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

   

رئي�س الدولة و نائبه و حممد بن زايد 
يهنئون ملك الأردن بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"  "حفظه 
ذكرى  مبنا�شبة  ال�شقيقة  الها�شمية  الأردنية  اململكة  ملك  احل�شني 

ا�شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
عبداهلل  امللك  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 

الثاين ابن احل�شني.
�شاحب  و  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  بعث  و 
مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��وزراء وزي��ر الدفاع باململكة  ال��رزاز رئي�س  اإىل دول��ة الدكتور عمر 

الأردنية الها�شمية.

و يهنئون رئي�س وزراء الهند بفوز حزبه يف النتخابات الت�سريعية
•• اأبوظبي- وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
وزراء  رئي�س  م��ودي  ن��اري��ن��درا  دول��ة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 

جمهورية الهند وذلك مبنا�شبة فوز حزبة بالنتخابات الت�شريعية.
 كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل دولة ناريندرا مودي.
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حممد بن زايد يف وداع ملك البحرين لدى مغادرته البالد

ال�سيخة فاطمة تتربع بـ 10 ماليني درهم حلملة الإمارات لأطفال و ن�ساء الروهينغا 

•• اأبوظبي -وام:
اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�شى  غ��ادر جاللة 
زيارة  بعد  ام�س  البالد  ال�شقيقة  البحرين  مملكة 

لدى  البحرين  ملك  جاللة  وداع  يف  ك��ان  للدولة. 
مغادرته مطار الرئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

الأعلى للقوات امل�شلحة. )�شور اأخرى �س3(

•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ت��رع��ت 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
و الطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 

الأح���م���ر مببلغ  ال��ه��الل  ال��ف��خ��ري��ة لهيئة  ال��رئ��ي�����ش��ة 
ع�شرة ماليني درهم ل�شالح »حملة الإمارات لأطفال 
و ن�شاء الروهينغا« التي انطلقت ام�س على م�شتوى 
عدد  م�شاركة  و  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  الدولة 

من املنظمات الإن�شانية الإماراتية.

ا�ستقبل نخبة من العلماء والباحثني 
حممد بن را�سد للعلماء: اأهال بكم يف اأر�س 

زايد لنبني معا م�ستقبلنا وم�ستقبل الإن�سانية 
•• دبي - وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اأن دول��ة الإم��ارات تطمح لأن تكون الوجهة الأوىل  اهلل« 
للعلماء والباحثني و�شناع امل�شتقبل كافة لتعزيز مكانتنا 
احل�شارية، اإذ اأ�شبحت اليوم م�شرب الأمثال يف امتالكها 
العقول واخلرات املبدعة من خمتلف اجلن�شيات، ومركزا 

التي  العلمية  وال��ب��ح��وث  العلوم  تطوير  جلهود  رئي�شيا 
تخدم الب�شرية. وقال �شموه : »الإمارات قامت على فكر 
رجال قدروا العلماء.. ورفعوا من �شاأنهم يف املجالت كافة 
واإجنازاتنا  جناحاتنا  كل  العلماء  ن�شارك  اليوم  ونحن   ..
اليوم  .. فعلماء  زاي��د  اأر����س  اأه��ال بكم يف  .. ون��ق��ول لهم 
هم �شناع ح�شارة الغد ونواة نه�شة هذه الأمة وع�شبها 
العربية  اأم��ت��ن��ا  وم�شتقبل  مل�شتقبلنا  م��ع��ه��م  ..ن��وؤ���ش�����س 

والإ�شالمية ومل�شتقبل العامل اأجمع . )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل وداعه ملك البحرين لدى مغادرته البالد   )وام(  حممد بن را�شد يقلد و�شام �شموه للدكتور وائل املحميد   )وام( 

ترييزا ماي تبكي خالل خطاب التنحي اأمام مقر رئا�شة احلكومة يف لندن  )رويرتز(

ترامب يتحدث لل�شحفيني خالل مغادرته البيت الأبي�س اإىل اليابان

ماكرون يطلب تو�سيحا �سريعا مللف بريك�ست

ماي تعلن ا�ستقالتها يف خطاب موؤثر
وا�سنطن تر�سل 1500 جندي اإ�سايف اإىل ال�سرق الأو�سط

ال�سرطة الفرن�سية تبحث عن م�ستبه به 

جرحى يف انفجار و�سط مدينة ليون 

•• عوا�صم-وكاالت:

ب���دا ال��ت��اأث��ر وا���ش��ح��ا ع��ل��ى مالمح 
ترييزا ماي، وهي تتلو بيان اإعالن 
يف  من�شبها  وم���غ���ادرة  ا�شتقالتها، 
وفق  الريطانية،  احلكومة  رئا�شة 

ما اأظهرت لقطات الفيديو.
و����ش���ب���اح اجل���م���ع���ة، اأع���ل���ن���ت م���اي 
احلكومة،  رئ��ا���ش��ة  م��ن  ا�شتقالتها 
حمددة جدول زمنيا خلروجها من 
احلكومة واحلزب على خلفية اأزمة 

الريك�شت.
واأ�شاد الرئي�س الفرن�شي، اإميانويل 
الذي  ال�شجاع«،  ب�»العمل  ماكرون، 
قامت به ترييزا ماي، لكنه دعا اإىل 
"تو�شيح �شريع" مللف بريك�شت اإثر 
الريطانية  ال��وزراء  رئي�شة  اإع��الن 

ا�شتقالتها.
اأن  واأعلن حزب املحافظني يف بيان 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ري��ط��اين الذي 
�شيخلف ترييزا ماي التي ا�شتقالت 
اأم�������س اجل��م��ع��ة ���ش��ي��ع��ني ق��ب��ل بدء 
متوز   20 يف  ال��رمل��ان��ي��ة  ال��ع��ط��ل��ة 

يوليو.
الذي  املحافظني  ح��زب  و�شيجري 
يتوىل رئي�شه عادة رئا�شة احلكومة، 
لنواب  اق������رتاع  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
اثنني  مر�شحني  لتحديد  احل���زب 
على  لح��ق��ا  ا�شميهما  ع��ر���س  ي��ت��م 

ت�شويت اأع�شاء احلزب.

•• عوا�صم-وكاالت:

دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ق��ال 
ترامب ام�س اجلمعة اإنه �شري�شل 
اإىل  اإ�شايف  جندي   1500 نحو 
اإطار  يف  اأغلبها  الأو�شط  ال�شرق 
اإج��راءات وقائية يف ظل ت�شاعد 

التوتر مع اإيران.
�شيت�شمن  النت�شار  اأن  واأ���ش��اف 

عددا �شغريا ن�شبيا من القوات.
وق���ال م�����ش��دران طلبا ع��دم ذكر 
ا�شميهما لرويرتز ام�س اجلمعة 
تعزيز  يف  �شت�شاهم  ال���ق���وات  اإن 
املنطقة  يف  الأمريكية  الدفاعات 

و�شت�شمل مهند�شني.
اجلمهوري  ال��رئ��ي�����س  اأن  غ���ري 
�شراع  ن�شوب  احتمال  م��ن  ه��ون 
اإنه  وق���ال  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ع�شكري 
يعتقد اأن اإيران ل تريد مواجهة 

مع الوليات املتحدة.
البيت  م����غ����ادرت����ه  ل������دى  وق�������ال 
اإىل  زي���ارة  يف  متوجها  الأب��ي�����س 
يف  حماية  توفري  »نريد  اليابان 
عددا  �شرن�شل  الأو���ش��ط.  ال�شرق 
����ش���غ���ريا ن�����ش��ب��ي��ا م����ن اجل���ن���ود، 

معظمهم لتوفري احلماية«.
وقالت وزارة الدفاع )البنتاجون( 
900 فقط م��ن بني  اإن ح��وايل 

مرة  لأول  ���ش��ي��ن��ت�����ش��رون  ه�����وؤلء 
بالفعل  م���وج���ودون   600 واإن 
متديد  و����ش���ي���ت���م  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
اأن م��ن بينهم  ب��ق��اوؤه��م. وذك���رت 
�شواريخ  بطاريات  لإدارة  اأف��رادا 
ا�شتطالع  وط���ائ���رات  ب��ات��ري��وت 

ومهند�شني.
تريد  »اإي�����������ران  ت����رام����ب  وق�������ال 
القتال. وبالتاأكيد ل اأعتقد اأنهم 

يريدون قتالنا«.
واأ�شاف »لكن ل ميكن اأن ميتلكوا 
يقول   وم�شى  ن��ووي��ة«.   اأ�شلحة 
اأ�شلحة  مي��ت��ل��ك��وا  اأن  مي��ك��ن  »ل 

نووية. وهم يدركون ذلك«.

حاملة  الأمريكي  اجلي�س  ون�شر 
القتالية  مبجموعتها  ط��ائ��رات 
باتريوت  و����ش���واري���خ  وق����اذف����ات 
ال�شهر  ه��ذا  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
اإنها  وا�شنطن  قالت  ما  على  ردا 
موؤ�شرات مقلقة على ا�شتعدادات 

اإيرانية حمتملة ل�شن هجوم.
وت�����ش��اع��دت ح���دة اخل��ط��اب بني 
الأ�شابيع  يف  ووا�شنطن  ط��ه��ران 
ت�شديد  م���ع  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
الوليات املتحدة عقوباتها بهدف 
دفع اإيران لتقدمي تنازلت اأكرث 
النووي  الت���ف���اق  ت�����ش��م��ن��ه  مم���ا 

املرم يف عام 2015.

اإيران تبني معربا على حدود العراق 
والنفط ال�سالح  لتهريب  و�سوريا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ن���ق���ل���ت ق�����ن�����اة »ف�����وك�����������س ن����ي����وز« 
الأمريكية عن م�شادر خمابراتية 
اأن �شوراً جديدة لالأقمار  غربية 
اإي���ران  اأن  اإىل  ت�شري  ال�شناعية 
ت��ق��وم ب��ب��ن��اء م��ع��ر ح����دودي على 
مما  العراقية،  ال�شورية  احل��دود 
من  مطمئناً  برياً  طريقاً  �شيفتح 
اإيران اإىل لبنان لتهريب الأ�شلحة 

والنفط.
وُتظهر ال�شور التي ن�شرتها قناة 
يف  التقاطها  ومت  ن��ي��وز«،  »فوك�س 
الأ�شبوع،  ه����ذا  م���ن  ���ش��اب��ق  وق����ت 
ع��م��ل��ي��ات ب��ن��اء امل��ع��ر اجل��دي��د يف 
والبوكمال  ال���ق���ائ���م  م��ن��ط��ق��ت��ي 
احلدوديتني بني العراق و�شوريا.

ل�شيطرة  املنطقة  ه��ذه  وتخ�شع 
من  لإي����ران  امل��وال��ي��ة  امليلي�شيات 
اجل���ان���ب���ني ح���ي���ث ك��ث��ف��ت اإي������ران 
ح�����ش��وره��ا يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة منذ 

ال�شيف املا�شي.
الذي   ،ISI م��وق��ع  ملحللي  ووف��ق��اً 
يلتقط بيانات الأقمار ال�شناعية، 
امل��ع��ر احل����دودي احلايل  م��ا زال 
مغلقاً وقد ُدمر اأثناء احلرب، وقد 
بذل الإيرانيون الكثري من اجلهد 

واملوارد يف بناء املعر اجلديد.

وقالت ماي يف خطاب التنحي اأمام 
اأنها  مقر رئا�شة احلكومة يف لندن 
يونيو   7 حتى  املن�شب  يف  �شتبقى 
اأمام  ال��ف��ر���ش��ة  تتيح  ح��ت��ى  امل��ق��ب��ل، 
له  تنتمي  ال��ذي  املحافظني،  ح��زب 
لختيار زعيم جديد للحزب، يتوىل 

تلقائيا رئا�شة احلكومة.
حمتفظة  م�����اي  ب���ذل���ك  و����ش���ت���ك���ون 
الرئي�س  ي����زور  ع��ن��دم��ا  مبن�شبها 
اململكة  ترامب،  دونالد  الأم��ريك��ي، 

املتحدة من 03 اإىل 05 يونيو.

وت��ف�����ش��ح ا���ش��ت��ق��ال��ة رئ��ي�����ش��ة ال����وزراء 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ال��ط��ري��ق اأم����ام تويل 
املحافظني،  حل����زب  ج���دي���د  زع���ي���م 
اجلمود  ك�شر  من  يتمكن  اأن  ميكن 
الذي يحيط عملية خروج بريطانيا 
املتعرثة  الأوروب���������ي  الحت������اد  م���ن 
خطابها  يف  م����اي  وق���ال���ت  ح���ال���ي���ا. 
:"بات وا�شح يل اأن م�شلحة البالد 
تقت�شي وجود رئي�س حكومة جديد 
ليقود هذه اجلهود. لذا اأعلن اليوم 
حزب  زع��ام��ة  م��ن  �شاأ�شتقيل  اأن��ن��ي 

املحافظني يوم اجلمعة ال�شابع من 
يونيو".

بريطانية  اإع�����الم  و���ش��ائ��ل  وك���ان���ت 
ا�شتقالتها  م���اي  ت��ق��دم  اأن  ت��وق��ع��ت 
رئا�شة  )مقر  �شرتيت  داونينغ  من 

احلكومة(.
وت������ول������ت ت������ريي������زا م�������اي رئ���ا����ش���ة 
احلكومة يف 2016 بعيد ت�شويت 
باملئة مع   52 بن�شبة  الريطانيني 
 23 ا�شتفتاء ج��رى يف  بريك�شت يف 

يونيو.

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي
الذي ا�ستهدف اأحد م�ساجد كابول

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة المارات العربية املتحدة ب�شدة حادث التفجري الإرهابي الذي ا�شتهدف اأحد 
امل�شاجد يف العا�شمة الأفغانية كابول خالل �شالة اجلمعة واأدى اإىل �شقوط عدد من 

القتلى واجلرحى من امل�شلني.
الإم���ارات تعرب عن  دول��ة  اإن   �� لها  بيان  �� يف  ال��دويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  وقالت 
العنف  اأ�شكال  جلميع  الدائم  ورف�شها  الإجرامية  الأع��م��ال  لهذه  ال�شديد  ا�شتنكارها 
والإرهاب الذي ي�شتهدف زعزعة اأمن وا�شتقرار افغان�شتان ويتنافى مع القيم واملبادئ 

الدينية والإن�شانية.
وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والراف�س ملختلف اأ�شكال العنف والإرهاب والذي 
..داعية  ومنطلقاته  م�شدره  ك��ان  واأي��ا  وع��رق  دي��ن  بني  متييز  دون  اجلميع  ي�شتهدف 
املجتمع الدويل اإىل التكاتف ملواجهة هذه الآفة اخلطرية واجتثاثها من جذورها مبا 
يكفل اأمن العامل و�شالمه. واأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها وموا�شاتها لأهايل وذوي 

ال�شحايا جراء هذه اجلرمية النكراء ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

وزير اخلارجية الفرن�سي: اأوروبا مهددة بالتفكك 
•• باري�س-اأ ف ب:

اعتر وزير اخلارجية الفرن�شي جان 
ايف لودريان اأم�س اأن اأوروبا »مهددة 

بالتفكك واخلروج من التاريخ«.
وق��ال لذاع��ة اآر تي اإل »اأن��ا قلق على 
الرئي�س  )ح���زب  على  ولي�س  اوروب���ا 
المام  اىل  اجل��م��ه��وري��ة  الفرن�شي( 
بالن�شالخ  م����ه����ددة  اأوروب���������ا  لن   ،
وال��ت��ف��ك��ك وم����ه����ددة ب����اخل����روج من 
»خماطر  اىل  اأي�شا  م�شريا  التاريخ« 

التف�شخ«.
النتخابات  م��ن  ي��وم��ني  قبل  و���ش��دد 
الحتاد  دول  غ��ال��ب��ي��ة  يف  الوروب���ي���ة 
الحد )بعد هولندا واململكة املتحدة 
اخلمي�س وت�شيكيا وايرلندا اجلمعة(، 

»نعم الو�شع بالغ اخلطورة«.
�شاحة  ب���ات���ت  اوروب������ا  »اأن  واأ�����ش����اف 

رهانات بني قوى تريد تفكيكها«.
خ�شو�شا  تت�شل  ا���ش��ارة  يف  واأو���ش��ح 

الوليات  »اأن  التجارية  ب��ال��ره��ان��ات 
امل���ت���ح���دة ل مي��ك��ن��ه��ا حت���م���ل روؤي�����ة 
النهو�س  ب��ام��ك��ان��ه��ا  ق��وي��ة  م��ن��ظ��م��ة 
والدفاع عن م�شاحلها اخلا�شة اأمام 

القوة المريكية«.
وت��اب��ع »ي��ح��اول ال��رو���س ب��ع��دة طرق 
يبداأ  واأن  ت��ت��ف�����ش��خ  اوروب���������ا  ج���ع���ل 
لتعزيز  ال������دول  ب��ب��ع�����س  الن�������ش���الخ 
ن����ف����وذه����م وحت����������اول ال���������ش����ني عر 

واملتنوعة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
)الع�شاء يف  ال��دول  ت�شامن  �شرب 
الحتاد( يف ما بينها«. واأ�شار الوزير 
»ال�شعبوية  ال��ن��زع��ات  اأن  اىل  اأي�����ش��ا 
الوروب���ي���ة، حتاول  ال���دول  بع�س  يف 

امل�شاهمة يف عملية التفكك هذه«.
واأنتقد ل��ودري��ان ال��ذي غ��ادر احلزب 
ال�شرتاكي لكن بدون اأن ينتمي اىل 
ح��زب م��اك��رون وي��وؤك��د اأن���ه »ل يزال 
وكذلك  ال�شابقني  رف��اق��ه  ي�����ش��اري��ا«، 
ح������زب ال���ت���ج���م���ع ال����وط����ن����ي )مي���ني 
م���اري���ن لوبن  ب���زع���ام���ة  م���ت���ط���رف( 

واليمني )حزب اجلمهوريني(.
وقال »اإن التجمع الوطني لديه هدف 
الق�شية ه��و حماولة  واح��د يف ه��ذه 
النتخابات  يف  )ل��ه��زمي��ت��ه(  ال���ث���اأر 
املو�شوع  ل��ي�����س  وه�����ذا  ال���رئ���ا����ش���ي���ة، 
املطروح، يف ا�شارة اىل الدورة الثانية 
من النتخابات الرئا�شية يف 2017 

بني الرئي�س ماكرون ولوبن.

•• باري�س-رويرتز:

ق����ال م�������ش���وؤول���ون ف��رن�����ش��ي��ون اإن 
�شخ�س  ع����ن  ت��ب��ح��ث  ال�������ش���رط���ة 
حقيبة  ت��ف��ج��ري  يف  ب����ه  م�����ش��ت��ب��ه 
و�شط  يف  ليون  مبدينة  ملغومة 
اأ�شفر  مم��ا  اجلمعة  ام�س  ال��ب��الد 

عن اإ�شابة 13 �شخ�شا.
وقالت م�شادر بال�شرطة ورئي�س 
بروكلييه  ديني�س  املدينة  بلدية 
ت�شجيل  يف  ظ��ه��ر  ب��ه  امل�شتبه  اإن 
ك����ام����ريا م����راق����ب����ة وه������و ي���رتك 
ح��ق��ي��ب��ة اأم������ام خم��ب��ز ق��ب��ل وقت 
نحو  النفجار  وق��وع  م��ن  ق�شري 

ال�شاعة 5:30 م�شاء.
وكان م�شوؤولون بوزارة الداخلية 
اإن ثمانية  ب���ادئ الأم���ر  ق��ال��وا يف 
م�شادر  لكن  اأ���ش��ي��ب��وا  اأ���ش��خ��ا���س 
ب��ال�����ش��رط��ة ق��ال��ت يف وق���ت لحق 
اإ�شابات  دون   13 امل�����ش��اب��ني  اإن 

خطرية.
الفرن�شي  ال���رئ���ي�������س  وو�����ش����ف 

اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، ال����ذي كان 
اإل��ق��اء كلمة على  ب��داأ للتو يف  قد 
النفجار،  اأنباء  ورود  مع  الهواء 
"هجوم" مل ي�شفر  باأنه  احل��ادث 

عن �شقوط قتلى.
وقال م�شوؤولون اإن مدعي باري�س 
ف��ت��ح حتقيقا  مل��ك��اف��ح��ة الإره������اب 
اأن  اإىل  م�����ش��ريي��ن  احل�������ادث  يف 
النفجار  م��ع  تتعامل  ال�����ش��رط��ة 

باعتباره �شروعا يف القتل.
بال�شرطة  م���������ش����ادر  وق������ال������ت 
لرويرتز اإن امل�شتبه به الذي كان 
وهو  ظ��ه��ر  وج��ه��ه  ن�شف  يغطي 
يقود دراجة هوائية لدى و�شوله 
اإىل م�شرح الهجوم قبل اأن يرتك 
ح��ق��ي��ب��ة اأم�����ام امل��خ��ب��ز ح��ي��ث اأدى 
ال�شظايا  ت��ط��اي��ر  اإىل  الن��ف��ج��ار 

وامل�شامري على املارة.

ال�سادق املهدي يقرتح ميثاق �سرف 
بني القوى املدنية واملجل�س الع�سكري

•• اخلرطوم-وكاالت:

�شدد ال�شادق املهدي، زعيم حزب 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�������ش���وداين،  الأم�����ة 
والتغيري  احل���ري���ة  ق����وى  وح����دة 

والتوافق مع املجل�س الع�شكري.
واق�����رتح امل���ه���دي ب����اأن ي��ت��م و�شع 
املجل�س  م������ع  ������ش�����رف  م����ي����ث����اق 
العالقة  ل�������ش���ب���ط  ال���ع�������ش���ك���ري 
واملوؤ�ش�شة  امل��دن��ي��ة  ال���ق���وى  ب���ني 

الع�شكرية.
ب��ع��د رف�����س املجل�س  ي���اأت���ي ذل���ك 
احلرية  ق��وى  مطالب  النتقايل 
والتغيري ب�شاأن املجل�س ال�شيادي، 
فيما دعت الأخرية اإىل تظاهرات 
ح��ا���ش��دة يف ع����دد م���ن ال���ولي���ات 
العت�شام  مقر  ويف  ال�شودانية، 
للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اأم�����ام 

باخلرطوم.
اخل�����ي�����ارات  اأن  ع���ل���ى  و�������ش������ددت 
راأ�شها  وع��ل��ى  مفتوحة  الأخ����رى 
كما  املدين،  والع�شيان  الإ�شراب 
اأك�����دت مت�����ش��ك��ه��ا مب��وق��ف��ه��ا حول 
املجل�س  يف  امل��دن��ي��ة«  »الأغ��ل��ب��ي��ة 

ال�شيادي.

املحتجني  �سفوف  يف  اعتقالت 
الـ14 اجلمعة  يف  باجلزائر 

•• اجلزائر-وكاالت:

اجلمعة،  اأم�������س  م�������ش���ادر  ق���ال���ت 
امل����رك����زي  ال�����ري�����د  حم���ي���ط  اإن 
�شهد  اجل���زائ���ري���ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
املحتجني،  �شفوف  يف  اعتقالت 
للتظاهر  ي�شتعدون  كانوا  الذين 

يف اجلمعة ال�14 على التوايل.
واأو�شحت امل�شادر اأن العتقالت 
مب����ح����ي����ط ال������ري������د امل������رك������زي، 
ب��اجل��م��ل��ة، ح��ي��ث ف���ر����س الأم����ن 
ط�����وق�����ا اأم�����ن�����ي�����ا ب�����ال�����ق�����رب من 
امل���ك���ان، وق����ام ب��اع��ت��ق��ال »ك���ل من 
املركزي«،  ال��ري��د  لبلوغ  ي�شتعد 
املحتجني،  جت��م��ع  ي�����ش��ه��د  ال����ذي 
الحتجاجات  ان����ط����الق  ق��ب��ي��ل 

الأ�شبوعية.
وقال موقع »البالد اجلزائري اإن 
املتظاهرين �شرعوا يف التجمع يف 
اأن  اإىل  م�شريا  العا�شمة،  و�شط 

العنا�شر الأمنية حا�شرة بقوة.

رجال الإ�شعاف الفرن�شي يخلون ال�شحايا من موقع النفجار مبدينة ليون وزير اخلارجية الفرن�شي
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اأخبـار الإمـارات

تراأ�س اجتماع جمل�س اإدارة الهالل الأحمر الثاين للعام احلايل 

حمدان بن زايد: مبادرات » عام الت�سامح » جت�سد روؤية الإمارات يف ن�سر القيم الإن�سانية و احل�سارية الفا�سلة 
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
مبادرات  اأن  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر 
» ع����ام ال��ت�����ش��ام��ح » جت�����ش��د روؤي����ة 
الإمارات يف ن�شر القيم الإن�شانية و 
احل�شارية الفا�شلة و توؤكد عاملية 
الر�شالة الت�شامنية التي ت�شطلع 
بها دولة الإم��ارات بقيادة �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

جتاه �شعوب العامل كافة.
ق��ال �شموه خ��الل تروؤ�شه مبقر  و 
باأبوظبي  الهالل الأحمر اجلديد 
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع 
الدعم  اإن  اجل����اري  ل��ل��ع��ام  ال��ث��اين 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ي���ق���دم���ه  ال������ذي 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل« 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�شلحة لتعزيز جمالت الت�شامن 
مع ال�شعوب الآخرى عر الهالل 
الأحمر الإماراتي و�شع الهيئة يف 
املنظمات  �شمن  متقدمة  م��ك��ان��ة 

الإن�شانية الإقليمية والدولية.
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��ار  و 
زايد اآل نهيان اإىل اأن الهيئة عملت 
تفعيل  العام على  منذ مطلع هذا 
اخلطط و ال�شرتاتيجيات وتبني 
» عام  باأهداف  تفي  التي  املبادرات 

على  ���ش��خ�����س  األ�����ف   575 م��ن��ه��ا 
األف   477 الدولة منهم  م�شتوى 
برنامج  م��ن  ي�شتفيدون  �شخ�س 
اإفطار �شائم خالل ال�شهر.. فيما 
�شخ�شا  و860  األفا   44 ي�شتفيد 
ال��ذي يوفر  الرم�شاين  امل��ري  م��ن 
الرئي�شية  الغذائية  الحتياجات 
اأ����ش���ح���اب  و  امل���ت���ع���ف���ف���ة  ل����الأ�����ش����ر 
األفا   53 ج���ان���ب  اإىل  احل����اج����ات 
من  ي�شتفيدون  �شخ�شا  و215 

زكاة الفطر.
الإدارة  جم��ل�����س  اط��ل��ع  ذل����ك  اإىل 
على تقرير مف�شل حول مبادرات 
الهيئة على ال�شاحة املحلية خالل 
الأ�شهر املا�شية من العام اجلاري 
الدعم  حملة  نتائج  ا�شتعر�س  و 
نفذتها  التي  ال�شاملة  امل�شاندة  و 
القوع  منطقتي  يف  موؤخرا  الهيئة 
�شمن  ال��ع��ني  منطقة  يف  وال��وق��ن 
ل���ت���ع���زي���ز دوره��������ا على  ج���ه���وده���ا 
مظلة  وت��و���ش��ي��ع  املحلية  ال�����ش��اح��ة 
امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م��ن خ��دم��ات��ه��ا على 
م�����ش��ت��وى ال����دول����ة وا����ش���ت���ف���اد من 
ف����ردا  و415  اآلف   8 احل���م���ل���ة 
والغذائية  ال�شحية  امل��ج��الت  يف 

وامل�شاعدات الإن�شانية الآخرى.
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ت��ع��زي��ز ال���ق���درات 
الذكية  واخل���دم���ات  الل��ك��رتون��ي��ة 
جمل�س  اأع�����ش��اء  ت��ع��رف  الهيئة  يف 
على  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اإدارة 
اآخ��ر الب��ت��ك��ارات واحل��ل��ول الذكية 
ل�شتقطاب  الهيئة  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
مع  والت�شامن  الدعم  من  املزيد 
براجمها واأن�شطتها املختلفة عر 

تطبيقات الهواتف الذكية.

•• دبي - وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دولة  اأن  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
الإمارات تطمح لأن تكون الوجهة 
و�شناع  والباحثني  للعلماء  الأوىل 
مكانتنا  ل��ت��ع��زي��ز  ك��اف��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
اليوم  اأ���ش��ب��ح��ت  اإذ  احل�������ش���اري���ة، 
امتالكها  يف  الأم�����ث�����ال  م�������ش���رب 
ال��ع��ق��ول واخل������رات امل��ب��دع��ة من 
خمتلف اجلن�شيات، ومركزا رئي�شيا 
والبحوث  ال��ع��ل��وم  تطوير  جل��ه��ود 

العلمية التي تخدم الب�شرية.
وقال �شموه : » الإمارات قامت على 
فكر رجال قدروا العلماء .. ورفعوا 
م��ن ���ش��اأن��ه��م يف امل���ج���الت ك��اف��ة .. 
العلماء كل  ن�����ش��ارك  ال��ي��وم  ون��ح��ن 
جناحاتنا واإجنازاتنا .. ونقول لهم 
اأه��ال بكم يف اأر���س زاي��د .. فعلماء 
اليوم هم �شناع ح�شارة الغد ونواة 
ن��ه�����ش��ة ه����ذه الأم������ة وع�����ش��ب��ه��ا .. 
وم�شتقبل  مل�شتقبلنا  معهم  نوؤ�ش�س 
اأم����ت����ن����ا ال���ع���رب���ي���ة والإ�����ش����الم����ي����ة 
نطلق   .. اأج��م��ع  ال��ع��امل  ومل�شتقبل 
واإبداعاتهم نحو  العنان لأفكارهم 
واخلري  احل��ب  يحمل  م�شرق،  غد 

وال�شالم لالإن�شانية«.
�شموه،  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
علماء  جمل�س  اأع�شاء  دب��ي،  حاكم 
واأع�شاء جممع حممد  الإم���ارات، 
بن را�شد للعلماء، اإىل جانب نخبة 

من العلماء والباحثني ال�شباب.
و قلد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اللقاء  اآل مكتوم خ��الل  را���ش��د  ب��ن 
الطبيب  امل��ح��م��ي��د  وائ���ل  ال��دك��ت��ور 
الأخ�������ش���ائ���ي يف م��ع��ه��د ال���ق���ل���ب و 
كليفالند  يف  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة 
بن  حممد  بو�شام  اأبوظبي  كلينك 
العلمي وذلك  البحث  را�شد لدعم 

املتقدمة يف  ال���دول  الإم�����ارات م��ن 
بالإ�شافة  العلمي،  البحث  جم��ال 
املجالت  ح����ول  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  اإىل 
اإىل  حتتاج  التي  املختلفة  العلمية 

دعم وتطوير«.
مينح  الو�شام   «  : معاليها  قالت  و 
للم�شتثمرين الذين �شاهموا بدور 
العلمية  الأب��ح��اث  متويل  يف  كبري 
م��ن خ���الل اإن�����ش��اء ���ش��ن��دوق لدعم 
الأبحاث اأو جذب الكفاءات العلمية 
اإىل جامعات عن طريق ا�شتحداث 
كر�شي متخ�ش�س .. اأولئك الذين 
العلمي  التقدم  دع��م  يف  ي�شاركون 
بتوجيه  ال��دول��ة  يف  والتكنولوجي 
ا�شتثماراتهم اإىل املجالت العلمية 
ذات الأولوية، ما ي�شهم يف حتقيق 
امل�شتدامة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
ال��ق��درات والكوادر  بناء  من خ��الل 
و�شناعة  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����ك����ف����اءات 

املعرفة يف املجتمع«.

- التكرمي الأول ..
و ق��د ج���اء م��ن��ح و���ش��ام حم��م��د بن 
اإىل  العلمي  ال��ب��ح��ث  ل��دع��م  را���ش��د 
ا�شت�شاري  املحميد،  وائ��ل  الدكتور 
القلب  ال��ق��ل��ب يف م��ع��ه��د  اأم���را����س 
كليفالند  يف  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة 
ك��ل��ي��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ت��ق��دي��را مل���ا قدم 
الأبحاث  من جهود كبرية يف دعم 
قدم  ح��ي��ث  ال��دول��ة  داخ���ل  الطبية 
م���ن���ح���ة م���ال���ي���ة ل����دع����م الأب����ح����اث 
الطبية املختلفة يف جامعة حممد 
بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية، 
خ�������ش�������ش���ت ل����دع����م الأب������ح������اث يف 

اجلامعة.
�شاحب  املحميد  ال��دك��ت��ور  ي��ع��د  و 
علمي  ملحفل  �شخ�شي  ت��رع  اأك���ر 
وجامعة بحثية داخل الدولة، وهو 
من الأطباء ذوي اخلرة الطويلة 
ع��ام��ا يف جمال   29 ت��ن��اه��ز  ال��ت��ي 
ويحمل  ال���ق���ل���ب  اأم�����را������س  ع�����الج 
اجلمعيات  م���ن  ال��ع��دي��د  ع�����ش��وي��ة 

الطبية املحلية والعاملية.

القيادة  تطلعات  وتلبي  الت�شامح« 
الر�شيدة يف تعزيز �شرح الإمارات 

الإن�شاين.
املجل�س  لأع�������ش���اء  ���ش��م��وه  ن��ق��ل  و 
الر�شيدة  ال���دول���ة  ق���ي���ادة  ت��ق��دي��ر 
به  ال���ذي ت�شطلع  ال��رائ��د  ل��ل��دور 
التنموية  امل����ج����الت  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
املنكوبني  واإغ����اث����ة  والإن�������ش���ان���ي���ة 
مناطق  يف  امل�������ش���ردي���ن  واإي�����������واء 
النزاعات والكوارث م�شريا يف هذا 
الهيئة احلالية  اإىل جهود  ال�شدد 

يف عدد من ال�شاحات املختلفة.
و اأ������ش�����اد ����ش���م���وه ب�����ال�����دور ال����ذي 
هيئة  اإدارة  جم��ل�����س  ب��ه  ي�شطلع 
الهالل الأحمر يف توجيه م�شرية 
الهيئة نحو املزيد من التجويد يف 

الإن�شاين املتزايدة ب�شبب الأحداث 
التي ت�شهدها العديد من املناطق 

امللتهبة حول العامل.
و �شدد �شموه على اأن الهيئة ظلت 
ت��ت��اب��ع ع���ن ك��ث��ب امل���ت���غ���ريات على 
ال�شاحة الإن�شانية الدولية وتعمل 
اخلطط  ع����ر  م���واك���ب���ت���ه���ا  ع���ل���ى 
التي  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  الناجعة 
ت��ع��زز م��ك��ان��ة ال���دول���ة ال���رائ���دة يف 

املجال الإن�شاين.
و ق���ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
التحديات  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
تفعيل  تتطلب  الراهنة  الإن�شانية 
ال�شراكات مع الأفراد و املوؤ�ش�شات 
احلية  وق���واه  املجتمع  وق��ط��اع��ات 
ل��ت��ع��زي��ز جم����الت ال��ت�����ش��ام��ن مع 

املهم�شة.
و ناق�س اجتماع جمل�س اإدارة هيئة 
�شعادة  بح�شور  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
املزروعي  م�شلم  حمدان  الدكتور 
اأع�شاء  و  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
حممد  الدكتور  �شعادة  و  املجل�س 
ع��ت��ي��ق ال��ف��الح��ي الأم����ني ال��ع��ام و 
ن��واب��ه ال��ع��دي��د م��ن امل���ح���اور التي 
م�شتقبال  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��رية  ت��ع��زز 
بالعمل  للنهو�س  اآلياتها  وتفعل 
اأرحب وترقية  اآفاق  اإىل  الإن�شاين 

جمالته املختلفة.
و اطلع جمل�س الإدارة على تقارير 
عن  للهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  قدمها 
جهود الهيئة الإن�شانية وعملياتها 
التنموية  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  الإغ��اث��ي��ة 

الأداء و التميز يف العطاء .. وقال 
الهيئة  اإليه  اإن ما و�شلت   « �شموه 
م����ن ري�������ادة و مت���ي���ز يف جم����الت 
�شتظل  الرحبة  الإن�شاين  العطاء 
دافعا لنا جميعا لتقدمي املزيد من 
للب�شرية وحتقيقا  اجلهود خدمة 
العي�س  يف  امل�����ش��روع��ة  لتطلعاتها 

الكرمي«.
و اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
امل�شوؤولية  اأهمية  نهيان  اآل  زاي��د 
الإن�شانية امللقاة على عاتق الهيئة 
الإن�شانية  ال���ت���ح���دي���ات  ظ����ل  يف 
الدولية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ال��راه��ن��ة 
التحديات  ت���ل���ك  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
العمل  يف  ج��دي��دا  ا�شلوبا  فر�شت 
و احلركة لتلبية متطلبات العمل 

و�شحايا  احل�����اج�����ات  اأ�����ش����ح����اب 
الأزم�������ات الإن�����ش��ان��ي��ة م���وؤك���دا اأن 
على هذه  الإم���ارات جبل  جمتمع 
القيم ال�شمحة النابعة من تعاليم 
العادات  وك����رمي  احل��ن��ي��ف  ال��دي��ن 
والتقاليد الأ�شيلة التي يتميز بها 
اأروع  ال��ذي �شرب  الإم���ارات  �شعب 
الأم��ث��ل��ة يف ال��ب��ذل و ال��ع��ط��اء من 
احتياجات  وتلم�س  الآخرين  اأج��ل 

ال�شعفاء واملعوزين.
و اأكد �شموه اأن ركب الهيئة ما�س 
اأهل  بف�شل  النبيلة  غ��اي��ات��ه  اإىل 
اخلري و املح�شنني الذين يجودون 
رفع  اأج��ل  م��ن  النفي�س  و  بالغايل 
احلياة  ���ش��ب��ل  حت�����ش��ني  و  امل���ع���ان���اة 
وال�شاحات  امل��ل��ت��ه��ب��ة  امل��ن��اط��ق  يف 

بنجالدي�س  يف  الروهيغا  لالجئي 
ل�شالح  ال����ش���ت���ج���اب���ة  وب���رن���ام���ج 
 « اإي��داي   « اإع�شار  املت�شررين من 
ك��ل م��ن زمي��ب��اب��وي وموزمبيق  يف 

ومالوي.
على  الإدارة  جم��ل�����س  اط��ل��ع  ك��م��ا 
الرم�شانية  الهيئة  ب��رام��ج  �شري 
يف ح��وايل 83 دول��ة ح��ول العامل 
و التي �شهدت تو�شعا كبريا يف عام 
ي�شتفيد  اأن  املقرر  وم��ن  الت�شامح 
و966  األفا  و435  مليون  منها 

�شخ�شا يف تلك الدول.
برامج  �شري  على  املجل�س  وق��ف  و 
التي  و  ال����دول����ة  داخ�����ل  رم�������ش���ان 
ت��ت�����ش��م��ن اإف����ط����ار ���ش��ائ��م و زك���اة 
الفطر و ك�شوة العيد التي ي�شتفيد 

را�شد  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س 
ال�شيخ  و�شمو  للمعرفة  مكتوم  اآل 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  من�شور 
مكتوم و معايل حممد بن عبداهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
الوزراء وامل�شتقبل ومعايل الدكتور 

- و�سام حممد بن را�سد لدعم 
البحث العلمي ..

اأحد مبادرات جممع  ويعد الو�شام 
واأرف���ع  للعلماء  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
البحوث  لداعمي  تقديري  و���ش��ام 
ب�شورة  م��ن��ح��ه  وي���ت���م  ال��ع��ل��م��ي��ة، 

ال��ن��ج��اح��ات و���ش��ول لتحقيق  م��ن 
ال��ق��ط��اع احليوي  ل��ه��ذا  اأه���داف���ن���ا 
اقت�شادية  ت��ن��م��ي��ة  ن���ح���و  وامل����ه����م 

م�شتدامة لدولتنا ».
ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ اأحمد 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 

بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي������ر  ال���ف���ال����ش���ي 
املتقدمة  واملهارات  العايل  التعليم 
ومعايل �شارة بنت يو�شف الأمريي 
رئي�س جمل�س علماء  دول��ة  وزي��رة 

الإمارات .

تقديرا جلهوده يف دعم الأبحاث و 
املجتمع العلمي يف دولة الإمارات.

ال��ي��وم عن  اأع��ل��ن��ا  و ق��ال �شموه : » 
ب����ن را�����ش����د لدعم  و�����ش����ام حم���م���د 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ع���رف���ان���ا ب����دور 
داع��م��ي ال��ع��ل��م وال��ع��ل��م��اء م��ن رواد 
واأ�شحاب  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال 
ب��ن��اء دولة  ال��ب��ي�����ش��اء يف  الأي������ادي 
الإم��ارات وكل من له دور فعال يف 

تطور البحث العلمي«.
جهود  نثمن   «  : ���ش��م��وه  اأ���ش��اف  و 
ونقدر   .. ال���ع���ط���اء  اأ����ش���ح���اب  ك���ل 
م�شاركة الذين ي�شاهمون يف اإثراء 
العلمي يف دولة الإمارات  احل��راك 
اأموالهم  و  خراتهم  ويوظفون   ..
هم  ه��������وؤلء   .. ال���ب�������ش���ري���ة  خل����ري 
و   .. غاياتنا  اإىل  للو�شول  رهاننا 
العمل  تكثيف  اجلميع  من  ننتظر 
املزيد  لتحقيق  اجلهد  وم�شاعفة 

���ش��ن��وي��ة ل�����ش��خ�����ش��ي��ات ���ش��اه��م��ت يف 
يف  العلمي  والتطوير  البحث  دع��م 
يف  البحثية  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ام��ع��ات 
دول��ة الإم���ارات، ما ي�شهم يف اإثراء 
التنمية  ودع����م  ال��ع��ل��م��ي  امل��ج��ت��م��ع 
القت�شادية وبناء القدرات العلمية 

و�شناعة املعرفة.
�شارة  اأك��دت معايل  املنا�شبة  وبهذه 
الأمريي اأن » و�شام حممد بن را�شد 
لدعم البحث العلمي » يهدف اإىل 
تكرمي رجال الأعمال وامل�شتثمرين 
وت��ق��دي��ر اأ����ش���ح���اب ال���ع���ط���اءات يف 
ما  على  ال�شوء  وت�شليط  ال��دول��ة، 
اإ����ش���ه���ام���ات مادية  م���ن  ي��ق��دم��ون��ه 
العلمي،  املجتمع  لدعم  ومعنوية 
الأعمال  رج��ال  ت�شجيع  اإىل جانب 
وحت��ف��ي��ز ال��ق��ط��اع اخل���ا����س لدعم 
ال����ع����ل����وم وحت���ق���ي���ق اأه����������داف ه���ذا 
ال��ق��ط��اع احل���ي���وي و����ش���ول جلعل 

 التحديات الإن�سانية الراهنة تتطلب تفعيل ال�سراكات مع الأفراد و املوؤ�س�سات وقطاعات املجتمع وقواه احلية

و�سام حممد بن را�سد لدعم البحث العلمي : 
للعلماء، وهو اأرفع و�سام تقديري يف الدولة لدعم البحوث. را�سد  بن  حممد  جممع  من  • مبادرة 

• مينح للم�ساهمني يف تطوير البحوث، واإثراء املجتمع العلمي، ودعم التقدم التكنولوجي يف الدولة.
وامل�ستثمرين وت�سليط ال�سوء على ما يقدمونه من اإ�سهامات مادية ومعنوية لدعم املجتمع العلمي. الأعمال  رجال  تكرمي  اإىل  • يهدف 

ا�ستقبل نخبة من العلماء والباحثني 

حممد بن را�سد للعلماء: اأهال بكم يف اأر�س زايد لنبني معا م�ستقبلنا وم�ستقبل الإن�سانية 
»علماء اليوم هم �سناع ح�سارة الغد .. ونواة نه�سة الأمة وع�سبها«

» الإمارات قامت على فكر رجال قدروا العلماء .. ورفعوا من �ساأنهم يف املجالت كافة«
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س اأريرتيا بذكرى ا�ستقالل بالده
•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 
اهلل، برقية تهنئة اإىل ا�شيا�س اأفورقي رئي�س دولة اأريرتيا مبنا�شبة ذكرى 

ا�شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س ا�شيا�س اأفورقي.

خليفة بن حممد: زايد اأ�س�س الإمارات 
على مبادئ الإن�سانية والعطاء والت�سامح

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  اأك��د 
جمعية  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  خ���ال���د 
اأن امل��غ��ف��ور له  واج����ب ال��ت��ط��وع��ي��ة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
الإم���ارات  اأ�ش�س  ث���راه«  اهلل  »طيب 
والعطاء  الإن�����ش��ان��ي��ة  م��ب��ادئ  ع��ل��ى 
لتكون  وال��ت�����ش��ام��ح  امل��ح��ب��ة  وق���ي���م 
وط����ن����ا ل��ل��ج��م��ي��ع ي���ن���ع���م���ون حتت 
�شمائه باخلري وال�شعادة. وقال يف 
كلمته - مبنا�شبة يوم زايد للعمل 
الإن���������ش����اين ال������ذي ي�������ش���ادف 19 

رم�شان من كل عام - اإننا نحتفى 
اليوم مبنا�شبة وطنية غالية على 
خاللها  ن�����ش��ت��ذك��ر  جميعا  ق��ل��وب��ن��ا 
والت�شامح  واخل����ري  ال��ع��ط��اء  رم���ز 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
الإم�����ارات بف�شل  ال���ذي جعل م��ن 
منارة  وح��ك��م��ت��ه  ال��ث��اق��ب��ة  روؤي����ت����ه 
وم�شاعدة  وال����رتاح����م  ل��ل��ت�����ش��ام��ح 
امل�شت�شعفني حول العامل. واأ�شاف 
اأن دول��ة الإم���ارات ت�شري على نهج 
ال���وال���د امل��وؤ���ش�����س ل��رت���ش��خ معاين 
اأ�شبحت  حتى  والإن�شانية  العطاء 
واح���دة م��ن اأب���رز ال���دول امل�شاهمة 

يف العمل الإن�شاين و الإغاثي حول 
العامل ..وهو ما ت�شعى اإليه جمعية 
واجب التطوعية التي اتخذت من 
خلدمة  وطنية  ر�شالة  الإن�شانية 
الإن�������ش���ان ودع���م���ه وت���وف���ري �شبل 
مكان  اأي  يف  ل���ه  ال���ك���رمي  ال��ع��ي�����س 

حول العامل.

اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية: برنامج 
عون ي�سهم يف تعزيز الوعي بالعمل الإن�ساين

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة �شعيد البحري �شامل العامري مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة 
بق�شايا  املجتمعي  الوعي  تعميق  يف  ت�شهم  الهيئة  اأن  الغذائية  وال�شالمة 
العمل الإن�شاين من خالل مبادرات برناجمها اخلا�س باخلدمة املجتمعية 
“عون” املوجهة للعمل اخلريي والتطوعي. وقال مبنا�شبة يوم زايد للعمل 
الإن�شاين اإننا ن�شتذكر ماآثر القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - يف العمل 
العظيم  والإرث  واخل��ريي  الإن�شاين 
ال�����ذي خ��ل��ف��ه ك���رم���ز ل��ل��ع��ط��اء وقيم 
الت�شامح والتكاتف وم�شاندة الفقراء 

واملحتاجني يف كافة اأنحاء العام.
ال�����ش��ي��خ زاي���د  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
وات�شعت  اخل��ري  بعمل  ا�شمه  اق���رتن 
الفقراء  على  لتحنو  البي�شاء  اأياديه 
الأر�س  بقاع  خمتلف  يف  واملحتاجني 
الإرث  ه�����ذا  وب���ف�������ش���ل  مت��ي��ي��ز  دون 
العظيم �شنعت الإم��ارات �شورتها يف 
اخل��ارج كبلد معطاء ل يتقاع�س عن 
املنكوبني  واإغ���اث���ة  ال�����ش��ع��ف��اء  ن�����ش��رة 

وم�شاندة كل ذي حاجة”.
واأ�شار اإىل اأنه يف ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الر�شيدة اأ�شبح العمل 
الإن�شاين واخلريي من ثوابت ال�شيا�شة اخلارجية للدول لتحافظ الإمارات 

على مركز ال�شدارة كاأكر املانحني الدوليني على م�شتوى العامل.
حتر�س  التي  الإن�شاين  العمل  وم��ب��ادئ  الجتماعي  التكافل  قيم  اأن  واأك��د 
عليها قيادتنا الر�شيدة اأ�شحبت جزءا اأ�شيال من ثقافتنا الوطنية واأ�شبح 

املواطن الإماراتي عنوانا للخري والبذل والعطاء.

»الرعاية الأ�سرية« حتتفي 
بيوم زايد للعمل الن�ساين

•• العني-وام:

احتفلت دار زايد للرعاية الأ�شرية 
للعمل  زايد  بيوم  يف اجليمي مول 
الإن�شاين وذلك �شمن �شل�شلة من 
تقيمها  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات 
خالل  الأ�شرية  للرعاية  زاي��د  دار 
�شهر رم�شان املبارك، والتي �شملت 
امل�شاحف  ال������دار  اأط����ف����ال  ت���وزي���ع 
وال��ك��ت��ب وامل��ط��ب��وع��ات ال��ت��ي حتكي 
على  الحت���اد  نه�شة  ب��اين  م�شرية 

زوار اجليمي مول.
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر عام  وق���ال نبيل 
اإن  الأ����ش���ري���ة  ل��ل��رع��اي��ة  زاي�����د  دار 
نفو�س  يف  ت��غ��ر���س  امل����ب����ادرة  ه����ذه 
اأب��ن��ائ��ن��ا ال�����ش��ري ع��ل��ى خ��ط��ى زايد 
اأن ما  اخلري والقتداء به، موؤكداً 
زرع���ه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي���د بن 
نباته  �شيبقى  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان 
وم�شاعدة  واحلب  بالعطاء  ناب�شاً 
البلو�شي  اإ�شحاق  واأ�شار  الآخرين. 
مدير الت�شال املوؤ�ش�شي اإىل اأن يوم 
زايد للعمل الإن�شاين عالمة بارزة 
يف م�شرية العطاء والعمل اخلريي 
والأن ..م�شريا اإىل اأن هذه املبادرة 
تعزز ن�شر ثقافة العمل الجتماعي 
والتطوعي يف اأجمل �شوره يف هذه 

الأيام املباركة.

»مكتب الت�سال لهيئة الأمم املتحدة للمراأة« : يوم زايد للعمل الإن�ساين منا�سبة عاملية 
•• اأبوظبي-وام:

ات�شال  ملكتب  التنفيذية  املديرة  ال�شحي  الدكتورة موزة  اأكدت 
للعمل  زاي���د  ي��وم  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف  ل��ل��م��راأة  املتحدة  الأمم  هيئة 
عاملية  منا�شبة  ولكنه  فح�شب  وطنية  منا�شبة  لي�س  الإن�شاين 
دولة  ح���دود  خ���ارج  اإىل  انت�شر  الإن�����ش��اين  ك��ون منهجه  اأي�����ش��ا 
وامل�شاريع  امل�����ش��اع��دات  خ��الل  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 

التنموية التي قدمها اإىل ال�شعوب والدول الأخرى.
اإن  الإن�شاين  للعمل  زاي��د  يوم  لها مبنا�شبة  ت�شريح  وقالت يف 
هيئة الأمم املتحدة للمراأة تثمن منهج املغفور له ال�شيخ زايد 
اأعماله  تخطت  ال��ذي  ث��راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
الإن�شانية حدود الإمارات واهتم بال�شعوب املحتاجة حيث و�شل 
اأخرى من تعر�شوا  العطاء الإماراتي اإىل كثري منهم يف دول 

الطبيعية  وال���ك���وارث  احل���روب  نتيجة  واحل��اج��ة  ال��ل��ج��وء  اىل 
اأن مبادرات �شمو  خا�شة الن�شاء والأطفال منهم. واأ�شارت اإىل 
العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية الن�شانية تخطت دولة الإمارات فقد 
اأقامت برنامج ال�شيخة فاطمة للتطوع العديد من امل�شت�شفيات 
وقدمت  واأفريقيا  اآ�شيا  يف  كثرية  دول  يف  الطبية  وال��ع��ي��ادات 
العالج املجاين لع�شرات الآلف من املر�شى املحتاجني يف هذه 
الدول. واأ�شافت املديرة التنفيذية ملكتب الت�شال لهيئة الأمم 
اإن ما قدمته دولة المارات للمراأة الإماراتية  املتحدة للمراأة 
والعاملية م�شهود لها من املنظمة الدولية فالإمارات متواجدة 
امل�شاعدات  تقدم من خاللها  التي  والجتماعات  املوؤمترات  يف 
م�شاركة  ���ش��رورة  يف  املتحدة  الأمم  ميثاق  عليه  حث  ما  وه��ذا 

الالجئون  التي يحتاجها  الإن�شانية  الأعمال  ال��دول يف  جميع 
الذين ي�شطرون للخروج من بيوتهم جراء الكوارث واحلروب. 
وقالت اإن النهج الن�شاين لدولة المارات الذي ار�شاه ال�شيخ 
اآخ��ر م��ا قامت به  ال��ق��ي��ادة الر�شيدة عليه وك��ان��ت  ���ش��ارت  زاي��د 
الدولة جتاه املراأة تنفيذ برنامج تدريبي ملجموعة من الن�شاء 
وال�شالم وقد حقق هذا  الأم��ن  للقيام مبهام حفظ  العربيات 
الرنامج جناحا كبريا اأ�شاد فيه العديد من كبار امل�شوؤولني يف 

هيئة الأمم املتحدة للمراأة واملنظمات الدولية الأخرى.
يف  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  هيئة  ات�����ش��ال  مكتب  اإن  واأ���ش��اف��ت 
اأبوظبي يحقق جناحا م�شتمرا يف عمله نتيجة الدعم الكبري 
»اأم  �شمو  وم���ن  وموؤ�ش�شاتها  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  م��ن  ي��ل��ق��اه  ال���ذي 
المارات« ال�شيخة فاطمة بنت مبارك التي تعد ن�شريا وداعما 

للمراأة يف كل مكان.

