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م�س�ؤول اأممي ي�سيد بالدور الإن�ساين 
للهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن

•• املكال -وام:

�أ�ساد مدير مكتب �لأمم �ملتحدة لل�س�ؤون �لإن�سانية بعدن �أندريه ريكيا 
يف  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  و�لغاثية  �لإن�سانية  باجله�د 
م�ساعدة �ل�سعب �ليمني و�لتخفيف من معاناته .ون�ه ب�سفة خا�سة 
بدور �لهيئة يف م�ساندة �لنازحني و ت�سيري �لق��فل �لغاثية وتبنيها 

للم�ساريع �لتنم�ية �لتي تالم�س حاجات �ل�سكان ب�سكل مبا�سر.
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  م��دي��ر  ن��ائ��ب  لقائه  خ��الل  ريكيا  وق���ال 
ح�سرم�ت  ملحافظة  زيارتهم  �ن  باملكال  �م�س  �لنيادي  �حمد  �ل�سيد 
تاأتي بهدف تعزيز عمل مكاتب منظمات �لمم �ملتحدة فيها ودر��سة 
فكرة �فتتاح مكاتب لهذه �ملنظمات يف مدينة �ملكال لتخدم حمافظات 
ح�سرم�ت و�ملهره و�سب�ة و�سقطرى .                  )�لتفا�سيل �س2(

اجتماع اأب�ظبي التن�سيقي حلمالت  يف  م�ساركا   63
التطعيم �سد �سلل الأطفال يف باك�ستان واأفغان�ستان

•• اأبوظبي -وام:

مل�ساعدة  �لإمار�تي  �مل�سروع  �لغفلي مدير  �سعادة عبد�هلل خليفة  �أكد 
ي�مي  �أب�ظبي  ��ست�سافته  �لذي  �ل�سن�ي  �لجتماع  �أهمية  باك�ستان 
ملنظمة  �لإقليمي  �ملكتب  مع  بالتعاون  �جل��اري  مار�س  و30   29
يف  �لأط��ف��ال  �سلل  �سد  �لتطعيم  ح��م��الت  لتن�سيق  �لعاملية  �ل�سحة 

جمه�رية باك�ستان �لإ�سالمية وجمه�رية �أفغان�ستان �لإ�سالمية.
وقال �سعادة �لغفلي : �إن هذ� �لجتماع - �لذي ياأتي يف �إطار مبادرة 
�أب�ظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سم�  �ساحب 
نائب �لقائد �لأعلى للق��ت �مل�سلحة ل�ستئ�سال مر�س �سلل �لأطفال 
يف �لعامل - يعترب جزء� مكمال للجه�د �مليد�نية �لتي تقدمها �ملبادرة 

يف باك�ستان و�أفغان�ستان.                              )�لتفا�سيل �س2(
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كيم.. ل بد من �ملظلة �ل�سينية

طائرات االحتالل ت�سقط قنابل غاز على الفل�سطينيني

10 �سهداء واأكرث من 1800 جريح يف م�اجهات ي�م الأر�ض

�لفل�سطيني�ن ي��جه�ن ق��ت �لحتالل وقنابل �لغاز متم�سكني بار�سهم  )رويرتز(

اجلي�ش اليمني يحرر جبل �سيفان و تباب ال�سودا والقردوف ويتقدم باجتاه الراهدة �سرق تعز

باإ�سناد من ق�اتنا.. التحالف يدمر خمازن اأ�سلحة لالنقالبيني
•• عوا�صم-وكاالت:

�لأمني  �حل����ز�م  و  و�مل��ق��اوم��ة  �ليمني  �جل��ي�����س  ق�����ت  متكنت 
باإ�سناد من ق��ت �لتحالف �لعربي لدعم �ل�سرعية يف �ليمن 
�سيفان  جبل  حترير  م��ن  �ل�سع�دية  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
�ل�سرت�تيجي بالكامل �سمال حلج و تباب �ل�س�د� و �لقردوف 
و�سط تقدم �لق��ت باجتاه منطقة �ل�سحي �لتي ت�ؤمن �لتقدم 

نح� مدينة �لر�هدة عرب �لطريق �لرئي�سي.
�لتحالف  قيادة  من  مبا�سر  بدعم  تقدمها  �لق��ت  ت���سل  و 
�لعربي يف عدن باجتاه مدينة �لر�هدة �ل��قعة جن�ب �سرقي 
�لإير�نية  �حل�ثي  ميلي�سيات  تتخذها  �لتي  و  تعز  حمافظة 
قاعدة ع�سكرية لإمد�د عنا�سرها بالأ�سلحة و�لذخائر يف عدة 
جبهات يف ظل ��ستمر�ر �مل��جهات مع م�سلحي �حل�ثي و�لتي 
�لقتلى و�جلرحى و�لأ�سرى من  �أ�سفرت عن �سق�ط ع�سر�ت 

عنا�سر �مللي�سيات.
خالل  �لإير�نية  �حل�ثي  ملي�سيا  من  عن�سر�  ثالث�ن  وقتل 
منطقة  ق���رى  �أوىل  ع��ل��ى  �ليمنية  �ل�سرعية  ق�����ت  �سيطرة 
"�سكاي  �لتابعة ملحافظة تعز، بح�سب ما نقلته قناة  �لر�هدة 

ني�ز" عن مر��سلها. 
بقيادة  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  م��ق��ات��الت  �سنت  �أخ����رى،  جهة  م��ن 

�لربية  للعمليات  ل�ج�ستيا  ودعما  ع�سكريا  �إ�سناد�  �ليمن  يف 
من  لتخلي�سه  �ل�سقيق  لليمن  دع��م��ا  و�ل��ب��ح��ري��ة  و�جل���ي��ة 
�مل��خ��ط��ط �لإي��������ر�ين �لإره�����اب�����ي ع���رب م��ي��ل��ي�����س��ي��ات �حل�ثي 
�لإن�سانية  �لعمليات  مع  �لتحرير  يت��كب  حيث  �لنقالبية 
جتاوز  على  ودعمهم  �لأ�سقاء  لإغاثة  و�ل�سرورية  �لأ�سا�سية 
�لظرف �لع�سيب �لذي ميرون به حيث يت�سدر حم�ر �لأعمال 
�لإن�سانية و�لإغاثية �لأول�يات لإغاثة �لأ�سقاء فكان �لتحرير 
يتبع بالتطهري من فل�ل �مليلي�سيات �لإرهابية بالإ�سافة �إىل 

م�ساريع �إعادة �لتاأهيل لت�ستعيد �حلياة دورتها �لطبيعية.
�ىل ذلك، نفذت �لق��ت �ل�سع�دية �مل�سرتكة قبالة حدودها مع 
�ليمن، عمليات ن�عية على متاري�س وثكنات تابعة للميلي�سيات 

�حل�ثية.
�ل�سع�دية  �لق��ت  باأن  �لعربية و�حلدث  و�أف��اد مر��سل قناتي 
جنحت يف �ل��س�ل �إىل �مل��قع �لتي حت�سنت فيها �مليلي�سيات. 
و�أ�سر  �حل�ثيني  م��ن  �لع�سر�ت  مقتل  ع��ن  �مل��ع��ارك  و�أ���س��ف��رت 

�آخرين.
�خلطة  ن��ف��ذت  �ل�سع�دية  �ل��ق����ت  �أن  ع�سكري  م�سدر  و�أك���د 
�لتحالف  ومقاتالت  مدفعياتها  مب�ساندة  �لأوىل  �لع�سكرية 
�خلطة  لتنفيذ  وت��ت��اأه��ب  وجن����ر�ن،  ج����از�ن  منطقتي  ق��ب��ال��ة 

�لع�سكرية �لتالية.

وباإ�سناد  �ليمن  �ل�سرعية يف  �ل�سع�دية لدعم  �لعربية  �ململكة 
من �لق��ت �مل�سلحة �لإمار�تية غار�ت ج�ية مركزة ��ستهدفت 
�أ�سلحة وذخائر وجتمعات  تعزيز�ت و�آليات ع�سكرية وخمازن 
�لغربي  �ل�����س��اح��ل  ج��ب��ه��ة  يف  �لإي���ر�ن���ي���ة  �حل���ث��ي  مليلي�سيات 

لليمن.
�أ�سلحة وذخائر  �لغار�ت �جل�ية عن تدمري خمازن  و�أ�سفرت 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �لفقيه  بيت  مل��دي��ري��ة  �لتابعة  �جل���اح  منطقة  يف 
��ستهد�ف جتمعات مليلي�سيات �حل�ثي يف مز�رع تابعة ملديرية 
�سربات  يف  منهم  �لع�سر�ت  م�سرع  ع��ن  �أ�سفر  مم��ا  �لتحيتا 
ن�عية وقا�سمة �أربكت �س�ف�ف �مليلي�سيات و�سط فر�ر جماعي 
�آليات ومركبات ع�سكرية  �ملقاتالت  .. كما دمرت  لعنا�سرهم 
حمملة بالذخائر و�لأ�سلحة يف مناطق �لفازة و�ملغر�س بجبهة 

�ل�ساحل �لغربي لليمن.
وت���سل مقاتالت �لتحالف �لعربي �سن �لغار�ت �جل�ية على 
منيت  �لتي  �لإي��ر�ن��ي��ة  �حل���ث��ي  ميلي�سيات  جتمعات  مناطق 
بالهزمية و�لنك�سار تاركة خلفها عتادها وقتالها �إ�سافة �إىل 
�لتابعة لها يف جبهات  �لع�سكرية و�لآليات  �لتعزيز�ت  تدمري 

�لقتال بال�ساحل �لغربي و�نهاك قدر�تهم �لع�سكرية.
�لتحالف  ق�����ت  �سمن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�سلحة  �ل��ق����ت  وت��ق��دم 
�ل�سرعية  ل��دع��م  �ل�سع�دية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي 

دعا لتحرك دويل �سد اإيران

ويل العهد ال�سع�دي: »الإخ�ان« ح�سن لالإرهاب
•• عوا�صم-وكاالت:

�سلمان  بن  �لأم��ري حممد  �مللكي  �ل�سم�  قال �ساحب 
بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �ل�زر�ء 
وزير �لدفاع �ل�سع�دي، �إن جماعة »�لإخ��ن« �ملتطرفة 
�لإرهاب،  فيه  يرتبى  �ل��ذي  �حل�سن  هي  و�ملحظ�رة 
�أن »نتخل�س من �لتطرف، ف��اإذ� مل  �أن علينا  م�سيفاً 

يكن هناك تطرف لن يك�ن هناك �إرهابي�ن«. 
ويف حديث ل�يل �لعهد �ل�سع�دي �إىل �سحيفة »وول 
�سرتيت ج�رنال« تطرق مل���سيع عدة، �أبرزها �لتهديد 
و�لإ�سالحات  �ليمني،  و�ل��ن��ز�ع  للمنطقة،  �لإي���ر�ين 

�لأخرية يف �ململكة. 
و�أ�ساف حممد بن �سلمان �أن �ل�سبب ور�ء �لإ�سالحات 
ه�  �ململكة  يف  م���ؤخ��ر�ً  �إق��ر�ره��ا  �لتي مت  �لجتماعية 

�سرورة وج�د »مناخ تناف�سي«. 
�ملجتمع  �ل�سع�دي،  �لعهد  دعا ويل  �أخ��رى،  من جهة 
�ل��ع��ق���ب��ات �لقت�سادية  م��ن  م��زي��د  ل��ف��ر���س  �ل����دويل 

لأي  تفاديا  وذل��ك  �إي��ر�ن،  على  �ل�سيا�سية  و�ل�سغ�ط 
م��جهة ع�سكرية يف �ملنطقة.

و�أك�����د �لأم�����ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دور 
ت�سريحات  يف  م�سري�  �ل��ي��م��ن،  يف  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف 
�أنه  �لأم��ريك��ي��ة،  ج�رنال"  �سرتيت  "وول  ل�سحيفة 
2015 لكانت �ليمن منق�سمة بني  ل�ل حتركه عام 

�حل�ثيني و�لقاعدة.
و�أ�ساف ويل �لعهد �ل�سع�دي �أن تنظيم �لإخ��ن ميثل 
حا�سنة لكل �لإرهابيني، م�ؤكد� على �سرورة �لتخل�س 

من �لأيدي�ل�جية �ملت�سددة �لتي تغذي �لإرهاب.
ويف لقاء �سابق، �سدد �لأمري حممد بن �سلمان، خالل 
يف  �لع�س�ية  د�ئ��م��ة  �خلم�س  �ل���دول  م��ن��دوب��ي  لقائه 
يتحمل  �أن  ���س��رورة  على  بني�ي�رك،  �لأم���ن  جمل�س 
�إي��ر�ن على دعمها  جمل�س �لأمن م�س�ؤولية حما�سبة 

لالنتهاكات �حل�ثية يف �ليمن.
و�أكد ويل �لعهد �ل�سع�دي على �سرورة �حرت�م �لدول 

للمعاهد�ت و�مل��ثيق �لدولية.
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•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

������س����ت����خ����دم ج����ي���������س �لإح������ت������الل 
�لإ�سر�ئيلي لأول مرة طائر�ت دون 
غاز  قنابل  لإ���س��ق��اط  درون،  ط��ي��ار 
ف�ق �ملحتجني �لفل�سطينيني على 
�حلدود بني قطاع غزة و�إ�سر�ئيل، 

�جلمعة، مبنا�سبة ي�م �لأر�س.
و�رتفع عدد �ل�سهد�ء �لفل�سطينيني 
�ل�������ذي ����س���ق���ط����� ب�����ن�����ري�ن ق�������ت 
ع�سرة  �إىل  �ل�سر�ئيلي  �لح��ت��الل 
ف��ي��م��ا �أ���س��ي��ب �أك����ر م���ن 1800 
�آخ��ري��ن يف �مل����ج��ه��ات �ل��ت��ى تدور 
م��ن��ذ ���س��ب��اح �م�����س ع��ل��ى خط�ط 
�سرق  و  �سمال  �حل��دودي��ة  �لتما�س 
وجن�ب قطاع غزة و ذلك يف �إطار 
�ل���ت���ي خرجت  �ل����ع�����دة  م�������س���ري�ت 

�إحياء لذكرى ي�م �لأر�س.
فل�سطينية  طبية  م�سادر  ذكرت  و 
�أن من بني �جلرحى ع�سرة بحال 
��سابتهم  ج���ر�ء  �ل�سديد  �خل��ط��ر 
�ل��ع��ل���ي��ة م��ن �جل�سم  يف �لأج�����ز�ء 
م�ست�سفيات  يف  �ل��ع��الج  وي��ت��ل��ق���ن 

قطاع غزة.
يف  �لفل�سطينيني  �آلف  و�حت�سد 
 6 ي�ستمر  �حتجاج  يف  غ��زة  ق��ط��اع 

1976 يف م��جهات �سد م�سادرة 
�أر��س.

