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برنامج متخ�س�ص لأ�سبوع التنمية املهنية خالل 25-29 اجلاري
املعلمون والإداريون والفنيون اإىل مدار�س الدولة غدا 

•• دبي- حم�شن را�شد:

يبداأ غداً الأحد دوام الهيئات التدري�سية والإدارية والفنية، على م�ستوى 
ببدء العام الدرا�سي  اإيذاناً  اإماراتها ومناطقها،  مدار�س الدولة، مبختلف 
2019-2020، يف املقابل يبداأ دوام الطلبة  يف جميع مدار�س  اجلديد 
الدولة احلكومية واخلا�سة التي تتبع منهاج الوزارة وريا�س الأطفال، يوم 

الحد املوافق 1 �سبتمرب.
وفني،  واإداري  األف معلم   26 يقرب من  ما  املدار�س احلكومية  وت�ستقبل 
بواقع 15 األف معلم يف اأبوظبي، و11.163 يف دبي واملناطق ال�سمالية، 
بح�سب اأخر اإح�سائيات وزارة الرتبية والتعليم، حلني الإعالن عن اإجمايل 
الدرا�سي  العام  يف  الفئات  لتلك  اجل��دي��دة  التعينات  وتفا�سيل  اأع��داده��م، 
اجل��دي��د. ورك��زت ال���وزارة يف وق��ت مبكر على ت�سكيل ك��وادر وف��رق ملتابعة 
الأو�ساع، واإجراء زيارات جلميع املدار�س للوقوف على النواق�س واملتطلبات 
التي حتتاجها، ف�سال عن التح�سري وال�ستعداد ب�سكل �سامل مبا ي�سمن 
الت�سغيلية،  اأف�سل حالتها  عليها يف  واملحافظة  لها،  التابعة  املن�ساآت  اإدارة 
والنتهاء من اأمور ال�سيانة العامة للمباين واملرافق املدر�سية، قبيل دوام 

الهيئات الدارية والتدري�سية  والفنية، وانطالق العام الدرا�سي اجلديد.
)التفا�سيل �س3(

مظاهرات جديدة للحراك ال�شعبي يف اجلزائر 
•• اجلزائر-وكاالت:

جدد مئات اجلزائريني اأم�س اجلمعة العهد مع مظاهرات جديدة للمطالبة 
بحوار م�سروط، ورحيل كل رموز النظام. 

ونزل مئات الأ�سخا�س اإىل و�سط العا�سمة اجلزائرية يف م�سهد هو ال�27 
انتخابات  ل  ح��وار،  ل  اأن��ه  على  اأ�سا�ساً  ترتكز  �سعارات  حاملني  نوعه،  من 
اإرجاع  الع�سابة،  رم��وز  ذه��اب  احل���وار:  الع�سابة، وحم��ور  رم��وز  ب��اإ���س��راف 

ال�سلطة لل�سعب«، ف�ساًل عن دولة مدنية ل ع�سكرية. 
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بوتني ياأمر بالرد على جتربة ال�شاروخ الأمريكي
•• مو�شكو-وكاالت:

اأمر الرئي�س الرو�سي، فالدميري بوتن، اأم�س اجلمعة، اجلي�س باتخاذ تدابري 
ردا على الختبار ال�ساروخي الأمريكي متو�سط املدى، وذلك بعد اأ�سابيع من 

ان�سحابها من معاهدة احلد من الأ�سلحة النووية املوقعة مع مو�سكو.
وذكر الكرملني اأن بوتن اأمر الوزارات املختلفة بتحليل التهديد، الذي ميثله 
اإن رو�سيا ل تريد الجنراف ل�سباق  ال�ساروخ الأمريكي اجلديد، لكنه قال 
ت�سلح. وقال بوتن: حديث وا�سنطن عن ن�سر �سواريخ جديدة مبنطقة اآ�سيا 

واملحيط الهادي يوؤثر على م�ساحلنا الأ�سا�سية لقربها من حدودنا.
اجلي�س  اأن  �سابق،  وق��ت  يف  )البنتاغون(،  الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  واأعلنت 
اأجرى جتربة حتليق لطراز من ال�سواريخ، كان حمظورا منذ اأكرث من 30 

عاما.
وقالت الوزارة اإنها اأجرت جتربة على ن�سخة معدلة لل�ساروخ كروز توماهوك 
البحري، لكنه يطلق برا، م�سرية اإىل اأنه كان م�سلحا براأ�س حربية تقليدية 

ولي�ست نووية.
واأو�سحت اأن ال�ساروخ اأطلق من جزيرة �سان نيكول�س، واأ�ساب هدفه بدقة 

بعدما حلق لأكرث من 500 كيلومرت.
وت�سكل هذه التجربة ا�ستئنافا ل�سباق الت�سلح الذي يخ�سى بع�س املراقبني اأن 

يفاقم التوترات بني وا�سنطن ومو�سكو.  
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بوتني خالل تروؤ�سه اجتماع ملجل�س الأمن الرو�سي يف مو�سكو )رويرتز(

تقرير حقوقي: اآلف النتهاكات للحوثيني يف �سنعاء

قوات ال�شرعية ت�شتعيد مناطق جديدة يف �شبوة

قوات ال�سرعية اليمنية توا�سل تقدمها يف حمافظة �سبوة   

اأردوغان لبوتن: هجمات اجلي�ص ال�سوري تهدد الأمن الرتكي 

قوات الأ�شد تخنق حماة وحتا�شر نقطة مراقبة تركية جنوب اإدلب

مقتل اإ�سرائيلية بـعبوة نا�سفة غربي رام اهلل

اإ�شابة ع�شرات الفل�شطينيني بغزة 
ونتنياهو يتعهد بتعزيز ال�شتيطان!

•• القد�س املحتلة-غزة-وكاالت:

م�ساء  خمتلفة  ب��ج��راح  الفل�سطينيني  ع�سرات  اأ�سيب 
للمتظاهرين  الإ�سرائيلي  الحتالل  قمع  ج��راء  ام�س 

ال�سلميني �سرق قطاع غزة.
الطبية  الطواقم  اأن  غ��زة  يف  �سحية  م�سادر  ذك��رت  و 
تعاملت مع ع�سرات الإ�سابات منها 9 بالر�سا�س احلي 

خالل م�سرية العودة وك�سر احل�سار �سرق قطاع غزة.
كانت اجلماهري الفل�سطينية قد بداأت بالتوافد ع�سر 
ام�س على خميمات العودة اخلم�سة املقامة على احلدود 
ال�سرقية لقطاع غزة للم�ساركة يف جمعة لبيك يا اأق�سى 

�سمن فعاليات م�سريات العودة و ك�سر احل�سار.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و رئ��ي�����س ال������وزراء 
الأمنية  الأج���ه���زة  اإن  اجل��م��ع��ة،  اأم�������س  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
ملقتل  اأدت  التي  العملية  منفذي  تالحق  الإ�سرائيلية 

م�ستوطنة واإ�سابة اآخرين قرب رام اهلل.

م�ساورات  ب��دئ��ه  قبيل  ت�����س��ري��ح��ات  يف  نتنياهو  واأك����د 
ون�سرب  ج��ذورن��ا  ونعمق  ال�ستيطان  �سنعزز  اأم��ن��ي��ة: 

اأعدائنا وفق و�سفه.
واأ����س���اف ���س��ن��الح��ق م��ن اأ���س��م��اه��م الإره���اب���ي���ني ون�سل 
اإليهم، يد اإ�سرائيل الطويلة �ست�سل لكل من يريد قتلنا 

ويحاول اإيذاءنا.
اجلمعة،  ام�س  اإ�سرائيلية،  اإع��الم  و�سائل  واأف���ادت  ه��ذا 
جراء  ب��ج��روح  اآخ��ري��ن   2 واإ���س��اب��ة  م�ستوطنة  مبقتل 
انفجار عبوة نا�سفة قرب م�ستوطنة دوليب غربي رام 

اهلل.
واأوردت امل�سادر اأن النفجار، الذي وقع قرب م�ستوطنة 
دوليب، جاء على اإثر اإلقاء قنبلة يدوية من �سيارة على 

جمموعة من امل�ستوطنني.
وت��ق��وم ق����وات اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي مب���ط���اردة �سيارة 
ا�ستهدفت  التي  العملية،  يف  �سالعة  تكون  اأن  ي�ستبه 

امل�ستوطنني.

التحقيق مع بنك الريان القطري 
يف لندن بتهمة متويل الإرهاب

•• لندن-وكاالت:

ك�سفت �سحيفة تاميز الربيطانية اأن ال�سلطات املالية يف اململكة املتحدة، فتحت حتقيقاً 
مع بنك الريان اململوك قطرياً، وامل�ستبه فيه بتمويل كيانات متطرفة يف اإطار ق�سايا 
غ�سل اأم��وال. ونقل موقع »رو�سيا اليوم« عن مقال ن�سرته ال�سحيفة اخلمي�س، فر�س 
قيود على عمليات بنك الريان، الذي يعترب اأقدم م�سرف اإ�سالمي يف بريطانيا، حتى 

اكتمال التحقيق معه، باإ�سراف هيئة الإدارة املالية الربيطانية.
واأو�سحت تاميز اأن احل�سابات يف الريان مملوكة ملنظمة خريية حمظورة يف الوليات 
املتحدة التي تعتربها تنظيماً اإرهابياً، وم�سجداً كان اأمينه على مدار وقت طويل ع�سواً 
يف املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، وداعية كراهية، قال ح�سب ال�سحيفة، على جميع 
ُفتح  الربيطانية  الهيئة  حتقيق  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت  اإرهابيني.  يكونوا  اأن  امل�سلمني 
منذ العام املا�سي، واأن ال�سلطات منعت البنك القطري فتح ح�سابات مالية لأي طرف 
فتح احل�سابات من  ورف�س طلبات  املالية اجلنائية،  للجرائم  عالية  مرتبط مبخاطر 

قبل »ال�سخ�سيات التي متثل اأهمية �سيا�سية« واأقربائهم و�سركائهم.
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�ص 09

�ص 19

�رشطة دبي تكرم املوظفني املتفوقني 

درا�صياً من فئة اأ�صحاب الهمم

حمليات

قمة ال�صبع متّثل اإىل 

حد ما عامل الأم�ص...!

عربي ودويل

ليفربول اأمام عقبة اأر�صنال 

يف مواجهة قمة

الفجر الريا�صي

•• اليمن-وكاالت:

ارت����ك����ب����ت م���ي���ل���ي�������س���ي���ات احل����وث����ي 
النقالبية خالل الن�سف الأول من 
العام اجلاري، 2726 حالة انتهاك 
حلقوق الإن�سان يف عموم مديريات 
اأو�سح  ح�سبما  ���س��ن��ع��اء،  حم��اف��ظ��ة 
ال��ت��ق��ري��ر احل���ق���وق���ي ال�������س���ادر عن 

منظمة �سهود حلقوق الإن�سان.
النتهاكات  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وذك������ر 
ت���وزع���ت ب���ني 19 ح��ال��ة ق��ت��ل عمد 
حالة  و266  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة  و29 
تعذيب  ح����الت  و110  اخ��ت��ط��اف 
جتنيد  عن  ف�سال  ق�سري،  واإخ��ف��اء 
ال�سن القانونية،  دون  طفال   162
وت����روي����ع  ت���ه���دي���د  ح����ال����ة  و238 
اقتحام  اأث���ن���اء  وال��ن�����س��اء  ل��الأط��ف��ال 
 401 ت�سريد  اإىل  اإ�سافة  البيوت، 
من  �سخ�سا   388 وتهجري  اأ���س��رة، 

منازلهم وقراهم ب�سكل ق�سري.
ن�سرته  ال�������ذي  ال���ت���ق���ري���ر،  ووث�������ق 
ووكالة  ال��ي��م��ن��ي��ة  الأن����ب����اء  وك���ال���ة 
الأن�������ب�������اء ال���������س����ع����ودي����ة )وا�����������س(، 
للممتلكات  انتهاك  حالة   1113
ال����ع����ام����ة واخل�����ا������س�����ة، مت���ث���ل���ت يف 
على  و�سطو  م��ن��ازل  واق��ت��ح��ام  نهب 
ال�سركات  ونهب  املواطنني،  اأرا�سي 
املحافظة.  يف  التجارية  واملوؤ�س�سات 

حالة   724 اأن  التقرير  واأو���س��ح 
جماعي  ك��ع��ق��اب  �سنفت  ان��ت��ه��اك 
�سد  احلوثية  امليلي�سيات  مار�سته 

املدنيني يف القرى واملديريات.
ودع�����ت م��ن��ظ��م��ة »����س���ه���ود حلقوق 
الإن�������������س������ان« امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل 
لوقف  والعاجل  ال�سريع  للتدخل 
ذلك،  اإىل  احل��وث��ي��ة.  الن��ت��ه��اك��ات 
ال��وزراء اليمني، معني  دعا رئي�س 
ال��ق��وى يف  كافة  اأم�����س،  عبدامللك، 
وتفويت  للوحدة  �سبوة  حمافظة 
الأمن.  ي��ه��دد  م��ن  على  الفر�سة 

ك��م��ا ب��ح��ث يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 
الأو�ساع  تطبيع  �سبوة  حم��اف��ظ 
بعد �سيطرة ال�سرعية على مدينة 
عتق. كما اطلع رئي�س الوزراء من 
املحافظ على جهود قيادة ال�سلطة 
املحلية وقوات اجلي�س الوطني يف 
وموا�سلة  ال��و���س��ع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ال��ع��م��ل واجل���ه���ود حل��ف��ظ الأم����ن 
املمتلكات  وح��م��اي��ة  وال���س��ت��ق��رار 

العامة واخلا�سة يف املدينة.
اإىل ذلك، جدد الدعوة لكافة اأبناء 
حمافظة �سبوة مبختلف اأطيافهم 

�سفوفهم  توحيد  اإىل  ومكوناتهم 
ال�سلطة  ق��ي��ادة  وم�����س��ان��دة  ودع����م 
اأجل  من  الدولة  واأج��ه��زة  املحلية 
املرتب�سني  على  الفر�سة  تفويت 
وال�سكينة  وال���س��ت��ق��رار  ب���الأم���ن 
اأف��ادت يف  العامة. وكانت م�سادر  
القوات  ب��اأن  اجلمعة،  �سابق  وق��ت 
ا�ستعادت،  ال��ي��م��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
مناطق جديدة يف حمافظة �سبوة، 
فجراً  ���س��ي��ط��رت��ه��ا  اك���ت���م���ال  ب��ع��د 
ا�ستباكات  اإث��ر  عتق،  مدينة  على 

عنيفة.

•• عوا�شم-وكاالت:

ي��ت��ق��دم اجل��ي�����س ال�������س���وري يف جم��م��وع��ة من 
غرب  ب�سمال  ال�سمايل  حماة  ري��ف  يف  البلدات 
البالد بعدما فر�س طوقا خانقا على مقاتلي 
تلفزيون  ذك����رت حم��ط��ة  ح�����س��ب��م��ا  امل��ع��ار���س��ة، 

الإخبارية ال�سورية الر�سمية، ام�س اجلمعة.
ويف بث حي من مدينة خان �سيخون القريبة، 
اأ�سافت املحطة اأن القوات احلكومية �سيطرت 
على اأكرث من 12 تال، وتو�سع نطاق �سيطرتها 

على طريق رئي�سي هناك.
ب�سع  ت�سم  التي  املنطقة،  معظم  اأن  واأ�سافت 
املعار�سة  �سيطرة  مدن و�سواحيها ظلت حتت 
�سيطرة  حت���ت  اإم����ا  الآن  اأ���س��ب��ح��ت  ل�����س��ن��وات، 

اجلي�س اأو يف مرمى نريانه.
وكانت القوات احلكومية ال�سورية فتحت ممرا، 
مناطق  م��غ��ادرة  يف  ال��راغ��ب��ني  اأم���ام  اخلمي�س، 
املعار�سة امل�سلحة يف �سمال غرب البالد، حيث 

حقق هجوم للجي�س مكا�سب على الأر�س.
وهرب ع�سرات الآلف جتاه احل��دود الرتكية، 
املا�سية، يف ظل هجمات  القليلة  الأي��ام  خالل 

قلب  اأع��م��ق يف  م��ن��اط��ق  اإىل  ال��ن��ازح��ني  معظم 
وباجتاه  املعار�سة  �سيطرة  الواقع حتت  اجلزء 
مناطق  اإىل  األفا   30 نحو  فر  بينما  احل���دود، 

ت�سيطر عليها احلكومة.
�سيطرتها  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  وف��ر���س��ت 
على بلدة كفرزيتا وتالل �سرق نقطة املراقبة 

ج��وي��ة وب���ري���ة ع��ل��ى اأج�����زاء م���ن اإدل�����ب وحماة 
يف ال�����س��م��ال ال��غ��رب��ي، ح��ي��ث اآخ����ر م��ع��ق��ل كبري 

للمعار�سة.
منذ  ق��ت��ل��وا  م��ئ��ات  اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت���ق���ول 
اأك���رث من  واإن  اأب��ري��ل،  ال��ه��ج��وم يف نهاية  ب��دء 
ذل��ك احل��ني. واجته  منذ  ن��زح��وا  األ��ف   500

الرتكية يف قرية مورك بريف حماة، واملعروفة 
بالنقطة الثامنة.

ال�سوري  النظام  ق��وات  متكنت  التفا�سيل،  ويف 
املراقبة الرتكية الواقعة  من حما�سرة نقطة 
اإح��رازه��ا تقدما ميدانيا يف  اإدل��ب، بعد  جنوب 
اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق  املنطقة، وفق ما 

الإن�سان.
اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�س  وق��ال 
ب��وت��ن، اجلمعة،  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي،  لنظريه 
���س��م��ال غربي  ال�����س��وري  اإن ه��ج��م��ات اجل��ي�����س 
وتهدد  ك���ربى،  اإن�����س��ان��ي��ة  اأزم����ة  ت�سبب  ال��ب��الد 
الأمن القومي الرتكي، ح�سبما ذكرت الرئا�سة 

الرتكية.
اأبلغ  اأردوغ����ان  اأن  الرتكية  الرئا�سة  واأ���س��اف��ت 
الأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  حليف  ب��وت��ن، 
ال��ن��ار يف  وقفا لإط���الق  انتهكت  الهجمات  ب��اأن 
اإىل  الرامية  باجلهود  ال�سرر  واأحلقت  اإدل��ب، 

حل ال�سراع يف �سوريا.
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  اأن  ال��ك��رم��ل��ني  اأع��ل��ن  بينما 
هاتفي،  ات�سال  خالل  اتفقا،  الرتكي  ونظريه 

على تفعيل اجلهود امل�سرتكة ب�ساأن اإدلب.

خ�سائر كبرية مليلي�سيا الوفاق جنوب طرابل�ص
اجلي�س الليبي يدّمر ور�شة 

اإ�شالح طائرات مب�شراتة
•• بنغازي-وكاالت:

تكبدت ميلي�سيات حكومة الوفاق الليبية، خ�سائر فادحة على يد قوات 
اجلي�س الوطني الليبي، يف بلدة ال�سبيعة، جنوب العا�سمة طرابل�س.

الليبية،  املر�سد  ل�سحيفة  اخلرطو�س،  املنذر  اجلي�س،  با�سم  املتحدث  وقال 
اإن املجموعات امل�سلحة التابعة حلكومة الوفاق تعر�ست خل�سائر كبرية على 
يد اجلي�س بعد اأن ق�سف باملدفعيه الثقيلة متركزات لها يف حميط منطقة 

الفرو�سية.
تاماً، بعد �سربات  ه��دوءاً  ت�سهد  ال�سبيعة  اأن منطقة  اإىل  واأ�سار اخلرطو�س 
اجلي�س لتمركزات الوحدات الع�سكرية يف نقاط عديدة مع الر�سد امل�ستمر 

لفرق ال�ستطالع و�سالح اجلو.
واأو�سح املتحدث الإعالمي للجي�س، اأن �سالح اجلو ا�ستهدف اأكرث من 13 
�سيارة مفخخة، بالإ�سافة لتدمري دبابة تابعة للميلي�سيات يف املنطقة ذاتها.

يف الأثناء، قال اجلي�س الليبي، اأم�س اجلمعة، اإنه دّمر ور�سة ل�سيانة واإ�سالح 
ل�سن  واأخ��رى م�سرية مت جتهيزها  قتالية  فيها طائرات  تتمركز  الطائرات 

عمليات قتالية �سد قواته.
والأيام املا�سية، �سّعد اجلي�س الليبي من وترية �سرباته اجلوية �سد مدينة 
الوفاق،  حلكومة  امل��وال��ي��ة  امليلي�سيات  اأق���وى  فيها  تتمركز  التي  م�سراتة، 
وق�سف اأهدافا وقواعد ع�سكرية، خا�سة يف حميط الكلية اجلوية مب�سراتة، 
ينطلق  حيث  للوفاق،  هام  ع�سكري  ب��دور  تقوم  التي  ال�سرتاتيجية  املن�ساأة 
القادمة من  والذخائر  الأ�سلحة  وت�ستقبل  وامل�سرّي،  الطريان احلربي  منها 

اخلارج خ�سو�سا من تركيا.
اجلو  �سالح  اإن  اجلمعة،  ال��ك��رام��ة،  عمليات  لغرفة  الإع��الم��ي  امل��رك��ز  وق��ال 
ا�ستهدف عددا من مواقع امليلي�سيات يف خمتلف اجلبهات، ومن بينها م�ستودع 
ي�سم ور�سة �سيانة واإ�سالح الطائرات مب�سراتة، تتمركز فيه طائرات قتالية 

وطائرات م�سرّية يتم جتهيزها ل�سن عمليات قتالية �سد اجلي�س الليبي.

تركيا تعتقل ع�شرات الع�شكريني 
واملدنيني بـتهمة النتماء لغولن

•• اأنقرة-وكاالت:

اأ�سدر املدعي العام يف تركيا، اأم�س 
اجل��م��ع��ة، م���ذك���رة اع��ت��ق��ال بحق 
34 ع�سكريا من القوات اجلوية 
ال��ع��ام��ل��ني يف  و52 م��دن��ي��ا م���ن 
القطاع التعليمي بتهمة النتماء 
التي  غ���ول���ن،  ف��ت��ح اهلل  جل��م��اع��ة 
عن  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  اأن���ق���رة  تتهمها 

حماولة انقالب.
وت��ت��ه��م ت��رك��ي��ا غ���ول���ن، امل��ق��ي��م يف 
بالتخطيط  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
�سهدتها  التي  الن��ق��الب  ملحاولة 
 .2016 ع���ام  ي��ول��ي��و  ال���ب���الد يف 
له  �سلة  اأي  غ��ول��ن  ينفي  بينما 

بالأمر.
اأع��وام من حماولة   3 وبعد نحو 
ال�سلطات  اح��ت��ج��زت  الن���ق���الب 
اأكرث من 77 األف �سخ�س حلني 
اأوقفت  اأو  وف�سلت  حماكمتهم، 
عن العمل 150 األفا تقريبا من 
واجلي�س  احلكومة  يف  العاملني 
ما  بح�سب  اأخ�����رى،  وم��وؤ���س�����س��ات 
يوليو  ���س��ه��ر  روي�����رتز يف  ذك���رت���ه 

املا�سي.
ع���ن حقوق  م���داف���ع���ون  وان���ت���ق���د 
الإن�سان وحلفاء لرتكيا يف الغرب 
الأم��ن��ي��ة، وقالوا  ح��ج��م احل��م��ل��ة 
اأردوغان  الرئي�س رجب طيب  اإن 
ي�ستغل حماولة النقالب كذريعة 

اإ�شرائيل ق�شفت م�شتودع اأ�شلحة يف العراق 
•• وا�شنطن-وكاالت:

�سربة  �سنت  اإ�سرائيل  اأن  الأم��ريك��ي��ة،  تاميز  نيويورك  �سحيفة  ذك��رت 
واحدة على الأقل على م�ستودع لالأ�سلحة يف العراق.

ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤول كبري يف ال�ستخبارات يف ال�سرق الأو�سط 
اأن اإ�سرائيل ق�سفت قاعدة تقع �سمايل بغداد يف يوليو املا�سي، بينما قال 
م�سوؤولن اأمريكيان اأن تل اأبيب �سنت عدة �سربات يف العراق يف الأيام 

املا�سية الأخرية.
اإىل  اخلمي�س،  مل��ح،  نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
يف  ب��اإي��ران  مرتبطة  اأه���داف  �سد  هجمات  يف  اإ�سرائيل  �سلوع  احتمال 
ي�سم  ال��ذي  ال�سعبي  احل�سد  ي�ستخدمها  قواعد   4 وتعر�ست  ال��ع��راق. 
ف�سائل م��وال��ي��ة لإي����ران وم��ع��ادي��ة ل��ل��وج��ود الأم��ريك��ي يف ال��ع��راق، اإىل 

انفجارات غام�سة خالل يوليو املا�سي.
وق�سفت اإ�سرائيل مرات عدة اأهدافا اإيرانية يف �سوريا. لكن تو�سيع هذه 
احلملة لت�سمل العراق - حيث دمرت اإ�سرائيل يف 1981 مفاعل متوز 

النووي يف 1981 - ميكن اأن ي�سر بالعالقات بني وا�سنطن وبغداد.

تون�ص: 3 روؤ�ساء ُموؤّقتني على راأ�ص الدولة!
ال�شاهد ُيفّو�س �شالحياته ملرجان

•• الفجر - تون�س -خا�س

يف خطوة مفاجئة اأثارت جدل قانونيا و�سيا�سيا، اأعلن رئي�س احلكومة 
الوظيفة  ل��وزي��ر  �سالحياته  ف��و���س  اأن���ه  ال�����س��اه��د،  ي��و���س��ف  التون�سية 

العمومية كمال مرجان ملمار�سة �سلطات رئي�س احلكومة موؤقتا.
تر�سحه  اع���الن  بعد  من�سبه  م��ن  ا�ستقالته  ع��دم  �سبب  ال�ساهد  وب���رر 
لالنتخابات الرئا�سية يف الكلمة التي توجه بها اإىل ال�سعب قائال ح�سب 
الد�ستور ا�ستقالة رئي�س احلكومة تعني ا�ستقالة كل احلكومة، ومن باب 
امل�سوؤولية غري م�سموح يل اأن اأعطل م�سالح الدولة ودواليبها.. ولغلق 
اأنى قررت تفوي�س  اأعلن  باب التاأويالت حول ا�ستعمال اأجهزة الدولة، 

�سالحياتي اىل كمال مرجان حتى اخر يوم من احلملة النتخابية.
اأنه يحرتم موؤ�س�سات  القرار عن قناعة، واإىل  اأنه اتخذ هذا  اإىل  وا�سار 

الدولة.
منذ  موؤقت  رئي�س  ثالث  مرجان  كمال  ي�سبح  ه��ذا،  ال�ساهد  وب��اإع��الن 
التطورات احلا�سلة على راأ�س ال�سلطة بوفاة رئي�س اجلمهورية الباجي 

قائد ال�سب�سي.                   )التفا�سيل �س10(

يتجه  جــونــ�ــشــون  ــس  ــ� ــوري ب
مت�شدد! بريك�شيت  اإىل 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اأي  مت�سدد،  بريك�سيت  فر�س  ان 
اخل�����روج م���ن الحت�����اد الأوروب������ي 
دون اتفاق، هي واحد على مليون، 
ت��ن��ب��اأ ب��وري�����س ج��ون�����س��ون يف 29 
يونيو عندما كان مرت�سحا لقيادة 
ذل��ك، يبدو  املحافظني. مع  ح��زب 
اأن ع���دم الت���ف���اق ب���ات اأق����رب من 
العنا�سر  جميع  م�سى.  وق��ت  اأي 
يالحظ  م����وج����ودة،  امل��و���س��وع��ي��ة 
القانون  اأ�ستاذ  اأن��ط��وان،  اأوري��ل��ني 
العام بجامعة جان مونيه يف �سانت 

اإتيان، ومدير مر�سد بريك�سيت.
)التفا�سيل �س11(

فل�سطينيون يحملون طفال اأ�سيب يف املواجهات مع الحتالل جنوب غزة  )ا ف ب(

ال�ساهد يفو�س ملرجان

جنديان �سوريان يحمل احدهما قذيفتي اأر بي جي يف اإدلب )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
اخليمة  راأ�ص  مرت�سحي  65اإجمايل 

للت�شجيـل   يـوم  اآخـر  يف  ومتـر�شـحة  متـر�شحـا   14
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأم�س و�سجل  اأغلق باب الت�سجيل يف جلنة راأ�س اخليمة لالنتخابات  
الكلي  ال��ع��دد  وب��ل��غ  م��ر���س��ح��ات،   4 م��ن��ه��م  وم��ر���س��ح��ة   14مر�سحا 
“ من  للمرت�سحني يف الإمارة  65 مرت�سحا ومرت�سحة  منهم 22 
املر�سحني  واملر�سحات  ال��رج��ال«. وت��وزع  ح�سور  “من  الن�ساء” 43 
ع�سر  اآخ��ر  اىل  �ساعة �سباًخا  ن�سف  اأول  اليوم من  امتداد  اأم�س على 

دقائق من الت�سجيل، ومتت عملية الت�سجيل بكل �سهولة وي�سر. 

دفعتني خدمة  م�سايف  املحرزي من  �سيف حممد  را�سد  املر�سح  وق��ال 
املر�سحني  بزمالئي  واأ�سوة  النتخابية  العملية  يف  للم�ساركة  الوطن 

اأردت اأن يكون يل ب�سمة يف امل�ساركة ال�سيا�سية.
واأو�سح �سعيد املحرزي من منطقة م�سايف اأن اأمله امل�ساهمة يف  تغيري  
الواقع اىل الأف�سل ، ونقل موا�سيع ال�سباب للحكومة، واأ�سارت فاطمة 
حممد ح�سن املن�سوري، 29عاًما، موظفة يف وزارة العدل، ماج�ستري 
اإدارة اأعمال، اإىل اأن  املراأة ن�سف املجتمع،  وترى يف نف�سها ال�سخ�سية 
املجتمعية التي ت�سارك يف الفعاليات والأعمال التطوعية،  واأ�سعى لأن 

اأو�سع دائرة خدمتي وعطائي.   وقال يو�سف عبداهلل البطران ال�سحي، 
الوطن وامل�ساركة يف  الفر�سة خلدمة  الر�سيدة لإتاحة  القيادة  ن�سكر 
بعد  جاء  تر�سحي  وق��رار  العطاء،  م�سرية  لتكملة  النتخابي،  العر�س 
فراأيت  الريا�سي،  الو�سط  وخا�سة  واأ���س��دق��ائ��ي   حميطي  م�����س��اورة  
ليف  ال�����س��ع��دي،  ح�سن  اآم��ن��ة  للم�ساركة.  دف��ع��ن��ي  وح��م��ا���س  ت�سجيع  
اأن  فر�سة قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  اأك��دت  كوت�س، 
مقاعد  من   50% بتخ�سي�س  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان   اآل 
للم�ساركة.   ن�ستغلها وتعطينا حافز  اأن  للن�ساء، لبد  الوطني  املجل�س 

وقالت د. �سيخة �سامل ال�سحي  موظفة يف دائرة الق�ساء يف اأبوظبي  اأن 
الذي دفعها للم�ساركة هو تلبية نداء الوطن وفر�سة ال٥٠% ملقاعد 
علي عبداهلل  واأو�سح  للن�ساء.   املخ�س�سة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
للوطن   للرت�سح  خدمة  تقدمت  الغب  �سيح  عاًما، من   38 احلب�سي 
اأتر�سح و�سعرت  اأول مرة  وال�سعب، فيما قالت عائ�سة مفتاح الزعابي 
اأن  تعاىل  اهلل  ن�ساأل  للحكومة  �سوتنا  لإي�سال  كن�ساء  م�سوؤولت  اأننا 
ي�سخر املواطن ال�سالح خلدمة املواطنني والوطن بعيًدا عن امل�سالح 

ال�سخ�سية.

�شرطة دبي تلقي القب�س على ع�شابة �شرقة احلقائب 
•• دبي-الفجر:

البالغ،  م��ن  �ساعة   48 م��ن  اأق���ل  يف  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  متكنت 
ب�سرقة  تخ�س�سا  العربية  اجلن�سية  من  �سخ�سني  على  القب�س  اإلقاء  من 
املارة يف بع�س الأماكن العامة مبنطقة  احلقائب والهواتف املحمولة من 
اإىل جهة غري  والهروب  ال�سرقات  لتنفيذ  نارية  دراج��ة  بر دبي، م�ستقلني 

معلومة.
اإبراهيم املن�سوري، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون  واأ�ساد اللواء خبري خليل 
الإدارة  البحث اجلنائي يف  ب��اإدارة  امليداين  العمل  بفريق  البحث اجلنائي، 
وفرقها  الإدارة  جاهزية  اأن  موؤكداً  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة 
الأوقات  جميع  يف  الأح���داث  جميع  مع  للتعامل  مقدرة  متنحها  امليدانية 

بدقة متناهية وحرفية عالية.
وقال اإن �سرعة جتاوب فريق عمل رجال البحث والتحري يف الإدارة العامة 
�سبط  اإىل  اأدى  واحرتافية  بدقة  وعملهم  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات 
اأعلى  الفريق موؤهل وم��درب على  اأن  اجلناة خالل فرتة وجيزة، مو�سحا 

واأطلقه القائد العام ل�سرطة دبي، وي�ستخدم اأحدث التقنيات احلديثة يف 
حتليل  يف  والتحري  البحث  رج��ال  ي�ساعد  ما  ال�سطناعي،  الذكاء  برامج 
املناطق  وحت��دي��د  دب���ي،  اإم����ارة  مناطق  ك��اف��ة  يف  اجلنائية  اجل��رائ��م  جميع 
وق��وع هذه  اأ�سباب  ودرا�سات حول  �سامل  اإج��راء حتليل  ثم  ال�ساخنة منها، 
اجلرائم والثغرات املوجودة فيها والعمل على معاجلتها، وو�سع احللول لها 
بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني يف تلك املناطق، الأمر الذي �ساهم 
يف خف�س معدلت اجلرمية ا�ستناداً اإىل نتائج التحاليل التي مت اإجراوؤها 

وتطبيقها على اأر�س الواقع.
 

تفا�سيل الق�سية
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  العميد جمال اجلالف، مدير  واأو�سح 
اجلنائية، اأن تفا�سيل الق�سية تعود اإىل ورود بالغ اإىل اإدارة مركز القيادة 
وال�سيطرة يف الإدارة العامة للعمليات يفيد بوقوع جرمية �سرقة بالإكراه 
من املارة يف منطقة اخت�سا�س مركز �سرطة بر دبي، ونفذها جمهول هوية 

ولذا بالفرار اإىل جهة غري معلومة.

واأ�ساف العميد اجلالف اأن اإدارة البحث اجلنائي فور تلقيها البالغ �سكلت 
فرق عمل وحددت الخت�سا�سات لكل فريق ح�سب اخلطة التي مت و�سعها، 
ومن خالل عملية البحث والتحري وحتليل الواقعة مبركز حتليل البيانات 
اجلنائية يف �سرطة دبي، مت حتديد مكان اجلناة واإلقاء القب�س عليهما يف 

اأقل من 48 �ساعة.
والهواتف  احلقائب  ب�سرقة  الواقعة  بارتكاب  اعرتفا  املتهمني  ومبواجهة 
املحمولة من املارة حيث مت ا�سرتجاع جميع امل�سروقات، ومت حتويلهما اإىل 

اجلهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات القانونية حيالهما.

وهو  اجلرمية،  ك�سف  على  ق��ادًرا  جتعله  طويلة  بخربات  ويتمتع  م�ستوى 
تطورات  مواكبة  على  وق���ادر  الع�سرية،  الأمنية  التحديات  لكافة  جاهز 
ال��ربام��ج الأم��ن��ي��ة ع��رب مركز حتليل  اأف�سل  اجل��رمي��ة م��ن خ��الل تطبيق 
اأن�ساأه  وال��ذي  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  يف  البيانات 

ور�شة ل�شرطة اأبوظبي حول 
»ا�شت�شراف امل�شتقبل«

•• اأبوظبي-الفجر:

�سارك جمموعة من منت�سبي �سرطة اأبوظبي من خمتلف القطاعات ال�سرطية يف ور�سة عمل تخ�س�سية يف جمال 
ا�ست�سراف امل�ستقبل ال�سرتاتيجي يف اأكادميية دبي للم�ستقبل. 

وتهدف الور�سة اإىل تطوير قدرات املنت�سبني  يف ا�ست�سراف امل�ستقبل.
ت�سهم يف  الور�سة  اإن  اأبوظبي  ب�سرطة  املوؤ�س�سي  التطوير  و  العميد خالد خوري مدير مركز ال�سرتاتيجية  وقال 

تخطيط وتنفيذ م�ساريع �سرطة اأبوظبي امل�ستقبلية و دعم حتقيق مئويتها.

•• االإمارات -الفجر:

ح�سلت “منزل” للرعاية ال�سحية، ال�سركة الرائدة يف تقدمي حلول الرعاية ال�سحية 
املنزلية واإدارة الأمرا�س يف دولة الإم��ارات، على جتديد العتماد من اللجنة الدولية 
دولة  يف  �سركة  اأول  وه��ي   .   )JCI(ال�سحية املن�ساآت  لعتماد  الأم��ري��ك��ي��ة  امل�سرتكة 
�سنوات، وهي  امل�سرتكة قبل ثالث  الدولية  اللجنة  اعتماد  التي حت�سل على  الإم��ارات 
الآن اأول �سركة يتم جتديد اعتمادها يف الدولة.  وتعتمد اللجنة الدولية، وهي منظمة 
وبرامج  من�ساآت  من  معفاة من ال�سرائب مقرها الوليات املتحدة، اأكرث من 21000 
الرعاية ال�سحية يف الوليات املتحدة. ويتم ت�سميم منهجية اللجنة الدولية امل�سرتكة 
)JCI(  لتح�سني جودة واأمان تقدمي خدمة الرعاية ال�سحية، بالإ�سافة اإىل امل�ساءلة 
يف املوؤ�س�سة التي تخ�سع للتقييم. فيما تتطلب امل�ساءلة بياناً �سريحاً بتقدمي اخلدمات 
اآمن، وُيعتنى به ب�سكل جيد،  املري�س  باأن  باأعلى م�ستويات اجل��ودة، وهو �سمانة عامة 

ويتلقى اأرقى م�ستويات الرعاية.
معايري  تفي  اأن��ه��ا  م��ن  للتاأكد  تقييماً   800 م��ن  اأك���رث  اإك��م��ال  “منزل” اإىل  ومتكنت 
اجلودة لهيئة العتماد. وهذا النوع من اختبار اجلودة هو موؤ�سر على امل�ستويات العالية 
اجلودة للخدمات الطبية التي تقدمها “منزل«. وقال الدكتور �ساربري تانلي، الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة منزل:”نحن ملتزمون بتقدمي اأف�سل اخلدمات مب�ستويات عالية 
التي  الكبرية  للجهود  التقييم  لتلقي مثل هذا  للغاية  ملر�سانا. نحن فخورون  اجلودة 
قمنا بها لتح�سني الأداء. واأتوقع اأن تلعب اإدارة الأمرا�س وال�سحة الرقمية واخلدمات 
ك�سركة  ال�سحية.  الرعاية  نظام  يف  القريب  امل�ستقبل  يف  اأك��رب  دوًرا  املنزلية  ال�سحية 
اجلودة  على  القائمة  اخلدمات  من  املزيد  بتطوير  �سنقوم  ال�سوق،  يف  ورائ��دة  مبتكرة 
لدينا وتقدميها جلميع امل�ستفيدين. » وتقدم منزل خلدمات الرعاية ال�سحية، خدمات 
البالغني  للمر�سى  التاأهيل  اإع��ادة  الأم��را���س، وخدمات  واإدارة  اجل��ودة،  عالية  الرعاية 
والأطفال يف املنازل، كما ت�سعى جاهدة لتقدمي عالجات طبية متطورة، وخدمات اإعادة 

تاأهيل �ساملة ورعاية فريدة.

�شرطة دبي تكرم املوظفني املتفوقني درا�شيًا من فئة اأ�شحاب الهمم

•• دبي-الفجر:

العامة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  اإط�����ار  يف 
من  موظفيها  على  دب��ي  ل�سرطة 
و�سمن  ال���ه���م���م،  اأ�����س����ح����اب  ف���ئ���ة 
الهمم  اأ���س��ح��اب  جمل�س  م��ب��ادرات 
بتكرمي  املجل�س  قام  دب��ي،  ب�سرطة 
لثنني  التقدير  �سهادات  وت�سليم 
الهمم  اأ�سحاب  من  املوظفني  من 
درا�سياً،  وامل��ت��م��ي��زي��ن  امل��ت��ف��وق��ني 

والذين ا�ستطاعوا موا�سلة واإكمال 
متجاوزين  التعليمية،  م�سريتهم 
الإعاقة اجل�سدية، لي�سربوا مثاًل 
رائ���ع���اً يف ال��ت��ح��دي والإ�����س����رار يف 

اجلمع بني العمل والدرا�سة.
وت���������س����م����ن ال�����ت�����ك�����رمي ك��������اًل من 
ال�سحي،  اأم������رية  اأول  ال�����س��رط��ي 
لأمن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��رت��ب  م��ن 
املطارات، واأحمد قمرب، من مرتب 
الإدارة العامة للمرور، حيث قامت 

ال�����س��ي��دة ���س��م��رية ث��اب��ت، اأم���ني �سر 
بزيارتهم  الهمم،  اأ�سحاب  جمل�س 
يف مقر عملهم، وت�سليم ال�سهادات 
وحتفيزاً  تكرمياً  لهم،  التقديرية 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة دبي  ال��ق��ي��ادة  م��ن 

على جهودهم املثمرة.
وقال املقدم الدكتور �سعود في�سل 
اأ�سحاب  جمل�س  رئي�س  الرميثي، 
ب�سكل  ي�سعى  املجل�س  اإن  ال��ه��م��م، 
القيادة  توجيهات  لرتجمة  دائ���م 

بتمكني  دب������ي  ب�������س���رط���ة  ال���ع���ل���ي���ا 
اجلوانب،  كافة  يف  الهمم  اأ�سحاب 
واملبدعني  امل��ت��م��ي��زي��ن  وم��ت��اب��ع��ة 
على  وحتفيزهم  لتكرميهم  منهم 
التناف�س مع  روح  وبث  ال�ستمرار، 
بقية املوظفني، منوهاً اإىل اأن دعم 
هو  الهمم  اأ�سحاب  من  املوظفني 
من الأولويات التي تقوم بها كافة 

الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة.
وبالتعاون  امل��ج��ل�����س  اأن  واأ�����س����اف 

القطاعات،  ك��اف��ة  م��ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
الهمم،  اأ�سحاب  احتياجات  يتابع 
���س��واء يف اجل���وان���ب ال��وظ��ي��ف��ي��ة اأو 
العلمية، وذلك من خالل التدريب 
التخ�س�سي الذي يحتاجونه لرفع 
اأو من  امل��ه��ن��ي،  اأدائ����ه����م  م�����س��ت��وى 
التي تتنا�سب  البيئة  خالل توفري 
تقدمي  وك��ذل��ك  متطلباتهم،  م��ع 
مل�ساعدتهم  ال��الزم��ة  الت�سهيالت 

على اإكمال الدرا�سة.

اأول �سركة يتم اعتمادها من قبل اللجنة الدولية

جتديد اعتماد منزل للرعاية ال�شحية من اللجنة الدولية
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اأخبـار الإمـارات
من�شور بن زايد يقدم واجب 

العزاء بوفاة حبيب ال�شايغ
•• اأبوظبي-وام: 

الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ من�سور بن  قدم �سمو 
حبيب  والكاتب  ال�ساعر  بوفاة  العزاء  واج��ب  اأم�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر 

ال�سايغ و ذلك مبنزل العائلة يف اأبوظبي.
و اأعرب �سموه عن خال�س تعازيه و موا�ساته لأ�سقاء و اأبناء الفقيد �سائال 
ف�سيح  ي�سكنه  اأن  و  وال�سلوان  ال�سرب  ذوي��ه  و  اأهله  يلهم  اأن  اهلل عز وجل 

جناته.

»طبية �شرطة اأبوظبي« تنفذ فعاليات وفد من هيئة اأبوظبي الرقمية يزور ق�شم الأطفال يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية باأبوظبي 
توعية  للوقاية من الأمرا�س •• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  “هيئة  م����ن  وف�����د  ق�����ام 
�سعيد   - �سعادة  الرقمية” برئا�سة 
عبد الواحد املال املدير التنفيذي 
واإدارة  احلكومية  ال�سوؤون  لقطاع 
ال�������س���رك���اء ب����زي����ارة م��ي��دان��ي��ة اإىل 
الطبية  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة 
اإطار  املبادرة يف  باأبوظبي. وجاءت 
ال��ع��امل��ي للعمل  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
الإن���������س����اين ال������ذي ي�������س���ادف 19 
وتوؤّكد  ع�����ام.  ك���ل  م���ن  اأغ�����س��ط�����س 
بالتزامن  تاأتي  التي  ال��زي��ارة  ه��ذه 
الهيئة  حر�س  الت�سامح،  ع��ام  م��ع 
املجتمعية  امل�سوؤولية  تعزيز  على 
والرتاحم  ال��ت��ع��اون  قيم  وتر�سيخ 
املجتمع،  واأف�������راد  امل��وظ��ف��ني  ب���ني 
هذا واإىل جانب ر�سم الب�سمة على 
ال�سعادة  واإدخ����ال  الأط��ف��ال  وج���وه 

وال�سرور اإىل قلوبهم. 
وا���س��ت��ق��ب��ل ال��وف��د ال��دك��ت��ورة �سمة 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  امل�������زروع�������ي، 
للعمليات الت�سغيلية وال�سيد هزاع 
عالقات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ن���ي���ادي، 
العاملني  م����ن  وع�������دد  ال���ع���م���الء 
الأط���ف���ال  زاروا  ح��ي��ث  ب��ال��ق�����س��م، 
ل��دع��م��ه��م م��ع��ن��وي��اً وح��ث��ه��م على 
الهيئة  وتلتزم  والإ���س��رار.  الإرادة 
باإطالق مبادرات اإن�سانية وخريية 
مبادئ  املجتمع  نفو�س  يف  تغر�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اآل نهيان والتي حتث على الت�سامح 

واخلري والعطاء.

•• اأبوظبي –الفجر: 

نفذت مديرية اخلدمات الطبية 
ب����ق����ط����اع ال���ع���م���ل���ي���ات امل����رك����زي����ة 
فع�����اليات  اأب����وظب����ي  ب�سرطة 
توعية �سحية للمنت�سبني واأفراد 
اخلطة  برنامج  �سمن  املجتمع، 

ال�سنوية.
تعزيز  ع���ل���ى  ال���ت���وع���ي���ة  ورك�������زت 
باملعلومات  الأف�����������راد  م���ع���رف���ة 
م�سببات  وجت���ن���ب   ، ال�����س��ح��ي��ة 
الأم�������را��������س وم�������س���اع���دت���ه���م يف 
على  اك��ت�����س��اف��ه��ا،وت�����س��ج��ي��ع��ه��م 
ال�سحيحة  ال�سلوكيات  ممار�سة 

وتعريفهم بطرق الوقاية.
التربع  ث��ق��اف��ة  اإىل  وت���ط���رق���ت  
بالدم ،وتعزيز مفهوم الإ�سعافات 
 ، الأول���ي���ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة   “
والغذاء ال�سحي ال�سليم ،وكيفية 
واهمية  الأدوي�������ة،  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
م���ن بع�س  ل��ل��وق��اي��ة  ال��ت��ط��ع��ي��م 

الأمرا�س وغريها  .
الرحيم  ع��ب��د  امل���ق���دم  واأو������س�����ح  
البلو�سي ،مدير املديرية بالإنابة 
العام،  ط����وال  ت��ن��ف��ذ   اخل��ط��ة  اإن 
ال�سحية  الثقافة  م�ستوى  لرفع 
لدى الأف��راد، واإج��راء الفحو�س  
الطبية الالزمة، وحتفيزهم على 

الفح�س الدوري.
على  ال����رتك����ي����ز  اإىل  وت�����ط�����رق 

ال��ت��ربع ب��ال��دم م��ن خ��الل حافلة 
الدم  “بنك  مع  بالتعاون  متنقلة 
،والتاأكيد  ال�سرطية  “واجلهات 
والك�سف  الفحو�س   اأهمية  على 
امل���ب���ك���ر و�����س����رح ط������رق ال���وق���اي���ة 

اأه��م��ي��ة النظام  م��ن الم���را����س و 
الغذائي املتوازن واإجراء فحو�س 
حتديد م�ستوى مكونات اجل�سم، 
النف�سية،  ب��ال�����س��ح��ة  واله��ت��م��ام 

واملهنية والإ�سابات الريا�سية.

•• دبي- حم�شن را�شد:

والفنية، على م�ستوى  والإداري��ة  التدري�سية  الهيئات  دوام  الأح��د  يبداأ غداً 
الدرا�سي  العام  ببدء  اإيذاناً  ومناطقها،  اإماراتها  مبختلف  الدولة،  مدار�س 
مدار�س  جميع  يف  الطلبة  دوام  يبداأ  املقابل  يف   ،2020-2019 اجلديد 
الدولة احلكومية واخلا�سة التي تتبع منهاج الوزارة وريا�س الأطفال، يوم 

الحد املوافق 1 �سبتمرب.
وفني،  واإداري  معلم  األ��ف   26 من  يقرب  ما  احلكومية  امل��دار���س  وت�ستقبل 
ال�سمالية،  واملناطق  دبي  و11.163 يف  اأبوظبي،  األ��ف معلم يف   15 بواقع 
بح�سب اأخر اإح�سائيات وزارة الرتبية والتعليم، حلني الإعالن عن اإجمايل 
الدرا�سي  ال��ع��ام  يف  الفئات  لتلك  اجل��دي��دة  التعينات  وتفا�سيل  اأع���داده���م، 
ملتابعة  ك���وادر وف���رق  ال����وزارة يف وق��ت مبكر على ت�سكيل  اجل��دي��د. ورك���زت 
الأو�ساع، واإجراء زيارات جلميع املدار�س للوقوف على النواق�س واملتطلبات 
ي�سمن  �سامل مبا  ب�سكل  وال�ستعداد  التح�سري  التي حتتاجها، ف�سال عن 
الت�سغيلية،  حالتها  اأف�سل  يف  عليها  واملحافظة  لها،  التابعة  املن�ساآت  اإدارة 
دوام  قبيل  املدر�سية،  واملرافق  للمباين  العامة  ال�سيانة  اأمور  والنتهاء من 

الهيئات الدارية والتدري�سية  والفنية، وانطالق العام الدرا�سي اجلديد.
جهودها  واملجال�س  والهيئات  التعليمية  املناطق  تكثف  مت�سل،  �سياق  ويف 
التي  ا�ستنفار  حالة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيفية،  العطلة  اأي��ام  طوال  وتوا�سلها 
اإنها  اإدارات املدار�س ا�ستعداداً لإنطالقة العام الدرا�سي اجلديد،اإذ  ت�سهدها 

املدار�س، من  اإدارات  مع  ال�ساعة،  م��دار  على  تعمل  مبا�سرة  فتحت خطوطاً 
اأجل بدء عام درا�سي اأكرث ا�ستقراراً.

ومت تخ�سي�س غرفة عمليات ملتابعة كافة الأمور املتعلقة بجاهزية املدار�س، 
والطلبة،  املعلمني  ل�ستقبال  ا�ستعداداتها  وم��دى  حالتها  على  وال��وق��وف 
و�سع  ث��م  وم��ن  حمتملة،  معوقات  اأي  على  والتعرف  احتياجاتهم،  ور���س��د 
تلزمها،  احتياجات  باأي  لتزويدها  �سريع  ب�سكل  والتدخل  الالزمة،  احللول 
املدار�س  واخلا�سة، جاهزية  املدار�س احلكومية  اأكد عدد من مديري  فيما 
اأيام العام الدرا�سي  ل�ستقبال الهيئات التدري�سية والفنية والإداري��ة يف اأول 

اجلديد، ف�ساًل عن تهيئة البيئة التعليمية املحفزة لهم وللطلبة.
اأ�سبوع  اإدارة التدريب والتنمية املهنية، برنامج  واأعتمدت الوزارة، ممثلة يف 
التنمية املهنية الذي يت�سمن ور�س تدريبّية  الزامّية، لتطوير اأداء العاملني 
29- اجلاري،   25 الفرتة من  املقرر تطبيقه خالل  ال��رتب��وي،   امليدان  يف 
املختلفة، وفق خطة  املهني  التعّلم  التدريب يف جمتمعات  ح��ددت مواقع  اإذ 

ممنهجة ت�ستهدف جميع املعلمني يف امليدان.