قيادات اقت�سادية: يوم زايد للعمل الإن�ساين يخلد ذكرى �ساحب القدوة الإن�سانية
•• ال�صارقة-وام:

اأن  اق���ت�������ش���ادي���ة  ق�����ي�����ادات  اأك��������دت 
للعمل  زاي��������د  ب����ي����وم  الح�����ت�����ف�����اء 
ت��ق��دي��را وعرفانا  ي��اأت��ي  الإن�����ش��اين 
ب������دور امل���غ���ف���ور ل����ه ال�����ش��ي��خ زاي����د 
“طيب  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
م�شرية  ت��اأ���ش��ي�����س  يف  ثراه”  اهلل 
ذكرى  لتخليد  ال��دول��ة  يف  العطاء 
والقدوة  البي�شاء  الأيادي  �شاحب 
لالإمارات  فقط  لي�س  الإن�����ش��ان��ي��ة 
جمال  يف  ال�شعوب  من  للكثري  بل 

العمل اخلريي والإن�شاين.
�شلطان  اهلل  ع��ب��د  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ع���وي�������س 
ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
الإن�شاين  للعمل  زاي���د  ي��وم  “اإن 
اأبناء  ي��ق��ف ف��ي��ه��ا  حم��ط��ة وط��ن��ي��ة 
���ش��ع��وب العامل  الإم������ارات وم��ع��ه��م 
تكرميا لذكرى املغفور له واإجالل 
لروح الوالد وفقيد الوطن ال�شيخ 
“طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد 
وطنية  منا�شبة  وه���و  ثراه”  اهلل 
ملنجزاته  تقديرنا  ع��ن  فيها  نعر 
مبداد  �شطرها  ال��ت��ي  وت�شحياته 
الإخال�س طوال عقود من حياته 
احل��اف��ل��ة ب��ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء ليدرج 
الذين  العظماء  قوائم  على  ا�شمه 
باأمثالهم  ال���ت���اري���خ  ي���ج���ود  ق��ل��م��ا 
اخلريية  م�شاريعه  طالت  اأن  بعد 

وغريه  التعليمي  اأو  والقت�شادي 
ون����ح����ن ح���ري�������ش���ون دائ����م����ا على 
ال���ع���ط���اء وفعل  ب��ن��ه��ج  ال��ت��م�����ش��ك 
“يوم  اأن  دائ��م��ا  م��وؤك��دي��ن  اخل���ري 
�شيظل  الإن�شاين”  ل��ل��ع��م��ل  زاي����د 
عالمة بارزة يف م�شريتنا الوطنية 
امل�شتدام  العطاء  اإرث  فيه  ن�شتعيد 
الذي اأر�شاه موؤ�ش�س الدولة املغفور 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
وقال  ثراه”.  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
�شعادة �شيف حممد املدفع الرئي�س 
التنفيذي ملركز اأك�شبو ال�شارقة اإن 
الذي  الإن�����ش��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم 
ي�شادف التا�شع ع�شر من رم�شان 
ي��ع��د ي���وم���ا م��ت��م��ي��زا يف ال���وج���دان 
الإم���ارات���ي ل��الح��ت��ف��ال ب��اأح��د اأهم 
لها  اأ���ش�����س  ال��ت��ي  الإن�شانية  القيم 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 

اأنحاء  كافة  الإن�شانية  تخدم  التي 
املغفور  ا�شم  اأن  م�شيفا  العامل”.. 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان اقرتن دائما بتقدمي العون 
لكل حمتاج يف اأي منطقة بالعامل 
من  عهده  يف  الإم����ارات  واأ�شبحت 
العمل  امل�����ش��اه��م��ة يف  ال�����دول  اأه����م 
م�شتوى  على  والإغ��اث��ي  الإن�شاين 

العامل.
ال�شيخ  وق���ي���م  روؤي������ة  اأن  واأو�����ش����ح 
نهج  يف  نلتم�شها  اهلل  رح��م��ه  زاي���د 
ال���ت���ي حملت  ال���ر����ش���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
الإن�شاين  ال��ع��م��ل  راي����ة  ب��ع��ده  م��ن 
اإجن����ازات حملية  ذل��ك  وحققت يف 
ودولية فباتت الإم��ارات على راأ�س 
البي�شاء  واأي��ادي��ه��ا  املانحة  ال���دول 
العامل  اأن���ح���اء  ن���راه���ا يف خم��ت��ل��ف 
الجتماعي  ال�شعيد  ع��ل��ى  ���ش��واء 

قيم  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
ال��ع��ط��اء وال��ت�����ش��ام��ح وامل��ح��ب��ة التي 
تعد اأحد اأهم املحطات امل�شيئة يف 
الإم���ارات  دول��ة  وم�شتقبل  حا�شر 
وم���و����ش���ع ف���خ���ر واع�����ت�����زاز اأب���ن���اء 
كل  بها يف  نو�شم  و�شفة  الإم���ارات 
املحافل العاملية م�شيفا اأن يوم زايد 
ذكرى عطرة  هو  الإن�شاين  للعمل 
املوؤ�ش�س  ال��ق��ائ��د  ن��ه��ج  فيها  جن���دد 
احلبيبة  دولتنا  م�شرية  وا�شتمرار 

باخلري والعمل الإن�شاين.
املناعي  �شعادة عبداهلل مطر  واأك��د 
الع�شو  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
املنتدب ل�شركة الإمارات للمزادات 
اأن عمل اخل��ري يف دول��ة الإم���ارات 
ارتبط با�شم املغفور له ال�شيخ زايد 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
ثراه “ م�شريا اإىل اأن احتفالنا بيوم 

منا�شبة  هو  الإن�شاين  للعمل  زايد 
باأننا  قيادتنا  اأم��ام  العهد  لتجديد 
م���ل���ت���زم���ون ب��ال�����ش��ري ع���ل���ى خطى 
الذي كر�س حياته  املوؤ�ش�س  الوالد 
امل�شاهمة  خ��الل  من  اخل��ري  لعمل 
وم�شتقبل  اأف�شل  عامل  تطوير  يف 
اأك����رث اإ���ش��راق��ا ل��ي�����س يف الإم�����ارات 

وح�شب بل لكل �شعوب العامل.
الر�شيدة  قيادتنا  حر�س  اإن  وق��ال 
املوؤ�ش�س  ب��ال��وال��د  الق���ت���داء  ع��ل��ى 
وال�شري على خطاه وتر�شيخ نهجه 
تعدد  اإىل  اأدت  التي  هي  الإن�شاين 
واخلريي  الإن�����ش��اين  العمل  اأوج���ه 
من الإمارات اإىل كل اأنحاء العامل 
ومتابعتهم  ت��وج��ي��ه��ات��ه��م  ب��ف�����ش��ل 
وح���ر����ش���ه���م ع���ل���ى ف���ت���ح الأب��������واب 
والعمل  اخل�����ري  اأم�������ام  ال���وا����ش���ع���ة 

التطوعي.

حاكم عجمان و ويل عهده ي�ستقبالن رئي�سة و اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي

حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  اخل��ا���س 
عجمان و�شعادة طارق بن غليطه 

و�شعادة  احل���اك���م  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
يو�شف حممد النعيمي مدير عام 

وعدد من  وال�شيافة  الت�شريفات 
ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني.

•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان يف 
املا�شية  ال��ل��ي��ل��ة  ال����زاه����ر  ق�����ش��ر 
اأم����ل عبداهلل  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
القبي�شي رئي�شة املجل�س الوطني 
الحتادي و اأع�شاء املجل�س الذين 
ق���دم���وا ل�����ش��م��وه��م��ا اأ���ش��م��ى اآي���ات 
مبنا�شبة  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
�شهر رم�شان املبارك، داعني اهلل 

ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد 
ال�����ش��م��و ح��اك��م عجمان  ���ش��اح��ب 
لل�شوؤون الإدارية واملالية و ال�شيخ 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
ماجد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  م��ع��ايل  و 
ديوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بن 
ال�����ش��م��و ح��اك��م عجمان  ���ش��اح��ب 
وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي 
ال�شرفاء  اأم���ني  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة 
و�شعادة  احلاكم  بديوان  امل�شت�شار 
حمد بن غليطه الغفلي ال�شكرتري 

املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل  ع��ز 
الر�شيدة  قيادتنا  على  الكرمية 
بالتقدم  الإم�����ارات  دول���ة  و���ش��ع��ب 
والزدهار و على الأمتني العربية 
و  الركة  و  باخلري  والإ�شالمية 

الأمن و ال�شالم.
و قد تبادل �شموهما مع رئي�شة و 
اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي 
الأح���������ادي���������ث ح��������ول ال���ت���ج���رب���ة 
الرملانية و دور املراأة و اأهميته يف 

اإثراء احلياة الرملانية.
كما تقبل �شموهما التهاين بهذه 
من  املباركة  الإ�شالمية  املنا�شبة 
الها�شمي  خ��ل��ي��ل  ول���ي���د  ����ش���ع���ادة 

مدير عام جهاز الرقابة املالية يف 
الأق�شام  وروؤ�شاء  عجمان ومدراء 
وموظفي اجلهاز . وتبادل �شاحب 
ال�شمو حاكم عجمان و�شمو ويل 
ع��ه��ده ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات مع 
الإعالمية  عجمان  مدينة  وف��د 
احل����رة ي��ت��ق��دم��ه ���ش��ع��ادة حممود 
التنفيذي  املدير  الها�شمي  خليل 
ل��ل��م��دي��ن��ة وال�������ذي ����ش���م م�����دراء 
ونخبة  الأق�شام  وروؤ�شاء  الإدارات 
اأ����ش���ح���اب  م����ن الإع����الم����ي����ني و 
التوا�شل  و  الخ���ب���اري���ة  امل���واق���ع 
الجتماعي ومع وفد رابطة فخر 
الوطن الذين توافدوا اإىل ق�شر 

اأ�شمى  تقدمي  و  لل�شالم  ال��زاه��ر 
اآيات التهاين والتريكات بال�شهر 

الف�شيل.
التهاين  ���ش��م��وه��م��ا  ت���ب���ادل  ك��م��ا 
�شهر  مب���ن���ا����ش���ب���ة  وال����ت����ري����ك����ات 
رم�����ش��ان امل���ب���ارك م��ع ال�����ش��ي��وخ و 
القبائل  ال��ب��الد ووج��ه��اء  اأع��ي��ان 
املواطنني  م��ن  املهنئني  وج��م��وع 
وامل���ق���ي���م���ني واأب������ن������اء اجل���ال���ي���ات 
�شائلني  والإ���ش��الم��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
يعيدها  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 
ال�شحة  مب��وف��ور  �شموهما  ع��ل��ى 

وال�شعادة.
ال�شيخ   .. امل����ق����اب����الت  ح�������ش���ر 

حاكم اأم القيوين يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك
•• اأم القيوين-وام:

وا�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
املجل�س  ع�����ش��و  امل���ع���ال  را����ش���د  ب���ن 
الليلة  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
ا�شتقبال  ���ش��م��وه  بق�شر  امل��ا���ش��ي��ة 

املهنئني ب�شهر رم�شان املبارك.
ف���ق���د ت���ق���ب���ل ����ش���م���وه ال����ت����ه����اين و 
ال��ت��ري��ك��ات ب�����ش��ه��ر رم�������ش���ان من 
و رجال  القبائل  اأبناء  و  املواطنني 
امل�شتثمرين  و  التجار  و  الأع��م��ال 
ال�شركات  م���دي���ري  و  اأ���ش��ح��اب  و 
العاملة  امل�����ش��ان��ع  و  امل��وؤ���ش�����ش��ات  و 
العربية  اأبناء اجلاليات  و  بالدولة 
الذين  الأج��ن��ب��ي��ة  الإ���ش��الم��ي��ة و  و 
بال�شهر  ���ش��م��وه  ل��ت��ه��ن��ئ��ة  ق���دم���وا 
العلى  اهلل  داع������ني   .. ال��ف�����ش��ي��ل 
القدير اأن يعيد هذه املنا�شبة على 
العافية  و  ال�شحة  مبوفور  �شموه 
الأمتني  و  الم����ارات  �شعب  على  و 

و  باليمن  الإ���ش��الم��ي��ة  و  ال��ع��رب��ي��ة 
الركات.

ال�شيخ  معايل   .. املقابالت  ح�شر 
ال�شيخ  و  امل��ع��ال  اأح��م��د  ب��ن  حميد 

ع��ل��ى ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن را����ش���د املعال 
ال�شيخ  و  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
و  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  �شقر 
مدير  التالى  �شعيد  نا�شر  �شعادة 

را�شد  �شعادة  و  الأم���ريي  ال��دي��وان 
الت�شريفات  م��دي��ر  اأح��م��د  حم��م��د 
ب����ال����دي����وان الأم��������ريي وع������دد من 

امل�شوؤولني.

حاكم الفجرية ي�ستقبل ويل عهد اأم القيوين و املهنئني بال�سهر الف�سيل
•• الفجرية-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  بالرميلة  �شموه  ق�شر  يف  الفجرية  حاكم 
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية و ال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد 
مبنا�شبة  املهنئني  جموع  والإع��الم  للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�شرقي 
�شهر رم�شان املبارك. فقد تقبل �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية التهاين و 
التريكات بال�شهر الف�شيل من �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال 
ويل عهد اأم القيوين الذي اأعرب عن اأطيب تهانيه وتريكاته بهذه املنا�شبة 
الكرمية. كما تلقى �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية التهاين والتريكات بهذه 
الدولة  اأفريقيا لدى  دافيد قن�شل عام جنوب  �شعادة موقوبو  املنا�شبة من 

الذي قدم لل�شالم على �شموه بهذه املنا�شبة الكرمية .
امل�شوؤولني  كبار  و  ال�شيوخ  م��ن  اأي�شا  التريكات  و  التهاين  �شموه  وتقبل 
و رج��الت الدولة و روؤ���ش��اء و م��دراء ال��دوائ��ر املحلية و الحت��ادي��ة و اأعيان 
البالد و املواطنني و اأبناء اجلاليات العربية و الإ�شالمية و الأجنبية الذين 
قدموا التهاين و التريكات ل�شموه ب�شهر رم�شان املبارك داعني اهلل العلي 
املقابالت  ح�شر  العافية.  و  ال�شحة  مبوفور  �شموه  على  ينعم  اأن  القدير 
و  احل��رة  املنطقة  هيئة  رئي�س  ال�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن  �شيف  ال�شيخ   ..
دائ��رة احلكومة  رئي�س  ال�شرقي  �شيف  بن  بن حمد  املهند�س حممد  ال�شيخ 
الإلكرتونية بالفجرية و ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي رئي�س 
الحتاد الإماراتي لبناء الأج�شام و القوة البدنية و ال�شيخ اأحمد بن حمد بن 

�شيف ال�شرقي و �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل العهد.

حممد بن زايد 
يف وداع ملك 

البحرين لدى 
مغادرته البالد
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اإعــــــــــالن
لال�شنان  ليون  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN   قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1029155 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فريال عبداللطيف جا�شم الندواي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر حممد عبداهلل نا�شر الرواحي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك خمي�س مبارك العامري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فريال عبداللطيف جا�شم الندواي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البيت الهند�شي للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1148383 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد جمعه احلاي حممد املرا�شده %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد �شعيد را�شد �شعيد النعيمي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTMENT LLC حذف اعتماد لال�شتثمار ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC حذف اعتماد القاب�شة ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
وم�شاوي  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الرياين الكال�شيكي رخ�شة رقم:1191804 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي خلفان علي الزعابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نادر عبداهلل حممد زمان املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
جالريي  ال�ش�����ادة/ارزاق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املواد الغذائية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2560015 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة وفاء احمد ح�شن احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن حممد ح�شن احمد املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الق�شى الذهبي 

CN لل�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2592879 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شفيع حممد ا�شحاق %30

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد عمران حممد �شفيع من 49% اىل %19

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تنظيم لدارة املطاعم ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN-1245307 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالعزيز نا�شر احمد عبداهلل الري�شي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدالعزيز نا�شر احمد عبداهلل الري�شي 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عالء �شمري �شلمان العلي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ تنظيم لدارة املطاعم ذ.م.م

TANZEEM RESTAURANT MANAGEMENT LLC

اىل/تنظيم لدارة املطاعم- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
TANZEEM RESTAURANT MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بين�شي كافيه

رخ�شة رقم:CN-2564781 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ بين�شي كافيه

PENSE CAFE

اىل/كانتون كافيه- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CANTON CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فري�شكو الفواكه واخل�شروات- �شركة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:CN-2275020 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل بطي حمد علي الدرعي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل بطي حمد علي الدرعي 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عمر خالد بن خالد ح�شني %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة عبداحلفيظ �شيد �شالح كمبال %25
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/فري�شكو الفواكه واخل�شروات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
FRESHCO FRUITS & VEGETABLES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/جلف تيكنيكل قطع غيار للمعدات الثقيلة ذ.م.م
GULF TECHNICAL HEAVY EQUIPMENT SPARE PARTS LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع قطع غيار املعدات والليات الثقيلة اجلديدة- بالتجزئة )4773514(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة الفواكه واخل�شروات الطازجة- باجلملة )4630106(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�سركة كومودور للمقاولت-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م
 بناء على حكم حمكمة اأبوظبي البتدائية-املحكمة التجارية بتاريخ 

2018/05/16 بدائرة الق�شاء يف ابوظبي تقرر حل وت�شفية �شركة

�سركة كومودور للمقاولت-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م
CN-1018307 شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بالرقم�

حممود  وزكريا  رحمه   اآل  �شالح  دروي�س  ر�شا  اخلبريين/  وتعيني 

احلريري كلجنة ت�شفية ق�شائية لل�شركة.

جلنة  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى 

الت�شفية وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن. 

 rashied@commodoreuae.ae :تلفون رقم:025643235 امييل

 M اأبوظبي-�شارع خليفة بناية ليك فيو الطابق

اإعالن ت�سفية �سركة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكواكب 

CN 2072711:للو�شاطة التجارية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/رويال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لين لالنظمة اللكرتونية
رخ�شة رقم:CN 1694853 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كويك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2570453:دن للمقاولت العامة رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بومبو  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

تلميع وغ�شيل ال�شيارات- فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 2546688-1 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كال�شيك 

 CN 2136629:للحلي والك�ش�شوارات  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

 CN 1879064:شهبندر رخ�شة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة الن�شيم

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1109447 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة غالب عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حمد �شامل حمد حمرور العامري
تعديل ورثة

حذف حمد �شعيد حمد حمرور العامري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمزه �شولكونديل ابو
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بريل لالك�ش�شوارات 

CN   قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2407504 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل نا�شر علي عبداهلل املازمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شاره حممد خالد العجمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3876(

املنذرة / موؤ�س�سة جلوبال للتجارة العامة ملالكيها ورثة حممد رفيع ح�سن املال 
وميثلهم / خالد حممد رفيع ح�سن املال - اإماراتي اجلن�سية )رخ�سة جتارية رقم 225948( 

املنذر اليها / اي ام ال خلدمات اإدارة الفعاليات - �س ذ م م         )جمهول حمل الإقامة( 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت    25   مايو    2019  م   -   العـدد  12640  
Saturday   25   May   2019  -  Issue No   12640

05

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأم�س  م�شاء  اأب��وظ��ب��ي  م�شرح  �شهد 
الدينية  امل��ح��ا���ش��رات  اآخ����ر  الأول 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��وف  ل��ل��ع��ل��م��اء 
“حفظه اهلل”، حيث   رئي�س الدولة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ف�����ش��ي��ل��ة  حت����دث 
الفقه  مدر�س  عطية  ال�شيد  ه�شام 
بكلية ال�شريعة والقانون يف الأزهر 
الأ�شرية”  ال�شعادة  “�شناعة  ح��ول 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  وذل���ك   ،
ال���رم�������ش���اين ال����راب����ع ع�����ش��ر ال���ذي 
ينظمه نادي تراث الإمارات برعاية 
ال�����ش��ي��خ �شلطان  ���ش��م��و  ك��رمي��ة م���ن 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب  اآل  ب��ن زاي���د 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س النادي، 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وال�شركات الراعية والداعمة، وذلك 
الرميثي  ب��ولح��ج  �شعيد  بح�شور 
مدير اإدارة املوارد الب�شرية بالإنابة، 
وحمد �شالح احلمريي مدير اإدارة 
واخلدمات،وعدد  الإداري��ة  ال�شوؤون 
واأع�شاء  النادي،  يف  امل�شوؤولني  من 
اأف�شل مرتل  جلنة حتكيم م�شابقة 

للقراآن، وجمهور غفري .
حديثه  ع��ط��ي��ة  ال�����ش��ي��خ  وا����ش���ت���ه���ل 
ال�شعادة  �شناعة  اأن  على  بالتاأكيد 
الأ������ش�����ري�����ة ح����اج����ة ل����ك����ل ف�������رد يف 
املجتمع، وهي تنطلق من الزوجني 
باعتبارهما قطبي الأ�شرة، وت�شتند 
الطريق  واأن  وال�شالح،  الدين  اإىل 
اللتزام  على  ت��ق��وم  �شناعتها  اإىل 

واملراجعة  وامل�شاورة  املحاورة  مببداأ 
والنقا�س يف خمتلف الأمور اخلا�شة 
مبا  م�شت�شهدا  وال��ع��ام��ة،  ب��الأ���ش��رة 
الأعلى  لنا قدوتنا ومنوذجنا  تركه 
عليه  اهلل  -���ش��ل��ى  حم��م��د  ���ش��ي��دن��ا 
و���ش��ل��م- م���ن م���واق���ف ع���دي���دة كان 
ي�شاور فيها زوجاته يف اأمور خا�شة، 
واأخرى عامة تخ�س املجتمع امل�شلم 

ب�شفته حاكما للدولة.
يتعدى  الأم�����ر  اأن  امل��ح��ا���ش��ر  وب���ني 
الأب  لي�شمل  ال���زوج���ني  ذل���ك  ب��ع��د 
الأمور  كل  ويف  واأخيه  والأخ  وابنه، 
كما  عنها،  واملنهي  منها  امل��ف��رو���س 
فعل �شيدنا اإبراهيم مع ابنه �شيدنا 
اإ�شماعيل عليهما ال�شالم يف عر�س 
عليه  فعل  وك��م��ا  عليه،  ال��ذب��ح  اأم���ر 

عليه  عر�س  حني  اأبيه  مع  ال�شالم 
ال��دي��ن، ح��ي��ث خ��اط��ب اأب��ي��ه بتذلل 
اأهمية  ب��ذل��ك  م��وؤك��دا  وا�شتعطاف، 
امل����ح����اورة ب���ني الإب������ن واأب����ي����ه التي 
ت��ق��وم على الإح�����ش��ان وال��ل��ني وعدم 

التاأفف. 
“معر�س  يف  عطية  ال�شيخ  وجت��ول 
والإ�شالمية”  العربية  امل�شكوكات 
وجناحي ال�شور اخلا�شة بالت�شامح 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  يف حياة 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
ينظمها  ال���ت���ي  امل��ح��ق��ق��ة  وال���ك���ت���ب 
جميعا على هام�س املهرجان مركز 
واأعرب   ، والبحوث  للدرا�شات  زايد 
املركز   تقديره جلهود  ف�شيلته عن 
بعامة يف احلفاظ  والنادي  بخا�شة 
اأمتنا  ت��راث  على جوانب هامة من 
لأبنائنا  ذل��ك  وت��ق��دمي  وت��اري��خ��ه��ا، 
وربطهم  ب���ت���اري���خ���ن���ا  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م 
ب���ه ول��ت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات ه��وي��ت��ن��ا يف 
�شمو  اهتمام  نفو�شهم، مثمنا عاليا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
العربية  ه��وي��ت��ن��ا  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف 

والإ�شالمية.

•• دبي-الفجر:

اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  العميد  ا�شتقبل 
�شلطان،  ب��ن  يو�شف  ال��رح��م��ن  عبد 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  م��رك��ز  م��دي��ر 
دبي،  �شرطة  القرار يف  اتخاذ  ودع��م 
برئا�شة  دب�����ي،  حم���اك���م  م���ن  وف������داً 
ال�����ش��ي��د خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د امل���ح���رزي، 
املعرفة،  اإدارة  اأول  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
وا�شت�شراف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وذل����ك ب��ه��دف الط���الع 
امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  منظومة  على 

اأجراها  ال��ت��ي  العلمية  وال��درا���ش��ات 
البحثية  الدرا�شات  جمال  يف  املركز 
التعاون  ���ش��ب��ل  وب��ح��ث  امل�شتقبلية، 
امل�������ش���رتك، ل��ت��ع��زي��ز ال����ق����درة على 
م����واج����ه����ة ال����ت����ح����دي����ات ال����راه����ن����ة، 
امل�شتقبلية.  ال��ت��ط��ل��ع��ات  وحت��ق��ي��ق 
����ب ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل  ورحَّ
املركز،  مدير  يو�شف،  الرحمن  عبد 
حر�س  على  موؤكدا  ال��زائ��ر،  بالوفد 
ودعم  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  م��رك��ز 
ات���خ���اذ ال����ق����رار، ب���اع���ت���ب���اره اإح����دى 
الوحدات التنظيمية التابعة ل�شرطة 

دب���ي، ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف ال��ع��دي��د من 
خراته  ونقل  والأن�شطة،  املجالت 
اإىل امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل���ه���ات الأخ���رى 
وجمالت  العلمي  املجال  يف  ل�شيما 
املتعلقة  والدرا�شات  البحوث  اإع��داد 
ب����امل����ج����ال ال�����ش����ت���������ش����رايف، واإع��������داد 
وحتديد  ال��ت��ن��ب��ئ��ي��ة،  ال���ت���ق���دي���رات 
لال�شت�شراف  امل���ت���وق���ع���ة  الأب�����ع�����اد 
العميد  وا���ش��ت��ع��ر���س  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي. 
الرحمن،  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
اخل����ط����ة ال����ش���ت�������ش���راف���ي���ة، خ���الل 
الروؤية،  ال�شنوات القادمة؛ مو�شحاً 

بالإ�شافة اإىل الأ�شلوب الذي ي�شمن 
ال��ك��ام��ل��ة، والدعم  امل�����ش��ان��دة  ت��وف��ري 
القرار،  مل��ت��خ��ذ  وامل��ت��ك��ام��ل  ال�����ش��ام��ل 
اإع���داد الدرا�شات  وذل���ك م��ن خ��الل 
امل�شتقبلية،  وال��ت��ن��ب��وؤات  وال��ب��ح��وث 
واملبادرات  والأف���ك���ار  ال����روؤى  وط���رح 
الإبداعية التي من �شاأنها اأن ت�شاهم 
يف تطوير وحت�شني الأداء املوؤ�ش�شي. 
واأو�شح العميد لل�شادة ال�شيوف باأن 
ك��ف��اءات تخ�ش�شية يف  امل��رك��ز  ل��دى 
العديد من جمالت علوم امل�شتقبل 
وال�شت�شرافية،  والبحثية  الأمنية 

املناهج  اإر�����ش����اء  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
الدورات  وتنظيم  املتطورة،  العلمية 
ميكن  ال��ت��ي  امل�شتحدثة  التدريبية 
من خاللها تاأهيل املتدربني للتعامل 
وامل�شكالت  الع�شرية  التطورات  مع 
الراهنة. واأ�شاف العميد اأن الهدف 
الأ�شا�شي من هذه اللقاءات هو تبادل 
املقدمة  اجلهود  وتن�شيق  اخل��رات، 
م��ن ك��اف��ة ال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
اجلهود  لتعزيز  وتوحيدها؛  الدولة 
نتائجها  م��ردود  وتعظيم  امل�شرتكة، 

جتاه املجتمع وامل�شاهمة يف تنميته.

•• دبي-الفجر:

 ميثل العمل الإن�شاين يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ن��ه��ج��اً را����ش���خ���اً يف 
�شيا�شة احلكومة الر�شيدة، وتعد دولة 
اأكر املانحني الدوليني  الإم��ارات من 
يف جم��ال امل�����ش��اع��دات الإن�����ش��ان��ي��ة، كما 
الأقل  املجتمعات  ح��ي��اة  حت�شني  ي��ع��د 
الأ�شا�شية  الأه������داف  اأه����م  م���ن  ح��ظ��اً 
لدولة  اخلارجية  امل�شاعدات  ل�شيا�شة 
“�شقيا  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت�����ش��ك��ل  الإم�������ارات. 
موؤ�ش�شة  م��ظ��ل��ة  حت����ت  الإمارات” 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  “مبادرات حممد 
الدولة  جلهود  مهماً  راف��داً  العاملية”، 
اأن  ت��وؤك��د  يف جم��ال العمل الإن�����ش��اين، 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  نهج 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
رائد العمل الإن�شاين، ما زال م�شتمراأ، 
الر�شيدة  القيادة  توا�شل  درب��ه  وعلى 

جهودها يف خدمة الإن�شانية.

من  م�ستفيد  ماليني   9 مــن  ــر  اأك
م�سروعات “�سقيا الإمارات«

جهودها  الإمارات”  “�شقيا  ت��وا���ش��ل 
لل�شرب  ال�������ش���احل���ة  امل����ي����اه  ل���ت���وف���ري 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ت��ع��اين م���ن ندرة 
وت��ل��وث امل��ي��اه، ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهيئات 
واملنظمات املعنية حملياً وعاملياً، حيث 
م�شروعات  م��ن  امل�شتفيدين  ع��دد  بلغ 
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دولة حول العامل.

العمل الإن�ساين على نهج زايد
الطاير،  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة:  ق���ال 
موؤ�ش�شة  يف  الأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
له  املغفور  “ر�شخ  الإمارات”:  “�شقيا 
باإذن اهلل الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان 
مبادئ  ث������راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين يف دول����ة الإم�����ارات 
كاأ�شلوب حياة و�شلوك ح�شاري وقيمة 
املجتمعية  الثقافة  �شلب  يف  متجذرة 
وامل��وؤ���ش�����ش��ي��ة، وب�����ات ال��ع��م��ل اخل���ريي 
موؤ�ش�شياً  عماًل  الدولة  يف  والإن�شاين 
ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى خ���ط���ط وب����رام����ج عمل 

ويكت�شب  متكاملة.  عطاء  ومنظومة 
الإن�شاين  للعمل  زاي��د  بيوم  احتفالنا 
الت�شامح”  “عام  خالل  خا�شة  اأهمية 
ال��ذي يعد ام��ت��داداً لعام زاي��د 2018 
كونه يحمل القيم التي ر�شخها املغفور 
ب��ن �شلطان  زاي��د  ال�شيخ  ب���اإذن اهلل  ل��ه 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي امتدت 
لكل  والعطاء  باخلري  البي�شاء  اأياديه 
اأي مكان يف العامل ليخفف  حمتاج يف 
النظر  دون  كان  اأينما  الإن�شان  معاناة 
دينه،  اأو  لونه  اأو  جن�شه  اأو  عرقه  اإىل 
وهي املبادئ التي ت�شري عليها القيادة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل�����ش��ي��دي  ال��ر���ش��ي��دة 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
و�شيدي  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل، 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي،  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
امل�شلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
وت��ع��ك�����س ج��م��ي��ع م�����ب�����ادرات وب���رام���ج 
العمل  جم��الت  الإمارات” يف  “�شقيا 
الإن�شاين واملجتمعي والتطوعي القيم 
الآباء  غر�شها  التي  ال�شامية  وامل��ب��ادئ 
الإمارات«.  اأبناء  نفو�س  يف  املوؤ�ش�شون 
عبدالكرمي  حم���م���د  ال�����ش��ي��د  وي������رى 
بالوكالة  التنفيذي  املدير  ال�شام�شي، 
يوم  اأن  الإمارات”  “�شقيا  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
اأهم  اأح���د  يعد  الإن�����ش��اين  للعمل  زاي���د 
ال�شنوية  الأج��ن��دة  يف  املهمة  املحطات 

ل��دول��ة الإم�����ارات. واأ����ش���اف: “يف هذا 
اليوم منا�شبة ن�شتذكر ماآثر واإجنازات 
رائ����د ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين ال�����ش��ي��خ زايد 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
ال���ذي اأ���ش��ه��م��ت م��ب��ادرات��ه ال��ن��وع��ي��ة يف 
العامل،  ح���ول  امل��الي��ني  ح��ي��اة  حت�شني 
حتى اقرتن ا�شم زايد باخلري والعطاء 
تقديراً لإجنازاته وما قدمه للب�شرية 

جمعاء«.

تاأ�سي�س “�سقيا الإمارات«
�شاحب  اأ����ش���در   ،2015 م���ار����س  يف 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
حاكماً  ب�����ش��ف��ت��ه  ال�����������وزراء،  جم��ل�����س 
لإم���ارة دب��ي ال��ق��ان��ون رق��م )3( ل�شنة 
�ُشقيا  “موؤ�ش�شة  ب��اإن�����ش��اء   ،2015
تهدف  ل  عامة  كموؤ�ش�شة  الإمارات” 
العتبارية  بال�شخ�شية  وتتمتع  للربح 
القانون  وح���دد  القانونية.  والأه��ل��ي��ة 
الإمارات”  “�شقيا  موؤ�ش�شة  اأه����داف 
يف  عاملياً  الدولة  مكانة  تعزيز  وت�شمل 
الإن�شانية  املبادرات وامل�شاعدات  انتهاج 
واملنكوبة،  ال���ف���ق���رية  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
امل�شتدامة، وم�شاندة  التنمية  وحتقيق 
يف  الإن�شانية  والهيئات  املنظمات  دور 
مواكبة  على  قدراتها  وتعزيز  الدولة، 
امل�������ش���ت���ج���دات الإن�������ش���ان���ي���ة ال���ط���ارئ���ة، 
الدولية  اجلهود  م�شاركة  اإىل  اإ�شافًة 
والنظيفة،  ال�شاحلة  امل��ي��اه  توفري  يف 
باملياه  املت�شلة  الأم���را����س  وم��ك��اف��ح��ة 

تهدف  كما  الب�شر.  ح��ي��اة  ت��ه��دد  ال��ت��ي 
يف  الإ���ش��ه��ام  اإىل  الإمارات”  “�ُشقيا 
�شح  مل�شكلة  م�����ش��ت��دام��ة  ح��ل��ول  اإي���ج���اد 
املياه وتلوثها حول العامل، من خالل 
ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث وج��ائ��زة حممد 
للمياه  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
التي تهدف اإىل تطوير حلول مبتكرة 
با�شتخدام  امل���ي���اه  حت��ل��ي��ة  اأو  ل��ت��وف��ري 

الطاقة ال�شم�شية.

جهود  تدعم  الإمارات”  »�سقيا 
التنمية امل�ستدامة

للتنمية  ال���زاوي���ة  امل���ي���اه ح��ج��ر  مت��ث��ل 
وي�شكل  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة 
للنمو  نظراً  عاملياً  املائي حتدياً  الأمن 
حيث  املتزايد  والق��ت�����ش��ادي  ال�شكاين 
توؤثر ندرة املياه على اأكرث من 40% 
من �شكان العامل. وتعد املياه ال�شاحلة 
الرئي�شة  الأ����ش�������س  ب���ني  م���ن  ل��ل�����ش��رب 
لتحقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 
امل�شتدامة 2030، حيث ين�س الهدف 
املياه  ت��واف��ر  “�شمان  ع��ل��ى  ال�����ش��اد���س 
وخدمات ال�شرف ال�شحي للجميع”. 
ووفق تقرير الأمم املتحدة العاملي عن 
والذي   2019 امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  تنمية 
ُي���رتك اأحد  “لن  ���ش��در حت��ت ع��ن��وان 
دون مياه”، فاإن ثالثة من كل ع�شرة 
مياه  ع���ل���ى  ي��ح�����ش��ل��ون  ل  اأ����ش���خ���ا����س 
اأكرث من ملياري  اآمنة، ويعي�س  �شرب 
اإجهاد  م��ن  ت��ع��اين  ب��ل��دان  يف  �شخ�س 
مائي مرتفع، ويعاين نحو 4 مليارات 

�شخ�س من �ُشح �شديد يف املياه خالل 
���ش��ه��ر واح����د م��ن ال�����ش��ن��ة ع��ل��ى الأق����ل. 
يف  الإج��ه��اد  م�شتويات  ت�شتمر  و�شوف 
املياه  على  الطلب  ارت��ف��اع  مع  التزايد 
تعد  كما  املناخي.  التغري  اآث��ار  وتفاقم 
من  امل��ي��اه  بتلوث  املرتبطة  الأم��را���س 
بني الأ�شباب الرئي�شية لوفاة الأطفال 
اأكرث  دون �شن اخلام�شة؛ حيث ميوت 
800 ط��ف��ل ي��وم��ي��اً ح���ول العامل  م��ن 
ب�شوء  امل��رت��ب��ط��ة  الأم����را�����س  ن��ت��ي��ج��ة 
النظافة.  ومن هنا، تكمن اأهمية دور 
لتوفري  هدفها  يف  الإمارات”  “�شقيا 
للمجتمعات  والنظيفة  الآم��ن��ة  امل��ي��اه 
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ن���درة وت��ل��وث املياه، 
بالتعاون مع الهيئات واملنظمات املعنية 
حت�شني  يف  وامل�شاهمة  وعاملياً،  حملياً 
ح��ي��اة امل��الي��ني ح��ول ال��ع��امل واإح���داث 
تغيريات اإيجابية على ال�شعيد العاملي 
ان��ط��الق��اً م��ن دول���ة الإم������ارات، اأر�س 
ال�����ش��الم وال�����ش��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة وبلد 

الت�شامح واخلري والعطاء.

مبادرات رائدة خالل عام زايد
مبادرات  الإمارات” 6  “�شقيا  اأطلقت 
وروؤية  فكر  من  نابعة  ودول��ي��ة  حملية 
ال�����ش��ي��خ زاي����د ط��ي��ب اهلل ث����راه خالل 
ا�شرتاتيجية  وف��ق   ،2018 زاي��د  ع��ام 
ال�شتدامة،  ع���ل���ى  ت���رك���ز  م���درو����ش���ة 
واحل����ف����اظ ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة وم����وارده����ا 
و�شملت  الإن�����ش��ان.  وخ��دم��ة  الطبيعية 
املا�شي  العام  خالل  املوؤ�ش�شة  مبادرات 
ر�شالة  و”100  متطوع”،   100“
اإىل زايد”، و”100 م�شروع للمياه”، 
و”املبادرات  للمياه”،   وق��ف  و”100 
زايد”  “�شقيا  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الدولية” 
التي تو�شعت لت�شل اإىل 13 دولة حول 
حممد  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  العامل، 
بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
والإن�شانية، حيث مت تنفيذ املبادرة يف 
وت�شاد  وطاجيك�شتان  اأوغ��ن��دا  من  كل 
والوليات  وك��ن��دا  وال���رازي���ل  وم�شر 
املتحدة الأمريكية وفل�شطني والفلبني 
وتون�س والأردن واأوكرانيا وبنغالد�س. 
اجلاري  العام  خ��الل  املوؤ�ش�شة  وتنظم 
عدداً من املبادرات التطوعية الدولية 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
ل��الأع��م��ال اخلريية  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
م�شروعات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  والإن���������ش����ان����ي����ة 
التي  امل�شروعات  ومتابعة  م�شتدامة، 

مت تنفيذها خالل العام املا�شي.

خالل  وعاملية  حملية  مــبــادرات 
ال�سهر الف�سيل

حملتها  الإمارات”  “�شقيا  اأط��ل��ق��ت 
الرم�شانية ال�شنوية والتي تهدف اإىل 
توزيع 8 ماليني كوب مياه يف امل�شاجد 
الف�شيل  ال�شهر  طوال  الإفطار  وخيم 
داخ����ل وخ�����ارج ال���دول���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
وجمعية خريية حملية  موؤ�ش�شة   14
ي�شتفيد منها نحو 4 ماليني �شخ�س. 
ول��ل��ع��ام ال���ث���اين ع��ل��ى ال����ت����وايل، متتد 
الرم�شانية  الإمارات”  “�شقيا  حملة 
وتتوافق  ال��ع��امل،  ح��ول  دول  ع��دة  اإىل 
اأهداف احلملة الرم�شانية لهذا العام 
مع اأهداف “عام الت�شامح” يف تر�شيخ 
الت�شامح والتوا�شل والتعاي�س يف  قيم 
الإماراتي  النموذج  وتقدمي  املجتمع، 
يف الت�شامح للعامل، ل �شيما واإنها متتد 
بالتعاون  ال��ع��امل  ح��ول  دول��ة   13 اإىل 
مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالأعمال 
اأوغندا،  ت�شمل  والإن�شانية،  اخلريية 
وقريغيز�شتان،  وال���رازي���ل،  وم�����ش��ر، 
واإندوني�شيا،  وب����ن����ني،  وت����اي����الن����د، 
وت�شاد،  وب���ن���غ���الدي�������س،  وب���اك�������ش���ت���ان، 
وطاجيك�شتان، والفلبني. واإ�شافة اإىل 
احلملة  تت�شمن  ال�شرب،  مياه  توزيع 
اأزمة  الرم�شانية ت�شليط ال�شوء على 
اأفراد  وحث  العامل  حول  ال�شرب  مياه 
توفري  اأج��ل  من  الترع  على  املجتمع 
للمحتاجني  النظيفة  ال�����ش��رب  م��ي��اه 
ال���ذي���ن مي�����ش��ون اأوق���ات���ه���م ب��ح��ث��اً عن 
يف  ا�شتغاللها  م��ن  ب��دًل  ال�شرب  مياه 
التعليم  مثل  الأ�شا�شية  الحتياجات 

وحت�شني  بالعائلة  والع��ت��ن��اء  والعمل 
اأحوالهم املعي�شية.

حممد  جائزة  من  الثانية  الدورة 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية للمياه

الإمارات”  “�شقيا  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
الثانية  ال���دورة  طلبات  قبول  ب��دء  عن 
اآل مكتوم  را�شد  بن  من جائزة حممد 
�شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  للمياه  العاملية 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ال�شركات،  لت�شجيع  اهلل،  رع��اه  مكتوم 
واملبتكرين  والأفراد  الأبحاث،  ومراكز 
حول العامل على اإيجاد حلول م�شتدامة 
با�شتخدام  املياه  �ُشح  مل�شكلة  ومبتكرة 
الإ�شراف  وت��ت��وىلىّ  ال�شم�شية،  الطاقة 
هذه  وتبني  الإمارات”.  “�شقيا  عليها 
ال��دورة من جائزة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم العاملية للمياه على النجاح الذي 
“عام  خ���الل  الأوىل  ال������دورة  ح��ق��ق��ت��ه 
اخلري 2017” والتي �شهدت م�شاركة 
قدمتها  ن��وع��ي��ة  واب����ت����ك����ارات  وا����ش���ع���ة 
والأف���راد  واملوؤ�ش�شات  البحوث  م��راك��ز 
اأنحاء العامل، حيث تلقت  من خمتلف 
بلداً   43 من  م�شاركة   138 املوؤ�ش�شة 
ال���ع���امل، وح�����ش��ل ع��ل��ى اجلائزة  ح���ول 
الأم����ر  دول،   8 م���ن  ف����ائ����زون  ع�����ش��رة 
الذي يوؤكد دور دولة الإمارات كمن�شة 
للمبتكرين  ووج��ه��ة  لالبتكار  حمفزة 
اأنحاء  جميع  من  للمبدعني  وحا�شنة 
ال��ع��امل. مي��ك��ن الط����الع ع��ل��ى �شروط 
ال���ت���ق���دمي ع����ر امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
www.( ش��ق��ي��ا الإم�������ارات��� مل��وؤ���ش�����ش��ة 

suqia.ae(، ويتم ا�شتقبال الطلبات 
حتى 30 يونيو 2019.

فئات اجلائزة
رئي�شة:  فئات  ثالث  اجلائزة  تت�شمن 
و”جائزة  املبتكرة”،  امل�شاريع  “جائزة 

والتطوير”،  ال���ب���ح���ث  يف  الب����ت����ك����ار 
ويبلغ  الفردية”  البتكارات  و”جائزة 
دولر  م���ل���ي���ون  ج����وائ����زه����ا  جم����م����وع 
امل�شاريع  “جائزة  ت�شتهدف  اأمريكي. 
و�شبه  احلكومية  املوؤ�ش�شات  املبتكرة” 
احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومية 
الكبرية”  “امل�شاريع  فئتي  وتت�شمن 
 300،000 ت��ب��ل��غ  ج��وائ��ز  ب��اإج��م��ايل 
دولر اأمريكي، و”امل�شاريع ال�شغرية” 
 240،000 ت��ب��ل��غ  ج��وائ��ز  ب��اإج��م��ايل 
“جائزة  وت�شتهدف  اأم��ري��ك��ي.  دولر 
البتكار يف البحث والتطوير” الأفراد 
الأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  وال���ف���رق 
التابعة  اأو  امل�شتقلة  الأب��ح��اث  وم��راك��ز 
حكومية  �شبه  اأو  حكومية  ملوؤ�ش�شات 
وتت�شمن فئتي “املوؤ�ش�شات الوطنية” 
و”املوؤ�ش�شات العاملية” باإجمايل جوائز 
منها،  ل��ك��ل  دولر   200،000 تبلغ 
الفردية”  الب���ت���ك���ارات  “جائزة  اأم����ا 
ال�شباب”  “جائزة  ف��ئ��ة  ف��ت��ت�����ش��م��ن 
و35   15 ب���ني  ال�����ش��ب��اب  وت�����ش��ت��ه��دف 
 20،000 اجلائزة  قيمة  وتبلغ  عاماً 
املتميز”  “الباحث  وج���ائ���زة  دولر، 

وتبلغ قيمتها 40،000 دولر. 

اخلا�س-الألعاب  الأوملبياد  دعم 
العاملية اأبوظبي 2019

دعم  يف  الإمارات”  “�شقيا  ���ش��ارك��ت 
العاملية  اخلا�س-الألعاب  “الأوملبياد 
ا�شت�شافة  خ��الل   ”2019 اأب��وظ��ب��ي 
دب���ي �شمن  ري��ا���ش��ي يف   7000 ن��ح��و 
اإن�شاين  ريا�شي  ح��دث  اأك��ر  فعاليات 
 38 املوؤ�ش�شة  قدمت  حيث  ال��ع��امل،  يف 
بالتعاون  ال�شرب  مياه  من  عبوة  األ��ف 
لتوفريها  دبي”  “ماي  ���ش��رك��ة  م���ع 
يف  تنقالتهم  خ��الل  امل�شاركة  للوفود 
�شهر  الأومل��ب��ي��اد يف  ع��ر فعاليات  دب��ي 

مار�س املا�شي.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �شعادة نورة ال�شويدي مدير الحتاد الن�شائي العام اأن م�شرية املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” جت�شد حياة زعيم عربي 
وقائد ا�شتثنائي حمل هم الأمة وحقق اآمال �شعب دولة الإمارات يف التقدم 

يف كافة امليادين.
ي�شادف  ال��ذي  الن�شاين  للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�شبة  لها  ت�شريح  يف  وق��ال��ت 
التا�شع ع�شر من �شهر رم�شان من كل عام.. اإن ذكرى زايد �شتظل خالدة يف 
اأبناء الوطن  قلوب ووجدان �شعب الإم��ارات وال�شعوب العربية ي�شتمد منها 
اأ�شمى معاين الوفاء والخال�س للوطن واحلب والعطاء لالإن�شانية جمعاء.

واأ�شافت “ مواقف زايد اخلري جتاه العروبة والعامل اجمع �شجلها التاريخ 
اأياديه  امتدت  عربي  زعيم  حكمة  على  �شاهدة  و�شتظل  ذه��ب  من  بحروف 
اأو  مذهبية  اأو  دينية  اأ�ش�س  على  تفريق  دون  جمعاء  لالإن�شانية  البي�شاء 
عرقية فال تكاد تخلو دولة من دول العامل ال وجتد فيها ب�شمة زايد اخلري 
حيث قدم العون وامل�شاعدة للفقراء واملحتاجني على اأر�شها اأو اأقام امل�شاريع 

التنموية يف عدة دول ل�شالح �شعوبها«.
واملواطن  ال��وط��ن  لبناء  روؤي��ت��ه احلكيمة  زاي���د اخل��ري يف  “ مل يكن  وق��ال��ت 
داعما قويا للمراأة فح�شب بل كان ن�شريا لها وكان يوؤمن اأن املراأة هي ن�شف 
اأن ت�شتغني عن ن�شفها  اأن تبني نف�شها  واأن��ه ل ميكن لدولة تريد  املجتمع 
واأن م�شاركة املراأة يف خدمة املجتمع والتنمية اأمر اأ�شا�شي وهام ولذلك فقد 

وجد �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
اىل جانبه تدعم منهجه يف اف�شاح املجال للمراأة الإماراتية لتاأخذ دورها يف 
نالت حظا وفريا  الم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  �شعادتها  واأو���ش��ح��ت  ال��ب��الد«.  تنمية 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  نهج  على  �شارت  التي  للدولة  الر�شيدة  القيادة  من 
املراأة  واأ�شبحت  والعملية  العلمية  املجالت  كافة  الدعم يف  لها كل  باأن قدم 
الآن حتتل منا�شب رفيعة يف الدولة وتقف اىل جانب اأخيها الرجل يف بناء 
الدولة وتنمية الوطن بكل ما يحتاجه من كفاءات وطنية اكادميية ومهنية 
واحتلت املراأة كل قطاعات العمل يف جميع املواقع واملنا�شب التي اأثبتت فيها 
جدارتها وقدراتها على العمل والإبداع. واأكدت مديرة الحتاد الن�شائي العام 

اأن الحتاد مل ياأل جهدا يف رعاية املراأة الماراتية وتوعيتها وت�شجيعها على 
العمل يف كافة املجالت وامل�شاركة يف تفعيل املبادرات الإن�شانية للمراأة وفق 
وبتوجيهات  الإن�شاين  للعمل  زاي��د  يوم  ومبنا�شبة  الر�شيدة.  القيادة  منهج 
من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “اأم الإمارات” فقد نظم الحتاد هذا 
وبع�س  املتعففة  الأ�شر  على  الرم�شاين  املري  بتوزيع  اإن�شانية  مبادرة  العام 
املوؤ�ش�شات  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  ب��الحت��اد  العاملة  الفئة  م��ن  امل�شتخدمني 
الإ�شالمي  الإم����ارات  م�شرف  امل�شاعدات  ه��ذه  وق��دم  ال��دول��ة  يف  املجتمعية 
وموؤ�ش�شة تراحم اخلريية. وتاأتي هذه املبادرة انطالقا من حر�س الحتاد 
الن�شائي على احياء ذكرى املغفور له ال�شيخ زايد من خالل امل�شاركة يف العمل 

الإن�شاين وعرفانا بدوره يف تاأ�شي�س م�شرية العطاء يف دولة الإمارات.

»الحتاد الن�سائي« : يوم زايد للعمل الإن�ساين جت�سيد حلياة زعيم عربي وقائد ا�ستثنائي

2018 حتى  املوؤ�س�سة  م�سروعات  من  م�ستفيد  9ماليني 

»�سقيا الإمارات« ... العمل الإن�ساين على خطا زايد

�سرطة دبي ُتطلع وفدا من املحاكم على منظومتها ل�ست�سراف امل�ستقبل

»�سناعة ال�سعادة الأ�سرية« اآخر حما�سرات املهرجان الرم�ساين لنادي تراث الإمارات
باب  فتح  امل�شاهمني عن  ال�شادة  اإع��الم  )ال�شركة(  ���س.م.خ  كابيتال  �شركة جلف  اإدارة  ي�شر جمل�س 
2019/5/26 اإىل تاريخ  اإدارة ال�شركة وذلك خالل الفرتة من تاريخ  الرت�شيح لع�شوية جمل�س 
2019/6/4 ويحق لكل �شخ�س/ م�شاهم توافرت فيه �شروط الرت�شيح لع�شوية جمل�س الإدارة اأن 
ير�شح نف�شه لع�شوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم به اإىل اإدارة ال�شركة يف مقرها الرئي�شي يف مركز 
العربية  الإم��ارات   - اأبوظبي  ال�شاد�س،  الطابق  الغربي،  الرج  م��ول(،  )اأبوظبي  التجاري  اأبوظبي 

املتحدة، ح�شب النموذج املعد لذلك واملوجود يف مقر ال�شركة الرئي�شي.
�شروط الرت�شيح: 

1- اإن عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة والذي �شيتم انتخابهم هو �شبعة )7( اأع�شاء. 
2- �شوف يتم فتح باب الرت�شيح لع�شوية جمل�س اإدارة ال�شركة ملدة ع�شرة )10( اأيام ح�شب التواريخ 

املبينه اأعاله.
3- ي�شرتط يف من يتقدم للرت�شح لع�شوية جمل�س اإدارة ال�شركة اأن يت�شف باملوا�شفات وال�شروط 
والقوانني  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   2 رق��م  الحت��ادي  القانون  مبوجب  املطلوبة 

املعدلة له.
ي��رف��ق م��ع الطلب  ل��ذل��ك واأن  امل��ع��د  ي��ق��وم مب��لء من���وذج الطلب  اأن  ي��رغ��ب بالرت�شح  4- على م��ن 

امل�شتندات التالية:
     اأ- �شورة عن جواز ال�شفر و بطاقة الهوية.

