهو �قرت�ح كانت �المم 

�ملتحدة عر�صته عليهما.
لوزير �خلارجية  �آخ��ر  نائب  وق��ال 
بوغد�نوف  م��ي��خ��ائ��ي��ل  �ل���رو����ص���ي 
�ملبادرة.  بالطبع، نحن ندعم هذه 
و��صاف لوكالة �نباء تا�س �لرو�صية 
�لبحث  عملية  يف  تقدما  هناك  �ن 
عن ت�صوية للنز�ع �لذي ت�صبب منذ 
�كر  مبقتل   2011 م��ار���س  �آذ�ر 
وبنزوح  ���ص��خ�����س  �ل���ف   320 م���ن 
وبتدمري  �ل�صكان  ن�صف  �أك��ر من 

�القت�صاد و�لبنى �لتحتية.
�جلمعة  �أم���������س  و�خ���ت���ت���م���ت  ه�����ذ� 
مفاو�صات  م��ن  �ل�صاد�صة  �جل��ول��ة 
ج���ن���ي���ف �الأمم�����ي�����ة ح������ول �الأزم�������ة 
�لدويل  �مل��ب��ع��وث  بعقد  �ل�����ص��وري��ة، 
���ص��ت��ف��ان دي  ���ص��وري��ا  �إىل  �خل���ا����س 

�لد�صتور،  و����ص���ع  ب��ع��م��ل��ي��ة  ق���دم���ا 
وقال �إن “عمل هوؤالء �خلرب�ء لن 
ولن  بالد�صتور..  عالقة  له  تكون 
ق��ر�ر�ت«. وقال �جلعفري  يتخذو� 
�ل��ن��ظ��ام مع  وف����د  �ج��ت��م��اع��ات  �إن 
�ملبادئ  ورق��ة  تبحث  مي�صتور�  دي 
�الأ�صا�صية �لتي تت�صمن يف بنودها 
كمبادئ  ت�����ص��ل��ح  م��ن��ا���ص��ب��ة  ن��ق��اط��ا 
د����ص���ت���وري���ة، و���ص��ي��ع��ر���س �خل����رب�ء 
ن���ت���ائ���ج �ج��ت��م��اع��ات��ه��م ه�����ذه على 
�ج��ت��م��اع وف��د �ل��ن��ظ��ام م��ع �ملبعوث 
�خل��ا���س الإ���ص��د�ر �ل��ق��ر�ر �لنهائي 

ب�صاأنها.
�ل�صورية  �ملعار�صة  وف��د  ويتم�صك 
ب�صار  �ل���رئ���ي�������س  ت��ن��ح��ي  مب��ط��ل��ب 
�النتقالية،  �مل��رح��ل��ة  �أث��ن��اء  �الأ���ص��د 
وهو ما يرف�صه وفد �لنظام ويعده 

غري قابل للنقا�س.
د�صتور  و�صع  �إىل جانب  �أن��ه  ُيذكر 
جديد، تركز مفاو�صات جنيف على 
ثالثة حماور �أخرى، هي مكافحة 
�الإره����اب، ون��ظ��ام �حل��ك��م، وتنظيم 
�أّي  يتحقق  مل  ل��ك��ن  �الن��ت��خ��اب��ات. 
حتديد  منذ  �ملحاور  هذه  يف  تقّدم 
�الأرب���ع���ة باجلولة  �مل��و����ص��ي��ع  ه���ذه 

�ل�صابقة يف مار�س �آذ�ر �ملا�صي.
�ل�صوري  ��صتعاد �جلي�س  �ىل ذلك، 
�ل�صيطرة على قريتني غد�ة هجوم 
د�م �صنه تنظيم د�ع�س يف حمافظة 
حماة �لو�قعة و�صط �صوريا، بح�صب 
حلقوق  �ل�����ص��وري  �ملر�صد  �أورد  م��ا 
�لنظام  ق��و�ت  و�صيطرت  �الن�صان. 

على قريتي عقارب و�ملبعوجة .
على  هجوما  �صن  �لتنظيم  وك���ان 
25 ق��ت��ي��ال من  �أوق�����ع  �ل��ق��ري��ت��ني 

�لعالقة  �أن  �ع��ت��ب��اره��ا  ع��ن  ف�صال 
للمفاو�صات  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب���ني 
�ملفاو�س ال ت�صب يف  �ل��وف��د  وب��ني 
�صابق  وق��ت  ويف  �ل��ث��ورة.  م�صلحة 
�الأطر�ف  �إن  �ملتحدة  �الأمم  قالت 
�جلولة  يف  �مل�������ص���ارك���ة  �ل�������ص���وري���ة 
�ل�����ص��اد���ص��ة م��ن م��ف��او���ص��ات جنيف 
و�ف���ق���ت ع��ل��ى ت�����ص��ك��ي��ل جل����ان على 
ق�صايا  ملناق�صة  �خل���رب�ء  م�صتوى 

د�صتورية.
و�أع���ل���ن م��ك��ت��ب دي م��ي�����ص��ت��ور� ما 
ملمو�صة،  خ���ط���وة  �أول  �ع��ت��ربه��ا 
وهي عقد �صل�صلة من �الجتماعات 
�حلكومة  وف�����دي  م���ع  �مل��ن��ف�����ص��ل��ة 
�لق�صايا  مل��ن��اق�����ص��ة  و�مل���ع���ار����ص���ة 
�ملتعلقة  و�ل��د���ص��ت��وري��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

مع  منف�صلة  �جتماعات  مي�صتور� 
�ملفاو�صات. وقال متحدث  �أطر�ف 
�جتماع  �إن  �مل��ع��ار���ص��ة  وف���د  ب��ا���ص��م 
�الأم�س تناول روؤية �ملعار�صة لهيئة 
�أن  �إىل  م�صري�  �الن��ت��ق��ايل،  �حل��ك��م 
�أع�صائه،  بكامل  �صيح�صر  �ل��وف��د 
م�����ن ممثلي  ع�������دد  ك�������ان  ب����ع����دم����ا 
�لتابعة  �مل�صلحة  �لف�صائل  بع�س 
تعليق  �أع����ل����ن����و�  ق����د  ل��ل��م��ع��ار���ص��ة 

م�صاركتهم يف �لوفد.
و�أرج�����ع�����ت ت���ل���ك �ل��ف�����ص��ائ��ل ق����ر�ر 
�مل���ق���اط���ع���ة -�ل���������ذي ع����دل����ت عنه 
�ملرجعية  ع��دم و���ص��وح  �إىل  الح��ق��ا� 
و�ل���ت���خ���ب���ط يف  �مل����ف����او�����ص����ات،  يف 
�ت���خ���اذ �ل�����ق�����ر�ر�ت، وع�����دم وج���ود 
و��صحة،  تفاو�صية  �إ�صرت�تيجية 

�لذي  ���ص��وري��ا  يف  �إي������ر�ن  دور  ع���ن 
بالتخريبي وكذلك م�صاألة  و�صفه 

�ملعتقلني.
�إىل  تقارير  ق��دم  �ل��وف��د  �أن  وت��اب��ع 
�مل���ب���ع���وث �الأمم�������ي ع����ن �الأو�����ص����اع 
�الإن���������ص����ان����ي����ة، رك�������زت ع���ل���ى ملف 
�ملعتقلني، خا�صة عمليات �العتقال 
�مل�صتمرة �لتي مل تتوقف، و�عتقال 
�ملهجرة  �مل���ن���اط���ق  م����ن  �ل�������ص���ب���اب 
و�إر���ص��ال��ه��م م��ع �مل��ف��رج ع��ن��ه��م �إىل 

جبهات �لقتال.
يف �مل�����ق�����اب�����ل، ق����ل����ل رئ����ي���������س وف����د 
مفاو�صات  �إىل  �ل�����ص��وري  �ل��ن��ظ��ام 
ب�����ص��ار �جل���ع���ف���ري -عقب  ج��ن��ي��ف 
�مل��ت��ح��دة- م��ن قدرة  �إع���الن �الأمم 
�ج��ت��م��اع��ات �خل����رب�ء ع��ل��ى �لدفع 

باملفاو�صات بني �ل�صوريني.
وكان رئي�س وفد �ملعار�صة �ل�صورية 
�إىل جنيف ن�صر �حلريري قال �إن 
�ل����وف����د ع���ق���د ج��ل�����ص��ة م����ع خ����رب�ء 
�الإجر�ء�ت  بحثت  �الأمم��ي  �لفريق 
�لد�صتورية و�لقانونية �لتي تخدم 
عملية �النتقال �ل�صيا�صي وت�صكيل 

هيئة �حلكم �النتقايل.
و�أو�������ص������ح �حل�����ري�����ري �أن�������ه ج���رت 
�ل�صيا�صي  �النتقال  كيفية  مناق�صة 
و�أم������ور ف��ن��ي��ة �أخ������رى، م���وؤك���د� �أن 
جل�صة �أم�س ركزت على �الإجر�ء�ت 
�لد�صتورية و�لقانونية �لتي تخدم 

�النتقال �ل�صيا�صي. 
���ص��ي�����ص��ل��م دي  �ل���وف���د  �أن  و�أ�����ص����اف 
مذكرتني  �جلمعة  �م�س  مي�صتور� 

�لنووية  �لدولة  “قدرة  �لدولية  لال�صرة  �أثبتو�  �لذين 
�لقوية �ملكتفية ذ�تيا«.

�أخرى �صكان يرفعون �العالم �حلمر�ء  وظهر يف �صور 
ق��اف��ل��ة ح��اف��الت تقل  وورود� ����ص��ط��ن��اع��ي��ة ع��ن��د م����رور 
�لباحثني على ما يبدو، من دون �ن حتدد �لوكالة �ملكان 

�لذي يق�صدونه.
“�صو�رع  �ن  �ل�صمالية  �ل��ك��وري��ة  �الن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
لتحية  �حتفالية  �ج��و�ء  �صادتها  يانغ  بيونغ  �لعا�صمة 

علماء �لدفاع �لوطني«.
ومتتلك بيونغ يانغ منذ فرتة طويلة �صو�ريخ ميكن �ن 
يبلغ  �لتي  �صكود  �صو�ريخ   - �جلنوبية  كوريا  �ىل  ت�صل 
مد�ها 500 كيلومرت -، و�ىل �ليابان )رودونغ بني �لف 

وثالثة �آالف كيلومرت(.
ي�صل  �ن  كيلومرت، ميكن  يقدر ب4500  لكن مب��دى 
جزيرة  يف  �المريكية  �لقو�عد  �ىل  “هو��صونغ-12” 

غو�م يف �ملحيط �لهادئ.

•• �صيول-اأ ف ب:

لتحية  ي��ان��غ  بيونغ  ���ص��و�رع  �ىل  �ال���ص��خ��ا���س  �آالف  ن��زل 
و�صائل  ذكرت  كما  �لوطني،  �لبال�صتي  �لربنامج  علماء 
جتربة  على  �أي���ام  خم�صة  بعد  �م�س  �لر�صمية  �الإع���الم 

�صاروخ مد�ه غري م�صبوق.
نوع  الط��الق  ناجحة  جتربة  �ل�صمالية  ك��وري��ا  و�أج���رت 
“هو��صونغ-12”،  ��صم  يحمل  �ل�صو�ريخ  من  جديد 

موؤكدة �نه قادر على نقل �صحنة نووية.
با�صم  �لناطقة  �صينمون”  “رودونغ  �صحيفة  وعنونت 
�صعبي حما�صي جلنود  “��صتقبال  �حلاكم  �لعمال  حزب 
�نهم  قالت  ال�صخا�س  ���ص��ورة  ون�صرت  �لدفاع”.  علوم 

باحثون كوريون �صماليون.
عابر  بال�صتي  ���ص��اروخ  ل�صنع  ج��ه��وده  �ل�صمال  وي�صرع 

للقار�ت ميكنه نقل ر�أ�س نووية �ىل �لقارة �المريكية.
�ل�صاروخ  عن  �مل�صوؤولني  بالباحثني  �ل�صحيفة  و�أ�صادت 

و�لعمل  �الن��ت��ح��اري��ة  �ل��ف��ك��رة  الأن 
�الن���ت���ح���اري ه���م م���ن ج��ل��ب��وه �ىل 
د�ع�����س. هذه  ثم  �لقاعدة  �ل��ع��ر�ق، 
�ملفاهيم كلها جديدة على �لعر�ق.

�ل��ع��ر�ق��ي �صرورة  �ل��رئ��ي�����س  و�ك����د 
�ل��ت��ن�����ص��ي��ق �ل���ك���ام���ل ب����ني �ل�����دول 

�لعربية ملحاربة �الرهاب. 
لي�صو�  �لتنظيم  �ع�صاء  ه��م  وق��ال 
جم��رد ق��ط��اع ط���رق. �ن��ه��م تنظيم 
على  �ل�صيطرة  وه��دف��ه��م  �ره��اب��ي 
�ل��ك��ث��ري م���ن �مل��ن��اط��ق و�ز�ل�����ة دول 
من �ملنطقة بهدف ت�صكيل دولتهم 

�ملزعومة يف هذه �ملنطقة .

و�ل�صيعة.  �ل�صنة  ب��ني  ح�صا�صيات 
�حل�صد  �مل����و�����ص����ل  يف  �الن  ل���ك���ن 

�ل�صعبي  له دور يف قتال د�ع�س.
وتابع يف �ل�صابق مل يكن باالإمكان 
بقو�ت  �لعر�قية  �لقو�ت  تلتقي  �ن 
هم  و�الن  �ل���ك���ردي���ة  �ل��ب�����ص��م��رك��ة 
ي��ق��ات��ل��ون م��ع��ا يف ج��ب��ه��ة و�ح�����دة، 
م��وؤك��د� �ن ق��وة �ل��ع��ر�ق يف وحدته 
�لعر�ق  يعود  �ن  ناأمل  نحن  لذلك 
�ز�لة  بعد  �ملنطقة  يف  مهمة  دول��ة 

د�ع�س.
و�و�صح مع�صوم �ن �ملكون �الأ�صا�صي 
لد�ع�س لي�صو� عر�قيني بل �أجانب 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لعر�قي  �خل���ارج���ي���ة  وزي������ر  دع�����ا 
�ملتحدة  �الأمم  �جلعفري  �إبر�هيم 
�ل�صعيد  على  �أك���رب  دور  �أد�ء  �إىل 
�ملايل و�الإن�صاين يف دعم �لعر�ق يف 
حربه على تنظيم د�ع�س �الإرهابي 
�لتحالف  رئي�س  حت��ذي��ر�ت  و�صط 
ع��م��ار �حلكيم  �ل�����ص��ي��ع��ي  �ل��وط��ن��ي 
م��ن �ل���ف���ر�غ ع��ق��ب ����ص��ت��ع��ادة �ملدن 

�لعر�قية من �لتنظيم.
يف  لقائه  وطالب �جلعفري خالل 
بغد�د جورجي بو�صن نائب رئي�س 
بعثة �الأممية يف �لعر�ق �أن ت�صاهم 
�إعمار  �إع����ادة  يف  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة 
�لعر�قية  للمدن  �لتحتية  �لبنى 
�لتنظيم  �صد  ح��رب��ا  �صهدت  �ل��ت��ي 
�لتحتية  بنيتها  ت�����ص��ررت  و�ل��ت��ي 

ب�صكل كبري جد�.
ون���ق���ل ب���ي���ان ل��ل��م��ك��ت��ب �الإع���الم���ي 
ل��ل��ج��ع��ف��ري ع��ن ب��و���ص��ن ق��ول��ه �إن 
دعم  يف  م�صتمرة  �ملتحدة  �الأمم   :
�حل��رب �صد  وم�صاندته يف  �لعر�ق 

تنظيم د�ع�س .
�لتحالف  رئ��ي�����س  دع���ا  م���ن ج��ه��ت��ه 
�لوطني �ل�صيعي عمار �حلكيم �إىل 
جتنب �لوقوع يف ما �عتربه فر�غا 
�ملرحلة  يف  وجم��ت��م��ع��ي��ا  ���ص��ي��ا���ص��ي��ا 
�لتي �صتلي ��صتعادة �ملناطق و�ملدن 
تنظيم  ���ص��ي��ط��رة  م����ن  �ل���ع���ر�ق���ي���ة 

د�ع�س.
وق������ال �حل���ك���ي���م يف م����وؤمت����ر �أم�����ام 
ح�صد من �أتباعه يف بغد�د، �إن هذه 

ما  �إط��الق  تتطلب  �ملقبلة  �ملرحلة 
للت�صوية  حقيقيا  م�صروعا  �صماه 
�لعر�ق؛  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي��ة 
�الأخطاء  مب��ع��اجل��ة  ك��ف��ي��ال  ي��ك��ون 
�ل�صابقة وقادر� على عدم تكر�رها 

م�صتقبال.
كما �أكد �أن م�صروعه �لذي طرحه 
�لت�صوية  “م�صروع  عليه  و�أط��ل��ق 
كبرية  خ����ط����وة  ه����و  �لوطنية” 
ت��ه��دف �إىل و���ص��ع ح��ل��ول مل��ا حدث 
يف �لعر�ق، موؤكد� مت�صكه بامل�صروع 
م��ن �صغوط  ل��ه  م��ا يتعر�س  رغ��م 

وت�صوي�س.
�لعر�قي  �لرئي�س  ق��ال  ذل���ك،  �ىل 
تنظيم  �ن  �م�������س  م��ع�����ص��وم  ف������وؤ�د 
�ل��ع��ر�ق��ي��ني بكافة  د�ع�������س  وح����د 
�لتن�صيق  �طيافهم، موؤكد� �صرورة 
�لكامل بني �لدول �لعربية ملحاربة 
بهذه  م��ع�����ص��وم  و�دىل   . �الره�����اب 
عدد  مع  لقاء  خ��الل  �لت�صريحات 
هام�س  ع���ل���ى  �ل�����ص��ح��اف��ي��ني  م����ن 
زيارته �الردن للم�صاركة يف �عمال 
�لذي  �لعاملي  �القت�صادي  �ملنتدى 

يبد�أ �عماله ر�صميا �ل�صبت.
و�صرح �لرئي�س �لعر�قي �ن د�ع�س 
خلفها  �لتي  �لكبرية  �لكلفة  ورغم 
م��ن ���ص��ه��د�ء و���ص��ح��اي��ا، ف��اإن��ه وحد 
�ل�����ص��ع��ب �ل���ع���ر�ق���ي ع���رب���ا وك�����رد� 
وم�صيحيني  م�صلمني  وت��رك��م��ان��ا، 
ب�صنتهم  ك���ل���ه���م  و�إي������زي������دي������ني، 
�الآن  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�صعب  و�صيعتهم، 

كله �صعب و�حد .
هناك  ك��ان��ت  �ل�صابق  “يف  و����ص��اف 

مو�شكو تندد بالق�شف �لمريكي يف �شوريا �لنظام ي�شتعيد قريتني بحماة

دي مي�صتورا يختتم جنيف 6 با�صتماع منف�صل للمتفاو�صني

فوؤ�د مع�شوم: د�ع�ص وحد �لعر�قيني 

اجلعفري يدعو لدور اأممي اأكرب يف دعم العراق

كوريون �صماليون يحيون علماء الربنامج البال�صتي 

وفاة زعيم » التغيري« املعار�صة يف كرد�صتان العراق  ال�صني تعرت�ص طائرة ع�صكرية اأمريكية
•• ال�صليمانية-اأ ف ب:

تويف نو�صرو�ن م�صطفى زعم حركة �لتغيري �ملعار�صة يف كرد�صتان �لعر�ق 
و�حد موؤ�ص�صي �الحتاد �لوطني �لكرد�صتاين، عن 73 عاما يف �ل�صليمانية 

ثاين �كرب مدن �الإقليم، ح�صبما �علن متحدث ر�صمي با�صم �حلركة.
تويف  م�صطفى  “نو�صريو�ن  �ن  �صحفي  ت�صريح  يف  حاجي  �صور�س  وق��ال 
يف  ول��د  م�صطفى  ون��و���ص��ريو�ن  �ل�صليمانية«.  يف  منزله  يف  �م�����س   �صباح 
�ل�صليمانية وكان من موؤ�ص�صي �الحتاد �لوطني �لكرد�صتاين �لذي كان �حد 
لزعيمه  نائبا  وبقي   ،1975 يف  كرد�صتان،  �قليم  يف  �لرئي�صيني  �حلزبني 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�ل�صني  بحر  فوق  �مريكية  ع�صكرية  طائرة  �صينيتان  مقاتلتان  �عرت�صت 
�الأول  �م�����س  م�صاء  �م��ريك��ي��ة  �ع���الم  و���ص��ائ��ل  �أوردت  م��ا  بح�صب  �ل�����ص��رق��ي، 

�خلمي�س نقال عن م�صوؤولني �مريكيني.
وكانت �صبكة �ن بي �صي نيوز �أفادت �ن �لطائرة �المريكية وهي من طر�ز 
دبليو �صي-531 كون�صتانت فينيك�س كانت تقوم مبهمة روتينية يف �الأجو�ء 
�لدولية �الأربعاء عندما �عرت�صتها مقاتلتان �صينيتان من طر�ز �صوخوي 

��س يو-03” فوق بحر �ل�صني �ل�صرقي.

جالل طالباين الكر من ثالثني عاما. و�ن�صحب م�صطفى من �الحتاد 
�لوطني �لكرد�صتاين يف 2006 و��ص�س يف 2009 حزب �لتغيري �و غور�ن 
بارز�ين  م�صعود  �الإقليم  لرئي�س  �ملعار�صة  �حلركات  �ب��رز  �لكردية،  باللغة 
�ملنتهية واليته منذ عامني. يف �ل�صنة نف�صها ح�صلت حركته �جلديدة على 
�صدر  �ل��ذي  وم�صطفى  كرد�صتان.  برملان  يف  مقعد�   111 ��صل  من   25
�لعر�قي �صد�م ح�صني  �لرئي�س  باالعد�م من قبل نظام  عليه حكم غيابي 
�جربه على �لفر�ر �ىل �لنم�صا، كان يعاين من مر�س يف �لرئة و�صافر �ىل 
لندن للعالج مرتني خالل �لعامني �الخريين. وقد عاد بطائرة خا�صة �ىل 

�ل�صليمانية يف 13 �أيار مايو.

�ثار  ��صتطالع �الأج��و�ء لر�صد �ي  و�لطائرة �الأمريكية م�صممة من �جل 
لن�صاط نووي. وتابعت �ن بي �صي نيوز �ن طاقم �لطائرة �المريكية قال �ن 

�حلادث غري مهني لكنه مل يكن خطري� بال�صرورة.
و��صافت �ن �مل�صوؤولني �لع�صكريني �صددو� على �ن �لطائرة �الأمريكية كانت 
تلتزم بالقو�نني �لدولية. وقال م�صوؤولون �ىل �ل�صبكة �الأمريكية �نه يتم 
و�صرحت  �ملنا�صبة.  �لدبلوما�صية  �لقنو�ت  عرب  بكني  على  �مل�صاألة  عر�س 
�ملتحدثة با�صم وز�رة �خلارجية �ل�صينية هيو� �صونيينغ يف بكني، �ن لي�س 
لديها معلومات عن هذ� �حلادث. ومل ترد وز�رة �لدفاع �ل�صينية على طلب 

لالإدالء بتعليق تقدمت به وكالة فر�ن�س بر�س.
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عربي ودويل

�لب�صري  عمر  �لرئي�س  �إن  ل��الأن��ب��اء  �لر�صمية  �ل�����ص��ود�ن  وك��ال��ة  ق��ال��ت 
�عتذر مللك �ل�صعودية �صلمان بن عبد �لعزيز عن عدم ح�صوره �لقمة 

�الإ�صالمية �الأمريكية �لتي تعقد يف �لريا�س الأ�صباب خا�صة.
يف  �ل�صود�ن  �حل�صني  طه  �جلمهورية  برئا�صة  �لدولة  وزي��ر  و�صيمثل 
�مللك  م��ن  دع��وة  ت�صلم  �لب�صري  وك��ان  �الأم��ريك��ي��ة.  �الإ�صالمية  �لقمة 
�صلمان عرب مبعوثه �خلا�س، ت�صمنت دعوة للم�صاركة يف قمة �لريا�س. 
�ل�����ص��ف��ارة �الأم��ريك��ي��ة يف �خل��رط��وم يف وق��ت �صابق معار�صة  و�أع��ل��ن��ت 
�لواليات �ملتحدة م�صاركة �لب�صري بالقمة الأنه مطلوب لدى �ملحكمة 
قال  باخلرطوم،  �الأمريكية  �ل�صفارة  بيان  وعقب  �لدولية.  �جلنائية 
وزير �خلارجية �ل�صود�ين �إبر�هيم غندور �الأربعاء �ملا�صي �إن �لرئي�س 
جنيف  يف  �صحفي  مبوؤمتر  �صوؤ�ل  على  ورد�  �لريا�س.  قمة  �صيح�صر 
�مل�صتحيل  �إنه من  �صي�صافح ترمب، قال غندور  �لب�صري  �إذ� كان  فيما 
�لتنبوؤ، ولكنه �أ�صاف �أن �مل�صافحة ال تعني كثري� �إذ� مل تكن �لعالقات 
جيدة. و�صهدت �لعالقات بني و��صنطن و�خلرطوم تقاربا ملحوظا يف 
�الآونة �الأخرية، تّوج برفع �لعقوبات �القت�صادية �الأمريكية جزئيا عن 
�خلرطوم يف يناير كانون �لثاين 2017. ُيذكر �أن �ملحكمة �جلنائية 
�رتكاب جر�ئم حرب  2009 بتهم  �لب�صري منذ عام  �لدولية تالحق 
�الإبادة  �إليها  ت�صيف  �أن  قبل  د�رف��ور،  باإقليم  �الإن�صانية  �صد  وجر�ئم 
2010. ويرف�س �لب�صري �العرت�ف باملحكمة، ويرى  �جلماعية عام 
�أنها �أد�ة “��صتعمارية” موجهة �صد بالده و�الأفارقة، ويقوم برحالت 

منتظمة �إىل دول يف �أفريقيا ومنطقة �خلليج.

�ملجل�س  ورئي�س  يونكر  كلود  ج��ان  �الوروب��ي��ة  �ملفو�صية  رئي�س  يلتقي 
�ل��رتك��ي رج��ب طيب �ردوغ����ان يف  �الوروب����ي دون��ال��د تو�صك بالرئي�س 
ملا  وفقا  �الأطل�صي،  �صمال  حلف  قمة  هام�س  على  �خلمي�س  بروك�صل 
�أعلنت �ملفو�صية عقب �أ�صهر من �لعالقات �ملتوترة بني �أنقرة و�وروبا. 
�أن  �م�س �جلمعة  �صينا�س  �ملفو�صية مرغاريتي�س  با�صم  �ملتحدث  و�أفاد 

يونكر وتو�صك �صيعقد�ن �جتماعا ثنائيا مع �لرئي�س �ردوغان .
و�صيعقد �مل�صوؤوالن يف �الحتاد �الأوروب��ي كذلك �جتماعا منف�صال مع 
يونكر  ي�صتقبل  �أن  قبل  �خلمي�س  تر�مب  دون��ال��د  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س 
بني  �صلبا  �لعالقات  وت��اأث��رت  م��اك��رون.  �ميانويل  �لفرن�صي  �لرئي�س 
�الحت���اد �ل���ذي ي�صم 28 دول���ة و�أن��ق��رة يف �أع��ق��اب حم��اول��ة �النقالب 
�لفا�صلة على �ردوغان يف متوز يوليو، قبل �أن تزد�د �صوء� خالل �حلملة 
تو�صيع  �بريل على  ني�صان   16 �ل��ذي جرى يف  �ال�صتفتاء  �صبقت  �لتي 
�ردوغان  �ل�صهر �حلايل، قال  �لرئي�س �لرتكي. ويف مطلع  �صالحيات 
�ملحادثات  �أن تفتح ف�صوال جديدة يف  �إال  �إن ال خيار لديها  لربوك�صل 
ب�صاأن �ن�صمام تركيا �إىل �لتكتل �لتي بد�أت يف 2005 وو�جهت عر�قيل 
�أك��د وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لرتكي  ع��دي��دة منذ ف��رتة طويلة. م��ن جهته، 
خ�صما  ت�صبح  الأن  ت�صعى  ال  تركيا  �أن  حينها  �أوغ��ل��و  ت�صاو�س  م��ول��ود 

لالحتاد �الوروبي، �إال �أنه ��صتكى من نهج �لتكتل حيال بالده.
 

�أعلنت �ليابان �م�س �نها �أر�صلت طائر�ت مقاتلة �ىل حميط �رخبيل 
طوكيو  ب��ني  �لع�صكري  �حل��ل��ف  وي�صمله  �ل�����ص��ني  م��ع  عليه  م��ت��ن��ازع 
و�لواليات �ملتحدة، بعد �إقالع طائرة بدون طيار من �صفينة �صينية 

يف هذه �ملنطقة.
�ل�صرقي  �ل�صني  �لو�قعة يف بحر  وت�صيطر طوكيو على هذه �جلزر 
بال�صيادة عليها  بينما تطالب بكني  “�صينكاكو”  ��صم  وتطلق عليها 

وت�صميها جزر دياويو.
 2012 منذ  ت��ده��ورت  �الآ�صيويتني  �لقوتني  بني  �لعالقات  وكانت 
وعرب  �جل���زر.  ه��ذه  بع�س  بتاأميم  �ليابانية  �ل��دول��ة  ق��ام��ت  عندما 
�ل��و����ص��ح لليابان يف  �لرئي�س �الم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب ع��ن دع��م��ه 
�ليابانية  �حلكومة  با�صم  �ملتحدث  و�و���ص��ح  �لثنائي.  �خل��الف  ه��ذ� 
�لطائرة  �ق��الع  ح��ادث  �ن  لقاء مع �صحافيني  �صوغا يف  يو�صيهيدي 
و�تهم  بحزم”.  “�حتجت  �ليابان  �ن  موؤكد�  �خلمي�س،  وقع  �مل�صرية 
�ربع  �ليابان  و�ر�صلت  للتوتر.  �جلانب”  �ح���ادي  “بتاأجيج  �ل�صني 
�و�ك�س  ومنظومة  “�ف-15”  ط��ر�ز  من  مقاتالت  بينها  ط��ائ��ر�ت 
�ل�صو�حل  دوري����ات خل��ف��ر  وت��ق��وم  ج���و�.  �مل��ح��م��ول��ة  و�ل��ن��ق��ل  للر�صد 
�لطاقة  وم��و�رد  بال�صمك  �لغنية  �ملنطقة  يف  بالتجول  �لبلدين  من 

�ملحتملة.

عوا�صم

اخلرطوم

طوكيو

بروك�سل

قلق اأوروبي من الفو�صى ال�صيا�صية يف وا�صنطن
•• عوا�صم-وكاالت:

نتاب حلفاء و��صنطن �الأقرب يف �أوروبا قلق متز�يد من �أن توؤدي �لفو�صى 
�إىل تقوي�س �لنفوذ �الأمريكي يف  �ل�صيا�صية �ملتفاقمة يف �لواليات �ملتحدة 
�لعامل، بح�صب �صحيفة و��صنطن بو�صت. ففي �أحاديث �أجرتها �ل�صحيفة 
مع عدد من �لوزر�ء ونو�ب �لربملانات و�لدبلوما�صيني وم�صوؤويل �ملخابر�ت 
�مل�صرتك فيها  �لقا�صم  و�ل�صابقني، كان  �الأوروبيني �حلاليني  و�لع�صكريني 
هو �خلوف من �أن ت�صتنفد �لف�صائح �ملحلية قدرة و��صنطن على �لت�صدي 
ل��ل��ت��ح��دي��ات �ل��ع��دي��دة م��ن رو���ص��ي��ا �إىل �الإره�����اب وح��ت��ى �الأزم����ة م��ع كوريا 
�إنه  �الأوروبية  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  �أحد  م�صوؤول كبري يف  وقال  �ل�صمالية. 
�أو  ترمب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  تدين  �أيديهم معلومات  �إذ� وقعت يف 
د�ئرة معاونيه، فاإنهم �صيمتنعون عن تقا�صمها مع �لواليات �ملتحدة خمافة 
�أن يجنح �لرئي�س �الأمريكي لالنتقام. ور�صم �مل�صوؤولون �الأوروبيون �صورة 
لقارة تعي�س حالة من �لتوتر قبيل �أول جولة خارجية لرتمب ت�صمل زيارة 
�إىل مقر حلف �لناتو يف بروك�صل ولقاء مع بابا �لفاتيكان و�جتماعات مع 
قادة �أوروبيني. وبينما حتا�صر �لبيت �الأبي�س �الأزمات، قال بع�س �مل�صوؤولني 
�إيجاد �ل�صبل �لكفيلة بالعمل مع  �إنهم ال يز�لون عاكفني على  �الأوروبيني 

ترمب رغم �لقلق �لعميق �لذي ي�صتبد بهم ب�صاأن �مل�صتقبل.
ونقلت و��صنطن بو�صت عن ع�صو �لربملان �الأوروبي عن هولند� ماريتجي 
�صاك، قولها �إن �الأمر مقلق، ذلك �أن �لفر�غ �صي�صجع �لنا�س حول �لعامل على 
�نتهاز فر�صة غياب �لواليات �ملتحدة عن �ل�صاحة، يف �إ�صارة �إىل �ال�صطر�بات 
�ل�صيا�صية يف دول �لبلقان �لغربية و��صتخد�م �لرئي�س ب�صار �الأ�صد لالأ�صلحة 

�لكيميائية يف �صوريا كاأمثلة على �الأزمات �لدولية �لر�هنة.

�عتقالت يف مو�جهات مع �لحتلل يف �ل�شفة

حقل األغام دبلوما�صي ينتظر ترامب يف االأرا�صي املقد�صة 

ماكرون يف مايل لتاأكيد االإلتزام الع�صكري الفرن�صي 

اأكرث من 500 اإعالمي لتغطية » قمم الريا�ص «

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�لرئا�صية  عادة ما توفر �جل��والت 
ال�صتعر��س  ف��ر���ص��ة  �الأم��ري��ك��ي��ة 
لكنها  �ل�صيا�صية  و�حلنكة  �ل��ق��وة 
خماطر  ع���ل���ى  �أي���������ص����ا  ت���ن���ط���وي 
دبلوما�صية.  �أل�����غ�����ام  وح�����ق�����ول 
�الأمريكي  ل��ل��رئ��ي�����س  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
دون���ال���د ت��ر�م��ب ف���اإن �ل��ك��ث��ري من 
بانتظاره  �صيكون  �مل��خ��اط��ر  ه���ذه 
يف �لقد�س وبيت حلم يف �الأ�صبوع 

�ملقبل.
ت�صعة  ت�صتمر  ج��ول��ة  ت��ك��ون  وق���د 
لل�صعودية  زي���ار�ت  وتت�صمن  �أي��ام 
و�إ�صر�ئيل و�الأر��صي �لفل�صطينية 
و�لفاتيكان وحلف �صمال �الأطل�صي 
مهمة �صعبة على �أي رئي�س. لكن 
بالن�صبة لرت�مب، �لذي حتا�صره 
ب�صاأن �صلة  �لد�خل  �لت�صاوؤالت يف 
ب��رو���ص��ي��ا و�إق���ال���ت���ه ملدير  �إد�رت�������ه 
م��ك��ت��ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات �الحت������ادي 
جيم�س كومي، فقد تكون �جلولة 
�الأوىل  و�أنها  ال�صيما  �إرهاقا  �أكر 

له منذ توليه من�صبه.
وعد  �النتخابية  حملته  وخ���الل 
�صديق  �أف�صل  يكون  ب��اأن  ت��ر�م��ب 
�أنه  �إىل  �إذ� �نتخب وملح  الإ�صر�ئيل 
�حلكومة  مو��صلة  يف  م�صكلة  ال 
�الإ�صر�ئيلية بناء �مل�صتوطنات على 
�أر����س حمتلة الأنه ال يعترب ذلك 

عقبة �أمام �ل�صالم.
ل��ك��ن م��ن��ذ ت��ول��ي��ه م��ن�����ص��ب��ه غري 
رئي�س  ح���ث  �إذ  �أ���ص��ل��وب��ه  ت���ر�م���ب 
بنيامني  �الإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل��������وزر�ء 
�الأن�صطة  من  �حلد  على  نتنياهو 
بالرئي�س  و�أ����ص���اد  �ال���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
�لفل�صطيني حممود عبا�س خالل 
�ج���ت���م���اع ب��ال��ب��ي��ت �الأب���ي�������س هذ� 
للتقريب  م�صاع  �إط���ار  يف  �ل�صهر 
ب��ني �جل��ان��ب��ني و�إط����الق حماولة 
�أخرى لتحقيق �ل�صالم يف �ل�صرق 

�الأو�صط.
ويبدو من غري �ملرجح �أن يتمكن 
تر�مب من حمل نتنياهو وعبا�س 
بع�صا  بع�صهما  م�����ص��اف��ح��ة  ع��ل��ى 
�ملقد�صة  لالأر��صي  زي��ارت��ه  خ��الل 

يت�صح �إن كان �صائق �الإ�صعاف قام 
بذلك عن عمد.