وت�سمنت خطة الوزارة جمتمعات التعّلم يف ت�سعة مواد درا�سية ت�سم اللغة 
الجتماعية،  ال�سالمية،الدرا�سات  الرتبية   ، الجنليزية  اللغة  العربية،  
ح�سور  اأهمية  موؤكدة  الريا�سيات”،  الأح��ي��اء،  الفيزياء،  الكيمياء،  العلوم، 
  ، الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمناهج  الأط���ف���ال  ري��ا���س  م��رح��ل��ة  معلمي  جميع 

التدريب املقرر لهم وفق جمتمعات التعلم، وح�سب اجلدول املعتمدة.
وا�ستملت اخلطة على جمتمعات تعّلم الأن�سطة و املواد الأخرى التي ت�سم 
التي  احل��ا���س��وب  وم���واد  الريا�سية،  الرتبية  الب�سرية،  الفنون  املو�سيقى، 
وادارة  الت�سميم والبتكار، والرتبية اخلا�سة،  ت�ستمل على علوم احلا�سوب 
العمال، والعلوم ال�سحية واملكتبات، والخ�سائيني الجتماعيني، املر�سدين 
مبا�سرة  امل��واد  تلك  التوا�سل مع معلمي  �سيتم  اأن��ه  ، مو�سحة  الأكادمييني 
وم�ساعدي  معلمي  تدريب  ف��رتة  وح��ددت   . التدريب  ووق��ت  مكان  لتحديد 
�سفوف الطلبة ذوي الحتياجات التعليمية اخلا�سة اأ�سحاب الهمم، م�سددة 
مبنى  يف  لهم  امل��ق��ررة  الل��زام��ي،  التدريب  مب�سارات  اإلتزامهم  اأهمية  على 
اأن يتم تطبيقه يف الظفرة  األف باأبوظبي ، على  املدر�سة الإماراتية بخليفة 

والعني، ح�سب اأماكن جمتمعات التعلم.
 وركزت اخلطة على امل�ساريع اخلا�سة، التي ت�ستهدف جميع مدار�س احللقة 
م�سروع اأِلف، اإذ ينبغي اأن يلتزم معلمي مواد العلوم والريا�سيات  �سمن   2
وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وال���درا����س���ات الإج��ت��م��اع��ي��ة والرتبية 
التدريب املقرر لهم   التا�سع بح�سور  ، ل�سفوف اخلام�س وحتى  الإ�سالمية 
يف مدر�سة الأ�سايل باأبوظبي، ومدر�ستي ح�سة بنت حممد، والهمة مبدينة 
الظفرة،  مبنطقة  عبدالرحمن  بنت  وعمرة  الندى  قطر  ومدر�ستي  العني، 

علماً باأن التدريب ي�ستمر ملدة يومني من قبل �سركة األف.
مع  التدريب  بح�سور  الل��ت��زام  املعلمني  باقي  على  اأن��ه  ال���وزارة  واو�سحت 
زمالئهم ح�سب التدريب يف جمتمعات التعلم املهني،  حيث �ستتلقى املدار�س 
امل�ساركة يف  هذا امل�سروع دعوة حتدد ايام التدريب ومكانه حل�سور التدريبات 
م�����س��روع �سرتمي  امل�����س��ارك��ة يف  امل���دار����س   ي��خ�����س  وف��ي��م��ا   . ل��ه��م  املخ�س�سة 
امل�سروع  لهذا  املر�سحون   ، التزام  اأهمية  ال��وزارة  اأك��دت   ،:  STREAM
بح�سور التدريب اللزامي املقرر لهم، من تاريخ 26  ولغاية 29 اجلاري، 
امل��ادة يف  تدريب  تدريب �سرتمي على  الأولية حل�سور  اعطاء  مع مالحظة 
مدر�سة مدر�سة حنني باأبوظبي، ومدر�سة املرفاأ بالظفرة ومدر�سة مرمي بنت 
�سلطان بالعني. و�سددت الوزارة على التزام باقي املعّلمون بح�سور التدريب 
�سركة  اأو  املهني  التعّلم  جمتمعات  يف  التدريب  مواقع  ح�سب  زمالئهم  مع 
األف، و�سيتلقى بع�س املعلمني الدعوة حل�سور التدريبات املخ�س�سة لهم من 

الأ�سخا�س امل�سرفني على تدريباتهم لتحديد اماكن التدريب لهم .

برنامج متخ�س�ص لأ�سبوع التنمية املهنية خالل 25-29 اجلاري

املعلمون والإداريون والفنيون اإىل مدار�س الدولة غدا 

كهرباء ومياه دبي ت�شدر تقريرها ال�شنوي ال�شاد�س لال�شتدامة

•• دبي - وام:

ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  اأ������س�����درت 
ال�ساد�س  ال�����س��ن��وي  ت��ق��ري��ره��ا  دب���ي 
لال�ستدامة للعام 2018. يلخ�س 
التقرير اجلهود التي تبذلها الهيئة 
ل��ت��ع��زي��ز ال���س��ت��دام��ة م���ن خمتلف 
اجلوانب  ذل����ك  يف  مب���ا  ج��وان��ب��ه��ا 
البيئية والجتماعية والقت�سادية 
وت��وف��ري من���وذج م�����س��ت��دام للطاقة 
ال���ت���ق���ري���ر على  وامل�����ي�����اه. وي����رك����ز 
من  الق��ت�����س��ادي  النمو  دع��م  �سبل 
بالبيئة  اأ�����س����رار  اأي  اإحل�����اق  دون 
التقرير  ي��ظ��ه��ر  ك��م��ا  وال��ط��ب��ي��ع��ة. 
اإىل  الهيئة  تتطلع  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 
ال�ستدامة  جم����ال  يف  حت��ق��ي��ق��ه��ا 
ميكنها  م��ا  امل�ستقبلية  واأه��داف��ه��ا 
امل�ستدام  الأداء  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن 
ذات  الأط����راف  ك��اف��ة  م��ع  بالتعاون 

التوافق مع  ال�سلة واحلر�س على 
الأه�����داف احل��ك��وم��ي��ة مب��ا يف ذلك 
ب�سكل  تعك�س  التي  الهيئة  اأه���داف 
رئي�سي اإ�سهامها يف حتقيق اأهداف 
امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم 
وتبني  ت��ن��ف��ي��ذ  ن���ح���و  وال���ت���زام���ه���ا 
العاملي  للميثاق  ال��ع�����س��رة  امل���ب���ادئ 
تو�سيات  يتبع  كما  املتحدة  ل��الأمم 
باملناخ  املتعلقة  املالية  الإف�ساحات 
�سعيد  �سعادة  وق��ال   ./TCFD/
املنتدب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
ومياه دبي ان التقرير ياأتي يف اإطار 

جهود الهيئة لتعزيز تناف�سية دولة 
عموما  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اخل�سو�س  وجه  على  دبي  ومكانة 
لال�ستدامة  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً  ل��ت��ك��ون 
الأخ�سر.. ونهدف من  والقت�ساد 
التزامنا  على  التاأكيد  اإىل  خالله 
ال�سفاف  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  وح��ر���س��ن��ا 
وجميع  ����س���رك���ائ���ن���ا  ج���م���ي���ع  م�����ع 
بطرق  للتعريف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
جمال  يف  ممار�ساتنا  واآليات  اأدائنا 
غر�س  على  والت�سجيع  ال�ستدامة 
ثقافة ال�ستدامة بينهم واإ�سراكهم 

يف م�سريتنا لتعزيز ال�ستدامة.

ميثل  التقرير  ان  الطاير  واأ�ساف 
وموثوقاً  و�سفافاً  �ساماًل  مرجعاً 
لكافة اإجن��ازات الهيئة طوال العام 
ودوره��ا يف حتقيق اأه��داف “مئوية 
و”روؤية   ”2071 الإم�������������ارات 
دولة  جل��ع��ل   ”2021 الإم������ارات 
العامل  اأف�����س��ل دول  الإم�����ارات م��ن 
الأ����س���ا����س���ي يف  اإىل ج���ان���ب دوره������ا 
للطاقة  دب��ي  ا�سرتاتيجية  حتقيق 
النظيفة 2050 جلعل دبي مركزاً 
والقت�ساد  النظيفة  للطاقة  عاملياً 
من   75% وت����وف����ري  الأخ���������س����ر 
دب������ي من  ال����ط����اق����ة يف  اإج������م������ايل 

بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر 
ا�سرتاتيجية  وكذلك   2050 عام 
واملياه  الطاقة  على  الطلب  اإدارة 
لتخفي�س ا�ستهالك الطاقة واملياه 

بن�سبة %30 بحلول 2030.
وفًقا  ال��ت��ق��ري��ر  ه����ذا  اإع�������داد  ومت 
مل��ع��اي��ري امل����ب����ادرة ال��ع��امل��ي��ة لإع����داد 
التقارير مع ح�سوله على العتماد 
اخلارجي من قبل وكالة “اإيرن�ست 
معيار  وف����ق  ال��ع��امل��ي��ة  يونغ”  اآن����د 
الرقابة على املوؤ�س�سات اخلدماتية 
به  امل���ع���م���ول   »ISAE 3000«

عاملياً.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/28  تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �سده/1- احمد خمي�س جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

�سركة لك�سري خلدمات ال�سراف الداري جلمعيات املالك ذ.م.م وميثله:هند 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي  غدير  علي  حميد 
ريذدن�س  تو�سكان  جمعية  امل��الك  جمعية  من  ال�سادر  القرار  تنفيذ  والزامك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والقا�سي   )4٠٥( ال��وح��دة  على  اخلدمة  ر�سوم  بخو�س 
وقدره )273٠9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1406  اأمر اأداء
�س.ذ.م.م  التهوية  املولدات ومعدات  وتاأجري  لتجارة  ارجونوت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/امل�������س���اري���ع المل���ان���ي���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل���ح���دودة 

وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر .
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2٠19/8/4 بالزام املدعي عليها ارجونوت لتجارة 
الملانية  امل�ساريع  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  �����س.ذ.م.م  التهوية  وم��ع��دات  امل��ول��دات  وت��اأج��ري 
تاريخ  من  �سنويا   %9 القانونية  والفوائد  دره��م   )14679( مبلغ  امل��ح��دودة  اخلليجية 
م�سمول  والمر  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  ال�ستحقاق يف:2٠18/4/26 وحتى متام 
بالنفاذ املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل 1٥ يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

بالكري�سنان   / امل��دع��و  فقد 
كاندان�سريا  ك���ان���دان�������س���ريا 
اجلن�سية  الهند   ، ���س��اجن��ورو 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
)K8440046(من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

 0506837563

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د �سم�س 
ال����ع����امل حم���م���د ����س���ل���ي���م���ان ، 
ب��ن��غ��الدي�����س اجل��ن�����س��ي��ة جواز 
 )0654818( رق��م  �سفره 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

�سلطان  حممد  امل��دع��و/  فقد 
باك�ستان   ، ف�����ري�����د  غ�������الم 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)5777333(   يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �شفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اي كري اك�سربي�س للعناية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب بال�سيارات ذ.م.م رخ�سة رقم:2783839 
تعديل ن�سب ال�سركاء

مانع خمي�س �سعيد بريك املن�سوري من ٥٠% اىل %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جنالء عبدالرحمن علي حممد املعيني %99
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

i care car care L.L.C حذف اي كري للعناية بال�سيارات ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات البيت الذهبي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1021401 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سامل �سام�س �سامل املحرمي %1٠٠
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد �سامل �سايف املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيتاري ح�سن
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/زهرة الوادي للنقليات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1979279 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد �سعيد حممد عمر %1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بدر �سعيد حبان دحدوح الكثريي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�سيلة  لند  ال�س�����ادة/�سويت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والعباية رخ�سة رقم:1063402 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هند �سامل �سلطان بونوا�س الكتبي %1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبري علي �سالح ال احمد العلي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
�ستوديو  ال�س�����ادة/�سالون هري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1414252 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد حمد حميدي عبداهلل املن�سوري %1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد جمعه �سالح جمعه احلو�سني
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1536937:مارك للكمبيوتر رخ�سة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بالك داميوند مليكانيكا ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 1985403 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوبال لال�ست�سارات الت�سويقية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1786099 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي عبداهلل �سعيد كدا�س الرميثي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي عبداهلل �سعيد كدا�س الرميثي من 1٠٠% اىل ٥1%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فتو ديف�سكا %49

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 1٥٠٠٠٠
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة  1*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�سة/ من جتارية اىل �سياحية
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/جلوبال لال�ست�سارات الت�سويقية 
GOLBAL MARKETING CONSULTANCY

اىل/جلوبال لال�ست�سارات الت�سويقيةذ.م.م
GOLBAL MARKETING CONSULTANCY LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوب�سي�سف دي�سوردر كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2582990 
تعديل راأ�س املال/ من null اىل ٥٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة  null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/اوب�سي�سف دي�سوردر كافيه 
OBSESSIVE DISORDER CAFE

اىل/اوب�سي�سف دي�سوردر كافيه-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
OBSESSIVE DISORDER CAFE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز بودي وورك�س الطبي ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1006085 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ان هلن فيكن من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ان هلن فيكن من 2٥% اىل ٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سريينيتي هيلث كري لدارة املن�ساأت الطبية- �سركة ال�سخ�س 
 SERENITY Healthcare medical facilities Management- ذ.م.م  الواحد 

Sole Proprietorship L.L.C من �سريك اىل مالك
ال�سخ�س  �سركة  الطبية-  املن�ساأت  لدارة  كري  هيلث  �سريينيتي  ال�سركاء/  ن�سب  تعديل 
 SERENITY Healthcare medical facilities Management- ذ.م.م  الواحد 

Sole Proprietorship L.L.C من ٥1% اىل %1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف توما�س جيورج در بريجري

تعديل ا�سم جتاري من/مركز بودي وورك�س الطبي ذ.م.م 
BODYWORX MEDICAL CENTER LLC

اىل/مركز بودي وورك�س الطبي- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
BODYWORX MEDICAL CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

نظام الدين لعمال ال�سباغ
رخ�سة رقم:CN 1127209  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

CN 1120464:الكوخ امللكي رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 
CN 1059742-1:الطليعة للرجال- فرع رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1005543  مكتب برايفت كار لتاأجري ال�سيارات 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فينيو لت�سليح املكيفات والدوات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية رخ�سة رقم:1986977 
تعديل ا�سم جتاري من/فينيو لت�سليح املكيفات والدوات الكهربائية 

VENUE AIRCONDITIONERS & ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS

اىل/ور�سة فينيو لت�سليح ال�سيارات
VENUE AUTO REPAIRING WORKSHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة ميكانيك املركبات )4٥2٠٠٠3(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح كهرباء ال�سيارات )4٥2٠٠٠٥(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح و�سيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية الهواء )3312٠٠7(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح املربدات والغ�سالت  وال�سخانات )9٥22٠٠1(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سرويدر كون�سرتك�سن ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1196507 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة بيرت عياد �سالمه ترياق %14.7
تعديل ن�سب ال�سركاء

فتحيه حممد ذيبان الهاملي من 26.7٠% اىل ٥1%
تعديل ن�سب ال�سركاء

عادل نبيل يو�سف وا�سيلي من 2٥.6٥% اىل %34.3
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مركز افرل�ست ولن�س الطبي ذ.م.م
EVERLAST WELLNESS MEDICAL CENTER LLC 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
 BRAVOIL MOTORS’ FAVOR V :بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 314943 بتاريخ : ٠1/٠8/2٠19 
بيانات الأولوية: 

با�س��م: لوبريك�س �س م ح 
وعنوانه: قطعة اأر�س 1 اإي – ٠2 �سي، �س .ب 42438،

 املنطقة احلرة باحلمرية، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�س  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 
املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة: ٠4
 BRAVOIL MOTORS’( و�سف العالمة:العالمة عبارة عن ت�سميم مميز يتكون من الكلمات
 V للحرف  ت�سميم مميز  وجود  الأزرق، مع  باللون  ب�سكل مميز  باأحرف لتينية  كتبت   )FAVOR V

ب�سكل كبري يظهر يف اخللفية باللون الأ�سفر.
ال�س��رتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
Kejriwal .:بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 314938 بتاريخ : ٠1/٠8/2٠19 
بيانات الأولوية: 

با�س��م: يونيتك لت�سنيع بايبات الديكتايل واك�س�سوارتها – ذ.م.م.
وعنوانه: �سربة رقم ٥، اجلرف ال�سناعية 2، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
خلطوط  معدنية  م��واد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��واد  منها،  خليط  وك��ل  نفي�سة  غري  معادن 
ال�سكك احلديدية، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حدادة، خردوات معدنية 
الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن  الوثائق والأ�سياء  �سغرية، موا�سري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ 

غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن. 
 الواق�عة بالفئة: ٠6

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة )Kejriwal( كتبت باأحرف لتينية ب�سكل مميز، ويوجد ت�سميم 
ل�سكل اأ�سرطة متداخلة، وذلك بالألوان الذهبي والأزرق والأحمر. 

ال�س��رتاطات:
اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
PROMAGE Be a PRO .:بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :  314932 بتاريخ : ٠1/٠8/2٠19 
بيانات الأولوية: 

با�س��م: �سركة الو�سام برو فيديو اند فوتو اكومبينت �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب ٥7782،  دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
اإك�س�سوارات وملحقات الت�سوير الفوتوغرايف؛ الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات 
الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة 
التحكم يف  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  والإن��ق��اذ  )الإ���س��راف( 
الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س 
ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج 

كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
 الواق�عة بالفئة: ٠9

و�سف العالمة:العالمة هى ت�سميم مميز يتكون من الكلمات )PROMAGE Be a PRO( كتبت 
باأحرف لتينية، ويوجد �سعار ي�سبه عد�سة �سغرية على احلرف O و�سكل �سريط ت�سوير، وذلك باللونني 

الأبي�س والأ�سود.
ال�س��رتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

تدريب  اإىل  ���س��ع��ي��ه��ا  م����ع  ت���ن���اغ���م���اً 
الأ�ساليب  على  املوهوبني  منت�سبيها 
نظمت  الأدبية؛  الكتابة  يف  املتطورة 
ربع  ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�سارقة  نا�سئة 
واملبتكرين،  ال���ق���ادة  ل�سناعة  ق���رن 
“الكتابة  ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��ة  ور����س���ة 
معارف  اإث����راء  ب��ه��دف  الإبداعية”، 
النا�سئة وتطوير مواهبهم، واكت�ساب 
التعبري  يف  ت�ساعدهم  التي  الأدوات 

عن اأفكارهم.
اأ�سهمت الور�سة التي اأقيمت يف مركز 
نا�سئاً،   36 مب�ساركة  كلباء  نا�سئة 
وقدمتها الدكتورة مرمي الها�سمي، 
اأ�ستاذ م�ساعد يف كليات التقنية العليا 
يف الإم��ارات، يف ت�سليط ال�سوء على 
وتنمية  الإب��داع��ي��ة،  الكتابة  مفهوم 
لتاأهيل  املطلوبة  الأ�سا�سية  املهارات 
الإبداع  ع��امل  اإىل  للدخول  النا�سئة 

الأدبي والفكري.
وتعرف النا�سئة امل�ساركون اإىل اأهمية 
القراءة باعتبارها اإحدى اأهم الأدوات 
املعريف،  الإن��ت��اج  عملية  يف  ال��الزم��ة 
وكيفية البحث عن املعلومات املهمة 
للكتابة، والفرق بني كتابة التقارير 
والق�س�س والروايات، و�سبل حتويل 

مكتوبة  اإبداعية  اأعمال  اإىل  الأفكار 
تراعي قواعد الكتابة الأدبية.

ر�سم  كيفية  على  امل�ساركون  وت��درب 
اخل��ري��ط��ة ال��ذه��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل امل����راد 
كتابته من خالل املناق�سة اجلماعية، 
الكتابة  ت���ق���ن���ي���ات  اأه�������م  وت���ع���ل���م���وا 
التي  وال��و���س��ف،  التحليل  وم��ه��ارات 
وتوؤهلهم  الإب���داع���ي  ح�سهم  ت��ن��م��ي 
للكتابة من زوايا �سينمائية خمتلفة 
يف  خاللها  من  ال��ق��ارئ  ي�سطحبون 

رحلة عرب املعاين والكلمات.
وتعرف امل�ساركون اإىل اأهمية تدوين 
الأفكار، والتفكري بطريقة اإبداعية، 
التي  الكتابة  حم��ف��زات  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والنت�سار  ال�����س��ه��رة  اإىل  ت��ق��وده��م 
اجلوائز  يف  امل�ساركة  م��ن  ومتكنهم 
املحلي  امل�ستويني  على  املتخ�س�سة 
تفاعاًل  النا�سئة  واأب����دى  وال��ع��امل��ي. 
للتعبري  تفاعلية  كتابة  يف  اإيجابياً 
مهاراتهم  ل��ت��ط��ب��ي��ق  روؤاه��������م؛  ع���ن 

املكت�سبة من الور�سة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

يف  بالإنابة  املركزية  العمليات  عام  مدير  الدرمكي  �سلطان  �سامل  العميد  اأك��د  
حالت  يف  ال�ستجابة  �سرعة  اأهمية  على  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة  العامة  القيادة 
امل�سرعات احلكومية  احل��وادث يف ظل  ملواقع  الو�سول  الطوارئ وتق�سري زمن 
مع  ومت��ا���س��ي��ا  عليها  لتطبيقها  احل���م���راء  اجل���زي���رة  منطقة  اخ��ت��ي��ار  مت  ال��ت��ي 

امل�ستهدفات املطلوب حتقيقها للعام اجلاري ويف الأعوام القادمة .
و�سدد �سعادته خالل تروؤ�سه الجتماع التن�سيقي ملخرجات ور�سة العمل اخلا�سة 
باملوؤ�سر الوطني ل�سرعة ال�ستجابة حلالت الطوارئ بناء على توجيهات �سعادة 
املعنيني  على جميع  التنبيه  �سرورة  على  اخليمة  راأ���س  �سرطة  عام  قائد  نائب 
ب�سرعة حتويل البالغات الواردة واتباع اأق�سر الطرق للو�سول ملواقع احلوادث 
واإغالق البالغ يف حينه مع و�سع خطة لن�سر وتوزيع الدوريات يف مناطق النقاط 

ال�ساخنة للبالغات الهامة للتقليل من عدد البالغات و زمن ال�ستجابة .
واأ�ساف العميد الدرمكي اأن هذا الجتماع ياأتي انطالقاً من الأجندة الوطنية 

لروؤية الإمارات 2021 باأن تكون دولة الإمارات العربية املتحدة البقعة الأكرث 
اأماناً على امل�ستوى العاملي عرب تعزيز �سعور كافة اأفراد املجتمع بالأمان والو�سول 
ال�سرطية واجلاهزية  اإىل مراتب متقدمة يف العتماد على اخلدمات  بالدولة 
حلالت الطوارئ مع احلفاظ على �سالمة الطرق حر�ساً على الأرواح واملمتلكات 
، موؤكدا على �سرورة اإعادة هند�سة العملية الإدارية بني غرفة العمليات ودوريات 
امل�ستجيب الأول العاملني يف امليدان “ املرورية ، والأمنية، واجلنائية “ ون�سر 

ثقافة �سرعة ال�ستجابة للفئة التنفيذية وحتفيز املتميزين منهم .
املعنية  الإدارات  اأج��ه��زة  )MDT( على  لتوزيع  اآلية  اأن��ه مت و�سع  اإىل  ولفت 
بال�ستجابة مبا يخدم �سرعة ال�ستجابة يف اإمارة راأ�س اخليمة يف اإطار التكامل 
املجالت  كافة  يف  للتميز  الرامية  ال���وزراء  جمل�س  و�سيا�سة  ا�سرتاتيجية  م��ع 
وانطالقاً من اأهداف وزارة الداخلية التي اأولت اهتماماً خا�ساً بالأمن والأمان 
التوعية  ون�سر  ال��ط��وارئ  ح��الت  يف  ال�ستجابة  زم��ن  معدل  تقليل  خ��الل  م��ن 
الغايات  اإىل  امل�ستويني املحلي والإقليمي و�سوًل  الريادة على  الأمنية لتحقيق 

والأهداف املرجوة .

•• دبي-الفجر:

نظمت الإدارة العامة للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية يف �سرطة 
دبي بالتعاون مع اإدارة املعهد املروري يف الإدارة العامة للمرور، 

دورتني يف قانون ال�سري واملرور”الت�سريعات والقوانني”، وذلك 
النزلء  العامة ل�سرطة دبي على توعية  القيادة  اإطار حر�س  يف 
املرورية،  وال��ل��وائ��ح  بالقوانني  امل��روري��ة  الق�سايا  اأ���س��ح��اب  م��ن 
وقال  م�ستقبال.  ج�سيمة  وح����وادث  خم��ال��ف��ات  لرت��ك��ب��ا  ت��ف��ادي��ا 

النزلء  وتدريب  تعليم  اإدارة  مدير  العبيديل  اإبراهيم  النقيب 
بالوكالة، اإن الدورات املخت�سة بالتوعية املرورية جاءت بتوجهات 
من العميد علي حممد ال�سمايل مدير الإدارة العامة للموؤ�س�سات 
اأ�سحاب  النزلء من  توعية  والإ�سالحية، حر�سا على  العقابية 

ال�سجن  اإدارة  م��ن  ن��زي��ال   47 ���س��ارك  حيث  امل���روري���ة،  الق�سايا 
ت��ف��اع��ل��وا مع  ال��ذي��ن  وامل��خ��ال��ف��ات  واإدارة �سجن اجل��ن��ح  امل��رك��زي 
املرورية.  القوانني  ح��ول  الأ�سئلة  من  العديد  طارحني  ال���دورة 
وبنّي النقيب اأن الإدارة العامة للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية 

تبذل ق�سارى جهدها من اأجل توفري اأف�سل الربامج والدورات 
التي تعود بالنفع على النزلء بجميع الربامج والدورات العلمية 
اإ�سالحيهم  اإع���ادة  يف  ي�ساهم  مب��ا  املفيدة،  والريا�سية  واملهنية 

وتاأهليهم لالندماج يف املجتمع ثانية.

•• الفجرية-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية يرافقه �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
عهد الفجرية و ال�سيخ مكتوم بن حمد ال�سرقي و ال�سيخ �سيف بن حمد بن 

حممد ال�سرقي رئي�س هيئة املنطقة احلرة بالفجرية ظهر ام�س ماأدبة الغداء 
التي اأقامها �سعيد �سيف بن �ساهني مبنزله يف منطقة الفرفار بالفجرية.

و  الفجرية  الزحمي مدير مكتب ويل عهد  �سامل  �سعادة   .. امل��اأدب��ة  و ح�سر 
�سعادة اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�سرطة الفجرية و 

عدد من امل�سوؤولني و وجهاء القبائل و اأعيان البالد.

حاكم الفجرية يح�شر ماأدبة غداء اأقامها 
�شعيد �شيف بن �شاهني مبنزله

�شرطة راأ�س اخليمة حتر�س على �شرعة ال�شتجابة للحوادث الطارئة

بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور

»اإ�شالحية دبي« تنظم دورات توعوية يف القوانني والت�شريعات املرورية

 نا�شئة ال�شارقة يتعلمون اأ�شا�شيات الكتابة الإبداعية

حبيب ال�شايغ وداعًا
فقدت الإم��ارات ومعها العامل العربي يوم اأم�س قامة �ساخمة من قامات الإعالم والفكر والأدب والثقافة .. 
فقدت حبيب ال�سايغ رئي�س حترير الزميلة اخلليج ورئي�س احتاد كتاب الإمارات والأمني العام لالحتاد العام 
لالأدباء والكتاب العرب . و�ساحب النهج الأدبي والإعالمي املتميز يف التزام قيم الر�سالة الإعالمية ودور الأدب 
امللتزم امل�سوؤول يف م�سرية النه�سة ال�ساملة يف دولة الإمارات العربية، باأبعادها الفكرية والثقافية والأدبية حيث 
متيز- رحمه اهلل- باأ�سلوبه الر�سيق ومفرداته الدقيقة ومقا�سده النبيلة عرب منهج را�سخ ور�سني ،يوقن باأن 

الكلمة امل�سوؤولة واخلطوة امللتزمة والأهداف النبيلة هي وحدها القادرة على البقاء. 
وخالل الثمانينات من القرن املا�سي عمل املرحوم ال�سايغ مديرا حتريريا جلريدة الفجر وكان خالل عمله 
اأمنوذجا يف اللتزام الإعالمى والر�سالة الإعالمية خدمة لوطنه ولأمته بفكر ثاقب وداأب متوا�سل واإدراك 
اأمام الكفاءات والقدرات واملواهب لت�سكل  اأو حوار ففتح الباب م�سرعا  اأو مو�سوع  اأو مقال  ح�سيف لكل خرب 
الفجر بفريق عملها وكتابها اأمنوذج املوؤ�س�سة الإعالمية املتميزة وال�سباقة يف اخلرب ال�سادق والتغطية ال�ساملة 
يرتتب  وما  ونتائجها  وم�ساعفاتها  وجمرياتها  باأ�سبابها  لالأحداث  املو�سوعية  واملالحقة  احل�سيف  وال��راأي 
عليها يف املجتمع �سلبا واإيجابا من اأجل م�سلحة الوطن وم�سلحة اأبنائه وم�سلحة الذين يعي�سون على اأر�سه؛ 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  اإىل دول��ة  ت��زال ت�سبو  التي كانت ول   ، الأر���س  الدنيا واأمم  ثم موقعه بني �سعوب 
بقيادتها الر�سيدة على اأنها ت�سكل الأمنوذج املاثل يف كل متطلبات احلياة املعا�سرة والتقدم املزدهر وال�ستقرار 

املكني.
عمق الرتاث يواكب ع�سرية املعرفة وهمم ال�سباب ت�ستقي من جتارب ال�سياب وم�سرية احتادية �ساخمة تعتّز 
باإخال�س احلكام وثقة ال�سعب وعزف وجداين يومي يوؤاخي بني اجلميع مواطنني ومقيمني ووافدين وزائرين 
يف م�سرية الحتاد ال�ساخمة عزف يتج�سد باأنغامه �سمفونية ال�سعادة والإخاء والت�سامح والعطاء والزدهار ، 

ن�سيج هذه امل�سرية اخلالدة 
الأجيال  ويعّلم  عر  ال�سِّ يف  ويحلِّق  بالكتابة  ويبدع  الكلمة  يحرتم  من  ال�سايغ  حبيب  بفقدان  خ�سرنا  وهكذا 
وهدف  ر�سالة  لكل  جوهرا  وباحلقيقة  لل�سحافة  تواأما  بالفكر  ويرقى  الإعالمية  الكوادر  ويدعم  ال�ساعدة 
كقائد وككاتب وكمفكر باأ�سلوبه املتفرد وقلمه الر�سيق وحواراته الهادئة والهادفة التي وظفها جميعها خلدمة 
الإعالم العربي والأدباء العرب فا�ستحق الأمانة العامة عن جدارة وهو الذي جمع يف م�سريته ال�سحفية بني 
جملة اأوراق وجريدة “الفجر” وجريدة اخلليج بر�سم بياين اإبداعي ، يعي منهجية القوا�سم امل�سرتكة بقدرما 

يعي منهجية النجاح والتميز والإبداع.
وهكذا �سيظل حبيب ال�سايغ بيننا كطائر الفينيق الذي يغيب ويظهر لكي يكون اأكرث حتليقا و�سموخا ، كما 
ة وفريدة جتمع بني  ال��رواد اإىل جيل القادة بتجربة ث��رَّ ب��دءا من جيل   ، �سيظل ق��دوة باأدبه ووج��دان��ه وداأب��ه 

الأ�سلوب والهدف باإيقاع �سل�س وان�سيابي فيه ظالل، ورذاذ مطر، بقدر ما فيه �سم�س و�سوء وقمر .
املتوازن واجلامع بني الأ�سالة واحلداثة و�سبك  املتميز  ال�سايغ الق�سيدة الإماراتية ب�سعره  كما طّور حبيب 
املفردات و�سكبها ومو�سيقى القوايف برنينها م�ستعينا بحافظته وري�سته ووتره لري�سم بالكلمات ويجيد البوح 
يف ال�سوء والظل، والق�سايا الجتماعية عامة ول اأن�سى ق�سيدته ال�سهرية “مياري” التي ا�ستوقفت اجلميع 
واأف�ست اإىل اإعجاب جامع و�سامل حول ق�سايا املواطن والوطن برنني لفت يخفق له القلب ع�سّي على الن�سيان 
. وخالل م�سرية الراحل حبيب ال�سايغ يف جريدة “الفجر” �سّكل مع الفنان املبدع والرائد الأ�ستاذ” حممد 
العك�س “ر�سام الكاريكاتري اليومي املواكب ل�سوؤون كل يوم و�سجونه، ثنائياً �سحفياً وثقافياً ، اأبرز الكاريكاتري 
الثقايف اإىل الوجود، وجعل منه �سبقا لفتا يف ال�سحافة الإماراتية والعربية فيه توازن بني الفكرة والطرافة، 

والهدف والتوجيه بقالب �ساخر ميليه العقل والقلب ر�سالة اإىل العقول والقلوب.
خال�سة القول يف هذا اليوم احلزين لالإعالم الإماراتي والثقافة العربية اأن مدر�سة حبيب ال�سايغ توا�سل 
م�سريتها بهوؤلء ال�سباب من الإعالميني الذين واكبوا حبيب ال�سايغ وا�ستمعوا اإىل توجيهاته وتفاعلوا مع 
اإبداعه ليبقى الأمنوذج الأوحد، ويتوا�سل العطاء ويرقى اجلميع دائماً اإىل الر�سالة الإن�سانية اخلالقة بقيم 
واألهم  واأ�سكنه ف�سيح جناته  ال�سايغ  :اآه... رحم اهلل حبيب  احلق واخلري واجلمال واليوم نقول وداع��اً وغداً 

اأ�سرته واآله واأبنائه ال�سرب وال�سلوان واإنا هلل واإنا اإليه راجعون .
بقلم: حممود علياء

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/471  تنفيذ �شرعي 
الق��ام��ة مبا  ���س��ده/1- مت��ام قندقجي احمد جمهول حم��ل  املنفذ  اىل 
اآل  التنفيذ/رول غ�سان عابد وميثله:خلود �سعيد علي �سعيد  ان طالب 
علي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار 
مبنطقة برج خليفة - رقم الر�س 169 - ا�سم املبنى فورته تي 1 - رقم 
الوحدة 4٠٠8 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به قدره )913877( درهم وذلك 
للعلم مبا جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�سادر 

بتاريخ:2٠19/7/19. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1166  اأمر اأداء

ان  القامة مبا  الدين جمهول حمل  نور  فيتيل  امبالت  / 1- فهد  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/راج كومار �سيواكر اماين وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي .

 طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2٠19/7/19 بالزام 
املدعي عليه فهد امبالت فيتيل نور الدين بان يوؤدي للمدعي راج كومار �سيواكر اماين 
مبلغ )9٠٠٠٠( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 
2٠1٥/1٠/1٠ وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة . 
ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

بو�سكار   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ن������ي������ب������ال   ، ب���������������اري���������������ار 
�سفره ج�����واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

 )06242867( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0565493086

فقدان جواز �شفر

ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ �����س����ال 
اثيوبيا   ، ب��ي��ك��ي��ل��ى  ج����ي����زا 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
)EP4533117( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة الثيوبية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �شفر
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
SAC Sparkling Glow Fairness Beauty Cream. :بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 31٥2٥4 بتاريخ : ٠7/٠8/2٠19 
بيانات الأولوية: 

با�س��م: �ساك انرتنا�سونال للتجارة العامة ذ.م.م  
وعنوانه: �سندوق الربيد: 11418٠، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
كرميات جتميلية؛ م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات 
تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، 

منظفات اأ�سنان. 
 الواق�عة بالفئة: ٠3

 )SAC Sparkling Glow Fairness Beauty Cream( و�سف العالمة:العالمة عبارة عن الكلمات
كتبت باأحرف لتينية ب�سكل مميز حيث كتبت الكلمات Sparkling Glow باللون الوردي وباقي الكلمات 
بخط اأ�سود، ويوجد اأعلى الكلمات ت�سميم �سعار مميز باللون الأزرق يحمل الأحرف الالتينية SAC كتبت 

باللون الأبي�س. 
ال�س��رتاطات:

اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 31٥٥6٠ بتاريخ: 18 اأغ�سط�س 2٠19
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

وعنوانه: اأم اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 3٠9 جي تي ،
 اوجالند هاو�س ، �سارع �ساوث ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر الكاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فرا�سي الدهان 
اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة 
اإح�سائية مثل  ومعلومات  تواريخ مهمة  على  التي حتتوي  التقاومي  الألبومات،  )الرا�سمات(،  الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  فئات  يف 
البيانات الفلكية وجداول املد واجلزر وغريها من املعلومات العامة، بطاقات الإعالن )قرطا�سية( ، قوائم ريا�سيات، اأطال�س، اأكيا�س )مغلفات 
ال�سبورات )ال��واح تدري�س(، ورق  املجهري )مواد تدري�س(،  الفح�س  للتعبئة، عينات بيولوجية ت�ستخدم يف  البال�ستيك  اأو  الورق  واأجربة( من 
موؤ�سرات   ، كتالوجات  لالأختام،  علب  بطاقات،  التقاومي،  ح�سابية،  قوائم  كتب،  للكتب،  موؤ�سرات  كتيبات،  كتب،  م�ساند  زرق��اء،  طبعات  ن�ساف، 
ر�سوم  للنقل،  معدة  �سور  )قرطا�سية(،  الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة  للر�سم،  فرجار  م�سابك،  ذات  األ��واح  م�سطر،  ورق  للخرائط،  اإلكرتونية  غري 
اأدوات ر�سم، مواد ر�سم، مغلفات )قرطا�سية(، منتجات  األواح ر�سم،  بيانية، ملفات للم�ستندات )قرطا�سية(، حامالت للم�ستندات )قرطا�سية(، 
للمحو، ن�سرات اإعالنية، ملفات )قرطا�سية(، مناذج )مطبوعة(، م�ساطر لر�سم الإجتاهات املختلفة، مطبوعات تخطيطية، ر�سوم بيانية، ن�سخ 
تخطيطية، كتب موجزة )اأدلة(، مقاطع اأن�سجة لأغرا�س التدري�س، حمافظ اأختام، بطاقات دليلية )قرطا�سية(، فهار�س، حرب، ختامات حتبري، 
اأدلة )كتب موجزة(، مواد للت�سكيل،  ال�سائب ، جمالت )دوري��ات(،  الن�سيج، حافظات للورق  اأغلفة للورق، بطاقات غري م�سنوعة من  حمربة، 
اأجهزة لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية، ن�سرات اإخبارية دورية، �سحف، اأ�سنان اأقالم، دفاتر، دفاتر قطع )قرطا�سية(، علب األوان )مواد مدر�سية(، 
�سواين ر�سم )للتلوين( ، �سور زيتية )ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار، كرا�سات، اأقالم تلوين، معاجني للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، علب لأقالم 
احلرب، م�سابك لأقالم احلرب، حامالت اأقالم الر�سا�س، حامالت ر�سا�س الأقالم، ر�سا�س الأقالم، مرباة اأقالم الر�سا�س )كهربائية اأو غري 
كهربائية(، اأقالم ر�سا�س، حامالت اأقالم احلرب، اأقالم حرب )لوازم مكتبية(، دوريات، كلي�سيهات حمفورة �سوئياً، م�ساند لل�سور الفوتوغرافية، 
اإعالنات كبرية، من�سورات مطبوعة،  �سور فوتوغرافية )مطبوعة(، �سور، ِخطط )خمططات(، رقائق بال�ستيكية للتغليف، بطاقات بريدية، 
الفارغة  ال�سفحات  األبومات )كتاب من  لوازم مدر�سية )قرطا�سية(،  اإعالنية،  بيانات  جداول مواعيد مطبوعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، 
اأختام  اأختام )طبعات(، م�ساطر قائمة الزاوية، خّتامات حتبري الأختام، م�ساند لالأختام،  اأو ال�سور(،  اأو الر�سومات  تل�سق بداخله الق�سا�سات 
تنقل  ر�سوم  الدليلية،  للبطاقات  رقع  )قرطا�سية(،  ل�ساقات  )قرطا�سية(،  اإ�ستن�سل  �سفائح  الر�سا�س،  واأق��الم  احلرب  لأق��الم  م�ساند  عناوين، 

بالحتكاك )�سور معدة للنقل(، اأدوات كتابة، مواد كتابة، دفاتر قطع للكتابة.- الواق�عة بالفئة: 16 
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OUR OWN  كتبت بالأحرف الالتينية.

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
)3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 31٥٥61 بتاريخ: 18 اأغ�سط�س 2٠19
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

�ساوث  �سارع   ، هاو�س  اوج��الن��د    ، تي  جي   3٠9 ���س.ب.  ليمتد،  �سريفي�سز  كوربوريت  �سي  اآن��د  اأم  وعنوانه: 
ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر الكاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية 
املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  والتعليم(،  )للرتبية  الأكادمييات  والثقافية، 
الندوات،  واإدارة  تنظيم  النقا�س(،  )موؤمترات  الدرا�سية  احللقات  واإدارة  تنظيم  الإجتماعات،  واإدارة  تنظيم 
الريا�سي،  التدريب  املتجولة،  املكتبات  خدمات  داخلية،  م��دار���س  )ت��دري��ب(،  العمل  ور���س��ات  واإدارة  تنظيم 
املكتبي  الن�سر  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  خ��دم��ات  التعليمية،  الإم��ت��ح��ان��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 
)للرتفيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  الألعاب،  معدات  تاأجري  الإلكرتوين، 
املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ح�سانة،  ُدور  املتجولة،  املكتبات  خدمات  الإع��ارة،  مكتبات  التدري�س،  خدمات 
)للتعليم اأو الرتفيه(، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية، تنظيم املباريات الريا�سية، الرتبية 
البدنية، التدريب العملي )اإ�ستعرا�س(، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفري 
ت�سهيالت ريا�سية، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية، ن�سر ن�سو�س ما عدا ن�سو�س 
املركبات،  عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري  الديني،  التعليم  الإ�ستجمام،  ت�سهيالت  توفري  والإع���الن،  الدعاية 
الريا�سية،  املع�سكرات  التن�س، خدمات  تاأجري مالعب  الإ�ستادات،  تاأجري مرافق  الريا�سية،  تاأجري املالعب 
التدري�س، املحا�سرات، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(، اإعادة التدريب املهني، كتابة ن�سو�س ما 

عدا ن�سو�س الدعاية والإعالن.- الواق�عة بالفئة: 41 
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OUR OWN  كتبت بالأحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 31٥٥٥4 بتاريخ: 18 اأغ�سط�س 2٠19
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

، �سارع �ساوث ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان  ، اوجالند هاو�س  اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 3٠9 جي تي  اأم  وعنوانه: 
، جزر الكاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فرا�سي الدهان 
اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة 
اإح�سائية مثل  ومعلومات  تواريخ مهمة  على  التي حتتوي  التقاومي  الألبومات،  )الرا�سمات(،  الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  فئات  يف 
البيانات الفلكية وجداول املد واجلزر وغريها من املعلومات العامة، بطاقات الإعالن )قرطا�سية( ، قوائم ريا�سيات، اأطال�س، اأكيا�س )مغلفات 
ال�سبورات )ال��واح تدري�س(، ورق  املجهري )مواد تدري�س(،  الفح�س  للتعبئة، عينات بيولوجية ت�ستخدم يف  البال�ستيك  اأو  الورق  واأجربة( من 
موؤ�سرات   ، كتالوجات  لالأختام،  علب  بطاقات،  التقاومي،  ح�سابية،  قوائم  كتب،  للكتب،  موؤ�سرات  كتيبات،  كتب،  م�ساند  زرق��اء،  طبعات  ن�ساف، 
ر�سوم  للنقل،  معدة  �سور  )قرطا�سية(،  الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة  للر�سم،  فرجار  م�سابك،  ذات  األ��واح  م�سطر،  ورق  للخرائط،  اإلكرتونية  غري 
اأدوات ر�سم، مواد ر�سم، مغلفات )قرطا�سية(، منتجات  األواح ر�سم،  بيانية، ملفات للم�ستندات )قرطا�سية(، حامالت للم�ستندات )قرطا�سية(، 
للمحو، ن�سرات اإعالنية، ملفات )قرطا�سية(، مناذج )مطبوعة(، م�ساطر لر�سم الإجتاهات املختلفة، مطبوعات تخطيطية، ر�سوم بيانية، ن�سخ 
تخطيطية، كتب موجزة )اأدلة(، مقاطع اأن�سجة لأغرا�س التدري�س، حمافظ اأختام، بطاقات دليلية )قرطا�سية(، فهار�س، حرب، ختامات حتبري، 
اأدلة )كتب موجزة(، مواد للت�سكيل،  ال�سائب ، جمالت )دوري��ات(،  الن�سيج، حافظات للورق  اأغلفة للورق، بطاقات غري م�سنوعة من  حمربة، 
اأجهزة لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية، ن�سرات اإخبارية دورية، �سحف، اأ�سنان اأقالم، دفاتر، دفاتر قطع )قرطا�سية(، علب األوان )مواد مدر�سية(، 
�سواين ر�سم )للتلوين( ، �سور زيتية )ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار، كرا�سات، اأقالم تلوين، معاجني للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، علب لأقالم 
احلرب، م�سابك لأقالم احلرب، حامالت اأقالم الر�سا�س، حامالت ر�سا�س الأقالم، ر�سا�س الأقالم، مرباة اأقالم الر�سا�س )كهربائية اأو غري 
كهربائية(، اأقالم ر�سا�س، حامالت اأقالم احلرب، اأقالم حرب )لوازم مكتبية(، دوريات، كلي�سيهات حمفورة �سوئياً، م�ساند لل�سور الفوتوغرافية، 
اإعالنات كبرية، من�سورات مطبوعة،  �سور فوتوغرافية )مطبوعة(، �سور، ِخطط )خمططات(، رقائق بال�ستيكية للتغليف، بطاقات بريدية، 
الفارغة  ال�سفحات  األبومات )كتاب من  لوازم مدر�سية )قرطا�سية(،  اإعالنية،  بيانات  جداول مواعيد مطبوعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، 
اأختام  اأختام )طبعات(، م�ساطر قائمة الزاوية، خّتامات حتبري الأختام، م�ساند لالأختام،  اأو ال�سور(،  اأو الر�سومات  تل�سق بداخله الق�سا�سات 
تنقل  ر�سوم  الدليلية،  للبطاقات  رقع  )قرطا�سية(،  ل�ساقات  )قرطا�سية(،  اإ�ستن�سل  �سفائح  الر�سا�س،  واأق��الم  احلرب  لأق��الم  م�ساند  عناوين، 

بالحتكاك )�سور معدة للنقل(، اأدوات كتابة، مواد كتابة، دفاتر قطع للكتابة.-الواق�عة بالفئة: 16  
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OUR OWN SCHOOL  كتبت بالأحرف الالتينية.

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
)3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 31٥٥٥6 بتاريخ: 18 اأغ�سط�س 2٠19
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

وعنوانه: اأم اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 3٠9 جي تي ، اوجالند هاو�س ، �سارع �ساوث ت�سري�س 
، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر الكاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية 
املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  والتعليم(،  )للرتبية  الأكادمييات  والثقافية، 
الندوات،  واإدارة  تنظيم  النقا�س(،  )موؤمترات  الدرا�سية  احللقات  واإدارة  تنظيم  الإجتماعات،  واإدارة  تنظيم 
الريا�سي،  التدريب  املتجولة،  املكتبات  خدمات  داخلية،  م��دار���س  )ت��دري��ب(،  العمل  ور���س��ات  واإدارة  تنظيم 
املكتبي  الن�سر  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  خ��دم��ات  التعليمية،  الإم��ت��ح��ان��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 
)للرتفيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  الألعاب،  معدات  تاأجري  الإلكرتوين، 
املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ح�سانة،  ُدور  املتجولة،  املكتبات  خدمات  الإع��ارة،  مكتبات  التدري�س،  خدمات 
)للتعليم اأو الرتفيه(، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية، تنظيم املباريات الريا�سية، الرتبية 
البدنية، التدريب العملي )اإ�ستعرا�س(، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفري 
ت�سهيالت ريا�سية، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية، ن�سر ن�سو�س ما عدا ن�سو�س 
املركبات،  عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري  الديني،  التعليم  الإ�ستجمام،  ت�سهيالت  توفري  والإع���الن،  الدعاية 
الريا�سية،  املع�سكرات  التن�س، خدمات  تاأجري مالعب  الإ�ستادات،  تاأجري مرافق  الريا�سية،  تاأجري املالعب 
التدري�س، املحا�سرات، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(، اإعادة التدريب املهني، كتابة ن�سو�س ما 

عدا ن�سو�س الدعاية والإعالن.- الواق�عة بالفئة: 41  
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OUR OWN SCHOOL كتبت بالأحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 31٥٥48 بتاريخ: 18 اأغ�سط�س 2٠19
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

، �سارع �ساوث ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان  ، اوجالند هاو�س  اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 3٠9 جي تي  اأم  وعنوانه: 
، جزر الكاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فرا�سي الدهان 
اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة 
اإح�سائية مثل  ومعلومات  تواريخ مهمة  على  التي حتتوي  التقاومي  الألبومات،  )الرا�سمات(،  الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  فئات  يف 
البيانات الفلكية وجداول املد واجلزر وغريها من املعلومات العامة، بطاقات الإعالن )قرطا�سية( ، قوائم ريا�سيات، اأطال�س، اأكيا�س )مغلفات 
ال�سبورات )ال��واح تدري�س(، ورق  املجهري )مواد تدري�س(،  الفح�س  للتعبئة، عينات بيولوجية ت�ستخدم يف  البال�ستيك  اأو  الورق  واأجربة( من 
موؤ�سرات   ، كتالوجات  لالأختام،  علب  بطاقات،  التقاومي،  ح�سابية،  قوائم  كتب،  للكتب،  موؤ�سرات  كتيبات،  كتب،  م�ساند  زرق��اء،  طبعات  ن�ساف، 
ر�سوم  للنقل،  معدة  �سور  )قرطا�سية(،  الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة  للر�سم،  فرجار  م�سابك،  ذات  األ��واح  م�سطر،  ورق  للخرائط،  اإلكرتونية  غري 
اأدوات ر�سم، مواد ر�سم، مغلفات )قرطا�سية(، منتجات  األواح ر�سم،  بيانية، ملفات للم�ستندات )قرطا�سية(، حامالت للم�ستندات )قرطا�سية(، 
للمحو، ن�سرات اإعالنية، ملفات )قرطا�سية(، مناذج )مطبوعة(، م�ساطر لر�سم الإجتاهات املختلفة، مطبوعات تخطيطية، ر�سوم بيانية، ن�سخ 
تخطيطية، كتب موجزة )اأدلة(، مقاطع اأن�سجة لأغرا�س التدري�س، حمافظ اأختام، بطاقات دليلية )قرطا�سية(، فهار�س، حرب، ختامات حتبري، 
اأدلة )كتب موجزة(، مواد للت�سكيل،  ال�سائب ، جمالت )دوري��ات(،  الن�سيج، حافظات للورق  اأغلفة للورق، بطاقات غري م�سنوعة من  حمربة، 
اأجهزة لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية، ن�سرات اإخبارية دورية، �سحف، اأ�سنان اأقالم، دفاتر، دفاتر قطع )قرطا�سية(، علب األوان )مواد مدر�سية(، 
�سواين ر�سم )للتلوين( ، �سور زيتية )ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار، كرا�سات، اأقالم تلوين، معاجني للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، علب لأقالم 
احلرب، م�سابك لأقالم احلرب، حامالت اأقالم الر�سا�س، حامالت ر�سا�س الأقالم، ر�سا�س الأقالم، مرباة اأقالم الر�سا�س )كهربائية اأو غري 
كهربائية(، اأقالم ر�سا�س، حامالت اأقالم احلرب، اأقالم حرب )لوازم مكتبية(، دوريات، كلي�سيهات حمفورة �سوئياً، م�ساند لل�سور الفوتوغرافية، 
اإعالنات كبرية، من�سورات مطبوعة،  �سور فوتوغرافية )مطبوعة(، �سور، ِخطط )خمططات(، رقائق بال�ستيكية للتغليف، بطاقات بريدية، 
الفارغة  ال�سفحات  األبومات )كتاب من  لوازم مدر�سية )قرطا�سية(،  اإعالنية،  بيانات  جداول مواعيد مطبوعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، 
اأختام  اأختام )طبعات(، م�ساطر قائمة الزاوية، خّتامات حتبري الأختام، م�ساند لالأختام،  اأو ال�سور(،  اأو الر�سومات  تل�سق بداخله الق�سا�سات 
تنقل  ر�سوم  الدليلية،  للبطاقات  رقع  )قرطا�سية(،  ل�ساقات  )قرطا�سية(،  اإ�ستن�سل  �سفائح  الر�سا�س،  واأق��الم  احلرب  لأق��الم  م�ساند  عناوين، 

بالحتكاك )�سور معدة للنقل(، اأدوات كتابة، مواد كتابة، دفاتر قطع للكتابة.- الواق�عة بالفئة: 16 
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OUR OWN ENGLISH HIGH SCHOOL كتبت بالأحرف الالتينية.

