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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:33            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   07:03  
الع�صاء......   08:21

جدار الف�سل العن�سري اال�سرائيلي يحا�سر املدن الفل�سطينية

ال�سدر والعبادي )اأر�سيفية(

قوات ال�سرعية اليمنية حتقق انت�سارات على خمتلف اجلبهات  )اأر�سيفية(

ال�شعودية تدمر �شاروخني بالي�شتيني اأطلقتهما امليلي�شيات احلوثية باجتاه جازان 

التحالف يدمر خمزن اأ�سلحة للحوثيني يف احلديدة

اجتماع رباعي حول �شوريا 7 �شبتمرب

ت�سارع اجلهود الدبلوما�سية لوقف حمام دم يف اإدلب
ال�سدر يهدد بعد تاأكد فوزه بالفرز اليدوي

�شمن م�شروعه اال�شتيطاين 
االحتالل يخطط لعزل 4 قرى عن بيت حلم

•• بيت حلم-وام:

واال���س��ت��ي��ط��ان يف  اجل����دار  م��ق��اوم��ة  م�����س��وؤول هيئة  ق���ال ح�سن بريجية 
حمافظة بيت حلم اإن �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي ت�سعى اإىل حتويل 
بيت حلم  الغرب من  اىل  وحو�سان  ونحالني  فوكني  ووادي  بتري  قرى 
جنوب ال�سفة الغربية لتجمعات �سكانية �سمن �سيادة اإ�سرائيلية معزولة 

عن حمافظة بيت حلم ومقطوعة االت�سال مع حميطها.
واأ�سار اإىل وجود ثالثة خمططات على اأالأقل اأعلنت عنها قوات االحتالل 
املخططات  هذه  بني  ومن  دوالر  مليون   50 بكلفة  بتنفيذها  و�سرعت 
عليت”  “بيتار  م�ستوطنة  اإىل  لي�سل  القد�س  ح��دود  يف  نفق  حفر  هو 
اأرا�سي  املجاورة وليكون موقع بري عونة من  وم�ستوطنة )ايلي عازر( 
اإىل �سق �سكة حديد  اإ�سافة  مدينة بيت جاال يف متو�سط هذا الطريق 
مبوازاة ذلك لتكون امل�ستوطنات غرب بيت حلم احد اهدافها ولتت�سل 
هذه ال�سكة بحيفا وتل ابيب ا�سافة اىل م�ساعفة اعداد امل�ستوطنني يف 
م�ستوطنة بيتار عليت من 60 الف م�ستوطن اىل الف 120 م�ستوطنا 

يف غ�سون ال�سنوات اخلم�س القادمة .
ال��ع��رق��وب ويبلغ  ال��ق��رى االأرب��ع��ة ج��زءا مم��ا يطلق عليه ق��رى  وتعترب 

جممل عدد �سكانها نحو 20 الف ن�سمة.

احلزب احلاكم ير�سح 
الب�سري لفرتة رئا�سة جديدة

•• غزة-وكاالت:

الفل�سطينيني  ع�������س���رات  اأ����س���ي���ب 
ب��ر���س��ا���س االح����ت����الل ع��ل��ى طول 
احلدود ال�سرقية لقطاع غزة خالل 
مل�سريات  “الع�سرون”  اجل��م��ع��ة 
“جمعة  وك�����س��ر احل�����س��ار  ال���ع���ودة 

احلرية واحلياة«.
ا�سابة  بغزة  ال�سحة  وزارة  واف��ادت 
بجراح  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ع�������س���رات 
خمتلفة �سرق قطاع غزة من بينهم 
ا�سابة فل�سطيني بجراح خطرية يف 

الراأ�س �سرق خان يون�س.
اطارات  االنتفا�سة  �سبان  واأ���س��ع��ل 
لت�سوي�س  احل���دود  ق��رب  ال�سيارات 
كما  االحتالل  قنا�سة  الروؤية على 
البالونات  من  عدد  باطالق  قاموا 

احلارقة.
باطالق  االح����ت����الل  ج���ن���ود  وب�������داأ 
ال���غ���از �سوب  ال��ر���س��ا���س وق��ن��اب��ل 

املتظاهرين بخانيون�س وغزة.
ال��وط��ن��ي��ة ملخيمات  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع���ت 
يف  احل�سار  وك�سر  ال��ع��ودة  م�سرية 
وقت �سابق اجلماهري الفل�سطينية 
م�سريات  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ال���ع���ودة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ب��ع��د ع�سر 
ال���ع���ودة �سرقي  ام�����س يف خم��ي��م��ات 

حدود القطاع.
ا�ستمرار  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  واأك���������دت 
حلماية  اجل��م��اه��ريي��ة  امل�������س���ريات 
رغم  ب��ال��ع��ودة  الفل�سطينيني  ح��ق 
االحتالل،  �سببها  التي  املعاناة  كل 
اإ�سافة اإىل رفع احل�سار عن قطاع 

غزة.

وت�����اأت�����ي ال�����دع�����وة ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 
بعد  واحلياة”،  جمعة”احلرية 
م�����س��در يف ح��رك��ة حما�س  اإع�����الن 
عن اتفاق جديد للتهدئة بو�ساطة 
االإ�سرائيلي  االحتالل  مع  م�سرية 
اب��ت��داء من منت�سف  يف قطاع غ��زة 

الليلة بعد توتر ا�ستمر يومني.
وبلغ اجمايل عدد �سهداء م�سريات 
العودة منذ انطالقها يف الثالثني 
 158 امل��ا���س��ي  )اآذار(  م��ار���س  م��ن 

فل�سطينياً، ونحو 17 األف جريح.
�ساروخا   180 م��ن  اك���ر  واط��ل��ق 
وقذيفة ه��اون من قطاع غزة على 
ج���رح عدة  اإىل  اأدى  م��ا  اإ���س��رائ��ي��ل، 
اال�سرائيلني  مئات  وبقاء  اأ�سخا�س 

يف املالجىء.
غارات  ا�سرائيلية  ط��ائ��رات  و�سنت 
تابعا  موقعا   150 م��ن  اك��ر  على 
الواقع  الفقري  اجليب  يف  حلما�س 
والبحر  وم�������س���ر  اإ����س���رائ���ي���ل  ب����ني 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأعلن احلزب احلاكم يف ال�سودان، 
الرئي�س  تر�سيح  اجلمعة،  ام�����س 
النتخابات  الب�سري  عمر  احل��ايل 

الرئا�سة املقبلة يف عام 2020.
وق���������ال ب�����ي�����ان حل��������زب امل�����وؤمت�����ر 
على  تعديالت  اأق���ر  اإن���ه  الوطني 
باملادة  تتعلق  االأ���س��ا���س��ي،  نظامه 
املهام  ب�����س��اغ��ل��ي  واخل��ا���س��ة   36
اأن  على  تن�س  والتي  التنظيمية 
باالنتخاب  التكليف  ف��رة  تكون 
امل���ه���ام  ل�������س���اغ���ل���ي  االخ����ت����ي����ار  اأو 
واأعطي  ل��ف��رت��ني،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
املن�سب  ا�ستثناء  القيادي  املجل�س 

التنظيمي.
جمل�س  اعتمد  ذلك  على  و”بناء 
ال�������س���ورى ال��ق��وم��ي امل�����س��ري عمر 
لرئا�سة  مر�سحا  الب�سري  ح�سن 
 2020 اجلمهورية يف انتخابات 

االأبي�س املتو�سط.
وق�����ال م��را���س��ل ف��ران�����س ب���ر����س ان 
الطريان اال�سرائيلي �سن اكر من 

مئتي غارة.
وقال م�سدر مّطلع على املفاو�سات 
اأجرتا  امل��ّت��ح��دة  واالأمم  م�سر  اإّن 
الهدوء  ع��ودة  اأج��ل  من  مفاو�سات 

قبل منت�سف ليل اخلمي�س.
واملبعوث  م�سر  “بو�ساطة  وا�ساف 
مالدينوف،  )ن���ي���ك���والي(  االأمم�����ي 
تهدئة،  ت��ث��ب��ي��ت  ع��ل��ى  االت���ف���اق  مت 
ه��دوء مقابل ه��دوء، يف قطاع غزة 
منت�سف  قبيل  م��ن  اع��ت��ب��ارا   )...(
 21،00( اجلمعة  اخلمي�س  ليل 

ت غ(«.
تاكيد  ع���ل���ى  احل�������س���ول  ي���ت���م  ومل 

ر�سمي من اإ�سرائيل او حما�س.
اال�سرائيليون  امل�����س��وؤول��ون  ون��ف��ى 
ع��رب االع���الم ذل���ك. لكن نفيا من 
اأمر  ا�سرائيل  قبل  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

البتدار  املخت�سة  االأجهزة  ووجه 
االإجراءات الالزمة للتنفيذ«.

وك�������ان جم���ل�������س اأح���������زاب وق����وى 
احلوار الوطني بوالية اخلرطوم 
عمر  امل�����س��ري  تر�سيحه  اأع��ل��ن  ق��د 
الب�سري لدورة رئا�سية جديدة يف 

باالإجماع.  2020
وثمن رئي�س املجل�س عبدالرحيم 
دار  افتتاحه  حممد ح�سني عقب 
امل��ج��ل�����س ب��ب��ح��ري ث��ق��ة االأح�����زاب 
وال����ف����ع����ال����ي����ات ال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف 
اجلمهورية  رئي�س  يف  اخل��رط��وم 
مبينا انها �سبقت املوؤمتر الوطني 

يف ذلك .
من  اأن  ع���ب���دال���رح���ي���م  واأ������س�����اف 
اأولويات العمل ال�سيا�سي يف هذه 
الد�ستور  ع��ل��ى  ال��ت��واف��ق  امل��رح��ل��ة 
الأنهما  االن����ت����خ����اب����ات  وق�����ان�����ون 
حمددة  زمنية  ب��اآج��ال  مربوطان 
م���������س����ددا ح���ر����س���ه���م ع���ل���ى ع���دم 

دخول البالد يف فراغ د�ستوري اأو 
�سيا�سي.

تغليب  اإىل  املجل�س  رئي�س  ودع��ا 
االأمة  ووح���دة  الوطنية  ال��وح��دة 
الد�ستور  ق�����س��اي��ا  ن��ق��ا���س  ع��ن��د 
تتمر�س  واأال  واالن����ت����خ����اب����ات 
روؤاها  ح��ول  ال�سيا�سية  االأح���زاب 
ف����ق����ط واإمن������������ا ي����ج����ب ت���ق���دمي 
ال����ت����ن����ازالت م����ن اأج�������ل ال���وط���ن 
وااللتقاء مع اجلميع يف  واالأم��ة 
جتمعهم  و�سطية  �سيا�سية  روؤي���ا 

حول االأهداف الوطنية.

يونيو املا�سي اإعادة فرز االأ�سوات 
وقوع  يف  اال�ستباه  ب�سبب  ي��دوي��ا، 

تزوير.
هدد  بيانا  ال�سدر  مكتب  واأ�سدر 
العراق  يف  ال�سيا�سية  الكتل  فيه 
باالنتقال اإىل �سفة املعار�سة، ما 
مل تتحقق ال�سروط التي طرحها 
رئي�س  وتعيني  لت�سكيل احلكومة 

الوزراء املقبل.
“�سائرون”  حت��ال��ف  زع��ي��م  ودع���ا 
و�سفها  ال�����ت�����ي  ال����ك����ت����ل  ب�����اق�����ي 
بكتلته  ل��الل��ت��ح��اق  ب��ال��وط��ن��ي��ة، 
حتت  �سي�سكلها  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س��ة 

م�سمى “كتلة اإنقاذ الوطن«.

لت�سكيل  ع���دة  ���س��روط  ول��ل�����س��در 
يكون  اأن  اأب�����رزه�����ا  احل����ك����وم����ة، 
رئ��ي�����س��ه��ا اجل���دي���د م�����س��ت��ق��ال وال 
تالحقه �سبهات ف�ساد، اإ�سافة اإىل 
عدم خ�سوعه لل�سغوط احلزبية 
احلكومة  تخلو  واأن  واخلارجية، 
من الوجوه القدمية، اإ�سافة اإىل 
كانت  مهما  الفا�سدين  حما�سبة 

انتماءاتهم.
بالتهديد  ال�������س���در  ي��ك��ت��ف  ومل 
فقط، بل اتهم بع�س ال�سيا�سيني 
العراقيني يف البيان باالإبقاء على 
واحلزبية  الطائفية  املحا�س�سة 

من اأجل تقا�سم ثروات البالد.

•• عوا�صم-وكاالت:

وجنود  عتاد  من  ع�سكرية  تعزيزات  ال�سوري  النظاَم  ار�سل 
واآل���ي���ات وذخ����رية اإىل ري���ف اإدل����ب اجل��ن��وب��ي ال�����س��رق��ي واإىل 
يتم  اأن  يرجح  ال��الذق��ي��ة، حيث  وري��ف  ال��غ��اب،  �سهل  منطقة 
تلك  يف  النظام  ق���واُت  تنفذه  ق��د  ع�سكري  لعمل  التح�سرُي 

املناطق يف الفرة املقبلة.
و�سّرح يان اإيغالند، رئي�س فريق مهّمات ال�سوؤون االإن�سانية 
يف االأمم امل��ت��ح��دة: ال مي��ك��ن ال�����س��م��اح ب��ام��ت��داد احل���رب اإىل 

اإدلب«.
وكان رئي�س النظام ال�سوري ب�ّسار االأ�سد حّذر من اأن املحافظة 
الواقعة �سمال غرب البالد �ستكون اأولويته الع�سكرية التالية. 
وذكرت تقارير اأن نريان املدفعية وال�سواريخ اأ�سابت مواقع 

يف املحافظة.

وف��ي��م��ا ي����زداد اخل���وف م��ن ب���دء ال��ن��ظ��ام ه��ج��وم��ا ع��ل��ى ادلب 
ت�سارعت اجلهود الديبلوما�سية لوقف الهجوم املحتمل على 
لالجتماع  حت�سريية  ا���س��ت��ع��داداٍت  مو�سكو  ب���داأت  اذ   ، ادل��ب 
الرباعي املقرر يف تركيا يف ال�سابع من ال�سهر املقبل دعت اإليه 
يهدف  وفرن�سا  واأملانيا  وتركيا  رو�سيا  زعماء  من  كال  اأنقرة 

لبحث امللف ال�سوري.
اللقاء  اإدل��ب قبل  اإىل ح�سم املوقف يف  وبينما ت�سعى مو�سكو 
اأن اللقاء يهدف اإىل  الرباعي، ي�سري دبلوما�سيون رو�س اإىل 
»تو�سيع اآلية )اآ�ستانة( وا�ستبدالها باآلية دولية« ت�سع مالمح 
الالجئني  ع��ودة  م��ن  انطالقا  �سوريا  يف  النهائية  الت�سوية 
واعادة االإعمار، ومو�سوع االإ�سالح الد�ستوري وفق ما تعمل 
عليه رو�سيا. وهناك زيارٌة مرتقبة لوزير اخلارجية الرو�سي 
- يف ظل  م��ن خاللها  ي��ه��ُدف  تركيا،  اإىل  الف���روف  �سريغي 
على  ال�سيطرَة  ل  ت�سهِّ تفاهم،  �سيغة  اإيجاد  اإىل   - املعلومات 

اإدلب من دون خ�سائر كربى، ال �سيما بعد انتهاء املهلة التي 
اأعطتها مو�سكو الأنقرة يف ال�سابع من ال�سهر املقبل بالتزامن 
تركيا  اإىل  ا�سافة  ي�سم  ال��ذي  اأن��ق��رة  يف  الرباعية  لقاء  م��ع 
مع  التعامل  كيفية  لبحث  وفرن�سا  واملانيا  كل من   ، ورو�سيا 

الو�سع يف اإدلب، 
حتى  ت�سكل  ال  النظام  ح�سود  ان  اعتربت  ال�سورية  املعار�سة 
اإدل��ب، اإمنا اخلطورة تكمن يف  اأي خطر على حمافظة  االآن 

التدخل الرو�سي املُحتمل ع�سكرياً �سد اإدلب.
النظام على تخوم املحافظة بعد ف�سل مو�سكو  ورغم ح�سود 
اإىل  التو�سل  اآخ��ر يف  واأنقرة من جانب  وطهران من جانب 
اإدلب، نقلت �سحيفة  اآليات ت�سوية الو�سع يف  توافقات حول 
ال�����س��رق االو����س���ط ع���ن م�����س��وؤول��ني رو�����س اأن م��و���س��ك��و تريد 
تخفيف تداعيات العملية الع�سكرية املحتملة، على امل�ستوى 

االإن�ساين.

   

»الهالل« يفتتح عددا من املخابز يف اخلوخة لتوفري 12 
األف رغيف خبز جمانا لالأ�سر باحلديدة وب�سكل يومي 

•• احلديدة-وام: 

اأربع خمابز خريية يف مديرية  افتتحت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
لتوفري  تاأهيلها  و  تطويرها  بعد  وذل���ك  احل��دي��دة  مبحافظة  اخل��وخ��ة 
اليمنية  االأ���س��ر  ت��وزع جمانا على  األ��ف رغيف خبز يوميا   12 اأك��ر من 
يف  وذلك  لليمن  الغربي  بال�ساحل  املحررة  املناطق  والنازحة يف  الفقرية 
اإطار امل�ساريع التنموية واخلدمية املقدمة من دولة االإمارات اإىل ال�سعب 
اليمني ال�سقيق ومبا ي�سهم يف التخفيف من معاناة املواطنني اليمنيني 
اإن�ساء  وياأتي   . الراهنة  االإن�سانية  الظروف  يعزز قدراتهم يف مواجهة  و 
املخابز يف مديرية اخلوخة مبحافظة احلديدة مبا ين�سجم مع توجهات 
دولة االإمارات التي توؤكد على مواكبة التحرير واالإغاثة ب�سكل متزامن 
االأ�سر  اإىل  اليومية  املعي�سية  وامل�ستلزمات  املواد  توفري  ي�سمن  وباأ�سلوب 
االأ�سد احتياجا من خالل تاأمني عاجل وفوري الحتياجات اأهايل املناطق 

املحررة و مدهم باملزيد من امل�ساعدات االإن�سانية.   )التفا�سيل �س2(

االإمارات واليابان تبحثان تعزيز العالقات الثنائية 
�سمن مبادرة ال�سراكة اال�سرتاتيجية ال�ساملة

•• طوكيو-وام:

عقد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة، عدة اجتماعات 
يف العا�سمة اليابانية طوكيو مع كل من معايل تارو كونو وزير اخلارجية 
الياباين، ومعايل م�ساهي�سا �ساتو، وزير دولة لل�سوؤون اخلارجية، ومعايل 
هيور�سيج �سيكو، وزير االقت�ساد والتجارة وال�سناعة، وعدد من اأع�ساء 
التي يقوم بها معاليه  الر�سمية  الزيارة  الياباين وذلك خالل  الربملان 

اإىل اليابان.                                               )التفا�سيل �س3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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•• عوا�صم-وكاالت:

متكنت قوات الدفاع اجلوي امللكي 
وتدمري  اعرا�س  من  ال�سعودي 
اأطلقتهما  بالي�ستيني  �ساروخني 
التابعة  احل����وث����ي����ة  امل���ي���ل���ي�������س���ي���ا 
الإي������ران ع�����س��ر ام�������س م���ن داخل 
“حمافظة  ال��ي��م��ن��ي��ة  االأرا������س�����ي 
اململكة  اأرا����س���ي  ب��اجت��اه  �سعدة” 
العربية ال�سعودية و مل ينتج عن 

اعرا�سهما اأية اإ�سابات.
ال���رك���ن تركي  ال��ع��ق��ي��د  واأو�����س����ح 
با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  امل��ال��ك��ي 
ال���ت���ح���ال���ف حت����ال����ف دعم  ق�������وات 
ال�سرعية يف اليمن” يف ت�سريح له 
اأن ال�ساروخني اللذين ر�سدتهما 
للتحالف  اجل����وي  ال���دف���اع  ق����وات 
كانا باجتاه مدينة جازان و اأطلقا 
ال�ستهداف  م��ت��ع��م��دة  ب��ط��ري��ق��ة 
املناطق املدنية و االآهلة بال�سكان.

العمل  ه���ذا  اإن  امل��ت��ح��دث  ق���ال  و 
امليلي�سيا  ق���ب���ل  م����ن  ال����ع����دائ����ي 
تورط  ا�ستمرار  يثبت  االإره��اب��ي��ة 
ال���ن���ظ���ام االإي����������راين ب���دع���م تلك 
نوعية  ب��ق��درات  امل�سلحة  امللي�سيا 
للقرار  و���س��ري��ح  وا���س��ح  يف حت��د 
االأممي رقم 2216 والقرار رقم 

واإجراءات تلك العملية واالإعالن 
عن النتائج يف اأ�سرع وقت.

امل�������س���وؤول ع��ل��ى التزام  ���س��دد  ك��م��ا 
ال����ت����ح����ال����ف ال�����ث�����اب�����ت ب������اإج������راء 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف ك���اف���ة احل�����وادث 
بوقوع  ادع��اءات  حولها  يثار  التي 
اأخطاء اأو وجود انتهاكات للقانون 
املت�سببني  وحم���ا����س���ب���ة  ال�������دويل 
وت����ق����دمي امل�������س���اع���دات ال���الزم���ة 

وك�����س��ف��ت م�������س���ادر »����س���ك���اي نيوز 
التحالف  ط���ائ���رات  اأن  ع��رب��ي��ة« 
نفذت غارة جوية على املخزن، يف 
منطقة الرميية جنوبي التحيتا، 

مبحافظة احلديدة.
الطائرات  اأن  امل�������س���ادر  وذك�����رت 
وجتمعات  اأخ���رى  م��واق��ع  ق�سفت 
مليلي�سيا احلوثي جنوبي التحيتا، 
����س���ق���وط قتلى  اأ����س���ف���ر ع����ن  مم����ا 

2231 بهدف تهديد اأمن اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة واالأم���ن���ني 
يف  م��وؤك��دا   .. وال����دويل  االإقليمي 
الوقت نف�سه اأن اطالق ال�سواريخ 
والقرى  املدن  باجتاه  البالي�ستية 
للقانون  خمالف  بال�سكان  االآهلة 

الدويل االإن�ساين.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ���س��رح م�سوؤول 
امل�����س��ت��وى يف حت��ال��ف دعم  رف��ي��ع 
ال�سرعية يف اليمن لوكالة االأنباء 
التحالف  ق���ي���ادة  اأن  ال�����س��ع��ودي��ة 
ت��ع��ر���س حافلة  ب���اإح���ال���ة  وج���ه���ت 
الأ���س��رار جانبية يف �سعدة  رك��اب 
امل�سرك  ل��ل��ف��ري��ق  ف����وري  ب�����س��ك��ل 

لتقييم احلوادث.
التحالف  قيادة  اإن  امل�سوؤول  وقال 
و�سائل  ت��داول��ت��ه  م��ا  على  اطلعت 
االإعالم وبع�س من املواقع التابعة 
يف  العاملة  االإغ��اث��ي��ة  للمنظمات 
اليمن ب�ساأن اإحدى عمليات قوات 
حمافظة  يف  امل�سركة  التحالف 
ذكر  وم��ا  اخلمي�س،  ل��ي��وم  �سعدة 
حول تعر�س حافلة ركاب الأ�سرار 
التحالف  قيادة  اأن  واأك��د  جانبية. 
ب�سكل  ذل������ك  ب����اإح����ال����ة  وج����ه����ت 
لتقييم  امل�����س��رك  للفريق  ف���وري 
احل������وادث ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ظروف 

ل��ل�����س��ح��اي��ا، وح��ر���س��ه ال��ت��ام على 
للمحافظة  اجل���ه���ود  ك��اف��ة  ب����ذل 

على �سالمة املدنيني.
اىل ذل��ك، دم��رت طائرات حتالف 
خمزن  اليمن،  يف  ال�سرعية  دع��م 
احلوثي  مليلي�سيات  ت��اب��ع��ا  ���س��الح 
حمافظة  يف  الإي���������ران،  امل���وال���ي���ة 
ال�����س��اح��ل الغربي  احل��دي��دة ع��ل��ى 

للبالد، ام�س اجلمعة.

وجرحى يف �سفوف املتمردين.
وت���دع���م ق�����وات ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي 
املقاومة  ق��وات  ال�سعودية،  تقوده 
من  اأك���ر  فتحت  ال��ت��ي  امل�سركة 
الغربي،  ال�ساحل  يف  قتال  جبهة 
وجن��ح��ت يف ط��رد احل��وث��ي��ني من 

م�ساحات �سا�سعة به.
�سابق، نفذت ميلي�سيات  ويف وقت 
االإي��ران��ي��ة حملة خطف  احل��وث��ي 
الع�سرات  ا�ستهدفت  ومداهمات، 
اأب��ن��اء م��دي��ري��ات بيت الفقيه  م��ن 
وال��دري��ه��م��ي يف احلديدة،  وزب��ي��د 

ونقلتهم اإىل ال�سجون.
ل�”�سكاي  وك�سفت م�سادر حملية 
التي  ال��ت��ه��م��ة  اأن  عربية”  ن��ي��وز 
املتمردة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  وج��ه��ت��ه��ا 
املقاومة  “مواالة  للمخطوفني 
تخبطا  ي��ك�����س��ف  مم���ا  اليمنية”، 
جديدا يف القرارات التي يتخذها 

احلوثيون.
على  احلوثية  امليلي�سيات  وعكفت 
تنفيذ حمالت عقاب جماعي على 
امل��دن��ي��ني امل���وال���ني ل��ل�����س��رع��ي��ة، يف 
املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتهم، يف 
بعد  اليمنيني  ال�ستمالة  حماولة 
تلقي املتمردين خ�سائر على عدة 

جبهات خالل االأ�سهر املا�سية.

حذر وترقب يف غزة من جتدد الق�شف االإ�شرائيلي

ع�سرات اجلرحى الفل�سطينيني بـ»جمعة احلرية واحلياة«

•• بغداد-وكاالت:

“�سائرون”  حت��ال��ف  زع��ي��م  ه��دد 
ب��ات��خ��اذ م�سار  ال�����س��در  م��ق��ت��دى 
مل  اإذا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  امل���ع���ار����س���ة 
التي  لل�سروط  اال�ستجابة  تتم 
احلكومة  ل��ت�����س��ك��ي��ل  ط���رح���ه���ا 

واختيار رئي�س الوزراء املقبل.
تاأكيد  بعد  ال�سدر  تهديد  وج��اء 
ف�������وز حت����ال����ف����ه ب����االن����ت����خ����اب����ات 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، يف اأع���ق���اب اإع���الن 
فرز  اإع����ادة  خلفية  على  النتائج 

االأ�سوات يدويا.
زمنيا  ���س��ق��ف��ا  ال�������س���در  وح�������دد 
تاريخ  وه���و  ال�����س��روط،  لتحقيق 
النهائية  النتائج  على  امل�سادقة 

للعد والفرز.
واأظهرت النتائج النهائية لعملية 
لالنتخابات  ال�����ي�����دوي  ال����ف����رز 
التطابق  العراقية،  الت�سريعية 
املعلنة  االإلكرونية  النتائج  مع 

�سابقا ب�سكل �سبه كلي.
وت�سدرت قائمة الزعيم ال�سيعي 
ب��ح�����س��ول��ه��ا على  االن���ت���خ���اب���ات، 
54 مقعدا، فيما ح�سلت قائمة 
ال��ف��ت��ح ال��ت��ي ت�سم ق��ي��ادي��ني من 
ال�سعبي، على  ميلي�سيات احل�سد 
باملركز  لتحتفظ  اإ���س��ايف،  مقعد 

الثاين ب�48 مقعدا.
وق����د ق����ررت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 

توا�سل االحتجاجات الفل�سطينية �سد االحتالل على حدود غزة  )رويرز(

الرئي�س عمر الب�سري
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اأخبـار الإمـارات

تخريج �ست دورات تخ�س�سية مبعهد التدريب ب�سرطة ال�سارقة
•• ال�صارقة -وام:

ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  التدريب  معهد  �سهد 
منت�سبا   248 مب�ساركة  تخ�س�سية  دورات  �ست  تخريج 
اإداراتها  اأف��راد من خمتلف  و  و �سف �سباط  من �سباط 

و مراكزها.
تاأتي الدورات ال�ست يف اإطار حر�س �سرطة ال�سارقة على 
الداخلية  وزارة  ل��ه��دف  وحتقيقا  منت�سبيها  ك��ف��اءة  رف��ع 
ت��ق��دمي جميع اخل���دم���ات االإداري������ة وف���ق معايري  ���س��م��ان 

اجلودة والكفاءة وال�سفافية.
وت��ن��وع��ت م��و���س��وع��ات و ب���رام���ج ال������دورات - ال��ت��ي تلقي 
خاللها املنت�سبون حما�سرات يف العلوم النظرية والعملية 
واملفاهيم اخلا�سة مبتطلبات كل دورة على حده - وذلك 
الواجبات  لتاأدية  الفكرية  قدراتهم  و  مهاراتهم  لتطوير 
املعايري  الأف�سل  ووفقا  امل�ستويات  اأعلى  على  بهم  املنوطة 

العاملية.
وحملت الدورات عددا من العناوين من �سمنها دورة تعلم 
املعهد  مع  بالتعاون  تنظيمها  جرى  التي  ال�سينية  اللغة 

مدير  ن�سار  بن  عبداهلل  العميد  وق��ام  للغات  الربيطاين 
معهد التدريب بتوزيع ال�سهادات على خريجيها.

الربامج  ف��رع  مدير  ال��زع��اب��ي  حممد  النقيب  �سلم  فيما 
االآخري  ال���دورات  ملنت�سبي  ال�سهادات  باملعهد  التدريبية 
ال��ت��ف��ت��ي�����س يف  دورة  و  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��ن��ب��وؤات  دورة  و���س��م��ل��ت 
ال�سجون و دورة التدقيق الداخلي لنظام االإدارة املتكاملة 
�سائق  ف��ح�����س  م���ه���ارات  ال�����س��ب��اط ودورة  ب��ف��ئ��ة  اخل��ا���س��ة 
املركبات فئة اخلفيف والثقيل ودورة القواعد الذهبية يف 

دعم االإبتكار.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س االإكوادور باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 
لينني مورينو غار�سي�س رئي�س جمهورية االإكوادور مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتي اىل فخامة رئي�س جمهورية االإكوادور.

الهالل« يفتتح عددا من املخابز يف اخلوخة لتوفري 12 األف رغيف خبز جمانا وب�سكل يومي على االأ�سر باحلديدة
•• احلديدة-وام: 

اأرب���ع خمابز خريية يف مديرية  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  افتتحت هيئة 
اأكر  لتوفري  وتاأهيلها  تطويرها  بعد  وذل��ك  احل��دي��دة  مبحافظة  اخلوخة 
الفقرية  اليمنية  االأ�سر  على  جمانا  ت��وزع  يوميا  خبز  رغيف  األ��ف   12 من 
والنازحة يف املناطق املحررة بال�ساحل الغربي لليمن وذلك يف اإطار امل�ساريع 
التنموية واخلدمية املقدمة من دولة االإمارات اإىل ال�سعب اليمني ال�سقيق 
ومبا ي�سهم يف التخفيف من معاناة املواطنني اليمنيني و يعزز قدراتهم يف 

مواجهة الظروف االإن�سانية الراهنة.
ين�سجم  مبا  احلديدة  مبحافظة  اخلوخة  مديرية  يف  املخابز  اإن�ساء  وياأتي 
مع توجهات دولة االإمارات التي توؤكد على مواكبة التحرير واالإغاثة ب�سكل 
اإىل  اليومية  املعي�سية  وامل�ستلزمات  امل��واد  توفري  ي�سمن  وباأ�سلوب  متزامن 

اأهايل  وف��وري الحتياجات  تاأمني عاجل  احتياجا من خ��الل  االأ���س��د  االأ���س��ر 
امل�ساريع  وتنفيذ  االإن�سانية  امل�ساعدات  من  باملزيد  مدهم  و  املحررة  املناطق 

اخلدمية مبا يدعم ا�ستقرار �سكانها.
م�سح  على  بناء  املجاين  اخلبز  من  اليمنية  االأ�سر  احتياجات  حتديد  ويتم 
ل�سمان  املخابز  تلك  ق��وائ��م  يف  ت�سم  اأن  قبل  امل�ستحقة  للمناطق  م��ي��داين 
وطاأة  م��ن  التخفيف  و  احتياجا  االأ���س��د  االأ���س��ر  ت��واج��د  اأم��اك��ن  اإىل  و�سوله 

الظروف االإن�سانية ال�سعبة التي ميرون بها.
اليمن  يف  االإم���ارات  لدولة  االإن�سانية  العمليات  مدير  الكعبي  �سعيد  وق��ال 
امل�ساريع  اإطار حزمة  اإن م�سروع دعم املخابز يف حمافظة احلديدة ياأتي يف 
التنموية واخلدمية املقدمة من االإمارات اإىل االأ�سقاء يف اليمن و االهتمام 
ميلي�سيات  فيها  ت�سببت  التي  الراهنة  ال�سعبة  االإن�سانية  االآث��ار  بتخفيف 
احلوثي من خالل تدمريها امل�ساريع اخلدمية والتنموية وتردي االأو�ساع 

االقت�سادية. واأ�ساف مدير العمليات االإن�سانية لدولة االإمارات يف اليمن اأن 
م�ساريع االإمارات التنموية واخلدمية يف املناطق املحررة مبحافظة احلديدة 
ت�ستهدف دعم االأ�سر اليمنية لتجاوز تداعيات االأزمة يف اليمن التي خلفت 
وزادت من حجم  ال�سرورية  اإن�سانيا �سعبا يف جميع جماالت احلياة  واقعا 
معاناة املواطنني اليمنيني .. م�سريا اإىل اأن تنوع املبادرات االإغاثية ي�سهم يف 
تلبية االحتياجات االإن�سانية وتوفر ظروفا معي�سية مالئمة الأهايل املناطق 

املحررة التي بداأ �سكانها ي�ستعيدون ن�ساطهم من جديد .
واأ�سار الكعبي اإىل اأن هذه اخلطوة الهامة تاأتي يف اإطار امل�سوؤولية االإن�سانية 
لدولة االإمارات جتاه ال�سعب اليمني واالهتمام بالظروف االإن�سانية الراهنة 

و ا�ستمرارا لنهج االإمارات االإن�ساين واالإغاثي والتنموي يف اليمن.
ومن جانبهم .. عرب امل�ستفيدون من افتتاح املخابز عن �سكرهم وامتنانهم 
لدولة االإمارات ملا تقدمه من دعم �سخي للمناطق املحررة من احلوثيني يف 

حمافظة احلديدة و الذي ي�سهم يف عودة احلياة الطبيعية وي�ساعد ال�سكان 
املمار�سات  بها جراء  التي ميرون  ال�سعبة  االإن�سانية  التداعيات  على جتاوز 
االإرهابية مليلي�سيات احلوثي املوالية الإيران .. م�سريين اإىل اأن مبادرة اإن�ساء 
امل��ج��اين لالأ�سر  وت��ق��دمي اخل��ب��ز  للمخابز يف حمافظة احل��دي��دة  االإم����ارات 
املحتاجة يخفف كثريا من وطاأة معاناتهم وي�ساعدهم على جتاوز الظروف 

االقت�سادية ال�سعبة.
وتواكب » هيئة الهالل االأحمر االإماراتي » عمليات حترير مناطق ال�ساحل 
الغربي لليمن ب�سخ مزيد من امل�ساعدات االإن�سانية اإ�سافة اإىل تنفيذ امل�ساريع 
التنموية واخلدمية لدعم ا�ستقرار �سكانها وم�ساعدتهم على ظروف احلياة 
يف اإطار خطة �ساملة و وا�سعة و�سعها التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
اإن�سانية عاجلة مبا ي�سهم يف ا�ستقرار الو�سع  ال�سعودية لتقدمي م�ساعدات 

االإن�ساين الراهن يف حمافظة احلديدة.

�سرطة اأبوظبي تطلق املنظومة اجلديدة الأجهزة » �سهل« بواحات اأدنوك ومراكز »مت« 
•• ابوظبي-وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اأط��ل��ق��ت 
اأبوظبي اجليل الثالث من منظومة 
“�سهل” يف  الذاتية  اأجهزة اخلدمة 
ت���زوي���د الوقود  ع���دد م���ن حم��ط��ات 
اأبوظبي  ب����رول  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال��وط��ن��ي��ة- واح����ات -اأدن������وك وعدد 
م��ن م��راك��ز خ��دم��ة “ مت” يف اإمارة 

اأبوظبي .
توزيع  اجل��دي��دة  املنظومة  و�سملت 
االإمارة،  م�ستوى  على  ج��ه��ازاً   33
ال���ع���ني و7 يف  6 يف م��ن��ط��ق��ة  م��ن��ه��ا 
وي���ج���ري حاليا  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة 
ت��ف��ع��ي��ل ب��ق��ي��ة االأج����ه����زة يف واح����ات 
ك���ل م���ن حم��ط��ة خليفة  اأدن������وك يف 
املنارة  ���س��خ��ب��وط وحم��ط��ة  مب��دي��ن��ة 
مب��دي��ن��ة حم��م��د ب��ن زاي����د وحمطة 
اأبوظبي  ب��ب��واب��ة  ال�����س��ب��اط  م��دي��ن��ة 
وحم��ط��ة ال��ف��ح�����س ال��ف��ن��ي مبحوي 
بال�سمحة  الفني  الفح�س  وحمطة 

وحمطة الباهية.
اأب���وظ���ب���ي اأن  واأو�����س����ح����ت ����س���رط���ة 
ا����س���ت���خ���دام ج���ه���از ���س��ه��ل ي���ع���زز من 

اخل���دم���ات ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة اإىل 
اإجناز  من  املتعاملني  متكني  جانب 
بطريقة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  م���ع���ام���الت���ه���م 

�سل�سلة وذكية.
جهود  “�سهل”  اأج����ه����زة  وت����دع����م 
���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي يف ت���وف���ري اأرق����ى 
للمتعاملني  اخل����دم����ات  واأف�������س���ل 
امل�������س���ت���م���ر على  ����س���م���ن ح���ر����س���ه���ا 
قنوات  يعزز  مب��ا  املتعاملني،  اإ�سعاد 
التوعية  التوا�سل معهم من خالل 
تعك�س  وال��ت��ي  املختلفة  والفعاليات 
للموؤ�س�سة  احل�������س���اري���ة  ال�������س���ورة 

ال�سرطية يف التعامل مع اجلمهور.
االإ�سدار اجلديد من جهاز  ويتميز 
عالية،  اأمنية  بخ�سائ�س  “�سهل” 
للدخول  خ����ي����ارات  ث���الث���ة  ي��ت��ي��ح  و 
اإم���ا ب��ا���س��ت��خ��دام ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة، اأو 
امل�����س��ت��خ��دم والرمز  ا���س��م  ا���س��ت��خ��دام 
الذكي  بالتطبيق  اخل��ا���س  ال�����س��ري 
منظومة  ب��ا���س��ت��خ��دام  اأو  ل��ل��ق��ي��ادة، 
الدخول الذكي التابع لهيئة تنظيم 
التعرف  ي���ت���م  ح���ي���ث  االت���������س����االت، 
اأح��د هذه  م��ن خ��الل  املتعامل  على 

الطرق.

“ ت���رخ���ي�������س  خ������دم������ات  ت�����ق�����دمي 
وخدمات  واالآليات”  ال�����س��ائ��ق��ني 
للمتعاملني،  اأخ������رى  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
معامالتهم  اإمت����ام  م��ن  لتمكينهم 
مع  يتنا�سب  ال�سرعة مبا  وجه  على 
وق���ت امل��ت��ع��ام��ل، و ي��ع��د اأح���د قنوات 
اإ�سعادهم  اأج��ل  من  اخلدمة  تقدمي 
ع����رب جت����رب����ة م���ت���م���ي���زة وخ����دم����ات 

“اأدنوك” كما  و�سركة  القيادة  قبل 
مراكز  م��ن  ع���دد  يف  تفعيلها  ج���رى 
اأبوظبي  ل�سرطة  التابعة  اخل��دم��ة 
ال�سائقني  م���دي���ري���ة  م��ب��ن��ى  م���ث���ل 
الفني  الفح�س  وحمطة  واالآل��ي��ات، 
الرئي�سي “مبنى ال�سالمة”، ومبنى 
مديرية املرور والدوريات الرئي�سي، 
ال��ف��ن��ي يف يا�س  ال��ف��ح�����س  وحم��ط��ة 

وف��ل��ج ه�����زاع، وي�����س��م��ل ال��ت��ف��ع��ي��ل يف 
ك���ل م���ن مراكز  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
والروي�س  ول��ي��وا  ال�سلع  يف  “مت” 
الفني  ال���ف���ح�������س  وحم����ط����ة  م������ول 
“مت”  مركز  اإىل  باالإ�سافة  بغياثي 
وقت  تفعيله يف  ال���ذي مت  امل��رف��اأ  يف 
�سابق ، وت�سمل املرحلة املقبلة توزيع 
اإمارة  يف  الربية  املنافذ  يف  االأجهزة 

ت���ف���وق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ���س��م��ن روؤي�����ة 
�سرطة اأبوظبي يف حتديث وتطوير 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف���ق  اخل���دم���ات 

العاملية.
اأجهزة  وت�سغيل  تفعيل  اإىل  واأ�سارت 
حم���ط���ات  م������ن  ك������ل  يف  “�سهل” 
والبطني”،  ورب�������دان  “اليا�سات 
ب��ع��د ت��وف��ري ج��م��ي��ع امل��ت��ط��ل��ب��ات من 

مول، ومركز اخلدمة يف اإدارة املرور 
ب��امل��ف��رق، وم��رك��ز اخل��دم��ة مبحطة 
ال�سيارات”،  “عامل  الفني  الفح�س 
الفح�س  مبحطة  اخل��دم��ة  وم��رك��ز 
“القلعة”. اأما على م�ستوى مدينة 
من  ك��ل  يف  التفعيل  ف�سيتم  ال��ع��ني 
بالبطني  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ح�����س  حم��ط��ة 
والوقن  ورم�����اح  وم�����س��اك��ن  وم���زي���د 

اأبوظبي  �سرطة  ت  واأك���د  اأب��وظ��ب��ي. 
تقدمي  قنوات  تنويع  على  احلر�س 
م�سيدة  للجمهور  املتاحة  اخل��دم��ة 
“اأدنوك”-ال�سريك  وتعاون  بجهود 
مراحل  اإجن���اح  يف   - اال�سراتيجي 
االأج���ه���زة اجل���دي���دة والتي  ت��ف��ع��ي��ل 
جرى اختيار واحاتها النت�سارها يف 
تقدمي  ي�سمن  مب��ا  حيوية  مناطق 

اأبوظبي يف  حوادث   بال  �سيف  حملة  من  م�ستفيد  األف   49
••  اأبوظبي-وام:

ا�ستفاد نحو 49 األف �سخ�س من 
مرورية  ت��وع��ي��ة  ب��رن��ام��ج   114
ن��ف��ذت��ه��ا ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي �سمن 
حوادث”  ب����ال  “�سيف  ح���م���ل���ة 
اإجراء  على  ال�سائقني  فيها  حثت 
للمركبات  ال����دوري����ة  ال�����س��ي��ان��ة 
وال��ت��اأك��د م��ن ���س��الم��ة االإط�����ارات 

ل�ساعات  القيادة  ح��ال  يف  الراحة 
طويلة.

وق���ال���ت ال����رائ����د ع��ائ�����س��ة حممد 
العالقات  ق�سم  رئي�س  ال��زع��اب��ي 
اإن�����ه جرى  امل���دي���ري���ة  ال��ع��ام��ة يف 
وحما�سرات  م���ع���ار����س  ت��ن��ظ��ي��م 
وتوجيه  ت��وع��ي��ة  ن��ق��اط  واإق���ام���ة 
ر����س���ائ���ل ع����رب و����س���ائ���ل االإع������الم 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وم���واق���ع 

وااللتزام بالقيادة االآمنة.
والدوريات  املرور  مديرية  ودعت 
ب����ق����ط����اع ال���ع���م���ل���ي���ات امل����رك����زي����ة 
بقانون  االل��ت��زام  اإىل  ال�سائقني 
املقررة  وال�سرعة  وامل���رور  ال�سري 
اأثناء  بالهاتف  االن�����س��غ��ال  وع���دم 
االأمان  ح��زام  وا�ستخدام  القيادة 
كاف������ية  اأم������ان  م������سافة  وت��رك 
ب��������������ني امل���رك���ب���ات وال���ل���ج���وء اإىل 

االلتزام  ع��ل��ى  ال�����س��ائ��ق��ني  حت���ث 
بقانون ال�سري واملرور وال�سرعات 

املحددة على الطرق.
اجلمهور  م�ساركة  اإىل  واأ����س���ارت 
ت�سمنت  ال���ت���ي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  يف 
حول  جمتمعية  م�سابقات  اإقامة 
����س���الم���ة االإط�����������ارات واالل�����ت�����زام 
ب��ال�����س��رع��ات وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى عدم 
ال�سماح لالأطفال بقيادة املركبات 

ون�����س��ائ��ح ط��ب��ي��ة وال��ت��ع��ام��ل مع 
ح�����وادث احل���ري���ق وال���وق���اي���ة من 
اأمان  املخدرات وا�ستخدام خدمة 
يف  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  وج��ه��ود 
..م�سيدة  االأ���س��ري��ة  امل�ساكل  ح��ل 
الداخليني  ال�����س��رك��اء  مب�����س��ارك��ة 
واخلارجيني يف معار�س التوعية 
املديرية  نظمتها  التي  املجتمعية 

باملراكز التجارية.

تعاون بني م�سرح الفجرية واملركز 
امل�سري للدرا�سات يف املجال الثقايف 

•• الفجرية-وام:

وقع م�سرح الفجرية واملركز امل�سري للدرا�سات واالأبحاث اال�سراتيجية اتفاقية تعاون بهدف تبادل اخلربات يف 
ال�ساأن الثقايف والعمل امل�سرك يف جماالت البحث واملعرفة واالإعالم.

وقال حممد �سريف حبيب العو�سي رئي�س جمل�س االدارة الذى وقع االتفاقية مع اللواء هاين غنيم رئي�س جمل�س 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون  خ��الل  من  ثقافية  طفرة  حتقيق  اإىل  ي�سعى  الفجرية  م�سرح  اإن  امل�سري  باملركز  االأم��ن��اء 
توليها  االإدارة اجلديدة منذ  اأن هذا احلراك ميثل منهجا لدى  اإىل  ..الفتا  والعربية  املحلية  والبحثية  الثقافية 

قيادة امل�سرح.
من جانبه قال هاين غنيم اإن التعاون بني املركز امل�سري وم�سرح الفجرية يهدف اإىل امل�ساهمة يف تطوير وتنمية 

الثقافة العربية بهدف التنمية االإبداعية يف القطر العربي .
. م�سريا اإىل اأن املركز امل�سري للدرا�سات والبحوث اال�سراتيجية يعمل منذ تاأ�سي�سه على درا�سة احلالة الثقافية يف 

املنطقة وتعزيز الهوية الثقافية لفئة ال�سباب.
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات واليابان تبحثان تعزيز العالقات الثنائية �سمن مبادرة ال�سراكة اال�سرتاتيجية ال�ساملة
•• طوكيو-وام:

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  عقد 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي����ر دول����ة ، عدة 
اليابانية  العا�سمة  يف  اجتماعات 
ط��وك��ي��و م��ع ك��ل م��ن م��ع��ايل تارو 
الياباين،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ك��ون��و 
وزير  ���س��ات��و،  م�ساهي�سا  وم��ع��ايل 
ومعايل  اخلارجية،  لل�سوؤون  دولة 
االقت�ساد  وزي��ر  �سيكو،  هيور�سيج 
وال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة، وع���دد من 
اأع�����س��اء ال��ربمل��ان ال��ي��اب��اين وذلك 
خالل الزيارة الر�سمية التي يقوم 

بها معاليه اإىل اليابان.
�سلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ون���ق���ل 
القيادة  حت���ي���ات  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
ال�سيخ  ���س��م��و  ال��ر���س��ي��دة وحت���ي���ات 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل ملعايل 
وزي����ر خ��ارج��ي��ة ال���ي���اب���ان، وال����ذي 
ل�سموه،  حت��ي��ات��ه  ب������دوره  ح��ّم��ل��ه 
التعاون  ع���الق���ات  ب��ح��ث  وج�����رى 
بني دولة االإمارات واليابان و�سبل 

تعزيزها يف املجاالت كافة.

ال�سديقني.
واأكد معايل الدكتور �سلطان اجلابر 
التعاون  ع��الق��ات  لتعزيز  تطلعه 
اال�سراتيجي امل�سرك مع اليابان 
يف العديد من املجاالت، وال �سيما 
مثل  اال�سراتيجية  القطاعات  يف 
العلمي والطاقة  والبحث  التعليم 
واال�����س����ت����ث����م����ارات وال�������س���ن���اع���ات 

املختلفة.
الدكتور  م���ع���ايل  ال���ت���ق���ى  ك���ذل���ك 
مع  الزيارة  اجلابر خالل  �سلطان 
نائب  ني�سمورا،  يا�ستو�سي  �سعادة 
وامل�ست�سار  ال����وزراء  جمل�س  اأم���ني 
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  اخل��ا���س 
من  ع��دد  اإىل  باالإ�سافة  الياباين، 
ل�سركات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����س���اء 
النفط والغاز اليابانية، وموؤ�س�سات 
التمويل الرائدة، اإىل جانب لقائه 
برئي�س هيئة االإذاعة والتلفزيون، 
ح��ي��ث ق����ام م��ع��ال��ي��ه ب����زي����ارة ملقر 
الوطني  وال���ت���ل���ف���زي���ون  االإذاع��������ة 
ال����ي����اب����اين اط����ل����ع خ���الل���ه���ا على 
املتطورة  والتقنيات  العمل  �سري 

امل�ستخدمة يف الهيئة.

ح�����س��ر االج���ت���م���اع���ني م����ع وزي����ر 
لل�سوؤون  الدولة  ووزير  اخلارجية 
اخل���ارج���ي���ة ال���ي���اب���ان���ي���ني ك����ل من 
م�ساعد  �����س����رف،  حم���م���د  ����س���ع���ادة 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير 
والتجارية،  االقت�سادية  لل�سوؤون 
و���س��ع��ادة خ��ال��د ال��ع��ام��ري، �سفري 
و�سعادة  ال���ي���اب���ان،  ل����دى  ال���دول���ة 

ال�ساملة«  اال�سراتيجية  ال�سراكة 
ال��ت��ي مت االإع�����الن ع��ن��ه��ا يف ختام 
لرئي�س  واملثمرة  الناجحة  الزيارة 
وزراء اليابان اإىل الدولة يف اأبريل 
تهدف اإىل تطوير  والتي   2018
العالقات بني البلدين ال�سديقني 

يف املجاالت كافة.
الثنائي  التعاون  جم��االت  وت�سمل 

التنمية  ب��ج��ه��ود  ق���دم���ا  وال���دف���ع 
والتطوير.

اأحمد  ���س��ل��ط��ان  د.  م��ع��ايل  واأ����س���ار 
االإمارات  دولة  اهتمام  اإىل  اجلابر 
اليابان  م���ع  ع��الق��ات��ه��ا  ب��ت��ع��زي��ز 
فريداً  تنموياً  التي متثل منوذجاً 
متقدمة يف جمال  ومتتلك خربة 
ي�سب  مبا  احلديثة  التكنولوجيا 

اإدارة �سرق  حممد احلربي، مدير 
والتعاون  اخلارجية  ب���وزارة  اآ�سيا 

الدويل.
احمد  ���س��ل��ط��ان  د.  م���ع���ايل  وق�����ال 
ال����ق����ي����ادة  حت�����ر������س   : اجل������اب������ر 
ال��ر���س��ي��دة يف دول���ة االإم�����ارات على 
املتميزة  العالقات  وتوثيق  تقوية 
»مبادرة  خ���الل  م���ن  ال��ي��اب��ان  م���ع 

ب��ني دول��ة االإم����ارات وال��ي��اب��ان كال 
والدفاع  واالقت�ساد  ال�سيا�سة  من 
واال�ستثمار  وال��ت��ج��ارة  وال��ط��اق��ة 
والتكنولوجيا  والتعليم  والثقافة 
والف�ساء  وال�������س���ح���ة  امل���ت���ق���دم���ة 
والطريان، والعديد غريها، حيث 
اإىل حتقيق  ال��ت��ع��اون  ي��ه��دف ه���ذا 
ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  م�����س��ل��ح��ة 

يف خدمة اأهداف التنمية ال�ساملة 
وامل�ستدامة بالدولة.

واأع�������رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ث��ق��ت��ه ب���اأن 
ال���ع���الق���ات ب���ني دول�����ة االإم�������ارات 
االزده�����ار  يف  �ست�ستمر  وال���ي���اب���ان 
وج�����ود  اإىل  الف�����ت�����اً  وال����ت����و�����س����ع، 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���س مل��زي��د من 
البلدين  بني  واال�ستثمار  التعاون 

تزامنا مع عيد ميالده

راأ�س اخليمة حتقق اأُمنية طفل اآ�سيوي 

»طيارو امل�ستقبل« ب�سرطة اأبوظبي يتدربون على اأحدث نظم الطريان

•• راأ�س اخليمة الفجر

عام  قائد  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  �سعادة  توجيهات  على  ب��ن��اًء 
طفل  اأمنية  اخليمة،  راأ����س  �سرطة  حققت  ب��االإن��اب��ة،  اخليمة  راأ����س  �سرطة 
ال�سامل، حيث  املعمورة  اآ�سيوي، يف االحتفال بيوم ميالده يف مركز �سرطة 
ُيلح على والديه بتحقيق رغبته يف االحتفال بيوم ميالده مع  كان الطفل 
�سباط وعنا�سر ال�سرطة، وبالفعل تقدم والديه . اإىل مركز �سرطة املعمورة 

ال�سامل، وعلى الفور مت حتقيق اأمنيته واإ�سعاده.

واأو�سح العقيد وليد كنف�س رئي�س مركز �سرطة املعمورة ال�سامل، ان �سرطة 
راأ�س اخليمة، ا�ستجابت لطلب الطفل  وحققت له اأمنيته يف اإطار حر�سها 
املجتمع  اف��راد  التوا�سل مع  املجتمع ومد ج�سور  اإ�سعاد  مبادرات  دعم  على 
باختالف اأجنا�سهم وثقافاتهم لتعزيز ثقة اجلمهور يف اخلدمات ال�سرطية 

املقدمة.
واأ�ساف رئي�س مركز �سرطة املعمورة ال�سامل، اأن �سرطة راأ�س اخليمة تدعم 
االأهداف االإن�سانية ال�سامية والنبيلة، وتفخر بتعاونها مع اأفراد املجتمع من 

خالل  التوا�سل معهم

•• اأبوظبي-وام:

درب����ت ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ط����الب م���ب���ادرة »طيار 
دورة  يف  ال��ط��ريان  حماكاة  جهاز  على  امل�ستقبل« 
مب�سطة للطريان الت�سبيهي �سمن زيارة للمركز 

التدريبي ل�سركة طريان اأبوظبي.
وتعرف امل�ساركون يف املبادرة - التي تنفذها اإدارة 
طريان �سرطة اأبوظبي بقطاع العمليات املركزية 
- على اأحدث نظم التدريب بالكمبيوتر وو�سائل 
حم��اك��اة ال��ط��ائ��رات امل��روح��ي��ة يف ال��ت��دري��ب على 

املالحة اجلوية .
اأنواع تدريبات الطيارين  اأطلعوا على بع�س  كما 
بع�س  وحماكاة  الت�سبيهي  الطريان  اأجهزة  على 
الطريان  اأثناء  التي قد حتدث  الطوارئ  ح��االت 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا وم��ن��ه��ا »ح�����االت عطل 
واالأجهزة  الت�سغيل  اأنظمة  يف  عطل  اأو  املحركات 

وحاالت احلريق يف املروحية«.