     ب- ال�شرية الذاتية.
5- �شتقوم ال�شركة بن�شر اأ�شماء املر�شحني وبياناتهم اخلا�شة بالرت�شح يف لوحة الإعالنات املوجودة 

باملقر الرئي�شي لل�شركة قبل يومني من تاريخ اإجتماع اجلمعية العمومية.
جمل�س اإدارة �سركة جلف كابيتال �س.م.خ

�سركة جلف كابيتال
»�سركـة م�ساهمـة خا�سـة«
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 310031    بتاريخ: 2019/04/21

با�ش��م : جوبيكو للتجارة العامة �س م ح
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا ، بدائل النب ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب 
واخلبز والفطائر والكعك واحللويات ، املثلجات ، الع�شل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح 

اخلردل  واخلل، والتوابل والبهارات والثلج . 
الواقعة بالفئة : )30(

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )CHOCITO S (، حيث كتبت  باللون الأحمر 
وبخط كبري و�شكل اأفقي ور�شم حتتها خطاف باللون الأحمر، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما 

هو  مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 310206    بتاريخ: 2019/04/24

با�ش��م : ثناء خان برهومي اهلل داد خان برهومي
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت . 

الواقعة بالفئة : )43(
 )Desi Darbar Restaurant LLC( : و�شف العالمة: عبارة عن ر�شم والكلمات الالتينية التالية
ومعناها او لفظها العربي)مطعم دي�شي دربار �س ذ م م( وقد كتبت الكلمات العربية يف العلى باللون الأحمر  
باللون   )Desi Darbar( الكلمات  كتبت  وحتتها  م(،  م  ذ  )���س  الح��رف  كتبت  نهايتها  ويف  اأفقي  وب�شكل 
الأحمر وبخط كبري وب�شكل افقي وحتتها كتبت الكلمة ) Restaurant( باللون الأخ�شر ويف نهايتها كتبت 
الحرف الالتينية )LLC( كما يوجد  اإىل ي�شار الكلمات ر�شم  فني خمت�شر للحرفني )dd( وفوق الحرف 
الكلمات  الح��رف كتبت  واأ�شفل  العلى  والأخ�شر يف  الأحمر  باللون  �شكل مثلث  ر�شم خلطوط على  يوجد 
العربية)مطعم دي�شي دربار( �شمن م�شتطيل باللون الأحمر والأبي�س، وكامل العالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310284    بتاريخ: 2019/04/25
با�ش��م : رائد املتقدمة لالإ�شتثمارات املحدودة

وعنوانه: اململكة العربية ال�شعودية، الدمام
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية . 
الواقعة بالفئة : )36(

و�شف العالمة: عبارة عن  الكلمات الالتينية التالية : )RA ED VENTURES( ، حيث كتبت الكلمة 
 )VENTURES( الكلمة  كتبت   وبخط عري�س، وحتتها  اأفقي  وب�شكل  الأبي�س  )RA ED(باللون 
ب�شكل اأفقي باللون الأبي�س وقد كتبت الكلمات �شمن مربع باللون الأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو  مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 302833    بتاريخ: 2018/12/06

با�ش��م : ار ان جيه اي للتجارة العامة ذ م م
وعنوانه: المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات تبي�س الأقم�شة ومواد اأخري ت�شتعمل يف غ�شل املالب�س وم�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي 
، منظفات  لل�شعر(  وغ�شول ) حماليل  وم�شتح�شرات جتميل  وزي��وت عطرية  ، عطور  وال�شابون   ، وك�شط 

الأ�شنان . 
الواقعة بالفئة : )3(

و�شف العالمة: عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية : )JEEMONT ( وقد كتبت الكلمة باللون 
الذهبي وبخط كبري ومميز، وفوق الكلمة يوجد ر�شم ت�شبيهي لراأ�س اأ�شد باللون الذهبي �شمن مربع باطار 
ذهبي كما يوجد اطار اخر اكر ور�شم بني الطارين ر�شومات باأ�شكال خمتلفة مو�شحة يف الر�شم، وكل من 
بي�شاء كما هو مو�شح  كتبت على خلفية  العالمة  وكامل  الأ�شود  باللون  كتبا �شمن مربع  والكلمة  الر�شم 

بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر..
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 309126    بتاريخ: 2019/04/03
با�ش��م : الدار للتجارة العامة )ت�شامنية(.  

وعنوانه: المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري الواردة يف فئات اخرى ، اأغطية الفرا�س واملوائد . الواقعة بالفئة : )24(
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية التالية : )DANIYAL( وفوقها لفظها العربي )دانيال(، 
وقد كتبت باللون الأ�شود وب�شكل اأفقي وبخط كبري، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح 

يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 310290    بتاريخ: 2019/04/25

با�ش��م : فايزة لتجارة م�شتح�شرات التجميل ذ م م
وعنوانه: المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات تبي�س الأقم�شة ومواد اأخري ت�شتعمل يف غ�شل املالب�س وم�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي 
، منظفات  لل�شعر(  وغ�شول ) حماليل  وم�شتح�شرات جتميل  وزي��وت عطرية  ، عطور  وال�شابون   ، وك�شط 

الأ�شنان .
الواقعة بالفئة : )3(

التالية : )GOLD SKIN(، وقد كتبت باللون الأ�شود  و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية 
بخط كبري وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310275    بتاريخ: 2019/04/25
با�ش��م : اأحمد احلريري للتجارة العامة ذ م م .

وعنوانه: المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
العربات ، اأجهزة النقل الري واجلوي واملائي . 

الواقعة بالفئة : )12(
و�شف العالمة: عبارة عن الحرف والكلمات الالتينية التالية: )SSS GENUINE PARTS( حيث 
 GENUINE( باللون الحمر وبخط كبري وب�شكل اأفقي وحتتها كتبت الكلمات  ) SSS( كتبت الأحرف
اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  باللون الأحمر وبخط كبري وب�شكل   )PARTS

مو�شح يف ال�شكل اأعاله، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 310182    بتاريخ: 2019/04/24

با�ش��م : يونو فود دبيكي اي و�شبولن�شي �شبولكا جاونا  
وعنوانه: بولندا، 37 85-871 بيدقو�شت�س، �شمولين�شكا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، الإ�شطناعي  وال��نب  وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  ال��نب 
 ، الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ،اخلل ، ال�شل�شات )التوابل( ،البهارات ، الثلج . 
الواقعة بالفئة : )30(

الكلمة  كتبت  وقد   ،)candy planet(: التالية  الالتينية  الكلمات  و  ر�شم  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
)candy ( ب�شكل اأفقي بعدة األون وحتتها كتبت الكلمة )planet( باللون الأزرق، وفوف الكلمات يوجد 
ا�شكال هرمية باللون الذهبي والزهري، وكامل العالمة كتبت  األوان وميتد منها  ر�شم لن�شف دائرة بعدة 

على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل ، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 306965    بتاريخ: 2019/02/27

با�ش��م : مقهى ومطعم ار اك�س كويف ابوثيكاري ملالكها �شعيد القاز
 �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م .

وعنوانه: المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ، وخدمات الإيواء املوؤقت . 
الواقعة بالفئة : )43(

 RX COFFEE(  : ال���ت���ال���ي���ة  ال���الت���ي���ن���ي���ة  والح���������رف  ال���ك���ل���م���ات  ع����ن  ع����ب����ارة  ال����ع����الم����ة:  و�����ش����ف 
APOTHECARY & KITCHEN(، وقد كتبت الحرف )RX( باللون الأ�شود  وب�شكل اأفقي 
 )COFFEE APOTHECARY( وفني على خلفية من الزخارف باللون الرمادي، وكتبت الكلمات
وكامل  الأ���ش��ود  باللون   )KITCHEN &( والرمز  الكلمة  كتبت  وحتتها  ال���ش��ود،  باللون  افقي  ب�شكل 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 310606   بتاريخ: 2019/05/02

با�ش��م : بالزا لتجارة املعدات الكهربائية ذ.م.م.
وعنوانه: المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وال�ش�ينمائية  والف�وتوغرافية  واج��ه��زة  والك�هربائية  وامل�شاحية  واملالح�ية  الع�لمية  والأدوات  الأج�����ه��زة 
اأجهزة   ، والتعليم  والإن��ق��اذ   ) الإ���ش��راف   ( واملراقبة   والإ���ش��ارة  والق�يا�س  ال��وزن  واأدوات  واأج��ه��زة  والب��شرية 
 ، واأقرا�س ت�شجيل  واأ�شطوانات  للبيانات  ال�شورة  حوامل مغناطي�شية  ال�شوت  واإر�شال وا�شرتجاع  ت�شجيل 
مكائن بيع اإلية واآليات لالأجهزة التي ت�شتغل بالنقود املعدنية ، اآلت ت�شجيل النقد واآلت حا�شبة وجتهيزات 

معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة اإخماد النريان . الواقعة بالفئة : )9(
و�شف العالمة: عبارة عن الأحرف الالتينية التالية : )cNe-us (، وقد كتبت باللون الأبي�س وب�شكل 
اأفقي �شمن مربع باللون الأحمر، وقد ف�شلت عن بع�شها وفق ال�شكل التايل: )cNe-us ( وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310607    بتاريخ: 2019/05/02
با�ش��م : بالزا لتجارة املعدات الكهربائية ذ.م.م.

وعنوانه: المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد بناء ) غري معدنية( ، موا�شري �شلبة غري معدنية للمباين واإ�شفلت وزفت وقار ، مباين غري معدنية 
قابلة للنقل   ، متاثيل ) جم�شمات غري معدنية (. 

الواقعة بالفئة : )19(
و�شف العالمة: عبارة عن الأحرف الالتينية التالية : )cNe-us (، وقد كتبت باللون الأبي�س وب�شكل 
اأفقي �شمن مربع باللون الأحمر، وقد ف�شلت عن بع�شها وفق ال�شكل التايل: )cNe-us ( وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 310686    بتاريخ: 2019/05/05

با�ش��م : �شيدلية النيم ذ م م
وعنوانه: المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، واخلدمات ال�شحية وخدمات العناية باجلمال الأن�شان اأو احليوان 

، اخلدمات الزراعية ، خدمات الب�شتنة والغابات . 
الواقعة بالفئة : )44(

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )AL NEEM PHARMACY( ، حيث 
اأفقي وخط كبري م�شبوقة بر�شم هند�شي متداخل  الأزرق وب�شكل  الكلمة )AL NEEM(باللون  كتبت 
باللون  العالمة  ميني  ا�شفل  يف   )PHARMACY( الكلمة  كتبت  كما  والأخ�شر،  الأبي�س  باللونني 
ال�شكل،  يف  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  �شغري،  وخط  اأفقي  وب�شكل  الأخ�شر 

وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310852    بتاريخ: 2019/05/08
با�ش��م : مايند�شيفتي انرتنا�شيونال ليمتد

وعنوانه: روك�س هاو�س، طريق هرينز، �شا�شرت بزن�س بارك،�شا�شرت �شي ات�س 4 9 كيو ار، اململكة املتحدة  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التعليم والتدريب والرتفيه والن�شطة  الريا�شية والثقافية . 
الواقعة بالفئة : )41(

 )Mind( وقد كتبت الكلمة )MindSafety( : و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية التالية
باللون الأ�شود وب�شكل اأفقي وبعدها كتبت الكلمة )Safety( باللون الأحمر وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة 

كتبت على خلفية بي�شاء كماهو مو�شح يف ال�شكل وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 301870    بتاريخ: 2019/11/20
با�ش��م : �شو�شيتي تاف ا�س اى تولومي�س فيهافانانا

وعنوانه: مدغ�شقر، 101 انتونونريفو،انكوروندرانو.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا ، بدائل النب ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب 
واخلبز والفطائر والكعك واحللويات ، املثلجات ، الع�شل والع�شل الأ�شود ، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح 

اخلردل  واخلل  ، والتوابل والبهارات والثلج .
الواقعة بالفئة : )30(

كتبت  حيث   ،)taf Madagascar(  : التالية  الالتينية  والح��رف  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
الكلمة)Madagascar( باللون الأ�شود وبخط كبري وب�شكل اأفقي يعلوها ر�شم لالأحرف )taf( ب�شكل 
اأفقي باللون الأحمر وب�شكل مميز وخط كبري، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف 

ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 302197    بتاريخ: 2018/11/25

با�ش��م : ميدفارم للتجارة العامة ذ م م .
وعنوانه: المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شناعية  والأ�شنان  والعيون  الأط��راف   ، والبيطرية  الأ�شنان  والطبية وطب  اجلراحية  والأدوات  الأجهزة 

واأدوات التجبري ومواد خياطة اأو درز اجلروح . 
الواقعة بالفئة : )10(

التايل:  ال�شكل  على  ال��ب��اق��ي  ول��ف��ظ  بع�شها  ومعنى  لتينية  وك��ل��م��ات  اح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
)M.T.C. Medpharm General Trading L.L.C. ، ام.تي.�شي. �شركة ميدفارم للتجارة 
العامة ذ م م /   . ( ، وقد كتبت الحرف  )M.T.C.( باللون الأزرق وب�شكل اأفقي وبخط كبري ومبحاذاة 
اأفقي  الحرف يوجد نقاط كبرية باللون البني وحتتها كتبت الحرف )ام.تي.�شي( باللون الزرق وب�شكل 
ومبحاذاة الحرف يوجد نقاط كبرية باللون البني وحتتها كتبت الكلمات  )�شركة ميدفارم للتجارة العامة 
ذ م م( .(  باللون الأزرق وب�شكل اأفقي وبخط كبري، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح 

يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310376    بتاريخ: 2019/04/28
با�ش��م : فايزة لتجارة م�شتح�شرات التجميل ذ م م

وعنوانه: المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة 
من الفواكه وع�شائر الفواكه ، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات .

الواقعة بالفئة : )5(
التالية : )GOLD SKIN(، وقد كتبت باللون الأ�شود  و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية 
بخط كبري وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 310680    بتاريخ: 2019/05/05

با�ش��م : �شيدلية النيم ذ م م
وعنوانه: المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي . 

الواقعة بالفئة : )35(
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية التالية : )AL NEEM PHARMACY( ، حيث 
اأفقي وخط كبري م�شبوقة بر�شم هند�شي متداخل  الأزرق وب�شكل  الكلمة )AL NEEM(باللون  كتبت 
باللون  العالمة  ميني  ا�شفل  يف   )PHARMACY( الكلمة  كتبت  كما  والأخ�شر،  الأبي�س  باللونني 
ال�شكل،  يف  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  �شغري،  وخط  اأفقي  وب�شكل  الأخ�شر 

وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 310277    بتاريخ: 2019/04/25

با�ش��م : اأحمد احلريري للتجارة العامة ذ م م .
وعنوانه: المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
العربات ، اأجهزة النقل الري واجلوي واملائي . 

الواقعة بالفئة : )12(
و�شف العالمة: عبارة عن  الكلمات الالتينية التالية: )BTECH GENUINE PARTS ( حيث 
 )B( باللون الأبي�س  وال�شود وبخط كبري وب�شكل اأفقي ومتيز فيها احلرف  ) BTECH( كتبت الكلمة
حيث كتب بداحل م�شتطيل باللون الأحمر، وحتتها كتبت الكلمات )GENUINE PARTS( باللون 
الأ�شود وبخط كبري وب�شكل اأفقي، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل اأعاله، 

وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310285    بتاريخ: 2019/04/25
با�ش��م : بوليمار ال�شرق الأو�شط ذ م م .

وعنوانه: المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخ��ري( ، بال�شتيك  ال��واردة يف فئات  امل��واد )غري  املطاط واملجابرغا وال�شمغ واملنتجات امل�شنوعة من هذه 
لال�شتعمال يف ت�شنيع ، ومواد التغليف واحل�شو والعزل واأنابيب مرنة غري معدنية . الواقعة بالفئة : )17(

، ح��ي��ث كتبت   )OPTIMUS  (  : ال��ت��ال��ي��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  و  ر���ش��م  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
الكلمة)OPTIMUS( باللون الأحمر وب�شكل اأفقي وبخط عري�س وحماطة بخطافني باللون الأحمر، 
العالمة كتبت على  األ��وان، وكامل  دائ��رة �شغرية بعدة  وحتتها يوجد ر�شم لعدة دوائ��ر متداخلة يتو�شطها 

خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 25 مايو  2019 العدد 12640 

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
انذار عديل بالن�شر - رقم )2019/3878(

   املنذر / �سركة ريف مول )ذ م م(  رخ�سة جتارية رقم 575519 
   املنذر اليه / �سركة النعيمية التجارية - ذ م م    )جمهول حمل الإقامة(  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

كردو�س  ب��ن  �شامل  حمد  �شعادة  اأك��د 
زايد  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ال��ع��ام��ري، 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
زايد  ي��وم  اأن  والإن�شانية:  اخل��ريي��ة 
ي�شادف  وال�����ذي  الإن�������ش���اين  ل��ل��ع��م��ل 
املوافق  ع��ام  ك��ل  م��ن  رم�����ش��ان   19
لذكرى رحيل الوالد املوؤ�ش�س املغفور 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
هو  ثراه”،  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
قلوب  ع��ل��ى  غ��ال��ي��ة  وط��ن��ي��ة  منا�شبة 
املواطنني واملقيمني، فذكرى الوالد 
كل  قلوب  يف  خالدة  �شتبقى  املوؤ�ش�س 
م��ن ام��ت��دت ل��ه اأي�����ادي ع��ط��اء دولة 

الإمارات.
املنا�شبة  ه���ذه  “اإن  ���ش��ع��ادت��ه:  وق���ال 
ت���ع���زز اأ����ش���م���ى م���ع���اين وق���ي���م اخلري 
والإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي ان��ع��ك�����ش��ت خالل 
املوؤ�ش�س  للوالد  الإن�شانية  امل�شرية 
فلقد  بالعطاء،  ا�شمه  اق��رتن  ال��ذي 
احتلت الق�شايا الإن�شانية واخلريية 

م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة ���ش��م��ن اأول����وي����ات 
واهتمامات ال�شيخ زايد الذي �شاهم 
ا����ش���م الإم��������ارات يف جمال  ب��ت��خ��ل��ي��د 
العطاء واخلري يف �شتى بقاع العامل، 
وا�شتكملت م�شريته القيادة الر�شيدة 
ال���ت���ي مت��ت��ع��ت ب��ن��ه��ج��ه��ا احل��ك��ي��م يف 
دع����م م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل اخل����ريي يف 

الدولة«.
التي  الح���ت���ف���اءات  “اإن  واأ�����ش����اف: 
املنا�شبة  ه���ذه  يف  ال���دول���ة  ت�شهدها 

الإم���ارات حول  اأب��ن��اء  تعك�س تالحم 
ق��ي��ادت��ه��م ال��ر���ش��ي��دة لإح���ي���اء ذكرى 
رح����ي����ل م���وؤ����ش�������س ال�����دول�����ة وب�����اين 
الولء  م�شاعر  عن  تعبرياً  نه�شتها، 
النهج  رائ���د  زاي���د  لل�شيخ  وال��ع��رف��ان 

اخلريي يف الدولة«
وتابع بن كردو�س: “وبدورنا نوا�شل 
يف موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل����ريي����ة  ل���الأع���م���ال 
امل�شرية الإن�شانية التي بداأها الوالد 
�شاحب  ثراه”  اهلل  “طيب  املوؤ�ش�س 
مكرمة املوؤ�ش�شة، نحو حتقيق روؤيتنا 
ب��اأن ن�شبح موؤ�ش�شة رائ��دة يف العمل 
ال��ع��امل مبا  الإن�����ش��اين على م�شتوى 
يد  م��د  يف  زاي���د  ال�شيخ  اإرث  يعك�س 
بني  متييز  دون  للمحتاجني،  العون 
عرق اأو جن�س اأو دين اأو لون، وذلك 
يف ظل املتابعة احلثيثة ل�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة و�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان نائب رئي�س  عمر بن زايد 

جمل�س الأمناء«. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للطريان،  الحت���اد  جمموعة  اأع��ل��ن��ت 
ال���ن���اق���ل ال���وط���ن���ي ل���دول���ة الإم�������ارات 
اإقامة جمموعة  العربية املتحدة، عن 
م��ن الأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات اخلريية 
للعمل  زايد  بيوم  احتفاًل  والإن�شانية 
الإن�شاين الذي ي�شادف يوم 24 مايو 

هذا العام. 
ويف اإطار اأن�شطة امل�شوؤولية الجتماعية 
للطريان  ك�شفت الحتاد  للمجموعة، 
النقاب عن تنظيم جملة من الأن�شطة 
بهدف توزيع الوجبات الغذائية ودعم 
هدايا  وت��ق��دمي  الإن�شانية  الأن�����ش��ط��ة 
اهتمامها  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  العيد، 
�شهر  خ��الل  وال��ع��ط��اء  امل�شاركة  ب��روح 
رم�������ش���ان ال��ف�����ش��ي��ل وب���ال���ت���زام���ن مع 
الأن�شطة  ه��ذه  ومتتد  الت�شامح.  ع��ام 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  داخل دولة 
جتاه  التزامها  يوؤكد  ومب��ا  وخارجها، 

دعم الفئات الأقل حظاً حول العامل.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأف������اد خ���ال���د غيث 
لرنامج  ال�شريف  الرئي�س  املحريبي، 
جمموعة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

اأن  “ي�شرنا  الحتاد للطريان، قائاًل: 
الإن�شاين  للعمل  زاي���د  ب��ي��وم  نحتفل 
ت��ن��ظ��ي��م جمموعة  ع����ر  ال����ع����ام  ه�����ذا 
م���ن امل����ب����ادرات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف 
وتن�شجم  ب��ه��ا.  نعمل  ال��ت��ي  الأ����ش���واق 
هذه املبادرات مع التزامنا جتاه اإبراز 
اأب���وظ���ب���ي كوجهة  ال��ع��ا���ش��م��ة  ����ش���ورة 
الب�شمة  ور���ش��م��ة  وال���ع���ط���اء،  ل��ل��خ��ري 
على وجوه اجلميع، ول �شيما الأفراد 

املحتاجني والفئات الأقل حظاً.«
واأ�شاف قائاًل: “ي�شرنا اأن نغتنم هذه 
اإىل �شركائنا  ال�شكر  الفر�شة لتوجيه 
ال�شيخة  �شمو  مكتب  الأم���د،  طويلي 
���ش��م�����ش��ة ب���ن���ت ح�����م�����دان ب�����ن حممد 
الأحمر  ال���ه���الل  وه��ي��ئ��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
امل�شتمر  لدعهما  ت��ق��دي��راً  الإم���ارات���ي 

لتنفيذ هذه املبادرات اخلريية«
روح  لن�شر  ال����دوؤوب  �شعيها  اإط���ار  ويف 
الإمارات  الركة والعطاء داخل دولة 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، ق���ام���ت الحت�����اد 
متنوعة  فعاليات  بتنظيم  ل��ل��ط��ريان 
العيد  اإف����ط����ار وه����داي����ا  ت�����ش��م ح��ف��ل 
ك��ب��ار ال�شن،  م���ن  ���ش��خ�����ش��اً  خل��م�����ش��ني 
وخم�شني طفاًل يتيماً. وحر�س فريق 

باملجموعة  لل�شباب  الحت���اد  جمل�س 
على الرتحيب بالأطفال وكبار ال�شن 
و�شط اأجواء عائلية ت�شودها روح الود.  
وت��رع��ت ال�����ش��رك��ة اأي�����ش��اً ب��ن��ح��و 12 
األف وجبة غذائية للعمال يف م�شفح 
عن  ف�شاًل  رم�شان،  �شهر  م��دار  على 
اآلف  العيد على خم�شة  توزيع هدايا 
عامل يف �شكن العمال التابع لكامبكو 
اإىل جانب ترعها  اأبوظبي، وذلك  يف 
بقطع اأثاث لالأ�شر املحتاجة يف املناطق 

ال�شمالية والغربية من الدولة.

ويف اإط����ار ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى اجل��م��ع بني 
الروحانية  والأج�����واء  رم�����ش��ان  ب��رك��ة 
باإهداء  ال�شركة  ق��ام��ت  امل��ك��رم��ة،  ملكة 
امل�شتلزمات  وحقيبة  اإح���رام  مالب�س 
األ��ف معتمر،  الطائرة على  على منت 
وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج حفظ 
الأحمر  الهالل  لهيئة  التابع  النعمة 
الهند، قامت الحتاد  الإم��ارات��ي. ويف 
غذائية  مب�����واد  ب���ال���ت���رع  ل���ل���ط���ريان 
عائلة   1200 حل��������وايل  جم���ف���ف���ة 
اأ����ش���ه���م يف  ي��ت��ي��م، مب���ا  و600 ط��ف��ل 

املحتاجني  وج���ه  ع��ل��ى  الب�شمة  ر���ش��م 
ب��ال��ه��ن��د وتعزيز  م��ت��ن��وع��ة  م��ن��اط��ق  يف 
ب�����ش��م��ت��ه��ا الإن�������ش���ان���ي���ة يف واح�����د من 
بها.  تعمل  ال��ت��ي  الرئي�شية  الأ���ش��واق 
الحت�����اد  اأن  اإىل  الإ�������ش������ارة  وجت������در 
الهالل  هيئة  م��ع  ت��ت��ع��اون  ل��ل��ط��ريان 
العديد  تنفيذ  الإم��ارات��ي يف  الأح��م��ر 
من امل�شروعات الجتماعية لالحتفاء 
بيوم زايد للعمل الإن�شاين والذي يتم 
هجرياً  رم�شان   19 يف  به  الحتفال 

من كل عام.

•راأ�س اخليمة – الفجر 

املهند�س  ال�����ش��ي��خ  جمل�س  ا���ش��ت�����ش��اف 
راأ�س  يف  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل 
جل�شة   - اأم���������س  م�������ش���اء   - اخل���ي���م���ة 
تخ�شي�شها  مت  ح���واري���ة  رم�����ش��ان��ي��ة 
مل��ب��ادرات دائ���رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة  يف 
م���ن بينها  ال��ب��ي��ئ��ة  اإ����ش���ح���اح  جم����ال 

مبادرة “ اإمارتي بيتي » .
يف اجل��ل�����ش��ة ال���ت���ي ا���ش��ت��م��رت لأك���رث 
جمهور  وح�������ش���ره���ا  ����ش���اع���ت���ني  م����ن 
ال�شيخ  م�����ش��ت��ه��ل��ه��ا  يف  غ���ف���ريحت���دث 

مرحبا  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
ب��احل�����ش��ور وم��ث��م��ن��ا م�����ش��اع��ي دائ����رة 
التي  وج����وده����ا  ال���ع���ام���ة  اخل����دم����ات 
�شاهمت يف تقدمي خدمات جمتمعية 
راقية �شاهمت يف احداث نقلة نوعية  
اخليمة  راأ����س  ام���ارة  جمتمع  و�شعت 
على الطريق ال�شحيح و�شول لطفرة 
م�شريا  ع�شرية   مبوا�شفات  خدمية 
امل����ب����ادرات  اىل  اخل�������ش���و����س  ه�����ذا  يف 
اخلدمات  دائ���رة  عليها  اأق��دم��ت  التي 
نظافة  على  املحافظة  م��ن   ومكنتها 

البيئة .

اجلل�شة  ذل����ك حت����دث يف  ب��ع��د  وم����ن 
م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة امل��ه��ن��د���س اأحمد 
حممد احلمادي �شارحا م�شرية دائرة 
اخلدمات العامة منذ اأن  كانت تعمل 
تقدم  كانت  حيث  البلدية  من  كجزء 
من  انطالقا  لكن  حم���دودة  خ��دم��ات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وح��ر���س 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
راأ����س اخليمة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأرب���ع موؤ�ش�شات  ال��دائ��رة اىل  ت��ط��ورت 
تنفيذية ابرزها الأ�شغال : التي تعني  
والت�شويات  ال��ط��رق  م�شاريع  بتنفيذ 

واجل�شور و�شيانة ال�شوارع والتن�شيق 
مع مبادرات رئي�س الدولة وديوان ويل 
العهد ووزارة تطوير البنية التحتية. 
ونظرا حلاجة المارة لدارة النفايات 
مت   فقد  ع�شرية   متكاملة  بطريقة 
دجم���ه���ا م���ع دائ������رة اخل����دم����ات حتت 

م�شمى مموؤ�ش�شة ادارة املخلفات .
اخليمة  راأ�������س  ام������ارة  لأن  ون��ت��ي��ج��ة 
وا�شتثمارية  ���ش��ي��اح��ي��ة  وج���ه���ة  ت��ع��د 
ج��اذب��ة ف��ق��د ك���ان لب���د م��ن مت ادراج 
الزراعة  االتجميلية �شمن املوؤ�ش�شات 
التي من  ادائ��رة اخلدمات  التنفيذية 

م��ه��ام��ه��ا زراع����ة ال���ط���رق  وال�����دوارات 
واحلدائق  . 

التي  ال�شحي  ال�شرف  هيئة  وت��اأت��ي   
اأن�شئت قبل 12 �شنة اذ مت دجمها يف 
دائرة اخلدمات حتت م�شمى موؤ�ش�شة 
ال�شرف ال�شحي ومن مهامها تطوير 
و�شيانة �شبكات ال�شرف ال�شحي الت 
اأن�شئت قبل 12 �شنة و تفعيل خطوط 
ال�شرف يف منطقتي املعريي�س وراأ�س 

اخليمة القدمية. 
بيتي” قال  “اماراتي  م��ب��ادرة  وح��ول 
امل���ب���ادرة لغر�س  احل��م��ادي :” ت��ه��دف 

املواطن  �شعور  مفادها  ذات��ي��ة  ثقافة 
وامل��ق��ي��م ب����اأن  الم����ارة م��ث��ل بيته فال 
ي�شعى لحلاق �شرر ببيئتها بالنفايات 
نظافتها   على  يحر�س  بل  واملخلفات 
احلدائق  اىل  ي��خ��رج  ع��ن��دم��ا   خا�شة 

وال�شواطيء .
اخلدمات  دائ���رة  ع��ام  مدير  وبح�شب 
ب�شورة  مت�شي  اجلهود  ف��ان  العامة  
حيث  النفايات  مواجهة  يف  متطورة 
بعمليات  ت����ب����داأ  م����راح����ل  ع����ر  مت����ر 
حاوية  ال��ف   12 ال   10 يف   جمعها 
ال�شكنية  املناطق  جميع  على  موزعة 

اليات  ب��وا���ش��ط��ة  ون��ق��ه��ا  وال��ت��ج��اري��ة 
جم��ه��زة ل��ت��ق��دمي ه���ذه اخل���دم���ة اىل 
حم��ط��ة  ال��ف��رز ال��ت��ي اأن�����ش��ئ��ت حديثا 
من  مكنت  م��ت��ط��ورة  بتقنية  وت��ع��م��ل 
اىل  منها  وال���ش��ت��ف��ادة  النفايات  ف��رز 

كرثوة  قيمة .
يتم  ال��ف��رز  :” اأث���ن���اء عملية  وت��اب��ع   
ا�شتخال�س كمية كبرية من النفايات 
ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب ال��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا عر  
ط��ري��ق��ة ال��ط��م��ر وه���ي م��ه��م��ة تنفرد 
امارات  �شائر  دون  بها  اخليمة  راأ����س 
مكبات  ت�������ش���ت���خ���دم   ح���ي���ث  ال�����دول�����ة 

طبقات  �شكل  على  هند�شيا  م�شممة 
املياه  اىل  اف����رازات����ه����ا  ت�����ش��رب  مت��ن��ع 

اجلوفية  .
اأم����ا م�����ش��ت�����ش��ار ال���دائ���رة اأح���م���د حمد 
اأهمية  ع���ل���ى  اأك��������د  ف���ق���د  ال�������ش���ح���ي 
الأ�شجار  خم��ل��ف��ات  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
الطعام  وبقايا  ك�شماد  وا�شتخدامها 
التي جتمع ويعاد توزيعها م�شريا اىل 
مواجهة  يف  املجتمع  م�شاركة  اأهمية 
م�شكلة  اىل  تتحول  اأن  قبل  املخلفات 
هي  كما  معاجلتها  على  ع�شية  تكون 

احلال يف كثري من  الدول . 

•• اأبوظبي-وام:

�شعيد  ب�����ن  ����ش���ل���ط���ان  م����ع����ايل  ق������ال 
املن�شوري وزير القت�شاد اإن يوم زايد 
للعمل الإن�شاين هو تعبري �شادق عن 
م�شاعر العرفان والإجالل لالإجنازات 
العظيمة التي تركها املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
ثراه” كاإرث اإن�شاين وح�شاري تفخر 
به دولة الإم��ارات على مدى اأجيالها 

املتعاقبة.
واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه “ ل��ق��د ر���ش��خ زايد 
اخل������ري ا�����ش����م الإم�������������ارات ع���ال���ي���ا يف 
والتنموي  الإن�����ش��اين  ال��ع��م��ل  جم���ال 
اإذ  اخل��ري،  وعمل  العطاء  وممار�شات 
ي��د العون  ل��ت��ق��دمي  ب����ادر رح��م��ه اهلل 
لل�شعوب املحتاجة يف خمتلف مناطق 
ال���ع���امل، وح��ر���س ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف 
تعاين  التي  املجتمعات  حياة  حت�شني 
والتنموية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��اع��ب 

ع��ر م���ب���ادرات خ��ريي��ة واإن�����ش��ان��ي��ة ما 
زالت اآثارها الإيجابية م�شتمرة حتى 
يومنا هذا يف الكثري من بقاع العامل 
لهذا  البي�شاء  الأي���ادي  على  ك�شاهد 

القائد ال�شتثنائي«.
���ش��ح��ور رم�شاين  ذل����ك خ����الل  ج����اء 

نظمته وزارة القت�شاد بح�شور معايل 
والوكالء  ال��وك��الء  و���ش��ع��ادة  ال��وزي��ر 
امل�شاعدين واأكرث من 120 موظفا، 
يف جتمع حمل عنوان “يف ذكرى يوم 
�شم  ح��ي��ث  الإن�شاين”  للعمل  زاي���د 
حياة  يف  ملحطات  ا�شتعرا�شا  احل��ف��ل 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
“طيب اهلل ثراه” وبع�شا من  نهيان 
العمل  ث��ق��اف��ة  تر�شيخ  يف  اإ���ش��ه��ام��ات��ه 
الإن�������ش���اين ك��ن��ه��ج ل���دول���ة الإم������ارات 
وتطوير املوؤ�ش�شات الكفيلة مبوا�شلة 
ا�شتدامته،  و���ش��م��ان  ال��ت��وج��ه  ه����ذا 

وذلك من خالل عر�س تقدميي عن 
ح��ي��اة ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س ق��دم��ه ال�شيد 
ال�����ش��وي��دي م�����ش��اع��د نائب  ع���ب���داهلل 
مدير قطاع �شوؤون البحث العلمي يف 
والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  مركز 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وا���ش��ت��ع��ر���س خالله 
واإرثه  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  م��اآث��ر 

احل�شاري والإن�شاين.
واأكد معايل وزير القت�شاد اأن العمل 
اليوم نهجا موؤ�ش�شيا  الإن�شاين ميثل 
كا�شتمرار  الإم��������ارات  ل���دول���ة  ث��اب��ت��ا 
لفكر واإجن����ازات زاي��د اخل��ري بف�شل 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
وم�شاريع  مبادرات  عر  وذل��ك  اليوم 
اإي��ج��اب��ي��ة يف  ت��رك��ت ب�شمة  اإن�����ش��ان��ي��ة 
العامل عر  �شعوب  العديد من  حياة 
دعم جهود نبيلة مثل مكافحة الفقر 
الكرمي  ال��ع��ي�����س  م��ق��وم��ات  وت���وف���ري 
وفر�س العمل وم�شاريع توفري مياه 
واخلدمات  النظيف  والغذاء  ال�شرب 

واملدار�س  الأ�شا�شية  والبنى  ال�شحية 
العبادة، ف�شال عن  واجلامعات ودور 
التنمية  اأه��داف  امل�شاهمة بفعالية يف 
امل�شتدامة، والنهو�س باملراأة والطفل 
وح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة وغ����ريه����ا، الأم�����ر 
ال����ذي ع���زز م��ك��ان��ة الإم�������ارات �شمن 
اأك����ر امل��ان��ح��ني ال��دول��ي��ني يف جمال 

امل�شاعدات التنموية الر�شمية.
ي���وم زايد  ت���زام���ن  اإن  وق����ال م��ع��ال��ي��ه 

ل��ل��ع��م��ل الإن�������ش���اين ل��ه��ذه ال�����ش��ن��ة مع 
اإ�شافية  ف��ر���ش��ة  ه���و  ال��ت�����ش��ام��ح  ع���ام 
ل��ت��ك��رمي ه���ذه امل�����ش��رية ال���رائ���دة عر 
اإط���الق م��ب��ادرات وم�����ش��اري��ع للعطاء 
وع�����م�����ل اخل��������ري ع����ل����ى امل�������ش���ت���وي���ني 
الفردي واملوؤ�ش�شي لفائدة املحتاجني 
اأو  ال��دول��ة  داخ���ل  ���ش��واء  وامل�شتحقني 
والعاملي  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
اللون  اأو  ال��ع��رق  ع��ن  النظر  ب�شرف 

الأمر  وال��ث��ق��ايف،  الديني  النتماء  اأو 
الت�شامح  ع��ام  روح  ين�شجم مع  ال��ذي 
ال�شامية..  الإن�شانية  اأهدافه  ويخدم 
القت�شاد  وزارة  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
الوطنية  اجلهود  يف  بامل�شاركة  تفخر 
الوا�شعة التي تقام يف هذا اليوم الذي 
امل�شرقة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ورة  يعك�س 
ل��دول��ة الإم������ارات يف م��ي��ادي��ن اخلري 

والتنمية.

وزير القت�ساد : يوم زايد للعمل الإن�ساين اإرث ح�ساري تفخر به الإمارات

•• ال�صارقة -وام:

اأن  الإم���ارات  ملنطاد  العام  الأم��ني  املن�شوري  نا�شر  ح�شن  الكابنت  اأك��د 
احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإن�شاين يج�شد جتربة الدولة 
ال�����ش��ع��وب وم�����ش��ان��دة الإم�����ارات لدول  ب��ني  ن��ه��ج الت�شامح وال���رتاح���م  يف 
والرتاحم  للتوا�شل  الإن�شان ج�شرا  اإن�شانية  العامل جعلت من  و�شعوب 
ذكرى  ه��و  الإن�����ش��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم  اإن  وق���ال  والأمم.  ال�شعوب  ب��ني 
“ وال��ت��ي متخ�س عنه  ي��ازاي��د  ال��ع��امل  ين�شاك  “ ل��ن  ان��ط��الق��ة منطاد 
اطالق اأول منطاد واأول فريق عربي للطريان باملنطاد يهدف اإىل ن�شر 
وتخليد ذكرى موؤ�ش�س الدولة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ثراه “ والتي حقق من خاللها الفريق جناحا كبريا بف�شل الدعم 

والرعاية الكبرية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لبنائه الذين عاهدوا 
ذكرى  وتخليد  وق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن  خل��دم��ة  عطائهم  يف  ال���ش��ت��م��رار  على 
فيه خدمة  ملا  والعمل  والت�شامح  العون  يد  الدولة يف مد  موؤ�ش�س هذه 
ودول  اأ�شرتاليا  يف  حملقا  عامة  وال��ع��امل  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية  الأم���ة 
الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة الأمريكية وال�شني ورو�شيا والدول 
الطريان  يف  م�شتمرة  العمل  خطط  اإن  واأ���ش��اف  والأفريقية.  العربية 
امللحي والدويل اخلا�س مبنطاد “ لن ين�شاك العامل يا زايد “ وجميع 
خالل  من  الوفية  قيادتنا  رم��وز  حتمل  التي  الر�شيدة  قيادتنا  مناطيد 
الإم��ارات��ي يف  ال��دور  تعزيز  ت�شعى اىل  التي  والدولية  املحلية  امل�شاركات 

ن�شر روح الت�شامح والتوا�شل بني ال�شعوب.

»جمل�س �سامل بن �سلطان الرم�ساين«  ي�ست�سيف اخلدمات العامة  

•• اأبوظبي- وام:

اأك�����دت ال����رمي ع���ب���داهلل ال��ف��ال���ش��ي الأم�����ني العام 
املغفور  اأن  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  للمجل�س 
“طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  له 
ثراه” اأ�شهم يف بناء احل�شارة الإن�شانية من خالل 
امل�شاريع التي اقامها داخل الوطن وخارجه خا�شة 
ما يتعلق منها بالتعليم واإن�شاء املدار�س احلديثة 
على  والبنات  لالأبناء  وت�شجيعه  الثقافة  ومراكز 
تنظيم  خ��الل  م��ن  لها  وال�شعي  املعرفة  اكت�شاب 
العلم  اأه��ل  لتكرمي  الكرى  واجل��وائ��ز  امل�شابقات 

واإعالء مكانتهم يف املجتمع.

للعمل  زاي��د  يوم  لها مبنا�شبة  ت�شريح  وقالت يف 
�شهر  من  ع�شر  التا�شع  ي�شادف  ال��ذي  الإن�شاين 
رم�شان من كل عام.. اإن نهج اخلري الذي اختطه 
ال�شيخ زايد “طيب اهلل ثراه” جعل من الإمارات 
النظر  دون  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  خ��ريه��ا  يفي�س  دول���ة 
وت�شدى  ط��ائ��ف��ة  اأو  ع���رق  اأو  دي���ن  اأو  جن�س  اإىل 
ونكران  واإخ��ال���س  ب�شدق  النبيلة  املهمة  ل��ه��ذه 
ال����ذات واأن��ف��ق فيها ال��ك��ث��ري م��ن ال��وق��ت واجلهد 
نالت  الإن�شانية  مبادراته  وبف�شل  والفكر  وامل��ال 
الإمارات �شمعة طيبة عززت من مكانتها العاملية 
وو�شيط  العامل  دول  لكل  اخل��ري  يقدم  ظل  كبلد 
حمبة و�شالم ومودة بني الدول كما �شاهمت تلك 

املبادرات يف تقدمي منوذج راق للمنطقة والعامل 
العربي والإ�شالمي.

واأ�شافت اإن اأعظم ما نتذكر به زايد اخلري واأكر 
الإن�����ش��ان حيث بنى  ب��ن��اء  ق��دم لنا جميعا ه��و  م��ا 
ال�شيخ زايد �شعبا متعلما طموحا منفتحا وغر�س 
يف هذا ال�شعب اأجمل معاين البذل والعطاء وحب 
اخلري واإن يوم العمل الإن�شاين هو تاريخ ير�شخ 
الإمارات  لدولة  اخلرية  الإن�شانية  ال�شورة  بقوة 

العربية املتحدة ومبادئ زايد للعطاء.
على  ك��ان��وا  والطفل  والأم  امل���راأة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
الراحل فظل طوال حياته  القائد  اأولويات  راأ���س 
يدعو اإىل فتح املجال اأمام امل��راأة لتاأخذ دورها يف 

م�شرية التنمية يف البالد وحظيت الأم الإماراتية 
الأوىل لرتبية  املدر�شة  باعتبارها  �شموه  باهتمام 
وكذلك  الأخ����الق  م��ك��ارم  على  الأج��ي��ال  وتن�شئة 
الطفل الذي كانت �شعادة املغفور له اأن يرى طفل 
يت�شلم  اأن  اإىل  وارتقى  وتعلم  وق��د كر  الإم���ارات 
بلده ويقود نه�شة وطنه ورقيه  الأم��ور يف  زم��ام 

اإىل املجد والتقدم.
يكت�شب  الإماراتي  الإن�شاين  العمل  اأن  واأو�شحت 
اأه��م��ي��ة ق�����ش��وى ك��ون��ه ي��اأت��ي م��ن م��ن��ه��ج القيادة 
العاملية  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  اط��الق  يف  الر�شيدة 
واإر�شال امل�شاعدات الإغاثية للمحتاجني وتقدميها 
ب�شورة فورية عر املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية 

والإن�شانية الإماراتية واملنظمات الدولية.
وثمنت الفال�شي دور ودعم �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
الأ����ش���ري���ة لرت�شيخ  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى 
ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وت��ع��زي��ز دور امل�����راأة يف 
الجتماعية  املجالت  يف  �شموها  وعطاء  املجتمع 
وبالطفولة  امل��راأة  بتمكني  واهتمامها  والإن�شانية 
والأ�شرة لي�س يف دولة الإم��ارات والوطن العربي 

فح�شب بل يف خمتلف دول العامل.
تق�شر  مل  دولتنا  يف  الر�شيدة  القيادة  اإن  وقالت 
ال��ذي و�شعه  ال��ق��ومي  املنهج  ومل تبتعد ع��ن ه��ذا 

املراأة  اأم��ام  الباب  زاي��د ففتحت  ال�شيخ  له  املغفور 
رفع  يف  ال��رج��ل  اأخ��ي��ه��ا  لت�شارك  م�شراعيه  على 
النه�شة  ال��راح��ل يف  اأمنية  ال��وط��ن وحتقق  ���ش��اأن 

والعمران لهذا الوطن املعطاء.
واأكدت يف ختام ت�شريحها اأن املكانة الرفيعة التي 
للم�شاعدات  مانح  كاأكر  الإم���ارات  دول��ة  حتتلها 
الإمن���ائ���ي���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ج����اء ترجمة 
لفكر وروؤية موؤ�ش�س الدولة وتتويجا جلهوده يف 
جت�شيد التزام الدولة بر�شالتها الإن�شانية العاملية 
لرت�شيخ  و�شعيها  عليها  تاأ�ش�شت  التي  ومببادئها 
وغوث  خري  وحمطة  اإن�شانية  كعا�شمة  مكانتها 

ودعم لل�شقيق وال�شديق.

اجلوفية املياه  �سالمة  ي�سمن  م�سبوق   غري  نفايات«  »مكب  لدينا    : احلمادي  • اأحمد 
• اأحمد ال�سحي: اأكرمن 10 اآلف حاوية جلمع النفايات من مناطق راأ�س اخليمة  

»الأعلى لالأمومة والطفولة« : يوم زايد للعمل الإن�ساين ير�سخ ال�سورة اخلرية لالإمارات

توزيع وجبات غذائية  وتقدمي هدايا العيد لالأطفال اليتامى والعمالة اليدوية

جمموعة الحتاد للطريان حتتفي بيوم زايد للعمل الإن�ساين
بن كردو�س: يوم زايد للعمل الإن�ساين 

يعزز قيم اخلري والعطاء

»منطاد المارات«: يوم زايد للعمل الإن�ساين يج�سد جتربة الدولة يف نهج الت�سامح
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العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : عني ت�سنيم لتجارة الثاث - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1 ملك اخلليج التجاري )عني ت�شنيم لتجارة الثاث( - بردبي - 
برج خليفة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 677995  رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1103892 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/5/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
�سكور بل�س لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن 
 : : 2973060-04  فاك�س  -  هاتف  �شعيد  بور   - دي��رة   - ال�شباب  را�شد لدعم م�شاريع 
 )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-2973071

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : بابولر لتجارة معدات ال�سيد )�س ذ م م(  
ال�شكل   - البطني   - دي��رة   - ال��زرع��وين  7 ملك حممد عبدالكرمي  رق��م  : حم��ل  العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 510036 رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 52340 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/20  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل 
-  هاتف : 3215355-04  فاك�س : 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سركة لي�سكر التجارية - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 103-9 ملك جمموعة مفتاح العمال ال�شثمارية - ديرة - اخلبي�شي   
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 204266  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 40469 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/5/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/1 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �سكور بل�س لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 
بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �سكور بل�س لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
: 2973071-04 مبوجب  فاك�س    04-2973060 : -  هاتف  �شعيد  ب��ور   - دي��رة   -
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا 
قرار  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �س  لتجارة الثــاث  عني ت�سنيم  لت�شفية  اأع��اله 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2019/5/16  دبي  حماكم 
2019/5/16  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي :  الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف : 3215355-04  فاك�س : 3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
بابولر لتجارة معدات ال�سيد )�س ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى   2019/5/20 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2019/5/20
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �شكور بل�س لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
- ديرة - بور �شعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
لت�شفية �سركة لي�سكر التجارية - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/1 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : فراي جيت انرتنا�سيونال للخدمات الفنية - ذ م م   
ح�شن  عبدالواحد  ملك   201 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان   609447  : الرخ�شة  رق��م 
الر�شتماين - مطار دبي الدويل - ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    1026948  : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م 
وذلك  اع��اله  ال���واردة  بال�شركة  اخلا�س  الرتخي�س  الغاء  بانهاب�شدد  بدبي 
مبوجب الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س 

التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
يف الق�شية رقم 2019/44 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك م�شر فرع دبي - ذ م م  بوكالة : الكتبي خليفة بن هويدن 
كتاب حمكمة  اىل  بال�شارة   - ايفاجنل�شيتا  اوبالدو  فالينتي   : - �شد  للمحاماة 
الق�شية  يف  خ��ب��ريا  تكليفي  واملت�شمن   2019/5/22 يف  امل����وؤرخ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي 
املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خرة يف الق�شية املذكورة 
يوم الحد املوافق 2019/6/9 ال�شاعة 11.00 �شباحا وذلك على العنوان التايل 
: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه - الهالل كابيتال- الطابق الثالث - مكتب 
رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- مقابل ديرة �شيتي �شنرت- بور�شعيد هاتف 
2999000-04 لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�شتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
دائرة الق�شاء  - حمكمة ابوظبي الإبتدائية  

يف الدعوى رقم 2018/2998 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليهما/1- �شوبر ماركت اأهال - ذ م م  ، 2- تالبرمبيل 
فالياكت عبدالغفور  - يف الدعوى املذكورة اعاله ، نعلمكما باإنتهاء 
اخلبري حممد �شوقي العيوطي من اإعداد التقرير املبدئي ويلزم 
ح�شوركما اىل مقر مكتبه الكائن يف �شارع �شالح الدين - ديرة 
بناية نا�شكو - مكتب 110 ل�شتالم ن�شخة من ذلك التقرير واإبداء 

تعليقكما عليه اإذا كان هناك ثمة تعليق. 
اخلبرياملنتدب 
حممد �شوقي العيوطي  

اإعــــــــالن 
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3877 (

املنذر :  مركز برجمان - �س ذ م م - رخ�شة جتارية رقم )227968( 
املنذر اليه : ا�شكليني للتجارة العامة - �س ذ م م )جمهول حمل القامة( 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لنذارها  بالآتي : 
)مبلغ  ال��ت��ايل  النحو  على  مف�شلة  دره��م   145.292  /  = وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة 
وقدره =/139.060 درهم بدل اليجار من 2018/4/7 وحتى تاريخ 2019/4/6 + مبلغ 
الفرتة من 2018/2/28 وحتى  امل�شافة  عن  القيمة  دره��م �شريبة  وق��دره =/ 8.782 
2019/4/6( وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ن�شر هذا الإخطار وال �شن�شطر ا�شفني 
ال�شداد مع الزامكم بالر�شوم وامل�شاريف  للجوء اىل اجلهات املخت�شة لإجباركم على 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3931 (

املنذر :  �شركة ال�شفوة للعقارات )ذ م م(
املنذر اليها : تي ان ام ل�شناعة اللوازم  املعدنية لتدعيم البناء - ذ م م 

ان املنذرة تنذر املنذر اليها مبوجب هذا النذار العديل ب�شرورة �شداد 
بدل اليجار املتاأخر خالل مهلة )30( يوما التي حددها قانون الجراءات 
وال فان املنذرة �شوف ت�شطر ملبا�شرة كافة الإجراءات القانونية الكفيلة 
وا�شتالمها  املوؤجرة  العني  من  اليها  املنذرا  واإخ��الء  حقوقها  بتح�شيل 
الر�شوم  كافة  اليها  املنذر  اىل حتميل  بالإ�شافة   ، �شاغل  اأي  خالية من 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اإعالن عن بيع �شفينة باملزاد العلني

 بالن�شر 
يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/645 را�س اخليمة 

Mahesh 1( حتمل   (  1 ماهي�س  �شفينة  بيع  التنفيذ عن  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���س  تعلن حممكة 
الرقم الر�شمي )M7666( ميناء الت�شجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي 85 مرت وعر�شها 23.2 مرت 
وحمولتها 3508 وحدة حمولة متواجدة يف ميناء راأ�س اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �شدها : �شركة بوجن 
لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�شفينة )4917750( مليون درهم اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�شادر يف 
الدعوة رقم 397/2015 مدين كلي والقا�شي بالزام املحكوم عليهما 1 - �شركة بوجن لويد ليميتد 2 - بوجن 
اإجمايل  لويد �شعودي اريبيا ب�شداد املبالغ املحكوم به ل�شالح املحكوم لها / �شركة ال مبارك عر البحار مبلغ 
2019/5/29 عن طريق �شركة الإم��ارات للمزادات وذلك يف متام  وقدره )6826469.47( درهم بتاريخ 
ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا.  فعلى من يرغب بال�شرتاك او العرتا�س 
 www.emiratesauction.ae او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات

او مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ/ �شعيد ال�شحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اإعالن عن بيع �شفينة باملزاد العلني

 بالن�شر 
يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/645 را�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع �شفينة كوبري Kuber حتمل الرقم الر�شمي 
)M7715( ميناء الت�شجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي 120 مرت وعر�شها 31.7 مرت وحمولتها 
16781 وحدة حمولة متواجدة يف ميناء راأ�س اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �شدها : �شركة بوجن لويد 
الدعوة  ال�شادر يف  للحكم  تنفيذ  وذلك  اإماراتي  درهم  ل�شفينة )15598335(  التقديرية  والقيمة  ليميتد 
رقم 397/2015 مدين كلي والقا�شي بالزام املحكوم عليهما 1 - �شركة بوجن لويد ليميتد -2 بوجن لويد 
�شعودي اريبيا ب�شداد املبالغ املحكوم به ل�شالح املحكوم لها / �شركة ال مبارك عر البحار مبلغ اإجمايل وقدره 
)6826469.47( درهم بتاريخ 2019/5/29 عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة 
الثانية ع�شر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا. فعلى من يرغب بال�شرتاك او العرتا�س او 
الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae او 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة. 
ماأمور التنفيذ/ �شعيد ال�شحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
�شركة / ريدي ال�شرق الو�شط منطقة حرة )�س ذ م م( )رخ�شة رقم 94602(  والكائنة 
ب���� دبي ، �س ب : 127434 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة 
دبى للتطوير ، ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه 
بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/5/19 ب�شاأن اغالق وحل 
ال�شركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى 

مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق 
الريد امل�شجل او الت�شال ب :  ال�شيد : �شيخ عالء الدين نينتة حممد   

ا�شم ال�شركة : من�شور مال ملراجعة احل�شابات    
�س ب : 127434 ، دبي - دولة المارات العربية املتحدة. 