مز�رع  ��ست�سهد  �جلمعة  و���س��ب��اح 
مدفعي  ق�������س���ف  يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
����س��ر�ئ��ي��ل��ي ���س��رق خ���ان ي���ن�����س يف 

جن�ب قطاع غزة.
وت��ت�������س��ل �مل�����ج���ه���ات ب���ني �لف 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن �ل��ذي��ن �ق��رتب���� من 

�مل�سيل للدم�ع بكثافة.
فر�ن�س  وك����ال����ة  م���ر�����س���ل����  وق������ال 
من  �للف  ع�������س���ر�ت  "�ن  ب���ر����س 
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ي���ت���دف���ق����ن �ىل 
�ع����دت م�سبقا  م��ر�ك��ز وخم��ي��م��ات 
��سر�ئيل،  م���ع  غ����زة  ح����دود  ق����رب 
�لعليا  �ل�طنية  �لهيئة  بدع�ة من 
�لتي  لالجئني  �لكربى  للم�سرية 

باإقامة مدينة خيام قرب  �أ�سابيع، 
للمطالبة  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل����دود 
�لفل�سطينيني  لالجئني  بال�سماح 
�لتي  �لأر��������س������ي  �إىل  ب����ال����ع�����دة 
ون�سبت  �إ�سر�ئيل،  �لي�م  �أ�سبحت 
5 م����ق��ع على  ع�سر�ت �خل��ي��ام يف 

�متد�د �حلدود.
وعلى �جلانب �لآخر من �حلدود، 
�لإ�سر�ئيلية  �ل����ق������ت  و����س���ع���ت 
على  �لقنا�سة  ومت��رك��ز  دب��اب��ات��ه��ا 
�لنار  و�أط���ل���ق�����  ت���ر�ب���ي���ة،  ���س����ت��ر 
فل�سطينيني،  متظاهرين  باجتاه 
�سرقي  �ل�������س���ج���اع���ي���ة  ح����ي  ق������رب 

�لقطاع �ملحا�سر.
�مل�سيل  �لغاز  �جلن�د  ��ستخدم  كما 
�لذين  �ل�������س���ب���ان  جت�����اه  ل���ل���دم����ع 

�قرتب�� من �ل�سياج.
وز�رة  �أع��ل��ن��ت  �جل��م��ع��ة،  و���س��ب��اح 
�ل�سحة �لفل�سطينية مقتل مز�رع 

فل�سطيني يف ق�سف �إ�سر�ئيلي.
ه��ذه �لحتجاجات  ب��دء  وي��ت��ز�م��ن 
�لنكبة  ذك��رى  بحل�ل  تنتهي  �لتي 
"ي�م  م���ع  �مل���ق���ب���ل،  م���اي����   14 يف 
��ست�سهاد  ذك����رى  وه����  �لأر�س"، 
�لق��ت  بر�سا�س  فل�سطينيني   6
م���ار����س   30 يف  �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، 

�ملناطق  يف  �حل���������دودي  �ل�������س���ي���اج 
�ل�������س���رق���ي���ة ل���ل���ق���ط���اع و�جل���ي�������س 

�ل�سر�ئيلي.
و�����س���ع���ل ����س���ب���ان وف���ت���ي���ة �ط������ار�ت 
باحلجارة  ور����س���ق�����  �ل�������س���ي���ار�ت 
�لعربات  �ل���ف���ارغ���ة  و�ل���زج���اج���ات 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة �مل�����س��ف��ح��ة، ب��ي��ن��م��ا رد 
�جلي�س باطالق �لنار وقنابل �لغاز 

�لف�سائل  ل��ك��اف��ة  مم��ث��ل��ني  ت�����س��م 
�ل�طنية و�ل�سالمية.

�حلدود  �لخ��ر من  �جلانب  وعلى 
�ل�سر�ئيلية  �ل�����ق�������ت  ن�������س���رت 
على  �لقنا�سة  ومت��رك��ز  دب��اب��ات��ه��ا 

�س��تر تر�بية.
وك����ان����ت ط����ائ����رة ����س���غ���رية ب����دون 
ط���ي���ار ت��ط��ل��ق ق��ن��اب��ل �ل���غ���از جتاه 

�ملتظاهرين �سرق غزة.
�لعليا  �ل���ط��ن��ي��ة  �لهيئة  و�ق��ام��ت 
�ل���ت���ي ت�سم  �ل����ك����ربى  ل��ل��م�����س��رية 
وممثلي  و�ل���ف�������س���ائ���ل  ح���م���ا����س 
�ل��الج��ئ��ني، ع�سر خ��ي��ام ك��ب��رية يف 
�حلدود  ط���ل  على  م��قع  خم�سة 
بينما  و�����س���ر�ئ���ي���ل،  �ل���ق���ط���اع  ب���ني 
�خليام  ع�����س��ر�ت  ع��ائ��الت  ن�سبت 

�ل�سغرية.
�قل من  بعد  ون�سبت �خليام على 
مئتي مرت من �حلدود �ل�سر�ئيلية 
����س���رق م��دي��ن��ة غ����زة و����س���رق خان 

ي�ن�س يف جن�ب �لقطاع.
�لفل�سطينية  �لع�������الم  ورف����ع����ت 
ت�ساهد  �ن  ب������دون  �خل����ي����ام  ع���ل���ى 
ر�ي�����ات �ل��ف�����س��ائ��ل �مل��خ��ت��ل��ف��ة فيما 
�لبلد�ت  من  �لعديد  ��سماء  كتبت 
على  �لالجئني  وعائالت  و�لقرى 

كيم جونغ اأون على خطى ا�سالفه:
ك�ريا ال�سمالية: فّن اللعب على اأوتار الكبار!

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�أن ي�سافح يد  �ملبادرة حتى قبل  �أون ي�ستعيد جمدد� زمام  كيم ج�نغ- 
�لو�ن مكا�سب  قبل  �ل�سمايل  �لك�ري  �لزعيم  تر�مب. ويح�سد  دونالد 
هذ�  على  عزلة  �لأك��ر  �حلاكم  �لأمريكي.  �لرئي�س  مع  �لقادمة  �لقمة 
ب�سعة  قبل  �ل��ن���وي��ة  بتجاربه  وبكني  و��سنطن  �أه���ان  و�ل���ذي  �ل��ك���ك��ب، 
�أ�سهر، �أ�سبح �جلميع �لي�م يخطب وده وتتم مغازلته من طرف زعيمي 

�لق�تني �لأعظم يف �لعامل.
�لدكتات�ر �لذي مل يغادر �أبد� "مملكته �ملغلقة" منذ و�س�له �إىل �ل�سلطة 
2011، مت ��ستقباله بحفاوة من قبل �لرئي�س �ل�سيني �سي جني  عام 
بينغ بد�ية هذ� �لأ�سب�ع، و�س�ف يلتقي تر�مب يف �لأ�سابيع �لقادمة يف 

قمة تاريخية.
�إيل،  كيم ج�نغ  ل��لده  �مل��دّرع  �لقطار  لبكني على منت  �ل�سرية  زيارته 
�ل�حيدة  �ل�سي�عية  �ل�ساللة  وريث  ��سرت�تيجية  نقطة حت�ل يف  متثل 
 30 �لعمر  من  �لبالغ  �لديكتات�ر  تعّمد  �لآن،  حتى  �لك�كب.  هذ�  على 
عاماً �لتعايل على "�أخ�ه �لأكرب" �ل�سيني و��ستفز�زه، قلقاً ب�ساأن �عتماده 
�لقت�سادي �ملتنامي على جاره �لق�ي.                    )�لتفا�سيل �س11(

م��سك� تطرد دبل�ما�سيني 
غربيني ومتهل بريطانيا �سهرًا

•• مو�صكو-وكاالت:

طردت رو�سيا، �أم�س �جلمعة، دبل�ما�سيني من دول �أوروبية عدة رد� على 
�تخذتها ت�سامنا مع بريطاينا  �ل��دول قد  �إج��ر�ء�ت مماثلة كانت تلك 
ت�سميم  ب��ع��د  ول��ن��دن  م��سك�  ب��ني  �ل��دب��ل���م��ا���س��ي��ة  �لأزم����ة  خلفية  ع��ل��ى 

جا�س��س مزدوج �سابق بغاز �لأع�ساب يف �أجنلرت�.
�أنها  كما  دبل�ما�سييها،  ع��دد  خلف�س  �سهر�  بريطانيا  رو�سيا  و�أمهلت 

�أبلغت �ل�سفري �له�لندي قر�رها طرد دبل�ما�سيني �ثنني.
ح�سبما  م��سك�،  يف  �لأملانية  �ل�سفارة  من  �أف���ر�د  �أرب��ع��ة  رو�سيا  وط��ردت 

�أعلنت �خلارجية �لأملانية �أم�س �جلمعة.
بدورها، قالت �ل�سفرية �له�لندية يف رو�سيا �إن م��سك� �أمرت بطرد �ثنني 
دبل�ما�سييها  من  �ثنني  طرد  على  رد�  �له�لنديني  �لدبل�ما�سيني  من 

من ه�لند� يف وقت �سابق.
و�أبلغت رينيه ج�نز ب��س، �ل�سحفيني، ب�ساأن �أمر �لطرد �أثناء خروجها 

من مبنى وز�رة �خلارجية �لرو�سية بعدما جرى ��ستدعاوؤها.
و��ستدعت رو�سا، يف وقت �سابق �م�س �جلمعة، �سفر�ء �أوروبيني �إىل وز�رة 
�خلارجية لإبالغهم تد�بري رد� على طرد دبل�ما�سيني رو�س على خلفية 

ت�سميم �جلا�س��س �ل�سابق �سريغي �سكريبال يف بريطانيا.

ت�سارب ب�ساأن االتفاق امل�ستع�سي يف دوما

قتيالن وجرحى ب�سف�ف ق�ات التحالف يف �س�ريا
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع���ل���ن �جل��ي�����س �لأم����ريك����ي، �م�س 
 5 �جلمعة، مقتل جنديني، وج��رح 
�آخرين، من ق��ت �لتحالف �لدويل 

يف �س�ريا.
بر�س،  ف���ر�ن�������س  وك���ال���ة  وب��ح�����س��ب 
لق��ت  �ل��ت��اب��ع��ني  �لعن�سرين  ف���اإن 
�لتحالف �لدويل يف �س�ريا، قد قتال 

يف هج�م بعب�ة يدوية �ل�سنع.
�مل����رك����زي����ة  �ل�����ق�����ي�����ادة  حت�������دد  ومل 
قتل��  �ل��ذي��ن  جن�سيات  �لأم��ريك��ي��ة 
وق���ع �خلمي�س،  �ل���ذي  �ل��ه��ج���م  يف 
مرتبطة  �أخ���������رى  ت���ف���ا����س���ي���ل  �أو 

باحلادثة.
�لأنباء  ت�ساربت  �أخ���رى،  جهة  من 
يق�سي  لت���ف���اق  �ل��ت������س��ل  ب�������س���اأن 
ب���خ���روج م�����س��ل��ح��ي �مل���ع���ار����س���ة من 
�ل�سرقية  �لغ�طة  يف  دوم��ا  مدينة 
�إدلب يف  قرب دم�سق �إىل حمافظة 

�سمال غرب �لبالد. 
�ل�������س����ري حلق�ق  �مل��ر���س��د  ون���ف���ى 
�لدفاع  وز�رة  �أعلنته  م��ا  �لإن�����س��ان، 
لتفاق  �ل��ت������س��ل  ع���ن  �ل���رو����س���ي���ة 
�ملعار�سة  �جل���م���اع���ات  م���ع  ن��ه��ائ��ي 
�ل�س�رية �مل�سلحة �مل�ج�دة يف دوما 
�أن  �إىل  م�سري�ً  �ل�سرقية،  بالغ�طة 
�ملفاو�سات و�سلت ملر�حل متقدمة. 

و�سفها  �ملر�سد، عن م�سادر  ونقل 
من  م���ت���ف���او����س���ني  �إن  ب���امل����ث����ق���ة 
�ملعار�سة و�جلانب �لرو�سي و��سل�� 
�لتباحث و�لتفاو�س ح�ل �لأ�سلحة 
�لثقيلة، �لتي ميتلكها �مل�سلح�ن يف 
تعد  و�لتي  �ل�سرقية  دم�سق  غ�طة 

نقطة عالقة بينهما. 
�لرو�سية،  �ل���دف���اع  وز�رة  وك���ان���ت 
���س��اب��ق م���ن �لي�م  �أع��ل��ن��ت يف وق���ت 
�تفاق  �إىل  ت��سلها  ع��ن  �جل��م��ع��ة، 
�مل�سلحة على  ق���ادة �جل��م��اع��ات  م��ع 
م���ن مدينة  ع��ن��ا���س��ره��ا  �ن�����س��ح��اب 
بريف  �ل�سرقية  �ل��غ���ط��ة  يف  دوم���ا 

دم�سق. 
كما قال �لتلفزي�ن �ل�س�ري، �م�س 
�أولية  معل�مات  هناك  �إن  �جلمعة، 

عن قرب �لت��سل لالتفاق. 
ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ت��ا ت�����س��ت��ع��د دفعة 
و�ملقاتلني  �مل��دن��ي��ني  م���ن  ج���دي���دة 
�لغ�طة  ج���ن����ب  م����ن  لج���الئ���ه���م 

�ل�سرقية.
�ل�سرقية  �لغ�طة  خ�سارة  وت�سكل 
�لف   400 نح�  يعي�س  ك��ان  حيث 
للف�سائل  م�جعة  �سربة  �سخ�س 
خ�سارة  منذ  �لك��رب  تعد  �ملعار�سة 

مدينة حلب نهاية �لعام 2016.

دمار هائل يف مدينة بالغ�طة �ل�سرقية قرب م�سق )رويرتز(

يخترب  ال��رو���س��ي  اجل��ي�����ض 
����س���اروخ���ا ن����وي���ا م��رع��ب��ا

•• مو�صكو-وكاالت:

�لرو�سية،  �ل��دف��اع  وز�رة  عر�ست 
�ختبار  ي��ظ��ه��ر  ف���ي���دي����  م��ق��ط��ع 
للقار�ت  ع��اب��ر  بالي�ستي  ���س��اروخ 
ر�أ�سا  ع�����س��ري��ن  ح��م��ل  ي�����س��ت��ط��ي��ع 

ن�ويا، وي�ستع�سي على �ملر�قبة.
وي����ك���������س����ف �ل����ف����ي����دي����� �إط��������الق 
�سارمات  �ل��ب��ال��ي�����س��ت��ي  �ل�����س��اروخ 
من  �ل�س�ت،  �سرعة  يف�ق  �ل��ذي 
حمطة بلي�ستي�سك، وفق ما نقلت 

�سحيفة ديلي ميل.
وي�ستطيع �ل�ساروخ �ملتقدم قطع 
م�سافة 24 �ألفا و696 كيل�مرت 
ي�ستطيع  ك��م��ا  و�ح����دة،  ���س��اع��ة  يف 
على  كاملة  �أط��ن��ان  ع�سرة  حمل 

متنه.
�إع�����الن �لخ���ت���ب���ار و�سط  وي���اأت���ي 
ت����ت���ر دي���ب���ل����م���ا����س���ي ك���ب���ري بني 

حممد بن �سلمان، خالل لقائه مندوبي �لدول �خلم�س د�ئمة �لع�س�ية يف جمل�س �لأمن  )و��س(
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأب�ظبي ت�سارك باأن�سطة جمتمعية يف مهرجان » اأم الإمارات«

•• اأبوظبي-وام:

وف��ع��ال��ي��ات جمتمعية  ب��ع��رو���س  �أب���ظ��ب��ي  �سرطة  ���س��ارك��ت 
تعبري�ً  �أب�ظبي  ك�رني�س  �لإم���ار�ت« على  �أم  »مهرجان  يف 
عن �لتقدير و�لمتنان ل�سم� �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �ل��ع��ام  �لن�سائي  �لحت����اد  رئي�سة 
�لتنمية  مل�ؤ�س�سة  �لأع��ل��ى  �لرئي�سة  و�لطف�لة  ل��الأم���م��ة 
�لر�ئد  �سم�ها  ب��دور  �أب�ظبي  �سرطة  و�أ���س��ادت  �لأ���س��ري��ة. 
دوره  يعي  �سالح  جيل  لتن�سئة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأم  دع��م  يف 
�ملجتمعي ومتكني �ملر�أة من م�ساركة �لرجل يف عملية بناء 

�ل�طن وتقدمه كعن�سر فّعال يف �ملجتمع.

�لعا�سمة  �سرطة  مبديرية  �لفعاليات  �س�ؤون  مركز  وق��ام 
بقطاع �لأمن �جلنائي بتاأمني �ملهرجان ي�مياً فيما قدمت 
فرقة م��سيقى �ل�سرطة معزوفات وطنية وتر�ثية و�سط 
و�سرح  �لطفل«  »دوري���ة  عر�س  مت  كما  �جلمه�ر  �ع��ج��اب 
م�ساركة  ج��ان��ب  �إىل  تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ت���ع���ي��ة  �خل��دم��ات 
�إد�رة �لتفتي�س �لأمني k9 بعرو�س تربز مهار�ت �لكالب 
��ستخد�م  �ملدين كيفية  �لدفاع  �لب�لي�سية. و�سرحت فرق 
�إطفاء  �جل��م��ه���ر يف عملية  �حل��ري��ق مب�����س��ارك��ة  ط��ف��اي��ات 
�ل�سرطة  ح�سانة  ع�سافري  وقدمت  ��ستعر��سية  حر�ئق 
�أنا�سيد ورق�سات تعرب عن حبهم و�متنانهم لأم �لإمار�ت 

متغنني بحب �ل�طن و�ل��لدين.