وت��رك��ز م���ب���ادرة » ط��ي��ار امل�����س��ت��ق��ب��ل« ع��ل��ى تاأهيل 
العطلة  يف  ومثمر  مفيد  ه��و  م��ا  بكل  امل�ساركني 
التن�سئة  م��ف��ه��وم  غ��ر���س  خ����الل  م���ن  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
بالنف�س  واالعتزاز  الثقة  وغر�س  لديهم  االأمنية 

واإثراء خمزونهم املعريف مبجموعة من االأن�سطة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��زز امل��ع��رف��ة وال��ع��ل��م والقيم 
الوطنية واالأخالق احلميدة وحب الوطن يف دورة 

تدريبية مكثفة ف�سال عن الزيارات امليدانية.

االإمارات توقع مذكرة تفاهم مع اليوني�سف ب�ساأن تعيني مواطنني يف املنظمة
•• نيويورك-وام:

ومنظمة  االإم�������ارات  دول����ة  وق��ع��ت 
االأمم املتحدة للطفولة »يوني�سف« 
توفري  ب�ساأن  تفاهم  مذكرة  ام�س 
ت�سمح  املبتدئني  للفنيني  وظائف 
مل��واط��ن��ي ال��دول��ة ب��االن�����س��م��ام اإىل 
امل��ن��ظ��م��ة ك��م��وظ��ف��ني ب����دوام كامل 
اإط���ار ب��رن��ام��ج املوظفني  وذل���ك يف 
اأن  على   JPO املبتدئني  الفنيني 
يف  اإم��ارات��ي��ة  دفعة  اأول  قبول  يبداأ 
ه��ذا ال��ربن��ام��ج يف وق��ت الح��ق من 

هذا العام.
وقعت املذكرة �سعادة ال�سفرية النا 
لدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ن�سيبة 
املتحدة  االأمم  ل�����دى  االإم����������ارات 
املدير  ن��ائ��ب��ة  ن���دي���اي  وف��ات��وم��ات��ا 
التنفيذي يف يوني�سف وذلك مبقر 
البعثة الدائمة للدولة لدى االأمم 
املتحدة يف نيويورك وبح�سور عدد 

من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي.
التوقيع رحبت  اأعقاب مرا�سم  ويف 
مبذكرة  ن�سيبة  ال�����س��ف��رية  ���س��ع��ادة 
ال��ت��ف��اه��م ..وق����ال����ت » م���ع وج���ود 
ب��امل��ائ��ة م��ن �سكان   40 اأك����ر م��ن 
ف���اإن هذا   25 ال���  ال��ع��امل دون �سن 
على  للركيز  االأن�سب  ال��وق��ت  ه��و 
وتعد  ال�������س���ب���اب  ودور  االأط�����ف�����ال 

اإجراءات توظيف املواطنني يف هذا 
الربنامج عرب اإجراء املقابالت.

وتتمتع دولة االإمارات واليوني�سف 
حيث  ال�سراكة  م��ن  طويل  بتاريخ 
بداأت عملياتها الأول مرة يف الدولة 
اعتربت  ح���ي���ث   1977 ع�����ام  يف 
اجل��ه��ات امل��ان��ح��ة االإم���ارات���ي���ة منذ 
امل�ساهمني  اأك���رب  م��ن  ال��وق��ت  ذاك 
تن�سط  كما  باأن�سطتها.  العامليني 
ع��������دد م������ن اجل������ه������ات ال���وط���ن���ي���ة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة يف جم���االت 
مثل  االإن�سانية  وال�سوؤون  التنمية 
دب����ي ال���ع���ط���اء وامل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
وموؤ�س�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
القلب الكبري وغريها باال�سراك 

م��ن��ظ��م��ة »ي��ون��ي�����س��ف« واح�����دة من 
الن�سطة  ال��دول��ي��ة  املنظمات  اأك��ر 
واأقدمها �سراكة مع دولة االإمارات 
اإط��ار هذه  وعليه فاإننا نت�سرف يف 
ال�سراكة الركيز على بناء قدراتنا 
االأطفال  املتبادلة خلدمة ومتكني 

وال�سباب«.
الفنيني  املوظفني  برنامج  ويتيح 
املبتدئني التابع ملنظمة »يوني�سف« 
ال�������دول  امل���ه���ن���ي���ني يف  ل���ل�������س���ب���اب 
برنامج  يف  امل�����س��ارك��ني  االأع�������س���اء 
ت��راوح ما  ملدة  التوظيف   JPO
ب��ني ع��ام��ني اإىل ث��الث��ة اأع�����وام يف 
لليوني�سف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الرئي�سي  ب��امل��ق��ر  م��ك��ات��ب��ه��ا  يف  اأو 
برامج  ذل���ك  ن��ي��وي��ورك مب��ا يف  يف 
تطوير ال�سيا�سات وخدمات توفري 
لالأزمات  واال���س��ت��ج��اب��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 

االإن�سانية.
وب����ع����د ان���ت���ه���اء ف�����رة ع��م��ل��ه��م يف 
العديد  ���س��ي��ن�����س��م  ال���ربام���ج  ه����ذه 
دائم  ب�سكل  للعمل  امل�ساركني  م��ن 
اإىل  ���س��ي��ع��ودون  اأو  »ي��ون��ي�����س��ف«  يف 
واملبادرات  الربامج  لقيادة  الدولة 
االأطفال  بتنمية  املتعلقة  الوطنية 

واإدماج ال�سباب.
و�ستتوىل وزارة اخلارجية والتعاون 
ال���دويل يف ال��دول��ة االإ���س��راف على 

ذلك  لليوني�سف مب��ا يف  ب��رام��ج  يف 
ال��ق��م��ر وغامبيا  وج���زر  ال��ي��م��ن  يف 

وغريها من البلدان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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م�������س���ت   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
روك�����������س�����ان�����ه ب����ي����غ����م ا����س���ك���ر 
بنغالدي�س     ، م�������وال  ع����ل����ي 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
يجده  م��ن   )0015869(
رقم   بتليفون  االت�سال  عليه 

    0566702302

فقدان جواز �سفر
مري�سى   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ب������اب������و ث�����ون�����ي�����ل ج����و�����س����ف 
اجلن�سية  الهند     ، جو�سف 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)8113890J( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0526317166

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / عزام علي خان 
باك�ستان     ، اي��وب علي خ��ان 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)4128711( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0555421167

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل���دع���و / روب�����روت 
الفلبني     ، يتابل  جوبوجن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2038298( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0569828467

فقدان جواز �سفر

امي������ان   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�سية  م��غ��رب     ، با�سى 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3709717( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0503106183

فقدان جواز �سفر

نهيان بن مبارك يح�سر اأفراح 
املزروعي يف �سويحان

•• العني-وام:

اأقامه فار�س  الذي  اال�ستقبال  الت�سامح حفل  اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك  ح�سر معايل 
�ساري املزروعي مبنا�سبة زفاف جنله »علي« اإىل كرمية �سامل هالل خلفان املزروعي.

وح�سر احلفل - الذي اأقيم م�ساء ام�س بقاعة �سويحان لالأفراح مبنطقة العني - ال�سيخ حممد بن 
امل�سوؤولني وال��وزراء وجمع من االأهل  اآل نهيان و عدد من وجهاء القبائل و كبار  نهيان بن مبارك 

واالأ�سدقاء.
و�سهد احلفل م�ساركة فرق الفنون ال�سعبية بعرو�س واأهازيج منوعة ابتهاجا باملنا�سبة.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة راأ�س اخليمة ُتخّرج 47 منت�سبا مبعهد تدريب ال�سرطة

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

�سهد معهد تدريب �سرطة راأ�س اخليمة  حفل تخريج 47 متدربا �ساركوا يف 
4 دورات تخ�س�سية ، �سملت ، هي دورة: جتنيد امل�سادر، ودورة هند�سة املرور 
و�سالمة الطرق، ودورة تطوير املوارد الب�سرية ح�سب معايري اجلودة، ودورة 

�سي�سكو فو�سيا V حال.
تهدف اإىل تدريب وتطوير املوارد الب�سرية، مما ي�سمن وجود كوادر ب�سرية 

موؤهلة ومدربة قادرة على القيام مبهامها وم�سوؤولياتها على اأف�سل وجه.
مدير  النعيمي  الرحمن  عبد  يو�سف  عمر  العقيد  التخريج  حفل  ح�سر 
الزعابي مدير معهد  ابراهيم را�سد بن �سكر  الب�سرية واملقدم  امل��وارد  اإدارة 

التدريب باالإنابة 

وثّمن العقيد عمر يو�سف عبد الرحمن النعيمي، جهود املحا�سرين وتفاعل 
اخلريجني مع الدورات، موؤكداً على اأهمية التدريب والتاأهيل الذي توليه 
الب�سري  العن�سر  مب�ستوى  لالرتقاء  خا�ساً  اهتماماً  اخليمة  راأ���س  �سرطة 
واالأداء املهني، بال�سورة املطلوبة على اأكمل وجه، م�سيداً مب�ستوى الدورات 
ال�سرطة،  منت�سبي  ل��دى  والعملية  املعرفية  احل�سيلة  زي��ادة  يف  واأهميتها 

�سمن ا�سراتيجية وزارة الداخلية.
وكّرم مدير اإدارة املوارد الب�سرية ب�سرطة راأ�س اخليمة، املحا�سرين وخريجي 
الدورات تقديراً وعرفاناً ملا بذلوه من جهود ُمقْدّرة يف العمل على حتقيق 
داعياً   اأكمل وجه،  املطلوب على  بال�سكل  ال��دورات  املرجوة من هذه  النتائج 
اخلريجني اإىل تطبيق مكت�سبات هذه الدورات يف تطوير مهاراتهم اليومية 

املهنية، وتنمية ح�سهم االأمني مبا يخدم املجال 

متهيدًا الختيار جلنة حتكيم من االأطفال  ملهرجان »ال�شارقة ال�شينمائي للطفل« بدورته ال�شاد�شة

»فن« ترتقي مبهارات تقييم االأفالم لدى االأطفال واليافعني
•• ال�صارقة-الفجر:

املتخ�س�سة  املوؤ�س�سة  ف��ن،  اأع��ل��ن��ت 
االإعالمي  ال��ف��ن  ودع����م  ت��ع��زي��ز  يف 
ل�����الأط�����ف�����ال وال����ن����ا�����س����ئ����ة ب����دول����ة 
ال�سارقة،  وم���ق���ره���ا  االإم������������ارات، 
ع��م��ل حول  ور���س��ة  تنظيم  ع��زم��ه��ا 
لالأطفال  االأف�����الم  تقييم  كيفية 
واليافعني، يف الفرة من 12 اإىل 
اإطار  يف  اجل����اري،  اأغ�سط�س   16
ال�سارقة  مل��ه��رج��ان  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 
ال�سينمائي الدويل للطفل بدورته 
الور�سة،  يف  وي�����س��ارك  ال�����س��اد���س��ة. 
التي تقام يف مقر املكتب التنفيذي 
ل�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
القا�سمي، 49 طفاًل ويافعاً، بهدف 
اأ���س��ا���س��ي��ات حتليل  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
االأفالم، التي ت�سمل تقييم احلبكة 
وال��ل��ق��ط��ات واالأ�����س����وات واالأل�����وان 
امل�ستخدمة يف  واالإ�ساءة واملوؤثرات 
الختيار  متهيداً  امل�ساهد،  ت�سوير 
االأطفال  من  حتكيم  جلنة  اأع�ساء 
الور�سة،  يف  امل�ساركني  واليافعني 

كما اأنه ين�سجم مع اأهداف مبادرة 
لالأطفال  ����س���دي���ق���ة  )ال�������س���ارق���ة 
اإىل متكني  ال��رام��ي��ة  وال��ي��اف��ع��ني(، 
ودعمها  امل��ه��م��ة  ال�����س��ري��ح��ة  ه����ذه 
ب��ا���س��ت��م��رار، ب��ه��دف ت��اأ���س��ي�����س جيل 
مبتكر وقادر على االإب��داع والتميز 
يف �ستى املجاالت«. وتهدف موؤ�س�سة 
واعد  واإع���داد جيل  تن�سئة  اإىل  فن 
وال�سينمائيني  ال���ف���ن���ان���ني  م����ن 
لالأعمال  وال����روي����ج  امل���ب���دع���ني، 
ال��ف��ن��ي��ة واالأف������الم اجل���دي���دة التي 
ينتجها االأطفال والنا�سئة يف دولة 
املهرجانات  يف  وعر�سها  االإم���ارات، 
الدولية  وامل��وؤمت��رات  ال�سينمائية، 
يف جميع اأنحاء العامل، كما تهدف 
من  وت�سجيعها  امل��واه��ب  دع��م  اإىل 
خ���الل امل��ه��رج��ان��ات، وامل����وؤمت����رات، 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وور������س 
امل��ح��ل��ي وال������دويل، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
توفري �سبكة مرابطة من ال�سباب 
ومتكينهم  وال��واع��دي��ن،  املوهوبني 
من تبادل التجارب واخلربات على 

نطاق عاملي.

الفيلم  حت���دي���د  م��ه��م��ة  ي���ت���ول���ون 
من  فيلم  »اأف�����س��ل  فئة  ع��ن  الفائز 
خالل  واليافعني«  االأط��ف��ال  �سنع 
التي تنطلق يف  املهرجان،  فعاليات 
اأكتوبر   19 اإىل   14 م��ن  ال��ف��رة 
ال�����س��ي��خ��ة جواهر  امل��ق��ب��ل. وق���ال���ت 
ال��ق��ا���س��م��ي، مدير  ع���ب���داهلل  ب��ن��ت 

و�سقلها من  تنميتها  على  والعمل 
تدريبية  وف��ع��ال��ي��ات  ور�����س  خ���الل 
تقييم  ور���س��ة  وت��اأت��ي  متخ�س�سة، 
االإبداعي،  ال�سياق  هذا  يف  االأف��الم 
واليافعني  ل����الأط����ف����ال  حت���ف���ي���زاً 
وت�سجيعاً لهم على معرفة جوانب 

القوة يف �سخ�سياتهم«.

ك��ان��ت اإ���س��اف��ة مم��ي��زة ل���دورة العام 
ال�سغار  اأع�ساوؤها  اأثبت  اإذ  املا�سي، 
ي��ت��م��ت��ع��ون مب���ه���ارات نقدية  اأن���ه���م 
ف����اإن وجود  ع��ال��ي��ة، ويف احل��ق��ي��ق��ة 
الفكرة  م���ع  ي��ت��ف��ق  ال��ل��ج��ن��ة  ه����ذه 
االأ�����س����ا�����س����ي����ة ل���ل���م���ه���رج���ان )م����ن 
وتابعت  ل����الأط����ف����ال(«.  االأط����ف����ال 

ال�سارقة  موؤ�س�سة )فن( ومهرجان 
للطفل:  ال��������دويل  ال�������س���ي���ن���م���ائ���ي 
وحب  بالف�سول  �سغارنا  »ميتلئ 
املعرفة، ويتوقون لتعلم كل ما هو 
ج��دي��د، وه��ن��اك م��واه��ب كامنة يف 
اكت�سافها  ميكن  منهم،  ك��ل  داخ���ل 
ميولهم،  اإىل  التعرف  ط��ري��ق  ع��ن 

واأ�سافت: »لطاملا اأبهرنا امل�ساركون 
ال�سابقة  ال���������دورات  يف  ال�������س���غ���ار 
ال�سينمائي  ال�������س���ارق���ة  مل���ه���رج���ان 
ال�����دويل ل��ل��ط��ف��ل، ب��ق��درت��ه��م على 
�سيقة  ق�����س��ة  ذات  اأف������الم  اب���ت���ك���ار 
وحبكة درامية رائعة، كما اأن جلنة 
ال��ت��ح��ك��ي��م امل���ك���ون���ة م���ن االأط���ف���ال 

عبداهلل  ب���ن���ت  ج����واه����ر  ال�����س��ي��خ��ة 
االأطفال  ت��ع��ل��ي��م  »اإن  ال��ق��ا���س��م��ي: 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ق��ي��ي��م االأف������الم ي�����س��ه��م يف 
ب��اأن��ف�����س��ه��م، وينمي  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
لديهم،  النقدي  التحليل  م��ه��ارات 
ويفتح اأبواب االإبداع اأمامهم، وهذا 
املوؤ�س�سة،  يتفق متاماً مع توجهات 

جمل�س �ساحية اخلالدية ينظم لقاءه احلادي ع�سر  الأهايل ال�ساحية  �سمن مبادرة »يل�ستنا« ويوؤكد على روؤيته يف اأ�سرة م�ستقرة دافئة 
•• ال�صارقة –الفجر:

التابع لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى  اأكد جمل�س �ساحية اخلالدية 
�ساحب  قبل  من  كبري  اهتمام  حمل  االأ�سرة  اأن  على  ال�سارقة  بحكومة 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم ال�سارقة حفظه اهلل ورعاه الذي يوؤمن باأهمية اال�سرة ومتا�سكها 
اأ�سرة  روؤيته تكمن يف  اأن  اإىل  املجل�س  اإزده��اره��ا ولفت  وتوفري مقومات 
م�ستقرة دافئة حتوي يف ن�سيجها اأفرادها  كونها ميداناً تنموياً يغر�س 

فيها اأوىل بذور التنمية والربية.
وا�سار جمل�س �ساحية اخلالدية اإىل اأن ل�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
و�سالمتها  ب��االأ���س��رة  ال��ب��ال��غ  اهتمامه  ع��ن  يعرب  وه��و  البعيدة  نظرته 
الأفراد  يبثه  توجيه  وك��ل  ي�سدره  ق���رار  ك��ل  يف  جمتمعه  يف  ومتا�سكها 
جمتمعه وكل تفاعل له مع ق�سايا االأ�سرة فكل عن�سر يف االأ�سرة حمل 

اهتمام كبري من قبل �سموه.
التي تعرب عن  ال�سواحي  اإن�ساء  املجل�س بنهج �سموه الالفت يف  واأ�ساد   
عمق روؤية �سموه يف �سمان تقارب اال�سر واالأهايل واأبناء احلي واجلريان 

يف رباط من العالقات الوثيقة.
اإطار  االأول يف  اأم�س  املجل�س م�ساء  ال��ذي نظمه  اللقاء  جاء ذلك خالل 
مبادرته التي حتمل ا�سم ) يل�ستنا( يف اللقاء احلادي ع�سر والرامية يف 
عقد لقاءات دوريه باالأهايل واملواطنني بهدف تعزيز الروابط االأ�سرية 

وتقوية ال�سالت االجتماعية بني املواطنني.
ح�سر اللقاء خلفان �سعيد املري رئي�س جمل�س �ساحية اخلالدية وحممد 
را�سد بن جر�س نائب رئي�س جمل�س �ساحية اخلالدية  ورا�سد خمي�س 
ال�سويدي ع�سو جمل�س ال�ساحية  واأعيان ال�ساحية واأهاليها كما ح�سر 

اللقاء ال�سيخ بطي �سعيد ال مكتوم.
�ساحية  جمل�س  رئي�س  امل��ري  �سعيد  خلفان  اأك��د  الرحيبية  كلمته  ويف 
اأن جمل�س �ساحية اخلالدية ي�سري  يف طريق مراعاة حاجة  اخلالدية 
االأ�سرة لالأمان واال�ستقرار والنماء وفق روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
اأدواره��ا وم�سوؤولياتها على  ت��وؤدي  اأن  اأج��ل  ال�سارقة من  لالحتاد حاكم 
الوجه االأمثل ومن اأجل اأفرادها الذين هم عنا�سر فاعلة يف جمتمعهم 

والتي ووطنهم. ال�س������احية  لق�����اءات  االه�����ايل  بح������سور  اإ�س������ادته  عن  واأع�����رب 
من بين������ها مبادرة يل�ستنا التي تتوا�سل دوريا �سمن خطط وروؤى دائرة 
العالقات  وتعزيز  لدعم  كبرية  تبذل جهوداً  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون 
اأف����راد االأ���س��رة ح��ف��اظ��اً على املجتمع  ب��ني  ال��راب��ط  االأ���س��ري��ة وحتقيق 

ورخائه .
ب��ع��ده��ا ج���رى ط���رح ع���دد م��ن امل��و���س��وع��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني احل�سور 

تنفيذها  ال�ساحية  تعتزم  التي  واملبادرات  االأفكار  من  عدد  وا�ستعرا�س 
على  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ال�سمو  ل�ساحب  وال��ث��ن��اء  ال�سكر  احل�����س��ور  ورف���ع 
العي�س  م��ق��وم��ات  ت��وف��ري  على  وح��ر���س��ه  للمواطنني  ال�سخية  م��ك��ارم��ه 

الكرمي يف اإمارة ال�سارقة .
تلى ذلك قيام �ساحية اخلالدية باإجراء �سحوبات وهدايا للح�سور من 

اأهايل ال�ساحية واأبنائهم وتوزيع الهدايا عليهم .

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 :    292517بتاريخ: 2018/05/21
با�س��م:   ات�س دابليو ات�س هولدينجز ال تي دي

وعنوانه جزء من الطابق الثامن، الطابق الثامن، برج املقام،
 مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة 

املوؤقت، خدمات  املنتجات:  خدمات توفري الطعام وال�سراب، االي��واء  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
الطعام  الوجبات اخلفيفة، خدمات االطعام لتوفري  املطاعم، خدمات تقدمي  والكافترييا، خدمات  املقاهي 
وال�سراب، خدمات املطاعم لتقدمي الوجبات ال�سريعة، خدمات اإعداد الطعام، توفري خدمات الطعام املتنقلة، 
خدمات  ح��ول  املعلومات  توفري  املطاعم،  خدمات  ح��ول  املعلومات  توفري  املتنقلة،  املطاعم  خدمات  توفري 

االإقامة املوؤقتة، خدمات الطعام وال�سراب اخلارجية واجلاهزة، خدمات املطاعم للطلبات اخلارجية.
الواق�عة بالفئة:43

و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة ROTI BHAI، مكتوبة باالأحرف الالتينية بطريقة مميزة، حيث 
كتبت الكلمة  ROTI يف االأعلى ويظهر اجلزء العلوي من الكلمة باللون الزهري واجلزء ال�سفلي باللون 
االخ�سر ويخرج من و�سط كل حرف من اجلهتني �سكل، وكتبت الكلمة BHAI يف اال�سفل باللون االأ�سفر 
اأ�سكال رباعية �سغرية احلجم ت�سبه  ويخرج من و�سط كل حرف من اجلهتني �سكل ويوجد داخل االحرف 
النجمة  ي�سبه  �سكل  رباعي يظهر على  �سكل  ROTI BHAI  من كال اجلانبني  النجمة. ويحد عبارة 

باللون االأزرق. 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

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 :    292511بتاريخ: 2018/05/21
با�س��م:   ات�س دابليو ات�س هولدينجز ال تي دي

وعنوانه: جزء من الطابق الثامن، الطابق الثامن، برج املقام، 
مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة 

املوؤقت، خدمات  املنتجات:  خدمات توفري الطعام وال�سراب، االي��واء  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
الطعام  الوجبات اخلفيفة، خدمات االطعام لتوفري  املطاعم، خدمات تقدمي  والكافترييا، خدمات  املقاهي 
وال�سراب، خدمات املطاعم لتقدمي الوجبات ال�سريعة، خدمات اإعداد الطعام، توفري خدمات الطعام املتنقلة، 
خدمات  ح��ول  املعلومات  توفري  املطاعم،  خدمات  ح��ول  املعلومات  توفري  املتنقلة،  املطاعم  خدمات  توفري 

االإقامة املوؤقتة، خدمات الطعام وال�سراب اخلارجية واجلاهزة، خدمات املطاعم للطلبات اخلارجية.
الواق�عة بالفئة:43

باالأحرف  مكتوبة   ،S34 GAHWA / MEZZE BAR ع��ب��ارة  ه��ي  العالمة  ال��ع��الم��ة:   و�سف 
34 يف االأعلى بخط من�سد وخمطط ويوجد  S مع الرقم   الالتينية بطريقة مميزة، حيث كتب احلرف 
االأبي�س واجلميع على خلفية  باللون  ال�سكل  اإط��ار م�ستطيل  داخل  وتقع جميعها  اأبي�س  اأفقي  حتتها خط 
 GAHWA / MEZZE امل�ستطيل عبارة  ا�سفل هذا  اللون. ويظهر يف  ال�سكل بنف�سجية  م�ستطيلة 
من  اأ�سغر  بحجم  ولكن  اللون  �سفراء  ال�سكل  م�ستطيلة  خلفية  على  مميزة  بطريقة  مكتوبة   BAR

اخللفية البنف�سجية.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

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 :    291153بتاريخ: 2018/04/25
با�س��م:ات�س دابليو ات�س هولدينجز ال تي دي

وعنوانه جزء من الطابق الثامن، الطابق الثامن، برج املقام، 
مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:    خدمات توفري الطعام وال�سراب، االيواء املوؤقت، خدمات 
الطعام  الوجبات اخلفيفة، خدمات االطعام لتوفري  املطاعم، خدمات تقدمي  والكافترييا، خدمات  املقاهي 
وال�سراب، خدمات املطاعم لتقدمي الوجبات ال�سريعة، خدمات اإعداد الطعام، توفري خدمات الطعام املتنقلة، 
خدمات  ح��ول  املعلومات  توفري  املطاعم،  خدمات  ح��ول  املعلومات  توفري  املتنقلة،  املطاعم  خدمات  توفري 

االإقامة املوؤقتة، خدمات الطعام وال�سراب اخلارجية واجلاهزة، خدمات املطاعم للطلبات اخلارجية.
الواق�عة بالفئة:43

 ST MIA RISTORANTE ITALIANO MODERNO و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة
مكتوبة باالأحرف الالتينية بطريقة مميزة حيث كتبت ST MIA باللون االأحمر بحجم كبري وخط مميز 
الكلمات  ST MIA كتبت  اأ�سفل عبارة  اللون. ويف  بنف�س   )a( اأ�سفلها خط طويل مت�سل باحلرف وميتد 

RISTORANTE وITALIANO وMODERNO بحجم �سغري.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400 العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/3045 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: كريديت �سوي�س  - اأ. ج.  
عنوانه : خارج الدولة - �سوي�سرا - مدينة جنيف - تريدر �س ج اأ م - طريق دو لو�سان 11-19 - 1201 جنيف )وتعلن على 

عنوانها املختار مكتب اأحمد رم�سان للمحاماة - دبي - االإمارات العربية املتحدة ( 
 - 21 املنفذ �سده : مانوج كومار كارخ - واآخ��رون - عنوانه :  دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق - بناية �سن�سرى 
5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2018/8/15 املوافق  ي��وم  االربعاء   انه يف   - 042397467 ه��   80901 103 - �س ب  جناح 
)�سركة  البيع  بها  انيط  التى  لدى اجلهة  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام 
ال  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( االلكروين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات 
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
املبنى  رقم    -  1 تاور  : فيجني  املبنى  ا�سم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   -  35  : االر�س  رقم   - �سكنية  �سقة   : العقار  نوع   -  1

: 1 -   رقم العقار : 1301  - امل�ساحة : 392.87 مر مربع - التقييم ) 7.611.864 ( درهم 
 : املبنى  رقم    2- كالرين  برج   : املبنى  ا�سم   - خليفة  برج   : املنطقة   -   186  : االر�س  رقم   - �سكنية  �سقة   : العقار  نوع   -  2

درهم   )  1.592.960  ( التقييم   - مربع  مر   77.89  : امل�ساحة   -   1201  : العقار  رقم    -  2
مربع  مر   622.65  : امل�ساحة   - جمريا  نخلة   : املنطقة   -  1890  : االر�س  رقم   - مبنية  ار�س  قطعة   : العقار  نوع    -  3

- التقييم )11.000.000( درهم 
 : املبنى  رقم   - ريزيدين�س  ايليت   : املبنى  ا�سم   - دبي  مر�سى   : املنطقة   -   26  : االر�س  رقم   - �سكنية  �سقة   : العقار  نوع   -  4

درهم   )  3.490.162  ( التقييم   - مربع  مر   294.77  : امل�ساحة   -   6204  : العقار  رقم    -  1
مربع  مر   604.80  : امل�ساحة   - الرابعة  الثنية   : املنطقة   -  719  : االر�س  رقم   - مبنية  ار�س  قطعة   : العقار   نوع   -  5

- التقييم )5.500.000( درهم  
 : املبنى  1 - رقم  تاور  املبنى : فيجني  ا�سم   - التجاري  : اخلليج  املنطقة   -  35  : �سكنية - رقم االر�س  : �سقة  العقار  6 - نوع 
1 - رقم العقار : 1302 - امل�ساحة : 557.67 مر مربع - التقييم )6.002.704( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2817   تنفيذ جتاري  
�سينغ   2-منديب  م   م  ذ  �س   - لل�سحن  فالكون  نيو  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اأوجلة �ستار للنقل بال�ساحنات 
الثقيلة واخلفيفة - �س ذ م م - وميثلها وميثه / ريا�س عبداملجيد حممود 
والزامكم  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال��ك��ب��ان 
طالب  اىل  دره��م   )153355.55( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن 
االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

بيبيانا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الهند   ، ن��ون��ي�����س  ن��ات��ا���س��ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5286738K( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0557655233

فقدان جواز �سفر
مياه  اوالد   / امل��دع��و  ف��ق��د 
بنغالدي�س     ، م��ي��اه  �سم�سو 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )c0474985( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0552768190

فقدان جواز �سفر
غيتيني�س   / امل���دع���و  ف��ق��د 
جيربميائيل  ت�������س���ف���ي���ى 
اجلن�سية  اث�����ي�����وب�����ي�����ا     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)5075138( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0508999906

فقدان جواز �سفر
هارجيندر   / امل��دع��و  ف��ق��د 
الهند     ، كي�سان  رام  ك��وم��ار 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )583721(
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0508123102    

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

االألعاب االإلكرتونية.. الرت�شيد ولي�س املنع

هنادي اليافعي: بالوعي واملتابعة نحمي اأطفالنا اإلكرتونيًا 

•• ال�صارقة-الفجر:

مل ينته اجلدل الذي اأحدثته دعوة 
االإماراتية  االأ���س��ر  م��ن  جمموعة 
اإىل منع االألعاب االإلكرونية عن 
م��وؤي��د ومعار�س  ب��ني  االأط���ف���ال، 
ل��ه��ذه اخل��ط��وة، ف��ف��ي وق���ت يرى 
االإلكرونية  االألعاب  اأن  البع�س 
باتت م�سرة على االأطفال نف�سياً 
وج�سدياً واجتماعياً و�سلوكياً وقد 
ت�سبب االكتئاب واالإدمان وتراجع 
لديهم  االج����ت����م����اع����ي  ال������ذك������اء 
احلياة  يف  اأقرانهم  عن  وتعزلهم 
االآخر  ال��ط��رف  ي��رى  احلقيقية، 
ال�سلبيات،  م��ن  اأك���ر  اإي��ج��اب��ي��ات 
لدورها يف تنمية مدارك ال�سغار 
م�����س��رط��ني وجود  وم��واه��ب��ه��م، 
رقابة اأبوية وتقنني �ساعات اللعب 

لتحقيق املنفعة املرجوة. 
حملة  ف���ي���ه  ت�����س��ت��ع��د  وق������ت  ويف 
مبادرات  اإح��دى  الطفل،  �سالمة 
االأ�سرة  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
عن  االإع��������الن  اإىل  ب���ال�������س���ارق���ة، 
ميدانيتني  درا�����س����ت����ني  ن���ت���ائ���ج 
ال�سالمة  ح��ول  احلملة  نفذتهما 
االإلكرونية لل�سغار على م�ستوى 
اإمارة ال�سارقة )االأوىل ت�ستهدف 
قيا�س وعي االأ�سر مبفهوم االأمن 
ت�ستهدف  والثانية  االإل��ك��روين، 
طالب املدار�س اأنف�سهم(، تتنامى 
االأ�سر  وع��ي  تعزيز  اإىل  احل��اج��ة 
الر�سيد  باال�ستخدام  واالأط��ف��ال 
االإل���ك���رون���ي���ة، بحيث  ل��الأل��ع��اب 
فئاتهم  م���ع  حم���ت���واه���ا  ي���ت���الءم 
بع�س  يف  التحكم  ويتم  العمرية، 
الدرد�سة  غ���رف  م��ث��ل  خ��وا���س��ه��ا، 
وم��ك��امل��ات ال��ف��ي��دي��و، ح��ت��ى يكون 
اأي تهديد  االأط��ف��ال مب��ن��اأى ع��ن 

خل�سو�سيتهم وبراءتهم. 
هنادي  ق���ال���ت  االإط�������ار  ه����ذا  ويف 

ت�سلح  االإل��ك��رون��ي��ة ال  االأل���ع���اب 
االألعاب  مثل  لالأطفال،  باملطلق 
والقتل  ال��ع��ن��ف  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي 
والتحري�س على ارتكاب اجلرائم، 
واإي���ذاء  وال��ق��ي��م  االأدي����ان  وازدراء 
يف  تنمي  االأل��ع��اب  ف��ه��ذه  النف�س، 
ال�سار،  التناف�س  ال��ط��ف��ل  نف�س 
الق�ساء  يف  الرغبة  ل��دي��ه  وت��ع��زز 
ع���ل���ى االآخ�������ر م����ن اأج������ل ال���ف���وز، 
رغبتنا  م��ع  وه���ذا يختلف مت��ام��اً 
املناف�سة  تعزيز  يف  واأم��ه��ات  كاآباء 
التعاون مع  القائمة على  البناءة 

االآخرين لتحقيق االإجناز«.
»االأل����ع����اب  اأن  ال��ي��اف��ع��ي  واأك�������دت 
�سطوة  ت�����ع�����زز  االإل�����ك�����رون�����ي�����ة 
الثقافات الغربية على املجتمعات 
اأطفالنا  ع��ل��ى  وُت���دِخ���ل  امل��ح��ل��ي��ة، 
اأخطر ما ميكن اأن يكت�سبوه، وهو 
ال��ق��ي��م ال��ت��ي ق��د ال ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
واأخالقنا،  وع��ادات��ن��ا  معتقداتنا 
ك��م��ا اأن���ه���ا ت���ع���ّد ب���اب���اً ل����الإدم����ان، 
وال��ه��در االق��ت�����س��ادي يف ح��ال زاد 
االإنفاق عليها عن حده الطبيعي، 
لذا يتوجب علينا كاأولياء اأمور اأن 
ي�ستخدمه  ما  لكل  يقظني  نكون 
ندرك  واأن  األ���ع���اب،  م��ن  اأب���ن���اوؤن���ا 
والتطور  احل���داث���ة  ب���ني  ال���ف���رق 
التي  ال�سلبيات  وب��ني  ناحية  م��ن 
تنتج عن هذه احلداثة من ناحية 

ثانية«.
يتعني  اأن��ه  على  اليافعي  و�سددت 
على اأولياء االأمور توعية اأطفالهم 
مبا  وتثقيفهم  معهم  وال��ت��ح��اور 
وتعزيز  اأع��م��اره��م،  م��ع  يتنا�سب 
ال��وع��ي هو  اإن  اإذ  ب��ي��ن��ه��م،  ال��ث��ق��ة 
اأي  احل�سن الواقي ل�سغارنا من 
اإلكرونية،  تهديدات  اأو  خماطر 
معلومات  اأو  ���س��ائ��ع��ات  ح��ت��ى  اأو 
ا�ستدراجهم  ت�����س��ت��ه��دف  خ��اط��ئ��ة 
لتدمري  وت�����س��ع��ى  ت�����س��ل��ي��ل��ه��م  اأو 
املجتمعات، كما يجب على اأولياء 
الرقابية  اأدواره���م  االأم��ور تفعيل 
اختيار  يف  اأب���ن���ائ���ه���م  وم�������س���ارك���ة 

االألعاب املنا�سبة لهم«.

اإدارة  م���دي���ر  ال���ي���اف���ع���ي،  ���س��ال��ح 
االأ�سرة  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
املنظمة  اللجنة  بال�سارقة، رئي�س 
اإن  ال����ط����ف����ل،  ����س���الم���ة  حل���م���ل���ة 
»اجل������دل ح����ول ت���اأث���ري االأل���ع���اب 
االأطفال مفيد  االإلكرونية على 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  اإىل  و���س��ي��ف�����س��ي 
اأط���ف���ال���ن���ا  م�����س��ل��ح��ة  اأن  ط����امل����ا 
ل�سنا  فنحن  الغاية.  هي  واأمنهم 
باملطلق،  احلديثة  التقنيات  �سد 
ا�ستخدامها  تر�سيد  علينا  لكن 
ونتجنب  ب���ف���وائ���ده���ا  ل��ن��ح��ظ��ى 
م�����س��اّره��ا، واجل���دل ح��ول فوائد 
دعوة  لي�س  التكنولوجيا  وم�سار 
ولنتذكر  لالنعزال عن احلداثة، 
م��ن��ت��دى داف���و����س االأخ�����ري الذي 
ح��ول خماطر  وا�سعاً  �سهد ج��داًل 
ال�����ث�����ورة ال�������س���ن���اع���ي���ة ال���راب���ع���ة، 
توظيف  ل�����������س�����رورة  ودع������������وات 
الب�سرية  ي��خ��دم  مب��ا  خمرجاتها 

ويحقق م�ساحلها«. 
دول���ة  »اإن  ال��ي��اف��ع��ي:  واأ����س���اف���ت 
االإمارات العربية املتحدة حتر�س 
من  اجل��دي��د  اجليل  حماية  على 
االألعاب،  من  النوع  ه��ذا  خماطر 
الهيئة  اأك��دت  املا�سي  اأبريل  ففي 

اإىل  م��ا ي�سل  ي��وم��ي��اً  كما حت��دث 
قر�سنة،  ه��ج��م��ة  م���ل���ي���ون   80
ي�سكلون  االأطفال  ف��اإن  �سك  وبال 
الفئات  ب���ني  االأ����س���ع���ف  احل��ل��ق��ة 
االأك����ر ُع��ر���س��ة ل��ه��ذا ال��ن��وع من 
�سنهم،  �سغر  اإىل  نظراً  اجلرائم، 
وق���ل���ة جت��رب��ت��ه��م وخ���ربت���ه���م يف 

احلياة. 

درا�شات علمية
املا�سية،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����س��ن��وات  يف 
الدرا�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��اول��ت 
عالقة االأطفال وال�سباب باالألعاب 
االإل���ك���رون���ي���ة، وح������ذرت درا����س���ٌة 
بو�سطن  جامعة  اأج��رت��ه��ا  ِعلمية 
2015 من  ع���ام  االأم��ري��ك��ي��ة يف 
والتطبيقات  االأل�����ع�����اب  ت����اأث����ري 
يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي  االإل��ك��رون��ي��ة 
ال��ل��وح��ي��ة ع��ل��ى عقول  االأج����ه����زة 
م�سرية  مبكرة،  �سن  يف  االأط��ف��ال 
اإىل اأن اإعطاءهم االأجهزة الذكية 
للخال�س من بكائهم اأو غ�سبهم 

قد يوؤدي اإىل تدمري عقولهم.
االألعاب  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
من  االأط��ف��ال  متنع  والتطبيقات 
العقلية،  ق���درات���ه���م  ا����س���ت���خ���دام 

واأظ����ه����رت درا�����س����ة ����س���درت عام 
مار  ديل  م�ست�سفى  من   ،2016
 2442 و���س��م��ل��ت  ب��ر���س��ل��ون��ة،  يف 
 7 بني  اأعمارهم  ت��راوح��ت  طفاًل 
االأطفال  اأن ممار�سة  و11 عاماً، 
الأل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و الأك����ر م���ن 9 
خطراً  ت�سكل  اأ���س��ب��وع��ي��اً  ���س��اع��ات 
ع���ل���ي���ه���م، واأن����������ه مي����ك����ن اإي����ج����اد 
ال��ت��ي يق�سيها  امل���دة  ع��الق��ة ب��ني 
ال���ط���ف���ل يف مم���ار����س���ة االأل����ع����اب 
لديه،  ال�����س��ل��وك��ي��ة  وامل�������س���ك���الت 
وتقليل  ن��ظ��رائ��ه  م���ع  و����س���راع���ه 
م�سرية  االج��ت��م��اع��ي��ة،  م��ه��ارات��ه 
ممار�سة  اأن  اإىل  نف�سه  الوقت  يف 
بع�س االألعاب غري ال�سارة وغري 
�ساعتني  اأو  ���س��اع��ة  مل���دة  العنيفة 
بتح�سن  ترتبط  اأ�سبوعياً  فقط 
املهارات احلركية وبع�س القدرات 

االإدراكية لدى االأطفال.

ممار�شات غري �شليمة
الطبيعي  »م��ن  اليافعي:  وق��ال��ت 
لالألعاب  ال���ط���ف���ل  ي���ن���ج���ذب  اأن 
االإلكرونية كونها تتمتع ب�سفات 
تن�سجم  وب�سرية،  ح�سّية  ج��ذب 
وجتربة  لال�ستك�ساف  ح��ب��ه  م��ع 

العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت 
اأو  م�����واق�����ع  اأي  حت����ج����ب  اأن�����ه�����ا 
االأ�سخا�س  حت��ر���س  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
اأو حتر�سهم  ارتكاب جرائم  على 
ل�سيا�سة  ت���ب���ع���اً  االن���ت���ح���ار  ع���ل���ى 
املعمول  االإن����رن����ت  اإىل  ال��ن��ف��اذ 
نثّمن  ون���ح���ن  ال�����دول�����ة،  يف  ب���ه���ا 
وندعمها من  اجلهود  تلك  عالياً 
خالل حملتنا التوعوية لر�سيد 
اال�ستخدام االآمن لغرف الدرد�سة 
حيث يتبادل امل�ستخدمون االأفكار 
بع�س  لها  ت���روج  ال��ت��ي  واملفاهيم 

االألعاب االإلكرونية.«
اأطلقت حملة   ،2017 يف مار�س 
الثالثة  دورت��ه��ا  ال��ط��ف��ل  ���س��الم��ة 
حت����ت ����س���ع���ار »����س���غ���ارن���ا اآم���ن���ون 
اإل��ك��رون��ي��اً«، ب��ه��دف ت��وف��ري بيئة 
اإل���ك���رون���ي���ة اآم����ن����ة ل���الأط���ف���ال، 
وت����ع����زي����ز امل����م����ار�����س����ات االأم����ث����ل 
التوا�سل  وو����س���ائ���ل  ل���الإن���رن���ت 
االج��ت��م��اع��ي، وذل����ك ع��ل��ى �سوء 
ال���درا����س���ات ال�����س��ادرة ع��ن االأمم 
املتحدة ومفادها اأن حوايل مليون 
يقعون  ال����ع����امل  ح�����ول  ���س��خ�����س 
كل  اإل��ك��رون��ي��ة  �سحية جل��رمي��ة 
ثانية،  ك��ل  �سحية   14 اأي  ي���وم، 

الكتب االإلكرونية  اأن  اإىل  الفتة 
فقط  مفيدة  القراءة  وتطبيقات 
لالأطفال االأكرب من عمر �سنتني، 
وال تكون كذلك اإال اإذا ا�ستخدمها 
الطفل م��ع وال��دي��ه، حم��ذرة من 
االأطفال  طلبات  اإىل  اال�ستجابة 
باإعطائهم هذه االألعاب، حتى لو 

ا�ستمروا يف البكاء.
درا�سة  ك�سفت  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
ن�سرتها الرابطة االأمريكية للطب 
واأجريت  نف�سه،  العام  النف�سي يف 
االأطفال  م��ن  جم��م��وع��ت��ني  ع��ل��ى 
و15   13 بني  اأعمارهم  ت��راوح 
اعتادوا  الذين  االأطفال  اأن  عاماً، 
ممار�سة األعاب الكمبيوتر، خا�سة 
ت�سمل  التي  وتلك  منها  العنيفة 
لديهم  زاد  وال���ق���ت���ل،  احل�������روب 
واأ�سبحوا  ال���ع���دواين،  ال�����س��ل��وك 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الغ�سب  �سريعي 
النوم  يف  مب�������س���اك���ل  اإ����س���اب���ت���ه���م 
القلب،  �سربات  ع��دد  يف  وب��زي��ادة 
اأ�سرهم  عن  انعزالهم  عن  ف�ساًل 
الباحثون  وخل�س  واأ�سدقائهم، 
ت�سبب  االأل��ع��اب  تلك  اأن مثل  اإىل 
لالأطفال اأمرا�ساً �سحية ونف�سية 

واجتماعية م�ستقباًل.

ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د، خ�����س��و���س��اً يف 
مراحل الطفولة املبكرة، حيث ال 
مييز الطفل الواقع من اخليال، 
واأم����ا يف ���س��ن امل��راه��ق��ة ف���اإن هذه 
االألعاب حتمل تاأثرياً نف�سياً اأكرب 
ن��ظ��راً الأن��ه��ا جت��م��ع ب��ني ال�سوت 
ويعتربها  واحل���رك���ة،  وال�����س��ورة 
معه،  يتعاي�سون  واقعاً  املراهقون 
املمار�سات  بع�س  ت��ب��داأ  ق��د  وه��ن��ا 
يقّلدها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال�سلبية 
م�ستوى  بزيادة  وترتبط  الطفل 

العنف لديه مقارنة مع اأقرانه«.
يف  الرئي�سة  »امل�سكلة  واأ���س��اف��ت: 
االألعاب والتطبيقات االإلكرونية 
االأطفال عن  اأنها تعزل  تكمن يف 
االج��ت��م��اع��ي يف حال  حم��ي��ط��ه��م 
ر�سيدة  غ��ري  ب�����س��ورة  ممار�ستها 
تقّل�س  اأنها  كما  طويلة،  ل�ساعات 
احلقيقية  احل��ي��ات��ي��ة  جت��ارب��ه��م 
افرا�سية  وذاك���رة  خ��ي��ااًل  وتبني 
التي  الواقعية  احلياة  عن  بديلة 
ممار�ستها  اإىل  ال��ط��ف��ل  ي��ح��ت��اج 
ب��ك��ل ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا م���ن اأج�����ل بناء 
على  ق��درات��ه  وتنمية  �سخ�سيته 

مواجهة التحديات«.
وت����اب����ع����ت: »ه����ن����اك ن���وع���ي���ة من 

طرق دبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة روت�س�سرت يف جمال العمل البحثي واالأكادميي 
•• دبي-وام: 

وقعت هيئة الطرق واملوا�سالت مذكرة تفاهم 
م���ع ج��ام��ع��ة روت�����س�����س��ر ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا بدبي 
للتعاون يف جمال اال�ست�سارات العلمية وبرامج 
والتدريب  موظفيها  لتطوير  املهنية  الهيئة 
ال��ع��م��ل��ي واالأك�����ادمي�����ي ل���ط���الب اجل���ام���ع���ة يف 

التخ�س�سات ذات ال�سلة.
لقطاع  التنفيذي  املدير  بو�سهاب  نا�سر  وق��ال 
بالهيئة  املوؤ�س�سية  واحلوكمة  اال�سراتيجية 
الذى وقع املذكرة مع الدكتور يو�سف الع�ساف 
بدبي  للتكنولوجيا  روت�س�سر  جامعة  رئي�س 
اإن املذكرة جت�سد �سعي الهيئة اإىل التعاون مع 
وروؤيتها  توجهاتها  الدولة مبا يخدم  جامعات 
توفرها  التي  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  اأن  خا�سة 

الهيئة ملوظفيها ذات �سلة بالعديد من برامج 
جامعات الدولة.

واأو�سح اأن جمال التعاون بني اجلانبني �سي�سمل 
والبحوث  امل�����س��رك��ة  وامل�����وؤمت�����رات  ال����ن����دوات 
لها  امل�ساحبة  وامل��ح��اور  الهيئة  بعمل  اخلا�سة 
امل�ستقبل  مثل الذكاء اال�سطناعي وا�ست�سراف 
واالبتكار  واال���س��ت��دام��ة  ال�سخمة  وال��ب��ي��ان��ات 
اال�ستثمار  اآف���اق  ودرا���س��ات  املتعاملني  واإ���س��ع��اد 

وغريها.
من جانبه اكد الدكتور يو�سف الع�ساف التزام 
خالل  م��ن  للتكنولوجيا  روت�����س�����س��ر  ج��ام��ع��ة 
يف  املر�سحني  الهيئة  موظفي  بقبول  امل��ذك��رة 
واالإدارة  وامل��اج�����س��ت��ري  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ب��رام��ج 
با�ستخدام  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  وال�����س��م��اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
خمتربات اجلامعة لتنفيذ اأي م�ساريع بحثية.

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2721   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سيخ احمد حامت �سيخ حامت  جمهول حمل االقامة 
ان�سورن�س كومباين ليمتد )فرع دبي(  التنفيذ/ادجمي  مبا ان طالب 
اأقام عليك الدعوى  وميثله/يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - قد 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )44135(
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
اإنذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5793(

املنذر/ حممد بن اأحمد بن �شعيد القا�شمي - املوؤجر 
املنذر اإليه/ بي�س ايدي للديكور - �س ذ م م - امل�شتاأجر  - )جمهول حمل االإقامة(

الكاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يعزي بوفاة 
زوجة الدكتور عي�سى الب�ستكي يف دبي

•• دبى-وام:

بوفاة  العزاء  واج��ب  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  قدم 
املغفور لها ليلى حممد جانى زوجة الدكتور عي�سى الب�ستكي و ذلك خالل زيارته خيمة العزاء باأم 

ال�سيف بال�سفا يف دبي.
واأعرب �سموه عن خال�س التعازي لزوج الفقيدة واأوالده مروان ويحيى وحممد واأ�سقائها بدر وعبد 
امللك وعبد الرحيم .. راجيا اهلل عز وجل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته و اأن يدخلها ف�سيح جناته واأن 

يلهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/توب فايف للنقليات 

العامة رخ�سة رقم:CN 2013265 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يو�سف عبداهلل عبدالقادر اليو�سفي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف �سامل ح�سن �سامل احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

اإعــــــــــالن
للعناية  ال�س�����ادة/القمة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البيطرية رخ�سة رقم:CN 2586122 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف حممد بن بطي ال حامد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن فالح ح�سن �سمره القحطاين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميد او�سن لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1190325 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء

�سركة الرموز لال�ستثمارات ذ.م.م Al Remouz Investments LLC من 25% اىل %50

تعديل ن�سب ال�سركاء

تواجد لال�ستثمارات Tawajud Investments LLC من 26% اىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

GC REACH HOLDCO LTD حذف جي. �سي. ريت�س هولدكو ليمتد

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

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/التما�سك للمقاوالت وال�سيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1066292 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد جميل ح�سن حممد املن�سوري  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمري عبداهلل �سامل خادم القبي�سي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.4*0.6 اىل 0.20*0.50

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/التما�سك للمقاوالت وال�سيانة العامة

AL TAMASUK CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

 اىل/التما�سك للمقاوالت وال�سيانة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL TAMASUK CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

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

CN 1105394:الثقات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

اإعــــــــــالن
�سي�سيليا  ال�س�����ادة/�سانت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2578411:العمال تركيب احلجر والرخام رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة اينا�س �سحاته حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حميد �سيف حميد �سهيل الظاهري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

اإعــــــــــالن
لوك  �سري  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1107500:لالملنيوم والزجاج رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سيف حمد �سليمان العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

جزيرة الراحة للمقاوالت العامة- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 

غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  االدارية 

العادية ال�سادر بتاريخ 2018/07/24 بحل وت�سفية �سركة

 جزيرة الراحة للمقاوالت العامة -ذ م م
فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 

53181 ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي 

الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )403( رقم  مكتب   )4( الطابق 

وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

�سرنجي لتطوير امل�ساريع- ذ م م
الكاتب  لدى  املوثق  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
واخلا�س   2018/07/08 بتاريخ   1803006276 بالرقم  العدل 

بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله
 �شرنجي لتطوير امل�شاريع - ذ م م

يعلن امل�سفى/ بي دي او حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون-فرع ابوظبي 
اأو حقوق على  عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة 
املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة 
لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
االإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�سقط حقه 
 ،02  6799421 فاك�س   ،  02  6799361 امل�سفى  تليفون  باملطالبة. 
ابوظبى �سارع النجدة بناية برج ظافري الطابق )6( �سقة )602( مكتب 

بي دي او حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

االعتماد الدارة املن�سات- ذ م م
الكاتب  لدى  املوثق  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
واخلا�س   2018/07/08 بتاريخ   1803006275 بالرقم  العدل 

بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله
 االعتماد الدارة املن�شات- ذ م م

يعلن امل�سفى/ بي دي او حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون-فرع ابوظبي 
اأو حقوق على  عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة 
املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة 
لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
االإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�سقط حقه 
 ،02  6799421 فاك�س   ،  02  6799361 امل�سفى  تليفون  باملطالبة. 
ابوظبى �سارع النجدة بناية برج ظافري الطابق )6( �سقة )602( مكتب 

بي دي او حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

درز العود لالزياء- ذ م م
انه  م،  م  ذ  قانونيون  البكري-حما�سبون  ح�سام  �سركة  تعلن 
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 
بتاريخ  ال�سادر   1805017927 بالرقم  العدل  الكاتب  لدى 

2018/08/07 بحل وت�سفية �سركة
درز العود لالزياء- ذ م م 

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
امل�سفى املعني هاتف رقم 024445224 فاك�س 026222828 
ال�سيخه مرمي  –بناية  ابوظبي- اخلالدية   126938 �س.ب 
واإح�سار   )01( رقم  مكتب   )M( الطابق  الظاهري  �سلطان 
يوما من   45 اأق�ساها  مدة  وذلك خالل  الثبوتيه،  امل�ستندات 

تاريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11

  اإعــــــــــالن
بروليوم  ال�سادة/ت�ساينا  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
�سجل  )ال�سني( مقيدة يف  �سركة  فرع  بورو  بايب الين 
 )2174( رقم  حتت  الوزارة  لدى  االجنبية  ال�سركات 
لتعديل  بطلب  الوزارة  اىل  ال�سركة  تقدمت  وقد 
الين  بايب  بروليوم  ت�ساينا  لي�سبح  التجاري  اال�سم 
�سجل  يف  بياناتها  وتعديل  ليمتد  كومباين  اجنينرييج 

ال�سركات االجنبية تبعا لذلك .
باعرا�سهم  التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  يتجاوز  ميعاد ال  الوزارة يف  اىل 

هذا االعالن. حتريرا يف 2018/08/09
اأحمد علي  احلو�صني
مدير اإدارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

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

EMIROL LUBRICANTS : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 273985 بتاريخ: 2017/05/28

بيانات االأولوية :
باإ�سم : داريفول للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانة : دبي-دبي- ديرة- رقة البطني هاتف: 042990377 فاك�س 042993795 
mustafa.a@drivol.de سندوق الربيد 40283 امييل�

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4 زيوت �سيارات و�سحوم تزليق.
EMIROL مكتوبة بحروف التينية بخط  و�سف العالمة :العالمة التجارية مكونة من كلمة واحدة 

.LUBRICANTS مميز باللون اال�سود على خلفية بي�ساء ويوجد ا�سفل منها كلمة
اال�سراطات :

فعلى من لديه اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

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

pearl : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 273991 بتاريخ: 2017/05/28

بيانات االأولوية :
باإ�سم : داريفول للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانة : دبي-دبي- ديرة- رقة البطني هاتف: 042990377 فاك�س 042993795 
mustafa.a@drivol.de سندوق الربيد 40283 امييل�

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4 زيوت �سيارات و�سحوم تزليق.
pearl مكتوبة بحروف التينية بخط مميز  واح��دة  التجارية مكونة من كلمة  :العالمة  العالمة  و�سف 

باللون اال�سود على خلفية بي�ساء.
اال�سراطات :

فعلى من لديه اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: او�سكار للزيوت

Nomad : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 280085 بتاريخ: 2017/09/26

بيانات االأولوية :
باإ�سم : او�سكار للزيوت

وعنوانة : ال�سناعية اجلديدة 1 هاتف: 067433354 �سندوق الربيد 7546
 امييل loutfi@oscarlubricant.com عجمان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4 زيوت تزليق.
و�سف العالمة :كلمة Nomad ب�سكل مميز وبجانبها درع يحتوي ر�سم را�س حيوان بااللوان.