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
)3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 31٥٥٥3 بتاريخ: 18 اأغ�سط�س 2٠19
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

وعنوانه: اأم اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 3٠9 جي تي ، اوجالند هاو�س ، �سارع �ساوث ت�سري�س 
، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر الكاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية 
املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  والتعليم(،  )للرتبية  الأكادمييات  والثقافية، 
الندوات،  واإدارة  تنظيم  النقا�س(،  )موؤمترات  الدرا�سية  احللقات  واإدارة  تنظيم  الإجتماعات،  واإدارة  تنظيم 
الريا�سي،  التدريب  املتجولة،  املكتبات  خدمات  داخلية،  م��دار���س  )ت��دري��ب(،  العمل  ور���س��ات  واإدارة  تنظيم 
املكتبي  الن�سر  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  خ��دم��ات  التعليمية،  الإم��ت��ح��ان��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 
)للرتفيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  الألعاب،  معدات  تاأجري  الإلكرتوين، 
املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ح�سانة،  ُدور  املتجولة،  املكتبات  خدمات  الإع��ارة،  مكتبات  التدري�س،  خدمات 
)للتعليم اأو الرتفيه(، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية، تنظيم املباريات الريا�سية، الرتبية 
البدنية، التدريب العملي )اإ�ستعرا�س(، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفري 
ت�سهيالت ريا�سية، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية، ن�سر ن�سو�س ما عدا ن�سو�س 
املركبات،  عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري  الديني،  التعليم  الإ�ستجمام،  ت�سهيالت  توفري  والإع���الن،  الدعاية 
الريا�سية،  املع�سكرات  التن�س، خدمات  تاأجري مالعب  الإ�ستادات،  تاأجري مرافق  الريا�سية،  تاأجري املالعب 
التدري�س، املحا�سرات، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(، اإعادة التدريب املهني، كتابة ن�سو�س ما 

عدا ن�سو�س الدعاية والإعالن.- الواق�عة بالفئة: 41 
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة OUR OWN ENGLISH HIGH SCHOOL كتبت بالأحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 31٥٥62 بتاريخ: 18 اأغ�سط�س 2٠19
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

، �سارع �ساوث ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان  ، اوجالند هاو�س  اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 3٠9 جي تي  اأم  وعنوانه: 
، جزر الكاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فرا�سي الدهان 
اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة 
اإح�سائية مثل  ومعلومات  تواريخ مهمة  على  التي حتتوي  التقاومي  الألبومات،  )الرا�سمات(،  الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  فئات  يف 
البيانات الفلكية وجداول املد واجلزر وغريها من املعلومات العامة، بطاقات الإعالن )قرطا�سية( ، قوائم ريا�سيات، اأطال�س، اأكيا�س )مغلفات 
ال�سبورات )ال��واح تدري�س(، ورق  املجهري )مواد تدري�س(،  الفح�س  للتعبئة، عينات بيولوجية ت�ستخدم يف  البال�ستيك  اأو  الورق  واأجربة( من 
موؤ�سرات   ، كتالوجات  لالأختام،  علب  بطاقات،  التقاومي،  ح�سابية،  قوائم  كتب،  للكتب،  موؤ�سرات  كتيبات،  كتب،  م�ساند  زرق��اء،  طبعات  ن�ساف، 
ر�سوم  للنقل،  معدة  �سور  )قرطا�سية(،  الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة  للر�سم،  فرجار  م�سابك،  ذات  األ��واح  م�سطر،  ورق  للخرائط،  اإلكرتونية  غري 
اأدوات ر�سم، مواد ر�سم، مغلفات )قرطا�سية(، منتجات  األواح ر�سم،  بيانية، ملفات للم�ستندات )قرطا�سية(، حامالت للم�ستندات )قرطا�سية(، 
للمحو، ن�سرات اإعالنية، ملفات )قرطا�سية(، مناذج )مطبوعة(، م�ساطر لر�سم الإجتاهات املختلفة، مطبوعات تخطيطية، ر�سوم بيانية، ن�سخ 
تخطيطية، كتب موجزة )اأدلة(، مقاطع اأن�سجة لأغرا�س التدري�س، حمافظ اأختام، بطاقات دليلية )قرطا�سية(، فهار�س، حرب، ختامات حتبري، 
اأدلة )كتب موجزة(، مواد للت�سكيل،  ال�سائب ، جمالت )دوري��ات(،  الن�سيج، حافظات للورق  اأغلفة للورق، بطاقات غري م�سنوعة من  حمربة، 
اأجهزة لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية، ن�سرات اإخبارية دورية، �سحف، اأ�سنان اأقالم، دفاتر، دفاتر قطع )قرطا�سية(، علب األوان )مواد مدر�سية(، 
�سواين ر�سم )للتلوين( ، �سور زيتية )ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار، كرا�سات، اأقالم تلوين، معاجني للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، علب لأقالم 
احلرب، م�سابك لأقالم احلرب، حامالت اأقالم الر�سا�س، حامالت ر�سا�س الأقالم، ر�سا�س الأقالم، مرباة اأقالم الر�سا�س )كهربائية اأو غري 
كهربائية(، اأقالم ر�سا�س، حامالت اأقالم احلرب، اأقالم حرب )لوازم مكتبية(، دوريات، كلي�سيهات حمفورة �سوئياً، م�ساند لل�سور الفوتوغرافية، 
اإعالنات كبرية، من�سورات مطبوعة،  �سور فوتوغرافية )مطبوعة(، �سور، ِخطط )خمططات(، رقائق بال�ستيكية للتغليف، بطاقات بريدية، 
الفارغة  ال�سفحات  األبومات )كتاب من  لوازم مدر�سية )قرطا�سية(،  اإعالنية،  بيانات  جداول مواعيد مطبوعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، 
اأختام  اأختام )طبعات(، م�ساطر قائمة الزاوية، خّتامات حتبري الأختام، م�ساند لالأختام،  اأو ال�سور(،  اأو الر�سومات  تل�سق بداخله الق�سا�سات 
تنقل  ر�سوم  الدليلية،  للبطاقات  رقع  )قرطا�سية(،  ل�ساقات  )قرطا�سية(،  اإ�ستن�سل  �سفائح  الر�سا�س،  واأق��الم  احلرب  لأق��الم  م�ساند  عناوين، 

بالحتكاك )�سور معدة للنقل(، اأدوات كتابة، مواد كتابة، دفاتر قطع للكتابة.- الواق�عة بالفئة: 16 
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة مدر�ستنا الثانوية الإجنليزية كتبت باللغة العربية.

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
)3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 31٥٥63 بتاريخ: 18 اأغ�سط�س 2٠19
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد

وعنوانه: اأم اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 3٠9 جي تي ، اوجالند هاو�س ، �سارع �ساوث ت�سري�س 
، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر الكاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية 
املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  والتعليم(،  )للرتبية  الأكادمييات  والثقافية، 
الندوات،  واإدارة  تنظيم  النقا�س(،  )موؤمترات  الدرا�سية  احللقات  واإدارة  تنظيم  الإجتماعات،  واإدارة  تنظيم 
الريا�سي،  التدريب  املتجولة،  املكتبات  خدمات  داخلية،  م��دار���س  )ت��دري��ب(،  العمل  ور���س��ات  واإدارة  تنظيم 
املكتبي  الن�سر  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  خ��دم��ات  التعليمية،  الإم��ت��ح��ان��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 
)للرتفيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  الألعاب،  معدات  تاأجري  الإلكرتوين، 
املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ح�سانة،  ُدور  املتجولة،  املكتبات  خدمات  الإع��ارة،  مكتبات  التدري�س،  خدمات 
)للتعليم اأو الرتفيه(، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية، تنظيم املباريات الريا�سية، الرتبية 
البدنية، التدريب العملي )اإ�ستعرا�س(، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفري 
ت�سهيالت ريا�سية، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية، ن�سر ن�سو�س ما عدا ن�سو�س 
املركبات،  عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري  الديني،  التعليم  الإ�ستجمام،  ت�سهيالت  توفري  والإع���الن،  الدعاية 
الريا�سية،  املع�سكرات  التن�س، خدمات  تاأجري مالعب  الإ�ستادات،  تاأجري مرافق  الريا�سية،  تاأجري املالعب 
التدري�س، املحا�سرات، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(، اإعادة التدريب املهني، كتابة ن�سو�س ما 

عدا ن�سو�س الدعاية والإعالن.- الواق�عة بالفئة: 41  
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة مدر�ستنا الثانوية الإجنليزية كتبت باللغة العربية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 
UNITECH DI PIPES & FITTINGS MFG. :بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 314936 بتاريخ : ٠1/٠8/2٠19 
بيانات الأولوية: 

با�س��م: يونيتك لت�سنيع بايبات الديكتايل واك�س�سوارتها – ذ.م.م.
وعنوانه: �سربة رقم ٥، اجلرف ال�سناعية 2، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات: 
خلطوط  معدنية  م��واد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��واد  منها،  خليط  وك��ل  نفي�سة  غري  معادن 
ال�سكك احلديدية، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حدادة، خردوات معدنية 
الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن  الوثائق والأ�سياء  �سغرية، موا�سري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ 

غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن. 
 الواق�عة بالفئة: ٠6

 )UNITECH DI PIPES & FITTINGS MFG.( الكلمات  العالمة:العالمة عبارة عن  و�سف 
كتبت باأحرف لتينية، ويوجد ت�سميم ر�سم اأربع مربعات �سغرية، وذلك باللونني الأزرق والربتقايل

ال�س��رتاطات:
اأو  القت�ساد   وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/6135 
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/08/26 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده ارميتا �سيهاتي او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 2,050 اثاث �سقه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/3854 
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/08/26 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 
او�ساف  را�ستى   بابا  حم�سن  و  �ـــص.ذ.م.م  املنزليه  الدوات  لتجارة  الكري�ستال  ق�سر  �سده 

املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 2,200 اأواين منزليه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  اأغ�شط�س  2019 العدد 12713 

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1845  جتاري  جزئي
�ساهو  �سولتابال   -2 ����س.ذ.م.م  للتكنولوجيا  �سيلرت  �سريفر  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
راما�ساندرا �ساهو جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
م.م.ح  .ان.�سي  ا�س  ل�سالح/ليجراند  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2٠18/8/1 بتاريخ 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )ثالثمائة وثالثة ع�سر الف 
واربعمائة وثالثة وع�سرين درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
احلا�سل يف 2٠18/1/31 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/4873  جتاري  جزئي
للمقاولت  ���س��رور  ب��ن  م��ع  للحفريات  اخلليج  ع��رب  ائ��ت��الف  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  ذ.م.م جمهول حمل 
2٠19/3/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/را�سد ح�سن خليفة بن �سرور الكتبي 
بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعي مبلغ مقداره )٥٠٠٠٠( درهم قيمة ال�سيك 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2٠18/11/3  م��ن  �سنويا   %9 وف��ائ��دة  التداعي  مو�سوع 
والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2815  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد با�سا لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/دانوب ملواد البناء �س.م.ح ميثلها/�ساجن ر�سوان ع�سكر 
اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  قد 
.%12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2٥3.91٥.86(

ال�����س��اع��ة:٠8:3٠ �س  امل����واف����ق:2٠19/9/19  ي��وم اخلمي�س  لها جل�سة  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3131  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- احمد علي حممد احمد اجلمريي جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا 
الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )818144( درهم 
وامل�ساريف  والر�سوم  امل��وؤرخ يف 2٠14/22/12٥   ال�سلم  ف�سخ عقد  تعوي�س عن 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة  بالنفاذ  املحاماة و�سمول احلكم  واتعاب 
  ch1.C.13 بالقاعة  �س   ٠8:3٠ ال�ساعة   2٠19/8/28 املوافق  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3073  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-٥4 اي�ست للمطاعم ���س.ذ.م.م 2- مطعم جينزا ا�س بي �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/رفيعة عبداهلل حممد �سعيد املال وميثله:حممود 
�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  علي  ح�سني 
مطعم جينزا ا�س بي ���س.ذ.م.م والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�ساعة:٠8:3٠  امل��واف��ق:2٠19/9/17  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ونخطركم باحالة الدعوى 

من الدائرة التجارية الكلية الوىل اىل الدائرة التجارية اجلزئية الوىل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

/ظ���ه���ى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
جوجن ، ال�سني   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )9 8 0 3 6 5 9 E F (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0585906766

فقدان جواز �شفر
عماد  عبداهلل   / املدعو  فقد 
عبداملوجود،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
م�������������������س���������ر   اجل�����ن�����������س�����ي�����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج��������������واز   -
A23375088(من  (
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0555526001

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

ق��ت��ل ج��ن��دي ه��ن��دي ب���ن���ريان ال���ق���وات ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة ع��ل��ى احل����دود 
فر�س  ي�ستمر  فيما  اأم�����س  اجلي�س  اأع��ل��ن  م��ا  بح�سب  الك�سمريية، 
�سبعة ماليني  ي�سكنها  التي  املنطقة  امل�سددة يف  الأمنية  الإج��راءات 

�سخ�س لليوم التا�سع ع�سر على التوايل.
وكثريا ما ترتا�سق الدولتان النوويتان بقذائف الهاون على احلدود 
املعروفة بخط املراقبة يف املنطقة املتنازع عليها يف الهيماليا والتي 
تطالب كل منهما بال�سيادة عليها.وتاأتي املناو�سات الأخرية يف وقت 
و�سلت العالقات بينهما اإىل اأدنى م�ستوى بعد اأن األغت الهند احلكم 
الذاتي للمنطقة التي ت�سيطر عليها من ك�سمري، ما اأثار احتجاجات 
ال�سكان املحليني وغ�سب باك�ستان.وكان اجلندي الهندي ي�سرف على 
تعر�س  راج��وري اجلبلية اجلمعة عندما  نقطة مراقبة يف منطقة 
“لنريان غري مربرة” من اجلانب الآخر من احلدود، وفق و�سائل 
اإعالم حملية.واأكد متحدث ع�سكري مقره نيودلهي لوكالة فران�س 

بر�س مقتل اجلندي.

املعلومات  ت��ب��ادل  يف  �ست�ستمر  اأّن��ه��ا  اأم�����س  اجلنوبية  ك��وري��ا  اأع��ل��ن��ت 
باخل�سو�س،  ثنائيا  اتفاقا  اإلغائها  غداة  اليابان  مع  ال�ستخباراتية 
ولي�س  وا�سنطن  خ��الل  من  �ستتم  العملية  ه��ذه  اأّن  اأو�سحت  لكّنها 

بطريقة مبا�سرة كما كانت عليه منذ 2016.
وتاأتي هذه التطورات يف ظل تدهور ت�سهده العالقات بني البلدين 
ب�سبب خالفات موروثة من عهد ال�ستعمار الياباين ل�سبه اجلزيرة 

الكورية )1945-1910(.
تعتمد  التي  لوا�سنطن  م�سكلة  و�سيول  وميّثل اخلالف بني طوكيو 
ب�سبب  ت�سهد توترا  �سيا�ستها يف منطقة  بينهما لدعم  التعاون  على 

التهديد النووي الكوري ال�سمايل و�سعود ال�سني.
اأح���د م�����س��وؤويل الأم���ن الوطني يف املكتب  وق���ال كيم ه��ي��ون-ج��ون��غ، 
قناة  �ست�ستخدم  اجلنوبية  ك��وري��ا  اإّن  اجلمعة  �سيول،  يف  الرئا�سي 

ثالثية لتبادل املعلومات تكون فيها الوليات املتحدة و�سيطاً.
عام  م��وق��ع  ث��الث��ي  ات��ف��اق  اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي  ال�سيغة  ه��ذه  و�ستاأخذ 
كوريا  بني  املوقع  الع�سكرية  املعلومات  تبادل  اتفاق  مكان   ،2014

اجلنوبية واليابان يف ت�سرين الثاين نوفمرب 2016.
وكانت الوليات املتحدة اأعربت اخلمي�س عن قلقها اإزاء قرار حكومة 
�سيول. وقال وزير اخلارجية المريكي مايك بومبيو لل�سحافيني 
اأمل ازاء القرار، فيما �سّرح املتحدث با�سم البنتاغون  ن�سعر بخيبة 
عن  تعرب  ال��دف��اع  “وزارة  ب���اأّن  اي�ستبورن  دي��ف  كولونيل  اللفتنانت 

قلقها ال�سديد وخيبة اأملها.

تقريراً  كونغ  الربيطانية يف هونغ  القن�سلية  اأ�سرة موظف  رف�ست 
“ملفقاً” ن�سرته و�سيلة اإعالم حكومية �سينية ب�ساأن اختفاء ابنها يف 
ال�سني القارية مطلع اآب اأغ�سط�س، مو�سحا اأّنه اأوقف لأنه ا�ستعان 
اآب   8 يف  زيارته  بعد  �سينغ  �ساميون  هوى.واختفى  بائعات  بخدمة 
هونغ  مع  احل��دود  قرب  الواقعة  ال�سينية  �سينزن  مدينة  اغ�سط�س 
كونغ، فيما قالت وزارة اخلارجية الربيطانية اإّن موظفيها يف هونغ 

كونغ وعائلة املوظف مل يتمكنوا من التوا�سل معه مذاك.
اإن املوظف  ونقلت �سحيفة غلوبال تاميز عن �سرطة �سينزن قولها 

�ساميون �سينغ اأوقف ل�ستعانته بخدمة موم�سات.
املعلومات  رف�ست  ع��ام��ا   28 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال�����س��اب  اأ���س��رة  لكن 
التي اأوردتها ال�سحيفة على في�سبوك، وقالت اإنها تهمة “ملفقة”. 
ال�سينية  احل��ك��وم��ة  م��زح��ة..واأع��ل��ن��ت  اأن��ه��ا  يعلم  اجلميع  واأ���س��اف��ت 
15 يوما  التحقيق ملدة  القن�سلي موقوف قيد  املوظف  اأن  الأربعاء 
بدقة.وقال  التهمة  حتديد  دون  العام  بالأمن  يتعلق  قانونا  خلرقه 
املتحدث با�سم اخلارجية ال�سينية غينغ �سوانغ الأربعاء اإن ال�ساب ل 
يحمل اجلن�سية الربيطانية بل جن�سية هونغ كونغ “اأي )اجلن�سية( 

ال�سينية . واأ�ساف بالتايل انها ق�سية �سينية داخلية .

عوا�شم

نيودلهي

بكني

�صيول

اإنهاء حالة الطوارئ
 يف �شريالنكا  

 •• كولومبو-اأ ف ب:

اأنهت �سريالنكا حالة الطوارئ بعد اأربعة اأ�سهر على اإعالنها عقب هجمات 
عيد الف�سح الإرهابية التي �سنها متطرفون واأوقعت 258 قتيال، بح�سب 

ما ذكر م�سوؤولون اأم�س.
وداأب الرئي�س مايرثيبال �سريي�سينا على متديد حالة الطوارئ يف الثاين 
ني�سان-  21 يف  ا�ستهدفت  التي  الهجمات  منذ  �سهر،  كل  من  والع�سرين 
�سريي�سينا مل  اأن  اأك��د  اأن مكتبه  فنادق. غري  كنائ�س وثالثة  اأبريل ثالث 
اخلمي�س.  الطوارئ  حالة  باإنهاء  بالتايل  �سمح  ما  جديدة  لفرتة  ميددها 
وقال م�سدر ر�سمي “مل ي�سدر الرئي�س اإعالنا جديدا ميدد حالة الطوارئ 
واأكد م�سوؤول يف املطبعة احلكومية عدم �سدور اأي بيان  لفرتة جديدة”. 
ميدد حالة الطوارئ التي متنح ال�سرطة وقوات الأمن �سالحيات وا�سعة 
حالة  احلكومة  وطبقت  طويلة.  ل��ف��رتات  بهم  م�ستبه  وتوقيف  لعتقال 
ومطاردة  البالد  اأنحاء  يف  الأمنية  الإج���راءات  ت�سديدها  خ��الل  ال��ط��وارئ 
اأفراد جماعة متطرفة حملية ن�سبت لها الهجمات، وكانت قد بايعت تنظيم 
امل�سوؤولني مبا�سرة  اإن جميع الأ�سخا�س  داع�س الإرهابي. وقالت ال�سرطة 

عن التفجريات الإرهابية اإما قتلوا اأو اعتقلوا.
الرئي�س  اإنه طلب من  اماراتونغا  ال�سياحة جون  وزير  قال  الأ�سبوع  وهذا 
تخفيف القانون ال�سديد الق�سوة كموؤ�سر لل�سياح باأن الو�سع يف البالد عاد 
اإىل طبيعته. وينظر الربملان ال�سريالنكي حاليا يف الإخفاقات الأمنية التي 

اأدت اإىل هجمات عيد الف�سح رغم حتذيرات اأجهزة الأمن.
هندية  ا�ستخبارات  معلومات  اإزاء  التحرك  بعدم  متهم  نف�سه  و�سريي�سينا 
اأن املتطرفني يو�سكون على �سرب كنائ�س م�سيحية واأهداف  دقيقة ذكرت 

اأخرى يف �سريالنكا.

�سهد معرب باب الهوى ترحيل6160 �سوريًا بزيادة 40 % 

بعدما �شجعتهم على ترك وطنهم.. تركيا تطرد الالجئني ال�شورين

•• رامات جان-اأ ف ب:

�ستيوي  الرحمن  عبد  الفل�سطيني  الطفل  يرقد 
)ت�سع �سنوات( على �سرير يف امل�ست�سفى غري قادر 
ل��ّف راأ���س��ه ب�سمادات.. اىل  ال��ك��الم، وق��د مّت  على 
جانبه، يقول والده اإنه يريد اإجابات من اإ�سرائيل 

حول كيفية اإ�سابة طفله.
تكن  “مل  الطفل،  وال��د  �ستيوي،  يا�سر  وي�سيف 
هناك احتجاجات اأو اأي �سيء... ما ذنبه؟ ما ذنب 

هذا الطفل ال�سغري؟«.
اإع����الن ع��ائ��ل��ة �ستيوي  اأك���رث م��ن �سهر ع��ل��ى  م���ّر 
اأ�سيب  اأن عبد الرحمن  وم�سوؤولني فل�سطينيني 
يف راأ���س��ه خ��الل م��واج��ه��ات وق��ع��ت يف قريته كفر 

قدوم يف �سمال ال�سفة الغربية املحتلة.
من  الرحمن  عبد  يتمكن  مل  الأط��ب��اء،  وبح�سب 

الكالم منذ ذلك احلني.
لعملية  املّتحدة  ل��الأمم  اخل��ا���س  املن�ّسق  وان�سم 
نيكولي مالدينوف،  الأو�سط  ال�سرق  ال�سالم يف 

اىل مطلب العائلة اإجراء حتقيق �سامل.
اأن عبد الرحمن مل  ويفيد �ساهدان فل�سطينيان 
اأ�سيب  عندما  املواجهات  مكان  من  بالقرب  يكن 

يف 12 متوز-يوليو.
عدم  ف�سل  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  ع�سكري  م�����س��وؤول  وق���ال 
اإن اجل��ي�����س ف��ت��ح حتقيقا يف  ا���س��م��ه  ال��ك�����س��ف ع��ن 
الر�سا�س  ا�ستخدام  يتم  اأنه مل  موؤكدا  احلادثة، 

احلي يف ذلك اليوم ومل يتم ا�ستهداف الطفل.
الرحمن  اأن عبد  اإىل  الإ�سرائيلي  امل�سوؤول  واأ�سار 
قد يكون اأ�سيب بر�سا�سة مطاطية، وهو نوع من 
الر�سا�س ي�ستخدمه اإجمال اجلنود الإ�سرائيليون 

خالل املواجهات مع الفل�سطينيني.
وق���ال امل�����س��وؤول “مل ي��ت��م ا���س��ت��ه��داف ه���ذا الفتى 
حتديدا، ويبدو اأنه اأ�سيب بجروح �سببها ر�سا�سة 

مطاطية«.
اأ�سيب  اأن���ه  الفل�سطينيون  امل�����س��وؤول��ون  وي��زع��م 

بالر�سا�س احلي.
دماغه  تعر�س  الرحمن من  عبد  عائلة  وتخ�سى 

للتلف الدائم.
وبح�سب الأب، ي�ستيقظ عبد الرحمن بني الوقت 
اأن  والآخ��ر لفرتة ق�سرية يفتح فيها عينيه قبل 

يعود ويغفو.
 4000 اأك��رث من  يعي�س  ق��دوم حيث  وتقع كفر 
مئات  بعد  على  الكبرية  �ستيوي  عائلة  م��ن  ف��رد 
ال�سفة  م�ستوطنات  اإح����دى  م��ن  ف��ق��ط  الأم���ت���ار 

الغربية.
يربط  الذي  الرئي�س  الطريق  اإ�سرائيل  واأغلقت 
القرية مبدينة نابل�س القريبة خالل النتفا�سة 
من  الأول  العقد  اأوائ���ل  يف  الثانية  الفل�سطينية 

القرن احلادي والع�سرين.
اإنها اأغلقت الطريق بهدف منع  اإ�سرائيل  وتقول 
املنطقة  �سكان  يتظاهر  �سنوات،  ومنذ  الهجمات. 
ب�سكل اأ�سبوعي لإعادة فتحه. ويحرق املتظاهرون 
الذين  اجلنود  على  احل��ج��ارة  ويلقون  الإط���ارات 
والر�سا�س  للدموع  امل�سيل  الغاز  باإطالق  يردون 

املطاطي يف كثري من الأحيان لتفريقهم.

طفل فل�شطيني يفقد النطق جراء الحتالل

•• �رسيناجار-رويرتز:

بال�سطر  الرئي�سة  املدينة  يف  ال�سلطات  �سددت 
ال��ه��ن��دي م���ن ك�����س��م��ري اإج��������راءات الأم�����ن قبل 
مل�سرية  انف�ساليون  دعا  اأن  بعد  اجلمعة  �سالة 
املتحدة،  ل���الأمم  ت��اب��ع  مكتب  اإىل  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
ون�سرت قوات الأمن يف ال�سوارع وو�سعت نقاط 

تفتي�س يف بع�س الطرق.
�سريناجار،  يف  الأ�سبوع  هذا  مل�سقات  وظهرت 
املدينة الرئي�سة يف املنطقة التي ت�سكنها اأغلبية 
م�سلمة، تدعو اإىل م�سرية ملكتب فريق مراقبي 
وباك�ستان،  الهند  الع�سكريني يف  املتحدة  الأمم 
اخلا�س  الو�سع  الهند  اإل��غ��اء  على  لالحتجاج 
لولية جامو وك�سمري والذي كان مينح الولية 

قدرا من احلكم الذاتي.
الأوىل  ه��ي  الح��ت��ج��اج��ي��ة  للم�سرية  وال���دع���وة 
منذ اتخذت الهند هذا القرار يف اخلام�س من 
اآب، وفر�ست قيودا على الت�سالت  اأغ�سط�س- 

وال�سفر ل يزال معظمها �ساريا. 
وعادت اخلدمة لبع�س خطوط الهاتف الأر�سي 

هذا الأ�سبوع.
اإن  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  م�����س��وؤول كبري يف  وق���ال 
ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  يناق�س  اأن  املقرر  من 
م�ساألة ك�سمري عندما يجتمع مع رئي�س الوزراء 
اجتماع  هام�س  على  م��ودي  ن��اري��ن��درا  الهندي 

جمموعة ال�سبع يف فرن�سا مطلع الأ�سبوع.
ال����ذي عر�س  ت���رام���ب،  اأن  امل�������س���وؤول  واأ����س���اف 
مودي  �سي�ساأل  وباك�ستان،  الهند  بني  الو�ساطة 

املنطقة  يف  التوتر  تهدئة  اعتزامه  كيفية  ع��ن 
ب��ع��د اإل���غ���اء ال��و���س��ع اخل��ا���س جل��ام��و وك�سمري 

و�سي�سدد على �سرورة احلوار.
واندلعت احتجاجات يف مناطق من �سريناجار 
فيها  �سارك  الأخ��ريي��ن  الأ�سبوعني  م��دى  على 
م�ست�سفيني  اأك��رب  من  بيانات  واأظ��ه��رت  املئات. 
�سخ�سا   152 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  اأن  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
وطلقات  للدموع  امل�سيل  الغاز  ب�سبب  اأ�سيبوا 
بنادق الر�س منذ �سنت قوات الأمن حملة اأمنية 

وا�سعة.
وانت�سر ع�سرات من اأفراد الأمن عند حاجزين 
اأمنيني على الأقل على الطريق الرئي�سي املوؤدي 
ملكتب مراقبي الأمم املتحدة يف �سريناجار مما 

عرقل احلركة حول املكان.
وفر�ست قيود م�سددة على دخول احلي القدمي 
يف املدينة الذي لطاملا كان مركزا لالحتجاجات 
فيما اأغلقت ال�سرطة ال�سوارع واحدا تلو الآخر 

بالأ�سالك ال�سائكة.

وزير خارجية كوريا ال�شمالية 
ي�شف بومبيو بـ»�شم زعاف« 

•• �شول-رويرتز:

و�سف وزير اخلارجية الكوري ال�سمايل ري يوجن هو اأم�س نظريه الأمريكي 
نزع  تعقيد حمادثات  �سوى يف  ي�سهم  ل  “�سم زعاف”  باأنه  بومبيو  مايك 
مع  املواجهة  اأو  للحوار  ���س��واء  ب��الده  ا�ستعداد  ع��ن  وع��رب  ال��ن��ووي  ال�سالح 

الوليات املتحدة.
واملحادثات التي تهدف اإىل تفكيك برامج بيوجنياجن النووية وال�ساروخية 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  عقدها  ثانية  قمة  ف�سل  منذ  متوقفة 

والزعيم الكوري ال�سمايل كيم جوجن اأون يف فرباير- �سباط بفيتنام.
وال��ت��ق��ى ت��رام��ب وك��ي��م م��رة اأخ���رى يف ي��ون��ي��و- ح��زي��ران عند احل���دود بني 

الكوريتني واتفقا على ا�ستئناف املفاو�سات، لكن ذلك مل يحدث بعد.
ومنذ قمة فيتنام، تطالب كوريا ال�سمالية باأن يحل �سخ�س “اأكرث ن�سجا” 

حمل بومبيو، يف الوقت الذي اأ�سادت فيه بالتقارب بني كيم وترامب.
وو�سف ري، الذي �سارك يف قمة فيتنام مع بومبيو، الوزير الأمريكي باأنه 
“بطريقة  بالعقوبات  الذي يلوح  الزعاف”  الأمريكية  الدبلوما�سية  “�سم 
يف  اأجريت  �سحفية  مقابالت  يف  بومبيو  ت�سريحات  اإىل  مبتذلة«.واأ�سار 
كوريا  تتخذ  �سارية حتى  �ستظل  العقوبات  اإن  فيها  وق��ال  الأخ��رية  الآون��ة 

ال�سمالية حتركات ملمو�سة نحو نزع ال�سالح النووي.
التطاول  به  “بلغ  املركزية  الكورية  الأنباء  وكالة  ن�سرته  بيان  يف  واأ�ساف 
اأمل و�سك يف  التي ت�سيبنا بخيبة  الهوجاء  العبارات  يتفوه مبثل هذه  اأن 

اإمكانية حل اأي م�سكلة مع �سخ�س مثله«.
“ظالل  باإلقاء  الأم��ري��ك��ي  نظريه  اأي�سا  ال�سمايل  ال��ك��وري  ال��وزي��ر  وات��ه��م 
قامتة” على املحادثات بني اأمريكا وكوريا ال�سمالية قائال اإن بومبيو يويل 

طموحاته ال�سيا�سية اأهمية اأكرب من ال�سيا�سة اخلارجية احلالية لبالده.
وقال “اإذا كانت الوليات املتحدة ل تزال حتلم بتحقيق كل �سيء من خالل 
من  باحللم  ت�ستمتع  نرتكها  اأن  اإم��ا  خ��ي��اران:  اأمامنا  ف�سيكون  العقوبات 

الأعماق اأو نوقظها منه«.

الهند ت�شدد القيود يف ك�شمري بعد الدعوة لحتجاجات 

•• بريوت-كاالت:

اأ�سارت زينة مطر مرا�سلة موقع “واتوداي” 
ومالحقة  اإب����ع����اد  ع��م��ل��ي��ات  م����ن  ال���رتك���ي���ة 
اأرا�سيها  على  يقيمون  ���س��وري��ني  لالجئني 
منهم  ماليني  و�سجعت  بهم،  رحبت  بعدما 
على الدخول اإىل اأرا�سيها عند بداية الأزمة 

ال�سورية، قبل �سبع �سنوات. 
اأنه  ع��ام��اً،   21 ���س��وري  م�سطفى،  وي����روي 
كان يعمل يف م�سنع لالأحذية يف اإ�سطنبول 
�سرطة،  رج��ال  ثالثة  امل��ك��ان  اقتحم  عندما 
لديهم  ك���ان  اإن  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع  و����س���األ���وا 
ي��ك��ن م�سطفى  اإق���ام���ة وع��م��ل. ومل  وث��ائ��ق 
يحملون  اآخ��ري��ن  �سوريني  لجئني  وث��الث��ة 
تلك الوثائق. وكما تقول الكاتبة، يف خالل 
لجئني  برفقة  م�سطفى  نقل  واح���د،  ي��وم 
اآخرين يف با�س مليء بالركاب نحو احلدود 
اإىل  اجلنوبية لرتكيا، واأجربوا على العودة 

وطنهم الذي مزقته حرب اأهلية. 
وق����ال م�����س��ط��ف��ى ع���رب م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة من 
اإدلب  حمافظة  يف  �سلقني  الأ�سلية  بلدته 
التي ت�سيطر عليها قوات �سورية معار�سة: 
اإىل  ت���ع���ودوا  ل  مثل”  اأ���س��ي��اء  ل��ن��ا  “قالوا 
بلدكم”.  وح�������رروا  اذه����ب����وا  و”  تركيا” 
خ�سية  الكامل  ا�سمه  عن  الت�سريح  ورف�س 

على �سالمته. 

ترحيل ق�سري
ون���ق���اًل ع���ن لج���ئ���ني، ك����ان م�����س��ط��ف��ى من 
الذين  ال�سوريني  الالجئني  من  مئات  بني 
اع��ت��ق��ل��وا وي���ق���ال اأن���ه���م رح���ل���وا ق�����س��ري��اً اإىل 

عمليات  وتعك�س  املا�سي.  ال�سهر  يف  �سوريا، 
يف  لالجئني  معادية  م�ساعر  انت�سار  الطرد 
بلد فتح ذات ي��وم ح��دوده اأم��ام ماليني من 
يف  الأهلية  احل��رب  من  الهاربني  ال�سوريني 

بلدهم. 
اأ�سابيع،  منذ  تركيا،  لتنفيذ  الكاتبة  وتلفت 
حملة لإع����ادة ف��ر���س ق��وان��ني ت��ف��ر���س على 
لج���ئ���ني ����س���وري���ني ال���ت���واج���د يف م�����دن مت 
رواي����ات  وح�����س��ب  ر���س��م��ي��اً.  ف��ي��ه��ا  ت�سجيلهم 
اإىل  اآخ��ري��ن،  ���س��وري��ني  م�سطفى ولج��ئ��ني 
الالجئني  بع�س  ط���رد  مت  احل��م��ل��ة،  ج��ان��ب 
�سوريني  ����س���ت���ة  وق�������ال  امل�������س���ج���ل���ني.  غ�����ري 

ك��ان��وا �سمن  اإن��ه��م  امل��ق��ال  كاتبة  بهم  التقت 
�سوريا  اإىل  ق�سرياً  رحلوا  كبرية  جمموعات 

يف ال�سهر املا�سي. 

نفي قاطع
الرتكية  احل���ك���وم���ة  ت��ن��ف��ي  ج��ه��ت��ه��ا،  وم����ن 
ق�سرية  ترحيالت  عن  مزاعم  قاطع  ب�سكل 
ل�سوريني م�سجلني وغري م�سجلني، موؤكدة 
اأنه �سمح فقط برحالت عودة طوعية. ول بد 
لرتكيا مبوجب القانون الدويل من حماية 
اأ�سخا�س اإن كانوا �سيتعر�سون لال�سطهاد. 
وقال رم�سان �سيكليمي�س، م�سوؤول يف الإدارة 

العامة لإدارة الهجرة يف تركيا: “اأنفي ر�سمياً 
مثل تلك املزاعم، ي�ستحيل حدوث مثل تلك 
عادوا   337.000 اإن  واأ���س��اف  الأ�سياء”. 
طواعية خالل احلرب اإىل مناطق يف �سمال 

�سوريا خا�سعة لل�سيطرة الرتكية. 
الأخ��ري، مددت تركيا ر�سمياً  الثالثاء  ويوم 
املقبل،  الأول”  اأكتوبر”ت�سرين   30 حتى 
كاآخر موعد ملغادرة مهاجرين �سوريني غري 
م�سجلني يف اإ�سطنبول، حتت طائلة مواجهة 
�سليمان  به  ما �سرح  ق�سري، ح�سب  ترحيل 

�سويلو، وزير الداخلية الرتكي. 
بلدية  رئ��ي�����س  ق����ال  امل���ا����س���ي،  ال�����س��ه��ر  ويف 

�سجلوا  ����س���وري���ني  ع���ل���ى  اإن������ه  اإ����س���ط���ن���ب���ول 
اإليها  اأن يعودوا  اأخرى  اأ�سماءهم يف مناطق 
عدد  وب��ل��غ  اأغ�سط�س”اآب”.   20 ب��ح��ل��ول 
اإ�سطنبول، مدينة  املتواجدين يف  ال�سوريني 
حوايل  �سخ�س،  مليون   15 قرابة  ي�سكنها 

548.000 �سخ�س. 

اتهامات
منظمة  اتهمت  امل��ق��ال،  كاتبة  ح�سب  ولكن، 
املا�سي،  ال�سهر  يف  ووت�����س،  رايت�س  هيومان 
�سوريني  ب���اع���ت���ق���ال  ال���رتك���ي���ة  ال�����س��ل��ط��ات 
“ا�ستمارات  على  التوقيع  على  واإج��ب��اره��م 
مناطق  اإىل  اإع��ادت��ه��م  قبل  طوعية”  ع���ودة 
ال�سلطات بحماية  املنظمة  خطرة. وطالبت 
بغ�س  ال�����س��وري��ني  اأ���س��ا���س��ي��ة جلميع  ح��ق��وق 

النظر عن حالت ت�سجيلهم. 
اإح�سائيات  ت���واف���ر  ل��ع��دم  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ل��ف��ت 
باب  معرب  و�سهد  ال��ع��ودة.  على  للمجربين 
عليها  ت�سيطر  ال��ت��ي  امل��ع��اب��ر  -اأح����د  ال��ه��وى 
– ترحيل6160  �سورية معار�سة  �سلطات 
وف���ق   ،40% ب��ن�����س��ب��ة  ب�����زي�����ادة  �����س����وري����اً، 
على  للمعرب  الر�سمية  ال�سفحة  اإنفوغراف 
تويرت. ومل يظهر يف ال�سفحة اأية تفا�سيل 
�سوؤال  الرتحيل. وعند  اأخرى حول ظروف 
�سيلني اأونال، الناطقة با�سم وكالة الالجئني 
التابعة لالأمم املتحدة يف تركيا عما اإذا كانت 
على علم باأية عمليات ترحيل ق�سري، قالت 
اإنها” تتابع عدة حالت مبلغ عنها” متعلقة 
ب�����س��وري��ني غ���ري م�����س��ج��ل��ني، ول��ك��ن��ه��ا “ مل 
اأع��داد كبرية من  اإع��ادة  التاأكد من  ت�ستطع 

لجئني غري م�سجلني اإىل �سوريا«.    

 •• �شان فران�شي�شكو-اأ ف ب:

اأعلن موقع يوتيوب الذي متلكه غوغل وقف اأكرث 
من 200 قناة على من�سته بدت وكاأنها جزء من 
املوؤيدة  الحتجاجات  على  للتاأثري  من�سقة  حملة 

للدميقراطية يف هونغ كونغ.
وجاء الإجراء الذي اتخذه املوقع هذا الأ�سبوع مع 
بدعم  ال�سينية  احلكومة  وتويرت  في�سبوك  اتهام 
حمالت على و�سائل التوا�سل الجتماعي لت�سويه 
�سمعة احلركة املوؤيدة للدميقراطية يف هونغ كونغ 

وزرع الفرقة ال�سيا�سية يف املدينة.

وق����ال����ت ����س���اي���ن ه��ان��ت��ل��ي م����ن جم���م���وع���ة حتليل 
 210 “لقد حجبنا  الأمنية يف غوغل  التهديدات 
هذه  اأن  اكت�سفنا  عندما  يوتيوب  موقع  على  قناة 
حتميل  اأث��ن��اء  من�سقة  بطريقة  تن�سط  ال��ق��ن��وات 
امل�ستمرة  بالحتجاجات  املتعلقة  الفيديو  مقاطع 

يف هونغ كونغ«.
مالحظات  مع  تزامن  الكت�ساف  “هذا  واأ�سافت 
عنها  اأع��ل��ن  بال�سني  متعلقة  ح��دي��ث��ة  واإج������راءات 

في�سبوك وتويرت«.
واأعلن عمالقا التوا�سل الجتماعي م�ساء الثنني 
ن�سط مرتبط  ح�����س��اب   1000 ن��ح��و  ع��ّل��ق��ا  اأن��ه��م��ا 

األف   200 اإّن����ه ع��ّل��ق  ت��وي��رت  اأّك����د  ب��احل��م��ل��ة، فيما 
ح�ساب اآخر قبل اأن ت�سبح فاعلة.

كانت  احل�����س��اب��ات  “هذه  اإّن  ت��وي��رت  م��وق��ع  وق����ال 
تعمل ب�سكل متعمد وعلى وجه اخل�سو�س حتاول 
اإحداث تق�سيم �سيا�سي مبا يف ذلك تقوي�س �سرعية 
املتظاهرين ومواقفهم ال�سيا�سية على الأر�س”، يف 

اإ�سارة للح�سابات الن�سطة التي اأغلقها.
التي  احل�����س��اب��ات  بع�س  اإّن  في�سبوك  ق��ال  ب����دوره، 
علقها ن�سرت من�سورات تقارن بني حركة الحتجاج 
املتطرف،  اجل��ه��ادي  الإ���س��الم��ي��ة  ال��دول��ة  وتنظيم 

وا�سفة املتظاهرين ب”ال�سرا�سري«.

وياأتي ذلك يف وقت ت�سهد هونغ كونغ اأزمة �سيا�سية 
هي الأ�سواأ منذ عقود.

مطالبون  م���ت���ظ���اه���رون  ي���ق���وم  اأ����س���اب���ي���ع  ف��م��ن��ذ 
اأحيانا  ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا  ب��ت��ج��م��ع��ات  ب���ال���دمي���وق���راط���ي���ة 

مواجهات عنيفة بني ال�سرطة واملحتجني.
ويتزايد ت�سدد ال�سني يف مواقفها اإزاء التظاهرات 

التي تعتربها تهديدا مبا�سرا ل�سلطتها.
اي�����س��ا ف�����اإن احلكومة  ووف�����ق ف��ي�����س��ب��وك وت���وي���رت 
ال�سبكة  وع���رب  ال��ك��وال��ي�����س  وراء  ت�سعى  ال�سينية 
اللكرتونية اىل حرف الراأي العام حول ما يحدث 

يف هونغ كونغ.

يوتيوب يحجب قنوات ا�شتهدفت احتجاجات هونغ كونغ   
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    *جتتمع قمة ال�سبع يف بياريتز 
ال�����س��ب��ت. وه���و احل����دث رق���م 45 
منذ عام 1975. هل لجتماعات 
ال��ق��وى ال��ك��ربى ه��ذه ت��اأث��ري على 

امل�ستوى الدبلوما�سي؟
زعماء  ي��ج��ت��م��ع  اأن  جم����رد   -    
معا  ال��ع��امل  التقليدية يف  ال��ق��وى 
مل��ح��اول��ة درا����س���ة ال���واق���ع ال���دويل 
وت��وج��ي��ه ر���س��ال��ة م���ا، ل��ه عواقب 
وانعكا�سات دائما. يف املا�سي، على 
�سبيل املثال، كانت هناك تاأثريات 
الدولية.  النقدية  الق�سايا  على 
رو�سيا،  على  املفرو�سة  العقوبات 
عندما ُطلب من فالدميري بوتني 
القرم  اأح������داث  يف   2014 ع����ام 
الن�سحاب مما كان ي�سمى حينها 
وجاءت  الثماين،  جمموعة  بقمة 
جمموعة  اج���ت���م���اع���ات  ب���ع���ده���ا 

ال�سبع.
   ولكن الأكرث اأهمية هو اجلانب 
الر�سمية  وال��ر���س��ائ��ل  اخل��ط��اب��ي، 
دائما ق�سري  التي تبث، فالتاأثري 
قمة  يف  الدبلوما�سية  ان  امل���دى. 
تكون  ما  غالباً  ال�سبع،  جمموعة 
ول  الفوري.  التعليق  دبلوما�سية 
جت���ب امل��ب��ال��غ��ة يف ت��ق��دي��ر الآث����ار 
الهيكلية طويلة املدى لجتماعات 
الع�سرين.  اأو  ال�����س��ب��ع  جم��م��وع��ة 
القمم،  من  النوع  ه��ذا  مثل  ففي 
ن��ادراً ما تبني احللول على املدى 
مثل  موا�سيع  يف  حتى  ال��ط��وي��ل، 

البيئة.
اأن جمموعة  بالذكر،      وج��دي��ر 

العامل، مثل ق�سايا  الرئي�سية يف 
ال�سعب  ف��م��ن  الأم����ن،  اأو  البيئة 
جت���اه���ل ال�����س��ي��ن��ي��ني وال���ه���ن���ود. 
ع�����الم�����ات اأخ���������رى م�����ن ال���ع���امل 
ال����ق����دمي ل ت�������زال م�����وج�����ودة يف 
ال���دويل، وه��ذا هو احلال  النظام 
جمل�س  يف  امل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
املتحدة،  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع  الأم�����ن 
ورو�سيا  ال�����س��ني  ح�����س��ور  ف��رغ��م 
الهند  جند  ل  دائمني،  كع�سوين 

اأو الربازيل.
   يف مرحلة ما، �سيطرح ال�سوؤال 
ح�����ول م�����دى ج������دوى ب���ق���اء قمة 
نف�س  يف  الع�سرين  وق��م��ة  ال�سبع 
جمموعة  اأن  ���س��ك  ول  ال���وق���ت. 
�سرعية  اأكرث  �سكل  هي  الع�سرين 
الطابع  ع����ن  ن���ت���ح���دث  ع���ن���دم���ا 

التمثيلي للنظام الدويل.
  *م���ع ذل���ك ي��ق��ول ال��ب��ع�����س اأنها 
مفيدة ل�ستقرار احلوار اجلماعي 
الليربالية  ال��دمي��ق��راط��ي��ات  ب��ني 

...
  - ل اعتقد اأن هذه احلجة مفيدة 
الدميقراطيات  تفقد  ث��ّم،  ج��دا. 
وقوتها  امل��ب��ادرة  زم��ام  الليربالية 
كلما مت انتخاب زعامات �سعبوّية. 
م����ع����ادي  ت�����رام�����ب  دون������ال������د  اإن 
 - ال��راب��ط��ة  وحت��ال��ف  لليربالية. 
انفرط  ال�����ذي  5 جن�����وم،  ح���رك���ة 
ع��ق��ده م��ن��ذ اأي����ام يف اإي��ط��ال��ي��ا، ل 

يج�سد الليربالية ال�سيا�سية.
------------------------

عن لك�سربي�ص

قمة ال�سبع من ترجمات العامل القدمي

بياريتز ت�ستعد لقمتها �سعود ال�سعبوية وّتر الجواء

اأو  اإداري  هيكل  لها  لي�س  ال�سبع 
ميزانية وراءها لتنفيذ املقرتحات 
امل����ق����دم����ة م�����ن روؤ�������س������اء ال������دول 
واحلكومات. وهذا هو الختالف 
مع املوؤ�س�سات الدبلوما�سية العليا 

الأخرى، مثل املجل�س الأوروبي.
   *قمة ال�سبع يختلط فيها املعلن 
وكذلك ما يبقى طّي الكتمان. يف 

   *هل ما زالت قمة ال�سبع مهمة 
بع�س  ق��دمي��ة  اأ���س��ب��ح��ت  اأن��ه��ا  اأم 

ال�سيء يف زمن قمة الع�سرين؟
اأن قمة ال�سبع ت�سبه     - �سحيح 
اإذا جاز  اإىل حد ما عامل الأم�س، 
عامل  اأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ال���ق���ول.  يل 
واإذا  ق��وت��ه،  ك��ل  الأم�����س مل يفقد 
امل�ساكل  ب�ساأن  اليوم  التقدم  اأردن��ا 

وم�ست�ساري  احلكومات  بها  تقوم 
روؤ�������س������اء ال��������دول واحل����ك����وم����ات، 
“ال�سريبا”،  عليهم  يطلق  الذين 
دبلوما�سيون  م�����س��ت�����س��ارون  وه���م 
�سبكة  اإق��ام��ة  هدفهم  الغالب،  يف 
عالقات ت�سمح لهم لحقا بت�سوية 
ما قد ي�ستجد من نزاعات كربى، 
ب��ي��ن��ه��م. لذلك  م��ب��ا���س��رة وف��ي��م��ا 

هذا النوع من التظاهرات، الي�س 
امل��ث��ري لالهتمام اأك���رث ه��و م��ا مل 
ي��درج على ج��دول الأعمال، ولغة 
الوفود،  وت��را���س��ق  ال���ق���ادة،  ج�سد 

اإلخ. ؟
ا اأنه     - فعال. يجب اأن نعرف اأي�سً
الكثري  ه��ن��اك  ال�سبع،  قمة  ح��ول 
التي  التح�سريية  الأع��م��ال  م��ن 

روؤ���س��اء ال���دول واحل��ك��وم��ات، على 
ح�ساب وزارة اخلارجية وال�سفارات 
الكال�سيكي  الو�سيط  كانت  التي 
للدبلوما�سية. ويوجد اليوم قبول 
الذين يعقدون  لدور “ال�سريبا”، 
اجتماعاتهم غالًبا قبل اجتماعات 
ولكن  واحلكومات،  ال��دول  روؤ�ساء 

ا يف املراحل النهائية. اأي�سً

و�سخ�سية،  ذاتية  العالقات  تكون 
من اأجل تطوير نوع من التفاهم 

والتواطوؤ.
    يف بداية جمموعة ال�سبع، مل 
املحرتفون  الدبلوما�سيون  يكن 
يحبون هذا النوع من دبلوما�سية 
القمة، لأنهم يعتربون اأنها ت�سجع 
العالقات املبا�سرة بني م�ست�ساري 

- الدبلوما�شية يف قمة جمموعة ال�شبع غالبًا ما تكون دبلوما�شية التعليق الفوري وتاأثريها دائما ق�شري املدى

- يف مثل هذا النوع من القمم، نادرًا ما يتم بناء حلول على املدى الطويل

- جمموعة ال�شبع لي�س لها هيكل اإداري اأو ميزانية وراءها 
لتنفيذ املقرتحات املقدمة من روؤ�شاء الدول واحلكومات

- جمموعة الع�شرين هي �شكل اأكرث �شرعية عند احلديث 
عن الطابع التمثيلي للنظام الدويل

جتتمع اليوم يف بياريتز:

قمة ال�شبع متّثل اإىل حد ما 
عامل الأم�س...!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

هي موؤ�س�سة تتعر�ص للنقد يف كثري من الأحيان. قمة 
من  بياريتز  يف  جتتمع  فرن�سا,  برئا�سة   ,2019 ال�سبع 

ال�سبت 24 اإىل الثنني 26 اأغ�سط�ص. 
�سكل  اأراد تغيري  الذي  اإميانويل ماكرون,  ومببادرة من 
جمموعة ال�سبع, متت دعوة ثماين دول, من بينها خم�ص 
القوى  اأكــرب  طاولة  اإىل  الأفريقية,  القارة  من  دول 

القت�سادية يف العامل ليلتحقوا بالأع�ساء ال�سبعة يف 
جمموعة النقا�ص هذه: كندا وفرن�سا واأملانيا واإيطاليا 

واليابان واململكة املتحدة والوليات املتحدة.
الدرا�سات  معهد  يف  الأ�ــســتــاذ  ليك�سني,  كري�ستيان     
ال�سيا�سية بباري�ص, واملتخ�س�ص يف ال�سيا�سة اخلارجية 
ال�سبع,  جمموعة  �سفرة  يفّك  الدبلوما�سية,  وق�سايا 
وي�سرح ملاذا مل تعد هذه الهيئة متاأقلمة بالكامل عام 

.2019

الإفراج عن املعار�س الرو�شي األيك�شي نافالني  
•• مو�شكو-اأ ف ب:

اأفرج عن املعار�س الرئي�س للكرملني األيك�سي نافالني اأم�س بعد 
ثالثني يوما على �سجنه لإطالقه دعوات اإىل التظاهر يف اإطار 

حركة احتجاج كبرية تهز مو�سكو منذ ال�سهر املا�سي.
لكنها  اأف��رج عنه  ال�سجن عندما  اأم��ام  ال�سرطة متواجدة  وكانت 
مل تتحرك لإع��ادة توقيفه على غرار ما فعلت بعد الإف��راج عن 
يف  ا�ستمر  نافالني  موؤخرا.لكن  املعار�سة  من  اأخ��رى  �سخ�سيات 
اإىل  بال�سلطات  يدفع  قد  ما  ال�سارع،  اإىل  للنزول  اأن�ساره  دع��وة 
وكان  مبت�سما  ال�سجن  من  نافالني  اأخ��رى.وخ��رج  م��رة  توقيفه 

يرتدي �سروال ريا�سيا وقمي�سا قطنيا وعلى كتفه حقيبة.
الفور  على  الف�ساد  مكافحة  يف  والنا�سط  املعار�سة  زعيم  ودان 

وقف  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ج��ان��ب  م���ن  اإرهاب”  “اأعمال 
الحتجاجات يف مو�سكو يف الأ�سابيع الأخرية. وقال لل�سحافيني 
ما  ع��ل��ى  ب�����س��دة  �سيندم  وال��ن��ظ��ام  ال��ن��م��و  يف  �ست�ستمر  “احلركة 

فعله«.
وكان نافالني اأوقف يف 24 متوز-يوليو يف مو�سكو بعد اأن غادر 
الزهور لزوجته مبنا�سبة  منزله ملمار�سة ريا�سة اجلري و�سراء 
عيد ميالدها.وحكم على املحامي البالغ 43 عاما، خريج جامعة 
يال الأمريكية، بال�سجن 30 يوما بتهمة انتهاك قوانني تنظيم 

التظاهرات.
وخالل �سجنه نقل اإىل م�ست�سفى للعالج ب�سبب ما قال الأطباء 
نافالني  ي�ستبعد  مل  فيما  خطرية”،  ح�سا�سية  “عوار�س  اإن��ه 
نف�سه اأنه يكون تعر�س “للت�سميم«.ت�سهد مو�سكو منذ منت�سف 

ع�سرات  فيها  ���س��ارك  التي  التظاهرات  م��ن  موجة  متوز-يوليو 
املعار�سة،  من  �سخ�سيات  منع  على  احتجاجا  الأ�سخا�س  اآلف 
بينهم ح��ل��ف��اء ل��ن��اف��ال��ن��ي، م��ن خ��و���س ان��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان مدينة 
مو�سكو يف 8 اأيلول-�سبتمرب.وجاءت التظاهرات يف اإطار غ�سب 
اأو�سع على تراجع م�ستويات املعي�سة وتباطوؤ القت�ساد.واعتقلت 
اآلف �سخ�س يف تظاهرات هي الأك��رب يف  ال�سرطة قرابة ثالثة 
تاريخ البالد يف �سنوات، لكن اأفرج عن غالبيتهم بعد وقت ق�سري 
على توقيفهم.غري اأن نحو ع�سرة منهم ل يزالون قيد التوقيف 
اإىل  ت�سل  ف��رتات  بال�سجن  حكما  ويواجهون  املحاكمة،  بانتظار 
ثماين �سنوات، للم�ساركة يف ما قال املدعون اإنه “افتعال اأعمال 

�سغب على نطاق وا�سع”.
ال�سرطة. مهاجمة  مثل  �سلة  ذات  ات��ه��ام��ات  اآخ����رون  وي��واج��ه   

ومعظم قادة املعار�سة املمنوعني من امل�ساركة يف التظاهرات، زج 
املحققون هذا  التظاهر.وداهم  قوانني  ال�سجن لنتهاك  بهم يف 
اإطار  يف  الف�ساد،  ملكافحة  نافالني  موؤ�س�سة  مكاتب  اأي�سا  ال�سهر 
حتقيق ب�ساأن القبول املفرت�س لتربعات من اأموال مت تبيي�سها، 

وقامت املحكمة بتجميد ح�سابات املوؤ�س�سة.
الثالث يف احل��ك��م، �سجلت �سعبية  ب��دء عقده  اق��رتاب��ه م��ن  وم��ع 
اإن  املنتقدون  وي��ق��ول  كبريا  تراجعا  بوتني  ف��الدمي��ري  الرئي�س 
ال�سلطات تخ�سى دعوات مطالبة بتغريات �سيا�سية اأو�سع نطاقا.