بتن�ع  غ��د�ً  �لثالثة  دورت��ه  �ل��ذي يختتم  �ملهرجان  ويتميز 
و�سعبية  كبرية  جمتمعية  مب�ساركة  وفعالياته  �أن�سطته 
لل�سي�ف  ومتميزة  تفاعلية  �أج����ء  ت�فري  بهدف  و��سعة 

و�لزو�ر من جميع فئات �ملجتمع .
من ناحية �أخرى �سكلت �سرطة �أب�ظبي ممثلة يف »ف�ج عام 
�لف�عة بالعني  �ل�سرطة يف  ز�ي��د« من م�ستجدي مد�ر�س 
�ل�سرطة  م��د�ر���س  �د�رة  م��ي��د�ن  �لإم�����ار�ت« يف  �أم   « ع��ب��ارة 
و�متنانهم  تقديرهم  عن  تعبري�ً  طالب   148 مب�ساركة 
ل�سم� �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة �لحتاد �لن�سائي 
�لعام رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالأم�مة و�لطف�لة �لرئي�سة 
�لأعلى مل�ؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية » فخر �ملر�أة �لإمار�تية«.

م�س�ؤول اأممي ي�سيد بالدور الإن�ساين للهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن
•• املكال -وام:

ريكيا  �أن��دري��ه  بعدن  �لإن�سانية  لل�س�ؤون  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  مدير  �أ���س��اد 
�لإمار�تي يف م�ساعدة  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  و�لغاثية  �لإن�سانية  باجله�د 
�ل�سعب �ليمني و�لتخفيف من معاناته .ون�ه ب�سفة خا�سة بدور �لهيئة يف 

�لتنم�ية  للم�ساريع  وتبنيها  �لغاثية  �لق��فل  ت�سيري  و  �لنازحني  م�ساندة 
�ل�سكان ب�سكل مبا�سر. وقال ريكيا خالل لقائه نائب  �لتي تالم�س حاجات 
مدير �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �ل�سيد �حمد �لنيادي �م�س باملكال �ن زيارتهم 
ملحافظة ح�سرم�ت تاأتي بهدف تعزيز عمل مكاتب منظمات �لمم �ملتحدة 
لتخدم  �ملكال  مدينة  يف  �ملنظمات  لهذه  مكاتب  �فتتاح  فكرة  ودر����س��ة  فيها 

عملها  برنامج  �سمن   ، و�سقطرى  و�سب�ة  و�مل��ه��ره  ح�سرم�ت  حمافظات 
لتنفيذ خطة �ل�ستجابة �لن�سانية ملعرفة �ملناطق �لكر �حتياجاً يف �ساحل 
وو�دي ح�سرم�ت . ومت خالل �للقاء �لذي عقد يف فندق رماده مبدينة �ملكال 
ح�سرم�ت  وحمافظة  عامة  �ليمن  بها  متر  �لتي  �لإن�سانية  �لأو�ساع  بحث 
�لهيئة  م�ساريع  خطة  �لنيادي  ��ستعر�س  حيث  �لإغاثية  �جله�د  و  خا�سة، 

يف عام » ز�يد » و�لية و�س�ل �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية وتنفيذ �مل�ساريع �خلدمية 
و�لتنم�ية و�ل�سحية، و�لأعمال �لتي نفذتها هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
على  �جلانبان  و�أك���د  �ل��ي���م.  وحتى  حتريرها  منذ  ح�سرم�ت  حمافظة  يف 
�لتابعة  �لإن�سانية  �ملنظمات  �أجل تنفيذ م�ساريع بني  �مل�سرتك من  �لتن�سيق 

لالأمم �ملتحدة وهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي خالل �لفرتة �لقادمة.

الرئي�ض التنفيذي ل�»غيني�ض« ي�سيد ب�سرطة دبي

قن�سل عام الدولة يح�سر حفل ا�ستقبال مبقاطعة ك�انغ دونغ ال�سينية 

اجتماع اأب�ظبي التن�سيقي حلمالت  يف  م�ساركا   63
التطعيم �سد �سلل الأطفال يف باك�ستان واأفغان�ستان

•• دبي-وام:

مل��س�عة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ريت�ساردز،  �لي�سرت  �أع��رب 
غيني�س لالأرقام �لقيا�سية عن �إعجابه باإجناز�ت �سرطة 

دبي �ملتميزة �لتي لقت �سدًى و��سعاً يف �أرجاء �لعامل.
و�ك���د ري��ت�����س��اردز خ���الل ل��ق��ائ��ه ���س��ع��ادة �ل��ل����ء ع��ب��د �هلل 
خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�سرطة دبي، بح�س�ر �سعادة 
�لعبيديل،  �ل���رز�ق  عبد  �لقدو�س  عبد  �لدكت�ر  �ل��ل����ء 
�أن  و�ل���ري���ادة..  �لتميز  ل�����س���ؤون  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  م�ساعد 
و�إن  عظيما  وحتديا  ق�سة  غيني�س  من  �سهادة  كل  ور�ء 
جميع �ل�سهاد�ت �مل�سجلة ل�سرطة دبي هي تاريخ حافل 
�أن �سرطة دبي مل تكتف  بالإجناز�ت بحد ذ�ته.و��ساف 
بك�سر �رقام قيا�سية �سابقة ولكن �سجلت �أرقاماً قيا�سية 
جديدة يف جمالت جديدة، كال�سهادة �لتي ح�سل عليها 
مركز �سرطة دبي �لذكي SPS كاأول مركز �سرطة ذكي 

يف �لعامل يعمل بدون تدخل ب�سري.
على  م�ؤكد�ً  �لز�ئر  بال�فد  �لعام  �لقائد  �سعادة  ورح��ب 

�ل�ستثنائية  �لإجن��از�ت  ت�ثيق  يف  �مل��س�عة  دور  �أهمية 
على م�ست�ى �لعامل،ًو حر�س �سرطة دبي على حتطيم 
�إبر�ز  �لأرق��ام �لقيا�سية يف كل �ملجالت �لتي من �ساأنها 
دبي  ولإم��ارة  خا�سة،  دبي  ل�سرطة  �حل�سارية  �ل�س�رة 

عامة.
�سجلتها مت  �لتي  �لقيا�سية  �لأرق��ام  �أن  �سعادته  و�أ�ساف 
�ملعنية  �ملجال�س  ب�سكل دقيق وهادف من قبل  �ختيارها 
كمجل�س �لقياد�ت �ل�سابة وجمل�س �ل�سعادة و�ليجابية 
دبي،  �سرطة  علماء  وجمل�س  �لهمم  �أ�سحاب  وجمل�س 
ل�سرطة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه�������د�ف  ب��غ��ر���س حت��ق��ي��ق 
�ل��ع��الق��ات �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ع �ل�سركاء  دب���ي وت��ع��زي��ز 
�ملجتمعية.  �ل�����س��ر�ك��ة  وت��ع��زي��ز  للق�ة  �ل�سرت�تيجيني 
ل��ه على  �مل��ر�ف��ق  و�ل���ف��د  �ل�سيرت  �ل�سيد  �ط��ل��ع  ب���دوره 
�سهادة يف   12 �مل�سجلة ل�سرطة دبي وعددها  �ل�سهاد�ت 
و�لريا�سية  و�لجتماعية  �ل�طنية  منها  جمالت،  عدة 
�ل�سرطة  دوري��ات  �إىل  بالإ�سافة  �جلماعية،  و�لأن�سطة 

�لفارهة.

•• كوانغ جو -وام:

 – �ل�سام�سي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب��ن  ���س��ع��ادة رح��م��ه  ���س��ارك 
قن�سل عام �لدولة يف ك��نغ ج� يف حفل �لإ�ستقبال �لذي 
نظمته ر�بطة �لدبل�ما�سية �لعامة ملقاطعة ك��نغ دونغ 
حل�ل  مبنا�سبة  �ملقاطعة  عا�سمة  ج�  ك��نغ  مدينة  يف 

ف�سل �لربيع .
�ملعتمدة  �لتمثيلية  �لبعثات  روؤ���س��اء  �حلفل  يف  و���س��ارك 
�مل�ؤ�س�سات  خمتلف  من  �مل�س�ؤولني  وكبار  ج�  ك��نغ  يف 
�حلك�مية ، بالإ�سافة �إىل م�س�ؤويل ر�بطة �لدبل�ما�سية 
�لعامة ملقاطعة ك��نغ دونغ .وخالل كلمة �ألقاها �سعادة 

و�نغ رونغ – رئي�س �ملجل�س �ل�طني للم�ؤمتر �لإ�ست�ساري 
�ل�سيا�سي لل�سعب �ل�سيني مبقاطعة ك��نغ دونغ و رئي�س 
رحب  دونغ  ك��نغ  ملقاطعة  �لعامة  �لدبل�ما�سية  ر�بطة 
فيها باحل�س�ر و �أكد بدوره على مدى تقديره للجه�د 
ك��نغ  يف  �ملعتمدة  �لتمثيلية  �لبعثات  قبل  من  �ملبذولة 
ج���� ل��ت��ع��زي��ز و ت��ق���ي��ة �ل��ع��الق��ات م���ع �ل�����س��ني ع��ام��ة و 

مقاطعة ك��نغ دونغ خا�سة.
و �أ�ساف �سعادته �أن �ملجل�س �ل�طني للم�ؤمتر �لإ�ست�ساري 
�س�ف  دونغ  ك��نغ  �ل�سيني مبقاطعة  لل�سعب  �ل�سيا�سي 
و  �لعالقات  هذه  على  للحفاظ  جاهد�ً  بالعمل  ي�ستمر 

دفعها نح� م�ست�يات �أعلى خالل �لأع��م �لقادمة .

•• اأبوظبي -وام:

�أك����د ���س��ع��ادة ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة �ل��غ��ف��ل��ي م��دي��ر �مل�سروع 
�ل�سن�ي  �لجتماع  �أهمية  باك�ستان  مل�ساعدة  �لإم��ار�ت��ي 
مار�س  و30   29 ي���م��ي  �أب���ظ��ب��ي  ����س��ت�����س��اف��ت��ه  �ل����ذي 
�ل�سحة  ملنظمة  �لإقليمي  �ملكتب  مع  بالتعاون  �جل��اري 
�لعاملية لتن�سيق حمالت �لتطعيم �سد �سلل �لأطفال يف 
�أفغان�ستان  وجمه�رية  �لإ�سالمية  باك�ستان  جمه�رية 

�لإ�سالمية.
وقال �سعادة �لغفلي : �إن هذ� �لجتماع - �لذي ياأتي يف 
�آل  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سم�  �إط��ار مبادرة �ساحب 
للق��ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  عهد  ويل  نهيان 
�لعامل  يف  �لأط��ف��ال  �سلل  م��ر���س  ل�ستئ�سال  �مل�سلحة 
تقدمها  �لتي  �مليد�نية  للجه�د  مكمال  ج��زء�  يعترب   -
�ملبادرة يف باك�ستان و�أفغان�ستان من خالل تقدمي مئات 
�ملاليني من �للقاحات لالأطفال �لأبرياء خالل �ل�سن��ت 

�ملا�سية و�ل�سن��ت �لقادمة.
�لعديد من  بحث  �إىل  ي��ه��دف  �لج��ت��م��اع  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لتطعيم  حمالت  و�إد�رة  بتخطيط  �ملتعلقة  �جل����ن��ب 
�ل�سحة  منظمة  ممثلي  وبح�س�ر  �لأط��ف��ال  �سلل  �سد 
�حلمالت  و�إد�ر�ت  �ل�سحة  وز�ر�ت  ومم��ث��ل��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�طنية يف �لبلدين �ملعنيني حيث مت در��سة ومناق�سة 
�ل�سيطرة  لإد�م������ة  م�ستقبلية  وخ��ط��ط  ت��ق��اري��ر  ع���دة 
وتبادل  �لأخ���رية  مر�حله  يف  �لفريو�س  على  و�لق�ساء 
�ملعل�مات و�لبيانات وم�ؤ�سر�ت �لر�سد �لي�مية خلارطة 

�نت�سار �لفريو�س .
�أن����ه مت���ت م��ن��اق�����س��ة خ��ط��ط م��ر�ق��ب��ة نقاط  ون�����ه �إىل 
�ل��ع��ب���ر �حل���دودي���ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن و�ل��ت��اأك��د م��ن تنفيذ 
من  �لفريو�س  �نتقال  متنع  �لتي  �ل�سليمة  �لج���ر�ء�ت 
خالل �لنازحني و�لالجئني .. م�سري� �إىل �أن �لجتماع 
�عد�د  على  تعمل  خمت�سة  جل��ان  ت�سكيل  �أي�����س��ا  �سمل 

وت��ن�����س��ي��ق �خل��ط��ط �ل�����س��ن���ي��ة حل��م��الت �ل��ت��ط��ع��ي��م على 
ملتابعة  خا�سة  �آل��ي��ة  و�سع  م��ع  �ل�سرت�تيجي  �مل�ست�ى 
�لعائدين  �لأف��غ��ان  �لالجئني  �أب��ن��اء  تطعيمات  و�ك��م��ال 
�لإمار�تي  �مل�سروع  مدير  و�أ�سار  لبلدهم.  باك�ستان  من 
حققتها  �لتي  �ليجابية  �لنتائج  �إىل  باك�ستان  مل�ساعدة 
حملة �لإمار�ت للتطعيم �سد �سلل �لأطفال يف باك�ستان 
ح��ي��ث مت��ك��ن��ت �حل��م��ل��ة م��ن��ذ ع���ام 2014 ول��غ��اي��ة عام 
و400  �ألفا  و415  ملي�نا   254 �إعطاء  من   2017
�لأطفال  م��ن  م��ل��ي���ن��ا   43 م��ن  لأك���ر  تطعيم  ج��رع��ة 
�لباك�ستانيني �لذين تقل �أعمارهم عن �خلم�س �سن��ت 

�سد مر�س �سلل �لأطفال .
حملة  حققته  �ل���ذي   - �ل��ك��ب��ري  �ل��ن��ج��اح  �ن  �إىل  ول��ف��ت 
�لإمار�ت للتطعيم يف هذه �ملناطق و�لأقاليم - �ساهم يف 
�نخفا�س ن�سبة و�أعد�د �مل�سابني بفريو�س �سلل �لأطفال 
ت�سجيلها خ��الل عام  ح��الت مت   306 باك�ستان من  يف 
 2015 عام  يف  ت�سجيلها  مت  حالة   54 �إىل   2014
وعدد 20 حالة مت ت�سجيلها يف عام 2016 و8 حالت 
 97% �نخفا�س  وبن�سبة   2017 عام  ت�سجيلها يف  مت 

بعدد حالت �لإ�سابة �مل�سجلة يف باك�ستان .
م�ؤ�سر�  مت��ث��ل  �لي��ج��اب��ي��ة  �لنتيجة  ه���ذه  �أن  �إىل  ون����ه 
�ملتحدة  �لأمم  �أه��د�ف منظمة  �يجابيا هاما يف حتقيق 
ودول �لعامل بالق�ساء نهائيا على وباء �سلل �لأطفال يف 

�مل�ستقبل �لقريب .
كان �لجتماع �لذي ��ست�سافته �أب�ظبي ي�مي 92 و30 
مار�س �جلاري قد �سهد م�ساركة �أكر من 63 م�ساركا 
ميثل�ن �ملكتب �لقليمي ملنظمة �ل�سحة �لعاملية ووز�ر�ت 
وجمه�رية  �لإ�سالمية  باك�ستان  جمه�رية  يف  �ل�سحة 
��ستمرت  �لتي  جل�ساته  و�سملت  �لإ�سالمية  �أفغان�ستان 
على مدي ي�مني بحث �لعديد من �جل��نب يف جمال 
حمالت  و�إد�رة  وتنظيم  لتخطيط  و�لتن�سيق  �لتعاون 

�لتطعيم �سد �سلل �لأطفال يف باك�ستان و�أفغان�ستان .