اال�سراطات :احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمات nomad على حده 
يف الو�سع العادي.

فعلى من لديه اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

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 :  290274    بتاريخ: 2018/04/08
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد  

وعنوانه: اأم اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 309 جي تي ، اوجالند هاو�س ،
 �سارع �ساوث ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان

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، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان 
اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة 
يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(، األبومات، تقاومي، بطاقات اإعالن )قرطا�سية( ، قوائم ريا�سيات، اأطال�س، اأكيا�س 
)مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة، عينات بيولوجية ت�ستخدم يف الفح�س املجهري )مواد تدري�س(، ال�سبورات )الواح تدري�س(، 
ورق ن�ساف، طبعات زرقاء، م�ساند كتب، كتيبات، موؤ�سرات للكتب، كتب، قوائم ح�سابية، تقاومي، بطاقات، علب لالأختام، كتالوجات ، موؤ�سرات 
ر�سوم  للنقل،  معدة  �سور  )قرطا�سية(،  الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة  للر�سم،  فرجار  م�سابك،  ذات  األ��واح  م�سطر،  ورق  للخرائط،  اإلكرونية  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 االإجتاهات املختلفة، مطبوعات تخطيطية، ر�سوم بيانية، ن�سخ 
تخطيطية، كتب موجزة )اأدلة(، مقاطع اأن�سجة الأغرا�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 لركيب 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 الأقالم 
احلرب، م�سابك الأقالم احلرب، حامالت اأقالم الر�سا�س، حامالت ر�سا�س االأقالم، ر�سا�س االأقالم، 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، 
جداول مواعيد مطبوعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات اإعالنية، لوازم مدر�سية )قرطا�سية(، األبومات، اأختام )طبعات(، م�ساطر قائمة 
الزاوية، خّتامات حتبري االأختام، م�ساند لالأختام، اأختام عناوين، م�ساند الأقالم احلرب واأقالم الر�سا�س، �سفائح اإ�ستن�سل )قرطا�سية(، ل�ساقات 

)قرطا�سية(، رقع للبطاقات الدليلية، ر�سوم تنقل باالحتكاك )�سور معدة للنقل(، اأدوات كتابة، مواد كتابة، دفاتر قطع للكتابة
الواق�عة بالفئة:16

رقم الطلب ال�سابق: 17883888، بتاريخ 04 ابريل 2018، االحتاد االأوروبي
و�سف العالمة:  العالمة هي كلمة  GEMSGENIUS  مكتوبة باالأحرف الالتينية. 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
)30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

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 : 290276   بتاريخ: 2018/04/08
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد  

وعنوانه: اأم اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 309 جي تي ،
 اوجالند هاو�س ، �سارع �ساوث ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التعليم والتهذيب، التدريب، الرفيه، االأن�سطة الريا�سية والثقافية، 
واإدارة  تنظيم  امل���وؤمت���رات،  واإدارة  تنظيم  ال��درا���س��ي��ة،  احللقات  واإدارة  تنظيم  والتعليم(،  )للربية  االأك��ادمي��ي��ات 
االإجتماعات، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، مدار�س 
التعليمية،  االإمتحانات  والتعليم،  الربية  عن  معلومات  الريا�سي،  التدريب  املتجولة،  املكتبات  خدمات  داخلية، 
خدمات الربية والتعليم، الن�سر املكتبي االإلكروين، تاأجري معدات االألعاب، تعليمات الريا�سة البدنية، خدمات 
مع�سكرات العطالت )للرفيه(، خدمات التدري�س، مكتبات االإعارة، خدمات املكتبات املتجولة، ُدور ح�سانة، تنظيم 
املباريات  تنظيم  التعليمية،  اأو  الثقافية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  الرفيه(،  اأو  )للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات 
القابلة  غري  الفورية  االإلكرونية  املطبوعات  توفري  )اإ�ستعرا�س(،  العملي  التدريب  البدنية،  الربية  الريا�سية، 
للتنزيل، توفري ت�سهيالت ريا�سية، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرونية الفورية، ن�سر ن�سو�س ما عدا 
املركبات،  الريا�سة عدا  تاأجري معدات  الديني،  التعليم  االإ�ستجمام،  ت�سهيالت  واالإع��الن، توفري  الدعاية  ن�سو�س 
تاأجري املالعب الريا�سية، تاأجري مرافق االإ�ستادات، تاأجري مالعب التن�س، خدمات املع�سكرات الريا�سية، التدري�س، 
املهني، كتابة ن�سو�س ما عدا ن�سو�س  التدريب  اإعادة  اأو تدريبية(،  تعليمية  املهني )ن�سائح  التوجيه  املحا�سرات، 

الدعاية واالإعالن.- الواق�عة بالفئة:41
رقم الطلب ال�سابق: 17883888، بتاريخ 04 ابريل 2018، االحتاد االأوروبي

و�سف العالمة:  العالمة هي كلمة  GEMSGENIUS  مكتوبة باالأحرف الالتينية. 
اإر�ساله  اأو   ، االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرا�س  لديه  من  فعلى 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

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 :    292507بتاريخ: 2018/05/21
با�س��م:   ات�س دابليو ات�س هولدينجز ال تي دي

املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبوظبي  �سوق  املقام، مربعة  برج  الثامن،  الطابق  الثامن،  الطابق  وعنوانه جزء من 
اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة 

املوؤقت، خدمات  املنتجات:  خدمات توفري الطعام وال�سراب، االي��واء  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
الطعام  الوجبات اخلفيفة، خدمات االطعام لتوفري  املطاعم، خدمات تقدمي  والكافترييا، خدمات  املقاهي 
وال�سراب، خدمات املطاعم لتقدمي الوجبات ال�سريعة، خدمات اإعداد الطعام، توفري خدمات الطعام املتنقلة، 
خدمات  ح��ول  املعلومات  توفري  املطاعم،  خدمات  ح��ول  املعلومات  توفري  املتنقلة،  املطاعم  خدمات  توفري 

االإقامة املوؤقتة، خدمات الطعام وال�سراب اخلارجية واجلاهزة، خدمات املطاعم للطلبات اخلارجية.
الواق�عة بالفئة:43

و�سف العالمة:  العالمة هي الكلمة Grabb'it مكتوبة باالأحرف الالتينية بطريقة مميزة كما مبني يف 
ال�سكل اأعاله، حيث تظهر الكلمة وكاأنها مق�سومة اىل جزئني فاجلزء االأول Grabb مف�سواًل عن اجلزء 

الثاين it بفا�سلة باالأعلى )'(.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

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 : 290272   بتاريخ: 2018/04/08
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد  

وعنوانه: اأم اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 309 جي تي ، اوجالند هاو�س ،
 �سارع �ساوث ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان

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، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان 
اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة 
يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(، األبومات، تقاومي، بطاقات اإعالن )قرطا�سية( ، قوائم ريا�سيات، اأطال�س، اأكيا�س 
)مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة، عينات بيولوجية ت�ستخدم يف الفح�س املجهري )مواد تدري�س(، ال�سبورات )الواح تدري�س(، 
ورق ن�ساف، طبعات زرقاء، م�ساند كتب، كتيبات، موؤ�سرات للكتب، كتب، قوائم ح�سابية، تقاومي، بطاقات، علب لالأختام، كتالوجات ، موؤ�سرات 
ر�سوم  للنقل،  معدة  �سور  )قرطا�سية(،  الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة  للر�سم،  فرجار  م�سابك،  ذات  األ��واح  م�سطر،  ورق  للخرائط،  اإلكرونية  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 االإجتاهات املختلفة، مطبوعات تخطيطية، ر�سوم بيانية، ن�سخ 
تخطيطية، كتب موجزة )اأدلة(، مقاطع اأن�سجة الأغرا�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 لركيب 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 الأقالم 
احلرب، م�سابك الأقالم احلرب، حامالت اأقالم الر�سا�س، حامالت ر�سا�س االأقالم، ر�سا�س االأقالم، 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، 
جداول مواعيد مطبوعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات اإعالنية، لوازم مدر�سية )قرطا�سية(، األبومات، اأختام )طبعات(، م�ساطر قائمة 
الزاوية، خّتامات حتبري االأختام، م�ساند لالأختام، اأختام عناوين، م�ساند الأقالم احلرب واأقالم الر�سا�س، �سفائح اإ�ستن�سل )قرطا�سية(، ل�ساقات 

)قرطا�سية(، رقع للبطاقات الدليلية، ر�سوم تنقل باالحتكاك )�سور معدة للنقل(، اأدوات كتابة، مواد كتابة، دفاتر قطع للكتابة،
الواق�عة بالفئة:16

رقم الطلب ال�سابق: 17883603، بتاريخ 04 ابريل 2018، االحتاد االأوروبي
الالتينية. باالأحرف  " مكتوبة   WE SEE GENIUS IN EVERY CHILD " و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
)30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400

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 : 290273    بتاريخ: 2018/04/08
با�س��م:   جيم�س مينا�سا ايبكو )كاميان( ليمتد  

وعنوانه: اأم اآند �سي كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �س.ب. 309 جي تي ، 
اوجالند هاو�س ، �سارع �ساوث ت�سري�س ، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر كاميان

والثقافية،  الريا�سية  االأن�سطة  الرفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم  املنتجات     / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
االإجتماعات،  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  والتعليم(،  )للربية  االأكادمييات 
العمل )تدريب(، مدار�س داخلية، خدمات  واإدارة ور�سات  الندوات، تنظيم  واإدارة  الدرا�سية، تنظيم  واإدارة احللقات  تنظيم 
والتعليم،  الربية  التعليمية، خدمات  االإمتحانات  والتعليم،  الربية  الريا�سي، معلومات عن  التدريب  املتجولة،  املكتبات 
)للرفيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  االألعاب،  معدات  تاأجري  االإلكروين،  املكتبي  الن�سر 
اأو  )للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ح�سانة،  ُدور  املتجولة،  املكتبات  خدمات  االإع���ارة،  مكتبات  التدري�س،  خدمات 
الرفيه(، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية، تنظيم املباريات الريا�سية، الربية البدنية، التدريب العملي 
ن�سر  الكتب،  ن�سر  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفري  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  االإلكرونية  املطبوعات  توفري  )اإ�ستعرا�س(، 
االإ�ستجمام،  ت�سهيالت  توفري  واالإع���الن،  الدعاية  ن�سو�س  عدا  ما  ن�سو�س  ن�سر  الفورية،  االإلكرونية  وال�سحف  الكتب 
التعليم الديني، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، تاأجري املالعب الريا�سية، تاأجري مرافق االإ�ستادات، تاأجري مالعب 
التن�س، خدمات املع�سكرات الريا�سية، التدري�س، املحا�سرات، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(، اإعادة التدريب 

املهني، كتابة ن�سو�س ما عدا ن�سو�س الدعاية واالإعالن.
الواق�عة بالفئة:41

رقم الطلب ال�سابق: 17883603، بتاريخ 04 ابريل 2018، االحتاد االأوروبي
و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة " WE SEE GENIUS IN EVERY CHILD " مكتوبة باالأحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  11  اأغ�صط�س 2018 العدد 12400
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اأخبـار الإمـارات

•• العني -وام:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س االأول حفل اال�ستقبال 
زفاف جنله  النعيمي مبنا�سبة  ال�سلف  اأحمد  �سعيد  بن  اأقامه حمد  الذي 
عناد اإىل كرمية را�سد بن �سعيد حممد جمعة النعيمي. كما ح�سر احلفل - 
الذي اأقيم يف �سالة الظاهر مبنطقة العني- عدد من وجهاء القبائل وكبار 

ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني وجمع من املدعوين واملهنئني.
 تخللت احلفل عرو�س فنية �سعبية من وحي الراث االإماراتي.

�سعيد بن طحنون يح�سر 
اأفراح النعيمي يف العني

•• دبي-وام:

اخ��ت��ت��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي �سل�سلة 
ال�ستعرا�س  لقطاعاتها  ال�سنوية  العمل  ور�س 
املتعلقة باال�سراتيجية ومراجعة  املو�سوعات 
خططتها  ب����ني  وامل������واءم������ة  ال����ت����واف����ق  م�����دى 
الهيئة  قطاعات  مع  امل��ت��وازن  االأداء  وبطاقات 

املختلفة.

يونيو   28 يف  انطلقت  ال��ت��ي  ال���ور����س-  ت��اأت��ي 
ومياه  كهرباء  هيئة  جهود  اإط��ار  يف   - املا�سي 
م���ع منظومة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  مل���واءم���ة  دب����ي 
و�سعيها  احل���ك���وم���ي  ل��ل��ت��م��ي��ز  ال����راب����ع  اجل���ي���ل 
اال�سراتيجية  اخل��ط��ط  لتحديث  امل��ت��وا���س��ل 
للقطاعات ومواءمة اال�سراتيجيات الفرعية 

مع ا�سراتيجيتها لعام 2021.
الع�سو  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق����ال 

املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي اإن خمتلف القطاعات واالإدارات ت�سهم يف 
ا�سراتيجيتنا  تعد  الهيئة حيث  روؤي��ة  حتقيق 
جناحات  م��ن  نحققه  م��ا  لكل  االأ���س��ا���س  حجر 
باأن  روؤي��ت��ن��ا  اإىل  للو�سول  ال��ط��ري��ق  وخ��ارط��ة 
نكون موؤ�س�سة م�ستدامة مبتِكرة على م�ستوى 
التخطيط  من�����وذج  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ع���امل���ي.. 
ثالث  اإىل  ي�ستند  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  اال���س��رات��ي��ج��ي 

واملواءمة  اال�سراتيجية  اإع����داد  ه��ي  م��راح��ل 
اال�سراتيجية والتنفيذ والتقييم.

اجلدير بالذكر اأن هيئة كهرباء ومياه دبي اأول 
اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  موؤ�س�سة 
تن�سم لقاعة امل�ساهري يف جمال اال�سراتيجية 
املتوازن  االأداء  ل��ب��ط��اق��ات  لتطبيقها  وذل����ك 
التي  للموؤ�س�سة  اخلم�سة  باملبادئ  والتزامها 

ترتكز على اال�سراتيجية.

•• ال�صارقة-الفجر:

احلمرية  منطقة  بلدية  اختتمت 
ب��ن��ج��اح ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات املخطط 
مع  املجتمعية  �سراكتها  �سمن  لها 
التابع   ال�سيفي  احلمرية  ملتقى 
الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي 
من خالل تقدمي عقٍد متكامل من 
العمل  وور����س  التدريبية  الباقات 
جانب  اإىل  والتوعوية،  التعليمية 
الفنية  اخل���دم���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
الداعمة  االإداري������ة  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
 لربامج امللتقى ال�سيفي باحلمرية.

ال�سام�سي،  را���س��د  م��ب��ارك  وا����س���ار 
البلدية  ب�������اأن  ال���ب���ل���دي���ة،  م����دي����ر 
امللتقى  اإن����ط����الق  ق��ب��ي��ل  ����س���ارع���ت 
على  ك��ام��ل  ���س��ه��ر  ب��ن��ح��و  ال�سيفي 
متكاملة  منظومة  واإع���داد  جتهيز 
والتعليمية  العلمية  ال���دورات  من 
والور�س التثقيفية خدمة ملنت�سبي 
مت  ب��اأن��ه  مبيناً  احل��م��ري��ة،  �سيفي 
االإجتماعات  م���ن  ال���ع���دي���د  ع��ق��د 
الع�سف  وج��ل�����س��ات  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
ال��ذه��ن��ي م���ع روؤ����س���اء االأق�������س���ام يف 
متكامل  ب��رن��ام��ج  الإع����داد  البلدية 
الريا�سية  امل��ج��االت  ك��اف��ة  ي��راع��ي 
جانب  اإىل  واملجتمعية  والثقافية 
واملايل. والتقني  االإداري   التاهيل 

تنفيذ خطة  اأن���ه مت  ع��ل��ى  م���وؤك���داً 
ال��ربام��ج واالن�����س��ط��ة بن�سبة  ه���ذه 
فاقت  ر���س��ا  وب��ن�����س��ب   )100%(
اأفعال  ب����ردود  ال��ت��وق��ع��ات، م��ق��ارن��ًة 
ال�سيفي  امل����ل����ت����ق����ى  م���ن���ت�������س���ب���ي 
املنظمة  العليا  االإ�سرافية  واللجنة 
للفعاليات، وذلك من خالل اللجان 
البلدية  ك�����وادر  م���ن  ���س��ك��ل��ت  ال��ت��ي 
املقدمة  ال��ربام��ج  على  ل��الإ���س��راف 
امل��ل��ت��ق��ى، ح��ي��ث تابعت  مل��ج��م��وع��ات 
ه���ذه ال��ل��ج��ان ع��ن ك��ث��ب اإج�����راءات 

ت��ق��دمي اخل���دم���ات وت���وف���ري كافة 
باالإ�سافة  التدريبية،  امل�ستلزمات 
ل����ت����وف����ري ع��������دد م������ن امل�������س���رف���ني 
املواطنني الإدارة جمموعات امللتقى 
تدريبهم  ج��رى  حيث  ومتابعتهم، 
ال�سبابية  امل�����ه�����ارات  واإك�������س���اب���ه���م 
املنا�سبة من خالل تنمية قدراتهم، 
التدريب  برامج  خ��الل  وذل��ك من 
باإ�سراف  اأق���ي���م  ال�����ذي  ال�����س��ي��ف��ي 
الب�سرية  امل�����وارد  دائ�����رة  وت��ن�����س��ي��ق 
اأوقات  اإ�ستثمار  بهدف  بال�سارقة، 
وير�سم  امل���ت���درب���ني،  ل���دى  ال���ف���راغ 
الوظيفية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  م���الم���ح 
وت�سليحهم  ل����ه����م،  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
كوادر  وت�سكيل  وامل��ع��رف��ة،  بالعلم 
واملعرفة،  ب��امل��ه��ارة  م����زودة  وط��ن��ي��ة 

غمار  يف  ل����ل����دخ����ول  وم�������س���ت���ع���دة 
واإقتدار. ك��ف��اءة  بكل  العمل   ���س��وق 

وم��������ن م���ن���ط���ل���ق م�������س���وؤول���ي���ت���ه���ا 
البلدية،  مدير  اأو���س��ح  املجتمعية 
�سراحًة  ت�سمنت  قد  اخلطط  باأن 
ت����ق����دمي ال����ع����دي����د م�����ن ال����ربام����ج 
بلغ  وال���ت���ي  املتخ�س�سة  ال��ن��وع��ي��ة 
ع��دده��ا ق��راب��ة )10 ب��رام��ج( وهي 
اأقيم  ال������ذي  ����س���الم���ت���ك«،  »ل������ون 
العامة  ال�سحة  ق�سم  خ���الل  م��ن 
ال�سماد  »ت�سنيع  وور�سة  بالبلدية، 
اأ�سرف عليه ق�سم  الع�سوي« الذي 
ت�سميم  »ط����رق  ودورة  ال����زراع����ة، 
»امل�سممون  ودورة  ال�����رباوي�����ز«، 
التوعوية  وامل���ح���ا����س���رة  اجل������دد«، 
ال���ت���ي حت��م��ل ع���ن���وان » اإج�������راءات 

واالإ�ستخدام  وال�����س��الم��ة  االأم�����ن 
من  نفذت  التي  للكهرباء«  االأمثل 
بالبلدية،  الهند�سي  الق�سم  خالل 
االإداري���������ة،  ال���������دورات  ج���ان���ب  اإىل 
ال�سغري«  »امل��ب��دع  واأب���رزه���ا ور���س��ة 
التخطيط  ق�����س��م  ع���ق���ده���ا  ال���ت���ي 
وال�����ت�����ط�����وي�����ر االإ������س�����رات�����ي�����ج�����ي، 
وال��ربن��ام��ج امل���ايل »ال��ك��ن��������ز« الذي 
ال�سوؤون  ق�����س��م  خ�����الل  م����ن  ق�����دم 
املبتكرة«  »العجلة  وور���س��ة  املالية، 
وقدمها  االأبناء  معها  تفاعل  التي 
العامة،  ال��ع��الق��ات  ق�سم  موظفي 
املنفذه  ال�����س��غ��ري«  »امل��ف��ك��ر  ودورة 
ومهند�سي  اأخ�����س��ائ��ي��ي  ق��ب��ل  م���ن 
بالبلدية. املعلومات  تقنية   ق�سم 

عمل  ف��ري��ق  ب���اأن  ال�سام�سي  وب���ني 

فعالياتها  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ال��ب��ل��دي��ة 
قد  ال�����س��ي��ف��ي،  امل��ل��ت��ق��ى  اإدارة  م���ع 
راع�����ى ال���ف���روق���ات ال��ع��م��ري��ة بني 
باأننا  مو�سحاً  وال��ف��ت��ي��ات،  االأب��ن��اء 
تقدمي  على  احلر�س  كل  حر�سنا 
والعمل  ل��الأب��ن��اء  القيمة  املعلومة 
ع��ل��ى ت��ب�����س��ي��ط��ه��ا، واإع���ت���م���اد طابع 
تفادياً  واالإث����ارة  واملتعة  الت�سويق 
االأن�سطة  ع����ن  ول���ل���خ���روج  ل��ل��م��ل 
بعيداً  ال���ت���دري�������س���ي���ة  امل���ن���ه���ج���ي���ة 
درا�سة  ع��ن��د  وال���رت���اب���ة  امل���ل���ل  ع���ن 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  التعليمية،  امل����واد 
ت���ن���وي���ع ال����ربام����ج واالأن�������س���ط���ة يف 
ل��ك�����س��ر اجل���م���ود وللبعد  م����رة  ك���ل 
والتحليق  ال��ت��ل��ق��ني،  اأ���س��ل��وب  ع���ن 
املعرفة  ف�������س���اءات  اإىل  ب���االأب���ن���اء 

االإبتكار،  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  وال��ث��ق��اف��ة 
ميولهم  مع  يتوائم  �سهل  باأ�سلوب 
ال�سيفية.   االإ�����س����راح����ة   اأث����ن����اء 

ك�����ا������س�����ف�����اً ع�������ن اأب�������������رز ال����ن����ت����ائ����ج 
واالإنعكا�سات املتحققة من الربامج 
التي قدمتها البلدية، والتي تتمثل 
يف زي��ادة الثقة بالنف�س من خالل 
القيام بالتجارب العملية اجلديدة، 
امل�ساركني  ل�����دى  ال����وع����ي  ورف������ع 
االإ�سراتيجي  التخطيط  باأهمية 
ال�������س���ل���ي���م امل���ب���ن���ي ع���ل���ى االأ����س�������س 
وتنمية  ال�����س��ح��ي��ح��ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
والثقافية  امل��ع��رف��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
ل����دي����ه����م، واإك����ت���������س����اف ال�����ق�����درات 
نفو�سهم  يف  ال���ك���ام���ن���ة  ال���ذه���ن���ي���ة 
يخ�س  فيما  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ر 

وال�سالمة  االإب�����داع�����ي  ال��ت��ف��ك��ري 
واإك�سابهم مهارات جديدة  العامة، 
باأ�سلوب  امل�����س��ك��الت  ب��ح��ل  ت��ع��ن��ى 
وتعزيز  وتنمية  ومبتكر،  اإب��داع��ي 
بينهم  االإج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
االإيجابية  ال�������س���داق���ات  وك�������س���ب 
اإنتقاء االأ�سدقاء،  اجلديدة وطرق 
�سا�سعة  م�ساحة  خ��ل��ق  ج��ان��ب  اإىل 
امل�س������اركي�����ن  ق����درات  الإك��ت�����س��اف 
مهاراته������م  وت���ط���وي�����������������������������������ر 
تخت������������س  ال��ت��ي  باجل���������وان�����ب 
االإبداع������������ي.   بالتفكي������������ر 
احلمرية  ب��ل��دي��ة  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���داً 
املتخ�س�سة،  ك��وادره��ا  وم��ن خ��الل 
الت�سغيلية  اخل��ط��ط  �سممت  ق��د 
لتوفري  ال�����الزم�����ة  وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 

من  االإي��ج��اب��ي  التفاعل  متطلبات 
نادي  يف  ال�سيفية  املن�سة  خ���الل 
لتطلعات  تلبية  وذل���ك  احل��م��ري��ة، 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وروؤى 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
»حفظه  ال�سارقة  حاكم  ل��الإحت��اد، 
بال�سباب  ل��ل��ع��ن��اي��ة  ورع��������اه«،  اهلل 
الربامج  ك��اف��ة  وط����رح  وال��ن��ا���س��ئ��ة 
ترتقي  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  التحفيزية 
وت�سقل  وق���درات���ه���م  مب��ه��ارات��ه��م 
وت�سغل  واإمكانياتهم  �سخ�سياتهم 
اأوق�������ات ف���راغ���ه���م، ودف���ع���ه���م نحو 
االإي���ج���اب���ي���ة وال��ت��م�����س��ك ب���اأه���داب 
املجتمعي  وال����ت����ط����وع  ال����ت����ع����اون 

الفعال.

» كهرباء دبي« تختتم ور�س العمل ال�سنوية 
ملواءمة ا�سرتاتيجيتها للعام 2021 

املجتمعية” م�شوؤوليتها  “�شمن 

بلدية احلمرية تختتم �سراكتها االإ�سرتاتيجية مع ملتقى احلمرية ال�سيفي
بتقدمي باقة متكاملة من اخلدمات التدريبية واالإدارية وور�س العمل التعليمية
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املدعي عليها / �سركة اني�س بروبرتي انف�ستمنتز ليمتد  
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�سمن اإنتدابي خبريا يف الدعوى امل�سار اليها اأعاله املرفوعة من املدعني 
/ رافجي يف باتيل ونانباي رافجي باتيل �سد املدعي عليها االأوىل / �سركة اني�س بروبرتي انف�ستمنتز ليمتد  
واملدعي عليها الثانية / �سركة تعمري القاب�سة لال�ستثمار واملدعي عليها الثالثة/ �سركة با�سيفيك فنت�سرز 

ليمتد والوكيل معزول / حممد ابراهيم عبداهلل كمال بور الب�ستكي.  
، وقد مت حتديد موعد جل�سة اخلربة  اأع��اله  اليها  امل�سار  الدعوى  ملبا�سرة  ندبنا  باأنه مت  نحيطكم علما 
ح�سب التفا�سيل املو�سحة اأدناه ، وعليه فاإنه يرجى منكم احل�سور اأمام اخلبري يف الوقت واملكان املحددين 
 : املكان   - �سباحا   11.00  : الوقت   - املوافق 2018/8/13   - االثنني    : اليوم   -: االآتية  للتفا�سيل  وفقا   ،
وبجوار  تويوتا  وك��ال��ة  مقابل    - مكتوم  اآل  ���س��ارع  العنوان  لالإ�ست�سارات(  كابيتال  )الن��د  اخلبري  مكتب 
 ،  605 6  مكتب  الطابق   Golden Business Center املبنى   - الر�ستماين  الواحد   �سركة عبد 

هاتف / 2501818-04 ، فاك�س 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�سور اجتماع اخلربة �سيتم مبا�سرة املاأمورية. 

املهند�صة / �صيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�صة م�صاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�صر 

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
يف الدعوى رقم 2017/551 عقاري كلي 

املدعي عليها / موؤ�س�سة اأمنيات للتطوير العقاري - موؤ�س�سة فردية - ل�ساحبتها / عائ�سة عبداملح�سن �سلمان علي 
بوحمد - ب�سفتها مالكة امل�سروع - مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�سمن اإنتدابي خبريا يف الدعوى امل�سار اليها 
اأعاله املرفوعة من املدعية/ �سركة بو�س بروبرتيز ليمتد �سد املدعي عليها / �سركة وان بيزن�س باي ليمتد )�سابقا( 
- ون بي بي ليمتد - )حاليا( واملدعي عليها / �سركة اأمنيات ميدل اي�ست للتطوير العقاري - �س ذ م م واملدعي عليه 
/ مارك انطوين فينيك�س - ب�سفته مدير �سركة اأمنيات ميدل اي�ست للتطوير العقاري ، واملدعي عليها / موؤ�س�سة 
اأمنيات للتطوير العقاري - موؤ�س�سة فردية - ل�ساحبتها / عائ�سة عبداملح�سن �سلمان علي بو حمد - ب�سفتها مالكة 
امل�سروع واملدعي عليها / �سركة طه انف�ستمنت جروب ليمتد - نحيطكم علما باأنه قد مت ندبنا ملبا�سرة الدعوى 
امل�سار اليها اأعاله ، وقد مت حتديد موعد جل�سة اخلربة ح�سب التفا�سيل املو�سحة اأدناه ، وعليه فاإنه يرجى منكم 
احل�سور اأمام اخلبري يف الوقت واملكان املحددين ، وفقا للتفا�سيل االآتية :- اليوم : االثنني - املوافق 2018/8/13 
، الوقت : 1.00 ظهرا - املكان : مكتب اخلبري )الند كابيتال لالإ�ست�سارات( العنوان �سارع اآل مكتوم - مقابل  وكالة 
 تويوتا وبجوار �سركة عبد الواحد الر�ستماين - املبنى Golden Business Center الطابق 6  مكتب 605 ، 

هاتف / 2501818-04 ، فاك�س 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�سور اجتماع اخلربة �سيتم مبا�سرة املاأمورية. 

املهند�صة / �صيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�صة م�صاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�صر 

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
يف الدعوى رقم 2018/140 عقاري كلي

املدعي عليه : حممد علي �سعيد م�سطفوي كا�ساين 
العنوان : 

بناء على حكم حمكمة دبي االبتدائية بندب اخلبري الهند�سي املخت�س �ساحب 
الدور من املقيدين بجدول خرباء املحكمة ، يرجى احل�سور الجتماع اخلربة 
غرفة  يف   )9.00( �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2018/8/15 املوافق  االربعاء  يوم 
االجتماعات رقم 4 - الطابق الثاين - املنبى B - دائرة التنمية االقت�سادية 
- قرية االعمال - بجانب دوار ال�ساعة. يرجى من االطراف تزويد اخلبري 

مبذكرة �سارحة مع م�ستندات. 
 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653
 Email : ghafan69@gamail.com 

اإعالن بالن�صر لجتماع خربة

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
يف الق�صية رقم 2018/1154 جتاري جزئي 

املرفوعة من �سركة اخلليج للتمويل )�س م خ( بوكالة : ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - �سد املدعي عليها : املقيا�س للخدمات الفنية - 
املالك / ح�سن يو�سف حممد ال�سيباين - باال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي االبتدائية 
املذكورة اعاله نحيطكم  الق�سية  واملت�سمن تكليفي خبريا يف  امل��وؤرخ يف 2018/8/9 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  امل��ذك��ورة  الق�سية  يف  اخل���ربة  اج��ت��م��اع  عقد  ت��ق��رر  ب��ان��ه  علما 
2018/8/16 ال�ساعة 11.00 �سباحا وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد 
ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية 
ندعوكم  ل��ذا   04-2999000 هاتف  بور�سعيد  �سنر-  �سيتي  دي��رة  بجانب  للتامني- 

للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 اإعالن بالن�صر 

2018/192  جتاري جزئي
املدعية / �سركة البحار ال�سبع للتجارة - ذ م م 

اىل املدعي عليهما / 1- �سركة الكرمل ملقاوالت البناء - ذ م م  ، 2-حت�سني احمد عارف غريبة 
قد اقامت املدعية الدعوى احلقوقية 2018/192 جتاري جزئي وطلبت فيها اأوال :- 

اأوال : قيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها والت�سريح ب�سداد الر�سم واالإعالن ، ثانيا : الزام املدعي عليهما االوىل 
والثاين بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 453.740.00 درهم اربعمائة وثالثة خم�سون 
الف و�سبعمائة واربعون درهم ،  ثانيا : طلب الزام املدعي عليها االوىل بفائدة على مبلغ املطالبة بواقع 15% من تاريخ 
اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/1/20 - وحتى متام ال�سداد ، رابعا : الزام املدعي عليه الثاين بفائدة على مبلغ املطالبة 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/7/10 - وحتى متام ال�سداد ، خام�سا : - الزام املدعي عليهما 
بالت�سامم والت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 1000 درهم كتعوي�س عما حاق باملدعية من ا�سرار 
وامل�سروفات  بالر�سوم  املدعي عليهما  ال��زام   -  : �ساد�سا   ، التعاقدية  بالتزاماتهما  اخاللهما  مادية ومعنوية من جراء 
ومقابل اتعاب املحاماة ، مما يقت�سي ح�سورك اىل مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة راأ�س اخليمة يوم اخلمي�س 2018/8/16 

م ال�ساعة التا�سعة �سباحا او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد. حرر بتاريخ : 2018/8/8    
مدير  اإدارة الدعوى

    حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 اإعالن بالن�صر 

2018/193  جتاري جزئي
املدعية / �سركة البحار ال�سبع للتجارة - ذ م م 

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة اي اي اي ال�سترياد وجتارة مواد البناء - ذ م م ، 
2-عمران عا�سق حممد عا�سق 

قد اقامت املدعية الدعوى احلقوقية 2018/193 جتاري جزئي 
درهم   104598 وق��دره  مبلغ  بدفع  والت�سامم  بالت�سامن  عليها  املدعي  بالزام  احلكم  فيها  وطلبت 
والزام املدعي عليها االوىل بالفائدة القانونية بواقع 15% للمدعية من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل 
 %12 بواقع  القانونية  بالفائدة  الثانية  عليها  املدعي  وال���زام  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2016/10/7 يف 
للمدعية من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/10/31 وحتى متام ال�سداد والزامهما بالتعوي�س 

مببلغ 1000 درهم وبالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
مما يقت�سي ح�سورك اىل مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة راأ�س اخليمة يوم اخلمي�س 2018/8/16 م 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد. حرر بتاريخ : 2018/8/8    
مدير  اإدارة الدعوى

    حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 اإعالن واإعادة اعالن بالن�صر 
الرقم 2018/102 جتاري كلي  

اىل املدعي عليهم : اإعادة اعالن : كامران احمد زاكر علي )اجلن�سية : باك�ستان( 
اعالن : �سني ح�سني بنت ن�سيم ح�سني غوري )اجلن�سية باك�ستان( 

حيث ان املدعي / بنك را�س اخليمة الوطني 
قد اقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/102 جتاري كلي

يوؤدي  بان  والت�سامن  بالتكافل  املدعي عليهم  وال��زام  طلب �سم االمر على عري�سة رقم 2018/15809 حجز حتفظي 
للمدعي مبلغ وقدره 7.908.954.99 درهم )�سبعة ماليني وت�سعمائة وثمانية الفا وت�سعمائة واربعة وخم�سون درهم 
التام مع �سمول احلكم  ال�سداد  القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى  وت�سعة وت�سعون فل�س ( والفائدة 
اإدارة  مكتب  ام��ام  ح�سورك  يقت�سي  لذا   - املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  املعجل  بالنفاذ 
 ، �سباحا  التا�سعة   9.00 ال�ساعة  2018/8/16م  املوافق  اخلمي�س  ي��وم  �سباح  اخليمة  برا�س  املدنية  باملحكمة  الدعوى 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.  حرر بتاريخ 2018/8/9
مدير  اإدارة الدعوى
حممود فائق عليان 

        حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
اإعالن بالن�صر

�صادرة عن حمكمة عجمان ال�صرعية 
يف الدعوى 2018/304 احوال 

جمهول   - اجلن�سية  فل�سطيني   - فار�س  حافظ  خالد  الدين  عالء   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة خارج الدولة 

مبا اأن املدعي / اميان عمر كردي دناوي - �سورية اجلن�سية 
قد اقامت عليك الدعوى ال�سرعية املذكورة بالرقم اعاله - اأمام هذه املحكمة 

للمطالبة ب��� / نفقة زوجية واإيجار م�سكن ودفع فواتريه 
وقد حددت املحكمة جل�سة : اخلمي�س 2018/8/16 م  - للنظر يف الدعوى ، فانت مكلف 
املذكور للرد  املوعد  املحكمة يف  امام هذه  او من ينوب عنك ر�سميا  باحل�سور �سخ�سيا 
على الدعوى ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور يف املوعد املحدد ، فان املحكمة �ستنظر يف 

الدعوى وت�سدر حكمها غيابيا. 
حتريرا يف يوم اخلمي�س املوافق 2018/8/9   

 القا�صي      

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان ال�صرعية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

 اعالن ن�صرا
اإىل املدعي عليه /لوؤي عالء الدين �ساكر 

حيث اأن املدعي/ خليفة خمي�س مطر الكعبي 
جلنة  لدى  تنفيذ    2018/70 بالرقم  ايجارية  دعوى  �سدكم  اأقام  قد 
ف�س  املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم 
يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال  اأو  �سخ�سيا 
اأو  احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف   . االإعالن  تاريخ  من  يوم   15 مدة 
اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر  عدم 

الدعوى يف غيابكم
عمر احمد علوان 
رئي�س ق�صم ال�صوؤون القانونية      

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : باري�شتا ا�شربي�شو لتجارة القهوة - ذ م م  
ال�سكل   - ال�سندغة   - الوطنية  ال��دق��ي��ق  مطاحن  �سركة  ملك   -  409 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 774022 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  االقت�سادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 1265082  مبوجب هذا 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/6/26  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/26 وعلى من 
لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ام بي كيه لتدقيق احل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 1904  ملك عبداهلل احمد عبداهلل - بردبي - املركز التجاري االأول 
امل�ستندات واالأوراق  - هاتف : 3585133-04  فاك�س : 3585113-04 م�سطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

ا�سم امل�سفي : ام بي كيه لتدقيق احل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 1904  ملك عبداهلل احمد عبداهلل - بردبي - املركز التجاري 
االأول - هاتف : 3585133-04  فاك�س : 3585113-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
باري�شتا ا�شربي�شو لتجارة القهوة - ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/6/26  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/26 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�سم ال�سركة : زايري لتجارة االقم�شة - ذ م م     
العنوان :  حمل 22 ملك نا�سر حممد حممد لوتاه - نايف - ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 757868  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1227104  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ  2018/6/23  دب��ي  حماكم 
املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2018/8/6
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - ال��ق��وز االوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
االوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   زايري لتجارة االقم�شة - ذ م م  
2018/6/23  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/8/6  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1248
اجلن�سية  هندي    - فريناندي�س  البريت  جون�سون  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سينى   / ال�سيدة  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
داي�سى اك�سافري - هندية اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )جون�سون البريت ملقاوالت التك�سية 

واالر�سيات واال�سباغ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )726912( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1254
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ يون�س بن غمني خان - باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )املن�سور لت�سليح املكيفات والثالجات( 
ال�سيد/ علي ح�سن  اىل  رقم )743405(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 
ال�سكل  تغيري  مت    -: اخرى  تغيريات   - اجلن�سية  اإماراتي   - اخلمريي  احمد  عبداهلل 

القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1253
بنغالدي�س    ، بهويان  جمرود  برا�س  الزمان  ا�سرف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%   يف )مغ�سلة التمام( 
مبوجب رخ�سة رقم )603373( اىل ال�سيد/ حممد اجمر حممد ايوب - هندي اجلن�سية 

- تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1250

اإماراتية    ، الفال�سي  جوهر  مبارك  خمي�س  عواطف  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها  البالغة 100%  يف )الرحالت للخياطة 
، هندي  انوار احلق  ال�سيد/ عقيل احمد  والتطريز( مبوجب رخ�سة رقم )523447( اىل 
القانوين  ال�سكل  وتغيري  اخر  اىل  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديالت   - اجلن�سية 

للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1249
باك�ستاين   - اقبال  حممد  خان  بالل  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )�سماء ال�سرق 
لتجارة الهواتف املتحركة ( والتي تاأ�س�ست باإمارة مبوجب رخ�سة رقم )741128( 

اىل ال�سيد/ خورام �سهزاد حمبوب ح�سني - باك�ستاين اجلن�سية. 
ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1255
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سعيد عبد اهلل علي خليفة خزام ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�س  البالغة 100%  يف تالل االإمارات للنقليات 
عبدالكرمي   حممد  عبداهلل  را�سد  ال�سيد/  اىل  وذلك   )528126( رقم  رخ�سة  مبوجب   ،

املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
  اعالن

املرجع : 1265
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/  عبداهلل حممد علي كرم الري - االإمارات اجلن�سية ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )51%( وذلك اىل ال�سيد/ جمعه �سعيد جمعه �سعيد 
زايد - االإمارات اجلن�سية ، كما ويرغب ان ال�سيد/ عمران احمد موتى واال نور الدين - باك�ستان 
اجلن�سية ، يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )24%( ح�سة وذلك اىل ال�سيد/ نور االمني 
باك�ستان   - واال  موتى  الدين  نور  ال�سيد/  ان  ويرغب  وكما   ، اجلن�سية  بنغالدي�س   - عبدالباري 
اجلن�سية ، يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )25%( ح�سة وذلك اىل ال�سيد/ نور االمني 
عبدالباري - بنغالدي�س اجلن�سية ، يف �سركة )مطعم املكيال الذهبي - ذ م م( مبوجب الرخ�سة 
رقم )749380(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

  اعالن  
املرجع : 1251

اإماراتي   - ب�سكردى  خمي�س  ح�سن  حممد  ح�سن  ال�سيد/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784196983542919( يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة )100%( يف املن�ساأة )البطريق االبي�س خلياطة املالب�س الن�سائية( 
واملرخ�س برقم )606011( والكائنة يف اإمارة ال�سارقة ، وذلك لل�سيد/ حممد قائد مراد 

رحمه - اإماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة رقم )784198715248096( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 مذكرة اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة 

بالنزاع رقم 2018/250 نزاع تعني خربة جتاري
املتنازع �سدها / موؤ�س�سة روتانا لالإدارة واخلدمات الفنية 

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا كخبري اإعالم واإعالن بالنزاع اعاله املقام �سدكم من 
قبل / �سركة املها الدولية للدعاية واالإعالن واالنتاج الفني ، وعليه فانتم مكلفني او 
من ميثلكم قانونا ح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االثنني املوافق 2018/8/13 
اأم  باإمارة دبي الكرامة �سارع  الكائن  الثانية ع�سر ظهرا وذلك مبقر اخلبري  ال�ساعة 
هرير بجوار الربيد املركزي بناية بوعميم 2 مكتب 209  واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة 
لدفاعكم بالنزاع علما باأنه يف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها 

وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
خبري الإعالم والإعالن 
جالل يون�س اخلوالدة  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 اعادة اعالن بالن�صر        

 يف  الدعوى 2018/1952  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- هاي اند لل�سقق الفندقية - �س ذ م م 2-مق�سود عبدالكرمي فا�سانيو 
اال جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل - �س م خ - فرع ل�سركة 
وميثله / علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   174.384.03( وق��دره  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2018/8/15 ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على االأق��ل ويف  ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي-الفجر:

روميل  الدكتور  الربوف�سيور  ح�سل 
دبي  الكندية  اجلامعة  من  �سريجيو 
يف  دويل”  معلم  “اأف�سل  لقب  على 
موؤمتر القمة الدولية االأول لالحتاد 
الفلبينيني  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  ال���������دويل 
 )UNIFFIED( االأم��ري��ك��ي��ني 
وا�سنطن  يف  م����وؤخ����ًرا  ُع���ق���د  ال�����ذي 

بالواليات املتحدة االأمريكية.
املقدمة  اجل����ائ����زة  ه�����ذه  وُت�������س���اف   
امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ  �سريجيو،  لدكتور 
الكندية  باجلامعة  االإدارة  كلية  يف 
�سجله احلافل وجمموعته  اإىل  دبي، 
التي  القيِّمة  م��ن اجل��وائ��ز  امل��ت��زاي��دة 
البارزة  الإ�سهاماته  تقديًرا  ح�سدها 
وخدمة  وال��ب��ح��ث  التعليم  جم��ال  يف 

املجتمع.
دولية  ق��م��ة  م���وؤمت���ر  اأول  ُع��ق��د  ل��ق��د 
لالحتاد الدويل للمعلمني الفلبينيني 
 )UNIFFIED( االأم��ري��ك��ي��ني 
االآن  لديه  اأ�سبح  وق��د  نيويورك،  يف 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  منظمة   15
االأمريكية و 21 منظمة يف الفلبني. 
كما ح�سر موؤمتر القمة الذي ُعقد يف 
من  معلم   400 العا�سمة  وا�سنطن 
خمتلف اأنحاء العامل، وكان الدكتور 
معلم   200 م���ن  واح������ًدا  ���س��ريج��ي��و 
ح�سروا من منطقة ال�سرق االأو�سط 
والواليات املتحدة االأمريكية وجنوب 
اآ�سيا.  وعلق الدكتور �سريجيو  �سرق 
اجلائزة  ه��ذه  ُمنحت  “لقد  ق��ائ��اًل: 

تقديًرا اللتزامي و�سغفي بالتدري�س. 
وامل�ساركة  البحث  اأن عملية  وال �سك 
الكفاءات  ج��وه��ر  ت��ع��زز  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
االأكادميية املطلوبة لتطوير العقول 
واإل��ه��ام االأف����راد لفعل اخل���ري. وهذا 
ب���دون دع��م اجلامعة  ل��ن يتم  االأم���ر 
املجتمع  اأف���راد  وبع�س  دب��ي  الكندية 
�سبيل  اأن��ف�����س��ه��م يف  ك��ر���س��وا  ال���ذي���ن 

حتقيق التنمية والتطوير”.
اإدارة  ����س���ريج���ي���و  ال����دك����ت����ور  ت������وىل 
اإىل  امل���������س����ورة  “تقدمي  ب����رن����ام����ج 
 Counseling( امل�����س��ت�����س��اري��ن 
على   ”)the Counselors
برنامج  رئي�س  ب�سفته  عامني  م��دار 

الفلبينيني  للعاملني  امل�سورة  تقدمي 
الفلبني  لقن�سلية  التابع  اخل��ارج  يف 
ال�سمالية.  العامة يف دبي واالإم��ارات 
لتعزيز  �سريجيو  ال��دك��ت��ور  وي�سعى 
مفهوم علم النف�س االإيجابي مل�ساعدة 
التربع  اأبناء وطنه وذل��ك من خالل 
وبهذه  جم����اًن����ا،  خ���دم���ات���ه  ب��ت��ق��دمي 
دعم  يف  امل�����س��اه��م��ة  ميكنه  ال��ط��ري��ق��ة 
خطة وزارة ال�سعادة يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة. 
تكرمي  مت  االأخ������رية،  ال�����س��ن��وات  ويف 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ���س��ريج��ي��و  ال��دك��ت��ور 
املبتكرة  مل�ساهمته  وال��دويل  الوطني 
وقد  االأك���ادمي���ي،  التعليم  جم���ال  يف 

ح�����س��ل ع��ل��ى ع���دة ج��وائ��ز م��ن بينها 
اأ�ستاذ جامعي  اأف�سل  ما يلي: جائزة 
املوؤمتر  الب�سرية من  امل��وارد  اإدارة  يف 
الب�سرية؛  امل������وارد  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي 
وج����ائ����زة رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة التي 
رودريغو  الفلبيني  الرئي�س  قدمها 
فلبيني  ع���ام���ل  الأف�������س���ل  دوت����ريت����ي 
االأف������راد؛ وجائزة  ف��ئ��ة   - يف اخل����ارج 
جملة  م��ن  عاملًيا  معلًما   50 اأف�سل 
الدولية  املجلة  وج��ائ��زة  اأوك�سفورد؛ 
لرائد  املقدمة  واالقت�ساد  لالأعمال 
الرابطة  م����ن  ال���ع���امل���ي���ة  االأب�����ح�����اث 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ن��ا���س��ري��ن وامل���ح���رري���ن 

والباحثني العلميني.

•• دبي-الفجر:

بهيئة  دب���ي  تاك�سي  م��وؤ���س�����س��ة  اأع��ل��ن��ت 
ع��ن تقدميها  وامل���وا����س���الت،  ال��ط��رق 
التنقل  خل�����دم�����ة  خ�������س���م  ق�������س���ائ���م 
لعدد  “اأمرية”،  ال�سيدات  بليموزين 
اإمارة  يف  ب��امل��راأة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن 
دب����ي، وذل����ك ���س��م��ن ح��م��ل��ة ترويجية 
املوؤ�س�سة،  اأطلقتها  قد  كانت  للخدمة 
ميدانية  زي��ارات  تنظيم  موؤخراً، عرب 

لعدة جهات وموؤ�س�سات باالإمارة. 
وق�����ال ع�����ادل اأح���م���د ����س���ري���ف، مدير 
يف  االأ���س��ط��ول  وت�سغيل  عمليات  اإدارة 
موؤ�س�سة تاك�سي دبي، اإن توزيع ق�سائم 
ليموزين  خ���دم���ة  ل��ت��ع��رف��ة  خ�������س���م  
تطلعات  تعزيز  اإىل  تهدف  ال�سيدات 
الن�ساء ممن ي�ستخدمن هذه اخلدمة  
الفريدة من نوعها، واإثراء جتربتهن 
اأف�سل  ب��ت��ق��دمي  ال��ت��ن��ق��ل   يف رح����الت 
اخل�سو�سية  ت��وف��ري  ع��رب  اخل���دم���ات 
اإطار  ل��ه��ن، يف  وال���راح���ة وال��رف��اه��ي��ة 
حر�سنا على االلتزام بخدمة اخلم�س 
ع����دد   مركبات  اأن  جن����وم، م��و���س��ح��اً 
 30 اإىل  ي�����س��ل  ال�����س��ي��دات  ل��ي��م��وزي��ن 
مركبة فارهة تقودها �سائقات يتمتعن 
م��رك��ب��ات خدمة  واإن  ع��ال��ي��ة،  ب��ك��ف��اءة 
“اأمرية” نفذت اأكر من 180 األف 
2017 و2018  رحلة خالل عامي 
مبا يعادل اأكر من 300 األف راكب 
م���ن ف��ئ��ة ال�����س��ي��دات. »ت��اك�����س��ي دبي” 
ليموزين  خلدمة  خ�سم  ق�سائم  توزع 

ال�سيدات “اأمرية« 
اأن�������ه مي���ك���ن ط���ل���ب وحجز  واأو������س�����ح 
مبركز  االت�سال  طريق  عن  اخلدمة 
اإ�سعاد املتعاملني التابع ملوؤ�س�سة تاك�سي 
 80088088 ال����رق����م  ع���ل���ى  دب�����ي 
، وع����ن ط���ري���ق امل���وق���ع االل���ك���روين 
www.dubaitaxi. للموؤ�س�سة 

ق�سائم  م��ب��ادرة  اأن  اىل  ،م�سرياً    ae
اخل�سم من �ساأنها حتقيق نقلة نوعية 
يف خدمة املتعاملني من فئة ال�سيدات 
من خالل دعم مكانة املراأة واأهميتها 
يف امل��ج��ت��م��ع االإم�����ارات�����ي، ف�����س��ال عن 
دبي  تاك�سي  موؤ�س�سة  عالقات  توطيد 
وال��ق��ط��اع��ات احلكومية  م��ع اجل��ه��ات 

واخلا�سة يف دبي.

•• دبي-الفجر:

اإبراهيم  ال���ل���واء خ��ب��ري خ��ل��ي��ل  ���س��ع��ادة  اأ����س���اد 
ال��ع��ام ل�سوؤون  ال��ق��ائ��د  امل��ن�����س��وري، م�����س��اع��د 
العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  اجلنائي  البحث 
ال���دورات  بنتائج  ال����دويل،  حماية  ل��ربن��ام��ج 
جمل�س  نفذها  وال��ت��ي  ال��ع��ام  لهذا  ال�سيفية 
���س��رط��ة دب���ي ال��ط��الب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
اأمن  “ �سيفنا  الربية والتعليم حتت �سعار 
حر�س  م��وؤك��داً  وقيادة”،  و���س��ع��ادة...اب��ت��ك��ار 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي ع��ل��ى تنظيم 
الربامج واالأن�سطة ال�سيفية لطلبة املدار�س 

ا�ستثمار  ب��ه��دف  درا����س���ي  ع���ام  ك��ل  ن��ه��اي��ة  يف 
اأوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته 

للم�ستقبل.
الدوري  االجتماع  تروؤ�سه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
للجنة العليا لربنامج مركز حماية الدويل، 
ب��ح�����س��ور ال���ل���واء اأح��م��د ح��م��دان ب��ن دملوك، 
مدير االإدارة العامة للتدريب، والعقيد خالد 
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر  م��وي��زة،  ب��ن 
عقيل  حممد  والعقيد  بالنيابة،  امل��خ��درات 
للتحريات  العامة  االإدارة  نائب مدير  اأهلي، 
واملباحث اجلنائية ل�سوؤون البحث والتحري، 
وال��ع��ق��ي��د ع��ب��د اهلل اخل���ي���اط، م��دي��ر مركز 

حيث  ال�سباط،  م��ن  وع��دد  ال���دويل،  حماية 
ال�سابق  االج��ت��م��اع  ق���رارات  االج��ت��م��اع  ناق�س 

وما مت تنفيذه منها.
ك��م��ا مت خ���الل االج��ت��م��اع ا���س��ت��ع��ر���س نتائج 
الدورات ال�سيفية لهذا العام والتي ت�سمنت 
امل��و���س��ي��ق��ى، فن  ال��غ��و���س،  ال��ف��رو���س��ي��ة،  تعلم 
االإيجابية،  ال�����س��داق��ة  ال��ت�����س��وي��ر،  االإل���ق���اء، 
القيادة، التطوع، الوالء، التعاي�س، الت�سامح، 
االأم�����ن�����ي، �سابط  امل�������س���اة، احل�������س  ت����دري����ب 
امل�ستقبل، و�سارك فيها 523 طالب وطالبه 
مراكز  �سبعة  يف  ت��درب��ون  جن�سية   19 م��ن 
الهيئات  الأم��ن  العامة  االإدارة  وهي  تدريبية 

واك���ادمي���ي���ة �سرطة  وال����ط����وارئ،  وامل��ن�����س��اآت 
دبي، مركز �سرطة الق�سي�س، مركز �سرطة 
ب��ردب��ي، ومركز  �سرطة  وم��رك��ز  ال��را���س��دي��ة، 
�سرطة حتا، ومركز �سرطة الرب�ساء، ا�سرف 

عليها 248 م�سرفاً و17 فريق عمل.
ملتقى  موعد  حتديد  االجتماع  ناق�س  كما 
ق�سايا  لبحث  ع�سر  ال��راب��ع  ال���دويل  حماية 
املخدرات، باالإ�سافة مناق�سة  بع�س املوا�سيع 
امل���درج���ة يف ج����دول االأع���م���ال وم���ن �سمنها 
العليا لربنامج حماية  اللجنة  ت�سكيل  اإعادة 
ال��دويل، ودور جمل�س �سرطة دبي الطالبي 

يف املدار�س. 