خالل  الأوىل  للمرة  الحتجاجي  التحرك  عن  بوتني  وحت��دث 
وا�سعة  تظاهرات  خ��روج  وتعهد منع  الإث��ن��ني،  فرن�سا  اإىل  زي��ارة 
يف مو�سكو على غرار تظاهرات “ال�سرتات ال�سفراء” املعار�سة 

للحكومة والتي اندلعت يف فرن�سا يف اأواخر العام املا�سي.

ا�ستنفار امني داخل املدينة ويف حميطها
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عربي ودويل
دول اأوروبية توافق على ا�شتقبال 356 مهاجرا تركيا لن تغادر نقطة املراقبة املطوقة يف �شوريا   6

•• بريوت-اأ ف ب:

ال���رتك���ي مولود  اأك�����د وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة 
اأن جنود  اأم�س  اأوغلو يف بريوت  ت�ساو�س 
بالده لن يغادروا نقطة املراقبة املطوقة 
جنوب اإدلب، بعد وقت ق�سري من �سيطرة 

قوات النظام ال�سوري على املنطقة.
ت�سريحات  يف  اأوغ����ل����و  ت�����س��او���س  وق�����ال 
اخلارجية  وزارة  م��ق��ر  يف  لل�سحافيني 
هناك  “ل�سنا  لبنان  زي��ارت��ه  هام�س  على 
ل  لأننا  ولكن  امل��غ��ادرة  ن�ستطيع  ل  لأننا 

القوات  تكون  اأن  نافياً  املغادرة”،  نريد 
الرتكية يف بلدة مورك “معزولة«.

ريف  يف  تقدماً  ال�سوري  اجلي�س  واأح���رز 
اإدلب،  جل��ن��وب  امل��ح��اذي  ال�سمايل  ح��م��اة 
بلدات  �ست  على  ال�سيطرة  م��ن  ومت��ك��ن 
املعار�سة،  الف�سائل  �سيطرة  حتت  كانت 

بينها مورك، وفق الإعالم الر�سمي.
مراقبة  نقطة  اأك���رب  م���ورك  يف  وت��وج��د 
ل���ل���ق���وات ال����رتك����ي����ة، وه�����ي واح�������دة من 
اأنقرة  ن�سرتها  م��راق��ب��ة  نقطة   12 ب��ني 
وحميطها،  اإدل��ب  يف  للف�سائل  الداعمة 

وطهران،  مو�سكو  م��ع  اتفاقات  مبوجب 
حليفتي دم�سق.

وق����ال م��دي��ر امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
ال��رح��م��ن لوكالة  الإن�������س���ان رام����ي ع��ب��د 
فران�س بر�س اإن “قوات النظام انت�سرت يف 
مورك وكامل ريف حماة ال�سمايل،  دون 

اأن تتعر�س لنقطة املراقبة الرتكية”.
ب�سكل  حم��ا���س��رة  “باتت  اأن��ه��ا  واأو����س���ح   

كامل ومل يعد لها اأي خمرج«.
اإل اأن ت�ساو�س اأوغلو قال لل�سحافيني يف 
“لي�ست مطوقة  اإن هذه النقطة  بريوت 

مو�سحاً  ولي�س باإمكان اأحد اأن يعزلها”، 
تقود  النظام  “قوات  اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 

اأن�سطة يف حميطها”. 
رو�سيا  م��ع  امل�ساألة  ه��ذه  “نناق�س  واأف���اد 

واإيران«.
مع  اأوغلو  ت�ساو�س  ت�سريحات  وتزامنت 
الرئي�سني  ات��ف��اق  ع��ن  الكرملني  اإع���الن 
الرو�سي فالدميري بوتني والرتكي رجب 
ط��ي��ب اأردوغ�������ان خ���الل ات�����س��ال هاتفي 
اجلمعة على “تفعيل اجلهود امل�سرتكة” 

ب�ساأن اإدلب.

•• بروك�شل-باري�س-رويرتز:

ق���ال ك��ب��ري م�����س��وؤويل ال��ه��ج��رة يف الحت����اد الأوروب�����ي 
اأم�س اإن �ست دول اأع�ساء يف الحتاد �ست�ستقبل 356 

مهاجرا ي�ستقلون �سفينة الإنقاذ اأو�سن فايكنج.
دميرتي�س  الحت��������اد  يف  ال���ه���ج���رة  م���ف���و����س  وق�������ال 
اأفراموبولو�س على تويرت “نرحب بالتو�سل اإىل حل 
لالأ�سخا�س املوجودين على منت اأو�سن فايكنج واأنهم 
ل�سماحها  مبالطا  واأ�ساد  توطينهم”.  �سيعاد  جميعا 

بر�سو ال�سفينة ونزول املهاجرين منها.
ا�ستقبالهم هي  على  وافقت  التي  ال��دول  اأن  واأ���س��اف 

والربتغال  ولوك�سمبورج  وروم��ان��ي��ا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�سا 
واأيرلندا.

كانت ال�سفينة قد انت�سلت املهاجرين قبل اأ�سبوعني.
كا�ستانري  كري�ستوف  الفرن�سي  الداخلية  وزير  وقال 
املوجودين  م��ن  مهاجرا   150 �ست�ستقبل  ب��الده  اإن 
على منت ال�سفينة التي ترفع علم الرنويج وعددهم 

.356
املوافقة  انتظار  خ��الل  باملهاجرين  ال�سبل  وتقطعت 
رف�ست  اأن  بعد  امل��وان��ئ  لأح���د  ال�سفينة  دخ���ول  على 
على  ال���رد  اإي��ط��ال��ي��ا  رف�����س��ت  ك��م��ا  ا�ستقبالها  م��ال��ط��ا 

طلبات ل�ستقبال املهاجرين.

ا�ستمرار تاآكل الدعم ال�سعبي للرئي�ص الرتكي 

اإقالة روؤ�شاء بلديات يف تركيا... ما الذي تبقى من الدميقراطية؟
•• عوا�شم-وكاالت:

�سناديق  اأفرزتها  التي  النتائج  نق�س  م�سار  اأنقرة  توا�سل 
التي �سهدتها تركيا �سهر  البلدية  الق��رتاع يف النتخابات 
مار�س”اآذار” املا�سي. يف هذا الإطار، كتب النائب الرتكي 
ينتمون  بلديات  روؤ���س��اء  ث��الث��ة  اأّن  اإردم���ري  اأي��ك��ان  ال�سابق 
الرتكية  احلكومة  اأقالتهم  الدميقراطي  ال�سعوب  حل��زب 
يوم الثنني املا�سي من منا�سبهم بعد اأقل من �ستة اأ�سهر 

على توليهم اإياها، علماً اأّن وليتهم متتد خلم�س �سنوات. 
وذكر يف “موؤ�س�سة الدفاع عن الدميقراطيات” اأّن الرئي�س 
ال���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان ال����ذي ع��ان��ى م���ن هزمية 
حم��رج��ة خ���الل الن��ت��خ��اب��ات امل��ح��ل��ي��ة يف م���ار����س، يوا�سل 
مكان  اأم��ن��اء  تعيني  ع��رب  الأت����راك  الناخبني  اإرادة  جت��اه��ل 
ممار�سة  اأردوغ����ان  اأدخ���ل  ل��ه.  املعار�سني  البلديات  روؤ���س��اء 
امل��ن��ت��خ��ب��ني ل��ل��م��رة الأوىل يف  اإط���اح���ة روؤ�����س����اء ال��ب��ل��دي��ات 
الطوارئ  ح��ال  من  م�ستفيداً   ،2016 “اأيلول”  �سبتمرب 
يف  الفا�سل  الن��ق��الب  على  ق�سري  وق��ت  بعد  اأعلنها  ال��ت��ي 
القوميني  حلفائه  مع  الرتكي  الرئي�س  ا�ستهدف  تركيا. 
فا�ستبدلوا  الكردي  للحزب  املوالني  امل�سوؤولني  املتطرفني 
102 روؤ���س��اء ب��ل��دي��ات م��ن ح��زب ال�سعوب  اأ���س��ل  90 م��ن 
الدميقراطي باأمناء موالني للحكومة. بعد فرتة ق�سرية 
على ان��ت��خ��اب��ات م��ار���س 2019 ال��ت��ي اأع��ط��ت ال��ع��دي��د من 
العمداء املوالني حلزب ال�سعوب تفوي�ساً متجدداً ل�ستالم 
منا�سبهم، قلبت اللجنة العليا لالنتخابات عملية انتخاب 
ل��ل��ح��زب نف�سه و�سلمت  امل��وال��ني  ال��ب��ل��دي��ات  7 م��ن روؤ����س���اء 

والتنمية.يتابع  العدالة  ح��زب  من  للخا�سرين  منا�سبهم 
اأردوغ��ان يف تو�سيع  اأّن ثمة موؤ�سرات اإىل ا�ستمرار  اإردم��ري 
م�ساركون  روؤ�ساء  وذكر  اأخ��رى.  بلديات  �سلطته من خالل 
لأرمينيا  املحاذية  كار�س  حمافظة  �سمن  واقعة  لبلديات 
منهم  وطابت  الثنني  يوم  منازلهم  اقتحمت  ال�سرطة  اأّن 
اأيهان  اأح��ده��م،  وغ��رد  ب��اإف��ادات��ه��م.  الإدلء  ع��رب حماميهم 
منظمة  واإدارة  “تاأ�سي�س  ب  اتهامات  �سيواجه  اأن��ه  بيلجن، 
م�سلحة«.قبل يوم واحد، اأ�سار كاتب عمود موال للحكومة 
34 عمدة من حزب  تطيح  قد  ال�سلطات  اأّن  اإىل  الرتكية 

ذلك عمدة  ي�سمل  اأن  العلماين. ميكن  ال�سعب اجلمهوري 
اإم���ام اأوغ��ل��و ال���ذي خ��رج ف��ائ��زاً م��ن اإعادة  اأك���رم  ا�سطنبول 
ت�سويت يف يونيو )حزيران( بعدما قام اأردوغ��ان، من دون 
تربير قانوين، باإلغاء نتائج انتخابات املدينة يف مار�س.اأثار 
جتاهل اأردوغان ال�سارخ لنتائج النتخابات انتقاداً متزايداً 
الأمريكية �سامتة. حذر  الإدارة  اأوروب��ا يف حني بقيت  من 
رئي�س جتمع ال�سلطات املحلية والإقليمية يف جمل�س اأوروبا 
لالإجراءات  امل��ف��رط  “ال�ستخدام  اأّن  م��ن  كناب  اأن��دي��ر���س 
القانونية �سد املمثلني املنتخبني حملياً يف تركيا ... يقو�س 

ب�سكل خطر العمل ال�سليم للدميوقراطية املحلية«. ودعت 
اخلارجية  ال�����س��وؤون  يف  الأوروب�����ي  الحت���اد  با�سم  الناطقة 
الرتكية  احلكومة  كوت�سيانتيت�س  مايا  الأمنية  وال�سيا�سة 
الدميقراطية  ع��م��ل  مت��ن��ع  ال��ت��ي  الإج������راءات  اإل��غ��اء  “اإىل 
اأما املقررة اخلا�سة يف الربملان الأوروبي لل�سوؤون  املحلية”. 
تركيا  يف  ال�سعب  “اإرادة  اإّن  فقالت  ب��ريي  ك��ات��ي  الرتكية 
لي�ست حمرتمة على ما يبدو اإل عندما تخدم حزب العدالة 
والتنمية احلاكم«.اأ�ساف اإردمري اأّن �سعي اأردوغان لتو�سيع 
�سلطته اأثار انتقادات ممن كانوا اأقرب املقربني اإليه، وهما 
الرئي�س ال�سابق عبداهلل غول ورئي�س الوزراء ال�سابق اأحمد 
من�سقني  حزبني  تاأ�سي�س  على  يعمالن  اللذان  اأوغلو  داود 

عن حزب العدالة والتنمية.
اإعجاب،  �سغط  األ���ف   50 م��ن  اأك���رث  ح�سدت  ت��غ��ري��دة  يف   
“مل تكن �سحيحة بالن�سبة  اأردوغ��ان  اأّن خطوة  كتب غول 
روؤ�ساء  اإق��ال��ة  اأّن  اأوغ��ل��و  داود  وغ��رد  دميوقراطيتنا”.  اإىل 
النظام  لروحية  “مناق�س  عمل  منا�سبهم  من  البلديات 
املتزايدة  الن���ت���ق���ادات  م��ن  ال��رغ��م  ال��دمي��وق��راط��ي«.ع��ل��ى 
ال��رتك��ي غ��ري متاأثر  الرئي�س  ي��ب��دو  ال��داخ��ل واخل����ارج،  يف 
�سد  والع�سي  امل��ي��اه  خ��راط��ي��م  ال�سرطة  ا�ستخدمت  ب��ه��ا. 
على قراره  ال�سارع اعرتا�ساً  اإىل  نزلوا  الذين  املتظاهرين 
400 �سخ�س وجرحت ثالثة  الأخري، فاعتقلت اأكرث من 
نواب من حزب ال�سعوب الدميوقراطي. مع ا�ستمرار تاآكل 
الدعم ال�سعبي للرئي�س الرتكي الإ�سالموي، يتكل اأردوغان 
�سبه  من  تبقى  ما  مدمراً  القا�سية  الأ�ساليب  على  بازدياد 

بدميقراطية �سناديق القرتاع يف تركيا.

لندن: ل تغيري يف دعم 
التفاق النووي مع ايران  

•• بياريت�س-اأ ف ب:

ال��وزراء اجلديد  رئي�س  اأن حكومة  اأم�س  بريطاين  دبلوما�سي  اأكد م�سدر 
اإي��ران، وذلك قبل  النووي مع  بوري�س جون�سون لن تغرّي دعمها لالتفاق 
يوم على انعقاد قمة جمموعة للدول ال�سبع الكربى التي يتوقع اأن يطرح 

فيها هذا امللف.
وقال امل�سوؤول الذي رف�س الك�سف عن ا�سمه “نحن من الداعمني الأقوياء” 
لالتفاق النووي املربم عام 2015. واأ�ساف “ل اأعتقد اأنكم �ستجدون اأي 

تغيري يف موقف احلكومة الربيطانية«.
الرئي�س الأمريكي  القمة حمادثات مع  اثناء  اأن يجري جون�سون  ويتوقع 

دونالد ترامب الذي ان�سحب من التفاق العام املا�سي.
امل�سوؤول  اأن  اإل  وجون�سون،  ترامب  بني  القوية  ال�سخ�سية  العالقة  ورغ��م 
التفاو�س  يف  بريطانيا  �ساعدت  الذي  النووي  التفاق  ان  قال  الربيطاين 
للتو�سل اإليه مهم ل�سمان عدم امتالك ايران ل�سالح نووي مطلقا. وتوؤكد 

اإيران اأن برناجمها �سلمي.
و�سرح امل�سوؤول “اأعتقد اأنه يف هذه الق�سية فاإن هناك توقعات باأننا �سنعقد 
من  موقفنا  ولكن  �سيتغري.  موقفنا  واأن  الأمريكي  الرئي�س  مع  اجتماعا 
اأخرى  اأفكار  الأمريكي  الرئي�س  لدى  كانت  اإذا  انه  معروف«.وقال  اإي��ران 
التفاق  ف��اإن  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  اأن��ه  م�سيفا  لها”  ن�ستمع  اأن  “ف�سي�سرنا 

النووي هو “اأف�سل و�سيلة” ملنع اإيران من حيازة �سالح نووي.
يراأ�س  ال��ذي  ماكرون،  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  يلتقي  اأن  املقرر  ومن 
ابتداء من اليوم ال�سبت قمة جمموعة ال�سبع التي ت�ستمر ثالثة اأيام، وزير 

اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف يف باري�س اجلمعة.
داخل  “خالفات حقيقية”  بوجود  الأرب��ع��اء  ت�سريحات  م��اك��رون يف  واق��ر 
جمموعة ال�سبع ب�ساأن اإيران، اإل اأنه قال اأنه “�سيحاول تقدمي اقرتاحات” 

يف حمادثاته مع ظريف.

تفوي�س  اأن  على  ين�س  الد�ستور 
رئي�س احلكومة �سالحياته لأحد 
�سورة  يف  يكون  احلكومة  اأع�ساء 
على  م�سددة  مهامه”  اأداء  تعذر 
لي�ست  الن��ت��خ��اب��ي��ة  “احلملة  اأن 

من مهام رئي�س احلكومة«.
   وتابعت “تعذر اداء املهام يكون 
اإرادة رئي�س احلكومة  خارجا عن 
بخروج  اأو  امل���ر����س  ب�����س��ب��ب  اإم�����ا 
خارج  مهمة  يف  احل��ك��وم��ة  رئي�س 
البالد ميار�س فيها اخت�سا�ساته 
يف  م��وج��ودا  ي��ك��ون  اأن  ميكنه  ول 

�سبتمرب وجترى   13 يوم  تنتهي 
ال�سابقة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

لأوانها يوم 51 �سبتمرب .
   وم���رج���ان ال���ذي اخ��ت��ري للناأي 
ب��الإدارة عن اأي توظيف كان، هو 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي حلزب 
ال�ساهد حتيا تون�س وكان من بني 
ال�ساهد  اإي��داع  خالل  احلا�سرين 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  تر�سحه 

ال�سابقة لأوانها.
   وعملية التفوي�س �سبق اأن لقت 
اأ�ساتذة  من  ع��دد  قبل  من  رف�سا 

بعودة اأربعة مرت�سحني اإىل �سباق 
النتخابات الرئا�سية.

لل�سباق  ب���ال���ع���ودة  وامل���ع���ن���ي���ون     
الن������ت������خ������اب������ي، ه�������م ال����ب����ح����ري 
براهم  وال�����س��ح��ب��ي  اجل���ال����س���ي 
ومروان بن عمر وحممد الهادي 

بن ح�سني.
املتحدثة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن     
با�سم الهيئة ح�سناء بن �سليماين 
التي  الأح��ك��ام  اإن  اجلمعة،  اأم�����س 
لن  الإداري�����ة،  املحكمة  اأ���س��درت��ه��ا 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى م��وع��د الإع�����الن عن 

   و�سيفتح تفوي�س ال�ساهد الباب 
بخ�سو�س  ج���دي���د  ج�����دل  اأم�������ام 
د�ستورية هذا القرار الذي مينحه 
ال��د���س��ت��ور ل��رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة يف 
البتة  ت��ت��ع��ل��ق  ل  ح����الت حم����ددة 

بالنكباب على حملة انتخابية.
   واأع����زى ي��و���س��ف ال�����س��اه��د قرار 
كرئي�س  ���س��الح��ي��ات��ه  ت��ف��وي�����س 
الوظيفة  وزي�����ر  اإىل  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ال��ع��م��وم��ي��ة ك���م���ال م����رج����ان اإىل 
خالل  الإدارة  حياد  على  حر�سه 
ف���رتة احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة التي 

تون�س«.
اأنها غري مقتنعة  اإىل     وا���س��ارت 
يو�سف  ق���دم���ه  ال�����ذي  ب��ال��ت��ربي��ر 
�سالحياته  ف��و���س  ب��اأن��ه  ال�ساهد 
بحملته  اع��ت��ن��ائ��ه  ب�سبب  مل��رج��ان 

النتخابية.
بال�ستحقاق  �سياق مت�سل     ويف 
الرئا�سي، اأّكد رئي�س الهيئة العليا 
بفون  نبيل  لالنتخابات  امل�ستقلة 
يف ت�سريح اأم�س اجلمعة، اأن هيئة 
النتخابات ا�ستاأنفت قرار املحكمة 
الإدارية ال�سادر اخلمي�س واملتعلق 

يف  راأوا  الذين  الد�ستور  القانون 
ق��راءات متت بطلب من الق�سبة 
لي�ست  النتخابات  امل�ساركة يف  اأن 
�سببا يعلل التفوي�س الذي مينحه 
رئي�س  ���س��ورة عجز  ال��د���س��ت��ور يف 

احلكومة عن القيام مبهامه.
اأ�ستاذة     ويف ه��ذا ال�سياق ع��ربت 
�سل�سبيل  ال���د����س���ت���وري  ال���ق���ان���ون 
بقرار  ت��ف��اج��ئ��ه��ا  ع���ن  ال��ق��ل��ي��ب��ي، 

رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد.
    ونقلت اإذاعة خا�سة حملية عن 
القليبي قولها “الف�سل 92 من 

اأن��ه اتخذ ه��ذا القرار  اإىل  واأ���س��ار 
يحرتم  اأن������ه  واإىل  ق���ن���اع���ة،  ع����ن 

موؤ�س�سات الدولة.
ال�ساهد ه��ذا، ي�سبح     وب��اإع��الن 
كمال مرجان ثالث رئي�س موؤقت 
منذ التطورات احلا�سلة على راأ�س 
ال�سلطة بوفاة رئي�س اجلمهورية 

الباجي قائد ال�سب�سي.
   وي�سغل حممد النا�سر من�سب 
ت��ف��وق عهدته  ل  م���وؤق���ت  رئ��ي�����س 
ح�سب الد�ستور 90 يوما، وتوىل 
ا�ستنادا اإىل ذلك نائبه عبد الفتاح 
مورو رئا�سة جمل�س نواب ال�سعب 
بالنيابة ب�سفة موقتة اأي�سا، وهو 
الت�سريعية  ع��ه��دت��ه  اأن��ه��ى  ال���ذي 

ر�سميا بوم 31 يوليو.

للمرت�سحني  النهائية  ال��ق��ائ��م��ة 
اأغ�سط�س   31 ي������وم  وامل������ق������رر 

اجلاري.
   واأو�سحت ح�سناء بن �سليماين 
الهيئة  اإن  اذاع�������ي،  ت�����س��ري��ح  يف 
الأحكام،  منطوق  على  �ستتطلع 
م��وؤك��دة اأن ن���زاع ال��رت���س��ح��ات هو 

نزاع مو�سوعي،
املرت�سحني  اإحل������اق  اأن  م��ب��ي��ن��ة   
الأربعة بالقائمة يكون بعد انتهاء 

الطعون.
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  وك��ان��ت     
اأعلنت عن قبول  لالنتخابات قد 
النتخابات  خلو�س  مر�سحا   26
ملفات  ورف�ست  املبكرة  الرئا�سية 

71 اآخرين.

ال�ساهد يفو�س �سالحياته ملرجان نبيل بافون الهيئة ا�ستاأنفت قرار املحكمة

- احلر�س على حياد الإدارة خالل فرتة احلملة النتخابية وراء قرار يو�شف ال�شاهد

ال�ساهد ُيفّو�ص �سالحياته ملرجان

تون�س: 3 روؤ�شاء ُموؤّقتني على راأ�س الدولة...!
•• الفجر - تون�س -خا�س

قانونيا  جـــدل  ــــارت  اأث مفاجئة  خــطــوة  يف     
و�سيا�سيا, اأعلن رئي�ص احلكومة التون�سية يو�سف 

الوظيفة  لوزير  �سالحياته  فو�ص  اأنه  ال�ساهد, 
رئي�ص  �سلطات  ملمار�سة  مرجان  كمال  العمومية 

احلكومة موؤقتا.
   وبرر ال�ساهد �سبب عدم ا�ستقالته من من�سبه 

يف  الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحه  اعــالن  بعد 
الكلمة التي توجه بها اإىل ال�سعب قائال “ح�سب 
الد�ستور ا�ستقالة رئي�ص احلكومة تعني ا�ستقالة 
كل احلكومة, ومن باب امل�سوؤولية غري م�سموح يل 

اأن اأعطل م�سالح الدولة ودواليبها.. ولغلق باب 
اأعلن  الدولة,  اأجهزة  ا�ستعمال  حول  التاأويالت 
اأين قررت تفوي�ص �سالحياتي اإىل كمال مرجان 

حتى اآخر يوم من احلملة النتخابية«.

- رئي�س احلكومة املوؤقت هو رئي�س املجل�س 
الوطني حلزب ال�شاهد

- هيئة النتخابات ت�شتاأنف قرار املحكمة الإدارية 
اإعادة 4 مرت�شحني ل�شباق الرئا�شية املبكرة
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عربي ودويل

»هام�ص للمناورة«
اتفاق، واتفاق جيد”،  اإىل  التو�سل  اأن��ه ميكننا  اتفاقا، واأعتقد  »اأري��د     
رغ��م نربته  ال��ذي،  م��اك��رون.  اإميانويل  بوري�س جون�سون خماطبا  ك��رر 

الت�ساحلية اأكرث من ال�سابق، بقي متم�سكا مبوقفه.
اأمر  “العثور على  باإمكانية  يوؤمن  اأن��ه  الفرن�سي  الرئي�س  اأك��د      ولئن 

فانه كان ع�سية اللقاء �سديد الو�سوح: ذكي”، 
اق��رتح��ه��ا الربيطانيون  ال��ت��ي  ال�����س��روط  ب�����س��اأن  ال��ت��ف��او���س  اإع����ادة  “اإن   
لي�ست خياًرا قائما، وهذا ما اأكده دائًما بو�سوح كبري “مفاو�س الحتاد 

الأوروبي، مي�سيل بارنييه«.
الذي  للخط  قيا�سا  م��ن��اورة  “هام�س  جون�سون  ميلك  ال��واق��ع، ل  يف     
يقول اأوريلني اأنطوان. وقبل ع�سرة اأ�سابيع من املوعد النهائي،  ر�سمه”، 
“احللول  عن  بعيًدا  مواقفه،  خلف  ويتمرت�س  مواقعه  يف  كّل  يتخندق 

الو�سطى” الكبرية التي كان بوري�س جون�سون ياأمل فيها.
    ويبدو اأن املحادثات بني بروك�سل ولندن و�سلت اإىل طريق م�سدودة، 

اإيرلندا و�سالمة ال�سوق املوحدة. 

»عر�ص كاذب«
   معار�س �سر�س ل�سبكة الأمان، اأكد جون�سون، اإن هناك “حلول تقنية 
متاحة ب�سهولة” حلل امل�سكلة الأيرلندية ال�سائكة، دون اإثبات جدواها 
بوري�س  ي��زع��م  ي��ول��ي��و،  يف  ال�سلطة  توليه  و”منذ  جت�سيمها.  وكيفية 

جون�سون اأنه م�ستعد للتفاو�س”، 
اىل  املتحدة  ’اململكة  كتاب  يف  امل�ساركة  املوؤلفة  �سنابر،  بولني  تقول  كما 
واأ�ستاذة احل�سارة الربيطانية يف جامعة  اأين؟ الربيك�سيت وما بعده’، 
كاذب  عر�س  جم��رد  ه��ذا  العملية،  املمار�سة  يف  لكن  ال�سوربون-نوفيل، 
للتفاو�س. اإنه يريد ان يتم التخلي عن فكرة �سبكة المان، وهو اأمر ل 
ميكن ت�سوره بالن�سبة لالأوروبيني: بب�ساطة ل يوجد حل ل�ستبدالها.. 

اإنه حقيقة حوار ال�سم«.
   ويف ر�سالة علنية وجهها الثالثاء اإىل رئي�س املجل�س الأوروبي، دونالد 

الرئي�سة  العقبة  وتظل  للربيك�سيت.  الطرفني  مفهوم  يتعار�س  حيث 
وتق�سي  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  بها  تنادي  التي  ه��ذه  الأم���ان:  �سبكة  هي 
ببقاء اململكة املتحدة باأكملها يف “منطقة جمركية واحدة” مع الحتاد 

الأوروبي. 
واإيرلندا  ايرلندا  املادية بني جمهورية  احل��دود  ع��ودة  والهدف: جتنب 

ال�سمالية، من اأجل احلفاظ على اتفاقات ال�سالم لعام 1998.
     مت التن�سي�س على هذه الآلية يف التفاق املربم يف نوفمرب 2018 
م�������اي،  ترييزا  جون�سون،  �سل�������ف  قب������ل  من  الأوروب���ي  الحت��������اد  مع 
الربمل�����ان  ق����بل  رف�سه ثالث مرات من  ال�سهري مت  التفاق  اأن هذا  اإل 

الربيط�������اين.
   »لقد تفاو�س الحت��اد الأوروب��ي طويال مع اململكة املتحدة للح�سول 
اأمام  م��اك��رون جم��ددا اخلمي�س  اإمي��ان��وي��ل  اأك��د  الن�سحاب،  ات��ف��اق  على 
رئي�س الوزراء الربيطاين، والعنا�سر الرئي�سة لهذا التفاق، مثل “باك 
اأ�سا�س للحفاظ على ال�ستقرار يف  �سبكة الأم��ان، هي �سمانات  �ستوب” 

تا�سك، اعترب رئي�س الوزراء الربيطاين �سبكة المان “غري دميقراطية”. 
ويرى بوري�س جون�سون، املدافع دائًما عن بريك�سيت باأي ثمن، يف تلك 
مبجرد  البالد،  �ستجرب  املتحدة  اململكة  ل�سيادة  حمتملة  خ�سارة  اللية 
“ الذين  الأوروب��ي��ة.  التجارة  لقواعد  المتثال  على  الطالق،  تكري�س 
الواقع  يف  يدعمون  واقعي،  بديل  تقدمي  دون  الم��ان  �سبكة  يعار�سون 

رّد عليه تا�سك. ا�ستعادة احلدود، حتى لو مل يعرتفوا بذلك”، 
جمموعة  بعد  بياريتز،  يف  الأح��د  املو�سوع  ا  اأي�سً الرجالن  �سيناق�س     
بوري�س  ال�سرب  ب��ف��ارغ  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ينتظر  حيث  قمة  ال�سبع. 
جون�سون، للتفاو�س ب�ساأن اتفاقية جتارة حرة م�ستقبلية. وهذا يف �سوء 
بقوة وحما�س،  ترامب  دونالد  يوؤيده  الف��ق،  يلوح يف  بريك�سيت مت�سدد 
لكنه �سيغرق اململكة املتحدة يف و�سع اقت�سادي �سعب طيلة �سهور وحتى 

�سنوات.
-----------------------------------------------------

عن ليبريا�سيون

ماكرون.. نعم لكن..

بارنييه.. الحتاد الوروبي لن يتفاو�س جمددا

بوري�س يخطب وّد مريكل

دونالد ترامب على اخلط..

- الربيك�شيت املت�شدد بات اأقرب من اأي وقت م�شى، وجميع عنا�شره املو�شوعية موجودة

- الربيك�شيت دون اتفاق، �شيغرق اململكة املتحدة يف و�شع اقت�شادي �شعب طيلة �شهور وحتى �شنوات

يدور يف حلقة مفرغة:

بوري�س جون�شون يتجه اإىل »بريك�شيت مت�شدد«...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

الحتاد  من  اخلروج  اأي  مت�سدد”,  “بريك�سيت  فر�ص  اإن 
تنباأ  مليون”,  على  “واحد  هي  اتفاق,  دون  الأوروبـــي 
بوري�ص جون�سون يف 29 يونيو عندما كان مرت�سحا لقيادة 
حزب املحافظني.  مع ذلك, يبدو اأن “عدم التفاق” بات 

املو�سوعية  العنا�سر  “جميع  م�سى.  وقت  اأي  من  اأقرب 
العام  القانون  اأ�ستاذ  اأنطوان,  اأوريلني  يالحظ  موجودة, 
مر�سد  ومــديــر  اإتــيــان,  �سانت  يف  مونيه  جــان  بجامعة 
بوري�ص  وت�سلم  اخلـــروج,  موعد  فتاأجيل  بريك�سيت. 
فرن�سا,  يف  جمارك  اعــوان  وانتداب  ال�سلطة,  جون�سون 
يعني  بروك�سل:  يف  الربيطانيني  املوظفني  وا�ستدعاء 

وجود ا�ستعدادات من هذا اجلانب اأو ذاك«.    قبل يومني 
يف  امل�ساركني  من  �سيكون  التي  ال�سبع  جمموعة  قمة  من 
اإ�سغالها, كان لرئي�ص الوزراء الربيطاين لقاء, اخلمي�ص, 
لأجنيال  زيــارتــه  ــر  اإث باري�ص,  يف  الفرن�سي  بالرئي�ص 
اإىل  ــرية  الخ هــذه  اأملحت  وقــد  بيوم,  ذلــك  قبل  مريكل 
الثالثني  “خالل  اتفاق جديد  ب�ساأن  مفاو�سات حمتملة 

يوًما القادمة”. وامام اإميانويل ماكرون, حاول امل�ستاأجر 
اجلديد لـ 10 داونينغ �سرتيت, مرة اأخرى, فر�ص روؤيته 
للمملكة املتحدة والربيك�سيت, التي كّررها اىل حّد امللل 
على تويرت: “�سنرتك الحتاد الأوروبي يف 31 اأكتوبر, 
فيه  يطيب  العامل  يف  بلد  اأف�سل  البلد,  هذا  من  وجنعل 

العي�ص”, قال الأربعاء على ال�سبكة الجتماعية 

- املحادثات بني بروك�شل ولندن يف طريق م�شدودة، حيث 
يتعار�س مفهوم الطرفني للربيك�شيت

- تظل العقبة الرئي�شة هي �شبكة الأمان التي يرى جون�شون 
اأنها مت�س من ال�شيادة الربيطانية

�شغوط دولية على بول�شونارو ب�شبب حرائق الأمازون  
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

دعت الأمم املتحدة وفرن�سا باإحلاح الرئي�س الربازيلي جاير بول�سونارو اإىل 
التحرك حلماية غابات الأمازون التي تنت�سر احلرائق فيها ب�سرعة بينما 

تتزايد الدعوات اإىل اإنقاذ “رئة الأر�س«.
واتهم الرئي�س الربازيلي اميانويل ماكرون بالعمل “بعقلية ا�ستعمارية”، 
يف  ال�سبع  جمموعة  ق��ادة  م��ع  �سيبحث  اأن��ه  الفرن�سي  الرئي�س  اأك��د  بعدما 

قمتهم يف بياريت�س ق�سية حرائق الغابات يف الأمازون.
ويف تغريدتني متتاليتني، اتهم بول�سونارو ماكرون “بتحويل ق�سية داخلية 
يف الربازيل واأربع دول اأخرى يف الأمازون اإىل اأداة لتحقيق مكا�سب �سيا�سية 

�سخ�سية باأ�سلوب م�سوق ل ي�ساهم يف حل امل�سكلة«.
اإىل  ا�ستنادا  الربازيلية منفتحة علىى احلوار  “احلكومة  اأن  اأكد  وبعدما 

قال الرئي�س الربازيلي اإن “اقرتاح  وقائع مو�سوعية والحرتام املتبادل”، 
الرئي�س الفرن�سي باأن تتم مناق�سة ق�سية الأم��ازون خالل قمة جمموعة 
ا�ستعمارية ل مكان لها  املنطقة ينم عن عقلية  ال�سبع بدون م�ساركة دول 
م�ساء  اأزم��ة  اجتماع  يف  بول�سونارو  والع�سرين«.و�سارك  احل��ادي  القرن  يف 
الذين  البيئة  املدافعني عن  برازيليا. وكان قد هاجم جمددا  اخلمي�س يف 
العام  الأم��ني  العامل.واأطلق  اأنحاء  جميع  يف  اجلمعة  تظاهرات  اإىل  دع��وا 
لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س عرب موقع تويرت، حملة النداءات لإنقاذ 
الأمازون، معربا عن “القلق العميق” من احلرائق يف اأكرب غابة ا�ستوائية 

يف العامل يقع �ستون باملئة منها يف الربازيل.
اأ�سرار  تلحق  اأن  حتّمل  ميكننا  ل  عاملية،  مناخية  اأزم���ة  خ�سم  “يف  وق��ال 
مب�سدر رئي�سي لالأوك�سيجني والتنّوع البيئي”، وطالب ب”حماية” غابات 
الأمازون.بعيد ذلك، اأعلن ماكرون م�ساء اخلمي�س اأّن احلرائق يف الأمازون 

ودعا اإىل مناق�سة “هذه امل�ساألة امللحة” بني اأع�ساء  متّثل “اأزمة دولية”، 
جمموعة ال�سبع خالل القمة يف بياريت�س يف نهاية هذا الأ�سبوع.

وكتب الرئي�س الفرن�سي يف تغريدة “بيتنا يحرتق، فعليا. غابات الأمازون 
كوكبنا  على  الأوك�سيجني  منن  باملئة  ع�سرين  تنتج  التي  الرئة  املطرية، 
واأ�ساف “انها اأزمة دولية” داعيا الدول الأع�ساء يف جمموعة  حترتق”. 

ال�سبع، اإىل “مناق�سة هذه الق�سية الطارئة امللحة بعد يومني«.
واأط��ل��ق��ت ن�����داءات م��ن اأج����ل الأم������ازون يف ال��و���س��ط ال��ري��ا���س��ي ح��ي��ث ن�سر 
ل  منطقة  يف   2013 يف  التقطت  �سورة  تويرت  على  رونالدو  كري�ستيانو 

تقع يف الأمازون، ح�سب �سحافيي تق�سي احلقائق يف وكالة فران�س بر�س.
التي  م��ادون��ا  الأم��ريك��ي��ة  املغنية  وخ�سو�سا  الفني  ال��و���س��ط  م��ن  وك��ذل��ك، 
“الرئي�س  اأرفقتها بتعليق   1989 اإىل  ان�ستاغرام �سورة تعود  ن�سرت على 

بول�سونارو، نرجو اأن تعدلوا �سيا�ستكم. يجب اأن ن�ستيقظ«.



السبت    24   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12713  
Saturday   24   August   2019  -  Issue No   1271312

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 927 ل�شنة 2017    
اىل املحكوم عليه / فينود ماثيو 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )2٥393( درهم بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %7 

من تاريخ املطالبة يف 2٠1٥/1٠/11 حتى متام ال�سداد. 
ل�سالح املحكوم له/�سركة فاريتي لالدوات احلديدية - ذ م م 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   1٥ خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ميربميي�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م 
العنوان : مكتب رقم )8٠1( ملك احمد �سعيد عبداهلل �سامل باحلب - بردبي - الرب�ساء 
الأوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 6٥6666 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1٠79٥1٥ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2٠19/8/8 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
2٠19/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام 
الأن�ساري لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 1 - 29٠3 ملك �سمو ال�سيخ هزاع 
بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 29٥٥٥82-٠4 فاك�س : 
29٥٥٥98-٠4  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الأن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1 - 29٠3 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال 
  ٠4-29٥٥٥98  : فاك�س   ٠4-29٥٥٥82  : هاتف   - الأول  التجاري  املركز   - نهيان 
امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
املذكور اأعاله لت�سفية ميربميي�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2٠19/8/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2٠19/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ايزي كليك للتقنية - �ص ذ م م   
�سيف  �سعيد  مهري  ملك   17 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان    639334 ال��رخ�����س��ة:  رق��م 
امل��زروع��ي - دي��رة - خ��ريان - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حم��دودة رقم 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1٠71٠4٠  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )1٥( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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يف الدعوى رقم 2019/1009 جتاري كلي - دبي

: دبي  اب كوركاين  )العنوان  دار  م  2-�سريو�س  م  ذ  تك�سا�س لند فا�سن - �س  املدعى عليهم / 1- 
- دي��رة - نايف - ال�سبخه - �سارع رق��م 1٠9 ، �سكه رق��م 1٠ - مكتب رق��م 1 ملك حممد قرقا�س - 
ت/٠42222218  ف/ ٠4229٠٠٠٠/ متحرك ٠٥٠٥89٠٠٠٠ - �س ب 1٥13٠ رقم مكاين 291189٥926  

3( تك�سا�س لند للتجارة العامة - �س ذ م م  4( بهروز �ساري خان كوركاين 
A- مبنى رقم 1٥2 - بالقرب  )العنوان : دبي - ديرة - �سارع نايف - �سكة النخيل - �سارع رقم 2 
- ت: ٠422٥٠٠٠٠/٠42222218  لل�سرافة - حمل ملك عبدالعزيز عبداهلل جعفر  دبي  من  مركز 
ف :- ٠42222283/٠42222283 مكاين 2916796112( - يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر 
امل��دون ادن��اه وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سره من ظهر يوم اخلمي�س  مبكتب اخلبري امل�سريف  
ايران.  ملي  بنك  قبل  من  عليكم  املرفوعة  الدعوى  يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك   2٠19/8/29 املوافق 
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
الطاير  بجانب   -  ٠٥٠6٥16٠92  : رق��م  متحرك  هاتف   -  ٠42833622  : رق��م  فاك�س   -  ٠4283٠1٠٠

لل�سيارات - القرهود / دبي
اخلبري امل�شريف / حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
يف  الدعوى 2019/409 جتاري كلي 

�سد املدعي عليهم/ براتيك للتجارة العامة )�س ذ م م(/ �ساكيت جينتال �سوبا�س جيندال/ �سوبا�س 
�ساند جورا لل جندال / انكور جيندال تيجندير موهن جندار 

البتدائية حتت  دب��ي  دع��وى مقامة �سدكم مبحكمة  ان هناك  - مب��ا  ب���رودا   بنك   : م��ن  املقامة 
املذكورة  الدعوى  ندبنا خبريا م�سرفيا يف  انه مت  ، وحيث  الدعوى رقم 2٠19/4٠9 جتاري كلي 
 ، اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س اعمال اخلربة امام املحاكم 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
املو�سح ادناه وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2٠19/8/29 يف متام ال�ساعة 12.٠٠ ظهرا ، ويرجى منكم 

اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع.  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2٥27888-٠4   فاك�س : ٠4-2698876 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اجتماع خربة
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

 اعـــــــالن    
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2٠19/8/21 

اإماراتي اجلن�سية - بطاقة هوية  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/في�سل عبداهلل �سعيد را�سد احلمودي - 
رقم )7841982981٥817٥( وب�سفته مالك/احل�سن لالإ�ست�سارات الهند�سية - رخ�سة مهنية رقم )٥6٥431( 
ا�ست�سارات هند�سية فئة رابعة  �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية - فرع دبا احل�سن ون�ساطه التجاري : 
اخت�سا�س�س مباين باأنه تنازل عن ح�سته يف /احل�سن لال�ست�سارات الهند�سية والبالغة 1٠٠% وذلك لل�سيد/
حممود حمدان علي دهي�س - م�سري اجلن�سية - هوية رقم 784197٥39٥39٠86مع تغيري ال�سكل القانوين من 
موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات حملي ، ليبقى املتنازل نف�سه ال�سيد/في�سل عبداهلل �سعيد را�سد احلمودي 
اإماراتي اجلن�سية - بطاقة هوية رقم )7841982981٥817٥( وكيل خدمات حملي. وللمتنازل اليه مطلق   -
احلرية يف الت�سرف يف ح�سته امل�سار اليها اعاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه وعمال لن�س 
املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن  وال�ست�ستكمل الجراءات القانونية.

الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن االحتادية االبتدائية  

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن االبتدائية   

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ 
على  الت�سديق  وط��ل��ب  الإم����ارات   : اجلن�سية   ، امل��ر���س��دي  علي  را���س��د  �سليمان  علي 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 1٠٠% يف ال�سم التجاري موؤ�س�سة الريان 
للدعاية والإع��الن ، ن�ساط الرخ�سة دعاية واإع��الن ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم ٥1٠72٥ ال�سادر بتاريخ 2٠٠1/8/26 يف 
دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ اأحمد عمر عبداهلل عمر النقبي 
- اجلن�سية : الإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اإعالن بالن�شر للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 

الدعوى رقم 2019/1135  الدائرة العمالية اجلزئية 
اىل املدعى عليه / ال�سقر البي�س ملقاولت ال�سيانة العامة - ومن ميثلها قانونيا 

نعلمك بان املدعي / ف�سل الهي ف�سل ربي - باك�ستاين اجلن�سية 
يف الدعوى رقم 2٠19/113٥ الدائرة العمالية اجلزئية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� : 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ )11.٠4٠( درهم مع الفائدة بواقع 12% �سنويا من تاريخ  ال��زام املدعي عليه بان 
املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه بت�سليم املدعي جواز �سفر وتذكرة الطريان واإلغاء 
اإقامته والزامه بدفع كافة الر�سوم وامل�ساريف.  لذا انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم 
4 مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية بتاريخ 2٠19/9/1 يف متام ال�ساعة 3.3٠ م�ساء ، وذلك لالإجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم 

فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم. حتريرا يف 2٠19/8/18 
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية   
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 977
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدال�سالم تالوكدار معن ميا تالوكدار - بنغالدي�س اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن جزء من ح�سته البالغة ٥٠ %  من كامل ح�سته البالغة )1٠٠%( وذلك اىل ال�سيد/ رومان 
مياه �سودهوري عبداحلاي �سودهوري - بنغالدي�س اجلن�سية ويرغب ال�سيد/ عبد ال�سالم تالوكدار معن 
ميا تالوكدار - بنغالدي�س اجلن�سية يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته )٥٠%( من كامل ح�سته البالغة 
)1٠٠%( وذلك اىل ال�سيد/ �ساه م�ستفي�س الرحمن �ساه لطف الرحمن - بنغالدي�س اجلن�سية يف الرخ�سة 
با�سم )املفلح لكوي املالب�س( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )217477(. تعديالت اخرى 

: تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �سراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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 12713 بتاريخ 2019/8/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 968
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سامباث ثو�سارا ايرب ا�سينغ اجي دون - �سريلنكي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 1٠٠%  وذلك اىل ال�سيد/ 
�سوات  )ق�سر  امل�سماة  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندية   - جماور  جاويد  نيلوفر 

ل�سيانة ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )٥64139( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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 12713 بتاريخ 2019/8/24   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 966

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ كيلوت عبداهلل مو�سى مو�سى تايكاندي كيلوت - هندي 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %1٠٠ البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
ميتا�س كيزاكي فاداكي �ساليل - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )كافترييا احلمرية( 

والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )٥33246( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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 12713 بتاريخ 2019/8/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 978
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ هناء ه�سام ال�سيد حممد - م�سر اجلن�سية ترغب 
ابراهيم  ال�سيد/ وائل  البالغة 1٠٠%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�ستها  يف 
علي فار�س - م�سر اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )خمبز ال�سفوة( والتي تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )72287٠(  تعديالت اخرى : ل يوجد 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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 12713 بتاريخ 2019/8/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 97٠
ال�سيدة/ ماجده حمرو�س احمد �سديد - م�سر اجلن�سية يرغب  ليكن معلوما للجميع بان 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 1٠٠%  ح�سة اىل ال�سيد/ احمد علي احمد �سالح 
احلمادي - الإمارات اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية : ال�سكندرية لطباعة وت�سوير امل�ستندات - 
ترخي�س رقم )٥٠٠123( - تعديالت اخرى : حيث مت تنازل مالكه الرخ�سة لخر وان�سحاب 
وكيل خدمات وحتويل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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 12713 بتاريخ 2019/8/24   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 972

اإماراتي   - املهريي  ابراهيم  حممد  عبيد  فا�سل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 1٠٠%  اىل ال�سيد/ مريون 
حممد  ال�سيد/  واىل   )%1٠( بن�سبة  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - �سيل  �ساندرا  �سانا  �سيل 
مامون مياه حممد �سراج مياه - بنغالدي�س اجلن�سية بن�سبة )9٠%( يف )�سالون �سماء 
عوايف للحالقة( مبوجب رخ�سة رقم )766641(  تعديالت : مت تغيري ال�سكل القانوين 

من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 974
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عزمي مريزا - الهند اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
ال�سيد/ �ساهد ريا�س �سيخ حممد ريا�س -  البالغة 1٠٠%  وذلك اىل  عن كامل ح�سته 
باك�ستان اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة )كافيرتيا الكباب اللذيذ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )767279( رقم  رخ�سة  مبوجب 

تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠13 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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 12713 بتاريخ 2019/8/24   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
�شادر من حمكمة ال�شارقة االإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/3047 جتاري كلي 

املرفوعة من املدعي/ مادو مالتي وايرز بروديكتز - �س م ح 
�سد املدعي عليه / عمون لتجارة املعادن 

 نعلمك بانه قد �سدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�سار اليها ق�سي بالآتي :
مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدي  بالزام  اأول  املحكمة  حكمت 
املطالبة  تاريخ  من   %٥ بواقع  التاأخريية  وفوائده  درهم   3.3٥٠.٠٠٠
درهم  الف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية 

مقابل اتعاب املحاماة.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
�شادر من حمكمة ال�شارقة االإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم جتاري )كلي( 2019/649

املرفوعة من املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع 
�سد املدعي عليه / خالد عبداهلل عمر حم�سن الكاف 

نعلمك بانه قد �سدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�سار اليها ق�سي بالآتي : 
للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
مبلغا وقدره مليونان ومائتان وثمانية وثمانون الفا و�سبعمائة و�ستة وثمانون 
التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  ٥% من  بن�سبة  فائدة  مع  فل�سا 
والزمته بالر�سوم وامل�ساروفات وخم�سمائة مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابال 

لال�ستئناف خالل املدة القانونية. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2018/186 تنفيذ مدين
طالب التنفيذ: ح�سني بن �سعيد بن ح�سني اآل م�سيط - عنوانه : خارج ال�سعودية - جدة - وعنوانه املختار - اإمارة 

دبي - بردبي - �سارع الأبراج - مبنى بلو باي - الدور الرابع - مكتب 402 - منطقة اخلليج التجاري 
املنفذ �سده : كيان لال�ستثمار والتطوير العقاري )�س ذ م م( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى 

بناية مركز كيان لالعمال - �سقة 1202 - تيكوم - ا�سفل البناية مطعم �سب واي ومقهي لغوفروت 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/8/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
1958.64 مرت مربع -  79 - املنطقة : الرب�ساء جنوب اخلام�سة - امل�ساحة :  قطعة ار�س ف�ساء - رقم الر���س 

املقدرة ب��� )6.324.781( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

اعالن بيع  عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم 2018/186 تنفيذ مدين

طالب التنفيذ: ح�سني بن �سعيد بن ح�سني اآل م�سيط - عنوانه : خارج ال�سعودية - جدة - وعنوانه املختار - اإمارة 
دبي - بردبي - �سارع الأبراج - مبنى بلو باي - الدور الرابع - مكتب 402 - منطقة اخلليج التجاري 

املنفذ �سده : كيان لال�ستثمار والتطوير العقاري )�س ذ م م( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى 
بناية مركز كيان لالعمال - �سقة 1202 - تيكوم - ا�سفل البناية مطعم �سب واي ومقهي لغوفروت 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/8/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
1958.64 مرت مربع -  79 - املنطقة : الرب�ساء جنوب اخلام�سة - امل�ساحة :  قطعة ار�س ف�ساء - رقم الر���س 

املقدرة ب��� )6.324.781( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6120(

املنذر : دانيل اوركت�سيو 
املنذر اليه : القطب ملقاولت البناء )ذ م م(

وميثلها مديرها ال�سيد/ حممد عبدالروؤوف كامل حممد 
املو�ســـــوع

يكلف املنذر - املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )17٠٠٠٠ درهم( والفائدة القانونية 
هذا  ا�ستالمه  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  اق�ساها  مدة  خالل   ، التام  ال�سداد  حتى   %12 بواقع 
حقه  ل��ه  حتفظ  ال��ت��ي  القانونية  الإج�����راءات  ك��اف��ة  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الإن����ذار 
وا�ست�سدار امر الأداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن اأي عطل او �سرر تعر�س له املنذر 

مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6133(

املنذر : بنك امل�سرق - �س م ح 
املنذر اليه : هيتي�س كمار جينوبهاى ميهتا 

بهذا ن�سدر لكم هذا الإن��ذار القانوين ل�سداد مبلغ )2.٠٠٠.٠٠٠( درهم مبوجب 
اتفاقية الرهن املربمة بتاريخ 2٠1٥/1/14 فيما يتعلق بالعقار التايل : قطعة رقم 
1٠69 ، الثنية اخلام�سة ، برج فورت�سن اإكزيكيوتيف ، العقار رقم 7٠2 ، الطابق رقم 
7 ، ومنهلكم ثالثون )3٠( يوما من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ل�سداد املبلغ امل�ستحق ، 
واإل �سنمار�س حقوقنا يف اإنفاذ احكام اتفاقيات الرهن العقاري ولن يتحمل البنك 

اأي م�سوؤولية عن اأي تبعات ترتتب على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6134(

املنذر : باب احلارة لتجارة الزجاج والملونيوم - ذ م م 
املنذر اليه : ا�س يو بي لعمال اللو منيوم والزجاج - �س ذ م م 

درهم   )4٠982.21( مبلغ  ب��اداء  وتكلفها  اليها  املنذر  على  تنبه  امل��ن��ذرة  ان 
والفائدة  وع�سرون  وواح��د  دره��م  وثمانون  اثنان  وت�سعمائة  ال��ف  اربعني 
من  بذمتها  تر�سد  عما   ، ال��ت��ام  ال�سداد  حتى   2٠18/4/2٥ ت��اري��خ  م��ن   %9
م�ستحقات بذمتها وكلفتها باداء املبلغ خالل خم�سة ايام من تاريخه واإل 

�ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ الإجراءات  القانونية �سد املنذر اليها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6133(

املنذر : بنك امل�سرق - �س م ح 
املنذر اليه : هيتي�س كمار جينوبهاى ميهتا 

بهذا ن�سدر لكم هذا الإن��ذار القانوين ل�سداد مبلغ )2.٠٠٠.٠٠٠( درهم مبوجب 
اتفاقية الرهن املربمة بتاريخ 2٠1٥/1/14 فيما يتعلق بالعقار التايل : القطعة 
رقم 1٠69 ، الثنية اخلام�سة ، برج فورت�سن اإكزيكيوتيف ، العقار رقم 22٠6 الطابق 
املبلغ  ل�سداد  الإن��ذار  ن�سر هذا  تاريخ  يوما من  ، ومنهلكم ثالثون )3٠(   22 رقم 
ولن  العقاري  الرهن  اتفاقيات  احكام  اإنفاذ  يف  حقوقنا  �سنمار�س  واإل   ، امل�ستحق 

يتحمل البنك اأي م�سوؤولية عن اأي تبعات ترتتب على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

وا�شنطن تدعو اوتاوا 
لإعادة دواع�شها من �شوريا   

•• اوتاوا-اأ ف ب:

دعا وزير اخلارجية الأمريكي مايك 
اإع��ادة املتطرفني  اإىل  اأوت��اوا  بومبيو 
ال��ك��ن��دي��ني امل��ع��ت��ق��ل��ني يف ���س��وري��ا يف 
ترودو  جا�سنت  حكومة  اأعلنت  حني 
موؤخرا اأنها لن تتدخل للم�ساهمة يف 

عودة “ جاك«.
قناة  م��ع  مقابلة  يف  بومبيو  واأع��ل��ن 
زيارة  العامة خالل  �سي”  بي  “�سي 
لوت����اوا “كنا يف غ��اي��ة ال��و���س��وح مع 
احلكومة الكندية. نود اأن ي�ستعيدوا 

رعاياهم«.
بلد  كل  ي�ستعيد  اأن  “نريد  واأ���س��اف 
رعاياه” امل�سجونني حاليا يف �سوريا 
تنظيم  ���س��ف��وف  يف  ق��ات��ل��وا  اأن  ب��ع��د 
“من  اأن���ه  داع�����س الإره���اب���ي معتربا 
وتاأتي  بذلك”.  ال��ق��ي��ام  ال�����س��روري 
على  يومني  بعد  الت�سريحات  ه��ذه 
اع���الن وزي���ر الأم����ن ال��ع��ام الكندي 
تنوي  ل  حكومته  اأن  غ��ودي��ل  رال���ف 
امل�����س��ج��ون يف  م�����س��اع��دة ج���اك ليت�س 
تنظيم  اإىل  الن�����س��م��ام  ب��ع��د  ���س��وري��ا 
داع�����س الإره���اب���ي، ل��ل��ع��ودة اإىل كندا 
الربيطاين  ف���ي���ه���ا.وه���ذا  ل��ي��ح��اك��م 
العمر”  م��ن  ال�24  ال��ب��ال��غ  ال��ك��ن��دي 
م�سجون حاليا لدى القوات  جاك” 
 .2017 يف  اأ�سرته  اأن  بعد  الكردية 
واأ�����س����ق����ط����ت ل����ن����دن ع����ن����ه م����وؤخ����را 
الربيطانية وبات م�سريه  اجلن�سية 

حاليا باأيدي احلكومة الكندية.
“لي�س  ال����ك����ن����دي  ال������وزي������ر  وق��������ال 
عودته  لت�سهيل  واج����ب  اأي  ل��دي��ن��ا 
ول ن��ن��وي ب��ت��ات��ا ت�����س��ه��ي��ل ع���ودت���ه«.
�سد  “ا�سر  م���ن���ظ���م���ة  وب���ح�������س���ب 
احلكومية  غري  العنيف”  التطرف 
الدميوقراطية  �سوريا  ق��وات  تعتقل 
املدعوم  ال��ع��رب��ي  ال��ك��ردي  التحالف 
م���ن وا���س��ن��ط��ن ال����ذي ق��ات��ل تنظيم 
األف   12 كنديا.وهناك   25 داع�س، 
ام��راأة و8  اآلف  اأربعة  اأجنبي بينهم 
اآلف طفل يف خميمات قوات �سوريا 
الدميوقراطية يف �سمال �سرق �سوريا 

يخ�سعون حلرا�سة م�سددة.

•• وا�شنطن-وكاالت:

تو�سيف  اأّن  جونَدف  براين  ال�سيا�سي  الكاتب  راأى 
الإعالمية  لل�سبكات  حم��ف��وظ  ال��زائ��ف��ة  الأخ���ب���ار 
اأي�ساً  لكن ميكن  اأمريكا،  ال�سحف يف  اأب��رز  وبع�س 
النتخابات  ال��راأي حول  ا�ستطالعات  تطبيقه على 
الرئا�سية املقبلة. ويذكر يف موقع “اأمريكان ثينكر” 
توقعت  ال��راأي  ا�ستطالعات  �سركات  العديد من  اأّن 
فوز هيالري كلينتون �سنة 2016 بفارق كبري على 
ترامب. واأبلغت �سحيفة “نيويورك تاميز” قراءها 
يوم النتخابات يف 8 نوفمرب “ت�سرين الثاين” اأّن 
احتمال فوز كلينتون بال�سباق الرئا�سي هو 85%. 
مل يكن م�ستطلعو الراأي على خطاأ وح�سب بل كانوا 
يف حالة اإنكار �سديد لالأحداث التي تك�سفت اأمامهم 
ميدانياً. كان معظم م�ستطلعي الراأي خمطئني �سنة 
الأقرب  كان  را�سمو�سن  �سركة  توقع  لكّن   ،2016
م�ستطلعي  اأّن  اإىل  ج��ون��دف  واأ���س��ار  النتيجة.  اإىل 
الراأي حالياً مل يتعلموا من اأخطائهم ال�سابقة وفقاً 
ملا تظهره بع�س الإح�ساءات الأخرية. منذ اأيام عدة، 
“ا�ستطالع  عنوان:  الإعالمية  ال�سبكات  يف  انت�سر 
اأم��ام وورن،  راأي فوك�س نيوز يظهر ترامب خا�سراً 
�ساندرز وهاري�س”. ي�سيف الكاتب: “هذا كل �سيء، 
اإذاً، انتهى ال�سباق. الر�سالة اإىل موؤيدي ترامب هو 
اأمريكا  ’اجلعوا  الياأ�س وترك قبعات  ال�ست�سالم يف 

عظيمة جمدداً’ يف اخلزانة«.

اخلطاأ الأول يف املنهجية
يو�سح جوندف اأّن فوك�س نيوز مل تنفذ ال�ستطالع 
بل طلبته من �سركة براون لالأبحاث كما هو مذكور 

يف منهجية ال�ستطالع. وترتبط قيمة ا�ستطالعات 
الراأي بقيمة عيناتها. م�سح ا�ستطالع فوك�س نيوز 
التي  را�سمو�سن  بعك�س  امل�سجلني،  الناخبني  اآراء 
�سبكة  اأ���س��ارت  املحتملني.  املقرتعني  اآراء  ت�ستطلع 
�سي اأن اأن اإىل اأّن %55 من الناخبني فقط �سوتوا 
ي�ستف�سر  راأي  ا�ستطالع  اإّن  بالتايل،   .2016 �سنة 
ت��وج��ه��ات ن�����س��ف جم��م��وع��ة ل ي��ت��ع��ب ن��ف�����س��ه حتى 
اآراء  م�سح  من  بكثري  دق��ة  اأق��ل  �سيكون  بالت�سويت 

الذين �سي�سوتون على الأرجح.

انخفا�ص الثقة
بامليول  العينات  اأخ���ذ  م��ن  الآخ���ر  اجل��ان��ب  يرتبط 

ال�سيا�سية لهوؤلء امل�ستطلَعني. على �سبيل املثال، اإذا 
اأجريت درا�سة عن اآراء النا�س باأداء ترامب يف دائرة 
انتخابية ليبريالية، �ستكون اأرقام تاأييده منخف�سة 
ا�ستطالع  اأخ����ذ  الأح������وال.  اأف�����س��ل  يف   10% ع��ن 
فوك�س نيوز عينات من الدميقراطيني اأكرث ب 8% 
اإّن   .)40% مقابل   48( اجلمهوريني  عينات  من 
غالبية ا�ستطالعات الراأي التي توقعت فوزاً كبرياً 
لكلينتون فعلت الأمر نف�سه اإزاء توزيع العينات �سنة 
2016، وتتحدث النتائج عن نف�سها. لهذا ال�سبب، 
با�ستطالعات  اجل��م��ه��وري��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ث��ق  ل 
الراأي فريف�سون الإجابة على الأ�سئلة عرب الهاتف 

اأو يعطون اأجوبة خاطئة لت�سويه النتائج.

مقارنات
ا�ستطالع  اأظهر  احل��ايل،  “اآب”  اأغ�سط�س   16 يف 
ترامب  اأّن  لرا�سمو�سن  ال��ي��وم��ي  ال��رئ��ا���س��ي  ال����راأي 
حظي بثالث نقاط مئوية اأكرث مما حظي به اأوباما 
 .43% مقابل   46 الرئا�سة:  من  نف�سه  اليوم  يف 
وانُتخب اأوباما ب�سهولة لولية ثانية. يظهر اإح�ساء 
غالوب اأّن ترامب يحظى ب�سعبية ت�سل اإىل 41%، 
وه��و ال��رق��م نف�سه ال��ذي ك��ان يحظى ب��ه اأوب��ام��ا يف 

ال�سنة الثالثة من رئا�سته.
ريغان  رونالد  �سعبية  كانت  لالهتمام،  مثري  ب�سكل 
وانُتخب  الثالثة  الرئا�سية  �سنته  يف   43% عند 
لولية ثانية بفارق كبري ويف 49 ولية. لكن ب�سكل 

مناق�س، كانت �سعبية جورج بو�س الأب عند 71% 
يف �سنته الثالثة، وخ�سر اإعادة النتخاب. يعني هذا 

اأّن ل�ستطالعات الراأي قيمة توقعية حمدودة. 

بني حتليل القت�ساد واملال
القت�ساد  حالة  مثل  الأخ���رى  املقايي�س  تكون  ق��د 
ع�سوائية  ه��ات��ف��ي��ة  ات�������س���الت  م���ن  اأه���م���ي���ة  اأك�����رث 

للناخبني امل�سجلني.
خ�سو�ساً  قيا�سي  ب�سكل  املنخف�سة  البطالة  اإّن   
مزدهراً  واق��ت�����س��اداً  واله�سبانيني  وال�����س��ود  للن�ساء 
انتخاب  اإع��ادة  اآف��اق  اإىل  اأف�سل  موؤ�سراً  يكونان  قد 

ترامب. 

ترامب  اتهام  الإع��الم من  النظر عن حتول  بغ�س 
بالعن�سرية  ات��ه��ام��ه  اإىل  رو���س��ي��ا  م���ع  ب��ال��ت��واط��وؤ 
�سركة ماري�ست  ا�ستطالع  ي�سري  الأبي�س،  والت�سيد 
اإىل اأّن %50 من الالتينيني يدعمون اأداء الرئي�س 
ال�سود  دع��م  ي��دور  لرا�سمو�سن،  ووف��ق��اً  الأم��ري��ك��ي. 
 2016 �سنة  ح�سد  بعدما   30% ح��ول  ل��رتام��ب 

دعم %8 من اأ�سواتهم. 
من جهة اأخرى، اإّن �سركة بريدكتيت، املعروفة با�سم 
ل تعك�س ا�ستطالعات  “�سوق الأ�سهم لل�سيا�سات”، 

الراأي بل قرارات املتداولني املاليني.
ال��راب��ح يف انتخابات   ح��ني �سئل ه���وؤلء ع��ن ه��وي��ة 

،2020
ترامب  اإّن  امل�ستثمرين  ه����وؤلء  م��ن   44% ق���ال   
وجو   )22%( وورن  باإليزابيث  مقارنة  �سريبح، 

بايدن )%18( وبريين �ساندرز )9%(.

تطور كبري عن 6102
بعدما ذكر جوندف اأّنه حتى على م�ستوى احل�سود 
ال�سيا�سي،  ال��دع��م  ب��ه ع��ادة لقيا�س  ي��وؤخ��ذ  ال��ذي ل 
م��ر���س��ح دميوقراطي  اأي  ع��ل��ى  ف��ي��ه  ت��ف��وق  وال�����ذي 
اأثبته يف نيو هام�سري، �سيكون ترامب �سنة  ملا  وفقاً 

2020 قد اكت�سب اأربع �سنوات من اخلربة.
اأعمال من دون  2016، مل يكن �سوى رجل   �سنة 
واحلما�س  ال��ط��اق��ة  فقط  ممتلكاً  �سيا�سية  خلفية 

والكاريزما.
 وختم الكاتب نف�سه اأخرياً باأنه اإذا وا�سل م�ستطلعو 
الآراء �سياغة الراأي العام ال�سيا�سي بدًل من نقله 
كما هو، ف�سيكونون خمطئني على الأرج��ح يف �سنة 

2020 كما كانوا �سنة 2016.

يدور دعم ال�سود لرتامب حول 30 % بعدما كانت 10 %

ا�شتطالعات النتخابات الأمريكية...هل ت�شتفيد من اأخطاء 2016؟

ال�شودانيات يكافحن للح�شول على 
متثيل اأف�شل يف الفرتة النتقالية 

اأول حمطة نووية عائمة 
تتح�شر لعبور القطب ال�شمايل 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

مل ت���اأخ���ذ امل������راأة ال�����س��ودان��ي��ة بعد 
املوقع الذي ت�ستحقه يف املوؤ�س�سات 
اجلديدة يف بالدها، رغم امل�ساركة 
التظاهرات  يف  الكثيفة  الن�سائية 
ال�سودان  التي و�سعت  واملفاو�سات 
الن���ت���ق���ال اىل حكم  ع��ل��ى ط���ري���ق 

مدين.
املا�سي  الأ����س���ب���وع  ال��ت��وق��ي��ع  اأث�����ار 
ع��ل��ى الإع�����الن ال��د���س��ت��وري الذي 
احلكم  اإىل  النتقال  معامل  يحدد 
املدين يف البالد، البتهاج يف اأنحاء 
ال���������س����ودان، وق���ل���ب ���س��ف��ح��ة حكم 
دكتاتوري ا�ستمر 30 عاما، واأنهى 
الحتجاجات  م���ن  اأ���س��ه��ر  ت�����س��ع��ة 

الدموية.
الذي  التوقيع  حفل  واأث��ن��اء  ولكن 
ح�سرته جمموعة من ال�سخ�سيات 
اأن  ب���رزت م�ساألة وه��ي  الأج��ن��ب��ي��ة، 
اأثناء  امل��راأة الوحيدة التي حتدثت 
احل��ف��ل ال���ذي ام��ت��د ث��الث �ساعات 

كانت مقدمة احلفل.
التايل قالت رباح �سادق،  اليوم  يف 
ال��ن��ا���س��ط��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال��ت��ي تقوم 
بحملة منذ فرتة طويلة من اأجل 
حتقيق امل�ساواة بني الرجل واملراأة 
مبثابة  امل�����س��ه��د  ذل����ك  ك����ان  “لقد 

ال�سفعة«.
الن�ساء  م���ن  “العديد  واأ����س���اف���ت 
اأن  علينا  الآن،  ذل��ك  عن  يتحدثن 

نثري هذه امل�ساألة«.
الالتي  ال���ن�������س���اء  ب��ع�����س  وق����ام����ت 
مبقاطعة  التوقيع  حفل  ح�سرن 
ا�ستيائهن  عن  للتعبري  املتحدثني 
الذي انت�سر ب�سرعة يف ال�سارع وعلى 

مواقع التوا�سل الجتماعي.
اأح��م��د الطالبة  ت��ق��ول ���س��ارة ع��ل��ي 
يف  امل����راأة  “م�ساركة  اخل��رط��وم  يف 
ال���ث���ورة ك��ان��ت ك��ب��رية ج����دا، حتى 
اأنهن �سجعن الرجال على امل�ساركة 

يف التظاهرات«.
�سعف  ���س��دم��ن��ي  “لقد  وق����ال����ت 
متثيل املراأة .. نريد اأن نلعب دوراً 
يف احل��ك��وم��ة امل��دن��ي��ة م��ث��ل��ن��ا مثل 

الرجال«.
امل���دين  امل��ج��ل�����س  اأدى  والأرب�����ع�����اء 
امل�سرتك  اجل�����دي�����د  ال���ع�������س���ك���ري 

املقرر  وم��ن  ال��د���س��ت��وري��ة،  اليمني 
الفرتة  خ����الل  ال���ب���الد  ي���ق���ود  اأن 
النتقالية اإىل احلكم املدين والتي 

مدتها 39 �سهرا.
مدنيني  �ستة  املجل�س  يف  وي�سارك 
من بينهم امراأتان، رغم اأن واحدة 
فقط كانت مر�سحة يف البداية من 

قبل املع�سكر الحتجاجي.
قادت  ال�سنهوري  ابت�سام  اأن  رغ��م 
قبل  للمفاو�سات  امل��ع��ار���س��ة  وف���د 
التفاق ال�سيا�سي التاريخي، اإل اأن 
اللجان  خمتلف  يف  الن�ساء  متثيل 

التفاو�سية كان �سعيفاً.
ويبدو اأن ال�سدمة التي ت�سببت بها 
حقيقة اأن من وقعوا على الإعالن 
الد�ستوري الأ�سبوع املا�سي يف يوم 
جميعاً  ك��ان��وا  ال��ت��اري��خ،  �سي�سجله 
من الرجال، قد تركت تاأثريها يف 

الأيام الأخرية.
اأثار رئي�س الوزراء ال�سوداين  فقد 
اجل��دي��د ع��ب��داهلل ح��م��دوك، الذي 
ال��ب��الد الأرب���ع���اء، هذه  و���س��ل اإىل 
له  �سحايف  موؤمتر  اأول  يف  امل�ساألة 

بعد تن�سيبه.
انه  ع���ام���ا(  ح���م���دوك )61  وق����ال 
يجب الرتكيز على م�ساركة املراأة، 
ك��ب��ريا يف  اأن��ه��ا لعبت دورا  م��وؤك��دا 
الثورة ال�سودانية ومع ذلك وخالل 
املفاو�سات والتوقيع على الإعالن 
الد�ستوري فقد كان الرجال فقط 

اأن  “يجب  م�����س��ي��ف��ا  ح���ا����س���رون، 
ن�سحح ذلك«.

اأما �سماهر املبارك املتحدثة با�سم 
الذي  ال�سودانيني  املهنيني  جتمع 
التظاهرات،  يف  ك��ب��ريا  دورا  ل��ع��ب 
فقالت اإن �سعف متثيل املراأة لي�س 

مفاجئاَ.
�سيدلنية  وه��ي  املبارك  وا�سافت 
العمر  من  والع�سرين  التا�سعة  يف 
ال�سيا�سية  والأح�����زاب  “املنظمات 
النا�سطة يف الفرتة النتقالية الآن 
م��وج��ودة م��ن��ذ زم���ن، وق���د اأق�ست 
ولكنها قالت “انا متفائلة  املراأة”. 

جداً باأن هذا الأمر �سيتغري«.
 40% ل���ل���ن�������س���اء  و���س��ت��خ�����س�����س 
ع��ل��ى الأق�����ل م���ن م��ق��اع��د املجل�س 
الت�سريعي الذي من املقرر ت�سكيله 
قريباً لقيادة البالد اإىل النتخابات 

الدميوقراطية يف 2022.
الأو�ساع  “يف  ان���ه  امل���ب���ارك  ت��ق��ول 
اإىل نوع  التي نعي�سها الآن، نحتاج 
ولكن يف   .. الإيجابي  التمييز  من 
مبا  موؤهالت  الن�ساء  ف��اإن  النهاية 
الربملان  يف  اأغلبية  لي�سكلن  يكفي 
تزايد  اأن  وي���ب���دو  واحلكومة”. 
يف  الن�ساء  متثيل  ب�سعف  ال��وع��ي 
ال��ف��رتة الن��ت��ق��ال��ي��ة ق��د ب���داأ ياأتي 
ث��م��اره.وت��وؤك��د رب���اح ���س��ادق “هذا 
تقدم، ولكنه ل يرقى بعد ملا تريده 
الن�ساء. يجب ال�ستمرار يف متكني 

املراأة«.
����س���ارة ع��ب��د اجل��ل��ي��ل، طبيبة  اأم����ا 
بريطانيا،  يف  امل��ق��ي��م��ة  الأط����ف����ال 
امل������راأة  اأن مت��ث��ي��ل  ع���ل���ى  ف���ت���واف���ق 

�سعيف.
ال�سارع  ت���ق���ارن  “عندما  وت���ق���ول 
يت�سح  باملوؤ�س�سات،  والحتجاجات 

لك الفارق«.
كذلك  ع�سو  وهي  �سارة،  وت�سيف 
ال�سودانيني،  امل��ه��ن��ي��ني  جت��م��ع  يف 
حتظ  مل  ال�سيا�سية  الأح����زاب  ان 
ال�سعب، موؤكدة على �سرورة  بثقة 
املراأة  لدمج  �سبل  لإيجاد  النقا�س 
رباح  وق��ال��ت  ال��ب��الد.  موؤ�س�سات  يف 
���س��ادق ان ا���س��راك امل���راأة ي�سب يف 

م�سلحة البالد.
باإ�سراك  “املطالب  واأو����س���ح���ت 
ل��ي�����س رمزياً  ال��ن�����س��اء  م���ن  م���زي���د 
ف���ح�������س���ب، ف���ه���ن اأك�������رث ال���ت���زام���ا 
تتعدى  امل�ساألة  ال�سالم.  بتحقيق 
جم���رد امل�������س���اواة وت��ت��ج��اوزه��ا اإىل 
العملية  يف  النجاح  حتقيق  فر�س 
املبارك  النتقالية«.وقالت �سماهر 
القمع يف ظل  م��ن  ع��ق��ود  بعد  ان��ه 
الن�ساء  اك��ت�����س��ب��ت  ال��ب�����س��ري  ح��ك��م 
ال���ك���ث���ري م����ن ال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف�����س يف 
“لقد  الأخ��رية.واأ���س��اف��ت  الأ�سهر 
كانت الن�ساء املحرك لهذه الثورة، 
ال�سورة  من  اخراجهن  ميكن  ول 

واإل حدثت ثورة اأخرى«.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

طّورتها  ال��ع��امل،  يف  ع��ائ��م��ة  ن��ووي��ة  حم��ط��ة  اأول  انطلقت 
اآلف كيلومرت يف القطب   5 اأم�س لعبور  رو�سيا، برحلتها 
ال�سمايل، من مورمان�سك الرو�سية باجتاه اأق�سى ال�سرق، 
وذلك رغم خ�سية النا�سطني البيئيني من التداعيات على 
يف  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  ان��ت��اج  تعزيز  املناطق.وبغر�س  ه��ذه 
مناطق نائية ومعزولة، غادرت “اكادمييك لومونو�سوف” 
تزويدها  بعد  رو�سيا،  �سمال  الأك��رب يف  ميناء مورمان�سك، 
يف  ال�سغرية  بيفيك  ب��ل��دة  اىل  متجهة  ال��ن��ووي،  ب��ال��وق��ود 
ت�سوكوتكا يف �سرق �سيبرييا.ومن املتوقع اأن ت�ستمر الرحلة 
وكمية  اجلوية  ل��الأح��وال  طبقاً  اأ�سابيع،  و�ستة  اأرب��ع��ة  بني 
اجلليد يف الطريق، رغم اأّن املمر ال�سمايل ال�سرقي )طريق 
باملحيط  الأطل�سي  املحيط  ي�سل  ال��ذي   -- ال�سمال(  بحر 
ال�سمالية -- ا�سبح  ال�سواطئ الرو�سية  الهادئ على طول 
الحتبا�س  ب�سبب  اجلليد  ذوب��ان  بفعل  اك��رب  ب�سكل  متاحاً 
احلراري.و�ستقوم �سفن بقطر “اكادمييك لومونو�سوف” 
التي يبلغ وزن��ه��ا 21 األ��ف ط��ن وه��ي ب��ال حم���ّرك، خالل 
رحلتها. وحتمل على متنها مفاعلني بطاقة 35 ميغاوات 
كل منهما، مبا يجعلها قريبة من كا�سحات اجلليد العاملة 
بالطاقة النووية، بينما تبلغ طاقة مفاعل يف حمطة نووية 

عادية من اجليل اجلديد األف ميغاوات.
ال��رو���س��ي على  العلم  رف��ع  ال��وط��ن��ي،  الن�سيد  اإي��ق��اع  وع��ل��ى 
�سكان  ك��ان  بينما  الن��ط��الق،  قبيل  اجلمعة  املحطة  م��نت 
من ت�سوكوتكا، منطقة الو�سول، يوؤدون رق�سات تقليدية، 
وفقاً للقطات بثتها القنوات التلفزيونية.وقال مدير وكالة 
اليك�سي  رو���س��ات��وم  الرو�سية  احلكومية  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 
لومونو�سوف+  +اك��ادمي��ي��ك  “تبداأ  ب��ي��ان،  يف  ليخات�سيف، 
وموثوقة  نظيفة  �ستوّفر طاقة  بيفيك حيث  نحو  رحلتها 

لل�سكان املحليني ولل�سركات العاملة يف املنطقة«.
وخالل زيارة فران�س بر�س يف اأيار مايو 2018 اإىل املحطة 
البالغ طولها 144 مرتاً، وعر�سها 30 مرتاً، وعلى متنها 
طاقم من 69 �سخ�ساً وتبلغ �سرعتها املتو�سطة بني 3،5 

و4،5 عقدة )6،5 اإىل 8،3 كيلومرت يف ال�ساعة(، كانت ل 
تلّونت  اأّنها  باهتة.غري  بنية و�سفراء  باألوان  تزال مطلية 
و�سولها  و”رو�ساتوم«.ولدى  الرو�سي  العلم  باألوان  حالياً 
اإىل بيفيك �سيتم و�سلها ب�سبكة الكهرباء املحلية و�ستكون 

جاهزة للعمل بحلول نهاية العام.
ورغم اأّن عدد �سكان هذه البلدة ل يتخطى اخلم�سة اآلف، 
فاإّن املحطة قادرة على تغطية ا�ستهالك مئة األف �سخ�س، 
وهي �ستعمل اأي�ساً على تغذية من�سات البرتول يف املنطقة 
يف وق���ت ت��ط��ّور رو���س��ي��ا ا���س��ت��غ��الل امل��ح��روق��ات يف القطب 
مدينة  يف  لومونو�سوف”  “اكادمييك  بناء  ال�سمايل.وبداأ 
�سان-بطر�سبورغ قبل نقلها اإىل مورمان�سك العام املا�سي، 

و�ستحل حمل حمطة نووية وحمطة فحم قدمية.
وحذرت  �سنوات  منذ  امل�سروع  بهذا  بيئية  جمعيات  ن��ددت 
من خماطر “ت�سرنوبيل على اجلليد” اأو من “تايتانيك 
اآب/اغ�سط�س  يف  انفجار  اأدى  بعدما  ذلك  وياأتي  نووي”، 
يف قاعدة جتارب ال�سواريخ يف ال�سمال الرو�سي اإىل زيادة 

الن�ساط ال�سعاعي لفرتة وجيزة يف حميطها.
ويقول ر�سيد عليموف، من منظمة غرينبي�س يف رو�سيا، اإّن 
“كل حمطة نووية تنتج نفايات م�سعة وميكن اأن تتعر�س 
ذلك  ف��وق  هي  لومونو�سوف+  +اكادمييك  ولكن  حل��ادث��ة، 
يف  اجلوية  الأح���وال  بالعوا�سف«.وت�سّنف  للتاأثر  عر�سة 

القطب ال�سمايل على اأّنها قا�سية ول ميكن التنبوؤ بها.
اخرى،  �سفن  “�ستقطرها  املحطة  اأّن  عليموف  وي�سيف 
عوا�سف  هبوب  حال  يف  ا�سطدامات  حت�سل  قد  وبالتايل 
على  امل�ستهلك  ال��وق��ود  تخزين  رو���س��ات��وم  وت��ع��ت��زم  ق��وي��ة. 
متنها. بالتايل، كل حادثة قد حتمل تداعيات ج�سيمة على 
ل  اأّن  نن�سى  اأن  دون  من  ال�سمايل،  للقطب  اله�سة  البيئة 
اأّن  هناك«.ويعترب  ال��ن��ووي  للتنظيف  حتتية  لبنية  وج��ود 
ت�سوكوتكا، م�ساحتها مماثلة لفرن�سا او اكرث لكن ي�سكنها 
على  الهائلة  “بقدراتها  متتاز  �سخ�س،  األ��ف   50 ح��واىل 
تطوير م�سادر الطاقة من الرياح، )وبالتايل( اإّن حمطة 
بكثري من  و�سيلة حمفوفة  ب�ساطة  بكل  نووية عائمة هي 

املخاطر ومكلفة جداً لنتاج الكهرباء«.

الأمم املتحدة: ميامنار لي�شت م�شتعدة لعودة الروهينجا 
•• نيويورك-رويرتز:

تعرثت حماولة لبدء اإعادة اآلف من م�سلمي 
ال��ذي��ن يعي�سون يف خم��ي��م��ات يف  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
اأ�سرة   300 ح��وايل  رف�ست  حيث  بنجالد�س 
لجئة العودة اإىل ميامنار، بعد نحو عام من 
املا�سي،  الأ�سبوع  ويف  مماثلة.  حماولة  ف�سل 
ق���ال ج����ريان اإن����ه مت الت���ف���اق ع��ل��ى ي���وم 22 
 3450 ع����ودة  ل��ب��دء  ك��م��وع��د  اآب  اأغ�����س��ط�����س 
ال��ه��رب من  اأرغ���م���وا ع��ل��ى  �سخ�سا ك��ان��وا ق��د 
ميامنار، �سمن اأكرث من 730 األفا ا�سطروا 

للفرار من حملة ع�سكرية عام 2017.
اأج��رى موظفون  الإع��الن عن اخلطة،  ومنذ 
من الأمم املتحدة وم�سوؤولون من بنجالد�س 
الإ�سارة  اإع���ط���اء  اأ���س��خ��ا���س مت  م��ع  م��ق��اب��الت 
كانوا  اإذا  م���ا  ل��ت��ح��دي��د  ع��ودت��ه��م  ب��اإم��ك��ان��ي��ة 

يرغبون يف ذلك من عدمه.
بنجالد�س، حممد  الإغ��اث��ة يف  م�سوؤول  وق��ال 
اأب��و ال��ك��الم، اإن��ه مل ت��واف��ق اأي عائلة م��ن بني 
الآن،  حتى  الأم���ر  يف  ا�ست�سارتها  مت��ت   295
و�ساحنات  ح��اف��الت  م��ن جتهيز  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

لنقلهم عرب احلدود.

موطن  وه��و   ،26 املع�سكر  يف  لج��ئ��ون  وق���ال 
لكثريين ممن متت املوافقة على عودتهم، اإن 
اأنف�سهم مدرجني يف  الذين وج��دوا  اجل��ريان 
لإج��راء مقابالت يف  الذهاب  رف�سوا  القائمة 
مكتب امل�سوؤول احلكومي. واأ�سافوا اأن البع�س 
اإىل  العودة  على  اإجبارهم  املخيم خ�سية  غادر 
اإنها  اأن �سلطات ميامنار تقول  ميامنار.ورغم 
اأن  اإل  ع��ائ��د،  �سخ�س  اأي  ل�ستقبال  م�ستعدة 
الالجئني يرف�سون خوفا من التعر�س ملزيد 

من العنف.
املنطقة  يف  احلملة  اإن  املتحدة  الأمم  وت��ق��ول 

الإب������ادة  “بق�سد  ن���ف���ذت  مل���ي���امن���ار  ال��غ��رب��ي��ة 
اجلماعية«.

املتحدة  الأمم  م�����س��وؤول  اأو�ستبي  كنوت  وق��ال 
اإن  اخلمي�س  مقابلة  يف  ل��روي��رتز  ميامنار  يف 
ولية راخني لي�ست م�ستعدة لأي عودة باأعداد 

كبرية.
وي��ق��ول ك��ث��ري م��ن ال��الج��ئ��ني اإن��ه��م يريدون 
ل��ك��ن يف ظ���ل ظ���روف  اإىل دي����اره����م،  ال����ع����ودة 
حمددة، مبا يف ذلك �سمانات باحل�سول على 
معي�سة  وحت�سني  اأمنية  و�سمانات  امل��واط��ن��ة 

الروهينجيا يف ميامنار.
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ملاذا خف�شت م�شر اأ�شعار الفائدة؟.. 4 اأ�شباب للقرار

•• عمان –الفجر:

اأبورمان  :معتز  الأردين  النائب   ا�ست�ساف   
اأبوغزالة  ط��الل  الدكتور  �سعادة  منزله  يف 
على �سرف ال�سفري ال�سيني يف عّمان �سعادة 
ال�سيد “بان وايفانغ«. وجاءت الدعوة نظراً 
لقوة العالقة التي تربط اأبوغزالة بال�سني 
رئي�ساً وحكومًة و�سعباً، بالإ�سافة اإىل العديد 
وال�ستثمارية بني  التعليمية  ال�سراكات  من 

“طالل اأبوغزالة العاملية” مع ال�سني.
وخ���الل ال��ل��ق��اء اأك���د ال��دك��ت��ور اأب��وغ��زال��ة اأّن 
ال�����س��ني ���س��ت��ك��ون ال��ع��م��الق الق��ت�����س��ادي يف 
القت�ساد  “�سيدة  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة  ال��ع��امل 
الذي  الأم��ر   ،2020 ع��ام  بحلول  العاملي” 
ال��ت��ط��ور مع  يتطلب م��ن اجل��م��ي��ع م��واك��ب��ة 
ال�سني.من جانبه اأعلن ال�سفري ال�سيني عن 
تقدمي ال�سني منحة �سينية جديدة لالأردن 
حمافظة  يف  احلياة”  “�سارع  اإن�����س��اء  وه���ي 
البلقاء البديل عن ال�سارع الذي بات يعرف 

 – ال�����س��ل��ط  ط��ري��ق  وه���و  املوت”  “�سارع  ب���� 
العار�سة، ب�سبب ما �سهده من حوادث اأدمت 
هذا  ف��اإن  للتقارير  الأردن��ي��ني.ووف��ق��ا  قلوب 
ال�سارع الذي تقدر تكلفته ب� “22” مليون 
دينار يعد اأهم امل�ساريع احليوية يف حمافظة 
البلقاء حيث يقوم على ربط مدن املحافظة 

الرئي�سة.
الأمان  دعمه خلطة  ال�سيني  ال�سفري  واأك��د 
تقدمي  خ���الل  م���ن  الأردن  يف  الج��ت��م��اع��ي 
 3 ي��ق��ارب  مب��ا  قيمته  ت��ق��در  �سيني”  “اأرز 
“تكية  خ��الل  م��ن  توزيعه  مت  دي��ن��ار  مليون 
موؤكداً  الأردن،  املحتاجني يف  على  اأم علي” 
ع��م��ق ال��ع��الق��ات الأردن����ي����ة ال�����س��ي��ن��ي��ة التي 
الت�ساركية«.ي�سار  ب�”ال�سرتاتيجية  تت�سف 
اإىل اأن جمهورية ال�سني قدمت �سابقاً دعما 
وم�ساريع  ومنح  ل��الأردن من خالل قرو�س 
ا�ستثمارية هامة للنهو�س باقت�ساد الأردن، 
اأهمها م�سروع ال�سخر الزيتي والذي تفوق 

قيمة ال�ستثمار فيه 2 مليار دولر. 

اأبو غزالة : ال�شني  �شتكون العمالق القت�شادي يف العامل قريبًا

•• القاهرة-وكاالت:

عن  الت�سخم  معدلت  انخفا�س  وبعد  املا�سي،  فرباير  منذ  الأوىل  للمرة 
الفائدة  اأ�سعار  امل�سري  امل��رك��زي  البنك  خف�س  الأخ���رية،  الآون���ة  يف  املتوقع 
هذا  مثل  يتخذ  جعلته  اأ�سباب   4 مو�سحا  اأ�سا�س،  نقطة   150 الرئي�سية 
قررت  اإنها  بيان،  يف  للبنك،  التابعة  النقدية،  ال�سيا�سة  جلنة  القرار.وقالت 
خف�س �سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة اإىل 14.25 يف املئة من 15.75 يف 
املئة، و�سعر الإقرا�س لليلة واحدة اإىل 15.25 يف املئة من 16.75 يف املئة.

وذكر بيان جلنة ال�سيا�سة النقدية اأن انخفا�س املعدل ال�سنوي للت�سخم العام 
والأ�سا�سي ا�ستمر “لي�سجل 8.7 يف املئة و5.9 يف املئة يف يوليو 2019 على 
الرتتيب، وهو اأدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 �سنوات، على الرغم من 

اإجراءات �سبط املالية العامة للدولة املطبقة موؤخرا والتي اأدت اىل تغطية 
انخفا�س  ال�سيا�سة  جلنة  بيان  البرتولية«.واأرجع  املنتجات  معظم  تكاليف 
ما  وهو  الت�سخمية  ال�سغوط  “احتواء  اأولها  اأ�سباب   4 اإىل  الفائدة  اأ�سعار 
انعك�س يف النخفا�س الن�سبي ملعدلت الت�سخم ال�سهرية، ف�سال عن التاأثري 
للدولة  العامة  املالية  �سبط  اإج���راءات  لأن  نظرا  الأ�سا�س،  ل�سنة  الإيجابي 
املطبقة موؤخرا كانت اأقل من مثيلتها يف العام ال�سابق.وتابع بيان اللجنة يف 
ذات الوقت، ت�سري البيانات املبدئية اإىل ا�ستمرار الرتفاع الطفيف ملعدل منو 
5.7 يف املئة خالل الربع الثاين  الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي لي�سجل 
2018-2019، وهو  امل��ايل  العام  املئة خ��الل  2019، و5.6 يف  ع��ام  من 
اأعلى معدل له منذ العام املايل 2007-2008«.كما اتخذت اللجنة قرارها 
بخف�س اأ�سعار الفائدة اعتمادا على �سبب ثان وهو انخفا�س معدل البطالة 

2019، مبا ميثل  7.5 يف املئة خالل الربع الثاين من عام  “�سجل  الذي 
انخفا�س يقارب �ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 يف املئة 
خالل الربع الرابع من عام 2013«.وحتدث بيان جلنة ال�سيا�سة النقدية 
اأي�سا عن �سبب ثالث يتمثل يف ا�ستمرار “تباطوؤ معدل منو القت�ساد العاملي، 
اآفاق النمو، مما �ساهم يف تي�سري  ال�سلبي للتوترات التجارية على  والتاأثري 
اأ�سعار العائد الأ�سا�سية لعدد من  املالية العاملية من خالل خف�س  الأو�ساع 
البنوك املركزية«.وبالإ�سافة اإىل ذلك اأ�سارت اللجنة اإىل ال�سبب الرابع وهو 
انخفا�س “الأ�سعار العاملية للبرتول” موؤخرا، التي ل تزال عر�سة للتقلبات 
“ب�سبب املخاطر الإقليمية بالإ�سافة اإىل عوامل اأخرى من جانب العر�س«.
وكافة  الت�سخمية  ال�سغوط  اح��ت��واء  ا���س��ت��م��رار  ���س��وء  “يف  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
اأ�سعار  خف�س  النقدية  ال�سيا�سة  جلنة  ق��ررت  والعاملية،  املحلية  التطورات 

العائد الأ�سا�سية لدى البنك املركزي بواقع 150 نقطة اأ�سا�س. ويت�سق ذلك 
القرار مع حتقيق معدل الت�سخم امل�ستهدف والبالغ 9 يف املئة خالل الربع 

الرابع لعام 2020، وا�ستقرار الأ�سعار على املدى املتو�سط«.
“اتخاذ قراراتها بنا ء على معدلت الت�سخم  اأنها �ستوا�سل  واأكدت اللجنة 
�ست�ستمر  وبالتايل،  ال�سائدة.  الت�سخم  معدلت  ولي�س  م�ستقبال،  املتوقعة 
العائد الأ�سا�سية لدى البنك  اأ�سعار  امل�ستقبلية يف  وترية وحجم التعديالت 
املعدلت  م��ع  الت�سخم  ت��وق��ع��ات  ات�����س��اق  م���دى  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  امل���رك���زي يف 
امل�ستهدفة، ل�سمان ال�ستمرار يف حتقيق امل�سار النزويل امل�ستهدف ل�ستقرار 

الأ�سعار على املدى املتو�سط«.
واأ�سارت اللجنة اإىل موا�سلتها “متابعة كافة التطورات القت�سادية” وعدم 

الرتدد “يف تعديل �سيا�ستها للحفاظ على ال�ستقرار النقدي«.

توتر العالقات مع كوريا اجلنوبية 
يدفع �شركات الدفاع لل�شعود 

تقرير: هذه اأ�شباب انحدار اأرباح 
النظام امل�شريف الرتكي

باول: القت�شاد الأمريكيال�شني ت�شيف 11.4 جيجاوات كهرباء من الطاقة ال�شم�شية 
 يف مو�شع جيد 

•• جاك�شون-رويرتز:

قال جريوم باول رئي�س جمل�س الحتياطي الحتادي ام�س اجلمعة اإن القت�ساد 
املنا�سبة  بالطريقة  �سيت�سرف  املركزي  البنك  واإن  موات  مو�سع  يف  الأمريكي 
قليلة  قرائن  قدمت  تعليقات  وه��ى  احل��ايل،  القت�سادي  النمو  على  للحفاظ 
ب�ساأن ما اإذا كان البنك املركزي الأمريكي �سيخف�س اأ�سعار الفائدة يف اجتماعه 
الرئي�س دونالد ترامب  ب��اول، الذي يتعر�س ل�سغوط من  اأم ل.وع��ًدد  القادم 
لإجراء خف�س كبري و�سريع يف اأ�سعار الفائدة، �سل�سلة من املخاطر القت�سادية 
اأن الكثري منها  اإىل  التي يراقبها جمل�س الحتياطي، م�سريا  واجليو�سيا�سية 
قال  اأخرى.لكنه  ودول  ال�سني  مع  ترامب  لإدارة  التجارية  باحلروب  مرتبط 
القت�ساد الأمريكي يوا�سل اأداء جيدا ب�سكل عام... ا�ستثمار ال�سركات وقطاع 
الت�سنيع تراجعا لكن منوا قويا للوظائف وزيادات يف الأجور يقودان اإ�ستهالكا 
قويا ويدعمان منوا معتدل ب�سكل عام.واأ�ساف باول يف كلمة األقاها يف منتدى 
بولية  الحتياطي يف منتجع جاك�سون هول اجلبلي  �سنوي ملجل�س  اقت�سادي 
وايومنج، اإنه اإذا عطلت احلروب التجارية ا�ستثمار ال�سركات والثقة و�ساهمت 
يف “تدهور” النمو العاملي فاإن املركزي الأمريكي قد ل يتمكن من اإ�سالح كل 

ذلك من خالل ال�سيا�سة النقدية.

•• عوا�شم-وكاالت:

ذك����رت ب��ي��ان��ات ر���س��م��ي��ة ت��رك��ي��ة اأن 
امل�����س��ريف يف تركيا،  ال��ن��ظ��ام  اأرب����اح 
من  الأول  الن�سف  يف  انخف�ست 
تقارير  اأرج��ع��ت  فيما  ال��ع��ام،  ه���ذا 
ات�ساق  ع����دم  اإىل  ال����رتاج����ع  ه����ذا 
ق������رارات ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س رجب 
اأردوغ��ان مع ظروف ال�سوق  طيب 

وتغرياته.
التنظيم  ه��ي��ئ��ة  مل��ع��ط��ي��ات  وط��ب��ق��ا 
امل�سرفية يف تركيا، فقد  والرقابة 
النظام  رب����ح  اإج����م����ايل  ان��خ��ف�����س 

 14.6 بن�سبة  ال��رتك��ي  امل�����س��ريف 
يف امل��ئ��ة يف ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و م��ن هذا 
اأحوال  اأورد موقع  م��ا  وف��ق  ال��ع��ام، 
الرتكية،  ال�����س��وؤون  يف  املتخ�س�س 

اخلمي�س.
اإذ اأخ���ذ يف  اأن���ه  واأ����س���ار امل��وق��ع اإىل 
للت�سخم  الكبري  املعدل  احل�سبان 
ال����ذي ت��ع��ر���س��ت ل���ه ت��رك��ي��ا، فهذا 

يعني اأن ثلث الأرباح قد “ذابت«.
اإىل  ال��رتك��ي  امل��وق��ع  ول��ف��ت تقرير 
10 بنوك  اأك���رب  اأرب����اح  ان��خ��ف��ا���س 
حملت على عاتقها اأعباء الإقرا�س 
املئة  يف   24.3 بن�سبة  القطاع  يف 

على اأ�سا�س �سنوي.
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
واخلا�س، انخف�ست الأرباح بن�سبة 
على  امل����ئ����ة  يف  و13.6   44.8

الرتتيب.
قرو�سها  العامة  امل�سارف  وزادت 
يف العام املا�سي اأ�سرع ثالث مرات 

من القطاع اخلا�س، 
اإل اأن متو�سط معدل منو الئتمان 
يف البنوك احلكومية الثالثة التي 
ال��ع�����س��رة الأوىل يف  امل���راك���ز  حت��ت��ل 
البالد بلغ 22 يف املئة، فيما تبقت 
يف  ال�سبعة  اخلا�سة  البنوك  ن�سبة 

القائمة نف�سها عند حدود 6.7 يف 
املئة فقط.

ترتفع  اأن  امل���ف���رت����س  م���ن  وك�����ان 
رب��ح��ي��ة ب��ن��وك ال���دول���ة م���ع زي���ادة 
العك�س  ل��ك��ن  ال�����س��وق،  يف  ح�ستها 
هو ال��ذي ح��دث، ويرجع ذلك اإىل 
مرت  التي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

بها تركيا.
الأ�سباب  “اأحوال”  وتناول تقرير 
اإذ  الكامنة وراء انخفا�س الأرب��اح، 
قرارات  اأردوغ����ان  حكومة  ات��خ��ذت 
ل تتفق م��ع ظ��روف ال�����س��وق، وهو 
انخفا�س  وراء  الرئي�سي  ال�سبب 

ربحية بنوك الدولة.
الإدارة القت�سادية  كذلك اتخذت 
النتخابات  ق��ب��ل  م��ف��اج��ئ��ا  ق�����رارا 
لزيادة  امل��ا���س��ي  م��ار���س  يف  املحلية 
اإىل  اأف�سى  ال��ذي  الأم��ر  الئتمان، 
وزيادة  ال�سرف،  اأ�سعار  يف  تقلبات 
املقاي�سة  �سوق  يف  الفائدة  اأ�سعار 
ل اإليها التدفق النقدي  التي يتحوَّ

الرئي�سي للبنوك الرتكية.
اإىل  اأدت  ال���ت���ي  الأ�����س����ب����اب  وم�����ن 
البنوك  يف  ال��ه��ي��ك��ل��ي  “الت�سوه” 

الرتكية،
املركزي  البنك  رئي�س  قيام  ع��دم   
ال�ستثمارات  ت��ك��ال��ي��ف  ب��ت��غ��ط��ي��ة 
الرئي�س  ل��ط��ل��ب��ات  وف���ق���ا  امل��ن��ف��ذة 

املالية.

•• �شنغهاي-رويرتز:

جيجاوات   11.4 ال�سني  رب��ط��ت 
الكهرباء  ت���ول���ي���د  ق���������درات  م�����ن 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م��ن  اجل��دي��دة 
الأول  الن�سف  الكهرباء يف  ب�سبكة 
بح�سة  ي�����س��ل  مم���ا   ،2019 م���ن 
اإجمايل  م���ن  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
القدرات العاملة لتوليد الكهرباء 

اإىل ع�سرة باملئة.
للطاقة  الوطنية  الإدارة  وق��ال��ت 
اإج��م��ايل ق���درات ال�سني  اإن  اأم�����س 

الطاقة  م��ن  الكهرباء  توليد  م��ن 
 185.6 ح��ال��ي��ا  ي��ب��ل��غ  ال�سم�سية 

جيجاوات،
باملئة مقارنة   20 بارتفاع ن�سبته   
م�����ع ن���ف�������س ال�����ف�����رتة م�����ن ال����ع����ام 

املا�سي.
لتوليد  ق���درات  ال�سني  واأ���س��اف��ت 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء 
الن�سف  24 ج��ي��ج��اوات يف  ب��واق��ع 

الأول من 2018.
التوليد  ق�����درات  زادت  اأن  وب��ع��د 
53 جيجاوات  مبعدل قيا�سي بلغ 

يف  ال�������س���ني  ق�������ررت   ،2017 يف 
العام املا�سي اإبطاء وترية موافقة 

امل�ساريع اجلديدة،
 مع قلق احلكومة ب�ساأن عدم كفاية 
ومواجهة  الكهرباء  �سبكة  ق��درات 
متاأخرة  مبالغ  دف��ع  يف  �سعوبات 
يوان  مليار   140 �سجلت  للدعم 

)19.74 مليار دولر(.
ومنذ ذلك احلني،

اأولوية  �ستمنح  اإنها  ال�سني   قالت 
بدون  تعمل  ق��د  ال��ت��ي  للم�ساريع 

ا�ستغالل الدعم.