هاتف رقم : 04-5657844  
Email:info@excellenceauditing.com :  الريد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
الدعوى 2019/1443 جتاري جزئي  

اىل / 1- املدعي عليها الأوىل / �شركة غلوبال ليف ان�شورن�س كومباين - ذ م م 
2- املدعي عليه الثاين / اخالق ح�شني غالم ح�شني  - جمهول حمل الإقامة 

بهذا نفيدكم باأن �شركة دار التكافل للتاأمني - �س م ع  قد اقامت عليكم الدعوى اعاله ومو�شوعها 
الزامهما  مع  بالتاأمني  متخ�ش�س  خبري  بندب  واحتياطيا  درهم   239.823.99 مببلغ  املطالبة 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، وقد مت انتدابنا من قبل املحكمة املوقرة كخبري 
 2019/5/29 املوافق  الأربعاء  يوم  الأطراف  مع  اخلرة  اجتماع  لعقد  دعوتكم  وتقرر   ، تاأميني 
ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف �شباحا )11.30 �شباحا( مبكتب اخلبري بالقرهود - جوار حمطة 
ميرتو جي جيكو - بناية بو�شقر اجلديد )بلوك بي( الدور الثاين مكتب رقم 205 )�شركة مي 
بارترنز ل�شت�شارات التاأمني - تلفون : 042940788( فاأنتم مكلف باحل�شور ح�شب املوعد اعاله 

وتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات.    
حممد مو�شى ال�شواهني / اخلبري التاأميني املكلف

   052 6669449

مذكرة اإعالن بالن�شر 

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اإعالن باحل�شور اإىل مكتب اخلبري احل�شابي 

  الدعوى  رقم 2019/461 جتاري جزئي - حمكمة دبي 
اىل املدعي عليها / جراغ للمقاولت - �س ذ م م وميثلها مديرها / مهي�س مهتاين - 
جمهويل حمل الإقامة - مبا اأن املدعية / دانوب ملواد البناء - �س م ح قد اقامت �شدكم 
بتعيني اخلبري احل�شابي  املوقرة  ، وحكمت حمكمة دبي  اأعاله  اليها  امل�شار  الدعوى 
�شاحب الدور للنظر يف اأمر الدعوى، وحيث اأنكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم.  
يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبري احل�شابي / ر�شا دروي�س اآل رحمه ، على 
عنوانه التايل : دبي ، منطقة اخلليج التجاري ، برج اوبال ، تقاطع �شارع برج خليفة 
و�شارع مرا�شي درايف ، الدور العا�شر مكتب رقم 1005 ، هاتف 3287778-04 ، فاك�س 
والن�شف  الواحدة  ال�شاعة   2019/5/28 املوافق  الثالثاء   يوم  وذلك   04-3284449  :

ظهرا ، وتقدمي كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�شابي / د. ر�شا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
يف الدعوى  رقم 2018/73 جلان عقارية 

ال�شادة / برمييري يوروب اإنك 
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�شمن اإنتدابي خبريا يف الدعوى امل�شار اليها اأعاله املرفوعة من 

املدعية/ ليوان )�س ذ م م( �شد املدعي عليها / برمييري يوروب اإنك. 
نحيطكم علما باأنه قد مت ندبنا ملبا�شرة الدعوى امل�شار اليها اأعاله ، وقد مت حتديد جل�شة اخلرة 
 ، املحددين  واملكان  الوقت  يرجى منكم احل�شور يف  فاإنه  وعليه   ، اأدن��اه  املو�شحة  التفا�شيل  ح�شب 

وفقا للتفا�شيل الآتية :   
اليوم : اخلمي�س - املوافق 2019/5/30 ، ال�شاعة 12.30 ظهرا. 

املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال لالإ�شت�شارات( العنوان �شارع اآل مكتوم - مقابل  وكالة تويوتا 
  6 الطابق   Golden Business Center املبنى   - الر�شتماين  الواحد  �شركة عبد  وبجوار 

مكتب 605 ، هاتف / 2501818-04 ، فاك�س 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�شور اجتماع اخلرة �شيتم مبا�شرة املاأمورية. 

املهند�شة / �شيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�شة م�شاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�شر 

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
يف  الدعوى 2019/305 جتاري كلي 

�شد املدعي عليها : اأ�شماء �شليم جا�شم جا�شم 
املقامة من : البنك العربي املتحد 

رقم  الدعوى  حتت  الإبتدائية  دبي  مبحاكم  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
املذكورة  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، كلي  جتاري   2019/305
اخلرة  اعمال  بخ�شو�س  م   1992 ل�شنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله 
امام املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع خرة او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم الربعاء املوافق 2019/5/29 يف متام 
ال�شاعة 00 : 12 ظهرا ، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�شوركم لالجتماع. دبي ، ديرة ، �شارع بور �شعيد ، برج �شنتوريون �شتار ، املبنى 

)ب( ، الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعالن بالن�شر
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

بالدعوى رقم 2018/4862 جتاري جزئي - دبي 
اىل املدعي عليه / بي جي ا�س اخلليج للمقاولت - �س ذ م م 

واملرفوعة �شدكم من  اأع��اله  بالق�شية  انتدابنا خبري ح�شابيا  اأنه قد مت  نحيطكم علما 
ذ م م.  وعليه فانتم مكلفيون  الكهروميكانيكية - �س  ال�شم�س لالعمال  املدعية / بريق 
ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلكم ق��ان��ون��ا اج��ت��م��اع اخل���رة امل��ق��ررة ع��ق��ده ي���وم الرب���ع���اء املوافق 
2019/5/29 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ،  وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي - 
اخلليج التجاري - بجوار برج وان اأمنيات - برج بري�شم - الطابق الثامن - مكتب  805 ،  
احمد احلو�شني حما�شبون ومراجعون قانونيون.  يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد 
واإح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان 

اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
مكتب اخلبري احلا�سبي/اأحمد علي احلو�سني

رقم القيد 83 

مذكرة اإعالن املدعي عليه بالن�شر 
للح�شور اأمام اخلربة 

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
يف الدعوى رقم  2018/114 عقاري جزئي - دبي 

لدى حمكمة دبي الإبتدائية 
احمد  عي�شى   -2 ال��زرع��وين  العطار  حممد  احمد  ع�شام   -1/ من  املرفوعة 
حممد العطار  3- فاطمة حممد حممد الد�شقوين  4-خالد حممد احمد 
حممد العطار ، املدعي عليه / 1- احمد احمد حممد العطار  2-فائزة احمد 
العطار زوجه عبدال�شالم الفهيم  3- احالم احمد العطار زوجة وليد احمد 
او  �شخ�شيا  للح�شور  مدعوين  اع��الن  املذكورين  عليهم  املدعي   - العطار  
بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلرة الهند�شية املقرر عقده ال�شاعة 2.30 
بناية   - دب��ي  الكائن  وذل��ك مبقر اخلبري   2019/5/28 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
كافة  معه  م�شطحب   )505( مكتب   - عمان  �شارع   - القا�شمي  �شعود  ال�شيخ 

امل�شتندات التي يرغب يف تقدميها للخبري. 
اخلبري/ د. م�سطفى بن علي ال�سرياين        

 اإعالن بالن�شر

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
  يف الدعوى رقم  2019/134 عقاري كلي  

املقامة من املدعي / �شركة تطوير جممع دبي لالإ�شتثمار 
�شد املدعي عليها / انتغرايتد توبولرز & اويلفيلد �شباليز - �س م ح 

نعلن نحن اخلبرية احل�شابية/ اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من قبل حمكمة 
الدعوى  يف  املحكمة  بحكم  الواردة  احل�شابية  اخلرة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  دبي 
اويلفيلد   & توبولرز  )انتغرايتد  عليها  املدعي  نعلن  وعليه   - اعاله  املذكورة 
الأربعاء  يوم   جل�شة  له  املقرر  الأول  اخلرة  اجتماع  حل�شور  ح(  م  �س   - �شباليز 
املوافق 2019/5/29 يف متام ال�شاعة 1.30 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف دبي - 
ديرة - بور�شعيد بناية و�شل بزن�س �شنرتال ، مكتب رقم 702 بجوار �شركة املالحة 

العربية. فاك�س : 2997739 4 971  ، هاتف : 2997711 4 971    
اخلبري/ اليازية خليفة املري 

اعالن اجتماع اخلربة

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اإعالن بالن�شر ح�شور اإجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم 2019/295 جتاري جزئي - دبي 
املدعي عليه / حممد ها�شم �شالح حممد الرميثي 

، بندبي خبريا  اع���اله.  بناء على تكليف حمكمة دب��ي  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من/ موارد للتمويل )املدعي( 
�شدكم - وعليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة اخلرة او وكيال معتمدا ميثلكم 
وتقدمي ما لديكم من م�شتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم اخلمي�س املوافق 
2019/5/30 يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد 
املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بناية برج امل�شرف - 

الطابق 15 - مكتب رقم 1504
موبايل : 0506111421 - ت : 042555363 - ف : 042555433 

اخلبري امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن بالن�شر باللغة العربية والجنليزية امام الدائرة املخت�شة 
اىل املدعى عليه / كمال خانال 

نعلمكم بان املدعي / املدينة لالجرة - ذ م م يف الدعوى رقم 2019/1978 مطالبات 
بان  عليه  املدعي  الزام    : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد   - ب�شيطة 
بالر�شوم وامل�شاريف  املدعي عليه  الزام   ، يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 21102 درهم 
واتعاب املحاماة. لذا يقت�شي ح�شورك اأمام دائرة املطالبات الب�شيطة بالقاعة رقم 
 ، او بوا�شطة وكيل معتمد  ال�شارقة الحتادية البتدائية �شخ�شيا  )154( مبحكمة 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك يوم الربعاء 
املوافق 2018/6/19 ، ال�شاعة 8.30 �شباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار 
اليها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات 

القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة عن حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/591 جتاري جزئي - ال�شارقة 

باإحالة الدعوى من الدائرة الكلية اىل الدائرة اجلزئية الثانية 
اىل املدعى عليه الرابع / برايت املنيوم تريدجن - م م ح 

اىل املدعي عليه اخلام�س / فيبني فيجايان )هندي اجلن�شية( 
حيث ان املدعي / �شركة فاريتي لالدوات احلديدية - ذ م م  

، ويطالبك فيها باداء مبلغ وقدره  قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة 
)338.158 درهم( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام ، بالإ�شافة 
للزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة 
)الدائرة اجلزئية الثانية( قاعة رقم 151 يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2019/6/11 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم 

ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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•• الفجرية -وام:

�شهد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن 
الفجرية  ع��ه��د  ال�����ش��رق��ي ويل  حم��م��د 
ي��راف��ق��ه ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور را����ش���د بن 
الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�شرقي  حمد 
ل��ل��ث��ق��اف��ة والإع����������الم ف���ع���ال���ي���ات يوم 
ووفاء.  “حب  الإن�����ش��اين  للعمل  زاي��د 
جمعية  اأقامته  العطاء” ال��ذي  لزايد 
ال��ف��ج��رية اخل��ريي��ة ت��خ��ل��ي��داً لذكرى 
رحيل موؤ�ش�س الدولة املغفور له ال�شيخ 
“طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
الديار  �شيجي  ف��ن��دق  يف  ثراه”  اهلل 

معايل  الفعاليات  ح�شر  بالفجرية. 
اخلا�س  امل�����ش��ت�����ش��ار  ال��رق��ب��اين  �شعيد 
ل�شاحب ال�شمو حاكم الفجرية رئي�س 
�شمو  واأك����د  اجل��م��ع��ي��ة.  اإدارة  جمل�س 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
ال�شرقي اأن يوم زايد للعمل الإن�شاين 
اأ�شبح عالمة فارقة يف تاريخ الإمارات 
من  قيمتها  ت�شتمد  وطنية  ومنا�شبة 
ال�شيخ  املغفور له  املوؤ�ش�س  الوالد  اإرث 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
املحبة  لن�شر  ن��ذر حياته  ثراه” ال��ذي 
وال��ت�����ش��ام��ح وال���ع���دل وت��ك��ري�����س عمل 
اخلري. وقال �شموه اإن دولة الإمارات 

بقيادة  ال��ن��ه��ج  ذات  ع��ل��ى  ال��ي��وم  ت�شري 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
قيم  لتكري�س  مثال  جعلها  اهلل” مما 
ال�شعوب  ب���ني  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح 
العامل  واح����رتام دول  ت��ق��دي��ر  وحم���ل 
جميعا. وكرم �شمو ويل عهد الفجرية 
ويتيمة  يتيما   45 الفعاليات  خ��الل 
ذوي  واأط��ف��ال من  اأبناء اجلمعية  من 
عائالتهم  م��ع  اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات 
اإمارة  من  �شخ�شيات  خم�س  ك��رم  كما 
يف  متميزة  م�شاهمات  ل��ه��ا  ال��ف��ج��رية 
و�شاركهم  الإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل  جم����ال 

جميعا يف ماأدبة الإفطار الرم�شانية. 
من  الع�شري  ح�شن  الدكتور  وحت��دث 
الفجرية  يف  والتقنية  العلوم  جامعة 
يف كلمة له بهذه املنا�شبة عن يوم زايد 
عالمة  ب���ات  ال���ذي  الإن�����ش��اين  للعمل 
ب��ارزة يف م�شرية دول��ة الإم���ارات التي 
ال�شيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  دع��ائ��م��ه��ا  اأر����ش���ى 
اإىل  وحولها  ثراه”  “طيب اهلل  زاي��د 
ال���ع���ط���اء واخل�����ري ور�شخ  م���ن  واح�����ة 
والت�شامن  ال���ت���ع���اي�������س  ق���ي���م  ف���ي���ه���ا 
واح������رتام وق���ب���ول الآخ������ر. ي���ذك���ر اأن 
�شبل  الفجرية اخلريية توفر  جمعية 
الهمم  الجتماعية لأ�شحاب  الرعاية 

حيث  املجتمع  يف  ودجمهم  ومتكينهم 
قامت اجلمعية باإجراء م�شح ميداين 
621 حالة  على  بيانات  قاعدة  وبناء 
ودبا  الفجرية  يف  الهمم  اأ�شحاب  من 
تعليمية  م�شاعدات  وقدمت  الفجرية 
اأ�شحاب  م��ن   225 لنحو  وع��الج��ي��ة 
ال���ه���م���م. ح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ات ي����وم زاي���د 
للعمل الإن�شاين �شعادة �شامل الزحمي 
مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية 
وحممد املال نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
وروؤ�شاء  اخل��ريي��ة  ال��ف��ج��رية  جمعية 
الدوائر املحلية والحتادية يف الإمارة 

واأ�شر املكرمني.

مليون درهم لنزلء املوؤ�س�سات العقابية يف دبي خالل الربع الأول
•• دبي-الفجر:

للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  مدير  ال�شمايل  حممد  علي  العميد  قال 
العقابية والإ�شالحية يف �شرطة دبي اأن ق�شم الرعاية الإن�شانية قدم 
العام  الأول من  الربع  األفا و971 درهما خالل  مبلغ مليوٍن و12 
اجلاري لعدد 945 نزيال ونزيلة، وذلك يف �شورة م�شاعدات مالية 
مقطوعة وعينية. واأكد العميد ال�شمايل اأن �شرطة دبي حري�شة على 
تقدمي الدعم للنزلء والنزيالت وتوفري كافة الحتياجات الأ�شا�شية 
لهم مبا يتوافق مع الأنظمة العاملية املعمول بها، اإميانا منهم مببداأ 
الفر�شة الثانية، م�شريا اإىل اأن الهدف لي�س معاقبة النزلء وح�شب 
بل واإ�شالحهم وتاأهيلهم ليكونوا على ا�شتعداد للعودة اإىل املجتمع 

مرة اأخرى، ومتكينهم بالرامج والدورات واحلرف املهنية ليكونوا 
اأنف�شهم واأ�شرهم بعد ق�شاء فرتة حمكوميتهم.  اإعالة  قادرين على 
�شركاء  اخل��ريي��ة  واجل��ه��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإن  ال�����ش��م��ايل  العميد  وق���ال 
اأ�شا�شيون معنا يف مد يد العون للنزلء والنزيالت واأ�شرهم ل�شيما 
املتع�شرون منهم ماديا، والتخفيف من معاناتهم، اإىل جانب فاعلي 
اخلري الذين ي�شارعون بالترع وفك الكرب، مبا يحقق مبداأ التكافل 
الجتماعي الذي يح�س عليه ديننا الإ�شالمي احلنيف.  من جانبه، 
الإن�شانية،  الرعاية  الزرعوين رئي�س ق�شم  اأول حبيب  املالزم  اأو�شح 
اأن امل�شاعدات التي قدمها الق�شم يف الربع الأول جاءت من احل�شاب 
التي  امل�شاعدات  وم��ن  ال��ن��زلء،  ل�شالح  بالترعات  اخلا�س  البنكي 
متت بالتن�شيق مع اجلهات املترعة واخلريية وفاعلي اخلري، وذلك 

األفا و705 دراهم من احل�شاب البنكي للنزلء، ومبلغ  بواقع863 
وبنيىّ  اخلارجية.  اجلهات  مع  بالتن�شيق  درهما  و266  األفا   149
املالزم اأول الزرعوين اأن امل�شاعدات �شاهمت يف حت�شني اأو�شاع النزلء 
اإ�شكاليات  حل  كما  كذلك،  اأ�شرهم  وم�شاعدة  ال�شجون  يف  املعي�شية 
امل�شاعدات  ه��ذه  اأن  مو�شحا  م��ادي��ا،  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  ال��ن��زلء 
مب�شاريف  ل  والتكفىّ ال��ق��ادري��ن،  غ��ري  م�شاكن  اإي��ج��ار  دف��ع  يف  تدخل 
رواتب  و�شرف  والطبية  املعي�شية  اللوازم  اإىل جانب  اأبنائهم،  تعليم 
والنظارات  املتحركة،  كالكرا�شي  طبية  اإعانات  للمعدومني،  �شهرية 
�شهادات  اإ���ش��دار  ال��ن��زي��الت،  م��ن  ع��دد  ولدة  تكاليف  ودف��ع  الطبية، 
ميالد لأطفالهن، م�شتلزمات لالأطفال، مالب�س وك�شوة اأعياد ومواد 

نظافة �شخ�شية، وغريها من امل�شاعدات الإن�شانية الأخرى.

ويل عهد الفجرية ي�سهد فعاليات يوم زايد للعمل الإن�ساين

•• اأبوظبي-الفجر:

لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�شات  زايد  مركز  نظم 
برناجماً حتت  بالبطني،  الإم���ارات، يف مقره  ت��راث 
“رم�شان وال�شعوب.. ثقافات وعادات”، �شمن  ا�شم 
للنادي  ع�شر  الرابع  الرم�شاين  املهرجان  فعاليات 
على  اأبوظبي  م�شرح  يف  ال�شبت  اليوم  يختتم  ال��ذي 

كا�شر الأمواج.
الرنامج جاء مب�شاركة وا�شعة من �شيدات اجلاليات 
الن�شائيني  وال�شمحة  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��زي  العربية 
الإم���ارات، يف ح�شور كل من  ت��راث  لنادي  التابعني 
ال�شفري  وح���رم  ال�����ش��ع��ودي  ال�شفري  ح��رم  ال�����ش��ي��دات 

اجلزائري وحرم ال�شفري اجليبوتي.
واألقت ال�شيدة فاطمة املن�شوري مديرة مركز زايد 
للدرا�شات والبحوث كلمة ترحيب باحل�شور، م�شريًة 
اإىل اأن املركز اأراد بهذا الرنامج اأن يحيي ليلة من 
ليايل ال�شهر املعظم مب�شاركة الإخوة العرب للتعرف 

على ثراء الرتاث العربي ل�شيما يف �شهر رم�شان.
واحتوى الرنامج على عرو�س فيديو بينت مالمح 
ال�����رتاث الإم����ارات����ي م���ن ع�����ادات وت��ق��ال��ي��د واأك����الت 
تراثية واأزياء وحرف تقليدية، كما عر�س الفيديو 
اأن�شطة نادي تراث الإمارات واأدواره املهمة يف حفظ 
الرتاث ون�شره، وبني فيديو اآخر الأج��واء الرتاثية 
والجتماعية لرم�شان يف م�شر، واملفردات اخلا�شة 

والفواني�س،  امل�����ش��ح��رات��ي  م��ث��ل  ال��ف�����ش��ي��ل  ب��ال�����ش��ه��ر 
لرق�شة  ع��ر���ش��اً  ال�����ش��ودان��ي��ة  اجل��ال��ي��ة  ق��دم��ت  فيما 

“ال�شقرية” الرتاثية.
وحتدثت �شيدات اجلاليات يف جل�شة حوارية اأدارتها 
الثقايف  الن�شاط  م�شوؤولة  النعيمي  لطيفة  ال�شيدة 
يف مركز زايد للدرا�شات والبحوث، قدمت فيها كل 
�شرحت  حيث  لها،  املحلية  بالثقافة  تعريفاً  جالية 
اخل�شو�شيات  ال�شودانية  اجلالية  م��ن  متحدثات 
املاأكل  يف  ال�شودان  يف  رم�شان  �شهر  بها  ميتاز  التي 
اجلالية  حتدثت  فيما  املختلفة،  وال��ع��ادات  وامل�شرب 
امل�شرية عن �شهر رم�شان وعاداته العريقة يف م�شر 
تناولت  كما  وامل�����ش��ح��رات��ي.  رم�����ش��ان  فواني�س  مثل 

اجلالية  �شيدات  من  وع��دد  ال�شعودي  ال�شفري  ح��رم 
ال�شعودية مالمح ال�شهر الف�شيل يف خمتلف مناطق 
اململكة، موؤكدات على الطابع اخلا�س الذي تتميز به 

كل منطقة يف ال�شهر املعظم.
بينما حتدثت حرم ال�شفري اجلزائري عن الحتفاء 
الكبري الذي يجده �شهر رم�شان يف اجلزائر والفرح 
والتفاوؤل الذي يحمله جلميع اجلزائريني وارتباط 

عاداتهم الجتماعية املختلفة بال�شهر الف�شيل.
الن�شائي،  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ���ش��ي��دات  ب��ي��ن��ت  ك���ذل���ك 
ال��ت��ق��ال��ي��د الإم���ارات���ي���ة الأ���ش��ي��ل��ة يف ا���ش��ت��ق��ب��ال �شهر 
احل�شور  وتعرف  وتعظيمه.  به  والحتفاء  رم�شان 
وامل�شروبات  امل��اأك��ولت  على  احلوارية  اجلل�شة  عقب 

خالل  من  جالية  كل  لدى  رم�شان  ب�شهر  اخلا�شة 
ركن املاأكولت امل�شاحب للرنامج، كما توقفوا عند 
زاوية املراكز الن�شائية التابعة لنادي تراث الإمارات 
وما تقدمه من ور�س حية للم�شغولت اليدوية مثل 

ال�شعف وال�شدو والتلي والغزل وفنون احلناء.
�شرحاً  اجلزائرية  اجلالية  من  �شيدتان  قدمت  كما 
م��ف�����ش��اًل ����ش���ارك���ت ف��ي��ه ح����رم ال�����ش��ف��ري اجل���زائ���ري 
ت��رت��دي��ان��ه��ا ومعانيها  ال��ت��ي  ع��ن الأزي�����اء ال��رتاث��ي��ة 
اجلغرافية  وامل��ن��اط��ق  بها  اخلا�شة  والإك�����ش�����ش��وارات 
ال��ت��ي ت��ع��ر ع��ن��ه��ا. م���ن ج��ان��ب اآخ����ر اخ��ت��ت��م مركز 
اأم�س  م�شاء  الإم���ارات  ت��راث  لنادي  التابع  ال�شمحة 
الول فعالياته الرم�شانية بح�شور �شعادة علي عبد 

والإعالم  للدرا�شات  التنفيذي  املدير  الرميثي  اهلل 
املركز،  مدير  الرميثي  �شلطان  وال�شيد  ال��ن��ادي،  يف 

وموظفي وم�شريف الن�شاط.
وكانت فعاليات اخلتام احتوت على املباراة النهائية يف 
دوري كرة القدم للكبار الذي اأطلقه املركز بالتعاون 
م���ع اأه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ الأح�����د امل���ا����ش���ي، و�شهد 
اأم�س  امل�شاركة، حيث مت  الفرق  تناف�شية عالية بني 
وامليداليات  البطولة  بكاأ�س  الفائز  الفريق  تتويج 
الذهبية. كما مت تكرمي الفائزين يف دوري الألعاب 
ل�شهر  ال��ث��اين  الأ���ش��ب��وع  يف  ان��ط��ل��ق  ال���ذي  ال�شعبية 
بجانب  الأرب��ع��اء،  الأول  قبل  اأم�س  واختتم  رم�شان 

تكرمي امل�شاركني يف دوري كرة القدم لل�شغار.

•• ال�صارقة-الفجر:

التعاون  اأهمية  ال�شارقة  �شباب  �شورى  اأع�شاء  اأكد 
والعمل امل�شرتك على مواجهة ظاهرة التنمر على 
الأطفال يف املدار�س، مطالبني با�شتحداث تطبيق 
اإماراتي خم�ش�س لالأطفال واليافعني،  اإلكرتوين 
ن تقدمي ال�شكاوى من خالله،  واأولياء الأمور، ميكىّ
اجتماعيني  اأخ�����ش��ائ��ي��ني  م���ع  ع����ره  وال���ت���وا����ش���ل 
وتربويني ومعاجلني نف�شيني، م�شريين -يف الوقت 
اأث��ر تخ�شي�س جل��ان وح�ش�س توعوية  اإىل  ذات��ه- 
واأثر  بخطورة  الطالب  وعي  لرفع  املدار�س  داخ��ل 
ه��ذه ال��ظ��اه��رة، واحل��د منها ع��ر ب��رام��ج تعليمية 

ونف�شية. 
ل�شورى  الأوىل  ال�شبابية  اجلل�شة  ذلك خالل  جاء 
�شباب ال�شارق التي نظمتها نا�شئة ال�شارقة و�شجايا 
فتيات ال�شارقة التابعتني ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة 
“التنمر.. بني  ع��ن��وان  وامل��ب��ت��ك��ري��ن، حت��ت  ال��ق��ادة 
ع�شواً   80 خاللها  ا�شت�شافت  والآثار”،  الأ�شباب 
وع�شوة من �شورى �شباب ال�شارقة، وكاًل من �شعادة 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ��رة  رئي�س  امل��ري،  عفاف 
اإدارة  الق�شري، مدير  اإبراهيم  ال�شارقة، ومرمي  يف 

التثقيف الجتماعي لدائرة اخلدمات الجتماعية 
اإدارة  م��دي��ر  ال�شام�شي،  ج��اب��ر  وم���رمي  بال�شارقة، 
للتعليم،  ال�����ش��ارق��ة  امل��ب��ك��رة يف جم��ل�����س  ال��ط��ف��ول��ة 
وطاهر اأحمد املحرزي، رئي�س ق�شم �شوؤون املتعلمني 
اأجابوا  حيث  اخل��ا���س،  للتعليم  ال�شارقة  هيئة  يف 
ومناق�شة  والفتيات،  ال�شباب  اأ�شئلة  على  خاللها 

روؤيتهم للظاهرة وحلولهم واقرتاحاتهم لها.
القا�شمي،  ال�شيخة عائ�شة خالد  من جانبها قالت 
مديرة �شجايا فتيات ال�شارقة، نائب رئي�س اللجنة 
العليا ل�شورى �شباب ال�شارقة: “تاأتي هذه اجلل�شة 
ال�شمو  �شاحب  كر�شها  التي  ال��روؤي��ة  من  انطالقاً 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�����ش��ارق��ة، وق��ري��ن��ت��ه، �شمو  الأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�س 
رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة 
يف  واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ش�شة 
القرار،  ات��خ��اذ  يف  ال�شباب  م�شاركة  ف��ر���س  تعزيز 
ودع����م جت��ارب��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن على 
الإم����ارات  ودول���ة  ال�شارقة  اإم����ارة  تطلعات  حتقيق 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ���ش��ك��ل��ت اجل��ل�����ش��ة فر�شة 
واحللول  الق���رتاح���ات  م��ن  ج��م��ل��ة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
على  التنمر  ظاهرة  مواجهة  يف  واملميزة  النوعية 

الأطفال واليافعني«.
الأجيال  اأن  ال�����ش��ارق��ة  �شجايا  “توؤمن  واأ���ش��اف��ت: 
وامل��ع��ارف ما  وامل��ه��ارات  الوعي  اجلديدة متلك من 
الق�شايا  تخطي  يف  ف��اع��اًل  �شريكاً  لتكون  يوؤهلها 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا، واأث��ب��ت��ت اجلل�شة 
ال���ت�������ش���اوؤلت ال��ت��ي طرحها  ن����وع  ال����روؤي����ة يف  ه����ذه 
اأع�شاء �شورى �شباب ال�شارقة على ممثلي اجلهات 
املتخ�ش�شة والعاملة للحد من ظاهرة التنمر، ويف 
روؤية  يوؤكد  ما  وه��ذا  التي قدموها،  امل��ب��ادرات  ن��وع 
ال�شارقة يف �شناعة قادة جدد وال�شتثمار بطاقات 

الأطفال واليافعني وال�شباب«.
رئي�س  م�شربك  فاطمة حممد  اأعربت  من جانبها 
اللجنة العليا ل�شورى �شباب ال�شارقة عن �شعادتها 
بهذه اجلل�شة التي و�شفتها باملميزة نظراً للتفاعل 
ال�����ش��ارق��ة وامل�شوؤولني  ���ش��ب��اب  ���ش��ورى  اأع�����ش��اء  ب��ني 
وا�شتف�شاراتهم،  اأ�شئلتهم  على  ال��رد  تولوا  الذين 
اإىل  ت��ط��رق��ت  اجل��ل�����ش��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رب��ك  ول��ف��ت��ت 
مناق�شة ظاهرة التنمر واآليات التعامل مع املتنمر 
�شملت  خمتلفة  نظر  وج��ه��ات  م��ن  عليه،  واملتنمر 
ال�شيوف  اأنف�شهم، وخال�شة خرات  ال�شباب  روؤى 
يعزز من  ال��ذي  بال�شكل  املجال،  املتحدثني يف هذا 

ن�شر الوعي يف املجتمع للو�شول اإىل حلول جذرية 
لهذه الظاهرة.

وقالت م�شربك: “املثري لالهتمام يف هذه اجلل�شة 
الوقت  امل�����ش��وؤول��ني -يف  م��ن  ال�شريع  ال��ت��ج��اوب  ه��و 
ومبادراتهم  ال�����ش��ورى  اأع�����ش��اء  مل��ق��رتح��ات  ذات����ه- 
اإليه  يف ح��ل��ول ل��ه��ذه ال���ظ���اه���رة، وه����ذا م��ان�����ش��ع��ى 
املحلي  املجتمع  موؤ�ش�شات  تبني  اإىل  نتطلع  حيث 
اإمكانية  م��دى  وبحث  ال�شورى،  اأع�شاء  لتو�شيات 

تطبيقها على اأر�س الواقع.
وحذرت �شعادة عفاف املري، رئي�س دائرة اخلدمات 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف ال�����ش��ارق��ة م��ن اأث���ر الع��ت��م��اد على 
ال��ر���ش��م��ي يف م��واج��ه��ة ظاهرة  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ع��م��ل 
واليافعني من  الأطفال  اأن حماية  موؤكدة  التنمر، 
املوؤ�ش�شات  وت��ع��اون  اجلهود  تكاتف  يتطلب  التنمر 
والأطفال  وال��رتب��وي��ة،  والج��ت��م��اع��ي��ة،  التعليمة 
اأنف�شهم واأولياء اأمورهم، داعية طلبة املدار�س اإىل 
حلماية  م��ب��ادرات  وا�شتحداث  الق�شية  ه��ذه  تبني 

اقرانهم وزمالئهم يف املدار�س من التنمر.
ب���دوره���ا ق��دم��ت م����رمي ج��اب��ر ال�����ش��ام�����ش��ي، مدير 
للتعليم  ال�شارقة  املبكرة يف جمل�س  الطفولة  اإدارة 
فيها  اأك���دت  اجلل�شة  يف  م�شاركتها  خ��الل  مداخلة 

جهود الإم���ارة وال��دول��ة يف ا���ش��راك اأول��ي��اء الأمور، 
التنمر،  ظ��اه��رة  اإي��ق��اف  يف  التعليمية  وامل��ن��ظ��وم��ة 
تاأخذ  ل  واأنها  لي�شت ظاهرة جديدة  اأنه  مو�شحة 
التنمر  وتتجاوز  قدمية،  تعد  واإمن��ا  واح���داً  �شكاًل 
التنمر  اإىل  التنمر اجل�شدي، و�شوًل  اإىل  اللفظي، 
الإل��ك��رتوين. وق��ال طاهر اأح��م��د امل��ح��رزي، رئي�س 
للتعليم   ال�شارقة  هيئة  يف  املتعلمني  ���ش��وؤون  ق�شم 
التنمر  ع��ل��ى جت����اوز ظ���اه���رة  ال��ع��م��ل  اإن  اخل���ا����س 
حقوق  من  ويبداأ  م�شتوى،  من  اأك��رث  على  مي�شي 
�شالمة الطفل، ومراكز الدعم الجتماعي، وي�شل 
بالأطفال  املعنية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  تقوده  ما 
التوعوية،  ال����ور�����س  يف  ت��ظ��ه��ر  ال���ت���ي  وال��ي��اف��ع��ني 
ال�شغار  وع��ي  ترفع  التي  وال���دورات  واملحا�شرات، 
واأولياء الأمور والكوادر التعليمية بخطورة التنمر 

وتاأثريه الجتماعي على اأجيال امل�شتقبل.
اإب��راه��ي��م الق�شري،  اأو���ش��ح��ت م���رمي  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
التثقيف الجتماعي لدائرة اخلدمات  اإدارة  مدير 
من  احلد  خطوات  اأوىل  اأن  بال�شارقة  الجتماعية 
امل��دار���س يظهر يف تعزيز  اأث���ره يف  واإي��ق��اف  التنمر 
ال��ق��ي��م الإي��ج��اب��ي��ة ل���دى ال��ط��الب م�����ش��رية اإىل اأن 
تربوية  قيمة   30 م��ن  اأك���رث  على  تعمل  ال��دائ��رة 

واجتماعية ت�شهم يف جتاوز هذه الظاهرة وحتقيق 
بيئة اآمنة و�شليمة لالأطفال واليافعني.

م اأع�������ش���اء ال�������ش���ورى خ����الل اجل��ل�����ش��ة التي  وق������دىّ
للمنا�شبات  اجلواهر  مركز  يف  اأم�س  م�شاء  عقدت 
واحللول  الق���رتاح���ات  م��ن  �شل�شلة  وامل����وؤمت����رات، 
عالج  وتكفل  واليافعني  الأط��ف��ال  حماية  ت�شمن 
ا�شتحداث  اأبرزها:  كان  وتربوياً،  نف�شياً  املتنمرين 
النظر يف  يتوىل  بالدولة  للمدار�س  مر�شد خا�س 
رقابة  وتكثيف  و�شبطها،  ودرا�شتها  التنمر  حالت 
ع��دم تعر�شهم  الطالب مما ي�شمن  امل��دار���س على 
طالب/طالبات  وتعيني  والذعر،  واخل��وف  للتنمر 
ذي �شخ�شيات قيادية م�شتقلة للتاأثري على زمالئهم 
الطلبة.  بني  العالقات  لتقوية  اإيجابية  بطريقة 
الإمارات  روؤي��ة  من  انطالقاً  الأع�شاء  اق��رتح  كما 
الت�شامح، تعليم الأطفال واليافعني  يف تعزيز قيم 
خمتلف  مع  الناجح  للتفاعل  الجتماعية  املهارات 
وزارة  م��ع  ت��ت��ع��اون  جهة  وتاأ�شي�س  املجتمع،  ف��ئ��ات 
وامل�شرفني  امل��در���ش��ني  ل��ت��دري��ب  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
على اأ�شاليب التدخل وت�شوية النزاعات، اإ�شافة اإىل 
عمل حما�شرات توعوية، وتاأ�شي�س برامج ملكافحة 

التنمر وتعليم التعاون بني الطالب.

»هيئة مطار ال�سارقة« : يوم زايد للعمل الإن�ساين يعك�س 
عظمة اإجنازات القائد املوؤ�س�س

•• ال�صارقة-وام:

اأكد �شعادة علي �شامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�شارقة “ اأن يوم زايد للعمل الإن�شاين ميثل حمطة 
“طيب اهلل ثراه” الذي  اآل نهيان  تعك�س عظمة اإجن��ازات القائد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
غدت  حتى  والعاملي  املحلي  ال�شعيدين  على  وا�شحة  ب�شمات  وت��رك  الإن�شاين  العمل  قواعد  اأر�شى 
الإن�شانية. وقال يف  امل�شاعدات واخلدمات  كافة يف تقدمي  العامل  دول  به  تقتدي  الإم��ارات منوذجا 
ت�شريح مبنا�شبة يوم زايد للعمل الإن�شاين .. اإن العمل اخلريي والإن�شاين يف الإمارات اأ�شبح مبداأ 
ن�شتلهمه من روح وروؤية و�شخ�شية الأب املوؤ�ش�س وميثل قيمة اإن�شانية نبيلة و�شلوكا ح�شاريا توؤمن به 
القيادة الر�شيدة وال�شعب وتتوارثه الأجيال لل�شري على خطا القائد املوؤ�ش�س لدولة الإمارات وباين 
وتنميتها  املجتمعات  واإيجابيا يف تطوير  دورا مهما  ولعب  والعطاء  البذل  على  الذي حث  نه�شتها 

وتر�شيخ ثقافة العطاء.

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم برنامج »رم�سان وال�سعوب« ومركز ال�سمحة يختتم فعالياته

خالل اأول جل�سة �سبابية قدموا فيها �سل�سلة من احللول واملقرتحات

»�سورى �سباب ال�سارقة« يطالبون با�ستحداث تطبيق اإماراتي للتبليغ عن حالت التنمر بني الأطفال واليافعني 
�سرورة تخ�سي�س جلان وح�س�س توعوية داخل املدار�س لتعزيز الوعي بخطورة الظاهرة 
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رقم 2019/3910 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : 1- ام كي كي للو�شاطة التجارية  2-مق�شود الرحمن خان 
حممد ا�شرف خان - ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري 
مدفوعة بح�شب عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب  رجوع 
تاريخ  من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   2019/4/1 بتاريخ  اليجار  �شيك 
ن�شر هذا العالن والإ الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/3912 

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1- �شهزاد ار�شد �شيخ للخدمات التنظيف �س ذ م م 2-�شهزاد 
ار�شد �شيخ حممد ار�شد - ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات 
الغري مدفوعة بح�شب عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب  
من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   2019/4/6 بتاريخ  اليجار  �شيك  رج��وع 
ذل��ك ح�شب  امل��اأج��ور  ت��اري��خ ن�شر ه��ذا الع���الن والإ الخ���الء وت�شليمنا 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/3911 

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : بيز هب للتجارة العامة - �س ذ م م  2-جميل احمد حممد 
يعقوب - ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
بح�شب عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك 
اليجار بتاريخ  2019/4/5  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر 
الجراءات  املاأجور ذلك ح�شب  وت�شليمنا  الخ��الء  والإ  الع��الن  هذا 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/3908 

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1- تونكل خلدمات التنظيف �س ذ م م ، 2-جو�شي �شيلي�شتينو 
رامو�س - ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
�شيك  رج��وع  ب�شبب  ا�شتحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  اليجار  بح�شب عقد 
ن�شر  تاريخ  يوما من   )30( 2019/3/11 ومبهلة مدتها  بتاريخ  اليجار 
ذل��ك ح�شب الج���راءات  امل��اأج��ور  ه��ذا الع���الن والإ الخ���الء وت�شليمنا 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/3906 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : 1- ال ان ال للخدمات الفنية - ذ م م  2-�شياد �شليم حممد 
قيمة  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   - اجلن�شية  هندي   - �شليم  جمال 
امل��ت��اأخ��رات ال��غ��ري م��دف��وع��ة بح�شب ع��ق��د الي��ج��ار ل��وج��ود ف���رتة بدون 
ملدة  نف�شه  تلقاء  م��ن  وجت���دده  الي��ج��ار  عقد  ان��ت��ه��اء  ب�شبب  ا�شتحقاق 
والإ  الع���الن  ه��ذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  يوما  ، مبهلة مدتها )30(  ج��دي��دة 
الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/3909 

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : ليمارا التجارية - موؤ�ش�شة فردية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق من تاريخ 2019/1/1  ب�شبب انتهاء 
عقد اليجار  وجتدده من تلقاء نف�شه ملدة جديدة ، مبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�شر هذا الع��الن والإ الخ��الء وت�شليمنا املاأجور ذلك 

ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/3907 

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1- �شركة �شقارة التجارية - ذ م م  2-حممد عا�شف حفيظ 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق من تاريخ 2019/1/1  ب�شبب انتهاء 
عقد اليجار  وجتدده من تلقاء نف�شه ملدة جديدة ، مبهلة مدتها )30( 
املاأجور ذلك  وت�شليمنا  الخ��الء  والإ  الع��الن  ن�شر هذا  تاريخ  يوما من 

ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اإعالن بالن�شر
رقم )2019/3945(

املنذر : الفاخر للنقليات - �س ذم م 
املنذر اليه الأول / ابيلتي لالعمال الكهروميكانيكيه - �س ذ م م 

املنذر اليه الثاين / وائل يو�شف �شلوم - �شوري اجلن�شية - دبي / ديرة 
املو�شوع / طلب اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/88501( 

اإماراتي واملنذر اليه  فاإن املنذر ينذر املنذر اليه بال�شراع ب�شداد مبلغ 100.000 درهم 
تر�شد  جملة  وذل��ك  اجلن�شية  اإم��ارات��ي  دره��م   70.000 مبلغ  ب�شداد  بال�شراع  الثاين 
لهما من مبالغ مالية مع احتفاظهما بحقهما يف التعوي�س الالزم واجلابر ل�شراره 
والفوائد القانونية والتفاقية وذلك خالل 7 ايام من تاريخ ن�شر هذا الخطار منعا 

لتخاذ ايه اجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/301  تنفيذ مدين  
جمهول  خمي�س   فرحان  جوهر  �شامل  م�شعود  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
لالإت�شالت  الإم����ارات  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )12817.19( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/297  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- نورة جا�شم وليد مرخان جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  ق��د 
املبلغ املنفذ به وقدره )5894.56( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/302  تنفيذ مدين  
قانونا  ميثلها   - املطبعية  ل��ل��خ��دم��ات  امل���ه���ارات  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
/ ب�شري اح��م��د ك��ي��زك��وم ب���ادان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)15908.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/300  تنفيذ مدين  
املهري  جمهول  احلريزي  �شعيد  ن�شيب  �شعيد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
لالإت�شالت  الإم����ارات  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )12373.33( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/291  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- علي �شامل عبداهلل احمد املدحاين  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة 
)�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20349.05( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/288  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة عادل �شعيد لتجارة ال�شكراب ذ م م - ميثلها 
قانونا/ عادل �شعيد حممد �شعيد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )18944.93(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/298  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شعيد غامن املا�س عبداهلل  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  ق��د 
املبلغ املنفذ به وقدره )13133.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1921   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- مدار زحل للهواتف - �س ذ م م 2-ماهر م�شطفى 
ال�شعيد  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/خالد علي �شاملني 
بن حدجان وميثله / نا�شر حمد �شهيل عوي�شة اخلييلي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بالت�شامن بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )122241( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 667
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ال�شيخ حممد �شلطان ماجد نا�شر القا�شمي - اإماراتي اجلن�شية 
ح�شتهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�شية  اردين   - نوفل  علي  احمد  خالد  وال�شيد/ 
البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ اينا�س حممد خليل النبتيتي ، اإماراتية اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة 
التجارية امل�شماة )مركز املطورورن للتدريب والتنمية الإدارية ذ م م( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
والتنمية  للتدريب  املطورورن  التجاري مركز  ال�شم  تغيري من  )617906(  مت  رقم  رخ�شة جتارية 
الإدارية - ذ م م مركز املطورورن للتدريب والتنمية الإدارية. - مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة 
ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية.   وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 669

اجلن�شية  الهند   - كانامكولم حممد  عبداملجيب  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اميت  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
كومار �شيتي �شانتارام كودافور �شيتي - الهند اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / ب�شتان 
الكوثر للخياطة والتطريز( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )606536( 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 671

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ اناليت روز �شادراك - هندية اجلن�شية ترغب يف البيع 
مادو�شودانون  �شوجيت  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن 
الرخ�شة )مطعم  اجلن�شية يف  - هندي  كوروب  كري�شنا  بيالى  مادو�شودانون  بيالي 
ركن ال�شعدية( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )755196(.  وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 665

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/علي ابراهيم علي مريزا احلو�شني - الإمارات اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ جا�شم غالم 
عبدالكرمي علي لنقاوي - الإمارات اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة )بدر مويلح للتجارة( 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )617222( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
القت�شادية بال�شارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف 
املذكورة لتباع  العدل  الكاتب  ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  فمن 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3921(

املنذرة / عبدالرحمن حممد طاهر حممد ويل - بوكالة املحامي / ح�شني لوتاه 
املنذر اليه / ميدي�شينا فارم�شي ه 

لذلك نوجه لكم هذا الن��ذار العديل بح�شب وكالتنا عن اجلهة املنذر وبوكالتنا نخطركم وحيث انكم ت�شغلون 
العقار وهو املحل التجاري رقم 1 الواقع �شمن املبنى العائد للمنذر واملقام على قطعة الر�س رقم 373117 من 
امل�شتاأجر  بينكم وبني  اب��رم ما  وان  �شبق  ال��ذي  الباطن  اليجار من  وذل��ك مبوجب عقد  الر�شاء الوىل  ارا�شي 
الأ�شلي وحيث انه وكما تعلمون بان املنذر قد اقام الدعوى رقم 2018/11845/02 جتاري ل�شنة 2018 ايجارات 
بانتهاء مدة  والقا�شي  والقطعي  النهائي  اي�شا حيث �شدر احلكم  امل�شتاأجر ال�شلي ويف مواجهتكم  يف مواجهة 
عقدكم بتاريخ 2019/6/15 لذا اننا ننذركم ب�شرورة قيامكم باخالء العقار مو�شوع النذار بتاريخ 2019/6/15 
القانونية  او امتناعكم عن ذلك �شنقوم باتخاذ كافة الج��راءات  ال�شواغل ويف حال تخلفكم  وت�شليمه خاليا من 
الكفيلة انذار فاإننا ننذركم ب�شرورة قيامكم باخالء العقار مو�شوع النذار بتاريخ 2019/6/15 وت�شليمه خاليا 
من ال�شواغل وحقوق موكلنا ومطالبتكم بكافة التعوي�شات امل�شتحقة قانونا وحتميلكم كافة النفقات وامل�شاريف 

املتعلقة الناجمة عن ذلك
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3932(

املنذر : قلعة الرواد للمقاولت العامة - �س ذ م م 
بوكالة املحامي / ح�شن علي مطر الريامي 

املنذر اليها : �شركة حول العامل لهدم املباين - �س ذ م م  
املو�شوع / انذار عديل بالن�شر 

الف  وثمانون  وخم�س  مائة  اربعة   485.444( مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ابوظبي  بنك  على  �شيكات م�شحوبة  قيمة  وذل���ك  دره���م(  وارب��ع��ون  وارب��ع��ة  م��ائ��ة  وارب��ع��ة 
ال��ت��ج��اري وذل��ك يف خ��الل يف م��دة اق�شاها خم�شة اي��ام م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذا الن���ذار وال 
�شت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ حقها وحتميل املنذر اليها 

بكافة ر�شوم التقا�شي مبا يف ذلك اتعاب املحاماة وكافة احلقوق الخرى لديكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3922(

املنذر :  ارابيان �شنرت )�س ذ م م ( بوكالة املحامي / ح�شني لوتاه 
املنذر اليه / كيه جي �شي انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م )فرع (

نر�شل لكم بالوكالة عن اجلهة املنذرة هذا النذار العديل نطالبكم فيه ب : 
1- املبادرة فورا اىل اإعادة فتح املحل وت�شغيله ح�شب الأ�شول والقانون والتفاق و�شداد غرامة اغالق املحل 

منذ تاريخ 2019/4/22 بواقع 5.000 درهم يوميا 
2- املبادرة فورا اىل اإزالة املل�شق الذي و�شعتموه على واجهة املحل مو�شوع هذا النذار. 

3- املبادرة فورا اىل �شداد كافة املبلغ املحكوم بها مبوجب الدعوى انت الرقم 2019/834 بتاريخ 2019/2/3 
وايه مبالغ اخرى بذمتكم جتاه اجلهة املنذرة. 