•• دبي-الفجر:

�سدر عن االإدارة العامة ملكافحة املخدرات ب�سرطة دبي 
التوعوية  االإخ��ب��اري��ة  الف�سلية  املجلة  م��ن   31 ال��ع��دد 
يف  تت�سمن  وال����ذي  خم�����درات(،  ب��ال  )وط���ن  الثقافية 
الثقايف  ال��ط��اب��ع  امل��وا���س��ي��ع ذات  ال��ع��دي��د م��ن  ط��ي��ات��ه��ا 
العامل  االإم������ارات دول  م�����س��ارك��ة  اأب���زره���ا  واالإخ����ب����اري 
 ،2018 املخدرات  ملكافحة  العاملي  باليوم  االإحتفاالت 

باالإ�سافة للعديد من املوا�سيع والدرا�سات املختلفة.
وقال العقيد خالد علي بن مويزه ،مدير االإدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بالنيابة، باأن االإدارة تطمح الأن ي�سل 
�سوتها الوقائي اإىل كل فرد بكل منزل بدبي واالإمارات، 
اإما من خالل �سفحات جملة ) وطن بال خمدرات ( اأو 
من خالل ر�سائلها الوقائية االإلكرونية حرب ح�سابات 

�سرطة دبي بو�سائل التوا�سل االإجتماعي، فنحن على 
يقني باأن كل عائلة اأو اأب وكل اأم ينق�سهم العديد من 
املهارات والكفاءات لتجنب وقوع اأبنهم برباثن االإدمان، 
املخدرات  ملكافحة  العامة  االإدارة  خ�س�ست  وبالتايل 
�سفحات باملجلة لطرح اأفكار ودرا�سات وجتارب واأخبار 
ت�سيف ملدارك رب العائلة العديد من احللول، وت�ساعده 
الأن يقف على اأر�سية �سلبة يواجه بها التحديات ويبني 
ب��ال��ت��ايل ���س��ورا وق��ائ��ي��ا يقي اأب��ن��ه م��ن اأ���س��دق��اء ال�سوء 
وتقذف  مب�ستقبله  تع�سف  قد  التي  الهدامة  واالأفكار 

به يف ظلمات املخدرات واأ�سدقاء ال�سوء.
ي��ذك��ر اأن جم��ل��ة وط���ن ب��ال خم����درات ب��ع��دده��ا ال���� 31 
اأبرزها خرب احتفاالت  املوا�سيع،  العديد من  تت�سمن 
املخدرات  ملكافحة  العاملي  باليوم  دبي  و�سرطة  الدولة 
2018 والذي جاء بعنوان ) كن مع اأبنائك .. يكونوا 

بخري ( حيث اأحتفلت �سرطة دبي بهذه املنا�سبة بدبي 
الفعاليات  اأيام زاخرة بالعديد من  مول خالل ثالثة 
اجل��م��اه��ريي��ة امل��ت��ن��وع��ة وامل���ح���ف���زة، ه���ذا اإ���س��اف��ة اإىل 
االأخرى  وامل��ق��االت  وال��درا���س��ات  املوا�سيع  م��ن  العديد 
العقيد  كتبه  وال��ذي  للمجلة  االإفتتاحي  املقال  اأبرزها 
االآب��اء ( حتدث  بعنوان ) غياب  خالد علي بن مويزه 
اأو اأحدهم عن ال�ساب  فيه االأث��ر ال�سلبي لغياب االآب��اء 
ووال��داه، ومقال  ال�ساب  التي قد يجنيه  العواقب  وما 
للدكتور رم�سان عبداهلل ال�ساوي بعنوان ) كيف تنظر 
اآخر  وم��ق��ال   ،  ) امل��خ��درات  اإىل  االإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة 
التوعية  اإدارة  مدير  اخل��ي��اط  ح�سن  ع��ب��داهلل  للعقيد 
ب�سرطة  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة  ب���االإدارة  والوقاية 
دب���ي ب��ع��ن��وان ) ت��وا���س��ل م��ع اأب��ن��ائ��ك ( حت���دث خالله 
باأبنائهم  ال��وال��دي��ن  جتمع  التي  املتينة  ال��رواب��ط  ع��ن 

ال��دي��ن االإ���س��الم��ي وم��ن القيم  اأ�ستمدوها م��ن  وال��ت��ي 
الروابط  تعزز  والتي  االإم��ارات��ي��ة  والتقاليد  وال��ع��ادات 
الكاتبة  اأم��ا  ال��واح��دة،  االأ���س��رة  اأف��راد  االإجتماعية بني 
�سوؤااًل  فوجهت  امل��زروع��ي  �سلطان  فاطمة  االإم��ارات��ي��ة 
جم��ازي��ا ل��ل��وال��دان ) ال�����س��وؤال .. ال��ذي يجب اأن يتنبه 
ل��ه ال���وال���دان (، يف ح��ني َع��ن��َون ال��ربوف��ي�����س��ور حمدي 
الطبي  واملدير  النف�سي  الطب  ا�ستاذ  م�سيلحي  ف��وؤاد 
.. بني  اأبناوؤنا  ب� )  اإرادة للعالج والتاأهيل مقاله  ملركز 
وطرحت  كما   .) االإدم���ان  و�سندان  امل��خ��درات  مطرقة 
جمل�س  �سعار  ع��ن  البحث  م�سابقة  طياتها  يف  املجلة 
مكافحة املخدرات الذي مت اإخفاوؤه يف �سفحات املجلة 
وقد خ�س�ست االإدارة جوائز قيمة للفائزين الثالثة، 
dan. حيث تر�سل االإجابات على الربيد االإلكروين
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اللواء املن�سوري يرتاأ�س االجتماع الدوري للجنة العليا لربنامج مركز حماية الدويل

دور العدد الـ31  من جملة »وطن بال خمدرات « �سُ

•• دبي-الفجر:

ا�ستقبل مركز اإدارة املعرفة يف االإدارة العامة لل�سوؤون االإدارية 
ال��رباح��ة يف دب��ي، بهدف  يف �سرطة دب��ي وف��دا م��ن م�ست�سفى 
االطالع على اأف�سل املمار�سات يف املركز، وذلك بح�سور املقدم 
والدكتور  االإداري����ة،  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  القرقاوي  من�سور 
امل��ه��ن��ي يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  رئ��ي�����س ق�سم  �سامية حم��م��د 
ال�����س��ب��اط واالأف����راد  ال��رباح��ة يف دب���ي، وع���دد م��ن  م�ست�سفى 
بالوفد  القرقاوي  من�سور  املقدم  ورح��ب  اجلانبني.  كال  من 
الزائر موؤكدا على حر�س �سرطة دبي على م�ساركة جتاربها 
وممار�ساتها مع كافة اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، 

ومعربا عن �سعادته بتبادل اخلربات والتجارب بهدف االرتقاء 
مب�ستوى االأداء االإداري للموؤ�س�سات يف الدولة.

للمركز،  التنفيذية  اخل��ط��ة  ال��ق��رق��اوي  امل��ق��دم  وا���س��ت��ع��ر���س 
التنظيمي  والهيكل  دبي،  �سرطة  يف  املتكاملة  االإدارة  ومفهوم 
للمركز، وبراجمه املتمّثلة يف برنامج ح�سر املهارات واملعارف، 
امل��ع��رف��ّي��ة، وب��رن��ام��ج االأ����س���ول املعرفّية  امل�����س��اري��ع  وب��رن��ام��ج 
الب�سرية، برنامج قيا�س م�ستوى املعرفة يف املوؤ�ّس�سة، وبرنامج 
ال����دورات وامل���وؤمت���رات اخل��ارج��ي��ة، م�سريا يف  ن�سر خم��رج��ات 
الوقت ذاته اإىل اأن مفاهيم املعرفة وتطبيقاتها تعد من اأبرز 
املفاهيم واملهارات االأ�سا�سية التي تتبانها كاّفة االإدارات العامة 
اإدارة  مفاهيم  تطبيق  ���س��رورة  على  اأي�سا  وم��وؤّك��دا  وامل��راك��ز، 

اإىل مزيد من االبتكار واالإب��داع وحتقيق  ت��وؤدي  املعرفة الأنها 
الكفاءة والفعالّية والتمّيز يف االأداء.

االأول  مب�ستوييها  املعرفية  العمليات  على  ال��وف��د  اطلع  كما 
الذي  امل��ع��ريف  الن�سج  وب��رن��ام��ج  االأداء،  وم��وؤ���س��رات  وال��ث��اين، 
تخزين  امل��ع��رف��ة،  اك��ت�����س��اب  يف  تتمثل  م��ع��اي��ري   9 اإىل  ي��رت��ك��ز 
املعرفة،  حت�سيل  امل��ع��رف��ة،  تطبيق  امل��ع��رف��ة،  ت��ب��ادل  امل��ع��رف��ة، 
تطوير االأ�س�س املعرفية، اإدارة معارف املوارد الب�سرية، تقييم 
الرباحة  م�ست�سفى  وف���د  وج���ه  ب���دوره���م،  االب��ت��ك��ار.  امل��ع��رف��ة، 
�سكرهم اجلزيل اإىل مركز اإدارة املعرفة على ح�سن ا�ستقبالهم 
وت��ع��اون��ه��م واإج��اب��ت��ه��م ع��ل��ى ك��اف��ة اال���س��ت��ف�����س��ارات، م�سيدين 

بالعمليات االإدارية واملعرفية ل�سرطة دبي.

�سرطة دبي ت�ستقبل وفدا من م�ست�سفى الرباحة

جائزة »اأف�سل معلم دويل« من الواليات املتحدة
 متنح الأ�ستاذ من اجلامعة الكندية -دبي 

»تاك�سي دبي« توزع ق�سائم خ�سم خلدمة 
ليموزين ال�سيدات »اأمرية« 

•• اأبوظبي -وام:

قدم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية م�ساء ام�س واجب العزاء بوفاة اإبراهيم احلو�سني.

واأعرب �سموه خالل زيارته جمل�س العزاء مبدينة “ حممد بن زايد “ يف اأبوظبي 
ابراهيم  �سعادة علي  اإب��ن��ه  و  الفقيد  الأ���س��رة  امل��وا���س��اة  ���س��ادق  و  التعازي  اأح��ر  ع��ن 
اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  اإىل  مبتهال  اأبوظبي  عهد  ويل  ب��دي��وان  امل�ست�سار  احلو�سني 

يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان.

�سيف بن زايد يعزي بوفاة 
اإبراهيم احلو�سني
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عربي ودويل
بوتني يبحث العقوبات االأمريكية مع »االأمن القومي« 

•• مو�صكو-رويرتز:

ن��ق��ل��ت وك����ال����ة ت���ا����س ل���الأن���ب���اء عن 
دميري  الكرملني  با�سم  املتحدث 
اإن الرئي�س الرو�سي  بي�سكوف قوله 
العقوبات  ب��ح��ث  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
�سد  املحتملة  اجل��دي��دة  االأمريكية 
القومي  االأم��ن  جمل�س  مع  مو�سكو 

ام�س اجلمعة.
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 

يوم االأربعاء عن حزمة جديدة من 
اأدى  رو�سيا مما  ت�ستهدف  العقوبات 
النخفا�س الروبل اإىل اأدنى م�ستوى 
وا�سعة  بيع  موجة  وفجر  عامني  يف 

يف ال�سوق الرو�سية.
ك���م���ا ق������دم اأع���������س����اء ج���م���ه���وري���ون 
ال�سيوخ  مب��ج��ل�����س  ودمي���ق���راط���ي���ون 
م�سروع  املا�سي  االأ�سبوع  االأمريكي 
ق�����ان�����ون م���ن���ف�������س���ال، و����س���ف���ه اأح�����د 
من  عقوبات  م�سروع  ب��اأن��ه  م��وؤي��دي��ه 

على  قيود  فر�س  ويقرح  اجلحيم، 
مملوكة  رو�سية  بنوك  ع��دة  عمليات 
وقيودا  املتحدة  الواليات  يف  للدولة 

على ا�ستخدامها للدوالر.
بي�سكوف  ع���ن  ت��ا���س  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
واأع�������س���اء جمل�س  ب��وت��ني  اإن  ق��ول��ه 
احلزمة  اإن  ق��ال��وا  ال��ق��وم��ي  االأم����ن 
“غري  ال����ع����ق����وب����ات  االأخ����������رية م�����ن 
القانون  بح�سب  اإطالقا”  قانونية 

الدويل.

ال�سني: ال اأهداف �سيا�سية وراء م�ساعداتنا يف الهادئ 
•• بكني-رويرتز:

تقدمها  التي  امل�ساعدات  اإن  ام�س  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  قالت 
بكني لدول يف املحيط الهادي لي�س لها اأهداف �سيا�سية وغري موجهة 
�سد اأطراف ثالثة وجاء ذلك بعد اأن قال مركز لالأبحاث اإن ال�سني 

�سارت ثاين اأكرب مانح للم�ساعدات يف جنوب املحيط الهادي.
واأظهرت اأرقام ملعهد لووي االأ�سرايل اأن املنح والقرو�س ذات الفوائد 
املخف�سة التي قدمتها ال�سني بقيمة 1.3 مليار دوالر منذ 2011 
6.6 مليار دوالر  تاأتي يف املرتبة الثانية بعد ا�سراليا التي قدمت 

لكنها ت�سبق نيوزيلندا التي قدمت 1.2 مليار دوالر.
“ال�سني  روي��رز  اإىل  به  بعثت  بيان  يف  ال�سينية  اخلارجية  وقالت 

الدول  تواجه  التي  اخلا�سة  ال�سعوبات  متاما  ت��درك  نامية  كدولة 
اجلزر يف املحيط الهادي يف جمال حتقيق التنمية امل�ستدامة«.

واأ�سافت اأن بكني “تقدم ما ميكنها من م�ساعدات على اأ�سا�س احرام 
اأي �سروط �سيا�سية بل تعمل بن�ساط من  رغبات الدول اجلزر دون 

اأجل التنمية االجتماعية االقت�سادية«.
الرفاه  ن�سر  اإىل  ال�سينية  امل�ساعدات  “تهدف  قائال  البيان  وم�سى 
امل�ستدامة  التنمية  على  قدرتها  وتعزيز  اجل��زر  ال���دول  �سعوب  ب��ني 
اإىل  موجهة  غ��ري  اأي�����س��ا  وه��ي  خ��ا���س،  مك�سب  اأي  اإىل  ال�سعي  دون 
طرف ثالث«.وتبني اأرقام معهد لووي اأن ال�سني تت�سابق مع تايوان 
ال�ستخدام اأموال امل�ساعدات كو�سيلة لبناء العالقات الدبلوما�سية يف 

منطقة ت�سم ثلث حلفاء تايبه.

•• كري�صا-اأ ف ب:

االإثيوبي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ت�����س��ل��م  ع��ن��دم��ا 
اجلديد ابيي اأحمد ال�سلطة يف اأبريل املا�سي 
وعد اجلميع باأيام اأف�سل، لكن اأعمال العنف 
ت�سكل  البلد  االإتنية يف هذا  املجموعات  بني 
حتديا كبريا لالإ�سالحات التي يريد القيام 

بها.
وق���د رق�����س ب��ي��دا���س��و ب����ورا يف ال�����س��وارع مع 
جريانه يف منطقة جنوب اإثيوبيا اإثر ت�سلم 
اب��ي��ي ال�����س��ل��ط��ة. ل��ك��ن��ه ا���س��ط��ر ب��ع��د ب�سعة 
اأ�سابيع اإىل الهرب مع مئات االآالف من اأقلية 
اجليدو االتنية اأمام جريانهم من اأالورومو 

الذين طردوهم بوح�سية من مزارعهم.
اإىل  ال��ف��رار  اأُج��رب على  ال��ذي  يقول بيدا�سو 
خميم يف كري�سا، على بعد 400 كلم جنوب 
امل��ن��ازل حت��رق والنا�س  “راأيت  اأب��اب��ا  اأدي�����س 

ير�سقون احلجارة«.
اتنيتي  بني  العنف  اعمال  من  اأ�سابيع  واأدت 

االوروم���������و واجل����ي����دو ب���ع���د ت��ن�����س��ي��ب ابيي 
مبا�سرة، اإىل النزوح الق�سري لقرابة مليون 
اإن�سانية  اأ�سفر عن حالة ط��وارئ  �سخ�س ما 
تبذل املنظمات غري احلكومية جهودا لتلبية 

اإحتياجاتها.
ابيي االإ�سالحية تزيد  واإذا كانت طموحات 
من �سعبيته، يعرب حمللون عن اخل�سية اإزاء 
اأن توؤدي وترية التغيري اإىل تفاقم العداوات 

ال���ق���دمي���ة، على  االإت���ن���ي���ة 
غ����������رار م������ا ي�����ح�����دث بني 

االورومو واجليدو.
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  وي��ق��ول 
ان  ل��ويل  هللويا  االثيوبي 
يح�سل  ال��ت��ي  “ال�سرعة 
اثيوبيا  يف  ال��ت��غ��ي��ري  فيها 
�سبيهان  ن��ط��اق��ه  وم�����دى 

بالثورة«.
يعتقد  “عندما  وي�سيف 
يف  فراغاً  هناك  اأن  النا�س 

الفر�سة  اغتنام  يحاولون  فاإنهم  ال�سلطة، 
هو  ه��ذا  اأن  اأعتقد  م�ساحلهم،  ع��ن  للدفاع 

م�سدر العنف«.
ق�سم   ،1991 يف  ال�����س��ل��ط��ة  ت��ول��ي��ه��ا  ب��ع��د 
االإثيوبية  ال�سعبية  الثورية  ائتالف اجلبهة 
لنظام  اإداري��ة وفقا  ت�سع مناطق  اإىل  البالد 

“فيدرالية االتنيات«.
وخ����الل االأ���س��ه��ر االأخ������رية، ك��ان��ت احل���دود 
قلب  املناطق يف  ه��ذه  ب��ني 
ال��ع��ن��ي��ف��ة على  ال���ن���زاع���ات 

االأرا�سي.
اأدى   ،2017 ال����ع����ام  يف 
ال����ت����وت����ر امل�������س���ت���م���ر ح���ول 
ال�ساحلة  االأرا�سي  ملكية 
ل���ل���زراع���ة ب���ني االأوروم�������و 
اتنية  م�����ن  وج�����ريان�����ه�����م 
اجلنوب  يف  ال�������س���وم���ايل 
ت�ساعد  اإىل  ال�������س���رق���ي 
اأعمال العنف التي اوقعت 

 1،1 نحو  ن��زوح  عن  واأ�سفرت  القتلى  مئات 
مليون �سخ�س.

وه��ن��اك اح��ت��ك��اك��ات مم��اث��ل��ة ب��ني االأوروم�����و 
اإثيوبيا  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االت��ن��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ولديهم منطقتهم اخلا�سة، و�سعب اجليدو 
وقوميات  اأمم  “منطقة  اىل  ينتمي  ال���ذي 

و�سعوب اجلنوب«.
زراعة  اجل��ي��دو  اتنية  م��ن  العديد  ومي��ار���س 
القهوة يف منطقة االأوروم��و، يف اماكن مثل 
من  التمييز  �سحايا  اأنهم  ويقولون  كري�سا، 

قبل �سلطات االأورومو.
واأث�����ارت م�����س��األ��ة ق��ي��ام ات��ن��ي��ة اجل��ي��دو برفع 
اإىل  االأرا���س��ي  مب�ساألة  تتعلق  �سكوى  ر�سالة 

االإدارة االإقليمية اعمال العنف.
واملناجل  باحلجارة  م�سلحون  نا�س  وهاجم 
من  ق��ه��وة  م���زارع  وه��و  جيدي�سو،  �سيفرياو 
ات��ن��ي��ة ج��ي��دو ق���رب ك��ري���س��ا، ب��ع��د مهاجمة 
هذا  منطقتك،  لي�ست  “اإنها  وابلغوه  قريته 

لي�س بلدك، يجب اأن تغادر«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�سحف  ع����ن����اوي����ن  ت���������س����در  ف���ي���م���ا 
اأم��ري��ك��ي��ة وع��امل��ي��ة ن��ب��اأ اإع����ادة فر�س 
عقوبات اأمريكية على اإيران واأثرها 
ق�����ادة طهران  وج����د  االق���ت�������س���ادي، 
فر�سة ال�ستعرا�س موقف حذر، مع 
قابلة  ا�سراتيجية  البتكار  �سعيهم 
حمفوف  م�����س��ار  الإدارة  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 

باملخاطر. 
مفاجئاً  ت���رام���ب  ق�����رار  ي��ك��ن  ومل 
�سوزان  ح�����س��ب  ل��ل��ع��امل،  اأو  الإي�����ران 
نائبة مدير حترير جملة  مالوين، 
ب���ارزة  زم��ي��ل��ة  بولي�سي”  “فورين 
لدى مركز �سيا�سة ال�سرق االأو�سط 
امل��ن��اخ. فهو  الأم��ن الطاقة وم��ب��ادرة 
ح�����دد ع���ن���د اإع����الن����ه يف م���اي���و عن 

ان�سحاب بالده من االتفاق النووي 
مع اإيران، موعدين نهائيني لفر�س 
عقوبات على �سركات تتعامل جتارياً 
مع طهران، مع بع�س اال�ستثناءات. 
الوحيدة  الرئي�سية  الق�سية  ولكن 
ال��ت��ي حت��ي��ط مب��وع��د اإع�����ادة فر�س 
باالأثر  تتعلق  اإي���ران،  �سد  عقوبات 
اأمر  وهو  االإيرانيني،  على  النف�سي 
فيه  ت��ه��اوت  وق���ت  يف  ب�سغري  لي�س 
عن  ف�ساًل  االإيرانية،  العملة  قيمة 
و�سول احتجاجات �سعبية نحو عدد 

من املناطق يف اإيران. 
وب�����راأي م���ال���وين، ي��ب��دو اأن ق���درات 
تزال  ال  االأزم�����ات  اإدارة  يف  ط��ه��ران 
بع�س  ات��خ��اذ  خ���الل  ف��م��ن  �سليمة. 
املتاأخرة، مبا فيها تغيري  اخلطوات 
امل���رك���زي، وتعديل  امل�����س��رف  م��دي��ر 

ال�سرف  ب���اأ����س���واق  خ��ا���س��ة  ل���وائ���ح 
خطاب  ع�����ن  ف�������س���اًل  االأج�����ن�����ب�����ي، 
الرئي�س  األ���ق���اه  ه�����ادئ  ت��ل��ف��زي��وين 
اأن  االإي���راين، ح�سن روح��اين، يبدو 
اأحبطت  االإ���س��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
ا�ستعاد  ف��ق��د  ف������وري.  ذع����ر  ح���ال���ة 
قيمته،  من  �سيئاً  االإي���راين  ال��ري��ال 
واأبدى قادة اإيران ارتياحاً للموقف 
الكالمي  وللدعم  ال��ق��وي  ال��رم��زي 
اأوروب�����ا ح��ي��ال االإبقاء  ال�����س��ادر ع��ن 
على ال�سفقة النووية. ولكن املوعد 
امل���ح���دد ال���ت���ايل ال����ذي ���س��وف يحل 
اأثر  ل��ه  �سيكون  نوفمرب،  مطلع  يف 
احليوية  النفط  عائدات  على  اأك��رب 

بالن�سبة الإيران.
ون����ت����ي����ج����ة ق�����������رار اخل�������������روج من 
ال�سغط  وتكثيف  ال��ن��ووي  االت��ف��اق 

االقت�سادي �سيواجه كل من طهران 
يكون  لن  ووا�سنطن مواقف �سعبة 
خا�سة  منها،  اخل���روج  ال�سهل  م��ن 
الهيئات  �سمن  ان��ق�����س��ام��ات  ظ��ل  يف 
وعرب  البلدين.  ك��ال  يف  ال�سيا�سية 
ونهائي  ك���ل���ي  ب���وق���ف  م��ط��ال��ب��ت��ه��ا 
و�سواها  النفطية  �سادراتها  جلميع 
ال��ت��ج��اري��ة، ت�سعى  ال��ن�����س��اط��ات  م��ن 
ال�سغوط  اأق�سى  لفر�س  وا�سنطن 
اإىل  ولكن  اإي��ران.  على  االقت�سادية 

اأين �سيقود هذا امل�سار؟ 
ترامب  ي�سعى  امل��ق��ال،  كاتبة  ب���راأي 
على  ال��ت��ف��او���س  على  اإي����ران  حل�س 
االأق��ل، عقد  على  اأو  اأف�سل،  �سفقة 
يعطي  التلفزة  كامريات  اأم��ام  لقاء 
االنفراج،  بع�س  بحدوث  االنطباع 
ال�سمالية،  ك���وري���ا  م���ع  ج����رى  ك��م��ا 

فمنذ  االأف���������ق.  ي���ل���وح يف  م����ا  وه�����و 
على  ركز  االنتخابية،  حملته  اأطلق 
التفاو�س  اإعادة  الفريدة يف  قدراته 
ودائمة”،  ج���دي���دة  “�سفقة  ع��ل��ى 
التهديدات  م����ن  ك����م  اإط�������الق  م����ع 
التي  ت���ل���ك  وال������ن������داءات، وخ���ا����س���ة 
االأ�سابيع  يف  ط��ه��ران  ن��ح��و  وج��ه��ه��ا 
االأخرية، من اأجل التفاو�س “يف اأي 
وقت يريدونه” و “بدون �سروط«.

املقر  اأن  ي��ب��دو  ال�����س��ي��اق،  ذل���ك  ويف 
ال����وح����ي����د ال�������ذي ق����د ي��ل��ت��ق��ي فيه 
ال��رئ��ي�����س��ان االأم���ري���ك���ي واالإي������راين 
االجتماع  انعقاد  مبنا�سبة  �سيكون 
ال�سنوي للجمعية العمومية لالأمم 
امل��ت��ح��دة يف ن��ي��وي��ورك، وه���و موعد 
ترامب،  �سعى  ب�سرعة. وقد  يقرب 
يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ل��ل��ق��اء روح����اين، 

وت�����س��ري ت��وق��ع��ات الح��ت��م��ال اإج����راء 
حماولة ثانية يف �سبتمرب. 

ت����رى مالوين  اآخ������ر،  وم����ن ج���ان���ب 
لل�سيا�سة  ت���رام���ب  ف��ري��ق  ل���دى  اأن 
اخلارجية فهماً معقداً حيال مزيج 
من الكراهية والتحدي ي�سيطر على 
�سيا�سات طهران، وهو ما منع اإقامة 

اأمريكا. م��ع  ديبلوما�سية  ع��الق��ات 
واأم��������ا جم���م���وع���ة اخل�����ي�����ارات غري 
التي تعر�سها وا�سنطن،  امل�ست�ساغة 
فهي ترك طهران يف موقف �سعب 
ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ه��ا ات���خ���اذ ق����رار حا�سم 
بعدما  وخا�سة  مالليها،  يحرج  ال 
اأعلن روحاين عن ا�ستعداد حكومته 

ملفاو�سات  مي���ه���د  ح������وار  الإج��������راء 
روحاين  لكن  وا�سنطن.  مع  اأ�سورع 
“مبطالب  و����س���ط���اء  ع����رب  ت����ق����دم، 
املتحدة  ال��والي��ات  كتقدمي  ج��دي��دة 
تعوي�سات اإىل ال�سعب االإيراين عن 
تدخلها يف �سوؤونه بدءاً من 1953 

وحلني تاريخه«.   

خيارات اأمريكية غري م�شت�شاغة  ترتك ايران يف موقف �شعب

ترامب ي�سعى وراء �سفقة جديدة.. ماذا تريد طهران؟

اإ�سالحات رئي�س الوزراء االإثيوبي تواجه حتديات  

•• وا�صنطن-وكاالت:

حذر تقرير ملجلة “فورين بولي�سي” 
االأمريكية من اأن ان�سحاب الواليات 
امل���ت���ح���دة م���ن ����س���وري���ا ب��ع��د هزمية 
�سوريا  يجعل  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  داع�����س 

�ساحة نفوذ كربى لرو�سيا واإيران.
امل����ج����ل����ة الرا  م����را�����س����ل����ة  وت����ل����ف����ت 
التقرير،  اأع����دت  ال��ت��ي  �سيليغمان، 
اأن  م����ن  امل��ح��ل��ل��ني  حت����ذي����رات  اإىل 
موارد  تخ�سي�س  يف  وا�سنطن  ت��ردد 
قد  املنطقة  يف  اال���س��ت��ق��رار  الإر����س���اء 
مبمار�سة  واإي�����ران  ل��رو���س��ي��ا  ي�سمح 
���س��وري��ا، وبخا�سة  اأك���رب ع��ل��ى  ن��ف��وذ 
ال�����ذي ي�سنه  ال��ق��ت��ال  ان��ح�����س��ار  م���ع 
الواليات  بقيادة  ال���دويل  التحالف 
�سرق  �سمال  يف  داع�س  �سد  املتحدة 
تقرب  التقرير،  وبح�سب  ���س��وري��ا. 

املعقل  م��ن  ال���دويل  التحالف  ق��وات 
االأخري ملقاتلي داع�س يف بلدة هجني 
���س��رق ���س��وري��ا ب��ال��ق��رب م��ن احلدود 
امل�سلحني،  دحر  ومبجرد  العراقية، 
���س��وف ي��ت��م��ث��ل ال��ت��ح��دي ال���ت���ايل يف 
الغذاء واخلدمات للمدنيني  توفري 
واإزالة االألغام من املدن، اإ�سافة اإىل 
اإعادة ماليني الالجئني اإىل بالدهم 
واإع������ادة ف��ر���س ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون يف 

مناطق وا�سعة من البالد. 
االأم��ري��ك��ي دونالد  ال��رئ��ي�����س  ول��ك��ن 
ترامب كان قد اأ�سار اإىل اأن الواليات 
املتحدة لن تلعب دوراً وا�سعاً يف اإعادة 
اإع��م��ار ���س��وري��ا، واأ���س��در اأوام����ره اإىل 
االأمريكية يف وقت  وزارة اخلارجية 
العام بتجميد قرابة  �سابق من هذا 
االأم�����وال  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ون   200
�سوريا.  اإع���م���ار  الإع�����ادة  املخ�س�سة 

بند  اإدراج  يف  الكونغر�س  اأخفق  كما 
مب�سروع قانون �سيا�سة الدفاع لهذا 
العام والذي كان من �ساأنه اأن مينح 
�سنوياً  25 مليون دوالر  البنتاغون 
وامل���زي���د م���ن ال��ن��ف��وذ ل��دع��م جهود 

حتقيق اال�ستقرار يف �سوريا. 
ويرى ويل تودمان، زميل م�سارك يف 
للدرا�سات  االأو�سط  ال�سرق  برنامج 
اأن  وال�����دول�����ي�����ة،  االإ����س���رات���ي���ج���ي���ة 
م�ساعدة الواليات املتحدة يف حتقيق 
عدد  على  تنطوي  �سوريا  ا�ستقرار 
امل�ساهمة  واأب��رزه��ا  االإيجابيات  من 
نف�سها  ال���ظ���روف  ع�����ودة  جت��ن��ب  يف 
التي ت�سببت يف ظهور داع�س، ف�ساًل 
ع��ن م��ن��ح ال���والي���ات امل��ت��ح��دة نفوذاً 
م�ستقبل  م��ف��او���س��ات  ط���اول���ة  ع��ل��ى 
يف  ترامب  رغبة  اأن  ال�سيما  �سوريا؛ 
االن�سحاب �ستجعل النفوذ االأمريكي 

حمدوداً جداً يف �سوريا. 
وت��ب��ل��غ ال��ك��ل��ف��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة الإع����ادة 
250 مليار  اأكر من  اإعمار �سوريا 
املتحدة؛  االأمم  وفق  اأمريكي  دوالر 
مليون   13،1 ق��راب��ة  يحتاج  حيث 
 6،6 منهم  امل�����س��اع��دة،  اإىل  ���س��وري 
م��الي��ني ���س��خ�����س م�����س��ردي��ن داخل 
اأنحاء البالد، و5،6 ماليني اآخرين 
2011 بحثاً  �سوريا منذ  فروا من 
عن االأمان يف لبنان وتركيا واالأردن 

ودول اأخرى. 
“فورين  جم���ل���ة  ت���ق���ري���ر  وي���ل���ف���ت 
بولي�سي” اإىل وجهات نظر اخلرباء 
لكي  اأن��ه  الذين يجادلون  االآخ��ري��ن 
مهماً  دوراً  املتحدة  ال��والي��ات  تلعب 
يف �سوريا فاإنه يتعني عليها االلتزام 
باملزيد من املوارد والقوات الع�سكرية 
م��ن دون احل�����س��ول ع��ل��ى م��ق��اب��ل اأو 
حد  ع��ل��ى  ا�سراتيجية”  “فائدة 
ل�����وك ك������ويف، م���دي���ر مركز  و����س���ف 
لل�سيا�سة  األي�سون  و�سارة  دوغال�س 

اخلارجية مبوؤ�س�سة هرييتيغ. 
ال���والي���ات  ن���ف���وذ  اأن  ك����ويف  وي��ع��ت��رب 
�سغرية  قطعة  يف  حم�سور  املتحدة 
من �سوريا يف ال�سمال ال�سرقي حيث 
الدميقراطية  ���س��وري��ا  ق���وات  تعمل 
املدعومة اأمريكيا )تتاألف غالبيتها 
ال�����س��وري��ني اإىل جانب  م��ن االأك����راد 
تتورط  املقابل  مقاتلني عرب(. ويف 
تركيا ب�سكل كبري يف ال�سمال الغربي 
بينما  اإدل���ب،  حمافظة  من  بالقرب 
احلكومة  وق������وات  رو����س���ي���ا  ت��ه��ي��م��ن 

ال�سورية على بقية البالد. 
وت��ب��دو امل��زاي��ا ال��ت��ي ���س��وف حتققها 
رو���س��ي��ا واإي������ران م���ن خ���الل تعزيز 
قب�ستهما على �سوريا غري وا�سحة 
تودمان؛  اإىل  بالن�سبة  االآن  ح��ت��ى 
البالد  ال�سراع  �سنوات  دمرت  حيث 
واإيران  رو�سيا  من  الأي  يتوافر  وال 

االإرادة  ح��ت��ى  اأو  ال��ك��اف��ي��ة  امل�������وارد 
لتمويل اإعادة اإعمار �سوريا وحدها. 
االإعمار  “اإعادة  اإن  ت��ودم��ان  ويقول 
الرئي�س  ملكافاأة  اأ�سا�سية  و�سيلة  هي 
ال�������س���وري ب�������س���ار االأ�����س����د رغ�����م اأن 
الواليات املتحدة داأبت على املطالبة 
بداية  م��ن��ذ  ال�سلطة  ع��ن  ب��اإزاح��ت��ه 
ال�سراع. اإىل ذلك، فاإن امل�ساهمة يف 
اأن ي�ساعد  �ساأنه  االإع��م��ار من  اإع��ادة 
اال�سراتيجية  القيمة  زي���ادة  على 
ل�����س��وري��ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����الأع����داء مثل 

رو�سيا واإيران«. 
ترامب  اإدارة  اأن  التقرير  وي��و���س��ح 
الواليات  دور  مبراجعة  حالياً  تقوم 
املتحدة يف اأن�سطة تعزيز اال�ستقرار 
دور  اإزاء  ال��ق��ل��ق  ول��ك��ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
نابع  ال�����س��اأن  ه���ذا  يف  ال���دف���اع  وزارة 
جزئياً من جتارب الواليات املتحدة 
ال�سابقة يف العراق واأفغان�ستان التي 
وذلك  امل��ت��وق��ع��ة،  النتائج  حتقق  مل 
دالتون  ميلي�سا  ال��ب��اح��ث��ة  ب��ح�����س��ب 
اال�سراتيجية  ال��درا���س��ات  مب��رك��ز 
برنامج  م���دي���ر  ون���ائ���ب  وال���دول���ي���ة 

االأمن الدويل. 
بقيادة  ال��ت��ح��ال��ف  ق���ي���ام  ومب���ج���رد 
ب�����س��ح��ب قواته  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 
�سرق  ���س��م��ال  امل��ت��ب��ق��ي��ة يف  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
االإعمار  اإع�����ادة  ع���بء  ف����اإن  ���س��وري��ا، 
�سيقع على عاتق احلكومات املحلية 
�سوريا  وق�����وات  ال�����س��وري  وال��ن��ظ��ام 

الدميقراطية. 
�سوريا  ق��وات  ب��اأن  التقرير  ويختتم 
�ستعقد  االأرج��ح  على  الدميقراطية 
اجلزء  حكم  على  االأ�سد  مع  �سفقة 
ال�����س��رق��ي م���ن ال���ب���الد، ول��ك��ن كلما 
تنازلت الواليات املتحدة عن القيام 
كلما  ال�سفقة،  ب��دور قيادي يف هذه 
تراجع نفوذها على االأ�سد وحلفائه 

)رو�سيا واإيران(. 

م�شاهمة اأمريكا حتجم نفوذ رو�شيا 

�ســوريا اإعمــار  تكلـفـــة  دوالر  ملـيــار   250

طالبان تقتحم مدينة غزنة بو�سط اأفغان�ستان 
•• غزنة-رويرتز:

مدججني  طالبان  حركة  من  مقاتلني  اإن  م�سوؤولون  قال 
�سباح  اأفغان�ستان  بو�سط  غزنة  مدينة  هاجموا  بال�سالح 
لل�سرطة  ت��اب��ع��ة  تفتي�س  ن��ق��اط  واأح���رق���وا  اجل��م��ع��ة  ام�����س 
وق�سفوا منازل ومناطق جتارية و�سيطروا على اأجزاء من 

و�سط املدينة قبل اأن يجربوا على االن�سحاب.
وطائرات  هجومية  اأمريكية  هليكوبر  ط��ائ��رات  ووف���رت 
الدخان  م��ع  لكن  االأف��غ��ان��ي��ة.  للقوات  جويا  دعما  م�سرية 
اأن����ح����اء خم��ت��ل��ف��ة م���ن امل���دي���ن���ة وبالغات  امل��ت�����س��اع��د م���ن 
���س��ه��ود ع���ن وج����ود ج��ث��ث يف ال���ط���رق���ات، مل ي��ت��ب��ني حجم 
مدينة  على  الهجوم  املدينة.وهذا  على  احلكومة  �سيطرة 
العا�سمة  ب��ني  الرئي�سي  الطريق  على  تقع  ا�سراتيجية 
ال�سوء  ويلقي  ق��وة طالبان  ال��ب��الد يظهر  وج��ن��وب  ك��اب��ول 
�سهور  ثالثة  م��ن  اأق��ل  قبل  االأم��ن��ي  الو�سع  ه�سا�سة  على 
على االنتخابات الربملانية املقررة يف اأكتوبر ت�سرين االأول.
املهاجمني  اإن��ه ج��رى ط��رد  ال��دف��اع يف كابول  وقالت وزارة 
املنازل  بع�س  واحتلوا  باملدينة  زال��وا يف منطقة  ما  لكنهم 
حيث يوا�سلون اإطالق النار من اآن الآخر على قوات االأمن 

التي تقوم بتطهري املنطقة.
اأ�سيبوا  اأو  قتلوا  املهاجمني  من   150 نحو  اأن  واأ�سافت 
اأو قوات  املدنيني  اأي تقدير لل�سحايا من  لكنها مل تذكر 
اأن  ك��اب��ول  االأم��ري��ك��ي يف  ب��ي��ان ملقر اجلي�س  االأم����ن.واأف����اد 
املحلي  بالتوقيت  �سباحا  الثامنة  بحلول  توقف  القتال 
)0330 بتوقيت جرينت�س( واأن القوات االأفغانية مت�سكت 

مبواقعها وظلت ت�سيطر على جميع املراكز احلكومية.
با�سم  املتحدث  اأودون��ي��ل  مارتن  كولونيل  اللفتنانت  وق��ال 
بالربيد  اأُر���س��ل  بيان  يف  اأفغان�ستان  يف  االأمريكية  ال��ق��وات 
مبا�سر  جوي  بدعم  االأمريكية  القوات  “ردت  االإلكروين 
�سربة  و�سنت  هجومية(  اأمريكية  هليكوبر  )ب��ط��ائ��رات 

واحدة )بطائرة م�سرية(«.
�سباحا  الثانية  يف  اندلعت  ا�ستباكات  اإن  امل�سوؤولون  وق��ال 
تقريبا بني القوات احلكومية ومقاتلي طالبان، مما اأجرب 
ال�سلطات على اإغالق الطريق ال�سريع الذي يربط املدينة 
ال�سمال  اإىل  كيلومرا   150 بعد  على  ال��واق��ع��ة  بكابول 
ت�سقط  “طالبان  غزنة  يف  كبري  م�����س��وؤول  ال�����س��رق��ي.وق��ال 
دقيقة  مت��ر  مل  وجت��اري��ة.  �سكنية  مناطق  ق��رب  ���س��واري��خ 
املا�سية«.وقال  ال��ث��م��اين  ال�����س��اع��ات  ط���وال  واح����دة  �سمت 
قائد �سرطة غزنة اجلرنال فريد اأحمد م�سعل اإن طالبان 
اأ�سهر  منذ  امل��ه��ددة  املدينة،  يف  مناطق  ع��دة  على  �سيطرت 

بقتال عنيف يف مناطق حميطة بها.
وبينما حامت طائرات هليكوبر يف ال�سماء، حذر م�سوؤول 
يكن  منازلهم، ومل  اخل��روج من  النا�س من  اآخ��ر  حكومي 

لديه تفا�سيل عن ال�سحايا.
واأ�ساف “ال ميكننا اخلروج من منازلنا مل�ساعدة امل�سابني 

اأو نقل اجلثث«.
واأ�سدر ذبيح اهلل جماهد املتحدث با�سم طالبان بيانا يقول 
اإن عدة هجمات ا�ستهدفت غزنة اللية املا�سية. واأ�ساف اأن 
الع�سرات من اجلنود واأفراد ال�سرطة االأفغانية قتلوا واإن 

احلركة ا�ستولت على كمية كبرية من االأ�سلحة والعتاد.
خ�سائر  اإىل  ت�سري  االأولية  التقارير  اإن  قال  اأودون��ي��ل  لكن 

ب�سرية حمدودة يف �سفوف قوات االأمن االأفغانية.
واأ�ساف “اإنها حماولة فا�سلة جديدة من طالبان لل�سيطرة 
على مناطق وهو ما �سي�سفر عن عناوين جديدة لل�سحف 

جتذب االنتباه لكنها لي�ست ذات اأهمية ا�سراتيجية«.
جاء الهجوم يف ظل تنامي االآمال جتاه املحادثات الرامية 
الإنهاء احلرب التي دامت 17 عاما يف اأفغان�ستان وقبل اأقل 
احلكومة  تبحث  ال��ذي  االأ���س��ح��ى  عيد  م��ن  اأ�سبوعني  م��ن 
النار  اإط��الق  وقف  اإع��الن  الغرب  من  املدعومة  االأفغانية 

خالله.

كوريا ال�سمالية تريد االحتفاظ بخرباتها النووية  
•• طهران-اأ ف ب:

نقلت و�سائل االإعالم االإيرانية عن وزير خارجية كوريا ال�سمالية ري يونغ هو قوله ان بالده �ستحتفظ بخرباتها 
النووية رغم تعهداتها للواليات املتحدة بنزع ال�سالح النووي.

وخالل قمة 12 يونيو بني الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون، اأعاد االخري 
نوايا غام�س ومن  اإعالن  وهو  ب�سكل كامل”،  النووي  ال�سالح  الكورية من  �سبه اجلزيرة  “اإخالء  التزامه  تاأكيد 
دون جدول زمني او اآليات يبتعد عن نزع ال�سالح النووي “ب�سكل كامل وقابل للتحقق وال رجعة فيه” كما تطالب 

وا�سنطن.
ونقلت وكالة االأنباء االإيرانية “مهر” القريبة من التيار املحافظ عن ري قوله “رغم هذا االلتزام، فاإننا �سنحتفظ 

بخرباتنا النووية الأننا نعلم اأن االأمريكيني ال يتخلون عن عدائهم جتاهنا«.
وقد و�سل الوزير الكوري ال�سمايل اإىل طهران الثالثاء يف نف�س اليوم الذي اأعيد فيه فر�س العقوبات االأمريكية 

على اإيران. والتقى كبار القادة مبن فيهم الرئي�س ح�سن روحاين ونظريه حممد جواد ظريف.
ون�سب امل�سدر اىل ري قوله اأثناء اجتماع مع رئي�س جمل�س ال�سورى علي الريجاين ان “طبيعة العمل مع االأمريكيني 
�سعبة ومبا ان هدفنا هو النزع الكامل لل�سالح يف �سبه اجلزيرة الكورية، لذا، فمن ال�سروري ان يلتزم االمريكيون 

بتعهداتهم يف هذا املجال اال انهم ال يقومون بذلك«.
واأو�سح “رغم ان كوريا ال�سمالية انتهجت نزع ال�سالح يف التفاو�س مع امريكا اال اننا �سنحتفظ بعلومنا النووية 

الأننا نعلم بان االمريكيني ال يتخلون عن عدائهم«.
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•• وا�صنطن-وكاالت:

قبل ع�سرين عاماَ، نفذ تنظيم القاعدة اأ�سد هجماته 
الدموية.  �سبتمرب   11 هجمات  قبل  فتكاً  االإرهابية 
ففي �سبيحة 7 اأغ�سط�س، 1998، قاد عن�سران من 
مبتفجرات  حمملتني  �ساحنتني  اجل��ه��ادي  التنظيم 
اإىل  اأدى  وتنزانيا، مما  كينيا  اأمريكا يف  �سفارتي  نحو 

�سقوط 224 قتياًل، وجرح اآالف. 
الإيران  اأن  ثبت  الهجومني،  يف  حتقيقات  خالل  ومن 
حمرر  جو�سلني،  ثوما�س  ح�سب  تنفيذهما،  يف  �سلعاً 
اأعطت  فقد  الدميقراطيات.  عن  الدفاع  مركز  ل��دى 

تنفيذ  كيفية  القاعدة حول  لعنا�سر من  عملياً  در�ساً 
تلك النوعية من الهجمات.

ويلفت كاتب املقال اإىل ما ك�سفه حمققون فيدراليون 
خالل عهد كلينتون، من اأنه كان الإيران يد طويل يف 

تنفيذ الهجومني.
 ف��ق��د ت��ط��ورت ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ق��اع��دة واإي�����ران بداية 
ال�������س���ودان، مطلع  اأ���س��ام��ة ب��ن الدن يف  اإق���ام���ة  خ���الل 
يعمل  بن الدن  كان  الفرة،  تلك  الت�سعينات. وخالل 
متطرفة  جمموعات  من  مكون   “ “جي�س  بناء  على 
ال��ع��امل. وق��د متددت  متواجدة يف مناطق ع��دة ح��ول 
اخليمة املتطرفة الكبرية ملوؤ�س�س القاعدة نحو اإيران 

وعميلها، حزب اهلل.
دانت   ،1998 ال��ث��اين(  نوفمرب)ت�سرين  مطلع  ويف 
م���ن ع��ن��ا���س��ر القاعدة  احل��ك��وم��ة االأم��ري��ك��ي��ة ع�����دداً 
عري�سة  و�سملت  ال�سفارتني.  تفجريات  يف  ل��دوره��م 
االتهام الن�س التايل: “�سكل تنظيم القاعدة حتالفات 
م��ع اجل��ب��ه��ة االإ���س��الم��ي��ة ال��ق��وم��ي��ة يف ال�����س��ودان ومع 
بهدف  لها  التابع  اهلل  حزب  وميلي�سيا  اإي��ران  حكومة 
العمل معاً �سد عدوهم امل�سرك يف الغرب، وبخا�سة 

الواليات املتحدة«. 
ويقول جو�سلني اإن االإدارة االأمريكية مل تتجاهل تلك 
ملتابعة  عملها  ر�سمية  هيئات  وا�سلت  بل  االت��ه��ام��ات، 

التحقيقات. 
وخ������الل حم���اك���م���ة ب��ع�����س امل�������س���وؤول���ني ع����ن تفجري 
ال�����س��ف��ارت��ني، ���س��رح ع��ن�����س��ران م���ن ال���ق���اع���دة ماهية 

التواطوؤ بني القاعدة واإيران. 
وكان اأحد ال�سهود، جمال الف�سل، قد ان�سق عن �سفوف 
اإن  نيويورك  اأثناء جل�سة حماكمة يف  وق��ال  القاعدة، 
بع�س رفاقه �سافروا اإىل لبنان، حيث تلقوا تدريبات، 
اأي��دي ح��زب اهلل.  تنفيذ تفجريات، على  ح��ول كيفية 
�سورت  فيديو  ت�سجيالت  مع  القاعدة  عنا�سر  وع��اد 

اأثناء التدريبات. 
وقال الف�سل: “راأيت اأحد تلك االأ�سرطة التي تو�سح 

كيفية �سنع متفجرات لتدمري اأبنية كبرية«.
وي�����س��ري ك��ات��ب امل��ق��ال اإىل ���س��ه��ادة اإره���اب���ي اآخ����ر، علي 
حم��م��د، واف���ق ع��ل��ى ال��ك��الم ب��ن��اء ع��ل��ى وع���د بتخفيف 
امل��ه��ام ل�سالح  م��ن  ع���دداً  نفذ  ب��اأن��ه  م��ع��رف��اً  عقوبته، 
اأ�سامة بن الدن. ولكن اأهم ما ورد يف �سهادته كان ب�ساأن 

عالقات القاعدة باإيران وحزب اهلل.
يقني  على  “كنت  املحكمة:  اأم��ام  �سهادته  ورد يف  فقد 

ب��ال�����س��الت ال��وث��ي��ق��ة ب��ني ال��ق��اع��دة وم��ن��ظ��م��ة اجلهاد 
االإ�سالمي يف م�سر من جهة، وبني اإيران وحزب اهلل 
وال��ق��اع��دة م��ن جهة اأخ����رى. وق��د رت��ب��ت للقاء مت يف 
ال�سودان، وجمع بني عماد مغنية، قائد عمليات حزب 

اهلل، واأ�سامة بن الدن«. 
تدريبات حول  نفذ  اإن ح��زب اهلل  ال�ساهد  ذل��ك  وق��ال 
االإ�سالمي.  القاعدة واجلهاد  ل�سالح  عمليات تفجري 
كما قدمت اإيران اأ�سلحة للجهاد االإ�سالمي يف م�سر، 
كي  �سممت  متفجرات  لتوفري  اهلل  بحزب  وا�ستعانت 

تبدو �سبيهة باأحجار �سغرية. 
وي�����س��ف ك��ات��ب امل���ق���ال ع��م��اد م��غ��ن��ي��ة ب���اأن���ه ك���ان قائد 

العمليات االإرهابية يف حزب اهلل.
 وقد قتل يف النهاية يف تفجري ب�سيارته يف دم�سق يف 

 .2008
اإ�سرائيل  ب���ني  ب��ت��ن�����س��ي��ق  مت  م��غ��ن��ي��ة  ق��ت��ل  اأن  وي�����س��اع 

والواليات املتحدة.
 ف��ق��د ك���ان م�����س��وؤواًل ع��ن �سل�سلة م��ن ال��ه��ج��م��ات �سد 

اأهداف اأمريكية واإ�سرائيلية. 
حتقيق  جلنة  ع��ن  �سدر  لتقييم  امل��ق��ال  كاتب  وي�سري 
زودت  كيف  يو�سح   ،11/9 هجمات  ح��ول  اأمريكية 
تقنية”  “بخربة  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اهلل  وح���زب  اإي���ران 
يف  اأمريكا  �سفارتي  تفجريي  تنفيذ  يف  مفيدة  كانت 

كينيا وتنزانيا. 
�سهادتي  يف  وردت  ن��ق��اط  اإىل  اللجنة  تقييم  وي�سري 
معلومات  اأي�������س���اً  ����س���م  ول���ك���ن���ه  وحم����م����د،  ال��ف�����س��ل 
ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة اإ���س��اف��ي��ة ح���ول اإق���ام���ة ع���دد م��ن كبار 
عنا�سر القاعدة يف االأرا�سي االإيرانية طوال �سنوات، 
رغم االختالفات االإيديولوجية املزعومة بني القاعدة 

واإيران. 