ل�حات ريا�سية اأمامية 
للمركبات اخلفيفة يف اأب�ظبي

•• اأبوظبي -وام:

ب�سكلني  �خلفيفة  �ملركبات  لأرق��ام  ريا�سية  ل�حات  �أب�ظبي  �سرطة  وف��رت 
�أحدهما يحمل �سعار ه�ية �أب�ظبي، و�لآخر �ل�سريط �لأحمر مقابل ر�س�م 
500 درهم لل��حدة .وقالت �ن �لل�حات ذ�ت طابع مميز وتركب يف و�سط 
�جلهة �لأمامية للمركبة فقط، ومينع تركيبها يف �خللف، وتتميز ب��س�ح 
�أرقامها، وهي مطابقة لأف�سل معايري �جل�دة �لعاملية.و�أو�سحت �أن عملية 
�لل�حات  وت�سمل  �ملركبة  �ساحب  رغبة  ح�سب  �ختيارية  �ستك�ن  �لتبديل 

�سارية �ملفع�ل �أو يف حالة �لت�سجيل �أو �لتجديد.

�سرطة اأب�ظبي تختتم م�ساركتها يف 
تاأمني رايل اأب�ظبي ال�سحراوي

•• اأبوظبي -وام:

�ختتمت �سرطة �أب�ظبي ممثلة يف مديرية �سرطة منطقة �لظفرة يف قطاع 
�أقيم  �لذي  �ل�سحر�وي  �أب�ظبي  تاأمني ر�يل  �لأمن �جلنائي م�ساركتها يف 
منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سم�  برعاية 

�لظفرة.
�لعامل  �لثالثة من بط�لة كاأ�س  28 �جل�لة  �ل�  �ل��ر�يل يف ن�سخته  وي�سكل 
للر�ليات �لط�يلة لل�سيار�ت » فيا » و�جل�لة �لثانية من بط�لة كاأ�س �لعامل 

للر�ليات �لط�يلة للدر�جات �لنارية فيم. 

 IFTDO سرطة دبي تف�ز بجائزة الحتاد الدويل ملنظمات التدريب والتنمية�
•• دبي-وام:

فازت �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي ممثلة ب��الإد�رة �لعامة 
ملنظمات  �ل���دويل  �لحت���اد  بجائزة  �ل�سطناعي  للذكاء 
�أف�سل  ف���ئ���ة  ع����ن   IFTDO و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ت���دري���ب 
�لتطبيقات  �لب�سرية يف جمال  �مل����رد  تاأهيل  ممار�سة يف 
�أعلن ذلك خالل فعاليات �لدورة   . �لفرت��سية �ملط�رة 
�ل�47 مل�ؤمتر �لحتاد �لدويل ملنظمات �لتدريب و�لتنمية 
�ل���ذي نظمته �أك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دب���ي حت��ت رع��اي��ة �سم� 
�آل مكت�م ويل عهد  ر��سد  بن  �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 

�أيام  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة  دب���ي رئ��ي�����س �ملجل�س 
مب�ساركة 50 منظمة عريقة للتدريب و�لتنمية �لب�سرية. 
وجاء هذ� �لف�ز عن فئة �أف�سل ممار�سة يف تاأهيل �مل��رد 
من  �ملط�رة  �لفرت��سية  �لتطبيقات  جمال  يف  �لب�سرية 
تط�ير  خالل  من  �لفرت��سية  �لتكن�ل�جيا  مركز  قبل 
تطبيقات �فرت��سية مثل �لتحقيق �جلنائي �لفرت��سي 
و�ملد�همة  �جل�سد  ولغة  �لفرت��سي  �مل��روري  و�لتحقيق 
و�لقن�س �لفرت��سي وحماية �ل�سخ�سيات و�لتعامل مع 
�لثالثية.  �لأبعاد  بنظام  �مل�سافرين  وتفتي�س  �ملتفجر�ت 
و�لتنمية   �ل��ت��دري��ب  ملنظمات  �ل���دويل  �لحت���اد  �أن  ي��ذك��ر 

عام  �ل�س�ي�سرية  جنيف  مدينة  يف  تاأ�س�س   IFTDO
يف  للمتخ�س�سني  عاملية  �سبكة  �لحتاد  وميثل   1972
بالتعرف على وتط�ير  �مللتزمني  �لب�سرية  �مل����رد  جمال 
�لنم�  لتعزيز  و�لتكن�ل�جيا  و�مل��ه��ار�ت  �ملعرفة  وحت�يل 
و�لإنتاجية  �ل��ب�����س��ري  و�لأد�ء  و�مل���ؤ���س�����س��ي  �ل�����س��خ�����س��ي 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.
ومت �لإقر�ر بالحتاد باعتباره م�ؤ�س�سة غري حك�مية من 
 «  ILO  « �لدولية  �لعمل  ومنظمة  �ملتحدة  �لأمم  قبل 
هذ�  �أل��ف متخ�س�س يف   500 على  يزيد  ما  مع  ويعمل 

�ملجال ميثل�ن �أكر من 50 دولة على م�ست�ى �لعامل.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية دبي تنظم ور�سة ت�ع�ية ح�ل مبادرة  �سحتك يف غذائك 

•• دبي-وام: 

نظمت �إد�رة �سالمة �لغذ�ء يف بلدية دبي ور�سة عمل ت�ع�ية ح�ل مبادرة “ �سحتك يف غذ�ئك “ �لتي تهدف �إىل 
�مل�ؤ�س�سات و�ل�سلع �لغذ�ئية لتفادي  تعريف �مل�ستهلكني باملعل�مات �خلا�سة بالأطعمة يف ق��ئم �لطعام �ملقدمة يف 

�لرتويج غري �حلقيقي ملك�ناتها �س��ء �جلاهزة �أو �لتي تقدم يف �ملطاعم.
ومت خالل �ل�ر�سة - �لتي �سهدت م�ساركة جمم�عة من �لعاملني يف خمتلف �مل�ؤ�س�سات �لغذ�ئية �مل�سجلة يف �ملبادرة 
- تقدمي جمم�عة من �ملعل�مات ح�ل تفا�سيل �ملبادرة كت�جيه �مل�ؤ�س�سات لإدر�ج وجبات متتاز باملعايري �ل�سحية 
حر�سا من �لد�ئرة على حتقيق �لت��زن �ل�سحي يف �ملجتمع وتفاديا لالأمر��س �لتي ت�سببها �لأغذية �لغري �سحية 

و�سرورة �للتز�م باملعايري �ل�سحية �لتي و�سعتها �إد�رة �سالمة �لغذ�ء ببلدية دبي.
�لطعام يف  �لغذ�ئية وق��ئم  �ل�سلع  ت��فق  �لد�ئرة ب�سمان  ت�ليه  �لذي  �لهتمام  �ل�ر�سة على  �مل�سارك�ن يف  و�أثنى 

�ملطاعم مع �ملعايري �ل�سحية �لتي ت�ساهم يف بناء حياة �سحية و�سليمة لكافة �أفر�د �ملجتمع.

•• العني -وام:

قدم �سم� �ل�سيخ طحن�ن بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�لفريق �سم� �ل�سيخ �سيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل�زر�ء وزير �لد�خلية و �سم� �ل�سيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
دي��ن ويل عهد �أب�ظبي و�سم� �ل�سيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ز�يد بن 
�سلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�سانية و�سم� �ل�سيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
م�ؤ�س�سة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�سانية وذوي �لإحتياجات �خلا�سة م�ساء �م�س و�جب �لعز�ء �إىل �سعادة حمد 
زيارتهم جمل�س  �سهيل �خلييلي وذلك لدى  �ملغف�ر له ع�ي�سة بن  �سهيل بن ع�ي�سة �خلييلي ب�فاة  بن 
�لعز�ء يف منطقة ز�خر مبدينة �لعني. كما قدم و�جب �لعز�ء .. �لل��ء �ل�سيخ حممد بن طحن�ن �آل نهيان 
مدير عام �س�ؤون �لأمن و�ملنافذ بالقيادة �لعامة ل�سرطة �أب�ظبي و�ل�سيخ ذياب بن طحن�ن �آل نهيان و�ل�سيخ 
خليفة بن طحن�ن �آل نهيان مدير مكتب �س�ؤون �أ�سر �ل�سهد�ء يف دي��ن ويل عهد �أب�ظبي و عدد من كبار 
�مل�س�ؤولني. و �أعرب �سم� �ل�سي�خ عن خال�س تعازيهم وم���ساتهم لأ�سرة وذوي �لفقيد .. �سائلني �مل�ىل عز 

وجل �أن يتغمده ب���سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سل��ن.
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حاكم راأ�ض اخليمة وال�سي�خ يح�سرون اأفراح الغ�ي�ض ال�س�يدي
•• راأ�س اخليمة - وام:

�لقا�سمي  �سقر  بن  �سع�د  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  ح�سر 
ع�س� �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة حفل �ل�ستقبال 
�ل�س�يدي  �لغ�ي�س  خمي�س  خليفة  �ل�سيد  �أقامه  �ل��ذي 
مبنا�سبة زفاف جنله “�سعيد” �ىل كرمية �ل�سيد جمعه 

خمي�س �لغ�ي�س �ل�س�يدي .
مت�حد  �لبيت  �سالة  يف  �أقيم  �ل��ذي  �حلفل  ح�سر  كما 
مبنطقة �لرفاعة يف ر�أ�س �خليمة معايل �ل�سيخ نهيان بن 
مبارك �آل نهيان وزير �لت�سامح و�ل�سيخ حممد بن �سع�د 
�أم��ن��اء ج��ائ��زة ر����س��د بن  ب��ن ر����س��د �ملعال رئي�س جمل�س 

�أحمد �ملعال للقر�آن �لكرمي و�لثقافة �لإ�سالمية و�ل�سيخ 
جمال بن �سقر بن �سلطان �لقا�سمي رئي�س �للجنة �لعليا 
ماجد  و�ل�سيخ  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لهجن  ل�سباق  �ملنظمة 
و�ل�سيخ عمر بن طالب  �لقا�سمي  �سلطان بن �سقر  بن 
بن �سقر  بن حممد  �أحمد  و�ل�سيخ  �لقا�سمي  بن �سقر 
�لقا�سمي  �سقر  بن  جمال  بن  �سقر  و�ل�سيخ  �لقا�سمي 
و�ل�سيخ  �لقا�سمي  �سقر  بن  جمال  بن  حممد  و�ل�سيخ 
بن  حممد  و�ل�سيخ  �ملعال  �حمد  بن  عبد�هلل  بن  في�سل 
بن  علي  بن  مفتاح  و�ل�سيخ  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�مل�س�ؤولني  وك��ب��ار  �ل�سي�خ  م��ن  وع���دد  �خل��اط��ري  عبيد 
ورجال  و�ل�سخ�سيات  و�لبالد  �لقبائل  ووجهاء  و�أعيان 

�لعمال و�ملدع�ين من �أبناء �لقبائل .
�لقا�سمي  �سقر  بن  �سع�د  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  وق��دم 
و�ل��ت��ربي��ك��ات للعري�س  �ل��ت��ه��اين  و�ل�����س��ي���خ و�حل�����س���ر 
عز  �هلل  �سائلني   ، و�أق��ارب��ه��م��ا  �لعرو�سني  و�أه���ل  وو�ل���ده 
�لذرية  يرزقهم  و�أن  ب��ال��رف��اه،  حياتهم  يكلل  �أن  وج��ل، 
�سرورهم  بالغ  �لعرو�سني عن  �هايل  و�أع��رب  �ل�ساحلة. 
�خليمة  ر����س  حاكم  �ل�سم�  �ساحب  وت�سريف  حل�س�ر 
حفلهم  و�ملدع�ين  �لعيان  وكبار  و�مل�سئ�لني  و�ل�سي�خ 
�ل��ف��رق��ة �حلربية  وق���دم���ت  �أف���ر�ح���ه���م.  وم�����س��ارك��ت��ه��م 
�لإمار�تية  �لرت�ثية  �ل�سعبية  �لأه��ازي��ج  من  جمم�عة 

�بتهاجا بهذه �ملنا�سبة �ل�سعيدة.

يف اأجواء تراثية وان�سطة متنوعة 

اختت�ام فع�الي�ات م�لتقى الث��ري�ا يف ال�س�مالي�ة بنج�اح لف��ت 

طحن�ن بن حممد و�سيف بن زايد وال�سي�خ يعزون ب�فاة ع�ي�سة بن �سهيل اخلييلي

•• ابوظبي-الفجر:

�أُ�سدل �ل�ستار م�ساء �م�س �لأول على  
جزيرة  يف  �ل��ري��ا  ملتقى  فعاليات 
تر�ث  ن��اي  نظمه  �ل��ذي  �ل�سمالية، 
�إىل   25 �ل��ف��رتة م��ن  �لإم������ار�ت يف 
29 مار�س 2018، برعاية كرمية 
من �سم� �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل 
رئي�س  �ل�سم�  �ساحب  ممثل  نهيان 
�لدولة رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت.

��سب�ع   م���دى  ع��ل��ى  �مللتقى  ت�سمن 
ت����ر�ث����ي����ة وور���������س عمل  ف���ع���ال���ي���ات 
و�لطالبات   �لطالب  نفذها  ي�مية 
�ملختلفة،  �ل��ن��ادي  مل��ر�ك��ز  �ملنت�سبني 
ح����ي����ث ق���������س����ى �ل������ط������الب �أي�����ام�����ا 
مبتابعة  تر�ثية  وترفيهية  ثقافية 
م��در�ئ��ه��م وب���اإ����س���ر�ف �ل��ع��دي��د من 
�إذ  �مل����درب����ني وم����ظ���ف���ي �ل�����ن�����ادي، 
و�أن�سطة  ب�ر�س  �لفعاليات  تن�عت 
وم�����س��اب��ق��ات ورح����الت ت��ع��رف���� من 
خاللها على تر�ث �لإمار�ت �لعريق 
�لذي ترك ب�سمة يف ذ�كرتهم تدوم 

ط�ياًل. 
�جازتهم  خ����الل  �ل���ط���الب  وع���ا����س 
�لفرح  م��ن  ج���  يف  �أي��ام��ا  �لربيعية 
ب��ت��ج��ارب عديدة  و�مل��ت��ع��ة، وق���ام����� 
م���ن���ه���ا رك��������ب �خل����ي����ل وج������ل�����ة يف 
�ل�سفينة �لرت�ثية كما قام��  بزيارة 
ع���دة م���ر�ك���ز وم�����ر�ق ت��اب��ع��ة لنادي 
تر�ث �لإمار�ت، تعرف �لطالب من 
�لتقاليد  من  �لعديد  على  خاللها 
طريقة  ومنها  �ل��رت�ث��ي��ة  و�ل��ع��اد�ت 
و�سناعة  �ل�سعبية  �مل��اأك���لت  �إع���د�د 
�حلرف �ليدوية و�لرت�ثية و�لغ��س 

وجمع �لل�ؤل�ؤ.
�لتابعات  �ل��ط��ال��ب��ات  ق�����س��ت  ك���م���ا  
للنادي   �ل��ت��اب��ع  �لن�سائية  للمر�كز 
ومركز  �لن�سائي  �أب���ظ��ب��ي  )م��رك��ز 
�ل�����س��م��ح��ة، وم��رك��ز �ل��ع��ني( ي�مني 
ب��رف��ق��ة م��دي��ر�ت��ه��ن وم��درب��ات��ه��ن ، 
وق��م��ن  ب��ج���لت يف �مل��ر�ك��ز �لتابعة 
للنادي كما نفذن �أن�سطة يف جزيرة 
من  �لعديد  يف  و�ساركن  �ل�سمالية 
و�مل�سابقات  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���رب�م���ج 
�ل���رت�ث���ي���ة ت���ع���رف���ن  خ��الل��ه��ا على 
�ل���ع���دي���د م����ن �حل������رف �ل���رت�ث���ي���ة، 
�لرت�ثية  و�ل��ع��اد�ت  �لتقاليد  و�أب��رز 

�لمار�تية  �لأ�سيلة.