وك��ال��ة فر�ن�س  م�����ص��ور  وب��ح�����ص��ب 
من  ترجل  �مل�صتوطن  ف��ان  ب��ر���س، 
�ىل  �أدى  ما  �لنار  و�طلق  �صيارته 
من  �ل23  يف  فل�صطيني  م��ق��ت��ل 

�لعمر.
و�أ�صيب م�صور يعمل لدى وكالة 
يف  �الأم��ريك��ي��ة  ب��ر���س  ��صو�صييتد 
�حل���ادث���ة �ل��ت��ي وق��ع��ت يف ح����و�رة، 

جنوب نابل�س.
وو�صل �جلي�س �ال�صر�ئيلي الحقا 
�إىل �ملكان حيث قام بتفريق ح�صود 
�صر�ح  و�ط����ل����ق  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 

�مل�صتوطن يف وقت الحق.
وك���ان �مل��ت��ظ��اه��رون جت��م��ع��و� قرب 
�ملعتقلني  م���ع  ت�����ص��ام��ن��ا  �حل���اج���ز 
�ل�صجون  يف  �ل���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ني 
يخو�صون  �ل���ذي���ن  �ال���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

��صر�با عن �لطعام منذ �صهر.
للحادثة  فيديو  ت�صجيل  و�أظ��ه��ر 
�لطريق  تعرت�س  ��صعاف  �صيارة 
ف��ق��ط ع��ل��ى حماولة  ث�����و�ن  ق��ب��ل 
�حل�صد  �خ����������رت�ق  �مل�������ص���ت���وط���ن 
ب�صيارته. لكن �لت�صجيل ال يظهر 
ما �ذ� كانت �صيارة �ال�صعاف قطعت 
�مل�ص����توطن  �م�����ام  عمد�  �لطريق 

�أم ال.
بث  ت�صجيل  يف  �مل�����ص��ت��وط��ن  وق���ال 
عرب �الإعالم : �حل�صود كانت على 

و�صك قتلي. ر�أيت �ملوت بعيني .
و�أفادت �ل�صرطة �أنه �أدىل ب�صهادته 
معه  �لتحقيق  دون  �صبيله  و�أخلي 

ب�صاأن جرمية �لقتل.
�أ�صخا�س  �أ�صرم  �الأثناء،  هذه  ويف 
�ل��ن��ري�ن يف ج���ر�رة ليال يف قرية 
نابل�س  ق��رب  �لفل�صطينية  بورين 
حائط  على  د�وود  جنمة  ور�صمو� 

قريب وكتبو� عليها �نتقام.
وبح�صب م�صوؤول ملف �ال�صتيطان 
يف �ل�صفة، غ�صان دغل�س، �أظهرت 
ت�����ص��ج��ي��الت ك���ام���ري� �مل���ر�ق���ب���ة �أن 
بهذه  ق��ام��و�  ي��ه��ود  م�صتوطنتني 

�الأعمال.
�لفل�صطينية  �الر������ص����ي  ت�����ص��ه��د 
و��صر�ئيل موجة عنف منذ �الأول 

�أيام  بع�س  يف  �لقد�س  من  للعمل 
�الأ�صبوع.

خطو�ت حذرة
�إىل  ف����ري����دم����ان  ع���ن���دم���ا و�����ص����ل 
�إ�صر�ئيل هذ� �الأ�صبوع كان �أول ما 
فعله هو زيارة �حلائط �لغربي يف 
�أقد�س موقع ي�صمح  �لقد�س، وهو 
تغيري  يف  ب��ال�����ص��الة،  ف��ي��ه  لليهود 

رمزي للربوتوكول �ملعتاد.
زي�����ارة �حلائط  ت���ر�م���ب  وي��ع��ت��زم 
�لغربي �أي�صا وهو �أمر ناأى روؤ�صاء 
ب�صبب  ع��ن��ه  ب��اأن��ف�����ص��ه��م  ���ص��اب��ق��ون 

�حل�صا�صيات �ل�صيا�صية.
�ملدينة  يف  �لغربي  �حل��ائ��ط  ويقع 
�لتي  �ل�صرقية  بالقد�س  �لقدمية 
����ص��ت��ول��ت �إ���ص��ر�ئ��ي��ل يف ح���رب عام 
تعترب  ر���ص��م��ي  وب�����ص��ك��ل   .1967
�ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ملتحدة  �الأمم 
�لقدمية  �مل���دي���ن���ة  �أخ������رى  ودول 
�أر��صي حمتلة  �ل�صرقية  و�لقد�س 
�إ����ص���ر�ئ���ي���ل  ب����زع����م  ت����ع����رتف  وال 

�ل�صيادة عليها.
ونتيجة لذلك فقد رف�صت وز�رة 
�الأم��ري��ك��ي��ة طلبا من  �خل��ارج��ي��ة 
ن��ت��ن��ي��اه��و ال����ص���ط���ح���اب ت���ر�م���ب 
�مل��وق��ع يوم  و�أ���ص��رت��ه عندما ي���زور 

�لتي ت�صتغرق 28 �صاعة كما تبدو 
زمنيا  �أن يحدد جدوال  �حتماالت 
�ل�صالم  حم����ادث����ات  ال���ص��ت��ئ��ن��اف 
يعني  ال  ه��ذ�  لكن  �أي�����ص��ا.  �صئيلة 
دبلوما�صية  ف���خ���اخ  وج�����ود  ع����دم 

�أخرى بانتظاره.
ولعل �أكر هذه �ل�صر�ك ح�صا�صية 
�أو ما لن  هي ما �صيقوله تر�مب، 
يقوله، يف نهاية �ملطاف ب�صاأن وعد 
�النتخابية  ح��م��ل��ة  خ���الل  ق��ط��ع��ه 
تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل 

�أبيب �إىل �لقد�س.
�لعامل  يف  دول����ة  الأي  ت��وج��د  وال 
�صفارة يف �لقد�س الأن و�صع �ملدينة 
ال يز�ل حمل نز�ع يف نظر �ملجتمع 

�لدويل. 
�لقد�س  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  ت�صف  وبينما 
�لقابلة  غ���ري  ع��ا���ص��م��ت��ه��ا  ب���اأن���ه���ا 
�لفل�صطينيون  ي��ري��د  للتق�صيم 
لدولتهم  ع���ا����ص���م���ة  �إق���ام�������������������ة 
�ل�صرقي  �ل�����ص��ط��ر  يف  �مل�صتقبلية 

منها.
و�ختار تر�مب ملن�صب �صفري بالده 
فريدمان،  ديفيد  �إ�صر�ئيل  ل��دى 
وه���و ي��ه��ودي م��ت��دي��ن ي�����ص��ر على 
���ص��رورة ن��ق��ل �ل�����ص��ف��ارة ويخطط 

�الث��ن��ني. وب��دال من ذل��ك �صيكون 
ب�صحبة  �لغربي  �حل��ائ��ط  ح��اخ��ام 

تر�مب.
�خلارجية:  ب��وز�رة  م�صوؤول  وق��ال 
هذه �أكر طريقة مالئمة الإظهار 
�ملوقع  ل��ه��ذ�  �مل��ن��ا���ص��ب  �الح������رت�م 

�ملقد�س.
�صحيفة  م����ع  م���ق���اب���ل���ة  يف  ل���ك���ن 
لنتنياهو  �مل��وؤي��دة  هيوم  �إ�صر�ئيل 
“قد  خ��ط��ط��ه  �إن  ت����ر�م����ب  ق�����ال 
يطلب  ق��د  �أن���ه  �إىل  ومل���ح  تتغري” 
من نتنياهو �أن ي�صاحبه يف حترك 
�صيغ�صب  لكن  نتنياهو  �صي�صعد 

�لفل�صطينيني.
ومن �ملقرر �أن يزور تر�مب عبا�س 
مل���دة ���ص��اع��ة ي���وم �ل��ث��الث��اء يف بيت 
حل��م م��ه��د �ل�����ص��ي��د �مل�����ص��ي��ح و�لتي 
كيلومرت�ت  ب�صعة  بعد  على  تقع 
جنوبي �لقد�س يف �ل�صفة �لغربية 
هناك  �إىل  ي�صل  ول��ك��ي  �مل��ح��ت��ل��ة. 
�أن  ت��ر�م��ب  م��وك��ب  ع��ل��ى  �صيتعني 
�أمني  ت��ف��ت��ي�����س  ن��ق��ط��ة  مي���ر ع���رب 
�إ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ة م�������ص���ددة وح���و�ئ���ط 
خر��صانية مرتفعة تف�صل �ل�صفة 
و�صيكون  �ل��ق��د���س.  ع��ن  �ل��غ��رب��ي��ة 
يف  و�الإ�صر�ئيليون  �لفل�صطينيون 

ت��رق��ب للغة �خل��ط��اب �لتي  ح��ال��ة 
عندما  ت����ر�م����ب  ���ص��ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا 
ي��ج��ت��م��ع م����ع ع���ب���ا����س. ورغ������م �أن 
تر�مب مل يدعم ب�صكل و��صح حل 
يعرب  �أن  �مل��ت��وق��ع  فمن  �ل��دول��ت��ني 
عن تاأييده حلق �لفل�صطينيني يف 

تقرير �مل�صري.
�أن ي�صق طريقه خارج حقل  وبعد 
�الأل���غ���ام �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي ه���ذ� فمن 
ن�صب  ت���ر�م���ب  ي�����زور  �أن  �مل���ق���رر 
�ملحرقة.  ل�����ص��ح��اي��ا  ف��ا���ص��ي��م  ي����اد 
وخ�ص�س تر�مب 15 دقيقة لهذه 
روؤ�صاء  من  �لنقي�س  على  �لزيارة 
�أكر  �أو  ���ص��اع��ة  �أم�����ص��و�  ���ص��اب��ق��ني 

عند �لن�صب.

�عتقالت
�عتقال  �الإ�صر�ئيلي  �أعلن �جلي�س 
�جلمعة  ليل  �ث��ن��ني  فل�صطينيني 
غد�ة مو�جهات يف �ل�صفة �لغربية 
�صهدت مقتل فل�صطيني بر�صا�س 
م�������ص���ت���وط���ن ������ص����ر�ئ����ي����ل����ي. �أح�����د 
��صعاف  ���ص��ي��ارة  ���ص��ائ��ق  �مل��وق��وف��ني 
�لهرب  من  �مل�صتوطن  �صيارة  منع 
من ح�صد من �لفل�صطينيني حاول 
�خرت�ق �صفوفهم ب�صيارة، دون �أن 

�لزيارة  ت�صهد  �أن  �ملقرر  ». ومن  �الأجنبي  �ال�صتثمار  وت�صجيع 
�نعقاد قمة �صعودية - �أمريكية يجري خاللها خادم �حلرمني 
و�لرئي�س  �صعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني 
�لتجارية  �لعالقات  تعميق  �إىل  تهدف  حم��ادث��ات  �الأم��ري��ك��ي 
�لثنائية �لتي من �صاأنها دفع عجلة �لنمو �القت�صادي و�إيجاد 
�لتعاون  تعزيز  �إىل  �إ�صافة  للبلدين  �لعمل  فر�س  من  �ملزيد 

ب�صكل كبري بني �لطرفني يف جمال �الأمن �لعاملي.
�ململكة  �إ���ص��الم��ي��ة يف  دول���ة   50 م��ن  �أك���ر  زع��م��اء  و�صيجتمع 
�لعربية �ل�صعودية بالتز�من مع زيارة رئي�س �لواليات �ملتحدة 
�لواليات  خ���ارج  ل��ه  �الأوىل  �ل���زي���ارة  يف  للمملكة  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�ملتحدة منذ توليه �لرئا�صة. كما �صي�صارك �لرئي�س �الأمريكي 
يف �لقمة �لعربية �الإ�صالمية �الأمريكية خالل زيارته ويلتقي 

•• الريا�ض -وام:  

ق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع���و�د ب��ن ���ص��ال��ح �ل��ع��و�د وزي���ر �لثقافة 
 500 م��ن  �أك���ر  �صت�صتقبل  �ل����وز�رة  �إن  �ل�����ص��ع��ودي  و�الإع����الم 
�إعالمي من خمتلف دول �لعامل لتغطية �لقمم �لثالث �لتي 
�صتنعقد يف �لريا�س خالل �لزيارة �ملرتقبة للرئي�س �الأمريكي 

دونالد تر�مب للمملكة يومي 20 و21 مايو �جلاري.
ونقلت وكالة �الأنباء �ل�صعودية “ و��س “ عن �لعو�د قوله �إن “ 
�ململكة ت�صعى عرب ��صرت�تيجية طموحة �إىل ��صتثمار �الإعالم 
للمتلقي  جديدة  بو�صائط  �حل��دث  نقل  يف  �حلديثة  و�لتقنية 
يف كل مكان �صمن جهودها يف روؤية 2030 �ل�صاعية للنه�صة 
�ململكة  �قت�صاد  تنمية  و�أب���رزه���ا  ك��اف��ة  �مل��ج��االت  يف  �ل�صاملة 

قادة �أكر من 50 دولة عربية و�إ�صالمية لبحث �صبل �لتعاون 
يف مو�جهة تهديد �لتطرف و�الإره��اب �لدويل. كما �صيح�صر 
فخامته قمة قادة دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
�لتي تناق�س ق�صايا �لتجارة و�الأمن و�لعالقات �لثقافية بني 
�ململكة  بني  �مل�صتوى  رفيع  منتدى  �صيعقد  كما  �ل���دول.  ه��ذه 
�لريا�س  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �ل�صعودية  �لعربية 
�أك���ر من  �الأم��ري��ك��ي يح�صره  �لرئي�س  زي���ارة  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
لل�صركات  �لتنفيذيني  �مل��دي��ري��ن  ك��ب��ار  م��ن  �صخ�صية   100
�الأم��ري��ك��ي��ة و�ل�����ص��ع��ودي��ة .. و���ص��ت��ج��ري ف��ي��ه م��ن��اق�����ص��ة فر�س 
�لتجارية الإيجاد فر�س عمل  �مل�صرتك و�ل�صر�كات  �ال�صتثمار 

�إ�صافية و�لدفع ب�صبل �لنمو �القت�صادي للبلدين.
و�ع��ت��رب وزي���ر �ل��ث��ق��اف��ة و�الإع�����الم �ل�����ص��ع��ودي �خ��ت��ي��ار فخامة 

�ل�صعودية  �لرئي�س �الأمريكي دونالد ترمب للمملكة �لعربية 
نابعا من  �أم��ر�  توليه من�صبه  له منذ  ك��اأول حمطة خارجية 
�إدر�كه للمكانة �الإ�صالمية للمملكة و�أهميتها �لدولية وقيمتها 
تعد  حيث  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات  ��صرت�تيجي  كحليف 
هذه �لزيارة دليال على �الحرت�م �لكبري للعالقة �خلا�صة �لتي 
�لبلدين �ل�صديقني و�ملمتدة الأكر من ثمانية عقود.  جتمع 
و�لرئي�س  �ل�صريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  لقاء  �أن  معاليه  وب��ني 
�ل�صيا�صية  �جل��و�ن��ب  يف  �لتفاهم  يعمق  �أن  يتوقع  �الأم��ري��ك��ي 
و�لتجارية و�الأمنية بني �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لواليات 
لالتفاقيات  �لنهائية  �ل�صيغة  وو���ص��ع  �الأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
�لثنائية �لتي �صتقود �لنمو �القت�صادي و�ال�صتثمار وت�صهم يف 

�إيجاد �آفاق جديدة لل�صر�كة بني �لبلدين.

و�ملحور �جلديد �ملعلن �الآخر هو مزيد من �لربط بني 
�ملعاجلة �لع�صكرية و�صيا�صات �لتنمية، وهو ما يدل عليه 
وجود �ملدير �لعام �لوكالة �لفرن�صية للتنمية يف �لوفد، 
تطلبه  م��ا  وه���ذ�  �ل��دول��ة.  برئي�س  حميطون  ق��ال  كما 
�لع�صكرية  �لو�صائل  �ن  ترى  عديدة  �ن�صانية  منظمات 

وحدها لن حتل م�صكلة �عمال �لعنف �لتي تهز مايل.

•• غاو-اأ ف ب:

و�صل �لرئي�س �ميانويل ماكرون �ىل قاعدة غاو يف مايل 
يف �ول رحلة له �ىل �خلارج، �م�س من �جل �إعطاء بعد 
�ربع  منذ  �ملوجودة  لفرن�صا  �لع�صكري  لاللتز�م  جديد 

�صنو�ت ملكافحة �ملتطرفني يف هذ� �لبلد.
وحطت طائرة �لرئي�س �لفرن�صي قبيل �ل�صاعة �لعا�صرة 
بتوقيت غرينت�س، يف مطار غاو حيث ��صتقبله �لرئي�س 
ذلك  بعد  ��صتعر�صا  وق��د  كيتا.  بكر  �ب��و  �بر�هيم  �مل��ايل 
�لقو�ت يف �لقاعدة �لتي �صيم�صي فيها �لرئي�س حو�ىل 

�صت �صاعات وفق برنامج مكثف جد�.
مبكافحة  تتعلق  حم��ادث��ات  وكيتا  م��اك��رون  و�صيجري 
من  �ل�صيا�صي  و�ل�صق  �ل�صاحل  منطقة  وملف  �الره��اب 
وقعت  �لتي  �ل�صالم  التفاقات  �ل�صعب  و�لتطبيق  �مللف 

يف 2015.
��صبوع على توليه مهامه، ال يريد رئي�س  بعد �قل من 
مو��صلة  ع��ل��ى  “ت�صميمه”  ت��اأك��ي��د  �جل��دي��د  �ل���دول���ة 
�ي�صا  �در�جها  �ل�صاحل فح�صب، بل  �اللتز�م يف منطقة 
�نه  �ملانيا. وقال حميطون به  يف �طار تعاون معزز مع 
��صتكمال �لتحرك �لع�صكري با�صرت�تيجية  ينوي �ي�صا 
للعمل  منظمات  ��صال  تطالبه  كما  تنموية،  م�صاعدة 

�الن�صاين.

و�خلارجية  �وروب��ا  وزي��ر�  رحلته  يف  ماكرون  و�صري�فق 
و�ملدير  غ��والر،  �صيلفي  ل��ودري��ان، و�جليو�س  �ي��ف  ج��ان 

�لعام للوكالة �لفرن�صية للتنمية رميي ريو.
�حتجت  بينما  �ل��رح��ل��ة  يف  �صحافيا   25 ي��ر�ف��ق��ه  ك��م��ا 
حو�ىل 15 ر�بطة لل�صحافيني وروؤ�صاء حترير ومنظمة 
�الت�صال  تنظيم  على  �خلمي�س  ح���دود  ب��ال  مر��صلون 
�مل��ر�ف��ق��ني لرئي�س  �ل�����ص��ح��اف��ي��ني  وخ�����ص��و���ص��ا �خ��ت��ي��ار 
�لدولة �ىل مايل. وقال �مل�صدر نف�صه �ن قائد �جليو�س 
 1600 �ىل  �لتحدث  �ي�صا  ينوي  �جل��دي��د  �لفرن�صية 
)���ص��م��ال( يف  غ��او  ق��اع��دة  ج��ن��دي فرن�صي منت�صرين يف 
�طار عملية برخان، و�صي�صتعر�س خمتلف مكونات هذه 
للقو�ت  قاعدة  �كرب  الأنها  غاو  �الليزيه  و�ختار  �لقوة. 

�لفرن�صية �مل�صاركة يف عمليات يف �خلارج.
وقالت م�صادر يف حميط ماكرون �نه يرغب �كر من 
�لرتكيز   )2017-2012( ه��والن��د  فرن�صو�  �صلفه 
�ل���دويل يف مكافحة �الره���اب م��ع �لدول  �ل��ت��ع��اون  على 
�الوروبية �الخرى، وخ�صو�صا �ملانيا �كرب دولة م�صاهمة 

يف بعثة �المم �ملتحدة يف مايل )مينو�صما(.
لتلعب  �ملانيا  فرن�صيا  دفعا  “تريد  فرن�صا  �ن  و��صافت 
�وروب���ا دور� متز�يد� يف ملفات �الم��ن و�ل��دف��اع، مبا يف 
هذه  يف  بحث  وق��د  و�ل�صاحل”.  �فريقيا  ملفات  ذل��ك 

�مل�صاألة �الثنني مع �مل�صت�صارة �الملانية �نغيال مريكل.

وق����ال �الحت�����اد �ل�����دويل مل��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق �الن�����ص��ان �ن 
ع�صكرية”  “حم�س  �فريقيا  يف  �لفرن�صية  �ل�صيا�صة 
ومفرطة يف ذلك، وعليها �ال�صتثمار يف قطاع �حلوكمة 
وم��ك��اف��ح��ة �الف�����الت م���ن �ل��ع��ق��اب ع���رب �إع������ادة توجيه 
م�صاعدتها �حلكومية �ىل �لعد�لة، مدينا م�صتوى غري 

م�صبوق من غياب �المن يف مايل.

الق�صاء ال�صويدي يتخلى عن مالحقة ا�صاجن 
•• �صتوكهومل-اأ ف ب:

�لدعوى  �م�س حفظ  �ل�صويد  �لعامة يف  �لنيابة  �أعلنت 
ويكيليك�س  م��وق��ع  م��وؤ���ص�����س  ب��ح��ق  �الغ��ت�����ص��اب  ب��ت��ه��م��ة 
ق�صائي  ملف  �صفحة  ب��ذل��ك  لتطوي  ����ص��اجن  ج��ول��ي��ان 

م�صتمر منذ �لعام 2010.
و�صرحت �لنيابة يف بيان : قررت �ملدعية �لعامة ماريان 
بحق  �ملفرت�س  �الغت�صاب  بتهمة  �ل��دع��وى  حفظ  ن��اي 
جوليان ��صاجن . وقالت �لنيابة �نها �صتربر هذ� �لقر�ر 
�ل�صاعة  عند  �صتوكهومل  يف  �صيعقد  �صحايف  موؤمتر  يف 
12،00 )10،00 ت غ(. وت�صكل هذه �خلطوة �نت�صار� 
45 ع��ام��ا، �ل���ذي نفى  ل��الأ���ص��رت�يل �ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر 

با�صتمر�ر �التهامات �لتي وجهتها �ليه يف �آب �غ�صط�س 
2010 �صويدية يف �لثالثينات من �لعمر.

و��صاجن الجئ يف �صفارة �الكو�دور يف لندن منذ 2012، 
�وروبية �صدرت  توقيف  �الف��الت من مذكرة  �مل  على 

عن �ل�صويد.
وهو يرى يف ذلك مناورة لت�صليمه يف نهاية �ملطاف �ىل 
وثائق  لن�صره  �ن يالحق  �ملتحدة حيث ميكن  �لواليات 

�صرية ع�صكرية ودبلوما�صية.
�جر�ئية،  تعقيد�ت  وبعد  نوفمرب  �ل��ث��اين  ت�صرين  ويف 
ق�صاة  بح�صور  �ك�����و�دوري  م��دع  ل��ن��دن  يف  �ل��ي��ه  ��صتمع 
�ملدعية و�فقت على  ب��رئ و�ن  �ن��ه  �ك��د  �صويديني. وق��د 

�قامة عالقات جن�صية معه.

م�صروع قانون ياباين ي�صمح لالإمرباطور بالتنحي 
•• طوكيو-رويرتز:

و�فق جمل�س �لوزر�ء �لياباين �م�س على م�صروع قانون ي�صمح لالإمرب�طور 
عر�س  عن  تنازل  �أول  �أم��ام  �لطريق  ليمهد  �لعر�س  عن  بالتخلي  �أكيهيتو 

�الأقحو�ن يف نحو قرنني من �لزمان.
وكان �الإمرب�طور �لبالغ من �لعمر 83 عاما قال يف ت�صريحات علنية نادرة 
�لقيام  عليه  ي�صعب  قد  �ل�صن  يف  �لتقدم  �أن  من  يخ�صى  �إن��ه  �ملا�صي  �لعام 
�لقلب وعولج  لعملية جر�حية يف  �الإمرب�طور قد خ�صع  وكان  بو�جباته. 
لت�صميد  و�خل���ارج  �ل��د�خ��ل  يف  �أكيهيتو  و�صعى  �لربو�صتاتا.  �صرطان  م��ن 
جر�ح �حلرب �لعاملية �لثانية �لتي �ندلعت خالل حكم و�لده �الإمرب�طور 
هريوهيتو وعمل على تقريب �لعائلة �الإمرب�طورية من �ل�صعب. و�صيخلفه 

ويل �لعهد �الأمري ناروهيتو )57 عاما(.
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العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3049  عمايل جزئي
دب��ي جمهول  ف��رع   - �مل��ح��دودة  �لوطني  �مل�صت�صار  / 1-مكتب  عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  قد  �لتوم   عبد�لرحمن حممد�ن  �ملدعي / حممد  �ن  �القامة مبا  حمل 
 80200( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
�ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم  و�لر�صوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم( 
�ملو�فق  �ل���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB168868407AE
2017/5/30 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2921  عمايل جزئي
�القامة  حمل  جمهول  �لتنظيف  خلدمات  ف���ورو�رد  1-فا�صت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / فيلي�صي�صيما نيكانور دوليتي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   3037( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
وحددت   MB171397578AE �ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم  و�لر�صوم  دره��م( 
  ch1.A.1:لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/5/24 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2905  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملمتاز خلدمات �ل�صحن �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  �ن �ملدعي / عرفان �هلل رحمة �هلل  قد 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15133( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
mb171359764ae وحددت لها جل�صة  �ل�صكوى  و�لر�صوم و�مل�صاريف.رقم 
يوم �الحد �ملو�فق 2017/5/28 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3048  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ت�س جال�س وميتل �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / ديني�س كومار ك�صمري �صينغ  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )28166 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB170360176AE �ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم  و�لر�صوم  دره��م( 
لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/6/1 �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�صي  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2115  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  م��وري��د  1-في�صل   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / عمر�ن حممود خان �ح�صان حممود خان  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )9753 درهم( وتذكرة 
�الربعاء  يوم  جل�صة  لها  و�مل�صاريف.وحددت  و�لر�صوم  دره��م(   1000( مببلغ  عودة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 �ل�صاعة   2017/5/31 �مل��و�ف��ق 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/8405  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه/1- بلي�صانت �صتار �لعاملية للمالحة �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �صينغ  تارلوك  �صينغ  �ملدعي/�رجيندير  �ن 
�صينغ  تارلوك  �صينغ  ل�صالح/�رجيندير  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  2017/3/28  يف  بتاريخ  
بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ )63.373( درهم)ثالثة و�صتون �لف وثالثمائة 
وثالثة و�صبعون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق 
من  �ملدعي  و�عفت  �مل�صروفات  من  باملنا�صب  و�لزمتها  �خ��ر  عمل  �صاحب  ل��دى  بالعمل 
ن�صيبه منها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1774  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�هلل حممد علي يو�صف للمقاوالت جمهول حمل �القامة 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �رو���س علي مقبول علي قد   / �ملدعي  �ن  مبا 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   20530( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
  MB167586916AE:2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى(
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/5/25 �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�  �لقا�صي 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2426  عمايل جزئي

دب��ي جمهول حمل  ف��رع   - ����س.ذ.م.م  �لبناء  �ملدعي عليه / 1-توتا�س ملقاوالت  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �مري �ال�صمى حممد نوح حممد نوح قد �أقام عليك �لدعوى 
عوده  وتذكرة  دره��م(   94058( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها 
  mb168934458ae:مببلغ )1000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى
�س   8.30 �ل�����ص��اع��ة   2017/5/24 �مل����و�ف����ق  �الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1818  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-��س �م يف للخدمات �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / بهافي�صيا كومار ماهتو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )17268.5 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb169045461ae  وحددت لها 
جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/13 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1979  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بوديوم )فرع �صركة بوجاتي( �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ح�صن  حممود  ح�صن  منال   / �ملدعي  �ن  مبا 
 3000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   57585( وقدرها  �ملطالبة مب�صتحقات عمالية 
  mb171268626ae:درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�صكوى
مبكتب  ���س   8.30 �ل�صاعة   2017/5/25 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
�لقا�صي لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3146  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-غريب علي لل�صحن جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �حمد  منظور  عرفان  حممد   /
مب�صتحقات عمالية وقدرها )22870 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
لها  وحددت    MB171655565AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
لذ�  �لقا�صي  �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2017/6/1  جل�صة يوم �خلمي�س 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2847  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جلوبال بزن�س �صرفي�صز فور برودكا�صت �آند �يفنتز منطقة 
حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / فر��س نزيه �لفريح قد �أقام 
 258000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
لها  .وح��ددت  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )4000  دره��م( وتذكرة 
 ch1.A.1:جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/13 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2030  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�صام لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / حممد نور �لزمان مياه حممد نورومياه قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )32458 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168668076AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
�س   8.30 �ل�������ص���اع���ة   2017/5/29 �مل����و�ف����ق  �الث����ن����ني  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1719  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-م�صاعده ال�صالح مكيفات �لهو�ء و�الجهزة �لكهربائية و�صيانتها 
�س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �صيد ��صلم حممد قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20883 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB168640133AE  وحددت 
لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/6/1 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3007  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  باتي  جميل  / 1-حممد  عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �القامة مبا �ن �ملدعي / في�صل �قبال كل قد 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   33560( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
  MB170009945AE:2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى(
8.30 �س مبكتب  �ل�صاعة  �ملو�فق 2017/6/1  يوم �خلمي�س  لها جل�صة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�  �لقا�صي 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2716  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بهادرية لنقل �ملو�د �لعامه بال�صاحنات �خلفيفه �س.ذ.م.م جمهول 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  حممد  �صيد  عثمان  حممد   / �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )31988 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB170207855AE/2017:1000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى(
�س   8.30 �ل�������ص���اع���ة   2017/6/13 �مل����و�ف����ق  �ل���ث���الث���اء  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1726  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كولتي تت�س خلدمات �لتنظيف جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �ملدعي / رو�صيل قويروز ديال كروز قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   4726( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB170038951AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/6/1 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/110  عمايل كلي
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ع��ا���ص��م ع��ب��د �مل��ط��ل��ب ع��ب��د�ل��ع��اط��ي ي��و���ص��ف جم��ه��ول حمل 
�أق��ام عليك �لدعوى  �القامة مبا �ن �ملدعي / �صركة د�م��اك �لعقارية ���س.ذ.م.م قد 
من  عليه  للمدعي  �ل�صادر  �جل��دي��د  �لعمل  ت�صريح  بالغاء  �ملطالبة  ومو�صوعها 
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  بروبرتيز  كي  جي  �صركة  ل��دى  بعمله  و�ملتعلق  �لعمل  وز�رة 
�ل�صاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2017/5/30  �لثالثاء  لها جل�صة يوم  و�التعاب.  وحددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch2.E.22:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/554  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�صم�س �جلزيرة لل�صحن جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ غالم �كرب بري بخ�س  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
و�لر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   11202( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB167845856AE �ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم 
فاأنت  ل��ذ�    ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�صاعة   2017/6/12 �ملو�فق  �الثنني 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2243  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ما�صرت  1-�يرتيك   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / ر��صد خان منور خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15983 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB169116225AE �ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم  و�لر�صوم  دره��م( 
  ch1.A.1:لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/5/31 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2149  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كاكتا�س �صيكوريتي �صولو�صان�س �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / هرون كومار �صيفد��صن بيال  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6750( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
 MB168316645AE/2017 �ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم  و�لر�صوم  درهم( 
�س   8.30 �ل�����ص��اع��ة   2017/5/24 �مل����و�ف����ق  �الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�صري مدة �العالن  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1598  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-هيما�صكو �نرتنا�صيونال للخدمات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / حممد بختيار ح�صني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )27379 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB167594084AE  وحددت 
لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/5/25 �ل�صاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�صي 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/638  عمايل جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- د�ر �الهر�م لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
يف    2017/5/2 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة 
�ملدعي  بالز�م  �ل�صيد  �حلق  جاد  حم�صن  ل�صالح/حممد  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى 
عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ )155332 درهم( وبتذكرة �لعودة عينا �و نقد� ما مل 
�لر�صوم و�مل�صاريف ورف�صت ما  يلتحق بخدمة �صاحب عمل �خر وباملنا�صب من 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صالون عماد عي�صى للرجال

رخ�صة رقم:CN 1133487  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة فهد يو�صف حممد �صاحي �ل�صام�صي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عي�صى مبارك علي ر��صد �ملزروعي
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف عماد منري عي�صى

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1
 تعديل ��صم جتاري من/�صالون عماد عي�صى للرجال 

IMAD ISSA GENTS SALON

�ىل/�صالون ناركو�س للرجال     
NARCOS GENTS SALON

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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البورد: اأوروبا تواجه عودة مقاتلني خطريين
•• بروك�صل-رويرتز:

ق��ال ج��ان-ب��ول الب��ورد رئي�س جلنة مكافحة �الإره���اب باالأمم 
تنظيم  ملقاتلي  تدفقا  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �صتو�جه  �أوروب���ا  �إن  �ملتحدة 
و�لذين  و�ل��ع��ر�ق  �صوريا  �نهزمو� يف  �ل��ذي��ن  �الإره��اب��ي  د�ع�����س 
و�أك��ر خربة  �ل�صابقني  �لعائدين  �أكر خطورة من  يعتربون 

باحلروب و�ملعارك.
�ج��ت��م��اع مع  ع��ق��ب  �ل�صحفيني  �إىل  ح��دي��ث  الب����ورد يف  وق���ال 
�أن  �أوروب��ي��ة ُتقدر  �إن ع��دة دول  ب��االحت��اد �الأوروب���ي  م�صوؤولني 
معدالت تدفق �ملقاتلني �لعائدين من مناطق �لنز�عات �زد�دت 

بن�صبة �لثلث خالل �لعام �الأخري.

وم�����ص��ت��وي��ات �ل��ت��ه��دي��د م��رت��ف��ع��ة يف غ���رب �أوروب�����ا ب��ع��د موجة 
هجمات �أ�صفرت عن مقتل �لع�صر�ت خالل �لعامني �الأخريين 
على حماية حدودها.  قدرتها  بالقلق حيال  دول  عدة  وت�صعر 
�لعودة  �إىل  ي�صعون  �لذين  �الأجانب  �ملقاتلني  �إن  وق��ال الب��ورد 
الأوروبا �الآن “�أكر خطورة” بكثري من �لعائدين �ل�صابقني �إذ 

ميلوؤهم �ل�صخط بعد �صنو�ت من �ملعارك.
حمالت  خ��الل  �الأر����ص��ي  من  كبرية  م�صاحات  د�ع�س  وفقدت 
من  �مل��دع��وم��ة  �ل�����ص��وري  �جلي�س  حملة  �صمنها  م��ن  ع�صكرية 
رو���ص��ي��ا وك��ذل��ك ع��م��ل��ي��ات �ل��ف�����ص��ائ��ل �مل�����ص��ل��ح��ة �مل��دع��وم��ة من 

�لواليات �ملتحدة.
وقال البورد هوؤالء �الأ�صخا�س عادة �أكر �لتز�ما بكثري و�أكر 

خربة و�حرت�فا. و�أ�صاف على �لرغم من قيود �ل�صفر، �صيبقى 
لدينا عدد من �ملقاتلني �الإرهابيني �الأجانب �لذين �صيت�صللون 
على �الأرجح عرب �حلدود ويعودون، يعودون �إىل هذه �لدول، 

وبخا�صة مع �صبكات تهريب.
بدرجة  �مل�صاعدة على �حلد  �لقيود جنحت يف  �إن  قال  �أن��ه  �إال 
كبرية من �أعد�د �ملقاتلني �الإرهابيني �الأجانب �لذين ي�صافرون 

لالن�صمام �إىل د�ع�س.
بني  ما  �إن  حكومية  لتقدير�ت  ��صتناد�  �ملتحدة  �الأمم  وتقول 
لي�س  �أجنبي،  �أل��ف مقاتل   30 �ملئة من ح��و�يل  40 و50 يف 
جميعهم من �أوروب��ا، غادرو� بالفعل �أر��صي خا�صعة ل�صيطرة  

د�ع�س.