•• رام اهلل-غزة-وكاالت::

اأ������س�����در جم���ل�������س ال�����������وزراء االأم����ن����ي 
اجلي�س  اإىل  تعليماته  االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

“مبوا�سلة العمل بالقوة” يف غزة.
جاء ذلك يف بيان اأ�سدره املجل�س بعد 
اجتماعه يف مقر اجلي�س يف تل اأبيب، 
ح�سبما  اخلمي�س،  االأول  ام�س  م�ساء 
“جريوزاليم بو�ست”  ذكرت �سحيفة 

يف موقعها االإلكروين.
وقال البيان اإن املجل�س اأ�سدر تعليمات 
العمل  االإ�سرائيلي مبوا�سلة  للجي�س 

بقوة يف غزة.
ياأتي البيان و�سط هجمات �ساروخية 
م����ن ق����ط����اع غ������زة ع���ل���ى اإ����س���رائ���ي���ل، 
اإ�سرائيلياً   16 اإ���س��اب��ة  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
وت���������س����رر واج������ه������ات ع�������دة م����ن����ازل، 
رداً  القطاع  على  اإ�سرائيلية  وغ���ارات 
ا�ست�سهاد  ع��ن  اأ���س��ف��ر  م��ا  ذل����ك،  ع��ل��ى 
امراأة  بينهم  من  فل�سطينيني  ثالثة 

وطفلتها.
الهدوء �سباح اجلمعة اىل غزة  وعاد 
ب�سكل موؤقت على االأقل،  وبعد ا�سهر 
غزة  قطاع  �سهد  التوتر،  ت�ساعد  من 
اخلمي�س  االرب����ع����اء  ل��ي��ل  وحم��ي��ط��ه 
احدى اأخطر املواجهات بني الف�سائل 
حرب  م��ن��ذ  وا���س��رائ��ي��ل  الفل�سطينية 

.2014
�ساروخا   180 م���ن  اك����ر  واط���ل���ق 
وق��ذي��ف��ة ه���اون م��ن ق��ط��اع غ���زة على 
عدة  ج����رح  اإىل  اأدى  م���ا  اإ����س���رائ���ي���ل، 
االإ�سرائيليني  مئات  وبقاء  اأ�سخا�س 

يف املالجئ.
و�سنت طائرات ا�سرائيلية غارات على 
اكر من 150 موقعا تابعا حلما�س 
يف اجليب الفقري الواقع بني اإ�سرائيل 

وم�سر والبحر االأبي�س املتو�سط.
وق�������ال م���را����س���ل ف���ران�������س ب����ر�����س ان 
من  اك��ر  �سن  اال�سرائيلي  ال��ط��ريان 

مئتي غارة.
املفاو�سات  على  مّطلع  م�سدر  وق��ال 
اأجرتا  امل���ّت���ح���دة  واالأمم  م�����س��ر  اإّن 
مفاو�سات من اأجل عودة الهدوء قبل 

منت�سف ليل اخلمي�س.
واملبعوث  م�سر  “بو�ساطة  وا���س��اف 
االأمم����ي )ن��ي��ك��والي( م��الدي��ن��وف، مت 
هدوء  ت��ه��دئ��ة،  تثبيت  ع��ل��ى  االت���ف���اق 
مقابل هدوء، يف قطاع غزة ... اعتبارا 
االأول  ام�س  ليل  منت�سف  قبيل  م��ن 

اخلمي�س )21،00 ت غ(«.
تاأكيد ر�سمي  ومل يتم احل�سول على 

من اإ�سرائيل او حما�س.
عرب  اال�سرائيليون  امل�سوؤولون  ونفى 
االعالم ذلك. لكن نفيا من هذا النوع 
اأم��ر معتاد يف مثل  ا�سرائيل  من قبل 

هذه الظروف.
الهدنة  �ستكون  فاإنها  تاأكد ذلك،  واذا 
�سهر،  غ�سون  يف  نوعها  م��ن  الثالثة 
ح���ي���ث اث�������ار ت�������س���اع���د ال����ت����وت����ر بني 
ان���دالع حرب  اجلانبني خم���اوف م��ن 

اخرى.
الإطالق  م�ستعدة  اإ���س��رائ��ي��ل  ان  غ��ري 
والف�سائل  ح��م��ا���س  ق��ام��ت  اإذا  ال��ن��ار 
يقول  ك���م���ا  ب���امل���ث���ل،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
و�سائل  يف  اال�سرائيليون  امل�سوؤولون 

االإعالم.
وع�����س��ر اخل��م��ي�����س، ا���س��ت��ه��دف��ت غارة 
للثقافة  م��رك��ًزا  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ج��دي��دة 
والفنون غرب مدينة غزة اأ�سفرت عن 
املبنى  وت��دم��ري  ا  �سخ�سً  20 اإ���س��اب��ة 

كّلًيا.
الناطق  قا�سم  ح��ازم  ق��ال  جهته،  م��ن 

ال���ع���دوان على  “رغم  ح��م��ا���س  ب��ا���س��م 
القطاع، �سعبنا الفل�سطيني �سيوا�سل 
م�سريات العودة وك�سر احل�سار ،حتى 
رفع  مقدمتها  ويف  اه��داف��ه��ا،  حت��ق��ق 

احل�سار عن قطاع غزة«.
وا�ساف “يف كل مرة حتاول اآلة القتل 
�سعبنا يف  اإرادة  تك�سر  اأن  االإ�سرائيلية 
كل  ويف  وم�سرياته،  ن�ساله  موا�سلة 
م��رة تف�سل يف ذل��ك، وال��ي��وم �سيخرج 
حتدي  يف  ال��ع��ودة  م�سريات  يف  �سعبنا 

اللة احلرب االإ�سرائيلية«.
اأما الرئي�س ال�سابق للقيادة اجلنوبية 
امل�����س��وؤول��ة ع���ن ق��ط��اع غ���زة اجل���رنال 
امل���وج، ف ق��ال الإذاع���ة اجلي�س  دورون 
االأربع  “ال�ساعات  ان  اجلمعة  �سباح 
اذا  م��ا  �ستحدد  ال��ق��ادم��ة  وال��ع�����س��ري��ن 

كانت الهدنة �ست�سمد«.
ت�سوية  اىل  اأق�����رب  “نحن  واأ����س���اف 

اهتمام  الن  املا�سي  يف  عليه  كنا  مم��ا 
رغبتها يف  اكرب من  باالتفاق  حما�س 

الت�سعيد«.
وتوجد ا�سكالية يف ا�سرائيل يف طريقة 

الرد على حركة حما�س.
واأظهر ا�ستطالع للراأي حول طريقة 
امل��ن��ا���س��ب��ة ع��ل��ى ح���رك���ة حما�س  ال�����رد 
ون�سرت  “معاريف”  �سحيفة  اأجرته 
“ن�سبة  ان  اجل��م��ع��ة  ام�������س  ن��ت��ائ��ج��ه 
ازاء  ارت��ي��اح��ه��م  ع��ن  اع���رب���وا   29%
الوزراء  رئي�س  يتبعها  التي  الطريقة 
قطاع  اأزم���ة  م��ع  نتانياهو”  بنيامني 

غزة.
غري  ان���ه���م   64% اع���ل���ن  ح���ني  ويف 
%48 عن  اأع���رب  مرتاحني الأدائ���ه، 
وا�سعة  ع�سكرية  �سن عملية  تاأييدهم 
 41% غ��زة مقابل  النطاق يف قطاع 

يعار�سون ذلك.

وكتب بن كا�سبت املعلق يف �سحيفة” 
معاريف “ انه خالل اجتماع جمل�س 
اكد  اخلمي�س،  م�ساء  االأمني  ال��وزراء 
وزير الدفاع افيغدور ليربمان تاأييده 

“حربا جديدة على غزة«.
ال�سخ�س  “كان  ك��ا���س��ب��ت  وا�����س����اف 
ال��وح��ي��د ال����ذي ط��ال��ب ب�����س��ن عملية 
وا����س���ع���ة ال���ن���ط���اق ع��ل��ى ق���ط���اع غ���زة. 
وعار�س نتانياهو ذلك. كما ان اجلي�س 

مل يقدم تو�سية بهذا الطلب«.
وقتل 165 فل�سطينيا على االقل منذ 
اجلنود  بر�سا�س  م��ار���س  اآذار  نهاية 
االحتجاجات  خ���الل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 

احلدودية.
متوز   20 يف  اإ�سرائيلي  جندي  وقتل 
ال�سياج  ق����رب  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  ي��ول��ي��و 
يف  يقتل  ال���ذي  االأول  وه���و  ال��ف��ا���س��ل 

املنطقة منذ 2014.

وخ���ا����س���ت ا����س���رائ���ي���ل وح���م���ا����س منذ 
يف  م����دم����رة  ح������روب  ث�����الث   2008
القطاع املحا�سر منذ 2006 ويزداد 
جّراء  يومية  معاناة  مع  فقراً  �سكانه 
البطالة واالنقطاعات املتكررة يف املاء 

والكهرباء.
اىل ذلك، اطلقت اإ�سرائيل فجر ام�س 
فل�سطينيني  �سحافيني  ثالثة  �سراح 
قبل  اعتقلتهم  كانت  اربعة  ا�سل  من 
ع�����س��رة اي����ام ب��ت��ه��م��ة ال��ت��ح��ري�����س من 
“القد�س”  ق��ن��اة  م��ع  عملهم  خ���الل 

الف�سائية، وفق ما افاد احدهم.
لوكالة  ال��رن��ت��ي�����س��ي  اب���راه���ي���م  وق����ال 
�سراح  اط�����الق  “مت  ب���ر����س  ف���ران�������س 
مالية  ك��ف��ال��ة  م��ع  �سحافيني  ث��الث��ة 
�سيكل )1400  قيمتها خم�سة االف 

دوالر( ».
يف  االأرب��ع��ة  اعتقلت  اإ�سرائيل  وك��ان��ت 
منطقة رام اهلل نهاية ال�سهر املا�سي، 
واعلن ناطق با�سم اجلي�س االإ�سرائيلي 
حينها ان االأربعة متهمني بالتحري�س 
واالرتباط بقناة القد�س التلفزيونية 

التابعة حلركة حما�س.
وال�سحايف الرابع الذي ابقت ا�سرائيل 
ع��ل��ى اع��ت��ق��ال��ه ه���و م���دي���ر ال��ق��ن��اة يف 

ال�سفة الغربية عالء الرمياوي.
معهم  التحقيق  ان  الرنتي�سي  وق��ال 
ك����ان يف ���س��م��ي��م ال��ع��م��ل االإع����الم����ي، 
القد�س  ق���ن���اة  ل����دى  ع��م��ل��ه��م  وح�����ول 
على  نن�سره  م��ا  “وحتى  الف�سائية، 

الفي�سبوك«.
االإ�سرائيلي  اجل��ي�����س  وزي�����ر  ووق�����ع 
�سابق  وق����ت  يف  ل���ي���ربم���ان  اف���ي���غ���دور 
ال�سهر املا�سي قراراً اعلن فيه القناة 
ال��ف�����س��ائ��ي��ة، وم��ق��ره��ا ل��ب��ن��ان، هيئة 

اإرهابية.

قالت ال�سرطة الكندية اإن اأربعة اأ�سخا�س على االأقل ُقتلوا يف اإطالق 
على  القب�س  األقت  واإنها  البالد  �سرق  يف  فريدريكتون  مبدينة  ن��ار 

�سخ�س.
وكتبت �سرطة املدينة، التي يبلغ عدد �سكانها نحو 56 األف �سخ�س 
وهي عا�سمة اإقليم نيو برونزويك، على توير اإن الواقعة م�ستمرة 

واإن هناك عددا من القتلى.
ثم قالت ال�سرطة يف تغريدة اأخرى اإنها األقت القب�س على �سخ�س 

واحد ومل تذكر تفا�سيل حتى االآن ب�ساأن مكان الواقعة.
و�سهدت كندا حادث اإطالق نار يف عام 2014 يف نيو برونزويك اأ�سفر 
الكندية واإ�سابة  امللكية  عن مقتل ثالثة من رجال �سرطة اخليالة 
اثنني يف مونكتون. وكان اأحد اأ�سواأ احلوادث من هذا النوع يف ذلك 
الوقت يف كندا التي تطبق قوانني اأ�سد ب�ساأن االأ�سلحة عن الواليات 

املتحدة وتندر بها الهجمات العنيفة التي ت�ستهدف ال�سرطة.
االأعوام  يف  امل�سلحة  اجل��رائ��م  يف  ل��زي��ادة  اأدى  االأ�سلحة  انت�سار  لكن 

القليلة املا�سية.
وقتل  ت��ورن��ت��و  م��زدح��م��ا يف  ���س��ارع��ا  م�سلح  دخ��ل  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ويف 

�سخ�سني واأ�ساب 13 قبل اأن ينتحر.

قال ق�سر االإليزيه اإن الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون ناق�س مع 
نظريه الرو�سي فالدميري بوتني ام�س اجلمعة ق�سية خمرج االأفالم 
االأوكراين امل�سجون اأوليج �سنت�سوف الذي بداأ اإ�سرابا عن الطعام يف 

مايو اأيار املا�سي.
عن  اجلمهورية  رئي�س  “عرب  ماكرون  مكتب  عن  �سادر  بيان  وق��ال 
خماوفه للرئي�س بوتني يف ظل تدهور �سحة ال�سيد �سنت�سوف ب�سكل 
اأن جت��د رو���س��ي��ا ب�سكل ع��اج��ل حال  ي��ب��دو و���س��رورة  خطري على م��ا 

اإن�سانيا للو�سع«.
واأ�ساف البيان اأن الرئي�سني ناق�سا اأي�سا االأزمة ال�سورية.

�سيا�سية،  ات��ه��ام��ات  اإن��ه��ا  ي��ق��ول  م��ا  ب�سبب  امل�سجون  �سنت�سوف،  ب���داأ 
اإ�سرابه عن الطعام قبيل بدء بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم ليلقي 

ال�سوء على �سجل حقوق االإن�سان يف رو�سيا.

الذي  امل��دم��ر  ال��زل��زال  قتلى  ع��دد  اإن  اجلمعة  ام�س  م�سوؤولون  ق��ال 
�سرب جزيرة لومبوك يف اإندوني�سيا وبلغت قوته 6.9 درجة ارتفع 
ال�سلطات  فيه  كثفت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  قتيال،   320 م��ن  اأك��ر  اإىل 
جهود االإغاثة.وقالت الوكالة الوطنية ملواجهة الكوارث اإنها حتققت 
من مقتل 321 �سخ�سا واإن اأكر من 270 األف �سخ�س ا�سطروا 
االأ�سبوعني  خ��الل  ال��ه��زات  من  �سل�سلة  ب�سبب  منازلهم  من  للفرار 

املا�سيني.
وكان عدد القتلى الذين �سقطوا جراء الزلزال الذي وقع يوم االأحد 

قد قفز اأم�س اخلمي�س اإىل 259.
وت�سببت هزة ارتدادية جديدة قوتها 5.9 درجة اأم�س يف اإثارة حالة 

من الفزع يف اجلزيرة التي تعد مق�سدا �سياحيا �سهريا.
ال�سكنية يف  املباين  املئة من  75 يف  اإن نحو  بيان  الوكالة يف  وقالت 
�سمال لومبوك ُدمرت ب�سبب �سوء حالةاملباين مما جعلها عاجزة عن 

حتمل الهزات القوية.
“نوزع  ب��ي��ان  ال��وك��ال��ة يف  با�سم  امل��ت��ح��دث  ن��وج��روه��و  �سوتوبو  وق���ال 
مئات  اأن  واأ����س���اف  و�سولها”.  ف���ور  مي��ك��ن  م��ا  ب��اأ���س��رع  امل�����س��اع��دات 

املتطوعني ي�ساركون يف اجلهود.
وتابع قائال اإن مطابخ متنقلة بداأت توزيع الطعام واملاء على اآالف 
االأ�سخا�س الذين مت اإجالوؤهم يف املناطق االأكر ت�سررا، وذلك بعد 
تاأخر ا�ستمر عدة اأيام ب�سبب �سعوبة الو�سول اإليهم وتردي و�سائل 
�سيوؤجل خططا  اإنه  وي��دودو اجلمعة  الرئي�س جوكو  االت�سال.وقال 
الهزات  م��ن  خم���اوف  ب�سبب  املقبل  االأ���س��ب��وع  اإىل  ل��وم��ب��وك  ل��زي��ارة 

االرتدادية امل�ستمرة.

عوا�صم

تورونتو

جاكارتا

باري�س

ال�سليب االأحمر يحذر من اأزمة 
غذاء يف كوريا ال�سمالية 

•• جنيف-رويرتز:

قال االحتاد الدويل لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر ام�س اإن موجة حارة 
واإن من  اأخ��رى  وال��ذرة وحما�سيل  االأرز  اإىل تلف  اأدت  ال�سمالية  يف كوريا 

املحتمل اأن يكون لذلك “اآثار كارثية«.
وح��ذر االحت��اد، وه��و اأك��رب �سبكة اإغاثة من ال��ك��وارث يف العامل، من خطر 
“اأزمة اأمن غذائي �ساملة” يف الدولة املعزولة قائال اإن العقوبات الدولية 
املفرو�سة عليها ب�سبب برناجميها النووي وال�ساروخي تفاقم الو�سع املقلق 
احلايل.وقال االحتاد اإن املطر مل ي�سقط منذ اأوائل يوليو متوز يف الوقت 
الذي ارتفعت فيه درجات احلرارة اإىل 39 درجة مئوية يف خمتلف اأنحاء 

البالد. ومن املتوقع �سقوط املطر من جديد يف منت�سف اأغ�سط�س اآب.
25 مليون  ال�سكان، وعددهم  اأن  واأ�ساف االحت��اد يف بيان �سدر يف جنيف 
ن�سمة، يعانون بالفعل واإن من املمكن اأن يتفاقم �سوء التغذية بني االأطفال.

وقال جوزيف مويامبويت مدير برنامج االحتاد الدويل لل�سليب االأحمر 
والهالل االأحمر يف بيوجنياجن “مل ي�سنف هذا باعتباره جفافا بعد لكن 
�سعب  على  كارثية  اآث��ار  احتمال  مع  احلقول  بالفعل  يتلفان  وال��ذرة  االأرز 
من  املطر  �سقوط  املتوقع  وم��ن  ال�سعبية،  الدميقراطية  كوريا  جمهورية 
جديد يف منت�سف اأغ�سط�س اآب«.وقال االحتاد اإنه ي�ساعد ال�سليب االأحمر 
الوطني يف رعاية 13700 من بني اأكر االأ�سخا�س عر�سة للخطر، كما 
ن�سر فرق طوارئ و20 م�سخة مياه لري احلقول يف اأكر املناطق ت�سررا.

اأودت بحياة ما  الت�سعينيات  ال�سمالية ملجاعة يف منت�سف  وتعر�ست كوريا 
ي�سل اإىل ثالثة ماليني �سخ�س.

اإ�شرائيل تفرج عن ثالثة �شحفيني وتبقي اآخر

تعليمات جلي�س االحتالل بالعمل بقوة يف غزة

جمل�س االأمن الدويل يدين ا�ستهداف اليونيفيل يف جنوب لبنان
•• نيويورك -وام:

العبارات  وب��اأق��وى  ال���دويل  االأم���ن  اأع�����س��اء جمل�س  اأدان 
امل��وؤق��ت��ة يف  امل��ت��ح��دة  ال���ذي ا�ستهدف ق��وة االأمم  ال��ه��ج��وم 
اجلاري  اأغ�سط�س  م��ن  ال��راب��ع  يف  “اليونيفيل”  لبنان 
..مطالبا  لبنان  ج��ن��وب  زون  ب��ل��دة جم��دل  م��ن  ب��ال��ق��رب 
الدقيقة  ال��ظ��روف  لتحديد  ب��ه  م��وث��وق  ب��اإج��راء حتقيق 
الكامل  الدعم  على  التاأكيد  البيان  الهجوم.واأعاد  لهذا 
اأي  واأدان  لبنان  يف  اليونيفيل  ل��ق��وة  املجل�س  الأع�����س��اء 
حماولة ملنع تنفيذ واليتها بالكامل وفقا لقرار جمل�س 
االأمن 1701 -2006 وذّكر ب�سرورة اأن ت�سمن جميع 
االأط����راف اأن اأف����راد ه��ذه ال��ق��وة اآم��ن��ة وح��ري��ة حركتهم 

حتظى ب��اح��رام ك��ام��ل دون ع��وائ��ق.واأث��ن��ى ال��ب��ي��ان على 
دور اليونيفيل يف احلفاظ على الهدوء على طول اخلط 
بهدف  اللبنانية  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��ع  وتعاونها  االأزرق 
االأرا�سي  اللبنانية على جميع  تو�سيع �سيطرة احلكومة 

اللبنانية.
واأ�ساد اأع�ساء املجل�س بالدور الذي يلعبه اجلي�س اللبناين 
يف  مبا  البالد  حماية  يف  الدولة  اأم��ن  موؤ�س�سات  وجميع 
امل�سلحة  القوات  اأن  ..موؤكدا على  و�سكانها  ذلك احل��دود 
اللبنانية هي القوات امل�سلحة ال�سرعية الوحيدة يف لبنان 

وذلك مبوجب الد�ستور اللبناين واتفاق الطائف.
واأ�سار البيان اإىل االأحكام ذات ال�سلة من قرارات جمل�س 
االأمن 1559 -2004، و 1680 -2006 ، و 1701 

2006-، و 2373 -2017 ، مبا يف ذلك االأحكام التي 
تن�س على عدم وجود اأ�سلحة اأو �سلطة يف لبنان غري تلك 
التابعة للدولة اللبنانية واأي�سا الداعية اإىل عدم وجود 
واإىل  حكومتها  موافقة  دون  لبنان  يف  اأجنبية  ق��وات  اأي 
با�ستثناء  لبنان  اإىل  االأ�سلحة  توريد  اأو  بيع  التوقف عن 

ما تاأذن به حكومتها.
و�سجع البيان االأمني العام لالأمم املتحدة على اال�ستمرار 
عن  االأم���ن  ملجل�س  و�سريعة  مف�سلة  تقارير  ت��ق��دمي  يف 
القيود املفرو�سة على حرية حركة عنا�سر “اليونيفيل” 
يف جنوب لبنان واأعادوا التاأكيد على التزامهم با�ستقرار 
لبنان واأمنه و�سيادته وا�ستقالله ال�سيا�سي وفقا لقرارات 

جمل�س االأمن ذات ال�سلة.

االحتاد االأوروبي يدين التوترات يف فنزويال 
 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

دان االحتاد االأوروب��ي التوّترات امل�ستجدة يف فنزويال ودعا اإىل اإجراء “حتقيق �سامل” يف الهجوم بالطائرات 
امل�سرّية، الذي زعم الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو اأنه ا�ستهدفه خالل عر�س ع�سكري ال�سبت الفائت يف 
كاراكا�س.و�سّنت ال�سلطات الفنزويلية الثالثاء هجوًما على املعار�سة باإعالنها اإحالة نواب قريًبا على الق�ساء 
التهامهم بال�سلوع يف “االعتداء” على مادورو.ويف خطاب طويل بّثه التلفزيون واالإذاعة، قّدم مادورو ما يعتربه 
اأدّلة على حقيقة حماولة االغتيال التي ا�ستهدفته، واّتهم رئي�س الربملان ال�سابق املعار�س خوليو بورخي�س املقيم 
حالًيا يف املنفى باأنه على عالقة بالهجوم.ويف بيان �سادر يف بروك�سل، قالت املتحّدثة با�سم وزيرة خارجية االحتاد 

االأوروبي فيدريكا موغرييني اإّن “االأحداث االأخرية زادت التوترات يف فنزويال«.
ال�سبت،  و�سفاف يف هجوم  �سامل  اإج��راء حتقيق  ويتوّقع  العنف  اأ�سكال  كّل  االأوروب��ي يرف�س  “االحتاد  اأ�سافت 

لتحديد احلقائق يف اإطار االحرام الكامل ل�سيادة القانون وحقوق االإن�سان«.

رغم االختالفات االإيديولوجية املزعومة بني اجلانبني

ب�سهادة عنا�سره ..هذه �سالت القاعدة باإيران

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

بعد حتقيق دام عاما، قالت ال�سلطات اال�سبانية اإنه لي�س هناك اأي دليل 
باأنها نفذت  ي�ستبه  التي  املتطرفة  كاتالونيا  ارتباط خلية  بتاأكيد  ي�سمح 

اعتداءي بر�سلونة يف 2017 مع جماعات اأجنبية �سغرية.
وقال ال�سابط يف احلر�س املدين اال�سباين اللفتنانت كولونيل فران�سي�سكو 
التي  العنا�سر  من  “اأيا  اإن  بر�س  فران�س  وكالة  مع  مقابلة  يف  فازكيز، 
منلكها حتى االآن بف�سل حتقيقاتنا العديدة ال ي�سمح لنا بتحديد عامل 

خارجي مرتبط باالعتداءين«.

وبالتعاون مع ال�سرطة الوطنية و�سرطة منطقة كاتالونيا، كلف احلر�س 
املدين التحقيق قي الهجومني اللذين وقعا يف و�سط مدينة بر�سلونة ويف 

منتجع كامربيل�س بجنوب غرب املدينة، وقتل فيهما 16 �سخ�سا.
اخللية  اأف��راد  بع�س  وبلجيكا  فرن�سا  اإىل  بها  قام  التي  الرحالت  ودفعت 
�سمال  كلم   100( ريبول  قرية  من  �سبان  وجمموعة  اإم��ام  من  املوؤلفة 
يف  اأخ��رى  اإ�سالمية  خاليا  مع  �سالت  بوجود  اال�ستباه  اإىل  بر�سلونة(، 
و�سائل  ن�سرتها  معلومات  مع  ال�سابط  ت�سريحات  البلدين.وتتناق�س 
اأوروبا  اأن مدبر االع��ت��داءات ما زال ف��ارا وك��ان يف  اإ�سبانية وتفيد  اإع��الم 

الو�سطى عند وقوع الهجومني.

وقال اللفتنانت كولونيل “مل جند اأي دليل على ذلك«.
اإىل وجود خلية يف فرن�سا  اأ�سار  به جهاديا م�سجونا  ان م�ستبها  واأ�ساف 
“با�ستثناء ذلك، لي�س لدينا  اأكد  اإىل حد كبري خلية ريبول، لكنه  ت�سبه 

اأي �سئ«.
اثنان  لقي  بينما  ال�سرطة  باأيدي  اخللية  هذه  اأع�ساء  من  ثمانية  وقتل 
كانا  ملتفجرات  عر�سي  ان��ف��ج��ار  يف  حتفهما  االإم����ام-  -اأح��ده��م��ا  اآخ����ران 

يعدانها ع�سية الهجومني.
من جهة اأخرى، ما زال اإثنان يف ال�سجن بانتظار حماكمتهما يف مدريد، 

بينما اأفرج عن اثنني اآخرين بكفالة.

ال �سلة الأجانب باعتداءي بر�سلونة يف 2017 
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العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5185(

املنذر : ورثة عبدالرحيم �سعبان حممد 
املنذر اليه : مالك حمبوب خان عبداجلليل - باك�ستاين اجلن�سية 

انذار عديل بالن�سر االنذار العديل رقم 2018/1/157965 وامل�سدق بتاريخ 2018/7/17 
ينذر املنذر  املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )150000 درهم( خالل مدة اق�ساها 
كافة  امل��ن��ذرة الت��خ��اذ  �سي�سطر  واإال  االن���ذار  ه��ذا  ا�ستالمها  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام(  )خم�سة 
االج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�سدار امر االأداء واملطالبة بالتعوي�س 
ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  املمنذر  له  تعر�س  �سرر  او  عطل  اي  عن  املنا�سب 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5187(

املنذر : ورثة عبدالرحيم �سعبان حممد 
املنذر اليه : حممد �سهباز رازا حممد اأجاز  - باك�ستاين اجلن�سية 

انذار بالن�سر االنذار العديل رقم 2018/1/157972 وامل�سدق بتاريخ 2018/7/17 
ينذر املنذر  املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وق��دره )83008 دره��م( خالل مدة 
املنذرة  �سي�سطر  واإال  االن���ذار  ه��ذا  ا�ستالمها  تاريخ  من  اي��ام(  )خم�سة  اق�ساها 
االأداء  ام��ر  وا�ست�سدار  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  االج���راءات  كافة  التخاذ 
واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن اي عطل او �سرر تعر�س له املمنذر مع حتميل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2017/42 بيع عقار مرهون           
طالب التنفيذ:   بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة 

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالنرنت 
املنفذ �سده :   جريالد فاريل - واآخرون 

عنوانه : دبي ، مدينة دبي الريا�سية ، معي�سم االوىل - عقارات اجلمريا - المي تري فايل ، جريونا ، الفيال بي 50 
، دبي ، على قطعة االر�س 865 ، رقم البلدية 1 - 685 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

ان اقت�سى احلال  التالية  5.00 م�ساء ويف االي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/8/15 املوافق   ي��وم  االربعاء  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 865 - املنطقة : معي�سم االأول - رقم البلدية : 1 - 685 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة     - درهم   6000000  : التقديرية  القيمة  مربع  مر   807.50
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2017/42 بيع عقار مرهون           

طالب التنفيذ:   بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة 
عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالنرنت 

املنفذ �سده : جريالد فاريل - واآخرون 
عنوانه : دبي ، مدينة دبي الريا�سية ، معي�سم االوىل - عقارات اجلمريا - المي تري فايل ، جريونا ، الفيال بي 50 

، دبي ، على قطعة االر�س 865 ، رقم البلدية 1 - 685 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
ان اقت�سى احلال  التالية  5.00 م�ساء ويف االي��ام الثالث  ال�ساعة    2018/8/15 املوافق   ي��وم  االربعاء  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 865 - املنطقة : معي�سم االأول - رقم البلدية : 1 - 685 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة     - درهم   6000000  : التقديرية  القيمة  مربع  مر   807.50
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/209 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:  م�سرف االإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة 
عنوانه : اإمارة دبي - مدينة الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : راقي يا�سني وهيب 
عنوانه :  اإمارة دبي - الق�سي�س ال�سناعية 4 - �سارع دم�سق - خلف حمطة مرول ايبكو - م�ستودع 3 ملك عقارات حكومة 

دبي - نف�س �سركة )التاج امللكي ل�سناعة االأغذية )�س ذ م م( - بالقرب م�ستودع عبيد بن ال�سيخ للتجارة العامة 
انه يف يوم  االربعاء املوافق 2018/8/15  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب��  امل��ق��درة   - م��رب��ع  م��ر    712.94  : امل�����س��اح��ة   - ح�سة  ن��د   : املنطقة   -  955  : االر�����س  رق���م   - مبنية  ار����س  قطعة 

)4.600.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2017/209 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:  م�سرف االإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة 
عنوانه : اإمارة دبي - مدينة الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : راقي يا�سني وهيب 
عنوانه :  اإمارة دبي - الق�سي�س ال�سناعية 4 - �سارع دم�سق - خلف حمطة مرول ايبكو - م�ستودع 3 ملك عقارات حكومة 

دبي - نف�س �سركة )التاج امللكي ل�سناعة االأغذية )�س ذ م م( - بالقرب م�ستودع عبيد بن ال�سيخ للتجارة العامة 
انه يف يوم  االربعاء املوافق 2018/8/15  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب��  امل��ق��درة   - م��رب��ع  م��ر    712.94  : امل�����س��اح��ة   - ح�سة  ن��د   : املنطقة   -  955  : االر�����س  رق���م   - مبنية  ار����س  قطعة 

)4.600.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/27 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�سرف ابوظبي اال�سالمي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالنرنت - بناية م�سرف 

ابوظبي اال�سالمي - خلف اجلامعة االمريكية - هاتف : 044372000  رقم مكاين : 3080395337 
املنفذ �سده : جا�سون كرانه هوبري - اال�سم بعقد الرهن : جي�سون كروانا هوبر- عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - 

بناية امرالد ري�سدن�س 1 - الطابق رقم 2 - العقار رقم 204 رقم مكاين : 11964 74139 رقم مكاين : 3065995607 
العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2018/8/15 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
www.( امل��و���س��ح��ة او���س��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���س��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االل���ك���روين

املزايدة ولكل  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�سراء  emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
البيع  التالية جلل�سة  ايام  الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة  ايداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  301 من قانون االإجراءات 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة 
�سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�س : 72 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : امرالد ري�سدن�س - رقم الوحدة : 204 - امل�ساحة 

: 224.08 مر مربع واملقدرة قيمتها ب���� )3.000.000.00 ( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
فى الدعوى رقم  2018/27 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: م�سرف ابوظبي اال�سالمي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالنرنت - بناية م�سرف 
ابوظبي اال�سالمي - خلف اجلامعة االمريكية - هاتف : 044372000  رقم مكاين : 3080395337 

املنفذ �سده : جا�سون كرانه هوبري - اال�سم بعقد الرهن : جي�سون كروانا هوبر- عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - 
بناية امرالد ري�سدن�س 1 - الطابق رقم 2 - العقار رقم 204 رقم مكاين : 11964 74139 رقم مكاين : 3065995607 

العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2018/8/15 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
www.( امل��و���س��ح��ة او���س��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���س��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االل���ك���روين

املزايدة ولكل  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�سراء  emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
البيع  التالية جلل�سة  ايام  الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة  ايداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  301 من قانون االإجراءات 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة 
�سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�س : 72 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : امرالد ري�سدن�س - رقم الوحدة : 204 - امل�ساحة 

: 224.08 مر مربع واملقدرة قيمتها ب���� )3.000.000.00 ( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/193 ا�صتئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/1-غالم حيدر داوود  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف /�سركة جلف هاو�سينج �سوليو�سنز يو ايه اي )�س ذ م 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م   2012/186  م( قد 
يوم  ج��ل�����س��ه  ل��ه��ا  وح�����ددت   2018/6/6 ب��ت��اري��خ  ع���ق���اري  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/8/13 املوافق  االثنني 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/216  ا�صتئناف عقاري    

ليوليوكينا  2-اوك�سانا  كروي�س  اوج��اى  1-ان��ت��وين  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  العقارية  للو�ساطة  فرانكلني  3-م��ون��ت 
امل�ستاأنف /توبيا�س روالند ويلحيلم قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح��ددت  2018/7/5م.  بتاريخ  جزئي  عقاري   2018/3  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/8/27 املوافق  االثنني   يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/181  ا�صتئناف جتاري   
فردية  موؤ�س�سة   - التاأمني  لو�سطاء  الروي�س   -1 امل��دخ��ل/  اخل�سم  اىل 
الروي�س  ملوؤ�س�سة  امل��ال��ك  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  ج��رب  2-حم��م��د 
ل��و���س��ط��اء ال��ت��اأم��ني  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / هاين 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد    - زق��وت  عبداهلل  ح�سني 
جل�سه  لها  وح���ددت   2018/1/24 بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/137  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/8/29 املوافق  االربعاء  يوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/76  ا�صتئناف تظلم جتاري
2-�ساربيل  م  م  ذ  ���س   - �سريفي�سز  ف��ود  1-ن��وت��را  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جو�سيف نيمري جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة اخلليج 
 - الكبان  عبداملجيد حممود  م  وميثله/ريا�س  م  ذ   - الفواكه  لتجارة 
جتاري  تظلم   2017/735 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د 
ال�ساعة 17.30  - وح��ددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2018/9/5  
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����س��اءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/1323  ا�صتئناف عمايل    
ع��ب��دال  جمهول حمل  واح��د  الدين  امل�ستاأنف �سده/ 1-جن��م  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /مرو تاك�سي - �س ذ م م وميثله  / موزة 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����س��ادر  ا�ستاأنف احل��ك��م  عبيد رب��ي��ع اخل��ظ��ر - ق��د 
2017/12769 عمايل جزئي بتاريخ 2018/5/21 وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2018/8/28  الثالثاء   يوم 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/173 ا�صتئناف تظلم جتاري
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة باور كنرول للتجارة العامة - ذ م م  
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /فيمبنك بيه ال �سي وميثله 
ا�ستاأنف  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  /خليفة 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/76 تظلم جتاري  وحددت لها 
�سباحا    17.30 ال�ساعة   2018/8/15 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم   جل�سه 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم  بالقاعة رقم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/362   تنفيذ عقاري   
االقامة  ليمتد  جمهول حمل  انفي�ستمنت�س  �سون  املنفذ �سده/1-  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  �سيدوهوا   �ساه  ف��ريوز  التنفيذ/فردون  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
بف�سخ  املحكمة-  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1939106.05(
فان  وعليه  ال���دع���وى.    م��و���س��وع   2009/4/22 امل��وؤرخ��ت��ني  االتفاقيتني 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/278   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- جرون ديفيلوبرز ليمتد  جمهول حمل االقامة 
ا�سماعيل  التنفيذ/ليوان - �س ذ م م وميثله / علي  مبا ان طالب 
ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك  ال��زرع��وين - ق��د  حممد ع��ب��داهلل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7926013.50( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1240  جتاري جزئي 
ق��زاز جمهول حمل  ع��ب��داهلل  ب��ن  ب��ن عبدالوهاب  ع��ل��ي��ه/1-رام��ي  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/30  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ار بي ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م بالزام املدعي 
عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )39.640( درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% م��ن:2018/4/13 وحتى متام ال�سداد والزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/4033  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليهما/1-�سوزي�س للتجارة �س.ذ.م.م 2- غالم علي حممد ح�سن خادمي 
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/4  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/باتريك�س للتجارة �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )ثالثمائة و�سبعة وخم�سني الف و�ستمائة وخم�سة 
وثمانني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
يف:2017/12/11 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 االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2084  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فيكرام بيكوباى نايك 2- �سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات 
املالحية دبي ذ.م.م )جيمو�س دبي( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ليواكومار كري�سنا 
بيالي وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )16.030( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/1/27  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
 2018/8/14 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 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 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2500  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1-دار�س حممد مثنى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سمرية 
عبداهلل �سامل ال�سعدي اليافعي وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعية )100.000( درهم باال�سافة اىل مبلغ 10% من قيمة املبلغ كتعوي�س 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.وحددت 
  ch1.C.14:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/4 ال�ساعة:08:30 �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 االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2058  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ر�سا خ�سرو �ساهى جمهول حمل االقامة مبا ان 
عمر  وميثله:عبدالرحمن  م.م.ح  كوربري�سني  انرنا�سونال  ا�س  /اف  املدعي 
عبداهلل خمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )281392( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2018/9/4 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1200  جتاري كلي
وال�سماء  ال�سم�س  ���س.ذ.م.م 2-  وال�سفر  لل�سياحة  وال�سماء  ال�سم�س  املدعي عليه / 1-  اىل 
اند �سكاي الرقة  ���س.ذ.م.م 4- فندق �سن  ���س.ذ.م.م 3- فندق اخلليج باال�س  مطعم عائم 
رادها  �سوجيت   -6 �����س.ذ.م.م  وال�سياحة  لل�سفريات  امللكية  دب��ي  جمموعة   -5 �����س.ذ.م.م 
املدعي/ ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كي�سافان  راج��و  كي�سافان  اروكيتي   -7 كري�سنان 

بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم الرجمن قد اأقام عليك 
وقدره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
تاريخ  وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  )8649965.57( دره���م 
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/28 ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 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 االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1505  جتاري كلي

روال   -3 ع��ادل عكاوى  ادي��ب   -2 ليمتد  انرنا�سيونال  تليكوم  اي��رو   -1  / عليه  املدعي  اىل 
خم��اي��ل ح���رب جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك  االحت�����اد ال��وط��ن��ي �����س.م.ع 
وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
والر�سوم  درهم   )142.962.99( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام 
التام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %21 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/8/12 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 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 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1206  جتاري كلي

عبداهلل  مديرها  وميثلها   - ذ.م.م  امل��ح��دودة  للبرول  ف��ال  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمعة ماجد ال�سري 2- عبداهلل جمعة ماجد ال�سري )ب�سفته ال�سخ�سية( جمهول حمل 
ابراهيم حممد علي  ال�سري وميثله:مرمي  املدعي/حممد عبداهلل جمعة  ان  االقامة مبا 
العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
)1012500000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/14 ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 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 االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• لو�س اجنلي�س-رويرتز:

�سيد مئات من رجال االإطفاء يف والية كاليفورنيا االأمريكية 
ح���واج���ز يف وق����ت م��ب��ك��ر ام�����س الإب���ط���اء ت��ق��دم ح��ري��ق غابات 
�سرقي  جنوب  مدينة  يف  امل��ن��ازل  اآالف  بتدمري  ويهدد  يقرب 
�سخ�س  األ��ف   21 من  اأك��ر  ال�سلطات  اجنلي�س.واأجلت  لو�س 
النريان  ت�ساعدت  حيث  وحميطها  اإل�سينور  ليك  مدينة  من 
 60 امل�ستعرة و�سحب الدخان عند حافة املدينة التي يقطنها 
األف �سخ�س بينما ي�ستعر حريق يحمل ا�سم )هويل فاير( يف 

منطقة جبال �سانتا اآنا القريبة.
ينت�سر  بينما  تاميز  اجنلي�س  لو�س  ل�سحيفة  ت��ران  اآن��ا  وقالت 

“االأمر  ال��رم��اد وم��واد اإط��ف��اء احلريق يف احل��ي ال��ذي تقطنه 
يبدو ك�ساحة حرب«.

وقال تان جنوين املتحدث املخول باإعالن م�ستجدات االأو�ساع 
اإن احلريق ما زال متاأججا ب�سبب االأغ�سان اجلافة التي تغطي 
االأرا�سي املرتفعة بينما تذكيه رياح غريت م�سارها هبت خالل 

الليل.
“اأدى حتول اجتاه الرياح القوية اإىل حترك احلريق  واأ�ساف 
االإطفاء  اأن رج��ال  اإىل  واأ���س��ار  التل”  اأ�سفل  ب�سرا�سة يف اجت��اه 
ي�����س��ي��دون ح���واج���ز حل��م��اي��ة اأك����ر م���ن األ���ف���ي م��ن��زل يهددها 

احلريق.
ث��الث��ة م��ن رجال  اإن  م�����س��وؤول��ون يف مكافحة احل��رائ��ق  وق���ال 

االإطفاء اأ�سيبوا باإ�سابات طفيفة اأثناء حماولة اإخماد احلريق 
اآالف و200  اأك��ر من ع�سرة  اأت��ى على  ال��ذي  ن�سبيا  ال�سغري 

فدان منذ اأن بداأ يوم الثالثاء.
واأع��ل��ن ج���ريي ب����راون ح��اك��م ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ح��ال��ة ال���ط���وارئ يف 
امل���وارد  م��ن  امل��زي��د  وخ�س�س  اخلمي�س  االأول  اأم�����س  املنطقة 

ملكافحة احلريق.
وهويل فاير هو واحد من عدة حرائق م�ستعرة يف كاليفورنيا 
خرباء  وح��ذر  ال�سكان.  من  االآالف  ع�سرات  ت�سريد  يف  ت�سببت 
املنخف�سة  والرطوبة  القوية  الرياح  اأن  من  اجلوية  االأر���س��اد 
والطق�س احلار قد تزيد حدة حرائق الغابات يف اأنحاء الوالية 

واملنطقة.

ن�سف مليون فنزويلي فروا اىل االكوادور العام اجلاري 
•• جنيف-اأ ف ب:

ن�سف  م��ن  اأك����ر  اأن  ام�����س  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأع��ل��ن��ت 
االأزمة  ب�سبب  ب��الده��م  م��ن  ف���روا  فنزويلي  مليون 
منذ  االك��وادور  اإىل  وال�سيا�سية، جل��اأوا  االقت�سادية 
املفو�سية  با�سم  املتحدث  العام احلايل.وقال  مطلع 
ال��ع��ل��ي��ا ل��الج��ئ��ني ال��ت��اب��ع��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة وليام 
“منذ  جنيف  يف  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  �سبيندلر 
مطلع العام دخل 547 األف فنزويلي اإىل االكوادور 
عرب حدود كولومبيا اأي معدل 2700 اإىل 3000 
“تزداد هذه  ي��وم��ي��ا«.واأ���س��اف  وام����راأة وطفل  رج��ل 

دخل  اغ�سط�س  االأول من  اال�سبوع  الوترية وخالل 
يوميا”  اآالف  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���ر  فنزويلي،  30األف 
م�سري اىل حال الطوارئ التي اأعلنها االكوادور هذا 
�سريا  معظمهم  اأك��ر.وف��ر  م���وارد  لتعبئة  اال�سبوع 
من   20% فقط  �سعبة.  ظ��روف  يف  فنزويال  م��ن 
البلد  ه��ذا  يبقون يف  االك���وادور  اإىل  ي�سلون  الذين 
وت�سيلي. ال��ب��ريو  اإىل  طريقهم  االآخ�����رون  وي��ت��اب��ع 

ال��ت��دف��ق، ق���ررت املفو�سية و���س��ع خطة  واأم����ام ه��ذا 
طوارئ وتكثيف م�ساعداتها االإن�سانية بالتعاون مع 
وجودها  املفو�سية  وع��ززت  االك��وادوري��ة.  ال�سلطات 
الرئي�سية.ويعاين  احل���دودي���ة  ال��ع��ب��ور  ن��ق��اط  ع��ل��ى 

من  االقت�سادية،  االأزم��ة  ب�سبب  الفنزويلي  ال�سعب 
نق�س يف املواد االأ�سا�سية خ�سو�سا االأدوية واالأغذية. 
 2018 نهاية  املئة  يف  مليون  الت�سخم  يبلغ  وق��د 
اإجمايل  وي��راج��ع  ال���دويل  النقد  �سندوق  بح�سب 
�سبيندلر  %18.بح�سب  اإىل  ال���داخ���ل���ي  ال���ن���اجت 
اأمريكا  ت��اري��خ  يف  االأه���م  ه��ي  الفنزويليني  “هجرة 
الالتينية” لكن االأمم املتحدة ال متلك اأرقاما لهذه 
االأزمة ب�سبب “�سهولة عبور” احلدود خ�سو�سا مع 
من  حمدودا”  “عددا  اإن  املتحدث  كولومبيا.وقال 
تقدم  املنطقة  دول  اللجوء الأن  الفنزويليني يطلب 

خيارات اأخرى ال�ستقبال املهاجرين.

اإ�سادة عاملية بكابيال لعدم تر�سحه لفرتة جديدة 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأ�سادت الواليات املتحدة واالحتادان االأوروبي واالأفريقي وبعثة االأمم 
املتحدة اإىل الكوجنو برئي�س البالد جوزيف كابيال ملوافقته على عدم 
ال�سعي لال�ستمرار يف من�سبه لفرة والية ثالثة يف انتخابات جترى 
يف دي�سمرب كانون االأول، يف قرار هداأ من خماوف انحدار البالد اإىل 

هوة من الفو�سى.
وبعد �سنوات من التكهنات ب�ساأن نواياه، وافق كابيال يوم االأربعاء على 
االمتثال للحد الذي ي�سعه د�ستور جمهورية الكوجنو الدميقراطية 
بفرتي والية على االأكر، وذلك بعدم اإدخال ا�سمه يف انتخابات من 

املقرر اأن جترى يف الثالث والع�سرين من دي�سمرب كانون االأول.

واختار كابيال للر�سح بدال منه وزير داخليته ال�سابق الذي يفر�س 
عليه االحتاد االأوروبي عقوبات.

لكن مهما كانت خماوف القوى الغربية حيال خليفة كابيال املف�سل 
ل��دي��ه، وه��و اإمي��ان��وي��ل رم�����س��اين ���س��اداري امل��ف��رو���س عليه عقوبات 
اأدى لقتل  بالر�سا�س احلي مما  املزعوم يف قمع احتجاجات  ل��دوره 
ع�سرات املتظاهرين، لي�س هذا هو الوقت املنا�سب لالإف�ساح عن تلك 

املخاوف.
قرار  “نحيي  و�سوي�سرا  كندا  اأي�سا  عليه  وقعت  ال��ذي  البيان  وق��ال 
اأن  واأ�ساف  الكوجنويل”.  الد�ستور  احرام  كابيال  جويف  الرئي�س 
�سلمي  تغيري  اأول  نحو  الطريق  على  اأ�سا�سية  مرحلة  “ي�سكل  ه��ذا 

لل�سلطة يف جمهورية الكوجنو الدميقراطية«.

••وا�صنطن-وكاالت:

ح�س ديفيد ميليباند، رئي�س جلنة 
االإنقاذ الدولية، �سانعي ال�سيا�سة يف 
الغرب على اإظهار قوتهم يف اجتماع 
�سوريا  ب�ساأن  الدويل  االأمن  جمل�س 
اإذ ال ميكن  اجل���اري،  ال�سهر  خ��الل 
ال�سورية  االأزم����ة  بتجاهل  ال�سماح 
واأودت  ����س���ن���وات  ���س��ب��ع  دام�����ت  ال���ت���ي 
بحياة ن�سف مليون �سخ�س و�سردت 
اأكر من 5 ماليني اآخرين واأعادت 
ترتيب اجلغرافيا ال�سيا�سية لل�سرق 

االأو�سط، ولكن االأ�سواأ مل ياأت بعد.
ن�سرته  مقال  يف  ميليباند،  وي�سري 
بو�ست”  “وا�سنطن  ����س���ح���ي���ف���ة 
الرئي�س  ق������وات  اأن  االأم����ري����ك����ي����ة، 
اقتحمت  ق��د  االأ���س��د  ب�سار  ال�����س��وري 
املنطقة اجلنوبية  املا�سي  يف يونيو  
ال��غ��رب��ي��ة م���ن ���س��وري��ا، ح��ي��ث ب���داأت 
ويف  االأ���س��د.  ن��ظ��ام  �سد  االنتفا�سة 
غ�سون اأ�سابيع، �سيطرت على املعابر 
كانت  ال��ت��ي  االأردن  م��ع  احل���دودي���ة 
ت�ستخدمها وكاالت االإغاثة لتو�سيل 
امل�ساعدات عرب احلدود ملئات االآالف 
حاجة  يف  هم  الذين  ال�سوريني  من 

ما�سة اإليها. 
الدولية  االإن��ق��اذ  جلنة  ب��ات��ت  واالآن 
ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  م�����ورد  )اأك������رب 
كانت  ح���ي���ث  �����س����وري����ا؛  ج����ن����وب  يف 
�سوري  رب��ع مليون  م��ن  اأك��ر  تدعم 
املنظمات  م��ن  �سبكة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حمرومة  ���س��وري��ا(  داخ���ل  ال�سريكة 
املحتاجني  ه��وؤالء  اإىل  الو�سول  من 

الذين اأ�سبح م�سريهم جمهواًل. 
ت����اأك����ي����دات  اأن  م���ي���ل���ي���ب���ان���د  وي�������رى 
يف  الريبة  تثري  ال�سورية  احلكومة 
���س��وء االأو�����س����اع يف م��ن��اط��ق اأخ���رى 
�سبق لنظام االأ�سد اأن ا�ستعادها مثل 
الغوطة و�سرق دم�سق، وبخا�سة الأنه 

املرخ�س  االإن�سانية  املنظمات  حتى 
لها بالعمل داخل �سوريا مل حت�سل 
بعد على ت�سريح من حكومة االأ�سد 
لتقدمي امل�ساعدات التي حتتاج اإليها 
موؤخراً  خ�سعت  التي  املناطق  ب�سدة 

ل�سيطرة احلكومة. 
امل�ساعدات  اأن  ميليباند  وي�����س��ي��ف 
تزايد  رغ���م  ع��ل��ى  االإن�����س��ان��ي��ة منعت 
ب�سبب  االأرج����ح؛  على  االح��ت��ي��اج��ات 
التي  درعا  على  الوح�سية  الهجمات 
ال�سوريني  من  االآالف  مئات  دفعت 
النزوح من منازلهم يف غ�سون  اإىل 
اأيام فقط، وتتزايد خماطر تعر�س 
انتقامية  لهجمات  ال�سكان  ه���وؤالء 

الق�سري،  الع�سكري  التجنيد  مثل 
واحلرمان من امل�ساعدات االإن�سانية، 
الن�ساء  �سد  اجلن�سية  واالنتهاكات 
والفتيات؛ حيث تقوم حكومة االأ�سد 

باإعادة تاأكيد �سيطرتها. 
وعلى جمل�س االأمن الدويل املطالبة 
من  االإن�سانية  امل�����س��اع��دات  بو�سول 
ور�سد  اجل����ن����وب،  اإىل  ق���ي���ود  دون 
و�سمان  ال�سوريني  املدنيني  حماية 
للم�ساعدات،  ال�����ع�����ادل  ال����ت����وزي����ع 
ارتكابها،  يتم  ج��رائ��م  اأي  وت�سجيل 
مبوجب  للجناة  الكاملة  وامل�ساءلة 
اأي�ساً  وي���ج���ب  ال�������دويل.  ال���ق���ان���ون 
امل����ج����ال  يف  ال����ع����ام����ل����ني  ح����م����اي����ة 

املعونة  على  واحلا�سلني  االإن�ساين 
يعي�سون  ك��ان��وا  )ال��ذي��ن  االإن�سانية 
املعار�سة(  ���س��ي��ط��رة  حت��ت  ل�����س��ن��وات 
الوقت  يف  ع��واق��ب  اأي  مواجهة  م��ن 
االأ�سد.  نظام  �سيطرة  بعد  ال��راه��ن 
ويحذر ميليباند من كارثة اإن�سانية 
�سوريا حول  �سمال غرب  جديدة يف 
املعار�سة  جماعات  رّحلت  اإذ  اإدل��ب؛ 
من اأماكن اأخرى يف البالد هناك يف 
اإطار ما ي�سمى “اتفاقات امل�ساحلة” 
ملعركتها  اجل��م��اع��ات  ه���ذه  وت�ستعد 
االأخ�����رية ���س��د ن��ظ��ام االأ����س���د، وثمة 
املدنيني  م��ن  �سخ�س  م��ل��ي��ون   2.6
عالقون بني املعار�سة ونظام االأ�سد، 

ونزح ن�سفهم مرة واحدة على االأقل 
مليون  ي��ح��ت��اج  ك��م��ا  ال��ق��ت��ال،  ب�سبب 
اإىل  بالفعل  �سخ�س  األف  و�سبعمائة 
اإن�سانية من اأجل البقاء.  م�ساعدات 
وقد فر قرابة 70 األف �سخ�س من 
فظائع الغوطة ال�سرقية حيث كانوا 
يعي�سون حتت احل�سار طوال خم�س 

�سنوات. 
ويلفت رئي�س جلنة االإنقاذ الدولية 
العباً  ن��ف�����س��ه��ا  ف��ر���س��ت  رو���س��ي��ا  اأن 
رئ��ي�����س��ي��اً يف احل����رب ال�����س��وري��ة، ويف 
اجتمعت  املا�سي  يوليو  �سهر  نهاية 
�سوت�سي  يف  واإي����������ران  ت���رك���ي���ا  م����ع 
ال��رو���س��ي��ة مل��ن��اق�����س��ة االح��ت��م��االت يف 

االأحادية  ال�����س��ف��ق��ات  ول��ك��ن  اإدل�����ب، 
الع�سكرية  الهجمات  تخطط  التي 
ت��ن��ط��وي على  امل��دن��ي��ني  وال حت��م��ي 
ا�ستبعاد  وق���د مت  خ��ط��رية،  ع��واق��ب 
عمليتها  وجت���اه���ل  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ميليباند،  وبح�سب  ال�سالم.  ل�سنع 
اإع����ادة  ي��ح��ت��اج جم��ل�����س االأم�����ن اإىل 
الدول  على  وينبغي  نف�سه،  ت��اأك��ي��د 
االأوروب����ي����ة ال���دائ���م���ة ال��ع�����س��وي��ة يف 
املتحدة  )ال���والي���ات  االأم����ن  جمل�س 
ا�ستخدام  وب���ري���ط���ان���ي���ا(  وف��رن�����س��ا 
�سوتها ونفوذها حلماية املدنيني يف 
�سمال غرب �سوريا، وذلك من خالل 

املطالب الثالثة التالية: 

اأواًل: �سرورة تعليق االأطراف املعنية 
وتن�سيط  ع�����س��ك��ري��ة  ه���ج���م���ات  اأي 
ب���ق���ي���ادة االأمم  ال�������س���الم  حم����ادث����ات 
مناطق  الأن  وب���خ���ا����س���ة  امل���ت���ح���دة، 
ت��خ��ف��ي�����س ال��ت�����س��ع��ي��د وات���ف���اق���ات 
امل�����س��احل��ة ال حت��م��ي ال�����س��وري��ني اأو 
�ساروا  ال����ذي  االإن�������س���اين  ال���ق���ان���ون 
الطويلة  احل�������رب  ه������ذه  ����س���ح���ي���ة 

اخلارجة عن القانون. 
املراقبة  م��راك��ز  فتح  ينبغي  ث��ان��ي��اً: 
التابعة  ع�����س��ر  االث���ن���ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
مل�سوؤويل  اإدل���ب  يف  ال��رك��ي  للجي�س 
انتهاكات  اأي  ل��ردع  امل��ت��ح��دة؛  االأمم 
للقانون االإن�ساين الدويل، كما يجب 

امل�ساعدات  بو�سول  تركيا  ت�سمح  اأن 
غرب  �سمال  اإىل  بالكامل  االإن�سانية 

�سوريا عرب حدودها.
ثالثاً: توفري �سمان م�ساند يف حال 
تكون  اأن  ي��ج��ب  اإذ  ن����زاع،  اأي  وج���ود 
اآم��ن��ة وح���دود مفتوحة  هناك ط��رق 
يفرون  الذين  للمدنيني  تركيا  اإىل 

بحياتهم.
ويلفت رئي�س جلنة االنقاذ الدولية 
اإىل اأن ب�سار االأ�سد ورو�سيا يطمحان 
اللعب وفق قواعدهما اخلا�سة  اإىل 
م���ن اأج�����ل ال���ف���وز يف ه����ذه احل����رب، 
ال����غ����رب ع���ل���ى دف�����ع كلفة  واإرغ����������ام 
اأوهام  ولكنها  ���س��وري��ا،  اإع��م��ار  اإع���ادة 
يجب  ولذلك  منها.  التحرر  يجدر 
مل�ساعدات  الغرب  اأن متويل  تو�سيح 
بعد احلرب  ما  �سوريا  اإع��م��ار  اإع���ادة 
انتقال  ع��م��ل��ي��ة  ب���ح���دوث  م�����س��روط 
���س��ي��ا���س��ي ���س��ام��ل وح��ق��ي��ق��ي ت��ت��م من 
خ�����الل م���ف���او����س���ات يف ج��ن��ي��ف مع 
توفري ال�سمانات ل�سالمة ال�سوريني 

يف الوقت الراهن. 
الغرب  نفوذ  اأن  على  امل��ق��ال  وي�سدد 
ل��ي�����س ق��ا���س��راً ع��ل��ى االأم������وال فقط 
واإمن���ا يتمثل يف وج���وده اأي�����س��اً. ويف 
الوقت احلايل يوجد قرابة 2000 
جندي اأمريكي يف �سمال �سرق �سوريا 
االأك�����راد(  ل�����س��ي��ط��رة  االآن  )ي��خ�����س��ع 
االأمر الذي ُيعد مبثابة �سمانة �سد 
املدنيني،  �سد  االأ�سد  نظام  هجمات 
االأم��ري��ك��ي دونالد  ال��رئ��ي�����س  وع��ل��ى 
هذا  م��ث��ل  اأه���م���ي���ة  اإدراك  ت���رام���ب 

النفوذ وعدم االن�سحاب. 
ال�سوريون  “يدفع  امل��ق��ال  ويختتم 
من  واإفالته  رئي�سهم  ح�سانة  ثمن 
ال��ع��ق��اب، وق���د ب���ات االأ����س���د االآن يف 
م��وق��ف اأق�����وى مم���ا ك���ان ع��ل��ي��ه منذ 
اأن الفوز  اإثبات  �سنوات، ولكن يجب 
باحلرب لي�س مثل الفوز بال�سالم«.  