•• طوكيو-رويرتز:

اإذ  ام�س،  اليابانية  الأ�سهم  ارتفعت 

انخفا�س  م��ن  ال��دع��م  على  ح�سلت 
ال�سينية  الأ�����س����واق  و���س��ع��ود  ال���ني 
اأ�سهم  يف  وق����ف����زة  والأم����ري����ك����ي����ة، 
�سركات الدفاع اليابانية مع تدهور 

العالقات مع كوريا اجلنوبية.
واأغلق املوؤ�سر نيكي الياباين مرتفعا 
 20710.91 اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.4
نقطة. و�سعد املوؤ�سر القيا�سي 1.4 

باملئة يف الأ�سبوع.
ال��ني بفعل  ال���دولر مقابل  وارت��ف��ع 
رئي�س  ب��اول  باإلقاء ج��ريوم  توقعات 
جم���ل�������س الح����ت����ي����اط����ي الحت�������ادي 
كلمة  الأم��ري��ك��ي(  امل��رك��زي  )البنك 
الراأي  �ستعزز  وق��ت لح��ق  مهمة يف 
ال��ق��ائ��ل ب���اأن امل��رك��زي الأم��ري��ك��ي مل 
خف�س  م����ن  مم���ت���دة  دورة  ي���دخ���ل 

اأ�سعار الفائدة.
وح��ق��ق��ت امل���وؤ����س���رات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
الأول،  اأم�س  مكا�سب  �سرتيت  وول 
الأ�سهم  اأ�سواق  تقدمت  ذلك  وعقب 

ال�سينية .
كبري  اإيت�سيكاوا  م��ا���س��اه��ريو  وق���ال 
اخل�����������رباء الق����ت���������س����ادي����ني ل����دى 
�سوميتومو ميت�سوي دي.اإ�س لإدارة 
عزز  ال�����ني  “انخفا�س  الأ������س�����ول 

ارتفعت  التي  املحلية،  الأ�سهم  �سوق 
الأ�سهم  ت��ق��دم  م��ن  ال��دع��م  متلقية 

ال�سينية«.
الت�سدير  �سركات  اأ�سهم  وارت��ف��ع��ت 
ارتفاع  م��ع  ال��ني،  ل�سعف  ا�ستجابة 
�سهم طوكيو اإلكرتون واحدا باملئة، 
باملئة   1.6 ���س��وب��ارو  �سهم  و���س��ع��ود 
باملئة.   0.5 ه��ون��دا  �سهم  وارت���ف���اع 
بقطاع  املرتبطة  الأ�سهم  وارتفعت 
نزاع  ت�ساعد  م��ن  ي��وم  بعد  ال��دف��اع 
اجلنوبية.  ك���وري���ا  م���ع  دب��ل��وم��ا���س��ي 
اإنهاء  ق��ررت  اجلنوبية  كوريا  كانت 
اتفاقية تبادل املعلومات املخابراتية 

مع اليابان مما اأدى اإىل تعميق نزاع 
اأ�سعف التعاون الأمني ب�ساأن كوريا 

ال�سمالية.
معدات  ���س��ن��اع��ة  ���س��رك��ة  �سهم  وزاد 
 3.5 �سي�ساكو�سو  اي�سيكاوا  الدفاع 
التي  ل���الآلت،  ه��وا  �سهم  وزاد  باملئة 
ت�سنع الأ�سلحة النارية، 4.3 باملئة. 
معدات  �سناعة  �سركة  �سهم  وتقدم 
الت�����س��ال ال��دف��اع��ي��ة ط��وك��ي��و كيكي 

1.7 باملئة.
وت�����س��در ���س��ه��م ف��ام��ل��ي م����ارت يوين 
هولدجنز الأ�سهم الرابحة بالن�سبة 
ارتفع  اإذ  نيكي  املوؤ�سر  على  املئوية 

6.1 باملئة. وت�سدر �سهم تايو يودن 
بالن�سبة  اخل��ا���س��رة  الأ���س��ه��م  قائمة 
 3.4 تراجع  اإذ  املوؤ�سر  على  املئوية 

باملئة.
وتقدم 145 �سهما على املوؤ�سر نيكي 
املوؤ�سر  ورب���ح   .72 ت��راج��ع  م��ق��اب��ل 
توبك�س الأو�سع نطاقا 0.28 باملئة 

اإىل 1502.25 نقطة.
وب��ل��غ ح��ج��م الأ����س���ه���م امل���ت���داول���ة يف 
طوكيو  ببور�سة  الرئي�سية  ال�سوق 
مع  م���ق���ارن���ة  ي�����ن،  م���ل���ي���ار   0.91
 1.12 امل��ت��و���س��ط ال��ي��وم��ي ال��ب��ال��غ 
مليار ين يف الثالثني يوما الفائتة.

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1599 اإ�شتئناف جتاري      
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-م�سطفى حممد ح�سن احل�ساين 2-موؤ�س�سة ابي�س 
امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )�سيبانتا(   - ح  م  م   - تي  اأن  اأي 
�سلطان  علي   / وميثله  ليمتد  اك�سي�سوريز  الفاكوم  �سي  تي  �سي  /�سركة 
 2٠18/2333 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - الكندي  �سامل 
ال�ساعة  املوافق 2٠19/9/4  الأربعاء  يوم  لها جل�سه  كلي وح��ددت  جت��اري 
او  ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  1٠.٠٠ �سباحا 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

اعالن حكم بالن�شر
                     يف  الدعوى رقم 2018/304  احوال نف�س غري م�شلمني

املدعي/ ان  القامة مبا  بهاتي جمهول حمل  ك��اور  �سابرينا  املدعي عليه/1-  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  لمبا  لمبا  انيل  هري�س 
2٠19/٥/19  حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 1- بتطليق املدعي عليها �سابرينا 
للهجر مدة  بائنة  انيل لمبا لمبا طلقة  املدعي هري�س  بهاتي على زوجها  كاور 
عقب  حالها  وف��ق  ال�سرعية  عدتها  اح�ساء  عليها  املدعي  وعلى  عامني  من  اك��رث 
حكما  وامل�سروفات.  بالر�سوم  عليها  املدعي  بالزام   -2 باتا  الق�ساء  هذا  �سريورة 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/6749  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد اجلناينى لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
اأقام  ق��د  امل��دع��ي /ك��م��ال �سامي ح�سن حممد احمد  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 14449( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2٠٠٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها  وحددت   MB195934423AE/2019:ال�سكوى رقم  املحاماة 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الحد املوافق 2٠19/9/8 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

جناح اأول رحلة اختبارية لأول  طائرة A220 – 300 التابعة ل�شركة م�شر للطريان
•• كندا-الفجر: 

اأعلنت �سركة اإيربا�س اليوم عن اكتمال اأول رحلة اختبارية 
 A220 لأول طائرة تابعة ل�سركة م�سر للطريان من طراز
وذل��ك يف  املقبلة،  الأ�سابيع  ت�سليمها خالل  املقرر   – 300

خط التجميع النهائي للطائرات يف مرييبل يف كندا.
طراز  من  طائرة   12 اأ�سل  من  الأوىل  الطائرة  هذه  وتعد 
املقرر ت�سلميها ل�سركة م�سر للطريان، حيث يوفر   A220
الرحلة،  اأث��ن��اء  الق�سوى  ال��راح��ة  للم�سافرين  ال��ط��راز  ه��ذا 
املوؤلفة من  املق�سورة  املبتكر يف  ت�سميمها  وذلك من خالل 

باملقارنة  القت�سادية  الدرجة  يف  الأو�سع  تعد  مقعداً   134
وتتمتع  الواحد،  املمر  فئة  �سمن  الطائرات  من  غريها  مع 
الطبيعي  ال�سوء  من  املزيد  لتوفري  كبرية  بنوافذ  الطائرة 

للمق�سورة.
 و�ستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة يف املرحلة النهائية من 

التجميع قبل ت�سليمها يف املوعد املحدد. 
الوقود  ا�ستهالك  يف  عالية  بكفاءة   A220 ط��راز  ويتميز 
وراحة عالية للركاب من خالل هيكل الطائرة العري�س، كما 
يجمع الطراز A220 بني اأحدث التقنيات املتقدمة لتوفري 
ديناميكية هوائية عالية، واملواد عالية اجلودة، بالإ�سافة اإىل 

من  اآن��د ويتني”  “برات  اأح��دث حمركات توربوفان ل�سركة 
على  امل��ح��رك��ات  ه���ذه  تعمل  ح��ي��ث   ،PW1500G ط���راز 
توفري حرق وقود بن�سبة 20% على الأقل لكل مقعد مقارنة 
ميل   3400 اإىل  ي�سل  ومب��دى  ال�سابق،  اجليل  ب��ط��ائ��رات 

بحري )6،300 كم(.
يذكر اأن اإيربا�س قد �سلمت اأكرث من 80 طائرة من طراز 
ل� 5 �سركات طريان اإقليمية وعابرة للقارات يف كل   A220
يربهن  ال��ذي  الأم��ر  واأوروب���ا،  واأفريقيا  واأمريكيا  اآ�سيا  من 
الطراز اجلديد من  الذي يقدمه هذا  الكبرية  القدرة  على 

طائرة “اإيربا�س«.

الدولر يرتفع قبل كلمة رئي�س جمل�س الحتياطي الحتادي 

هواوي: القيود الأمريكية تقل�س اإيرادات وحدة الهواتف الذكية 

الحتاد للطريان حتتفل مبرور 15 عاًما على خدماتها يف الهند

اأ�شعار النفط ت�شتقر مع ترقب 
اإ�شارات املركزي الأمريكي 

•• لندن-رويرتز:

مع  اأ�سبوعي،  مك�سب  حتقيق  �سوب  وتتجه  ام�س،  النفط  اأ�سعار  ا�ستقرت 
الحتياطي  رئي�س جمل�س  ب��اول  ج��ريوم  يلقيها  كلمة  على  الهتمام  تركز 
اإذا كان  م��ا  ب�ساأن  اأن��ب��اء  الأم��ري��ك��ي( بحثا ع��ن  امل��رك��زي  الحت���ادي )البنك 
اأكرب  لدعم  ال��ع��ام  ه��ذا  الثانية  للمرة  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  �سيخف�س  امل��رك��زي 

اقت�ساد يف العامل.
خلام  الآجلة  العقود  هبطت  جرينت�س،  بتوقيت   0952 ال�ساعة  وبحلول 
لكنها  للربميل،  دولر   59.84 اإىل  �سنتات  ثمانية  برنت  العاملي  القيا�س 

ارتفعت نحو 2.1 باملئة يف الأ�سبوع.
وهبطت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي ثالثة �سنتات 

اإىل 55.32 دولر مرتفعة 0.8 باملئة منذ بداية الأ�سبوع اجلاري.
اجتماع  ام�س يف  وق��ت لح��ق  امل��ق��ررة يف  ب��اول  كلمة  املتعاملون  و�سيفح�س 
وايومينج،  بولية  هول  جاك�سون  يف  كربى  مركزية  بنوك  من  مل�سرفيني 
اأ�سعار الفائدة الأمريكية يف الوقت الذي تزيد فيه  بحثا عن دلئل ب�ساأن 
الوليات  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ن��زاع  ُيظهر  ول  لالقت�ساد  املعاك�سة  ال��ع��وام��ل 

املتحدة وال�سني اأي عالمات على الرتاجع.
ال�سناعات  �سجل قطاع  اإذ  رك��ود،  احتمال حدوث  ب�ساأن  املخاوف  وتفاقمت 

التحويلية يف الوليات املتحدة اأول انكما�س �سهري يف نحو ع�سر �سنوات.
التي  النفط  اإن��ت��اج  تخفي�سات  من  الدعم  تتلقى  تظل  النفط  اأ�سعار  لكن 
وفنزويال  اإي���ران  ���س��ادرات  تراجع  وكذلك  ورو�سيا،  اأوب��ك  اأع�ساء  ينفذها 

ب�سبب العقوبات الأمريكية.
بع�س  تلقت  ال�سوق  اإن  باريبا  ب��ي.اإن.ب��ي  من  ت�سيلينجوريان  ه��اري  وق��ال 
اإنتاج  زاد  بينما  النفطية  ال�سعودية  �سادرات  ارتفاع  مع  ال�سلبية،  البيانات 
رو�سيا من اخلام فوق ح�ستها مبوجب اتفاق اأوبك و�ساعدت �سركة النفط 

الرو�سية احلكومية رو�سنفت يف �سحن نفط فنزويال اإىل ال�سني والهند.

•• طوكيو-رويرتز:

ارت��ف��ع ال�����دولر م��ق��اب��ل ال���ني ام�����س بفعل 

توقعات باإلقاء جريوم باول رئي�س جمل�س 
املركزي  )ال��ب��ن��ك  الح��ت��ي��اط��ي الحت�����ادي 
الأم���ري���ك���ي( ك��ل��م��ة م��ه��م��ة ���س��ت��ع��زز ال����راأي 

امل��رك��زي الأم��ري��ك��ي مل يدخل  ب��اأن  القائل 
دورة تي�سري نقدي طويلة الأمد.

وبلغت العملة الأمريكية اأعلى م�ستوى يف 
11 �سهرا مقابل اليوان ال�سيني، 

بينما تراجع اجلنيه ال�سرتليني من اأعلى 
م�ستوى يف اأكرث من ثالثة اأ�سابيع.

و�سجل الدولر النيوزيلندي اأكرب حتركات 
من  ليقفز  اجلل�سة،  خ��الل  العمالت  ب��ني 
اأدن����ى م�����س��ت��وى يف ث���الث ���س��ن��وات ون�سف 
املركزي  البنك  رئي�س  ق��ال  اأن  بعد  ال�سنة 
الفائدة  اأ���س��ع��ار  ع��ن  “را�س”  اإن���ه  للبالد 

احلالية،
 مم���ا ب����دد ت���وق���ع���ات ب����اإج����راء م���زي���د من 
الفائدة  اأ���س��ع��ار  يف  ال��ف��وري��ة  التخفي�سات 

بعد تي�سري قوي جرى هذا ال�سهر.
ويلقي باول كلمته املرتقبة ب�سدة يف وقت 
لح���ق ال���ي���وم يف اج��ت��م��اع مل�����س��رف��ي��ني من 

بنوك مركزية يف جاك�سون هول. 
وظهرت �سكوك ب�ساأن الإقدام على تي�سري 
ن��ق��دي ج��دي��د ب��ع��د اأن ق���ال م�����س��وؤولن يف 
جمل�س الحتياطي اإنهما ل يريان اأي �سبب 
ال��ف��ائ��دة جم���ددا يف غياب  اأ���س��ع��ار  خلف�س 

اإ�سارات جديدة على �سعف القت�ساد.
و�سعد الدولر اإىل 106.59 ين لكنه قبع 

عند نط������اق تداول��ه يف الآونة الأخرية. 
الرتفاع  ال��دولر �سوب  يتجه  اأ�سبوع،  ويف 

0.2 باملئة مقابل الني.
اأداء  يتتبع  ال���ذي  ال����دولر،  م�����وؤ�سر  وزاد 
�ست  م��ن  �سلة  م��ق��اب��ل  الأم��ري��ك��ي��ة  العملة 
عمالت رئي�سية، 0.2 باملئة اإىل 98.344 
لالأ�سبوع  مكا�سب  حتقيق  ���س��وب  ويتجه 

الثاين.
اليوان  ن��زل  البالد،  داخ��ل  التعامالت  ويف 
اإىل 7.0961 مقابل الدولر وهو اأ�سعف 

م�ستوياته منذ مار�س اآذار 2008. 
ويف امل��ع��ام��الت اخل��ارج��ي��ة، ت��راج��ع اليوان 

اإىل 7.0987.
باملئة   0.3 ال���س��رتل��ي��ن��ي  اجل��ن��ي��ه  وه��ب��ط 

اليوم اإىل 1.2230 دولر.
�سوب  م��ت��ج��ه��ا  ال����س���رتل���ي���ن���ي  زال  وم�����ا   
حت��ق��ي��ق م��ك��ا���س��ب ل��الأ���س��ب��وع ال���ث���اين، لكن 
ال�����س��ب��اب��ي��ة ت��ظ��ل م��رت��ف��ع��ة ب�����س��اأن كيفية 
ا�ستكمال بريطانيا لنف�سالها عن الحتاد 

الأوروبي.
باملئة   0.4 النيوزيلندي  ال��دولر  وارتفع 
اإىل 0.6390 دولر اأمريكي م�سجال اأكرب 
مك�سب يومي منذ الثامن من اأغ�سط�س اآب 

وقفز 0.5 باملئة اإىل 68.09 ين.
دولر   1.070 ع��ن��د  ال����ي����ورو  وا���س��ت��ق��ر 
ومي�سي على م�سار ت�سجيل ثاين انخفا�س 

اأ�سبوعي مقابل العملة الأمريكية.

•• هوجن كوجن- �شنغهاي-رويرتز:

ال�سينية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����س���رك���ة  ق���ال���ت 
القيود  ت��اأث��ري  اإن  اأم�����س  ه���واوي  العمالقة 
املتحدة  الوليات  فر�ستها  التي  التجارية 
اأقل مما خ�سيت يف  �سيكون  اأن�سطتها  على 
بادئ الأمر، على الرغم من اأن القيود قد 
للهواتف  ال�سركة  وح��دة  اإي����رادات  تقل�س 
هذا  دولر  م��ل��ي��ارات  ع�سرة  بنحو  الذكية 

العام.
وت�سررت هواوي تكنولوجيز البالغ حجم 
منذ  ب�����س��دة  دولر  م��ل��ي��ار   100 اأع��م��ال��ه��ا 
منت�سف مايو اأيار بعدما و�سعت وا�سنطن 
ث���اين اأك����رب ُم�����س��ن��ع ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة يف 
العامل �سمن ما ُي�سمى “قائمة الكيانات” 
مم���ا ي���ه���دد مب��ن��ع��ه��ا م���ن احل�������س���ول على 

مكونات وتكنولوجيا اأمريكية مهمة.
القيود  ت��اأث��ري  ب�����س��اأن  ل��ه��ا  تقييم  اأول  ويف 

الأمريكية،
ورئي�سها  ال�سركة  موؤ�س�س  ت�سنغ  رن  ق��ال   
اإدراج  اإن  ح���زي���ران  ي��ون��ي��و  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سيلحق  ال�������س���وداء  ال��ق��ائ��م��ة  يف  ال�����س��رك��ة 
دولر  مليار   30 بواقع  باإيراداتها  ال�سرر 
مما �سيحرمها من حتقيق منو لالإيرادات 

يف 2019.
وقال اإريك �سو نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
خ����الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ل��ت��ق��دمي رقائق 
ال�سركة  ال�سناعي يف مقر  للذكاء  جديدة 
من  اأق���ل  �ستكون  اأن��ه��ا  “يبدو  �سنت�سن  يف 
�سدور  حتى  الن��ت��ظ��ار  عليكم  لكن  ذل���ك. 

نتائجنا يف مار�س )اآذار(.
امل�ستهلكني  اأعمال  جمموعة  اإن  �سو  وق��ال 

اأداء  ال��ع��ام  ه��ذا  ت�سجل  ل��ه��واوي،  التابعة 
اأف�����س��ل ك��ث��ريا مم���ا ك���ان ُي��خ�����س��ى يف بادئ 

الأمر.
امل�ستهلكني  اأع����م����ال  جم��م��وع��ة  وت�����س��م��ل 
الذكية  الهواتف  اأن�سطة  لهواوي  التابعة 
بها  خا�س  ت�سغيل  نظام  لتطوير  وت�سارع 
حرمانها  حالة  يف  ت�سور  لأ�سواأ  ا�ستعدادا 
اأندرويد  ل��ن��ظ��ام  اأ���س��ا���س��ي��ة  تطبيقات  م��ن 

التابع جلوجل.
امل��م��ك��ن حدوث  م���ن  “لكن  ���س��و  واأ�����س����اف 
ب��اأك��رث م��ن ع�سرة  امل��ب��ي��ع��ات(  ت��راج��ع )يف 

مليارات دولر.
قالت  ل�����ه�����واوي،  م���وؤق���ت���ة  ان���ف���راج���ة  ويف 
وا�سنطن قبل اأيام اإنها �ستمدد بواقع 90 
ب�سراء مكونات  ت�سمح لهواوي  يوما مهلة 
م��ن ال�����س��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة ب��ه��دف تزويد 

�ست�سيف  ح��ني  يف  احل��ال��ي��ني  امل�ستهلكني 
اإىل  لل�سركة  تابعة  وح���دة   40 م��ن  اأك���رث 

قائمتها ال�سوداء.

بالن�سبة  معنى  ب��ال  امل��ه��ل��ة  اإن  ���س��ي  وق���ال 
اأمت  على  موظفوها  اأ�سبح  التي  ل��ه��واوي 

ا�ستعداد للعي�س والعمل يف ظل احلظر.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�ستعد الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات 
بدء  على  ع��اًم��ا   15 مب��رور  لالحتفال  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ازدحاًما.  واأك��رثه��ا  اأ�سواقها  اأك��رب  الهند،  اإىل  خدماتها 
لرئي�س  الثالثة  ال��زي��ارة  مع  ال�سركة  احتفالت  وتتزامن 
اإىل  م���ودي،  ن��اري��ن��درا  ال�سديقة،  الهند  جمهورية  وزراء 
على  ال�����س��وء  لت�سليط  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة 

اأهمية ال�سراكة والعالقات القوية بني البلدين. 
وك���ان���ت الحت�����اد ل��ل��ط��ريان ق���د اأط��ل��ق��ت رح����الت يومية 
ع�سر  الث��ن��ي  خ��الل  هندية  وجهة  اأول  مومباي  خلدمة 
�سبتمرب  الأوىل لنطالق عملياتها، وذلك يف �سهر  �سهًرا 
اأ�سهر تالية،  2004. لتطلق بعد مرور ثالثة  العام  من 

خدماتها اإىل نيودلهي. 
العودة  مع  رحلة   159 للطريان  الحت��اد  ُت�سّغل  واليوم، 
هي،  رئي�سة  هندية  وجهات  و10  اأبوظبي  بني  اأ�سبوعًيا 
اإ�سالم اأباد، بنغالور، ت�سيناي، كوت�سني، دلهي، حيدر اأباد، 
كولكاتا، كوزيكود، مومباي وتريوفانانتابورام. كما تربط 
املدن  تلك  ب��ني  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الأم  مطارها  ع��رب  ال�سركة، 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  امتداد  على  العاملية  والوجهات 
اإىل  خدماتها  اإط��الق  ومنذ  واأفريقيا.  واأمريكا  واأوروب���ا 
نقل  م��ن  للطريان  الحت���اد  متكنت  الهندية  ال��ق��ارة  �سبه 

اأكرث من 16.5 مليون م�سافر. 
ويف ه���ذا اخل�����س��و���س، حت���ّدث ت���وين دوغ���ال����س، الرئي�س 
“تتمتع  ق��ائ��اًل:  ل��ل��ط��ريان،  الحت���اد  ملجموعة  التنفيذي 

جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية املتحدة بروابط 
ال�����س��ع��ي��د الق��ت�����س��ادي والثقايف  وع���الق���ات م��ت��ي��ن��ة ع��ل��ى 
والدبلوما�سي، وتلعب الحتاد للطريان دوًرا رئي�ًسا ك�سلة 

و�سل بني البلدين وما بعدهما.«
واأ�ساف: “تخدم الحتاد للطريان وجهات يف الهند تفوق 
اأي دولة اأخرى على �سبكتها العاملية، وتربط الهند بالعامل 
عاملي،  �سعيد  وعلى  اأبوظبي.  يف  الت�سغيلي  مركزها  عرب 
توّفر الحتاد فر�س عمل لأكرث من 4،800 موظف من 
اجلن�سية الهندية، ميثلون 25 باملئة من اإجمايل القوى 
العاملة يف املجموعة. كما �ساهمت املجموعة ب�سكل كبري 
 151 املا�سي  العام  واأنفقت  البلدين،  اقت�ساد  تعزيز  يف 
مليون دولر اأمريكي من خالل تعاونها مع 480 �سركة 
يف الهند. نعتز بالتزامنا القوي جتاه الهند والذي ل �سك 

�سيوا�سل منوه على مدار ال�سنوات املقبلة.«
وعلى �سعيد امل�سافرين، برهنت الحتاد للطريان التزامها 
جت����اه ال��ه��ن��د م���ن خ����الل زي�����ادة ع����دد رح��الت��ه��ا وترقية 
طائراتها، لت�سمل اأحدثها طراز بوينغ 787 درمياليرن، 
اأب��اد. كما قام  التي تخدم وجهات مومباي ودلهي وحيدر 

برنامج �سيف الحتاد،
باإبرام �سراكة مع  التابع لل�سركة، موؤخًرا   برنامج الولء 
SBICard، اأح���د اأك���رب م���زودي ب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان يف 
بال�سفر،  اخلا�سة  الئتمانية  فيزا  بطاقة  لتوفري  الهند، 
امل�سبق  التخلي�س  م��رك��ز  وي��ت��ي��ح  ال��ه��ن��ود.  للم�سافرين 
الأمريكية  احل�����دود  وح��م��اي��ة  اجل���م���ارك  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع 
مطار  عرب  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  الهند  من  للم�سافرين 

ليتمكنوا  �سفالهم  وثائق  تدقيق  اإمت��ام  ال��دويل،  اأبوظبي 
اإىل الوليات املتحدة بعد و�سولهم  ال�سريع  من الدخول 

املطار. 
بالن�سبة  لل�سوق  ا�سرتاتيجي  م�سدر  اأه���م  الهند  وُت��ع��ّد 
ال�ستيعابية  ال��ق��درة  اإىل  فبالإ�سافة  لل�سحن،  ل��الحت��اد 
امل�سافرين  رح���الت  على  ال�سركة  تتيحها  ال��ت��ي  لل�سحن 
 159 عددها   والبالغ  والهند،  اأبوظبي  بني  الأ�سبوعية 
ا طائرات خم�س�سة لل�سحن من اأبوظبي  رحلة، توفر اأي�سً

اإىل كل من دلهي ومومباي وبنغالور وت�سيناي. 
وخ�����الل ال��ع��ق��د امل���ا����س���ي، ن��ق��ل��ت الحت������اد م���ا ي���زي���د عن 
تراوحت  الهند،  وم��ن  اإىل  ال�سحن  من  طن   560،000
الرئي�سة  ب���ال�������س���ادرات  م�������روًرا  ب��ال��ع��م��وم  ال�����س��ح��ن  ب���ني 
والأدوي���ة  التلف  �سريعة  واملنتجات  الألب�سة  مثل  للهند 

والإلكرتونيات. 
وت��وا���س��ل الحت����اد دع���م ال��ه��ن��د م��ن خ���الل جم��م��وع��ة من 
ت�سمل  والتي  لل�سركات،  الجتماعية  امل�سوؤولية  مبادرات 
م�سروع التعليم العاملي لتوفري اأو جمع التربعات لإقامة 
مرافق تعليمية جديدة وتقدمي املواد التعليمية. كما تقيم 
الهندية  امل��راأة  املهارات ودع��م  لتنمية  ال�سركة ور���س عمل 

ومتكينها، 
من  للمت�سررين  ال�سرورية  الإن�سانية  امل�ساعدات  وُتقّدم 
الكوارث الطبيعية، كما ح�سل يف في�سانات كريال موؤخًرا، 
حيث مت توفري مياه ال�سرب واملالب�س والبطانيات واأدوات 
 1،000 املطبخ وم�ستلزمات العناية ال�سحية لأكرث من 
وب�سفتها  للولية.  التابعة  الإغ��اث��ة  خميمات  يف  �سخ�س 

اإيروايز،  جلت  رئي�ًسا  و�سريًكا  اأقلية  ح�س�س  يف  م�ساهًما 
متكنت الحتاد للطريان من تعزيز حركة الربط العاملية 
مع الهند، عرب اأبوظبي. وعلى الرغم من اإيقاف رحالت 
اإي��رواي��ز يف وق��ت مبكر من ه��ذا ال��ع��ام، عملت  �سركة جت 

اإنعا�س  على  للم�ساعدة  وب��ّن��اء  متوا�سل  ب�سكل  الحت���اد 
ال��ن��اق��ل��ة ال��ه��ن��دي��ة، وم��وا���س��ل��ة ب��ح��ث ف��ر���س ال��ت��ع��اون مع 
ال�سركاء املحليني للم�ساعدة يف خدمة هذه ال�سوق �سريعة 

التو�ّسع. 

العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   
اإعالن بالن�شر

رقم )2019/6132(
املنذر : �سركة املالك ملقاولت البناء - ذ م م 

املنذر اليها : �سركة الكوب لالملونيوم واإعمال التك�سية - ذ م م 
لذلك ،  ينذر املنذر - املنذر اليه - ب�سداد قيمة اليجارات املتاأخرة عليه قدرها ٥٥.٠٠٠ 
درهم )خم�سة وخم�سون الف درهم( من تاريخ 2٠19/2/1 حتى 2٠19/8/1 وما ي�ستجد 
من ايجارات حتى الإخالء.  اخالء امل�ستودع وت�سليم املفاتيح وذلك خالل مدة اق�ساها 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  واإل  بالن�سر  الإع���الن  تاريخ  من  يوما  ثالثون 
القانونية التي حتفظ لنا حقوقنا طبقا للمادة 1/2٥ من القانون رقم 26 ل�سنة 2٠٠7 

وحتميلكم بر�سوم وم�ساريف التقا�سي ، ورفع دعوى اإخالء �سدكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/98 اإ�شتئناف تنفيذ عقاري

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة ايجيندوم الإمارات ايه بي ا�س جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /باولو ا�سبو�سيتو وميثله / �ساره �ساه 
ا�ستاأنف  احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  بيك حممد البلو�سي - قد 
2٠17/٥29 تنفيذ عقاري - وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 
2٠19/9/11 ال�ساعة 17.3٠ م�ساءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1200 ا�شتئناف عمايل

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-1618 لالإدارة الت�سويقية 2- بول�سار ادفرتايزجن 
اآند كوميونيكي�سن منطقة حرة - �س ذ م م جمهويل حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف/اندرا تاماجن جوروجن وميثله/يو�سف حممد احمد يو�سف 
احلمادي - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2٠18/6٥97 عمايل 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2٠18/٥/21 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي 
وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  11.٠٠���س��ب��اح��ا  ال�ساعة   2٠19/9/19
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12713 بتاريخ 2019/8/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1814 اإ�شتئناف عمايل      

الق��ام��ة مبا  للعقارات  جمهول حمل  ���س��ده/1-روؤي��ات  امل�ستاأنف  اىل 
اب��راه��ي��م م���ورو ومي��ث��ل��ه/ي��و���س��ف حممد  امل�����س��ت��اأن��ف /ت��ام��ر ال�سيد  ان 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - احل��م��ادي  يو�سف  احمد 
يوم  لها جل�سه  بتاريخ 2٠19/7/2 وحددت  2٠19/34٠2 عمايل جزئي 
رقم  بالقاعة  �سباحا   11.٠٠ ال�ساعة   2٠19/9/26 امل��واف��ق  اخلمي�س 
ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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املال والأعمال

•• القاهرة-رويرتز:

م�سر  اإن  اقت�ساديون  حمللون  قال 
م���ازال���ت ب��ح��اج��ة مل��زي��د م��ن خف�س 
ال�سوق  لإن���ع���ا����س  ال���ف���ائ���دة  اأ����س���ع���ار 
�سخ  على  الأع��م��ال  رج��ال  وت�سجيع 
امل��زي��د م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات يف البالد 
ال�ستثمار  �سعف  م��ن  ع��ان��ت  ال��ت��ي 
الأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���س��ر وامل��ح��ل��ي خالل 

الفرتة املا�سية.
لرويرتز  املحللني  ت�سريحات  تاأتي 
ب���ع���دم���ا خ���ف�������س ال���ب���ن���ك امل����رك����زي 
الرئي�سية  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  امل�سري 
الأوىل  للمرة  اأ���س��ا���س  نقطة   150
مدعوما  ����س���ب���اط،  ف����رباي����ر  م���ن���ذ 
عن  الت�سخم  م��ع��دلت  بانخفا�س 

املتوقع يف الآونة الأخرية.
القت�ساد  نعمان خالد حملل  وقال 
�سي.اآي  ال���س��ت��ث��م��ار  ب��ن��ك  ال��ك��ل��ي يف 
املركزي  يخف�س  اأن  نتوقع  كابيتال 
اأ�سا�س  نقطة   100 الفائدة  اأ�سعار 
�سبتمرب  خ��الل  املقبل  الجتماع  يف 
)اأيلول( لُيثبت اأن قرار اخلف�س مل 
يكن منفردا بل بداية لجتاه نزويل 

لأ�سعار الفائدة مب�سر.
النقدية  ال�����س��ي��ا���س��ة  جل��ن��ة  وق�����ررت 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ب��ن��ك امل�����رك�����زي،ال�����ذي 
عامر  ط���ارق  حمافظه  م��دة  تنتهي 
املقبل،  ال��ث��اين  ت�سرين  نوفمرب  يف 
الإيداع  �سعر  خف�س  املا�سية  الليلة 
 14.25 اإىل  واح�����دة  ل��ي��ل��ة  لأج����ل 
و�سعر  ب��امل��ئ��ة،   15.75 م��ن  ب��امل��ئ��ة 
الإقرا�س لليلة واحدة اإىل 15.25 

باملئة من 16.75 باملئة.
واأ������س�����اف خ���ال���د خ��ف�����س امل���رك���زي 

تكلفة  ي��ق��ل�����س  ال���ف���ائ���دة  لأ����س���ع���ار 
اق��رتا���س ال�����س��رك��ات وه��و م��ا يوؤدي 

لنتعا�س ال�سوق.
كان �سبعة من 13 خبريا اقت�ساديا 
اإن  اآراءه��م قالوا  ا�ستطلعت روي��رتز 
اأ�سعار  �سيخف�س  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 
 100 ف��ائ��دة ليلة واح����دة مب��ق��دار 
خف�سا  ثالثة  وتوقع  اأ�سا�س.  نقطة 

مبقدار 150 نقطة اأ�سا�س.
ب���ا����س���ا اخلبري  اأب������و  وق������ال حم���م���د 
املالية  املجموعة  ل��دى  القت�سادي 
ه��ريم��ي�����س، اأك���رب ب��ن��ك ا���س��ت��ث��م��ار يف 
املركزي  ق��رار  اإن  الأو���س��ط،  ال�سرق 
ل��ك��ن��ن��ا نحتاج  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  م�����س��ج��ع 
نقطة   100 مب���ق���دار  خ��ف�����س  اإىل 
اأخ��رى من اأج��ل اإع��ط��اء دفعة قوية 
اأ�سواق  ولي�س  احلقيقي  لالقت�ساد 

املال فقط.

وجت������د م�������س���ر ����س���ع���وب���ة يف ج���ذب 
ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر منذ 
الطاقة،  ق��ط��اع  با�ستثناء   2011
كما واجهت اإحجاما من امل�ستثمرين 
املحليني لزيادة ا�ستثماراتهم خالل 
التكلفة  لرت���ف���اع  امل��ا���س��ي��ة  ال���ف���رتة 

و�سعف ال�سهية ال�سرائية بال�سوق.
واأب������دى ع����دد م���ن رج�����ال الأع���م���ال 
لرويرتز  ت�سريحات  يف  امل�سريني 
املركزي  البنك  بخف�س  ترحيبهم 
امل�سري اأ�سعار الفائدة الرئي�سية يف 
خطوة و�سفوها بالإيجابية لتحفيز 
ال���س��ت��ث��م��ارات ل��ك��ن��ه��م اأك������دوا على 
اإىل  م�سر  يف  الأع��م��ال  بيئة  ح��اج��ة 
م��زي��د م��ن اخل��ف�����س خ���الل الفرتة 

املقبلة.
وق����������ال حم���������س����ن ع����������ادل اخل���ب���ري 
القت�سادي والرئي�س ال�سابق لهيئة 

ال�ستثمار امل�سرية القرار �سيخف�س 
ال�سركات  ع���ل���ى  ال���ت���م���وي���ل  اأع����ب����اء 
ل����زي����ادة معدلت  ف��ر���س��ة  وي��ع��ط��ي 
قطاعي  يف  وخ���ا����س���ة  ال����س���ت���ث���م���ار 
وتكنولوجيا  والت�سالت  العقارات 

املعلومات.
وترى ر�سوى ال�سويفي رئي�سة ق�سم 
فارو�س  ال�ستثمار  بنك  يف  البحوث 
اإىل  ي��ح��ت��اج  امل�����س��ري  اأن الق��ت�����س��اد 
الفائدة  اأ���س��ع��ار  م��زي��د م��ن خ��ف�����س 
اأ�سا�س  نقطة   500-300 بنحو 
نحو  منها  املقبلني،  العامني  خ��الل 
نهاية هذا  اأ�سا�س قبل  150 نقطة 

العام لإنعا�س ال�سوق.
اأن  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  واأ���س��اف��ت 
بني  ال�سركات  اإقرا�س  معدل  ي�سل 
13 و14 باملئة وهو م�ستوى ي�سمح 
لها بالقرتا�س من البنوك لتمويل 

تو�سعاتها ال�ستثمارية.
���س��رف اجلنيه  �سعر  وم��ن��ذ حت��ري��ر 
 ،2016 يف نوفمرب ت�سرين الثاين 
الفائدة  اأ�سعار  املركزي  البنك  رف��ع 
نقطة   700 مب��ق��دار  واح���دة  لليلة 
الت�سخم،  يف  قفزة  ملكافحة  اأ�سا�س 
�سهية غري م�سبوقة  اأوج��د  وه��و ما 
لكنه  امل���ح���ل���ي���ة،  ال�����دي�����ن  لأدوات 
املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار  اأب��ط��اأ 
وال�ستثمارات املحلية التي حتتاجها 

البالد ب�سدة.
ل��ك��ن حت���رك امل���رك���زي ج���اء ب��ع��د اأن 
 8.7 اإىل  ال��ت�����س��خ��م  ت��ب��اط��اأ م��ع��دل 
باملئة يف يوليو متوز من 9.4 باملئة 

يف يونيو حزيران.
وق����ال ع��م��رو الأل���ف���ي رئ��ي�����س ق�سم 
الأوراق  ل��ت��داول  �سعاع  يف  ال��ب��ح��وث 
اأكرث  املركزي  البنك  �سريكز  املالية 
ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى زي�����ادة النمو 
ال�ستثمارات  وارت��ف��اع  الق��ت�����س��ادي 
وه����و م���ا ي��ت��ط��ل��ب خ��ف�����س��ا اأك�����رب يف 
نقطة  و150   50 ب���ني  ال���ف���ائ���دة 
اأ�سا�س.وحقق القت�ساد امل�سري منوا 
بلغت ن�سبته 5.6 باملئة يف 2018-
2019 مقارنة مع اأرقام مل تزد عن 
 .2011 ثالثة باملئة بعد انتفا�سة 
ل��ك��ن رغ����م ال��ت��ح�����س��ن امل���ل���ح���وظ يف 
امل�سري  القت�ساد  موؤ�سرات  جميع 
مل تنعك�س تلك الأرقام الرباقة بعد 
على حياة ماليني امل�سريني الذين 
لالإ�سالح  ب��رن��ام��ج  تق�سف  حتملوا 
الفقر  م��ع��دل  زاد  ب���ل  الق��ت�����س��ادي 
موؤ�سرات  لأح������دث  وف���ق���ا  ب���ال���ب���الد 
العامة  ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة  امل���رك���زي  اجل���ه���از 

والإح�ساء.

حمللون: م�شر بحاجة ملزيد من خف�س اأ�شعار الفائدة لإنعا�س ال�شوق 

الحتياطي الفدرايل يتجه خلطوات 
لتو�شيع القت�شادي الأمريكي

بنك اأوف اأمريكا: �شندات اخلزانة 
املحمية جتذب تدفقات الأموال 

موؤ�شرات على تعايف منو قطاع الأعمال مبنطقة اليورو

جمموعة بن حم تبحث فر�س التعاون يف جمال ال�شتثمار الزراعي يف م�شر
•• العني - الفجر

التقى ال�سيخ م�سلم بن حم العامري ع�سو املجل�س ال�ست�ساري باإمارة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ح��م  ب��ن  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ظبي   اأب��و 
ال�سحراوية  الأرا�سي  وزراع��ة  ل�ست�سالح  اخلليجية  امل�سرية  ال�سركة 

املهند�س اإ�سماعيل حممد.
 Egyptian Pavilion « جاء هذا �سمن فعاليات اجلناح امل�سري
امل�سرية  الوكالة  تنظمه  والذي  القت�سادية  واملحا�سيل  للم�سروعات   «
الإم����ارات  ب��دول��ة  م��رة  لأول   EIADS امل��وج��ه��ة  للخدمات  ال��دول��ي��ة 
نز  �سيز  �سيتي  بفندق  العر�س  بقاعات  اأقيم  وال��ذي  املتحدة   العربية 

دبي.
وقد بحث اجلانبان اإمكانات و�سبل التعاون بينهما يف جمال ال�ستثمار 

الزراعي خا�سة يف جمال زراعة اجلوجوبا وال�سناعات املرتبطة به.
من جانبه عرب املهند�س اإ�سماعيل حممد - رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة 
امل�سرية اخلليجية لزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي ال�سحراوية عن �سكره 
امل�سري  ال�سعب  اأن على  ال�سيافة وال�ستقبال موؤكدا  وتقديره حلفاوة 
ال�سقيق يكن كل احلب والود لدولة الإمارات التي كانت داعما وم�ساركا 
له يف كافة الظروف. واأ�ساف اأن م�ساهمات ال�سيخ زايد - طّيب اهلل ثراه 
التي  املائية  واملجاري  ال��رتع  و�سق  الزراعة  وا�سحة خا�سة يف جمال   -
زراعية  اأرا���س  اإىل  ال�سحراء  من  �سا�سعة  م�ساحات  حتويل  يف  اأ�سهمت 
منتجة للخري ووفرت فر�س العمل والعي�س الكرمي لآلف الأ�سر. كما 
ال�سركة  فيه  الذي تخ�س�ست  نبات اجلوجوبا  زراع��ة  اختيار  اأن  اأ�ساف 
من  العديد  يف  ودخ��ول��ه  املرتفعة  القت�سادية  ع��وائ��ده  على  بناء  ي��اأت��ي 
ال�سناعات الدوائية وغريها كبديل للمواد الكيميائية واملركبات ال�سارة 

اإ�سافة اإىل مالءمته للبيئة ال�سحراوية والرتبة الرملية واآثاره النافعة 
نخيل  الأخ����رى خا�سة  املحا�سيل  م��ع  زراع��ت��ه  عند  ل��الآف��ات  وامل�����س��ادة 
�ستلة   5000 بعدد  اإه��داء  تقدمي  ال�سركة  ا�ستعداد  على  موؤكدا  التمر 
نبات  ثقافة  لن�سر  متهيدا  جتريبية  اأوىل  كمرحلة  بالدولة  لزراعتها 
اجلوجوبا بدولة الإمارات.ويف نهاية اللقاء اأهدى ال�سيخ م�سلم بن حم 
درع الفعالية اإىل املهند�س اإ�سماعيل حممد تقديرا مل�ساركته متمنيا له 
بني  التعاون  ا�ستمرار  على  موؤكدا  التوفيق  دوام  امل�سريني  ولالأ�سقاء 

الأ�سقاء مب�سر والإمارات.
ح�سر اللقاء الأ�ستاذ عبداهلل بن �سعيد العامري املدير املايل ملجموعة 
امل�سرية  لل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  زه����ران  ح���ازم  وامل��ه��ن��د���س  ح��م  ب��ن 
امل�سرية  للوكالة  التنفيذي  املدير  ريا�س  حممد  والدكتور  اخلليجية 

EIADS الدولية للخدمات املوجهة

•• عوا�شم-رويرتز:

ويتجه �سوب  ام�س  الذهب  تراجع 
اأ�سبوعي يف نحو  اأداء  اأ�سواأ  ت�سجيل 
الفتقار  ت�سبب  اإذ  اأ���س��ه��ر،  خم�سة 
اإىل الو�سوح ب�ساأن توقعات جمل�س 
)البنك  الحت��������ادي  الح���ت���ي���اط���ي 
املركزي الأمريكي( لأ�سعار الفائدة 
املعدن  لبيع  امل�ستثمرين  دف��ع  اإىل 
الأ�سفر جلني بع�س الأرب��اح قبيل 
جريوم  يلقيها  اأن  املقرر  من  كلمة 
الحتياطي يف  رئي�س جمل�س  باول 

جاك�سون هول.
 0551 ال�����������س�����اع�����ة  وب������ح������ل������ول 
ن���زل الذهب  ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت�����س، 
باملئة   0.3 ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت  يف 
لالأوقية  دولر   1494.76 اإىل 
)الأون�����س��ة(.وخ�����س��ر ال��ذه��ب نحو 
الأ�سبوع  ب���داي���ة  م��ن��ذ  ب��امل��ئ��ة   1.3
ت�سجيل  ���س��وب  وي��ت��ج��ه  اجل������اري، 
بالن�سبة  اأ�سبوعي  انخفا�س  اأك��رب 
اآذار.كما  م��ار���س   29 منذ  امل��ئ��وي��ة 
الأمريكية  العقود  الذهب يف  هبط 
الآجلة 0.3 باملئة اإىل 1504.40 

دولر لالأوقية.
وت���رتق���ب ال�����س��وق ع���ن ك��ث��ب كلمة 
يلقيها جريوم باول رئي�س جمل�س 
الح���ت���ي���اط���ي الحت��������ادي يف ن����دوة 
م����ق����ررة يف وقت  ه�����ول  ج���اك�������س���ون 

بتوقيت   1400 )ال�����س��اع��ة  لح���ق 
ب�ساأن  ل��و���س��وح  ���س��ع��ي��ا  ج��ري��ن��ت�����س( 
ت�سبب  اأن  بعد  النقدية  ال�سيا�سة 
حم�سر اجتماع املركزي الأمريكي 
يف ي��ول��ي��و مت���وز يف ت��راج��ع الآم���ال 
لأ�سعار  ق��وي��ة  تخفي�سات  ب��اإج��راء 
الع�سو  ب��راي��ن لن  ال��ف��ائ��دة.وق��ال 
�سيلفر  ج�����ول�����د  ل�������دى  امل����ن����ت����دب 
�سنغافورة  يف  ل���ل���ت���داول  ���س��ن��رتال 
“ل ي��وج��د اجت���اه وا���س��ح ب�����س��اأن ما 
ي��ف��ع��ل��ه جم��ل�����س الح���ت���ي���اط���ي، لذا 
ت��ك��وي��ن مراكز  ع��ن  ال��ن��ا���س  يحجم 
حمددة...  اإج��اب��ات  ي�سمعون  حتى 

املعدن جلني  يبيعون  النا�س  بع�س 
الأرباح«.وتعززت النق�سامات داخل 
اأن قال  ب��ع��د  الأم���ري���ك���ي،  امل���رك���زي 
م�سوؤولن يف جمل�س الحتياطي اإن 
بحاجة  لي�س  الأمريكي  القت�ساد 
الوقت  التحفيز يف  م��ن  امل��زي��د  اإىل 
احل��ايل بينما ق��ال اآخ��ر اإن��ه منفتح 
على امل�ساألة.يف غ�سون ذلك وب�سوق 
منحنى  ع��اد  الأمريكية،  ال�سندات 
الأمريكية  اخل��زان��ة  �سندات  ع��ائ��د 
�سنوات  لأج��ل عامني ولأج��ل ع�سر 
اأم�س.  وج���ي���زة  ل��ف��رتة  ل��الن��ق��الب 
و����س���ب���ق ه�����ذا الن����ق����الب رك�������ودا يف 

ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ع����دة م����رات يف 
ال�سابق.وبالن�سبة للمعادن النفي�سة 
الأخ������رى، ت��راج��ع��ت ال��ف�����س��ة 0.1 
باملئة اإىل 16.99 دولر لالأوقية، 
باملئة   0.2 البالتني  ارت��ف��ع  بينما 
اإىل 858.97 دولر ليظل متجها 
���س��وب حت��ق��ي��ق م��ك�����س��ب اأ���س��ب��وع��ي.
اإىل  باملئة   0.3 ال��ب��الدي��وم  وه��ب��ط 
لكن  لالأوقية.  دولر   1482.50
الذاتي  احلفز  يف  املُ�ستخدم  املعدن 
لالأ�سبوع  الرت����ف����اع  ���س��وب  ي��ت��ج��ه 
 2.5 راب��ح��ا  ال��ت��وايل،  على  الثالث 

باملئة منذ بداية الأ�سبوع.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأكد رئي�س الحتياطي الفدرايل )البنك املركزي الأمريكي( جريوم باول اأم�س 
اأن البنك �سيتخذ اخلطوات املالئة ل�سمان ا�ستمرار تو�سع القت�ساد الأمريكي 

رغم املخاطر الكبرية التي ميثلها تباطوؤ النمو العاملي.
ولكن ومع ت�سعيد بكني اجراءاتها النتقامية يف احلرب التجارية الدائرة مع 
وا�سنطن، حذر باول من اأن التوتر التجاري يزيد من تفاقم التباطوؤ العاملي، 
واأن البنك لي�س لديه اجراءات حمددة للتعامل مع حالة الغمو�س.ورغم ذلك، 
فقد قلل من املخاوف من اأن زيادة احلوافز ميكن اأن توؤدي اإىل ارتفاع الت�سخم، 
وقال يبدو اأن تراجع ن�سبة الت�سخم ولي�س ارتفاعها هي م�سكلة هذه احلقبة .

ترامب،  دونالد  الرئي�س  بداأها  التي  ال�سني  مع  التجارية  احل��رب  وت�ساعدت 
وانخفا�س  الأع���م���ال  ق��ط��اع  ث��ق��ة  تقل�س  اإىل  واأدت  الأخ�����رية،  الأ���س��ه��ر  خ���الل 

ال�ستثمارات، وتقلبات كبرية يف ال�سواق املالية العاملية.
وخف�س الحتياطي الفدرايل معدل الفائدة املعيارية ال�سهر املا�سي لأول مرة 
منذ اأكرث من ع�سر �سنوات، لأ�سباب بينها التاأثريات املتوقعة للحرب التجارية 

على منو القت�ساد.
ولكن يف خطابه املنتظر اأو�سح باول اأن البنك املركزي لي�س لديه �سوى اأدوات 

حمدودة ملواجهة احلرب التجارية.
وقال اإن الأ�سابيع الأوىل منذ اجتماع جلنة الأ�سواق املفتوحة يف البنك يف متوز 
يوليو كانت حافلة، ابتداء من الإعالن عن فر�س ر�سوم جمركية جديدة على 

الواردات من ال�سني .
واأ�ساف اأن التوقعات للنمو العاملي تتدهور منذ منت�سف العام املا�سي. ويبدو 
اأن الغمو�س ب�ساأن ال�سيا�سة التجارية يلعب دورا يف التباطوؤ العاملي ويف �سعف 

الت�سنيع واإنفاق راأ�س املال يف الوليات املتحدة .
واأ�سار اإىل اأن القت�ساد الأمريكي يف و�سع جيد الآن ولكن بالنظر اإىل املخاطر 
على  للحفاظ  امل��الئ��م  بال�سكل  �سيت�سرف  البنك  ف��اإن  نراقبها  التي  الكبرية 

ا�ستمرار التو�سع القت�سادي.
غري اأن��ه حذر من اأن��ه ل توجد اج��راءات حم��ددة ثابتة للتجارة ... ول توجد 

�سابقات تر�سدنا اإىل ال�ستجابة ال�سحيحة للو�سع الراهن.
واأكد العديد من م�سوؤويل البنك يف املوؤمتر معار�ستهم خف�س معدلت الفائدة 
اإىل  اأن يوؤدي  اأن ذلك ميكن  اأكرب لتحفيز القت�ساد لأ�سباب عدة بينها  ب�سكل 
على  موؤ�سرات  بظهور  املرجحة  غري  احلالة  يف  ب��اأول  الأ�سعار.واأ�ساف  ارتفاع 

عودة الت�سخم املرتفع، لدينا اأدوات جمّربة للتعامل مع ذلك.