كافة  وات��خ��اذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�شفني  �شن�شطر  فاننا  امل��ذك��ورة  الطلبات  اأداء  يف  ف�شلكم  ح��ال  ويف 
الن��ذار مع كل عطل  املنوه عنها هذا  بالطلبات  الزامكم  واملدنية( لطلب  القانونية )اجلزائية  الإج��راءات 
و�شرر مادي ومعنوي احلقتموه للجهة املنذرة ، ا�شافة للفوائد وغرامات التاأخري و�شائر النفقات والر�شوم 

وامل�شاريف الق�شائية واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3915(

املنذر : ح�شن حممد عبدالرحمن خان�شاحب 
املنذر اليهما : جينوفو اإنرتنا�شيونال - رخ�شة خدمات رقم )DMCC-220026(  رقم ال�شجل التجاري 
: )DMCC-64742(  وميثلها املدير / طارق احمد حممد احمد اجلمال  هاتف : 6907079-052  هاتف 
رقم : 2246403-055 رقم مكاين : 3704697400  وعنوانه : امل�شتودع رقم 7B2 الق�شي�س ال�شناعية )1( الر�س 

رقم )347-242(  -  لذلك : 
امل�شتحقة عليها خالل ثالثني يوما من تاريخ  املالية  املتاأخرات  اليها ب�شرورة �شداد كافة  املنذر  املنذر /  يخطر 
ا�شتالمها لهذا الخطار ، على انه ويف حال انق�شاء املدة دون �شداد املبالغ امل�شتحقة وابراء ذمتها منها ف�شيقيم 
دعوى ايجارية امام مركز ف�س املنازعات للمطالبة بف�شخ عقد اليجار واخالئها من املاأجور والزامها ب�شداد كافة 
املتاأخرات امل�شتحقة ، و�شداد كافة الر�شوم وامل�شاريف وت�شليم ما يثبت براءة ذمتها من اي مبالغ م�شتحقة لهيئة 
كهرباء ومياه دبي وملوؤ�ش�شة دبي العقارية ولأي جهة كانت حتى الخالء التام تطبيقا للمادة )22( من القانون 
رقم )33( ل�شنة 2008 م ب�شاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�شتاأجري العقارات يف اإمارة دبي. كما يخطر املنذر/ 

املنذر اليها بانه يحملها جميع ال�شرار املادية املرتتبة على عدم الوفاء بالتزاماتها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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السبت    25   مايو    2019  م   -   العـدد  12640  
Saturday   25   May   2019  -  Issue No   1264012

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/289  تنفيذ مدين  
جمهول  العامري  بالكيله  حممد  �شعيد  �شهيل  �شده/1-  املنفذ  اىل 
لالإت�شالت  الإم����ارات  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )12593.38( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/307  تنفيذ مدين  
بايانو  جمهول  ب��اج��ان  ي��ادي��ال  ���ش��ده/1- مايكل ج��ون  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�شركة الإم��ارات لالإت�شالت  حمل القامة مبا ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  )�����س.م.ع(   املتكاملة 
درهم   )33504.26( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/306  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��م��د ع��دن��ان ع��ب��دامل��ج��ي��د  جم��ه��ول حمل 
لالإت�شالت  الإم������ارات  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ش��رك��ة  ط��ال��ب  ان  الق���ام���ة مب��ا 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  )�����س.م.ع(   املتكاملة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7292.28( درهم اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/320  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- بروفيمان منطقة حرة - ذ م م يف التعاقد بادالم 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �شريكانث  جاياكومار 

�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال���زام���ك  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان  التنفيذ  )7902.05( درهم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/296  تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  يو�شف   حممد  ا�شتخار  اوي�����س  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة 
)�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
املبلغ املنفذ به وقدره )7945.54( درهم اىل طالب التنفيذ او  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/323  تنفيذ مدين  
وميثلها   - ت��ي  ال  ج��ي  �شوليو�شنز  بيزن�س  اوم���ا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قانونا/بريتام دهرياج لل �شورو - جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10161.53(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/303  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- حممد عثمان غالم م�شطفى خان  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة 
)�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
املبلغ املنفذ به وقدره )9694.86( درهم اىل طالب التنفيذ او  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/329  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شيد يحيى �شيد حممد جمهول حمل القامة 
املتكاملة  ل��الإت�����ش��الت  الإم�����ارات  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د  )�������س.م.ع( 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10860.42( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/293  تنفيذ مدين  
جمهول  البلو�شي   كرمك  عبيد  احمد  خديجة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
لالإت�شالت  الإم����ارات  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
به وق��دره )7974.65( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/322  تنفيذ مدين  
جمهول  املي�شري   ف�شل  ح�شني  خالد  اخل�شر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
لالإت�شالت  الإم����ارات  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )14719.09( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/304  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- غزل لل�شيانة العامة - ذ م م ميثلها قانونا : هناء 
التنفيذ/�شركة  �شوكت الغره  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  )�����س.م.ع(   املتكاملة  لالإت�شالت  الإم���ارات 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)17387.79( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/325  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- حميد حممد �شعيد �شامل الرميثي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة 
)�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14515( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/308  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- عبدال�شالم حمزة كالتيل كالتيل  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة 
)�س.م.ع(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
املبلغ املنفذ به وقدره )7984.18( درهم اىل طالب التنفيذ او  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/321  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شاه زيب خان للخدمات الفنية - �س ذ م م - ميثلها 
يف التعاقد �شاه زيب خالد حممود خان  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6978.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/305  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- هدى مو�شى على جنف جمهول حمل القامة 
املتكاملة  ل��الإت�����ش��الت  الإم�����ارات  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  )�������س.م.ع(  
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6854.37( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/330  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- حازم وليد الك�شريي  جمهول حمل القامة 
املتكاملة  ل��الإت�����ش��الت  الإم�����ارات  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  )�������س.م.ع(  
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16367.72( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1624  تنفيذ جتاري 

ذ.م.م  ح��رة  منطقة   - ميديا  اك�س  ال  اف  �شي  اي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شتارز ميديا ذ.م.م قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12603834.87( وق��دره 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/1871  تنفيذ جتاري 

ان طالب  القامة مبا  ك��الك جمهول حمل  ادوي��ن  املنفذ �شده/1-جلني  اىل 
ذ.م.م  ح��رة  منطقة  د�شرتيبيو�شن  ان��د  ماركيتنج  �شي  بي  اي��ه  التنفيذ/�شركة 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  الب�شطي   خليفة  لح��ج  خليفة  �شاحلة   / وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5195( درهم 
من  ك�شريك  �شده  امل�شتاأنف  -ف�شل   2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة  امل�شتاأنف.  وعليه فان  ال�شركة 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا 

العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2896  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  علي  ال  علي  ح�شن  منى  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2018/12/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�شركة  ال���ش��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  ل�شالح/م�شرف  اع���اله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى 
م�شاهمة عامة بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )49035( درهم 
وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات �شاملة اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3504  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ظالل ال�شحاب للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام  قد  ال�شامي  عبداحلميد  ر�شا  /عبدالرحمن  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
 28965( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB192924447AE:ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2019/6/11 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3507  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ظالل ال�شحاب للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام  قد  �شم�س  املدعي /وحيد عبداملنعم ح�شني م�شطفى  ان  القامة مبا 
 32965( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم 
الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   MB192923797AE:ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2019/6/17 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3468  عمايل جزئي

جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال�شحاب  1-ظ���الل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  املر�شى  ال�شيد  ح�شني  /يا�شر  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23215 درهم( 
درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB192923814AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.30 ال�شاعة   2019/6/11
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1317  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- احل�شارة للخدمات الفنية �س ذ م م   جمهول حمل 
عليك  اأق��ام   قد  عبدالغفور   التنفيذ/عبداحلق  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17421(
مبلغ )1435( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/1263  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- حممد علي لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة 
ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عابد ح�شني خمي�شه 
خان  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )8105( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )800( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

قالت متحدثة با�شم احلكومة الأملانية اأم�س اجلمعة اإن زيارة وزير 
قبل فرتة  األغيت  التي  بومبيو لرلني،  مايك  الأمريكي  اخلارجية 
 31 وجيزة للغاية من موعدها املقرر، حتدد لها موعد جديد يوم 

مايو- اأيار.
وكان من املقرر اأن يزور بومبيو اأملانيا لإجراء حمادثات مع امل�شت�شارة 
اأجنيال مريكل يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري. لكن الزيارة األغيت 

يف اللحظة الأخرية ب�شبب زيارة مل يعلن عنها م�شبقا للعراق.
يتعني  اأن��ه  على  امل��ح��ادث��ات  يف  �شت�شدد  مريكل  اإن  املتحدثة  وق��ال��ت 
اإي��ران ب�شاأن برناجمها النووي ودوره��ا يف ال�شرق  حل التوترات مع 

الأو�شط على نحو �شلمي

 
اتهاما جنائيا �شد موؤ�ش�س   17 العدل الأمريكية عن  ك�شفت وزارة 
القانون  من  �شند  دون  ن�شر  اإن��ه  قائلة  اأ���ش��اجن،  جوليان  ويكيليك�س 
الع�شكرية  امل��خ��اب��رات  حمللة  و�شاعد  وت��اآم��ر  �شرية  م�شادر  اأ�شماء 

ال�شابقة ت�شيل�شي مانينج يف احل�شول على معلومات �شرية.
تاأتي لئحة التهام اجلديدة بعد اأكرث قليال من �شهر على توجيه 

وزارة العدل اتهاما جنائيا لأ�شاجن يف ق�شية اأ�شيق نطاقا.
بالتاآمر مع مانينج للدخول  اتهامات  الأم��ر  ب��ادئ  اأ�شاجن يف  وواج��ه 
على جهاز كمبيوتر حكومي يف اإطار ت�شريب ويكيليك�س عام 2010 
يف  احلربني  ب�شاأن  الأمريكية  الع�شكرية  التقارير  من  الآلف  مئات 
اأفغان�شتان والعراق. ويواجه اأ�شاجن الآن 18 اتهاما وقد يحكم عليه 
بال�شجن لعدة عقود اإذا اأدين. وقال باري بولك وهو حمام اأمريكي 
خطورة  م��دى  تظهر  امل�شبوقة  غري  التهامات  “هذه  اأ���ش��اجن  ميثل 
م�شاعيهم  يف  ال�شحفيني  كل  على  جنائيا  اأ�شاجن  جوليان  مالحقة 
اأفعال احلكومة الأمريكية«. وقالت وزارة  لطالع الراأي العام على 
اأ�شاجن مل ي�شاعد مانينج وي�شجعها على �شرقة معلومات  اإن  العدل 
وعراقيون  اأفغان  منها  ب�شرية  م�شادر  عر�س  لكنه  فح�شب،  �شرية 
الإن�شان ومعار�شون  و�شحفيون ورجال دين ومدافعون عن حقوق 
م�شوؤولو  وقال  هوياتهم.  بك�شف  للخطر  قمعية  لأنظمة  �شيا�شيون 
اأ�شاجن عدم  اإن وزارة اخلارجية نا�شدت  اإنفاذ القانون يوم اخلمي�س 

ن�شر هويات هذه امل�شادر لكن ويكيليك�س جتاهلت املنا�شدة.

 
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اأم�س اأن رئي�س الوزراء �شينزو 
اآبي يبحث زيارة اإيران قريبا رمبا يف منت�شف يونيو حزيران، وذلك 
التوتر بني طهران ووا�شنطن.  ال��دويل من تزايد  القلق  مع تنامي 
اأ�شبوع من زي��ارة وزي��ر اخلارجية الإي��راين حممد  النباأ بعد  وياأتي 
جواد ظريف لليابان واجتماعه مع اآبي ووزير اخلارجية تارو كونو. 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اإن من املرجح اأن يبحث اآبي زيارته 
يبداأ  ال��ذي  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  مع  لإي��ران  املحتملة 
نتائج  على  النهائي  القرار  يعتمد  وقد  ال�شبت،  اليوم  لليابان  زي��ارة 

الجتماع. ومل يزر اأي رئي�س وزراء ياباين اإيران منذ عام 1978.
وخالل زيارته اليابان قال ظريف اإن اإيران ملتزمة بتعهداتها يف 

الريطانية  للحكومة  ماي  ترييزا  رئا�شة  اأن  اأم�س  الكرملني  اأعلن 
“كانت فرتة �شعبة جدا” يف العالقات الثنائية بني البلدين.

وقال دميرتي بي�شكوف املتحدث با�شم الرئي�س الرو�شي فالدميري 
فرتة  خ��الل  ج��اءت  للحكومة  م��اي  “رئا�شة  اإن  لل�شحافيني  بوتني 
ميكنني  ل  “لال�شف  واأ���ش��اف  الثنائية”.  عالقاتنا  يف  ج��دا  �شعبة 
رو�شيا  بني  الثنائية  العالقات  تطوير  يف  �شاهم  �شيء  اأي  اأتذكر  اأن 
ان  قائال  ذاتها  بحد  ال�شتقالة  على  التعليق  ورف�س  وبريطانيا«. 
رو�شيا “تتابع بانتباه �شديد كل العمليات املرتبطة بريك�شت والتي 
الحتاد  يف  الو�شع  على  اأي�شا  وامن��ا  بريطانيا  على  فقط  ت��وؤث��ر  ل 
الوروبي«. وقال بي�شكوف “لدينا م�شلحة يف اأن يكون لدينا �شريك 
م�شتقر” م��ذك��را ب���ان الحت����اد الوروب�����ي ه��و اك���ر ���ش��ري��ك جتاري 
الك�شندر  لرو�شيا. والتوتر بني رو�شيا وبريطانيا ت�شاعد منذ وفاة 
العام  يف  بالبولونيوم  م�شموما  ال�شابق  الرو�شي  العميل  ليتفيننكو 
يف  امل�شوؤولية  رو�شيا  بريطاين  قا�س  وحمل  بريطانيا.  يف   2006

هذه الق�شية.

عوا�صم

برلني

وا�شنطن

طوكيو

مو�شكو

تقول مو�سكو ودم�سق اإن اأنقرة مل تنفذ وعودها 

�سوريا تتجه اإىل جولت جديدة من العنف 

حملة دموية ا�ستمرت ملدة 30 عامًا 

ما�سي تركيا وحا�سرها املظلم.. يف اإ�سدار جديد
•• عوا�صم-وكاالت:

وخالل اإحياء الذكرى  يف نهاية �شهر اأبريل “ني�شان”، 
الكني�شت  يف  اأع�شاء  كرر  الأرمنية،  للمذبحة  ال�شنوية 
الإ�شرائيلي مطالبتهم باعرتاف ر�شمي مبذبحة نفذتها 
ثالث حكومات تركية متعاقبة، يف بداية القرن املا�شي.  
عن  م�شتقل،  اإ�شرائيلي  �شحفي  في�شر،  يوكانان  ونقل 
واأبي�س”  “اأزرق  لتحالف  م�شارك  زعيم  لبيد،  يائري 
ثاين اأكر حزب �شيا�شي يف اإ�شرائيل قوله: “اآن الأوان 
كي تعرتف اإ�شرائيل مبذبحة ال�شعب الأرمني، واأن تكف 

عن الر�شوخ لل�شغط الرتكي«. 
م�شوؤولية  ع��ات��ق��ن��ا  ع��ل��ى  “نحمل  ت��وي��رت:  ع��ل��ى  وك��ت��ب 
اأخالقية وتاريخية لكي نتذكر املذبحة، ولندعم حركة 

وينطبق ذلك على جميع الدول«.  ِ”ل من جديد”. 
لمتناع  اليوم”،  “اإ�شرائيل  �شحيفة  يف  في�شر،  واأ���ش��ار 
اإ����ش���رائ���ي���ل، ح��ت��ى ه���ذا ال���ي���وم، ع���ن الع������رتاف ر�شمياً 
الرتكية،  احلكومة  ا�شتعداء  خ�شية  الأرمنية  باملذبحة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف جل�شة  ال��ل��ج��ن��ة  اأج����رت����ه  ت�����ش��وي��ت  رغ����م 
لعرتاف  يدعو   ،2016 اأغ�شط�س)اآب(  يف  للكني�شت، 

ر�شمي اإ�شرائيلي باملجزرة.
ويلفت كاتب املقال لإنكار الزعيم الرتكي احلايل رجب 
املذبحة،  ب�شاأن  الأرم��ن��ي  الدع���اء  ب�شدة  اأردوغ���ان  طيب 
ق�شري  وت��رح��ي��ل  ج��م��اع��ي  ق��ت��ل  عمليات  �شملت  وال��ت��ي 
لقرابة مليوين م�شيحي من قبل الأتراك العثمانيني، 
و����ش���واه���م م���ن امل�����ش��ل��م��ني خ����الل م����دة ث��الث��ني عاماً) 

.)  1924 – 1894
اإن طاغية تركيا ينتقد ب�شورة روتينية  ويقول الكاتب 
عن  الك�شف  على  ي��ت��ج��روؤون  اأجنبية  ح��ك��وم��ات  زع��م��اء 
حقيقة ما�شي تركيا الأ�شود، ويف نهاية اأبريل)ني�شان( 
انتقد ب�شدة الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون ب�شبب 
اعرتافه باملجزرة الأرمنية. وي�شري لن�شمام فرن�شا، يف 
عام 2001، اإىل حكومات 30 دولة اأخرى يف العرتاف 

اأي�شاً حوايل ثالثة ماليني  اإدل��ب، ولكن يف املحافظة  يف 
مدين نزحوا على الأقل مرة واحدة. وتقدر الأمم املتحدة 
مرة  ال��ف��رار  اإىل  ا���ش��ط��روا  منهم  ن�شمة  األ���ف   180 اأن 

اأخرى. 
بالفعل  وال�شورية  الرو�شية  اجلوية  ال��غ��ارات  وت�شتهدف 
ل��وك��وك من�شق  م���ارك  وق��د ح��ذر  وامل���دار����س،  امل�شت�شفيات 
ال�شوؤون الإن�شانية لالأمم املتحدة من اأن الهجوم الع�شكري 
ال�شامل �شيقود اإىل اأ�شواأ ماأ�شاة اإن�شانية يف القرن احلادي 

والع�شرين. 
الرئي�س  ينتهجه  ال��ذي  املتخاذل  املوقف  الكاتب  وينتقد 
الرتكي رجب طيب اأردوغان اإزاء املاأ�شاة الو�شيكة لإدلب، 
والكثريين يف تركيا، حليفة  اأردوغ��ان  اإىل غ�شب  م�شرياً 
ال��ن��ات��و، م���ن اع��ت��م��اد ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا على 
املقاتلني الأكراد يف حملتهم �شد داع�س. وترتبط وحدات 
الغطاء  من  بدعم  ت�شيطر،  التي  الكردية  ال�شعب  حماية 
ربع  )ق��راب��ة  �شوريا  �شرق  �شمال  الأم��ري��ك��ي، على  اجل��وي 
ال��ب��الد ب��ال��ق��رب م��ن احل����دود ال��رتك��ي��ة(، ب��ح��زب العمال 
الكرد�شتاين املحظور يف تركيا، الأمر الذي تعتره اأنقرة 

تهديداً وجودياً. 

•• لندن-وكاالت:

حذر الكاتب ديفيد غاردنر، يف مقال ب�شحيفة “فاينن�شال 
تاميز” الريطانية، من اندلع جولت جديدة من العنف 
اإدل��ب هجوماً  املعار�شة يف  يواجه معقل  �شوريا؛ حيث  يف 

من قوات الأ�شد مب�شاعدة رو�شيا وتركيا. 
اإزاء  ال��دويل  القلق  اأن��ه على الرغم تزايد  وي��رى غ��اردن��ر 
ن�شبت يف اخلليج بني  التي  الهاوية اخلطرية  لعبة حافة 
الوليات املتحدة واإي��ران، اإل اأن �شوريا )التي من املتوقع 
البلدين( ت�شتعل من  املواجهة بني  اأر�شها  اأن ت�شهد على 

جديد. 
وُي�شري الكاتب اإىل اأن رو�شيا ت�شتخدم الغارات اجلوية منذ 
�شهر من اأجل اف�شاح املجال لدخول قوات نظام الأ�شد اإىل 
جنوب حمافظة اإدلب، املعقل الأخري للمعار�شة يف �شمال 
تركيا ووكالوؤها  ب��داأت  ال�شهر،  �شوريا. وخالل هذا  غرب 
من القوات املحلية يف التحرك �شرقاً من اجليبني اللذين 
ب�����ش��وري��ا، يف  ال��غ��رب��ي  ال�����ش��م��ال  اأن��ق��رة يف  عليهما  ت�شيطر 
ال�شورية  الكردية  امليلي�شيات  �شد  امل�شتمرة  حملتها  اإط��ار 
التي جنحت يف حماربة داع�س بدعم من القوات اجلوية 
للتخلي  الآن  ت�شتعد  وا�شنطن  اأن  يبدو  ولكن  الأمريكية، 

عنها. 
وب��ح�����ش��ب ال��ك��ات��ب، ف���اإن الأك�����راد ل��ي�����ش��وا وح��ده��م الذين 
ي�شعرون بالرتباك؛ فقد وعد الرئي�س الأمريكي دونالد 
بينما  ���ش��وري��ا،  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وات  ب�شحب  ت��رام��ب 
اإي��ران وقواتها  تعهد وزير خارجيته مايك بومبيو بطرد 

وميلي�شياتها من �شوريا. 
يف  �شقط  القاتلة  احل��رب  من  �شنوات  ثماين  م��دى  وعلى 
�شكان  ن�شف  وت�����ش��رد  ف�شاًل  قتيل  مليون  ن�شف  ���ش��وري��ا 
جديدة  لنوبات  جديد  من  ت�شتعد  لالأ�شف  والآن  البالد، 
من العنف رمبا تكون مروعة، ل�شيما يف اإدلب التي كانت 
ال�شوري  الرئي�س  �شد  انتف�شت  التي  امل��دن  اأوىل  اإح��دى 

ب�شار الأ�شد يف عام 2011. 

وا�شتعاد نظام الأ�شد ال�شيطرة على اإدلب يف عام 2012، 
ول��ك��ن حت��ال��ف��اً م���ن امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات الإ���ش��الم��ي��ة مت��ك��ن من 
باأن  رو���ش��ي��ا  واقتنعت   ،2015 ع��ام  يف  عليها  ال�شتيالء 
اإذا مل تلتزم قواتها  �شقوط نظام الأ�شد �شيكون حمتوماً 
امليلي�شيات  اجلوية بدعم قوات نظام الأ�شد وحلفائه من 
حتول  وطهران  مو�شكو  دعم  وبف�شل  اإيرانياً.   املدعومة 
واحدة  اإدل��ب  باتت  املا�شي  العام  ويف  الأ���ش��د،  ل�شالح  امل��د 
رو�شيا  ابتكرتها  ال��ت��ي  الت�شعيد”  “خف�س  مناطق  م��ن 
اإي�����ران وت��رك��ي��ا ال��ت��ي ع��م��دت اإىل تغيري  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع 
اأولوياتها يف �شوريا من حماولة الإطاحة بنظام الأ�شد اإىل 
الأك��راد؛ خوفاً  الإقليمي اجلديد حلقوق  الرت�شيخ  وقف 
الكرد�شتاين يف  العمال  ارتباطه بتمرد حزب  من احتمال 

جنوب �شرق تركيا. 
قوية  لت��زال  املعار�شة  مقاومة  “كانت  الكاتب:  وي�شيف 
اأقلية نظام الأ�شد التي كانت  يف تلك املناطق الأرب��ع �شد 
للتنف�س.  م�شاحة  اإىل  وحتتاج  الب�شرية  القوة  اإىل  تفتقر 
التوت  ورق��ة  مبثابة  الت�شعيد”  “خف�س  مناطق  وباتت 
الأ�شد  ل��ق��وات  ال��ري��ة  الهجمات  لتغطية  الدبلوما�شية 
وال�شربات  اهلل  ح��زب  مثل  لإي���ران  امل��وال��ي��ة  وميلي�شياته 

اجلوية للطائرات الرو�شية«. 
وكذلك  امل��ع��ار���ش��ة  مقاتلي  بقية  الهجمات  ه��ذه  ودف��ع��ت 
اإىل اجلنوب، حيث  الناجني من درعا  املدنيني  الالجئني 
ال�شرقي  الغوطة  اإىل جيب  الأ�شد،  النتفا�شة �شد  ب��داأت 
الذي يهدد دم�شق، و�شوًل اإىل اإدلب، التي ي�شفها �شريغي 
“اآخر مرتع  ب��اأن��ه��ا  ال��رو���ش��ي  لف����روف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

لالإرهابيني يف �شوريا«. 
وي��ع��ت��ر ال��ك��ات��ب اأن الأم����ر ك���ان م�����ش��األ��ة وق���ت ف��ق��ط قبل 
اإعادة جدولة الهجوم على اإدلب الذي مت تاأجيله يف �شهر 
ودم�شق  مو�شكو  ت��ق��ول  حيث  امل��ا���ش��ي،  ���ش��ب��ت��م��ر)اأي��ل��ول( 
هيئة  جماح  بكبح  تتعلق  التي  وعودها  تنفذ  مل  اأنقرة  اأن 

حترير ال�شام وجبهة الن�شرة.
ولدى هيئة حترير ال�شام ما ل يقل عن 30 األف مقاتل 

دموية ا�شتمرت ملدة 30 عاماً، وت�شببت ب�شبه انقرا�س 
تلك الطائفة امل�شيحية يف البالد. 

الروفو�شور  وزميله  موري�س  بيني  الروف�شور  ون�شر 
درور زائيفي، من جامعة بن غوريون يف �شحراء النقب، 
عاماً:  ث��الث��ني  طيلة  اإب����ادة  “حرب  اجل��دي��د:  كتابهما 

.« تدمري تركيا لأقلياتها امل�شيحية 1894-1924 
وقدم موري�س وزائيفي يف كتابهما دلياًل على اأن حرب 
الإب��ادة الفعلية التي متت يف عامي 2015 و 1916، 
ا�شتمرت نحو  اأط��ول  ا�شتئ�شال  “فرتة  كانت ج��زءاً من 

30 عاماً«.
وح�شب كاتب املقال: “بحث العاملان عر مواد اأر�شيفية 

بامل�شوؤولية الرتكية عن اإبادة و�شواها من فظائع حلقت 
“يوم  تخ�شي�س  م��اك��رون  ق��رر  وم��وؤخ��راً،  مب�شيحيني. 

وطني لإحياء ذكرى الإبادة اجلماعية بحق الأرمن«. 
وقال اأردوغان اأمام ح�شد من اأن�شاره اإنه على ماكرون 
فرن�شا  اأن  وزع����م  �شيا�شاته”،  يف  ���ش��ادق��اً  ي��ك��ون  “اأن 
ارتكبت “جمازر” خالل احلقبة ال�شتعمارية. واأَ�شاف 
اإي�شال ر�شالة اإىل  “�شيد ماكرون، لن ينقذك  حمذراً: 
وي�شري كاتب  700.000 اأرمني يقيمون يف فرن�شا”. 
امل��ق��ال خل���الف ب���داأ م��ن��ذ ع��ق��ود ب�����ش��اأن ه���ذا اجل���زء من 
اأجريا  اإ�شرائيليني  املظلم. ولكن موؤرخني  تركيا  تاريخ 
بحثاً علمياً وقدما اأدلة دامغة تثبت تنفيذ تركيا حملة 

وينوه الكاتب اإىل اأنه يف اأواخر عام 2016، اتخذت تركيا 
ال�شورية؛ حيث  �شاعد على تغيري جم��رى احل��رب  ق��راراً 
من  لها  املوالية  ال�شورية  املعار�شة  ق��وات  ب�شحب  قامت 
ال�شوريني  اأول توغل �شد الأك��راد  الدفاع عن حلب ل�شن 
اأن  وي��ب��دو  ال��ف��رات(.  درع  )عملية  �شوريا  غ��رب  �شمال  يف 
اإدلب  حول  رو�شيا  مع  تركيا  اأبرمتها  التي  ال�شفقة  هذه 
يف العام املا�شي كانت مقابل موافقة مو�شكو على عملية 
غ�شن الزيتون اأو الغزو الرتكي لعفرين، الإقليم الكردي 

يف �شمال غرب �شوريا. 
اإىل موافقة  ك��ان بحاجة  اأردوغ���ان  اأن  املقال  وي��رى كاتب 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني على �شيا�شته اجلديدة 
امل��ع��ادي��ة ل��الأك��راد داخ���ل ���ش��وري��ا، ويف ���ش��وء ذل��ك ي��ب��دو اأن 
ال�شنية يف مقابل  اإدل��ب واملعار�شة  تركيا تغ�شل يدها من 

اإطالق يدها �شد الأكراد.
ترامب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ب���اأن  امل��ق��ال  ويختتم 
يكتفى مب��وق��ف امل��ت��ف��رج ف��ق��ط، وع��ل��ى الأرج����ح اأن اأوروب���ا 
اأزمة هجرة  اأنها قد تواجه  غائبة عن امل�شهد متاماً رغم 
جديدة ب�شبب موجات جديدة من الالجئني �شماًل ب�شبب 

ال�شراعات، اأما �شوريا فهي ل تزال حترتق. 

تركية واأمريكية وبريطانية وفرن�شية، ف�شاًل عن بع�س 
الأملانية  وزارت��ي اخلارجية  ووثائق من  اليونانية  املواد 
امل�شيحيني  اأن  بنتيجة  – املجرية، وخرجا  والنم�شاوية 
الأرمن ذكروا احلقيقة عندما زعموا اأن الأتراك قتلوا 

قرابة ن�شف اأجدادهم وطردوا الباقني«. 
وح�شب الأ�شتاذين يف جامعة بن غوريون، تتحمل ثالث 
حكومات تركية، منها حكومة اأتاتورك، م�شوؤولية طرد 
ما بني 1.2 اإىل 2 مليون م�شيحي هرب معظمهم اإىل 
اأردوغان  مزاعم  وزائيفي  موري�س  ي�شدق  ول  اليونان. 
خالل  قا�شية  “ظروف  نتيجة  ق�شوا  امل�شيحيني  ب��اأن 

احلرب العاملية الأوىل«. 
واأ�شار الكاتبان اإىل اأنه اإىل جانب عمليات قتل جماعي، 
على  واأج���رن  واختطفن  امل�شيحيات،  اآلف  اغت�شبت 

التحول اإىل الإ�شالم. 
حلب  مثل  بعيدة  اأ���ش��واق  يف  اختطفن  م��ن  بيع  مت  كما 

ودم�شق وبغداد، كما فعل موؤخراً تنظيم داع�س.
وكتب موري�س وزائيفي يف ختام مقالة ن�شرته �شحيفة 
“وول �شرتيت جورنال”، يوم اجلمعة املا�شي: “اعرتف 
بفظائع  طويل  وق��ت  منذ  الأمل��ان��ي��ة  واحلكومة  ال�شعب 
ال���راي���خ ال��ث��ال��ث، وق���دم���وا ت��ع��وي�����ش��ات م��ال��ي��ة، وعروا 
ع��ن ب��ال��غ ندمهم وت����روؤوا م��ن ال��ن��ازي��ة. ول��ك��ن جميع 
احلكومات الرتكية وا�شلت منذ عام 1924، اإىل جانب 

معظم الأتراك، اإنكار التاريخ املوؤمل الذي ك�شفنا عنه«.
كتاب  ن�شر  ب��ع��د  ال�شمت  اأردوغ������ان  ح��ك��وم��ة  وال��ت��زم��ت 
م��وري�����س وزائ��ي��ف��ي، وت��وا���ش��ل ان��ت��ق��اد اإ���ش��رائ��ي��ل ب�شاأن 
�شكنية  م��ن��اط��ق  ي��ه��اج��م��ون  فل�شطينيني  م��ع  تعاملها 

اإ�شرائيلية ب�شواريخهم وبالوناتهم احلارقة. 
رئي�س  ال��رتك��ي  الطاغية  و���ش��ف  الأخ����رية،  الآون����ة  ويف 
“ظامل  ب��اأن��ه  نتانياهو  بنيامني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء 
ي�شتمتع باإرهاب الدولة«.  وح�شب الكاتب، يقول منتقدو 
اأردوغان باأنه اأعاد تركيا “اإىل بداياتها” وحول البالد 

اإىل” ديكتاتورية حتفل بفرق املوت والرعب«. 

خفر ال�سواحل الليبي ينقذ 290 مهاجرا 
 •• طرابل�س-رويرتز:

قال متحدث با�شم قوات البحرية الليبية اإن خفر ال�شواحل اأنقذ 290 مهاجرا كانوا متعلقني بقوارب 
النطالق  نقطة  هو  لليبيا  الغربي  وال�شاحل  العا�شمة طرابل�س.  قرب  اأم�س يف عمليتني  مطاطية 
اإىل  للو�شول  ي�شعون  والذين  والفقر يف بالدهم  الفارين من احل��روب  املهاجرين  الرئي�شية لآلف 
�شواطئ اإيطاليا. وقال اأيوب قا�شم املتحدث با�شم القوات البحرية لرويرتز اإن �شفينة خفر ال�شواحل 
اأنقذت 87 مهاجرا على منت قارب مطاطي قبالة بلدة القرة بوللي على بعد 50 كيلومرتا �شرقي 
اأخرى  جمموعة  انقاذ  ج��رى  اأن��ه  واأ���ش��اف  الليبية.  البحرية  من  ج��زء  ال�شواحل  وخفر   . طرابل�س 
160 كيلومرتا �شرقي  بلدة تبعد  203 مهاجرين من زورق��ني مطاطيني قبالة زلينت وهي  من 
مت  واملتك�شرة.  املتهالكة  بالقوارب  متم�شكني  وج��دوا  �شرعيني  الغري  “املهاجرون  وق��ال  العا�شمة. 
انقاذهم من قبل دوريات خفر ال�شواحل يف قاربني خمتلفني«. وذكر اأن املهاجرين �شلموا اإىل جهاز 

مكافحة الهجرة غري ال�شرعية بعد اإنزالهم يف مدينتني هما اخلم�س وجنزور.

ووت�س”  رايت�س  “هيومن  منظمات  ق��ال��ت  م�شرتك،  ب��ي��ان  ويف 
القانونية”  و”املفكرة  الإن�شان”  حل��ق��وق  اللبناين  و”املركز 
و”رواد احلقوق” و”مركز و�شول حلقوق الإن�شان” اإن “لبنان 
عند و�شولهم  الأقل”  على  �شورياً   16 باإجراءات موجزة  ل  رحىّ
اىل املطار يف 26 ني�شان-اأبريل. وذكرت اأن “خم�شة منهم على 
 13 “اأعرب  بينما  لدى مفو�شية الالجئني  الأق��ل م�شجلون” 
حال  يف  واملالحقة  التعذيب  من  خوفهم  عن  الأق��ل  على  منهم 
مُيَنحوا  مل  ذل��ك  رغ��م  ان��ه  واأو���ش��ح��ت  �شوريا”.  اإىل  اإع��ادت��ه��م 
اأو العرتا�س على ترحيلهم  اللجوء  فعلية لطلب  “اأي فر�شة 
الوطن«.  اإىل  “عودة طوعية  ا�شتمارات  توقيع  اأٌج��روا على  بل 
رايت�س  هيومن  يف  بالإنابة  الأو�شط  ال�شرق  ق�شم  مدير  وقالت 

•• بريوت-اأ ف ب:

ووت�س  راي��ت�����س  هيومن  بينها  حقوقية  منظمات  خم�س  ن���ددت 
16 �شورياً على الأق��ل من مطار ب��ريوت خالل  برتحيل لبنان 
منهم  ع�����دداً  اأن  رغ���م  “موجزة”،  اإج�������راءات  ب��ع��د  واح����د  ي���وم 
اإىل بالدهم.  اإعادتهم  واأب��دوا خ�شيتهم من  م�شجلون كالجئني 
ون�شف مليون لجئ  وجود نحو مليون  راهناً  ال�شلطات  وتقدر 
�شوري، بينما تفيد بيانات املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني عن 
مطالبتهم  لبنانيون  م�شوؤولون  ويكرر  مليون.  من  اأق��ل  وج��ود 
مناطق  يف  احل��رب  انتهاء  بحجة  بالدهم  اإىل  ال�شوريني  باإعادة 
الأخريين.  العامني  خ��الل  ال�شورية  احلكومة  ا�شتعادتها  ع��دة 

ووت�����س مل��ا ف��ق��ي��ه “على ال�����ش��ل��ط��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع���دم ت��رح��ي��ل اأي 
�شخ�س اإىل �شوريا بدون اأن تتيح لهم اأوًل فر�شة عادلة للدفاع 
�شهم خلطر فعلي  تعرىّ للحماية، و�شمان عدم  لإثبات حاجتهم 
اأن لبنان ب�شفته  اأو التعذيب«. و�شدد التقرير على  بال�شطهاد 
اأو  يعيد  ب��األ  “ُملزم  التعذيب”،  مناه�شة  “اتفاقية  يف  طرفاً 
ي�شلىّم اأي �شخ�س يف حال وجود اأ�شباب وجيهة ت�شري اإىل اأنه قد 
اأي�شاً مببداأ  “ملزم  اأنه  كما  للتعذيب”،  التعر�س  يواجه خطر 
القانون الدويل الُعريف يف عدم الإعادة الق�شرية«. ونقلت و�شائل 
ال��ذي يبقي  الأع��ل��ى،  الدفاع  اأن جمل�س  اإع��الم حملية يف لبنان 
�س موؤخراً جهاز الأمن العام اللبناين ترحيل  قراراته �شريىّة، فوىّ

كل �شوري يدخل بطريقة غري �شرعية اإىل البالد.

منظمات حقوقية تنّدد برتحيل �سوريني من مطار بريوت 

بيومانثا  ا�شانكا  امل��دع��و/  فقد 
ابي�شينها  ب���ان���دارا  ���ش��ي��ث��وم��ي��ن��ا 
وي����ج����اي����اب����ال م���ودي���ان�������ش���ي���ال ، 
���ش��ريلن��ك��ا  اجل��ن�����ش��ي��ة - جواز 
 )N6854497( رقم  �شفره 
من يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0588398121

فقدان جواز �سفر

باتري�شيا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
، اوغ���ن���دا   اجلن�شية  ك��ي��زا 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )A 0 0 0 3 9 7 5 4 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0502718287

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و / اي���دل���رت 
الفلبني     ، فاليجو  با�شكوا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC5112285( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0505166136

فقدان جواز �سفر

ف��������ق��������د امل��������دع��������و/اي��������ل��������ني 
الفلبني   ، ال����ون����زو  ع���ب���داهلل 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EC0719120(   يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة  

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/326  تنفيذ مدين  
عبا�س  جم��ه��ول حمل  ح��ي��در حممد خ�شر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
لالإت�شالت  الإم������ارات  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ش��رك��ة  ط��ال��ب  ان  الق���ام���ة مب��ا 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  )�����س.م.ع(  املتكاملة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7437.28( درهم اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/947  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- فوك�س اكرو�س للخدمات الفنية - �س ذ م م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ زك��ا اهلل خ��ان ع��ط��اء اهلل خان 
وميثله / نا�شر حمد �شهيل عوي�شة اخلييلي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22120( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/332  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- حممد �شوهان ملقاولت التك�شية والر�شيات - ميثلها 
بالتعاقد/ حممد ريا�س ميان حممد يو�شف جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  املتكاملة )���س.م.ع(  قد  الإم��ارات لالإت�شالت  التنفيذ/�شركة  طالب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )21672.22( درهم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

القوات الهندية تقتل 
قياديا مت�سددا يف ك�سمري 

•• �رسيناجار-رويرتز:

قالت ال�شرطة اأم�س اإن القوات الهندية قتلت زعيم جماعة تابعة لتنظيم 
القاعدة يف ك�شمري مما اأدى اإىل احتجاجات يف اأجزاء من املنطقة املتنازع 

عليها.
 وذكر �شابط كبري يف ال�شرطة اأن قوات الأمن حا�شرت ذاكر ر�شيد بات  
يف منزل من ثالثة طوابق يف جنوب ك�شمري يف وقت متاأخر الليلة املا�شية 
م�شيفا اأن النريان ا�شتعلت يف املنزل خالل العملية. وقال ال�شابط الذي 
الإعالم  و�شائل  اإىل  باحلديث  لأن��ه غري خم��ول  ا�شمه  ن�شر  ع��دم  طلب 
قواتنا  اأطلقت  النهو�س.  ح��اول  امل��ن��زل  م��ن  احل��ط��ام  نزيل  كنا  “بينما  
النار عليه واأردته قتيال«. وعلى مدار عقود خا�س النف�شاليون �شراعا 
ا�شتقالل  غالبيتهم  اأراد  حيث  ك�شمري  يف  الهندي  احلكم  �شد  م�شلحا 

املنطقة الواقعة يف الهيماليا اأو �شمها اإىل باك�شتان.
اأغلبية  تقطنها  التي  املنطقة  يف  املت�شددين  �شد  حملة  الهند  وكثفت 
م�شلمة منذ هجوم انتحاري يف فراير �شباط اأ�شفر عن مقتل 40 من 
القوات الهندية ودفع بالهند وباك�شتان اإىل �شفا احلرب. وتنفي اإ�شالم 
اباد تقدمي اأي دعم مادي للمت�شددين يف ك�شمري لكنها تقول اإنها تدعم 
واندلعت  م�شريه.  تقرير  يف  ك�شمري  �شعب  ح��ق  ودبلوما�شيا  معنويا 
احتجاجات نظمها اأن�شار بات يف اأجزاء من ك�شمري اأم�س الأول اخلمي�س 
وقال �شابط ال�شرطة اإن هناك تقارير عن مظاهرات . وخ�شية ت�شاعد 
خدمات  وتعليق  امل��دار���س  اإغ��الق  ق��ررت  اإنها  ال�شلطات  قالت  التوترات 
ال��ق��ط��ار يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي وق��ع��ت بها الح��ت��ج��اج��ات. وك���ان ب��ات الزعيم 
احلكم  تقاتل  التي  املت�شددة  اجلماعات  اأك��ر  املجاهدين  حلزب  ال�شابق 
لتنظيم  ال��ولء  واأعلن  م�شتقلة  جماعة  اأ�ش�س  وقد  ك�شمري.  يف  الهندي 

القاعدة عام 2017.

من التفاق الذي اأبرمته اإيران مع القوى العاملية، لتقييد 
القت�شادية  العقوبات  رفع  مقابل  النووي  طهران  برنامج 

املفرو�شة عليها.
كبري  ب�شكل  ال��ت��وت��رات  ح���دة  ا���ش��ت��دت  اجل����اري  ال�شهر  ويف 
الدول  جميع  لتمنع  ال��ع��ق��وب��ات  ن��ط��اق  وا���ش��ن��ط��ن  وو���ش��ع��ت 
امل�شوؤولني  من  ع��دد  واأدىل  الإي���راين.  النفط  ا�شترياد  من 
جون  القومي  الأم���ن  م�شت�شار  راأ���ش��ه��م  وعلى  الأمريكيني 
بتهديدات  م�شت�شهدين  م��ت�����ش��ددة  بت�شريحات  ب��ول��ت��ون، 

اإيرانية للم�شالح الأمريكية.
اإن ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب ن��ف�����ش��ه ن�شر  ب���ل 
هذه  ف�شتكون  القتال  اإي���ران  اأرادت  “اإذا  فيها  ج��اء  تغريدة 
هي النهاية الر�شمية لإي��ران«. وعمدت اإيران اإىل التهوين 
من الت�شريحات املت�شددة وو�شفتها ب� “حرب نف�شية” من 
بع�س  لكن  ل��ل��ح��رب.  م�شتعدة  غ��ري  اأمريكية  اإدارة  ج��ان��ب 
الإيرانيني يقولون اإن التوتر قد يكون له منطقه اخلا�س 

الأمر الذي يزيد احتمال حدوث خطاأ يوؤدي اإىل العنف.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شعبني  طماأنة  اإىل  والأمريكيون  الإيرانيون  القادة  عمد 
متوترة  الأع�����ش��اب  اأن  غ��ري  ل��ل��ح��رب.  ي�شعون  ل  اأن��ه��م  اإىل 
ب�شبب  �شعوبات  يواجهون  الذين  العاديني  الإيرانيني  بني 

ت�شديد العقوبات خ�شية اأن يفلت الزمام.
ويف مقابالت من خارج اإيران عر الهاتف والإنرتنت، و�شف 
ال�شوارع،  يف  ال��داخ��ل  يف  ت��دور  حامية  مناق�شات  اإي��ران��ي��ون 

وعلى و�شائل التوا�شل الجتماعي.
قال نعمة عبداهلل زادة امل�شت�شار القانوين يف �شركة اإيرانية 
نا�شئة لرويرتز اإن احتمال ن�شوب احلرب اأ�شبح الآن مو�شوع 
الأجرة،  �شيارات  ويف  العمل،  اأم��اك��ن  يف  الرئي�شي  النقا�س 
الإيراين  القت�شاد  تدهور  “بخالف  واأ�شاف  واحلافالت. 
اأعتقد اأن اأ�شد الآثار حدة” للمواجهة مع الوليات املتحدة 
“هو احلالة النف�شية لالإيرانيني العاديني. فهم يعانون من 
قدر كبري من التوتر«. وان�شحبت الوليات املتحدة قبل عام 

حلزب  كرئي�شة  من�شبها  من  ا�شتقالتها  م��اي  واأعلنت 
حزيران-يونيو،  من  ال�شابع  يف  وللحكومة  املحافظني 
تنفيذ  من  متكنها  لعدم  ال�شديد  “اأ�شفها  عن  معربة 

بريك�شت«.
وعلىّق احد ابرز املر�شحني خلالفة ماي، وزير اخلارجية 
اإن  ق��ائ��اًل  ا�شتقالتها  على  جون�شون  ب��وري�����س  ال�شابق 

“الأوان قد اآن لإجناز بريك�شت«.
واأكدت املتحدثة با�شم املفو�شية الأوروبية اأن “الرئي�س 
الوزراء  رئي�س  م��ع  عمل  ع��الق��ات  لن�شج  جاهز  يونكر 
اجلديد، اأيا يكن، بدون اأن يوقف حمادثاته مع ترييزا 
ماي«. ورف�س جمل�س النواب الريطاين ثالث مرات 
الت���ف���اق ال����ذي ت��و���ش��ل��ت اإل��ي��ه م���اي م��ع دول الحت���اد 

الأوروبي ال�27 ب�شاأن بريك�شت.

•• بروك�صل-اأ ف ب:

ا�شتقالة  اأن  اأم�س اجلمعة  الأوروبية   املفو�شية  اأعلنت 
تغري  “ل  م���اي  ت��ريي��زا  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال�����وزراء  رئي�شة 
�شيئا” يف موقف الدول ال�27 الأع�شاء ب�شاأن التفاق 

املرم حول خروج بريطانيا من الحتاد الوروبي.
وقالت املتحدثة با�شم رئي�س املفو�شية الوروبية مينا 
اندريفا “�شنحرتم رئي�س الوزراء اجلديد لكن ذلك ل 
الوروبي  املجل�س  اعتمده  ال��ذي  املوقف  يف  �شيئا  يغري 

حول اتفاق خروج” بريطانيا من الحتاد.
علم  يونكر  كلود  ج��ان  املفو�شية  “رئي�س  اأن  واأ�شافت 
ر العمل معها  با�شتقالة ماي ومل يبِد اأي �شرور. لقد قدىّ

وهو يحرتمها ويعترها امراأة �شجاعة«.

اإمكانية  يكن هناك  لأن��ه مل  اأ�شفه  معرا عن  “�شرناقبه عن قرب”،  ترامب  وق��ال 
اإمكانية،  “لو كانت هناك  اأنه  اأي طعن لتاأخري خروجه من ال�شجن. واأكد  لتقدمي 

لفعلت ذلك يف ثانيتني«.
وكان وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتر الإفراج املبكر عن ليند “غري 

قابل للتف�شري وغري معقول«.
“ما زال، كما فهمت، يهدد الوليات املتحدة وما  وقال بومبيو ل�شبكة فوك�س نيوز 
اإىل  اإ�شارة  يف  اأمريكي عظيم”،  ت��ورط فيه يف مقتل  ال��ذي  زال يوؤمن باجلهاد ذات��ه 
جون �شبان اأحد اأفراد وحدة للقوات اخلا�شة التابعة لوكالة ال�شتخبارات املركزية 

)�شي اآي ايه(.
واأ�شر ليند  املولود لعائلة كاثوليكية واعتنق ال�شالم يف �شنوات املراهقة التي اأم�شاها 
بالقرب من �شان فران�شي�شكو يف ولية كاليفورنيا، يف نهاية ت�شرين الثاين -نوفمر 

2001 يف افغان�شتان خالل احلملة التي �شنتها الوليات املتحدة بعد اعتداءات 11 
اأيلول-�شبتمر.

 1998 ال�شابعة ع�شرة، يف  �شن  اليمن يف  اإىل  املتحدة متوجها  الوليات  وقد غادر 
ليتعلم اللغة العربية قبل اأن يذهب اإىل باك�شتان ثم يلتحق بطالبان يف اأفغان�شتان يف 
2001 قبل اأربعة اأ�شهر من 11 اأيلول-�شبتمر ليكافح على قوله حتالف ال�شمال 

بقيادة اأحمد �شاه م�شعود.
واأم�شى عدة اأ�شابيع يف مع�شكر للتدريب تابع لتنظيم القاعدة ليتدرب على الأ�شلحة 
واملتفجرات. وبعد اأ�شره، اعتقل مع اأع�شاء اآخرين من طالبان يف �شجن مزار �شريف 

)�شمال(. وقد ا�شتجوبه جون �شبان.
وقتل �شبان خالل مترد �شجناء طالبان لي�شبح اأول اأمريكي ي�شقط يف “احلرب على 

الإرهاب” التي اأطلقها الرئي�س الأ�شبق جورج بو�س البن.    

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

امللقب ب”طالبان  الإف��راج عن جون ووك��ر ليند  عر دونالد ترامب عن قلقه بعد 
الأمريكي،  الرئي�س  بح�شب  الإرهاب”،  متجيد  عن  يتخل  “مل  ال��ذي  الأفغاين” 

خالل 17 عاما اأم�شاها يف ال�شجن.
وغادر “طالبان الأمريكي” �شجن تري هوت الذي يخ�شع لإجراءات اأمنية م�شددة 

يف ولية اإنديانا.
احلملة  خالل  افغان�شتان  يف   2001 الثاين/نوفمر  ت�شرين  نهاية  يف  اأ�شر  وليند 
التي �شنتها الوليات املتحدة بعد اعتداءات 11 اأيلول-�شبتمر. ويغادر ال�شجن يف 
ت�شهد  اأفغان�شتان  زالت  ما  بينما  والثالثني  الثامنة  �شن  يف  )�شمال(  اإنديانا  ولية 

مواجهات بني اجلي�س ومتمردي طالبان.

ترامب ياأ�سف لالإفراج عن »طالبان الأمريكي«  

“لن اأكون من بني الع�شافري النادرة 
ث عنها را�شد الغنو�شي…  التي حتدىّ
ول�شنا ع�شافري  ن�شور قرطاج  نحن 
وبني  بيني  ���ش��ري  للقاء  وال��رتوي��ج 
ال��غ��ن��و���ش��ي ي��دخ��ل يف اإط����ار حمالت 
ت�شويه اأكل عليها الدهر و�شرب ولن 

تنطلي على اأحد«.

مودي يبداأ حمادثات 
ت�سكيل احلكومة اجلديدة 

•• نيودلهي-رويرتز:

يجري رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل حكومة  م�����ودي حم����ادث����ات 
القت�شاد  على معاجلة  تعكف  جديدة 
اأخرى  حتديات  مع  والتعامل  املتعرث 
ت����واج����ه ف�����رتة ولي����ت����ه ال���ث���ان���ي���ة بعد 
كبرية.  باأغلبية  النتخابات  يف  ف��وزه 
ب��ي��ان��ات ر�شمية ���ش��ادرة عن  واأظ��ه��رت 
مفو�شية النتخابات اأن حزبه بهاراتيا 
من  مقعدا   296 على  ح�شل  جاناتا 
التناف�س  ج���رى  م��ق��ع��دا   542 اأ���ش��ل 
���ش��غ��ل��ه��ا واأن�����ه يف ط��ري��ق��ه للفوز  ع��ل��ى 
مقارنة  وذل��ك  اأخ���رى،  مقاعد  ب�شبعة 
282 م��ق��ع��دا ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا يف  م���ع 
ومن �شاأن هذا  انتخابات عام 2014. 
حزب  اأول  ج��ان��ات��ا  ب��ه��ارات��ي��ا  يجعل  اأن 
ملرتني  اأغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  م��ن��ف��ردا  يح�شل 
م��ت��ع��اق��ب��ت��ني يف جم��ل�����س ال���ن���واب منذ 
الكامل  الفرز  و�شينتهي   .1984 عام 
وبعد حملة  اجلمعة.  اليوم  لالأ�شوات 
والت�شاحن  النق�شام  �شادها  انتخابية 
القت�شاد  اإىل  جم����ددا  ال��رتك��ي��ز  ع���اد 
تت�شاعد  تباطوؤا يف وقت  ال��ذي يعاين 
خالله احلرب التجارية بني الوليات 
النفط  اأ�شعار  وال�شني وتتجه  املتحدة 
ال��ع��امل��ي��ة ���ش��وب الرت����ف����اع. وك��ت��ب رام 
بهاراتيا  العام حلزب  الأم��ني  مادهاف 
�شحيفة  يف  راأي  ع���م���ود  يف  ج���ان���ات���ا 
)اإن���دي���ان اإك�����ش��ر���س( ال��ي��وم��ي��ة “على 
الكلي  القت�شاد  �شورة  اأن  من  الرغم 
�شرائح  وواع��دة، حتتاج  م�شتقرة  تبدو 
مهمة كثرية لدعم احلكومة«. واأ�شاف 
تام  مب��ن��اأى  تظل  اأن  للهند  ميكن  “ل 
ع���ن احل����رب ال��ت��ج��اري��ة ال��راه��ن��ة بني 
النزاع  اأو  وال�����ش��ني  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اجل��ي��و-ا���ش��رتات��ي��ج��ي ب���ني ال���ولي���ات 
املتحدة واإي��ران«. وقال متحدث با�شم 
مع  ���ش��ي��ج��ت��م��ع  م�����ودي  اإن  احل���ك���وم���ة 
ال���وزراء يف وق��ت لح��ق ال��ي��وم اجلمعة 
ومل  ج��دي��دة.  حكومة  ت�شكيل  ملناق�شة 
يحدد مودي بعد موعد تد�شني اإدارته 
ل��ك��ن م�������ش���وؤول���ني يف حزب  اجل����دي����دة 
يتحرك  اأن  ت��وق��ع��وا  ج��ان��ات��ا  ب��ه��ارات��ي��ا 
اتخاذ  املنتظر  �شريعا نحو ذلك. ومن 
جيتلي  اأرون  اإب��ق��اء  ب�شاأن  �شريع  ق��رار 
القيادي البارز يف حزب بهاراتيا جاناتا 
�شوء  رغ��م  للمالية  وزي���را  من�شبه  يف 
حالته ال�شحية اأو تعيني وزير ال�شكك 
ب��ي��و���س جويال  وال��ف��ح��م  احل���دي���دي���ة 

حمله.