االأ�شد ورو�شيا يطمحان اإىل اللعب وفق قواعدهما اخلا�شة 

�سروط ال�سالم يف �سوريا ال تزال بيد الغرب

حريق غابات يهدد اآالف املنازل جنوب كاليفورنيا 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

غداً  لتظاهرة  اجل���دد  ال��ن��ازي��ون  يعد 
تقابلها  االأب��ي�����س  البيت  اأم���ام  االأح���د 
ت��ظ��اه��رة م�����س��ادة و���س��ط ت��وت��ر �سديد 
ب��ع��د ع���ام ع��ل��ى االح�����داث ال��دام��ي��ة يف 
ال�سوء  �سلطت  ال��ت��ي  �سارلوت�سفيل 
اأمريكي  متطرف  مي��ني  �سعود  على 
دونالد  عهد  يف  مبواقفه  يجاهر  ب��ات 

ترامب.
االأمنية  ال��ت��داب��ري  ال�سلطات  وع���ززت 
االأمريكية  ال��ف��درال��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
ق��ب��ل جت��م��ع ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف حتت 
املدنية  “احلقوق  ع��ن  ال��دف��اع  ���س��ع��ار 
يونايت  �سبكة  من  بدعوة  للبي�س”، 
ذي رايت )توحيد اليمني( التي كانت 
انتهت  التي  ال�سابقة  التظاهرة  خلف 

ب�سكل دموي.
وقام �ساب من موؤيدي النازيني اجلدد 
بده�س   2017 اأغ�����س��ط�����س   12 يف 
ح�سد من املتظاهرين �سد العن�سرية 
فرجينيا،  ب��والي��ة  ���س��ارل��وت�����س��ف��ي��ل  يف 
�سابة تدعى  ام��راأة  اإىل مقتل  اأدى  ما 
 19 واإ�سابة  عما(   32( هاير  هيذر 

�سخ�سا بجروح.
لت�سديد  ا���س��ت��ع��دادات  جت���ري  وف��ي��م��ا 
قال  االأليمة،  الذكرى  االأم��ن يف هذه 
اإن  اخلمي�س  وا�سنطن  �سرطة  ق��ائ��د 
“هدف ال�سرطة هو اإبقاء املجموعتني 

على م�سافة الواحدة من االأخرى«.

واأو�سح اأن “توحيد اليمني” ح�سلت 
 400 ب��ال��ت��ظ��اه��ر حل����واىل  اإذن  ع��ل��ى 
امل�سادة  للتظاهرة  �سمح  كما  �سخ�س، 
ب��ال��ت��ج��م��ع يف م��ن��ت��زه الف��اي��ي��ت نف�سه 
اأمام البيت االأبي�س. وحظر حمل اأي 
للذين  حتى  املنطقة  يف  �سالح  قطعة 

ميلكون ترخي�سا.
ال�سلطات  ر�سدت  �سارلوت�سفيل،  ويف 
التجمعات  ملواكبة  اإ�سافية  اإم��ك��ان��ات 

املقررة التي �ستكون حمدودة اأكر.
التي  املختلطة  املدينة  وا�سنطن،  يف 
ي�سكل ال�سود اأكر من ن�سف �سكانها، 
اإمكانية  لفرة  اجلدد  النازيون  طرح 
اإىل  موؤيديهم  لنقل  مرو  تخ�سي�س 

القطارات  م�سوؤويل  لكن  التظاهرة، 
رف�سوا االأمر رف�سا قاطعا.

امل��ت��ط��رف مدعوون  ال��ي��م��ني  واأن�����س��ار 
 17،00 ال���������س����اع����ة  يف  ل���ل���ت���ج���م���ع 
ق��رب حمطة  االأح���د  غ(  )21،00 ت 
وال�سري  ال��ع��ا���س��م��ة  ب���و����س���ط  م�����رو 
اأو�ساهم  وق��د  االأب��ي�����س،  البيت  حتى 
امل��ن��ظ��م��ون ب��ع��دم ح��م��ل ���س��الح وعدم 

الدخول يف “قتال«.
لكن لي�سيا بروك�س اخلبرية يف مركز 
الذي  �سنر”  ل��وو  بوفرتي  “�ساذرن 
ي��راق��ب امل��ج��م��وع��ات امل��ت��ط��رف��ة، قالت 
اأن  لو  اإن��ه حتى  بر�س  فران�س  لوكالة 
التعليمات �سلمية “اإننا قلقون فعال«.

البي�س  ت���ف���وق  “نظرية  اأن  وراأت 
عقيدة تقوم على العنف وهم بالتايل 

يطبقونها«.
اإىل مثل  ال��دع��وة  اأن جم��رد  واأ�سافت 
هذا التجمع يف قلب العا�سمة “يوؤكد 
القوميون  اكت�سب  ح��د  اأي  اإىل  فعال 
على  وي�سهد  بلدنا،  يف  ج��راأة  البي�س 

اآمالهم يف تطبيع” هذه احلركة.
م���ن ج��ه��ت��ه اأع���ل���ن اأح�����د اأب������رز وج���وه 
ريت�سارد  االأم��ريك��ي  املتطرف  اليمني 
اأن�����ه ال ينوي  ت���وي���ر  ���س��ب��ن�����س��ر ع��ل��ى 
امل�����س��ارك��ة ه��ذه امل���رة وك��ت��ب “ال اأدري 
اأنه  االأرج��ح  لكن  �سيح�سل،  ما  متاما 

لن يكون جيدا«.

•• جنيف-رويرتز:

دعا حمققون يف جمال حقوق االإن�سان 
تابعون لالأمم املتحدة ام�س رو�سيا اإىل 
ومقا�ساة  املحتجزين  ت��ع��ذي��ب  وق���ف 
بينهم  ذل�����ك وم�����ن  ع����ن  امل�������س���وؤول���ني 
ت�سجيل  يف  ظ���ه���روا  ���س��ج��ون  ح���را����س 
م�سور وهم ي�سربون �سجينا مما اأثار 
غ�سبا �سعبيا.ويف حترك نادر طالبت 
التابعة  ال��ت��ع��ذي��ب  م��ن��اه�����س��ة  جل��ن��ة 
الرو�سية  ال�سلطات  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
ب��ت��ق��دمي ت��ق��ري��ر يف غ�����س��ون ع���ام عن 
الق�سية التي اأ�سبحت مثاال لتعذيب 
تعر�س  ق�����س��ي��ة  وه�����ي  امل���ح���ت���ج���زي���ن 
يفجيني ماكاروف لل�سرب على اأيدي 
حرا�س با�ستخدام هراوات وامل�سايقات 
النا�سطون  ل����ه����ا  ي���ت���ع���ر����س  ال����ت����ي 
وال�سحفيون.ون�سرت �سحيفة نوفايا 
 10 ومدته  امل�سور  الت�سجيل  جازيتا 
اإن  وق��ال��ت  امل��ا���س��ي  ال�سهر  يف  دق��ائ��ق 
احلادثة وقعت يف يونيو حزيران عام 
2017 يف �سجن مبدينة يارو�سالفل 
اللجنة  �سمال �سرقي مو�سكو.وعربت 
الق�سية  ه�����ذه  ب�������س���اأن  ق��ل��ق��ه��ا  ع����ن 
بكامريات  امل��راق��ب��ة  “اأثبتت  وق��ال��ت 
اأعمال  منع  يف  جدواها  عدم  الفيديو 
امل�سوؤولني  اأن  ل����درج����ة  ال���ت���ع���ذي���ب 
عام  ملدة  امل�سور  بالت�سجيل  احتفظوا 
واأج��ري التحقيق فقط بعدما ت�سرب 
الت�سجيل اإىل االإع��الم واأث��ار اهتماما 

وا���س��ع��ا«.وق��ال م�����س��اع��د وزي����ر العدل 
ال���رو����س���ي م��ي��خ��ائ��ي��ل ج���ال���ربي���ن اإن 
ال�سلطات �ستقا�سي احلرا�س. واأ�ساف 
وا�سحة جدا  “اإ�سارة  �ستكون  اأن هذه 
اإىل  التعذيب«.واأ�سار  قبول  عدم  على 
اأن 17 م�سوؤوال عزلوا من منا�سبهم 
خم�سة  م��ن��ه��م  الق�سية  خلفية  ع��ل��ى 
األقي القب�س عليهم بينما يتم النظر 

يف القب�س على �سخ�س �ساد�س.
ودعت جلنة االأمم املتحدة التي ت�سم 
ال�سلطات  م�ستقلني  خ����رباء  ع�����س��رة 
م����اك����اروف  ح���م���اي���ة  اإىل  ال���رو����س���ي���ة 
وحم��ام��ي��ت��ه اإي��ري��ن��ا ب��ريي��وك��وف��ا التي 
فيما  اللجنة  البالد.وقالت  من  فرت 

خل�ست اإليه اإن على رو�سيا اأن “تكافح 
االإف������الت م���ن ال��ع��ق��وب��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
مبا  املعاملة  و�سوء  التعذيب  بق�سايا 
يف ذل��ك ت��اأك��ي��د م�����س��وؤول��ني ك��ب��ار علنا 
تهاون  هناك  يكون  ل��ن  اأن��ه  وبو�سوح 
حيال التعذيب«.واأ�سافت اأن اخلرباء 
“تقارير مت�سقة وعديدة توؤكد  تلقوا 
غ��ي��اب اأي حت��ق��ي��ق ف��ع��ال وح���ي���ادي يف 

مزاعم التعذيب واإ�ساءة املعاملة«.
األ���ف   600 ن��ح��و  رو����س���ي���ا  ي���وج���د يف 
���س��ج��ن ومركز  األ����ف  ن��ح��و  ���س��ج��ني يف 
اأربعة  البالد. وتقع  اأنحاء  احتجاز يف 
يف  متعددة  الأ�سباب  وف��اة  حالة  اآالف 
اللجنة  رئي�س  �سنويا.وقال  ال�سجون 

ين�س مودفيج “اإنه اأحد اأعلى املعدالت 
نتائج  اأوروب���������ا«.ويف  جم��ل�����س  دول  يف 
ال�سلطات  ال��ل��ج��ن��ة  دع����ت  ت��ق��ري��ره��ا 
خل��ف�����س ع���دد ال��وف��ي��ات ال��ت��ي حتدث 
اأث��ن��اء االح��ت��ج��از مب��ا يف ذل���ك حاالت 
حاالت  جميع  يف  والتحقيق  االنتحار 

الوفاة ب�سكل م�ستقل.
الرو�سية  ال�سلطات  اإن  اللجنة  وقالت 
ينبغي اأن توقف اإيداع النا�س ق�سرا يف 
يف  خا�سة  النف�سي  العالج  موؤ�س�سات 
مو�سكو  �سمتها  التي  ال��ق��رم  منطقة 
تعذيب  مت���ن���ع  واأن  اأوك����ران����ي����ا  م����ن 
املعار�سني ال�سيا�سيني للح�سول على 

اعرافات.

النازيون اجلدد يعدون 
لتظاهرة اأمام البيت االأبي�س  

االأمم املتحدة تطالب رو�سيا منع 
التعذيب يف ال�سجون 
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•• بنجالورو-رويرتز:

انخف�ست اأ�سعار الذهب يف اآ�سيا ام�س 
م��ق��رب��ة م��ن اأدن����ى م�����س��ت��وى يف عام 
الدوالر  ارت��ف��اع  ج��راء  �سلبا  لتاأثرها 
ال�سيا�سية  التوترات  ت�ساعد  ظل  يف 

عامليا.
بتوقيت   0618 ال�����س��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
ج���ري���ن���ت�������س ان���خ���ف�������س ال�����ذه�����ب يف 
باملئة   0.5 ال����ف����وري����ة  امل����ع����ام����الت 
لالأوقية  دوالر   1206.29 اإىل 
اأدنى  بالقرب من  ليحوم  )االأون�سة( 
 1204 ع���ن���د  ���س��ن��ة  يف  م�����س��ت��وي��ات��ه 
االأ�����س����ب����وع  ب���ل���غ���ه  وال��������ذي  دوالرات 

املا�سي.
ويتجه املعدن االأ�سفر �سوب ت�سجيل 
خ��ام�����س ان��خ��ف��ا���س اأ����س���ب���وع���ي على 

التوايل.
ال���ع���ق���ود  ال������ذه������ب يف  وان����خ����ف���������س 
ب��امل��ئ��ة اإىل   0.5 االأم��ري��ك��ي��ة االآج��ل��ة 

1213.4 دوالر لالأوقية.
الذهب،  به  املُ�سعر  ال���دوالر،  ووا���س��ل 
اليوم مكا�سبه ليبلغ اأعلى م�ستوى يف 
العمالت  من  �سلة  مقابل  �سهرا   13
وا�سلت  ال����ذي  ال���وق���ت  يف  امل���ن���اظ���رة 
اجلنيه  االأوروبية مثل  العمالت  فيه 
اال���س��رل��ي��ن��ي وال���ي���ورو خ�����س��ارة قوة 

الدفع.
يف غ�سون ذلك، دفع فر�س الواليات 
املتحدة عقوبات جديدة على مو�سكو 
اأدنى  للراجع قرب  الرو�سي  الروبل 
ف��ي��م��ا هبطت  ع���ام���ني،  م�����س��ت��وى يف 
قيا�سي  م�ستوى  اإىل  الركية  اللرية 
منخف�س يف اأعقاب خالف دبلوما�سي 

مع الواليات املتحدة.
ترتفع  والتي  الذهب،  اأ�سعار  وف�سلت 
اإىل ح��د كبري  ال��ت��وت��رات،  اأوق�����ات  يف 
التوترات  ت�ساعد  م��ن  اال�ستفادة  يف 
الوقت  يف  ال��ع��ام،  ه��ذا  اجليو�سيا�سية 
اللجوء  امل�ستثمرون  فيه  اختار  الذي 
اإىل ال�����دوالر ك��م��الذ اآم����ن ب���دال من 

املعدن الثمني.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة االأخرى، 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.6 ال��ف�����س��ة  ان��خ��ف�����س��ت 

15.32 دوالر لالأوقية.
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.4 ال��ب��الت��ني  وت���راج���ع 
فيما  ل���الأوق���ي���ة،  دوالر   827.20
خ�سر البالديوم نحو واحد باملئة اإىل 

899.10 دوالر لالأوقية.
تكبد  ���س��وب  الثالثة  امل��ع��ادن  وتتجه 

خ�سارة على اأ�سا�س اأ�سبوعي.

•• طوكيو -رويرتز:

منا اقت�ساد اليابان اأكر من املتوقع يف الربع الثاين 
م��ن ال��ع��ام ب��دع��م م��ن ق���وة اإن���ف���اق االأ����س���ر وال�سركات 
التجارة  توترات  لكن  ال�سابق،  انكما�سه  من  ليتعافى 
ت�سوب  رئي�سية  ك��ت��ه��دي��دات  االأف����ق  يف  ت��ل��وح  ال��ع��امل��ي��ة 

توقعات ال�سادرات واال�ستثمار.
ويف حني يتوقع املحللون ا�ستمرار تعايف االقت�ساد، فاإن 
البع�س يتكهن باأن يلحق ت�ساعد النزاعات التجارية 
ال�سناعات  وق���ط���اع  ب���ال�������س���ادرات  ال�������س���رر  ال��ع��امل��ي��ة 
ثالث  يف  للنمو  رئي�سيان  حم��رك��ان  وهما  التحويلية 

اأكرب اقت�ساد يف العامل.
اقت�ساد  منو  اجلمعة  ام�س  حكومية  بيانات  واأظهرت 
بني  الفرة  يف  �سنوي  اأ�سا�س  على  باملئة   1.9 اليابان 
اأبريل ني�سان ويونيو حزيران ليفوق متو�سط توقعات 

ال�سوق الذي اأ�سار اإىل منو ن�سبته 1.4 باملئة.
ياأتي ذلك بعد انكما�س االقت�ساد بن�سبة معدلة بلغت 
للربع  االأول��ي��ة  التقديرات  يفوق  ما  وه��و  باملئة   0.9
اأف�سل موجة منو القت�ساد البالد  اأنهى  ال�سابق، مما 

منذ الفقاعة االقت�سادية لثمانينات القرن املا�سي.
املحلي  ال���ن���اجت  زاد  ال�����س��اب��ق،  ال���رب���ع  م���ع  وب��امل��ق��ارن��ة 
االإجمايل 0.5 باملئة وهو ما يفوق متو�سط التوقعات 
انكما�س  وبعد  باملئة   0.3 ن�سبتها  ل��زي��ادة  ك��ان  ال��ذي 
الثاين  باملئة يف الفرة بني يناير كانون   0.2 ن�سبته 

ومار�س اآذار.
ويف موؤ�سر على ات�ساع نطاق التعايف االقت�سادي، كان 

الطلب املحلي هو املحرك الرئي�سي للنمو.
اأن اال�ستهالك اخلا�س، الذي ي�سهم  وتظهر البيانات 
االأكرب،  امل�ساهم  ك��ان  االقت�ساد،  من  باملئة   60 بنحو 
0.7 باملئة بف�سل طلب ن�سط على ال�سيارات  مرتفعا 

واالأجهزة املنزلية.
التوقعات  متو�سط  تفوق  الزيادة  اأن  البيانات  وتظهر 
ل��ن��م��و ق����دره 0.2 ب��امل��ئ��ة وت��ن��ط��وي ع��ل��ى ت��ع��اف من 
الربع  يف  باملئة   0.2 ن�سبته  بلغت  م��ع��دل  انخفا�س 
االأول.وخ�سم الطلب اخلارجي، اأو ال�سادرات منقو�سا 
منها الواردات، 0.1 نقطة مئوية من النمو، خمالفا 
يف  مئوية  نقطة   0.1 مب��ق��دار  ي�سهم  ب���اأن  التوقعات 

النمو.

و�شط عقوبات اإيران واأثر احلرب التجارية 

حتذير من »عا�سفة« قد ت�سرب اأ�سواق النفط

الذهب �سوب خام�س انخفا�س اأ�سبوعي 

اقت�ساد اليابان ينتع�س بف�سل اإنفاق ن�سط 

املركزي الرو�سي: تراجع الروبل بفعل 
العقوبات اأمر طبيعي 

•• مو�صكو-لندن-رويرتز:

اأ�سواق  اإن  ام�س  الدولية  الطاقة  وكالة  قالت 
النفط دخلت مرحلة ق�سرية من الهدوء لكن 
عا�سفة رمبا تقرب يف وقت الحق من العام 
اأمريكية  ع��ق��وب��ات  �ستخف�س  ح��ني  اجل����اري 

جديدة اإمدادات النفط االإيراين.
�سيا�سات  على  ت�سرف  ال��ت��ي  ال��وك��ال��ة،  وق��ال��ت 
الطاقة يف الدول ال�سناعية، يف تقرير �سهري 
“هدوء ال�سوق يف االآونة االأخرية، مع انح�سار 
التوترات ب�ساأن االإمدادات يف االأجل الق�سري، 
والراجع احلايل لالأ�سعار، والنمو املنخف�س 

للطلب رمبا ال ت�ستمر«.
دوالرا   80 ق����رب  ال��ن��ف��ط  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 
 2014 للربميل، وهو اأعلى م�ستوياتها منذ 
لكن  االإم�����دادات  نق�س  ب�����س��اأن  بفعل خم���اوف 
االأ����س���ع���ار ان��خ��ف�����س��ت يف االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رية 
بع�س  ليبيا  ف��ي��ه  ا���س��ت��ع��ادت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
اأنها  اإىل  وا�سنطن  واأ���س��ارت فيه  االإن��ت��اج  فاقد 

ق���د مت��ن��ح ب��ع�����س م�����س��ري ال��ن��ف��ط االإي�����راين 
العقوبات  من  اال�ستثناءات  بع�س  االآ�سيويني 

يف العام القادم.
ل��ك��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��ق��ول اإن��ه��ا م��ا زالت 
ال��ن��ف��ط االإي�����راين على  ت�سعى الإج��ب��ار زب��ائ��ن 

وقف امل�سريات متاما يف االأجل الطويل.
البلدان  منظمة  يف  منتج  اأك��رب  ثالث  واإي���ران 
يبلغ نحو  ب��اإن��ت��اج  )اأوب����ك(  للبرول  امل�����س��درة 
اأربعة ماليني برميل يوميا اأو ما يعادل اأربعة 

باملئة من االإنتاج العاملي.
وقال الوكالة “مع �سريان العقوبات النفطية 
االإنتاج  اإي��ران، رمبا بجانب م�سكالت يف  على 
يف اأماكن اأخرى، فاإن احلفاظ على االإمدادات 
الكثري  على  ينطوي  اأم��را  يكون  العاملية رمبا 
من التحديات وقد ياأتي على ح�ساب احلفاظ 
الطاقة  فائ�س  م��ن  منا�سب  احتياطي  على 

االإنتاجية«.
وتعهدت ال�سعودية بالتدخل ملنع اأي نق�س يف 

املعرو�س.

وتنتج اململكة حاليا نحو 10.4 مليون برميل 
ما  اإىل  االإنتاج  زي��ادة  نظريا  وباإمكانها  يوميا 

يزيد عن 12 مليون برميل يوميا.
ل���ك���ن ت���ل���ك اخل����ط����وة ����س���ت���رك ال����ع����امل دون 
اح��ت��ي��اط��ي ط���اق���ة اإن���ت���اج���ي���ة ل��ل��ت�����س��دي الأي 
تعطيالت حمتملة لالإمدادات يف دول منتجة 

مثل ليبيا وفنزويال ونيجرييا.
وقالت وكالة الطاقة ومقرها باري�س “لذلك، 
اأق��ل ه���دوءاً يف  ق��د تبدو  ال�سوق  ف��اإن توقعات 

ذلك الوقت باملقارنة مع و�سعها اليوم«.
وب��ج��ان��ب امل��خ��اوف ب�����س��اأن االإم������دادات، تتلقى 
اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ال��دع��م م��ن ق���وة من��و الطلب 
وم��ف��اج��ئ يف  ارت��ف��ع على نحو متكرر  وال���ذي 
ال�����س��ن��وات االأخ������رية ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن تعايف 

االأ�سعار.
توقعاتها  على  الدولية  الطاقة  وكالة  واأبقت 
دون   2018 لعام  النفط  على  الطلب  لنمو 
لكنها  يوميا  برميل  مليون   1.4 عند  تغيري 
 110 ن��ح��و   2019 ل���ع���ام  ت��وق��ع��ات��ه��ا  زادت 

اآالف برميل يوميا اإىل 1.49 مليون برميل 
يوميا.

النزاع  اإىل  اإ����س���ارة  ال��ط��اق��ة يف  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
امل��ت��ح��دة وال�سني  ال����والي����ات  ب���ني  ال���ت���ج���اري 
اأن  وه����و  االع���ت���ب���ار  يف  ل��ل��و���س��ع  اآخ����ر  “عامل 
اإىل  التجارية رمبا تت�ساعد وتوؤدي  التوترات 
منو اقت�سادي اأبطاأ، ويف املقابل طلب اأقل على 

النفط«.
ام�س  النفط  اأ�سعار  ا�ستقرت  بينما  ذلك  ياأتي 
حيث عادلت املخاوف من نزاع جتاري عاملي قد 
الوقود  والطلب على  االقت�سادي  النمو  يكبح 
اإيران التي من  اأثر العقوبات االأمريكية على 

املنتظر اأن توؤدي اإىل �سح يف املعرو�س.
جرينت�س  بتوقيت   1120 ال�ساعة  وبحلول 
 20 مرتفعا  برنت  العاملي  القيا�س  خ��ام  ك��ان 
وزاد  ل��ل��ربم��ي��ل.  دوالر   72.27 ع��ن��د  ���س��ن��ت��ا 
 66.91 اإىل  �سنتات  ع�سرة  االأمريكي  اخل��ام 

دوالر للربميل.
بي.يف.ام  ل��دى  املحلل  برينوك  �ستيفن  وق��ال 
اأويل اأ�سو�سيت�س لل�سم�سرة يف لندن “املعنويات 
جتاريا  نزاعا  اأن  من  امل��خ��اوف  بني  حما�سرة 
النفط  على  بالطلب  �سي�سر  �سينيا  اأمريكيا 

ونق�س و�سيك يف املعرو�س االإيراين.«
بظاللها  املت�ساعدة  التجارية  النزاعات  تلقي 
على توقعات النمو االقت�سادي وتدفع الدوالر، 
عملة تداول النفط عامليا، لل�سعود مما يرفع 
تكلفة اخلام للم�ستهلكني م�ستخدمي العمالت 

االأخرى.
وت�سهد اقت�سادات نا�سئة رئي�سية مثل ال�سني 

والهند وتركيا تراجعا حادا يف عمالتها.
وقال هاري �سيلينجوريان مدير ا�سراتيجية 
الفرن�سي  باريبا  ب��ي.ان.ب��ي  بنك  لدى  النفط 
الذي  العاملي  النفط  منتدى  خ��الل  لندن  يف 
ال�سلع  ���س��اأن  �ساأنه  “النفط،  روي���رز  تنظمه 

االأولية االأخرى، يتجاوب مع قوة الدوالر.«
ويتجه برنت لالنخفا�س نحو اثنني باملئة على 
م��دار االأ�سبوع يف حني يبدو اخل��ام االأمريكي 

اخلفيف ب�سدد خ�سارة حوايل ثالثة باملئة.

•• �صيول-اأ ف ب:

من  كميات  ا�ستوردت  جنوبية  كورية  �سركات  ث��الث  اأن  ام�س  �سيول  اأعلنت 
الفحم واحلديد من كوريا ال�سمالية يف انتهاك كما يبدو للعقوبات الدولية 

املفرو�سة على بيونغ يانغ يف اغ�سط�س 2017.
األف   35 اأكر من  اأن  اإدارة اجلمارك الكورية اجلنوبية  واأو�سح م�سوؤول يف 
طن من الفحم واحلديد الكوري ال�سمايل ا�ستوردت اىل اجلنوب عرب رو�سيا 

بني ابريل واكتوبر 2017.
واإىل جانب خرق القانون الكوري اجلنوبي فان بع�س ال�سحنات تنتهك كما 
يبدو قرارات االمم املتحدة. فقد حذرت اإدارة اجلمارك من اأن “كل �سفينة 
ي�ستبه يف اأنها انتهكت العقوبات املفرو�سة من قبل االأمم املتحدة �سيتم منعها 

من االبحار وحظر دخولها اىل املوانئ الكورية اجلنوبية«.
واأفادت اجلمارك يف بيان ن�سر يف ختام حتقيق ا�ستمر ع�سرة اأ�سهر اأن حمولة 
رو�سية  اأن��ه��ا  على  م�سدرها  تعديل  مت  حيث  رو�سيا  اإىل  اأوال  نقلت  الفحم 
�سفن متوجهة اىل كوريا  اأن يتم حتميلها على  م��زورة قبل  بوا�سطة وثائق 
اجلنوبية.ويف حالة ثانية، مت نقل الفحم امل�ستورد من كوريا ال�سمالية اىل 
ال��ذي ال  الكوك  انه فحم  الرو�سي حيث جرى متويهه على  مرفاأ خومل�سك 
يتطلب �سهادات من�ساأ” قبل حتميله على �سفن متجهة اىل كوريا اجلنوبية.

و�ستبلغ  اج��رام��ي��ة  خم��ال��ف��ات  �سبع  ح���ددت  “اجلمارك  ان  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 
ال�سلطات الق�سائية بحاالت ثالثة اأفراد وثالث �سركات لكي تطلب توجيه 

التهم اليهم«.
واأ�ساف “من ال�سروري االخذ باالعتبار تواريخ �سدور قرارات االمم املتحدة 

لتحديد ما اإذا كانت هذه االن�سطة تعترب انتهاكات«.
اأ�سبوع على ن�سر تقرير  ياأتي االعالن عن انتهاكات حمتملة للعقوبات بعد 
الفحم  ت�سدير  موا�سلة  ع��رب  مبخالفتها  ال�سمال  يتهم  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
واحلديد وب�سائع اأخرى كورية �سمالية درت ماليني ال��دوالرات على نظام 
جمل�س  اعتمد  املا�سية  اون.وال�����س��ن��ة  جونغ  كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم 
االمن الدويل �سل�سلة قرارات حلظر �سادرات املواد االولية الكورية ال�سمالية 
ال�سعبة فيما يوا�سل  ال��ع��م��الت  م��ن  امل��ع��زول  ال��ن��ظ��ام  م����وارد  ق��ط��ع  ب��ه��دف 
براجمه لالأ�سلحة النووية.ووا�سلت كوريا ال�سمالية احل�سول على عائدات 
من �سادراتها غري امل�سروعة وخ�سو�سا احلديد وال�سلب اىل ال�سني والهند 
اكتوبر  االول  ت�سرين  دوالر من  14 مليون  در عليها نحو  ما  اخ��رى  ودول 

حتى اآذار مار�س املا�سي.

وك�سفت اجلمارك الكورية اجلنوبية اي�سا عن جتارة �سبائك حديد من قبل 
ا�سخا�س م�ستبه بهم اىل �سار كوري جنوبي عرب �سركة واجهة يوجد مقرها 
يف هونغ كونغ. ومت الدفع لالأ�سخا�س امل�ستبه بهم عرب الفحم ولي�س نقدا 

لدورهم يف م�ساعدة النظام املعزول بت�سدير منتجاته.
وي�سود هدوء ملحوظ يف �سبه اجلزيرة الكورية منذ مطلع ال�سنة اثر لقاءين 
عقدا بني الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي ان والزعيم الكوري ال�سمايل 
والقمة التاريخية اي�سا بني الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ 
اون يف �سنغافورة.وخالل تلك القمة، تعهد كيم بالعمل من اأجل اخالء �سبه 
عدة  ام��ام  املجال  فتحت  �سيغة  يف  النووية،  االأ�سلحة  من  الكورية  اجلزيرة 
تف�سريات متفاوتة.لكن بيونغ يانغ مل تقم باأي اإجراء موؤكد ونددت باملطالب 

“االأحادية اجلانب” من قبل الواليات املتحدة واأ�ساليبها.

•• مو�صكو-رويرتز:

قال البنك املركزي الرو�سي ام�س اإنه قد يعدل اأحجام 
تقلبات  من  للحد  اليومية  االأجنبية  العملة  م�سريات 
ال�����س��وق وو���س��ف ال��راج��ع ال�����س��ري��ع ل��ل��روب��ل اإىل اأدنى 
لالأنباء  “رد فعل طبيعي”  باأنه  اأ�سهر  م�ستوى يف عدة 

التي حتدثت عن عقوبات اأمريكية.
لدرء  ال��الزم��ة  االأدوات  لديه  اإن  امل��رك��زي  البنك  وق��ال 

اأن فرات مماثلة  املايل م�سيفا  اأي تهديد لال�ستقرار 
�سهدت تقلبات اأ�سد للروبل من قبل لكن تبني اأنها كانت 

ق�سرية االأجل.
واأظهرت بيانات البنك املركزي ام�س اأنه ا�سرى عملة 
مليون   125.84( روب���ل  مليار   8.4 بقيمة  اأجنبية 
يوم لالنخفا�س  اأول  وهو  املا�سي،  االأربعاء  يوم  دوالر( 
ال�سريع للروبل، مقارنة مع 16.7 مليار روبل يف اليوم 

ال�سابق.

�سركات كورية جنوبية متهمة بانتهاك العقوبات على كوريا ال�سمالية 

•• لندن-رويرتز:

ت�سارع منو االقت�ساد الربيطاين يف الربع الثاين من العام بعد 
يونيو  يف  ال��زخ��م  فقد  لكنه   2018 اأوائ����ل  ح��اد  �ستوي  ت��ب��اط��وؤ 
االحتاد  عن  االنف�سال  قبل  املتذبذب  اأداءه  ي��ربز  مما  ح��زي��ران، 
االأوروبي بعد ما يقل عن ثمانية اأ�سهر.وقال مكتب االإح�ساءات 
اأبريل  بني  باملئة   0.4 زاد  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإن  الوطنية 

ا�ستطالع  يف  التوقعات  مع  ين�سجم  مبا  حزيران  ويونيو  ني�سان 
اأجرته رويرز الآراء االقت�ساديني.وت�سارع معدل النمو ال�سنوي 
الثاين  ال��رب��ع  يف  باملئة   1.3 اإىل  طفيف  نحو  على  لالقت�ساد 
�سنوات  �ست  نحو  يف  م�ستوى  اأدن���ى  ع��ن  فح�سب  قليال  مبتعدا 
البالغ 1.2 باملئة والذي �سجله يف بداية العام.وتباطاأ االقت�ساد 
الربيطاين بعد الت�سويت يف 2016 ل�سالح اخلروج من االحتاد 
اأ�سعف مقارنة  النمو بوترية  اأن يوا�سل  املتوقع  االأوروب��ي ومن 

مع معظم اقت�سادات الدول املتقدمة مع اقراب موعد اخلروج 
اإن  االإح�ساءات  2019.وقال مكتب  اآذار  من االحت��اد يف مار�س 
االقت�ساد تلقى الدعم يف الربع الثاين من تعايف مبيعات التجزئة 

وقطاع البناء.
واأ�ساف اأنه يف يونيو حزيران وحده، منا االقت�ساد 0.1 باملئة بعد 
زيادة ن�سبتها 0.3 باملئة يف مايو اأيار، وهو ما يقل عن التوقعات 

يف ا�ستطالع رويرز والتي اأ�سارت اإىل زيادة 0.2 باملئة.

اقت�ساد بريطانيا ينمو بوترية �سريعة  

•• الرباط-اأ ف ب:

خل�س تقرير ر�سمي يف املغرب اإىل اأن �سريحة 
كبرية من ال�سباب املغربي بقيت “على هام�س 
النمو االقت�سادي”، منبها اإىل ارتفاع موؤ�سرات 
ال��ب��ط��ال��ة وال���ت�������س���ّرب امل���در����س���ي و����س���ط هذه 
البالد.واأو�سح  �سكان  ثلث  ت�سكل  التي  الفئة 
التقرير الذي �سدر هذا االأ�سبوع عن املجل�س 
ال�سباب  غالبية  اأن  واالجتماعي  االقت�سادي 
15 و34 �سنة  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����راوح  ال��ت��ي 
االقت�سادي”،  النمو  “هام�س  على  ي��وج��دون 

الثقة  من�سوب  “نق�س  على  ال�����س��وء  م�سلطا 
واخلدمات  ال�سيا�سات  اإزاء  اال�ستياء  وم�ساعر 

العمومية” لدى جزء كبري منهم.
وقال اإن 82 باملئة منهم ال ميار�سون اأي ن�ساط، 
اأن�سطة  وق��ت��ه��م يف  م��ن  ب��امل��ئ��ة   72 وي��ق�����س��ون 
ال  بينما  االجتماعي”،  للرفاه  منتجة  “غري 
يح�سل 75 باملئة من هذه الفئة على تغطية 
ا�سطرابات  م���ن  خ��م�����س��ه��م  وي���ع���اين  ���س��ح��ي��ة، 
عن  االنقطاع  معدل  ارتفاع  اإىل  نف�سية.ونبه 
البطالة  معدل  ي�سل  فيما  و�سطهم،  الدرا�سة 
ال�سباب  “اأغلب  اأن  مو�سحا  ب��امل��ئ��ة،   20 اىل 

ويف  املنظم”  بالقطاع غري  يعملون  امل�ستغلني 
مهن تت�سم باله�سا�سة وباأجور زهيدة. 

واأ�سار اإىل اأن البطالة تطال ال�سابات اأكر من 
ال�سبان.

االجتماعية  احلركات  ال�سباب  عن�سر  وت�سدر 
مغربية  مناطق  �سهدتها  ال��ت��ي  االحتجاجية 
خمتلفة يف االآونة االأخرية �سد تدهور االأو�ساع 
لكن  ق�سائية.  مبالحقات  وانتهت  املعي�سية، 
يف  اإمن��ائ��ي��ة  م�ساريع  اأي�سا  اأطلقت  ال�سلطات 
ودعا  االحتجاجات.  ه��ذه  ال�ستيعاب  حم��اول��ة 
العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س يف خطاب 

“اإعادة  اإىل  احلكومة  يوليو  نهاية  يف  العر�س 
وال�سيا�سات  للربامج  وعميقة  �ساملة  هيكلة 
ال������دع������م واحل����م����اي����ة  ال����وط����ن����ي����ة يف جم�������ال 

االجتماعية«.
واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�س  تقرير  ودعا 
اإىل اإطالق “مبادرة وطنية مندجمة” ل�سالح 
بني  حقيقية  ثقة  “اأزمة  م�سجال  الفئة،  هذه 
تتعدى  وال  ال�سيا�سية”.  واملوؤ�س�سات  ال�سباب 
ن�سبة املنخرطني يف االأحزاب والنقابات واحد 

يف املئة من ال�سباب، بح�سب التقرير.
على  منهم  متزايد”  “عدد  يقبل  املقابل،  يف 
االأمل  خيبة  ع��ن  تعبريا  يعد  م��ا  اجل��م��ع��ي��ات، 
بالعمل ال�سيا�سي املبا�سر وقدرته على حتقيق 
اأهمية  ال��ت��ق��ري��ر ع��ن��د  ف��ع��ل��ي.وت��وق��ف  ت��غ��ي��ري 
االن��رن��ت وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
اأ�سماه  م��ا  اإىل  م�سريا  ال�����س��ب��اب،  وع��ي  تكوين 
باالأنرنت  املرتبط  ال�سباب  بني  رقمية  فجوة 
وولد  ال�سيا�سية”.  النخبة  �سيما  ال  والبقية، 
االنرنت  و�سول  بعد  املغاربة  من  باملئة   46
اإىل اململكة يف 1993، ويرتبط اأكر من ثلثي 

االأ�سر بال�سبكة العنكبوتية.
وح����ذر ال��ت��ق��ري��ر م���ن اأن ه����ذا االن���ف���ت���اح غري 
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  االإن���رن���ت  ع��ل��ى  امل���ح���دود 
لينهلوا  ع��ر���س��ة  ال�����س��ب��اب  يجعل  االج��ت��م��اع��ي 
املر�سومة  احل��دود  تتجاوز  قيم  منظومة  من 
هذا  يف  املجال.و�سجل  اأو  العائلي  النطاق  يف 
ال��ت��دي��ن يف �سفوف  ت��ن��ام��ي ظ���اه���رة  ال�����س��ي��اق 
ال�سباب مقارنة مع اجليل  اجليل احلايل من 
ال�سابق، وانكفاء فئة منهم داخل دائرة التدين 
ال��غ��رب، مع  م��ن  امل�ستوحاة  راف�����س��ة احل��داث��ة 
اإىل تطرف  االنكفاء  هذا  التحذير من حتول 

ديني لدى البع�س.

تقرير: غالبية ال�سباب املغربي مل ت�ستفد من النمو االقت�سادي
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املال والأعمال

•• دبي – د.حممود علياء

اأعلن بنك دبي التجاري عن اإطالق 
تطبيقه امل�سريف اجلديد للهواتف 
جديدة  مب����زاي����ا  امل����ع����زز  ال���ذك���ي���ة 
اخلدمات  باأحدث  عمالئه  لتزويد 
امل�سممة  ال���رق���م���ي���ة  امل�������س���رف���ي���ة 
مل�ساعدتهم يف اإدارة �سوؤونهم املالية 

وحتقيق اأهدافهم املالية.
يتميز التطبيق اجلديد بت�سميمه 
ال��ف��ري��د ال����ذي ي��ج��م��ع ب���ني جمال 
اال�ستخدام،  و���س��ه��ول��ة  الت�سميم 
ح��ي��ث ي��وف��ر جم��م��وع��ة م��ن املزايا 
امل��ب��ت��ك��رة ك��اإم��ك��ان��ي��ة ت��ق��دمي طلب 
احل���������س����ول ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
يف  مب��ا  امل�سرفية  البنك  منتجات 
ذلك احل�سابات وبطاقات االئتمان 
وال���ودائ���ع، واإم��ك��ان��ي��ة االإب����الغ عن 
واإي����ق����اف ال��ب��ط��اق��ات امل���ف���ق���ودة اأو 

واالطالع  ف��وري،  ب�سكل  امل�سروقة 
بها،  والتحكم  النفقات  كافة  على 
الهوية  بطاقة  تفا�سيل  وحت��دي��ث 
كما  ب�سيطة.  بخطوات  االإماراتية 
ب��اإم��ك��ان ال��ع��م��الء احل�����س��ول على 
والذي  ذك��ي��ة  واإ���س��ع��ارات  تنبيهات 
يعزز التجربة امل�سرفية مبا يالئم 
متطلبات احلياة الع�سرية. االأكر 
من هذا ان التطبيق يقدم برنامج 
العمالء  مينح  وال��ذي  جديد  والء 
خ�����س��وم��ات ح�����س��ري��ة يف اأك����ر من 
م�ستخدمي  جلميع  متجر   500

التطبيق امل�سريف للبنك.
التطبيق  اإط�������الق  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً 
الدكتور  ق����ال  اجل���دي���د،  امل�����س��ريف 
الرئي�س  ل����ي����ن����در،  ف�������ان  ب����رين����د 
التجاري:  دب���ي  ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
متا�سياً  مع روؤية البنك يف ت�سخري 
خلدمة  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

التطبيق  اإط��الق  ي�سرنا  عمالئنا، 
ل��ل��ب��ن��ك، والذي  امل�����س��ريف اجل��دي��د 
مت ت�����س��م��ي��م��ه ب��ا���س��ت��خ��دام اأح����دث 
املمار�سات لنقدم  التقنيات واأف�سل 
لعمالئنا جتربة م�سرفية ب�سيطة، 
نعمل  بب�ساطة  اإن��ن��ا  واآم��ن��ة.  �سهلة 
التطورات  اأح������دث  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
امل�سرف  م�ستقبل  لتقدمي  التقنية 

اليوم.
التطبيق  على  تعليقه  معر�س  ويف 
امل�سريف اجلديد للبنك، قال اأميت 
ال��ع��ام ملجموعة  امل��دي��ر  م��ال��ه��وت��را، 
اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ل���الأف���راد يف 
بنك  يف  “اإننا  التجاري:  دب��ي  بنك 
راحة عمالئنا  ن�سع  التجاري  دبي 
�سدارة  يف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت��ل��ب��ي��ة 
با�ستمرار  ن�سعى  حيث  اأول��وي��ات��ن��ا، 
م�سرفية  جت��رب��ة  اأف�����س��ل  لتقدمي 
على  املتنامي  للطلب  ونظراً  لهم. 

الهواتف  عرب  امل�سرفية  خدماتنا 
تطبيقي  بدمج  قمنا  فقد  الذكية، 
 ،CBD NOWو  CBD
جديداَ  تطبيقاً  لعمالئنا  ل��ن��ق��دم 
مب����زاي����ا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت���ت���واف���ق مع 
اأف�سل  اأمن��اط حياتهم وتقدم لهم 

احللول امل�سرفية الرقمية. 
بنك  تطبيق  ح�سل  اإط��الق��ه،  منذ 
عديدة  ج��وائ��ز  على  التجاري  دب��ي 
والتي توؤكد ريادته يف هذا املجال. 
اأف�سل  بجائزة  التطبيق  ف��از  فقد 
موؤ�سر  ج��وائ��ز  م��ن  ك��ج��زء  تطبيق 
العمالء  خلدمة  املعيارية  املقارنة 
ايثو�س  ����س���رك���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  وال����ت����ي 
تكرمي  مت  كما  املتكاملة.  للحلول 
رقمي  بنك  اأف�سل  بجائزة  البنك 
اي�ست،  ميدل  بانكر  ج��وائ��ز  �سمن 
وفاز موؤخراً بجائزة البنك الرقمي 
التمويل  ابتكاراً من جملة  االأك��ر 

الدولية.
التطبيق  تنزيل  العمالء  وباإمكان 

اجل��دي��د جم��اًن��ا م��ن اب���ل ���س��ت��ور اأو 
جوجل بالي.

•• طوكيو-رويرتز:

املالية  ل���الأوراق  طوكيو  بور�سة  يف  نيكي  املوؤ�سر  انخف�س 
الأدنى م�ستوى يف �سهر عند االإغالق ام�س يف الوقت الذي 
اأن  بعد  املو�سالت  باأ�سباه  املرتبطة  االأ�سهم  فيه  تراجعت 
خف�س مورجان �ستانلي نظرته لقطاع الرقائق االأمريكي، 
الياباين  لل�سوق من منو االقت�ساد  دع��م  اأي  اأث��ر  ب��دد  مما 

الذي جاء اأف�سل من التوقعات.
عند  ليغلق  باملئة   1.3 القيا�سي  نيكي  املوؤ�سر  وانخف�س 
 12 اإغ��الق منذ  اأدن��ى م�ستوى  22298.08 نقطة وهو 
واحدا  الياباين  املوؤ�سر  انخف�س  اأ�سبوع  ويف  مت��وز.  يوليو 

باملئة.
بعد  االأ�سهم  بيع  ت�سارعت عمليات  التعامالت،  اأواخ��ر  ويف 
ال��ذي حتول فيه  ال��دوالر يف الوقت  ارتفع الني مقابل  اأن 

امل�ستثمرون اإىل االبتعاد عن املخاطرة.
وانخف�س الدوالر 0.1 باملئة اإىل 110.98 ين مراجعا 

ين   111.165 ال��ب��ال��غ  اجلل�سة  يف  م�ستوى  اأع��ل��ى  ع��ن 
اإل���ك���رون ل�سناعة  اأ���س��ه��م ط��وك��ي��و  ل��ل��دوالر.وان��خ��ف�����س��ت 
معدات الرقائق 3.6 باملئة وهبطت اأ�سهم اأدفانت�ست كورب 
4.9 باملئة و�سكرين هولدجنز 3.9 باملئة، فيما هوت اأ�سهم 

�سومكو ل�سناعة رقائق ال�سليكون 4.7 باملئة.
وب��ع��ي��دا ع��ن االأ���س��ه��م امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��رق��ائ��ق، ك��ان��ت �سركات 
ال���ت���اأم���ني وال�����س��ح��ن م���ن ب���ني االأ����س���ه���م اخل���ا����س���رة اليوم. 
3.3 باملئة  اأ�سهم داي-اإيت�سي اليف هولدجنز  وانخف�ست 

وميت�سوي اأو.اإ�س.كيه الينز 2.1 باملئة.
يف غ�سون ذلك، ارتفعت اأ�سهم فوجي فيلم هولدجنز 3.5 
باملئة بعد اأن قالت اإنها �ستعيد �سراء اأ�سهم لل�سركة بقيمة 
مئة مليار ين.واأظهرت بيانات اليوم منو اقت�ساد اليابان يف 
الربع الثاين من العام من انكما�س �سجله يف الربع ال�سابق، 

يف موؤ�سر على اأن زخم التعايف ما زال متوفرا.
اإىل  باملئة   1.2 نطاقا  االأو���س��ع  توبك�س  املوؤ�سر  وانخف�س 

1720.16 نقطة.

بنك دبي التجاري يطلق تطبيقه 
امل�سريف اجلديد للهواتف الذكية

نيكي يف اأدنى م�ستوى ب�سغط »القيادية«

•• برلني-اأ ف ب:

تواجه “راين اير” ثاين اأكرب خطوط جوية يف اأوروبا 
يف  لطياريها  اأول  اإ���س��راب  مع  جديدة  اإ�سرابات  ام�س 
ال�سركة  �سيا�سة  على  احتجاجا  اأوروب��ي��ة  دول  خم�س 
فرة  اأوج  يف  ال��ت��ح��رك  ب��ال��ت��وظ��ي��ف.وه��ذا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وال�سويد  وبلجيكا  اأملانيا  ي�سمل  ال�سيفية  االإج����ازات 
األف   55 من  اأك��ر  على  و�سيوؤثر  وهولندا،  واإيرلندا 
يف  األ��ف��ا   42 منها  رح��ل��ة   400 اإل��غ��اء  ب�سبب  م�سافر 

اأملانيا.

واأو���س��ح��ت ال�����س��رك��ة ال��ت��ي ت�����س��ري رح����الت منخف�سة 
الكلفة يف اوروبا اأن %85 من رحالتها �سيتم تاأمينها، 
400 األف راكب. وقالت  اأي اأكر من األفني و�ستنقل 
ال�سركة اإن غالبية الزبائن املتاأثرين باالإ�سراب وزعوا 

على رحالت اأخرى.
�سارك  بلجيكا،  يف  لل�سركة  االأه��م  �سارلوروا،  مطار  يف 
20 طيارا من راي��ن اير يف حترك احتجاجي ورفعوا 
احرمونا.  اأو  اي��ر  راي���ن  اإ���س��راب  عليها  كتب  الف��ت��ات 

وحترك مماثل مقرر يف مطار فرانكفورت االأملاين.
�سنويا ب130  زبائنها  يقدر عدد  التي  ال�سركة  قالت 

مليونا اإن االإ�سراب غري مفيد لكنها �سهدت يف االأ�سهر 
يف  موظفيها  فئات  كافة  اإىل  النقمة  تو�سع  االأخ���رية 

اأوروبا.
جمال  يف  ال�����س��رك��ة  �سيا�سة  ال��ن��ق��اب��ات  تنتقد  ع��م��وم��ا 
اير  راي��ن  وترف�س  ه�سة  لعقود  واعتمادها  التوظيف 
هذه االتهامات موؤكدة اأن رواتب موظفيها اأف�سل من 

ال�سركات املناف�سة.
االأملانية  نقابة فرياينيغونغ كوكبيت  وقال م�سوؤول يف 
اأنغولف �سوماخر لقناة “اأن تي يف” ام�س اجلمعة “ال 
نريد احلاق ال�سرر بال�سركة لكننا بحاجة اإىل تغيري 

املقاربة يف دبلن مقر “راين اير«.
بح�سب  ت�ستطيع  ع��ن��دم��ا  اي���ر  راي���ن  ���س��رك��ة  وت��ف��ر���س 
النقابيني عقود عمل ايرلندية اأكر مرونة للطواقم 
اأخ����رى.  اوروب���ي���ة  ي��ع��ي�����س��ون يف دول  ك���ان���وا  واإن  ح��ت��ى 
من  االأك���رب  الق�سم  اأن  ال�سركة  ت��وؤك��د  ذل��ك  ول��ت��ربي��ر 

العمل يتم على منت طائرات م�سجلة يف اإيرلندا.
اأرب���اح يف  م��ع  كبريا  �سهدت من��وا  التي  ال�سركة  وه��ذه 
باأن  تتباهى  ي��ورو  مليار   1،25 ع��ن  �ستزيد   2018

“تكاليفها اأقل بكثري لكل راكب من مناف�ساتها«.
“فريينيغونغ  االآخر يف  امل�سوؤول  �سميت  وقال جاني�س 
كوكبيت” ان “راين اير تبيع بطاقات �سفر ب39 يورو 
وجتني ربحا... من الوا�سح اأن املوظفني هم من يدفع 

الثمن«.
املوظفني  وتثبيت  ال��روات��ب  برفع  النقابات  وتطالب 
ال���ذي يقيم فيه  ال��ب��دي  ب��ع��ق��ود ع��م��ل يف  اأو  امل��وق��ت��ني 
ا�ستبعدت  اير”  “راين  اأن  يوؤكدون  لكنهم  الطيارون. 

اأي زيادة يف النفقات.
اأملانيا ووعدت  اإنها تقدمت تنازالت يف  وتقول ال�سركة 
بتثبيت كل الطيارين بحلول نهاية ال�سنة واأن جميعهم 

ح�سلوا على زيادة بن�سبة %20 مطلع العام.
اجل���ب���ه���ة االأخ��������رى ال���ت���ي ���س��ت��واج��ه��ه��ا ال�������س���رك���ة هي 
التعوي�سات. ونهاية اغ�سط�س تنوي جمعية م�ستهلكني 
بلجيكية تي�ست اأ�سا رفع �سكوى ق�سائية ب�سبب رف�س 

راين اير تعوي�س امل�سافرين.
ا�ستثنائية  بظروف  تتذرع  ال�سركة  اإن  بيان  يف  وقالت 
ق��ال��ت بو�سوح  االأوروب���ي���ة  ال��ع��دل  يف ح��ني ان حمكمة 
لتعوي�س  �سببا  ي�سكل  ال  لل�سركة  داخليا  اإ���س��راب��ا  اإن 

امل�سافرين.
اإ�سراب  اأول  اإىل  اأدت  اي��ر  راي���ن  ط��واق��م  نقمة  وك��ان��ت 
اأوروب������ي ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و ع��ن��دم��ا حت��رك��ت ال��ط��واق��م يف 
 600 واألغيت  وبلجيكا.  والربتغال  واإيطاليا  اإ�سبانيا 

رحلة وتاأثر مئة األف م�سافر.
ن�سبت التوترات االجتماعية يف �سبتمرب 2017 عندما 
الطيارين  اأوق��ات عمل  اأدت م�سكلة خطرية يف تنظيم 
اإىل اإلغاء 20 األف رحلة. واأرغمت هذه االأزمة راين اير 
اإىل االعراف بالنقابات وهذا ما رف�سته على الدوام.

وتلقى امل�سربون دعم االحتاد االأوروبي للنقابات الذي 
ي�سم ت�سعني منظمة وطنية وع�سرة احتادات اوروبية.

واأمينها العام بير �سريير اأعرب ام�س االأول اخلمي�س 
ع���ن االأم�����ل يف م�����س��اع��ف��ة االإ����س���راب���ات ع���رب احل����دود 
 : االأوروب�����ي  امل�ستوى  على  ن��ري��ده  “ما  اإىل  للتو�سل 

مفاو�سات حول ظروف العمل ومعايري دنيا«.