�لمار�ت لالطالع على ما يحت�يه 
�أ�سيل،  �إم���ار�ت���ي  ت���ر�ث  �مل��رك��ز م��ن 
�لت�سكيلي  �لفن  معر�س  و�ساهدنا 
ل��ل��ف��ن��ان��ة خ���ل����د �جل�����اب�����ري �ل����ذي 
ي��ق��ام ح��ال��ي��اً ب��امل��رك��ز، و�ل����ذي متيز 
ز�يد  لل�سيخ  خا�سة  ل�حات  ب�ج�د 
�لل�حات  و�أي�ساً  ث��ر�ه«،  �هلل  »طيب 
�لقدمي  �للبا�س  فيها  تعر�س  �لتي 

لأجد�دنا �لقد�مى. 
�لعميق  �سكرها  �لرميثي  وق��دم��ت 
�ل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  ل�سم� 
نهيان على رعايته ودعمه �ملت���سل 
ملثل هذه �لفعاليات و�إتاحة �لفر�سة 
�أجد�دهن،  م���روث  �لفتيات  لتعليم 
تر�ث  ن����ادي  �إد�رة  �أي�����س��اً  و���س��ك��رت 
ومتابعتها  �هتمامها  على  �لإم��ار�ت 

�لي�مية لكل تفا�سيل �مللتقى. 
بخيتة  �ل�����س��ي��دة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
�ل�سمحة  م��رك��ز  م��دي��رة  �ل��ف��ال���س��ي 

ومت����ث����ل �جل������زي������رة �إح����������دى �أه�����م 
نادي  عليها  يعتمد  �لتي  �ل�ساحات 
�أن�سطته  مل���ز�ول���ة  �لإم�������ار�ت  ت����ر�ث 
�ملختلفة،  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة  �ل���رت�ث���ي���ة 
وحما�سر�ت  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت  م��ن 
ومهرجانات،  و�سباقات  وملتقيات 
�ل�سيخ  ���س��م���  خ�����س�����س��ه��ا  �أن  م��ن��ذ 
ممثل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان 
����س���اح���ب �ل�����س��م��� رئ���ي�������س �ل���دول���ة 
رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت، لت�سبح 
تر�ثهم  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  لتعليم  م�����س��اح��ة 
�ل�طنية  �له�ية  تر�سيخ  �أج��ل  م��ن 
ل�طنهم،  �نتمائهم  و�سقل  لديهم، 
وه�������� �ل�����ه�����دف �ل��������ذي ت���ع���م���ل كل 

�لأن�سطة على هديه.
ومن �أهم �لفعاليات �لتي ت�ستقبلها 
�لطالبية  �مل���ل���ت���ق���ي���ات  �جل�����زي�����رة، 
�ل�������س���ي���ف���ي���ة و�ل����رب����ي����ع����ي����ة، �ل���ت���ي 
�لطالبية  �لأن�������س���ط���ة  �أع������رق  ت��ع��د 

مديرة  �ل��رم��ي��ث��ي  ظ��ب��ي��ة  وع�����ربت 
م���رك���ز �أب�����ظ����ب����ي �ل���ن�������س���ائ���ي: عن 
�سعادتها ملا حققه ملتقى �لريا من 
و�لفرحة  �لب�سمة  ر���س��م��ت  �أه����د�ف 
و�لطالبات  �ل���ط���الب  وج������ه  ع��ل��ى 
ومتن�عة  كبرية  مهار�ت  و�أك�سبتهم 
ط��ل  �ملميز  �لتفاعل  خ��الل  م��ن   ،
ما�سي  على  و�لتعرف  �مللتقى  �أي���ام 
�لأج������د�د و�لب�����اء و�لأم���ه���ات ، كما 
مت��ك��ن �ل��ط��الب م��ن �ل��ت��ع��رف على 
عدة مفرد�ت تر�ثية ومهن تقليدية 
و�لتلة  و�خل����������س  )�ل�������س���دو  م��ث��ل 

و�لكثري من �لأعمال �ليدوية(«.
��سطحبنا  �ل��رم��ي��ث��ي:  و�أ����س���اف���ت 
و�ساملة  ب��ج���ل��ة مم��ت��ع��ة  ط��ال��ب��ات��ن��ا 
على  وم��ررن��ا  �لرت�ثية  �ل�سفينة  يف 
ي���م��ن��ا �لأخري  �مل��ي��ادي��ن، ويف خ��ت��ام 
للدر��سات  ز�ي��د  ملركز  ب��زي��ارة  قمنا 
و�ل����ب����ح�����ث �ل���ت���اب���ع ل����ن����ادي ت����ر�ث 

حب  وزرع  �ل���رت�ث،  على  �ملحافظة 
�ل����رت�ث و�ل��ت��ق��ال��ي��د �لإم���ار�ت���ي���ة يف 

نف��س �لطلبة منذ �ل�سغر. 
جميع  ت�����ك�����رمي  مت  �خل�����ت�����ام  ويف 
�مللتقى،  يف  �مل�����س��ارك��ات  �ل��ط��ال��ب��ات 
حيث قدمت لهن �لهد�يا �لتذكارية 
�سكرهن  ومت  ب����ال����رت�ث،  �خل��ا���س��ة 
على  وت�سجيعهن  م�ساركتهن  على 
�لتي  �لفعاليات  وم�ساركة  م���سلة 
يقيمها د�ئماً نادي تر�ث �لإمار�ت. 

�لتي  �ل�سمالية،  ج��زي��رة  �أن   ي��ذك��ر 
12 كلم �سمال �سرق  تقع على بعد 
ملتقى  �سن�يا  ت�ست�سيف  �أب�ظبي؛ 
1994، حيث  �ل��ع��ام  ، منذ  �ل��ري��ا 
���س��ي��ف��ي لطالب  ك��م��ل��ت��ق��ى  ي����اأت����ي 
��سمه  �أخ������ذ  ه���ن���ا  وم�����ن  �مل�����د�ر������س، 
»�ل����ري����ا« م���ن ط���ل����ع جن���م �لريا 
�لإمار�تية  �لثقافة  يف  ي�سري  �ل��ذي 

�إىل دخ�ل ف�سل �ل�سيف.

ثقافياً  ج��������ً  »ع�����س��ن��ا  �ل���ن�������س���ائ���ي: 
�مللتقى  ي����م  يف  م��ن���ع��اً  وت��رف��ي��ه��ي��اً 
�لأخري، من خالل زيارتنا جلزيرة 
�حلرف  �لطالبات  و�أدت  �ل�سمالية، 
�لتي  �ل�ر�سات  خ��الل  من  �ليدوية 
�لريا�سية،  �ل�سالة  د�خ��ل  بها  قمن 
�لت�زيعات  ب����ر����س���ة  ق���م���ن  ح���ي���ث 
وق�سمت  �لبيئة،  وور�سة  )�ملد�خن(، 
 ، جم���م����ع���ت���ني  �إىل  �ل����ط����ال����ب����ات 
جمم�عة قامت بتجربة �لفرو�سية، 
وزيارة بيت علي بن ح�سن �لرت�ثي 
�لرت�ثية،  �مل�سميات  على  ليتعرف�� 
فيما قامت جمم�عة �أخرى بزيارة  
لل�سفينة �لبحرية �لرت�ثية و�ملم�سى 

�لبحري«. 
و�أ�سافت �لفال�سي: �أن �لإقبال كان 
�لعام و�لأع���د�د يف تز�يد  ه��ذ�  ر�ئعاً 
�مللتقى،  �نعقاد  م�ستمر ط��ل فرتة 
على  �لت�سجيع   �إىل  يهدف  و�ل���ذي 

من  مي��ار���س  �ملنطقة،  يف  �ل��رت�ث��ي��ة 
�لرماية  ريا�سات  �لطالب  خاللها 
و�لهجن  �خليل  ورك���ب  و�ل�سباحة 
�ل�سعبية،  و�لأل�����ع�����اب  و�لإب������ح������ار، 
و�لتقاليد  �لعاد�ت  على  ويتعرف�ن 
و�لأط����ع����م����ة �ل����رت�ث����ي����ة، ه�����ذ� غري 
ت�����س��م��ه �جل���زي���رة م���ن �سالت  م���ا 
تنت�سر  ح��ي��ث  �لأن�����س��ط��ة.  مل��خ��ت��ل��ف 
�لهجن  م���ي���ادي���ن  �جل����زي����رة  ع���ل���ى 
�لبحرية  و�لريا�سات  و�لفرو�سية، 
�لتي ت�سرف عليها مدر�سة �لإمار�ت 
ل���ل�������س���ر�ع �ل���ت���اب���ع���ة ل����ن����ادي ت����ر�ث 
�ساحات  م���ن  وغ���ريه���ا  �لإم���������ار�ت، 

�لأن�سطة و�لريا�سات �ملختلفة.
وت��ع��د ج���زي���رة �ل�����س��م��ال��ي��ة حممية 
�أحيائي كبري،  طبيعية تزخر بتن�ع 
�ل�ج�د  فيه  �لأك���رب  بالقدر  �أ�سهم 
�لتي حتيط  �لقرم  �لكثيف لأ�سجار 

بها.

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �ملالك : �سركة �ميان لتجارة �لدو�ت �ملنزلية ذ.م.م 

 GERMAX : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�مل�دعة بالرقم : 280569  بتاريخ : 2017/10/05
با�سم: �سركة �ميان لتجارة �لدو�ت �ملنزلية ذ.م.م

وعن��نة :�س.ب: 64392- دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة

و�لطهي  �لبخار  وت�ليد  و�لتدفئة  ل��الن��ارة  �جهزة   11: بالفئة  �ل��قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل��ك 
و�لتربيد و�لتجفيف و�لته�ية وت�ريد �ملياه و�لغر��س �ل�سحية.

وبت�سميم مميز  و�لبي�س  �ل�س�د  بالل�ن  باأحرف لتينية مميزة   GERMAX �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
ومبتكر كما ه� م��سح بال�سكل

�ل�سرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288
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�لعامة  للتجارة  �فيني�  فرن�س  ���س.   : �ملالك  �لت�سجيل/   وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 
 TOUR DE HAVANA : س.ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية�

�مل�دعة بالرقم : 288777  بتاريخ : 2018/03/11
با�سم: �س. فرن�س �فيني� للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

وعن��نة :�س.ب: 6629- دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة :3 م�ستح�سر�ت تبيي�س �لقم�سة وم��د �خرى ت�ستعمل يف 
غ�سل وكي �ملالب�س م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي وق�سط �ساب�ن عط�ر وزي�ت عطرية م�ستح�سر�ت 

جتميل غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر منظفات ��سنان.
و�سف �لعالمة: �لعبارة TOUR DE HAVANA مكت�بة بحروف لتينية ب�سكل مميز ومبتكر بالل�ن 

�ل�س�د و�خللفية بي�ساء كما ه� م��سح بال�سكل
�ل�سرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �ملالك :�س. و � و للحل�يات
 WOW SWEETS : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�مل�دعة بالرقم : 278588  بتاريخ : 2017/08/23
با�سم: �س. و � و للحل�يات

وعن��نة :�س.ب: 66062- دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة :30 �لنب و�ل�ساي و�لكاكاو و�ل�سكر و�لرز و�لتابي�كا و�ل�ساغ� 
و�لنب �ل�سطناعي �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سن�عة من �حلب�ب و�خلبز و�لفطائر و�حلل�يات �ملثلجة ع�سل 

�لنحل و�لع�سل �ل�س�د �خلمرية وم�سح�ق �خلبيز �مللح و�خلردل و�خلل �ل�سل�سة �لت��بل �لبهار�ت �لثلج.
و�سف �لعالمة: كلمة WOW باأحرف لتينية مميزة بالل�ن �ل�س�د و�لبي�س بت�سميم مميز ومبتكر د�خل 
�ل�س�د  بالل�ن  باأحرف لتينية مميزة   SWEETS كلمة  يدن�ها  و�ل�س�د  �لرمادي  بالل�ن  بي�ساوي  �سكل 

كما ه� م��سح بال�سكل.
�ل�سرت�طات :

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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ك����اري����ن   / �مل������دع�������  ف����ق����د 
�مريكا   ، ب��ري���س��اد  ف��ا���س��ت��ى 
�سفره  ج�������ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )443275368( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  �لت�������س���ال 

 056/6130730

فقدان ج�از �سفر

فقد �ملدع� /�ياز �سري و�يل 
�جلن�سية  باك�ستان   ، خ���ان 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج��������������ز   -
)1118242( من يجده 
عليه �لت�سال بتليف�ن رقم 

 054/5775803

فقدان ج�از �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�إىل �لرتويج للقطاع  �لر�مية  �إطار جه�دها  يف 
�ل�����س��ي��اح��ي وت���ع���ري���ف ط����الب دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�ل�سياحية  و�لعرو�س  باملعامل  �ملتحدة  �لعربية 
و�لرتفيهية �لتي حتت�سنها �إمارة ر�أ�س �خليمة، 
�ل�سياحة  لتنمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  هيئة  نظمت 

يف  عجمان”  “جامعة  لطالب  تعريفية  ج�لة 
�أطلعتهم خاللها على �أبرز �ملعامل �ل�سياحية يف 

�لإمارة. 
وحظي �لطالب بفر�سة �لطالع عن كثب على 
لرت�سيخ  �لهيئة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  �جله�د 
مكانة �لإمارة ك�جهة �سياحية ر�ئدة، و�إجناز�تها 
�لعديدة لعام 2017 مبا فيها رفع �أعد�د زو�ر 

�لإمارة و�خلط��ت �لتنم�ية �جلديدة و�إطالق 
�ملنتجات �ل�سياحية �ملتميزة يف �لإمارة �لتي تعد 

من �أ�سرع �ل�جهات �ل�سياحية من��ً يف �ملنطقة.
�لرئي�س  م��ط��ر  ه��ي��ث��م  ق���ال  �ل�����س��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
�لتنفيذي لهيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�سياحة: 
يف �إطار حر�سنا �ملت���سل على �لرتويج للرو�ت 
�خليمة  ر�أ�����س  �إم����ارة  يف  و�لطبيعية  �لثقافية 

�لربنامج  بتنظيم هذ�  �سررنا  و�حلفاظ عليها، 
من  �لإم�����ارة  ب��ه  تتمتع  مب��ا  �ل��ط��الب  لتعريف 
م��ع��امل ج��اذب��ة، و�إح��اط��ت��ه��م مب���روث��ه��ا �لثقايف 
نح�  �إىل  يع�د  �ل��ذي  �لعريق  وتاريخها  �لغني 
با�ستهد�ف  ��ستمر�رنا  ون�ؤكد  ع��ام.  �آلف  �سبعة 
جيل �ل�سباب يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�سّتى �أرجاء �لعامل حلفز �سغفهم جتاه �لطالع 

و�مل���ع���رف���ة وت���ظ��ي��ف��ه ل��ل��رتوي��ج ل����الإم����ارة عرب 
تعريفهم باأحدث عرو�سنا ومنتجاتنا �ل�سياحية 

ومتكينهم من �ختبارها.
لتنمية  �خليمة  ر�أ����س  هيئة  ت��ت��ع��اون  و�أ����س���اف: 
�لإمار�ت  دول��ة  جامعات  من  عدد  مع  �ل�سياحة 
�لعربية �ملتحدة مثل جامعة �لإم��ار�ت، وكليات 
ر�أ�س  يف  �لأمريكية  و�جلامعة  �لعليا،  �لتقنية 

�خل��ي��م��ة، و�ل��ع��دي��د م���ن �جل��ام��ع��ات �لأخ�����رى. 
وكانت �لهيئة قد عقدت يف مطلع �لعام �جلاري 
للدر��سات  �ل���دويل  �ملعهد  م��ع  �سر�كة  �تفاقية 
لإطالق  و��سنطن  ج���رج  جامعة  يف  �ل�سياحية 
�سياحة  يف  ل��الب��ت��ك��ار  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  “حتدي 
�لريا�سة و�ملغامر�ت 2018” تز�مناً مع �أ�سب�ع 