•• الفجر - تون�س - خا�س
الد�شتوري  احل���زب  رئي�س  ق��ال��ت     
احل���رىّ ع��ب��ري م��و���ش��ي اأم�����س اجلمعة 
لي�س  النىّه�شة  حركة  من  “موقفنا 
منه  الهدف  ولي�س  انتخابيا  موقفا 
لنا…  النا�س للت�شويت  ا�شتعطاف 

فحتى لو �شوت 11 مليون تون�شي 
هم«. للخواجنية �شنبقى �شدىّ

ل��دى ح�شورها     واأ���ش��اف��ت مو�شي 
“موقف  اإذاع�����ي  ب��رن��ام��ج  اأم�������س يف 
احلزب الد�شتوري احلرىّ من النه�شة 
اأن  م��ع��ت��رة  يتغري”،  ول���ن  م��ب��دئ��ي 
امل�شت�شارة  حت���ال���ف  ع���ن  احل���دي���ث 

ال���ب���ل���دي���ة ل���ل���ح���زب ب�������ش���و����ش���ة مع 
باجلهة  النه�شة  حركة  م�شت�شاري 

“خر �شاذج وعار عن ال�شحة«.
   وو�شفت الأخبار التي راج��ت عن 
ي بينها وبني رئي�س  “عقد لقاء �شرىّ
ب�  الغنو�شي  را���ش��د  النه�شة  ح��رك��ة 
“حتى  م��ت�����ش��ائ��ل��ة  “ال�شخافات”، 

ماذا  الغنو�شي  ب��را���ش��د  التقيت  اإن 
�شاأناق�س معه؟.. هل �شاأحتدث معه 
عن اجلرائم التي ن�شبتها حلركته.. 
اأم ع���ن رف�����ش��ي وج����ود ت��ن��ظ��ي��م��ه يف 
الق�شايا  ع��ن  اآو  ال�شيا�شي  امل�شهد 

التي رفعتها عليه؟«.
   وختمت مو�شي مداخلتها بالقول 

ب��ع��د تلقيها  ال��ع��واق��ب:  -ت��و���ش��ي��ح 
ر����ش���ال���ة م����ن ب���وم���ب���ي���و، ي���ب���دو اأن 
ب���غ���داد ط��ل��ب��ت م���ن اإي�������ران جتنب 
الأفراد  �شد  العمليات  م��ن  امل��زي��د 
ولكن  ال����ع����راق.  يف  الأم���ري���ك���ي���ني 
ال�شاروخي  الق�شف  اإىل  بالنظر 
و�شجلىّ  املن�شرم  الأ�شبوع  نهاية  يف 
بامل�شايقات،  احل����اف����ل  ط����ه����ران 
ت�شتمر  اأن  وا���ش��ن��ط��ن  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
الر�شالة.  ه����ذه  ع��ل��ى  ب��ال��ت�����ش��دي��د 
العراق  يف  امليلي�شيات  ��ذت  ن��فىّ واإذا 
�شحايا  وق��وع  ع��ن  اأ�شفرت  �شربًة 
وقعت  اأو  الأم��ري��ك��ي��ني  �شفوف  يف 

اإيرانيون  اأك����راد  م��ع��ار���ش��ون  فيها 
يف اإقليم كرد�شتان يف العراق، يف 8 

�شبتمر) اأيلول(، 2018. 
لإيران  وكيلة  ميلي�شيات  وتقدمت 
با�شتخدامها طائرات  اأكر  خطوة 
بو�شعها  اأ���ش��ب��ح  ح��ي��ث  ط��ي��ار،  دون 
اأمريكية  ق���وات  م��راق��ب��ة حت��رك��ات 
وخارجها،  ع�شكرية  ق��واع��د  داخ��ل 
عند  ال���ن���ريان  اجت����اه  ت�شحيح  اأو 
على  ذخ��ائ��ر  اإ���ش��ق��اط  اأو  الق�شف، 
اأم���ري���ك���ي���ة، ك���م���ا جرى  م���ن�������ش���اآت 
يف ق���اع���دة ال��ت��ن��ف يف ����ش���وري���ا، يف 
يونيو) حزيران( 2017، اأو حني 

اخلوف  لهم  ف�شببت  ج��داً  قربهم 
وال�شطراب، يتعني على الوليات 
اجلماعة  ا�����ش����ت����ه����داف  امل����ت����ح����دة 
امل�����ش��وؤول��ة ع��ن ال��ه��ج��وم م��ن اأجل 
ولعل  م�شداقيتها.  على  احلفاظ 
ا�شتفزازاً  اأق��ل  مكاناً  ل  ت�شكىّ �شوريا 
ال�شربات،  ه�����ذه  م���ث���ل  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
املتحدة  ال��ولي��ات  تتفادى  وبذلك 
اأي انتقادات قد تتعر�س لها ب�شبب 
ت��ن��ف��ي��ذ ال�����ش��رب��ة ع��ل��ى الأرا�����ش����ي 
ال�شيادية العراقية )غالباً ما تعمل 
اإي��ران يف  املدعومة من  اجلماعات 
ذلك  عن  ويرتتب  البلدين(.  كال 

�شاروخية  ب��دف��اع��ات  ال���ش��ط��دام 
كما لوحظ يف اليمن. 

وا�شنطن  على  احل���ال،  ك��ان  مهما 
اخلطوات  ات��خ��اذ  نايت�س  بح�شب 
التالية لرت�شيخ مكانتها يف العراق 
ق��ب��ل ت��ف��اق��م ال��ت��وت��رات م��ع اإي���ران 

جمددا:
يوجهها  التي  الر�شائل  -موا�شلة 
ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني: ال��ع��راق بحاجة 
ورفيع  ثابت  اأم��ري��ك��ي  حُم���اور  اإىل 
الهتمام  ع��ل��ى  وق������ادر  امل�����ش��ت��وى 
غري  اأج���ل  اإىل  العراقية  بامل�شاألة 

م�شمى.

ممار�شة  وا�شنطن  ت�شتطيع  ول   
اأو  اأي ن��ف��وذ حم��ل��ي م��ع ح��ل��ف��ائ��ه��ا 
ال�شغط  من  ق��در  اأق�شى  ممار�شة 
قدرتها  ك��ان��ت  اإذا  خ�شومها  على 

ل املخاطر معدومة. على حتمىّ
-ا�شتثناء اإقليم كرد�شتان من هذه 
لل�شواريخ  ميكن  بينما  امل��ع��ادل��ة: 
»اإقليم  اإىل  ال��و���ش��ول  الإي���ران���ي���ة 
ال���ع���راق«، وق���د يتمكن  ك��رد���ش��ت��ان 
دخول  م��ن  الإي��ران��ي��ون  العنا�شر 
اأن��ه يبقى  اإلىّ  م��ا،  اإىل ح��دٍّ  الإقليم 
اأك���رث اأم��ان��اً م��ن اأي م��ك��ان اآخ���ر يف 
حد  اإىل  ذل����ك  وي���ع���ود   - ال����ع����راق 
كبري اإىل عدم وجود اأي ميلي�شيات 
اإي����ران �شمن قوات  م��دع��وم��ة م��ن 
وبالتايل،  لالإقليم.  التابعة  الأمن 
الإج���الء  عمليات  ك��ان��ت  اإذا  ح��ت��ى 
الأم��ري��ك��ي��ة اأم�����راً ل م��ف��ر م��ن��ه يف 
الأم�����اك�����ن الأخ���������رى، ي���ج���ب على 
الع�شكرية  فرقها  اإب��ق��اء  وا�شنطن 
يف »اإقليم كرد�شتان« �شليمة متاماً. 
بر�شالة  يبعث  اأن  �شاأنه  من  وه��ذا 
قيىّمة اإىل بغداد حول كيفية حماية 

الوجود الأمريكي.
-م�������������������ش���������ارك���������ة امل�������ع�������ل�������وم�������ات 
ال�شتخباراتية: اإذا علمت وا�شنطن 
ب�����ش��ل��وع م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات حم������ددة يف 
هذه  ت�شارك  اأن  فعليها  الهجمات، 
املعلومات ال�شتخبارية على نطاق 
وا�شع، مبا يف ذلك يف القطاع العام. 
يف  ُوج��دت  اإذا  نف�شه،  النحو  وعلى 
اإيران،  م�شدرها  �شواريخ  العراق 
ذلك  على  الأدل���ة  مناق�شة  فيجب 
ومن   - العراقيني  امل�شوؤولني  م��ع 
اأث��ب��ت��ت هذه  اإذا  ع��ل��ن��ي  ب�����ش��ك��ل  ث���م 
عدمية  اأن����ه����ا  اخل���ل���ف���ي���ة  ال����ق����ن����اة 
التي  الأدل��ة  كرثت  فكلما  املك�شب. 
احرتم  ك��ل��م��ا  وا���ش��ن��ط��ن،  ت�شكفها 
العراق  يف  و���ش��رك��اوؤه��ا  خ�شومها 
ع��ل��ى حت���دي���د اخلطوط  ق��درت��ه��ا 

احلمراء الأمريكية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ط���ه���ران  ت����ك����ون  اأن  امل����رج����ح  م����ن 
بالوكالة  حتارب  ميلي�شيات  اأم��رت 
ولذا  للت�شعيد،  بال�شتعداد  عنها، 
مايكل  بوا�شنطن، ح�شب  يفرت�س 
“معهد  ل��دى  ب���ارز  زم��ي��ل  نايت�س، 
ق�شايا  يف  متخ�ش�س  وا�شنطن”، 
الأم��ن وال��دف��اع يف ال��ع��راق واإيران 
لالإبقاء  ت�شتعد  اأن  اخلليج،  ودول 
العراق،  يف  ال��ك��ام��ل  وج��وده��ا  على 

رغم احتمال تعر�شها لق�شف. 
وي��ل��ف��ت ن��اي��ت�����س لإط������الق اأف�����راد 
 19 يوم  عراقية،  �شيعية  ميلي�شيا 
م��اي��و) اأي����ار( ���ش��اروخ��اً م��ن �شرق 
اخل�شراء،  امل��ن��ط��ق��ة  ن��ح��و  ب���غ���داد 
الديبلوما�شي  امل���دي���ن���ة  م����رك����ز 
واحلكومي. ورغم �شقوط ال�شاروخ 
ال�شفارة  ع��ن  ب��ع��ي��دة  م�شافة  ع��ل��ى 
ع�شكرية  وم���ن�������ش���اآت  الأم���ري���ك���ي���ة 
اإل  م�شرتكة،  – عراقية  اأمريكية 
بر�شالة  بعث  ال�شربة  توقيت  اأن 
امليلي�شيات  اأن  وه��ي  فيها،  لب�س  ل 
ال��وك��ي��ل��ة لإي�������ران مت��ت��ل��ك حرية 
عملياتية كاملة يف توجيه اإنذارات 
متجاهلة  امل����ت����ح����دة،  ل����ل����ولي����ات 
العراقية ل�شبط  دعوات احلكومة 
لعدم  املقال  كاتب  ويدعو  النف�س. 
ال����ذي مل  احل����ادث  ذل���ك  ت�شخيم 
ي�شلط  ول��ك��ن��ه  ب���وف���ي���ات،  ي��ت�����ش��ب��ب 
ا�شتمرار  وج������وب  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
امليلي�شيات،  خ��ط��ر  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
وم��وا���ش��ل��ة ت��وج��ي��ه ر���ش��ائ��ل رادعة 
قوية، مع التح�شري للعمل �شمن 
مزيد  �شحب  دون  ال��ظ��روف  ت��ل��ك 

من القوات الأمريكية. 

خطر متزايد
البنتاغون،  ل��ت��ق��دي��رات  وا���ش��ت��ن��اداً 
اأ�شلحة  ب��ف��ع��ل  ال����ع����راق،  يف  ق��ت��ل 
ق��دم��ت��ه��ا اإي��������ران، م���ا ل ي��ق��ل عن 

 2003 بني  ما  اأمريكيني،   608
اإىل 2011. وت�شم تلك الأ�شلحة 
اأن���ظ���م���ة ت��ن��ف��رد ب��ه��ا اإي�������ران مثل 
خارقة  نا�شفة  وع��ب��وات  ���ش��واري��خ 
�شواريخ،  ع��ل��ى  حم��م��ل��ة  وذخ���ائ���ر 
�شاروخية  ق����ذائ����ف  ع����ن  ف�������ش���اًل 
الثقيل.  العيار  من  قن�س  وب��ن��ادق 
العتداءات  تلك  ت��راج��ع��ت  وفيما 
م�شايقات  لكن   ،2011 ع��ام  بعد 
ا�شتوؤنفت  اإي������ران  م���ن  م��دع��وم��ة 
لح���ق���اً م���ع ازدي������اد ال���ت���وت���رات مع 

طهران يف ظل اإدارة ترامب. 
تلك  تتجدد  امل��ق��ال،  كاتب  وح�شب 
الهجمات يف وقت تنمو فيه قدرات 
يف  اإي���ران���ي���اً  م��دع��وم��ة  ميلي�شيات 
اأ���ش��ب��ح��ت القوات  ال���ع���راق، وح��ي��ث 
للخطر.  عر�شة  اأك��رث  الأمريكية 
الأمريكية  القوات  ان�شحاب  ومنذ 
القدرات  تطورت   ،2011 ع��ام  يف 
مبا  امليلي�شيات،  لتلك  الهجومية 
دقيقة  تكتيكية  ���ش��واري��خ  ذل��ك  يف 

بعيدة املدى.

اأ�سلحة
اإيران  اأق��دم��ت  اإن  الكاتب،  وب���راأي 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات عراقية  ت���زوي���د  ع��ل��ى 
املوجهة  الأ���ش��ل��ح��ة  ن��وع��ي��ة  بنف�س 
يف  للحوثيني  وفرتها  ال��ت��ي  ب��دق��ة 
ال��ي��م��ن) ال�����ش��اروخ ب��در - 1 بي(، 
امليلي�شيات  ت��ل��ك  ت�����ش��ب��ح  ف�����ش��وف 
من�شاآت  ا����ش���ت���ه���داف  ع��ل��ى  ق������ادرة 
وقد  اأم��ت��ار.  ثالثة  بدقة  اأمريكية 
ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ط���ه���ران ق���درت���ه���ا يف 
توجيه �شربة موجهة بعيدة املدى 
ا���ش��ت��ه��دف��ت غ��رف��ة اجتمع  ع��ن��دم��ا 

املعطيات  يف  ك��ث��ب  ع���ن  ال��ت��ح��ق��ق 
لأن  الأح���داث  مب�شوؤولية  املتعلقة 
ب��ع�����س امل��ل��ي�����ش��ي��ات ق���د ت�����ش��ع��ى اإىل 
اجلماعات  اإىل  خطاأً  اللوم  توجيه 

املعادية لها.
امل��ت��ك��ررة: خالل  -جتنب الأزم����ات 
امل���ا����ش���ي، عانت  ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات ق����رن 
الوليات املتحدة الكثري من اأزمات 
“اخلداع ثم الرتاجع” حيث عمل 
�شدام ح�شني على عرقلة عمليات 
التفتي�س التي كانت تقوم بها الأمم 
املتحدة، ودفع وا�شنطن اإىل تعزيز 
قواتها، ثم تراجع عن موقفه نحو 
المتثال )لقرارات الأمم املتحدة(. 
يف  مرهقة  ال�شيا�شة  ه��ذه  وك��ان��ت 
ذل����ك ال����وق����ت، و���ش��ي��ك��ون لإج����الء 
امل��وظ��ف��ني غ���ري الأ���ش��ا���ش��ي��ني من 
الأمريكية  الدبلوما�شية  املن�شاآت 
ه��ن��اك نف�س ال��ق��در م��ن الإره����اق، 
ف��ي��ه��ا طهران  ت���ق���وم  م����رة  ك���ل  يف 
تهديدات  ب����اإط����الق  ووك������الوؤه������ا 
ج��دي��دة. ول��ن ي���وؤدي ذل��ك اإل اإىل 
الأمريكيني  امل�������ش���وؤول���ني  ع��رق��ل��ة 
الأمريكية،  باملنظومات  والإخ��الل 
الأمريكي.  ال��ن��ف��وذ  ت��ق��وي�����س  م��ع 
وحتى ولو مل ت�شل هذه الهجمات 
عام  ب��ن��غ��ازي  ح��ادث��ة  م�شتوى  اإىل 
ال���ولي���ات  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني   ،2012
امل��ت��ح��دة اإج�����راء حت�����ش��ريات اأكر 
“الحتماء  من  املوظفني  لتمكني 
املناطق  يف  ح��ت��ى  اأماكنهم”،  يف 
هو  ف��ه��ذا   - احل�شا�شة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
�شممت  ال�����ذي  امل���ح���دد  ال���غ���ر����س 
الدبلوما�شية  من�شاآتها  اأج��ل��ه  م��ن 

املح�شنة ذات التكلفة الباهظة.

اأكد اأّنه لي�س موقفا انتخابيا:

موقف الد�ستوري احلّر من النه�سة مبدئي ولن يتغرّي... 
عبري مو�سي: »لن اأكون من ع�سافري الغنو�سي النادرة.. اأنا من ن�سور قرطاج«

عبري مو�شي رئي�شة الد�شتوري احلر

ل ميكن لوا�سنطن ممار�سة اأي نفوذ اإن كانت قدراتها على حتمل املخاطر معدومة

خطوات للرد على امل�سايقات الإيرانية للمن�ساآت الأمريكية يف العراق

الإيرانيون ي�ستعدون للحرب ويخزنون ال�سلع

الحتاد الأوروبي: ا�ستقالة ماي ل تغري يف »بريك�ست« 

تبادل الإهانات بني بيلو�سي وترامب 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأن  بيلو�شي  نان�شي  الدميوقراطية  الأمريكي  النواب  جمل�س  رئي�شة  راأت 
الرئي�س دونالد ترامب غا�شب من عدم م�شارعة حزبها اىل اإطالق اإجراءات 
عزله، فيما و�شلت العالقة بني الطرفني اإىل م�شتويات متدنية مع اإطالق 

اخل�شمني ال�شيا�شيني انتقادات �شخ�شية لذعة الواحد �شد الخر.
وكان هذا اليوم الثاين من احلرب الكالمية العلنية بني ترامب وبيلو�شي 
التي ت�شاءلت �شابقاً عن مدى اأهلية ترامب العقلية لتويل من�شبه، واأعربت 

عن اأملها يف اأن يقوم املقربون من ترامب بتدخل “ل�شالح البالد«.
التي  الأوىل  املرة  وهي  املجنونة”،  ب�”نان�شي  بيلو�شي  بو�شف  ترامب  ورد 

ي�شف فيها عدوته يف جمل�س النواب بهذا ال�شكل ال�شلبي.
وت�شلىّط الهجمات الكالمية املتبادلة بني الطرفني ال�شوء على عداء مرير، 
التدخل  ح��ول  بالتحقيق  املتعلىّق  التقرير  �شدور  عند  املا�شي  ال�شهر  ب��داأ 

الرو�شي يف النتخابات الأمريكية لعام 2016.
وترى بيلو�شي اأن ا�شرتاتيجية ترامب هي دفع خ�شومه اإىل اإلزام اأنف�شهم 
النواب،  املوؤكد تقريباً مرورها يف جمل�س  التي من  اإقالته،  اإج��راءات  ببدء 
ما  اجلمهوريون،  عليه  ي�شيطر  ال��ذي  ال�شيوخ  جمل�س  يف  �شرتف�س  لكن 
يوؤدي يف النهاية اإىل منح ترامب دفعاً جديداً يف اأو�شاط ناخبيه الأ�شا�شيني 

يف م�شعى اإعادة انتخابه.
اإج����راءات  ل��ب��دء  ط��ل��ب��اً  ي�����ش��رخ  الأب��ي�����س  “البيت  اإن  لل�شحافيني  وق��ال��ت 

العزل«.
وتابعت اأن اأمل ترامب خائب من اأن الدميوقراطيني علىّقوا حالياً �شعيهم 
لبدء اإجراءات العزل، رغم تكثيفهم للتحقيقات يف الكونغر�س حول عالقات 
الرئي�س مع رو�شيا وب�شاأن عرقلته املفرت�شة للعدالة. ويحاول ترامب منع 

تقدم هذه التحقيقات.
واأ�شافت بيلو�شي “اأن )التحقيقات( قد تو�شلنا اإىل نقطة ندرك فيها اأن ل 

مفرىّ من العزل، لكننا مل ن�شل اإىل هذا املكان بعد«.
ال�شتخبارات  اخلمي�س  ترامب  اأم��ر  الكونغر�س،  حتقيقات  �شغط  وحت��ت 
الأمريكية ب�”التعاون التام” مع التحقيق حول ما قال اإنه “جت�ش�س” على 

حملته النتخابية لعام 2016.
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*اململكة املتحدة:  نايجل فاراج
  لطاملا دافع النائب الأوروب��ي عن 
الحتاد  املتحدة من  اململكة  خ��روج 
ن�شف  يف  وي�������ش���ت���م���ر  الأوروب��������������ي، 
يتعهد  بلد  يف  ال�شيا�شية  النقا�شات 
اأوروب���ا.  يف  امل�شككة  الأف��ك��ار  بع�س 
الريك�شيت،  ح��زب  ح��زب��ه،  ومُي��ن��ح 
الأ���ش��وات يف  م��ن  باملئة   30 ن�شبة 

النتخابات الأوروبية.

*فرن�سا: مارين لوبان
الأوروبية  الن��ت��خ��اب��ات  ف���ازت يف     
م��ق��ع��دا. فهل   24 ب���   2014 ع���ام 
����ش���ت���ح���ت���ل م������رة اأخ���������رى �����ش����دارة 
الرتتيب عام 2019؟ بعد اعتماد 
ال��وط��ن��ي ، مل تعد  ال��ت��ج��م��ع  ا���ش��م 
تدافع  ال�شابقة  الوطنية  اجلبهة 
ع��ن اخل���روج م��ن ال��ي��ورو ، ولكنها 
املناه�س  خ��ط��اب��ه��ا  م���ن  ت�����ش��ت��ف��ي��د 

للمهاجرين والنخبة.

*فنلندا: يو�سي
 كري�ستيان هال

الفنلنديني  ح�������زب  ����م  ي����ت����زعىّ    
معادي  ت�شكيل  وه���و  احلقيقيني، 
اأوروب��ي��ة، وقد حقق  لأي فيدرالية 
فا�شل   17 الأخ�������رية  الآون�������ة  يف 
اأب���ري���ل  ان���ت���خ���اب���ات  ب���امل���ائ���ة يف   5

الت�شريعية.

*ال�سويد: جيمي اأكي�سون
الدميقراطيون  ح���زب���ه،  ح��ق��ق     

ع�����ش��وي��ة ح���زب���ه ف��ي��د���س يف حزب 
اليمني  ح��زب   ، الأوروب�����ي  ال�شعب 
دولة  م��ن  نيله  ب�شبب   ، الأوروب�����ي 

القانون.
*اجلمهورية الت�سيكية: 

ميلو�س زميان
امل�شكك  الرئي�س  ه��ذا  يخفي  ل     
يف اأورب���������ا ت���ع���اط���ف���ه م����ع ال���رو����س 
وال�����ش��ي��ن��ي��ني. وق����د ع����نيىّ اأن���دري���ه 
 ، ل��ل��وزراء  رئي�شا  ال�شعبوي  بابي�س 
اإىل حتقيق  وال��ذي يخ�شع منذئذ 
ب�شبهة ف�شاد ترتبط بالدعم املايل 

الأوروبي.

*رومانيا: ليفيو دراغنا
انتخابي،  بالقيام تزوير  الإدان���ة     
ال�شرتاكي  احل����زب  رئ��ي�����س  مت��ن��ع 
رئي�س  من�شب  ت���ويل  م��ن  امل��ح��ل��ي 
للجدل  املثري  والإ�شالح   ، ال��وزراء 
الطريق  �شيفتح  ال����ذي  ل��ل��ع��دال��ة، 
اأمامه، �شيوؤدي اإىل فر�س عقوبات 

اأوروبية على بلده.
*املجر: فيكتور اأوربان

  رئي�س ل��ل��وزراء منذ ع��ام 2010 
“غري  دمي����ق����راط����ي����ة  ����خ  ي����ر�����شىّ  ،
التي  والقيم  تتعار�س  ليرالية” 
تعليق  مت  ب��روك�����ش��ل.  عنها  ت��داف��ع 

 17 اليمني،  اأق�شى  ال�شويديون، 
النتخابات  يف  ب��امل��ئ��ة   53 ف��ا���ش��ل 
 .2018 عام  �شبتمر  الت�شريعية 
مناه�شا  خ��ط��اب��ا  ي��ع��ت��م��د  ق���وم���ي، 
وي��������داف��������ع عن  ل����ل����م����ه����اج����ري����ن، 
اأي خروج بلده من  “�شويك�شيت”، 

الحتاد الأوروبي.

*الدمنارك: كري�ستيان 
ثول�سني دال

   يراأ�س حزب ال�شعب الدمناركي ، 
املناه�س للمهاجرين والأوروبيني. 
 21 اأن حقق احلزب نتيجة  و�شبق 

عام  ت�شريعية  يف  ب��امل��ئ��ة   1 ف��ا���ش��ل 
ال�شلطة  بزمام  مي�شكون   .2015

اأو ي�شاركون يف احلكومة

*النم�سا: هاينز كري�ستيان 
�سرتاخه

   اأجر على ال�شتقالة من من�شبه 
النم�شاوي  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ار  ك���ن���ائ���ب 
املتطرف،  اليميني  احلزب  ورئي�س 
ح����زب احل���ري���ة ال��ن��م�����ش��اوي، قبل 
الأوروبية.  النتخابات  من  اأ�شبوع 
مناق�شات  ملنح  ا�شتعداده  ال�شبب؟ 
ع��ام��ة لول��ي��غ��ار���س رو���ش��ي، مقابل 

دع����م ه����ذا الأخ������ري حل���زب���ه ، جاء 
ذلك يف �شريط فيديو التقط دون 

علمه.

* اإيطاليا: ماتيو �سالفيني
   ي��ح��اول وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ونائب 
الذي  الإيطالية،  احلكومة  رئي�س 
توحيد  ال�����ق�����وي،  رج���ل���ه���ا  ُي���ع���ت���ر 
فيكتور  من  اليمينيني  ال�شعبويني 

اأوربان اإىل مارين لوبان. 
راب����ط����ت����ه، امل�����ش��ن��ف�����ة ع���ل���ى ميني 
ا�شتطالعات  ����ش���دارة  يف  ال��ي��م��ني، 

الراأي.

ميلو�س زميان  ل يخفي تعاطفه مع رو�شيا وال�شني

�شالفيني واوربان  ثنائي املرح

ا�شتوين عن�شريون يف احلكومة

مارين لوبان  هل تكرر الجناز

جارو�شالف كات�شين�شكي الزعيم احلقيقي للبالد

جيمي اأكي�شون يدافع عن خروج ال�شويد من الحتاد الأوروبي

اأبطال جدد يف القارة العجوز:

من هم رموز الفتنة يف الحتاد الأوروبي...؟

•• الفجر - خرية ال�صيباين
اأ�سلهم  بروك�سل  مــقــاومــة  مــن  ال�ّسا�سة  هـــوؤلء  يجعل 
ومعادًيا  لأوروبـــا  مناه�سا  خطاًبا  ويــزرعــون  التجاري. 

للمهاجرين يوؤتي ثماره.
يفوق وزنهم 15 باملئة يف النتخابات

*هولندا: خريت فيلدرز
القوة  هو  لالإ�سالم،  املعادي  احلزب  هذا  احلرية،  حزب     
الثانية يف جمل�س النواب. ويواجه مناف�سة تيريي باوديت 
، املوؤيد خلروج هولندا من الحتاد الأوروبي. وكان منتدى 
جمل�س  اإىل  دخل  قد  الأخــري،  هذا  حزب  الدميقراطية، 
ال�سيوخ ب�سكل مده�س، متفوقا، من حيث عدد املقاعد ،على 

حزب رئي�س الوزراء مارك روتي، مبقعد واحد.

الطاحمون لرئا�سة احلكومة الربيطانية  •• لندن-اأ ف ب:

اإع����الن رئ��ي�����ش��ة ال�����وزراء ال��ري��ط��ان��ي��ة ت��ريي��زا م���اي ا�شتقالتها   ب��ع��د 
لئحة  يلي  ما  يف  بريك�شت،  تنفيذ  عن  عجزها  ب�شبب  اجلمعة  اأم�س 
ب��ال��ط��احم��ني اأو ال���ذي���ن ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ف��ر���ش��ة خل��الف��ت��ه��ا ع��ل��ى راأ�����س 

احلكومة.
- بوري�س جون�شون

قال رئي�س بلدية لندن ال�شابق اأنه �شيكون “بالتاأكيد” مر�شحا ملن�شب 
رئي�س احلكومة، وهو يعد الأوفر حظا بني الطاحمني ل�شغل املن�شب. 
كان بوري�س جون�شون”54 عاما” امللقب “بوجو” اأحد اأهم مهند�شي 
فوز تيار بريك�شت يف ال�شتفتاء الذي جرى يف حزيران-يونيو 2016 

وما زال ي�شتمد اإىل اليوم جزءا كبريا من �شعبيته منه.
عينته ترييزا وزيرا للخارجية لكنه مل يكف عن انتقاد ا�شرتاتيجيتها 
يف املفاو�شات مع املفو�شية الأوروبية قبل اأن يغادر احلكومة للدفاع 

عن انف�شال قطعي عن الحتاد الأوروبي.

بال�شعبية  قوي،  بح�شور  ويتمتع  بحنكته  املعروف  جون�شون  ويتمتع 
بني نا�شطي قاعدة حزب املحافظني لكن بدرجة اأقل بني ال�شيا�شيني 
الذين ياأخذون عليه هفواته الكثرية وبع�س الت�شرفات التي جتعله 

اأقرب اإىل هاو.
- جريميي هانت

بريطانيا يف  بقاء  دع��م  احل��ايل  اخلارجية  وزي��ر  عاما”   52“ هانت 
اع��ت��ره طرحا  اث��ر م��ا  اأن يغري موقفه على  الحت���اد الأوروب����ي قبل 
ال�شابق  الأعمال  رجل  اكت�شب  املحادثات.  يف  “متبجحاً” للمفو�شية 
الذي يتقن اللغة اليابانية، �شمعة م�شوؤول ل يخ�شى التحديات بعدما 
الذي  “ان ات�س ا�س”  اأ�شرف ل�شت �شنوات على نظام ال�شحة العامة 

واجه اأزمة خطرية ب�شفته وزيرا لل�شحة.

- دومينيك راب
عني وزير بريك�شت يف متوز-يوليو ثم ا�شتقال بعد اأربعة اأ�شهر ب�شبب 
خالفه مع ماي حول اتفاق اخلروج الذي تو�شلت اإليه مع املفو�شية 

الأوروبية.
وقال هذا النائب الليرايل اإىل اأبعد احلدود والبالغ من العمر 45 
األ  “يجب  رئا�شة احلكومة  توليه  اإمكانية  �شوؤال عن  على  ردا  عاما، 

نقول ل بتاتاً«.
يف  ال�شابق  واملحامي  الأوروب���ي،  الحت��اد  يف  متاماً  امل�شكك  راب  ويعد 

القانون الدويل من �شخ�شيات احلر�س اجلديد يف حزب املحافظني.
- مايكل غوف

لعب  البال�شتيك.  ا�شتخدام  على  للق�شاء  ي�شعى  ال��ذي  البيئة  وزي��ر 

النتخابات الوروبية اختبار حا�سم ملاكرون 
نقطة ونقطتني، وذلك يف نهاية حملة اتخذت �شكل �شراع بني املع�شكرين. واعلن 
الحتاد  اأن  موؤكدا  لالنتخابات،  العري�س  العنوان  الثالثاء  الفرن�شي  الرئي�س 
الوروب��ي يهدده “خطر وجودي” قد يف�شي اىل “تفككه” حتت وط��اأة املوجة 
ال�شعبوية. واعرب عن اأمله يف “بناء ائتالف كبري من التقدميني” يف مواجهة 
“من يريدون تدمري اوروبا عر القومية«. من جهته، اعتر المريكي �شتيف 
بانون اأحد املهند�شني الرئي�شيني للمع�شكر ال�شعبوي يف مقابلة مع �شحيفة “لو 
باريزيان” اأن النتخابات يف فرن�شا �شتكون “الكرث اأهمية” لالوروبيني، م�شيفا 

•• باري�س-اأ ف ب:

الأحد  ماكرون  اميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  يخو�س  انتخابه،  من  عامني  بعد 
الليرالية يف مواجهة  ال��دمي��وق��راط��ي��ات  ع��ن  ك��م��داف��ع  الوروب���ي���ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ال�شعبويني، رغم تراجع �شعبيته يف بالده متاأثرا باأزمة مع “ال�شرتات ال�شفراء” 
اأي  اأن  اأ�شهر. و�شع ماكرون نف�شه راأ�س حربة يف احلملة، ما يعني  عمرها �شتة 
خ�شارة له يف مواجهة اليمني املتطرف قد جتره على تغيري فريقه احلكومي 
واإعادة النظر يف وترية ا�شالحاته. بعدما اظهرت ا�شتطالعات الراأي لوقت طويل 
تقاربا كبريا بني “التجمع الوطني” بزعامة مارين لوبن وحزب “اجلمهورية 
الرئا�شي، باتت قائمة اليمني املتطرف تتقدم مبا يراوح بني 0،5  اىل المام” 

“اأنها ا�شتفتاء عليه )ماكرون( وعلى روؤيته لوروبا«. بدورها، تدرج مارين لوبن 
املر�شحة اخلا�شرة يف انتخابات 2017 الرئا�شية، هذه املعركة يف الطار املذكور، 
علما باأنها اختارت على راأ�س قائمتها مر�شحا اأ�شغر �شنا من ماكرون هو جوردان 
فيما  بيا�س”  على  �شيكا  )الرئي�س(  “منح  بعدم  الناخبني  وطالبت   . ب��اردي��ال 
ت�شعى الحزاب الخرى اىل اإ�شماع �شوتها يف ظل هذا النق�شام العمودي. ويرى 
�شيبا�شتيان مايار مدير معهد جاك دولور اأن “خ�شارة �شخ�س ما موؤيد لوروبا 
النتخابات الوروبية يف عقر داره ت�شكل م�شا�شا ب�شدقيته«. ويف هذا ال�شياق، لن 

يكون الرئي�س الفرن�شي جمرا على اتخاذ خطوات يف فرن�شا فح�شب، عر تغيري 
حكومته على الرجح، بل �شيكون لهذا المر تاأثري طويل املدى يف اأوروبا. ويقول 
بري�س تانتورييه املدير العام ملعهد ايب�شو�س ل�شتطالعات الراأي اإن “قدرته على 
ان يكون اأحد اأبرز القادة يف اوروبا م�شتغال قرب انتهاء امل�شرية ال�شيا�شية لنغيال 
تعر�س  ح��ال  يف  كبري  �شرر  بها  �شيلحق  اخ���رى،  اأم��اك��ن  يف  وانق�شامات  مريكل 
الفرن�شي يواجه مرحلة ح�شا�شة  الرئي�س  اأن  وخ�شو�شا  خل�شارة قوية الحد” 
تناه�س  وال��ت��ي  الوروب���ي  امل�شرح  على  الوىل  حليفته  المل��ان��ي��ة،  امل�شت�شارة  م��ع 
واملجري  �شالفيني  ماتيو  اليطايل  يج�شدها  التي  ال�شعبوية  احلركات  بدورها 
املنا�شب  توزيع  كيفية  وبينها  كثرية،  واخل��الف��ات  لوبن.  وحتى  اأورب���ان  فيكتور 

داخل املوؤ�ش�شات الوروبية.

غوف “51 عاما” امل�شكك يف الحتاد الأوروبي دور ال�شامن لأن�شار 
بريك�شت يف حكومة ماي.

كان م�شاعد جون�شون خالل حملة ال�شتفتاء، لكنه وجه له طعنة يف 
الظهر يف 2016 عندما �شحب دعمه له عندما كان “بوجو” ي�شتعد 
اأن  قبل  �شخ�شيا  تر�شحه  غ��وف  وق��دم  احل��ك��وم��ة.  لرئا�شة  للرت�شح 

ي�شقط يف ت�شويت اأع�شاء احلزب.
وقد يبدو رجل ال�شاعة الآن ب�شبب ليونة مواقفه.

- �شاجد جاويد
عني يف 2018 وزيرا للداخلية. اكت�شب جاويد “49 عاما” احرتام 
زمالئه باإدارته ف�شيحة معاملة املهاجرين من اأ�شول كاريبية الذين 
قدموا اإىل اململكة املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية، املعروفة با�شم 
ال�شابق  “ويندرا�س«. كان جاويد املعجب مبرغريت تات�شر وامل�شريف 
وابن �شائق حافلة باك�شتاين �شابق، �شد بريك�شت يف ا�شتفتاء حزيران-
احل��ني عن مواقف م�شككة يف  ذل��ك  يدافع منذ  لكنه   2016 يونيو 

الحتاد الأوروبي.

*بولندا: جارو�سالف 
كات�سين�سكي

   على راأ�س حزب القانون والعدالة، 
احلزب احلاكم، ُيعتر جارو�شالف 
ال��زع��ي��م احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ب��الد. وبعد 
تراجعت   ، ب��ال��ع��ق��وب��ات  ت��ه��دي��ده��ا 
وار�����ش����و ع����ن اإ�����ش����الح ل���ل���ع���دال���ة ، 
ت���ع���ت���ره ب���روك�������ش���ل مب���ث���اب���ة حتٍد 

لدولة القانون. 

*ا�ستونيا: مارت هلمي
باملئة   8 ف��ا���ش��ل   17 ب��ف�����ش��ل      
ال�شعب  ح�����زب   ، ح���زب���ه  ل�������ش���ال���ح 
امل��ح��اف��ظ ، يف ان��ت��خ��اب��ات اأب���ري���ل ، 
ا���ش��ت��ع��اد ح��ق��ي��ب��ة ال��داخ��ل��ي��ة. وقام 
اأثناء اأدائه اليمني باإ�شارة عن�شرية 
نف�س  البي�س،   �شيطرة  اإىل  ترمز 
ابنه  ا���ش��ت��ن�����ش��خ��ه��ا  ال���ت���ي  احل���رك���ة 

مارتن ، وزير املالية.
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نيكي يغلق منخف�سا مع ت�ساعد التوترات بني اأمريكا وال�سني 
لل�شركة  ال��ت��وري��د  يف  م�شتمرة  اإن��ه��ا  ق��ال  ال�شني  يف  الإل��ك��رتوين  موقعها 
ال�شينية ب�شكل طبيعي. وهبط �شهم كانون ل�شناعة الكامريات 3.4 باملئة 
للت�شنيع  �شهم موراتا  وارتفع  باملئة.   2.4 اإلكرتون  �شهم طوكيو  وتراجع 
التي تقوم ب�شناعة املكونات الكهربائية واحدا باملئة، بعد اأن انخف�س لأدنى 
م�شتوى يف عامني ون�شف العام يف وقت �شابق من اجلل�شة مما حفز عمليات 
ت�شيد لل�شفقات. لكن ال�شهم ما زال منخف�شا 25 باملئة منذ بداية ال�شهر 
اجلاري. وت�شبب انخفا�س اأ�شعار النفط يف اجلل�شة املا�شية يف التاأثري �شلبا 
ميت�شوي  �شهم  ون��زل  التجارة.  و�شركات  بالطاقة  املرتبطة  الأ�شهم  على 
باملئة. وهبط   0.9 باملئة بينما خ�شر �شهم ماروبيني كورب للتجارة   1.2
�شهم اإدميت�شو كو�شان للتكرير 3.9 باملئة. وتراجعت اأ�شهم �شركتي تطوير 
البرتول والغاز الطبيعي اإنبك�س وجيه.اإك�س.تي.جي هولدجنز 4.7 باملئة 

و3.7 باملئة على الرتتيب.

•• طوكيو-رويرتز:

ال���ذي ت�شاعدت  ال��وق��ت  اأم�����س يف  ال��ي��اب��اين منخف�شا  نيكي  امل��وؤ���ش��ر  اأغ��ل��ق 
�شركات  فيه  و�شغطت  التجارة  ب�شاأن  وبكني  وا�شنطن  بني  التوترات  فيه 
باملئة   0.16 نيكي  املوؤ�شر  وهبط  امل�شتثمرين.  �شهية  على  التكنولوجيا 
على  الثالث  لالأ�شبوع  خ�شائر  متكبدا  نقطة،   21117.22 عند  ليغلق 
التوايل. وقال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأم�س اخلمي�س اإن �شكاوى 
الوليات املتحدة �شد هواوي تكنولوجيز رمبا يتم حلها �شمن اإطار عمل 
اتفاق جتاري اأمريكي �شيني، بينما يف الوقت ذاته و�شف �شركة الت�شالت 
اأ�شهم بانا�شونيك  “خطري للغاية«. ونزلت  باأنها �شيء  ال�شينية العمالقة 
اأوقفت �شحنات ملكونات معينة  اإنها  ال�شركة  باملئة، بعد يوم من قول   1.8
اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  الأمريكية،  التنظيمية  للقواعد  امتثال  ه���واوي  اإىل 

الذهب م�ستقر بفعل بيانات اأمريكية �سعيفة 
 •• وا�صنطن-رويرتز:

ا�شتقرت اأ�شعار الذهب ام�س بعد اأن ارتفعت فوق 1280 دولرا يف اجلل�شة 
ال�شابقة يف الوقت الذي دفعت فيه بيانات اأمريكية �شعيفة الدولر لينزل 
ب��اأن يخف�س جمل�س  اآم���ال  اأع��ل��ى م�شتوى يف عامني واأث����ارت جم��ددا  م��ن 
الحتياطي الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( اأ�شعار الفائدة هذا العام. 
املعامالت  يف  الذهب  ا�شتقر  جرينت�س،  بتوقيت   0653 ال�شاعة  وبحلول 
 1.1 اأن �شعد  1283.21 دولر لالأوقية )الأون�شة(، بعد  الفورية عند 
باملئة لأعلى م�شتوى يف اأ�شبوع عند 1287.23 دولر يف اجلل�شة ال�شابقة. 
والذهب مرتفع 0.5 باملئة منذ بداية الأ�شبوع. وتراجع الذهب يف العقود 
الأمريكية الآجلة 0.2 باملئة اإىل 1283.10 دولر. وتراجع الدولر بعد 
اأن بلغ اأعلى م�شتوياته يف عامني يف الوقت الذي عززت فيه بيانات حملية 

�شعيفة والتداعيات القت�شادية املحتملة من احلرب التجارية مع ال�شني 
املنازل  مبيعات  وانخف�شت  ال��ع��ام.  ه��ذا  ال��ف��ائ��دة  اأ���ش��ع��ار  بخف�س  توقعات 
الأمريكية اجلديدة التي ت�شع اأ�شرة واحدة من قرب اأعلى م�شتوى يف 11 
الأ�شعار  فيه  انتع�شت  ال��ذي  الوقت  ني�شان يف  اأبريل  العام يف  ون�شف  عاما 
�شنوات  ع�شر  يف  م�شتوياته  اأدن��ى  التحويلية  ال�شناعات  قطاع  ن�شاط  وبلغ 
تقريبا يف مايو اأيار، مبا ي�شري اإىل اأن النمو القت�شادي ي�شهد تباطوؤا حادا. 
وعادة ما يدعم خف�س اأ�شعار الفائدة الذهب اإذ اأنه يقل�س تكلفة الفر�شة 
البديلة على حائزي املعدن الثمني الذي ل يدر عائدا. لكن الذهب يتعر�س 
ل�شغوط يف الفرتة الأخرية اإذ اأن امل�شتثمرين يف�شلون الدولر الأمريكي 
يف ظل ت�شاعد التوترات التجارية بني ال�شني والوليات املتحدة. واملعدن 
الأ�شفر منخف�س نحو خم�شة باملئة منذ لم�س ذروة ع�شرة اأ�شهر يف فراير 

�شباط عند 1346.73 دولر.

وقعت مذكرة تفاهم لدرا�سة جدوى اإقامة م�سروع بقيمة 10 مليارات دولر 

جمموعة »اإي�ست هوب« ال�سينية تدر�س التو�سع مبدينة خليفة ال�سناعية

اأكرب معر�س رم�ساين على م�ستوى الدولة

العوي�س يفتتح معر�س »ليايل رم�سان 2019« يف اأك�سبو ال�سارقة 
الغرفة حري�سة على دعم �سناعة املهرجانات واملعار�س لتعزيز �سمعة ال�سارقة القت�سادية

وفد جزائري يزور جمارك دبي لتعزيز التعاون وتبادل اخلربات
املهمة لالإبداع والبتكار يف تطوير العمل احلكومي بدولة 
وفوائدها  للمن�شة  الكبرية  باملزايا  وتعريفهم  الإم����ارات، 
واطلع  ه��ذا  واجل��م��رك��ي��ة.   التجارية  اخل��دم��ات  يف تطوير 
يف  ودوره  الذكي  املخاطر  حم��رك  نظام  على  اأي�شاً  الوفد 
دعم عمليات التفتي�س واخت�شا�شه ب�شكل مبا�شر يف تقييم 
الأمنية،  الأخ���ط���ار  يف  املتمثلة  امل��خ��اط��ر  خم��ت��ل��ف  وع����الج 
وحدة  على  اطلع  كما  والجتماعية.  البيئة  القت�شادية 
الكالب اجلمركية باإدارة الدعم الفني والتي لها دوراً هاماً 
وال�شحنات،  الب�شائع  على  اجلمركية  التفتي�س  عمليات  يف 
اجلمركية  للمراكز  وامل�����ش��ان��دة  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  ودوره����ا 
البحرية والرية واجلوية، حيث متتلك الوحدة عدد 24 
كلباً مدرباً، وقدم املهند�س عادل ال�شويدي جتربة الدائرة يف  
تدريب الكالب اجلمركية لتكون موؤهلة لتعامل مع اأ�شاليب 
التهريب املبتكرة ، منوها اإىل الدور الكبري  واملميز ل�شباط 
املوؤ�ش�شي  ال��ولء  ب��روح  التفتي�س يف جمارك دب��ي  ومتتعهم 
واحل�س الأمني  من تدريبهم واإحلاقهم  بدورات تدريبية 
الطرق  اأح���دث  ع��ل��ى   للتعرف  اجل�شد  لغة  يف  متخ�ش�شة 
ق�شايا  يف  امليدانية  املراقبة  وكذلك  التهريب،  عمليات  يف 

املخدرات وك�شف اأ�شاليب التهريب املبتكرة واحلديثة. 

•• دبي – الفجر:

اخلرات  وت��ب��ادل  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  م��ن  انطالقا 
الإقليمية.  اجلهات  بني  املتميزة  العالقات  م�شتوى  ورف��ع 
م��ن ج��م��ارك اجلزائر  زائ����راً  ا�شتقبلت ج��م��ارك دب��ي وف���داً 
وو�شائل  املعلومات،  ونظام  النقل  وزارة  يف  م�شوؤولني  �شم 
الإدارة العامة اجلزائرية وذلك بهدف الطالع على جتربة 
جمارك دبي “ حمرك املخاطر، وحدة الكالب اجلمركية،” 

وامل�شروع اجلديد للجمارك العاملية “ نظام رايز ».
اإدارة  بوطالب مدير  ر���ش��وان  ال��زائ��ر كال من  الوفد  �شم   
ب��ودادي مدير  اإ�شماعيل  العامة اجلزائرية،  الإدارة  و�شائل 
النقل ونظام املعلومات، ابراهيم اأبوعلو مدير مركز، وعمار 
عبد  نادية  من  ك��اًل  الوفد  ا�شتقبال  يف  ك��ان  فيما  ملياين، 
اهلل كمايل الرئي�س التنفيذي للجمارك العاملية، واملهند�س 
عادل ال�شويدي مدير اإدارة الدعم الفني، وداوود الزرعوين 

مدير اأول ق�شم اإدارة البيانات ال�شتخباراتية.
الأوىل  الذكية  “رايز”  من�شة  على  الزائر  الوفد  لع  واطىّ  
الإج�����راءات اجلمركية، من  ال��ع��امل لأمت��ت��ه  نوعها يف  م��ن 
خالل عر�شا قدمته نادية كمايل اإذ ُتعد املن�شة من النماذج 

•• �صنغهاي، ال�صني-الفجر: 

هوب”  “اإي�شت  جم��م��وع��ة  اأع��ل��ن��ت 
واملتخ�ش�شة  ال��ع��م��الق��ة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
توقيع  ع������ن  ال���������ش����ن����اع����ة  ب����ق����ط����اع 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م��دي��ن��ة خليفة 
املراكز  اأك�����ر  اإح������دى   ال�����ش��ن��اع��ي��ة، 
يف  املتكاملة  واللوج�شتية  ال�شناعية 
اأبوظبي،  مل��وان��ئ  وال��ت��اب��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي 
م�شرتكة  ج����دوى  ب���درا����ش���ة  ل��ل��ع��م��ل 
ل��ل��ق��ي��ام مب�����ش��روع ب��ق��ي��م��ة اأك����رث من 
املدينة  ه��ذه  يف  دولر  م��ل��ي��ارات   10

ال�شناعية. 
وق����ام ب��ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م كل 
الرئي�س  ���ش��ات��ورف��ي��دي،  �شمري  م���ن  
ال�شناعية،  خليفة  ملدينة  التنفيذي 
وم����ي����ن����غ ت���������ش����اجن ج����������ون، رئ���ي�������س 
ال�شتثمارات لدى جمموعة “اإي�شت 
را�شد  �شعادة  وذلك بح�شور  هوب”، 
القن�شل  ال��ق��م��زي  ال�����ش��ريي  م��ط��ر 
العربية  الإم����������ارات  ل����دول����ة  ال����ع����ام 
وال�شيد  �شنغهاي،  مدينة  يف  املتحدة 
جمموعة  رئ��ي�����س  يل،  ت�شينج  ي���وجن 
اجلانبان  و���ش��ي��ع��م��ل  ه�����وب.  اإي�����ش��ت 
ع��ل��ى دار����ش���ة ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع ميتد 
عاًما    15 ل����  م���راح���ل  ث����الث  ع��ل��ى 
م�شاحة  على  م�شروع  بناء  ويت�شمن 
7.6 كيلومرت مربع مبدينة خليفة 

ال�شناعية. 
وخالل املرحلة الأوىل للم�شروع قيد 
هوب”  “اإي�شت  �شتطور  ال��درا���ش��ة، 
حني  يف  الأل��وم��ي��ن��ا،  لتكرير  من�شاأة 
ب��ن��اء مركز  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ت�شمل 
الطني  خ�شائ�س  ل��درا���ش��ة  اأب���ح���اث 

اأهداف  تلبي  التي  امل�شاريع احليوية 
ال���ط���م���وح���ة يف دول����ة  ال�����ش����ت����دام����ة 
امل�شاريع  ه���ذه  و���ش��ت��ك��ون  الإم������ارات. 
به  ي��ح��ت��ذى  تنفيذها من��وذج��اً  ع��ن��د 
للتعاون بني دولة الإمارات وال�شني 

�شمن مبادرة احلزام والطريق.«
هوب”  “اإي�شت  جمموعة  اأن  وُيذكر 
ال�شينية، التي تاأ�ش�شت عام 1982، 
ت��ع��م��ل يف جم�����ال ان����ت����اج الأمل���ن���ي���وم 
�شناعة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وم�شتقاته 
ال�شركة  ومتلك  احليوانات.  اأع��الف 
واإندوني�شيا  ف��ي��ت��ن��ام  يف  م�����ش��ان��ع 

و�شنغافورة.
اإىل و�شع حجر الأ�شا�س  وبالإ�شافة 
يف �شهر فراير،  “رود بوت”  مل�شنع 
و�شركة  اأب��وظ��ب��ي  م���وان���ئ  اف��ت��ت��ح��ت 
العام  ل��ل��م��وان��ئ  امل���الح���ي���ة  ك��و���ش��ك��و 
يف  اأب��وظ��ب��ي  كو�شكو  حمطة  املا�شي 
موقع  ��خ  ر���شىّ م��ا  وه��و  خليفة،  ميناء 
اإقليمي  ك��م��رك��ز  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
من  املوؤلفة  العاملية  كو�شكو  ل�شبكة 
املبادرات  ��د ه��ذه  وت��وؤكىّ 36 حم��ط��ة. 
ت�شطلع  ال��ذي  ال�شرتاتيجي  ال��دور 
التجارية  امل��راك��ز  الإم�����ارة جت���اه  ب��ه 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ���ش��م��ن م���ب���ادرة احل����زام 

والطريق.
ا�شتقطبت  ال���������ش����ي����اق،  ه�������ذا  ويف 
ال�شيني  الإم��ارات��ي  التعاون  جممع 
اأن�شئت  التي  التحويلية،  لل�شناعات 
ال�شتثمار  ����ش���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ملقاطعة  ال���ب���ح���ار  وراء  وال����ت����ع����اون 
)جو�شيك(،   امل����ح����دودة  ج��ي��ان��غ�����ش��و 
منذ  �شينية  ���ش��رك��ة   20 م��ن  اأك����رث 

تد�شينها ر�شمًيا العام املا�شي.