ال�شني تك�شف عن ر�شوم 
انتقامية على �شلع اأمريكية 

•• بكني-رويرتز:

ك�سفت ال�سني اأم�س عن ر�سوم جمركية انتقامية على �سلع اأمريكية ُتقدر 
التجاري  للنزاع  ت�سعيد  اأح��دث  يف  وذل��ك  دولر،  مليار   75 بنحو  قيمتها 

الطويل الأمد بني اأكرب اقت�سادين يف العامل.
وقالت وزارة التجارة ال�سينية يف بيان اإنها �ستفر�س ر�سوما اإ�سافية بن�سبة 
منتجات  منها  املن�ساأ  اأمريكي  منتجا   5078 على  باملئة  ع�سرة  اأو  خم�سة 

زراعية ونفط خام وطائرات �سغرية و�سيارات.
و�سيبداأ تطبيق الر�سوم على بع�س املنتجات يف الأول يف �سبتمرب اأيلول على 

اأن ت�سري الر�سوم على بقية املنتجات يف 15 دي�سمرب كانون الأول.

•• لندن-رويرتز:

ح�سدت �سندات اخلزانة املحمية من الت�سخم اأكرب تدفق اأ�سبوعي للمال 
لها منذ نوفمرب ت�سرين الثاين 2017، بينما �سجلت ال�سندات احلكومية 
رابع اأكرب تدفقات اأ�سبوعية يف الوقت الذي ي�سعى فيه امل�ستثمرون لالأمان 

يف مواجهة تراجع اقت�سادي عاملي تكتنفه ال�سبابية.
اإي.ب���ي.اإف.اآر اإن  اأمريكا مرييل لين�س ا�ستنادا اإىل بيانات  وقال بنك اأوف 
اأ�سبوع حتى  �سندات يف  اإىل �سناديق  تدفقت  دولر  15 مليار  اإجماليه  ما 
اأ�سبوعية على الإط��الق. وت�سمن  اأكرب تدفقات  الأربعاء، مما ميثل ثامن 
ذلك تدفقات بقيمة 7.1 مليار دولر ل�سناديق ال�سندات احلكومية و1.2 

مليار دولر ل�سندات اخلزانة املحمية من الت�سخم.
و�ساهم الندفاع �سوب اأدوات الدخل الثابت يف تدفق قيا�سي لالأموال على 
نزوح  بعد  دولر  مليار   155 تدفق  مع  اأ�سهر،  لثالثة  ال�سندات  �سناديق 

كبري يف الأ�سهر ال�سابقة.
وقال بنك اأوف اأمريكا اإن الطلب على �سندات اخلزانة املحمية من الت�سخم 
امل�ستثمرين  ان  اإىل  ي�سري  دولر،  م��ل��ي��ون   400 ج���ذب  ال���ذي  وال���ذه���ب، 

يتحوطون من خطر الت�سخم.
2.5 مليار دولر يف  وبلغت التدفقات النازحة من ديون الأ�سواق النا�سئة 
الأ�سبوع وهي الأكرب يف 14 اأ�سبوعا. و�سجلت اأ�سهم الأ�سواق النا�سئة نزوحا 

للتدفقات على مدى 24 من بني 27 اأ�سبوعا من�سرما.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأظهر م�سح اأن منو اأن�سطة الأعمال مبنطقة اليورو ت�سارع 
قلياًل يف اأغ�سط�س )اآب(، بدعم من قوة اأن�سطة اخلدمات 
ال�سناعات  ق��ط��اع  ن�����س��اط  ان��ك��م��ا���س  وت����رية  ت��ب��اط��وؤ  وم���ع 
التحويلية، لكن خماوف احلرب التجارية اأثرت �سلباً على 
التوقعات امل�ستقبلية لتبلغ اأ�سعف م�ستوياتها يف اأكرث من 
تباطوؤ  من  املخاوف  تنامي  من  الرغم  �سنوات.وعلى  �ست 
على  موؤ�سر  اأي  وال�سني  املتحدة  ال��ولي��ات  تبد  مل  عاملي، 
الرتاجع يف حربهما التجارية.واأ�سعف ذلك اآمال ال�سركات 
مما  قريباً،  القت�سادي  للن�ساط  كبري  ت�سارع  ح��دوث  يف 
ال�سيا�سات  �سانعي  ت��ع��ه��دات  على  ب���دوره  ال�����س��وء  ي�سلط 

بتعزيز �سيا�سات التي�سري النقدي.
وارتفعت القراءة الأولية ملوؤ�سر اآي.اإت�س.اإ�س ماركت املجمع 
موؤ�سراً  يعد  وال��ذي  اليورو،  منطقة  يف  امل�سرتيات  ملديري 
جيداً على متانة القت�ساد، اإىل 51.8 يف اأغ�سط�س )اآب( 
اأع��ل��ى مما  51.5 يف يوليو )مت����وز(، ل��ت��اأت��ي ال��ق��راءة  م��ن 
روي���رتز عند  اأج��رت��ه  ا�ستطالع  التوقعات يف  اإل��ي��ه  اأ���س��ارت 
اإىل  اخلم�سني  م�ستوى  ف���وق  ق����راءة  اأي  وت�����س��ري   .51.2

النمو.
تفاوؤل  يقي�س  امل�ستقبل  يف  ل��الإن��ت��اج  جممع  م��وؤ���س��ر  ون���زل 

ال�سركات بوجه عام اإىل 55.5، وهو اأدنى م�ستوياته منذ 
مايو )اأيار( 2013، من 58.8 يف يوليو )متوز(.

و�سهدت ال�سركات العاملة يف قطاع اخلدمات املهيمن على 
الأولية  القراءة  انتعا�ساً حم��دوداً. فزادت  املنطقة  اقت�ساد 
ملوؤ�سر مديري امل�سرتيات بقطاع اخلدمات اإىل 53.4 من 
ا�ستطالع  يف  التوقعات  لتفوق  )مت���وز(،  يوليو  يف   53.2
للراأي اأجرته رويرتز والتي اأ�سارت اإىل قراءة عند 53.0.

لكن يف عالمة اأخرى على �ساآلة التفاوؤل يف جمال�س اإدارات 
لأدنى  ال�سركات  لتوقعات  فرعي  موؤ�سر  هبط  ال�سركات، 
61.2 يف  57.3 من  م�ستوى يف نحو خم�س �سنوات عند 
ال�سابع  لل�سهر  امل�سانع  اأن�سطة  ال�سابق.وانكم�ست  ال�سهر 
على التوايل، على الرغم من اأن وترية النكما�س تباطاأت 
اإىل  القطاع  موؤ�سر  ارتفع  اإذ  ال�سابق،  ال�سهر  مع  مقارنة 
التوقعات  متجاوزاً  )مت��وز(،  يوليو  يف   46.5 من   47.0
اأجرته  ا�ستطالع  يف   46.2 عند  ق���راءة  اإىل  اأ���س��ارت  التي 
رويرتز.و�سجل موؤ�سر يقي�س الإنتاج، ويدخل �سمن املوؤ�سر 
املجمع ملديري امل�سرتيات، 47.8 لتتباطاأ وترية النكما�س 

مقارنة مع 46.9 �ُسجلت يف يوليو )متوز(.
وعلى الرغم من ذلك، انخف�س موؤ�سر الإنتاج يف امل�ستقبل 
الذي يقي�س التفاوؤل بني امل�سانع اإىل 51.0، م�سجاًل اأدنى 

م�ستوياته منذ نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2012.
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اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
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الفجر الريا�ضي

اليطايل،  ال���دوري  مو�سم  ينطلق 
اعتيادي  تر�سيح  مع  ال�سبت،  اليوم 
لقبه،  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ليوفنتو�س 
ومناف�سة متوقعة من ابن اجلنوب 
نابويل احلامل بتتويج اأول منذ 30 

عاماً.
الهولندي  امل��داف��ع  يوفنتو�س  �سم 
ال�ساب ماتي�س دي ليخت، الويلزي 
اأدري�����ان  ال��ف��رن�����س��ي  رام�����س��ي،  اآرون 
املخ�سرم  ح���ار����س���ه  واأع�������اد  راب����ي����و، 

جيجي بوفون.
اأما نابويل فال يزال يحتفظ بنواة 
ت�����س��ك��ي��ل��ت��ه، ف��ي��م��ا ���س��م خ�����س��م��ه يف 
املهاجم  فيورنتينا  الأوىل  اجلولة 
الفرن�سي املخ�سرم فرانك ريبريي 
واأنفق  المل���اين.  ب��اي��رن ميونخ  م��ن 
اإنرت واإدارته ال�سينية الكثري ل�سم 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي  املهاجم 
من مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي، 

دولر. مليون  مقابل 72 
الربتغايل مو�سمه  النجم  وي�ستهل 
لقباً  بعد �سمانه  تورينو  الثاين يف 

حملياً يف ثالث دول خمتلفة. 
العامل  يف  لع���ب  اأف�����س��ل  و�سيمنح 
لت�سكيلة  قيادية  �سفات  م��رات   5
امل�����درب م��اوري��ت�����س��ي��و ����س���اري الذي 

توقع باأنه �سي�سنع الفارق. 
يعي�س  ال�����ذي  ي��وف��ن��ت��و���س  وي���ع���ول 
جولة انتقالية بعد رحيل مدربه يف 

اآخر 5 اأعوام ما�سيميليانو األيغري، 
حتى  انتظر  وال���ذي  رون��ال��دو  على 
املا�سي  املو�سم  الرابعة من  اجلولة 
لكنه  الت�سجيلي،  ر�سيده  ليفتتح 
 28 يف النهاية تاأقلم جيداً و�سجل 
 21 ب��ي��ن��ه��ا  43 م���ب���اراة،  ه���دف���اً يف 
اأبطال  دوري  يف  و6  ال������دوري،  يف 

اأوروبا. 
ريال  لنجم  الأدن���ى  الر�سيد  وك��ان 
م��دري��د الإ���س��ب��اين ال�����س��اب��ق يف 10 

اأع�������وام، و���س��ي��ح��اول حت�����س��ي��ن��ه هذا 
الأبطال  دوري  يف  املو�سم خ�سو�ساً 
ال�سخ�سي  لقبه  ع��ن  يبحث  حيث 

ال�ساد�س.
اأك������رث  اأح���������د  ك��������ان  ل���ي���خ���ت  ودي 
ال���الع���ب���ني امل����ط����اردي����ن م����ن اأب�����رز 
الأندية الوروبية، بعمر 19 عاماً، 
له  ذهبياً  ا�سماً  ال��دف��اع  قلب  �سنع 
م��ع اأي��اك�����س اأم�����س��رتدام، وق���اده اىل 
ن�سف نهائي دوري البطال املو�سم 

اأق�����س��ى يف طريقه  امل��ا���س��ي، ح��ي��ث 
اأمثال ريال مدريد ويوفنتو�س. 

واأقر حامل لقب الثنائية املحلية يف 
فر�سة  باأن  املا�سي،  املو�سم  هولندا 
اللعب مع رون��ال��دو يف فريق واحد 
كانت مغرية، ميكن لالعب ال�ساعد 
قائداً  ي�سبح  اأن  �ساروخية  ب�سرعة 
املقبلة  القليلة  امل��وا���س��م  يف  للدفاع 
ت��ق��دم ع��م��ر زم��ي��ل��ي��ه جورجيو  م���ع 
وليوناردو  ع��ام��اً(،   35( كييليني 

عاما(. بونوت�سي )32 
اأولد  اأ�سوار  خ��روج مرير من  وبعد 
ترافورد، يحاول املهاجم البلجيكي 
جمدداً  م�سريته  اإط���الق  ال�سخم 
م����ن ����س���ف���وف اإن�������رت، اأ����س���ب���ح جنم 
ومدربه  “نريات�سوري”  ت��ع��اق��دات 
اجل��دي��د كونتي ال��ذي ح��اول �سمه 
مدرباً  ك����ان  ع��ن��دم��ا   2017 يف 
اإيفرتون  لع��ب  اأن  بيد  لت�سل�سي، 

ال�سابق ف�سل مان�س�سرت يونايتد.

بلجيكي  ه���داف  اأف�����س��ل  و�سيحمل 
)48 ه��دف��اً دول��ي��اً( ال��رق��م 9 بدًل 
الأرجنتيني  ال�����س��اب��ق  ال��ق��ائ��د  م���ن 
ينتظر  ال�������ذي  اإي������ك������اردي  م��������اورو 
م�سريه بعد �سراعه احلديدي مع 
النادي اللومباردي. عرف املك�سيكي 
ال������دويل م��و���س��م��ني مم���ت���ازي���ن مع 
كجناح  ال���ه���ول���ن���دي  اإي���ن���ده���وف���ن 
ب�سرعته   24 اب���ن  ي��ع��رف  ه����داف، 
اإيندهوفن يف  اإىل  وان�سم  الكبرية، 

بات�سوكا.  من  قادماً   2017
 45 ت�ساكي  املكنى  الالعب  و�سجل 
ع��ل��ى مدى  م���ب���اراة   83 يف  ه���دف���اً 
انتقاله  ���س��ف��ق��ة  ت��ق��در  م��و���س��م��ني، 

ب�42 مليون يورو.
ويريد املهاجم امل�ساغب يائ�ساً اإثبات 
طفولته  م��دي��ن��ة  ف��ري��ق  م��ع  نف�سه 
كي  الأوىل،  ال��درج��ة  اإىل  ال�ساعد 
ي��ح��ج��ز م��ك��ان��اً ل���ه م���ع امل��ن��ت��خ��ب يف 
ابن  ل��ع��ب   ،2020 اأوروب�������ا  ك���اأ����س 
مباراة   36 و���س��اح��ب  ع��ام��اً   29
دولية اآخ��ر م��رة يف ال��دوري املحلي 
م���ع م���ي���الن ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل الإع������ارة 
-2015 مو�سم  يف  ليفربول  م��ن 
�سحية  بالوتيلي  وك��ان    .2016
يف  اأنديته  جماهري  من  العن�سرية 
اآمل من كل  وقال:  �سابقاً،  اإيطاليا 
ول  خمتلفاً،  دوري����اً  اأج���د  اأن  قلبي 

اأخترب م�سل�سالت العن�سرية.

•• برندي�شي-الفجر

ريا�سة  ����س���ف���راء  ب���و����س���ل���ة  ت���ت���ج���ه 
الفيكتوري  فريق  جن��وم  الإم����ارات 
ت��ي��م ال���ي���وم  ال�����س��ب��ت وغ����دا  الأح���د 
الإيطالية  برندي�سي  مدينة  �سوب 
م��ن��اف�����س��ات جائزة  ال��ت��ي حت��ت�����س��ن 
ال�سريعة  للزوارق  الكربى  اإيطاليا 
اجلولة  متثل  وال��ت��ي  -فورمول2 
الثالثة من بطولة العامل 2019.
تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  وت�سارك 
يف البطولة العاملية عرب الزورقني 
ال�ساب  27 بقيادة بطلنا  فيكتوري 
وفيكتوري  امل���ن�������س���وري  م��ن�����س��ور 
الفهيم  اأح���م���د  ب��ط��ل��ن��ا  ب��ق��ي��ادة   4

اجلولتني  يف  �سويا  ظهرا  واللذين 
الرنويج  الثانية يف  الأوىل بالتفيا 
حيث يطمحان معا للمناف�سة بقوة 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
يتقدمها  زورق�������ا   20 م����ن  اأك������رث 
اأبوظبي  جنوم الإم��ارات يف فريقي 

الفريق  لزورقي  اإ�سافة  وال�سارقة 
الأزرق..

برندي�سي  م���دي���ن���ة  يف  واك���ت���م���ل   
اجلمعة  اأم���������س  ي�����وم  الإي���ط���ال���ي���ة 
و����س���ول ع��ق��د امل�������س���ارك���ني وجن���وم 
�سرع  ال��ذي  تيم  الفيكتوري  فريق 

فور الو�سول اإىل جتهيز الزورقني 
احل����دث  م����راح����ل  اأوىل  خل����و�����س 
التجارب  اإق��ام��ة  م��ع  ال�سبت  ال��ي��وم 
ثم  ال�سباحية  الفرتة  يف  الر�سمية 
ت�سفيات �سباق اأف�سل زمن لتحديد 
يوم  الرئي�س  ال�سباق  يف  املنطلقني 

ت��ق��ام ت�سفيات  غ���د  الأح�����د ح��ي��ث 
مراحل  ثالث  على  كالعادة  الزمن 
ع�����س��رة زوارق يف  و����س���ول لف�����س��ل 

املرحلة احلا�سمة.
والفهيم  املت�سوري  الثنائي  وياأمل 
متميزة  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  يف  ال���ي���وم 

بني  اأقدامهما  لي�سعا  جيد  وزك��ن 
الكبار يف انطالقة ال�سباق الرئي�س 
ي���وم غ��د الأح����د وم���ن ث��م املناف�سة 
اجلولة  يف  الأوىل  امل����راك����ز  ع���ل���ى 

الثالثة
وي��ح��م��ل ال��ث��ن��ائ��ي امل��ن�����س��وري قائد 

قائد  والفهيم   27 فيكتوري  زورق 
الكبري  ال��داف��ع   4 فيكتوري  زورق 
العاملية  البطولة  يف  ب�سمة  لو�سع 
ر�سيدهما  يف  ن��ق��اط  اول  وحتقيق 
ي����وم غ���د الأح������د ول���ك���ن ق��ب��ل ذلك 
ع��ل��ي��ه��م��ا ال���ت���ال���ق ال����ي����وم واث���ب���ات 

قدراتهما من خالل اجتياز املرحلة 
اليوم  ال���زم���ن  ���س��ب��اق  يف  ال�����س��ع��ب��ة 
غدا  ال��رئ��ي�����س  ال�����س��ب��اق  ث��م  ال�سبت 

الحد
وع���رب اح��م��د ال��ف��ه��ي��م ق��ائ��د زورق 
ملوؤ�س�سة  امتنانه  ع��ن   4 فيكتوري 
ت��ي��م وجم��ل�����س الدارة  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
ب���رئ���ا����س���ة ح���ري���ز امل�����ر حم���م���د بن 
الذي  حريز على الهتمام والدعم 
موؤكدا  واملت�سابقني  الفريق  يجده 
املن�سوري  م��ن�����س��ور  وزم���ي���ل���ه  ان����ه 
اف�سل  حتقيق  اىل  بقوة  يتطلعان 
النتائج وو�سع ب�سمة على خارطة 

املناف�سة.
واو�سح الفهيم ان مناف�سات بطولة 
العامل للزوارق ال�سريعة )فورمول 
2( تعد واحدة من اأقوى البطولت 
اف�سل  جت���م���ع  وال�����ت�����ي  ال���ع���امل���ي���ة 
امل��ت�����س��اب��ق��ني يف ري���ا����س���ة ال������زوارق 
ذلك  يظهر  حيث  عامليا  ال�سريعة 
والفرق  ل��ل��زوارق  الكبري  ال��ع��دد  يف 
الأول  ظهور  ومنذ  ان��ه  اىل  منوها 
يف لت��ف��ي��ا ع���اين ك��ث��ريا م��ن احلظ 
للعديد من  العاثر لتعر�س زورقه 
املواقف التي اأثرت ب�سورة مبا�سرة 

يف امل�ساركات

فيكتوري تيم جاهز لثالثة جولت فورمول2

املن�شوري والفهيم يطمحان للمناف�شة يف بربندي�شي اليوم وغدا

•• دبي –الفجر: 

املنتخب  �سقيقه  مع   2001 مواليد  لل�سباب  الوطني  منتخبنا  تعادل 
اآ�سيا لكرة القدم  اأهداف يف افتتاح بطولة غرب  البحريني �سلبيا بدون 
املجموعة  حل�ساب  فل�سطني  يف  حاليا  املقامة  عاماً   19 لل�سباب حتت 

الثانية .
خا�س منتخبنا املباراة التي اأقيمت على �ستاد في�سل احل�سيني الدويل 
املازمي  ، حممد  املرمى  �سالح يف حرا�سة  وليد  راك��ان  بت�سكيلة �سمت  
، ح��ارب عبد اهلل �سهيل ، عبد  ، اأحمد احلمادي  ن��واف �سامل احلارثي   ،
العزيز البلو�سي ، عبد اهلل حمد املنهايل ، فهد بدر باروت ، زايد �سلطان 

الزعابي ، را�سد �سرور ، حمدان حميد ح�سن . 
اأمام  ال�سبت  ال��ي��وم  الثانية  م��ب��ارات��ه  خل��و���س  ال�سباب  اأبي�س  وي�ستعد 

منتخب العراق ال�ساعة الثامنة م�ساء بتوقيت الإمارات .

يواجه العراق غدا

اأبي�س ال�شباب يتعادل �شلبيا مع البحرين يف افتتاح بطولة غرب اآ�شيا 

•• ال�شارقة-الفجر:

الفردية  الإم�����ارات  بطولة  مناف�سات  ع��ن  ال��ي��وم  م�ساء  ال�ستار  ي�سدل 
لل�سطرجن لفئة الرجال التي ينظمها احتاد اللعبة بقاعة نادي ال�سارقة 
والأخرية  التا�سعة  باجلولة  البطولة  تختتم  حيث  لل�سطرجن،  الثقايف 
املناف�سة بني جميع  ا�ستدت  وقد  اجلوائز،  وتوزيع  اخلتام  يعقبها حفل 
الالعبني مع دخول البطولة يف الأمتار الأخرية حيث اأقيمت يف �ساعة 
حتدد  والتي  الأخ���رية  وقبل  الثامنة  اجلولة  اأم�س  م�ساء  من  متاأخرة 
نتائجها مالمح القمة واإن كانت اجلولة الأخرية �ستكون خمتلفة نظرا 

ل�سيق الفوارق. 
ويت�سدر عمران احلو�سني لعب نادي اأبوظبي لل�سطرجن قمة البطولة 
بر�سيد 6.5 نقطة بعدما حقق 6 انت�سارات وتعادل واحد ويطارده عمر 
نعمان لعب نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن بر�سيد 6 نقاط ولعل فارق 
التا�سعة والأخ��رية، وياأتي  املناف�سة يف اجلولة  النقطة يزيد قوة  ن�سف 
الثقايف لل�سطرجن  ال�سارقة  نادي  الثالث جا�سم احل��وار لعب  املركز  يف 
بر�سيد 5.5 نقطة، ويف املركز الرابع بر�سيد 4 نقاط يت�ساوى �سلطان 
الدرمكي لعب نادي اأبوظبي لل�سطرجن واأحمد فريد لعب نادي دبي 
بر�سيد  اخلام�س  املركز  يف  لعبني   6 ويت�ساوى  والثقافة،  لل�سطرجن 
3،5 نقطة هم �سيف اأحمد وعبدالرحمن �سامل وحمد ع�سام وحمد بدر 

من نادي ال�سارقة واإبراهيم �سلطان وخليفة عي�سى من نادي دبي.
احلو�سني  عمران  ف��وز  �سهدت  قد  البطولة  من  ال�سابعة  اجلولة  كانت 
اإبراهيم �سلطان وعمر نعمان على علي را�سد وجا�سم احلوار على  على 
�سيف اأحمد وتفوق اأحمد فريد بالفوز على رافائيل �سارون وتعادل حمد 
يحيي  على  ال��درم��ك��ي  و�سلطان  ���س��امل،  عبدالرحمن  زميله  م��ع  ع�سام 

�سعيب وحمد بدر على ح�سام خالد.
ختام البطولة يوم ال�سبت ال�ساعة 4 ع�سراً .

بطولة الإمارات لل�شطرجن تنتظر تتويج 
البطل وعمران احلو�شني يوا�شل ال�شدارة 

الكالت�شيو انطالق  قبل  تاألقهم  يتوقع  لعبني   5
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ي�ستهل يوفنتو�س حملة الدفاع عن لقبه اليوم ال�سبت على 
اأر���س بارما، باحثا عن تعزيز رقمه اخل��ارق واإح��راز لقبه 

التا�سع تواليا يف الدوري الإيطايل لكرة القدم.
لكن فريق “ال�سيدة العجوز” �سيغيب عنه مدربه اجلديد 

ماوريت�سيو ب�سبب تعافيه من التهاب رئوي.
“60 عاما” الذي و�سل اىل يوفنتو�س هذا  وكان �ساري 
بعد مو�سم وحيد مع  األيغري  ملا�سيميليانو  ال�سيف خلفا 
لتن�سيق  اخلمي�س  متارين  يف  حا�سرا  الإنكليزي،  ت�سل�سي 
العمل مع جهازه الفني، لكنه �سيغيب عن مواجهتي بارما 

ونابويل يف 31 اآب-اأغ�سط�س يف تورينو.
واأ�سرف �ساري على نابويل يف ثالث �سنوات ناجحة، قبل 
انتقاله اىل ت�سل�سي النكليزي وقيادته اىل لقب الدوري 

الوروبي “يوروبا ليغ” يف املو�سم املا�سي.
يوفنتو�س  ينتهجه  ال��ذي  ال�سلوب  على  النظار  وترتكز 
مع �ساري �ساحب النزعة الهجومية، وذلك بعد انتقادات 
امل��ا���س��ي��ة لأ�سلوبه  امل��وا���س��م اخل��م�����س��ة  ال��ي��غ��ري يف  ط��ال��ت 

الدفاعي املتحفظ.
وراأى احلار�س املخ�سرم جيجي بوفون )41 عاما(، العائد 
من مو�سم عادي مع باري�س �سان جرمان بطل فرن�سا بعد 
17 عاما يف �سفوف يوفنتو�س، ان التغيري قد ياأتي بثمار 
اأو مقامرة. هو ميثل فقط جمال مل  ثورة  لي�س  “�ساري 

يتم اختباره، ق�سة اأخرى كاملة«.
وبعد انفاقه نحو 100 مليون يورو املو�سم املا�سي جللب 
اأف�سل لعب يف العامل خم�س مرات الربتغايل كري�ستيانو 
الفارق”، عزز  “�سي�سنع  انه  �ساري  وال��ذي ي�سر  رونالدو 
يوفنتو�س ت�سكيلته باملدافع الهولندي ال�ساب ماتي�س دي 
 85،5 اىل  ت�سل  ق��د  رن��ان��ة  ب�سفقة  ع��ام��ا(   19( ليخت 
جورجيو  املخ�سرمني  ج��ان��ب  اىل  ل��ي��ك��ون  ي����ورو،  م��ل��ي��ون 

كييليني وليوناردو بونوت�سي.
اإح��راز لقب ال��دوري للمرة  كما �سم الفريق الطامح اىل 
الأوىل  للمرة  اأوروب���ا  اأبطال  ودوري  والثالثني  ال�ساد�سة 
رابيو  اأدري�����ان  ال��ف��رن�����س��ي  ال��و���س��ط  1996، لع��ب��ي  م��ن��ذ 
املتمرد مع باري�س �سان جرمان والراحل عنه بعد خالف 
كبري، والويلزي اأرون رام�سي اأحد اأركان اأر�سنال الإنكليزي 

�سابقا، وذلك بعقدين حرين اإمنا براتبني مرتفعني.
اأنا قادر  �ساري جيدا ومنحنا فل�سفته.  “اأعّدنا  رابيو  قال 
على خلق تقارب ممتاز مع كري�ستيانو رونالدو لأنه يلعب 

اي�سا على اجلهة الي�سرى«.
مدربهم  مع  ال�سبان  اولئك  ينجح  اأن  يف  يوفنتو�س  ياأمل 
اأ�سلوب  الكروية:  “�ساريبول”  فل�سفة  تنفيذ  يف  اجلديد 
ه��ج��وم��ي ���س��ري��ع اأذه�����ل اجل��م��ي��ع ع��ن��دم��ا ك���ان ����س���اري مع 

نابويل.
قال املدرب املخ�سرم “اأعتقد ان املتعة على اأر�س امللعب ل 

متنعك من الفوز«.
اأ�سباب  اأح��د  “كان  ال��ذي  ب�ساري  اأي�سا  ليخت  دي  واأ���س��اد 
الأمور  م��ن  الكثري  �سمعت  ال��ف��ري��ق،  ه��ذا  اىل  ان�سمامي 
ر  يح�سّ وك��ي��ف  ال��ك��روي��ة  فل�سفته  واأح�����ب  ع��ن��ه  اجل���ي���دة 

دفاعه«.
�سيكون  امل��و���س��م،  ه��ذا  “بيانكونريي”  خ�سوم  ب��ني  وم��ن 
اأن�سيلوتي يف مو�سمه  نابويل بقيادة املدرب اخلبري كارلو 
اىل  العائد  كونتي  واأنتونيو  الفريق اجلنوبي،  الثاين مع 

بالده لال�سراف على اإنرت العنيد.
اأي����ام  1990 يف  ال��ل��ق��ب م��ن��ذ  ي���ح���رز  ال�����ذي مل  ن���اب���ويل 
م�سواره  ي�ستهل  م��ارادون��ا،  دييغو  الرجنتينية  ا�سطورته 
ال�سبت على ار�س فيورنتينا الذي �سم الفرن�سي املخ�سرم 
بايرن  م��ع  وناجحة  طويلة  م�سرية  بعد  ري��ب��ريي  ف��ران��ك 

ميونيخ الملاين.
ليت�سي  م�ست�سيفا  الث��ن��ني  امل��رح��ل��ة  فيختتم  ان���رت  اأم���ا 

ال�ساعد من الدرجة الثانية.
وعلى غرار �ساري وان�سيلوتي، اأ�سرف كونتي على ت�سل�سي، 
ال��دوري بني مدربني  القوية يف  املناف�سة  وه��ذا يدل على 

من الفئة الوىل عامليا.
كونتي الذي منح يوفنتو�س اول ثالثة القاب يف �سل�سلته 
عن  باحثة  ت�سكيلة  لتعزيز  ام���وال  على  ح�سل  احل��ال��ي��ة، 

لقبها الول يف “�سريي اأ” منذ 2010.
احلما�سة،  كونتي  “جلب  دام��ربوزي��و  داينلو  امل��داف��ع  ق��ال 
لكن اأهم من كل �سيء فقد رفع التحدي. من وجهة نظر 

ذهنية، كونتي وفريق عمله فائزون بطبعهم«.
يورو  مليون   65 للنادي  املالكة  ال�سينية  الدارة  انفقت 
البلجيكي  امل��ه��اج��م  جللب  ام��ريك��ي(  دولر  مليون   72(

روميلو لوكاكو من مان�س�سرت يونايتد النكليزي.
دييغو غودين  املخ�سرم  الوروغ��وي��اين  املدافع  كما و�سل 
الو�سط  لعبي  جانب  اإىل  ال�سباين،  مدريد  اأتلتيكو  من 

�ستيفانو �سين�سي ونيكولو باريال.

الت�سيلي  امل��ه��اج��م  ل�����س��م  م��ف��او���س��ات  ان���رت يف  ي����زال  ول 
اقفال  قبل  يونايتد  مان�س�سرت  من  �سان�سي�س  اليك�سي�س 

باب النتقالت يف 2 ايلول/�سبتمرب.
البلجيكي راديا ناينغولن والكرواتي  ترك لعبا الو�سط 
ايفان بريي�سيت�س “نريات�سوري”، فيما مل يحل اخلالف 
ماورو  الرجنتيني  هجومه  وق��ائ��د  ال��ن��ادي  ب��ني  املع�سلة 

ايكاردي.
ي���رى م����درب امل��ن��ت��خ��ب الي���ط���ايل روب���رت���و م��ان�����س��ي��ت��ي ان 
يوفنتو�س ل يزال مر�سحا للتتويج “يوفنتو�س هو القوى 
�سنوات   8 اآخ��ر  البطال يف  باأنهم  نن�سى  �سك. ل  اأي  دون 

وقد عززوا ت�سكيلتهم«.
تابع مان�سيني الذي اأح��رز لقب ال��دوري ثالث مرات مع 
نابويل خطريا، ميلكون نف�س الالعبني منذ  “اأرى  انرت 
�سنوات، فيما اجرى انرت اربعة او خم�سة تغيريات وخ�سر 
الن  حتى  وبريي�سيت�س...  اي��ك��اردي  مثل  هامني  لعبني 

اأرى الرتتيب يوفنتو�س، نابويل ثم انرت«.
ويخو�س اأن�سيلوتي عامه الثاين من عقد الأعوام الثالثة 
اأن ي�سيف  ب��ن��اب��ويل، و���س��ي��ح��اول ج���اه���دا  ي��رب��ط��ه  ال����ذي 
الدوريات  ك��وؤو���س  ت�سمن  التي  خزائنه  اىل  جديدا  لقبا 
اآ” الذي  “�سريي  الأوروبية اخلم�س الكربى، بينها لقب 
اأحرزه عام 2004 مع ميالن الذي انتقل اليه بعد اأن كان 

مدربا ليوفنتو�س بالذات بني 1999 و2001.
وو�سل ابن ال�60 عاما اىل نابويل مع كثري من التوقعات 
يف  األ��ق��اب  بثالثة  متوج  م��درب  اأن��ه  ل�سيما  والطموحات، 
دوري اأبطال اأوروبا مع ميالن )2003 و2007( وريال 
الدوري  لقب  اىل  اإ���س��اف��ة   ،)2014( الإ���س��ب��اين  م��دري��د 

الإنكليزي املمتاز الذي اأحرزه مع ت�سل�سي عام 2010.
ويوؤكد اأن�سيلوتي اأنه تعلم من املو�سم “النتقايل” الأول 
)يف  اخل��ل��ف  اىل  ال�سهم  “�سحبنا  مو�سحا  ن��اب��ويل،  م��ع 

املو�سم الأول(، والآن نحن م�ستعدون لإطالقه«.
اأن�سيلوتي �سفوفه ب�سمه  تنفيذ تهديده، عزز  اأجل  ومن 
احلار�سني الكولومبي دافيد اأو�سبينا )اأر�سنال الإنكليزي( 
اليوناين  وامل���داف���ع���ني  )اأودي����ن����ي����زي(،  م��ريي��ت  واأل��ي��ك�����س 
لورنت�سو  دي  وج���وف���اين  )روم������ا(  م��ان��ول���س  ك��و���س��ت��ا���س 
لوزانو  هريفينغ  املك�سيكي  الو�سط  ولع��ب��ي  )اإم���ب���ويل(، 
اإيلييف  ال�����س��م��ايل  ال��ه��ول��ن��دي( وامل���ق���دوين  )اي��ن��ده��وف��ن 

اإيلما�س )فرنبغ�سه الرتكي(.

املو�سم  اأت��الن��ت��ا مفاجاأة  ان��دي��ة  ت��ربز  ال��ث��اين،  ال�سف  ويف 
املا�سي باحتالله املركز الثالث مع املدرب الفذ جانبيريو 

غا�سبرييني، ميالن، لت�سيو وروما.
واف������رتق م���ي���الن ال�����ذي اأ����س���ب���ح ���س��ب��ح��ا ل��ل��ف��ري��ق ال���ذي 

اأح���رز لقب ال���دوري الإي��ط��ايل 18 م��رة )اآخ��ره��ا عام 
الأوروبية  ال�ساحة  على  الأندية  فزاعة  وكان   )2011

اآخرها  م�����رات   7 الأب����ط����ال  ب������دوري  )ت�����وج 
و�سطه  لع��ب  ع��ن   ،)2007 ع��ام 

جينارو  امل��ق��ات��ل  ال�����س��اب��ق 
غاتوزو وال�ستعانة 

مبدرب �سمبدوريا ماركو جامباولو.
وطال التغيري اأي�سا روما الذي �سيكون الوحيد بني فرق 
تعاقده مع  بعد  اأجنبي  الطليعة مبدرب 
ب��اول��و ف��ون�����س��ي��ك��ا، مف�سال  ال��ربت��غ��ايل 
الأخ���ري على ك��الودي��و ران��ي��ريي الذي 
اأك��م��ل امل��و���س��م امل��ا���س��ي م��ع��ه وق����اده اىل 
امل���رك���ز ال�����س��اد���س خ��ل��ف��ا لأوزي���ب���ي���و دي 

فران�سي�سكو.

ي�ستهل حملته للدفاع عن لقبه على اأر�ص بارما 

يوفنتو�س الأوفر حظًا لالحتفاظ بلقب الكالتي�شو

ال�شني جتن�س 9 لعبني لأجل املونديال 
قد ي�سبح املنتخب ال�سيني لكرة القدم قريًبا موؤلًفا باأكمله من 
اأنه  اأعلنت ال�سلطات املحلية  لعبني ولدوا خارج البالد بعدما 
نهائيات  لبلوغ  ال�سني  م�سعى  يف  لعبني  ت�سعة  جتني�س  �سيتم 
يف  الثانية  للمرة   2022 ع��ام  قطر  يف  امل��ق��ررة  ال��ع��امل  ك��اأ���س 

تاريخها.
وبات املهاجم الربازيلي ال�سل ايلكي�سون اأول لعب من اأ�سول 
غري �سينية يتم ا�ستدعاوؤه للم�ساركة مع املنتخب الوطني يوم 

الأربعاء.
ومن املتوقع اأن ي�سارك ابن ال�30 عاًما للمرة الوىل مع “التنني 
 2022 العامل  كاأ�س  اإطار ت�سفيات  املقبل يف  الأحمر” ال�سهر 
ا امل�ساركة الثالثة  �سد جزر املالديف حيث �ست�سهد املواجهة اأي�سً
لالعب الرتكاز نيكو ييناري�س املولود يف لندن من اأب قرب�سي 

واأم �سينية والذي يلعب يف �سفوف بيجينغ غوان.
ت�سني  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�سيني  ل��الحت��اد  اجل��دي��د  الرئي�س  وق���ال 
الذهاب  “نريد  املحلية  ال�سحافة  اأ���س��ارت  م��ا  ح�سب  ت�سويان 
الالعبون  و���س��ي�����س��اع��دن��ا  ق��ط��ر.  يف(   2022 )م��ون��دي��ال  اىل 
املجن�سون يف م�سعانا لتحقيق اأهداف ق�سرية املدى مع املنتخب 

الوطني«.
لعبني  ت�سعة  الندية  �سجّلت  ال�ساعة،  “حتى  الرئي�س  وتابع 
لكرة  ال�سيني  الحت��اد  اأ�سول �سينية يف  دون  اأو  جمن�سني من 

القدم، فيما ل يزال البع�س الآخر يخ�سع لعملية التجني�س.«
وقال ت�سني اأن املزيد من الالعبني املجن�سني �سيمثلون ال�سني 
اأبًدا  ي��ك��ون  “لن  الم���ر  اأن  اإل   2022 م��ون��دي��ال  ت�سفيات  يف 
العدد  و�سيكون  ال�سيني  الحت��اد  قبل  الم��د من  خطة طويلة 

حمدوًدا” وفًقا ملا ذكرته وكالة ت�سينوا.
الذين  الربازيليني  املهاجمني  من  العديد  اأ�سماء  ت��داول  ويتم 
الالعبني  قائمة  �سمن  ليكونوا  ال�سيني  ال���دوري  يف  يلعبون 
يف  املولود  براونينغ  تيا�س  اىل  اإ�سافة  جتني�سهم  �سيتم  الذين 
مدينة ليفربول النكليزية من جد �سيني والذي يلعب حالًيا 
من  انتقاله  بعد  ال�سيني  ايفرغراندي  غوانغجو  �سفوف  يف 

ايفرتون النكليزي يف �سباط-فرباير املا�سي.
لالعبني  �سفر  ج���وازات  منح  فكرة  على  اجلماهري  جُتمع  ومل 
ال��ذي��ن ل ميلكون جذوًرا  ال��ب��الد ل �سيما ه���وؤلء  ول���دوا خ��ارج 
اأن  البع�س  ف��راأى  امل�ساألة،  حيال  الآراء  انق�سمت  حيث  �سينية 

على الحتاد ال�سيني م�ساعدة فريق املدرب اليطايل مارت�سيلو 
ليبي بكل الو�سائل املمكنة لبلوغ نهائيات كاأ�س العامل يف قطر، 
لعًبا   11 ايجاد  البديهي  من  اأن  الآخ��ر  البع�س  اعترب  فيما 
يجيدون لعب كرة القدم ب�سكل جيد يف دولة يبلغ عدد �سكانها 

�سخ�س. مليار   1.4
واح���دة فقط  م��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  ال�سني يف  و���س��ارك��ت 
واليابان عام  الآن وحتديدا يف مونديال كوريا اجلنوبية  حتى 
اأو حتى  نقطة  اي  دون  من  الوفا�س  خالية  وخرجت   2002

ت�سجيل اي هدف.
قوة  ال�سني  ت�سبح  اأن  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�س  ويرغب 
الذي  الوقت  يف   2050 العام  حلول  مع  القدم  ك��رة  يف  كبرية 
الحتاد  ت�سنيف  يف   71 امل��رك��ز  الحمر”  “التنني  فيه  يحتل 

الدويل لكرة القدم “فيفا«.
كاأ�س  لنهائيات  ال�سني  با�ست�سافة  رغبته  ع��ن  ت�سني  واأع���رب 
لكل  ح��ل��م  ال��ع��امل  ك��اأ���س  “ا�ست�سافة  ق��ائ��ال  م��ا  ي��وًم��ا  ال��ع��امل 
ال�سينيني، مبن فيهم اأنا. �سيدر�س الحتاد ال�سيني لكرة القدم 

التوقيت املنا�سب لتقدمي ملف ال�ست�سافة.«

غ���ون���ار  اأويل  ال������رنوج������ي  اأب�����ق�����ى 
�سول�سكاير مدرب فريق مان�س�سرت 
بوغبا  ب��ول  بالعبه  ثقته  يونايتد 
لتنفيذ ركالت اجلزاء رغم ال�سجة 
الفرن�سي  اأهدر  اأثريت بعدما  التي 
الثنني،  ولفرهامبتون  اأم��ام  ركلة 
الثالث  النقاط  من  فريقه  حارًما 
املمتاز  النكليزي  الدوري  و�سدارة 

لكرة القدم.
ب��ع��د ف�سل  ���س��ول�����س��ك��اي��ر  وان���ُت���ِق���د 
ال��ف��رن�����س��ي يف ت��رج��م��ة رك��ل��ة جزاء 
بنجاح للمرة الرابعة يف غ�سون عام، 
وذلك يف املباراة �سد ولفرهامبتون 
بعد  الثانية،  املرحلة  يف  اأت��ت  التي 
املهاجم  ت�سجيل  على  واحد  اأ�سبوع 
م��ارك��و���س را���س��ف��ورد رك��ل��ة ج���زاء يف 
مناف�سات  ���س��م��ن  ت�سل�سي  م��رم��ى 

املرحلة الفتتاحية.
وك��������ان ح�����ار������س ول���ف���ره���ام���ب���ت���ون 
قد  ب��ات��ري�����س��ي��و  روي  ال���ربت���غ���ايل 
ت�������س���دى ل���ت�������س���دي���دة لع������ب خط 
م�ساء  ال���ل���ق���اء  ل��ي��ن��ت��ه��ي  ال���و����س���ط 
وعلى   .1-1 ب��ال��ت��ع��ادل  الإث���ن���ني 
ال��ت��ي تعر�س لها  رغ��م الن��ت��ق��ادات 
���س��ول�����س��ك��اي��ر وات���ه���ام���ه ب�����س��ع��ف يف 
قيادة الفريق، ال انه بقي متم�سًكا 
لتويل  ال��الع��َب��ني  بتعيني  ب���ق���راره 

تنفيذ ركالت اجلزاء.
وقال “اأنا متاأكد من اأنكم �سرتون 
ب�����ول ب���وغ���ب���ا ي�����س��ج��ل رك���ل���ة ج����زاء 
مل��ان�����س��رت ي��ون��اي��ت��د جم�����دًدا. لرنى 
)الركلة(  ع��ل��ى  ���س��ن��ت��ح�����س��ل  م��ت��ى 

املقبلة«.
ال�سابق  ال��رنوج��ي  امل��ه��اج��م  وت��اب��ع 

مع  م���و����س���م���ا   11 خ����ا�����س  ال�������ذي 
 :”2007-1996“ ي��ون��اي��ت��د 
مع  اجل���زاء  رك��الت  على  “نتدرب 
واحٌد  �س�سيجل  وب����ول.  م��ارك��و���س 
منهما الركلة املقبلة، اأنا متاأكد من 
نفز  لأن��ن��ا مل  خائبون  نحن  ذل���ك. 
اأ�سعب عندما  باملباراة لكن الكالم 

ل حتقق النتيجة املرجوة«.
لقب  ح��ام��ل  ب��وغ��ب��ا  اإه�����دار  اأن  ال 
2018 يف رو�سيا مع  العامل  كاأ�س 
املنتخب الفرن�سي، كان له تداعيات 
ق��ا���س��ي��ة ب���ع���د ت��ع��ر���س��ه لإ�����س����اءات 
التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ع��ن�����س��ري��ة 
الج���ت���م���اع���ي ب��ع��د امل�����ب�����اراة. ودع���ا 
على  امل�سرفني  الن��ك��ل��ي��زي  ال��ن��ادي 
تلك املواقع للعمل اأكرث عل حماية 
م�سوؤولون  وافق  وقد  امل�ستخدمني 

لقاء  ع��ل��ى  “تويرت”  م���وق���ع  م���ن 
ممثلني من يونايتد.

التوا�سل  ودعا �سول�سكاير من�سات 
�سرامة،  اأك��رث  لتكون  الجتماعي 
اأن���ه ل��ن ي��ح��ث لعبيه  اأك���د  اأن���ه  اإل 

على مقاطعتها.
ال��ذي �سجل هدف  وق��ال الرنوجي 
الوقت  يف   )1-2( ليونايتد  الفوز 
اأبطال  دوري  لنهائي  ال�سائع  بدل 
اأم��ام بايرن ميونخ   1999 اأوروب��ا 
ي�����رام،  م����ا  ع���ل���ى  “بول  الأمل����������اين، 
يزيده  م��ا  ق��وي��ة  ب�سخ�سية  يتمتع 

�سالبة.«
“عندما تتحدثون معه، هو  وتابع 
بخري ول اأ�سدق اأننا ل زلنا نتحدث 
 .2019 يف  الأم������ور  ه����ذه  ب�����س��اأن 
مكان  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

ي�سمح لال�سخا�س بالختباء خلف 
اإيّل  يعود  ل  الأم��ر  وهمية،  هويات 
من  العديد  ه��ن��اك  ول��ك��ن  لتغيريه 
على  �سول�سكاير”  غ��ون��ار  “اأويل 
ت����وي����رت، اأع�������رف اأن����ن����ي ل�����س��ت اأن����ا 
نقوم  اأن  علينا  ول��ك��ن  )امل�������س���وؤول( 

ب�سيء حيال ذلك«.
به نحن  نقوم  ع�سانا  “ما  واأ���س��اف 
مننع  ل��ن  ي��ون��اي��ت��د؟  مان�س�سرت  يف 
لعبينا من ا�ستخدام هذه املواقع، 
اليجابية  الم���ور  نن�سر  اأن  علينا 

ليقاف هذه ال�ساءات«.
ويف �ساأن اآخر، مل يخف �سول�سكاير 
م�ستمرة  زال���ت  م��ا  امل��ف��او���س��ات  اأن 
للمهاجم  حم��ت��م��ل��ة  اإع������ارة  ب�����س��اأن 
الت�سيلي األك�سي�س �سان�سيز اىل اإنرت 
ميالن اليطايل قبل اغالق �سوق 

الن���ت���ق���الت ال�����س��ي��ف��ي��ة الوروب���ي���ة 
مطلع اأيلول-�سبتمرب املقبل.

ال�سابق  ال���رنوج���ي  ال�����دويل  وق����ال 
“هناك اأحاديث مع بع�س الأندية. 

يعمل )�سان�سيز( بجهد و�سرنى ما 
�سيح�سل يف اأيلول-�سبتمرب«.

�شول�شكاير واثق ببوغبا لتنفيذ ركالت اجلزاء 

ذكرت م�سادر مقربة من نادي ليل الفرن�سي باأنه ينتظر 
بايرن  و�سط  لع��ب  �سان�سي�س،  ريناتو  الربتغايل  ق��دوم 
�سنوات  خم�س  مل��دة  عقد  على  للتوقيع  الأمل���اين،  ميونيخ 

معه.
بر�س”  “فران�س  ل��وك��ال��ة  ال���ن���ادي  داخ����ل  م�����س��در  وق����ال 

قريبا و�سيخ�سع للفح�س الطبي. ليل  اىل  “�سيطري 
اإذا �سارت الأمور ب�سكل جيد، �سيوقع ملدة خم�س �سنوات«.

مليون   20 ال��ن��ادي  �ستكلف  “ال�سفقة  امل�سدر  واأ���س��اف 
يورو«.

اىل  انتقل  ال��ذي  �سان�سي�س  فان  ال�سفقة،  ويف حال متت 

بنفيكا،  من  قادما   2016 ع��ام  ميونيخ  بايرن  �سفوف 
�سي�سبح اأغلى لعب يف تاريخ النادي الفرن�سي الذي حل 
و�سيفا لباري�س �سان جرمان املو�سم املا�سي و�سي�سارك يف 
اأما الرقم القيا�سي ال�سابق لالعب  دوري اأبطال اأوروبا. 
يازيجي يف مطلع  يو�سف  الرتكي  فكان  ليل  اىل  منتقل 

اآب-اأغ�سط�س احلايل مقابل 5ر16 مليون يورو.
ومل يوؤكد رئي�س نادي ليل جريار لوبيز يف ات�سال هاتفي 
�سان�سي�س  مع  التعاقد  ر�سميا  بر�س”  “فران�س  لوكالة 
هذا  يف  ج��اري��ة  ت����زال  ل  “املفاو�سات  ب��ال��ق��ول  واك��ت��ف��ى 

امللف«.

وكان املدير التنفيذي يف الفريق البافاري كارل هاينت�س 
قبل  بقوله  �سان�سي�س  رحيل  اأم��ام  الباب  فتح  رومينيغه 
“و�سل  الأمل��ان��ي��ة  “�سكاي”  ل�سبكة  ت�سريح  يف  ي��وم��ني 
بعد  الذهبي  كالولد  �سنوات  ث��الث  قبل  هنا  اىل  ريناتو 
اأن توج بطال لأوروبا وبلقب اأف�سل لعب واعد يف كاأ�س 
اأوروب���ا ع��ام 2016. ومنذ ذل��ك احل��ني فقد م��رك��زه يف 

املنتخب الوطني«.
واأ�ساف “هو يريد ا�ستعادة مركزه مع منتخب الربتغال 
وهو يدرك جيدا باأن الأمر �سيكون �سعبا معنا ل �سيما 

بعد انتقال كوتينيو«.

الربتغايل �شان�شي�س يف طريقه اإىل ليل 
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اإن ما  ق��ال م��درب ري��ال مدريد، الفرن�سي زي��ن الدين زي��دان، 
تغري ب�ساأن مهاجمه الويلزي غاريث بيل هو اأن الالعب نف�سه 

بات الآن يريد البقاء يف النادي “امللكي«.
و�سرح “زيزو” يف موؤمتر �سحايف اأم�س اجلمعة، ع�سية مواجهة 
بلد الوليد يف ثاين جولت الدوري الإ�سباين لكرة القدم: “ما 
الريال، ما يهمنا هو  �سيبقى يف �سفوف  الالعب  اأن  تغري هو 

اأنه يريد البقاء«.
وتابع: “كان هناك اأ�سياء حول رحيله وحتدثت عن ذلك، لكنه 
مهارات  اإظهار  هو  حالياً  فعله  يتعني  ما  يبقى،  اأن  يريد  الآن 

الالعب من جديد«.
لي�س  جيدة  م��ب��اراة  ق��دم  فيغو  )�سيلتا(  “اأمام  امل���درب:  وق��ال 
الدفاعي،  اإمنا على اجلانب  نعرفه،  الذي  امل�ستوى  فقط على 
وهذا مهم، اجلميع �سيكونون ذوو اأهمية، اإنهم لعبون يعملون 
�سوف  امل��ب��اري��ات،  يف  ي�ساركوا  اأن  وينبغي  مب��ه��ارات  ويتمتعون 

اأ�ستدعى اجلميع«.
خامي�س  بالكولومبي  ال��دف��ع  احتمالية  ع��ن  زي���دان  وحت���دث 
لوكا  الكراوتي  الأ�سا�سية يف ظل غياب  الت�سكيلة  رودريغيز يف 
مودريت�س لالإيقاف بعد اأن ح�سل على بطاقة حمراء اأمام �سلتا 

فيغو ب�سبب تدخل عنيف.
�سفوف  اإىل  ع��اد  ال���ذي  خامي�س  ع��ن  الفرن�سي  امل���درب  وق���ال 
“املريينغي” بعد عامني من اللعب بقمي�س بايرن ميونخ على 
�سبيل الإعارة: “اإنه يلعب ب�سكل جيد للغاية، ونحن م�سرورون 
بروؤيته هنا، واأريد اأن اأراه يتقدم اإىل الأم��ام، لدينا 3 لعبني 

ميكنهم اللعب و�سنزى ما �سيحدث ال�سبت«.
وفيما يخ�س راأيه ب�سان اإعارة الياباين كوبو اإىل مايوركا قال 
زيدان: “ما نريده هو الأف�سل لالعب، لديه فر�سة للعب يف 

مايوركا«.  