�لإمار�ت لالبتكار.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

��ستعر�س برنامج “ �لعني �ل�ساهرة 
“ �لإذ�ع������ي �ل����ذي ي��ب��ث ع��رب �أثري 
�إذ�ع�����ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة وت��ع��ده �إد�رة 
�لإعالم و�لعالقات �لعامة بالقيادة 
، دور  �لعامة ل�سرطة ر�أ���س �خليمة 
�ملنظمة  م��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة  ق�����س��م 
ب�سرطة ر�أ�س �خليمة و�أبرز جه�ده 
�لأم��ن��ي��ة يف حفظ �لأم���ن و�لأم���ان 
و�ل��ع��م��ل ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة و�ق���ت���د�ر، 
و�ل����ق����درة ع��ل��ى ����س��ت��ب��اق �لأح�����د�ث 

لل��س�ل �إىل �لأهد�ف �ملن�س�دة من 
خالل �تخاذه ملبد�أ �لقيم �ملجتمعية 
�لرفيعة هدفاً له وتر�سيخ �لت�عية 
ط��ري��ق��اً ل��ع��ط��اء�ت��ه و�حل��ف��اظ على 
�أم���ن و����س��ت��ق��ر�ر �مل��ج��ت��م��ع و�ف����ر�ده 

غاية له. 
ح�سن  �لنقيب  �لربنامج  ��ست�ساف 
�ملنظمة  �لبغام مدير فرع �جلر�ئم 
، �ل��ذي حت��دث خ��الل �حللقة ح�ل 
مفه�م   : وه��ي  �ملحاور  من  �لعديد 
�جل��ر�ئ��م �لإل��ك��رتون��ي��ة و �أدو�ت��ه��ا ، 
�أبرز �ملهام �لتي ت�سطلع بها �إد�رتهم 

لت�عية �جلمه�ر مبخاطر �جلر�ئم 
�لتي  �جلر�ئم  �أن����ع   ، �لإلكرتونية 
مت �سبطها ، �لت�سريعات �لتي حتد 
وكيفية   ، تلك �جلر�ئم  �نت�سار  من 
�لتعامل مع مرتكبيها خارج حدود 
�جلر�ئم  �أك����ر  وت���ن���اول   ، �ل���دول���ة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �ن��ت�����س��ار�ً ب��ال��دول��ة و 
�مل��ن��ط��ق��ة ، و�لآل����ي����ة �ل��ت��ي ي��ت��م بها 
تلك �جلر�ئم و�حلد منها  معاجلة 
، و�لفرق بني �جلر�ئم �لإلكرتونية 
و�أن  ���س��ي��م��ا   ، �ل���ع���ادي���ة  و�جل����ر�ئ����م 
، متقدماً  و�ح��د  ت��سيف �جلرمية 

و�لإر�ساد�ت  �لن�سائح  من  بالعديد 
�لأم�ر  ولأول��ي��اء  و�لبنات  لل�سباب 
��ستخد�م  �أثناء  ح�ل �لنتباه جيد�ً 
�لتقنيات �حلديثة ومن�سات م��قع 

�لت���سل �لجتماعي .
  وخ��الل “تقرير” عن دور ومهام 
�ملنظمة  م��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة  ق�����س��م 
و�ل�سعي  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ب�����س��رط��ة 
�مل�����س��ت��م��ر ل��ل��ت��ط���ي��ر و�ل��ت��ح��دي��ث يف 
�ملجتمع  تطلعات  مل��كبة  خدماته 
�إىل م�ست�يات عالية  و�ل��س�ل بها 
ذ�ت ج������دة حل���د م���ن �جل���رمي���ة ، 

و�أك��د وج���د فريق عمل متيز بروح 
و�لتط�ر  و�ل��ت��ع��ل��م  ل��ل��ع��م��ل  حم��ب��ة 

�لت�جه  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  �أج�����ل  م���ن 
�ل�سرت�تيجي و�لروؤية �لهادفة �إىل 

جعل دول��ة �لإم��ار�ت من �أك��ر دول 
�لعامل �أمناُ و�أماناً.

•• اأبوظبي-الفجر: 

قدمت �لفرقة �ل�طنية �لإ�سبانية 
�ل�سهري  �لباليه  عر�س  للرق�س 
م�ساء  وذل����ك  كي�س�ت”،  “دون 
ق�سر  م�����س��رح  ع��ل��ى  �لول  �أم�������س 
�لإمار�ت، �سمن فعاليات مهرجان 
�أب�ظبي 2018، بح�س�ر معايل 
نهيان،  �آل  م��ب��ارك  نهيان  �ل�سيخ 
�أنط�ني�  و�سعادة  �لت�سامح،  وزير 
�ململكة  ���س��ف��ري  ب���ارت���ه،  �أل���ف���اري���ث 
�لإ���س��ب��ان��ي��ة ل��دى دول���ة �لإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وح�سد كبري من 
و�لباليه  للفن،  �ملحب  �جلمه�ر 
ع���ل���ى وج�����ه �ل���ت���ح���دي���د، و�ل�����ذي 
مليئة  ���س��اح��رة  باأم�سية  ��ستمتع 
و�سيك�ن  و�ل��رق�����س.  بامل��سيقى 
على  �أب�ظبي،  �لعا�سمة  جمه�ر 
م�عد �أي�ساً مع عر�س ثان مميز 
�لي�م  م�ساء  �لإ���س��ب��ان��ي��ة  للفرقة 
على �مل�سرح نف�سه، يف م�سك ختام 
�لرئي�سي  �ل���ربن���ام���ج  ف��ع��ال��ي��ات 

ملهرجان �أب�ظبي لهذ� �لعام. 
�إبر�هيم  ه����دى  ����س���ع���ادة  وق���ال���ت 

�لعريقة،  �لأن��دل�����س��ي��ة  �حل�����س��ارة 
�لفرقة  م���ن  �مل��ب��دع��ني  �مل�����ؤدي����ن 
للرق�س،  �لإ���س��ب��ان��ي��ة  �ل���ط��ن��ي��ة 
لر�ئعة  �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي  �أد�ئ���ه���م  يف 
كي�س�ت”  “دون  ث��ريب��ان��ت��ي�����س 
�ل����ت����ي مت���ث���ل و�ح���������دًة م����ن �أه����م 
�جلامعة  �لعاملية  �لأدبية  �لنماذج 
للحدود  و�ل����ع����اب����رة  ل��ل��ث��ق��اف��ات 
�لأدبي،  و�إب��د�ع��ه��ا  برومان�سيتها 
حيث يتد�خل فيها �لعمق �ملعريف 
و�جلمايل و�ملتخيل، يف مزٍج فريد 
و�مل�ؤثر�ت  �لإ�سبانية  �لثقافة  بني 

�لأدبية �لأوروبية و�لعربية«.
وي������روي ع���ر����س �ل��ب��ال��ي��ه  ق�سة 
“دون  �ل���روم���ان�������س���ي  �ل����ف����ار�����س 
ميغيل  ل����ل����ك����ات����ب  كي�س�ت” 
جت�سيد  يف  ث���ريب���ان���ت���ي�������س،  دي 
�ل�طنية  �ل���ف���رق���ة  ت��ق��دم��ه  ح���ي 
ير�سم  �إذ  ل��ل��رق�����س،  �لإ���س��ب��ان��ي��ة 
كارل��س  خ��سيه  �لفني  مديرها 
مفعماً  ر�ئ��ع��اً  م�سهد�ً  مارتينيث 
و�ل�سد�قة  و�خل��ي��ال  ب��ال��ع��اط��ف��ة 
و�حلب و�ل�لء. ومن خالل دمج 
�لفرن�سي- �لكال�سيكي  �لرق�س 

ب��ال��غ��ة �لرقي،  ب�����س���رة  �ل��رو���س��ي 
�لق�سة  �إح���ي���اء  م��ارت��ي��ن��ي��ث  يعيد 

مب���اه���ي���ة ث��ريب��ان��ت��ي�����س و�ل������روح 
بذلك  ليخلق  للفرقة  �لإ�سبانية 

�أ�سمى  يف  للحب  �سعرية  تاأمالت 
معانيه.

جمم�عة  م����ؤ����س�������س  �خل���م���ي�������س، 
�أب�����ظ����ب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل���ف���ن����ن، 
ملهرجان  �لفني  و�مل��دي��ر  �مل�ؤ�س�س 
قاربت  ف���رتة  “ط��ل  �أب���ظ��ب��ي: 
مهرجان  ����س��ت��ط��اع  �ل�����س��ه��ري��ن، 
�لعامل  ي�ست�سيف  �أن  �أب���ظ��ب��ي 
ما  رو�ئ���ع  ينقل  و�أن  �أب���ظ��ب��ي  يف 

تقّدمه �أب�ظبي �إىل �لعامل ك�نها 
عا�سمًة ثقافية وحا�سنة للفن�ن 
ووج���ه���ة ج���اذب���ة ل��ل��م��ب��دع��ني من 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل، يف جت��رب��ة تبادل 
�لأفكار و�لإبد�ع وت���سل �لعق�ل 
وتالقي �لأفكار وح��ر �لثقافات، 
��ستطاعت  �إمار�تية  �حتفالية  يف 

لله�ية  ر�ق��ي��اً  ت��ق��ّدم من���ذج��اً  �أن 
بكل حد�ثي جديد،  �لتي حتتفي 
حمافظًة يف �لآن ذ�ته على روحها 

�لرت�ثية �لعريقة و�أ�سالتها«.
“يتّ�ج  ����س���ع���ادت���ه���ا:  و�أ�����س����اف����ت 
مهرجان �أب�ظبي �لي�م، فعاليات 
مبمثلي  �ل��رئ��ي�����س��ي،  ب���رن���اجم���ه 

راأ�ض اخليم��ة لتنمي���ة ال�سي��اح���ة ت�ست�سي���ف ط���الب ج��امع���ة عجم����ان 

 اعتمادًا على التوعية والو�سول اىل اجلرمية 

مكافحة اجلرمية يف �سرطة راأ�ض اخليمة ي�سمن �سالمة املجتمع 

العر�ش االأول يف العامل العربي على م�سرح ق�سر االإمارات

الفرقة ال�طنية الإ�سبانية للرق�ض تقدم باليه “دون كي�س�ت” يف ختام فعاليات مهرجان اأب�ظبي 2018 

•• ال�صارقة-الفجر:

�لإعالمي حلك�مة  �ملكتب  وبالتعاون مع  ز�ي��د،  حتت ظل عام 
�ل�سارقة، نظم جمل�س �ل�سارقة لل�سباب خالل �ملنتدى �لدويل 
�لأوىل  دورت��ه  يف  �ل�سارقة  �سباب  ملتقى  �حلك�مي،  لالت�سال 
حتت �سعار” نت���سل ل�سناعة �مل�ستقبل”، بهدف خلق من�سة 
ت���سل جديدة بني �سباب �لإمارة و�أ�سحاب �لقر�ر يف �لعديد 

من �ملجالت.
و�سارك يف �مللتقى �سعادة جا�سم �لبل��سي، ع�س� جمل�س �أمناء 
جل�سة  �سمن  و�ملبتكرين،  �ل��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  م�ؤ�س�سة 
�لعمل” مب�ساركة  وف��ر���س  “�لتعليم..  ع��ن����ن  حت��ت  ح����ري��ة 
ن��اق�����س��ت خم�سة حماور  �لإم����ار�ت����ي،  �ل�����س��ب��اب  جم��م���ع��ة م��ن 

خمتلفة وهي �أهمية �إيجاد نظام تعليمي ي�فر �ملعرفة و�ملهارة 
�لنم�  وف��ر���س  �خل��ا���س  و�لقطاع  و�ل�سباب  �مل�ستقبل،  ل�سباب 
�لتط�ر  و�أهمية   ، �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  و�لتط�ر، 
�مل�ستقبل و�لتخ�س�سات  �ملعرفة، ووظائف  �لذ�تي وكيفية نقل 

�جلامعية �جلديدة.
�لتعليم  ع��ن  �جلل�سة  خ��الل  �لبل��سي  جا�سم  �سعادة  وحت��دث 
�لبع�س،  بع�سهما  يكمالن  حم�رين  بك�نهما  �لعمل  وفر�س 
���س���ق �لعمل م��ن خالل  ي��خ��دم  ن��ظ��ام تعليمي  و�أه��م��ي��ة وج����د 
تقدمي �لتعليم باأ�سل�ب تفاعلي وعملي ي�ؤهل �لطالب للدخ�ل 
نف�سه  �ل�سخ�س  �لعملية، و�سرورة معرفة مهار�ت  �إىل �حلياة 
�لتقنية  و�مل��ه��ار�ت  �إليها،  لل��س�ل  ي�سعى  �لتي  و�لطم�حات 
يحقق  مبا  ذ�ت��ي��اً  تط�يرها  و�أهمية  يكت�سبها،  �لتي  و�ملعرفية 

�لدور  �جلل�سة،  خالل  �لبل��سي  و�أو�سح  لهم.  جديدة  فر�س  
– تط�ير،  �لقدر�ت  لتط�ير  �ل�سارقة  به م�ؤ�س�سة  تق�م  �لذي 
يف  ي�سهم  مبا  وت�جيهها،  و�سقلها  �ل�سباب  م��ه��ار�ت  تعزيز  يف 
�أن �لتعلم  �إىل  حتقيق �لأهد�ف �مل�ؤ�س�سية و�ل�سخ�سية، م�سري�ً 
�لعملية  ع����م��ل  �أه��م  م��ن  ي��ع��د�ن  �مل�ستمر،  �ل��ذ�ت��ي  و�لتحفيز 

�لتنم�ية لقدر�ت �ل�سباب. 
�لتي  �لنقاط  م��ن  �لعديد  �جلل�سة  خ��الل  �لبل��سي  وناق�س   
تخدم قطاع �لعمل ودور �لبحث �لعلمي  يف م�ساعدة �لأ�سخا�س 
�لتقنيات  ودور  �ل�س�ق  ومتطلبات  عمل،  فر�س  عن  �لباحثني 
جزء  �أ�سبحت  بك�نها  �إيجاباً  �أو  �سلباً  �ملجتمع  �أف���ر�د  بخدمة 
�أهمية �ملحافظة  تاأكيده على  �لي�مية، مع  �أ�سا�سياً من حياتنا 

على �جل��نب �لجتماعية يف �لعمل.

•• العني-وام: 

نهيان  �آل  طحن�ن  بن  �سعيد  �ل�سيخ  معايل  ح�سر 
�أم�س �لأول حفل �ل�ستقبال �لذي �أقامه ع��س �سامل 
بن �ل�سني �لكثريي مبنا�سبة زفاف �أجناله من�س�ر 

و م�سلح و �سالح وحفيده ع��س بن حممد.
�أقيم يف قاعة �حتفالت  �ل��ذي   - كما ح�سر �حلفل 
�سعيد  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ   - �ل��ع��ني  مبنطقة  �ليحر 
ووجهاء  �ل�سي�خ  م��ن  وع��دد  نهيان  �آل  طحن�ن  ب��ن 

و�سباط  و�مل�����س���ؤول��ني  �ل�سخ�سيات  وك��ب��ار  �لقبائل 
�ملدع�ين  م��ن  وج��م��ع  و�ل�����س��رط��ة  �مل�سلحة  �ل��ق����ت 
و�ملهنئني. وهناأ معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحن�ن �آل 
لهم  �ملنا�سبة متمنياً  بهذه  وذويهم  �لعر�سان  نهيان 
و�أهاليهم  �لعر�سان  عرب  فيما  وهانئة  �سعيدة  حياة 
معاليه  وم�ساركة  بح�س�ر  و�سعادتهم  فرحتهم  عن 

�أفر�حهم و�حتفالهم.
بعرو�س  �لعيالة  ف��رق��ة  م�ساركة  �حل��ف��ل  وت�سمن 

وفقر�ت متن�عة من �لرت�ث �ل�سعبي.