جو ليربمان مر�صح لرئا�صة )اف بي اآي(
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�صرح �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب �ن جو ليربمان �لذي 
كان مر�صحا دميوقر�طيا ملن�صب نائب �لرئي�س يف �لواليات 
�لتحقيقات  ملكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ي�صبح  الن  مر�صح  �ملتحدة، 
�لفدر�يل )�ف بي �آي(، بعد �إقالة جيم�س كومي. ورد تر�مب 
على �صوؤ�ل عما �ذ� كان �ل�صناتور �ل�صابق �لبالغ من  “بنعم”، 
�ملن�صب.  لهذ�  حظا  �الوف��ر  �ملر�صحني  من  عاما   75 �لعمر 
وياأتي �ختيار رئي�س جديد جلهاز �المن �لفدر�يل يف �أجو�ء 
�صيا�صية متوترة جد� يف و��صنطن. وي�صتبه بان تر�مب عرقل 
عمل �لق�صاء بطلبه من كومي �لتخلي عن حتقيق لالف بي 

�آي يتعلق باحد م�صت�صاريه �ل�صابقني مايكل فلني.

•• كراكا�ض-اأ ف ب:

�مل��ت��ح��دة �صربة  وج��ه��ت �ل���والي���ات 
�ل���رئ���ي�������س  ف�����ري�����ق  �ىل  ق����ا�����ص����ي����ة 
ن��ي��ك��وال���س م������ادورو ب���اإدر�ج���ه���ا يف 
الئحتها �ملالية �ل�صود�ء ثمانية من 
�لعليا  �لفنزويلية  �ملحكمة  �ع�صاء 
بتهمة تاأجيج �الزمة �ل�صيا�صية يف 
�صلطة  �إ�صعاف  م��ن خ��الل  �ل��ب��الد 

�لربملان.
�المريكي  �خل����ز�ن����ة  وزي�����ر  وق�����ال 
���ص��ت��ي��ف��ن م��ن��وت�����ص��ني يف ب���ي���ان، �ن 
�لو�صع  “فاقمو�  �لق�صاة  ه���وؤالء 
م���ن خ����الل ت��دخ��ّل��ه��م �مل�����ص��ت��م��ر يف 

�ل�صلطة �لت�صريعية«.
جمدت  �ل����ع����ق����وب����ات،  ومب�����وج�����ب 
للق�صاة  �مل���ح���ت���م���ل���ة  �الر�������ص������دة 
�ملحكمة  رئي�س  ومنهم  �لثمانية، 
�لواليات  يف  �ل��ع��ل��ي��ا،  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
�لقيام  باإمكانهم  يعد  ومل  �ملتحدة 

بعالقات جتارية مع �مريكيني.
�لرئي�س  و���ص��ف  �خ���رى،  م��ن جهة 
�الأمريكي دونالد تر�مب �خلمي�س 
�الزمة �ل�صيا�صية يف فنزويال باأنها 
ع���ار ع��ل��ى �الإن�����ص��ان��ي��ة ، م��ع��ت��رب� �ن 
�ل��ذي ي�صهد  �لبلد  �لو�صع يف ه��ذ� 
موجة من �لتظاهر�ت و�لعنف هو 

�ال�صو�أ منذ عقود.
��صفه بالقول  ت��ر�م��ب ع��ن  و�ع���رب 
وي�صبعون،  ي��اأك��ل��ون  ال  �ل��ن��ا���س  �ن 
هناك  ط��ع��ام.  لديهم  لي�س  �لنا�س 
ما  كل  �صنفعل  �لعنف.  �لكثري من 
للقيام  معا  و�صنعمل  �صروري،  هو 
يف  للم�صاعدة  مطلوب  هو  ما  بكل 
�إيجاد حل لذلك ما يحدث هو يف 

�حلقيقة عار على �الإن�صانية .

ودع������ت ف��رن�����ص��ا م����ن ج��ه��ت��ه��ا �ىل 
“وقف �عمال �لعنف” و�ىل �لقيام 
دولية  �و  �ق��ل��ي��م��ي��ة  “و�صاطة  ب 
تلقى  جهته،  من  بالثقة«.  جديرة 
�لرئي�س  دع���م  �خل��م��ي�����س  م�����ادورو 
�لرو�صي فالدميري بوتني. وذكرت 
يف  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
يف  �صدد  �لرو�صي  �لرئي�س  �ن  بيان 
�ل�صعب  حق  “على  هاتفي  �ت�صال 
م�صريه  �خ���ت���ي���ار  يف  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي 
خ���ارج���ي، يف مو�جهة  ت��دّخ��ل  ب��ال 
�ل���ق���وى �مل��ت��ط��رف��ة �مل���دع���وم���ة من 
�تهم  �خ���رى،  جهة  م��ن  �خلارج”. 
زعيم �ملعار�صة �لفنزويلية �نريكي 
�خلمي�س  �ل�����ص��ل��ط��ات  ك��اب��ري��ل��ي�����س 

�أال  2020. ما يريدونه هو  حتى 
م�صري�  �ملتحدة،  �المم  �ىل  �أذه���ب 

�ىل �ن �ل�صلطات حتتجزه.
حلقوق  �ل�������ص���ام���ي  �مل����ف����و�����س  رد 
�الن�������ص���ان زي����د رع����د �حل�����ص��ني، يف 
�آمل  بالقول:  تويرت  على  تغريدة 
ت��ك��ون م�����ص��ادرة ج���و�ز �صفر  يف �ال 
�نريكي كابريلي�س تدبري� �نتقاميا 
�صيلتقيني غد� يف �المم  الأن��ه كان 
�حلادثة  ه��ذه  �عقاب  ويف  �ملتحدة. 
يف �مل����ط����ار، ع�����اد ك��اب��ري��ل��ي�����س �ىل 
للم�صاركة يف م�صرية �ىل  كر�كا�س 
وز�رة �لد�خلية يف و�صط �لعا�صمة. 
وق������د �ع���رت����ص���ت���ه���ا ق������وى �الم����ن 
ب��ال��غ��از �مل�����ص��ي��ل ل��ل��دم��وع �ل����ذي رد 

�ل��ب��الد، حيث  مبنعه م��ن م��غ��ادرة 
�لتي  �لتظاهر�ت  موجة  تتو��صل 
ت����رت�ف����ق م����ع �ع����م����ال ع���ن���ف �صد 
�حلكومة. وكان كابريلي�س �ملر�صح 
�لرئا�صية  �النتخابات  �ىل  �ل�صابق 
�صد  طفيف  ب��ف��ارق  خ�صرها  �ل��ت��ي 
�صيتوجه  للدولة،  �حلايل  �لرئي�س 
�صرق  )�����ص����م����ال  ن����ي����وي����ورك  �ىل 
�ملفو�س  للقاء  �ملتحدة(  �ل��والي��ات 
�الن�صان يف �المم  �ل�صامي حلقوق 
�ملتحدة زيد رعد �حل�صني �جلمعة. 
�صبكات  ع����رب  ك��اب��ري��ل��ي�����س  وق������ال 
�أبلغوين  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل 

باإلغاء جو�ز �صفري. 
���ص��ف��ري �صالح  ج����و�ز  �ن  و�أ����ص���اف 

�حلجارة  بر�صق  �ملتظاهرون  عليه 
وقناين �ملولوتوف.

�ل���ذي ال  �ملعار�صة  و�ع��ل��ن حت��ال��ف 
�ل�صغط على م��ادورو، عن  يخفف 
عقد جتمعات للمو�طنني �جلمعة 
وع����ن ي����وم حت����رك وط���ن���ي جديد 

�ل�صبت.
�الول  م���ن���ذ  ف����ن����زوي����ال  وت�����و�ج�����ه 
م����ن ن���ي�������ص���ان �ب����ري����ل م���وج���ة من 
�لتي  �لعنف  و�أع��م��ال  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
قتيال.   44 ح�����ص��ي��ل��ت��ه��ا  ب����ات����ت 
�ل�صابقة  �ملوجة  ح�صيلة  وتخطت 
من �الحتجاجات �صد مادورو بني 
فرب�ير ومايو 2014، كما ذكرت 

�لنيابة �لعامة.

وا�صنطن تدرج ق�صاة فنزويليني بالالئحة ال�صوداء

للقو�ت �الإ�صافية.
ي�����ص��ت��غ��رق فيه  �ل����ذي  �ل���وق���ت  ويف 
جمع �لقو�ت �لالزمة لبدء عملية 
ن�صر تابعة لالأمم �ملتحدة يف موقع 
ما عدة �أ�صهر عادة، كان لز�ما على 
�أي�صا  تتعامل  �أن  �لدولية  �ملنظمة 
و�صعتها  �لتي  �لبريوقر�طية  مع 
ح���ك���وم���ة ج���ن���وب �ل���������ص����ود�ن ومع 

عزوفها عن �لتعاون.

•• جنيف-رويرتز:

حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال 
�لقو�ت  �إن  �جلمعة  �م�س  �الإن�صان 
�ل�صود�ن  جنوب  حلكومة  �ملو�لية 
114 م��دن��ي��ا ع��ل��ى �الأق����ل  ق��ت��ل��ت 
د�خ���ل وح���ول ب��ل��دة ي��ي ب��ني يوليو 
ك���ان���ون  وي���ن���اي���ر   2016 مت������وز 
�لثاين 2017 ف�صال عن �رتكاب 
�أعمال �غت�صاب ونهب وتعذيب مل 

يتم �إح�صاوؤها.
�لذي  �لتحقيق  ع��ن  تقرير  وق���ال 
�أجرته �الأمم �ملتحدة �إن �لهجمات 
�لوح�صية  م���ن  ب���درج���ة  �رت���ك���ب���ت 
ل��ل��ف��زع، وه��ي كما يف باقي  م��ث��رية 
�أبعاد�  لها  �أن  يبدو  �لبالد،  �أنحاء 

عرقية.
و�أ����ص���اف �ل��ت��ق��ري��ر ه���ذه �حل���االت 
ت�����ص��م��ل ه���ج���م���ات ع���ل���ى ج����ن����از�ت 
�ملدنيني  ع��ل��ى  ع�����ص��و�ئ��ي��ا  وق�����ص��ف��ا 
�جلن�صي  �ل���ع���ن���ف  م����ن  وح��������االت 
وي�صمل  و�ل��ف��ت��ي��ات  �ل��ن�����ص��اء  ���ص��د 
ذل��ك ه��ارب��ات م��ن �ل��ق��ت��ال وغالبا 

م���ا �رت��ك��ب��ت �أم�����ام �أف�����ر�د عائالت 
�ل�صحايا.

و�ندلع �لقتال عندما طارد �جلي�س 
�ملو�يل  �ل�صود�ن  لتحرير  �ل�صعبي 
�ل�صابق  نائبه  كري  �صلفا  للرئي�س 
ري���ك م�صار  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  وخ�����ص��م��ه 
موؤيديه  م��ن  �صغرية  وجم��م��وع��ة 
جوبا  �لعا�صمة  من  هربهم  �أث��ن��اء 
ب��اجت��اه ج��ن��وب غ���رب �ل��ب��الد عرب 

بلدة يي و�إىل �لكوجنو �ملجاورة.
مطاردة  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ص���ار 
م�����ص��ار ب����د�أت م��رح��ل��ة م��ن �لعنف 
�ال�صتو�ئية  منطقة  يف  �ل�����ص��دي��د 
حملية  �����ص����ر�ع����ات  ع������دة  و�����ص����ط 

خ�صو�صا يف يي.
للقيود  ن��ظ��ر�  �ل��ت��ق��ري��ر  وج����اء يف 
�ملتحدة  �الأمم  ت���و�ج���ه���ه���ا  �ل���ت���ي 
ف���اإن ع��دد �حلاالت  �ل��دخ��ول  على 
�صغري�  ج��زء�  يكون  رمب��ا  �ملوثقة 
بالفعل.  �رت��ك��ب��ت  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  م��ن 
�الإن�صان  ح��ق��وق  �ن��ت��ه��اك��ات  بع�س 
و�الن��ت��ه��اك��ات �ل��ت��ي �رت��ك��ب��ت د�خل 
جر�ئم  �إىل  ت�صل  ق��د  ي��ي  وح���ول 

�جلي�س  ق������ادة  جل��م��ي��ع  �أو�م����������ره 
�جلنود  مل��ع��اق��ب��ة  ي���ي  يف  �ل�����ص��ع��ب��ي 
�أ�صا�س  على  عنفا  يرتكبون  �لذين 

�جلن�س.
�ل��ف��و���ص��ى ع��ل��ى جنوب  وه��ي��م��ن��ت 
�ل�صود�ن منذ حتول �خلالف بني 
م�����ص��ار وك���ري �إىل ن����ز�ع م�����ص��ل��ح يف 

دي�صمرب كانون �الأول 2013. 
�ملتحدة  �الأمم  حتقيقات  و�أظهرت 
جماعي  �غت�صاب  ج��ر�ئ��م  �رت��ك��اب 
على م�صتوى كبري وتطهري عرقي 
ف�����ص��ال ع���ن �ن��ت�����ص��ار �مل���ج���اع���ة يف 

�الآونة �الأخرية.
و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن يي �ملتنوعة 
عرقيا كان يعمها �لهدوء �إىل حد 

كبري.
�أ�صهر  ثمانية  ح���و�يل  وب��ع��د  ه���ذ� 
من مو�فقة جمل�س �الأمن �لدويل 
ع��ل��ى ن�����ص��ر ق����وة �إ���ص��اف��ي��ة حلفظ 
�ل�صالم قو�مها �أربعة �آالف جندي 
�لدفعة  ب���د�أت  �ل�����ص��ود�ن  يف جنوب 
عر�قيل  و����ص���ط  ت���ت���و�ف���د  �الأوىل 

بريوقر�طية و�صعتها �حلكومة.

�الإن�صانية  ���ص��د  ج��ر�ئ��م  �أو  ح���رب 
�لتحقيقات.  م��ن  �مل��زي��د  وت�صتلزم 
دوميك  �صانتو  �ل��ك��ول��ون��ي��ل  وق���ال 
با�صم جي�س جنوب  �ملتحدث  �صول 
�جلمعة  �ليوم  ل��روي��رتز  �ل�صود�ن 

�إن �لتقرير ال �أ�صا�س له.
�الأوىل  �مل���رة  لي�صت  ه���ذه   : وق���ال 
�ملتحدة  �الأمم  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ه��م  �ل��ت��ي 
�جلي�س �ل�صعبي لتحرير �ل�صود�ن 
�أعد�ء  �أننا  وحتاول ت�صويرنا على 

�ل�صعب.
لتحرير  �ل�صعبي  �جلي�س  و�أو�صح 
�ملوؤ�ص�صات  �أك��رب  �أح��د  هو  �ل�صود�ن 
ي�صم  وه���و  �ل��ب��الد  يف  �لع�صكرية 
�خللفيات.  خمتلف  من  �أ�صخا�صا 
�جلي�س  ي�����ذه�����ب  �أن  مي����ك����ن  ال 
بكامله  �ل�صود�ن  لتحرير  �ل�صعبي 
�أن  يجب  �مل��و�ط��ن��ني...  ليغت�صب 
�أو  ر�أي��ن��ا جنديني  ت��ك��ون حم���ددة. 
ث���الث���ا م���ن �جل��ي�����س �ل�����ص��ع��ب��ي يف 
�ملوقع �لفالين يرتكبون �جلر�ئم 

�لفالنية.
�أ�صدر  �لرئي�س  �إن  دوم��ي��ك  وق��ال 

�ل�صود�ن  ج��ن��وب  ت��وج��د يف  و�ل��ت��ي 
عام  �ل�����ص��ود�ن  ع��ن  ��صتقالله  منذ 
2011. و�نزلقت �لدولة يف حرب 
�أهلية بعد �أن �أقال كري نائبه م�صار 

يف 2013.
�الأمن  ملجل�س  ج��وت��ريي�����س  وق����ال 
يف ت��ق��ري��ر �ط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه روي���رتز 
�أم�س �الأول �خلمي�س “بد�أ... ن�صر 
�أفر�د من عنا�صر �ملوجة �الأوىل” 

ع��ل��ى ن�����ص��ر �ل���ق���وة �الإ����ص���اف���ي���ة يف 
�لقتال  �أي��ام من  �آب بعد  �أغ�صط�س 
�مل��ك��ث��ف يف �ل��ع��ا���ص��م��ة ج���وب���ا بني 
�لقو�ت �ملو�لية للرئي�س �صلفا كري 
�ل�صابق  لنائبه  �لد�عمة  و�ل��ق��و�ت 

ريك م�صار.
و�ل�����ق�����وة ج�����زء م����ن ب���ع���ث���ة حفظ 
�ملتحدة  ل����الأمم  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ص��الم 
و�ملعروفة �خت�صار� با�صم يومني�س 

وق���������ال �الأم�����������ني �ل������ع������ام ل������الأمم 
�مل��ت��ح��دة �أن��ط��ون��ي��و ج��وت��ريي�����س يف 
�لقوة  و�صع  ب�صاأن  �صهري  تقرير 
 13 نحو  تو�جه  �لتي  و�لعر�قيل 
�ألف جندي منت�صرين بالفعل على 
�الأر�س “�لو�صع يف �لبالد تدهور 

بوترية �صريعة«.
وك�������ان جم���ل�������س �الأم��������ن �ل������دويل 
�مل��ك��ون م��ن 15 ع�����ص��و� ق��د و�فق 

قوة �لأمم �ملتحدة �جلديدة تو�جه عر�قيل 

قوات حكومية تقتل 114 مدنيًا يف جنوب ال�صودان

•• اثينا-اأ ف ب:

تق�صف جديدة طالب  �ج��ر�ء�ت  �ليوناين  �لربملان  �أق��ر 
�ل���دويل لقاء  �لنقد  �الأوروب�����ي و���ص��ن��دوق  بها �الحت���اد 
�لقرو�س  م��ن  ج��دي��دة  �صريحة  ع��ل��ى  �ل��ب��الد  ح�����ص��ول 
�لبنود  �ق��ر�ر  �ل��دي��ون. ومت  �أم��ل تخفيف  �لدولية على 
�لرئي�صية للقانون �لتي تت�صمن �قتطاعات جديدة يف 
ب�صيطة  بغالبية  �ل�صر�ئب،  يف  وزي��ادة  �لتقاعد  رو�ت��ب 
من �لتحالف �حلكومي متثلت ب153 �صوتا من حزب 
�لك�صي�س  �حلكومة  رئي�س  بزعامة  �لي�صاري  �صرييز� 
 128 ���ص��وت  بينما  �ليميني،  �أن��ي��ل  وح���زب  ت�صيرب��س 
�صد هذه �الجر�ء�ت، بح�صب ما �أعلن �أحد نو�ب رئي�س 
ك��ربى م��ن نو�ب  �مل��ق��اب��ل، �صوتت غالبية  �ل��ربمل��ان. يف 
�الح�����ز�ب �الخ����رى ك��ال��دمي��وق��ر�ط��ي��ة �جل���دي���دة ميني  •• بكني-اأ ف ب:

كوريا  من  موفد�  جينبينغ  �صي  �ل�صيني  �لرئي�س  �أبلغ 
باإعادة  ي��رغ��ب  �أن����ه  �م�����س  �جل��ن��وب��ي��ة 
بلديهما  بني  طبيعتها  �إىل  �لعالقات 
�ل����ت����وت����ر�ت ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ن�صر  ب���ع���د 
�المريكية  �ل������درع   ، ث����اد  م��ن��ظ��وم��ة 
�ملتطورة �مل�صادة لل�صو�ريخ، يف كوريا 
�لكوري  �ل��رئ��ي�����س  وك����ان  �جل��ن��وب��ي��ة. 
يل  مبعوثه  �أر���ص��ل  �جل��دي��د  �جلنوبي 
خطوة  يف  �ل�����ص��ني  �إىل  ه���اي-����ص���ان 
بني  �خل����الف����ات  �إىل جت�����اوز  ت���ه���دف 
باالنتخابات  ف�����وزه  ع��ق��ب  �ل��ب��ل��دي��ن 
�الأ����ص���ب���وع �مل���ا����ص���ي. وق����ال ���ص��ي لدى 
بكني  يف  �ل��ك��وري  �مل��ب��ع��وث  ��صتقباله 
�جلنوبية  ك��وري��ا  م��ع  بالعمل  ن��رغ��ب 
حققناها  �لتي  �لنتائج  على  للحفاظ 

ب�صعوبة، و�لتعاطي مع �لنز�عات ب�صكل 
�جلنوبية  �ل�صينية-�لكورية  �ل��ع��الق��ات  و�إع����ادة  ج��ي��د، 
�صيفه  �ىل  متوجها  و�أ���ص��اف  �لطبيعي.  م�صارها  �إىل 
�مل�صائل  ب�صاأن  �الت�صاالت  لتكثيف  �ل�صني  �إىل  زيارتك 
�لرئي�س  �أن  تظهر  �لثنائية  بالعالقات  �ملتعلقة  �لهامة 

•• بوداب�صت-اأ ف ب:

�أخ��ذ رئي�س �ل��وزر�ء �ملجري فيكتور �ورب��ان على �الحتاد 
تق�صي  �ل��ت��ي  �خل��اط��ئ��ة  ��صرت�تيجيته  �م�����س  �الأوروب�����ي 

عقوبات  ب��ف��ر���س  ح��ك��وم��ت��ه  ب��ت��ه��دي��د 
ع��ل��ي��ه��ا، ب�����ص��ب��ب �ن���ت���ق���اد�ت ع��ل��ى �صلة 

باحرت�م �حلريات يف �ملجر.
�الربعاء  �الوروب��ي  �لربملان  و�ف��ق  وقد 
ف��ر���س عقوبات على  �ج���ر�ء  ب��دء  على 
يف  �ل��ر�ه��ن  �لو�صع  �ن  معترب�  �مل��ج��ر، 
النتهاك  و��صحا  خ��ط��ر�  ي�صكل  �مل��ج��ر 
لالحتاد.  �ال���ص��ا���ص��ي��ة  ل��ل��ق��ي��م  خ��ط��ري 
�الحتاد  يف  �صابقة  �الج����ر�ء  و���ص��ي��ك��ون 

�الوروبي.
و�ع��ت��رب �ورب����ان �ن ه��ذ� �ل��ق��ر�ر �لذي 
�لنو�ب  ثلث  ح��و�ىل  �ي�صا  عليه  و�ف��ق 
حزب  كتلة  يف  �ملحافظني  �الأوروب��ي��ني 

�ل�صعب �الأوروبي ميني �لتي ينتمي �ليها �لنو�ب �ملجريون 
حلزب �ورباِن، يثبت �ن كل �ل�صيا�صة �الأوروبية فا�صدة .

�لدول  �نها  بروك�صل،  لي�صت  �وروب���ا  �ن  �ورب���ان  و�أ���ص��اف 
عنها  و�مل�������ص���وؤول���ون  �مل���وؤ����ص�������ص���ات  ك���ان���ت  و�ذ�  �الأمم... 
مثري  �الأم������ر  ه����ذه  ف����ان  �الأمم،  �ل������دول  ي���ح���رتم���ون  ال 
لالإحباط... هم يعتمدون علينا ولي�س �لعك�س، وجممل 
ه��ذه �مل��ق��ارب��ة خ��ط��اأ، وق���ر�ر �ل��ربمل��ان �الوروب����ي ه��و �صمة 

على  ين�صان  �لقانون  من  بندين  ل�صالح  و�ل�صيوعيني 
�صريبة  وخف�س  للنو�ب  �ل�صريبية  �الم��ت��ي��از�ت  �لغاء 
�لقيمة �مل�صافة على �لتجهيز�ت �لزر�عية من 24 �ىل 
نازية  �لفجر �جلديد  ن��و�ب ح��زب  مل يح�صر   .13%
�حد  قيام  �إث��ر  ��صتبعادهم  بعد  �لربملان  جل�صة  جديدة 
�ملجل�س  قاعة  يف  �ليمني  م��ن  نائب  مب�صايقة  نو�بهم 

�لثالثاء.
�إق��ر�ر �لقانون وبينما كان ت�صيرب��س  قبل �صاعات على 
�ج��ر�ء�ت جديدة،  ل�صالح  �لت�صويت  �ىل  �لنو�ب  يدعو 
�ندلعت مو�جهات �مام جمل�س �لنو�ب مل ت�صتمر �صوى 
دقائق. على هام�س تظاهرة بناء على دعوة من �لنقابات، 
ر�صقت جمموعة من �ل�صباب زجاجات حارقة على قو�ت 
مكافحة �ل�صغب، بح�صب �صور ن�صرها تلفزيون �صكاي، 

وردت �ل�صرطة باإطالق �لغاز �مل�صيل للدموع.
و�أك��د يل  �أهمية كبرية لعالقاتنا.  و�إد�رت��ه يولون  مون 
على  �ل�صيني  للرئي�س  �متنانه  نقل  منه  �أن مون طلب 
برقية �لتهنئة �لتي �أر�صلها له بعد �النتخابات. و�صاءت 
�لعالقات بني �لبلدين خالل �الأ�صهر 
�لقليلة �ملا�صية �ثر ن�صر منظومة ثاد 
�ل��دف��اع��ي��ة يف ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة �لتي 
ت�صكل خ��ط��ر� على  �أن��ه��ا  ب��ك��ني  ت���رى 
�إىل  ثاد  وتهدف  �لع�صكرية.  قدر�تها 
�لتي  �ل�صمالية  كوريا  تهديد�ت  ردع 
�ل�صني  �أن  �إال  ن��ووي��ا.  �صالحا  متلك 
خلل  �إىل  ���ص��ت��وؤدي  �ملنظومة  �أن  ت��رى 
يف �لتو�زن �الأمني للمنطقة. وحتدث 
مع  هاتفيا  م��ون  �ل��ي�����ص��اري  �لرئي�س 
�صي �الأ�صبوع �ملا�صي، و�تفق �لرئي�صان 
على �أن نزع �صالح بيونغ يانغ �لنووي 
�لطرفني،  ب���ني  م�صرتك”  “هدف 
بح�صب ما �أفاد متحدث با�صم �لرئي�س 
�ل���ك���وري �جل���ن���وب���ي. وت�����ص��اع��دت حدة 
�لتوتر يف �ملنطقة مع �إطالق بيونغ يانغ �الأحد ما يبدو 
�أنه �ل�صاروخ �الأطول مدى �لذي متلكه. وعقد جمل�س 
�لثالثاء  مغلقا  �جتماعا  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابع  �الأم��ن 

ملناق�صة ت�صديد �لعقوبات على كوريا �ل�صمالية.

�صيا�صة خاطئة. ورفعت �ملفو�صية �الوروبية نربتها �ي�صا 
�بريل  ني�صان  �و�خ���ر  يف  فتحت  عندما  ب��ود�ب�����ص��ت،  �صد 
�الأجنبية،  �جلامعات  ح��ول  قانونها  خ��رق  بتهمة  �ج��ر�ء 
وه��ذه و�ح��دة من �ملبادر�ت �لتي حتمل على �لتخوف يف 
حلكومة  ت�صلطي  ميل  م��ن  بروك�صل 
فيكتور �وربان �لتي تتوىل �حلكم منذ 

.2010
وي��ه��دد �الحت���اد �الوروب���ي �ي�صا بفتح 
�ج����������ر�ء�ت ����ص���د �مل���ج���ر وب����ول����ن����د� يف 
�لقانون  خ��رق  بتهمة  يونيو  ح��زي��ر�ن 
��صتقبال  رف�����س  يف  ����ص��ت��م��رت��ا  م��ا  �ذ� 
طالبي �للجوء من �يطاليا و�ليونان، 
ك��م��ا ت��ف��ر���س ذل���ك خ��ط��ة �وروب���ي���ة يف 

.2015
م�صاألة  �ن  �جل��م��ع��ة  �ورب�����ان  و�ع���ت���رب 
�لهجر�ت هذه هي و�حد من �الأ�صباب 
�حلقيقة لالنتقاد�ت �لتي نتعر�س لها 
حاليا، متهما جمموعة م�صالح باأنها تريد �إدخال مئات 
�الالف وبالتايل مليون ون�صف مليون �جنبي يف �الحتاد 
�ل��ذي يعار�س  �ل���وزر�ء  �الوروب���ي كل �صنة. و�تهم رئي�س 
���ص��ر�ح��ة و���ص��ول م��ه��اج��ري��ن ي��ه��ددون ك��م��ا ق���ال �لهوية 
�الأمريكي  �صورو�س،  جورج  �مللياردير  جمدد�  �الأوروبية، 
�أعد، ومول جزئيا ونظم ما ي�صفه  باأنه  �ملجري �الأ�صل، 

باأنه �صيا�صة موؤيدة للمهاجرين يف �وروبا.

الربملان اليوناين ي�صوت على اجراءات تق�صف جديدة 

ال�صني تعتزم حت�صني العالقات مع كوريا اجلنوبية

اوربان : االحتاد االأوروبي يخطىء بتهديد املجر 

توا�صل الت�صويت بانتخابات 
اإيران وخامنئي يو�صي باالإ�صالح

•• طهران-وكاالت:
�نت�صار  بعد  للبالد  �لثامن  �لرئي�س  �إي��ر�ن الختيار  �لت�صويت يف  يتو��صل 
�جلمهورية  مر�صد  �أو���ص��ى  بينما  �ملا�صي،  �لقرن  �صبعينيات  نهاية  �ل��ث��ورة 
�الأ�صلح  و�نتخاب  بامل�صاركة  �لناخبني  خامنئي  علي  �إي��ر�ن  يف  �الإ�صالمية 
�ملحلي،  بالتوقيت  �صباحا  �لثامنة  �ل�صاعة  �الق��رت�ع  مر�كز  وفتحت  لهم. 
لن  �لنتائج  لكن  �ملحلي،  بالتوقيت  م�صاء  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  تغلق  �أن  على 

ت�صدر قبل �ليوم �ل�صبت �أو غد� �الأحد.
�قرت�ع  �أل��ف مركز   63 يف  م�صجلني  ناخب  مليون   65 من  الأك��ر  ويحق 
�الإدالء باأ�صو�تهم يف هذه �النتخابات �لتي يتناف�س فيها كل من مر�صح تيار 
�العتد�ل و�الإ�صالح �لرئي�س �حلايل ح�صن روحاين �لطامح لوالية رئا�صية 

ثانية، مقابل مر�صح �لتيار �ملحافظ �إبر�هيم رئي�صي.
موظف  مليون  ون�صف  مليون  نحو  �أن  �الإير�نية  �لد�خلية  وز�رة  و�أعلنت 
�لد�خلية  فيهم مر�قبون من  �النتخابية مبا  �لعملية  �صري  على  ي�صرفون 

وجمل�س �صيانة �لد�صتور ومر�قبون ميثلون �ملر�صحني. 
بامل�صاركة  �إي��ر�ن علي خامنئي مو�طنيه  �أو�صى مر�صد �جلمهورية يف  وقد 
هذه  �إن  خامنئي  وق��ال  لهم.  �الأ�صلح  و�نتخاب  �لرئا�صية،  �النتخابات  يف 
�النتخابات حتمل �أهمية خا�صة الأنها حتدد م�صتقبل �لبالد و�صري �لعملية 
يحقق  �أن  �لنا�س  �صينتخبه  من  على  يتوجب  �أن��ه  موؤكد�  فيها،  �ل�صيا�صية 
حد  على  ظروفهم  حت�صن  �لتي  �خلدمات  �صتى  لهم  ويقدم  �أهد�فهم  لهم 

تعبريه.
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املال والأعمال

اقت�صادية دبي تطور معيارا الإ�صعاد املتعاملني االأول عامليا
•• دبي -وام:  

�أعلنت �قت�صادية دبي تطوير " �أول 
�ملتعاملني"  �إمار�تي الإ�صعاد  معيار 
م�صتوى  على  نوعه  من  �الأول  هو 
�لعامل بالتعاون مع هيئة �الإمار�ت 

للمو��صفات و�ملقايي�س.
ياأتي تطوير معيار �إ�صعاد �ملتعاملني 
جت�صيد� لروؤية �لقيادة �لر�صيدة يف 

وتطوير  �ل�صعادة  جم��ال  يف  دولية 
على  بال�صعادة  متخ�ص�صة  جو�ئز 

�مل�صتويني �ملحلي و�لدويل.
�مل���دي���ر  ح�������ص���ن  ع���ب���د �هلل  وق��������ال 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع �خل����دم����ات 
توؤكد  دب��ي  �قت�صادية  �إن  �مل�صاندة 
�صعيها  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  م���ن خ����الل 
�ملتعاملني  �صعادة  لتحقيق  �لد�ئم 
تطوير  خالل  من  فئاتهم  بجميع 

�لعربية �ملتحدة على وجه �لعموم.
�صمان  �إىل  �جلديد  �ملعيار  يهدف 
�إ�صعاد �ملتعاملني يف جميع �لدو�ئر 
حجمها  ب���اخ���ت���الف  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات 
عملياتها  تعقيد  وم��دى  وجمالها 
�ملتعاملني  �إ����ص���ع���اد  ث��ق��اف��ة  ون�����ص��ر 
�إر�صاء  �إىل ج��ان��ب  �مل��ج��االت  ك��ل  يف 
ق����و�ع����د وف��ل�����ص��ف��ة �إ����ص���ع���اده���م يف 
و�لتوثيق  �ل����ت����دري����ب  �أن�������ص���ط���ة 

ن�صر ثقافة �ل�صعادة و�اليجابية يف 
جميع موؤ�ص�صات �لدولة وقطاعات 
معايري  �أع��ل��ي  لتحقيق  �الأع���م���ال 
�حلكومية  �جلهات  �أد�ء  يف  �لتميز 
�حليوي  �ل��������دور  ع���ل���ى  وت����اأك����ي����د� 
القت�صادية دبي يف حتقيق �لتنمية 
وتعزيز  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �الق��ت�����ص��ادي��ة 
و�ل�صعادة  و�الزده��������ار  �ل��رف��اه��ي��ة 
�إم��ارة دبي ودول��ة �المار�ت  ل�صكان 

و�لكفاء�ت  �لعمل  وبيئة  �خلدمات 
�جلوهرية �خلا�صة بهذ� �ملجال يف 
جميع �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف �الإمارة 
�ل��دول��ة يف حتقيق  مكانة  وت��ع��زي��ز 
�ل��ع��امل��ي . و�أكدت  �ل�����ص��ع��ادة  م��وؤ���ص��ر 
�إ�صعاد  �إد�رة  م��دي��ر  ع��ي��د  ه���ن���ادي 
دبي  �قت�صادية  حر�س  �ملتعاملني 
�ملعايري  �أف�صل  بتطبيق  و�لتز�مها 
و��صتيعاب  و�ل����دول����ي����ة  �مل���ح���ل���ي���ة 

و�ختيار �لعنا�صر �لب�صرية و�ملادية 
و�ال�صرت�تيجيات  �ل��ق��ادة  وتركيز 
على حتقيق نتائج ملمو�صة يف هذ� 

�ملجال.
خالل  من  دبي  �قت�صادية  وت�صعى 
�أول  �ن�����ص��اء  �إىل  �جل���دي���د  �مل��ع��ي��ار 
لبحوث  وم���رك���ز  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة 
�لدولة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�����ص��ع��ادة 
�صر�كات  ع���ق���د  �إىل  ب���االإ����ص���اف���ة 

�إ�صعاد  جم��ال  يف  �ملمار�صات  �أف�صل 
لتحقيق  و������ص�����وال  �مل���ت���ع���ام���ل���ني 
�أهد�فها ومبادر�تها �ال�صرت�تيجية 

نحو �قت�صاد قوي ومتنوع ومزدهر 
يليق بدولتنا �حلبيبة ويحقق روؤية 

�لقيادة �لر�صيدة.

ميكن �أن حتقق 5 مليار�ت دولر حال ت�شويقها ب�شكل جيد.