مبا فيها كرى ال�شركات ال�شينية.« 
“نحن  �����ش����ات����ورف����ي����دي:  واأ�������ش������اف 
ف���خ���ورون ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأح����د اأكر 
جمموعة  مثل  ال�شينية  ال�����ش��رك��ات 
اأهتماماً  اأب�����دت  ال��ت��ي  ه����وب  اإي�����ش��ت 
والكبرية  ال��واع��دة  بالفر�س  ك��ب��رياً 
ال�شناعية  خليفة  مب��دي��ن��ة  امل��ت��اح��ة 
متنحها  التي  الوا�شعة  والإمكانيات 
القطاع  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ل���ل�������ش���رك���ات 

ال�شناعي واخلدمات اللوج�شتية.« 
من جهته، قال يونغ�شينغ ليو، رئي�س 
“اإي�شت  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
ت�شخري  اإىل  قدماً  “نتطلع  هوب”: 
والنتاجية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  اخل������رات 
ال�شركة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 
للعمل  الثقيلة  ال�شناعات  جمال  يف 
ال�شناعية  خليفة  م��دي��ن��ة  م��ع  م��ع��اً 
من  العديد  تنفيذ  اإمكانية  لدار�شة 

التعاون ال�شناعي ال�شيني الإماراتي 
 2.2 م�شاحة  م�شاحة  ي�شغل  ال��ذي 
كيلومرت مربع وا�شتقطب اأكرث من 

20 �شركة �شينية حتى الآن.
الرئي�س  �شاتورفيدي،  �شمري  وق��ال 
ال�شناعية:  خليفة  ملدينة  التنفيذي 
ال�شناعية  خليفة  م��دي��ن��ة  “تتمتع 
التي  واملقومات  امل��زاي��ا  من  بالعديد 
تلبي احتياجات كافة ال�شركات املحلية 
والق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة م��ن خمتلف 
واللوج�شتية  ال�شناعية  القطاعات 
ال�شرتاتيجي  امل��دي��ن��ة  مل��وق��ع  ن��ظ��راً 
واحللول  املتطورة  التحتية  والبنية 
قربها  وكذلك  املتكاملة  اللوج�شتية 
اأحد  يعتر  ال��ذي  خليفة  ميناء  من 
مراكز التجارة البحرية احليوية يف 
املزيد  جلذب  قدماً  املنطقة،ونتطلع 
املبا�شرة،  الأجنبية  ال�شتثمارات  من 

التدوير.  الأح��م��ر وم�����ش��روع لإع���ادة 
امل���رح���ل���ة الأخ�������رية بناء  وت��ت�����ش��م��ن 
ملعاجلة  �شخمة  م��ن�����ش��اآت  جم��م��وع��ة 
خ��ام��ات امل���ع���ادن غ��ري احل��دي��دي��ة يف 

مراحل الإنتاج الأولية والنهائية.
مدينة  �شتعمل  اآخ�����ر،  ج��ان��ب  وم���ن 
للمذكرة  وف��ق��اً  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  خليفة 
على تقدمي الدعم ملجموعة “اإي�شت 
درا����ش���ة  جم������الت  ك���اف���ة  يف  هوب” 
اجلدوى، مبا فيها  مبا يف ذلك �شمان 
املرافق  اأ�شعار  اأف�شل  على  احل�شول 
و����ش���راء الأرا����ش���ي واإن�����ش��اء خمطط 
رئي�شي ملقر ال�شركة املقرتح مبدينة 
املواد  وا���ش��ت��رياد  ال�شناعية،  خليفة 
اخلام عر ميناء خليفة والتخزين. 
اأي�����ش��اً ع��ل��ى درا�شة  وت��ن�����س امل���ذك���رة 
امل�شتدامة،  ال��ط��اق��ة  توليد  خ��ي��ارات 
يهدف  ا�شتدامة  برنامج  جانب  اإىل 
مركز  اإقامة  وي�شمل  البيئة  حلماية 

اأبحاث متطور. 
“اإي�شت  جم���م���وع���ة  وت���ع���ت���ر  ه������ذا، 
هوب” التي تتخذ من �شنغهاي مقًرا 
رئي�شًيا لها، اأحدث ال�شركات ال�شينية 
اإىل  الن�شمام  اإمكانية  تدر�س  التي 
م�شتفيدة  ال�شناعية،  خليفة  مدينة 
م���ن امل����زاي����ا ال���ع���دي���دة امل���ت���اح���ة لها 
كونها  ال�شرتاتيجي  املوقع  وكذلك 
مركًزا حيوًيا رئي�شًيا ملنطقة ال�شرق 
الأو�شط وحلقة و�شل مع �شائر اأنحاء 
املنطقة واأفريقيا واأوروب��ا. ويف وقت 
�شركة  و�شعت  العام،  ه��ذا  من  �شابق 
ملن�شاأة  الأ���ش��ا���س  ح��ج��ر  “رودبوت” 
مبدينة  الإط����ارات  لت�شنيع  ج��دي��دة 
خ��ل��ي��ف��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة داخ������ل جممع 

من �شكان وزوار الإمارة.
الرتاثية”  “القرية  وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
احلدث  فعاليات  �شمن  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
���ش��ري��ح��ة وا���ش��ع��ة م���ن ال�����زوار حيث 
واملجال�س  ال��رتاث��ي��ة  ال��رم��وز  ن��ال��ت 
القدمية والتحف والأزياء واملالب�س 
ت��ع��ر ع���ن عراقة  ال���ت���ي  ال���رتاث���ي���ة 
اإعجاب  الإم��ارات��ي  املا�شي  واأ���ش��ال��ة 

الكثريين.
نخبة من العالمات التجارية

وتقام فعاليات معر�س ليايل رم�شان 
ال�شلع  وتنوع  الوفري  بالربح  الغنية 
والعرو�س ال�شتهالكية، من ال�شاعة 
8:00 م�شاءاً وحتى ال�شاعة 2:00 
الف�شيل،  ال�شهر  اأي��ام  طيلة  �شباحاً 
05:00 م�شاء حتى   ال�شاعة   ومن 
اأي��ام اأي��ام عيد  11:00 ليال خالل 
الفطر، وي�شارك يف املعر�س العديد 
املرموقة  ال��ت��ج��اري��ة  الأ����ش���م���اء  م���ن 
ونخبة من اأبرز العالمات التجارية 
ا�شتقطاب  ع���ل���ى  ت��ت��ن��اف�����س  ال����ت����ي 
ال��زوار، اإىل جانب عدد من اجلهات 
والهيئات  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل��دن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف الإم��������ارة، مما 
على  الط���الع  فر�شة  ل����زواره  يتيح 
ال��ك��ث��ري م��ن ال���رام���ج ال��ت��ي حتظى 
ومن  اجل��ه��ات،  تلك  وتوجيه  بدعم 
اأب�����رز ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة )حمل 
اأحمد   ، �شوب”  “بيبي  الأط���ف���ال 
جمموعة  واأولده،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
التعاونية،  الحت���اد  جمعية  �شفري، 
�شكيت�شرز، ني�شات لينني، جموهرات 
�شوفت تات�س ذ.م.م ، �شركة الإمارات 
املندو�س  �شركة  للدواجن،  احلديثة 
وايد  هوم  لل�شجاد،  �شادو  التجارية، 
و ه��وم ���ش��ت��اي��ل(، وع��الم��ات جتارية 
منتجاتها  ت���ق���دم  ع����دي����دة  اأخ�������رى 
كبرية  وخ�شومات  تناف�شية  باأ�شعار 
تهدف اإىل تلبية احتياجات الت�شوق 
وال����رتف����ي����ه ل��ل�����ش��ي��اح وامل���واط���ن���ني 

واملقيمني وللعائالت والزوار.

•• ال�صارقة-الفجر:

�شلطان  ع����ب����داهلل  ����ش���ع���ادة  اف���ت���ت���ح 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س 
جتارة و�شناعة ال�شارقة، م�شاء اأم�س 
ليايل  “اخلمي�س”معر�س  الأول 
رم�شان 2019” الذي ي�شت�شيفه 
ال�شارقة  اإك�����ش��ب��و  م���رك���ز  وي��ن��ظ��م��ه 
وتقام فعالياته على مدى 17 يوماً 
وي�شتمرحتى 8 يوينو املقبل، و�شط 
وعرو�س  بهيجة  ا�شتثنائية  اأج���واء 
م��غ��ري��ة وت��خ��ف��ي�����ش��ات ج��اذب��ة ت�شل 
 75% اإىل  فيها  ن�شبة اخل�شومات 
هي الأكر من نوعها على م�شتوى 
الإمارة وذلك �شمن فعاليات الدورة 
رم�شان  “مهرجان  م����ن  ال�30 
اهلل  عبد  �شعادة  وجت��ول  ال�شارقة«. 
�شريط  العوي�س عقب ق�س  �شلطان 
اأرج�����اء امل��ع��ر���س الذي  الف��ت��ت��اح يف 
ح�����ش��ره ع���دد م���ن اأع�����ش��اء جمل�س 
ادارة  غرفة ال�شارقة، و�شعادة حممد 
اأمني مدير عام غرفة جتارة  اأحمد 
و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة �شيف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��دف��ع  حم��م��د 
وابراهيم  ال�����ش��ارق��ة،  اإك�����ش��ب��و  مل��رك��ز 
العالقات  م���دي���ر  اجل������روان  را����ش���د 
الغرفة،  يف  والت�شويق  القت�شادية 
وموظفي  م���������ش����وؤويل  م����ن  وع�������دد 
اأك�شبو  وم����رك����ز  ال�������ش���ارق���ة  غ���رف���ة 
ال�شارقة وح�شد من ممثلي جمتمع 
الجتماعية  وال�شخ�شيات  الأعمال 
والإع����الم����ي����ة. وجن����ح امل���ع���ر����س يف 
ا�شتقطاب اأكرث من )300( عالمة 
املو�شم حمققا  دورة هذا  جتارية يف 
الأع����وام  ع��ن   20% بن�شبة  زي����ادة 
ال�����ش��اب��ق��ة ال���ت���ي ���ش��م��ت ن��خ��ب��ة من 
التجارية  والعالمات  الأ�شماء  اأه��م 
جتارة  جم��ال  يف  والعاملية  الوطنية 
التجزئة، لتغطي منتجاتها املتنوعة 
جميع امل��ج��الت ب����دءاً م��ن الزي����اء، 
الريا�شية،  والدوات  وال����ذه����ب، 

املعر�س ينمو ويتطور ب�شكل م�شتمر 
وقد جنح يف هذا املو�شم با�شتقطاب 
ع���ار����ش���ني ج�����دد وخ�������ش���و����ش���اً من 
ت�شعى  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال�������ش���رك���ات 
ال�������ش���وق  ح���������ش����وره����ا يف  ل���ت���ع���زي���ز 
والرتويج  مبيعاتها  وزي���ادة  املحلي 
عدد  م�شاركة  عن  ف�شاًل  ملنتجاتها، 
من الأجنحة الدولية و�شط ح�شور 
مميز من جهات عار�شة من تايالند 

وال�شني.
من جهته قال �شلطان �شطاف مدير 
الت�شويق وتطوير العمال يف مركز 
يوفر  املعر�س  اأن  ال�شارقة،  اك�شبو 
 4000 على  ت��زي��د  األ��ع��اب  م�شاحة 
م��رت م��رب��ع وت�����ش��م ع���دد ك��ب��ري من 
الألعاب الرتفيهية لالأطفال التي مت 
اختيارها بعناية مع مراعاة عوامل 
اأجندة  ت�����ش��م��ل  ح���ني  يف  ال�����ش��الم��ة، 
املعر�س جمموعة متنوعة  فعاليات 
من الأن�شطة التي ت�شاف اإىل حركة 
الت�شوق، من بينها عرو�س ترفيهية 
ون�����دوات ت��راث��ي��ة وح��م��الت خريية 
بالإ�شافة  و�شحية،  دينية  وتوعية 
من  نخبة  ت�شم  مطاعم  رده��ة  اإىل 
الطعام،  واأك�����ش��اك  املتميزة  املطاعم 
املعرو�شات  ق��ائ��م��ة  ا���ش��ت��م��ل��ت  ك��م��ا 
اجلديدة،  واملنتجات  )الهدايا،  على 
التجميل،  وم�شتح�شرات  والعطور، 
ال�شحية،  ال���ع���ن���اي���ة  وم���ن���ت���ج���ات 
والتجهيزات  الكهربائية،  والأجهزة 
امل���ن���زل���ي���ة، والأث���������اث وال����دي����ك����ورات 

ال��داخ��ل��ي��ة، وامل��ن�����ش��وج��ات والأزي�����اء، 
الريا�شية،  وامل�����ع�����دات  وامل���الب�������س 
الغذائية،  وامل������واد  وال��ق��رط��ا���ش��ي��ة، 
وال�شطناعية،  الطبيعية  والزهور 
وال�����ه�����وات�����ف ال����ن����ق����ال����ة، واأج�����ه�����زة 
واألعاب  وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا،  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
باأنواعها(  وامل��ج��وه��رات  الأط���ف���ال، 
وغ�����ريه�����ا ال���ك���ث���ري مم�����ا حت���ف���ل به 

اأجنحة املعر�س.
ولفت �شطاف اإىل اأن دورة هذا املو�شم 
من “ليايل رم�شان” ت�شهد تقدمي 
 )BMW( نوع  من  فاخرة  �شيارة 
بال�شحب  للفائز   2019 م��ودي��ل  
الكبري الذي �شُيقام يف ختام فعاليات 
اأن  معر�س ليايل رم�شان، مو�شحاً 
متاحاً  �شيكون  ال�شحب  يف  الدخول 
ما  ينفقون  ال��ذي��ن  املت�شوقني  اأم���ام 
100 دره��م وم��ا ف��وق لدى  قيمته 
اأي من العالمات التجارية امل�شاركة 
رم�شانية  اأج��واء  و�شط  املعر�س،  يف 

�شاحرة وبهيجة.

حر�س على امل�ساركة
م��ن ج��ان��ب��ه��م اأك����د مم��ث��ل��و ع���دد من 
ال�������ش���رك���ات واجل����ه����ات امل�������ش���ارك���ة يف 
يف  امل�شاركة  على  حر�شهم  املعر�س 
البالغة  لأهميته  نظرا  احل��دث  هذا 
على امل�شتوى املحلي باعتباره حدثا 
م��ث��ال��ي��ة غنية  ووج����ه����ة  م��و���ش��م��ي��ا 
واحل�شومات  والأن�شطة  بالفعاليات 
كبرية  �شريحة  ع��ام  كل  وت�شتقطب 

احلرفية  وامل����ن����ت����ج����ات  وال����ت����ح����ف 
والرتاثية،  ال��ي��دوي��ة  وامل�����ش��غ��ولت 
واملطاعم  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  والج���ه���زة 

واملقاهي والكالت ال�شعبية.
املو�شم  ه����ذا  امل���ع���ر����س  دورة  وت���ع���د 
ال��ت��ي ت��ق��ام ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جتارة 
الأ�شخم والأكر  ال�شارقة  و�شناعة 
م����ن ن���وع���ه���ا ع���ل���ى الإط����������الق، كما 
رم�شاين  م���ع���ر����س  اأك�������ر  ي���ع���ت���ر 
ح��ي��ث متتد  ال���دول���ة،  ع��ل��ى م�شتوى 
من�شات العر�س على كامل م�شاحة 
البالغة  ال�������ش���ارق���ة  اإك�����ش��ب��و  م���رك���ز 
يوفر  ك��م��ا  م���رب���ع،  م���رت  ال����ف   40
للباحثني  م��ث��ال��ي��ة  اأج�����واء  امل��ع��ر���س 
اأم�شيات  لتم�شية  مكان  اأف�شل  عن 
العائلة  اأف��راد  مع  ممتعة  رم�شانية 
بفر�شة  وال���ش��ت��م��ت��اع  والأ����ش���دق���اء، 
ال�شعيد،  ال��ف��ط��ر  ل��ع��ي��د  ال��ت�����ش��وق 
الأطباق من خمتلف  اأ�شهى  وت��ذوق 
توفر م�شاحات  العاملية، مع  املطابخ 
اخلا�شة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ل��الأن�����ش��ط��ة 
ب��الأط��ف��ال مب��ا ي��زي��د ع��ل��ى 4000 
ف�������ش���ال ع����ن تقدمي  م����رت م����رب����ع، 
وفنية،  وت���راث���ي���ة  ث��ق��اف��ي��ة  ب���رام���ج 
وجمموعة  و�شحية،  دينية  وتوعية 
الرتفيهية  ال��ن�����ش��اط��ات  م��ن  ك��ب��رية 

املالئمة لكل اأفراد العائلة.

تن�سيط احلركة
 التجارية وال�سياحية

�شلطان  ع����ب����داهلل  �����ش����ع����ادة  ورف�������ع 

امل�شاركة  وم�شتوى  بحجم  م�شيدا 
من  التنظيم  وبح�شن  امل��ع��ر���س  يف 
وجودة  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  قبل 
املنتجات ومتيز العرو�س املطروحة 
واحل�شومات اجلاذبة وتنوع الأن�شطة 
والفعاليات التي تر�شي اأذواق الزوار 
الجتماعية  ال�شرائح  خمتلف  م��ن 
من  ُم�شتفيدين  العمرية.  والفئات 
املنتجات  م��ن  وا�شعة  ت�شكيلة  توفر 
ال����ش���ت���ه���الك���ي���ة وم������ن ال���ع���رو����س 
الكرى  ال��رتوي��ج��ي��ة واحل�����ش��وم��ات 
التي يطرحها مئاآت العار�شون على 
الب�شائع الوطنية والأجنبية ونخبة 
التجارية،  ال���ع���الم���ات  اأ���ش��ه��ر  م���ن 
لل�شركات  لف�����ت  ح�������ش���ور  و�����ش����ط 
ال�شغرية واملتو�شطة ورواد الأعمال 
باملنتجات  للتعريف  املنتجة  والأ�شر 
الرتاثية ودعم اإنتاج املراأة الإماراتية 
الدخل  حم���دودة  الأ���ش��ر  وم�شاعدة 
للنهو�س  دخ��ل  م�شدر  اإي��ج��اد  على 

بو�شعهم القت�شادي.

جذب �سركات قطاع التجزئة
من جانبه قال �شعادة �شيف حممد 
امل���دف���ع ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
على  املعر�س  اإن  ال�����ش��ارق��ة:  اإك�شبو 
بثقة  حظي  ال�شابقة  دورات��ه  امتداد 
واإعجاب اجلمهور والزوار وال�شياح، 
ال�شارقة  اإك�������ش���ب���و  ي���ح���ر����س  ح���ي���ث 
و�شناعة  جتارة  غرفة  مع  بالتعاون 
ال�شرتاتيجني  وال�شركاء  ال�شارقة 

غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س 
اأ�شمى  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة 
ل�شاحب  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  اآي�����ات 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�شارقة، على رعايته  الأعلى حاكم 
الكرمية لكافة الأحداث والفعاليات 
حثيثة  متابعة  ظ��ل  يف  الم�����ارة،  يف 
ال�شيخ �شلطان بن حممد  من �شمو 
ال��ق��ا���ش��م��ي ويل عهد  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، م��وؤك��داً اأن 
دعم  على  حري�شة  ال�شارقة  غرفة 
���ش��ن��اع��ة امل���ه���رج���ان���ات وامل���ع���ار����س 
المارة  �شمعة  لتعزيز  وت��ط��وي��ره��ا 
ك��واح��دة م��ن اأه���م امل���دن ال��رائ��دة يف 
هذه  اأهمية  اإىل  منوهاً  املجال،  هذا 
ال�شناعة ودورها يف تنمية القت�شاد 
والتجارة  ال�شناعة  قطاعات  ودع��م 
وال�������ش���ي���اح���ة وال�������ش���ف���ر وال���ف���ن���ادق 

وغريها.
اأهمية مهرجان  اإىل  العوي�س  واأ�شار 
الذي   2019 ال�����ش��ارق��ة  رم�����ش��ان 
و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ت��ن��ظ��م��ه 
حتت  ال�30  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  ال�����ش��ارق��ة 
ل رم�شان وهلىّت املفاجاآت”  �شعار”هىّ
تن�شيط  يف  رم�شان  ليايل  ومعر�س 
وال�شياحية  ال���ت���ج���اري���ة  احل����رك����ة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ويف 
اإ����ش���اع���ة اأج��������واء ال��ب��ه��ج��ة وال���ف���رح 
الف�شيل،  ال�شهر  اأي���ام  ام��ت��داد  على 
ال�شعيد،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  اىل  و���ش��وًل 

احلدث  ه��ذا  فعاليات  تطوير  على 
للحفاظ  م�شتمر  ب�شكل  واأن�شطته 
اأهم  ك��اأح��د  وم��ك��ان��ت��ه  �شمعته  ع��ل��ى 
وجهات الت�شوق يف الدولة، ومت�شية 
رم�شان  �شهر  يف  البهيجة  الأوق���ات 
امل����ب����ارك، وه����و م���ا ي�����ش��ه��م يف جذب 
التجزئة  جت������ارة  ق���ط���اع  ����ش���رك���ات 
الوطنية  التجارية  العالمات  واأه��م 
للمواظبة  ب����ال����دول����ة  وال����ع����امل����ي����ة 
املعر�س،  يف  م�����ش��اح��ة  ح��ج��ز  ع��ل��ى 
على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  ال����ذي  الأم����ر 
خمتلف  وتن�شيط  الأع��م��ال  جمتمع 
املناخ  وعلى  القت�شادية  القطاعات 

ال�شتثماري يف الإمارة.
ليايل  م��ع��ر���س  اأن  امل��دف��ع  واأو����ش���ح 
الأرح���ب  امل�����ش��اح��ة  �شيوفر  رم�����ش��ان 
الراغبني  والأ���ش��خ��ا���س  ل��ل��ع��ائ��الت 
ممتعة  رم�شانية  اأم�شيات  بق�شاء 
وعي�س جتربة ت�شوق مميزة وباأ�شعار 
اأجواء  و�شط  ت�شاهى،  ل  تناف�شية 
واأن�شطة  وال�����ش��غ��ار  للكبار  ُم�شلية 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م��ت��ن��وع��ة وج����اذب����ة حتت 
املعر�س  اأن  م���وؤك���داً  واح�����د،  ���ش��ق��ف 
واملت�شوقني  ال��زوار  بر�شا  �شيحظى 
ال�����ش��اب��ق��ة يف  اأ����ش���وة بجميع دورات�����ه 
زي��ادة م�شاحة الرتفيه وتنامي  ظل 
عدد العار�شني ب�شكل غري م�شبوق، 
وقد بدا ذلك جلياً يف حجم الإقبال 
الكبري من قبل املت�شوقني يف اليوم 
بن�شبة  املعر�س  ان��ط��الق  م��ن  الأول 
اأن  اإىل  م�شرياً  التوقعات،  جت���اوزت 
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/27  جتاري جزئي
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ا�شحاق  حممد  علي  مراتب  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/3/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/عبدالعال ابو الفتوح ابراهيم ابو الفتوح بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي 
�شنويا   %9 قدرها  ب�شيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�شافا  دره��م   )21.500( وق��دره  مبلغا 
ال�شداد  مت��ام  وحتى   201/12/31 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  بامل�شاريف.  عليه  املدعي  والزمت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2261  جتاري كلي
معريف  حبيب  ���ش��ادق   -2 ذ.م.م  للمالحة  البحر  ام���واج  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
�شلحه 3- حبيب �شادق معريف �شلحه جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/1/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/علي ح�شن 
املدعي  ال��زام  البحرية  للمالحة  ب��در  ملوؤ�ش�شة حميد  ب�شفته مدير  ب��دران  ب��در  يحيى 
اىل  بال�شافة  دره��م   )18.592.549.00( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  بان  بالت�شامن  عليهم 
الق�شائية احلا�شل يف 2018/10/18  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  الفائدة 
التام والزمت املدعي عليهم بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب  ال�شداد  وحتى 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1387  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- عر البحار خلدمات التوزيع املحدودة 2- �شمريت بانريجي ب�شفتها كفيلة و�شامنة 
ملديونية عر البحار خلدمات التوزيع املحدودة 3- �شاندان بانريجي كريتي بو�شان ب�شفته كفيل و�شامن 
املحدودة 4- رونني �شيف بانريجي ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية  التوزيع  البحار خلدمات  ملديونية عر 
عر البحار خلدمات التوزيع املحدودة 5- عر البحار العامليه لل�شناعات احلديديه �س.م.م ب�شفتها كفيل 
و�شامنة ملديونية عر البحار خلدمات التوزيع املحدودة جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( 
بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�شامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ وقدره )3.513.297.44( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اليوم التايل من املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2017/6/15 وحتى 
متام ال�شداد والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3491  جتاري جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  دان��د  راغ��ون��ات  اتيكار  دان��د  �شرينفا�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/6  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع فرع دبي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )170.433.54( درهم والفائدة الفائدة بواقع 9% �شنويا على ذلك املبلغ 
درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى   2018/9/20 من 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/4958  جتاري جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  �شوبى  واو  املدعي عليه/1-  اىل 
املدعي/اأرامك�س المارات �س.ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�شبيعي نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

اأرامك�س الم��ارات ���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)194.887.75( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من 2018/10/28 وحتى 
املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتها  ال�شداد  متام 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/788  جتاري كلي
جمهول  دب��ي  ف��رع  ����س.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  �شيدكو  1-�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
مرت�شى  وميثله:حممد  ����س.ذ.م.م  باطون  مك�س  امل��دع��ي/ردي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
بالزام  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�شمي  برهان  مرت�شى  يعقوب 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )1076791( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
الحد  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.15:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2019/6/23 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/555  جتاري كلي

املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  اهلل  بركت  اهلل  1-ع�شمت   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  ال�شباغ  يو�شف  احمد عبدالعزيز  ���س.م.ع وميثله:منى  الوطني  بنك الحت��اد 
ان  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى  عليك 
يوؤديا للمدعي مبلغ  وقدره )2.671.917( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التاأخريية بواقع 17% عن القر�س التجاري و 36% عن بطاقة الئتمان من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch2.E.22:لها جل�شة يوم الربعاء املوافق:2019/6/12 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/278  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة اأكوا انف�شتمنت�س ليمتد - ومتثلها ا�شيت ازار�شايفا 2- 
فرانكو فافيال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اأكوا اوفر�شيز هولدينجز ليمتد 
الدعوى مو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  العطار  وميثله:احمد عبداهلل حممد 
قطعة  يف  املتمثل  العقار  ا�شتحقاق  طلب  مع  التنفيذ  اج���راءات  ببطالن  املطالبة 
الر�س رقم SS )502-392( 189 مبنطقة مر�شى دبي واملحجوز عليه.وحددت لها 
  ch1.B.8:بالقاعة ال�شاعة:11:00 �س  املوافق:2019/5/28  الثالثاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1525  تنفيذ جتاري 
اوم���ني جمهول  ن��اي��ن��ان   -2 ������س.ذ.م.م  ت��ك  �شاين  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���س.م.ع وميثله:  الهالل  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عبدالعزيز خمي�س علي فرج ال�شام�شي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )558849.96( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/4404  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �شده/1- معر�س الغزال �س.ذ.م.م 2- اأ�شوك ديفناين راد هاكي�شان - 
كفيل ال�شخ�شي ل�شركة معر�س الغزال �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
���س.م.ع وميثله: عبدالعزيز خمي�س علي فرج  الهالل  التنفيذ/م�شرف  طالب 
بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  ال�شام�شي 
او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م   )2841754.9( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية بحقك يف  خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/4616  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة هاين مول ذ.م.م 2- هاين ح�شني عبدالعزيز �شبيل - 
الكفيل ال�شخ�شي ل�شركة هاين مول ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/م�شرف الهالل �س.م.ع وميثله: عبدالعزيز خمي�س علي فرج ال�شام�شي 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م   )629624.5( وق��دره 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/4451  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �شده/1- �شركة الطيار للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممود �شيتوكوندو 
عبداهلل حاجي �شيتوكوندو - الكفيل ال�شخ�شي ل�شركة الطيار للتجارة العامة 
�س.م.ع  الهالل  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  ال�شام�شي  ف��رج  علي  خمي�س  عبدالعزيز  ومي��ث��ل��ه: 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1236343.31( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1170  تنفيذ جتاري 
عبدالر�شيد   -2 ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  اخلزنة  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
البناء  م��واد  لتجارة  اخلزنة  �شركة  اول  �شخ�شي  )كفيل  ح�شني  حممد  كاركل 
�س.م.ع  الهالل  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م( 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  ال�شام�شي  ف��رج  علي  خمي�س  عبدالعزيز  ومي��ث��ل��ه: 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2072173.47( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2019/114  ا�شتئناف تظلم جتاري    

حمل  جمهويل  ���ش��ريدل   حممود  عبدالرحمن   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / نعمت اهلل حممد قائدي وميثله:احمد احلاج 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف/ احلكم  قد  املهريي   امليدور  خ��ادم بطي 

2019/66 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2019/6/26 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/853  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ح�شان البحر للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- حممد 
�شاه عامل احمد ح�شني جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك الحتاد 
الوطني �س.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ  قد ا�شتاأنف/ 
بتاريخ:2019/4/27  كلي  جت��اري   2018/440 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2019/6/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3325  ا�شتئناف عمايل    

اىل املدعي عليه/ 1- �شركة امييج للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�شوريندر �شينغ بال �شينغ قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعيه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2019/4/22 احلكم التمهيدي التايل بقبول 
ملدير  احلا�شمة  اليمني  بتوجيه  مو�شوعه  يف  الف�شل  وقبل  �شكال  ال�شتئناف 
امل�شتاأنف �شدها ليحلفها بال�شيغة التية )اأق�شم باهلل العظيم ان راتب امل�شتاأنف 
هو مبلغ 1500 درهم ولي�س 2000 درهم واهلل على ما اقول �شهيد( وعلى مدير 
الثنني  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، للحلف  بها  املثول  �شدها  امل�شتاأنف 

ch1.A.4:املوافق:2019/6/3 ال�شاعة:11:00 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/4400  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- خالد خمي�س جمعه را�شد لغر الدهماين جمهول 
���س.م.ع وميثله:  الهالل  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عبدالعزيز خمي�س علي فرج ال�شام�شي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )2339060.90(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/1382  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �شده/1- ابت�شام عبدالعزيز ح�شن عي�شى ال�شابري جمهول 
���س.م.ع وميثله:  الهالل  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عبدالعزيز خمي�س علي فرج ال�شام�شي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )938400.4( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/4617  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �شده/1- كري�شتال لتجارة املنظفات والكيا�س البال�شتيكية ذ.م.م 2- 
�شوري�شان نامبيار بياداكان اليا�س �شوري - الكفيل ال�شخ�شي ل�شركة كر�شتال 
ان  القامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  البال�شتيكية  والكيا�س  املنظفات  لتجارة 
طالب التنفيذ/م�شرف الهالل �س.م.ع وميثله: عبدالعزيز خمي�س علي فرج 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  ال�شام�شي 
املبلغ املنفذ به وقدره )865568.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/939  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- بندر حمدي عبا�س متويل جمهول حمل القامة مبا 
حممد  عبداهلل  وميثله:احمد  امل�شعود  م�شعود  عبداهلل  /تركي  امل�شتاأنف  ان 
 2018/2474 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  علي   اآل  العطار 
جتاري جزئي ب��ت��اري��خ:2019/4/18 وح��ددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 
2019/6/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا  مبكتب ادارة الدعوى ال�شتئنافية رقم 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  للمحاكم  الرئي�شي  املبنى  يف   207

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2019/165  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-�شعيد �شامل علي اجلنيبي جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليكم التظلم املذكور اعاله  ان املتظلم / بنك م�شر )ف��رع دب��ي( قد 
رق��م 2019/197 حجز  ال��دع��وى  ال�����ش��ادر يف  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  ومو�شوعه 
حتفظي جتاري والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2019/5/26   ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/247  اأمر اأداء

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ع��ب��داهلل م���راد غ��ري��ب جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
بن  عبيد  بن  وميثله:ال�شيخ/في�شل  ب��ازي��دان  ه��ادي  �شعيد  بن  املدعي/خالد 

�شهيل بن بطي اآل مكتوم .
 قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/4/10 بالزام املدعي عليه عبداهلل 
مراد غريب بان يوؤدي للمدعي خالد بن �شعيد هادي بازيدان مبلغ )اربعمائة 
وع�شرون الف درهم( والفوائد 9% من تاريخ 2019/4/9 وحتى ال�شداد والزمته 
الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .  ولكم احلق 

يف ا�شتئناف من الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/196  اأمر اأداء

امل��دع��ي عليه / 1- ف���ادي حممد ه�شام جم���دوب جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
الواحد  ال�شخ�س  ملالكها خان�شاحب لال�شتثمار �شركة  املدعي/خان�شاحب لل�شناعات 

�س.ذ.م.م وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�شف ال�شركال .
 طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/4/2 الزام 
ذ.م.م و حممد عبداهلل تركمان وفادي حممد  للمقاولت  ليكتون  امل�شتتدعي �شدهم 
لل�شناعات  خان�شاحب  للم�شتدعية  بينهم  فيما  بالت�شامن  ي��وؤدوا  بان  جمدوب  ه�شام 
)اربعمائة  مبلغ  �����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�شخ�س  �شركة  لال�شتثمار  خان�شاحب  ملالكها 
التام  ال�شداد  تاريخ 2019/4/2 وحتى  والفوائد 9% من  درهم(  الف  وت�شعون  وخم�شة 
ولكم    . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  والزمتهم 

احلق يف ا�شتئناف من الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12640 بتاريخ 2019/5/25   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2019/338 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- حممد امين احمد حمزة
وميثله:حممد عبداهلل حم�شن عبدالرحيم الريكي 

�س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  �شلطان  خلف  �شركة  ���ش��ده:1-  املطعون  باعالن 
جمهول حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله 
�شحيفة  على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دخل مهاجم توتنهام هوت�شبري، هاري كني، اجلولت الأخرية يف 
اأنه  التعايف من اإ�شابة بالكاحل، واأكد مدربه ماوري�شيو بوكيتينو 
متفائل بلحاق الالعب الإجنليزي بنهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام 

ليفربول يف مدريد.
بدا اأن مو�شم كني انتهى حني تعر�س لإ�شابة باأربطة الكاحل يف 
مواجهة �شد مان�ش�شرت �شيتي يف دور ربع النهائي، لكن بوكيتينو 
الأقل  على  البدلء  ب��اأن فر�شه جيدة يف اجللو�س مبقاعد  يوؤمن 

عند مواجهة ليفربول.
كني  “يتدرب  اإ�شبانيا:  يف  لل�شحافيني  الأرجنتيني  امل��درب  وق��ال 

حالياً، ودخل املرحلة النهائية من التعايف«.
اأو على  اأ�شا�شياً  بداأ  �شواء  العون  يد  لنا  يقدم  اأن  “ناأمل  واأ�شاف: 
مقاعد البدلء، واإذا مل يتمكن من اللعب �شيعطينا دفعة معنوية 

داخل 
غرفة املالب�س، لكننا ن�شعر بتفاوؤل باأنه �شي�شاعدنا داخل امللعب«.

لكرة  ال�شني  منتخب  على  لالإ�شراف  ليبي،  مارت�شيلو  الإي��ط��ايل،  امل��درب  ع��اد 
ا�شتلم  كانافارو  فابيو  مواطنه  وك��ان  من�شبه.  ت��رك  على  اأ�شهر   4 بعد  القدم، 
تدريب املنتخب ال�شيني يف مار�س املا�شي خلفا لليبي، الذي ترك من�شبه بعد 
اخلروج اأمام اإيران يف الدور ربع النهائي من كاأ�س اآ�شيا يف الإمارات مطلع العام 
احلايل، لكنه مل ينجح يف مهمته وتنحى عن من�شبه بعد مباراتني فقط انتهتا 
اأمام تايالند واأوزبك�شتان بالنتيجة ذاتها �شفر1-. و�شتكون املهمة  بخ�شارتني 
علما   ،2022 مونديال  نهائيات  اإىل  ال�شني  منتخب  قيادة  لليبي  الرئي�شية 

2002 وخرج  العاملية عام  النهائيات  �شارك مرة واح��دة يف  ال�شيني  امل��ارد  باأن 
من الدور الأول. و�شبق اأن قاد ليبي منتخب بالده اإيطاليا اإىل التتويج بلقب 
مونديال 2006 يف اأملانيا، كما قاد اأندية �شهرية مثل يوفنتو�س ونابويل واإنرت 
ميالنو. وجاء يف بيان �شادر عن الحتاد ال�شيني: “منذ اأن توىل ليبي تدريب 

املنتخب الوطني، اأظهر اإيجابية وروحا قتالية عالية«.
واأ�شاف “نوؤمن باأن املنتخب الوطني �شيتمكن، بقيادة ليبي وجهازه الفني، من 

ترك اأثر كبري يف حتقيق حلم كاأ�س العامل«.

بوكيتينو يو�سح موقف م�ساركة 
كني يف نهائي الأبطال

بعد 4 اأ�سهر.. ليبي يعود 
لقيادة »التنني«

•• اأبوظبي -الفجر

الدرعي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  ت��ل��ق��ي حم��م��د 
للم�شارعة  الإم����ارات  احت���اد  رئي�س 
واجلودو الدعوة من رئي�س الحتاد 
فايزر  م���اري���و����س  امل���ج���ري  ال������دويل 
العامل  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  حل�����ش��ور 
العا�شمة  يف  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ودو 
من  الفرتة  خالل  طوكيو  اليابانية 
 .. ال��ق��ادم  اأغ�شط�س   31 اإىل   25
واأ�شاف – ماريو�س خالل الت�شال 
ال��ه��ات��ف��ي ب���ال���درع���ي ب�����اأن الحت����اد 
ال��دويل للجودو حري�س على دعوة 
يحملون  ال���ذي���ن  الحت�����اد  اأع�������ش���اء 
ب��ط��اق��ات ���ش��ف��راء الحت�����اد  ال���دويل 
لل�شداقة  ال����ع����ادة  ف�����وق  ل���ل���ج���ودو 
جمل�س  اأع�شاء  وبطاقات  وال�شالم 
الرئي�س  م����ن  وامل���وق���ع���ة  ال�������ش���رف 
الرئي�س  بوتني  فالدميري  الرو�شي 
للجودو  ال���دويل  ل��الحت��اد  الفخري 
، ب��اع��رتاف  200 دول��ة من الدول 

الأع�شاء ، وذلك تثمينا للدور املهم 
ال�شخ�شيات  اأب�����رز  ب���ه  ي��ق��وم  ال����ذي 

ن�����ش��ره��ا على  ل��ل��ع��ب��ة ويف  ال���داع���م���ة 
م�شتوى العامل ، ومن بينهم رئي�س 

احتاد الإمارات للجودو الذي �شاهم 
املا�شيني  ال��ع��ق��دي��ن  ك��ب��ري يف  ب��ق��در 

ال��ت��ي حققتها  ال��ك��ب��رية  ال��ق��ف��زة  يف 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  اللعبة 
مما   ، اخل�شو�س  وج��ه  على  واأ���ش��ي��ا 
،اإ�شافة  اللعبة  قاعدة  ات�شاع  �شاهم 
حتققها  ظ���ل���ت  ال���ت���ي  ل���ل���ن���ج���اح���ات 
للجودو  املختلفة  ظبي  اأبو  بطولت 
الدويل  الحت��اد  عليها  ي�شرف  التي 
ا�شتمرار  ع��ل��ى  وي��ح��ر���س  ل��ل��ج��ودو 

جناحاتها.
ثعلوب  ب�����ن  حم���م���د   – واأ�������ش������اف 
ب��اأن رئي�س الحت��اد الدويل  الدرعي 
التح�شريات  على  اأط��م��اأن  للجودو 
وتنظيم  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ال��ت��ي جت���رى 
بطولة  ع�شرة من  احلادية  الن�شخة 
اأبوظبي  ���ش��الم  »ال��ت�����ش��ام��ح« ج��ران��د 
ل��ل��ج��ودو ال��ت��ي ت��ق��ام خ���الل الفرتة 
يف  ال����ق����ادم  اأك���ت���وب���ر   26-24 م���ن 
ت�شمية  مثمنا   ، اأبوظبي  العا�شمة 
مبادرة  �شمن  ت��ق��ام  ال��ت��ي  البطولة 
�شاحب  اأطلقها  التي  الت�شامح  ع��ام 
ير�شخ  ومب��ا  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 

مكانة دولة الإمارات كعا�شمة عاملية 
م�شاركة  �شت�شهد  وال��ت��ي  للت�شامح، 
اأول منتخب لالجئي العامل ترجمة 
لإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة الحت�������اد ال�����دويل 
ل��ل��ج��ودو، وق���د ارت���ف���ع ع���دد ال���دول 
بطولة  يف  للم�شاركة  تقدمت  التي 
ع���ام ال��ت�����ش��ام��ح ال��ق��ادم��ة ح��ت��ى الآن 
اإىل  6 دول ،من بينها اأول م�شاركة 
مل��ن��ت��خ��ب »ك����ورا�����ش����او« اإح������دى جزر 
وان�شمت  الكاريبي،  البحر  منطقة 
كاأول  امل�شاركة  لقائمة  ك��وجن  ه��وجن 
ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة م���ن ق����ارة اأ���ش��ي��ا ، 
بجانب منتخبات جمهورية الكونغو 
والنيجر  ومدغ�شقر  الدميقراطية 
اإف��ري��ق��ي��ا،ومت��ث��ل بطولة  ق����ارة  م���ن 
الت�شامح املقبلة واحدة من حمطات 
اأوملبياد  اإىل  املوؤهلة  النقاط  ح�شد 
طوكيو 2020..يذكر باأن بطولت 
اجلراند �شالم الكرى للجودو تقام 
اأبوظبي،  ه��ي  عاملية  ع��وا���ش��م   5 يف 

باري�س وباكو ومو�شكو وطوكيو.

••  عجمان-الفجر

ملدرب  بتكرمي  بعجمان   امل�شري  ال��ن��ادي  احتفى  
اأمي���ن  امل�������ش���ري  ع��ج��م��ان  ب���ن���ادي  الأول  ال���ف���ري���ق 
الرمادي وذلك مبنا�شبة ح�شوله على جائزة ثاين 
اأف�شل مدرب يف دوري اخلليج العربي للمحرتفني 
و�شيفا  ح��ل  بعدما  احل���ايل،  للمو�شم  ال��ق��دم  لكرة 
ملدرب ال�شارقة بطل الدوري عبد العزيز العنري.
ويف ل��ي��ل��ة رم�������ش���ان���ي���ة ����ش���ه���ده���ا ع�����دد ك���ب���ري من 
النادي  واأع�شاء ولعبي  الريا�شيني والإعالميني 
عن  ت�شجيلي  فيلم  ع��ر���س  مت  بعجمان  امل�����ش��ري 
التي  املختلفة  الأندية  الرمادي يف  امل��درب  م�شرية 
قام بتدريبها بداية من فريق نادي دبي، وال�شارقة 
واحت����اد ك��ل��ب��اء وال��ظ��ف��رة وخ��ت��ام��ا ب��ن��ادي عجمان، 
التي  امل��درب  م�شرية  يف  املحطات  اأه��م  وا�شتعر�س 

متتد لقرابة الع�شرين عاما يف الأندية الإماراتية.
ودرع  تكرمي  �شهادة  تقدمي  مت  الأم�شية  ختام  ويف 
ال���ن���ادي امل�����ش��ري ل��ل��م��درب اأمي����ن ال����رم����ادي، ومت 
تقطيع كيكة كبرية تزينت ب�شورة متعددة للمدرب 
بتدريبها و�شورة  ق��ام  التي  الأن��دي��ة  ال��رم��ادي مع 
جلنة  حفل  يف  الأف�شل  جائزة  يت�شلم  وه��و  كبرية 

دوري اخلليج العربي،
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ح�شني  لطفي  امل�شت�شار  واأك��د 
اأمين  امل���درب  تكرمي  اأن  بعجمان  امل�شري  ال��ن��ادي 
قيادة  يف  الكبرية  جلهوده  تتويجا  ياأتي  ال��رم��ادي 
ناجح،  من  اأكرث  مو�شم  الرتقايل” يف  “الركان 
وق���ال نحن نفخر مب��ا ق��ام ب��ه ال��رم��ادي م��ن عمل 
الكثري من  ت��ف��وق على  اأن���ه  ن��اج��ح ومم��ي��ز، ويكفي 
امل���درب���ني ال��ذي��ن حت��ت��ل ف��رق��ه��م م��راك��ز متقدمة 
هذا  الفريق  قدمه  مل��ا  نظرا  ال����دوري،  م�شابقة  يف 

امل��و���ش��م، واأو���ش��ح اأن ال��ن��ادي امل�����ش��ري ح��ر���س على 
تكرمي املدرب من منطلق الحتفاء بكل متميز يف 
دول��ة الإم���ارات، وه��و النهج ال��ذي يحر�س النادي 
اأن يحقق  ونرجو  امل��ج��الت،  كافة  تدعيمه يف  على 
املدرب اأمين الرمادي املزيد من النجاح يف موا�شمه 

املقبلة . 
م��ن جانبه ت��ق��دم اأمي���ن ال��رم��ادي م���درب عجمان 
بال�شكر والتقدير اإىل امل�شت�شار لطفي ح�شني رئي�س 
املجل�س  واأع�����ش��اء  امل�����ش��ري  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
الذي قدموا لفتة جميلة بالأم�شية اجلميلة التي 
ق�شيتها معهم، وقال اإن التكرمي مل يكن ل�شخ�شي 
فقط، بل لكل اإن�شان متميز يف عمله ونحن ن�شعى 
وجنتهد من اأجل امل�شاهمة يف تطوير كرة القدم يف 
اأن نوفق فيما نقوم  الغالية وناأمل  دولة الإم��ارات 

به من جهود.

دعوة حممد بن ثعلوب حل�سور بطولة العامل للجودو يف اليابان

النادي امل�سري بعجمان يحتفي باملدرب اأمين الرمادي مبنا�سبة ح�سوله على ثاين اأف�سل مدرب

•• دبي-الفجر

كتبت بطولة اجلوجيت�شو بدورة ند ال�شبا الريا�شية 
التي اأقيمت مناف�شاتها م�شاء اأم�س الأول على ب�شاط 
جممع ند ال�شبا الريا�شي، �شمن فعاليات دورة ند 
ورعاية  بتوجيهات  اأقيمت  التي  الريا�شية،  ال�شبا 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س 
دبي الريا�شي، ونظمها جمل�س دبي الريا�شي �شنويا 
حتت �شعار »ق��درات ل حدود لها«، وت�شم 13 لعبة 
درهم،  ماليني   6 جوائزها  جمموع  وبلغ  ريا�شية 

�شهادة جناح جديدة يف الن�شخة الثانية للبطولة.
واأقيمت بطولة اجلوجيت�شو ملدة يوم واحد مب�شاركة 
300 لع����ب ولع���ب���ة م���ن خمتلف  ي���زي���د ع���ن  م���ا 
وال�شيدات  للرجال  فئات   4 يف  تناف�شوا  اجلن�شيات، 
والنا�شئني والنا�شئات، وك�شفت البطولة عن القاعدة 
تخطو  وه��ي  اجلوجيت�شو  بها  تتمتع  التي  الكبرية 
اأب����رز الألعاب  خ��ط��وات وا���ش��ع��ة يف الن��ت�����ش��ار ك��اأح��د 
املجتمعية يف ظل احل�شور اجلماهريي الكبري الذي 
ظهر يف ال�شالة وتفاعل مع املباريات يف كل الأوزان 
الأ�شواء  خطفت  التي  ال�شغار  مباريات  يف  خا�شة 

داخل ال�شالة وكانت حديث اجلميع.
اآل  اأم��ان  نا�شر  الفائزين  وتتويج  املناف�شات  ح�شر 
الريا�شي،  دبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  م�شاعد  رحمة 
احت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال���ب���ط���ران  وي���و����ش���ف 

الفنية  اللجنة  رئي�س  البناي  وع��ادل  اجلوجيت�شو، 
التنفيذية  اللجنة  ع�شو  املرزوقي  و�شالح  للدورة، 

للدورة.
برازيلية  و�شيطرة  ق��وي  ظهور  املناف�شات  و�شهدت 
على مناف�شات الرجال واملا�شرت يف احلزامني الأ�شود 
والبني يف جميع الأوزان فيما ظهرت لعبات اأندية 
بني يا�س والوحدة والعني يف من�شات التتويج لفئات 
احلو�شني  �شمة  ف��وز  عن  النتائج  واأ�شفرت  الفتيات 
الأزرق  للحزام  الذهبية  بامليدالية  يا�س  بني  لعبة 
وزن 44 كجم، وذهبية الف�شية اإىل ميثاء الظاهري 
الأزرق �شيطرت  52 للحزام  العني، ويف وزن  لعبة 
امل���راك���ز الأوىل ح��ي��ث فازت  ع��ل��ى  ال���وح���دة  لع��ب��ات 
الذهبية،  بامليدالية  الوحدة  العامري لعبة  �شم�شة 
الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  ال��ظ��ن��ح��اين  ه���الل  عليا  ون��ال��ت 

والرونزية من ن�شيب زميلتها حمده ال�شكيلي.
والبني  الأ�����ش����ود  ل��ل��ح��زام��ني  ك��ج��م   62 وزن  ويف 
ل��ل��ف��ت��ي��ات، ف����ازت ال���رازي���ل���ي لري�����ش��ا ب��اي�����س لعبة 
مواطنتها  وج���اءت  الذهبية،  بامليدالية  ب��امل��ز  ن���ادي 
م��ن ن��ف�����س ال���ن���ادي دي��ان��ا ب����ازوين يف امل��رك��ز الثاين 
وال��ي��زاب��ي��ال ال��ف��ارو م��ن اك����وادور يف امل��رك��ز الثالث، 
 70 وزن  والبني  الأ���ش��ود  احل��زام��ني  فئة  نف�س  ويف 
من  اليفريا  دي  اري���ادن  الرازيلية  ف��ازت  للفتيات، 
 90 نادي باملز �شبورت بامليدالية الذهبية، ويف وزن 
ارودا  اإولني  كجم لنف�س احلزامني فازت الرازيلي 
للحزامني  كجم   62 وزن  ويف  الذهبية.  بامليدالية 

ال��رازي��ل��ي ج���ورج دي  ف��از  للرجال  والبني  الأ���ش��ود 
77 كجم، للرجال  الأول ويف وزن  باملركز  �شانتو�س 
فاز الرازيلي فالفيو فيانا بامليدالية الذهبية، ويف 
برناردو  جاك�شون  الرازيلي  فاز  للرجال   94 وزن 
دي  فاز كال�شو  110 كجم،  وزن  الأول ويف  باملركز 

كامبو�س بامليدالية الذهبية.
والبني  الأ���ش��ود  للحزامني  امل��ا���ش��رت  م�شابقات  ويف 
�شلفا  ل���ي���ن���درودي  ف���از  ل��ل��رج��ال  ك��ج��م   62 وزن  يف 
فاز  ك���ج���م،   77 وزن  ويف  ال���ذه���ب���ي���ة،  ب���امل���ي���دال���ي���ة 
ويف  الذهبية،  بامليدالية  ماركو�س  تياجو  الرازيلي 
وزن 94 كجم لنف�س الفئة اأحرز الرازيلي رافائيل 
كارفلهو املركز الأول، ونال مواطنه اأنطونيو بيندو 
الفئة. وت�شدر عمر  لنف�س  110 كجم  وزن  ذهبية 
ال�شويدي لعب بني يا�س املركز الأول لفئة وزن 50 
الف�شية مايد  امليدالية  للرجال، وح�شل على  كجم 
ال�شحي لعب فريق الوحدة، فيما ح�شل على املركز 
لعب  الظاهري  عمار  الرونزية  وامليدالية  الثالث 
العني يف  ال�شحي لع��ب فريق  العني.  وجن��ح خالد 
للحزام  كجم   60 وزن  يف  الذهبية  امليدالية  اإح��راز 
الأزرق، وجاء اأحمد الزعابي لع بني يا�س يف املركز 
املركز  يف  العني  لع��ب  ناجي  وعبدالرحمن  الثاين 

الثالث.
واأكد عادل البناي رئي�س اللجنة الفنية اأن امل�شاركة 
ال�شبا  ند  ب��دورة  اجلوجيت�شو  مناف�شات  يف  الكبرية 
اللعبة  ل��ه��ذه  ال��وا���ش��ع  الن��ت�����ش��ار  يعك�س  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

قائمة  �شمن  اإ�شافتها  اأن  اإىل  م�شريا  الإم���ارات،  يف 
ت�����ش��اع��ده��ا على  ل���ل���دورة وخ��ط��وة  الأل���ع���اب مك�شب 
حياة  اأ�شلوب  الريا�شة  جلعل  اأهدافها  اأه��م  حتقيق 
يف املجتمع، وقال: الإقبال كان جيدا على امل�شاركة، 
و الأمر الالفت يف مناف�شات اجلوجيت�شو هو العدد 
املدرجات،  يف  احلا�شرين  الالعبني  لعوائل  الكبري 
وه��ي م��ي��زة م��ن ال��ن��ادر ت��ك��رره��ا يف ري��ا���ش��ات اأخرى 
اإىل  الريا�شة دخلت  اأن ه��ذه  يوؤكد  الإم���ارات، ما  يف 
الذي  اجلوجيت�شو  لحت���اد  يح�شب  وه���ذا  ال��ب��ي��وت، 

جنح يف توطيد العالقة بني العائلة والريا�شة.
واأ����ش���اد ال��ب��ن��اي ب��امل�����ش��ت��وي��ات ال��ق��وي��ة ال��ت��ي قدمها 
الفئات  ويف  اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل�������ش���ارك���ون 
عن  را���ش��ون  منظمة  كلجنة  نحن  وق��ال:  والأوزان، 
اأعداد امل�شاركني واحل�شور، الذي اأكد اأن اجلوجيت�شو 

ريا�شة جمتمعية بامتياز.
ع���دد م��ن الالعبني  م�����ش��ارك��ة  اأن  ال��ب��ن��اي  واأو����ش���ح 
والالعبات �شغار ال�شنىّ يرتجم حجم النت�شار الذي 
حققته اللعبة بني خمتلف الأعمار وتزايد �شعبيتها. 
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��ب��ط��ران  ي��و���ش��ف  ع��ر 
الن�شخة  مناف�شات  بنجاح  �شعادته  عن  اجلوجيت�شو 
الريا�شية،  ال�شبا  ن��د  ب���دورة  للجوجيت�شو  الثانية 
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال�شكر  موجها 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
اأن  وق���ال  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  التنفيذي 
من  ال�شبا  ن��د  دورة  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  يفخر  الحت����اد 

اأ�شواطا  فيها  بلغنا  التي  اللعبة  قاعدة  تو�شيع  اأجل 
متقدمة.