�سعيد بن طحن�ن يح�سر اأفراح 
اآل ال�سني الكثريي يف العني

خالل املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي

»تط�ير« تناق�ض دور التعليم يف اإيجاد فر�ض عمل جديدة لل�سباب

كري�ستيان   / �مل���دع����  ف��ق��د 
د�لو�م��������ب��������� ت�����ردي���������س����ال، 
�ل������ف������ل������ب������ني �جل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������ز   -
من   )EB4708291(
يجده عليه �لت�سال بتليف�ن 

رقم 054/3046636 

فقدان ج�از �سفر
�مل���دع���� / ري��ك�����س���ن��ا بيغم  ف��ق��د 
بنغالدي�س    ، ب��ي��ب��اري  م��ي��ل���ن 
�جل��ن�����س��ي��ة - ج������ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )880084511(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�سفارة �لبنغالدي�سية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.  

فقدان ج�از �سفر
نيك�ل   / �مل������دع�������  ف����ق����د 
ك���ن���د�   ، م��������ان  �ل�����ي�����ز�ب�����ث 
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اأخبـار الإمـارات

تزامنا مع »عام زايد«

راأ�ض  يف  ال�سلبية  الظ�اهر  لحت�اء  �سرطية  جمتمعية  فرق   5
•• راأ�س اخليمة- الفجر

يف �إطار �جله�د �ملبذولة يف تنمية 
مفاهيم �ل�سرطة �ملجتمعية لدى 
و�أفر�د  �ل�سرطة  بجهاز  �لعاملني 
ياأتي  و�ل��ذي  �ملجتمع  وم�ؤ�س�سات 
وز�رة  وروؤي���ة  لت�جيهات  تنفيذ�ً 
�لد�خلية يف تعزيز �لأمن و�لأمان 
فرق   5 ت�����س��ك��ي��ل  مت  �مل��ج��ت��م��ع��ي، 
�ل�سرطة  لإد�رة  تابعة  جمتمعية 
�ملجتمعية مع مطلع عام 2018 
وت��ز�م��ن��اً م��ع م��ب��ادر�ت��ه��ا ل��� »عام 
ز�يد« ، ويخت�س كل فريق مبهام 

وتكليفات حمددة.
ب��ن جمعة  �أح��م��د  �لعقيد  و�أ���س��ار 
�ملجتمعية  �ل�سرطة  �إد�رة  مدير 
بر�أ�س �خليمة �إىل حر�س �لإد�رة 
�سمن خطتها على �سرورة تفعيل 
م���ن �جلرمية  �ل����ق���ائ���ي  �ل������دور 
وج�سر  �لنف�سي  �حل��اج��ز  وك�����س��ر 
و�أفر�د  �ل�سرطة  بني  فيما  �له�ة 
م�سببات  على  و�لق�ساء  �ملجتمع 

�مل�����س��ك��الت �ل��ت��ي مت ر���س��ده��ا كما 
�ملحلية  �ملجال�س  بزيار�ت  ويعنى 
�مل�ؤ�س�سات  وزي�������ار�ت  و�خل���ا����س���ة 
باملبادر�ت  و�مل�����س��ارك��ة  �حلك�مية 
�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ف����ري����ق �ل����رب�م����ج 
تنفيذ  يف  وي��خ��ت�����س  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�إي�سال  و�لأن�����س��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�أك���رب عدد  �ل�����س��رط��ة �إىل  ر���س��ال��ة 
ويق�م  ك���م���ا  �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  م����ن 
�لعاملية  ب��امل��ن��ا���س��ب��ات  ب��امل�����س��ارك��ة 
�ملجتمعية،  وباملبادر�ت  و�ل�طنية 
�ملجتمعي  �ل���ت���ث���ق���ي���ف  ف�����ري�����ق 
�لعمل  ب��ت��ن��ف��ي��ذ ور�����س  وي��خ��ت�����س 
ملنت�سبي  و�ملحا�سر�ت  و�لتدريب 
�مل�جه للجمه�ر  �ل���ز�رة وكذلك 
وكذلك  فئاته  بجميع  �خل��ارج��ي 
�ملجتمعية،  ب��امل��ب��ادر�ت  �مل�����س��ارك��ة 
ويخت�س  �لت�عية  ب��ر�م��ج  ف��ري��ق 
ب���ت���ن���ف���ي���ذ �حل������م������الت وت������زي�����ع 
�لن�سر�ت �لت�ع�ية و�س�ل لأكرب 
و�مل�ساركة  �مل�ستفيدين  م��ن  ع��دد 
و�أو�سح  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة.  ب���امل���ب���ادر�ت 

عرب  و�لإر���س��اد  بالت�عية  �ملتمثل 
تنفيذ بر�مج تثقيفية من خالل 
�إق����ام����ة �مل���ح���ا����س���ر�ت و�ل����ن����دو�ت 
�ملتن�عة  �ل���������س����ر�ك����ات  وع����ق����د 
م����ع ك����اف����ة �جل����ه����ات و�ل�����دو�ئ�����ر 
�ملجتمعية  �مل��دن��ي��ة  و�مل���ؤ���س�����س��ات 
مبد�أ  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �ل�سلة  ذ�ت 
�أن �أمن �ملجتمع و�مانه م�س�ؤولية 
�جلميع، وقال بن جمعة :«�حلمد 
هلل مهامنا تنجح با�ستمر�ر بف�سل 
�لعام  �لقائد  ومتابعة  ودع��م  �هلل 
لأه���د�ف  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ل�سرطة 
وخطط �إد�رة �ل�سرطة �ملجتمعية 
�لأمني  �ل��ع��م��ل  ���س��ري  وجم���ري���ات 
م���ن مدير  م��ب��ا���س��ر  وب����اإ�����س����ر�ف 
ب�سكل  �ل�سرطية  �لعمليات  ع���ام 

ميد�ين حلظة بلحظة«.
ياأتي كل ذلك من �أجل �لبقاء على 
�حلفاظ  يف  متقدمة  م�ست�يات 
على مكت�سبات �لأمن و�ل�ستقر�ر 
�ل��ت��ي ت��ن��ع��م ب��ه��ا دول����ة �لإم�����ار�ت 
�أكر  �ملتحدة لتك�ن من  �لعربية 

�ل�سرطة مبا  �خل����ف م��ن رج���ال 
�لعالقات  وي��ع��م��ق  �ل��ث��ق��ة  ي���ع���زز 

�ملتبادلة.
يك�ن  �أن  ه���  �ملهم  �ل�سيء  وت��اب��ع 
خط�ط  �أه���م  �ح���د  �ملجتمع  ف���رد 
�لدفاع عن جمتمعه كما حتر�س 
�ل�سل�كيات  �كت�ساف  على  �لإد�رة 
�لظ��هر  كافة  ور���س��د  �خلاطئة 
�ل�سلبية وو�سع �خلطط ملعاجلتها 
بالتن�سيق مع �ل�سركاء �لد�خليني 
�لدعم  وت����ق����دمي  و�خل����ارج����ي����ني 

�لبلد�ن �أمناً و��ستقر�ر�ً.
فرق  ولفت �إىل �أنه مت ت�سكيل 5 
�سمن  ل����الإد�رة  تابعة  جمتمعية 
�ملجتمعية  �ل�������س���رط���ة  ن�����س��اط��ي 
بالنح�  وه���ي  �مل��ج��ت��م��ع  وت���ع��ي��ة 
�ل�������دوري�������ات  ف�����ري�����ق   : �ل������ت������ايل 
بت�سيري  وي����ع����ن����ى  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�لأحياء  يف  �ملجتمعية  �ل��دوري��ات 
�ل�������س���ك���ن���ي���ة، ف����ري����ق �ل�������س���ر�ك���ات 
و�ملعني  �مل��ج��ت��م��ع��ي  و�لت���������س����ال 
ومتابعة  �لتقارير  م��ع  بالتعامل 

و�ل�����س��ل���ك��ي��ات �خل��اط��ئ��ة و�إع����د�د 
�لتقارير ب�ساأنها وفقاً لخت�سا�س 
مر�كز �ل�سرطة �ل�ساملة للمناطق 
باأن  و�أ���س��ار  �ل�سكنية.   و�لأح��ي��اء 
و�ل�سل�كيات  �ل����ظ������ه����ر  ت���ل���ك 
�خل��اط��ئ��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى �لإخ����الل 
وتهدد  �ملجتمع  �م���ن  مبنظ�مة 
و�ل���ت���ي يعمل  �م���ان���ه و���س��ك��ي��ن��ت��ه 
بالتن�سيق  ح��ل��ه��ا  ع��ل��ى  �ل���ف���ري���ق 

�لنقيب ر��سد �سعيد بله�ن رئي�س 
�إىل  �ملجتمعية  �ل���دوري���ات  ف��ري��ق 
ت��ت��ل��خ�����س يف  �ل���ف���ري���ق  م���ه���ام  �أن 
يف  �ملجتمعية  �ل���دوري���ات  ت�سيري 
�لأحياء �ل�سكنية لتعزيز �لت�سال 
و�ل�ستماع  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د  م���ع 
وجمع  و�آر�ئ������ه������م  مل���ق���رتح���ات���ه���م 
�ل�قائع  �مل��ي��د�ن��ي��ة ع��ن  �ل��ب��ي��ان��ات 
�لظ��هر  ور�����س����د  و�لأح�����������د�ث 

و�لت�سال  �ل�����س��ر�ك��ات  ف��ري��ق  م��ع 
�ملعنيني  و�ل�������س���رك���اء  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
و�ملحلية  �حلك�مية  �جلهات  من 
�لفريق  ك��م��ا وي�����س��ارك  ب���الإم���ارة 
ويدعم  �ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  يف 
�لفرق �لأخرى يف تنفيذ خططها 
�إد�رة  �ه��د�ف وخطط  مبا يحقق 
تعزيز� لأمن  �ملجتمعية  �ل�سرطة 

و�أمان �ملجتمع.

دورة ملنت�سبي �سرطة اأب�ظبي ح�ل البحث عن الآثار وحتريرها
•• اأبوظبي-وام:

��ستفاد جمم�عة من منت�سبي �إد�رة م�سرح �جلرمية بقطاع �س�ؤون �لأمن و�ملنافذ من دورة تدريبية 
نفذتها �إد�رة �لتدريب بقطاع �مل��رد �لب�سرية يف �سرطة �أب�ظبي ح�ل »علم �لآثار« بالتن�سيق مع �ملكتب 

�لحتادي لل�سرطة �جلنائية �لأملانية.
وركزت م��س�عات �ل��دورة على تنظيم �س�ؤون �لطب �ل�سرعي وكيفية �لبحث عن �لآث��ار وحتريرها 
و�لتعرف على كيفية حترير �آثار �لإطار�ت وب�سمات �لأ�سابع من خالل �خلط�ط و�لبحث عن �لآثار 

وغريها من �لأهد�ف.
مهار�تهم  تط�ير  على  �ل���دورة  منت�سبي  �لتدريب  �إد�رة  مدير  �ل�سام�سي  بطي  ث��اين  �لعميد  وح��ث 
ومعارفهم ومتابعة �مل�ستجد�ت يف جمالت �لعمل �ل�سرطي و�لأمني م�سري�ً �إىل �أن �لدورة تاأتي �سمن 

�خلطة �ل�سرت�تيجية ل�سرطة �أب�ظبي لالرتقاء مبهار�ت �ملنت�سبني.

•• ال�صارقة-الفجر:

يف  منت�سباتها  مبهار�ت  �لرت��ق��اء  �إىل  �لر�مي  ونهجها  ر�سالتها  مع  متا�سياً 
�ستى �ملجالت، نظمت مف��سية مر�سد�ت �ل�سارقة خالل �لفرتة من -25 
29 مار�س �جلاري، برنامج »�لقائد ز�يد« �لذي ��ستهدف �ملر�سد�ت �لل��تي 
وتعزيز  بناء  �إىل  �لربنامج  وه��دف  ع��ام��اً،  و15   12 بني  �أعمارهن  ت��رت�وح 
�ل��ذي ج��اء متز�مناَ  �ل��ربن��ام��ج،  و�سعى  �مل�����س��ارك��ات.  ل��دى  �لقيادية  �مل��ه��ار�ت 
�إع��د�د جيل من �لفتيات �لقادر�ت م�ستقباًل على �سغل  �إىل  مع »ع��ام ز�ي��د«، 
�ل�س�ء على  �لقيادية بكفاءة وفاعلية، من خالل ت�سليط  �ملنا�سب و�لأدو�ر 
باإذن �هلل تعاىل،  له  �ملغف�ر  مل�ؤ�س�س دولة �لحتاد  �لر�ئدة  �لقيادية  �لتجربة 
ث��ر�ه.  ويف هذ� �ل�سدد، قالت  �آل نهيان، طيب �هلل  �ل�سيخ ز�ي��د بن �سلطان 
»جاء  �ل�سارقة:  مر�سد�ت  مف��سية  مدير  �ل�سام�سي،  عبد�لعزيز  �سيخة 

�لفتيات  تعريف  من حر�سنا على  �نطالقاً  ز�ي��د،  �لقائد  تنظيمنا لربنامج 
بال�سخ�سية �لقيادية و�لإن�سانية �مللهمة �لتي متيز بها �ملغف�ر له باإذن �هلل، 
�لتط�عي  �لعمل  مدر�سة  وم�ؤ�س�س  ر�ئد  نهيان،  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ 
و�لإن�ساين يف �ملنطقة، �ساحب �لعطاء غري �ملحدود على �ل�سعيدين �ملحلي 

و�لعاملي، و�لذي يعترب عالمة فارقة يف تاريخ �لب�سرية«.
جتربة  ��ستلهام  �إىل  �لربنامج  هذ�  خالل  من  »�سعينا  �ل�سام�سي:  و�أ�سافت 

�ملهار�ت  وتنمية  �لفتيات  نف��س  يف  �مل�س�ؤولية  قيم  لغر�س  �مل�ؤ�س�س  �ل����ل��د 
�لقيادية، وتر�سيخ قيم �لن�سباط و�لعتماد على �لنف�س لديهن، وتعريفهن 
بالرت�ث و�لتاريخ �لإمار�تي �لعريق، حيث �كت�سنب حزمة من �ملهار�ت �لتي 

تعزز فر�س جناحهن يف جمال �لقيادة و�لتاأثري �لإيجابي يف �ملجتمع«.
يف  �لتدريبية  �لرب�مج  من  حزمة  �إىل  �لربنامج  خالل  �ملر�سد�ت  وخ�سعت 
�نتهجها  �لتي  �لقيادة  �أ�ساليب  على  تعرفن  حيث  وغ��ريه��ا،  �ل��ذ�ت  تط�ير 

جعلت  �لتي  و�ل�سمات  و�خل�سائ�س  منها،  �مل�ستفادة  و�لدرو�س  ز�ي��د،  �ل�سيخ 
وق�ة  �لريادة  مهار�ت  �كت�سنب  كما  وم���ؤث��ر�ً،  ناجحاً  قائد�ً  �هلل،  رحمه  منه، 
و�إحد�ث  �لفعال،  و�لت���سل  �مل����رد،  و��ستثمار  �لعمل،  فريق  وبناء  �لإر�دة، 
�لفعال،  �لتحفيز  ��سرت�تيجيات  عن  ف�ساًل  �لآخ��ري��ن،  يف  �ملطل�ب  �لتاأثري 
وكيفية حت�يل �لروؤية �إىل و�قع، ودور �لتخطيط �ل�سرت�تيجي يف �ل��س�ل 
حتظى  �لتي  �ل�سارقة،  مر�سد�ت  مف��سية  وتهدف  �مل��رج���ة.  �لأه���د�ف  �إىل 
بنت  ج��هر  �ل�سيخة  �سم�  �ل�سارقة،  حاكم  �ل�سم�  �ساحب  قرينة  برعاية 
�أجيال  رعاية  �إىل  �لأ�سرة،  ل�س�ؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �لقا�سمي،  حممد 
�لإلهام كي يك�ن�� م��طنني قادرين  �مل�ستقبل وحتفيزهم ومدهم مب�سادر 
على تنمية وتط�ير وطنهم، و�لإ�سهام يف تط�ير وبناء �لعامل �أجمع، وذلك 
لقدر�تهن  �لعنان  �إط���الق  يف  للم�ساهمة  للفتيات  منرب  ت�فري  خ��الل  م��ن 

�لكامنة وتط�يرها.