هل �صتنقذ االآثار املكت�صفة ال�صياحة امل�صرية من الركود؟

�أذربيجان تقرتح متديد "خف�ص �لإنتاج" لنهاية 2017 

جلنة من اأوبك تدر�ص تعميق ومتديد تخفي�صات النفط 

•• القاهرة– اإرم نيوز:

�كت�صاف  م����وؤخ����ًر�  م�����ص��ر  �أع��ل��ن��ت 
من  وفريدة  �أثرية جديدة  معامل 
�أول  �ك��ت�����ص��اف  بينها  م��ن  ن��وع��ه��ا، 
م��ق��ربة ل��الأح��ي��اء يف ت��اري��خ م�صر 
�لو�صطى ت�صم 28 مومياء، ومن 
قبلها متثال رم�صي�س �لثاين وعدة 
�لذي من  �الأم��ر  مقابر فرعونية، 
�صاأنه �أن يحدث نقلة نوعية لقطاع 

�الآثار �مل�صري و�ل�صياحة.
�ل�صابقة  �الك���ت�������ص���اف���ات  ورغ�������م 
و�ل��������زي��������ار�ت �ل�����دول�����ي�����ة ل����وف����ود 
�آخرها  ك���ان  ���ص��ه��رية  و�صخ�صيات 
�أ��������ص�������رة الع��������ب ري����������ال م����دري����د 

على �حل�صار�ت �لقدمية.
�صوء تنظيم

ق����ال �خل���ب���ري �الق���ت�������ص���ادي و�ئ���ل 
�ل�صياحة  ق���ط���اع  �إن  �ل���ن���ح���ا����س 
عدة  �صلبيات  م��ن  ي��ع��اين  �مل�صري 
باإمكانها �أن حتد من �أعد�د �ل�صياح 
�لقيام  ع��ن  ع��زوف��ه��م  على  وتعمل 
�الأهر�مات ومتاحف م�صر  بزيارة 
�لفرعونية، بدًء� من �صوء �ملعاملة 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م وت�����دين عر�س  و����ص���وء 
�أن  �إىل  �ملن�صاآت و�لتخطيط، الفًتا 
�لرتويج  حنكة  �إىل  تفتقر  م�صر 

الآثارها �لفرعونية.
�الكت�صافات  �أن  ال���ص��ك  و�أ����ص���اف: 
�أعلنت  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة  �الأث����ري����ة 

و�لفاينن�صال  �الأم��ري��ك��ي��ة،  بو�صت 
تاميز، وديلي ميل �لربيطانيتني، 
وهو ما يعترب يف حد ذ�ته ترويجاً 
�لتي جنحت على  �مل�صرية  لالآثار 
مد�ر �لعقود �ملا�صية يف ��صتقطاب 
�أع����د�د ه��ائ��ل��ة م��ن �ل�����ص��ي��اح �لذين 
يقطعون �آالف �الأميال لروؤية �آثار 

م�صر �لفرعونية.
طوق جناة

ز�ه��ي حو��س وزير  �لدكتور  وق��ال 
�ل�صابق يف ت�صريح  �الآث��ار �مل�صري 
�الكت�صافات  �إن  نيوز،  �إرم  ل�  خا�س 
�أد�ء  �صتح�صن  �جل��دي��دة  �الأث��ري��ة 
�صنو�ت  ب��ع��د  �ل�����ص��ي��اح��ي  �ل��ق��ط��اع 

عانى فيها من �لركود.

�ت��ب��اع منهجية  ب��ال��ق��ط��اع �الأث����ري 
�ل�صياح،  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  �صليمة 
و�اله�����ت�����م�����ام مب���ت���اح���ف وم���ع���امل 
�أن  �إىل  اًلف����ت����ا  �الأث�����ري�����ة،  م�����ص��ر 
منطقة �الأهر�مات تعاين من قلة 
�لقمامة  وتر�كم  �لعامة  �لنظافة 
و�ملخلفات �ل�صلبة. و�أكد �أن هذ� ال 
يق�صي  بل  فح�صب،  �ل�صائح  ينّفر 
ع��ل��ى �جل��م��ال �ل��ت��اري��خ��ي �لقدمي 
تركها  �لتي  �حل�صارية  و�الأ�صالة 
�لفر�عنة. ويف مار�س �آذ�ر �ملا�صي، 
�أمل��اين م�صري  �أث��ري  فريق  ك�صف 
قدماً   26 طوله  يبلغ  متثال  عن 
يعتقد �أنه لرم�صي�س �لثاين، �لذي 
حكم م�صر منذ �أكر من 3000 

مناطق  �إىل  رون��ال��دو  كري�صتيانو 
م�����ص��ري��ة، مل ت��ن��ج��ح �ل���ق���اه���رة يف 
�لقطاع  الإنعا�س  جيد�ً  ��صتغاللها 
�مل��ت��ه��اوي ن�����ص��ب��ًي��ا م��ن��ذ ث����ورة 25 

يناير.
وي��اأت��ي ه���ذ� فيما ت��وّق��ع ع���دد من 
�القت�صاد  وخ����رب�ء  �الآث����ار  ع��ل��م��اء 
مرة  م�صر  يف  �ل�صياحة  �ن��ت��ع��ا���س 
�أخرى بف�صل �الكت�صافات �الأثرية 
�جل���دي���دة �ل��ت��ي �أع��ل��ن��ت م���وؤخ���ًر�، 
ب�����ص��ب��ب ���ص��غ��ف �ل�������ص���ي���اح ب����االآث����ار 

�مل�صرية.
وح��ظ��ي��ت �الك���ت�������ص���اف���ات �الأث���ري���ة 
�جلديدة باهتمام �ل�صحف �لعاملية 
و��صنطن  �صحيفة  مثل   �لكربى، 

عنها وز�رة �الآثار موؤخًر� تدل على 
�أننا دولة ح�صارة، ولكن �لعاملني 
يعرفون  ال  �ل�������ص���ي���اح���ة  ب���ق���ط���اع 
جيد،  ب�صكل  �مل�صهد  �إد�رة  كيفية 

و�ال�صتفادة من تلك �الكت�صافات.
 5 مليار�ت دوالر 

م�����ص��ر ميكن  �أن  �ل��ن��ح��ا���س  و�أك�����د 
�الكت�صافات  ور�ء  م��ن  حت��ق��ق  �أن 
دوالر  م��ل��ي��ار�ت  خم�صة  �جل��دي��دة 
جيد،  ب�������ص���ك���ل  ت�������ص���وي���ق���ه���ا  ح������ال 
�الآث��������ار  وز�رة  ع����ل����ى  م����ق����رتًح����ا 
�ال���ص��ت��ع��ان��ة ب���خ���رب�ء م���ن �خل����ارج 
للرتويج �أو �إن�صاء مد�ر�س تعليمية 

لتدري�س �آثار م�صر.
ون����ا�����ص����د �ل���ن���ح���ا����س �مل�������ص���وؤول���ني 

تلك  �أهمية  تتوقف  مل  و�أ���ص��اف: 
�الكت�صافات �الأثرية �جلديدة �لتي 
تن�صيط  عند  �الآث��ار  وز�رة  �أعلنتها 
حركة �ل�صياحة فح�صب، و�إمنا هي 
على  �صتظل  م�صر  �أن  على  دل��ي��ل 

خريطة �ملناطق �لتاريخية.
وبينما حتدث عن �صعف ��صتغالل 
دعا  �ل�صياحي،  �لرتويج  يف  �الآث��ار 
�مل�����ص��ري �حلكومة  �الآث�����ار  خ��ب��ري 
�ل�صياحة  و����ص���ع  �إىل  �مل�������ص���ري���ة 
�لقطاع  ق���م���ة  ع���ل���ى  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
�إنعا�س  ���ص��اأن��ه  م���ن  م���ا  �ل�����ص��ي��اح��ي 
يتوحد  �لعامل  الأن  نظًر�  �لقطاع، 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �لتي  �ل�����ص��ي��اح��ة  ح����ول 
و�لتعرف  �الآث����ار  زي���ارة  يف  تتمثل 

�ملا�صي،  ني�صان  �أب��ري��ل  ويف  �صنة، 
وع����ر ع��ل��م��اء �الآث�������ار ع��ل��ى قطع 
�أثرية يف ده�صور، ويف 9 مايو �أيار 
�جلاري، �أعلنت وز�رة �الآثار وجود 
�صنة   3700 عمرها  دف��ن  غ��رف��ة 
ب��ق��اي��ا ه���رم �كت�صف  ب��ال��ق��رب م��ن 
موؤخر�ً يف ده�صور جنوب �لقاهرة.

وفيما ميثل �لقطاع �الأثري �صلب 
�لقاهرة  ف��اإن  م�صر،  يف  �ل�صياحة 
ت���ع���ول ع��ل��ى ق���ط���اع �ل�����ص��ي��اح��ة يف 
�لعملة  م���ن   20% ن��ح��و  ت��وف��ري 
حجم  يقدر  فيما  �صنوًيا،  �ل�صعبة 
�ال�صتثمار�ت يف �لقطاع بنحو 68 
دوالر(،   مليار   9.5( جنيه  مليار 

بح�صب بيانات وز�رة �ل�صياحة.

•• عوا�صم-رويرتز:

�أذربيجان  يف  �لطاقة  وز�رة  قالت 
�م�س �إنه ال ينبغي متديد �التفاق 
�لنفط  �إن��ت��اج  خف�س  على  �لعاملي 

حتى مار�س �آذ�ر 2018.
�أن وزي��ر �لطاقة  �ل���وز�رة  وذك���رت 
�الأذربيجاين ناطق علييف �جتمع 
�ل�����ص��ف��ري �الأم���ري���ك���ي يف باكو  م���ع 
و�تفق  �ل����ي����وم،  ���ص��ي��ك��وت��ا  روب������رت 
�الأن�صب  م��ن  �أن  ع��ل��ى  �مل�����ص��وؤوالن 
�إنتاج  خف�س  �ت��ف��اق  على  �الإب��ق��اء 

وقت الحق �ليوم.
تعميق  �إن  �مل�������ص���ادر  �أح�����د  وق�����ال 
تخفي�صات �الإمد�د�ت خيار يعتمد 
على تقدير�ت منو �الإمد�د�ت من 
�صركات  �مل��ن��ظ��م��ة، ال���ص��ي��م��ا  خ����ارج 

�لنفط �ل�صخري �الأمريكي.
"مل نتفق على  ث��ان  وق��ال م�صدر 

�ل�صيناريوهات �لنهائية".
�للجنة  جم����ل���������س  ي�����ح�����دد  وال 
�القت�صادية �صيا�صة �أوبك. وي�صبق 
�جتماع �ملجل�س �جتماع وزر�ء نفط 
�ل����دول �الأع�����ص��اء يف �أوب����ك وعدد 

من  جل���ن���ة  �إن  �جل���م���ع���ة  �أم�����������س 
�صيناريوهات  يف  ت��ن��ظ��ر  �مل��ن��ظ��م��ة 
�الأ�صبوع  �مل���ق���رر  �أوب������ك  �ج��ت��م��اع 
�الإنتاج  �صيا�صة  ل��ت��ح��دي��د  �مل��ق��ب��ل 
�تفاق خف�س  تبحث خيار متديد 
�إنتاج �لنفط وتعميق �لتخفي�صات 
�ملخزونات  ل��ت�����ص��ري��ف  م�صعى  يف 

ودعم �الأ�صعار.
ك��ان��ت �ل�����ص��ع��ودي��ة ورو����ص���ي���ا �أكرب 
�تفقتا  �لعامل  يف  للنفط  منتجني 
�لعمل  مت����دي����د  �������ص������رورة  ع���ل���ى 
�الإنتاج �حلالية حتى  بتخفي�صات 

�أوب����ك ورو���ص��ي��ا وغريهما  وك��ان��ت 
�الأ�صل  �ت��ف��ق��و� يف  �مل��ن��ت��ج��ني  م��ن 
 1.8 ب��و�ق��ع  �الإن��ت��اج  على خف�س 
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا مل���دة �صتة 
يناير  م��ن  �الأول  م��ن  ب���دء�  �أ�صهر 

كانون �لثاين. 
ووج����دت �أ���ص��ع��ار �ل��ن��ف��ط دع��م��ا يف 
خف�س �الإنتاج لكن �رتفاع م�صتوى 
�ملخزونات ومنو �إمد�د�ت �ملنتجني 
غ��ري �مل�����ص��ارك��ني يف �الت��ف��اق يحد 
م���ن �رت���ف���اع �الأ����ص���ع���ار، مب���ا يعزز 

مربر�ت متديد �التفاق.

�لنفط �لعاملي حتى نهاية 2017 
ولي�س حتى مار�س �آذ�ر 2018.

ويف وقت �صابق هذ� �ل�صهر �تفقت 
منتجني  �أكرب  ورو�صيا،  �ل�صعودية 
�صرورة  ع��ل��ى  �ل���ع���امل،  يف  للنفط 
ملدة  �الإن���ت���اج  تخفي�صات  مت��دي��د 
مار�س  حتى  �أخ���رى  �أ���ص��ه��ر  ت�صعة 
�آذ�ر 2018 لكبح تخمة �ملعرو�س 
�الأ�صعار  �لعاملية ودفع  �الأ�صو�ق  يف 

لالرتفاع.
مبنظمة  م�صادر  قالت  ذل��ك،  �ىل 
�لبلد�ن �مل�صدرة للبرتول )�أوبك( 

 25 يف  �مل�صتقلني  �مل��ن��ت��ج��ني  م��ن 
�أيار التخاذ قر�ر بخ�صو�س  مايو 
�خلام  �إنتاج  خف�س  �تفاق  متديد 

ملا بعد 30 يونيو حزير�ن.
لتحقيق  �ل��ن��ف��ط  �أ���ص��ع��ار  وت��ت��ج��ه 
على  �الأ���ص��ب��وع��ي��ة  مكا�صبها  ث��اين 
�إذ ي��ج��ري ت��د�ول��ه��ا فوق  �ل��ت��و�يل 
من  بدعم  للربميل  دوالر�   53
�ملنتجني  ب����اأن  �ل��ت��وق��ع��ات  ت��ن��ام��ي 
من  م��زي��د  �ت��خ��اذ  على  �صيتفقون 
�خل����ط����و�ت ل���دع���م �ل�������ص���وق حني 

يجتمعون �الأ�صبوع �ملقبل.

مار�س �آذ�ر 2018، و�إن كان وزير 
�ل�����ص��ع��ودي خ��ال��د �لفالح  �ل��ط��اق��ة 
قال �إن حجم �لتخفي�صات �صيظل 

كما هو �إذ� مت متديد �التفاق.
ممثلون  م���������ص����وؤول����ون  و�ج���ت���م���ع 
م�صوؤولني  ب��ج��ان��ب  �أوب�����ك  ل����دول 
للمنظمة  �ل��ع��ام��ة  �الأم����ان����ة  م���ن 
�الأربعاء و�خلمي�س.  بفيينا يومي 
�أنه كان  �أوبك  وذكرت م�صادر من 
م��ن �مل��ق��رر �الن��ت��ه��اء م��ن �جتماع 
�أم�س  جمل�س �للجنة �القت�صادية 
يف  �ختتامه  �صيتم  لكن  �خلمي�س 

تفا�صيل  �أي  ت�����ت�����و�ف�����ر  ومل 
�أخ�����رى ع��ل��ى �ل���ف���ور، م��ث��ل حجم 
�لتخفي�صات �لتي يبحثها جمل�س 

�للجنة �القت�صادية.
وف�صال عن �جتماع �ملجل�س، ثمة 
مناق�صة فنية �أي�صا �م�س �جلمعة 
�مل�صتقلني  و�مل��ن��ت��ج��ني  �أوب����ك  ب��ني 
�الإنتاج.  تخفي�صات  يف  �مل�صاركني 
تتمخ�س  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  ول��ي�����س 

هذه �ملناق�صة عن �أي قر�ر.
�جتماع  �أوب�����ك  يف  م�����ص��در  وق����ال 

�ليوم ملجرد تبادل �ملعلومات.

اأ�صهم اأوروبا تتعافى يف نهاية اأ�صواأ اأ�صبوع 
•• ميالنو-رويرتز:

قليال  �الأوروب��ي��ة  �الأ�صهم  �رتفعت 
يف بد�ية �لتعامالت �م�س �جلمعة 
�حلادة  �خل�صائر  بع�س  لتعو�س 
هذ�  �صابق  وق��ت  يف  تكبدتها  �لتي 
�لتوتر�ت  �أججت  بعدما  �الأ�صبوع 
�ملتحدة  ب���ال���والي���ات  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
�ملخاوف ب�صاأن �خلطط �لتحفيزية 
للرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب 
�مل�صتثمرين  �صهية  قل�س  ما  وه��و 

للمخاطرة.
0725 بتوقيت  �ل�صاعة  وبحلول 
�صتوك�س  �مل���وؤ����ص���ر  ز�د  ج��ري��ن��ت�����س 
 0.3 �الأوروب��ي��ة  لالأ�صهم   600
منذ  باملئة   1.5 هبط  لكنه  باملئة 
ب���د�ي���ة �الأ����ص���ب���وع م�����ص��ج��ال �أك���رب 
خ�����ص��ارة �أ���ص��ب��وع��ي��ة ل��ه م��ن��ذ �أو�ئ���ل 

نوفمرب ت�صرين �لثاين.

تاميز  فاينن�صال  �مل��وؤ���ص��ر  و�رت��ف��ع 
باملئة   0.4 �ل��ربي��ط��اين   100
�الأ�صهم  م���وؤ����ص���ر  ���ص��ع��د  ح���ني  يف 
 0.3 �ليورو  منطقة  يف  �لقيادية 

باملئة.
�مل��ك��ا���ص��ب جميع  ���ص��م��ل��ت  وب��ي��ن��م��ا 
�ل��ق��ط��اع��ات، ق��دم��ت �أ���ص��ه��م قطاع 
�أكرب دعم  �الأدوي��ة و�لقطاع �ملايل 
�رتفاع  ���ص��ت��وك�����س ح��ي��ث  ل��ل��م��وؤ���ص��ر 
�صهم رو�س ل�صناعة �الأدوية 0.6 
باركليز  ب���رف���ع  م���دع���وم���ا  ب��امل��ئ��ة 
�صهم  ز�د  كما  �مل�صتهدف،  ل�صعره 
بن�صبة  �الأ���ص��ب��اين  �صانتاندر  بنك 
0.8 باملئة. ومن بني �الأ�صهم �لتي 
�صجلت �أكرب حتركات �صهم دوفري 
بعدما  ب��امل��ئ��ة   6.9 ���ص��ع��د  �ل����ذي 
لل�صلع  ريت�صمونت  �صركة  ��صرتت 
خم�صة  ن�صبتها  ح�����ص��ة  �ل��ف��اخ��رة 
�صهم  ون�����زل  �ل�����ص��رك��ة.  ب��امل��ئ��ة يف 

ود�ك�س �الأملاين 0.2 باملئة و0.1 
باملئة عند �لفتح.

بعدما  باملئة   4.9 �حلكمة  �أدوي��ة 
�الأدوي����ة  �صناعة  ���ص��رك��ة  خف�صت 

و�رتفع  ل�����الإي�����ر�د�ت.  ت��وق��ع��ات��ه��ا 
�لفرن�صي   40 ك����اك  �مل����وؤ�����ص����ر�ن 

الربملان اليوناين يقر اجراءات تق�صف جديدة 
طالب بها االحتاد االأوروبي و�صندوق النقد

•• اأثينا -وام:  

 �أقر �لربملان �ليوناين م�صاء �أم�س �الأول �خلمي�س �إج��ر�ء�ت تق�صف جديدة طالب بها �الحتاد �الأوروب��ي و�صندوق 
�لنقد �لدويل مقابل ح�صولها على �صريحة جديدة من �لقرو�س �لدولية على �أمل تخفيف �لديون.

ومت �قر�ر �لبنود �لرئي�صية للقانون �لتي تت�صمن �قتطاعات جديدة يف رو�تب �لتقاعد وزيادة يف �ل�صر�ئب بغالبية 
ب�صيطة من �لتحالف �حلكومي متثلت ب�153 �صوتا من حزب �صرييز� �لي�صاري بزعامة رئي�س �حلكومة �ألك�صي�س 

ت�صيرب��س وحزب �أنيل �ليميني بينما �صوت 128 �صد هذه �الجر�ء�ت ح�صبما �أعلن �أحد نو�ب رئي�س �لربملان.
يف �ملقابل �صوتت غالبية كربى من نو�ب �الأحز�ب �الأخرى كالدميوقر�طية �جلديدة " ميني" و�ل�صيوعيني ل�صالح 
بندين من �لقانون ين�صان على �إلغاء �المتياز�ت �ل�صريبية للنو�ب وخف�س �صريبة �لقيمة �مل�صافة على �لتجهيز�ت 

�لزر�عية من 24 �إىل 13%.

تراجع فائ�ص املعامالت اجلارية ملنطقة اليورو 
•• فرانكفورت-رويرتز:

�أظهرت بيانات للبنك �ملركزي �الأوروبي �م�س �أن �لفائ�س �ملعدل يف ميز�ن 
�ملعامالت �جلارية ملنطقة �ليورو تر�جع قليال يف مار�س �آذ�ر لكنه ال يز�ل 

قرب �أعلى م�صتوياته على �الإطالق.
و�نخف�س �لفائ�س �ملعدل الأخذ �لعو�مل �ملو�صمية و�أيام �لعمل يف �حل�صبان 
�إىل 34.1 مليار يورو من 37.8 مليار يف �ل�صهر �ل�صابق حني بلغ �أعلى 

م�صتوياته على �الإطالق.
44.8 مليار يورو من  �إىل  وت�صري �لبيانات غري �ملعدلة الرتفاع �لفائ�س 

و�خلدمات. �ل�صلع  جتارة  فائ�س  يف  حادة  زيادة  بفعل  مليار   27.8
 3.4 �إىل  19 دول��ة  12 �صهر� ز�د فائ�س �ملنطقة �لتي ت�صم  وعلى مدى 

باملئة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل من 3.3 باملئة قبل عام.

اأوبك  خامات  �صلة  �صعر  للربميل  دوالرا   49.87
•• فيينا -وام:  

 �أعلنت منظمة �لدول �مل�صدرة للنفط " �أوبك " �أن �صعر �صلة خاماتها �ل� 13 بلغ 
يوم �أم�س �الأول �خلمي�س 49.87 دوالر� للربميل مقارنة ب�صعر يوم �الأربعاء �لذي 

و�صل �إىل 49.43 دوالر� للربميل.
ت�صم �صلة خامات " �أوبك " �لتي تعد مرجعا يف م�صتوى �صيا�صة �الإنتاج خامات مربان 
�الإمار�تي ومزيج �صحارى �جلز�ئري و�الإير�ين �لثقيل و�لب�صرة �خلفيف �لعر�قي 
�لبحري  و�خل��ام  �لنيجريي  �خلفيف  وب��وين  �لليبي  و�ل�صدر  �لكويتي  و�لت�صدير 
�لفنزويلي مري�ي وجري��صول  �ل�صعودي و�خلام  �لعربي �خلفيف  �لقطري و�خلام 

�الأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �الكو�دوري.

الدوالر �صوب اأ�صواأ اأداء 
اأ�صبوعي يف 10 اأ�صهر 

ت�صجيل  ����ص���وب  �ل������دوالر  ي��ت��ج��ه 
�صلة  مقابل  �أ�صبوعي  �أد�ء  �أ���ص��و�أ 
متوز،  يوليو  منذ  �ل��ع��م��الت  م��ن 
بعد �أن تخلى عن معظم مكا�صبه 
�لتي حققها منذ �نتخاب دونالد 
�ملخاوف  حتيطه  �ل���ذي  ت��ر�م��ب، 
�ل�صيا�صية حاليا، رئي�صا للواليات 

�ملتحدة يف �لعام �ملا�صي.
وه���ب���ط م��وؤ���ص��ر �ل�������دوالر، �ل���ذي 
يقي�س �أد�ء �لعملة �الأمريكية �أمام 
�صلة من �صت عمالت رئي�صية من 
�ملئة  1.8 يف  نحو  �ل��ي��ورو،  بينها 
�ملوؤ�صر  �الأ�صبوع. وبلغ  منذ بد�ية 
ي���وم �الأرب���ع���اء �أدن����ى م�����ص��ت��وى له 
�لتا�صع من نوفمرب ت�صرين  منذ 
�ل��ذي ظهرت  �ليوم  وه��و  �لثاين، 
فيه نتائج �النتخابات �الأمريكية، 
وي�����ج�����رى ت������د�ول������ه ق������رب ذل���ك 
�لدوالر  وتعر�س  �ليوم.  �مل�صتوى 
�ل�����ص��ج��ة �لتي  ل�����ص��غ��وط ج�����ر�ء 
جيم�س  باإقالته  تر�مب  �أحدثها 
�لتحقيقات  مكتب  م��دي��ر  ك��وم��ي 
�الحت��ادي )�إف.ب����ي.�آي( ومز�عم 
�لفريق  ب����ني  ع����الق����ات  ب����وج����ود 
هذه  كانت  و�إن  ورو�صيا  �لرئا�صي 
�ملز�عم قد نفيت مر�ر�. وت�صررت 
�ل��ع��م��ل��ة �الأم���ري���ك���ي���ة �أي�������ص���ا من 
�رت��ف��اع �ل��ي��ورو، �ل���ذي رب��ح �أكر 
م��ن �ث��ن��ني يف �مل��ئ��ة ه��ذ� �الأ�صبوع 
�أد�ء  �أف�صل  متجها �صوب حتقيق 
�ليورو  منذ يونيو حزير�ن. وز�د 
�أعلى  ليبلغ  �ليوم  �ملئة  يف   0.7
عند  �أ���ص��ه��ر  �صتة  يف  ل��ه  م�صتوى 

دوالر.  1.11745

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

دنيا �لعني لتجارة وتركيب زجاج �ل�صيار�ت
 رخ�صة رقم:CN 1139059 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3634  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي �ن �ف �يه �ت�س �لكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد زهري ح�صني حممد ظهور ح�صني  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19232 
�ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم  و�لر�صوم  درهم(   1000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم( 
mb171896521ae وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/6/1 
�أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�  �لقا�صي   8.30 �س مبكتب  �ل�صاعة 
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

كيف انعك�ص �صعود النفط على اأ�صواق االأ�صهم العربية؟
•• القاهرة-العربية نت:

�الأ�صبوع  ت��د�والت  خالل  ن�صطاً  �أد�ًء  �لعربية  للبور�صات  �لعام  �الأد�ء  �صجل 
مر�كز  ع��ل��ى  ج���دد  م�صتثمرين  دخ����ول  �ل���ت���د�ول  ج��ل�����ص��ات  لت�صهد  �مل��ا���ص��ي 
�نتقائية، �صاهمت ب�صكل �أو باآخر يف حتريك �لتد�والت وفر�س �صيغ جديدة 
من  �لبور�صات  و�ق��رت�ب  و�لقطاعات،  �الأ�صهم  من  عدد  على  �لتما�صك  من 

م�صتويات مقاومة مهمة.
دور كبري يف  �لعاملية  �لنفط  �أ���ص��و�ق  �صجلته  �ل��ذي  �اليجابي  وك��ان لالجتاه 
�إذ� ما  �مل�صتهدف  �مل�صتوى  بقائها دون  �لتد�والت رغم  و�أحجام  حت�صني قيم 
قورنت بعدد �ملتعاملني و�ل�صركات �ملدرجة وحجم �لتحفيز �ال�صتثماري �لذي 
تقوم به �جلهات ذ�ت �لعالقة، ويف �لوقت �لذي دفع فيه �لتح�صن �مل�صجل على 
و�الجتاه  �ملحمولة  باملر�كز  لالحتفاظ  �ال�صتثمارية  �ملحافظ  �لنفط  �أ�صعار 
نحو مر�كز جديدة، حيث �أن �أد�ء �أ�صو�ق �لنفط �لعاملية من �صاأنها �أن حت�صن 

�أد�ء عدد من �ملوؤ�صر�ت وتدفعها �إىل �الرتفاع.

�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �مل��ال��ي��ة،  "�صحارى" ل��ل��خ��دم��ات  رئ��ي�����س جم��م��وع��ة  وق����ال 
�ل�صامر�ئي، �إنه كان و��صحاً على جل�صات �لتد�ول �ملا�صية �أن �الأد�ء �لعام ال 
�لعام �حلايل،  �الأول من  للربع  �ملدرجة  لل�صركات  �الأد�ء  بنتائج  يتاأثر  يز�ل 
حيث فر�صت نتائج �الأد�ء حالة من �النتظار و�لرتقب لدى �مل�صتثمرين تارة 

و�الجتاه نحو �ل�صر�ء و�أخذ مر�كز جديدة تارة �أخرى.
م�صتويات  �إىل  و�صلت  قد  �لبور�صات  غالبية  �أن  �العتبار  بعني  �الأخ��ذ  مع 
م�صتويات  ف��اإن  وبالتايل  و�لتذبذب  �لتقلب  ��صتمر�ر  نتيجة  هامة  مقاومة 
�ل�صيولة �حلالية لن تدفع �لبور�صات كي تخرتقها ب�صهولة وب�صكل خا�س 
�صجلتها  �لتي  و�مل�صاربات  �لبيعية  و�ل�صغوط  �ل�صعيفة  �الرتفاعات  ظل  يف 
�الأفر�د  ت��د�والت  �أن  كما  �لبور�صات،  غالبية  لدى  �ملا�صية  �لتد�ول  جل�صات 
و�ملحافظ �ملحلية ما ز�لت تعزز �الأد�ء �ل�صلبي وتقود �إىل مزيد من �ل�صغوط. 
�حلالية  �مل��ق��اوم��ة  م�صتويات  �خ����رت�ق  ع��ل��ى  �ل��ب��ور���ص��ات  ق���درة  �صعف  وم���ع 
قيمة وال ميكن  بال  �صتكون  �ملتوفرة  �ال�صتثمارية  �لفر�س  �لكثري من  ف��اإن 
�ل�صعيف  �الأد�ء  نتيجة  �لبور�صات يف جتاوزها  ف�صلت  ما  �إذ�  �إليها  �لو�صول 

لل�صيولة و�صعف �الأد�ء �ل�صر�ئي من قبل كافة فئات �ملتعاملني.
تعامالت  خ��الل  دب��ي  ل�صوق  �لرئي�صي  �ملوؤ�صر  تر�جع  �الأ���ص��و�ق،  �صعيد  على 
عند  ليقفل   1.23% ن�صبته  ما  �أو  نقطة   42.17 بو�قع  �ملا�صي  �الأ�صبوع 
م�صتوى 3378.02 نقطة. وفقد موؤ�صر �صوق �أبوظبي نحو 26.98 نقطة 

�أو ما ن�صبته %0.59 ليقفل عند م�صتوى 4581.30 نقطة.
و���ص��ج��ل��ت �ل�����ص��وق �ل�����ص��ع��ودي��ة �رت��ف��اع��اً يف �أد�ئ���ه���ا خ���الل ت�����د�والت �الأ�صبوع 
موؤ�صرها  �رتفع  حيث  �لقيادية،  و�لقطاعات  �الأ�صهم  غالبة  بدعم  �ملا�صي 
�لرئي�صي بو�قع 55.59 نقطة �أو ما ن�صبته %0.81 ليقفل عند م�صتوى 

نقطة.  6938.10
كما �صجلت كافة موؤ�صر�ت �ل�صوق �لكويتية �رتفاعاً خالل تد�والت �الأ�صبوع 
�ملا�صي يف ظل �رتفاع موؤ�صر�ت �الأحجام وقيم �ل�صيولة، حيث �رتفع موؤ�صر 
عند  ليقفل   1.05% ن�صبته  ما  �أو  نقطة   69.81 بو�قع  �ل�صعري  �ل�صوق 

م�صتوى 6725.78 نقطة.
فيما تر�جعت �ل�صوق �لقطرية خالل تد�والت �الأ�صبوع �ملا�صي و�صط تر�جع 

حيث  و�ل��ق��ط��اع��ات،  �الأ���ص��ه��م  �أد�ء  يف  وتباين  و�الأح��ج��ام  �ل�صيولة  م��وؤ���ص��ر�ت 
�نخف�س �ملوؤ�صر �لعام �إىل م�صتوى 10103.35 نقطة بو�قع 7.49 نقطة 

�أو ما ن�صبته 0.07%.
و�صجلت بور�صة �لبحرين �رتفاعاً متو��صعاً خالل تد�والت �الأ�صبوع �ملا�صي 
بدعم غالبية قطاعاتها، وكان هذ� �الرتفاع بو�قع 1.67 نقطة �أو ما ن�صبته 

نقطة.  1308.76 م�صتوى  عند  ليقفل   0.13%
و�صجلت ب��ور���ص��ة ع��م��ان ت��ر�ج��ع��اً خ��الل ت����د�والت �الأ���ص��ب��وع �مل��ا���ص��ي ب�صغط 
قطاعي �خلدمات و�ل�صناعة و�صط �رتفاع ملوؤ�صر�ت �ل�صيولة و�الأحجام، حيث 
�أقفل موؤ�صر �ل�صوق �لعام تعامالت �ال�صبوع عند م�صتوى 5415.07 نقطة 

بانخفا�س بلغ 17.07 نقطة �أو ما ن�صبته 0.31%.
و�صط  �ملا�صي  �ال�صبوع  تعامالت  خالل  �رتفاعاً  �الأردنية  �لبور�صة  و�صجلت 
�أد�ء �إيجابي لقطاعي �ل�صناعة و�خلدمات يف ظل تر�جع موؤ�صر�ت �ل�صيولة 
عند  ليقفل  بن�صبة0.27%  �لعام  �ل�صوق  موؤ�صر  �رتفع  حيث  و�الأح��ج��ام، 

م�صتوى 2164.7 نقطة.

�صركة �صوميد توقع اتفاق متويل مع بنك الكويت الوطني بقيمة 300 مليون دوالر

رئي�ص �شوفت بنك يحلق برت�مب �ىل �لريا�ص

دوالر مليار  فيجن" ب�100  "�صندوق  "واآبل" ميول 

•• القاهرة-وام:

وق����ع����ت ����ص���رك���ة ����ص���وم���ي���د �ت���ف���اق 
�لوطني  �لكويت  بنك  م��ع  مت��وي��ل 
لتوفري جانب من �لتمويل �لالزم 
�ملنتجات  وتخزين  ت���د�ول  مل�صروع 
�لبرتولية و�لغاز �لطبيعي مبيناء 
�لعني �ل�صخنة وذلك بقيمة 300 

مليون دوالر.
و�أك����د ط����ارق �مل���ال وزي����ر �لبرتول 
�لذي   - �مل�صري  �ملعدنية  و�ل��روة 
ح�����ص��ر ت��وق��ي��ع �الت���ف���اق م���ن قبل 
�حلافظ  ع��ب��د  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���س 

م�صاهمو  ي��ق��دم��ه  �ل�����ذى  �ل���دع���م 
�صوميد من �الأ�صقاء �لعرب لتنفيذ 

تلك �لتو�صعات �ال�صتثمارية.
�ل���دك���ت���ور يا�صر  �أك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
�إ�صماعيل ح�صن �لرئي�س �لتنفيذى 
�لدر��صات  �أن  �ل��ك��وي��ت��ى  ل��ل��ب��ن��ك 
�القت�صادية �ملقدمة للم�صروع وما 
�مل�صري  �لبرتول  قطاع  به  يتمتع 
م���ن ث��ق��ة و���ص��م��ع��ة ط��ي��ب��ة وكذلك 
�مل�صروعات  �لبنك يف متويل  رغبة 
�ل��ك��ربى �ل��ت��ي ل��ه��ا م����ردود وطني 
توفري  ع��ل��ى  �ل��ب��ن��ك  ح��ر���س  ور�ء 

�لتمويل �لالزم للم�صروع.