اإ�سراب الطيارين لدى “راين اير” يف خم�س دول اأوروبية 

الهند تعزز الوقود احليوي خلف�س واردات النفط 
•• نيودلهي-رويرتز:

قال رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
ام�س اإن بالده تهدف اإىل زيادة ا�ستخدام 
وارداتها  فاتورة  خلف�س  احليوي  الوقود 
روبية  م���ل���ي���ار   120 ب��ق��ي��م��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
 2022 ب��ح��ل��ول  دوالر(  م��ل��ي��ار   1.74(

وتقلي�س انبعاثات الكربون.
وم�ستهلك  م�����س��ت��ورد  اأك����رب  ث��ال��ث  ال��ه��ن��د 
ل��ل��ن��ف��ط يف ال���ع���امل وت�����س��ت��ورد ن��ح��و 80 
لكنها  النفطية،  احتياجاتها  م��ن  ب��امل��ئ��ة 

تبني تدريجيا قدرات لزيادة اإنتاجها من 
الوقود احليوي.

لت�سييد  تخطط  ال��ه��ن��د  اإن  م���ودي  وق���ال 
12 م�سفاة للوقود احليوي بتكلفة 100 
مليار روبية الإنتاج الوقود من مواد مثل 
ال�سلبة  وال��ن��ف��اي��ات  املحا�سيل  خم��ل��ف��ات 

للمدن.
“الوقود  بنيودلهي  منا�سبة  خ��الل  وق��ال 
خف�س  يف  ي�����س��اع��د  اأن  مي���ك���ن  احل����ي����وي 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى ا���س��ت��رياد ال��ن��ف��ط اخل���ام. 
وتوليد  اأن��ظ��ف  بيئة  يف  ي�ساهم  اأن  ميكن 

والعاملني  للمزارعني  الدخل  من  مزيد 
يف املناطق الريفية«.

ال��وق��ود احليوي  بناء م�سايف  اأن  واأ���س��اف 
جديدة،  عمل  فر�سة  األ��ف   150 �سيوفر 
لكنه مل يف�سح عن االإطار الزمني لبنائها 

وت�سغيلها.
بوترية  الهند  يف  البنزين  ا�ستخدام  ينمو 
االأ�سر  م���ن  م���زي���د  اق���ت���ن���اء  م���ع  ���س��ري��ع��ة 
ب�سبب  ال��ن��اري��ة  وال����دراج����ات  ل��ل�����س��ي��ارات 
ارتفاع م�ستويات املعي�سة وانخفا�س تكلفة 

االئتمان.

اإيرادات ال�سياحة التون�سية تقفز اإىل الن�سف يف 2018
•• تون�س-وكاالت:

قفزت اإيرادات قطاع ال�سياحة قفزت بن�سبة 42 باملئة يف 
الفرة  مع  مقارنة   2018 من  االأوىل  ال�سبعة  االأ�سهر 
ذاتها من 2017 لت�سل اإىل 1.75 مليار دينار )554 

مليون دوالر(.
وزيرة  قالت  التون�سية،  بالعا�سمة  موؤمتر  يف  ومتحدثة 
ال�سياحة التون�سية �سلمى اللومي “بلغت عائدات الن�ساط 
اأول يناير  1750 مليون دينار يف الفرة من  ال�سياحي 
2018 لت�سجل  ي��ول��ي��و مت���وز   31 ال��ث��اين ح��ت��ى  ك��ان��ون 

عام  ال���ف���رة  ب��ن��ف�����س  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة   42 بن�سبة  ت���ط���ورا 
.»2017

اأول  “بلغ عدد زوار تون�س يف الفرة من  واأ�سافت قائلة 
نحو   2018 يوليو   31 غاية  اىل  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير 
مقارنة  باملئة   23 بزيادة  �سائح  األ��ف  و400  ماليني   4

بالفرة ذاتها من �سنة 2017«.
يف  لتون�س  ال��زائ��ري��ن  ال�سياح  ع��دد  اأن  ال��وزي��رة  وتوقعت 
 7 من  اأك��ر  مقابل  �سائح  ماليني   8 �سيتجاوز   2018
�سائح يف  6 ماليني  واأق��ل من   2017 �سائح يف  ماليني 

.2016

اأردوغان يتعهد مبواجهة الهجمات االقت�شادية 

ا�سطرابات تركيا تع�سف باليورو مع بحث 
امل�ستثمرين عن االأمان 

•• لندن-رويرتز:

هوى اليورو اإىل اأقل م�ستوياته يف اأكر من عام 
االأوروبي  امل��رك��زي  البنك  ب��اأن  تقرير  بعد  ام�س 
يزداد قلقا حيال انك�ساف البنوك على االنحدار 

احلاد يف اللرية الركية.
واأث���ار ت��ه��اوي ال��ل��رية، الناجم ع��ن ن��زاع متفاقم 
االقت�ساد  اإزاء  وخم���اوف  املتحدة  ال��والي��ات  م��ع 
االأ�سواق.  ب�ستى  ال�سدمة  من  موجات  الركي، 
وت���داف���ع امل�����س��ت��ث��م��رون ال��ق��ل��ق��ون ع��ل��ى امل����الذات 
ال�سوي�سري  وال��ف��رن��ك  وال���ني  ال����دوالر  االآم��ن��ة: 
وتخل�سوا من العمالت ذات املخاطر مثل عمالت 

االأ�سواق النا�سئة.
اأن قالت  ب��ع��د  ال���ي���ورو ���س��رب��ات ع��ن��ي��ف��ة  وت��ل��ق��ى 
�سحيفة فاينن�سال تاميز نقال عن م�سدرين اإن 
لدى البنك املركزي االأوروبي بواعث قلق حيال 
وانك�سافها  وفرن�سا  واإيطاليا  اإ�سبانيا  يف  بنوك 

على متاعب تركيا.
وقال املتعاملون اإن ذلك دفع اليورو لالنخفا�س 
م��ق��اب��ل ال����دوالر وع��م��الت اأخ����رى م��ث��ل الفرنك 

ال�سوي�سري.
واأج����ج ان���ح���دار ال��ل��رية ح��ال��ة ال��ق��ل��ق بخ�سو�س 
اإذا  امل�ستثمرين على تركيا وبخا�سة ما  انك�ساف 
كانت ال�سركات املثقلة بالديون �ست�ستطيع �سداد 

�سنوات  خالل  جمعتها  ال�سعبة  بالعملة  قرو�س 
من االقرا�س باليورو والدوالر.

�سو�سيتيه  ل����دى  امل��ح��ل��ل  ج��وك��ي�����س  ك��ي��ت  وق�����ال 
اأزمة  على  تركيا  رد  تنتظر  “االأ�سواق  ج���رنال 
���س��وق ال�����س��رف االأج��ن��ب��ي، وت��اأم��ل يف م��زي��د من 
املبادرات  عن  ف�سال  املوثوقة  النقدية  ال�سيا�سة 

الدبلوما�سية.«
واأ�ساف “كلما طال انتظار ال�سوق، زادت اإمكانية 
االأ�سواق  اأ���س��ول  اإىل  لي�س  االأزم���ة،  نطاق  ات�ساع 
النا�سئة فح�سب بل اإىل االأ�سواق املتقدمة اأي�سا. 
الفرنك ال�سوي�سري والني والدوالر هي العمالت 

‘االآمنة’ الوحيدة يف املدى الق�سري جدا.«
دوالر   1.1432 اإىل  باملئة   0.6 اليورو  وهبط 
واأمام  �سهرا.   13 يف  م�ستوياته  اأدن���ى  م�سجال 
ال��ني ن��زل ال��ي��ورو واح���دا باملئة اإىل اأق��ل �سعر يف 

�سهرين عند 126.79 ين.
مدار  على  باملئة  واح��د  نحو  منخف�س  وال��ي��ورو 
االأ�سبوع الأ�سباب منها تخوف امل�ستثمرين من اأن 
اإيطاليا ب�سدد فورة اإنفاق باهظة التكلفة وغري 

قابلة لال�ستمرار.
13 �سهرا  اأعلى م�ستوياته يف  وقفز الدوالر اإىل 
من  اأك���ر  م��وؤ���س��ره  لريتفع  ع��م��الت  �سلة  مقابل 
عند  ي�ستقر  اأن  قبل   96.172 اإىل  باملئة   0.6

حوايل 96.072.

وارت�����ف�����ع ك����ل م����ن ال������ني ال����ي����اب����اين وال���ف���رن���ك 
ال�سوي�سري و�سط اإقبال عليهما من امل�ستثمرين 
الباحثني عن االأمان يف ظل تقلبات ال�سوق. وزاد 
الفرنك اأكر من ن�سف باملئة مقابل اليورو اإىل 
1.1394 فرنك وهو اأقوى �سعر له منذ اأواخر 

مايو اأيار.
و���س��غ��ط ال���ت���داف���ع ع��ل��ى امل������الذات االآم���ن���ة على 
مثل  االأول��ي��ة  ال�سلع  بتجارة  املرتبطة  العمالت 
ال����دوالر اال���س��رايل ال���ذي ت��راج��ع واح���دا باملئة 
�سعر  اأق���ل  وه���و  اأم��ري��ك��ي  دوالر   0.7280 اإىل 
الكندي  ال���دوالري���ن  ع��ن  ف�سال  ���س��ه��را،   18 يف 
الركي  الرئي�س  تعهد  ذلك،  والنيوزيلندي.اىل 
اأردوغ��ان ام�س اجلمعة بالدفاع عن  رجب طيب 
اإن  وق��ال  اقت�سادية  هجمات  مواجهة  يف  ب��الده 
اأف�سل رد  االإن��ت��اج وال�����س��ادرات والتوظيف  زي��ادة 

على التحديات التي تواجهها البالد.
ومتحدثا اأمام ح�سود يف مدينة بايبورت ب�سمال 
�سرق البالد، قال اأردوغان اإن تركيا تواجه تقلبا 
ماليا م�سطنعا، لكن املتحم�سني الأ�سعار الفائدة 

واأ�سعار ال�سرف االأجنبي لن يفوزوا.
وتراجعت اللرية بعد تعليقات الرئي�س الركي.

جرينت�س،  بتوقيت   1218 ال�����س��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
اليوم  ع��ن  ب��امل��ئ��ة  ت�سعة  ال��ل��رية ح����وايل  ه��ب��ط��ت 

ال�سابق اإىل 6.08 لرية للدوالر.

ترامب ي�ساعف ر�سوم ال�سلب 
واالألومنيوم على تركيا 

•• وا�صنطن-رويرتز:

دونالد  االأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق����ال 
ترامب ام�س اإنه اأمر بزيادة الر�سوم 
على واردات من تركيا بحيث ت�سبح 
ر�سوم ا�سترياد االألومنيوم 20 باملئة 
ت�ساعد  م���ع  ب��امل��ئ��ة   50 وال�����س��ل��ب 
الع�سوين  البلدين  ب��ني  ال��ت��وت��رات 
احتجاز  ب�����س��ب��ب  االأط��ل�����س��ي  ب��ح��ل��ف 
ت���رك���ي���ا ل��ق�����س اأم���ري���ك���ي وخ���الف���ات 

دبلوما�سية اأخرى.
وقال ترامب يف تغريدة على توير 
“اأ�سدرت للتو اأمرا مب�ساعفة ر�سوم 
يتعلق  فيما  واالأل��وم��ن��ي��وم  ال�سلب 
بركيا يف الوقت الذي تراجع فيه 
تراجعا  ال��رك��ي��ة،  ال��ل��رية  عملتهم، 

�سريعا اأمام دوالرنا القوي جدا!«
واأ�ساف “ر�سوم االألومنيوم �ست�سبح 
باملئة.   50 وال�����س��ل��ب  ب��امل��ئ��ة   20
ع��الق��ات��ن��ا م���ع ت��رك��ي��ا ل��ي�����س��ت جيدة 

حاليا!«

مطار ال�سارقة يخ�س�س مواقف خا�سة للن�ساء
•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلن مطار ال�سارقة عن تخ�سي�س عدد من مواقف ال�سيارات للن�ساء بهدف 
تقدمي خدمات متمّيزة، تدخل ال�سعادة اإليهن، وتواكب تطلعاتهن، وت�سهل 

عليهن عملية البحث عن املواقف.
من  للن�ساء  خا�سة  مواقف  ال���وردي  باللون  اكت�ست  التي  امل��واق��ف  و�سملت 

املوظفني واملتعاملني وكذلك مواقف امل�سافرين. 
وت�سهم هذه اخلطوة التي جاءت بعد درا�سة ميدانية يف رفع م�ستوى ر�سا 
املتعاملني واجلمهور، وتقدمي خدمات عالية اجلودة تتما�سى مع توجهات 

وروؤية احلكومة الر�سيدة.
يذكر اأن هيئة مطار ال�سارقة تعمل على تنفيذ عمليات تطويرية �ساملة يف 

املطار ت�ستهدف تعزيز مكانته املحلية واالإقليمية والدولية.

اأ�سهم اأوروبا تهبط ب�سغوط البنوك
ميالنو-رويرز:

هبطت االأ�سهم االأوروبية يف �سباح ام�س يف الوقت الذي اأثرت فيه خماوف 
ب�ساأن انخفا�س اللرية الركية �سلبا على ال�سوق، مع وقوع البنوك االأكر 

انك�سافا على اأنقرة �سمن قائمة اأكرب االأ�سهم اخلا�سرة.
وانخف�ست اأ�سهم بي.اإن.بي باريبا الفرن�سي واأوين كريديت االإيطايل وبي.
فاينن�سال  �سحيفة  ن�سرت  اأن  بعد  باملئة  ثالثة  نحو  االإ�سباين  ب��ي.يف.اإي��ه 
تاميز تقريرا قالت فيه اإن البنك املركزي االأوروبي قلق اإزاء انك�سافه على 

تركيا يف �سوء انخفا�س اللرية الكبري.
املنخف�سة  القطاعات  البنوك  ت�سدرت  القطاعات،  معظم  تراجعت  وفيما 

ليراجع موؤ�سر القطاع 1.3 باملئة.
 600 �ستوك�س  املوؤ�سر  هبط  جرينت�س،  بتوقيت   0714 ال�ساعة  وبحلول 
االقت�ساديان  اخلبريان  كاي  وجيف  ريد  جيم  باملئة.وقال   0.5 االأوروب��ي 
لدى دويت�سه بنك يف مذكرة �سادرة �سباح ام�س “ما زالت هناك حتركات 

كبرية يف تركيا ورو�سيا متنع اجلميع من اال�ستمتاع بال�سيف«.
البوتا�س  لتعدين  االأملانية  كيه.+اإ�س  اأ�سهم  انخف�ست  اأخ��رى،  ناحية  من 

8.8 باملئة لتتذيل املوؤ�سر �ستوك�س جراء حتذير ب�ساأن االأرباح.
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اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1323  عمايل جزئي 
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم  عليه/1-انكريتيف  امل��دع��ي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  فرجي�س  املدعي/�سيجو  ان  مبا  االقامة 
املنعقدة بتاريخ 2018/4/5  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سيجو فرجي�س 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )74786( درهم وتذكرة عودة اىل 
وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر 
والزمتها امل�سروفات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/8601  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جمهول  الفنية  ل��الع��م��ال  احل��م��ر  1-ن���د   / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأق��ام عليك  اك��رب رحمت اهلل قد  املدعي / حممد  ان  حمل االق��ام��ة مبا 
 11000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000( دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
ال�سكوى:MB184629014AE  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/9/18 املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/469  ا�صتئناف مدين    

جمهول  الكعبي  �سلطان  �سقر  �سلطان   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
قد  ع��ب��داهلل  ح�سن  �سالح  /ح�سن  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
2016/1512 مدين  رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف 
املوافق  االح��د  ي��وم  لها جل�سه  ب���ت���اري���خ:2017/4/6 وح���ددت  جزئي 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/9/23
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

 يف  الدعوى 2017/2160  ا�صتئناف جتاري 
اىل اخل�����س��م امل���دخ���ل/1- ف����ادي حم��م��ود ���س��ه��اب ال��دي��ن 2- ناجي 
حممود �سهاب الدين جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /را�سد 
عبدالعزيز املخاوي قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
جل�سه  لها  وح��ددت   2017/11/18 بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/1830
بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/8/15 املوافق  االربعاء  يوم 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2583 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ليم   مولينا  البريت  فران�سي�س  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/االمارات جولد م.د.م.�س وميثله:جمال 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سنقيطي  حممد  ال�سيد  علي 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )80937( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/1680 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- اح��م��د ع��و���س ع��ب��دال��ق��ادر ع��ب��داهلل احلارثي  
حمود  �سيف  التنفيذ/خالد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
قد  ال�سميلي  البي�س  ح�سن  ���س��امل  وميثله:حنان  املعمري  ع��ب��داهلل 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )39321( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2551 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- اورينتالز داينمك �سوليو�سنز  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ريتو جويل دهارم بول جوبتا وميثله:حممود ح�سني علي احمد 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او خزينة املحكمة 1- حكمت  التنفيذ  به وق��دره )1297360( درهم اىل طالب 
عليهما  للمدعي  احل�سوري  ومبثابة  الثاين  عليه  للمدعي  ح�سوريا  املحكمة 
املوؤرخة:2011/5/15  التداعي  مو�سوع  االتفاقية  بف�سخ   -2 والثالث  االوىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  التعاقد  قبل  عليه  ك��ان  م��ا  اىل  احل���ال  واع����ادة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2659 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سدهم/1- خمترب االمارات ال�سناعي �س.ذ.م.م 2- �سيفا كر�ستان جوبالن 3- بيلندا ابيلون مانينجا�س  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/رامن ربيالى في�سوادا�س وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان 
به وق��دره )283316.50( درهم اىل  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
عليهما  املدعي  قبل  احل�سوري  مبثابة  االويل  قبل  ح�سوري  املحكمة  حكمت  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب 
التايل:   النحو  على  دره��م   )212.260( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  والثالث  الثاين 
دره��م وفائدة %9  ،  2-مبلغ )31567(  التام  ال�سداد  م����ن:2015/9/30 وحتى  دره��م وفائدة %9  1- مبلغ )31567( 
م��ن:2015/10/16 وحتى ال�سداد التام ، 3- مبلغ )31567( درهم وفائدة 9% م��ن:2015/10/31 وحتى ال�سداد التام 
، 4- مبلغ )31567( درهم وفائدة 9% من:2015/11/16 وحتى ال�سداد التام ،  5- مبلغ )31.567( درهم وفائدة %9 
من:2015/11/30 وحتى ال�سداد التام ، 6- مبلغ )27212( درهم وفائدة 9% من:2016/11/16 وحتى ال�سداد التام ، 
7- مبلغ )27213( درهم وفائدة 9% من:2016/1/30 وحتى ال�سداد التام ،  8- والزمتهم بامل�ساريف بالت�سامن والف 
درهم اتعاب املحاماةوعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
       اإعادة اإعالن  بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/1119  احوال نف�س م�صلمني
اىل املدعي عليه / 1- �سوهار بنت علي بن عمر با�سربين  جمهول حمل االقامة مبا 
يو�سف  وميثله:عبداهلل  املرزوقي  الهرنكي  حممد  علي  �سريف  علي  حمد  املدعي/  ان 
احمد انوهي ال نا�سر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها التطليق لل�سرر وا�سقاط 
�ساأن  يف  وتعديالته   2005 ل�سنة   28 رق��م  االحت���ادي  ال��ق��ان��ون  الح��ك��ام  وفقا  احل�سانة 
االحوال ال�سخ�سية مع الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق 2018/9/4  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )7( يف مبنى 
االحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود 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 االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/122  ا�صتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- املو�سيم للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- علي احمد 
كواي  مالتي   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  رخ�سان   علي 
�سيبينج ميدل اي�ست �س.ذ.م.م وميثله:عبدالعزيز عي�سى ح�سن عبداهلل 
العظب املطرو�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/748 
تظلم جتاري  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2018/9/5 ال�ساعة 
17.30 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�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/357  ا�صكالت جتارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2103/2018 جتاري  لوقف االجراءات التنفيذية

حممد  الو�سي  وميثله  الفال�سي  ح�سن  حممد  فوزي  االإعالن:م�ست�سكل:عبداهلل  طالب 
ح�سني الفال�سي/ب�سفته من ورثة املرحوم فوزي حممد ح�سن بن حمد الفال�سي - 

ورثة  من  الفال�سي/ب�سفته  حمد  بن  ح�سن  حممد  �سده:1  اعالنه:امل�ست�سكل  املطلوب 
املرحوم فوزي حممد ح�سن بن حمد الفال�سي 2- فاطمة ب�سيت خليفة/ب�سفتها من ورثة 

املرحوم فوزي حممد ح�سن بن حمد الفال�سي ، جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االعالن : - 

نعلنكم ب��ان��ه ق��د حت���ددت جل�سة ي��وم االرب��ع��اء امل����واف����ق:2018/8/15 ال�����س��اع��ة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.15 للنظر يف اال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2417  مدين جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  1-دي�سموند جن��اجن جمهول حمل   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /دلفني مورفاو اكا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف. والر�سوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )10000( درهم  بالزام 
ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2018/8/30  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.10:بالقاعة �س 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/368  مدين كلي
حمل  جم��ه��ول  ال�سبيعي  ثنيان  ب��ن  حممد  ب��ن  1-اح��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك  االقامة مبا ان املدعي /عبدالعزيز بن �سنيد بن �سند احلربي قد 
 )613210( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/8/28 
اأو من  ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2413  مدين جزئي

املدعي/ ان  �سينغ جمهول حمل االقامة مبا  امانديب  املدعي عليه / 1-  اىل 
جهاجنري انور حممد انور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة 
ونفاذ عقد بيع املركبة والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1600( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/8/30 ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1735  مدين جزئي

االقامة  حمل  جمهول  اخلاطر  يو�سف  ح�سن  حممد  ابراهيم   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�س.ذ.م.م  امل��ال(  وعبيد  حممد  من  )ف��رع  دب��ي   - االمريكي  املدعي/امل�ست�سفى  ان  مبا 
وميثله:حممد طالل حممد ح�سن التميمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام 
املتنازع �سده ان يوؤدي للمتنازع مبلغ )63109.25( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
النزاع رق����م:2017/1793 مدين  ال�سداد �سم ملف  ت��اري��خ:2013/11/4 حتى متام  من 
لها  وح��ددت  واالت��ع��اب.  وامل�ساريف  بالر�سوم  �سده  املتنازع  وال��زام  احلا�سرة  للدعوى 
لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2018/9/9  االحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/878  مدين جزئي 

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ربيع  عبداملجيد  يحيى  عليه/1-جمال  املدعي  اىل 
املدعي/ح�سام الدين حممد الب�سيوين �سومان وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل 
املازمي نعلنكم بان املحكمة حكمت مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
بواقع 9% من  التاأخريية  والفوائد  دره��م(  للمدعي مبلغ ومقداره )خم�سة االف 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/762  جتاري جزئي 
�س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�سيجي  وادي   -2 م��ربوك  علي  احمد  عليه/1-ع�سام  املحكوم  اىل 
يف    2018/6/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول 
عليهما  املدعي  بالزام  اجلزيري  احمد  حممد  ح�سني  ل�سالح/فاطمة  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
التف�سيل  على  درهم   )400.000( اجماليه  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامن  والثاين  االول 
االتي مبلغ مائة الف درهم وفائدة 9% من تاريخ ا�ستحقاق:2016/5/3 وحتى ال�سداد التام مبلغ 
مائة  مبلغ  التام  ال�سداد  وحتى  ا�ستحقاق:2017/8/12  تاريخ  من   %9 وفائدة  دره��م  ال��ف  مائة 
الف درهم وفائدة 9% من تاريخ ا�ستحقاق:2017/8/1 وحتى ال�سداد التام مبلغ مائة الف درهم 
التام ةالزمتهما بامل�ساريف بالت�سامن  وفائدة من تاريخ ا�ستحقاق:2017/8/18 وحتى ال�سداد 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  دره��م  وال��ف 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2269  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بافاريان كيت�سن للتجارة العامه �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدرمكي  �سعيد هالل عبداهلل  ملالكها  العامة  للتجارة  الينكو  املدعي/موؤ�س�سة  ان  مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلو�سني  عبداهلل  الرحيم  عبد  وميثله:حبيب 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )104535( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة   2018/8/14 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املعجل.  بالنفاذ  احلكم 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  8.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/490  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ا�سماعيل بن حممد بن عبدالرزاق فا�سل جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/داماك كروان للعقارات املحدودة قد اأقام عليك الدعوى 
 )909 اي��ه/9/اي��ه  بي  )ا���س  العقارية  الوحدة  بيع  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة   2018/9/4 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/559  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ماهر ا�سماعيل عبا�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
عليك  اأق��ام  قد  غ��امن  حممد  اهلل  م��ال  وميثله:نا�س  خا�سة(  )م�ساهمة  /متويل 
وت�سليم  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
عليه  املدعي  وب��ال��زام  احل��ي��ازة  ورد  ال�سواغل  من  خاليا  ال��دع��وى  مو�سوع  العقار 
)جميع  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )505.904( وق���دره  مببلغ 
االحد  يوم  جل�سة  لها  الدعوى(.وحددت  �سحيفة  يف  تف�سيليا  مو�سحة  الطلبات 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2018/8/26 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1305  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سيجما لالعالم �س.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�سي ميديا منطقة حرة ذ.م.م وميثله:مارون وديع مطر قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها احلكم بالت�سديق على احلكم التحكيمي ال�سادر بتاريخ:2018/4/10 
يف الدعوى التحكيمية رقم:DL14044 لدىمركز دبي املايل العاملي/حمكمة 
املدعي  وال���زام  مدنية  اج���راءات   215 امل���ادة  باحكام  عمال  ال���دويل  للتحكيم  لندن 
االربعاء  يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  وبدل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2018/8/15 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1625  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد داود �سيد عادل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخلظر  ربيع  عبيد  وميثله:موزة  املتحد  العربي  /البنك 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )628977.40( درهم والر�سوم 
التام  وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
مع الق�ساء ب�سحة وتثبيت االمر على عري�سة رقم:698/2018 جتاري.وحددت لها 
  ch1.C.15:جل�سة يوم االحد املوافق:2018/8/26 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1539  جتاري كلي

جمهول  احلو�سني  احمد  حممد  عبدالرحمن  1-�سلطان   / عليه  املدعي  اىل 
ربيع  املتحد وميثله:موزة عبيد  العربي  /البنك  املدعي  ان  االقامة مبا  حمل 
اخلظر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )891858.81( وق��دره 
االربعاء  يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
املوافق:2018/9/5 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12400 بتاريخ 2018/8/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1575  جتاري كلي

هاران  جاجناد  كومار  ملالكها/برمي  للمعار�س  ارك   360 1-موؤ�س�سة   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول  للمعار�س  ارك   360 موؤ�س�سة  كفيل  ب�سفته   - ه��اران  جاجناد  كومار  ب��رمي   -2
حمل االقامة مبا ان املدعي /م�سرف الهالل ���س.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي 
وقدره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  الثاين  عليه  وامل��دع��ي  االوىل  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
بالنفاذ  و���س��م��ول احل��ك��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  )670491.52( دره���م 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق:2018/8/26 ال�ساعة:09:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.15  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 االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

اأقفل �سوق االنتقاالت اأبوابه يف اإجنلرا فجر ام�س اجلمعة، معلنا انتهاء تعاقدات 
فرق “الربمييريليغ” وبدء املو�سم اجلديد، الذي انطلق م�ساء ام�س مبواجهة 

مان�س�سر يونايتد مع لي�سر �سيتي.
“الرابحني” ب�سبب  الفرق يف خانة  �سوق االنتقاالت، ت�سنف بع�س  انتهاء  ومع 
ي�سقط  فيما  اإي��ج��اب��ي،  ب�سكل  فرقها  بها  ع���ززت  “قوية”  �سفقات  امت��ام��ه��م 
البع�س يف دوامة “ال�سكوك” بعد ف�سل يف حتقيق االأهداف التي كانت مر�سومة 

يف ال�سوق.
فمن هم الرابحني واخلا�سرين من �سوق االنتقاالت يف الدوري االإجنليزي املمتاز 

ملو�سم 2019-2018:
الرابحون

ليفربول :وفقا لعديد من اخلرباء، ليفربول حقق اأف�سل فرة “�سوق انتقاالت”، 

حيث تعاقد مع عدد من الالعبني الواعدين الذين �سيعزز بهم املدرب يورغن 
املفقود من خزينة  ال��دوري االإجنليزي  كلوب كتيبته، يف م�ساعيه لتحقيق لقب 

.1990 “الريدز” منذ 
وت��ع��اق��د ل��ي��ف��رب��ول م��ع ع���دة الع��ب��ني اأب���رزه���م ال�����س��وي�����س��ري ج����ريدان �ساكريي 
والربازيلي فابينيو والغيني نابي كيتا واحلار�س الربازيلي املتاألق األي�سون بيكر. 
ريا�س حمرز: حمرز ا�ستطاع حتقيق االنتقال احللم ووقع مع مان�س�سر �سيتي، 
اأقوى  اإجنلرا يعتربون من  اأبطال  لل�سيتيزين�س.  الوافدين  اأبرز  بذلك  ليكون 
اإ�سراف الربوفي�سور بيب غوارديوال  الفرق يف العامل حاليا، ولعب حمرز حتت 

�سيطور كثريا من قدراته.
اليوم  يف  وخا�سة  رائعة  �سفقات  حقق  االأزرق  ليفربول  مدينة  قطب  اأيفرتون: 
االأخري من املو�سم، ليعزز فر�سه يف مقارعة كبار الدوري هذا املو�سم. اأيفرتون 

العبي  مع  و”حفنة”  برينارد  والربازيلي  ريت�سارلي�سون  الربازيلي  مع  تعاقد 
غومي�س  اأن��دري��ه  والربتغايل  مينا  ي��ريي  الكولومبي  وه��م  االإ�سباين،  بر�سلونة 

والفرن�سي لوكا دين.
فولهام: �سجل فولهام اأف�سل ال�سفقات من بني الفرق املتاأهلة للدوري االإجنليزي 
املمتاز هذا املو�سم. وجنح النادي اللندي بالتوقيع مع عدد من املواهب من حول 
اأوروبا، فا�ستقطب لوت�سيانو فييتو من اأتلتيكو مدريد االإ�سباين وجون مي�سيل 

�سريي من ني�س الفرن�سي واأندريه �سورله من بورو�سيا دورمتوند االأملاين.
 اخلا�شرون

ف�سل  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  يونايتد،  مان�س�سر  مدرب  مورينيو:  جوزيه 
حماوالته  من  الرغم  على  االنتقاالت،  �سوق  بنهاية  عاملي  مدافع  مع  بالتعاقد 
احلثيثة الإق��ن��اع ع��دد م��ن جن��وم ال��دف��اع ح��ول ال��ع��امل. مورينيو ف�سل كذلك يف 

“ال�سياطني  م�سجعو  ت�سل�سي.  غرميه  من  ويليان  الربازيلي  “خطف” النجم 
ومان�س�سر  الكلمة،  معنى  بكل  “فا�سال”  االن��ت��ق��االت  ���س��وق  اع��ت��ربوا  احلمر” 

يونايتد ال يبدو اأقوى من ن�سخته التي ظهر بها املو�سم املا�سي.
ت�سل�سي: ت�سل�سي جنح بالتعاقد مع العبي الو�سط الكرواتي ماتيو كوفا�سيت�س 
كورتوا  تيبو  البلجيكي  حار�سه  ال�ستبدال  ب��االإ���س��اف��ة  جورغينيو،  واالإي��ط��ايل 
يبدو  العا�سمة  ولكن فريق  “قيا�سية”.  اأري�ساباالغا، يف �سفقة  كيبا  باالإ�سباين 
الهجوم، وال ميلك االأ�سلحة الكافية للمناف�سة على اللقب،  خط  “مهزوزا” يف 
كارديف  الوافد اجلديد  �سيتي:  كارديف  �ساري.  ماوريت�سيو  مع مدربه اجلديد 
�سيتي مقبل على مو�سم “طويل ومتعب” يف دوري االأ�سواء، وذلك ب�سبب ف�سله 
يف التعاقد مع اأي العبني الئقني مل�ستوى احلدث. املدرب نيل وارنوك تذمر كثريا 

من قلة االنتقاالت، وبقاء الفريق مع الكبار يبدو حتديا كبريا االآن.

مــن الرابــح ومــن اخلا�ســر بعــد اإغــالق �ســوق انتقـــاالت اإجنلتــــرا؟

وزميله  املكون من اليتون جون�سون  الثنائي  فاز 
املفتوحًة«  »باري�س  بطولة  بلقب  بالدوين  ديفيد 
الحتاد  ال�سيفي  الن�ساط  اأويل  بطوالت  الثانية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   ، االحت����اد  نظمها  اللعبة، والتي 
وال��ف��رو���س��ي��ة واجلولف،  ل��ل��رم��اي��ة  ال��ع��ني  ن����ادي 
���س��ت��ور، على مدار  �سوبر  ب��رع��اي��ة  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي 
58مثلوا  قيا�سية بلغت  م�ساركة  و�سط  ي��وم��ان، 
درجات احلرارة املرتفعة التي  حتدوا  فريقاً،   29

تخطت حاجز 44 درجة.
املراكز االأوىل 

 120 اإىل  وبالدوين،  جون�سون  الثنائي  واحتاج 
يف  �سجال  اأن  بعد  البطولة،  لقب  الن��ت��زاع  نقطة 
الذي  الثاين  اليوم  يف  و  نقطة،   46 االأول  اليوم 
ن��ق��ط��ة التي   74 ت�����س��ج��ي��ل  جن��ح��ا خ��الل��ه��ا م���ن 
�سربات  الت�سع  بفارق  االأول،  املركز  لهما  �سمنت 
الوطني  املنتخب  الع��ب  م��ن  امل��ك��ون  الثنائي  ع��ن 
انتزاعا  �ساره اإنغ�سيغ الذين  وزميلته  ثابت  �سيف 
اأن  قبل  نقطة،   71 بر�سيد  االأول  اليوم  �سدارة 
التي  نقطة   40 بر�سيد  الثاين  اليوم  يف  يكتفيا 
الثالث  املركز  الثاين، وليذهب  باملركز  و�سعتهما 

�سجال  وباز بيكلي�س الذين  ك��ري،  ديفيد  للثنائي 
بدورهما 109 نقطة.

االأول  ال��ي��وم  مل�سار  للحفرة  �سربة  وذهب اأقرب 
احلفرة  عند  حققتها  التي  �سارما  فيكي  لالعبة 
ال���راب���ع���ة، ف��ي��م��ا ذه����ب ل��ق��ب اأق������رب ���س��رب��ة اإىل 
ال����ث����اين لالعب  ال����ي����وم  م��ن��اف�����س��ات  احل����ف����رة يف 
احلفرة  ع���ن���د  ح��ق��ق��ه��ا  م���ارت���ني غ���راب���وت ال���ت���ي 

الثامنة.
بطولة هادفة

وتعد بطولة »باري�س املفتوحة« مل�سابقات الزوجي، 

من البطوالت التن�سيطية ال�سيفية التي ينظمها 
الأع�سائه ومنت�سبيه،  ���س��ن��وي��ة  ب�����س��ورة  االحت����اد 
من  مزيٍد  وت�سجيع  اللعبة،  انت�سار  زي��ادة  بهدف 
الن�سخة  لتحمل  بها،  االن��خ��راط  على  الالعبني 
امل�ساركني  باأعداد  الثانية م�ساركة قيا�سية بزيادة 

بلغت 12 العباً والعبة عن ن�سخة العام املا�سي.
احتاد  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��زرع��وين  ع���ادل   وقد ا�ساد 
�سهدتها  ال��ت��ي  التناف�سية  بامل�ستويات  اجل��ول��ف، 
اأن  اأول بطوالت املو�سم ال�سيفي لالحتاد، موؤكداً 
امل�ساركة القيا�سية ما هي اإال تاأكيداً على اأن اللعبة 

ت�سري يف امل�سار ال�سحيح.
واو���س��ح ال����زرع����وين اأن: »االرق�����ام ال��ت��ي �سجلت، 
وم��ن��ه��ا حت��ط��ي��م ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي وب���ل���وغ معدل 
النقاط حاجز 120 نقطة، بجانب تقارب نتائج 
املركزين الثاين والثالث، ما هو اإال دلياًل جديداً 
ينظمها  التي  ال�سيفية  البطوالت  جناحات  على 
احتاد اجلولف بالتعاون مع اأندية الدولة، وذلك 
�سمن الهدف ذاته املتمثل يف زيادة انت�سار وتطوير 
اللعبة، يف بيئة تفتح املجال لالعبني والالعبات 

اللعب �سمن مناف�سات الزوجي املختلط«.

ووجه الزرعوين ال�سكر اإىل رعاة البطولة، �سركة 
ال�سراكات  تواجد  اأن  موؤكداً  جولف،  �ستور  �سوبر 
ل��ع��ب��ة اجل���ول���ف ع��ل��ى م�ستوى  ال��ف��اع��ل��ة، مي��ن��ح 
الدولة زخماً اإ�سافيا، ي�سهم يف االرتقاء تدريجياً 

بامل�ستويات الفنية«.
واخ��ت��ت��م: »ال مي��ك��ن الأن�����س��ط��ة احت����اد ال��ل��ع��ب��ة اأن 
ت��وا���س��ل جن��اح��ات��ه��ا دون ال�����س��راك��ة ال��ف��اع��ل��ة من 
»باري�س  ب��ط��ول��ة  تنظيم  اأن  خ�سو�ساً  االأن���دي���ة، 
للرماية  العني  ن��ادي  مع  بالتعاون  مت  املفتوحة« 

والفرو�سية واجلولف«.

الثنائي »جون�سون« و»بالدوين« يتوجان بلقب بطولة »باري�س 
املفتوحة« للجولف بالعني 

بعد خو�شها مباراتني يف يوم واحد 

هاليــب اإلــى ربـــع نهــائــي دورة مــونتــريــال

بر�سلونــة �سيتخـلـــى عـــــن 
دميبلــي يف حــالة واحـدة

اأف���������ادت ت���ق���اري���ر ���س��ح��اف��ي��ة ب����اأن 
الفرن�سي  الالعب  رحيل  اإمكانية 
عثمان دميبلي عن �سفوف فريق 
فرة  خ���الل  االإ���س��ب��اين  بر�سلونة 
ال  اجل��اري��ة  ال�سيفية  االن��ت��ق��االت 

تزال واردة.
�سحيفة  ن�������س���رت���ه  م����ا  وب���ح�������س���ب 
“موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، 
م�ستعدة  ب��ر���س��ل��ون��ة  اإدارة  ف�����اإن 
ل���ل���ت���ف���او����س ب�������س���اأن رح����ي����ل جنم 
الفرة  خ����الل  ف��رن�����س��ا  م��ن��ت��خ��ب 
و����س���ول عر�س  ح����ال  امل��ق��ب��ل��ة، يف 
�سان  ب���اري�������س  اإدارة  م���ن  ر���س��م��ي 
ج���ريم���ان ال��ف��رن�����س��ي، ل��ك��ن حتى 
االآن مل يحدث اأي مفاو�سات بني 

اأن  ال�سحيفة  واأك����دت  ال��ط��رف��ني. 
“حديقة  ق��ي��ام م�����س��وؤويل  يف ح���ال 
اإىل  ر����س���م���ي  ب���ع���ر����س  االأمراء” 
�سيتم  “الرب�سا”،  م���������س����وؤويل 
مت�سك  رغ������م  ج�����ي�����داً،  درا�����س����ت����ه 
الفني  امل��دي��ر  ف��ال��ف��ريدي،  اإرن�ستو 
لكن  ب�����ال�����الع�����ب،  ل����رب�����س����ل����ون����ة 
ماريو  جو�سيب  بر�سلونة،  رئي�س 
النجم  بيع  ي�ستبعد  ال  بارتوميو، 
النادي،  خزينة  الإنعا�س  الفرن�سي 
ثمن  ي���ت���ج���اوز  اأو  ي���ع���ادل  مب��ب��ل��غ 
يورو  مليون   105( معه  التعاقد 
40 مليون يورو  اإىل جانب  ثابتة 

كمتغريات(.
�سان  اأن  ال�������س���ح���ي���ف���ة،  وذك���������رت 

ج��ريم��ان، ي��رغ��ب يف ال��ت��ع��اق��د مع 
الفرة  خ��الل  ال���دويل،  الفرن�سي 
ان�سمام  اأن  اإىل  م�سرية  اجل��اري��ة، 
دمي��ب��ل��ي اإل��ي��ه ي��ع��د ه���دف���اً، يف ظل 
رغبة املدير الفني للفريق االأملاين 
ت��وم��ا���س ت��وخ��ي��ل، يف ال��ت��ع��اق��د مع 
ال�سحيفة  واخ��ت��ت��م��ت  ال���الع���ب. 
تقريرها، باأن هناك 20 يوماً على 
ال�سيفية،  اإغالق �سوق االنتقاالت 
وال ميكن التاأكيد على ا�ستمرارية 
ع��ث��م��ان دمي��ب��ل��ي يف ���س��ف��وف بطل 
املو�سم  يف  االإ�����س����ب����اين  ال���������دوري 
اأن  كما   ،100% بن�سبة  املا�سي، 
ال��الع��ب ميلك ���س��رط��اً ج��زائ��ي��اً يف 

عقده قيمته 400 مليون يورو. 

املخ�سرمة  االأم��ريك��ي��ة  هاليب  �سيمونا  الرومانية  �سحقت 
مونريال  دورة  ن��ه��ائ��ي  رب����ع  وب��ل��غ��ت  ول��ي��ام�����س  ف��ي��ن��و���س 
كرة  يف  الكربى  اخلم�س  الربميري  دورات  اإح��دى  الكندية، 
امل�سرب، وذلك بعد �ساعات من اق�سائها الرو�سية اأنا�ستازيا 

بافليوت�سينكوفا يف ماراثون دام ثالث �ساعات.
 38( وليام�س  مع  مواجهتها  هاليب  اأوىل  امل�سنفة  واأنهت 

عاما( يف 71 دقيقة مبجموعتني نظيفتني 6-2 و2-6.
م�ساء  م��ق��ررة  بافليوت�سينكوفا  م��ع  هاليب  م��ب��اراة  وك��ان��ت 
االأرب����ع����اء، ل��ك��ن االأم���ط���ار ال��غ��زي��رة اأج����ربت امل��ن��ظ��م��ني على 

تاأجيلها اإىل �سباح ام�س االأول اخلمي�س.
واحتاجت الرومانية اإىل ثالث �ساعات و�سبع دقائق لتخطي 
وفر�س   ،5-7  ،6-4  ،)9-11(  6-7 بافليوت�سينكوفا 
ب��ط��والت كربى  �سبع  لقب  ول��ي��ام�����س، حاملة  م��ع  م��واج��ه��ة 
بلقب  للتويج  املتعط�سة  لكن   ،2008 وميبلدون  يف  اآخرها 

اأول يف 2018.
وليام�س،  ال�سقيقتني  مواجهة  �سهال  “لي�س  هاليب  وقالت 
وبرغم معاناتها عرفت اأنه يجب اأن اأركز كثريا على كل كرة، 

وحافظت على تركيزي حتى النهاية«.
يكن  مل  وبالطبع  امللعب،  على  مرتاحة  تكن  “مل  وتابعت 

اأف�سل اأيامها. اأنا �سعيدة االآن لبلوغ ربع النهائي«.
اأم����ام  وك���ان���ت ه���ال���ي���ب، ب��ط��ل��ة روالن غ����ارو�����س، ت��خ��و���س 

الدور  من  خروجها  منذ  م��ب��اراة  اأول  بافليوت�سنكوفا 
ال��ث��ال��ث ل��ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون االإن��ك��ل��ي��زي��ة، ثالث 

ال���ك���ربى، يف مت���وز يوليو  ال��ب��ط��والت االأرب������ع 
املا�سي.

الرو�سية  ع���ل���ى  ف����وزه����ا  ب���ع���د  وع���ل���ق���ت 
ال  اأداء  )بافليوت�سينكوفا(  “قدمت 

النهاية”،  ح��ت��ى  وق��ات��ل��ت  ي�����س��دق، 
ال�سيء.  بع�س  منهكة  “اأنا  متابعة 

مر وقت طويل منذ لعبت اآخر مباراة 
يل يف وميبلدون. �ساأحاول قدر االإمكان 

التعايف وخو�س املباراة املقبلة«.
كما اأن وليام�س امل�سنفة 13 ا�سطرت خلو�س 

مباراتني يف يوم واحد ب�سبب االأمطار، وذلك بعد 
 6-7 �سري�ستيا  ���س��وران��ا  ال��روم��ان��ي��ة  على  ف��وزه��ا 

30 خطاأ مبا�سرا  ارتكابها  برغم  و4-6،   )4-7(

ربع  يف  هاليب  وتلتقي  اإر�سالها.  على  م��زدوج��ة  اخطاء  و7 
اأق�ست  والتي  ال�ساد�سة  غار�سيا  كارولني  الفرن�سية  النهائي 

الرو�سية ماريا �سارابوفا 6-3 و2-6.
والتقت الالعبتان يف ربع نهائي الن�سخة 

روجرز  كا�س  بطولة  االأخ��رية من 
التي اأقيمت يف تورونتو، وفازت 

كما  و2-6   4-6 ه��ال��ي��ب 
الفرن�سية  ع��ل��ى  ت��ت��ق��دم 

امل���واج���ه���ات  يف   1-4
املبا�سرة.

ف�����ازت  ذل��������ك،  اإىل 
�سلون  االأمريكية 

�ستيفنز امل�سنفة 
والتي  ث���ال���ث���ة 

ت�������س���ت���ع���د يف 
وق���������������������ت 

الح��������ق 
ا  هذ

على  املتحدة،  الواليات  بطولة  يف  لقبها  عن  للدفاع  ال�سهر 
االإ�سبانية كارال �سواريز نافارو 6-2، 7-5 يف الدور الثالث. 
املجموعة  يف  املباراة  الإنهاء  فر�س  ثالث  ل�ستيفنز  و�سنحت 
فر�ست  االإ�سبانية  ان  اال   .1-5 تقدمها  والنتيجة  الثانية 
التعادل 5-5، قبل ان حت�سم �ستيفنز اللقاء يف 90 دقيقة 

حمققة فوزها الثالث على مناف�ستها يف ثالث مباريات.
اأنا�ستازيا  الالتفية  النهائي  رب��ع  يف  �ستيفنز  وتلتقي 
غورغي�س  يوليا  االمل��ان��ي��ة  على  ال��ف��ائ��زة  �سيفا�ستوفا 

امل�سنفة عا�سرة 3-6، 6-7 )2-7(.
ويف الدور الثالث، و�سعت االأ�سرالية اآ�سلي بارتي حدا 
 6-7 عليها  بفوزها  كورنيه  األيزيه  الفرن�سية  مل�سرية 

)7-3(، 6-4 يف �ساعة و45 دقيقة.
وكانت الفرن�سية قد اأخرجت يف الدور الثاين االأملانية 
�سابقا واملتوجة  اأوىل عامليا  امل�سنفة  اأجنيليك كريبر 
فر�سة  كورنيه  واأه���درت   .2018 وميبلدون  بلقب 
والنتيجة  اإر���س��ال��ه��ا  على  االوىل  املجموعة  ان��ت��زاع 
5-4، لتخ�سر املجموعة بعد �سوط كا�سر  تقدمها 
ل��ل��ت��ع��ادل )ت����اي ب���ري���ك(. وت��ل��ت��ق��ي ب���ارت���ي يف ربع 
على  ال��ف��ائ��زة  بريتنز  كيكي  الهولندية  النهائي 
 3-6 ثامنة  امل�سنفة  كفيتوفا  بيرا  الت�سيكية 
و6-2. وبعد فوزها على البيالرو�سية فيكتوريا 
اأزارينكا 6-3، 6-1، عادت الربيطانية جوهانا 
ايلينا  االأوكرانية  اأمام  لت�سقط  امللعب  كونتا اىل 

�سفيتولينا امل�سنفة خام�سة 3-6 و6-4.
البلجيكية  الثمانية  دور  يف  �سفيتولينا  وت��واج��ه 
اي���ل���ي���ز م���رت���ن���ز ال���راب���ع���ة ع�������س���رة وال����ف����ائ����زة على 
البيالرو�سية اأرينا �سابالنكا البالغة 20 عاما 6-2 

و7-6 )7-1( و-6�سفر.
الدمناركية  مفاجىء  ب�سكل  اأزاح��ت  �سابالنكا  وكانت 
و2-6   7-5 ث��ان��ي��ة  امل�سنفة  ف��وزن��ي��اك��ي  ك���اروالي���ن 
 3 ب��اأن االخ��رية ح�سلت على  و7-6 )7-4(، علما 
كرات حل�سم املباراة عندما كانت متقدمة 5-3 يف 

املجموعة الثالثة.
اأفز  “مل  خ�سارتها  بعد  ف��وزن��ي��اك��ي  وق��ال��ت 
على  احلا�سمة. ح�سلت  الكرات  ب��اأي من 

فر�سة ومل ا�ستفد منها«.
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وال�سهم  وال��ق��و���س  للرماية  االم����ارات  احت���اد  ختتم 
االإلكروين  التحكيم  دورة  ال��ق��ادة  اإع����داد  مب��رك��ز 
 10 ���س��ارك فيها  ال��ت��ي   EST ل��ل��رم��اي��ة  ال��دول��ي��ة 
دار����س���ني م���ن اجل��ن�����س��ني وا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى العديد 
حتدث  ال��ت��ي  امل�سكالت  خا�سة  املهمة  امل��و���س��وع��ات 
حلها  على  التدريب  وكيفية  البطوالت  كربيات  يف 

ومواجهتها بحنكة وفطنة.

وقال اللواء الركن را�سد خمي�س بن عابر الهاملي 
وال�سهم  والقو�س  للرماية  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
التحكيم  دورات  ارق���ي  م��ن  واح���دة  تعد  ال���دورة  ان 
احلكام  تعامل  علي  تركز  و  وامل�سد�س  البندقية  يف 
اأ�سبحت  االإلكرونية وخا�سة بعدما  االأه��داف  مع 
وامل�سد�س  ال��ب��ن��دق��ي��ة  مب��ي��ادي��ن  االأه�������داف  ج��م��ي��ع 

الكرونية.

التذكاري اىل  درع االحت��اد  الهاملي  اللواء  واه��دى 
كل من جارى اندر�سون نائب رئي�س االحتاد الدويل 
االحتادين  رئي�س  ح�سني  ح���ازم  وال��ل��واء  للرماية 
اإدارة  جمل�س  وع�سو  للرماية  وامل�سري  االأفريقي 
االحت����اد ال����دويل ل��ل��رم��اي��ة وحم��م��د ي��ع��ق��وب ممثل 
مركز اإعداد القادة فيما اأهدى اللواء حازم ح�سني 

درعا تذكارية مماثلة اىل اللواء الهاملي.

»احتاد االإمارات للرماية« يدرب على تعامل 
احلكام مع االأهداف االإلكرتونية

اأم�س  ب���ع���د ظ���ه���ر  ل���ل���ب���الد  ع������ادت 
ع����رب م����ط����ار اأب�������و ظ���ب���ي ال������دويل 
للنا�سئني  االإم���ارات  منتخب  بعثة 
من  ق��ادم��ة  ت��اي  للمواي  وال�سباب 
بانكوك  ال��ت��اي��الن��دي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
بطولة  االيجابية يف  امل�ساركة  بعد 
ال�سباب   ( العمرية  للفئات  العامل 
ت���اي التي  ل��ل��م��واي  وال��ن��ا���س��ئ��ني ( 
باإ�سراف  االأول  اأم�������س  اخ��ت��ت��م��ت 
والتي  ل��ل��ع��ب��ة  ال�������دويل  االحت�������اد 

�سهدت م�ساركة اأكر من 70 دولة  
والتي  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
 5 الواعد  املنتخب  خاللها  ح�سد 
اأول  ميداليات برونزية من خالل 
م�ساركة يف بطوالت العامل للفئات 
ك��ل من  ال��ع��م��ري��ة،وال��ت��ي ح�سدها 
�سنة   11 حت���ت  ال���ظ���اه���ري  زاي�����د 
�سنة   13 حتت  الظاهري  ،واحمد 
،و���س��ال��ح حممد امل��ق��رن حت��ت 13 
�سنة ،وحممد ال�سابري حتت 15 

�سنة بجانب الالعبة ميثاء حممد 
حتت 17 �سنة.

وقد كان يف ا�ستقبال البعثة باأر�س 
ال�ساعدي نائب  يا�سر �سامل  املطار 
اأع�ساء  م��ن  وع��دد  االحت���اد  رئي�س 
وبع�س  االحت�������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
اأولياء الالعبني وعائالتهم و�سط 
م�ساعر التفاوؤل مب�ستقبل اللعبة.. 
وقد نقل ال�ساعدي حتيات واإ�سادة 
رئي�س  ال���ن���ي���ادي  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ي��د 

تاي  امل�����واي  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����س 
مبا  و���س��ع��ادت��ه  بوك�سينج  وال��ك��ي��ك 
باأن  موؤكدا  االأم��ل،  منتخب  حققه 
ما حتقق يعد جهدا كبريا ي�ستحق 
ال��ث��ن��اء وال��ت��ق��دي��ر وال�����ذي حتقق 
ينتظرهم  واعدين   الع��ب��ني  م��ن 
امل�ستقبل والذين جاءت م�ساركتهم 
الأول مره يف تلك البطولة العاملية 
اأك����ر م��ن 70 دولة  ال��ت��ي ���س��م��ت 
،فا�ستحقت  ال��ق��ارات  خمتلف  م��ن 

امل�ستوي  ع��ل��ى  االإ�����س����ادة  اجل��م��ي��ع 
وال�سلوك  واالن�������س���ب���اط  ال���ف���ن���ي 
البطولة  فعاليات  خ��الل  ال��ق��ومي 
،والذي كان مكان اإ�سادة من اللجنة 
اأح�سنت  ال��ت��ي  للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة 
االإع���داد لها ،مم��ا �ساهم يف ارتفاع 
�سينعك�س  ال����ذي  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ت��وى 
خالل م�ساركات املنتخبات العمرية 
امل�ستويات  ك���اف���ه  ع��ل��ى  ال���ق���ادم���ة 

االإقليمية والدولية.