زيدان: لهذا ال�شبب بدلت راأيي يف غاريث بيل

اأكمل املك�سيكي الدويل هريفينغ 
نابويل  ن��ادي  اىل  انتقاله  لوزانو 
�سنوات،  خ��م�����س  مل����دة  الي���ط���ايل 
ب�42  م����ق����درة  ���س��ف��ق��ة  م���ق���اب���ل 
دولر  مليون   46( ي��ورو  مليون 

اأمريكي(. 
وخا�س لوزانو مو�سمني ممتازين 
الهولندي كجناح  ايندهوفن  مع 

هداف.
ال���ن���ادي اجلنوبي  رئ��ي�����س  وك��ت��ب 
اوريليو دي لورنتي�س على موقع 
تويرت “اأهال و�سهال هريفينغ”، 
تفا�سيل  ع��ن  ال��ك�����س��ف  دون  م��ن 

ال�سفقة.
الع�سرين  ال��راب��ع��ة  اب��ن  وُي��ع��رف 
ب�����س��رع��ت��ه ال��ك��ب��رية وان�����س��م اىل 
ايندهوفن يف 2017 قادما من 
املكنى  ال��الع��ب  �سجل  بات�سوكا. 
 83 يف  ه��دف��ا   45 “ت�ساكي” 

مباراة على مدى مو�سمني.
ايندهوفن  مل��وق��ع  ل���وزان���و  وق����ال 
“اترك ايندهوفن كرجل �سعيد. 
ال��ف��وز ب��ال��دوري ال��ه��ول��ن��دي كان 
املحطات يف م�سريتي،  اب��رز  احد 
يف  باللعب  اي�سا  حلمي  وحققت 

دوري ابطال اوروبا«.
“�سكاي”  ����س���ب���ك���ة  واأ���������س��������ارت 
اليطالية اإىل اأن البند اجلزائي 
يف عقد لوزانو يبلغ 130 مليون 

يورو.
مواجهته  ي��خ��و���س  ان  وي��ت��وق��ع   
الوىل مع نابويل �سد يوفنتو�س 

يف 31 اآب-اأغ�سط�س اجلاري.

املك�شيكي لوزانو 
يكمل انتقاله 

املرحلة اإىل نابويل  قمة  يف  واأر���س��ن��ال  ليفربول  الرتتيب  مت�سدرا  يلتقي 
فرانك  يحل  فيما  القدم،  ك��رة  النكليزي  ال��دوري  من  الثالثة 
لمبارد وفريقه ت�سل�سي �سيوًفا على نوريت�س يف اختبار �سعب 

اليوم ال�سبت.
ول يزال كل من ليفربول واأر�سنال الفريقني الوحيدين اللذين 
ح�سدا النقاط ال�ست كاملة من اأول جولتني، و�سياأمل ليفربول 
بطل اأوروبا اأن يوا�سل �سل�سلة نتائجه املميزة اأمام نادي �سمال 
فريق  ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا  الأخ����رية  الآون����ة  يف  ل��ن��دن  العا�سمة 

اأنفيلد. ملعب  “املدفعجية” على 
اآخ���ر �سبع  امل����درب المل����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب يف  مل يخ�سر رج���ال 
اأر�سنال يف الدوري وت�سمنت النت�سارات نتائج  اأمام  مواجهات 

كبرية اأ�سوة ب�-4�سفر و5-1 يف املو�سمني الخريين.
اأن فريق املدرب ال�سباين اوناي اميري الذي عزز �سفوفه  اإل 
نتائج  تقدمي  يف  �سياأمل  لعبني،  �ستة  با�ستقدام  ال�سيف  ه��ذا 
اأف�سل هذه املرة بعدما اأنهى املو�سم املا�سي متخلًفا ب�27 نقطة 

عن ليفربول الو�سيف.
ليل  من  ال�سيف  هذا  القادم  بيبي  نيكول  العاجي  يحظى  وقد 
جنيه  مليون   72 بلغت  لر�سنال  تاريخية  ب�سفقة  الفرن�سي 
فيما  الأوىل.  للمرة  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  مبكان  ا�سرتليني 
نال لعب خط الو�سط ال�سباين داين �سيبايو�س املعار من ريال 
مدريد باإ�سادة كبرية عقب املباراة الأخرية اأمام برينلي التي فاز 

بها ار�سنال 2-1 بعدما �ساهم يف �سناعة الهدفني.
2004 عندما  13 منا�سبة اآخرها عام  اإل اأن بطل انكلرتا يف 
ح��ق��ق ل��ق��ب ال����دوري م��ن دون اي ه��زمي��ة، ي��ع��اين م��ن��ذ املو�سم 
اأمام قلب  املن�سرم يف اخلط اخللفي. و�ستكون الفر�سة متاحة 
الغرمي  من  ال�سيف  هذا  القادم  لويز  دافيد  الربازيلي  الدفاع 
ت�سل�سي لإثبات علو كعبه اأمام ثالثي الهجوم اخلطري امل�سري 
�ساديو  وال�سنغايل  فريمينو  روب��رت��و  مواطنه  ���س��الح،  حممد 
يف  لليفربول  اخلم�سة  بالهداف  جميًعا  �ساهموا  الذين  مانيه 

اآخر لقاء جمع الفريقني.
وقال كلوب ملوقع ليفربول الر�سمي اإنه “يف الكثري من الحيان 
، لكن مل يكونوا من  املميزين  العديد من الالعبني  كان لدي 
اأنه بات لدي لعبني من  اأ�سكر الرب  اأما الآن،  الطراز العاملي. 

هذا الطراز ي�سكلون فارًقا كبرًيا.«
وتابع مدرب بورو�سيا دورمتوند ال�سابق: “�ساديو مانيه، بوبي 
فريمينو ومو �سالح بارعون جًدا يف الثلث الخري من امللعب«.

ا  اي�سً ب��دوره   2006 ع��ام  اوروب��ا  اأر�سنال و�سيف بطل  وميلك 

الذي  اوباميانغ  اميرييك  بيار  فالغابوين  بارعني؛  مهاجمني 
يف  الفائت  املو�سم  ومانيه  �سالح  م��ع  الذهبي  احل���ذاء  ت�سارك 
الدوري )22 هدًفا( �سجل هدف الفوز للنادي اللندين يف اأول 

مبارتني يف م�ستهل املو�سم.
و�سيحاول ا�ستغالل ه�سا�سة ليفربول الدفاعية هذا املو�سم بعد 
اأن ف�سل ال�”ريدز” يف املحافظة على نظافة �سباكهم يف مبارياته 
ال�سوبر  ال��ك��اأ���س  ال����درع اخل��ريي��ة،  “كاأ�س  امل��و���س��م  ه���ذا  الرب����ع 
اأن حافظوا على  املحلي” بعد  ال��دوري  الوروب��ي��ة ومبارتان يف 

نظافة �سباكهم يف 20 مباراة يف “برمريليغ” املو�سم املا�سي.
املباراة  بيكر  الي�سون  ال��ربازي��ل��ي  ال�سا�سي  احل��ار���س  و�سيتابع 
اإذ ل يزال يعاين من ا�سابة يف ربلة ال�سابق مما  من املدرجات 
اأدري��ان الذي ت�سبب بهدف  اأن احلار�س ال�سباين البديل  يعني 
ملعب  على  العرين  �سيحمي  الثانية  اجل��ول��ة  يف  �ساوثمبتون 

“اأنفيلد«.
ويف الوقت الذي حقق كل من ليفربول وار�سنال بداية مثالية 
للمو�سم، اأهدر كل من اجلارين مان�س�سرت يونايتد ومان�س�سرت 

�سيتي وتوتنهام النقاط يف اجلولة الثانية.
على  بال�س  كري�ستال  فريق  احلمر”  “ال�سياطني  وي�ست�سيف 
ال�”�سيتزنز”  يحل  فيما  ال�سبت  يوم  ترافورد”  “اولد  ملعب 
ف��ي��ت��ط��ل��ع لالطاحة  ����س���ب���ريز  اأم������ا  ب����ورمن����وث  ����س���ي���وًف���ا ع���ل���ى 

بنيوكا�سل.
ركلة  بوغبا  ب��ول  الفرن�سي  اإه���دار  ثمن  يونايتد  دف��ع  قد  وك��ان 
20 منا�سبة  انكلرتا يف  اأم��ام ولفرهامبتون حارًما بطل  ج��زاء 
على  نظيفة  برباعية  انت�سار  بعد  ولكن  ال��ث��الث،  النقاط  من 
اإيجابية لأفكار  اإ�سارات  ت�سل�سي يف اجلولة الوىل، كانت هناك 
املدرب الرنوجي” اويل غونار �سول�سكاير” ولروؤيته مع فريق 

يافع، �سريع وديناميكي.
ك��م��ا وظ��ه��ر ج��ل��ًي��ا ال��ت��اأث��ري الإي���ج���اب���ي ل��ل��واف��دي��ن اجلديدين 
املدافعني هاري ماغواير واآرون وان بي�ساكا الذي �سيواجه فريقه 
ال�سابق على خط الدفاع، فيما �سهد اخلط المامي تاألق كل من 

الفرن�سي اأنتوين مار�سيال والنكليزي ماركو�س را�سفورد.
من جهة اأخرى، مل يحَظ املدرب فرانك لمبارد ببداية �سهلة 
املو�سم  افتتاح  يف  ترافورد”  “اولد  اىل  رحلة  بعد  ت�سل�سي  مع 
)خ�سرها  الوروب��ي��ة  ال�سوبر  الكاأ�س  يف  ليفربول  مواجهة  قبل 
�سيتي يف  لي�سرت  ويتعادل مع  بعدها  ليعود  الرتجيح(  بركالت 

الدوري. مناف�سات  بريدج” �سمن  “�ستامفورد 
ال ان لعب “بلوز” ال�سابق الذي كانت له جتربة ل�سنة واحدة 

املهام يف  توليه  التدريب مع ديربي كاونتي قبل  فقط يف عامل 
لإزالة  نوريت�س  على  للفوز  بحاجة  �سيكون  ال��ل��ن��دين،  ال��ن��ادي 

ال�سغط عن كاهليه.
بح�سب  ه��دف��ا   211“ ال��ت��اري��خ��ي  ت�سل�سي  ه���داف  ت��ع��ر���س  اإذ 
و�سفته  ال��ت��ي  الن���ت���ق���ادات  لبع�س  الر�سمي”  ال���ن���ادي  م��وق��ع 

بال�”احلما�سي” او “املتهور” يف مبارتيه امام يونايتد 
ولي�سرت، ما ترك م�ساحات كبرية يف اخللف عند 

الهجمات املرتدة للمناف�س.
المر،  تنبه لمبارد خلطورة هذا  واإذا ما 

نوريت�س  ف���ي���م���ل���ك 
������س�����الًح�����ا ف����ت����اًك����ا 
يق�سي  اأن  باإمكانه 

لقب  ح���ام���ل  ع���ل���ى 
ال��������دوري الوروب�������ي 

فقد  ليغ”.  “يوروبا 
الفنلندي  امل��ه��اج��م  �سجل 

فريقه  اأه�������داف  ب���وك���ي  ت��ي��م��و 
اأول  يف  ج���م���ي���ع���ه���ا  الأرب��������ع��������ة 

مبارتني، جاء اأولها اأمام ليفربول 
يف اجل��ول��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة، ق��ب��ل اأن 
“هاتريك” اأمام  ي�سجل ثالثية 

نيوكا�سل ال�سبت املا�سي.

اختبار �سعب لت�سل�سي اأمام نوريت�ص 

ليفربول اأمام عقبة اأر�شنال يف مواجهة قمة 

ي��ع��ود ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي من 
تعر�س  ب��ع��د  بر�سلونة  اإىل  لالن�سمام  اإ���س��اب��ت��ه 
يف  اأوىل  افتتاحية  خل�����س��ارة  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق 

الدوري ال�سباين لكرة القدم منذ 2008.
لفريقه  اجلماعية  التمارين  اإىل  مي�سي  ان�سم 
اأ�سبوعني  مل��دة  امل��الع��ب  ع��ن  بعد غيابه  الأرب��ع��اء 
ال�����س��اق، وذل���ك ق��ب��ل لقاء  ب�سبب ا���س��اب��ة يف رب��ل��ة 
�سمن  الح��د  بيتي�س  ري��ال  ام��ام  املرتقب  فريقه 

اطار املرحلة الثانية من الليغا.
اأ�سيب مي�سي يف �ساقه اليمنى خالل اأول مترين 
له بعد الإج��ازة ال�سيفية مع بر�سلونة يف 5 اآب- 
اأغ�سط�س احلايل، ما منعه من مرافقة فريقه يف 
جولته الأمريكية، كما غاب عن املباراة الفتتاحية 
حامل  �سقوط  �سهدت  والتي  ال��دوري  يف  اجلمعة 
اأتلتيك  اأر����س  على  املا�سيني  العامني  يف  اللقب 

بلباو بهدف نظيف.
بلباو  بيكيه على خ�سارة  الدفاع جريار  علق قلب 
الخرية  ال��ل��ح��ظ��ات  يف  جميل  اأك��روب��ات��ي  ب��ه��دف 
للهداف اريتز ادوريز “�سان مامي�س مكان �سعب 
للعب دوما. عندما ل تكون باأف�سل حالتك، تبدو 

غبيا هناك«.
وتعج عيادة النادي الكاتالوين بامل�سابني، فبينما 
ال�سكوك حول م�ساركة مي�سي امام بيتي�س  حتوم 
فالفريدي  اإرن�ستو  امل���درب  على  يتوجب  الح���د، 
اأن ي��ت��ع��اي�����س م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��غ��ي��اب��ات يف خط 

الهجوم.
الأوروغوياين  جنمه  جهود  خ�سر  بر�سلونة  وكان 
لوي�س �سواريز الذي تعر�س بدوره ل�سابة يف ربلة 
ال�ساق اأمام بلباو، وقد اأ�سارت تقارير �سحافية عن 
اإمكانية غيابه عن املالعب لفرتة قد متتد �سهرا، 
اىل ا�سابة اي�سا بطل العامل مع منتخب فرن�سا 
عثمان دميبيلي يف املباراة عينها ب�سد يف الع�سلة 
ذات الراأ�سني للفخذ الأي�سر وغيابه عن املالعب 
النادي  اأع��ل��ن  م��ا  بح�سب  اأ���س��اب��ي��ع  خم�سة  ح��ت��ى 
الكاتالوين الإثنني، علما بانها ال�سابة الع�سلية 

اخلام�سة لدميبيلي يف مو�سمني مع بر�سلونة.
ول يزال بر�سلونة يجر وراءه ذيول خيبة خروجه 
من ن�سف نهائي دوري ابطال اوروبا اأمام ليفربول 
نظيفة،  بثالثية  ذهابا  تقدمه  ان  بعد  النكليزي 

تبعها خ�سارة للقب الكاأ�س اأمام فالن�سيا.
وي��ح��ّم��ل ك��ث��ريون ف��ال��ف��ريدي م�����س��وؤول��ي��ة تراجع 
بر�سلونة يف نهاية املو�سم املا�سي، برغم انه ياأمل 
يف ان ي�سبح اول مدرب يحرز لقب الدوري ثالث 

مرات تواليا منذ بيب غوارديول.
وبانتظار اإمكانية عودة النجم الربازيلي نيمار اىل 
ال��دوري ال�سباين قبل اقفال �سوق النتقالت يف 
2 اأيلول- �سبتمرب املقبل، يف ظل مفاو�سات �ساقة 
مع فريقه احلايل باري�س �سان جرمان الفرن�سي، 
الفرن�سي  امل��ه��اج��م  ال��ه��ج��وم على  ع��بء خ��ط  يقع 
بر�سلونة  اىل  م��وؤخ��را  املن�سم  غريزمان  اأن��ط��وان 
مقابل 120 مليونا من مواطنه اأتلتيكو مدريد.

اأن  علينا  �سعب.  ال���دوري  “هذا  غريزمان  وعلق 
نعّو�س«.

خيبته  حمو  عن  باحثا  مو�سمه  ا�ستهل  اأن  وبعد 
املوجعة يف الدوري ودوري اأبطال اوروبا، ا�سبحت 
ال���ذي حقق بداية  ري���ال م��دري��د  ال��ك��رة يف ملعب 
املفاو�سات  خط  على  ودخ��ل  ال���دوري  يف  اإيجابية 

ل�سم نيمار بح�سب تقارير اعالمية.
وخ���ا����س امل�����درب ال��ف��رن�����س��ي زي����ن ال���دي���ن زي����دان 
بت�سكيلة   )1-3( فيغو  �سلتا  �سد  الأوىل  مباراته 
اأ�سا�سيا اجلناح الويلزي غاريث  قدمية برز فيها 

بايل بعد ف�سل انتقاله اىل الدوري ال�سيني.
قال زيدان “واجهنا �سعوبات يف فرتة العداد 

اتلتيكو  اأم����ام  “خ�سر  بنتائجنا  ل��ل��م��و���س��م 
3-7” ولكن لي�س بعملنا. كان  مدريد 

مب�ستوى  املو�سم  ن�ستهل  ان  اأ�سا�سيا 
جيد وحتقيق الفوز«.

املباراة  ب��اي��ل مم��ي��زا يف  وك���ان 
الوىل، يف ظل غياب النجم 

البلجيكي  اجل����دي����د 
ادي������ن ه�����ازار 

ال����������ذي 

التوقف  ف��رتة  بعد  امل��الع��ب  اىل  ي��ع��ود  ان  يتوقع 
الدولية.

يواجه  الذي  رامو�س  �سريخيو  الفريق  قائد  قال 
فريقه ريال بلد الوليد ال�سبت “يجب ان نطوي 
ما  على  الندم  او  الحتفال  ميكننا  ل  ال�سفحة. 

ح�سل من قبل. نبداأ من نقطة ال�سفر«.
وحقق اأتلتيكو مدريد و�سيف املو�سم املا�سي بداية 
ايجابية اي�سا بفوزه على �سيفه خيتايف -1�سفر. 
ب�سم  غريزمان  ع��ّو���س  ال��ذي  الفريق  و�سيواجه 

ال��ربت��غ��ال��ي��ة ج���واو فيليك�س  امل��وه��ب��ة 
ليغاني�س  يورو”  مليون   126“

ال�سبت.

جرمان  ����س���ان  ب���اري�������س  ���س��ي��ح��اول 
ت��ع��وي�����س خ�����س��ارت��ه اأم������ام ري����ن يف 
ي�ست�سيف  عندما  املا�سية  اجلولة 
غدا الأحد تولوز على ملعب بارك 
الثالثة من  املرحلة  بران�س، يف  دي 
ال��ت��ي تنطلق   ال��ف��رن�����س��ي  ال������دوري 

ال�سبت باأربع مباريات.
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف مطلع 
امل��و���س��م احل���ايل ه��ل ل ي���زال فريق 
بعبعا  ي�سكل  الفرن�سية  العا�سمة 
ف��م��ن��ذ خروجه  ل��ل��ف��رق الأخ������رى؟ 
يف  يونايتد  مان�س�سرت  ام���ام  امل���ذل 
ثمن نهائي دوري ابطال اوروب��ا يف 
كتيبة  املا�سي، خ�سرت  اذار-م��ار���س 
امل��درب المل��اين توما�س توخل �ست 
13 مباراة  مرات حمليا من ا�سل 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  يف  ال�����س��ق��وط  ب��ي��ن��ه��ا 
فرن�سا امام رين ودخل مرماه 16 

هدفا.
وهي املرة الأوىل التي يخ�سر فيها 
����س���ان ج���رم���ان م��ب��ك��را يف ال�����دوري 
املحلي، ففي املو�سم قبل املا�سي، مل 
15 مباراة،  اأول  الفريق يف  يخ�سر 
ب�سجله  احتفظ  املا�سي  املو�سم  ويف 
خ��ال��ي��ا م��ن ال��ه��زائ��م ح��ت��ى املرحلة 

الثالثة والع�سرين.
واإذا كان توخل خرج �ساملا من نهاية 
مو�سم �سيء، فاإن الأمور قد تتغري 
يف حال ا�ستمرت النتائج املتوا�سعة 
للفريق ل �سيما يف ظل متلل بع�س 
الالعبني من املدرب بح�سب بع�س 
النقاد  بع�س  والنتقادات  التقارير 

حول اأ�سلوب لعب الفريق.
وج�������اءت اخل�������س���ارة ام������ام ري�����ن يف 
املا�سية لتزيد ال�سغوطات  اجلولة 
على املدرب لكن توخل رد على ذلك 
بقوله “ل اأ�سعر باأي �سغوطات، اأنا 

مدرب ورجل �سعيد«.
وقد اعرتف قائد الفريق الربازيلي 

يقدم  مل  فريقه  ب��ان  �سيلفا  تياغو 
م�ستوى جيدا �سد رين بقوله “مل 
جرمان  ���س��ان  ب��اري�����س  وج���ه  نظهر 

احلقيقي«.
ومي���ل���ك ت���وخ���ل ب��ع�����س الأ����س���ب���اب 
فريقه  ���س��ف��وف  لن  ال��ت��خ��ف��ي��ف��ي��ة 
ب���داع���ي ال����س���اب���ات التي  ن��اق�����س��ة 
حل��ق��ت ب��الإ���س��ب��اين ان��دي��ر هرييرا 
القادم اليه من مان�س�سرت يونايتد، 
بري�سنل  ك���ي���ه���رر،  ت��ي��ل��و  الأمل��������اين 
ك��ي��م��ب��ي��ب��ي، وع����دم ج��اه��زي��ة لعب 
و����س���ط���ه ال�������س���ن���غ���ايل ادري���������س����ا غي 
ايفرتون  م��ن  ال��ي��ه  حديثا  املنتقل 
الن��ك��ل��ي��زي، ب��الإ���س��اف��ة ط��ب��ع��ا اىل 
غياب جنم الفريق الربازيلي نيمار 
ا�سابة يف كاحله  الذي يتعافى من 
ودخل ناديه يف مفاو�سات مع ناديي 
بر�سلونة وريال مدريد للتخلي عن 
خدماته من دون ان ت�سفر عن اي 

نتيجة حتى الآن.
التي  ال�سابات  اىل  توخل  وتطرق 
يعاين منها فريقه بقوله “الو�سع 
ل���ي�������س ����س���ه���ال ب�����وج�����ود ال���ع���دي���د 

كامل  يف  ل��ي�����س��وا  ال���الع���ب���ني  م����ن 
البدنية.  الناحية  م��ن  جاهزيتهم 
 9 اأو   8 ���س��ارك��وا يف  ث��م��ة لع���ب���ون 
جاهزين  ولي�سوا  تدريبية  ح�س�س 

للم�ساركة اأ�سا�سيني«.
يف املقابل، ي�سعى ليون اىل موا�سلة 
انطالقته ال�ساروخية، فبعد تغلبه 
الأخري  دار  ع��ق��ر  م��ون��اك��و يف  ع��ل��ى 
الدوري،  افتتاح  بثالثية نظيفة يف 
ثم حتقيقه فوزا �ساحقا على اأجنيه 
ب�سدا�سية نظيفة اأي�سا، يحل �سيفا 
وخ�سر  تعادل  الذي  مونبلييه  على 

يف مباراتيه الأولني.
ال�سا�سي يف �سفوف  التغيري  وكان 
الفني  ع���ل���ى اجل����ه����از  ل���ي���ون ط������راأ 
جان  رئ��ي�����س  ق���ام  ح��ي��ث  والإداري، 
مي�سال اأول�س بتعيني جنم الفريق 
الربازيلي جونينيو مديرا  ال�سابق 
بال�ستعانة  الأخ���ري  وق���ام  ريا�سيا 
لالإ�سراف  ���س��ي��ل��ف��ي��ن��ي��و  مب���واط���ن���ه 
لربونو  خلفا  الفريق  تدريب  على 
ال�����ذي رح����ل م���ع نهاية  ج��ي��ن��وزي��و 

املو�سم املا�سي لدى انتهاء عقده.

ويعول �سيلفينو على خط هجومي 
دميبيلي  م���و����س���ى  ب���ق���ي���ادة  ن������اري 
والهولندي ممفي�س ديباي اللذين 
�سجال 6 اأه���داف م��ن اأ���س��ل 9 )3 
ويت�سدران  لفريقهما  منهما(  لكل 

ترتيب الهدافني.
وه�����ن�����ا ال�����ربن�����ام�����ج )ب���ال���ت���وق���ي���ت 

املحلي(:
ال�سبت 24 اآب-اأغ�سط�س
)20:00( اجنيه - متز

ديجون - بوردو
بري�ست - رين�س

اميان - نانت
الأحد 25 اآب-اأغ�سط�س

)15:00( موناكو - نيم
)17:00( �سرتا�سبورغ - رين

 - �سان جرمان  باري�س   )21:00(
تولوز

الثالثاء 27 اآب-اأغ�سط�س
)19:00( مونبلييه - ليون

الأربعاء 28 اآب-اأغ�سط�س
)19:00( ليل - �سانت اتيان

)21:00( ني�س - مر�سيليا

بر�شلونة ي�شع اآماله مبي�شي للفوز على بيتي�س �شان جرمان للتعوي�س وليون ملوا�شلة انطالقته القوية 



كلب مات حزنا على �شاحبه 
اأن كلبا �سرب مثال كبريا  “مريور” الربيطانية  ذكرت �سحيفة 
ال�ساب  �ساحبه  رحيل  من  دقائق  بعد  م��ات  اإذ  واملحبة،  ال��وف��اء  يف 
الذي تويف بعد معاناة مع مر�س ال�سرطان. واأو�سحت ال�سحيفة 
�سيتوارث  ال�ساب  وف��اة  م��ن  �ساعة  رب��ع  نحو  بعد  ق�سى  الكلب  اأن 

هت�سي�سون البالغ من العمر 25 عاما.
وكان هت�سي�سون قد ق�سى ثمانية اأعوام يف عالج الورم ال�سرطاين 
ال�سرطان  لكن  رحلة عالج طويلة،  واأم�سى  الدماغ،  اأ�ساب  الذي 
انت�سر يف عظامه قبل اأن يتوفى. وبعد دقائق معدودة ق�سى كلبه 
والدة  كوناغان  فيونا  وقالت  الفرن�سي.  البولدوغ  ن��وع  وه��و  من 
ال�ساب الراحل: “نريو كان دائًما مع ابني وكان متعلًقا ب�سدة به«، 
واأ�سافت الأم املكلومة: “كان �ستيوارث �ساحب �سخ�سية حمبوبة 
رغم  معه  ك��ث��رًيا  ويلعب  ب�سدة  كلبه  يع�سق  وك���ان   ، اجلميع  م��ن 

مر�سه، واأعتقد اأن الكلب مل يتحمل رحيله واأراد امل�سي معه«.

ميكنك الآن �شراء اإف 16!
 16 اإف  مقاتلة  فلوريدا،  ولي��ة  مقرها  اأمريكية،  �سركة  اأدرج���ت 

م�سنوعة قبل نحو 40 عاما على قائمة مبيعاتها.
“فوك�س نيوز”، اأن العر�س النادر من نوعه اأحدث  وذكرت �سبكة 

تفاعال كبريا على �سبكة الإنرتنت.
زبائنها  على  الطائرات،  تاأجري  يف  املتخ�س�سة  ال�سركة،  وعر�ست 
�سراء املقاتلة امل�سنوعة عام 1980، مقابل نحو 8.5 مليون دولر.

ولدى تف�سح �سفحة املقاتلة القدمية املتعددة املهام، ميكن م�ساهدة 
 F-16 A/B Block 20 �سورة لها وا�سم طرازها الكامل 1980 
MLU، ف�سال عن �سبل التوا�سل مع ال�سركة للراغبني يف �سراء 
“درافري” املتخ�س�س يف املركبات وو�سائط  الطائرة. وذكر موقع 
النقل اأن ال�سركة الأمريكية عر�ست اأي�سا بيع مقاتلتني اآخريني 
“جيت لييز” تهتم ب�سراء  اأن �سركة  16. واأ�ساف  اإف-  من طراز 
الطائرات امل�ستعلمة من دول عدة مثل الأردن وبلجيكا وهولندا، 

وح�سلت بالفعل على مقاتالت اإف- 16 القدمية.
وبعد ذلك، تعمد ال�سركة على اإدخال حت�سينات على هذه املقاتلة، 
العاملي  امل��وق��ع  حتديد  نظام  واإ���س��اف��ة  بيانات،  بنظام  ربطها  مثل 
»GPS«.  وميكن اأن ت�سل �سرعة املقاتلة القدمية اإىل 1573 ميال 
املقاتلة  اإىل هذه  ي�سعد  اأن  لأي م�سرت  لكن ل ميكن  ال�ساعة.  يف 

ويقلع بها، بح�سب ما تقول “فوك�س نيوز«.

�شبط خمدرات بـ161 مليون دولر 
الكيتامني  من  كمية  �سبطت  اإنها  اأم�س  املاليزية  ال�سلطات  قالت 
161 مليون  اأطنان بقيمة نحو  اأكرث من ثالثة  والكوكايني تزن 

دولر، وهي اأكرب كمية ت�سبط بالبالد حتى الآن.
وماليزيا نقطة عبور رئي�سة للمواد املخدرة وقد متكنت ال�سلطات 
من �سبط كميات قيا�سية من امليثامفيتامني خالل الثني ع�سر 

�سهر املا�سية.
اإن��ه مت  ب��ادي عبد احلليم لل�سحفيني  وق��ال مدير ع��ام اجلمارك 
اأكيا�س يف  الكيتامني خمزنة يف  467 كيلوجراما من  �سبط نحو 
حملة  خ��الل  ك��والمل��ب��ور  العا�سمة  م�سارف  على  مبنطقة  متجر 

م�سرتكة مل�سوؤويل اجلمارك وال�سرطة يوم 18 اأغ�سط�س اآب.
بهم  امل�ستبه  م��ن  ع��دد  على  القب�س  بعد  امل��خ��درات  اكت�ساف  ومت 
اآخر حيث  اإىل متجر  التحقيق  ق��ادوا فريق  والذين  وا�ستجوابهم 

مت العثور على 3200 كيلوجرام من الكوكايني.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حدث كارثي.. ر�شد ثقب اأ�شود يلتهم جنما نيوترونيا
اآلت متخ�س�سة، وفقا للعلماء يف  اأغ�سط�س اجل��اري، و�سجل بوا�سطة  الرابع ع�سر من  حدث كارثي مت ر�سده يف 
اجلامعة الأ�سرتالية الوطنية. فقد قال العلماء اإنه مت ر�سد ثقب اأ�سود يلتهم جنما نيوترونيا الأمر الذي ت�سبب يف 

متوجات يف املكان والزمان، م�سريين اإىل اأنها املرة الأوىل التي يتم فيها ر�سد مثل هذه احلالة.
وقالت اجلامعة الأ�سرتالية الوطنية، التي �ساركت يف البحث، اأن “احلدث الكارثي”، الذي اكت�سف يوم 14 اأغ�سط�س 
2019، مت بوا�سطة اأجهزة واأدوات اكت�ساف “املوجة اجلاذبية” يف الوليات املتحدة واإيطاليا، بح�سب ما نقل موقع 
فوك�س نيوز الإخباري. واأ�سافت اجلامعة يف بيان اأن الأجهزة ر�سدت متوجات يف املكان والزمان من حدث وقع على 
بعد حوايل 8.6 مليار تريليون كيلومرت من الأر�س، م�سيفة اأن “النجوم النيوترونية والثقوب ال�سوداء هي بقايا 
اأن العلماء ما زالوا يدر�سون البيانات لتحديد حجم الأجرام  كثيفة للنجوم امليتة«. واأو�سحت اجلامعة يف بيانها 
املنخرطة يف هذا احلدث الفلكي العنيف. وقالت رئي�س نظرية الن�سبية العامة وحتليل البيانات يف اجلامعة الأ�ستاذة 
�سوزان �سكوت “منذ حوايل 900 مليون عام، كان هذا الثقب الأ�سود يبتلع جنما كثيفا جدا، يتم تعريفه على اأنه 
جنم نيوتروين، مثل لعبة ’باك مان’ فاأطفاأ النجم على الفور«. ووفقا لبيان اجلامعة، فاإن النتائج الأولية ت�سري 
اإىل وجود “احتمال قوي للغاية” باأن ثقبا اأ�سود يلتهم جنما نيوترونيا. وقالت �سكوت، وهي اأي�سا كبرية الباحثني 
يف مركز التميز التابع ملجل�س البحوث الأ�سرتايل لكت�ساف موجة اجلاذبية )OzGrav( »مل يكت�سف العلماء اأبدا 
ثقبا اأ�سود كتلته اأ�سغر من 5 كتل �سم�سية اأو جنما نيوترونيا اأكرب من كتلة �سم�سنا بحوايل 2.5 مرة. وبناء على 

هذه الكت�ساف، نحن واثقون متاما من اأننا اكت�سفنا للتو ثقبا اأ�سود يلتهم جنما نيوترونيا«.
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حتذير للحوامل من مياه الفلورايد
حذرت درا�سة علمية جديدة احلوامل من �سرب املياه التي حتتوي على مادة 

الفلورايد، ملا تنطوي عليه من خماطر على اأجنتهن.
لكون  املياه،  اإىل  الفلورايد  املتحدة  الوليات  مثل  العامل  يف  دول  وت�سيف 
الأمرا�س  الأ�سنان وللوقاية من  بت�سو�س  الإ�سابة  ذلك يقلل من احتمال 
تفا�سيلها  بع�س  “رويرتز”،  وك��ال��ة  ن�سرت  كندية،  درا���س��ة  لكن  ال�سنية. 
خالل  بالفلورايد  املخلوطة  املياه  ي�سربن  الالتي  احلوامل  اأن  اإىل  ت�سري 
اأعدها  التي  ال��درا���س��ة  وبحثت  اأطفالهن.  ذك��اء  مبعدل  يخاطرن  احل��م��ل، 
علماء يف جامعة يورك بتورونتو يف ا�ستهالك احلوامل للفلورايد وتاأثري 
ذلك على مواليدهن حتى عمر 3 اأو 4 �سنوات. وقالت اإن التاأثري ال�سلبي 
كان وا�سحا على املواليد الذكور، اأما الإناث فكان الأمر خمتلفا، اإذ اأظهرت 
اإح�سائية، مما  ذا دلل��ة  “اإي كيو”، لكنها مل تكن  الذكاء  زي��ادة يف معدل 
يعني ان الأمر ح�سل بال�سدفة. ورمبا يعك�س الفرق بني اجلن�سني اأن عقل 
كل منهما ينمو ب�سكل خمتلف. وبالن�سبة اإىل الأم التي تعي�س يف جمتمع 
اأطفالها  الذكاء لدى  انخف�س معدل  ال�سرب،  اإىل مياه  الفلورايد  ي�سيف 
الذكور بن�سبة 1.5 نقطة، و2.3 نقطة، وذلك اعتمادا على كيفية التعر�س 
لهذه املادة. وقالت الباحثة يف الدرا�سة، كري�ستني تيل “نحن نتحدث عن 
اجلنني ول يوجد حتى الآن اأي فائدة للجنني من الفلورايد«. واأ�سافت اأنه 

اإذا كان هناك تداعيات للمادة على اجلنني فهو احتمال خطري.

�شرتة لال�شتمتاع باألعاب الواقع الفرتا�شي
الألعاب  ل��ع�����س��اق  ت��ت��ي��ح  ���س��رتة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة   Teslasuit ���س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
ال�ستمتاع باألعاب الواقع الفرتا�سي، �ستتوفر يف الأ�سواق العاملية نوفمرب 

1000 اإىل 2500 يورو ح�سب املوديل. ب�سعر  الثاين” املقبل  “ت�سرين 
اللعبة وجتعل الالعب  اأحداث  ا�ستجابات مل�سية تتطابق مع  ال�سرتة  توفر 
يعاي�س اأجواء اللعبة ب�سورة اأكرب، فاإذا ما تعر�س الالعب لل�سرب بال�سهم 

فاإنه ي�سعر به يف قلبه.
وتتكون ال�سرتة من جزئني ل�سهولة ارتدائها، عالوة على اأنها قابلة للغ�سل 
على  العتماد  خالل  ومن  الالعب،  ج�سم  ح�سب  مقا�سها  مواءمة  وميكن 
وقيا�س  ال��الع��ب  ح��رك��ات  تتبع  ميكنها  ال�سرتة  يف  “الذكية”  املن�سوجات 
معدل نب�سات القلب يف ذات الوقت. وتعمل ال�ستجابة اللم�سية على حتفيز 

ع�سالت معينة اأثناء اللعب، وبالتايل خلق ال�سعور بالتاأثريات اخلارجية.
عن  باحلوا�سيب  البذلة  تو�سيل  ميكن  اأن��ه   Teslasuit �سركة  واأو�سحت 
طريق �سبكة WLAN اأو تقنية البلوتوث، م�سرية اإىل اأن البذلة اجلديدة 
تتوافق مع معظم نظارات الواقع الفرتا�سي، عالوة على اإمكانية ا�ستعمال 
اأجل ت�سحيح م�سار  الريا�سة من  البذلة خارج نطاق الألعاب، مثل قطاع 

احلركات، كما ميكن ا�ستعمالها يف اإعادة التاأهيل.

حرائق رئة الأر�س 
تبلغ معدلت قيا�شية

الأم�����ازون  غ��اب��ات  ح��رائ��ق  �سجلت 
العام،  ه��ذا  قيا�سيا  رق��م��ا  امل��ط��رية 
تداعيات  م���ن  حت����ذي����رات  و����س���ط 

الأمر على بيئة الأر�س.
الف�ساء  اأب���ح���اث  م��رك��ز  واأو�����س����ح 
ال��ربازي��ل��ي اأن���ه اأح�����س��ى وج���ود 72 
ال�سا�سعة  ال��غ��اب��ات  ح��ري��ق يف  األ���ف 
ال��ت��ي ي��ق��ع اجل���زء الأك����رب منها يف 
“�سكاي  اأوردت  ما  على  ال��ربازي��ل، 

نيوز«.
يف   83 بن�سبة  الرقم  ه��ذا  ويرتفع 
التي حدثت يف  املئة عن احل��رائ��ق 

الفرتة نف�سها من العام 2018.
 2019 يف  اندلعت  التي  واحلرائق 
هي الأعلى منذ بدء عملية ت�سجيل 
احل��رائ��ق يف غ��اب��ات الأم����ازون عام 

.2013
نحو  ال�سناعية  الأق��م��ار  ور���س��دت 
الأمازون  غابات  يف  حريق   9500
املوجودة يف الربازيل منذ اخلمي�س 

املا�سي.
بكونها  ال���غ���اب���ات  ه����ذه  وت���و����س���ف 
م�ساحتها  تبلغ  اإذ  الأر�س”،  “رئة 
5.5 مليون كيلو مرت مربع،  نحو 
اأحد الأماكن املهمة ملواجهة  وتعد 

ظاهرة الحتبا�س احلراري.
واأظ���ه���رت ���س��ور ج����زءا م��ن ولية 
الربازيل،  يف  ال�سمالية  رورامي�����ا 
وهو مغطى بالدخان املظلم، فيما 
ماناو�س،  الأم��ازون،  عا�سمة  باتت 
ب��ي��ئ��ي م��ن��ذ يوم  يف ح���ال���ة ت���اأه���ب 

اجلمعة ب�سبب احلرائق.

اخلل الأبي�س.. 
حيلة لتعطري املالب�س

يحل  اأن  الأب��ي�����س  للخل  ميكن  ه��ل 
التقليدي؟  امل��الب�����س  معطر  حم��ل 
اأك��دت��ه ام���راأة بريطانية يف  ه��ذا م��ا 
ع��ل��ى م��وق��ع في�سبوك  ل��ه��ا  م��ن�����س��ور 
طوم�سون  ج��ويل  ك�سفت  م���وؤخ���راً.  
يف من�سور لها على �سفحة خمت�سة 
في�سبوك،  ع��ل��ى  امل��الب�����س  بتنظيف 
املالب�س  لتعطري  مبتكرة  حيلة  عن 
اإ���س��اف��ة اخل���ل الأب��ي�����س اإليها  ع��رب 
يف  طوم�سون  وقالت  غ�سلها.   اأثناء 
من�سورها، اإن ا�ستخدام اخلل املقطر 
الأبي�س عو�ساً عن املعطر التقليدي، 
رائحة  مالب�سها  اإعطاء  على  �ساعد 
“ كنت مت�سككة  واأ�سافت:  اأج��م��ل.  
يف ب����ادئ الأم�����ر ح���ول ج����دوى هذه 
احليلة، ولكن بعد اأن جربتها، تبني 
اأ�سبحت  اإذ  للغاية،  فعالة  باأنها  يل 

رائحة مالب�سي جميلة جداً«

تكت�شف اأن لديها 5 اأ�شقاء بعد 60 عامًا      
اكت�سفت امراأة اأمريكية اأم�ست �سنوات طويلة من عمرها 
اأ�سقاء و�سقيقات   5 اأن لديها  يف حماولة تعقب والدتها، 

مل تكن تعرف بوجودهم.
وي�ست ميدلندز،  ���س��ت��ورب��ري��دج يف  م��ن  اإي���ف���رال،  ب��ريي��ل 
ك�سفت يف برنامج تلفزيوين اأن والدتها مرييام �ستوك�س 
من  اأك��رث  منذ  طفلة،  كانت  عندما  واأختها  ه��ي  تركتها 
60 عاماً، ومل تعد منذ ذلك الوقت. وتوىل والد برييل 
يتم طرح مو�سوع  بها، ومل  العتناء  م�سوؤولية  وعماتها 
والدتها مرة اأخرى. ويف �سن الثامنة، ا�ستجمعت برييل 
�سجاعتها، و�ساألت عن والدتها، فاأخربتها اإحدى عّماتها 
اأنها هربت مع اأحد اجلنود الأمريكيني. ومت توجيه برييل 
اإىل جدها للح�سول على املزيد من الإجابات، ولكن بعد 
زيارة حانة كان يعمل فيها، �سعرت باحلزن ل�سماعها اأنه 
تويف، وازداد حزنها عندما علمت اأن والدتها التي تبحث 
اآمالها جت��ددت عندما  لكن   .2000 عام  توفيت يف  عنها 
علمت اأن لديها �سقيقة اأ�سغر منها بثالث �سنوات تدعى 
اأن  تبني  معها،  التوا�سل  م��ن  متكنت  اأن  وب��ع��د  اإي��ف��ون. 
لديها 4 اأ�سقاء اآخرين غريها. وا�ستطاعت برييل اأخرياً 
اأن تلتقي اأ�سقائها من والدتها، بعد فرق دام اأكرث من 6 

عقود، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية 

دب يفرت�س عا�شق الطبيعة
كان الفنان الفرن�سي جوليان غوتييه حمبا للطبيعة ولذا 
فقد ا�ستخدم اأ�سوات الطبيعة يف مو�سيقاه، لكنه مل يدر 
يف ذهنه على ما يبدو اأنه �سيكون �سحية للطبيعة خالل 
رحلته ال�ستك�سافية الأخرية اإىل كندا ا�ستكمال مل�سروعه 
امل��و���س��ي��ق��ي الأخ�����ري. ووف���ق���ا لأ����س���دق���اء ال��ف��ن��ان جوليان 
الفنان  ك��ان  فقد  ع��ام��ا،   44 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  غوتييه، 
�سحية لهجوم بعد اأن دخل دب مع�سكره بالقرب من قرية 
الغربية  ال�سمالية  الأقاليم  يف  ماكنزي  نهر  على  توليتا، 
املا�سي.  اخلمي�س  ي��وم  م��ن  الأوىل  ال�ساعات  يف  ك��ن��دا،  يف 
املو�سيقي  املوؤلف  تو�سكاين  كاميل  الأحياء  عاملة  ورافقت 
الفرن�سي غوتييه يف رحلته ال�ستك�سافية يف �سمال غربي 
كندا ذات الكثافة ال�سكانية املنخف�سة، حيث �سجل اأ�سواتا 
جديدة لعمله. وكان غوتييه وتو�سكاين يخططان لل�سفر 
من فورت بروفيدن�س اإىل اإينوفيك، وهما بلدتان تف�سل 
بينهما اأكرث من 1600 كيلومرت من الربية، يف غ�سون 
ا�ستغاثة  اإ�سارة  اأطلقت  التي  تو�سكاين،  وقالت  يوما.   30
الدب  اإن  الفرن�سية  باريزيان  لو  ل�سحيفة  احلادثة،  بعد 

دخل مع�سكره ليال و�سحب غوتييه بعيدا.

العثور على جثة م�شتك�شف داخل كهف 
ذك����رت خ��دم��ة )ت������ي.اأو.ب������ي.اآر( ل��الإن��ق��اذ يف اجل��ب��ال اإن 
م�ستك�سفني  اأح��د  جثة  على  ع��رثوا  بولنديني  منقذين 
تاترا  ب��ج��ب��ال  ك��ه��ف  ل��ل��ك��ه��وف حم��ا���س��ري��ن يف  اث���ن���ني 

البولندية منذ يوم ال�سبت املا�سي.
الكهف  يف  عليه  عرث  امل�ستك�سفني  “اأول  اخلدمة  وقالت 
م��ي��ت��ا. ���س��ي��ت��وف��ر م��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات غ����دا«. وحو�سر 
كهوف  اأط���ول  وه��و  �سنيزنا،  فيلكا  كهف  يف  امل�ستك�سفان 
جبال تاترا واأعمقها، يوم ال�سبت واأبلغ زمالوؤهما الذين 

كانوا برفقتهما يف الرحلة خدمات الإنقاذ بالواقعة. املمثلة مارتا غونزالي�ص رودان خالل ح�سورها العر�ص الأول لفيلم »املتع�سب« يف لو�ص اأجنلو�ص, كاليفورنيا.رويرتز

الأمري وليام ي�شتقل طائرة 
عادية بعد انتقادات

وليام  ال��ربي��ط��اين  الأم���ري  ا�ستقل 
لزيارة  ط���ائ���رة جت���اري���ة  واأ����س���رت���ه 
الثانية  اإل���ي���زاب���ي���ث  امل��ل��ك��ة  ج���دت���ه 
ليفوز باإ�سادة ال�سحف الربيطانية 
و�سط مقارنات مع �سقيقه الأمري 
لنتقادات  ت��ع��ر���س  ال�����ذي  ه�����اري 

ل�ستخدامه طائرات خا�سة.
وا����س���ت���ق���ل ول����ي����ام وزوج�����ت�����ه كيت 
بي  فالي  �سركة  رحلة  واأطفالهما 
طريقهم  يف  اأبردين  اإىل  للطريان 
للملكة  ال�سيفي  الإقامة  اإىل مقر 

اإليزابيث يف باملورال يف ا�سكتلندا.
الربيطانية  ال�����س��ح��ف  وذك�������رت 
 73 تكلفت  ال���واح���دة  ال��ت��ذك��رة  اإن 
اإ�سرتلينيا )89.16 دولر(  جنيها 
يحمل  وه��و  لوليام  �سورا  ون�سرت 

حقيبة الأ�سرة اإىل الطائرة.
ورف�س ق�سر كين�سنجتون التعليق 
بطائرة  ول��ي��ام  الأم����ري  �سفر  ع��ل��ى 

عادية.
انتقادات  ب��ع��د  ال���رح���ل���ة  وج������اءت 
لركوب  ه�����اري  ل���الأم���ري  ����س���دي���دة 
ط���ائ���رات خ��ا���س��ة يف اأ����س���ف���اره مع 

زوجته ميجان.
ودافع املغني اإلتون جون عن هاري 
بطائرة  ���س��اف��را  اأن  ب��ع��د  وم��ي��ج��ان 
ل��الإق��ام��ة م��ع��ه يف جنوب  خ��ا���س��ة 
فرن�سا. وقال جون اإنه دفع تكاليف 
دفع  واإن���ه  اأمنية  لأ���س��ب��اب  الرحلة 
اأي�سا قيمة التعوي�س عن الكربون 

الذي انبعث من الطائرة.
بريطانية  اإع���الم  و�سائل  واتهمت 
ه�������������اري وم������ي������ج������ان ب����ال����ن����ف����اق 
خا�سة  ط���ائ���رات  ل���س��ت��خ��دام��ه��م��ا 
بينما هما من دعاة حماية البيئة.

كيف توؤثر الأ�شعة الكونية يف ذكاء رواد الف�شاء؟
الرائدة،  الرو�سية  البحوث  م��راك��ز  م��ن  علماء  تو�سل 
اإىل ا�ستنتاج مفاده اأن الأ�سعة الكونية ميكن اأن ت�ساعد 
على رفع م�ستوى ذكاء رواد الف�ساء خالل تنقلهم بني 
باأن  مو�سكو،  الإعالمي جلامعة  املكتب  يفيد  الكواكب. 
العلماء يجرون جتارب منوذجية على اجلرذان املخربية، 
ويقول الباحث العلمي فيكتور كوخان من مركز الطب 
عملية  حتفز  املوؤينة  “الإ�سعاعات  وامل��خ��درات،  النف�سي 
اإعادة حتديث الأن�سجة الع�سبية. وهذا بطبيعة احلال 

يوؤثر اإيجابيا يف اجلهاز الع�سبي املركزي«.
بالطبع درا�سة تاأثري الأ�سعة الكونية يف ج�سم الإن�سان 
غري ممكنة، لأن الرحالت املاأهولة اإىل املحطة الف�سائية 
الدولية تكون عادة على ارتفاع 400 كيلومرت عن �سطح 
الأر�س، وهذا ل ميثل م�ستوى الإ�سعاع بني الكواكب يف 

الف�ساء البعيد.
اأجريت على اجلرذان املخربية  التي  التجارب  ت�سمنت 
اأ�سعة  م��ن  كبرية  ج��رع��ات  اإىل  تعري�سها  الأر����س  على 
لها  التعر�س  ميكن  ال��ت��ي  الأ���س��ع��ة  كمية  ت��ع��ادل  غ��ام��ا، 

خالل رحلة ف�سائية مدتها 860 يوما.
خ�سعت  الأوىل  جمموعتني،  اإىل  اجل���رذان  تق�سيم  مت 

جميع  خ�سع  وق��د  تخ�سع.  مل  والثانية  الأ�سعة  لهذه 
بالرنني  وت�����س��وي��ر  ع��ق��ل��ي��ة  اخ���ت���ب���ارات  اإىل  اجل������رذان 
املغناطي�سي. بعد 25 يوما من تعر�سها لالأ�سعة مت اأخذ 
عينات من دماغ جميع اجلرذان ال�سغرية، وبعد م�سي 
اجلرذان  خ�سعت  لالإ�سعاع  تعر�سها  على  ي��وم��ا   211
لختبار جديد ويف اليوم 242 اأخذت عينات جديدة من 
تعر�سها  بعد  اجل��رذان  اأن  اإىل  العلماء  ي�سري  اأدمغتها. 
لالإ�سعاع زاد قلقها، ولكن هذا التاأثري مل يالحظ عند 
اجلرذان البالغة. وي�سري بيان املكتب الإعالمي جلامعة 
مو�سكو اإىل اأن “اجلرذان التي تعر�ست لالإ�سعاع اأظهر 
اأفراد  اأعلى من  ذك��اء  موؤ�سرات  الأوىل  املجموعة  اأف��راد 

املجموعة الثانية خالل الختبارات«.
تعر�ست  ال��ت��ي  اجل����رذان  عند  ات�سح  للباحثني  ووف��ق��ا 
احلم�س  وغ��ام��ا  الغلوتامني  تركيز  ارت��ف��اع  ل��الإ���س��ع��اع 
الأم��ي��ن��ي يف ال���دم���اغ. وه���ذه اجل��زي��ئ��ات ت��ق��وم بوظيفة 
ال���ن���اق���الت يف اجل���ه���از ال��ع�����س��ب��ي امل����رك����زي، ح��ي��ث اأن 
الغلوتامني يحفز، وغاما احلم�س الأميني يكبح، لذلك 
كان تركيزه لدى هذه اجلرذان منخف�سا، فكانت اأذكى 

من الأخرى.

مايلي �شاير�س بو�شم 
اأفعى

انف�سلت النجمعة العاملية  مايلي �ساير�س  عن زوجها النجم الأ�سرتايل ليام 
هيم�سورث بعدما تقّدم الأخري ب��اأوراق الطالق اإىل املحكمة بعد 10 اأعوام 
�ساير�س  مايلي  اأن  يبدو  لكن  زواجهما،  من  اأ�سهر  و�سبعة  عالقتهما  على 

حتاول جاهداً تقبل هذه ال�سدمة.
مايلي  ر�سمه  على  اأق��دم��ت  و���س��م  هو” ع��ن  “دكتور  ال��و���س��وم  ر���س��ام  وك�سف 
�ساير�س على ذراعها، اإذ اختارت ر�سم اأفعى تبتلع �سخ�ساً يف فمها وهي رمز 
مع  اإيطاليا  اإىل  رحلتها  اأثناء  ا�ستوحتها  كاأنها  الإيطالية،  ميالن  مدينة 

�سديقتها كاتلن كارتر.