وم�صروعات  ب��امل��ع��ام��ل  �ل��ف��ائ�����ص��ة 
نقل  جم��ال  ف��ى  �الأ�صا�صية  �لبنية 
و�ملنتجات  �خل���ام  �ل��زي��ت  وت�����د�ول 

�لبرتولية و�لغاز �لطبيعي.
هذ�  �إن  �مل�����ص��ري  �ل���وزي���ر  ق����ال  و 
و�لتكامل  �لتعاون  يج�صد  �مل�صروع 
خالل  من  �صو�ء  �مل�صرتك  �لعربى 
فيها  ت�صارك  �لتي  �صوميد  �صركة 
خالل  م���ن  �أو  ع��رب��ي��ة  دول  ع����دة 
لتنفيذ  �ل�����الزم  �ل��ت��م��وي��ل  ت��وف��ري 
�مل�صروع . من جانبه قال �ملهند�س 
حممد عبد �حلافظ رئي�س �صركة 
�إن�صاء  �إن �مل�صروع يت�صمن  �صوميد 

�لدكتور  و  �صوميد  �صركة  رئي�س 
�لرئي�س  ح�����ص��ن  �إ���ص��م��اع��ي��ل  ي��ا���ص��ر 
�أن ما تقوم به  �لتنفيذي للبنك - 
م�صر من خطو�ت فعلية لتطوير 
و�إن�����ص��اء ودع���م م�����ص��روع��ات �لبنية 
�لالزمة  �الأ���ص��ا���ص��ي��ة  �ل��ب��رتول��ي��ة 
بتحقيق  �الإ���ص��ر�ع  فى  بقوة  ي�صهم 
لت�صبح  �ل��ق��وم��ي  م�����ص��ر  م�����ص��روع 
مركز� �إقليميا ��صرت�تيجيا للطاقة 
تنفيذه  يتم  م��ا  ج��ان��ب  �إىل  وذل���ك 
حاليا من م�صروعات تنمية حقول 
�إنتاج �لغاز وزيادة �ل�صعة �لتكريرية 
�الإنتاجية  �ل��ط��اق��ات  و����ص��ت��غ��الل 

كيلو  4ر2  ب��ط��ول  ب��ح��رى  ر�صيف 
�ملنتجات  وت���د�ول  ال�صتقبال  م��رت 
و3  �لطبيعي  و�ل���غ���از  �ل��ب��رتول��ي��ة 
ناقالت  ال�صتقبال  بحرية  م��ر����س 
�لبرتولية  و�ملنتجات  �مل�صال  �لغاز 
�ألف   160 حمولة  حتى  �ملختلفة 
ي�صتقبل  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن  ط���ن 
غ���از خالل  ن��اق��ل��ة  �أول  �ل��ر���ص��ي��ف 
�ل�صهر �جلاري. مو�صحا �أن �مل�صروع 
م�صتودعات  �إن�صاء  �أي�صا  يت�صمن 
حو�ىل  �صعات  ب��اإج��م��اىل  تخزينية 
وي�صتغرق  مكعب  مرت  �ألف   300
�أهمية  و�أك��د  �صهر�..   20 تنفيذها 

•• طوكيو-رويرتز:

ب��ع��د ن��ح��و ���ص��ت��ة �أ���ص��ه��ر م��ن زي���ارة 
ما�صايو�صي �صون رئي�س جمموعة 
����ص���وف���ت ب���ن���ك ل���ق�������ص���ر دون����ال����د 

تر�مب يف مانهاتن و�لتي �أبهجت 
�مل�صتثمرين، من �ملنتظر �أن يلحق 
�ل��ي��اب��ان ب�صديقه  �أغ��ن��ي رج���ل يف 
ت��ر�م��ب يف زي����ارة �ل�����ص��ع��ودي��ة مع 
�ل��رئ��ي�����س �الأم��ري��ك��ي باأوىل  ق��ي��ام 

و�لذي  للبيانات،  �ل�صديد  للتدفق 
حدوثه  �لياباين  �مللياردير  يتوقع 
يف وقت يتز�يد فيه �إ�صفاء �لطابع 

�لرقمي على �القت�صاد �لعاملي.
�صباط  ف����رب�ي����ر  يف  ����ص���ون  وق������ال 
�إط�����ار  ي�����ص��ع  روؤي��������ة  "�صندوق 
خالل  للنمو  بنك  ل�صوفت  عمل 
�مل���ئ���ة و�مل��ئ��ت��ني و�ل��ث��الث��م��ئ��ة عام 
�لع�صر  �ل�������ص���ن���و�ت  �ل�����ق�����ادم�����ة... 
�ملنا�صب يل  �لوقت  �صتكون  �ملقبلة 

فر�صة  �أل��ف   50 وتوفري  �ملتحدة 
مع  يتما�صى  لكنه  ج��دي��دة  ع��م��ل 
بتعزيز  �النتخابية  تر�مب  وع��ود 
�إبر�م �صفقات  منو �القت�صاد عرب 
م���ع ����ص���رك���ات م���ن���ف���ردة ب����دال من 

�التفاقات �لتجارية �ملعقدة.
�صوفت  جمموعة  �أ�صهم  و�رتفعت 
بنك بعد �جتماع �صون يف دي�صمرب 
كانون �الأول مع تر�مب و�الإعالن 

عن ��صتثماره.

توليه  م��ن��ذ  �خل���ارج���ي���ة  ج���والت���ه 
من�صبه.

رئ��ي�����س جمموعة  ����ص���ون،  ي�����ص��اف��ر 
�صوفت بنك �ليابانية، �إىل �لريا�س 
من  حيث  �ملقبل  �الأ���ص��ب��وع  مطلع 
�أول  �إمت����ام  ع��ن  يعلن  �أن  �مل��ت��وق��ع 
ج��ول��ة مت��وي��ل��ي��ة مل��ا ���ص��ي��ك��ون �أكرب 
����ص���ن���دوق �����ص���ت���ث���م���ار م���ب���ا����ص���ر يف 
�صندوق  م���ن  و�مل����دع����وم  �ل���ع���امل، 

�لروة �ل�صيادي �ل�صعودي و�آبل.

�لتنفيذ  مو�صع  �خلطة  �أ�صع  كي 
بينما �أجهز من يخلفني."

�صون  ي��ح�����ص��ر  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
�لتنفيذيني  ل���ل���روؤ����ص���اء  م��ن��ت��دى 
لل�صركات �لعاملية يف �لريا�س غد� 
زيارة  هام�س  على  �صيقام  �ل�صبت 
ت���ر�م���ب، وف���ق م��ا ت��ظ��ه��ره قائمة 
با�صم  متحدث  و�متنع  �حل�صور. 
���ص��وف��ت ب��ن��ك ع���ن �ل��ت��ع��ل��ي��ق على 

جدول �أعمال �صون.

ويتز�من ظهور �صون يف �لعا�صمة 
�ملتوقع  و�ل���ت���د����ص���ني  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
����ص���وف���ت بنك  ل�������ص���ن���دوق روؤي��������ة 
قيمته  �لبالغة  فيجن(  )�صندوق 
زي����ارة  م���ع  دوالر  م��ل��ي��ار   100
حمطات  �إحدى  للمملكة،  تر�مب 
جولته �لتي ت�صمل �أي�صا �إ�صر�ئيل 

وبلجيكا و�إيطاليا.
باأنه  �ل�������ص���ن���دوق  ����ص���ون  وي�����ص��ف 
���ص��روري ال���ص��ت��ع��د�د ���ص��وف��ت بنك 

�أو�ئل �مللياردير�ت  وكان �صون من 
و�ل������ق������ادة �الآ�����ص����ي����وي����ني �ل���ذي���ن 
�أث����ن����و� ع��ل��ى ت����ر�م����ب، �ل�����ذي فاز 
باالنتخابات �لرئا�صية يف نوفمرب 
ركزت  حملة  بعد  �ل��ث��اين  ت�صرين 
بقوة على �الأمن �لوطني وحماية 

�لوظائف �الأمريكية.
وال ت��وج��د ت��ف��ا���ص��ي��ل ك��ث��رية عن 
با�صتثمار  ل���رت�م���ب  ���ص��ون  ت��ع��ه��د 
�لواليات  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   50

نيكي يغلق مرتفعا بدعم االأ�صهم املالية 
•• طوكيو-رويرتز:

�إقبال مت�صيدي �ل�صفقات �لر�بحة  �رتفع �ملوؤ�صر نيكي لالأ�صهم �ليابانية يف ختام �لتعامالت �م�س �جلمعة و�صط 
على �صر�ء �أ�صهم �لقطاع �ملايل �لتي تعر�صت ملوجة بيع �صديدة يف �جلل�صة �ل�صابقة لكن �ملكا�صب كانت حمدودة مع 
باملئة   0.2 �لقيا�صي  �ملوؤ�صر نيكي  �ملتحدة. وز�د  �لواليات  �ل�صيا�صية يف  �ل�صبابية  ب�صبب  �مل�صتثمرين �حلذر  توخي 
ليغلق عند 19590.76 نقطة، معو�صا خ�صائره �لتي تكبدها يف �جلل�صة �ل�صابقة. وقفز �صهم تاكاتا كورب 20 
باملئة �ليوم بعد �تفاق �أربع �صركات ل�صناعة �ل�صيار�ت من بينها تويوتا موتور على ت�صوية بقيمة 553 مليون دوالر 
16 مليون �صيارة جرى ��صتدعاوؤها ب�صبب عيب حمتمل يف م�صخات �لو�صائد  تتعلق بدعاوى تخ�س مالكي نحو 

�لهو�ئية �لتي تنتجها تاكاتا.
و�رتفع �ملوؤ�صر توبك�س �الأو�صع نطاقا 0.3 باملئة �إىل 1559.73 نقطة يف حني �صعد �ملوؤ�صر جيه.بي.�إك�س-نيكي 

نقطة.  13929.80 عند  �ليوم  لينهي  باملئة   0.4 بن�صبة   400

تراجع موؤ�صرات االأ�صهم اليابانية يف 
اجلل�صة ال�صباحية ببور�صة طوكيو.

•• طوكيو –وام:

�أنهت �الأ�صهم �ليابانية جل�صة �لتعامالت �ل�صباحية ببور�صة 
طوكيو لالأور�ق �ملالية �م�س �جلمعة على �نخفا�س.

225 �صهما  �مل���وؤل���ف م���ن  ن��ي��ك��ي �ل��ق��ي��ا���ص��ي  وخ�����ص��ر م��وؤ���ص��ر 
 19523.27 �إىل  لي�صل   %  0.16 �أو  نقطة   30.59
موؤ�صر  هبط  ح��ني  يف  �ل�صباحية  �جلل�صة  نهاية  م��ع  نقطة 
توبك�س �الأو�صع نطاقا 1.16 نقطة �أو 0.07 % لي�صل �إىل 

نقطة.  1553.85

�صندوق النقد يرفع توقعاته 
لنمو اقت�صاد رو�صيا 

•• مو�صكو-رويرتز:

�أظهر تقرير ل�صندوق �لنقد �لدويل �م�س �أن �ل�صندوق رفع توقعاته لنمو �القت�صاد �لرو�صي هذ� �لعام �إىل 1.4 
باملئة قائال �إن تي�صري �الأو�صاع �ملالية و�رتفاع �أ�صعار �لنفط �صي�صاهمان يف تعايف �القت�صاد.

وكان �ل�صندوق توقع يف �أكتوبر ت�صرين �الأول �أن ينمو �القت�صاد �لرو�صي بن�صبة 1.1 باملئة هذ� �لعام.
وقال يف تقرير �إن رو�صيا تخرج من فرتة ركود ��صتمرت عامني بف�صل تبني �حلكومة �صيا�صات فعالة ومتتع �لبالد 

باحتياطيات قوية.
لكن �ل�صندوق حذر من �أن �آفاق �القت�صاد �لرو�صي على �ملدى �ملتو�صط تظل �صعيفة متوقعا منو� �قت�صاديا �صنويا 

يقارب 1.5 باملئة.
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02658/2017/ �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02133/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �صده : دمييرتى مارتينوف - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �صرييك بور كيتبابيف   

�ل�صادر ل�صاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�صي باالتي:
1- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 366546 درهم 
تاريخ �الخ��الء يف  �يجارية للفرتة من 2015/10/1 وحتى  كقيمة 
2016/7/31 و�لز�مه بان يوؤدي للمدعي ر�صوم تربيد مبلغ وقدره  

11370 درهم 
2- �لز�م �ملدعي عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�صة ع�صر 
يوم من تاريخ �لن�صر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة 

�ملبينة �صوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03646/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : تي �ن تي لهدم �ملباين - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : ورثة/حممد  عبد�هلل علي �جلا�صم - وميثلهم / �لو�صي على �لرتكة �ل�صيد/ 
ر�صا دروي�س �آل رحمه

قد �أقام �صدكم �لدعوى 02/03646/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - ما ي�صتجد من �يجار حتى تاريخ �الخالء �لفعلي و�صد�د قيمة فو�تري �لكهرباء 

و�ملياه عن تلك �لفرتة 
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �صد�د �الجرة للماجور للفرتة من 2016/4/10 وحتى 
�و  بال�صد�د  �خطاره  رغ��م  �صد�ده  عن  وميتنع  دره��م   52.000 مبلغ  بذمته  فرت�صد   2017/1/9

�الخالء يف 2016/12/12 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له عدد 3 �صيك مببلغ )52.000 درهم( كقيمة �يجارية 

وتبني �ن �حل�صاب مغلق
مطالبة مالية -  قيمة باقي �ل�صيك مبا �ن مت ت�صجيل �لدعوى �كرتونيا مببلغ 52000 درهم 

قيمة �ل�صيكات مبا �ن قيمة جميع �ل�صيكات 52500 درهم 
من  والب��د  و�ملياه  �لكهرباء  ��صتهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�صتاجر  �ن   - م�صتند�ت  بت�صليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �الرب���ع���اء  ي���وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  �ع��الن��ك��م  �ع����ادة  �لق�صائية  �للجنة  وق����ررت 
�الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �خلام�صة(  )�للجنة  �لق�صائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�صاعة    2017/5/24
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�صري مدة �مل�صافة 
�ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�صتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/00439/2017/ �سكني  

�ىل �مل�صتانف �صده : �صاكر خان عبد�هلل خان 
 مبا �أن �مل�صتانف  : موؤ�ص�صة باملر هاو�س للعقار�ت  وحممد ر��صد عبد�هلل �صامل �ملطوع �ل�صويدي 

قد �أقام �صدكم �ال�صئناف  03/00439/2017/ �صكني  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 
�مل�صتاأنف  �حلكم  �ل��غ��اء  �صكال  �ال�صتئناف  قبول   - جم��دد�  و�لق�صاء  �مل�صتانف  �حلكم  �ل��غ��اء 
و�لق�صاء جمدد� : بطالنه �عالن �مل�صتاأنفني باحلكم ، بطالن �حلكم �مل�صتاأنف لعدم �نعقاد 
�حلكم  �لغاء   : �حتياطيا   ، بالن�صر  �لدعوى  ب�صحيفة  �مل�صتاأنفة  �ع��الن  لبطالن  �خل�صومة 
�مل�صتاأنف و�لق�صاء جمدد� برد وبطالن عقد �اليجار �صند �لدعوى لتزويره ورف�س �لدعوى 

مبو�جهة �مل�صتاأنفني
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى.  

وقررت �للجنة �لق�صائية �عالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/5/23 
�ال�صتئنافية  بالد�ئرة  �لثانية(  �ال�صتئنافية  )�للجنة  �لق�صائية  �للجنة  �م��ام   3.30 �ل�صاعة 
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�صري مدة �مل�صافة 
قانونا وتقدمي ما  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور   . �لن�صر  تاريخ  �ي��ام من  �ىل ثالثة 
لديكم من دفاع وم�صتند�ت. يتم ��صد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا وال تتطلب �ي ختم �وتوقيع  

يرجى �لعلم باأن مو�عيد �جلل�صات �صتكون 1.30 بعد �لظهر خالل �صهر رم�صان �ملبارك

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03862/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : جي بي �ف لال�صت�صار�ت 
مبا �أن �ملدعي : حممد خليفة عبد�هلل حممد �لعطيه   

قد �أقام �صدكم �لدعوى 02/03862/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 
بالتايل

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �صد�د �الجرة للماجور للفرتة من 2016/11/28 
وحتى 2017/4/25 فرت�صد بذمته مبلغ 29160 درهم وميتنع عن �صد�ده رغم �خطاره 

بال�صد�د �و �الخالء يف 2016/4/28 
من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�صد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

2016/11/28 وحتى 2017/4/25 ورغم �خطاره يف 2016/4/28 ميتنع عن �ل�صد�د  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �الث��ن��ني  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  �عالنكم  �لق�صائية  �للجنة  وق���ررت 
بالد�ئرة  �لق�صائية )�للجنة �حلادية ع�صر(  �للجنة  �مام  �ل�صاعة 3.00م   2017/5/22
�أمر  �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة �مل�صافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 
ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت. يرجى �لعلم باأن مو�عيد �جلل�صات 

�صتكون 1.00 بعد �لظهر خالل �صهر رم�صان �ملبارك

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03612/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : ما�صرت فاير لتجارة معد�ت �ل�صالمة 
مبا �أن �ملدعي : �صامل �صعيد غدير بن غدير �لكتبي   

�مل��رك��ز بطلب  �م��ام  �ي��ج��ار�ت  �ل��دع��وى 02/03612/2017 /جت���اري  �أق���ام �صدكم  ق��د 
�لز�مكم بالتايل

للتفرتة من  ل��ل��م��اج��ور  ���ص��د�د �الج����رة  ع��ن  �مل��دع��ي عليه ميتنع  �ن   - ع��ق��ار  �خ���الء 
2016/10/10 وحتى 2017/1/10 فرت�صد بذمته مبلغ )29000( درهم وميتنع عن 

�صد�ده رغم  �خطاره بال�صد�د �و  �الخالء يف 2016/11/2 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �صيكني قيمة كل �صيك مببلغ 14500 كقيمة 

�يجارية وتبني عدم وجود ر�صيد له وميتنع عن �صد�د مقابلة 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى حتى �الخالء �لفعلي 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  �عالنكم  �لق�صائية  �للجنة  وق��ررت 
بالد�ئرة  �لتا�صعة(  )�للجنة  �لق�صائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�صاعة   2017/5/23
�الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر 
بتق�صري مدة �مل�صافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
اعالن حكم بالن�سر

     يف  الدعوى رقم 2016/1702  جتاري كلي
�ن  �القامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  �لغذ�ئية  لل�صناعات  �صي  �أر  كي  �ملدعي عليه/1-  �ىل 
�ملدعي/ميد الند للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 
بالز�م  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  الند  ل�صالح/ميد  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/4/26
�ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )5.262.754.38( درهم )خم�صة ماليني ومائتان 
و�لفائدة  فل�س(  وث��الث��ون  وثمانية  دره��م  وخم�صون  و�رب��ع��ة  و�صبعمائة  �ل��ف  و�صتون  و�ث��ن��ان 
�لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صلة يف:2016/10/19 وحتى متام 
�ل�صد�د ف�صال عن �مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن حكم بالن�سر
     يف  الدعوى رقم 2016/1837  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليهما/1- موؤ�ص�صة 360 �رك للمعار�س ، موؤ�ص�صة فردية مملوكة للمدعو/جنجادهر�ن برمي كومار 2- 
جنجادهر�ن برمي كومار جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/1/26  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/�لبنك �لعربي �ملتحد بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري:�وال:بالز�م �ملدعي 
�لف  وت�صعون  و�ث��ن��ان  ماليني  �ربعة  )فقط  دره��م   )4.092.901.61( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما 
�ملطالبة  تاريخ  من  �ملبلغ  ذل��ك  على  �صنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة  فل�صا(  و�صتون  وو�ح��د  دره��م  وو�ح��د  وت�صعمائة 
�حلا�صل يف:2016/9/4 حتى �ل�صد�د �لتام ف�صال عن �مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة وحكمت 
�لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  وب�صحة  �صكال  �الغقال  طلب  بقبول  بتاريخ:2017/3/23  �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة 
رقم:263 ل�صنة 2016 جتاري يف حدود �ملبلغ �ملق�صي به و�لزمت �ملدعي عليهما �مل�صاريف ومببلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� 

�العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1035  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �آي يف كيه مانوبورت لوج�صتيك�س ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
علي  عبد�هلل  ر��صد   : وميثله  م.م.ح  �صوليو�صنز  �م   2 دي  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة 
هوي�صل �لنعيمي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
بدفع تعوي�س عن �ال�صر�ر بقيمة )174.532 درهم �مار�تي( و�لر�صوم و�مل�صاريف 
و�التعاب.  وحددت لها جل�صة يوم �الثنني   �ملو�فق  2017/5/29   �ل�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/130  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- نور �لدين خمتار حممد نور  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�أقام  ق��د  �لكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �صعيد  ع��ب��د�هلل  خليفة   : وميثله  عبد�ملطلب  �صامي 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1.835.000 درهم( 
�ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
�ملو�فق   �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  و�صمول �حلكم  �لتام 
2017/5/31   �ل�صاعة 10.00 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
اعالن حكم بالن�سر

     يف  الدعوى رقم 2015/2236  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليهما/1- د�ر �لو��صح - �المار�ت ذ.م.م 2-عبد�لرحمن �جلابري جمهويل 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/16  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/ماجد حممد فهاد �لرتبان - �وال:بعدم قبول �لدعوى لرفعها على 
غري ذي �صفة بالن�صبة للمدعي عليهما �الول و�لثالثة - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها �لثانية 
و�خل�صم �ملدخل بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )345000( درهم وفائدته 
و�لزمتها  �ل��ت��ام  �ل�����ص��د�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  باعتبار  �صنويا   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية 
بامل�صروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
�لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم  �ليوم  لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1225  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كامكو للمقاوالت �لعامة �س.ذ.م.م )فرع دبي(  جمهول حمل 
وميثله:�صامل  ���س.م.ع  للتاأمني  �لوطنية  �بوظبي  �صركة   �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �حل��ارث��ي   �ملدفع  ف��ريوز  ��صماعيل 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   40.079( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�صد�د  وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة 
 Ch 1.B.10 جل�صة يوم  �الحد �ملو�فق  2017/6/4   �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1152  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ميانكو ملقاوالت ت�صييد �الن�صاء�ت �ملعدنية - موؤ�ص�صة فردية - ملالكها/
بيلدرز  �صيتي  دبي  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  �ملرزوقي جمهول حمل  حممد عبد�هلل ح�صن 
�س.ذ.م.م وميثله:�حمد ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم   )82.000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
جل�صة  لها  وح��ددت   . �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
فاأنت  لذ�   Ch 1.C.14 بالقاعة  �س   9.30 �ل�صاعة    2017/6/14 �ملو�فق   �الربعاء  يوم 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1212  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �يهاب �لد�خلي طه �صلقامى جمهول حمل �القامة مبا �ن 
حممد  �هلل  مال  وميثله:نا�صر  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  �لهالل  م�صرف  �ملدعي/ 
�مل��دع��ي عليها مببلغ  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�صوعها  �أق���ام عليك  ق��د  غ��امن 
وقدره )47048.7( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�صة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق  2017/5/25  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1474  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �صهيد ومعروف خلدمات �لتنظيف و�العمال �لفنيه �س.ذ.م.م 2- 
�صهيد �ال�صالم �صهيد حممد معني �لدين جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�يفاجنيلني 
بوجوجن بابلو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
�ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  �لقانونية 9% من  و�لفائدة  درهم قيمة  وق��دره )14150(  مبلغ 
�ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2017/5/23   
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن حكم بالن�سر
     يف  الدعوى رقم 2016/929  جتاري جزئي

�ملدعي/حفيت  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.م.ح  ئ��ي(  )�إم  بال�صون  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
للكهربائيات �س.ذ.م.م وميثله:ب�صار عبد�هلل علي �بر�هيم �مل�صايبة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/20  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/حفيت للكهربائيات 
)�ربعمائة  درهما  �ملدعية مبلغ )440873(  ترد �ىل  بان  �ملدعي عليها  �وال:ب��ال��ز�م   - ���س.ذ.م.م 
و�ربعون �لف وثمامنائة وثالثة و�صبعون( - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية 
مبلغ )45000( درهم )خم�صة و�ربعون �لفا( تعوي�صا ماديا و�دبيا - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليها 
مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  �ل��دع��وى  وم�صروفات  بر�صوم 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن حكم بالن�سر
     يف  الدعوى رقم 2016/320  جتاري جزئي

جاكوب   -3 �بر�هام  فالياكاال  �صاجان   -2 ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �يدن�س  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
بيزوم كوتر مانيل بيزوم جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/حزيفه �صبري للتجاره )�صركة ذ�ت 
م�صوؤولية حمدودة( وميثله:عوين عبد�لهادي ح�صني حممد نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/5/9  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/حزيفه �صبري للتجاره )�صركة ذ�ت 
يوؤدو� للمدعية مبلغ )117.334( درهم )مائة و�صبعة  �ن  �ملدعي عليهم  بالز�م  م�صوؤولية حمدودة( 
ع�صر �لف وثالثمائة و�ربعة وثالثون درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �صريورة �حلكم 
نهائيا حتى متام �ل�صد�د و�لزمتهم بامل�صروفات ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1392  جتاري جزئي

�س.ذ.م.م  �لغذ�ئية  ب��امل��و�د  �لتموين  خلدمات  الكريبارى   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
����س.م.ع وميثله:حممد  للمرطبات  دب��ي  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�صويدي  �صلطان  عي�صى 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )17506.50( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% �صنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق  2017/5/23  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1340  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-تري�س فيوت�صر للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �ن�صار عبا�س حممد حنيف  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
 800( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   24965( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
وحددت   AE168496329MB �ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم  و�لر�صوم  دره��م( 
  ch1.A.2:لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/6/1 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1502  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �ل�صرقية �لكربى للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�صطفى �ل�صيد عبد�ملعطي �ل�صيد 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام  عليك  ق��د  طلحه  
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9300( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1503  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  �ىل �ملنفذ �صده/1- �ل�صد�ي للخدمات �لفنية 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/وهاب علي �بول ح�صني  قد �أق��ام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )11261(
مبلغ )1031( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1521  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م  و�مل��ق��اوالت  �لعامة  لل�صيانة  د�يناميك  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�بو  �صاهجهان  �لتنفيذ/حممد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�أق���ام  عليك �ل��دع��وى �لتنفيذية �مل��ذك��ورة �ع��اله و�لز�مك  �ل��ك��الم  ق��د 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14364( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )1207( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1500  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- مدينة �جلمال لالعمال �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صاديق مهيا حممد مهكبول ح�صني  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )20125(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  باال�صافة �ىل مبلغ )1609( 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1436  تنفيذ عمايل 

ت��ك��ن��ول��وج��ي منطقة حرة  �ن��ف��ورم��ي�����ص��ن  �وري���ن���ت  �مل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/مور�ليدهار�ن  �ن طالب  �القامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
بانري �صيلفام  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1494  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �نرتلينك بل�س للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد خالد مبارك علي  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6252( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1690  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- مونارك لل�صيانة �لعامة خدمات �لتنظيف 2- فيليب 
مونارك  ملجموعة  �ملمثل  وب�صفته  �ل�صخ�صية  ب�صفته   - حنا  حنني  لطفي 
�صريفي�صز  �ويليبيا   / �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  للخدمات  
م.د.م.�س وميثله:�حمد �صعيد �صامل بن هزمي �ل�صويدي  قد ��صتاأنف  �لقر�ر/

�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2016/635 جتاري جزئي بتاريخ:2016/11/23 
وحددت لها جل�صه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/6/12 �ل�صاعة 10.30 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�وتوماك�س للحالقة 

�لرجالية رخ�صة رقم:CN 1189770 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �صالح علي �صالح �لفردي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف جمعه حمد هالل �لكعبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
بي�س  �ل�ص�����ادة/كافترييا  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وكرك رخ�صة رقم:CN 2092020 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة خليفة �بر�هيم علي �صليمان �ملازمي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف علي يو�صف حممد �صاحي �ل�صام�صي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
�ل�ص�����ادة/يوجا  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
  CN 2060861-1:لي�صو�س كافيه - فرع 1 رخ�صة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�صة

�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12024 بتاريخ 2017/5/20

�إعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ور�صة �صامل عبد�هلل �لنيادي للحد�دة

رخ�صة رقم:CN 1117335  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة عو�س م�صعود معيوف �ل�صام�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �صامل عبد�هلل �صعيد عبد�هلل �لنيادي

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�صاحة 1*3.5 �ىل 1*3.3

 تعديل ��صم جتاري من/ور�صة �صامل عبد�هلل �لنيادي للحد�دة 

SALEM ABDULLA ALNEYADI SMITHERY WORKSHOP

�ىل/ور�صة روز جاردن للحد�ده     

ROSE GARDEN SMITHERY WORKSHOP

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

خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأ�صن�صيو يف ت�صكيلة ا�صبانيا بت�صفيات املونديال
بعد  �ملو�صم،  ه��ذ�  م��دري��د  ري��ال  م��ع  تاألقه  ثمن  �أ�صن�صيو  م��ارك��و  �ل�صاب  �ملهاجم  ح�صد 
��صتدعائه �جلمعة �ىل ت�صكيلة منتخب ��صبانيا لكرة �لقدم خلو�س مو�جهتي كولومبيا 

�لودية ومقدونيا �صمن ت�صفيات مونديال رو�صيا 2018 �ل�صهر �ملقبل.
كما ��صتدعى �ملدرب خولني لوبيتيغي حار�س �تلتيك بلباو �ل�صاب كيبا، لتدعيم �ملنتخب 
�آذ�ر مار�س  ��صتدعي يف  كيبا )22 عاما(  وكان  �يطاليا.  �أم��ام  يت�صدر جمموعته  �لذي 
بعد ��صابة بيبي رينا، بيد �نه مل يحمل �ألو�ن بالده حتى �الآن. وفر�س �أ�صن�صيو )21 
عاما( �لذي خا�س مبار�تني دوليتني، نف�صه �صمن �ملو�هب �ل�صاعدة يف �لنادي �مللكي هذ� 
�ملو�صم يف �لدوري �ملحلي ودوري �أبطال �أوروبا �لذي يخو�س ريال حامل �للقب �ملو�صم 
��صتدعي  يونيو. كما  3 حزير�ن  �اليطايل يف  يوفنتو�س  �أمام  �لنهائية  �ملا�صي، مبار�ته 
�أ�صن�صيو �ىل ت�صكيلة منتخب حتت 21 �صنة خلو�س كا�س �وروبا يف بولند� بني 16 و30 
حزير�ن يونيو. وت�صت�صيف ��صبانيا كولومبيا وديا يف 7 حزير�ن يونيو يف مور�صيا، حيث 

ي�صتبعد م�صاركة العبي ريال �لذين يخو�صون نهائي دوري �الأبطال. 

توتنهام يرف�ص التخلي عن كاين 
و�صيف  هوت�صرب  توتنهام  م��درب  بوكيتينو  ماوري�صيو  �الأرجنتيني  �صدد 
�لدويل  �ملهاجم  فريقه  ه��د�يف  �أب��رز  �ن  �ل��ق��دم،  لكرة  �النكليزي  �ل���دوري 

�الإنكليزي هاري كاين لي�س معرو�صا للبيع.
و�أتت ت�صريحات �ملدرب يف �أعقاب ت�صجيل كاين )23 عاما( �أربعة �أهد�ف 
�خلمي�س يف مرمى بطل �ملو�صم �ملا�صي لي�صرت �صيتي )6-1(، يف مبار�ة 

موؤجلة �صمن �لدوري �النكليزي �ملمتاز لكرة �لقدم.
ويبدو كاين يف طريقه حل�صم لقب هد�ف �لدوري �الإنكليزي للمرة �لثانية 
على �لتو�يل، بعدما رفع ر�صيده �ىل 26 هدفا، بفارق هدفني عن مهاجم 
�يفرتون �لبلجيكي روميلو لوكاكو. و�صتكون �لفر�صة �صانحة �أمام كاين 
�لذي �صجل 25 هدفا �ملو�صم �ملا�صي، حل�صم �صد�رته لرتتيب �لهد�فني، 

عندما يختتم توتنهام �ملو�صم �الأحد �أمام م�صيفه هال �صيتي.

وقال بوكيتينيو بعد مبار�ة �خلمي�س من �لو��صح �ننا نريد �بقاء �لالعبني 
�لذين نرغب باالحتفاظ بهم نحن هادئون جد� يف ما يخ�س �لالعبني 

�ملفاتيح يف فريقنا. هم �صعد�ء هنا، ولدينا م�صروع م�صوق.
بزيادة  �مل�صابقات،  كل  �ملو�صم يف  ه��ذ�  32 هدفا  �ىل  ر�صيده  كاين  ورف��ع 

�أربعة عن �ملو�صم �ملا�صي، وهدف عن مو�صم 2015-2014.
وكان من �ملرجح �ن يتخطى كاين عتبة �ل� 40 هدفا هذ� �ملو�صم، لو مل 

ي�صطر للغياب عن �ملالعب مرتني ب�صبب �إ�صابة يف كاحله.
كان  �أه��د�ف  �أربعة  ت�صجيل  بهاري.  بوكيتينو: نحن فخورون جد�  وتابع 
��صتعاد عافيته �الآن  �ملو�صم، لكنه  �أ�صيب مرتني هذ�  �أمر� ر�ئعا، م�صيفا 

ويحاول ت�صجيل �ملزيد من �الأهد�ف للحلول يف �لقمة .
وو�صف بوكيتينو كاين باأنه �أحد �أف�صل �ملهاجمني يف �لعامل.

يف لقاء �شيفه �ملتو��شع كروتوين

اليويف اأمام فر�صة ح�صم لقب الدوري االإيطايل

غدً� �ملرحلة �خلتامية يف �لربميرليغ

ال�صيتي وليفربول االأقرب لدوري اأبطال اأوروبا

وكان �ملد�فع �ملخ�صرم )36 عاما( 
�أعلن يف وقت �صابق هذه �ل�صنة �ن 
هذ� �ملو�صم �صيكون �الأخ��ري له مع 
ت�صل�صي، �إال �نه ك�صف م�صاء �الثنني 
بعد م�صاهمته يف قيادة فريقه �ىل 
فوز �حتفايل على ح�صاب و�تفورد 
)4-3(، �أنه مل يح�صم �أمره ب�صاأن 

�عتز�له من عدمه.
ويتوقع �ن ي�صرك �ملدرب �اليطايل 
�أنطونيو كونتي تريي كاأ�صا�صي يف 
مبار�ة �الأحد، كما فعل يف لقاء �أول 
�ملد�فع  فيها  �صجل  �ل��ذي  �الأ�صبوع 
�ل�صابق �لهدف �الأول قبل  �لدويل 

يت�صبب بهدف �لتعادل لو�تفورد.
وك�����ص��ف ت���ريي �أن م���ب���ار�ة �الأح���د 
ت�صل�صي  خ��الل��ه��ا  ���ص��ي�����ص��ع��ى  �ل���ت���ي 
بثالثني  ي��ف��وز  ف��ري��ق  �أول  ل��ي��ك��ون 
 ،،)38 )م���ن  �ل������دوري  م���ب���ار�ة يف 
�صتكون موؤثرة بالن�صبة �ليه، قائال 
: �صيكون �لو�صع �صعبا ... �صاأكون 

حمطم �لقلب .
وع��ل��ى م��ل��ع��ب ه���ال ���ص��ي��ت��ي، ي�صعى 
كاين  ه�������اري  ت���وت���ن���ه���ام  م���ه���اج���م 
�ىل ح�����ص��م ل��ق��ب ه�����د�ف �ل�����دوري 
تو�ليا،  �ل��ث��اين  للمو�صم  ل�صاحله 
برباعيته  �خلمي�س  �ن��ت��زع  بعدما 
 ،)1-6( �صيتي  لي�صرت  مرمى  يف 
����ص���د�رة �ل���ه���د�ف���ني ب��ر���ص��ي��د 26 
ه��دف��ا، ب��ف��ارق هدفني ع��ن مهاجم 
روميلو  �ل���ب���ل���ج���ي���ك���ي  �ي����ف����رت����ون 

لوكاكو.
يلعب  �أخ������������رى،  م�����ب�����اري�����ات  ويف 
مع  �ل�����ص��اد���س  يونايتد  مان�ص�صرت 
و�صاثمبتون  ب���اال����س،  ك��ري�����ص��ت��ال 
م���ع ���ص��ت��وك ���ص��ي��ت��ي، ول��ي�����ص��رت مع 
ب����ورمن����وث، و����ص���و�ن���زي م���ع و�صت 
ب��روم��ي��ت�����س، وب��رين��ل��ي م���ع و�صت 

هام.

ع��ل��ى مالعب  ف��ا���ص��ل��ة  م���ب���اري���ات 
حم����اي����دة. وع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل �مل���ث���ال، 
�صيتي  ب��ني  فا�صلة  م��ب��ار�ة  �صتقام 
�لثالث  �ملركز  لتحديد  وليفربول 
م��ع و�تفورد  �الأول  ت��ع��ادل  يف ح��ال 
3-3، وفوز �لثاين على ميدلزبره 
�صيتي  خ�����ص��ارة  وب��ح��ال  3-�صفر. 
1-�صفر،  �ر�صنال  وف��وز  �صفر-4 
كامل  ب�صكل  �ل��ف��ري��ق��ان  �صيتعادل 
مع 75 نقطة يف �ملركزين �لثالث 
�و �لر�بع بح�صب نتيجة ليفربول.

���ص��ت��ام��ف��ورد بريدج  م��ل��ع��ب  وع��ل��ى 
، ي��ن��ه��ي ت�����ص��ل�����ص��ي ب��ط��ل �ل�����دوري 
عندما  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ىل  و�ل���ط���ام���ح 
�لكاأ�س  نهائي  يف  �أر���ص��ن��ال  ي��الق��ي 
�أي����ار م��اي��و، م��و���ص��م��ه �صد   27 يف 
�لدرجة  �ىل  �ل��ه��اب��ط  ���ص��ن��دالرن��د 
لقائده  ود�ع���ي���ة  مب���ب���ار�ة  �الأوىل، 

جون تريي.

وف����ارق �الأه�����د�ف وع���دد �اله���د�ف 
�مل�صجلة.