و�شمعتها  ع��ادي��ة  دورة  لي�شت  ال�شبا  “ند  واأ���ش��اف: 
للمرة  بالتواجد  �شعداء  ونحن  العاملية،  اإىل  و�شلت 
الثانية فيها، وريا�شة الإمارات هي امل�شتفيد الأبرز 
منها من الناحية الفنية وكذلك من ناحية كوادرنا 

الوطنية التي ت�شرف على تنظيمها.
ال�شبا  ن���د  م���ن خ���الل دورة  اأن����ه  ال��ب��ط��ران  و����ش���رح 
وال��دورات املحلية الأخرى جنح الحتاد يف اكت�شاف 
العديد من املواهب الذين عززوا �شفوف املنتخبات 
ال�شبا  ند  دورة  امل�شاركة يف  اأن  اإىل  الوطنية، م�شريا 
الريا�شية من املحطات املهمة �شمن اجندة الحتاد 
ال�شنوية وهي حمطة اإعدادية لال�شتحقاقات املقبلة 
ومنها بطولة غراند �شالم يف مو�شكو وبطولة اآ�شيا 
يف منغوليا، لفتا اإىل اأن م�شاركة لعبي املنتخب يف 

الدورة يعتر مك�شب كبري لهم.
على  يعمل  اجلوجيت�شو  احت��اد  اأن  البطران  وك�شف 
مدار العام وميكن الالعبني من امل�شاركة يف خمتلف 
البطولت املحلية والعاملية واأنه ي�شتهدف الو�شول 
لتعزيز  اجل���اه���زي���ة  ق��م��ة  يف   2022 اأ����ش���ي���اد  اإىل 

الإجنازات التي حتققت يف الدورة املا�شية.

�سرطة دبي يتّوج بربونزية “ال�سالت«
ج فريق �شرطة دبي بامليدالية الرونزية لبطولة  توىّ
كرة قدم ال�شالت بدورة ند ال�شبا الريا�شية بعدما 

6-2 يف مباراة حتديد  بنتيجة  الطاهر  تغلب على 
اأول  م�شاء  جمعتهما  التي  والرابع  الثالث  املركزين 
من اأم�س. ووا�شل �شرطة دبي تقدمي عرو�شه القوية 
يف ال��ب��ط��ول��ة، ودخ���ل امل���ب���اراة ب��ق��وة وجن���ح يف فر�س 
كبري  ب�شكل  و�شغط  اأحداثها  على  وا�شحة  �شيطرة 
على فريق الطاهر اإىل اأن جنح جنمه ال�شباين بول 
با�شينهو يف ت�شجيل هدفني متتاليني )ق5(و)ق6( 
و�شدد زميله الرازيلي جيفر�شون جيفا�س بقوة يف 
املرمى لكن احلار�س طاهر نا�شر متكن من حتويل 
الكرة اىل الركنية، ثم �شدد الرازيلي تاهال�س دي 
ماتا وطاهر نا�شر يتاألق من جديد، فيما رد الطاهر 
ببع�س املحاولت القليلة اأبرزها ت�شديدة الرازيلي 
باربو�شا )ق14( فوق املرمى، قبل اأن ينجح مواطنه 
تيلي�س دا�شيلفا يف تقلي�س الفارق )ق15(، وارتطمت 
كرة قوية لعبد اهلل جمعة بالقائم )ق16( ما حرم 
ووا�شل  ال��ث��ال��ث.  ال��ه��دف  ت�شجيل  م��ن  دب��ي  �شرطة 
���ش��رط��ة دب���ي ال��ت��ح��ك��م يف امل���ب���اراة ومت��ك��ن ع��ب��د اهلل 
جمعة من اإ�شافة الهدفني الثالث والرابع. وحافظ 
�شرطة دبي على اأدائه القوي يف ال�شوط الثاين وبعد 
�شل�شلة من املحاولت جنح بول با�شينهو يف ت�شجيل 
جمعة  اهلل  عبد  اأ���ش��اف  ثم  اخلام�س)ق7(،  الهدف 
تيلي�س من جانب  ال�شاد�س)ق11(. وحاول  الهدف 
ومتكن  الهدافني  �شباق  يف  �شدارته  تعزيز  الطاهر 
لريفع  )ق18(  لفريق  الثاين  الهدف  ت�شجيل  من 

ر�شيده اإىل 14 هدفا يف املركز الأول موؤقتا.

�سرطة دبي ثالًثا يف كرة ال�سالت

جناح كبري لبطولة اجلوجيت�سو يف دورة ند ال�سبا الريا�سية
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

ك��ان��ت الإث����ارة ح��ا���ش��رة ك��ال��ع��ادة يف 
خما�شيات  دورة الت�شامح الريا�شية  
على ال�شالة  املغطاة باإ�شتاد خليفة 
ب����ن زاي��������د، ب����ن����ادي ال����ع����ني  حتت 
رع���اي���ة م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
ح��ي��ث جرت  ن��ه��ي��ان،  اآل  ط��ح��ن��ون 
مباريات  الأول، ثالث  اأم�س  م�شاء 
�شرطة  بني  الأوىل  جمعت  �شاخنة 
املجموعة  حل�شاب  واأياك�س  العني، 
متميز   فني  م��ردود  وبعد  الثانية، 
�شرطة  فريق  جن��ح  الطرفني  م��ن 
ل�شاحلة   الأم�����ور  ح�شم  يف  ال��ع��ني 
الفائز   ل��ل��ف��ري��ق  و���ش��ج��ل   ،2-3
الكرمي بوكرن  املتاألق عبد  لعبه  
) هاتريك(، يف حني �شجل لأياك�س 
بن  ومبارك  �شعيد،  �شالح  من  كل 

ح�شن
حل�شاب  ال���ث���ان���ي���ة   امل������ب������اراة  ويف 
فريق  ح��ق��ق  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة 

عري�شا  ف�����وزا  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ة 
 1-5 ال��ع��ني  �شباب  مناف�شه  على 
وذلك بعد اأن هيمن فريق اجلالية 
املباراة  ع��ل��ى جم���ري���ات   امل��غ��رب��ي��ة 
خ���الل ال�����ش��وط��ني و���ش��ج��ل ل���ه كل 
م���ن ح�����ش��ام ال���ك���م���رة، )ه���دف���ني(، 
واإ���ش��م��اع��ي��ل ك����ري����ات، )ه���دف���ني(، 
وم���ه���دي جم���ب���ور، يف ح���ني �شجل 
لعبه  الوحيد  العني  �شباب  ه��دف 
ختام  ويف  ال��ك��ع��ب��ي،  ع��ب��د  خ��ل��ي��ف��ة 
م���ب���اري���ات  الأم�����ش��ي��ة ح����ول فريق 
فندق �شيتي �شيزن، تاأخره  بهدف 
اإىل فوز  3-1 على مناف�شه فريق 
���ش��رك��ة ال��ري�����س ل��ل��م��ق��اولت،  بعد 
ال��ف��ري��ق��ان م��ب��اراة حفلت  ق���دم  اأن 
لفندق  و�شجل  والإث����ارة،  بالندية 
املويل  ع��ب��د  ك��ل م��ن  ���ش��ي��زن  �شيتي 
اأك��ت��ن��ار ) ه���دف���ني(، واأح���م���د عبد 
الوحيد  الهدف  و�شجل  الرحمن، 
ل�شركة الري�س للمقاولت، الالعب 

موؤيد خلف.

ال�شبت،  اليوم  املناف�شة  وتتوا�شل 
م��واج��ه��ات  �شمن مرحلة  ب��ث��الث 
املباراة  يف  يلتقي  حيث  املجموعات 
والعني  ال���ت���ع���اون،  ف��ري��ق��ا  الأوىل 

الثانية   املباراة  جتمع  فيما  �شيتي، 
واجلالية  الأردن������ي������ة،  اجل��م��ع��ي��ة 
املغربية، وتختتم مباريات الأم�شية 
�شيزن،  �شيتي  فندق  فريقي  بلقاء 

والحتاد.

انطالق يد ال�سيدات
ب�شالة  الأول  اأم�س  م�شاء  انطلقت 

مناف�شات  ب���ال���ع���ني،  ال��ن��ه��ي��ان��ي��ة 
دورة  �شمن  لل�شيدات،   ال��ي��د  ك��رة 
بح�شور  ال���ري���ا����ش���ي���ة،  ال��ت�����ش��ام��ح 
اللجنة  رئي�س  ���ش��ودي��ن،  اآل  اأح��م��د 

دروي�س  ون�شرين  العليا،  املنظمة 
رئ��ي�����س جل��ن��ة امل�����ش��اب��ق��ة، وممثالت 
النطالقة  وج��اء  امل�شاركة،  الفرق 
ق����وي����ة، و����ش���ه���دت ب������روز ع�����دد من 
ال��الع��ب��ات امل��واط��ن��ات م��ع فرقهن 
اليوم  يف  اأق��ي��م��ت  ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي��ة، 
مباريات  ث���الث  للم�شابقة  الأول 
���ش��م��ن ال������دور ال��ت��م��ه��ي��دي، وك���ان 
فريق الن�شر اأول املتاأهلني لن�شف 
للمجموعة  ب��ت�����ش��دره   ال��ن��ه��ائ��ي 
م�شتحقني   ف���وزي���ن  اإث�����ر  الأوىل 
على بلدية دبي 26-4، و ال�شويق 

العماين بنتيجة 15-25
وب����دوره ح��ق��ق ف��ري��ق دب���ي الدويل 
العماين  ���ش��داب  اأه��ل��ي  ال��ف��وز على 
بنتيجة 21-5، حل�شاب املجموعة 
تكون  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  ال���ث���ان���ي���ة، 
التمهيدي  ال���������دور  م���ن���اف�������ش���ات 
اخ���ت���ت���م���ت ل��ي��ل��ة اأم�����������س، ع���ل���ى اأن 
النهائي  ن�شف  ال���دور  ال��ي��وم  ي��ق��ام 

للبطولة.

اإقبال متزايد
اأكدت ن�شرين دروي�س، رئي�س جلنة 
اأن  ل��ل�����ش��ي��دات،  ال��ي��د  ك���رة  م�شابقة 
التي  وامل�شتويات  املتزايد  الإق��ب��ال 
امل�����ش��ارك��ة يعك�س  ال��ف��رق  ق��دم��ت��ه��ا 
اأهمية هذه الدورة بو�شفها حمطة 
الن�شوية،  الريا�شة  مهمة لتطوير 
الألعاب  خمتلف  يف  الفتيات  ودعم 
م�شابقة  يف  وحت��دي��داً  الريا�شية، 
يف  ب�شعبية  حتظى  التي  اليد  ك��رة 
واجلاليات،  امل���واط���ن���ات  ���ش��ف��وف 
الن�شخة  هذه  يف  تواجدها  وي�شكل 
م����ن ال��������دورة حم���ط���ة م��ه��م��ة من 
اأك��ر يف  اأج��ل انطالقة بطموحات 

ال�شنوات املقبلة
ع����دد من  اأن ح�����ش��ور  واأو����ش���ح���ت 
زاد  ال��الع��ب��ات  مل�شاندة  اجل��م��اه��ري 
م���ن حت��ف��ي��زه��ن ل��ت��ق��دمي م����ردود 
اأقوى يف امللعب، علماً اإنه مت تهيئة 
ال�شالة النهيانية يف العني ل�شمان 

خ�شو�شية الالعبات.

تتجه الأنظار يف اجلولة الأخرية من دوري اخلليج العربي اإىل 
دوري  للم�شاركة يف  املوؤهلني  والرابع  الثالث  املركزين  معركتي 
الدرجة  اإىل  الهابطني  امل��ق��ب��ل، وحت��دي��د  امل��و���ش��م  اآ���ش��ي��ا  اأب��ط��ال 
ال�شاد�شة يف  ال�شارقة اللقب للمرة  اأن ح�شم  الثانية، وذلك بعد 

تاريخه.
تنطلق اجلولة الأخرية، اليوم ال�شبت، حيث تقام ثالث مباريات 
�شتكون الإث��ارة حا�شرة فيها، كونها جتمع الفرق الثالثة التي 
يا�س،  بني  م��ع  الفجرية  دب��ا  يلعب  ح��ني  ال��ب��ق��اء،  على  تتناف�س 

والإمارات مع ال�شارقة، و�شباب الأهلي مع الفجرية.
وتختتم اجلوبة، غدا الأحد، باأربع مباريات، �شتكون قمة الوحدة 

قارياً،  للم�شاركة  م��وؤه��ل  م��رك��ز  ل�شمان  واج��ه��ت��ه��ا  يف  وال��ع��ني 
الن�شر، ويف  على  ال��ذي يحل �شيفاً  ه��دف اجل��زي��رة  وه��و نف�س 
مباراتني هام�شيتني يلعب الو�شل مع الحتاد كلباء، والظفرة 

مع عجمان.
ويحتل المارات املركز 12 ال�شامن للبقاء بر�شيد 18 نقطة، 
وبفارق املواجهتني املبا�شرتني مع الفجرية 13، ونقطتني عن 
دبا الفجرية الأخري. وي�شتقبل الإمارات فريق ال�شارقة ويكفيه 
الفريق  اأم���ام  �شهاًل  يكون  ل��ن  ذل��ك  لكن  بقائه،  ل�شمان  ال��ف��وز 
البطل الطامح لالنت�شار من اأجل الحتفال بدرع الدوري مع 
الثالث  العني  مباريات  تكون  ول��ن  طريقة.  باأف�شل  جماهريه 

)46 نقطة(، واجلزيرة الرابع )45 نقطة(، والوحدة اخلام�س 
املركزين  نيل  اقل حماوة، يف ظل �شراعهما على  )43 نقطة( 
 4 الإم���ارات  ومتلك  اآ�شيا.  اأبطال  دوري  يف  للم�شاركة  املوؤهلني 
الأهلي  و�شباب  ال�شارقة  وح�شم  اأ�شيا،  اأب��ط��ال  دوري  يف  مقاعد 
بطاقتني، وبقي ال�شراع مفتوحاً على املقعدين الآخرين. ويكفي 
العني التعادل مع م�شيفه الوحدة حلجز اأحد املقعدين، يف حني 
لن يكون اأمام الأخري �شوى خيار الفوز لتحقيق طموحه، وهو 
ا�شتعد للقمة التقليدية يف كرة المارات باأف�شل طريقة بعدما 
الأخرية  1-1 يف جدة يف اجلولة  ال�شعودي  تعادل مع الحت��اد 

من مناف�شات املجموعة الثانية لدوري الأبطال.

ب��ر���ش��ل��ون��ة ح��ام��ل اللقب  ي��خ��و���س 
مباراة  م��ت��ت��ال��ي��ة  م����رات  اأرب�����ع 
فالن�شيا  نهائية حذرة �شد 
نهائي  يف  ال�����ش��ب��ت  ال����ي����وم 
القدم،  ل��ك��رة  اإ�شبانيا  ك��اأ���س 
بعد خ��روج��ه امل��ذل م��ن ن�شف 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
على ملعب “بنيتو-فيامارين” يف 
مباراته  بر�شلونة  يخو�س  ا�شبيلية، 
الكاأ�س،  يف  ت��وال��ي��ا  ال�����ش��اد���ش��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ب��اح��ث��ا ع���ن ث��ن��ائ��ي��ة ج���دي���دة م���ع مدربه 
ارن�شتو فالفريدي بعد الفوز بلقب الليغا.
ل�شفعة  تعر�شا  وفالفريدي  بر�شلونة  لكن 
قوية يف دوري البطال، فبعد التقدم املريح 
كان  -3�شفر،  الإن���ك���ل���ي���زي  ل��ي��ف��رب��ول  ع��ل��ى 
برباعية  ان��ف��ي��ل��د  ملعب  يف  ره��ي��ب��ا  ال�����ش��ق��وط 
الرجنتيني  جنمه  وعود  فتحطمت  نظيفة، 
مبحاولة  امل��و���ش��م  مطلع  مي�شي  ليونيل 

احراز لقب البطولة القارية.
مرة   30 املتوج  بر�شلونة،  ويبحث 
انطلقت  ال���ت���ي  ال���ك���اأ����س  ب��ل��ق��ب 
ي�شبح  اأن  ع����ام����ا،   117 ق���ب���ل 
اأول ناد يتوج خم�س مرات تواليا، 
وذلك بعد اجنازات ريال مدريد 
واأتلتيك   )1908-1905(
 )1933-1930( ب���ل���ب���او 
ج��ني ارب���ع م���رات على  امل��ت��وىّ

التوايل.
وقال مدافع بر�شلونة 
بعد  بيكيه  ج���ريار 
على  التغلب 
ال���������غ���������رمي 
ري����������������������ال 
يد  ر مد

)1-1 و-3�شفر( يف ن�شف النهائي يف �شباط/فراير املا�شي “منذ عدة اأعوام ونحن نلعب جيدا 
يف هذه امل�شابقة. ما جنحنا بتحقيقه معقد جدا. ل اأعتقد اأن فريقا اآخر �شيكرر هذا الجناز يف 

تاريخ كاأ�س امللك«.
وتقدم على  واتلتيكو مدريد  ري��ال  ام��ام غرمييه  ال��دوري  لقب  بال�شيطرة على  بر�شلونة  وجنح 

فالن�شيا الرابع بفارق 26 نقطة يف الرتتيب النهائي.
اآخر  النت�شار يف  يتيمة ومل يذق طعم  فالن�شيا مرة  فاز  الطرفني،  14 مواجهة بني  اآخ��ر  ويف 

ثماين مواجهات.
وكان قائد فالن�شيا داين باريخو اف�شل م�شجل له هذا املو�شم مع ت�شعة اأهداف يف الدوري، وهو 

الرقم عينه الذي و�شل اليه جنم بر�شلونة مي�شي يف ت�شرين الثاين/نوفمر املا�شي.
لكن حتدي بر�شلونة لن يكون �شهال يف ظل الفورة الرائعة التي حققها فالن�شيا يف نهاية مو�شمه 

يف الدوري و�شمانه التاأهل اىل م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا.
وبعد الفوز الخري على بلد الوليد، احتفل لعبو فالن�شيا وكاأنهم احرزوا لقب الدوري.

وقال مدربهم مار�شيلينو “مل يكن قلب المور �شهال. لكننا جنحنا بذلك«.
يف  الثامنة  للمرة  الكاأ�س  اح��راز  خالل  من  مبئويته  طريقة  باأف�شل  يحتفل  اأن  فالن�شيا  ويريد 

تاريخه والأوىل منذ 2008.
وقال مهاجمه الفرن�شي املتاألق كيفن غامريو لوكالة فران�س بر�س “ناأمل على الأقل باحراز لقب 

واحد. �شيكون الأمر رائعا يف مئوية النادي«.
ومل ينجح الفريق الكاتالوين بالفوز على فالن�شيا مرتني يف الدوري هذا املو�شم )1-1 و2-2(.

�شحيح ان بر�شلونة يريد انهاء مو�شمه بعالمة اإيجابية، بيد ان اخل�شارة �شت�شكل �شربة كبرية 
ملعنويات لعبيه، برغم التتويج يف نهاية ني�شان/اأبريل املا�شي بلقبه الثامن يف 11 عاما عندما 

احتفظ بلقب الدوري.
وقال فالفريدي “كان املو�شم جيدا جدا، هذا هو الواقع. �شحيح ان الأمور كانت �شعبة علينا من 
خالل الطريقة التي ودعنا بها دوري البطال، لكننا فزنا بالكاأ�س ال�شوبر )ال�شبانية(، الليغا قبل 

عدة مراحل على نهايتها، ومبقدورنا الفوز بالكاأ�س«.
يدرك فالفريدي ان م�شتقبله قد يكون على املحك ال�شبت يف ا�شبيلية: برغم متديد عقده اأخريا 
حتى 2020 مع خيار عام اإ�شايف، وبرغم التطمينات من رئي�شه جو�شيب ماريا بارتوميو، �شتكون 

حالته غري م�شتقرة يف حال خ�شارة النهائي �شد فالن�شيا.
باهتا على خيتايف -2�شفر قبل  بر�شلونة فوزا  امل��وؤمل �شد ليفربول، حقق  النهائي  واإىل ن�شف 
البديل  الهولندي  حلار�شه  اعتيادية  غري  اخطاء  مع   )2-2( ايبار  �شد  التعادل  بفخ  �شقوطه 

يا�شر �شيلي�شن الذي يفرت�س اأن ي�شارك اأ�شا�شيا ال�شبت.
وقال فالفريدي بعد التعادل مع اإيبار “مل نكن نلعب لأي هدف وهذا ما تبني. يف ا�شبيلية �شتكون 

المور خمتلفة متاما«.
بركبته على غرار احلار�س  �شواريز  لوي�س  الأوروغوياين  اإ�شابة مهاجمه  بر�شلونة من  ويعاين 
الدويل الملاين مارك-اندريه تري �شتيغن، فيما يتعايف جناحه الفرن�شي عثمان دميبيلي ويحوم 

ال�شك حول م�شاركة الرازيليني فيليبي كوتينيو واآرثر ميلو.
وكالعادة، يعول بر�شلونة على ا�شطورته مي�شي الباحث عن لقب �شابع يف م�شابقة الكاأ�س وعن كرة 
ذهبية �شاد�شة لأف�شل لعب يف العامل يف م�شريته املظفرة. واعتر فالفريدي “اأن الفريق يف 

مرحلة التعايف، نتوق خلو�س هذا النهائي. و+ليو+ مثل الآخرين«.

اأثار �شعود ليبزيغ اإىل البوند�شليغا غ�شب “التقليديني”، 
وبعد ثالث �شنوات بات ميلك الفريق الذي اأن�شاأته �شركة 
فاز  اإذا  التاريخ  كتابة  فر�شة  الطاقة،  مل�شروبات  بول  ريد 
ح�شاب  على  ال�شبت  اليوم  الأول  بلقبه  وت��وج  اأملانيا  بكاأ�س 
يف  الأوملبي  امللعب  على  ميونيخ  بايرن  البافاري  العمالق 
اأنقا�س  على  النادي  وتاأ�شي�س   2009 ع��ام  فمند  برلني. 
امللياردير  يبخل  مل  اخلام�شة،  الدرجة  من  �شغري  فريق 
النم�شوي دايرتي�س ماتي�شيت�س، من�شىء العالمة التجارية 
اأ�شبح  النادي:  دعم  و�شائل  يف  الطاقة،  م�شروبات  ل�شركة 
ليبزيغ الدرة يف اإمراطورية لكرة القدم ت�شم عدة اأندية، 

منها �شالزبورغ بطل النم�شا يف املوا�شم ال�شتة الأخرية.
و�شعد ليبزيغ اأربع درجات يف �شبعة موا�شم، وحل و�شيفا 
-2016( ال��ب��ون��د���ش��ل��ي��غ��ا  يف  الأول  م��و���ش��م��ه  يف  ل��ب��اي��رن 

كل من موا�شمه  يف  الأوروبي  التاأهل  يف  وجنح   ،)2017
الثالث الأخرية.

تاأهيل  ان�شاء ليبزيغ مركز  ب��ول يف  ري��د  اأم��وال  و�شاهمت 
ي�شار اليه بالبنان يف اأملانيا.

“األرتا�س” لبع�س الأندية  املت�شددين  وبا�شتثناء الأن�شار 
الذين  مون�شنغالدباخ  وبورو�شيا  دورمتوند  بورو�شيا  مثل 
يف  لاليبزيغ  معادية  يافطات  بن�شر  م�شتمرين  ي��زال��وا  ل 
كل مبارة، تقبل اجلمهور الكبري الوافدين اجلدد، وتعلم 
بورو�شيا  ن��ادي  رئي�س  و�شرح  يحرتموهم.  اأن  خ�شومهم 
دورمتوند الذي �شمن لقب الو�شيف بعد �شراع دون هوادة 
يواكيم  ه��ان��ز  الأخ����رية،  املرحلة  حتى  ميونيخ  ب��اي��رن  م��ع 
اعرتف  لكنه  الإقت�شادي”،  منوذجهم  اأح��ب  “ل  فات�شكه 
الأملانية،  ال��ق��دم  ك��رة  يف  الثالثة  “القوة  اأ�شبحوا  ب��اأن��ه��م 
اأن نحذر جانبهم ب�شدة يف ال�شنوات القادمة«. ويف  وعلينا 
املباراة  هوني�س  اأويل  رئي�شه  ينتظر  مل  ميونيخ،  ب��اي��رن 
من  قلقه  ع��ن  التعبري  اأج��ل  م��ن  ال�شبت  للكاأ�س  النهائية 

ال�شعود ال�شاروخي لاليبزيغ. و�شرح هوني�س يف 2016، 
عندما ت�شدر الوافد اجلديد ترتيب البطولة يف اخلريف، 

اىل دورمتوند، عدو ثان«. اإ�شافة  الآن،  “لدينا 
حتى املدافع الأمين لبايرن يو�شوا كيميت�س الذي ن�شاأ يف 
ال�شابق،  ناديه  تطور  ب�شرعة  فوجىء  اأن��ه  يبدو  ليبزيغ، 
اىل  ي�����ش��ع��دوا  “اأن  ق���ال  ح��ني  ت�شريحه  ذل���ك يف  وع��ك�����س 
البوند�شليغا، واأن يلعبوا فيها دورا مهما، فهذا ما اأتوقعه، 
اأندية  م��ن  ن��ادي��ا  الفائقة  ال�شرعة  بهذه  ي�شبحوا  اأن  اأم��ا 

القمة، فهذا مفاجاأة بالن�شبة للجميع«.
وانتهت  الثالث،  املركز  يف  احل��ايل  املو�شم  ليبزيغ  واأن��ه��ى 
مباراته الأخرية مع بايرن بالتعادل ال�شلبي يف 11 اأيار-

اجلديدة  ليبزيغ  وحملة  املقبل،  املو�شم  اأج��ل  ومن  مايو. 
امل���درب ال�شاب  ال��ن��ادي  يف دوري الأب��ط��ال الأوروب���ي���ة، �شم 
التدريبية  م�شريته  ب��داأ  ال��ذي  ناغل�شمان  يوليان  والنجم 
يف �شن الثامنة والع�شرين مع هوفنهامي. والطموح املعلن 
الفريق بعد مرور  اأن ي�شبح  �شنوات مل يتبدل: وهو  منذ 
موؤثرة  وق��وة  حمليا  لبايرن  الأول  املناف�س  الوقت  بع�س 
للفريق  اجل��دي��د  امل���درب  وق���ال  الأوروب���ي���ة.  ال�شاحة  على 
ليبزيغ  ي�شتطيع  ل  والن��ت��ق��الت،  الأج���ور  “بخ�شو�س 
اآخ���ر، لكن م��ع فريق  اإن��ه��م م��ن ك��وك��ب  ب��اي��رن،  اأن يناف�س 
متعط�س، باإمكاننا اأن نناف�شهم على الألقاب«. وقد يخ�شر 
الدويل  املهاجم  ه��داف��ه  ال�شيفية  الن��ت��ق��الت  يف  ليبزيغ 
تيمو ف��رين��ر ال���ذي مل ي��خ��ف رغ��ب��ت��ه ب��الن�����ش��م��ام... اإىل 
ميونيخ  بايرن  اىل مهاجم  بالن�شبة  �شيان  والأم��ر  بايرن. 
واحدا  ت��درب مع هوفنهامي مو�شما  ال��ذي  �شريج غنابري 
ناغل�شمان )2017-2018( وقال يف هذا  اإ�شراف  حتت 
واأعتقد  الأع��ل��ى،  اىل  لعبيه  ي�شحب  “ناغل�شمان  ال�شدد 
ال�شنوات  يف  كبرية  ق��وة  و�شي�شبحون  �شين�شجون  باأنهم 

القادمة.

حلم الثنائية يداعب بايرن اأمام ليبزغ بر�سلونة يخ�سى مفاجاآت فالن�سيا املتجدد 

الإثارة متوا�سلة يف خما�سيات الت�سامح بالعني

فوز �سرطة العني واجلالية املغربية، و�سيتي �سيزن  واليوم ثالث مباريات �ساخنة
الن�سر يت�سدر ويحجز مقعده يف ن�سف  النهائي  يف مناف�سة كرة اليد لل�سيدات



دهون اأوميغا3 حتمي من م�ساعفات احلمل
قالت نتائج درا�شة جديدة اإن زيت ال�شمك اأو دهون اأوميغا3 حتمي احلامل 
من الولدة املبكرة ومن م�شاعفات اأخرى قد حتدث للحمل. وتوجد دهون 
كما  اجلمري”،  اأو  “القريد�س  والروبيان  والتونة  ال�شلمون  يف  اأوميغا3 

توجد يف زيت الزيتون واملك�شرات والأفوكادو.
وبح�شب الدرا�شة التي اأجريت يف جامعة كولومبيا ون�شرتها جملة جي �شي 
�س امل�شيمة لبكرتيا تدخل اإىل ج�شم احلامل عن طريق التهابات  اأي، تتعرىّ

اللثة، والتي ت�شيب ما ل يقل عن 30 باملئة من احلوامل.
ومن اأف�شل الطرق للتغلىّب على هذه البكرتيا تناول مكمالت زيت ال�شمك 

والأطعمة الغنية بدهون اأوميغا3.
وميكن اأن ي�شبب التهاب امل�شيمة وفاة اجلنني اأو الولدة املبكرة. وحتتوي 
م��ن هذه  الل��ت��ه��اب��ات وحت��م��ي  ه��ذه  اأوميغا3 على عنا�شر حت���ارب  ده���ون 
امل�شاعفات. وتوجد فوائد عديدة لدهون اأوميغا3، اأهمها اأنها ت�شاعد على 

النمو ال�شليم للخاليا الع�شبية للطفل.

اأبخرة اللحام ت�سبب �سرطان الرئة 
عادة ما يكون العمال الذين يتعر�شون لأبخرة اللحام اأكرث عر�شة لالإ�شابة 
ب�شرطان الرئة وتوؤكد درا�شة جديدة �شحة ذلك بغ�س النظر عن عوامل 

اخلطر الأخرى مثل التدخني اأو التعر�س لالأ�شب�شتو�س.
ت�شنيف  “مت  يوتا  جامعة  يف  الباحثة  بالجيف  دنيتزا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

اأبخرة اللحام �شابقا على اأنها م�شببة لل�شرطان«.
الإلكرتوين  الريد  الدرا�شة، عر  ت�شارك يف  التي مل  واأ�شافت بالجيف، 
يعانون من ارتفاع معدلت  اللحام  عمال  اأن  مالحظة  من  الرغم  “على 
الإ�شابة ب�شرطان الرئة فهناك العديد من العوامل الأخرى مبا يف ذلك 
التدخني والتعر�س لالأ�شب�شتو�س وغريه من املواد امل�شببة لل�شرطان والتي 

من املحتمل اأن ت�شهم يف هذا اخلطر املتزايد«.
�شابقة  درا�شة   45 بيانات من  الباحثون  الدرا�شة احلالية، فح�س  وخالل 
�شارك فيها نحو 17 مليون �شخ�س. وب�شكل عام زاد احتمال اإ�شابة عمال 
اللحام اأو من يتعر�شون لأبخرة اللحام ب�شرطان الرئة بن�شبة 43 يف املئة. 
وعندما فح�س الباحثون فقط بيانات الدرا�شات التي تركز على التدخني 
بزيادة  تزال مرتبطة  اللحام ل  اأبخرة  كانت  الأ�شب�شتو�س،  ملادة  والتعر�س 
“من  املئة. وقالت بالجيف  17 يف  بن�شبة  الرئة  ب�شرطان  الإ�شابة  خطر 
الوا�شح الآن اأن زيادة خطر الإ�شابة ب�شرطان الرئة لدى عمال اللحام ل 
الدرا�شة  كامل... ومن خالل هذه  ب�شكل  الأخ��رى  العوامل  تف�شرها هذه 

ميكن ت�شنيف اأبخرة اللحام على اأنها ت�شبب ال�شرطان للب�شر«.
ويتعر�س نحو 110 ماليني �شخ�س يف جميع اأنحاء العامل لأبخرة اللحام 

�شواء من عمال اللحام اأو املارة.
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دولن: اإخفاقاتي 
�سكلتني بقدر جناحاتي 

مع دخوله العقد الثالث من العمر، 
اأ�شبح املخرج الكندي زافييه دولن 
اأح����د امل��خ��رج��ني امل��خ�����ش��رم��ني يف 
مهرجان كان بالفعل بعد اأن دخل 
امل��ه��رج��ان م��ن اأو����ش���ع اأب���واب���ه قبل 

ع�شرة اأعوام.
وي��ن��اف�����س امل��خ��رج ه���ذا ال��ع��ام على 
ال�شعفة الذهبية بفيلمه “ماتيا�س 
ت��دور ق�شته عن  ومك�شيم” ال��ذي 
والذي  والبلوغ  واحل��ب  ال�شداقة 
بعد  النقاد  من  با�شتح�شان  قوبل 
فيلميه  ب�����ش��اأن  امل��ت��ف��اوت��ة  الآراء 

الأخريين.
وقال دولن خالل موؤمتر �شحفي 
اأحدث  ع��ر���س  بعد  اخلمي�س  ي��وم 
“اأم�شيت  امل��ه��رج��ان  يف  اأف���الم���ه 
ه��ن��ا يف ك����ان ن��ح��و ع�����ش��رة اأع�����وام 
امل�شاعر...  اأن���واع  بكل  حممل  واأن��ا 
الن����ت���������ش����ارات، خ���ي���ب���ات الأم�������ل، 
ال���رف�������س، ال����ل����ق����اءات... ك���ل هذا 
ترتكب  ف���ي���ل���م  ك����ل  م����ع  غ�������ريين. 
اأخطاء جديدة وتتعلم وحتاول األ 
ترتكب  لكن  اأخ��رى.  مرة  ترتكبها 

اأخطاء جديدة«.
وع��ر���ش��ت ���ش��ت��ة م��ن اأف����الم دولن 
“قتلت  ب��دءا من  ك��ان  الثمانية يف 
يف  ماذر”  م���اي  ك��ي��ل��د  اأمي””اأي 
عنه  ن�����ال  وال��������ذي   2009 ع�����ام 
املخرج الذي كان يف الع�شرين من 
عمره اآنذاك ت�شفيقا حارا وثالث 
باأنه  �شمعة  بعده  واكت�شب  جوائز 

“معجزة«.

املو�سيقى ترفع الأداء اأثناء الريا�سة 
اأثناء  للمو�شيقى  ال���ش��ت��م��اع  ع��ل��ى  ال��ك��ث��ريون  ي��ح��ر���س 
رفع  على  ت�شاعد  اأنها  منهم  اعتقاداً  الريا�شة  ممار�شة 

م�شتوى الأداء. فما مدى �شحة ذلك؟
الدرا�شات  اإن  اإجنو فروبوزه  الروفي�شور  قال  لالإجابة  
العلمية اأثبتت بالفعل اأن للمو�شيقى تاأثري اإيجابي على 

م�شتوى الأداء الريا�شي.
الريا�شية،  كولن  بجامعة  ال�شحي  املركز  مدير  واأو�شح 
اأن الأمر ينطبق على الريا�شات الإيقاعية، مثل الرك�س، 
وركوب الدراجات الهوائية، اإذ تعمل املو�شيقى على �شرف 
انتباه الريا�شي عن م�شقة التدريب، ما ي�شاعده على رفع 

م�شتوى الأداء.
على  الريا�شي  املو�شيقى  ت�شاعد  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة 
ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة  ثم  ومن  الإيقاع  على  احلفاظ 
ومنتظماً،  عميقاً  النف�س  فيكون  و�شهولة،  راح��ة  اأك��رث 
م���ا ي�����ش��ه��م يف اإم�������داد ال��ع�����ش��الت ال��ع��ام��ل��ة مب���زي���د من 

الأوك�شجني.  

اجليبون يظهر لأول مرة بحديقة حيوان 
للجمهور  مقدونيا  يف  �شكوبيا  ح��ي��وان  حديقة  عر�شت 
قردا �شغريا من ف�شيلة اجليبون، وهو اأحدث حيوان من 

هذا النوع يولد يف احلديقة.
بيديه  ويتميز  الثاين  ت�شرين  نوفمر-  يف  القرد  وول��د 
البي�شاء، وت�شبث باأمه “اأنيتا” بينما كانت تتاأرجح على 
احل��ب��ال يف احل��ظ��رية. وق��ال��ت ع��ام��ل��ة ب��احل��دي��ق��ة تدعى 
ب�شعادة  �شعروا  وزم��الءه��ا  اإن��ه��ا  ترايكوف�شكا   جا�شمينا 
بعد.  جن�شه  يعرف  مل  ال��ذي  ال�شغري  مولد  عند  بالغة 
منذ  احلديقة  يف  ال��ق��رود  رع��اي��ة  على  “اأعمل  واأ���ش��اف��ت 
القرد  ه��ذا  ول��د  حني  بالغة  ب�شعادة  �شعرنا  �شنوات،  �شت 

ال�شغري.. كنت اأعتني بالأم وكاأنها طفلتي«.
واأردفت ترايكوف�شكا اأن الأم حت�شل على وجبات اإ�شافية 
مثل اأعواد اخلبز واملوز وال�شوكولتة مل�شاعدتها على اإدرار 
مزيد من احلليب ملولودها. وقرود اجليبون ذات الأيادي 

البي�شاء تت�شم بذراعيها الطويلتني و�شياحها املميز.
ب��الن��ق��را���س وموطنها يف جنوب  ال��ق��رود م��ه��ددة  وه���ذه 

�شرق اآ�شيا وهو يواجه تهديدا ب�شبب اإزالة الأ�شجار.

 ر�سومات دافن�سي يف ق�سر بكنجهام 
اأعمال  اأ���ش��ه��ر  م��ن  لبع�س  حت�شريية  ر���ش��وم��ات  تعر�س 
الفنان الإيطايل ليوناردو دافن�شي اأمام اجلمهور يف ق�شر 
اأكر عر�س  باأنه  بكنجهام الريطاين �شمن ما يو�شف 

لأعمال الفنان ال�شهري منذ اأكرث من 65 عاما.
يفتتح معر�س  وف��ات��ه،  ع��ام على   500 م��رور  ومبنا�شبة 
“ليوناردو دافن�شي: حياة يف الر�شم” بقاعة امللكة ويتيح 
200 م��ن ر���ش��وم فنان ع�شر  اأك��رث م��ن  للجمهور روؤي���ة 
املجموعة  ماأخوذة من مقتنيات مميزة جدا يف  النه�شة 

امللكية الريطانية.
ت�شارلز  عهد  يف  اقتناوؤها  مت  التي  دافن�شي،  ور���ش��وم��ات 
الثاين، حمفوظة منذ وفاة الفنان يف الثاين من مايو- 

اأيار 1519 يف وادي نهر لوار يف فرن�شا.

نا�سا تختار »ماك�سار« لـ»من�سة مدار القمر« 
متعاقد  ك��اأول  الف�شاء  لتكنولوجيا  ماك�شار  �شركة  اختيار  “نا�شا”  الأمريكية  والف�شاء  الطريان  اإدارة  اأعلنت 
للم�شاعدة يف بناء من�شتها “جيتواي” يف مدار القمر، وهي حمطة حا�شمة يف مهمة اإر�شال رواد اإىل القمر جمددا 

يف 2024.
وقفزت اأ�شهم ماك�شار، التي تتخذ من و�شتمن�شرت يف كولورادو مقرا، اأكرث من ع�شرين باملئة بعد اإعالن مدير نا�شا 

جيم بريدن�شتني القرار يف لقاء نظمته اإحدى كليات فلوريدا اأم�س اخلمي�س.
وجعلت اإدارة ترامب من العودة اإىل القمر اأولوية كرى لرنامج الف�شاء الأمريكي، قائلة اإن املهمة �شت�شع اأ�شا�شا 

لرحلة لإر�شال ب�شر اإىل املريخ.
كان مايك بن�س نائب الرئي�س الأمريكي قد اأعلن يف 26 مار�س- اآذار اأن نا�شا تعتزم بناء من�شة ف�شاء يف مدار القمر 
واإنزال رواد اأمريكيني على القطب اجلنوبي للقمر بحلول 2024 “باأي و�شيلة لزمة”، وهو موعد مبكر باأربع 

�شنوات عما كان خمططا يف ال�شابق.
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اإجراءات ب�سيطة ت�ساعد الطفل على النعا�س
من  وحمايته  الطفل،  ج�شم  ومنو  لبناء  النوم  باأهمية  الوعي  يتزايد 
ال�شغار  لأن  ون��ظ��راً  لح��ق��اً.  ال�شحية  امل�شاكل  م��ن  وا�شعة  جمموعة 
على  ت�شاعدهم  ل  ع��دي��دة  ل��ع��وام��ل  احل��دي��ث  الع�شر  يف  ���ش��ون  ي��ت��ع��رىّ
ال�شتغراق يف النوم ب�شهولة، وقد يت�شبب ال�شيف يف اإطالة وقت ال�شهر، 
اإليك جمموعة من الإجراءات التي ت�شاعد على حت�شني نوم الطفل: 
* تفيد درا�شات باأن التمارين والألعاب الريا�شية ت�شاعد الطفل على 
�س ل�شوء ال�شم�س يف النهار اأو  النوم مبكراً مبعدل 18 دقيقة. * التعرىّ
قبل الغروب من العوامل التي ت�شاعد على �شبط دورة النوم وال�شاعة 
البيولوجية. * ل تكافئ الطفل بتقدمي احللوى اأو امل�شروبات الغازية 
ما  و�شكر،  كافيني  على  امل�شروبات  هذه  حتتوي  اأب.  وال�شفن  كالكول 
على  الأ���ش��رة  حتافظ  اأن  ال�����ش��روري  م��ن   * لل�شهر.  ال�شتعداد  يزيد 
عادات النوم بتعتيم الإ�شاءة قبل موعد النوم بن�شف �شاعة على الأقل، 
اخلفيفة،  ال��ق��راءة  اأو  هادئة  ملو�شيقى  وال�شتماع  الأ���ش��وات،  وتهدئة 
فيلم  ي�شاهد  اأن  للطفل  ينبغي  ل   * ال�شباح.  يف  مبكراً  وال�شتيقاظ 
ال�شحية،  التغذية   * النوم.  قبل  رع��ب  اأو  عنف  م�شاهد  على  يحتوي 
و�شبط كمية ال�شكر واحللوى، وعدم �شرب كمية كبرية من املاء قبل 

النعا�س، من العوامل التي ت�شاعد على حت�شني دورة النوم.

كيف تختار ال�ساعة املنا�سبة ل�سخ�سيتك؟
اإ�شافة  الرجل،  اأناقة  اكتمال  يف  ي�شاهم  اأ�شا�شياً  ملحقاً  ال�شاعة  تعد 
�شاعتك  باختيار  قيامك  عند  لذا  ل�شخ�شيته،  امتداداً  متثل  اأنها  اإىل 
يجب اأن يتوافق �شكلها ونوعها مع نوع �شخ�شيتك. فيما يلي 5 طرق 
موقع  يف  ورد  م��ا  بح�شب  �شخ�شيتك،  تنا�شب  التي  ال�شاعة  لختيار 
�شبوتر” الإلكرتوين: -1 الرجل الن�شيط: اإن�س الت�شميمات  “ترندز 
اجلري  ���ش��اع��ات  ت��ع��د  وم���الءم���ة.  عملية  اأك���رث  �شيئاً  واخ���رت  املبهجة 

واللياقة البدنية خياراً رائعاً لأ�شلوب حياتك الن�شط. 
فاإن ال�شاعة  الرومان�شي،  النوع  من  كنت  اإن  الرومان�شي:  -2الرجل 
اأو الذهبي.  -3 الرجل  ال�شوار الف�شي  ال�شاعة ذات  الأن�شب لك هي 
�شاعته  فاإن  يدوية كثرية،  باأعمال  يقوم  املهني  الرجل  اأن  املهني: مبا 
يجب اأن تكون قوية وتقاوم ال�شدمات والبلل. ُين�شح باختيار �شاعة يد 
ذات �شوار جلدي قابل لال�شتبدال.  -4 الرجل الب�شيط: يجنح بع�س 
الرجال اإىل الب�شاطة يف كل �شيء مبا يف ذلك ال�شاعة التي يرتدونها، 
اأية  تقليدية جداً ل حتتوي على  ب�شيطة  �شاعات  باختيار  يقومون  اإذ 
اإ���ش��اف��ات.  -5 ال��رج��ل الأن��ي��ق: ي��ح��اول ال��رج��ل ال���ذي يع�شق الأناقة 
ارتداء اأي �شيء ي�شاهم يف زيادة اأناقته، لذا فهو يقوم باختيار ال�شاعات 

الفخمة املعقدة ذات املظهر الالفت. 

اأزياء مبتذلة جتنبي ارتداءها 
اأمر وارد  اأزي��اء، فاإن حدوث اخلطاأ  عندما يتعلق الأمر باختيار منط 
جداً، اإذ ميكنك اختيار مظهر اأنيق يوفر لك اإطاللة رائعة، اأو مبتذل 

يجعلك تظهرين ب�شكل غري لئق اأمام الآخرين. 
�شايد”  “باريت  م��وق��ع  اأورد  لئ���ق،  غ��ري  مبظهر  ال��ظ��ه��ور  ولتجنب 
جتنب  امل���راأة  على  يجب  ال��ت��ي  املبتذلة  ب��الأزي��اء  قائمة  الإل���ك���رتوين، 
امل��ف��رط: بح�شب خراء  ال��ري��ق  ال��ت��ايل:  -1  النحو  ارت��دائ��ه��ا، على 
الأزي������اء ف����اإن ارت�����داء م��الب�����س حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن الف�شو�س 

واملجوهرات الراقة، اأمر غري مف�شل ويف�شد اأناقة الأزياء. 
تتنا�شق مع الألوان: يف الكثري من الأحيان  ل  بر�شومات  مالب�س   2-
النتباه  ت�شد  ر�شومات  اأو  نقو�س  عليها  اأزي���اء  الن�شاء  بع�س  ت��رت��دي 
التي  احلمراء  كالأزهار  واألوانها،  املالب�س  مع  للتنا�شق  وتفتقر  اإليها 

يف ال�شورة.
اأدريانا ما�شيا�س، املحامية والنا�شطة وم�شممة الأزياء املك�شيكية التي ولدت دون اأذرع ُتِعدُّ وجبة الإفطار با�شتخدام قدميها يف غوادالخارا باملك�شيك. »ا ف ب«

اإعدام �سفاح قتل ثماين ن�ساء
 اأعدمت ولية فلوريدا الأمريكية 
من  وال�شتني  اخلام�شة  يف  رج��ال 
عمره يدعى روبرت لوجن واملعروف 
ال�شفاحني،  اأ�شهر  من  واح��د  باأنه 
ن�شاء  ث��م��اين  اإدان���ت���ه بخطف  ب��ع��د 
وقتلهن  جن�شيا  عليهن  والعتداء 
متحدثة  وق��ال��ت   .1984 ع��ام  يف 
الولية  يف  ال�����ش��ج��ون  اإدارة  ب��ا���ش��م 
ال�شاعة  نفذ  ل��وجن  اإع���دام  اإن حكم 
املحلي  بالتوقيت  م�شاء   6:55
مبنطقة  فلوريدا  ولي��ة  �شجن  يف 

رايفورد.

هكذا حتارب 
رائحة العرق الكريهة 

ف�شل  يف  م��زع��ج��ة  م�شكلة  ال��ع��رق 
رائحة  انبعاث  ويت�شبب  ال�شيف، 
حرج  يف  املالب�س،  واب��ت��الل  كريهة 

بالغ للمرء.
ولتجنب ذلك تن�شح جملة “ت�شت” 
الأملانية با�شتخدام مزيالت العرق 
املعروفة با�شم “م�شادات التعرق”  
القادرة  ال��وح��ي��دة  اأن��ه��ا  م��و���ش��ح��ًة 
على حماربة رائحة العرق الكريهة 

ومنع البلل.
باختبار  املعنية  امل��ج��ل��ة  واأ���ش��اف��ت 
م�شادات  اأن  وامل��ن��ت��ج��ات،  ال�����ش��ل��ع 
الألومنيوم  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ع��رق 
الكريهة  الرائحة  على  الق�شاء  يف 
ال���وق���ت ذاته  وال��ب��ل��ل، م�����ش��ددة يف 
ع��ل��ى ����ش���رورة ت��وخ��ي احل����ذر عند 
ا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ب�����ش��ب��ب ال�����ش��ك��وك يف 
خ��ط��ر الأل��وم��ن��ي��وم ال�����ش��ح��ة عند 
ا���ش��ت��خ��دام��ه ب��ك��ث��اف��ة ك��ب��رية على 

مدار فرتة طويلة. 

بريانكا �سوبرا 
يف مهمة اإن�سانية

�شوبرا   الهندية  بريانكا  النجمة  زارت 
ال��ع��ا���ش��م��ة الإث���ي���وب���ي���ة  اأدي�������س اأب����اب����ا ، يف 
للنوايا  ك�شفرية  اليوني�شف   عملها  اإط��ار 

احل�شنة.
اخلا�شة  �شفحتها  ع��ر  �شوبرا  ون�شرت 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  اأح��د  على 
�شوراً ومقاطع فيديو لزيارتها، وعلىّقت: 
كانت اإىل  الأوىل  زيارتي  الأول:  “اليوم 
مدر�شة �شيبي�شت نيجا�شي البتدائية يف 

اأدي�س اأبابا.
الطالب  التحاق  اإثيوبيا،  “يف  واأ�شافت: 
 2000 عامي  بني  البتدائية  باملدار�س 
احلكومة  ا���ش��ت��ث��م��ار  ب�شبب   ،2017 و 
الإث���ي���وب���ي���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م وت��ف��ان��ي��ه��ا من 
اأجل م�شتقبل البلد.ولكن ل يزال هناك 
القيام  ال���ذي يتعني  ال��ع��م��ل  م��ن  ال��ك��ث��ري 

به«.

��ة يف  ال��ط��الب م��ن �شعوبات ج��مىّ ي��ع��اين الكثري م��ن 
المتحانات،  مو�شم  اأث��ن��اء  املعلومات  وتذكر  حفظ 
ا�شرتاتيجيات  لت��ب��اع��ه��م  احل��اج��ة  ت���رز  ه��ن��ا  وم���ن 
وطرقاً ت�شاعدهم يف هذه املهمة ال�شعبة.  ومن هذا 
“ديلي ميل” الريطانية،  اأوردت �شحيفة  املنطلق، 
ب��ع�����س ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات امل���ف���ي���دة ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 
والحتفاظ  ذاكرتهم  لتعزيز  الطالب  بها  ي�شتعني 

باملعلومات لفرتة طويلة، على النحو التايل: 
المتحان قبل  املعلومات  مراجعة  عدم   1-

المتحان  قبل  معلومات  اأي��ة  مراجعة  بعدم  ُين�شح 
ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ف��ا���ش��ل زمني  اأن  ي��ج��ب  اإذ  م��ب��ا���ش��رة، 
ب���ني م��راج��ع��ة املعلومات  ���ش��اع��ة ع��ل��ى الأق�����ل  ي��ب��ل��غ 

والمتحان.
�شحيح ب�شكل  �شباحك  ابداأ   2-

يجب على الطالب بدء يوم المتحان ب�شكل �شليم، 
فين�شح  الظهر،  بعد  ما  الختبار يف فرتة  كان  ف��اإذا 
تناول  قبل  ال�شباح  يف  قلياًل  اأط���ول  لفرتة  بالنوم 

وجبة اإفطار جيدة. ُين�شح بتناول وجبة حتتوي على 
الكثري من الألياف والطاقة، مثل الع�شيدة املغطاة 

باملوز املفروم.
الآباء تدخل  عدم   3-

ميكن اأن يكون للوالدين تاأثري �شلبي على الطالب 
وذلك عندما يحاولون حثه  المتحانات،  اأوق��ات  يف 
الذي  الأم��ر  الوقت،  الدرا�شة طوال  املزيد من  على 

قد يوؤدي اإىل املزيد من ال�شغط النف�شي عليه. 
النوم من  واٍف  ق�شط  اأخذ   4-

من املعروف باأن النوم مهم جداً للذاكرة والتعلم، اإذ 
اأظهرت الكثري من الأبحاث باأن اأخذ قيلولة ق�شرية 

بعد الدرا�شة ي�شاهم يف تثبيت املعلومات. 
املنا�شب الوقت  اختيار   5-

املعلومات  حلفظ  وق��ت  اأف�شل  ب���اأن  اخل���راء  ي��ق��ول 
اإذ  م��ب��ا���ش��رة،  ال�شم�س  ���ش��روق  بعد  ي��ك��ون  وال��درا���ش��ة 
يكون املخ يف حالة من الن�شاط والتوقد ت�شاعد على 

ال�شتيعاب واحلفظ. 

اأفكار مثبتة علميًا لتعزيز ذاكرة الطالب

كيم كاردا�سيان ت�سرتجع ذكريات زفافها 
النجم  على  زفافها  ي��وم  كاردا�شيان   ال��واق��ع  كيم  تلفزيون  جنمة  ا�شتذكرت 

كانيي وي�شت فن�شرت �شوراً لها من هذا اليوم وهي بف�شتان الزفاف وذلك 
التوا�شل الجتماعي وعلقت عليها  اأحد مواقع  يف �شفحتها اخلا�شة على 
:”كان هذا يوم زفايف قبل حواىل 5 �شنوات يف اإيطاليا. و�شلنا من باري�س 
و�شعت  بالكاد  امل��ح��دد!  الوقت  يف  اإليها  الو�شول  نحاول  لأننا  و�شارعت 
غطاء الراأ�س حجابي اأُخرجت من الباب �شريًعا للم�شي يف املمر لأن اأندريا 
بوت�شيلي بداأ يف الغناء ومل اأ�شتطع اأن اأفوت حفلته. مل يكن لدي اأي فكرة 

اأنه كان حقا هو حتى و�شلت اإىل اجلزيرة و�شرخت يف الداخل! يا لها 
من الذكريات املده�شة«.

ونالت املن�شور ل� كيم اأكرث من مليوين عالمة اإعجاب والعديد 
من التعليقات التي متنت للثنائي كيم وكانيي حياة زوجية 

طويلة و�شعيدة.