الريا�سي  امل��و���س��م  امل��ح��رف��ني  دوري  جل��ن��ة  د���س��ن��ت 
بداية  قبل  ما  عمل  ور�سة  بتنظيم   ،2019-2018
االأندية  وممثلي  املباريات  م�سوؤويل  مب�ساركة  املو�سم، 
اللجنة  تنظمها  التي  الور�سة  خ��الل  ومت  املحرفة، 
قبل انطالقة كل مو�سم ريا�سي، ا�ستعرا�س تعديالت 
امل�ساريع  ع��ن  والك�سف  للم�سابقات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح 
املو�سم  يف  اطالقها  اللجنة  تعتزم  ال��ت��ي  التطويرية 

اجلديد.
 واف��ت��ت��ح ول��ي��د احل��و���س��ن��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للجنة، 
على  م�سدداً  باحل�سور،  خاللها  رحب  بكلمة  الور�سة 
للمو�سم  انطالقة  مبثابة  تعترب  التي  الور�سة  اأهمية 
بالتعاون الكبري من قبل االأندية يف  اجلديد، م�سيداً 
على  اللجنة  حر�س  م��وؤك��داً  اللجنة،  م�ساريع  تنفيذ 

موا�سلة م�ساعي التطوير.
حيث  والعمليات  امل�سابقات  ب����اإدارة  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت   
ال��ت��ع��دي��الت على  اأن  االإدارة  م��دي��ر  ع���زت  اأو���س��ح ط��ه 
تنظيم  عملية  يف  التطوير  م��ن  ملزيد  ج��اءت  ال��ل��وائ��ح 
التي  الفنية  التطويرية  املباريات، وتنفيذا للمبادرات 
بعدها  املا�سي،  املو�سم  االأندية يف  متت مناق�ستها مع 
مف�سال  ���س��رح��اً  امل�سابقات  م��دي��ر  با�سل  حممد  ق��دم 
لتعديالت اللوائح اخلا�سة مب�سابقات اللجنة االأربع، 

العربي،  اخلليج  ك��اأ���س  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دوري  وه��ي 
دوري حتت 21 �سنة وكاأ�س �سوبر اخلليج العربي، كما 
واالأمن  واالإ�ستادات  املعدات  لوائح  التعديالت  �سملت 

وال�سالمة.
الالعبني  م�ساركة  اآلية  تو�سيح  الور�سة  خ��الل  ومت   
من فئات حاملي جوازات �سفر الدولة واأبناء املواطنات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��ق��رار  امل�سمولني  واملقيمني، 
اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اأال  واأهمها  الالعبني  يف  توافرها  الواجب  وال�سروط 

يكون قد مثل اأي دولة من قبل يف م�سابقات ر�سمية.
 وتوا�سلت الور�سة يف اجلل�سة الثانية مبحور االإعالم 
والبث التلفزيوين، بداأت با�ستعرا�س تعديالت لوائح 
االعالم والتي قدمتها نورة عادل مدير ق�سم االعالم 
والتوا�سل االجتماعي باللجنة، فيما �سلط عمار حينا 
على  ال�سوء  باللجنة  التلفزيوين  البث  اإدارة  مدير 

م�ستجدات البث التلفزيوين والعمليات املرتبطة به.
هذا  الت�سويق،  مب��ح��ور  للور�سة  االأول  ال��ي��وم  اختتم 
و�ست�سهد فعاليات اليوم الثاين للور�سة جل�سة خا�سة 
االإ�سعافات  يف  دورة  تتخللها  امل���ب���اري���ات،  مب�����س��وؤويل 
االأحمر  الهالل  بالتعاون مع  اللجنة  االأولية تنظمها 

االإماراتي.

اأهم التعديالت
اخلليج  دوري  الئ��ح��ة  على  التعديالت  اأه���م  ومتثلت 
العربي يف قائمة املباراة التي مت رفعها اإىل 20 العباً، 
مواليد  م��ن  اإم��ارات��ي��ني  العبني  ثالثة  ت�سم  اأن  على 
1997 وما دون، كما ال يجب اأن يزيد عدد الالعبني 
امل�����س��ارك��ني يف امل���ب���اراة م��ن االأج���ان���ب وف��ئ��ات حاملي 
عن  واملقيمني  املواطنات  واأبناء  الدولة  �سفر  ج��وازات 
خم�سة العبني، كما تقرر ا�سقاط االإنذار الثاين حال 
دون احل�سول على  م��ب��اري��ات  لثالث  ال��الع��ب  ���س��ارك 

انذار جديد.
التعديالت  ا�سارت  العربي  اخلليج  كاأ�س  م�سابقة  ويف 
قائمة  يف  بت�سجيله  امل�سموح  االأق�����س��ى  احل��د  اأن  اإىل 
امل���ب���اراة م��ن الع��ب��ني االأج���ان���ب وال��ف��ئ��ات امل�سمولة يف 
ال���ق���رار ي��ج��ب اال ي��زي��د ع���ن ع�����س��رة الع��ب��ني ي�سمح 
اإج��راء تعديل على نظام  مب�ساركة خم�سة منهم، ومت 
امل�سابقة ليكون الدور قبل النهائي من مباراة واحدة، 
يف  التعادل  ح��ال  يف  االإ���س��ايف  للوقت  الفريقان  ويلجاأ 

املراحل النهائية من م�سابقة كاأ�س اخلليج العربي.
وتقرر اأن تقت�سر امل�ساركة يف م�سابقة حتت 21 �سنة 
مب�ساركة  ي�سمح  وال   ،2000-1999 مواليد  على 
اأم����ام  اأك�����رب  ال��ف��ري��ق االأول الإت���اح���ة ف��ر���س��ة  الع���ب���ي 

ي�سمح  كما  املباريات،  يف  للم�ساركة  ال�سباب  الالعبني 
با�سراك خم�سة العبني من الفئات امل�سمولة بالقرار.

اإىل االرتقاء مبنظومة  التعديالت تهدف  احلو�سني: 
العمل

دوري  للجنة  التنفيذي  املدير  احلو�سني  وليد  اأ���س��اد 
املحرفني بامل�ساركة املتميزة ملنت�سبي االأندية يف ور�سة 
عمل بداية املو�سم، موؤكداً اأن احل�سور الكبري ي�سري اإىل 
مو�سم  النطالقة  اجلميع  قبل  من  اجليد  اال�ستعداد 
الكبري  ال��دور  احلو�سني  وثمن  وق��وي،  مميز  ريا�سي 
ا�سراتيجياً،  �سريكاً  باعتباره  االع���الم  يلعبه  ال��ذي 
اأن اللجنة حر�ست على دعوة االعالم حل�سور  مبيناً 

الور�سة والتعرف اأكر على امل�ساريع التي تنفذها.
اإىل  ه��دف��ت  ال��ل��وائ��ح  ت��ع��دي��الت  اأن  احلو�سني  وك�سف 
اأن  مبيناً  ع��ام��ة،  ب�����س��ورة  العمل  مبنظومة  االرت��ق��اء 
لتح�سني  ي��ه��دف  التلفزيوين  ال��ب��ث  م�ساريع  ع��ر���س 
جودة االإنتاج واإظهار املباريات يف اأف�سل �سورة، وزيادة 
االنت�سار والو�سول اإىل اأكرب �سريحة من امل�ساهدين، 
االأندية  م��ع  تعمل  اللجنة  اأن  اإىل  احلو�سني  ول��ف��ت 
م�سادر  وت��ن��وي��ع  وزي����ادة  ال��ت��ج��اري  اجل��ان��ب  لتطوير 
واخلدمات  التحتية  البنى  لتطوير  وال�سعي  الدخل 

املقدمة للجمهور.

ا�ستقبال منتخب املواي تاي قادمًا مـن بانـكـوك

»املحرتفني« ت�ستعر�س تعديالت اللوائح وامل�ساريع امل�ستقبلية يف ور�سة بداية املو�سم
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الفجر الريا�ضي

ت�شيت�شيبا�س يتابع مفاجاآته 

نادال يتخطى فافرينكا ويبلغ ربع نهائي تورونتو

مـورينيـو : بوغبا �سعيد و�سيبقى 
مـع يـونـايتد 

اأبقى املدرب الربتغايل ملان�س�سر يونايتد جوزيه مورينيو 
على االإثارة والرقب من خالل تاأكيده جمددا اأن �سانع 
الرغبة  ول��دي��ه  “�سعيد  بوغبا  ب��ول  الفرن�سي  االأل��ع��اب 
لكرة  االن��ك��ل��ي��زي  ال�����دوري  ب��ط��ل  و���س��ي��ف  بالعمل” م��ع 
القدم، رغم ال�سائعات امل�ستمرة حول احتمال انتقاله اإىل 

بر�سلونة االإ�سباين.
وع����اد ب��وغ��ب��ا )25 ع���ام���ا( ال��ف��ائ��ز م���ع م��ن��ت��خ��ب بالده 
االإثنني  التدريب  اإىل  رو�سيا،  يف   2018 العامل  بكاأ�س 
من  منزعج  اأن��ه  الربيطانية  ال�سحافة  وذك��رت  املا�سي، 
عالقته املتوترة مع املدرب مورينيو ومن دوره مع فريق 

بر�سلونة. اإىل  �سريحل  واأنه  احلمر”،  “ال�سياطني 
اأن  االأنباء،  ردا على هذه  اأكد  النادي  داخل  لكن م�سدرا 

بوغبا لن يرحل اإىل اأي جهة كانت.
ع�سية  ���س��ح��ايف اخلمي�س  م��وؤمت��ر  م��وري��ن��ي��و يف  و���س��دد 

بطل  �سيتي،  لي�سر  مع  لفريقه  االفتتاحية  امل��ب��اراة 
املو�سم قبل املا�سي، “انطباعي هو اأنه و�سل االإثنني 

�سعيدا، فخورا وراغبا يف العمل«.
“لقد عمل ب�سكل جيد االإثنني،  واأ�ساف 

ال���ث���الث���اء واالأرب������ع������اء. ه����و اأح����د 
ال���الع���ب���ني ال���ذي���ن ي��ج��ب اأن 

اأحت����دث ال��ي��ه��م ل���رنى كيف 
لكن  وذهنيا.  بدنيا  ي�سعر 

ت�سمل  ذات���ه���ا  امل��ح��ادث��ة 
يونغ،  ا����س���ل���ي  اي�������س���ا 

ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي م���روان 
وجي�سي  ف��الي��ن��ي 
 ” د ر لينغا

ال����ذي����ن ع�����ادوا 
بعد  م�����وؤخ�����را 
كتهم  ر م�سا
مونديال  يف 

.2018
وي���������������ري���������������د 

“اأن  م����وري����ن����ي����و 
ي�سعر  كيف  ي��ع��رف 

ه����������وؤالء ال���الع���ب���ني 
ملحاولة  وبدينا  ذهنيا 

ال����ف����ري����ق  م�ساعدة” 
 20 دقائق،   10 “خالل 

�ساعة”،  ن�����س��ف  اأو  دق��ي��ق��ة 
ح�سبما اأكد املدرب املثري للجدل 

الذي اأ�سف يف الوقت نف�سه الأنه 
يف  كثرية”،  حلول  لدينا  “لي�ست 

الفريق  يف  املتعددة  االإ�سابات  اإىل  اإ�سارة 
انطونيو  لوي�س  االإك���وادوري  طالت  والتي 

فالن�سيا والربتغايل ديوغو دالوت واالإ�سباين 
روخو  ماركو�س  واالأرجنتيني  ه��ريي��را  ان��دي��ر 

وال�سربي نيمانيا ماتيت�س، اإ�سافة اىل احلار�س 
االأرجنتيني �سريخيو رومريو.

عالقته  اإىل  ال�سحايف  املوؤمتر  يف  مورينيو  وتطرق 
الذي  مار�سيال  ان��ط��وين  االآخ���ر  الفرن�سي  باملهاجم 
مل تكن ا�ستعداداته ال�سيفية كما يجب ب�سبب والدة 

طفله الثاين.
وقال املدرب الربتغايل يف هذا ال�سياق اأن ا�ستبعاده عن 
املباراة االأخرية مع بايرن ميونيخ االأملاين )�سفر1-، 
باأي  له  الدولية لالأبطال( ال عالقة  الكاأ�س  االحد يف 

عقوبة.
اأن  اي��ام م��ن اال���س��ت��ع��دادات دون  “مرت ت�سعة  واو���س��ح 
اإنه  ذل��ك.  �سيء غري  ال  الكرة،  يلم�س  اأن  دون  يتدرب، 
واحد من جمموعة العبني مل ي�ساركوا يف اال�ستعدادات 

التي ت�سبق املو�سم اجلديد، هذا كل �سيء بب�ساطة«.
اأن  “تريدون  اأف��راد تلك املجموعة  اإىل  وتابع متوجها 

ت�سنعوا ملفا، ويف واقع احلال ال يوجد اأي ملف. خالل 
ت�سعة اأيام، مل يتدرب، ويتعني عليه اأن يبداأ من جديد. 
عندما تكونوا ت�سعة العبني ال تتدربوا دقيقة واحدة وال 
تلم�سوا الكرة، عليكم ان تراجعوا وان تبداأوا من جديد 
حقيقة  يف  ق�سة  اأي  توجد  ال  االخ��ري��ن.  اال�سخا�س  مع 

االأمر«.
وعلى غرار بوغبا، اأكد امل�سدر عينه يف النادي اأن مار�سيال 

لن يذهب اإىل اأي مكان اآخر.
اأعمل  اأن  اأح���ب  ف��ري��ق��ي،  الع��ب��ي  “اأحب  مورينيو  وك���رر 
معهم. الكذبة اإذا تكررت 1000 مرة، تبقى كذبة، لكن 
اإدراك النا�س هو االمر احلقيقي. عندما تكررون 1000 
ال��الع��ب��ني لي�ست  م���رة ان ع��الق��ت��ي م��ع 
ل��و تكررت  ك��ذب��ة. حتى  ج��ي��دة، فهذه 

كذبة«. ف�ستبقى  مرة،   1000
�سيبداأ  ال����ذي  م��وري��ن��ي��و  و���س��دد 
مو�سمه  ���س��ي��ت��ي  ل��ي�����س��ر  ����س���د 
يونايتد،  مان�س�سر  مع  الثالث 
يف ختام املوؤمتر ال�سحايف على 
اأحب العبي فريقي  “اإين 
وجم���م���وع���ت���ي. اأري�����د 
من  اال�����س����ت����ف����ادة 

هذا املو�سم«.

ح�����س��م اال���س��ب��اين راف���اي���ل ن����ادال امل�����س��ن��ف اأول م��وق��ع��ت��ه مع 
و6-7   5-7 فافرينكا  �ستاني�سال�س  ال��ع��ائ��د  ال�سوي�سري 
اإىل  وتاأهل  دقيقة،   45 االأمطار  اأوقفتها  مباراة  يف   )4-7(
ربع نهائي دورة تورونتو الكندية لكرة امل�سرب، اإحدى دورات 

املا�سرز لالألف نقطة.
وت��وق��ف��ت امل���ب���اراة ب��ع��د 63 دق��ي��ق��ة ع��ل��ى اإن��ط��الق املجموعة 
االأوىل، بعد انقاذ فافرينكا كرة حا�سمة لنادال، لكن االأخري 
6-5 ثم ح�سم املجموعة بعد ا�ستئناف اللعب وتوقف  تقدم 

االأمطار.
فافرينكا  فتقدم  ق��وي��ة،  معركة  الثانية  املجموعة  و�سهدت 
املتوج بلقب ثالث بطوالت كربى 2-1، قبل اأن يتبادال ك�سر 
بريك”  “تاي  حا�سم  ب�سوط  االإ�سباين  يتفوق  ثم  االإر���س��ال 

ويبلغ ربع النهائي يف تورونتو للمرة االأوىل منذ 2015.
و2008   2005 اأع�����وام  امل��ت��وج  ع��ام��ا(  ن����ادال )32  وق����ال 
اأمام  يل  اإي��ج��اب��ي  ف���وز  ج��ي��دة،  م��ب��اراة  “كانت  و2013 

خ�سم �سعب«.
يلعب  ���س��ت��ان  ل���روؤي���ة  ���س��ع��ي��د  “اأنا  وت���اب���ع 

نوعية  لدينا  ج��ي��د.  ب�سكل  جم���ددا 
جيدة من كرة امل�سرب«.

 17 امل��ت��وج بلقب  ن����ادال،  ورف���ع 
انت�ساراته  عدد  ك��ربى،  بطولة 

يحتل  ال���ذي  فافرينكا  اأم���ام 
يف   195 امل����رك����ز  ح���ال���ي���ا 
ت�سنيف رابطة املحرفني 

اإىل 17 يف 20 مباراة.
االأوىل  امل���واج���ه���ة  وك���ان���ت 

ب������ني ن�����������ادال وف���اف���ري���ن���ك���ا 
ال����ذي م��ا زال ب��ع��ي��دا ج���دا عن 

م�ستواه ب�سبب خ�سوعه لعملتني 
نهائي  منذ  ركبته،  يف  جراحيتني 

الفرن�سية  غ���ارو����س  روالن  ب��ط��ول��ة 
االإ�سباين  ت����وج  ح���ني  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام 

ت��وال��ي��ا واحلادية  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  ب��ال��ل��ق��ب 
بثالث  ال�سهل  ب��ف��وزه  م�سريته،  يف  ع�سرة 

جمموعات.
ت�سيليت�س  مارين  الكرواتي  ن��ادال  ويلتقي 
امل�سنف �ساد�سا الذي تابع تقدمه الهادىء 
بفوزه على االأرجنتيني دييغو �سفارت�سمان 

احلادي ع�سر 6-3 و2-6.
األك�سندر  االأمل���اين  اللقب  وحامل  ثانيا  امل�سنف  اأم��ا 

زفرييف )21 عاما( فتخطى الرو�سي دانيل مدفيديف 3-6 
�ستيفانو�س  ال�ساب  اليوناين  ليلتقي  دقيقة،   52 يف  و2-6 
ت�سيت�سيبا�س الذي فاجاأ ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س املتوج 
و7-6 )7-6(   3-6 وتغلب عليه  13 بطولة كربى  بلقب 
قد  ك���ان  ال���ذي  ع��ام��ا(   19( ت�سيت�سيبا�س  وو���س��ف  و3-6. 

اأق�سى النم�سوي 
تييم  دومينيك 
�سابعا  امل�سنف 

ال������������دور  يف 
ال�������ث�������اين، 

ف��������وزه 

اأربع مرات يف تورونتو و12  على ديوكوفيت�س حامل اللقب 
لقبا يف بطوالت املا�سرز ب�”اأف�سل مباراة يف حياتي. عرفت 
اأ�سعر  مل  بامل�ساعر.  مليء  ف��وز  ه��ذا  ال��ي��وم.  جيدا  األعب  اين 

باح�سا�س مماثل بعد الفوز«.
اأول  االأح���د،  الع�سرين  �سيبلغ  وال��ذي   27 امل�سف  ويخو�س 

مباراة يف ربع نهائي �سمن بطوالت املا�سرز يف م�سريته.
وتابع “اأنا فخور بنف�سي وببلدي. اأمنح اليونان موقعا اأكر 
اأهمية يف كرة امل�سرب العاملية. اأنا متاأكد من اأن عائلتي فخورة 
بي وجميع االأ�سخا�س الذين ي�ساهدونني، مدربي، والدي«. 
اأما ديوكوفيت�س )31 عاما( امل�سنف عا�سرا عامليا واملتوج يف 
متوز يوليو يف بطولة وميبلدون، فعلق على خ�سارته “لعب 
جيدا وا�ستحق الفوز بدون اأي �سك. مل األعب ب�سكل رائع. مل 

اأ�سد الكرات جيدا. مل تكن تلك املباراة الرائعة«.
اإىل  خام�سا  امل�سنف  دمي��ي��روف  غريغور  البلغاري  واح��ت��اج 
فران�سي�س  االأمريكي  على  للتفوق  ون�سف  �ساعتني  نحو 

تيافوي 7-6 )7-1( و3-6 و6-7 )4-7(.
���س��ع��ادت��ه بالفوز  ال��ب��ل��غ��اري  واأب����دى 
اأن��اف�����س م��ن��ذ نحو  ق��ائ��ال “مل 
ون�سف  اأ�����س����اب����ي����ع  اأرب�����ع�����ة 
اأ����س���ب���وع. ال��ل��ع��ب ه��ن��ا هو 
اأردت��ه ... مل اأكن  كل ما 
الفوز  ع��ل��ى  فعليا  اأرك����ز 
ب��ل جمرد  اخل�����س��ارة،  اأو 
ال������ب������دء ب����ت����ق����دمي ك����رة 

م�سرب جيدة«.
ال��دور املقبل  ويلتقي يف 
اأندر�سون  كيفن  اجلنوب 
و�������س������ي������ف ومي������ب������ل������دون 
ب��ع��د تغلبه  راب���ع���ا  وامل�����س��ن��ف 
على البيالرو�سي ايليا ايفا�سكا 
و�سقط  و3-6.   5-7
بقوة  ال�������س���اع���د  ال���ك���ن���دي 
 19( �سابوفالوف  دني�س 
الهولندي  اأم����ام  ع��ام��ا( 
 7-5 ه������������ازه  روب������������ن 
االأخري  ليلتقي  و6-2، 
الرو�سي كارين خا�سانوف 
جون  االأم��ريك��ي  على  الفائز 
اي�������س���رن امل�����س��ن��ف ث���ام���ن���ا 6-7 

)7-5( و6-7 )1-7(.

جنم ليفربول يتربع الإنقاذ حياة م�سجعني
االإجنليزي،  ليفربول  فريق  مهاجم  اأن  �سحافية  تقارير  ذك��رت 
اأجل  ت��ربع مببلغ م��ايل مهم م��ن  ال��ربازي��ل��ي روب��رت��و فريمينو، 
اإنقاذ حياة م�سجعني ُيعانيان من مر�س وراثي نادر، فيما عربت 
املنتخب  جن��م  ملوقف  العميق  امتنانها  ع��ن  الربازيلية  االأ���س��رة 
اأه��داف مهاجم  ما تراق�ست اجلماهري على  الربازيلي. وكثرياً 
فريق ليفربول روبرتو فريمينو، اإذ اأكد النجم الربازيلي مراراً 
“الريدز”  وق���اد  االأخ�����س��ر،  امل�ستطيل  ف��وق  كعبه  علو  وت���ك���راراً 
واملنتخب الربازيلي كذلك، اإىل اقتنا�س نقاط املباراة كاملة يف 

اأكر من مرة.
ويبدو اأن مهمة فريمينو )26 عاماً(، ال تقت�سر فقط على هز 
الب�سمة على  اإىل ر�سم  ال�سباك وحتقيق االنت�سارات، بل تتعداه 

العون  يد  اإىل  الذين يحتاجون  اأولئك  املُ�سجعني، ال�سيما  �سفاه 
ب�سكل م�ستعجل للغاية.

ويف هذا ال�ساأن، اأو�سحت �سحيفة “ذا �سن” اأن روبرتو فريمينو 
تربع مببلغ 60.000 جنيه اإ�سرليني، اأي ما يعادل 85 األف 
دوالر اأمريكي، من اأجل اإنقاذ حياة ُم�سجعني برازيليني ُيعانون 
م��ن م��ر���س وراث���ي ن���ادر، واأ���س��اف امل��وق��ع ال��ربي��ط��اين اأن النجم 
عام  ملدة  املر�سى  عالج  تكاليف  من  جزء  بدفع  تكفل  الربازيلي 

كامل.
جواو  الربازيليني  امل�سجعني  اأن  �سن”،  “ذا  �سحيفة  واأ���س��ارت 
ال�سمور  ُيعانيان من مر�س  اأع��وام( و ميغيل )11 �سهراً(،   6(
حملة  اأطلقت  وميغل  جواو  اأ�سرة  اأن  واأ�ساف  ال�سوكي،  الع�سلي 

ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، م��ن اأج���ل ج��م��ع التربعات 
لعالجهما. وكتبت االأم �سليمر على مواقع التوا�سل االجتماعي: 
وتركت  بي  ات�سلت  فريمينو،  روبرتو  زوج��ة  برييرا  “الري�سا 
قلبي يف �سالم، حينما اأخربتني باأنها وزوجها �سيتربعان باملبلغ 
“ذرفت الدموع كثرياً، الأننا كنا ننتظر هذا  املتبقي«. واأ�سافت: 

املبلغ من املال منذ وقت طويل«.
هذه،  مثل  بق�س�س  “تاأثرنا  فريمينو:  زوج��ة  قالت  املُقابل،  يف 
فنحن اأباء ومُيكننا تخيل االأمل، الذي متر به العائلة.. روبرتو 
اإن���ق���اذ حياة  ن��ب��ي��ل و���س��اع��د ع��ل��ى  اإذ ق���ام مب��وق��ف  �سخ�س رائ����ع، 
م��ا يف  ���س��يء  ع��ل��ى  اإىل احل�����س��ول  م��ن دون احل��اج��ة  �سخ�سني.. 

املقابل«. 

فافرينكات�سيت�سيبا�س

نادال

م�سلحة  اأن  االإ�سبانية  موندو”  “اإل  �سحيفة  ذك���رت 
كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  طالبت  التي  ال�سرائب 
رونالدو املنتقل موؤخرا من ريال مدريد اإىل يوفنتو�س 
االإيطايل، بدفع مبلغ 18،8 مليون يورو ب�سبب التهرب 

ال�سريبي، خف�ست املبلغ املطلوب مليوين يورو.
يونيو  الطرفني يف حزيران  املوقع بني  االتفاق  وين�س 
املا�سي على دفع رونالدو مبلغ 18،8 مليون يورو من 
اأجل وقف املالحقات الق�سائية بحقه، لكن املبلغ خف�س 
اأنها  اأك���دت  التي  ال�سحيفة  ح�سب  مليونا   16،7 اىل 

ا�ستطاعت احل�سول على تفا�سيل ال�سفقة النهائية.
وذَكرت ال�سحيفة باأن الالعب دفع مبلغ 13،4 مليون 

يورو بهدف جتنب املالحقات الق�سائية.
وقالت اإدارة ال�سرائب اأنه ال يتوجب على رونالدو دفع 

2.094،200 مليوين يورو كقيمة م�سافة مت �سدادها 
وتتعلق بتنازله عن حقوق �سورته يف اآ�سيا، كون ال�سفقة 

غري خا�سعة للقانون اال�سباين.
وف��ر���س��ت ع��ل��ى رون���ال���دو اأي�����س��ا ع��ق��وب��ة ب��ال�����س��ج��ن ملدة 
املطبقة  القاعدة  اىل  ا�ستنادا  التنفيذ  وقف  مع  عامني 
تتجاوز  ال  التي  ال�سجن  عقوبات  بخ�سو�س  اإ�سبانيا  يف 
ق�سايا  يف  االأوىل  للمرة  م��دان  بحق  ال�سادرة  العامني 

غري عنيفة.
اىل  وحتويلها  العقوبة  تخفيف  مت  ال�سحيفة،  وح�سب 

غرامة بقيمة 350 الف يورو.
واأكدت “اإل موندو” اأي�سا اأن االتفاق اأدى مبا�سرة اىل 
اأعماله  وكيل  بحق  الق�سائية  املالحقات  ع��ن  التخلي 

جورجي مندي�س.

نفت العبة كرة امل�سرب ال�سينية بنغ �سواي قيامها باأي 
اإيقافها  بعد  املناف�سات،  اإىل  العودة  وتعهدت  خمالفات 
ملحاولتها  دوالر،  اآالف   10 وت��غ��رمي��ه��ا  اأ���س��ه��ر  ل�ستة 
اإجبار �سريكتها يف الزوجي على االن�سحاب من بطولة 
ومي��ب��ل��دون. وك��ان��ت وح���دة ال��ن��زاه��ة امل��خ��ول��ة التحقيق 
ب��ال��ف�����س��اد وال��ت��الع��ب مب��ب��اري��ات ك���رة امل�����س��رب، عاقبت 
االأربعاء �سواي )32 عاما( املتوجة بلقبني يف الزوجي 

�سمن البطوالت الكربى.
مكافاأة  وعر�ست  االإك���راه  “ا�ستخدمت  بنغ  اأن  وذك��رت 
من  باالن�سحاب  ال��زوج��ي  يف  زميلتها  الإق��ن��اع  مالية” 
لت�سجيل  ال��ن��ه��ائ��ي  امل���وع���د  ب��ع��د   2017 ومي���ب���ل���دون 

الدخول، حتى تتمكن من تبديل �سريكتها.
ورف�س عر�س بنغ، امل�سنفة اأوىل عامليا يف الزوجي عام 

املرموقة. البطولة  بخو�س  وف�سلت   ،2014
لكن هذا مل مينع وحدة النزاهة من اأيقاف املخ�سرمة 
يعني  م��ا  التنفيذ،  وق��ف  م��ع  ث��الث��ة  بينها  اأ���س��ه��ر،  �ستة 
اأنها لن تكون قادرة على اللعب حتى 8 ت�سرين الثاين 

الالعبة  ال��ن��زه��ة  وح�����دة  ت�����س��م  امل��ق��ب��ل. ومل  ن��وف��م��رب 
االأخرى، لكن يف نفي على مواقع التوا�سل االجتماعي 
اأ�سارت بنغ اإىل البلجيكية األي�سون فاو اأويتفانك وقالت 

اإنها مل جتربها على االن�سحاب.
ل�”توير” يف  “ويبو” امل���وازي  موقع  على  بنغ  وكتبت 
ال�سني “خالل 20 عاما من م�سريتي االحرافية مل 
ا�ستخدم اأي طريقة الإجبار ال�سريك على االن�سحاب من 

مباراة«.
واأ�سافت الالعبة املتوجة بزوجي ال�سيدات يف وميبلدون 
2013 وروالن غارو�س 2014 “كان قرارها بالكامل 
اأم����وال  اأي  ل��ه��ا  ن��ق��دم  ال���زوج���ي. مل  ت��ن�����س��ح��ب م���ن  اأن 

لالن�سحاب بداعي االإ�سابة«.
اأ�سهر   3 اأوق��ف مدربها برتران برييه  التي  بنغ  وقالت 
لدوره يف الق�سية الغام�سة، انها تدر�س ا�ستئناف القرار 
“يف هذا الوقت، لن اأعتزل. �ساأدر�س اإمكانية اال�ستئناف 
مع املحامي«. وبنغ م�سنفة راهنا يف املركز 20 عامليا يف 

الزوجي و80 يف الفردي.

ال�ســرائــب اال�سبــانيـة تعيـد 
مليونـي يــورو لرونـالــدو 

بنغ تنفي اجبار �سريكتها على االن�سحاب من وميبلدون 



بال اأ�سنان.. ويحطم االأرقام القيا�سية يف الطعام
حطم رجل تركي، يخلو فمه من االأ�سنان، الرقم القيا�سي يف عدد 

اأ�سياخ الكباب التي التهمها، خالل زمن ق�سري.
وذكرت �سحيفة "حرييت" الركية، اأن عثمان اأك�سول )44 عاما ( 
من مدينة اأنطاليا جنوبي البالد تناول 301 �سيخ كباب، خالل 44 
دقيقة فقط. و قال اأك�سول، وهو م�سارع معتزل، بعد اأن تفوق على 
مناف�سيه يف امل�سابقة :" لقد اعتدت اأن األتهم ن�سف خروف عندما 

كنت يافعا. ميكنني االآن اأن التهمه كله لو كان لدي اأ�سنان"
وح�سل الرجل الركي على جائزة، من املطعم الذي نظم امل�سابقة، 
وهي عبارة عن هاتف ذكي وحق تناول وجبات جمانية يف املطعم 
م�سابقة  املا�سي  ال�سهر  �سهد  نف�سه  املطعم  وك��ان  اأ���س��ه��ر.   4 مل��دة 
21 من عمرها،  ال�  يف  فتاة  فيها  تفوقت  لل�سيدات،  ولكن  مماثلة 

عندما التهمت 255 �سيخ كباب خالل 23 دقيقة فقط.
وقال مالك املطعم، اإنه ينوي تنظيم ما و�سفها مبباراة نهائية بني 

االثنني، موؤكدا اأن اجلائزة �ستكون عبارة �سيارة جديدة.

مت�ساح داخل طرد بريدي
داخل  املك�سيكية على مت�ساح �سغري  الربيد  بهيئة  عر موظفون 

طرد، ح�سبما اأعلنت ال�سلطات، االأربعاء املا�سي.
داخل  �سنتيمراً   27 طوله  البالغ  التم�ساح  على  املوظفون  وعر 

غالف بال�ستيكي به ثقوب تهوية وقطعة من الورق املبلل.
ومت اإر�سال الطرد من بات�سوكا دي �سوتو بوالية هيدالغو، اإىل �سان 
بيدرو غارزا غار�سيا بوالية نويفو ليون �سمايل البالد، وا�ستغرقت 
عن  وثائق  اأي  الطرد  يت�سمن  ومل  واح���داً.  يوماً  ال�سحن  عملية 

التم�ساح، ونقلته ال�سلطات بعد ذلك اإىل مركز للحيوانات الربية

�سمنة احلامل تهدد املولود با�سطرابات 
ك�سفت درا�سة جديدة اأن احلامل التي تعاين من ال�سمنة وال�سكري 
بالتوحد وا�سطراب نق�س  اإ�سابة طفلها  معا قد تزيد احتماالت 
االن��ت��ب��اه م��ع ف���رط ال��ن�����س��اط )اإي����ه.دي.اإت���������س.دي( وغ��ريه��ا من 
اال�سطرابات النف�سية مقارنة مع االأمهات الالتي مل يعانني من 
بال�سكري  االإ�سابة  ب��دون  وحتى  احلمل.  اأثناء  العر�سني  من  اأي 
الأطفال  مفرطة  ب�سمنة  امل�سابات  االأم��ه��ات  اإجن���اب  فر�س  تزيد 
الن�ساء  ع��ن  باملئة   67 بن�سبة  م��زاج��ي��ة  ا���س��ط��راب��ات  م��ن  ي��ع��ان��ون 
امل�سابات  االأمهات  اأما  املحافظات على وزن �سحي خالل احلمل. 
اأطفالهن  اإ�سابة  احتماالت  ت�سل  قبل احلمل  وال�سمنة  بال�سكري 
توحد  اأو  �سلوكية  م�سكالت  اأو  الن�ساط  فرط  مع  االنتباه  بنق�س 
احتماالت  وتزيد  االأم��ه��ات.  من  بغريهن  مقارنة  اأمثال  �ستة  اإىل 
اإ�سابة هوؤالء االأطفال با�سطرابات عاطفية اإىل اأربعة اأمثال بقية 
االأطفال. والإعداد هذه الدرا�سة فح�س الباحثون بيانات نحو 650 
حالة  وتابعوا  و2014.   2004 عامي  بني  فنلندا  يف  مولود  األ��ف 
االأطفال منذ امليالد حتى نهاية فرة البحث ويف بع�س االأحيان 
حتى بلوغ هوؤالء االأطفال 11 عاما. وب�سكل اإجمايل جرى ت�سخي�س 
اإ�سابة 35 األف طفل تقريبا اأو 5.4 باملئة با�سطراب نف�سي خالل 
فرة الدرا�سة. وي�سمل هذا تاأخر الكالم ومهارات احلركة اإ�سافة 
اإىل حاالت مثل التوحد واال�سطرابات ال�سلوكية ونق�س االنتباه 
وفرط الن�ساط. وتزيد ن�سبة احتماالت اإجناب االأمهات امل�سابات 
باملئة عن   69 الع�سبي  النمو  تاأخر  يعانون من  بال�سمنة الأطفال 
االأمهات �ساحبات الوزن الطبيعي بينما تزيد فر�س اإجناب اأطفال 
اأو م�سكالت  الن�ساط  يعانون من ا�سطراب نق�س االنتباه وفرط 

�سلوكية بن�سبة 88 يف املئة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية خا�سة جدا لتطريز ثوب الكعبة
د�سنت الرئا�سة العامة ل�سوؤون احلرمني ال�سريفني، اأحدث اآلة ا�ستحدثت خ�سي�ساً ملجمع امللك عبد العزيز لك�سوة 

الكعبة امل�سرفة، وهي اآلة التطريز "تاجيما" اجليل الثاين.
اإذ باإمكانها عمل التطريز  اإليه ال�سناعات املتطورة احلديثة يف عامل التطريز،  وتعد االآلة من اأحدث ما تو�سلت 

% اإىل جانب متيزها ب�سرعة التنفيذ من خالل تقلي�س املدة الزمنية. البارز، وبن�سبة دقة عالية ت�سل اإىل 95 
وح�سب وكالة االأنباء ال�سعودية، بحث جممع امللك عبدالعزيز لك�سوة الكعبة امل�سرفة خطة ا�ستبدال ثوب الكعبة 
بحليته  الكعبة  ث��وب  لتبديل  والفنية  الت�سغيلية  اجلوانب  لتقييم   2018 العام  لهذا  اجلديدة  بحليتها  امل�سرفة 

اجلديدة يف �سبيحة يوم عرفة.
واأكدت جلنة فح�س ومعاينة ثوب الكعبة جاهزية الثوب اجلديد، بعد اأن تفقدته اللجنة املخت�سة بجميع مذهباته 

يف �ساحة ق�سم جتميع الثوب مب�سنع الك�سوة.
ومت التاأكد من تثبيت مذهبات احلزام، وقراءة اآياته التي تخ�س كل جهة من اجلوانب، عالوة على اأماكن مو�سع 
ما حتت احلزام وقطع القناديل وقطع ال�سمديات ح�سب املتبع فنياً يف اأطراف كل جنب على حده، باالإ�سافة اإىل 

�ستارة باب الكعبة مع اأخذ مقا�سات اجلوانب للطول والعر�س.
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متى يكون الدوار بعد االأكل خطرًا؟
االإح�سا�س بالدوار اأو الدوخة بعد االأكل م�سكلة �سائعة اإذا كان حجم الوجبة 
ال�سحية،  امل�ساكل  اإح��دى  اإىل  اإ�سارة  امل�سكلة قد تكون  تكّررت  اإذا  كبرياً، لكن 

وهي:
* وج���ود خ��ل��ل يف وظ��ائ��ف اأح���د اأع�����س��اء اجل��ه��از ال��ه�����س��م��ي، م��ث��ل امل�����رارة اأو 
البنكريا�س )ال�سكري(، اأو متالزمة القولون الع�سبي. وت�ساحب هذه امل�ساكل 

حرقة يف املعدة.
* تغري الهرمونات، وهو من االأعرا�س ال�سائعة وقت احلمل.

* االلتهابات، ومن اأ�سبابها تلوث اأو ت�سمم الطعام اأو ال�سراب، اأو انتقال العدوى 
من �سخ�س. ومن عالمات هذه امل�سكلة ارتفاع درجة احلرارة واالإ�سهال.

* احل�سا�سية جتاه اأحد االأطعمة.
اإجراء  ل  ال�سكري، ويف�سّ اأع��را���س  ال��دوخ��ة يف ه��ذه احل��ال��ة م��ن  ق��د تكون   *

فح�س ال�سكر اإذا كان ال�سخ�س جتاوز ال� 40.
وتكون عالمة  القلب،  م�ساكل يف  نتيجة  الدوخة  تكون  احل��االت  بع�س  * يف 

مبكرة على حدوث اأزمة قلبية.
* بع�س اأنواع امل�سادات احليوية وكذلك العالج الكيميائي ي�سبب دوخة بعد 

تناول الطعام.

مغذيات �سرورية للمراأة بعد الـ 
50

وال��ه��دف �سبط   ،50 ال���  بعد  امل���راأة  احتياجات  الغذائي هو مفتاح  ال��ت��وازن 
اأو التخ�سي�س، ويف الوقت نف�سه احل�سول على مغذيات معينة مثل  الوزن 
 1800 اإىل ما بني   50 ال�  امل��راأة بعد  الكال�سيوم واملعادن االأخ��رى. وحتتاج 
و2200 �سعرة حرارية تقريباً ل�سبط الوزن، وقد يقل املقدار قلياًل اإذا مل 
اأ�سا�سي  اليومي روتني حياتي  التمارين وامل�سي  اأن  امل��راأة طويلة. كما  تكن 
امل��راأة حوايل  ال��وزن فقد حتتاج  اإنقا�س  الهدف  كان  واإذا  املرحلة.  يف هذه 
1200 �سعرة حرارية يف اليوم اإذا كانت جتل�س لوقت طويل يف عمل مكتبي. 
ويف هذه احلالة عليك اختيار اأطعمة �سحية غنية باملغذيات قليلة الدهون 

ل�سمان ح�سول اجل�سم على احتياجاته من الفيتامينات واملعادن.
اأما املراأة الن�سيطة بدنياً فيمكنها اتباع حمية غذائية حتتوي على 1600 
اإذا كنت تتبعني حمية  ال��وزن. الربوتني.  اليوم الإنقا�س  �سعرة حرارية يف 
الربوتني  �ستبلغ ح�سة  اليوم  �سعرة حرارية يف   2000 تتكون من  غذائية 
ال��ي��وم، م��ع ح�سة من  ب��ت��ن��اول بي�سة يف  وُي��ن�����س��ح  156 غ���رام���اً،  ال��ي��وم��ي��ة 
الربوتني  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ع���دم  اأي  احل��ّم�����س،  م��ن  وملعقتني  امل��ك�����س��رات، 
احليواين فقط، علماً باأن زيادة الربوتني يف طعام املراأة خطر على القلب 
3 ح�س�س  اإىل   50 ال�  الياأ�س. منتجات احلليب. �ستحتاجني بعد  بعد �سن 

العراق ي�ستعيد اآثارًا 
م�سروقة من بريطانيا

قال املتحف الربيطاين اإنه �سيعيد 
التي  االآث��ار  من  جمموعة  للعراق 
تعود اإىل خم�سة اآالف �سنة �سرقت 
الذي قادته  الغزو  البالد بعد  من 

الواليات املتحدة يف عام 2003.
الثماين  القطع  اإن  املتحف  وق���ال 
ال��ت��ي ت�سمل اأخ��ت��ام��ا واأق��م��اع��ا من 
م�سمارية  نقو�س  عليها  ال�سل�سال 
ثور،  �سكل  على  الرخام  وراي��ة من 
يف  الربيطانية  ال�سرطة  �سبطتها 
ل��دى تاجر عاديات يف   2003 ع��ام 

لندن توفى االآن. 
اجلاري  العام  من  �سابق  وق��ت  ويف 
�سلمت ال�سرطة االآثار اإىل املتحف، 
حيث ق��رر خ���رباء اأن��ه��ا ج���اءت من 

معبد يف تيلو يف جنوب العراق. 
القطع  �سي�سلم  اإن���ه  امل��ت��ح��ف  ق���ال 
الفنية اإىل �سفري العراق اجلمعة. 

كانت بالد الرافدين القدمية مهد 
العراق  متاحف  وكانت  للح�سارة 
ق��ب��ل احل���رب ت�سم جم��م��وع��ات ال 
تقدر بثمن من الثقافات االآ�سورية 

وال�سومرية والبابلية. 
اأثناء  ال��ك��ث��ري م��ن االآث�����ار  اخ��ت��ف��ى 
2003. كذلك  الغزو يف عام  وبعد 
القدمية  ال����ع����راق  م���واق���ع  ع���ان���ت 
اأي�سا من دمار كبري اأثناء احتالل 
البالد  م��ن  ك��ب��رية  مل�ساحة  داع�����س 

بعد ذلك بعقد. 
ي��ع��م��ل امل���ت���ح���ف ال���ربي���ط���اين مع 
خرباء االآثار العراقيني للم�ساعدة 
يف احلفاظ على املواقع االأثرية يف 

البالد.

�سيول مفاجئة تنهي عطلة ال�سياح
بعدما  متدفق  نهر  اإىل  �سغري  ���س��ارع  حت��ول 
االأول  ام�س  فرن�سا،  جنوب  عوا�سف  �سربت 

اخلمي�س، خملفة خ�سائر مادية ج�سيمة.
واأظهر فيديو التقطه اأحد ال�سكان من داخل 
امل��ي��اه وه��ي تتدفق يف  اأوب���ان  مقهى يف مدينة 

ال�سارع وحتمل حطاما.
االأن�سطة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  ال�����س��ي��ول  واأث����رت 
�سربت  اأن  ب��ع��د  ف��رن�����س��ا  ج��ن��وب  يف  ال�سيفية 

العوا�سف ثماين مناطق اإدارية.
وو���س��ع��ت ه��ي��ئ��ة االأر�����س����اد ال��ف��رن�����س��ي��ة اأغلب 
ب��ن��د التحذير  م��ن��اط��ق ج��ن��وب ف��رن�����س��ا حت���ت 
احتمال كبري  يعني وج��ود  الربتقايل وهو ما 

ل�سقوط اأمطار قد تكون خطرية.
�سخ�سا  اأن  حم��ل��ي��ة  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  وذك�����رت 
واح��دا على االأق��ل مفقود يف منطقة لو جارد 

املجاورة.
�سخ�سا   160 اأجلت  ال�سلطات  اأن  ك�سفت  كما 

من مواقع للتخييم يف املنطقة.

ت�ستخدم اأنوثتها  لتفلت من ال�سجن
لكي  منطقية،  غ��ري  اأن��ث��وي��ة،  ب��ذرائ��ع  اأمريكية  ا�ستعانت 
3 جرائم  تتفادى دخول ال�سجن، بعدما اتهمت بارتكاب 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  وذك���رت  ال��ق��ان��ون.  عليها  يعاقب 
مثبتة يف  كامريا  اأن  اخلمي�س،  االأول  ام�س  الربيطانية، 
اإحدى مركبات ال�سرطة وّثقت حدثا غريبا من نوعه يف 
مدينة بالفتون بوالية كارولينا اجلنوبية، حيث تو�سلت، 
لورين كات�سو )32 عاما(، ل�سرطي حتى ال يلقي القب�س 
ع��ل��ي��ه��ا. و���س��اق��ت ك��ات�����س��و اأم����ام ال�����س��رط��ي، وه���ي جته�س 
بالبكاء، حججا من قبيل اأنها: "بي�ساء وجميلة"، ف�سال 
عن كونها خريجة جامعة مرموقة، وقائدة فرقة راق�سة 

معروفة، وفق تقرير ال�سرطة.
لكن ال�سرطي مل ي�ستجب لها، وو�سع يديها يف االأ�سفاد 
اإج���راء  ت��وق��ي��ف ق��ري��ب، وب��ع��د  وج���رى نقلها اإىل م��رك��ز 
فح�س عليها تبني اأن ن�سبة الكحول يف دمها تتجاوز احلد 
 ،% القانوين. ون�سبة الكحول امل�سموح بها اأمريكيا 0.08 
ت�سل  الكحول  ن�سبة  اأن  ال�سرطة  وج��دت  الفح�س  وبعد 
%. وذكرت ال�سرطة اأن عنا�سرها ا�ستبهوا يف  اإىل 0.18 
املراأة، التي كانت تقود �سيارتها ب�سرعة، ب�سبب تلعثمها يف 

الكالم ومنظر عينيها �سديدة االحمرار.
حتت  القيادة  بتهمة  يدانون  الذين  االأ�سخا�س  ويواجه 
لفرة  ال�سجن  عقوبة  املتحدة  بالواليات  الكحول  تاأثري 

ت�سل اإىل 90 يوما.
اإذ عرت  ل���وري���ن ع��ن��د ه����ذا احل����د،  ت��ق��ف م��ت��اع��ب  ومل 
وبعد  مركبتها،  يف  خم���درة  م���واد  على  ك��ذل��ك  ال�سرطة 
اإيداعها ال�سجن، قد تواجه 3 تهم، �ستزيد مدة بقائها يف 

ال�سجن الذي حاولت تالفيه بكل الذرائع.

جتميد البوي�سات يرفع فر�س االإجناب
االأمومة  بتاأخري  اللواتي يرغنب  الن�ساء  اأن  اأعلن خرباء 
من  الع�سرينات  اأوائ���ل  يف  بوي�ساتهن  يجمدن  اأن  يجب 

عمرهن، للح�سول على اأف�سل فر�سة لالإجناب.
اأن عيادات  م���ن  م��ت��زاي��د  ب��ق��ل��ق  االأخ�����س��ائ��ي��ون  وي�����س��ع��ر 
لفرة  االأم��وم��ة  ت��اأخ��ري  على  الن�ساء  ت�سجع  اخل�سوبة 
طويلة، من خالل توفري �سبكة اأمان لتجميد البوي�سات. 
وكلما طال االنتظار، انخف�ست فر�س قدرة الن�ساء على 
التوليد  الأط��ب��اء  امللكية  الكلية  وق��ال��ت  ع��ائ��ل��ة.  ت��ك��وي��ن 
جتميد  يف  يتاأخرن  اللواتي  الن�ساء  اإن  الن�ساء،  واأمرا�س 

بوي�ساتهن، يكافحن من اأجل اإجناب االأطفال الحقا.
اآدم بالني، وهو خبري ا�ست�ساري يف  واأو�سح الربوفي�سور، 
طب ال�سحة االإجنابية مب�ست�سفيات Leeds التعليمية، 
لتجميد  وق���ت  اأف�����س��ل  اأن  اإىل  ال��دالئ��ل  "ت�سري  ق��ائ��ال: 
�سن  وبالتاأكيد دون  الع�سرينات،  اأوائ��ل  البوي�سات هو يف 
دقيقة  م��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  ل��ل��غ��اي��ة  امل��ه��م  م��ن  ل���ذا   ،37

ومتوازنة حول اخل�سوبة وتغريها مع تقدم ال�سن".
كلية  م��ن  بري�سويل-ميلني�س،  تيموثي  الدكتور  وكتب 
واأمرا�س  "التوليد  لندن، يف جملة  كوليدج يف  اإمربيال 
ي�سجع  البوي�سات  جتميد  "اإن  الربيطانية:  الن�ساء" 
�سن  االأط��ف��ال يف  اإجن��اب  ب�سكل غري مبا�سر على  الن�ساء 
م��ت��ق��دم��ة، االأم����ر ال����ذي ي��ح��م��ل زي����ادة يف خ��ط��ر حدوث 
خا�س  ب�سكل  ينطبق  وه��ذا  احلمل.  يف  طبية  م�ساعفات 
يف  يكن  عندما  بوي�ساتهن  يجمدن  اللواتي  الن�ساء  على 

اأواخر الثالثينيات من العمر". ديبي ريان خالل ح�شورها حفل اختتام العر�س االأول للمو�شم من برنامج نيتفليك�س بعنوان Insatiable يف لو�س اأجنلو�س.  )ا ف ب(

جتني�س والدي 
ميالنيا ترامب 

االأمريكية  ال�����س��ي��دة  وال����دا  ح�سل 
االوىل ميالنيا ترامب ال�سلوفينية 
االأمريكية  اجلن�سية  على  االأ���س��ل 
خ������الل ح���ف���ل جت���ن���ي�������س ن���ظ���م يف 
اخلمي�س  االأول  ام�����س  ن��ي��وي��ورك 
وي��رج��ح ان���ه مت ع��رب ب��رن��ام��ج للم 
�سمل اال�سر يعار�سه ب�سدة الرئي�س 

دونالد ترامب.
الرئي�س  زوج��������ة  وال���������دا  واأدى 
ناف�س  واأماليا  فيكتور  االمريكي، 
اجلن�سية  على  للح�سول  اليمني 
ملفهما  املكلف  املحامي  اأعلن  كما 
فران�س  ل���وك���ال���ة  واي����ل����دز  م��اي��ك��ل 

بر�س.
وردا على اأ�سئلة �سحيفة "نيويورك 
على  ح�����س��ال  ك��ان��ا  اذا  تاميز" م���ا 
مبوجب  االم����ريك����ي����ة  اجل��ن�����س��ي��ة 
الرئي�س  ع��ل��ي��ه  اأط����ل����ق  ب���رن���ام���ج 
ويتيح  املت�سل�سلة"  "الهجرة  ا�سم 
ان  املجن�سني  االمريكيني  للرعايا 
اأف��راد من عائالتهم  يتولوا كفالة 
الدائمة،  االق��ام��ة  على  للح�سول 

قال وايلدز "افر�س ذلك".
ومل ي��ح��دد امل��ح��ام��ي ال��ف��رة التي 
ا���س��ت��غ��رق��ه��ا ا���س��ت��ك��م��ال اج������راءات 
احل�������س���ول ع���ل���ى اجل��ن�����س��ي��ة كما 
ال�سيدة  ك��ان��ت  اذا  م���ا  ي��و���س��ح  مل 
من  ال��ب��ال��غ��ة  االأوىل  االم���ريك���ي���ة 
اإقامتهما  كفالة  وراء  كانت  العمر 

الدائمة.
اعتمد  ت�����رام�����ب  ان  اىل  ي�������س���ار 
الهجرة  �سيا�سة  يف  مت�سددا  نهجا 
ال���ت���ي تتيح  م��ن��ت��ق��دا االج���������راءات 
ان  املجن�سني  االمريكيني  للرعايا 
يتولوا كفالة اأقرباء لهم من اأجل 

احل�سول على االإقامة الدائمة.

خرباء: م�سروبات احلمية بدياًل للغازية
للجمعية  ج����دي����دة  ع��ل��م��ي��ة  ت���و����س���ي���ة  اأظ�����ه�����رت 
قليلة  امل��ح��الة  امل�����س��روب��ات  اأن  للقلب  االأم��ري��ك��ي��ة 
الغازية  امل�����س��روب��ات  م��ث��ل  ال�����س��ع��رات احل����راري����ة، 
االأ�سبارتام  على  حتتوي  التي  باحلمية،  اخلا�سة 
اأو ال�ستيفيا قد تكون بديال جيدا عن امل�سروبات 

الغازية املحالة بال�سكر وع�سائر الفاكهة.
اآثار  م��ن  متاأكدين  غ��ري  زال���وا  م��ا  الباحثني  لكن 

هذه امل�سروبات على ال�سحة يف االأمد الطويل.
دورية  للجمعية يف  التابعة  التغذية  وكتبت جلنة 
امل�سروبات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   32 اإن  )�سريكيولي�سن( 
التي تناولها بالغون يف الواليات املتحدة منذ عام 
2007 حتى عام 2010 و19 يف املئة من امل�سروبات 
التي تناولها االأطفال يف هذه الفرة كانت حتتوي 

على حمليات قليلة ال�سعرات.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن اجلمعية االأمريكية للقلب 
ت��و���س��ي ب����اأال ي��زي��د اال���س��ت��ه��الك ال��ي��وم��ي لل�سكر 
امل�ساف للمنتجات الغذائية عن 100 �سعر حراري 
 150 عن  يزيد  واأال  للن�ساء  يوميا  جراما   25 اأو 
�سعرا اأو 37.5 جرام للرجال. ويعادل هذا حوايل 

�ست مالعق وت�سعة مالعق على التوايل.
اأما االأطفال واملراهقون من �سن الثانية حتى 18 
 25 ا�ستهالكهم اليومي عن  اأن يقل  عاما فيجب 

جراما.
ال�سودا  م��ن  ل��ر   0.35 ق��دره��ا  كمية  وحت��ت��وى 
العادية على �سبيل املثال على نحو 39 جراما من 

ال�سكر.
بتاأثري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأدل��������ة  يف  ال��ل��ج��ن��ة  ون����ظ����رت 
منخف�سة  حم��ل��ي��ات  ل�ستة  املنتظم  اال���س��ت��ه��الك 
وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  عليها  واف��ق��ت  ال�����س��ع��رات 
�سعرات  على  املحليات  ه��ذه  وحتتوي  االأمريكية. 
يجعلها  مما  �سعرات  اأي  على  حتتوي  ال  اأو  قليلة 
مف�سلة ملن يرغبون يف خف�س اأوزانهم اأو امل�سابني 

بداء ال�سكري اأو م�ساكل بالقلب.
عن  املتباينة  النتائج  ب�ساأن  جادلوا  اخل��رباء  لكن 
الوزن  خف�س  يف  ال�سعرات  قليلة  امل�سروبات  دور 
اأن من  الباحثني  بع�س  وجد  فمثال،  الوقت.  مع 
ال�سعرات من  يعو�سون  امل�سروبات  يتناولون هذه 

اأطعمة وم�سروبات اأخرى.

دميي لوفاتو تلغي 
حفالتها املقبلة

األغت جميع ن�ساطاتها الفنية  الفنانة  دميي لوفاتو  قد  اأن   ،"Variety" افاد موقع 
يف 6 مدن  تقام   ان  كان  واملقرر   ،"Tell Me You Love Me" التي حتمل عنوان

يف امريكا اجلنوبية.
ووفقا مل�سادر مقّربة منها قال "لالأ�سف ال�سديد دميي األغت حفالتها املقبلة يف امريكا 

اجلنوبية وتخ�سع االن الإعادة التاأهيل للتخل�س من االدمان على املخدرات.
وكانت دميي قد كتبت �سابقا عرب ح�سابها اخلا�س على احد مواقع التوا�سل االجتماعي 
قائلة اإنها �ستحارب واقعها من اأجل التعايف من املخدرات، كما وجهت ال�سكر اىل جميع 

من �ساعدوها من اأ�سدقائها املقربني من داخل وخارج الو�سط الفني.