�صيتي +36  �ه����د�ف  ف���ارق  وي��ب��ل��غ 
و�ر�صنال   33+ ول��ي��ف��رب��ول  ه��دف��ا 
�صيتي  م��ن  ك��ل  �صجل  بينما   ،31+
و�ر�صنال  ه��دف��ا   75 ول��ي��ف��رب��ول 

.74
وت�صري قو�نني �لدوري �ملمتاز �ىل 
وتعادل  �ملو�صم  �نتهاء  ح��ال  �ن��ه يف 
�ملناف�صني  م���ن  �أك����ر  �أو  ف��ري��ق��ني 
على �للقب �و �لهرب من �لهبوط 
�أخ����رى،  م�����ص��اب��ق��ة  �ل��ت��اأه��ل �ىل  �و 
ب��ال��ن��ق��اط وف����ارق �الأه�����د�ف وعدد 
�الأهد�ف �مل�صجلة، تخو�س �الندية 

بالرحيل  ودعو�ت  و��صعة  �نتقاد�ت 
و�الأكيد  �ل��ف��ري��ق.  م�����ص��ج��ع��ي  م���ن 
�الأب���ط���ال  دوري  ع���ن  �ل���غ���ي���اب  �ن 
ليغ  يوروبا  بامل�صاركة يف  و�الكتفاء 
�ملو�صم �ملقبل، �صيزيد حجم �لنقمة 
حتى  يعلن  مل  �ل���ذي  �مل���درب  على 
متديد  ي��ع��ت��زم  ك���ان  �ذ�  ع��م��ا  �الآن 
نهاية هذ�  ينتهي مع  �ل��ذي  عقده 

�ملو�صم.
باأن حت�صم  �حتمال �صئيل  ويوجد 
و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  بطاقتا 
مبباريات  �الأب�����ط�����ال  دوري  �ىل 
وليفربول  ���ص��ي��ت��ي  ب����ني  ف��ا���ص��ل��ة 
و�ر�صنال، يف حال تعادلها بالنقاط 

�أر�صنال  مل���درب  �الأم���ل  لليفربول، 
�أكد  �لذي  فينغر  �ر�صني  �لفرن�صي 
قلب  باإمكانية  يوؤمن  ز�ل  ما  باأنه 
�للندين  �لفريق  مل�صلحة  �الأم���ور 
و�مل�صاركة يف دوري �الأبطال �ملو�صم 

�ملقبل.
�ل�صاد�س  �ل��ف��وز  بعد  فينغر  وق���ال 
مبارياته  يف  “�ملدفعجية”  لفريق 
�لو�صول  “نريد  �الأخ���رية  �ل�صبع 
�الأب�����ط�����ال(.  )دوري  ه���ن���اك  �ىل 
فر�صة  كل  �أنف�صنا  مننح  �أن  يجب 

ممكنة«.
ع����ام����ا(،   67( ف��ي��ن��غ��ر  وي�����و�ج�����ه 
مدرب �أر�صنال منذ �لعام 1996، 

�صيكون م�صري  �صيتي،  وعلى غر�ر 
ل��ي��ف��رب��ول ب���ني ي��دي��ه �ي�����ص��ا الأنه 
�ر�صنال  ع��ن  نقطة  ب��ف��ارق  ي��ت��ق��دم 
�أر�صه �صد ميدلزبره  على  ويلعب 
�لدرجة  �ىل  �صقوطه  ت��اأك��د  �ل���ذي 
فريق  ح��ظ��وظ  ي��ع��زز  م���ا  �الأوىل، 
كلوب  ي����ورغ����ن  �الأمل���������اين  �مل�������درب 

باإحر�ز �لنقاط �لثالث.
“�حلمر”  الع����ب����ي  ع���ل���ى  �ن  �ال 
�لتخل�س من �لعقدة �لتي الزمتهم 
يف مبارياتهم �لثالث �الأخرية على 
“�نفيلد”، �ذ ح�صلو� على نقطتني 
ف���ق���ط م����ن ت����ع����ادل����ني وخ���������ص����ارة. 
و�أعطت �لنتائج �الأخرية �ملتو��صعة 

�ىل  �صيتي  و�صمن  �ل��ت��و�يل.  على 
�أقل  �ل��ر�ب��ع على  �مل��رك��ز  ح��د كبري 
تقدير، �ذ تف�صله ثالث نقاط عن 
�أر�صنال، ويتفوق عليه �أي�صا بفارق 
�أه�������د�ف، وه����و م���ا عك�صه  خ��م�����ص��ة 
موؤخر�  ت�صريحات  يف  غ��و�ردي��وال 
�ملركز  ب���اأن  �أق����ول  “لن  فيها  ج���اء 
�لر�بع قد ح�صم، لكن على �أر�صنال 
�لفوز بفارق خم�صة �أو �صتة �أهد�ف 

�صد �يفرتون«.
وي��ب��دو �ل��ف��وز على و�ت��ف��ورد �لذي 
�الأخرية  م��ب��ار�ت��ه  �الأح���د  يخو�س 
م�����ع م�����درب�����ه �الإي������ط������ايل وول�����رت 
�لذي  �صيتي  متناول  يف  م��ات��ز�ري، 
ج��م��ه��وره حيث  ب��ني  ق��وت��ه  ��صتعاد 
ف���از مب��ب��اري��ات��ه �ل���ث���الث �الأخ����رية 
بعدما عانى يف مر�حل �صابقة من 
 11 يف  وف���از  ملعبه،  على  �مل��و���ص��م 

مبار�ة فقط من �أ�صل 19.

مطالبني  يوفنتو�س  الع��ب��و  �صيكون 
�أوروبا  �أب��ط��ال  دوري  نهائي  بن�صيان 
ب�صكل  و�ل���رتك���ي���ز  دق��ي��ق��ة  ل��ت�����ص��ع��ني 
ك����ام����ل ع����ل����ى ف����ر�����ص����ة ح�������ص���م لقب 
�ل�صاد�س  للمو�صم  �الإيطايل  �ل��دوري 
يتو�جه  عندما  وذل��ك  �ل��ت��و�يل،  على 
فريقهم مع �صيفه �ملتو��صع كروتوين 
�الأحد يف �ملرحلة �ل�صابعة و�لثالثني 

قبل �الأخرية.
و�صيكون �ملدرب ما�صيميليانو �ليغري 
تقدمي  على  �أم��ام مهمة حث العبيه 
�أف�����ص��ل م��ا ل��دي��ه��م يف م��ب��ار�ة �الأحد 
�ىل  ب��ال��ه��ب��وط  �مل��ه��دد  �صيفهم  ���ص��د 
�لتخل�س  �أج��ل  م��ن  �لثانية  �ل��درج��ة 
بالثنائية  و�لظفر  �ل��دوري  من عبء 
�ملحلية للمو�صم �لثالث على �لتو�يل 
وم����ن ث���م �ل���ت���ف���رغ مل���ا ي��ن��ت��ظ��ره��م يف 
نهائي  يف  يونيو  حزير�ن  من  �لثالث 
دوري �الأبطال �لذي يجمعهم بريال 

مدريد �الإ�صباين حامل �للقب.
�ملا�صي  �الأح������د  ي��وف��ن��ت��و���س  وف�����رط 
�أمام  بخ�صارته  �للقب  ح�صم  بفر�صة 
�لعا�صمة  يف   3-1 روم����ا  م��الح��ق��ه 
�الإيطالية يف مبار�ة كان يحتاج منها 
�ىل نقطة و�ح��دة لكي يتوج باللقب، 
�لتغيري�ت  ث��م��ن  دف���ع  �ل��ي��غ��ري  ل��ك��ن 
ت�صكيلته  ع��ل��ى  �أج���ر�ه���ا  �ل��ت��ي  �ل�صتة 
�ملبار�ة  بد�أ  فريقه  �أن  رغم  �الأ�صا�صية 
م��ن خ��الل تقدمه عرب  و�ع���د  ب�صكل 

�لغابوين ماريو ليمينا.
ويبدو �أن العبي يوفنتو�س فقدو� �ىل 
حد ما تركيزهم على معركة �لدوري 

�لكاأ�س  بلقب  تتويج يوفنتو�س  ولعب 
دوره �الإيجابي مل�صلحة �تاالنتا �لذي 
ي��ت��ق��دم ب��ف��ارق 6 ن��ق��اط ع��ن ميالن 
�ل�����ص��اد���س ق��ب��ل م���ب���ار�ت���ه �الأح�����د مع 
بطاقة  الأن  وذل��ك  �م��ب��ويل،  م�صيفه 
�ملجموعات  دور  �ىل  �مل��وؤه��ل��ة  �ل��ك��اأ���س 
�ل�صيدة  ف���ري���ق  ك����ون  �ل���ي���ه  �ن��ت��ق��ل��ت 

�لعجوز �صي�صارك يف دوري �الأبطال.
ت��ت��وي��ج ي��وف��ن��ت��و���س �لباب  ك��م��ا ف��ت��ح 
للمناف�صة  وفيورنتينا  م��ي��الن  �أم���ام 
�ملوؤهلة  �ل�صاد�س  �مل��رك��ز  بطاقة  على 
�لثالث،  �ل��ت��م��ه��ي��دي  �ل��������دوري  �ىل 
�للومباردي  و�الأف�صلية �الآن للفريق 
بفارق نقطة عن فيوال  يتقدم  �ل��ذي 
�صيفه  م����ع  �الأح��������د  م����ب����ار�ت����ه  ق���ب���ل 
ب��ول��ون��ي��ا، ف��ي��م��ا ت��ب��دو ح��ظ��وظ �نرت 
4 نقاط  �صئيلة كونه يتخلف بفارق 

عن جاره �للدود.
ويختتم ميالن �ملو�صم خارج قو�عده 
فيورنتينا  يلعب  فيما  كالياري،  �صد 
و�نرت  بي�صكار�،  �ل��ه��اب��ط  �صيفه  م��ع 
�لذي غابت عنه �النت�صار�ت لثماين 
بيويل  �ق��ال��ة  رغ���م  متتالية  م��ر�ح��ل 
وتعيني مدرب فريق �ل�صباب �صتيفانو 
ب���دال م��ن��ه ب�صكل م��وق��ت، مع  ف��ي��ك��ي 
���ص��ي��ف��ه �ودي���ن���ي���زي �ل�����ذي ي��ل��ع��ب يف 
ق��ب��ل �الأخ�������رية م���ع �صيفه  �مل���رح���ل���ة 

�صمبدوريا.
�الأح��د جنوى مع تورينو،  كما يلعب 
ك����ال����ي����اري، على  و����ص���ا����ص���وول���و م����ع 
بلقاء  �الإث���ن���ني  �مل��رح��ل��ة  ت��خ��ت��ت��م  �أن 

�لهابطني بي�صكار� وبالريمو.

�مل��ل��ع��ب ممتلئا ع��ن بكرة  �أري����د روؤي����ة 
�أبيه الأنها )�ملبار�ة( �صتكون حا�صمة«.

وقد يدخل يوفنتو�س �ىل مبار�ته مع 

وهو  �لثالثية،  و�ح���ر�ز   2010 ع��ام 
�صدد “نريد فوز� وحيد�، ونريد دون 
�الأحد.  ي��وم  �الأم����ور  نح�صم  �أن  �صك 

ال ي��ري��د ت��اأج��ي��ل �الأم����ور �ىل مرحلة 
حظوظ  تهديد  وب��ال��ت��ايل  �خلتامية 
يوفنتو�س باإمكانية تكر�ر �جناز �نرت 

�صيتاأجل �حل�صم �ىل �ملرحلة �خلتامية 
عندما يحل فريق �ليغري �صيفا على 
�ل�صابق  ميالن  م��درب  لكن  بولونيا. 

كروتوين �لذي يتخلف بفارق نقطة 
بالتايل  وي��ري��د  �الأم����ان  منطقة  ع��ن 
جتنب �للحاق ببالريمو وبي�صكار� �ىل 
�لدرجة �لثانية، وهو على بعد نقطة 
ف��ق��ط م���ن روم����ا الأن ف��ري��ق �مل����درب 
�ل�صبت  يخو�س  �صباليتي  لوت�صيانو 
بوجود  كييفو  م�صيفه  م��ع  م��ب��ار�ت��ه 
�لعائد  �صرتومتان  كيفن  �لهولندي 
من �الإيقاف، و�لبو�صني �دين دزيكو، 
هد�ف �لدوري حتى �الآن بر�صيد 27 
�ل�صيدة  لقاء  و�ل��ذي غاب عن  هدفا، 

�لعجوز ب�صبب �الإ�صابة.
ل���ك���ن ه����ن����اك ف���ر����ص���ة �ي�������ص���ا �أم������ام 
لقاء  ق��ب��ل  �ل��ل��ق��ب  حل�صم  يوفنتو�س 
�الأح��د مع ك��روت��وين يف ح��ال خ�صارة 
تعادل  �أو  وخ�صارة  كييفو  �أم���ام  روم��ا 
ن��اب��ويل �ل����ذي ي��ح��ت��ل �مل��رك��ز �لثالث 
ن��ق��اط ع��ن ف��ري��ق �ليغري   5 ب��ف��ارق 
�لع�صر  �مل����ر�ح����ل  يف  ه���زمي���ة  ودون 
�الأخرية، مع �صيفه فيورنتينا �ل�صبت 

�ي�صا.
تاأهله  بطاقة  الت�صيو  ح�صم  �أن  وبعد 
م�صابقة  م���ن  �مل��ج��م��وع��ات  دور  �ىل 
�الأحد  م��ب��ار�ت��ه  قبل  ليغ”  “يوروبا 
مع �جلريح �نرت ميالن �لذي �صقط 
�الأ����ص���ب���وع �مل��ا���ص��ي ع��ل��ى �أر����ص���ه �صد 
�صا�صوولو )1-2( رغم �لتغيري �لذي 
�أجرته �الإد�رة �ل�صينية باإقالة �ملدرب 
�صتيفانو بيويل، يبدو �تاالنتا �الأوفر 
�خلام�س  �مل��رك��ز  بطاقة  حل�صم  حظا 
دور  �ىل  �ي�صا  مبا�صرة  توؤهله  �ل��ت��ي 

�ملجموعات.

�ل������ذي كان  �مل����ري����ح  �ل����ف����ارق  يف ظ����ل 
يف�صلهم عن مالحقيهم، �إذ ح�صدو� 
نقطتني فقط من مبارياتهم �لثالث 
لروما  �الأم��������ل  �أع��������اد  م����ا  �الأخ���������رية 
�الأوىل  للمرة  �للقب  �حر�ز  باإمكانية 
بعد  على  �أ�صبح  بعدما   2001 منذ 

4 نقاط من فريق �ليغري.
يديه  يف  ي���وف���ن���ت���و����س  م�����ص��ري  ل���ك���ن 
على  �ه��ت��م��ام��ه  ���ص��ب  �ىل  وي���ح���ت���اج 
مبار�ة �الأحد �صد كروتوين �لذي مل 
يذق طعم �لهزمية يف �ملر�حل �ل�صبع 
عندما  �الأرب���ع���اء  فعل  كما  �الأخ����رية، 
على  �لكاأ�س  نهائي  يف  الت�صيو  و�ج��ه 
وخرج  �لعا�صمة  يف  �الأومل��ب��ي  �مللعب 
�لرب�زيلي  من  هدفني  بف�صل  فائز� 
ول���ي���ون���اردو  �ل��ف��ي�����س  د�ين  �مل���ت���األ���ق 

بونوت�صي.
و�أك���د �ل��ي��غ��ري ب���اأن �ل��رتك��ي��ز �صيكون 
�الأح���د، قائال  ي��وم  �للقب  على ح�صم 
فريق  �أول  يوفنتو�س  �أ�صبح  �أن  بعد 
يحرز �لكاأ�س لثالثة مو��صم متتالية 
فزنا بلقبنا �الأول لهذ� �ملو�صم، و�الآن 
�لفوز  ن���ري���د  �الآن،  �ل����ث����اين.  ن���ري���د 
�ل��ذي ح�صل  ك��روت��وين  �صد  بالثاين 
�ل�صبع  17 نقطة من مبارياته  على 
�صعبة،  م���ب���ار�ة  ���ص��ت��ك��ون  �الأخ�������رية. 
وبالتايل �أريد �أن نقدم �أد�ء فعاال كما 
فعلنا �لليلة )�الأربعاء �صد الت�صيو( .

حتقيق  يف  يوفنتو�س  ف�صل  ح��ال  ويف 
ف���وزه �ل��ر�ب��ع ت��و�ل��ي��ا ع��ل��ى كروتوين 
�لثانية  �ل���درج���ة  يف  ك��ان��ا  )�الأوالن 
 ،)2007-2006 م��و���ص��م  خ����الل 

ع�صرة من �لعمر، ومل يغادره �صوى لعامني على �صبيل �العارة �ىل 
عن  �مل�صوؤول  ويقول  م�صريته.  من  �الأوىل  �ملر�حل  يف  �صتوتغارت 
�لفرق �ل�صبابية يف بايرن هرمان غرالند حتى يف ح�صته �لتدريبية 
�الأوىل كان الفتا .. مل �أكن قد ر�أيت �صابقا �صيئا من هذ� �لقبيل: 
فتى ال يرتكب �أي خطاأ، يز�ول كرة قدم طبيعية، يح�صن كل كرة 
�أب��د� يف موقف حمرج. يودع الم �ل�صبت عائلته  وال ي�صع زم��الءه 
�لبافارية مع �صجل ال يتكرر ب�صهولة، ي�صمل لقب �لدوري �الملاين 
�أوروبا  �أبطال  ثماين مر�ت، وكاأ�س �ملانيا �صت مر�ت، ولقب دوري 
�ملد�فع  �صكل  و2012.   2010 عامي  �مل�صابقة  ونهائي   2013
�لق�صري �لقامة �لذي �صغل مركز �لظهري �الأمين، ركنا �أ�صا�صيا يف 
ت�صكيلة فريقه، وحمل يف �ملو��صم �ملا�صية �صارة �لقائد. ويقول عنه 
�ملدرب �حلايل للنادي �اليطايل كارلو �أن�صيلوتي �أحب �حرت�فيته 

لو كان لدينا 20 فيليب الم ملا عانينا من �أي م�صكلة .
�لذهبية يف  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  �لقائد الم  رف��ع   ،2014 م��ون��دي��ال  يف 
�أمل��ان��ي��ا ع��ل��ى �الرج��ن��ت��ني 1-�صفر بعد  �ل��ن��ه��ائ��ي �ل����ذي ف����ازت ب��ه 
�لتمديد. �إال �ن �ملبار�ة �لتي دونها �لتاريخ هي ن�صف �لنهائي مع 
�مل�صيفة �لرب�زيل، و�لتي تلقت هزمية مذلة ب�صبعة �أهد�ف مقابل 
هدف، ومل تتمكن من جمار�ة ماكينات �ملنتخب �الملاين �لذي دك 
�صوى  �ألون�صو  ليو�زي  الم  �صجل  ينق�س  وال  رحمة.  بال  مرماها 

لقب كاأ�س �أوروبا للمنتخبات.

�أف����ر�د �لع�صر �ل��ذه��ب��ي �حلديث  �أل��ون�����ص��و �أح���د  �ال���ص��ب��اين. وك���ان 
2008 و2012،  �أوروب��ا  كاأ�س  للمنتخب �ال�صباين، فاأحرز معه 
�ل�����ص��ن، حافظ  ت��ق��دم��ه يف  وع��ل��ى رغ���م   .2010 �ل��ع��امل  وك���اأ����س 
العب خط �لو�صط �لدفاعي على �أد�ئه ودوره �ال�صا�صي يف خطط 
�لفوالذية  و�أع�صابه  بهدوئه  �ل��الع��ب  وع��رف  �ل��ب��اف��اري.  �ل��ن��ادي 
“�إله  �نه  للقول  �الأملانية  �ل�صحف  �إح��دى  دفع  ما  �ل�صغط،  حتت 
�لب�صاطة”، ومعلم يف �ل�صفاء و�ل�صكينة . وعلى رغم �نه مل يتمكن 
من �لتتويج مع �لنادي �المل��اين باللقب �الأوروب��ي �ملرموق خالل 
�ملو��صم �لثالثة �ملا�صية، �ال �نه �أحرز لقب �لدوري �الملاين ثالث 
�آذ�ر مار�س  �أكد يف  �ألون�صو  �أملانيا مرة و�ح��دة. وكان  مر�ت، وكاأ�س 
�عتز�له يف ختام �ملو�صم، ون�صر عرب ح�صابه على “تويرت” �صورة 
�لريا�صي،  ح��ذ�ءه  وه��و يحمل  و�الأ���ص��ود  باالأبي�س  له من �خللف 
ت�صريحات  ويف  �جلميلة.  �للعبة  �أيتها  ود�ع��ا  فيه  ورد  تعليق  مع 
�صحافية، قال �نه يعتزم بعد �عتز�له �حل�صول على رخ�صة لقيادة 
حياتي  “�أم�صيت  وق��ال  عائلته.  مع  و�ل�صفر  �لنارية،  �ل��در�ج��ات 
حماوال �جناز كل �صيء خالل �أربعة �أ�صابيع يف �ل�صيف �الآن لي�س 
علي �للعب. �صاأمتتع بعطل نهاية �الأ�صبوع للمرة �الأوىل منذ 18 
�لقدم، يندر  �لعامل �حلديث لكرة  �صعيدة جد�. يف  عاما. زوجتي 
�ن يخ�ص�س العب بارز م�صريته كاملة لناد و�حد، كحال الم مع 
�لنادي �لبافاري �لذي �ن�صم �ىل فئاته �لعمرية وهو يف �حلادية 

تطوى �ليوم �صفحة نا�صعة من �لتاريخ �حلديث لكرة �لقدم، مع 
مبار�تهما  �ألون�صو  ت�صابي  و�ال�صباين  الم  فيليب  �المل��اين  خو�س 
�الأخرية مع بايرن ميونيخ �الأملاين �صد فر�يبورغ يف ختام �لدوري 
و�ال�صباين  عاما   33 �لعمر  من  �لبالغ  �الأمل���اين  وجمع  �المل���اين. 
�لذي يكربه بعامني، كل �الألقاب �ملمكنة لالعب كرة قدم، و�صاركا 
يف �ثنتني من �ملباريات �لتي ال تن�صى يف �لقرن �حلادي و�لع�صرين: 
2005 مع ليفربول �صد  �أوروب��ا  �أبطال  �ألون�صو يف نهائي دوري 
�لنادي �النكليزي تخلفه �صفر-3  ميالن �اليطايل، حينما قلب 
تعادال والحقا فوز� بركالت �لرتجيح، والم يف ن�صف نهائي كاأ�س 
�ل�مان�صافت  حقق  حينما  �لرب�زيل  �مل�صيفة  �صد   2014 �لعامل 
يف  �صويا  م�صريتهما  �لالعبان  وينهي   .)1-7( تاريخية  نتيجة 
�لنادي �لذي توج يف �ملرحلة �لر�بعة و�لثالثني من �لدوري، بطال 
�ال�صباين  �لو�صط  الع��ب  د�ف��ع  تو�ليا.  �خلام�س  للمو�صم  الأملانيا 
�أندية �لعامل: ليفربول وريال مدريد  �أل��و�ن ثالثة من �أكرب  عن 
�لطويلة،  م�صريته  يف  �ل��ذك��ري��ات  مئات  وم��ن  وب��اي��رن.  �ال�صباين 
�ن  �ذ  �ل��ذ�ك��رة،  2005 مطبوعا يف  �الب��ط��ال  دوري  نهائي  يبقى 
�لنادي �النكليزي تخلف �صفر-3 مع نهاية �ل�صوط �الأول، �ال �نه 
ليحرز  �إ�صايف،  وقت  �ىل  �ملبار�ة  �لنتيجة وجر  معادلة  متكن من 
�لفريق �الأحمر �للقب بركالت �لرتجيح. بعد ت�صعة �أعو�م، �أحرز 
�مللكي  �لنادي  باألو�ن  �مل��رة  هذه  لكن  جديدة،  مرة  �للقب  �ألون�صو 

دوري  �ىل  �لتاأهل  بطاقتا  �صتكون 
�ملو�صم  �لقدم  لكرة  �أوروب���ا  �أب��ط��ال 
�صيتي  �أي��دي مان�ص�صرت  �ملقبل بني 
غد�ً  يخو�صان  عندما  وليفربول 
و�لثالثني  �لثامنة  �ملرحلة  �الأح��د 
�الإنكليزي  �ل���دوري  من  �خلتامية 
جون  ود�ع  ت�صهد  و�ل��ت��ي  �مل��م��ت��از، 
ت���ريي، �مل���د�ف���ع �مل��خ�����ص��رم للبطل 

ت�صل�صي.
و�أ�صعل �صيتي و�ر�صنال �ملناف�صة على 
�ملوؤهلتني  �الأخ��ريت��ني  �لبطاقتني 
لدوري �البطال، عندما فاز �الول 
على �صيفه و�صت بروميت�س 1-3، 
�صندرالند  ���ص��ي��ف��ه  ع��ل��ى  و�ل���ث���اين 
مبار�تني  يف  �ل��ث��الث��اء  2-�صفر 

موؤجلتني.
�ملوؤهل  �لثالث  و�نتزع �صيتي �ملركز 
من  �لقارية  �مل�صابقة  �ىل  مبا�صرة 
�ىل  ر�صيده  رف��ع  بعدما  ليفربول 
ن��ق��ط��ت��ني عن  ب���ف���ارق  ن��ق��ط��ة   75
بنقطة  يتفوق  ب��ات  �ل���ذي  �الأخ���ري 

و�حدة فقط على �أر�صنال.
حا�صمة  �الخ��رية  �ملرحلة  و�صتكون 
�ملوؤهل  �ل���ث���ال���ث  �مل���رك���ز  ل��ت��ح��دي��د 
�ملجموعات  دور  �ىل  م���ب���ا����ص���رة 
�الأوروب����ي، و�ل��ر�ب��ع �ل��ذي يخو�س 

دور� فا�صال.
و�تفورد،  على  �صيفا  �صيتي  ويحل 
�صيفه  م�����ع  ل���ي���ف���رب���ول  وي���ل���ع���ب 
م��ي��دل��زب��ره، و�أر���ص��ن��ال م��ع �صيفه 

�يفرتون.
عليه  ي�صرف  �ل��ذي  �صيتي  ويكفي 
�ال����ص���ب���اين ج��و���ص��ي��ب غ����و�ردي����وال 
تو�جده  ل�����ص��م��ان  و�ح������دة  ن��ق��ط��ة 
بينما يحتاج  �الأربعة �الو�ئ��ل،  بني 
تعر  م����ع  �ل����ف����وز  �ىل  �أر�����ص����ن����ال 
ل���ي���ف���رب���ول حل���ج���ز ب���ط���اق���ت���ه �ىل 
�لع�صرين  للمو�صم  �البطال  دوري 

كرة القدم تودع الم واألون�صو اليوم 
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غ���اب جن���م ���ص��ان �ن��ت��ون��ي��و ���ص��ب��ريز كاوهي 
ل��ي��ن��ارد ع��ن مت��اري��ن فريقه و���ص��ط �صكوك 
ح����ول م�����ص��ارك��ت��ه يف �مل����ب����ار�ة �ل��ث��ال��ث��ة من 
نهائي �ملنطقة �لغربية يف دوري كرة �ل�صلة 
�المريكي للمحرتفني �صد غولدن �صتايت 

ووريرز �ليوم �ل�صبت.
و�أ���ص��ي��ب ل��ي��ن��ارد يف ك��اح��ل��ه �الي�����ص��ر �الحد 
�صبريز  ي�����ص��ارك يف مت��اري��ن  �مل��ا���ص��ي، ومل 
�ملركز  ت����و�ج����ده يف  رغ����م  ع��ل��ى  �خل��م��ي�����س 

�لتدريبي.
وقال زميله �ال�صباين باو غا�صول ل�صبكة �ي 

بطل  ����ص���ت���اي���ت،  غ����ول����دن  وت����ق����دم   .111
2-�صفر  �ملا�صي،  �ملو�صم  وو�صيف   2015
�الأربعاء  ف���وزه  ج���دد  ب��ع��دم��ا  �ل�صل�صلة،  يف 
نحو  ك��ب��ري�  �صوطا  ليقطع   ،100-136

بلوغ نهائي �لدوري.
�لذي  �لفريق  �ل���دوري  نهائي  �ىل  ويتاأهل 
�أربع مباريات من  ي�صبق مناف�صه للفوز يف 
�أ�صل �صبع ممكنة. ويخو�س نهائي �ملنطقة 
ك���اف���ال���ي���ريز حامل  ك��ل��ي��ف��الن��د  �ل�����ص��رق��ي��ة 
�الأول  ويتقدم  �صلتيك�س،  وبو�صطن  �للقب 

1-�صفر.

��س بي �ن، كان هنا، �الأم��ور تتقدم ويعمل 
مع فريق طبي جيد للتعايف من ��صابته.

ن���ق���ط���ة يف   27،7 ل���ي���ن���ارد  م����ع����دل  وب����ل����غ 
“بالي  �الق�صائية  �الدو�ر  �صمن  �مل��ب��ار�ة 
�لكاحل،  يف  الل��ت��و�ء  تعر�س  لكنه  �وف”، 
��صطد�مه  بعد  ��صبوع،  قبل  ��صال  �مل�صاب 

باجلورجي ز�ز� با�صوليا.
�ل��ث��ال��ث عندما  �ل���رب���ع  ف��ري��ق��ه يف  وت�����رك 
ك���ان ي��ت��ق��دم ب��اك��ر م���ن 20 ن��ق��ط��ة، لكن 
غيابه  م��ن  مت��ام��ا  ��صتفاد  �صتايت  غ��ول��دن 
وق��ل�����س �ل��ف��ارق ل��ي��ف��وز يف �مل���ب���ار�ة 113-

 9 ��صتثنائيا يف  �جتماعا  �لدولية  �الأوملبية  للجنة  �لتنفيذية  �للجنة  تعقد 
فريق  خال�صات  يف  للبحث  �ل�صوي�صرية  ل��وز�ن  مدينة  يف  يونيو  ح��زي��ر�ن 
�لعمل �ملكلف بالنظر يف منح مزدوج ال�صت�صافة �أوملبيادي 2024 و2028، 

بح�صب ما �أفادت �للجنة وكالة فر�ن�س بر�س �جلمعة.
�أيلول �صبتمرب �ملقبل خالل   13 ومن �ملقرر �ن تختار �للجنة �الأوملبية يف 
�جتماع لها يف مدينة ليما بالبريو، �ملدينة �مل�صيفة لدورة �الألعاب �الأوملبية 

�ل�صيفية 2024 من بني �ملر�صحتني باري�س ولو�س �جنلي�س �المريكية.
و�أفادت �للجنة �الأوملبية �جلمعة �ن فريق �لعمل �لذي �صكل يف �آذ�ر مار�س 
�إعادة  و2028 وحول   2024 �وملبيادي  منح  �أفكاره حول عملية  �صيقدم 

�صياغة �أ�صول �لرت�صح اللعاب 2026 �ل�صتوية .
وحتى �الن مل يكن هذ� �الجتماع مدرجا على جدول �العمال.

2024، و�صددتا  وتتناف�س لو�س �جنلي�س وباري�س على ��صت�صافة �وملبياد 
مر�ر� على �ن تر�صحهما هو لهذه �لدورة فقط ولي�س لن�صخة 2028.

وهم  �لدولية  �للجنة  يف  �الربعة  �لرئي�س  ن��و�ب  من  �لعمل  فريق  ويتاألف 
كو�تي�س  جون  و�ال���ص��رت�يل  جونيور  �صامار�ن�س  �نطونيو  خ��و�ن  �ال�صباين 

و�لرتكي �أورو �ردينري و�ل�صيني يو ز�يكينغ.
خالل  م��ن  ب��اخ  توما�س  �المل���اين  �لدولية  �الأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�س  وي�صعى 
�الهتمام  ت��ر�ج��ع  و���ص��ط  �مل�صيفة  �مل����دن  ���ص��م��ان  �ىل  �مل�����زدوج،  �ل��ت�����ص��وي��ت 

با�صت�صافة �حلدث �لكبري �لذي يتطلب �لكثري من �ال�صتثمار�ت.
�ل��ت��ا���ص��ع م��ن ح��زي��ر�ن ي��ون��ي��و الح����رت�م ف���رتة �ل�صهر  وح����ددت �جلل�صة يف 
�ل�صرورية للدعوة الجتماع ��صتثنائي بغية �لطلب من �الع�صاء �تخاذ قر�ر 

ب�صاأن �لتو�صية، بح�صب ما �أفادت �للجنة.

اجتماع ا�صتثنائي لالأوملبية الدولية ال�صهر املقبل �صكوك حول م�صاركة لينارد �صد غولدن �صتايت

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم البطولة الثالثة ملوردي الهيئة الألعاب الكريكيت والكرة الطائرة والبولينغ

�صطرجن العني ينظم بطولة دائرة الق�صاء الثانية

�الإن�����ص��اين و�ل��ث��ق��ايف ب��ني خمتلف 
�صر�ئح وفئات جمتمعنا �الإمار�تي 

�ملتنوع.

و�حلفاظ  و�ل�صعادة  �لبهجة  ن�صر 
على  ع��الوة  �لعامة،  �ل�صحة  على 
و�لتقارب  �ل��ت��ن��اغ��م  روح  ت��ع��زي��ز 

على  �ملعنيني  وحتفيز  �الإي��ج��اب��ي��ة 
مليئة  ريا�صية  �أج��و�ء  يف  �مل�صاركة 
�ل�صلوك  الك��ت�����ص��اب  ب��ال��ت��ن��اف�����س، 
�لريا�صي �لذي يعزز روح �ملوظفني 
و�صلوكهم يف مكان �لعمل، وير�صخ 
ومفاهيم  �ل���و�ح���د،  �ل��ف��ري��ق  روح 
و�ملناف�صة  و�ل���ت���ح���دي،  �الإ�����ص����ر�ر 
يف  و�لرغبة  و�الإيجابية  �ل�صريفة، 

�لفوز، فيما بينهم.
�مل�صرتك  �ل��ت��ع��اون  �أ���ص��ه��م  وت���اب���ع: 
�لهيئة  مل������وردي  �ل���ف���ع���ال  و�ل�������دور 
�مل�صرتكة،  �أه����د�ف����ن����ا  حت��ق��ي��ق  يف 
وف��ت��ح �آف�����اق ع��م��ل ج���دي���دة تدعم 
ونحن  دب��ي.  يف  �القت�صادي  �لنمو 
فعاليات  بتنظيم  �لهيئة  يف  نلتزم 
مبا  �ملعنيني،  جميع  م��ع  م�صرتكة 
نكون  باأن  روؤيتنا  ي�صهم يف حتقيق 
على  ُمبتِكرة  م�صتد�مة  موؤ�ص�صة 

م�صتوى عاملي. 
�لريا�صية  �الأن�صطة  �لهيئة  وتويل 
�أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة ن���ظ���ر�ً ل���دوره���ا يف 

لهيئة كهرباء ومياه دبي: حتر�س 
مب�صوؤوليتها  �اللتز�م  على  �لهيئة 
�ملعنيني،  جميع  جت���اه  �ملجتمعية 
�صاحب  �صيدي  توجيهات  وتنفيذ 
�آل  �ل�صيخ حممد بن ر��صد  �ل�صمو 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
رعاه  دب��ي،  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�ملدينة  دب����ي  م��دي��ن��ة  ب��ج��ع��ل  �هلل، 
وي�صعدنا  �ل�����ع�����امل.  يف  �الأ�����ص����ع����د 
�لهيئة  م����وردي  م��وظ��ف��ي  ت�صجيع 
حياة.  �أ�صلوب  �لريا�صة  جعل  على 
وال تدخر �لهيئة جهد�ً يف توطيد 
�لعالقات وبناء �جل�صور مع جميع 
�مل��زي��د من  �مل��ع��ن��ي��ني، مب��ا ي�صمن 
حتقيق  يف  وي�صهم  �ملثمر  �لتعاون 
�لتنمية �مل�صتد�مة يف دبي، و�أهد�ف 
دبي  ب��ج��ع��ل   2021 دب����ي  خ��ط��ة 
وممكنني  مبدعني  الأف��ر�د  موطناً 

ملوؤهم �لفخر و�ل�صعادة.
و�أ������ص�����اف ����ص���ع���ادت���ه: ن���ح���ر����س يف 
�لطاقة  �لهيئة على تعزيز مفهوم 

�لثاين.  باملركز  ذ.م.م.«  لل�صيار�ت 
�لطائرة،  �ل���ك���رة  م��ن��اف�����ص��ات  ويف 
ك��ه��رب��اء ومياه  ف��ري��ق هيئة  �ح��ت��ل 
دبي �ملركز �الأول، بينما جاء فريق 
�لثاين.  �مل��رك��ز  »دوك���اب« يف  �صركة 
و�حتلت �لالعبة �صكينة من �صركة 
مناف�صات  يف  �الأول  �ملركز  »جيكو« 
�ل��ب��ول��ي��ن��غ، ب��ي��ن��م��ا ج����اءت ك���ل من 
موؤ�ص�صة  م���ن  وم���ريل���ني  ب��ر���ص��ي��ال 
�الإمار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي 
�لثاين  �مل���رك���زي���ن  يف  »�إم������ب������اور« 

و�لثالث على �لرتتيب. 
�لفرق  ب��ج��ه��ود  ���ص��ع��ادت��ه  و�أ�����ص����اد 
�لتي  �مل��ن��اف�����ص��ة  وروح  �مل�������ص���ارك���ة 
�أ�صفت على �ملباريات جو�ً من �ملرح 
و�لتحدي، �صمن برنامج مميز من 
جمعت  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �لفعاليات 
وم�صجعيهم  وعائالتهم  �ملوظفني 

يف مكان و�حد.
وقال �صعادة �صعيد حممد �لطاير، 
�لع�صو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 

كهرباء  هيئة  جهود  مع  �ن�صجاماً 
ومياه دبي لتعزيز �لعالقات وتوثيق 
�ملعنيني،  ج��م��ي��ع  م����ع  �ل�����رو�ب�����ط 
لرت�صيخ  ��صرت�تيجيتها  و���ص��م��ن 
�ال�صرت�تيجية  �ل�صر�كات  مفهوم 
�ملوردين، نظمت  طويلة �الأمد مع 
ملوردي  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  �لهيئة 
و�لكرة  �لكريكيت  الأل��ع��اب  �لهيئة 
 ،2017 لعام  و�لبولينغ  �لطائرة 
�ل��ب��ط��ول��ة يف نادي  �أق��ي��م��ت  ح��ي��ث 
بدبي،  �لقوز  منطقة  يف  �ن�صبورتز 
 32 من  و��صعة  م�صاركة  و�صهدت 

فريقاً موؤ�ص�صياً.
وكّرم �صعادة �صعيد حممد �لطاير، 
�لع�صو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
�لفرق  دب��ي،  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
�ل��ف��ائ��زة يف �ل��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث جاء 
فريق »جرن�ل �إلكرتيك« يف �ملركز 
�لكريكيت،  م��ن��اف�����ص��ات  يف  �الأول 
ف��ي��م��ا ح��ل ف��ري��ق ���ص��رك��ة »ليربتي 

�ل��ع��زي��ز حممد �مل��رك��ز �خل��ام�����س ، 
�لهندي  �ل��الع��ب حم��م��ود  وج����اء 
�ل�����ص��اد���س بينما ح��ل يف  �مل��رك��ز  يف 
�ملركز �ل�صابع �لالعب عبد�لعزيز 
حتكيم  على  �أ���ص��رف  �حل�صيني  . 
�أحمد  �ل����دويل  �ل��ب��ط��ول��ة �حل��ك��م 
�لبطولة  قبيل  ق���ام  �ل���ذي  ع���ادل 
و�الإر�صاد�ت  �لقو�نني  �أه��م  ب�صرح 

�لفنية لالعبني .

للثقافة  �ل�����ع�����ني  ن���������ادي   ن����ظ����م 
و�ل�����������ص�����ط�����رجن ب����ط����ول����ة د�ئ��������رة 
�لتي  لل�صطرجن  �لثانية  �لق�صاء 
����ص��ت��م��رت ع��ل��ى م���د�ر ث��الث��ة �أيام 
مب�صاركة عدد كبري من منت�صبي 
د�ئ�����رة �ل��ق�����ص��اء وب��ح�����ص��ور حز�م 

�لقحطاين من د�ئرة �لق�صاء. 
بتعاون  �ل��ق��ح��ط��اين  �أ�����ص����اد  وق����د 
و�ل�صطرجن  للثقافة  �لعني  ن��ادي 

م��ن ج��ان��ب��ه �أ���ص��اد �ل��دك��ت��ور �صيف 
�الأمني  �لنعيمي  خلريباين  �صامل 
�ل����ع����ام ل���ل���ن���ادي ب���ح���ر����س  د�ئ�����رة 
�ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى ن�����ص��ر �ل��ل��ع��ب��ة بني 
�ملنت�صبني ملا لها من فو�ئد عديدة 
تنظيم  ع���ل���ى  �إي���ج���اب���ي���ا  ت��ن��ع��ك�����س 

على  ن���ه���ي���ان  �آل  ����ص���خ���ب���وط  ب����ن 
بني  �ل�صطرجنية  �ل��ث��ق��اف��ة  ن�صر 
خمتلف �صر�ئح �ملجتمع و�لتعاون 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل��دو�ئ��ر  خمتلف  م��ع 
تلك  لن�صر  و�خل��ا���ص��ة  �حلكومية 

�لريا�صة �لذهنية �لر�قية . 

يف  حل  بينما  �صكيان  عبد�للطيف 
�ملركز �لثاين �لالعب عمر حممد 
�صعيد �ل�صبلي تاركا �ملركز �لثالث 
لالعب ر�كي�س �صودري ، وجاء يف 
�ملركز �لر�بع �لالعب �صيد غ�صان 
�ل����الع����ب عبد  ف���ا����ص���ل وح�������ص���د 

تنظيم  يف  �ل���ق�������ص���اء  د�ئ�������رة  م����ع 
لل�صطرجن  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل���ب���ط���ول���ة 
�لذي  �لكبري  �لنجاح  بعد  خا�صة 
مثمنا  �الأوىل  �ل��ب��ط��ول��ة  �صهدته 
�ل���ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ح���ر����س 
برئا�صة �ل�صيخ �صلطان بن خليفة 

ملجل�س  �ل���ع���ام  �الأم������ني  �ل����ع����و�ين 
الأن�صطة  �ل���ري���ا����ص���ي  �أب����وظ����ب����ي 
�إط������ار �حل���ر����س على  �ل����ن����ادي يف 
ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �ل��ري��ا���ص��ة يف 

�إمارة �أبوظبي . 
�ل����الع����ب  �الأول  ب����امل����رك����ز  ف�������از 

علمي  باأ�صلوب  �ملجتمعي  �لعمل 
و�لتخطيط و�لتفكري �الإيجابي .   
وث���م���ن �ل��ن��ع��ي��م��ي �ل����دع����م �ل����ذي 
يقدمه جمل�س �أبوظبي �لريا�صي 
مدينة  يف  �ل��ل��ع��ب��ة  لن�صر  ل��ل��ن��ادي 
و�أ�صاد مبتابعة عارف حمد  �لعني 

م�صري فينغر يتحدد
 يف نهاية ال�صهر اجلاري 

�أو�صح �ملدرب �لفرن�صي �أر�صني فينغر �أن م�صتقبله مع �ر�صنال �صيتحدد يف 
و�ملقرر  �لقدم  لكرة  �نكلرت�  كاأ�س  نهائي  بعد  �لنادي  �إد�رة  ملجل�س  �جتماع 
�أي��ار مايو �جل��اري �صد �جلار �للدود ت�صل�صي، �ملتوج بلقب �لدوري   27 يف 
�ملمتاز. ويبقى �صهر�ن يف عقد فينغر )67 عاما( مع �ر�صنال �لذي �رتبط 

به منذ 1996، ومل يعلن بعد ما �ذ� كان يعتزم متديده �أم ال.
�لقليلة  �الأ�صهر  با�صتمر�ر يف  ��صئلة عن م�صتقبله  �لفرن�صي  �ملدرب  وو�جه 

�ملا�صية، لكنه �أكد �أن �جتماعا بهذ� �ل�صاأن �صيعقد بعد نهائي �لكاأ�س.
�نه  �الإد�رة قال فينغر �عتقد  �صوؤ�ل حول موعد �جتماع جمل�س  ورد� على 

بعد نهائي �لكاأ�س.
وعما �ذ� كان �الجتماع �صيخرج بقر�ر نهائي حول م�صتقبله �جاب “نعم”، 
موؤكد� يجب �ن تعرفو� �ن هناك �لعديد من �المور �ملتعلقة بنادي كرة قدم 

�لتي يجب مناق�صتها يف �جتماع ملجل�س �الإد�رة.
وتابع “من هذه �المور بالطبع، ما يح�صل مع �ملدرب، �مل�صتقبل، �لالعبون 
يف  ه��ن��اك.  �صاأكون  بالطبع  �لعقود.  جتديد  معهم،  �لتعاقد  يجب  �ل��ذي��ن 
�لوقت �حلايل �عتقد �أنه يجب �أن نركز على �ملدى �لق�صري وما �صيح�صل 

�الحد ويف نهائي �لكاأ�س«.
�أمام �صيفه �يفرتون يف  �ملمتاز �الأحد  �ر�صنال م�صو�ره يف �لدوري  ويختتم 
�بطال  دوري  عن  �لغياب  لعدم  �صئيل  باأمل  يحتفظ  وه��و  �صعبة،  م��ب��ار�ة 

�وروبا للمرة �الوىل يف �العو�م �لع�صرين �الخرية.
خلف  نقطة  ب��ف��ارق  نقطة،   72 بر�صيد  �خلام�س  �مل��رك��ز  �ر���ص��ن��ال  ويحتل 

ليفربول �لر�بع، وثالث نقاط خلف مان�ص�صرت �صيتي �لثالث.
�بطال  دوري  يف  للم�صاركة  �الوليني  �لبطاقتني  وتوتنهام  ت�صل�صي  و�صمن 
�لر�بع  يخو�س  ح��ني  يف  مبا�صرة،  ثالثة  ببطاقة  الإنكلرت�  ويحق  �وروب���ا، 
كاأ�س  يف  �لثالث  لقبه  �ىل  �ر�صنال  قيادة  �ىل  ي�صعى  فينغر  �ن  كما  �مللحق. 
باأنه  ت��اري��خ��ه، علما  و�ل��ث��ال��ث ع�صر يف  م��و����ص��م،  �أرب��ع��ة  �ن��ك��ل��رت� يف غ�صون 
�صيخو�س �لنهائي للمرة �لع�صرين رقم قيا�صي. وو�جه فينغر هذ� �ملو�صم 
جماهري  من  و��صعة  �نتقاد�ت 
�لنادي �للندين �لتي طالبت 
�لفريق،  ع��ن  برحيله  م���ر�ر� 
�إق�صائه  ظ����ل  يف  ال����ص���ي���م���ا 
�ملذل على يد بايرن ميونيخ 
ر�المل����اين م��ن �ل����دور �لثاين 
لدوري �أبطال �وروبا 2-10 
�لذهاب  م��ب��ار�ت��ي  مب��ج��م��وع 
�نهاء  و�ح���ت���م���ال  و�الإي���������اب، 
�لدوري خارج �ملر�كز �الأربعة 
م�صري�ت  وح�صلت  �الأوىل. 
�المار�ت”  “��صتاد  خ�����ارج 
�خلا�س بار�صنال وقاطع عدد 
�لفريق  ف���وز  �مل�صجعني  م��ن 

على �صندرالند �لثالثاء.

يف مبار�ة متكافئة مع بطلة �لعامل �ل�شينية هو ييفان

�صامل عبدالرحمن يحقق تعادال جديدا يف اجلائزة الكربى لل�صطرجن
وت��ع��ر���س ���ص��امل ع��ب��د�ل��رح��م��ن الأول 
�الأذرب��ي��ج��اين  �صهريار  �أم��ام  خ�صارة 
12 على  رق��م  �مل�صنف  مم��ادي��اروف 
�لعامل يف �جلولة �لر�بعة و�لفرن�صي 
�خلام�س  �مل�صنف  الجريف  ماك�صيم 
�لبطولة  ع��ل��ى  و�الول  �ل��ع��امل  ع��ل��ى 
،وب�����ص��ك��ل ع����ام ت��ع��د م�����ص��ارك��ة �صامل 
�أف�صل من �جلولة �الأوىل بال�صارقة 
م�����ص��ت��و�ه يتطور  �أن  ي��ع��ن��ي  م��ا  وه���و 
�أمامه  و�صتكون  الأخ���رى،  جولة  من 
�حل���ل���ق���ة �ل���ث���ال���ث���ة يف �ل���ب���ط���ول���ة يف 
�صوي�صر� و�لتي �صتقام خالل �لفرتة 

من -5 16 يوليو �ملقبل

�ملبار�ة. كان بد�ية �صامل يف �لبطولة 
جيدة بعدما جنح يف حتقيق تعادلني 
تعادل  رو�صيا، حيث  مع العبني من 
يف �جلولة �الأوىل مع �الأ�صتاذ �لدويل 
�لرو�صي �ألك�صندر جريت�صوك �لفائز 
��صت�صافها  �ل��ت��ي  �الأوىل  ب��احل��ل��ق��ة 
لل�صطرجن،  �ل��ث��ق��ايف  �ل�صارقة  ن���ادي 
�ل���ث���ان���ي���ة مع  وت�����ع�����ادل يف �جل����ول����ة 
�ل��رو���ص��ي �صفيدلر  �ل���دويل  �الأ���ص��ت��اذ 
ب��ي��رت، وب��ع��ده��ا جن��ح يف �ل��ف��وز على 
�لرو�صي  �ل��ك��ب��ري  �ل�����دويل  �الأ����ص���ت���اذ 
�أبرز مو�هب  �أحد  �أيان  نيبوميات�صي 

رو�صيا و�لعامل.

�صاركت هو ييفان يف جولة �ل�صارقة 
ودر��������س ����ص���امل ط���ري���ق ل��ع��ب��ه��ا قبل 

�ملو�جهة معها.
�لبي�صاء  بالقطع  �ملبار�ة  �صامل  لعب 
على  “تار��س” وح�����ص��ل  دف���اع  ���ص��د 
�أف�صلية جيدة ولكنه مل ي�صتفد من 
تطوير  م��ن  يتمكن  ومل  �أف�صليته 
�أف�����ص��ل��ي��ت��ه، وع���ل���ى �جل���ان���ب �الآخ����ر 
دفاعية  مبار�ة  �لعامل  بطلة  قدمت 
جيدة جد� وبعد �صل�صلة من �ملناور�ت 
�أ�صبحت  �جل��ان��ب��ني  م��ن  �لتكتيكية 
بني  وم��ت��ع��ادل��ة  متكافئة  �ل��و���ص��ع��ي��ة 
نقطة  باقت�صام  ليقتنعا  �ل��ط��رف��ني 

ع��ب��د�ل��رح��م��ن ر�صيده  ���ص��امل  ورف���ع 
�أم��ام بطلنا  2.5 نقطة، والز�ل  �إىل 
من  �لنقاط  لزيادة  فر�صة  �لذهبي 
�ملتبقية،  �ل���ث���الث  �جل�����والت  خ���الل 
�أف�صل مما  نتيجة  �أج��ل حتقيق  من 
للبطولة  �الأوىل  �جلولة  يف  حققها 
خالل  �ل�صارقة  ب��ن��ادي  �أقيمت  �لتي 
���ص��ه��ر ف���رب�ي���ر �مل��ا���ص��ي ح��ي��ث �صجل 

�صامل 3.5 نقطة.
�الأربعاء  توقفت  قد  �لبطولة  كانت 
للر�حة، وعادت �أم�س �الأول باجلولة 
�ل�صاد�صة، وقد �صامل خالل �ملو�جهة 
�ل��ع��امل م��ب��ار�ة قوية وقد  م��ع بطلة 

•• مو�صكو- الفجر

جنح �لفتى �لذهبي �الأ�صتاذ �لدويل 
�لكبري �صامل عبد�لرحمن يف حتقيق 
�لتعادل مع �ل�صينية هو ييفان بطلة 
�لعامل لل�صيد�ت، يف �جلولة �ل�صاد�صة 
�لكربى  �لعامل للجائزة  من بطولة 
�لرو�صية  �ل��ع��ا���ص��م��ة  ح��ال��ي��ا  �مل��ق��ام��ة 
ي��ح��ت�����ص��ن��ه��ا مبنى  م��و���ص��ك��و و�ل���ت���ي 
�لبطولة  وت��ع��د  �ل�صهري  �ل��ت��ل��غ��ر�ف 
حيث  �لعاملية  �لبطوالت  �أق���وى  م��ن 
�لنخبة  18 العبا من  فيها  ي�صارك 

على م�صتوى �لعامل.
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الفجر الريا�ضي

الزعابي يتاأهل اإىل نهائي 1500 مرت �صمن مناف�صات » باكو «

�صنرتوفيت�س،  م��ات��ي��و  �الأم���ريك���ي  ت��ف��وق 
ريو  �ل��ع��اب  م يف   1500 ذه��ب��ي��ة  ح��ام��ل 
�لربيطاين  ع��ل��ى  �الومل���ب���ي���ة،   2016
�آالف  و10   5 �صباقي  ف��رح جنم  حممد 
م، �صمن لقاء دي�صتن�س كال�صيك يف لو�س 

�أجنلي�س.
وفاز �صنرتوفيت�س )27 عاما( يف �صباق 
دقيقة،   3،33،41 ب���زم���ن  1500م 
)3،34،19د(  ف�����رح  ع���ل���ى  م���ت���ق���دم���ا 
وم������و�ط������ن������ه ك����ري���������ص����ت����وف����ر �أوه������������اري 

)3،34،35د(.

وب����رغ����م ت���ف���وق���ه ع���ل���ى ف������رح، زم���ي���ل���ه يف 
يف  �لعامليني  �لرقمني  وح��ام��ل  �لتدريب 
�صنرتوفيت�س  �ن  �ال  م،  �آالف  و10   5
ف�صل يف حت�صني �أف�صل رقم لهذه �ل�صنة 
موتوين  �ليجاه  �لكيني  با�صم  و�مل�صجل 

مانانغوي )3،31،90(.
وقال �صنرتوفيت�س: “�أنا �صعيد بتوقيتي. 
الأربع  �أومل��ب��ي  بطل  ل��دي��ك  ي��ك��ون  عندما 
�أمامك، تعرف �ن �الأم��ور �صتكون  م��ر�ت 
هذ�  عليه.  �ف���وز  م��رة  �ول  ه��ذه  �صعبة. 

جيد من �جل �لثقة«.

رفع حظر الوكالة الرو�صية للمن�صطات مطلع يونيو 
�أول تعليق على  �ن تعاود �لوكالة �لرو�صية عملها مطلع حزير�نيونيو. ويف 
�لوكالة  �لتز�مها مبتطلبات  �أكدت رو�صيا  �لدولية،  �لوكالة  �أعلنه رئي�س  ما 
�لرو�صية.  �لوكالة  يف  من�صبها  ع��ن  �ي�صينباييفا  تنحي  فيها  مب��ا  �لعاملية، 
وقال نائب رئي�س �حلكومة �ملكلف �ل�صوؤون �لريا�صية فيتايل موتكو لوكالة 
�نرتفاك�س �ملحلية، كل �ملتطلبات يتتم تلبيتها رو�صيا تقوم بكل �صيء خللق 
قر�ر  �نه  �إلينا،  “بالن�صبة  �أ�صاف  �ملن�صطات.  ملكافحة  وقوية  م�صتقلة  وكالة 
مرحلة  يف  نحن  �لهيكلة.  �إع���ادة  عملية  خ�صم  يف  نحن  وم��ت��وق��ع.  منطقي 
تلبية �ملعايري، وكلها �صيتم تنفيذها«. ومن �صروط “و�د�” لرفع �اليقاف �ن 
تكون �لوكالة �لرو�صية ملكافحة �ملن�صطات م�صتقلة عن �لدولة، و�أي�صا رحيل 
و�ل�صماح  من�صبها،  من  مرتني  �الوملبية  �لبطلة  عاما(   34( �ي�صينباييفا 
على  و�ملمنوع  رو�صيا  يف  �ملقفلة”  “�ملدن  �ىل  بالدخول  �ملن�صطات  ملفت�صي 

�الجانب �لدخول �ليها ب�صبب ت�صنيعها �ل�صالح �حلربي و�لنووي.

مبتطلبات  رو�صيا  �ل��ت��ز�م  وك��ان   . �الخ��ت��ب��ار�ت  برنامج  ��صتئناف  �ملن�صطات 
و�د� مو�صع �صك مع تعيني بطلة �لقفز بالز�نة �ل�صابقة �يلينا �ي�صينباييفا 
�نتقدت  و�لتي  للمن�صطات،  �لرو�صية  �لوكالة  على  �ال�صر�ف  ملجل�س  رئي�صة 
ب�صدة تقرير ماكالرين �لذي ��صتهدف بالدها وو�صفته باأنه عمل �صيا�صي . 
وك�صف ماكالرين �أدلة تثبت تورط �لدولة �لرو�صية برعاية نظام من�صطات 
هيئات  من  عقوبات  �تخاذ  �ىل  �أدى  ما  و2015،   2011 بني  لريا�صييها 
�مل�صاركة  من  ريا�صييها  من  �لعديد  وح��رم��ان  رو�صيا  بحق  دولية  ريا�صية 
�ل��دويل الألعاب �لقوى رو�صيا عن  و�أوق��ف �الحت��اد   .2016 �أوملبياد ريو  يف 
�مل�صاركة يف كل �لبطوالت �لتابعة له منذ �أو�خر 2015 على خلفية برنامج 
�ملقبل.  �غ�صط�س  يف  ل��ن��دن  يف  �مل��ق��ررة  �ل��ع��امل  بطولة  ي�صمل  مب��ا  �لتن�صط، 
و�أ�صاف ريدي “ما �جنز حتى هذه �ملرحلة مهم فعال و�نا ممن ملجل�س �د�رة 
�آمال يف  و�د� ملنحه �ل�صوء �الخ�صر لرو�صيا ال�صتئناف برنامج �الختبار�ت”، 

�أعلن رئي�س �لوكالة �لعاملية ملكافحة �ملن�صطات “و�د�” كريغ ريدي �ن �اليقاف 
�لرو�صية منذ نحو عامني قد يرفع مطلع حزير�ن  �لوكالة  �ملفرو�س على 
�ملتطلبات  توفري  تعهدها  بتجديد  مو�صكو  قابلتها  خطوة  يف  �ملقبل،  يونيو 
على  �حلظر  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  وفر�صت  �ل��دول��ي��ة.  �لهيئات  تفر�صها  �لتي 
�لوكالة �لرو�صية يف 2015، بعد ك�صف �ملحقق �لكندي ريت�صارد ماكالرين 
يف تقرير �أعده بناء على طلبها وجود برنامج تن�صط ممهنج برعاية �لدولة 
ملمو�صة  بخطو�ت  قامت  �لرو�صية  �لوكالة  �أن  �إىل  ري��دي  و�أ�صار  �لرو�صية. 
لتح�صني �صورتها، و�نه ميكنها ��صتئناف �جر�ء �الختبار�ت �ل�صهر �ملقبل بعد 
�متثالها �ىل �ملعايري �لتي طلبتها �لوكالة �لدولية. وقال ريدي �خلمي�س يف 
موؤمتر �صحايف يف مونرتيال بعد �جتماع ملجل�س �إد�رة و�د� ، ثمة عمل كبري 
تلقينا، ونحن و�ثقون  �ن��ه يف ح��ال  �الد�رة  “قرر جمل�س  وتابع  �إجن���ازه.  مت 
من ذلك، �ملعلومات �ل�صرورية... �صيكون يف �مكان �لوكالة �لرو�صية ملكافحة 

�صنرتوفيت�ص يتفوق على فرح يف 1500مرت

�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
“ م�صمى  “ رع��اه �هلل  حاكم دب��ي 
�أ�صحاب �لهمم على ذوي �الإعاقة 
.. دخلنا يف حتد مع �أنف�صنا لعك�س 
�مل�صمى  ذل��ك  م��ن  �ملنبثق  �مل��ف��ه��وم 
�جلديد �لذي �صعدنا به جميعا ملا 
ميثله لنا من قوة وطاقة �إيجابية 
يف �مل��ح��اف��ل و�ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات على 
�ل�صعد كافة الأن �لعزمية و�الإر�دة 
وتدفعان  �مل�����ص��ت��ح��ي��ل  ت�����ص��ن��ع��ان 
�الإن�صان �إىل مو�جهة كل �لظروف 
�إىل  للو�صول  بثبات  و�لتحديات 

�الأهد�ف و�لغايات«.
وعرب �لزيودي عن �آمله يف حتقيق 
بطولة  �الإم����ار�ت يف  با�صم  �إجن���از 
�ل���ع���امل �مل��ق��ب��ل��ة و�ل���ت���ي ���ص��ت��ق��ام يف 

لندن .
كفاءتنا  ل��رف��ع  �صن�صعى  م�صيفا 
�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ب��دن��ي��ة خ���الل �لفرتة 
�ملتبقية قبل �حلدث ملعاجلة كافة 
�الأخطاء و�ال�صتفادة منها للتمكن 
دولتنا  ب�����ص��م  �إجن������از  ح�����ص��د  م���ن 
�لغالية يف �ملحفل �ملقبل يف لندن .

�لزعابي  �صعود  �ل��ي��وم   وي��خ��و���س 
 1500 ���ص��ب��اق  ن��ه��ائ��ي  مناف�صات 
م��رت ف��ي��م��ا ت��ن��اف�����س ع��ل��ي��اء �صعيد 
ب�صباق  �ل��وط��ن��ي  ف��ري��ق��ن��ا  ع�����د�ءة 
يخو�س  ب��ي��ن��م��ا  م���رت   10000
100×4 كل من �لرباعي  �صباق 
عمر �ل�صالفة وعلي جو�د وحممد 

عي�صى و�صعود �لزعابي.

و�عترب هذه �لتجربة خطوة على 
لال�صتعد�د  �ل�����ص��ح��ي��ح  �ل��ط��ري��ق 
�ملقبل  ي���ول���ي���و  �ل����ع����امل  ل��ب��ط��ول��ة 
�ملوؤهلة  �ملناف�صات  غمار  وخ��و���س 
لدورة �الألعاب �لبار�ملبية بطوكيو 
�ل���ذي يحتاج  �الأم���ر   2020 ع��ام 
�إىل بذل �ملزيد من �جلهد و�لعمل 
خفاقا  عاليا  �ل��دول��ة  علم  ل��روؤي��ة 

على من�صات �لتتويج .
�إطالق  “ مبجرد  �لزيودي  وتابع 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن 

�جل��ودو ل��وزن حتت 100 كغ مع 
�إمكانية زيادة ح�صة �الإمار�ت من 
�ملناف�صات  يف  �مل��ل��ون��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ات 

�ملتبقية من �ألعاب �لقوى.
وقال ر��صد �لزيودي العب فريقنا 
و�لذي  �لهمم  الأ�صحاب  �لوطني 
���ص��ارك يف م�����ص��اب��ق��ات رم���ي �جللة 
�ملناف�صات  م�صتوى  �إن  و�ل��ق��ر���س 
ك���ان ق��وي��ا ل��ل��غ��اي��ة يف ظ���ل وجود 
�ل��دول �لذين  �أبطال من خمتلف 
���ص��ب��ق ل��ه��م �ل���ف���وز مب��ي��د�ل��ي��ات يف 

�الألعاب �لبار�ملبية.

م�صاركتها يف �لدور بعد �أن خا�صت 
كذلك مناف�صات رمي �جللة �لتي 
مل تنجح �أي�صا خاللها يف ت�صجيل 

رقم متقدم.
وجن���ح ري��ا���ص��ي��ون��ا يف �ق��ت��ن��ا���س 3 
 .. �الآن  ح��ت��ى  م��ل��ون��ة  م��ي��د�ل��ي��ات 
بن  �صعيد  �ل�صيخ  �صمو  ح�صد  �إذ 
مكتوم بن ر��صد �آل مكتوم �مليد�لية 
�لف�صية مب�صابقة رماية �الإ�صكيت 
فطي�س  ب��ن  �صيف  ح�صد  فيما   ..
بينما  ذ�ت���ه���ا  �مل�����ص��اب��ق��ة  ب���رون���زي���ة 
برونزية  روم��ان��ك��و  �إي���ف���ان  ح��ق��ق 

مبجهوده  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة  ط��ري��ق 
�لدعوة  ببطاقة  ولي�س  �ل�صخ�صي 
م����ن �الحت�������اد �ل�������دويل ل��ل��ع��ب��ة .. 
موجها �ل�صكر �إىل �مل�صت�صار �أحمد 
�لكمايل رئي�س �حتاد �ألعاب �لقوى 
دع��م��ه وم�����ص��ان��دت��ه ومنحه  ع��ل��ى 

�لثقة ب�صفة م�صتمرة.
من ناحية �أخرى .. خرجت فاطمة 
�لوطني  فريقنا  العبة  �حلو�صني 
وحلت  �لقر�س  رمي  م�صابقة  من 
رقمها  م�صجلة  �الأخ���ري  �مل��رك��ز  يف 
�ل�صخ�صي وهو 44 مرت� لتختتم 

عليها  ��صتمر  �أن  �أمت��ن��ى  ج��دي��دة 
بل و�أجتاوزها من خالل �لرتكيز 
على حتقيق �الإجناز�ت ورفع علم 

�لدولة عاليا ».
و�صدد على �أنه ال �صيء م�صتحيل .
�صاأحقق   .. �ل��وق��ت  “ م��ع  م�صيفا 
�ملطلوب و�ملر�د وهناك �لكثري من 
على  �صاأعمل  �لتي  �ملقبلة  �ملحافل 
بعد  فيها  �أف�����ص��ل  �أزم���ن���ة  حتقيق 

�نتهاء هذ� �ملحفل مبا�صرة ».
�مل�صاركة  يف  �أم���ل���ه  ع���ن  و�أع�������رب 
عن   2020 ط��وك��ي��و  �أومل��ب��ي��اد  يف 

ري����و دي ج���ان���ريو -  �مل��ا���ص��ي��ة يف 
حر�س على �صقل م�صتو�ه و�صعى 
�لفنية  �جل�����و�ن�����ب  ت���ع���زي���ز  �إىل 
بتعليمات  و�الل����ت����ز�م  و�ل��ب��دن��ي��ة 

�ملدربني وتنفيذها.
 9 �أق���ل م��ن  “ متكنت - يف  وق���ال 
ثانية   11 �ل��ت��ق��دم  م��ن   - �أ���ص��ه��ر 
ك��ام��ل��ة م���ن حم��ف��ل الآخ�����ر حيث 
�ل����رب�زي����ل  �أومل����ب����ي����اد  ���ص��ج��ل��ت يف 
 4.02 وق�������دره  زم���ن���ا  �الأخ��������رية 
باكو عن  �ليوم يف  و�بتعدت  ثانية 
مرحلة  يف  ودخ���ل���ت  �مل���ع���دل  ه����ذ� 

تاأهل �صعود �لزعابي عد�ء فريقنا 
�إىل  �ل����ق����وى  �ل���وط���ن���ي الأل�����ع�����اب 
 1500 ب�صباق  �لنهائية  �ملرحلة 
مناف�صات  ����ص���م���ن  رج�������ال  م����رت 
�لت�صامن  الألعاب  �لر�بعة  �ل��دورة 
ت�صت�صيفها  �ل���ت���ي  �الإ�����ص����الم����ي 
وتختتم  ب��اك��و  �الأذري����ة  �لعا�صمة 
 6000 مب�صاركة  �ملقبل  �الثنني 

ريا�صي من 54 دولة.
وح����ق����ق �ل����زع����اب����ي زم����ن����ا ق�����دره 
رقمه  حم���ط���م���ا  ث���ان���ي���ة   3.51
�ل�صابق 3.52 ثانية �لذي حققه 

بالبطولة �الأخرية يف �ملغرب.
�ليوم  �ل���الع���ب م�����ص��اء  وي��خ��و���س 
�صت�صهد  �لتي  �لنهائية  مناف�صته 
م�����ص��ارك��ة 7 �أب��ط��ال �أومل��ب��ي��ني من 
�أج����ل  12 ع���������ّد�ًء م����ن  �إج�����م�����ايل 
رق�����م جديد  ت�����ص��ج��ي��ل  حم����اول����ة 

با�صمه يف هذ� �ملحفل �لقوى.
بك�صر رقمه  ���ص��روره  ع��ن  و�أع����رب 

�ل�صخ�صي .
�ل�صعي  نف�صه  �ل��وق��ت  يف  م���وؤك���د� 
�ملرحلة  �آخ��ر يف  رق��م  ت�صجيل  �إىل 
�لنهائية �لتي تاأهل لها مع نخبة 
من �لعد�ئني �الأوملبيني .. معترب� 
لت�صجيل زمن  قائمة  �لفر�صة  �أن 
�أقل بعد فرت�ت �جلهد و�لتدريب 
�ل�صاق طو�ل �لفرتة �ملا�صية و�لتي 

مل تكن �صهلة على �الإطالق.
�أن��ه - وعقب  و�أ���ص��ار �ل��الع��ب �إىل 
م�صاركته يف دورة �الألعاب �الأوملبية 

لوبيز  مك�صيم  �ليافع  �لفرن�صي  �لو�صط  الع��ب  �أدرك 
�ن “حلظتي �صتاأتي” لتحقيق حلم �لطفولة: �للعب 
قبل  ع�����ص��رة.  �ل��ت��ا���ص��ع��ة  ب��ع��م��ر  م��ع مر�صيليا  ����ص��ا���ص��ي��ا 
�لدوري  �ىل  �ملتو�صطي  فريقه  م��ع  �لتاأهل  حماولته 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �صرح  ليغ”،  “يوروبا  �الوروب��ي 

مو�صمه �لر�ئع.
»ب�صر�حة قبل فرتة �العد�د �ل�صيفي قلت لنف�صي: �ال 
ينبغي �ن �أخ�صع لالإعارة؟ �ملو�صم �ملا�صي كنت �صمن 
�ملجموعة من دون �أن �ألعب. لكن �لتح�صري كان ي�صري 
ب�صكل جيد، يف �لتمارين وعلى �أر�س �مللعب، قلت باأن 
حلظتي �صتاأتي. �أدخلني �ملدرب فر�نك با�صي يف مبار�ة 
�أتوقع  �أكن  �لثانية، ومل  �ملرحلة  غانغان )1-2( منذ 
ق����دوم �ملدرب  ب��ع��د  �ل��ف��ر���ص��ة  ذل����ك، ث��م ح�صلت ع��ل��ى 

)رودي( غار�صيا.
متو��صعني.  مثلي  �ل�صبان  �لالعبون  يبقى  �ن  ينبغي 
�لثالثة(  �لدرجة  و�لدي و�صقيقي )جوليان، يلعب يف 
�ىل جانبي، وهما يع�صقان كرة �لقدم. يذكر�نني دوما 

�نه قبل 6 ��صهر كنت ��صارك يف �لدرجة �لر�بعة«.
8، يف و�صط  �أ�صغله ر�هنا، �لرقم  »�ملركز �ملف�صل لدي 
 .8 6 و�ثنني رقم  من ثالثة العبني، مع العب رقم 
�نهاء  منطقة  يف  �لتو�جد  و�أح���ب  هجومي  الع��ب  �أن��ا 
لكن  �حلا�صمة،  �لكر�ت  مترير  �أي�صا  �أحب  �لهجمات. 

يرتكز  �للعب.  وتنظيم  �ل��ك��ر�ت  للم�س  �ي�صا  �ل��ع��ودة 
لعبي على نوعية مترير�تي، روؤية �للعب ومتو�صعي.

»�صجلت 3 �أهد�ف يف �لدرجة �الأوىل، وقد حددت هذ� 
�لكاأ�س.  و�ثنتني يف  5 كر�ت حا�صمة  �لهدف، وم��ررت 
�نا  �الول.  �صيئة يف مو�صمي  لي�صت  �أرقامي  �ن  �أعتقد 
طموح جد� ومتطلب للغاية جتاه نف�صي، ما يعني �نه 

يجب �أن �حت�صن يف �ملو�صم �ملقبل«.
»�أت��ع��ل��م ك��ل ي���وم م��ع �مل����درب غ��ار���ص��ي��ا، خ�صو�صا على 

�ل�صعيد �لتكتيكي.
 ثمة �أمور مل �أكن الأفكر فيها عندما كنت �أ�صغر. على 
غر�ر �لرقابة �لوقائية: عندما نهاجم، يجب مر�قبة 
العب خ�صم، الأنه يف حال خ�صارة �لكرة ميكن �أن �أكون 
�صجله  ني�س  �صد  �لثاين  �لهدف  �ملقدمة. مثال يف  يف 
باتري�س �يفر� بتمريرة من لوبيز ، قطعت �لكرة من 
�أمام يون�س بلهندة عندما كان �صريي يحاول �لتمرير 
له، وبف�صل ذلك جنحنا بالت�صجيل. تفا�صيل ب�صيطة 
%99 من  �صكلت  ي�صدد عليها، لكن يف هذه �حلالة، 

�لهجمة.
كاين  �لثنائية �صد  �مل��و���ص��م؟  م��ن  ذك���رى يل  »�أف�����ص��ل 
�أخرى.  ذك��ري��ات  ه��ن��اك  لكن  جميلة،  ك��ان��ت   .)1-5(
�ملمتلئ  فيلودروم  ب��وردو يف ملعب  �الأوىل �صد  �ملبار�ة 
ديجون  يف  �الول  ه��ديف  مم��ي��ز�.  ك��ان  )�صفر-�صفر(. 
)2-1(. يف �ملدرجات تو�جد و�لدي و�صقيقي، وجائزة 

�ف�صل العب يف �ل�صهر كانون �الأول دي�صمرب .
ب��ع��د ن�صف �صاعة  �مل��و���ص��م، �خل����روج  »�����ص���و�أ ذك���رى يف 
�صد نانت. كانت موؤملة. عندما تكون العبا فهذ� يهز 
كر�متك. لكن ح�صنا، هكذ� نتعلم، ثم �صرح يل �ملدرب 
كانت  مبار�تي  بد�ية  �ن  �درك��ت  لكني  �ل�صوطني.  بني 
كانت  مر�صيليا  ك��ل  ج��رم��ان،  �صان  م��ب��ار�ة  ويف  �صيئة. 

تنتظر نتيجة �يجابية، لكننا تاأملنا كثري� .
رم��ز؟ �صنقول ذل��ك. ول��دت يف مر�صيليا، وم��ررت بكل 
�لفئات �لعمرية و�أ�صبحت �أ�صا�صيا، ما �أعي�صه هو حلم 

كل م�صجعي مر�صيليا، ميكن �أن �أكون رمز� لهم .
هذه خيبة �صغرية، كنت �أرغب يف �مل�صاركة مع منتخب 
حتت 20 �صنة يف بطولة �لعامل �ملقامة ر�هنا يف كوريا 
و�مل���درب،  �الد�رة  م��ع  ذل��ك  ناق�صنا  لكننا   . �جلنوبية 
و�رتاأو� �نهم بحاجة �يل يف هذه �ملبار�ة. تقبلت ذلك. 
�صد  �ل�صبت  للجميع  ب��ح��اج��ة  �صنكون  �ل��ن��ه��اي��ة،  ويف 

با�صتيا .

حل در�ج فريق �الإمار�ت �الإيطايل �صا�صا مودولو يف �ملركز �ل�صابع 
مع زميله روبرتو فري�ري يف �ملركز �لعا�صر بعد �ختتام �ملرحلة 
�ملرحلة فرناندو  18 مايو. وفاز يف  �لثانية ع�صريوم �خلمي�س 

غافرييا )كويك - �صتيب فلورز( �لذي حل يف �ملركز �الأول بينما 
�حتفظ توم دومولني )فريق �صنويب( بالقمي�س �لوردي. »مل 
�إيطاليا  �الأول من طو�ف  �الأ�صبوع  بحالة جيدة يف  �أنني  �أ�صعر 

ولكن �الآن �أ�صعر �أن �آد�ئي يف حت�صن م�صتمر. يف �لوقت �لر�هن 
ويوفر  �صي�صتمر  �إي��ط��ال��ي��ا  ط���و�ف  ول��ك��ن  ل��ل��ف��وز.  يكفي  ه��ذ� ال 

مر�حل �أخرى �لتي ميكن �أن متنحني فر�س للفوز.«

لوبيز: اأدركت اأن حلظتي �صتاأتي مع مر�صيليا 

در�جو فريق �لإمار�ت �شمن �لع�شر �لأو�ئل

�صا�صا مودولو يحل يف املركز ال�صابع بينما روبريتو فرياري
 املركز 10  يف املرحلة 12 من الن�صخة ال� 100 من طواف اإيطاليا

دورمتوند يبحث م�صتقبل توخل بعد نهاية املو�صم 
لبورو�صيا  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س  �أع����ل����ن 
دورمتوند �الأملاين هان�س-يو�كيم فات�صكه �ن 
�لنادي �صيبحث يف م�صتقبل مدربه توما�س 
ت��وخ��ل ب��ع��د ن��ه��اي��ة �مل���و����ص���م، ن��اف��ي��ا حتمية 
م��درب بديل، بح�صب  �التفاق مع  �و  رحيله 
�لريا�صية  “�صيد”  وك��ال��ة  ع��ن��ه  ن��ق��ل��ت  م��ا 
�الأملانية �لتابعة لفر�ن�س بر�س. وكان توخل 
�ع��ت��رب م��وؤخ��ر� �ن��ه م��ن �ل�����ص��ذ�ج��ة �لتفكري 
ظل  يف  م�صمون،  �لنادي  مع  م�صتقبله  ب��اأن 

�خلالف �لعلني بينه وبني �أركان �الد�رة.
�نتهاء  ب��ع��د  م��ع��ا  �صنجل�س  ف��ات�����ص��ك��ه  وق����ال 
�أننا  ل��و  �صيح�صل.  عما  و�صنتحدث  �ملو�صم 
�ت��ف��ق��ن��ا م���ع م����درب �آخ�����ر، ف��م��ا ن��ف��ع �لقيام 
، �أي �جل��ل��و���س م��ع ت��وخ��ل و�لبحث  ب��ذل��ك؟ 
توخل  ب��ني  �لعالقة  وت��وت��رت  م�صتقبله.  يف 

ورئي�س  فات�صكه  ال�صيما  دورمت��ون��د،  و�إد�رة 
�ل��ن��ادي ري��ن��ه��ارد روب����ال، م��ن��ذ �مل���ب���ار�ة �صد 
موناكو �لفرن�صي يف ربع نهائي دوري �أبطال 
�أوروبا يف ني�صان �بريل، حني تعر�صت حافلة 
�أث���ن���اء توجهها  �ل���ن���ادي ل��ث��الث��ة ت��ف��ج��ري�ت 
�ىل م��ب��ار�ة �ل��ذه��اب يف دورمت��ون��د، م��ا �أدى 
بارتر�.  م��ارك  �ال�صباين  �ملد�فع  �إ�صابة  �ىل 
 12 �ملقرر يف  �ملبار�ة من موعدها  و�أرجئت 
�ال  �ل��ت��ايل،  �ليوم  يف  و�أقيمت  �بريل  ني�صان 
�ن ه���ذ� �الأم����ر ل��ق��ي �ن��ت��ق��اد�ت و����ص��ع��ة من 
�إد�رة  �ن  �ىل  �أ���ص��ار  �ل��ذي  وتوخل  �لالعبني 
�لنادي مل تاأخذ يف ر�أيه عندما و�فقت على 
�إقامة �ملبار�ة بعد 24 �صاعة على �العتد�ء. 
�لنادي  �إد�رة  �أن  �ىل  بيلد  و�أ���ص��ارت �صحيفة 
بورو�صيا  م����درب  م���ع  �ت���ف���اق  �ىل  ت��و���ص��ل��ت 

�لفرن�صي  ون��ي�����س  �ل�����ص��اب��ق  مون�صنغالدباخ 
حاليا �ل�صوي�صري لو�صيان فافر لتويل مهمة 
�ملو�صم  من  �عتبار�  �لفريق  على  �الإ���ص��ر�ف 
�ملقبل، لكن فات�صكه نفى �م�س �جلمعة هذ� 
�الأم��ر. وق��ال يف �لوقت �حل��ايل، نحن ل�صنا 
�أريد  يف طور �ملفاو�صات مع فافر ، لكني ال 
 : وتابع   . بهذ� �خل�صو�س  �صيء  �أي  �إ�صافة 
كل ما �صاأقوله �صيرتك �أثره على مفاو�صاتنا 
و�صائل  �ل���ذي وبح�صب  ت��وخ��ل  ت��وم��ا���س  م��ع 
مبار�ته  �ل�صبت  �صيخو�س  �ملحلية،  �الع��الم 
�الأخ������رية يف �ل������دوري م���ع دورمت���ون���د �صد 
�لذي  �مل�صو�ر  �أن يختتم  فريدر برمين قبل 
�أيار   27 2015 مع �الأخ���ري، يف  ب��د�أه ع��ام 
مايو عندما يخو�س �لنادي نهائي م�صابقة 

�لكاأ�س �صد �ينرت�خت فر�نكفورت.



    
اخلاليا اجلذعية م�صدر جديد للدماء الب�صريًة

هل �صي�صبح �لتربع بالدم �صيئاً من �ملا�صي؟ �صوؤ�ٌل بات مطروحاً 
ب�صدة بعدما ك�صف علماء يف �لواليات �ملتحدة عن �أن هناك �إمكانية 

لتخليق �لدم من �خلاليا �جلذعية. 
�لباحثون يف جامعة  20 عاماً، عّر�س  ��صتمرت  در��صة  ففي غمار 
بو�صطن �الأمريكية خاليا جذعية جنينية �إىل مزيج كيمياوي �أدى 
�إىل حتولها �إىل ن�صيٍج، ميكن حتويله يف نهاية �ملطاف �إىل خاليا 
�لتجارب،  �لن�صيج يف فئر�ن  زرع هذ�  و�أدى  للدم.   نة  ُمكِوّ جذعية 
�لدر��صة،  نتائج هذه  ن خاليا دم جديدة لديها.  وع��ززت  تكِوّ �إىل 
ما متخ�س عنه بحٌث مماثل جرى يف مدينة نيويورك هذه �ملرة، 
و�صهد حتويل �خلاليا �ملُبطنة لالأوعية �لدموية �إىل خاليا جذعية 
نة للدم. وو�صلت تلك �خلاليا �إىل طور  غري نا�صجة من تلك �ملُكِوّ
�لن�صج بعدما زرعها �لباحثون على طبقة من ن�صيج �حلبل �ل�ُصّري.  
وقال خرب�ء �إن هذه �جلهود �لناجحة متهد �لطريق �أمام �إمكانية 
تخليق عدٍد ال نهائي من خاليا �لدم وخاليا �جلهاز �ملناعي، عرب 
�إعادة برجمة خاليا �جللد �خلا�صة باالإن�صان، ما قد يوفر بدياًل 

يف نهاية �ملطاف عن �حلاجة ملن يتربعون بالدم. 
ريوهيت�صي  د.  عن  �لربيطانية  تليغر�ف«  »َديلي  �صحيفة  ونقلت 
قوله  ب��و���ص��ط��ن  يف  �الأط���ف���ال  م�صت�صفى  يف  �ل��ط��ب��ي��ب  ���ص��وغ��ي��م��ور� 
متنح  �لغر�س،  لهذ�  �مل�صتخدمة  �جل��دي��دة  �لعلمية  �لتقنيات  �إن 
ين�صب  ال  م�صدٌر  لديهم  يكون  الأن  �لفر�صة  و�الأط��ب��اء  �لباحثني 

نة للدم.  للخاليا �جلذعية �ملُكِوّ
�أم���ام ع��الج م��ن يعانون من  �أي�����ص��اً  و�أ���ص��اف �أن ذل��ك يفتح �ل��ب��اب 
��صطر�بات ور�ثية يف �لدم، عرب �أخذ خاليا منهم ومعاجلتها عرب 
تقنية »�لتحرير �جليني«.  ومنذ �لنجاح يف عزل �خلاليا �جلذعية 
يف  ��صتخد�مها  جاهدين  �لعلماء  ي��ح��اول   ،1998 ع��ام  �لب�صرية 

نة للدم. تخليق خاليا جذعية ُمكِوّ

درا�صة تف�صح اأ�صطورة »البدناء االأ�صحاء«!
�صملت  در��صٌة  �إليها  نتيجٌة خل�صت  و�ل�صحة ال يجتمعان،  �ل�صمنة 
يزيد  �لدهون  تر�كم  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت  3.5 مليون �صخ�س،  ح��و�يل 
كان  �إذ�  حتى   ،%  50 بن�صبة  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �الإ���ص��اب��ة  خم��اط��ر 
�صغط �لدم ومعدل �لكولي�صرتول يف م�صتوياتهما �لعادية.  و�أفادت 
من  باأن  �لربيطانية،  برمنغهام  جامعة  يف  �أُجريت  �لتي  �لدر��صة، 
متز�يد�ً  خ��ط��ر�ً  ي��و�ج��ه��ون  �أ���ص��ح��اء«  »ب��دن��اء  �أن��ه��م  على  ُي�صنفون 
عن  �لنتائج  هذه  وتك�صف  �لقلب.   و�أم��ر����س  باجللطات  لالإ�صابة 
خطاأ مفاهيم تبناها بع�س خرب�ء �ل�صحة و�لتغذية على مدى عقود 
طويلة، حول �إمكانية �أن يكون �ملرء بديناً ومتمتعاً ب�صحة جيدة يف 
�إذ� ما كانت هذه �ل�صمنة ال ترت�فق مع معاناته من  �لوقت نف�صه 
م�صكالت يف �صغط �لدم �أو �لتمثيل �لغذ�ئي وغريهما.  لكن فريق 
�ملفاهيم  هذه  �صحة  يف  �صكك  برمنغهام  جلامعة  �لتابع  �لباحثني 
عرب �لدر��صة �جلديدة �لتي تعد �الأو�صع من نوعها يف هذ� �ل�صدد. 
ف��ق��د ح��ل��ل �ل��ف��ري��ق �ل�����ص��ج��الت �خل��ا���ص��ة ب��ث��الث��ة م��الي��ني ون�صف 
�ملليون بريطاين بالغ، وذلك يف �لفرتة بني عامي 1995 و2015.  
�أي  �لفرتة من  ه��ذه  بد�ية  يعانون يف  �الأ�صخا�س  ه��وؤالء  يكن  ومل 
م�صكالت يف �لقلب، �أو �أٍيّ من �أنو�ع مر�س �ل�صكري على �لرغم من 
تر�كم �لدهون يف �أج�صامهم. كما كانت موؤ�صر�ت �صغط �لدم ون�صبة 
�لباحثون  تتبع  ثم  �ملعتادة.   م�صتوياتها  يف  لديهم  �لكولي�صرتول 
حاالت هوؤالء �الأ�صخا�س وفر�س �إ�صابتهم بعدد من �أمر��س �لقلب 
�لنتائج - بح�صب  لتك�صف  �لدموية، مبا فيها �جللطات،  و�الأوعية 
�الإ�صابة  خماطر  �أن  عن   - �لربيطانية  تليغر�ف«  »َديلي  �صحيفة 
بتلك �الأمر��س تزيد لدى من يعتربون »بدناء �أ�صحاء« بن�صبة 49 

% مقارنة باأقر�نهم ممن ال يعانون من �ل�صمنة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مزاجك ال�صيئ يقوي ذاكرتك ويزيد اإنتاجيتك
�إذ� وجدت نف�صك يف حالة مز�جية �صيئة فال تبتئ�س؛ فثمة فو�ئد لذلك �أي�صاً. هذ� ما ك�صفت عنه در��صة جديدة 
�أجر�ها باحثون يف جامعة نيو �صاوث ويلز �الأ�صرت�لية. و�أفادت �لدر��صة باأن �الإح�صا�س باالكتئاب �أو �حلزن قد يوؤدي 
يف نهاية �ملطاف �إىل حت�صني �صحتك ولي�س �لعك�س، �صريطة �أن يكون معتداًل يف �صدته ولي�س مفرطاً. ففي هذه 
�حلالة، ت�صبح هذه �حلالة �ملز�جية مبثابة جر�س �إنذ�ر تدفع �جل�صم �إىل حتفيز �نتباهك وجعلك �أكر تركيز�ً، يف 
ما يتعلق مبو�جهة �ملو�قف �ل�صعبة. كما ي�صاعدك ذلك على حل �مل�صكالت �لتي قد متر بها. كما �أ�صارت �لدر��صة �إىل 
�أن �الأحا�صي�س �ل�صلبية مثل �خلوف و�لغ�صب و�ال�صمئز�ز وغريها، ت�صاعد �ملرء على �لتعامل ب�صكل �أكر كفاءة مع 

�ملو�قف �خلطرية �أو تلك �لتي تنطوي على تهديد، ومن ثم جتنبها �أو جتاوزها بنجاح.
و�أفاد �لباحثون �لقائمون على �لدر��صة �جلديدة باأن �ل�صعور بالغ�صب يفيد يف تقوية �لذ�كرة على �الأخ�س. فقد 
�أنه كان بو�صع عينة �لبحث تذكر تفا�صيل متجر غ��ادروه للتو وهم غا�صبون، ب�صكٍل �أكر دقة من تذكرهم  تبني 
ملكاٍن �آخر ز�روه وهم يف حالة مز�جية �أف�صل. كما ك�صفت �لدر��صة عن �أن �لغ�صب و�ل�صيق يجعالن �ملرء �أقل حتيز�ً 
يف �أحكامه، و�أن �لغا�صبني مييلون �إىل �أن يجيبو� ب�صكل �أكر دقة على �الأ�صئلة �لتي ُتطرح عليهم، بل و�إن هوؤالء 
ي�صبحون يف تلك �حلالة �أكر قدرة على �إقناع �الآخرين بتبني مو�قف بعينها. �أكر من ذلك، �أفاد �خلرب�ء باأن ثمة 

عالقة بني �ل�صعور باحلزن و�الإبد�ع �لفني، مثل �لغناء وتاأليف �ملو�صيقى وعزفها.
وقالت �صحيفة »َديلي َميل« �لربيطانية �إن �لدر��صة �الأ�صرت�لية ركزت على تبديد »�أ�صطورة« �أن �لروة و�ل�صعادة 

هما �لطريق �الأمثل لل�صعور بالر�صا عن �لنف�س.
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ع�صاق الريا�صة اأقل �صعفًا اأمام الوجبات ال�صريعة
كلما مار�صت �لريا�صة ز�دت كر�هيتك للوجبات �ل�صريعة؛ هكذ� قال باحثون 
بريطانيون �أجرو� در��صة ك�صفت عن �أن �الأ�صخا�س �لذين ميار�صون ن�صاطاً 

بدنياً ب�صكل منتظم، ال ُيْقِبلون كثري�ً على �الأطعمة �لغنية بالدهون. 
باأغذية  �أنف�صهم  ملكافاأة  �الأ�صخا�س ال مييلون  باأن هوؤالء  �لدر��صة  و�أف��ادت 
يف  يجعلهم  باإ�صباٍع  ُت�صيبهم  �لريا�صية  �لتمارين  الأن  نظر�ً  �صحية،  غري 

غنى عن مثل هذه �ملاأكوالت. 
وك�صفت �لدر��صة �جلديدة عن �أن �الأ�صخا�س �الأكر ن�صاطاً، ممن يد�أبون 
عن تلك  �أك��ر عزوفاً  كانو�  �صاعات يومياً،  على �حلركة الأك��ر من ثالث 

�الأطعمة، وذلك ل�صالح �الإقبال على �خليار�ت �ل�صحية يف �لتغذية. 
وقال �لباحثون، وهم من جامعة ليدز �لربيطانية، �إن نتائج �لدر��صة �لتي 
�أن �تباع منط حياة �صحي، مفيٌد من خمتلف  ُتظهر  180 �صخ�صاً  �صملت 

�الأوجه، ملن يريدون �حلفاظ على �ل�صحة و�لقو�م. 
على  بالريا�صة  �هتماماً  �الأك��ر  �الأ�صخا�س  �إقبال  معدل  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارو� 
% عن �أقر�نهم ممن ال يف�صلون  �الأغذية �لغنية بالدهون يقل بن�صبة 15 
�لتدريبات �لريا�صية كثري�ً. و�عترب �لباحثون �أن هذه �لنتائج ت�صري �إىل �أن 
�ملرء ماأكوالٍت  ��صتهاء  �لبدنية ت�صكل »حاجز�ً« يحول دون  �للياقة  متارين 

غري �صحية. 
�ملعد  وه��و  فينلَي�صون،  غ��ر�ه��ام  عن  �لربيطانية  »�ل�صن«  �صحيفة  ونقلت 
�لرئي�صي للدر��صة و�أ�صتاذ م�صارك يف جامعة ليدز قوله �إن هذه هي �لدر��صة 
و�ل�صعور  للغذ�ء  �لب�صر  ��صتهاء  بني  �لعالقة  لبحث  جُت��رى  �لتي  �الأوىل 

باملكافاأة �لذي ينتابهم عندما يتناولون �أطعمًة بعينها. 
و�أ�صاف فينلَي�صون �أن �لنتائج ت�صمح بالقول �إن �الأ�صخا�س �لذين يح�صلون 
على مكافاآتهم �ليومية من ممار�صة �لتمارين �لريا�صية، يكونون �أقل مياًل 

لال�صت�صالم الإغر�ء�ت �الأطعمة �لغنية بالدهون. 

بريطانيا ملكة  لتجاور  دوالر  مليون    5.6
 �إذ� �أردت �أن ت�صكن على مرمى حجر من ق�صر باكنغهام مقر �لعائلة �ملالكة 
يف بريطانيا، فالفر�صة قد باتت �صانحة �الآن، ولكن فقط �إذ� كنت مليونري�ً 
�لتاريخي  بالق�صر  يحف  ط��ري��ق  م��ن  �الآخ���ر  �جل��ان��ب  فعلى  �ل����ر�ء.  ب���اذخ 
��صتمرت  جتديد  عمليات  بعد  �لعتيق  رونقه  ��صتعاد  مبنى  �صتجد  �ل�صهري، 
عدة �صنو�ت، وهو ي�صم 6 �صقق �صكنية فاخرة معرو�صة للبيع. وترت�وح �أ�صعار 
هذه �ل�صقق بني 4.35 مليون جنيه ��صرتليني )5.6 مليون دوالر �أمريكي( 
18 مليون جنيه ��صرتليني )�أكر  لل�صقة �ملوؤلفة من غرفتني، وت�صل �إىل 
من 23 مليون دوالر( لل�صقة �لو�قعة يف �لطابق �لعلوي و�ملوؤلفة من ثالث 
غرف. ويزد�ن �ملبنى �ملوؤلف من خم�صة طو�بق بو�جهة ُم�صممة على �لطر�ز 
�ملا�صي  ��صُتخدم يف  وق��د  و1861،   1859 عامي  بني  �صّيد  وق��د  �الإي��ط��ايل، 

الأغر��س �إد�رية، كما كان لفرتة من �لزمن من بني �ملقار �حلكومية.

كاميال كابيلو تطرح 
اأول اأغنية لها

�أطلقت �لنجمة كاميال كابيلو �أول 
عنو�ن  وحتمل  لها  منفردة  �أغنية 

.Crying in the Club
�الأوىل  �الأغ����ن����ي����ة  ه�����ذه  وت���ع���ت���رب 
فرقتها  عن  بعيد�ً  ر�صمياً  �ملنفردة 
�نها  ح��ي��ث   Fifth Harmony
ك��ان��ت ق���د ط��رح��ت جم��م��وع��ة من 
�الأغ���ن���ي���ات �ل��ت��ي غ��ن��ت��ه��ا دي���و مثل 
مع  تغنيها  وه��ي   Bad Things
 I و   Machine Gun Kelly
 Know What You Did
����ص���اون  م����ع   Last Summer

مينديز.
�صمن  ه����ي  �جل�����دي�����دة  �الأغ����ن����ي����ة 
يحمل  �ل��ذي  �لقادم  كاميال  �ألبوم 
 The Hurting. The ع���ن���و�ن 

.Healing. The Loving
ومت ت�صبيه �الأغنية باأغنية �لنجمة 
كري�صتينا �أغيلري� يف بد�ياتها وهي 

.Genie in a Bottle

مونيكا بيلوت�صي 
بخطوات واثقة يف كان

�لنجمة  �ل���ك���ام���ري�ت  ع��د���ص��ات  ت���الح���ق 
�اليطالية مونيكا بيلوت�صيفي كان، وقد 

ر�صدت يوم �أم�س �الأول.
 52 �لعمر  م��ن  �لبالغة  مونيكا  وك��ان��ت 
ع��ام��اً ت��غ��ادر �ل��ف��ن��دق �ل����ذي مت��ك��ث فيه 
جميل  بف�صتان  كعادتها  متاألقًة  ه��ن��اك 
من �لد�نتيل مع حذ�ء عايل �لكعب من 

كري�صتيان لوبوتان.
مونيكا قدمت حفل �الإفتتاح يف مهرجان 
كان كما نها �صتقدم حفل �خلتام يف �ل�28 

من �ل�صهر �حلايل.
و�إنها لي�صت �ملرة �الوىل �لتي تقوم فيها 
52 عاماً  �ل��ع��م��ر  م���ن  �ل��ب��ال��غ��ة  م��ون��ي��ك��ا 

بذلك، فقد قامت بذلك عام 2003.
�أ�صعلت مونيكا �مل�صرح بقبلة منها للممثل 
لوتزعلى  �أليك�س  �لفرن�صي  �لكوميدي 

م�صرح حفل �الفتتاح.

هل ميكن لزيكا قتل خاليا �صرطان املخ؟  
يعتزم علماء يف بريطانيا ت�صخري فريو�س زيكا يف حماولة 
لقتل خاليا �أور�م �ملخ يف جتارب يقولون �إنها قد تك�صف 

عن طرق جديدة ملحاربة نوع �صر�س من �ل�صرطان.
و���ص��ريك��ز �ل��ب��ح��ث ع��ل��ى )�جل��ل��ي��وب��ال���ص��ت��وم��ا( وه���و �أكر 
ن�صبة  فيه  تتجاوز  ال  و�ل��ذي  �صيوعا  �ملخ  �صرطان  �أ�صكال 

�لنجاة خلم�س �صنو�ت خم�صة باملئة.
وي�صبب زيكا �إعاقة �صديدة يف �لر�صع عن طريق مهاجمة 
�خلاليا �جلذعية �لنامية يف �ملخ لكن يف �لبالغني �لذين 
�ك��ت��م��ل من��و �أخم��اخ��ه��م ف��اإن��ه غ��ال��ب��ا ال ي�صبب �أك���ر من 

�أعر��س ت�صبه �الأنفلونز�.
�ل�صرطان  خاليا  ف��اإن  باجلليوبال�صتوما  يتعلق  وفيما 
ت�صبه �خلاليا يف �ملخ �لنامي يف موؤ�صر على �أن من �ملمكن 
��صتخد�مه ال�صتهد�ف هذه �خلاليا دون �مل�صا�س باأن�صجة 

�ملخ �لطبيعية.
�أن مُتنح  �مل���وج���ودة الب���د  �ل��ع��الج��ات  �إن  وي��ق��ول خ���رب�ء 

بجرعات �صغرية لتفادي �الإ�صر�ر باالأن�صجة �ل�صليمة.
و�صي�صتخدم باحثون بقيادة هاري بول�صرتود من جامعة 
لتقييم  فئر�ن  ويف  �ملخترب  يف  �صرطانية  خاليا  كمربدج 
�لقدرة �ملحتملة لزيكا يف �لعالج. و�نت�صر �لفريو�س �لذي 
60 دول��ة ومنطقة يف تف�س  �أك��ر من  ينقله �لبعو�س يف 

عاملي ر�صد �أول مرة يف �لرب�زيل عام 2015.

حرب عاملية على التبغ وال�صكر
رئي�س  من�صب  بلومربج  مايكل  �ملعروف  �مللياردير  توىل 
بلدية مدينة نيويورك �الأمريكية، �أ�صدر �أمًر� يف 2003 
مبنع �ل��ت��دخ��ني يف �مل��ق��اه��ي و�مل��ط��اع��م، وح���اول منع بيع 
�صكرية  وم�صروبات  �لكبرية  �لغازية  �مل�صروبات  منتجات 

�أخرى.
ويعرف بلومربج، وهو ثامن �أغنى رجل يف �لعامل، بعد�ئه 

�ل�صديد ل�صناعتي �ل�صكر و�لتبغ.
و�صاهم حني توليه �ملن�صب يف حت�صني �لرعاية �ل�صحية 
موؤ�ص�صته  ع��رب متويل  ج��ه��وده  وو���ص��ع نطاق  �مل��دي��ن��ة.  يف 
�صناعة  على  �صر�ئب  لفر�س  ناجحة  حلمالت  �خلريية 
�ل�صكر يف �ملك�صيك ووالية فيالدلفيا ولفر�س قيود على 

�لتدخني يف عدة دول بالعامل.
عاملياً  �صفرًي�  بتعيينه  �ل�صحة  جمال  يف  جهوده  وتكللت 
ملنظمة �ل�صحة �لعاملية يف جمال �الأمر��س غري �ملعدية.

وذكرت �صحيفة )ذي جارديان( �لربيطانية �أن بلومربج 
ق��رر نقل  47.5 مليار دوالر  ق��دره��ا  ث��روة  �ل��ذي ميلك 
فل�صفته يف جمال حت�صني �ل�صحة �لعامة �إىل 40 مدينة 
ح��ول �ل��ع��امل. و�أ���ص��اف��ت �أن��ه ق��رر �أم�����س �ل��ث��الث��اء �لتربع 
�لدعم  تقدمي  ع��ن  ف�صاًل  دوالر  ماليني  خم�صة  مببلغ 
 10 �لتي تختار �لرتكيز على و�ح��دة من  �لفني للمدن 
�ل�صحية، مبا يف ذلك �حلد  بنمط �حلياة  تتعلق  ق�صايا 
من ��صتهالك �مل�صروبات �ل�صكرية وتلوث �لهو�ء وت�صجيع 

ممار�صة �لريا�صة وحظر �لتدخني.
ومن بني �ملدن �لتي ت�صملها �خلطة ملبورن يف ��صرت�ليا 
وكايل وميدلني يف كولومبيا و�أكر� يف غانا و�أوالنباتار يف 
منغوليا وكامتاندو يف نيبال وكمباال يف �أوغند�. ويوؤمن 
بلومربج �أن حملته على �ل�صكر و�لتبغ حتتاج لكثري من 

�لوقت لكنها �صتنت�صر يف نهاية �ملطاف.

نيللي كرمي: اأنا مب�صي 
وراء قلبي واإح�صا�صي

�ملمثلة نيللي  �لتو��صل �الجتماعي، �صاركت  �أحد مو�قع  عرب ح�صابها �لر�صمي على 
�لنا�س  بهتم  �أن��ا م�س  قائلة:  عليها  وعلقت  لها  على �صفحتها �صورة جديدة  كرمي 
�أنا  بي�صلني،  وم�����س  و�إح�صا�صي  قلبي  ور�ء  مب�صي  �أن���ا  �أز�ي،  بتفكر  �أو  �أي���ه  بتقول 

مت�صاحلة و�أمينة مع نف�صي .
على �صعيد �آخر، نيللي كرمي ماز�لت ت�صور دورها يف م�صل�صل الأعلى �صعر ، و�لذي 
ي�صاركها فيه �لبطولة كل من �ملمثلة زينة و�أحمد فهمي،نبيل �حللفاويوكتابة مدحت 

�لعدل، و�إخر�جمحمد �لعدل.
وعر�س موؤخر�ً لنيللي فيلم �صينمائي بعنو�ن ب�صرتي ر�جل مع �ملمثل �ل�صاب حممد 

ممدوح، و�إخر�ج حممد علي.

�لنجمة ليلي كولينز تقف �مام عد�شات �مل�شورين لدى و�شولها حل�شورها عر�ص فيلم "Okja" خلل مهرجان كان �ل�شينمائي �لـ77 )رويرتز(

ملك هولندا يتدرب على 
قيادة بوينغ »737«

فيليم  ه����ول����ن����د�  م���ل���ك  ����ص���ي���ب���ا����ص���ر 
�إىل  وق��ت  يعمل من  �ل��ذي  �لك�صندر 
�ل  »ك���اي  ل�صركة  رح���الت  �آخ���ر على 
على  تدريًبا  للطري�ن،  �لوطنية  �م« 
قيادة طائر�ت بوينغ »737« على ما 
ذكرت �صحيفة هولندية.  فال�صركة 
�خلدمة  م��ن  �صت�صحب  �ل��ه��ول��ن��دي��ة 
ت�صتخدم  �لتي   »70 »فوكر  طائر�ت 
يف �لرحالت �لق�صرية، ما يحول من 
دون مو��صلة �مللك عمله هذ�.  وقال 
�مللك فيليم-�لك�صندر يف مقابلة مع 
فعاًل  »�أردت  تلغر�ف«،  »دي  �صحيفة 
�ن �أو��صل �لطري�ن كطيار �صيف مع 
�لوحيد  و�الأم���ر  �م«  �ل  »ك��اي  �صركة 
�لتدرب  ه��و  ب��ذل��ك  ي�صمح يل  �ل���ذي 
ع���ل���ى ق����ي����ادة ط�����ائ�����ر�ت م����ن ط����ر�ز 

»737«...للرحالت �لق�صرية«. 
�أك���رب حجماً  ط��ائ��ر�ت  »�أي  و�أو����ص���ح 
ي��ع��ن��ي �ن ع��ل��ي �ن �م�����ص��ي �ل��ل��ي��ل يف 
�لعودة  تالًيا  ميكنني  وال  �خر  مكان 
�أم���ر  ه��ول��ن��د� يف ح����ال ح�����دوث  �إىل 
ط���ارئ«.  و�أ���ص��اف �ن��ه �صيبا�صر هذ� 

�لتدريب يف نهاية �ل�صهر �حلايل. 
كان وقد �عرتف ملك هولند� وليم 
عاماً،   21 م���د�ر  على  �أن���ه  �ألك�صندر 
ك���ان ي��ق��وم، ع��ل��ى �الأق�����ل، م��رت��ني يف 
�ل�صهر برحالت طري�ن د�خل �لبالد 
جلو�صه  بعد  وحتى  للطائرة  كقائد 
دوري  ب�صكل  يقود  بقي  �لعر�س  على 
�صري  ب�صكل  مدنية  رك���اب  ط��ائ��ر�ت 
بعد  �أن���ه  وذك���ر   �أح���د.  يكت�صفه  ومل 
�أحد�ث 11 �صبتمرب، �أ�صبح من غري 
�إغالق  ب�صبب  �لطيار  روؤي���ة  �ملمكن 
للتعليمات  وف��ق��اً  �لقيادة  قمرة  ب��اب 
�أي�صاً  �الأمنية �مل�صددة، وهذ� �صاعده 

على قيامه بعمله متخفياً. 

االأزمات القلبية تهدد اأ�صحاب ج�صم »التفاحة«!
م�صكلة  �لبطن  منطقة  يف  �ل��ده��ون  تر�كم  ي�صكل  ال 
به  ي�صتهان  ال  خطر�ً  ميثل  و�إمن��ا  فح�صب،  ملظهرك 
�صطور  بني  ورد  �لتحذير  ه��ذ�  �أي�صاً.  �صحتك  على 
در��صة �أُجريت موؤخر�ً يف �لرنويج بالتعاون بني �ملعهد 

�لرنويجي لل�صحة �لعامة وجامعة برغن. 
فالدر��صة تفيد باأن �كت�صاب �جل�صم لدهوٍن على نحو 
مفرط يف هذه �ملنطقة، يجعل �الإن�صان �أكر عر�صة 
لالإ�صابة بنوبات قلبية، خا�صة لو كان �صاباً �أو �مر�أة 
�جلديد  �لبحث  نتائج  و�أ���ص��ارت  �لعمر.   منت�صف  يف 
يرتبط  �لبطن  منطقة  يف  �ل��ده��ون  ت��ر�ك��م  �أن  �إىل 
باإ�صابة %26 من �لن�صاء ممن تقل �أعمارهن عن 60 
عاماً باأزمات قلبية. كما �أفادت �لنتائج باأن هذ� �الأمر 
مرتبٌط كذلك مبعاناة %9 من �ل�صبان �أو �لرجال يف 

منت�صف �لعمر من �خلطر نف�صه. 
و�صملت �لدر��صة حتليل بيانات نحو 140 �ألفاً و780 
در��صات  ���ص��ارك��و� يف  �ل��ذي��ن  �الأ���ص��ح��اء،  م��ن  �صخ�صاً 
 1994 �لفرتة ما بني عامي  �أُج��ري��ت يف �لرنويج يف 
و2003. وتعقب �لباحثون حاالت هوؤالء �الأ�صخا�س 
قلبية  باأزماٍت  منهم  �أ�صيبو�  من  عدد  على  للتعرف 

حادة يف عام 2009.  وتبني �أن من يعانون من تر�كم 
�أولئك  و�ل���ورك، وه��م  �ل��ده��ون يف منطقتي �خل�صر 
�لذين ي�صفهم �لبع�س با�صم »�أ�صحاب �جل�صم �ل�صبيه 
بالنوبات  لالإ�صابة  عر�صة  �أك���ر  ك��ان��و�  بالتفاحة« 
�لقلبية، وذلك حتى مع و�صع �لباحثني يف �حل�صبان، 
مثل  �لنوبات،  ه��ذه  ملثل  �مل��وؤدي��ة  �لتقليدية  �لعو�مل 
�لكولي�صرتول  ون�صبة  �لدم  �صغط  و�رتفاع  �لتدخني 
و�الإ�صابة بال�صكري وغريها.  وخل�س �لباحثون �إىل 
�أن تلك �لنتائج ت�صري �إىل �أهمية جعل معدل تر�كم 
�لدهون يف منطقة �لبطن، �أحد �ملوؤ�صر�ت �لرئي�صية 
للمعاناة من �لبد�نة، على غر�ر »موؤ�صر كتلة �جل�صم« 

�لذي ُيعنى بالعالقة بني طول �ل�صخ�س ووزنه. 
ونقل موقع Knowridge �ملعنى بال�صوؤون �لطبية 
�لربوفي�صور  للدر��صة  �لرئي�صي  �ملعد  عن  و�لعلمية 
�جل�صم«  كتلة  »م��وؤ���ص��ر  �إن  قولها  �إيغيالند  غري�س 
كان  �إذ�  ما  بتحديد  يتعلق  فيما  �ملثايل  �ملوؤ�صر  لي�س 
يتاأثر  الأن��ه  »نظر�ً  ال  �أم  �لبد�نة  من  يعاين  �الإن�صان 
بكتلة �لع�صالت وطول �ل�صاق، وال يبني �لكيفية �لتي 

يتوزع بها �لوزن على �جل�صم«.