عرب برنامج تدريبي للمنت�سبات

»مر�سدات ال�سارقة« ي�ستلهمن روؤية زايد القيادية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/3231  جتاري جزئي 
ز�ده  وحيد  �سركة   -3 ذ.م.م  للتجارة  ني�تات�س  �سركة   -2 كلز�د  �لر�سا  عبد  علي  عليه/1-  �ملحك�م  �ىل 
للتجارة ذ.م.م 4- م�سع�د حممد ر�سا وحيد ز�دة )عن نف�سه وب�سفته مدير ل�سركة وحيد ز�ده للتجارة 
يف   2018/1/31 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمه�ل  ذ.م.م( 
�لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�سالح/بنك �سادر�ت �ير�ن )فرع دبي( بالز�م �ملدعي عليهم )علي عبد �لر�سا 
كلز�د 2- �سركة ني�تات�س للتجارة ذ.م.م 3- �سركة وحيد ز�ده للتجارة ذ.م.م 4- م�سع�د حممد ر�سا وحيد 
ز�دة )عن نف�سه وب�سفته مدير ل�سركة وحيد ز�ده للتجارة ذ.م.م( بان ي�ؤدو� بالت�سامن و�لتكافل للمدعي 
)بنك �سادر�ت �ير�ن( مبلغ وقدره )52.952.40( درهم و�لف��ئد ب��قع 9% �سن�يا من:2017/9/20 وحتى 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليهم  �ملدعي  و�لزمت  �ل�سد�د  مت��ام 
�لعالن  لن�سر هذ�  �لتايل  �لي�م  �عتبار� من  ي�ما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  مبثابة �حل�س�ري 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3194  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- فيليك�س �سانت�ربا ليبري�ن جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �م 
�لقي�ن �ل�طني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/1/29 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�سالح/

بنك �م �لقي�ين �ل�طني �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه )فيليك�س �سانت�ربا ليبري�ن ( بان ي�ؤدي 
للبنك �ملدعي )بنك �م �لقي�ن �ل�طني �س.م.ع ( مبلغ وقدره )34.751.18( درهم و�لفائدة 
بامل�ساريف  و�لزمته  �ل�سد�د  ت��اري��خ:2017/9/18 حتى متام  �سن�يا من  ب��قع %9  �لقان�نية 
لال�ستئناف  قابال  �حل�س�ري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ 
خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3691  جتاري جزئي

�ملدعي/ �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  �سيبتاين  ح�سن  ��سد  عليه/جنم  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  م�سرف �لهالل )�سركة م�ساهمه عامه( وميثله:نا�سر مال �هلل حممد غامن قد 
 )25.386.33( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  وم��س�عها  �لدع�ى  عليك 
وكيل  تقدم  للحكم  �لدع�ى  حجز  و�ثناء  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�س�م  دره��م 
�لثنني  ي���م  جل�سة  لها  �ل��ر���س��م.وح��ددت  ف��رق  و���س��د�د  طلباته  لتعديل  بطلب  �مل��دع��ي 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch.1.C.13:بالقاعة �ل�����س��اع��ة:08:30���س  �مل�������ف�����ق:2018/4/9 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  �أو من ميثلك  باحل�س�ر 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/879  جتاري جزئي

حممد  �أم���ني  ك��ا���س��ف   -2 ذ.م.م  �لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  �لم���ني  عليه/�لف�سل  �مل��دع��ي  �ىل 
����س.ذ.م.م  �مل��دع��ي/�ي��ه دي �سي لنظمة �لطاقة  �أم���ني جم��ه���ل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة 
و�لر�س�م  درهم   )116015( وق��دره  مببلغ  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت 
 ch.1.C.14:لها جل�سة ي�م �لربعاء �مل��فق:2018/4/11 �ل�ساعة:08:30�س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/84  جتاري جزئي 
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- جل�بال لد�رة �ل��ف��ن��ادق �����س.ذ.م.م جمه�ل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�حلمادي  علي  �سلطان  عبد�هلل  وميثله:�سامل  باتيل  ك�مار  ��س�ك  ك�مار  �ملدعي/�أميت 
�ملذك�رة  �لدع�ى  2018/2/18 يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
بان ت�ؤدي للمدعية  �ملدعي عليها  بالز�م  باتيل  ��س�ك ك�مار  �عاله ل�سالح/�أميت ك�مار 
�لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 ب��قع  �لقان�نية  و�لفائدة  دره��م(  �ل��ف  )مائتي  مبلغ 
درهم  �لف  ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمتها  �ل�سد�د  متام  وحتى  يف:2018/1/11  �حلا�سل 
ي�ما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�س�ري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل 
�عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/467  جتاري جزئي

)ذ.م.م(  دب��ي  �ملالحية  و�خل��دم��ات  لل�سيانة  �لبحرية  �خلليج  عليه/�سركة  �ملدعي  �ىل 
�لعام  للنقل  �ك�سربي�س  �ملدعي/�لن�ر�س  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمه�ل  دب��ي  جيم��س 
وم��س�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  ق���ر�ري  برج�  حممد  وميثله:فتيحة  ����س.ذ.م.م 
�ملطالبة ب�سحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�سادر بالدع�ى رقم:2018/78 حجز حتفظي 
جتاري و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )163.260( درهم و�لف��ئد �لقان�نية ب��قع 
�ل�سد�د و�لر�س�م و�مل�ساريف و�لتعاب.وحددت  12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام 
لها جل�سة ي�م �لحد �مل��فق:2018/4/8 �ل�ساعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/12029  عمايل  جزئي 

حمل  جمه�ل  �����س.ذ.م.م  �ل��ع��ام  �ل��ربي  للنقل  �لبي�س  �لنجم  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحك�م  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/1/31  يف �لدع�ى 
باأن  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  خ��ان  �عظم  خ��ان حممد  ل�سالح/جا�سمني  �ع��اله  �مل��ذك���رة 
ت�ؤدي للمدعي مبلغ )13671.10( درهم وتذكرة �لع�دة �ىل م�طنه �و قيمتها نقد� ما 
من  باملنا�سب  و�لزمتها  �خر  عمل  �ساحب  بخدمة  �لتحقت  قد  �لتنفيذ  وقت  يكن  مل 
ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما  �ملدعيه من  و�عفت  �مل�سروفات 
مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر 
�آل مكت�م  �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد  �ل�سم�  هذ� �لع��الن �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/780  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �ز�د وطن للتجارة �لعامة ذ.م.م جمه�ل حمل �لقامة مبا 
�أق��ام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة  �ن �ملدعي / �س�كت حيات حممد ب�سري قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )15122 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ وقدره )2000( درهم 
و�لر�س�م و�مل�ساريف يف �ل�سك�ى رقم:AE180010881MB  وحددت لها جل�سة 
ي�م �لحد �مل��فق 2018/4/1   �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�س�ر 
�أي��ام على �لأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيك�ن  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�س�ري ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الغاء اعالن �سابق
�لرخ�سة  �لقت�سادية بخ�س��س  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لحالم  درة  �لتجاري  بال�سم   CN رقم:2129342 
تعديل  طلب  بالغاء  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات 

�لرخ�سة و�عادة �ل��سع كما كان عليه �سابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سب�ع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مارتن 

CN 1878484:لال�ست�سار�ت �لد�رية رخ�سة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سب�ع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ت�ب  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
ك�ن�سلت �ملكتب �لفني للتخطيط لال�ست�سار�ت �لكهربائية 

 CN 1084648:و�مليكانيكية رخ�سة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��سب�ع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�ناكت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهند�سية لد�رة �مل�ساريع و�ل�ست�سار�ت �ملعمارية
رخ�سة رقم:CN 2229822 قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سب�ع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�نا كايا- �لريتز-كارلت�ن 

 CN 2242244:ب�ظبي- غر�ند كانال رخ�سة رقم�
قد تقدم�� �لينا بطلب

null*null تعديل ل�حة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل
تعديل ��سم جتاري من/�نا كايا- �لريتز-كارلت�ن �ب�ظبي- غر�ند كانال
INAKAYA- THE RITZ- CARLTON ABU DHABI- GRAND CANAL

�ىل/مطعم كايزن- �سركة �ل�سخ�س �ل��حد ذ.م.م
KAIZEN RESTAURANT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم ب�ب

 رخ�سة رقم:CN 2240104 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل مدير/ ��سافة حممد �ورجنازيب �سيخ

تعديل مدير/حذف بر�ديب ر�جان بال�س�بر�مانيان
تعديل ل�حة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/مطعم ب�ب
POP RESTAURANT

�ىل/مطعم �سينا بار
CINNA BAR RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كر�ج �فغان�ستان

 رخ�سة رقم:CN 1023730 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��سافة علي حمم�د �حمد غيث �حل��سني
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�لقادر مر�دي جانعلي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حمم�د �حمد غيث �حل��سني
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سيك�يا خلدمات 

CN 2442116:جتميل �حلد�ئق و�لري ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة بالل عدنان �مللحم %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عامر ع��س �لعامر %24
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�ستم عبد�لرحمن حمزه

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/م�ساريع �ل حامد ذ.م.م )�ل�سيخ �سايع  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان 

و�ل�سيخ خالد( رخ�سة رقم:CN 2442116 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حمد�ن �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد %12.50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سالمه �سايع �حمد �ل حامد %6.25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة مرمي �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد %6.25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة رو�سة �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد %6.25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد %12.50
بن  �حمد  بن  �سايع  �ل�سيخ  زوجة  عبد�هلل  حمده  وبيع/��سافة  تنازل  �ل�سركاء  تعديل 

حامد �ل حامد %6.25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثة �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد
تعديل ورثة/حذف حممد �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد ممثل �ل�رثة

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �ل حامد �ملحدودة ذ.م.م -�ل�سيخ 

�سايع و�خ��نه( رخ�سة رقم:CN 1025974 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة رو�سة �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد %6.25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد %12.50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سالمه �سايع �حمد �ل حامد %6.25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة مرمي �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد %6.25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حمد�ن �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد %12.50

بن  �حمد  بن  �سايع  �ل�سيخ  زوجة  عبد�هلل  حمده  وبيع/��سافة  تنازل  �ل�سركاء  تعديل 
حامد �ل حامد %6.25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثة �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد
تعديل ورثة/حذف حممد �سايع بن �حمد بن حامد �ل حامد ممثل �ل�رثة

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ظل �ليا�سمني لتجارة 

�له��تف رخ�سة رقم:CN 1027110  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سيف ��سعد �سيف �سعيد �ل�سه�مي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سابر وجدي عبده مقبل �سالم
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
ف�رتي�ن  �ل�س�����ادة/ج�لدن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتجارية رخ�سة رقم:CN 2113229  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد جعفر ر�سا علي �لها�سمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سعيد �سالح �لروي�سان
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
جل�بال  �يه  دي  �ل�س�����ادة/�يه  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2270300:لتجارة �ملعد�ت �ملطار�ت رخ�سة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �بر�هيم يحيى فرح حامد %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف في�سل حممد جمرن حمد �ملرر

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�وي�سز خلدمات وت�ريد�ت 

CN 1029652:حق�ل �لنفط ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء
�حمد م م �س��سي من 49% �ىل %24

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �بر�هيم م م �س��سي %25

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رحاب �خلري للنقليات �لعامة

 رخ�سة رقم:CN 1513635 قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل ل�حة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/رحاب �خلري للنقليات �لعامة

REHAB AL KHAIR GENERAL TRANSPORTING

�ىل/هي��د للنقليات

HEWAD TRANSPORTATION

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/لكي �ستار لت�سليح 

�ل�سيار�ت رخ�سة رقم:CN 1141624  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�هلل �سامل عبد�هلل حمد �لك�يتي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان بن نا�سر بن خلفان �حلامتي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/م�ؤ�س�سة ق�د ليف  �لتنمية �لقت�سادية بان  تعلن د�ئ���رة 

CN 1274232:لقطع غيار �ل�سيار�ت رخ�سة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سالمه عبد�هلل �سالح �سعيد �لعرياين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سع�د بن عبد�هلل بن م�سع�د �لبل��سي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل �ل�سيب لت�سليح 

CN 1127786:ملكيفات و�لثالجات رخ�سة رقم�
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �حمد عبد�لرحمن �سعيد عبد�لرحمن �لكعبي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف طالب خمي�س �سيف علي �حل�ساين

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�س�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/د�مي�ند 

CN 2316392:كر�ون لتجارة �لطار�ت رخ�سة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سب�ع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�س�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �ملالك : بي كايند للتجارة �لعامة

ز�يد   ZAYED : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 
�مل�دعة بالرقم : 289539  بتاريخ : 2018/03/25

با�سم: بي كايند للتجارة �لعامة
وعن��نة :�ب�ظبي- �ب�ظبي- خليفة �أ- فيال 16 هاتف: 0507922797 �سندوق �لربيد: 108081

binkhalfan1313@gmail.com :مييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة :32 �لبرية )�سر�ب �ل�سعري( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها 
وم�ستح�سر�ت  �سر�ب  �لف��كه  وع�سائر  �لف��كه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  �لكح�لية  غري  �مل�سروبات  من 

�خرى لعمل �مل�سروبات.
ZAYED بحروف لتينية  كلمة  �مامه  به حمامة وغ�سنني  تاج  �سكل  ر�سم زخريف على  �لعالمة:  و�سف 

وحتته �ل�سكل �لزخريف و�مامة كلمة ز�يد بحروف عربية.
�ل�سرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن �ل�سم على حدة يف �ل��سع 

�لعادي
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

فعاليات  يف  دب����ي  حم���اك���م  ���س��ارك��ت 
�لذي  �ل�طني”،  �ل���ق���ر�ءة  “�سهر 
�نطلق يف �سهر مار�س �جلاري وذلك 
و�أن�سطة  فعاليات  �إع��د�د  خ��الل  من 
ت�ستهدف  وع���ام���ة  م��ن��ّ�ع��ة  ق��ر�ئ��ي��ة 
خمتلف  وت����خ����اط����ب  �مل������ظ�����ف�����ني، 
�هتماماتهم، وحتفزهم على تط�ير 
بحيث  حياة،  كاأ�سل�ب  �لقر�ءة  ع��ادة 

ت�سكل ممار�سة ي�مية �أ�سيلة.
�ملن�س�ري  ط���ار����س  ���س��ع��ادة  و����س���رح 
�أن حماكم  دب��ي،  ع��ام حماكم  مدير 
�ل�طني  �ل�����س��ه��ر  يف  ت�������س���ارك  دب����ي 
ل��رت���س��ي��خ جه�د  ل���ل���ق���ر�ءة، وذل�����ك 
�لعام  يف  �إر�ساوؤها  مت  و�لتي  �لقر�ءة 
منظ�مة  خ������الل  م�����ن   ،2016
��سرت�تيجية  ومنظ�مة  ت�سريعية 
�ل�طني  �ل�سهر  �أن  متكاملة، م�ؤكد�ً 
�لبدء  للقر�ءة ي�سكِّل لبنًة كبرية يف 
حياتي  �سرط  �إىل  �ل��ق��ر�ءة  بتح�يل 

ومهني ومعريف وتثقيفي.
دبي  ت�سعى حماكم   : �سعادته  و�أ�سار 
للعق�ل  ج��اذب��اً  م��ن��رب�ً  ت��ك���ن  �أن  يف 
�ل��ق��ارئ��ة م��ن خ��الل �إط���الق �سل�سلة 
من �ملبادر�ت، �لتي تعنى بدعم قيمة 
�أ�سا�سية  م��ه��ارة  تعد  ك�نها  �ل��ق��ر�ءة 
�خلرب�ت،  و�كت�ساب  �ملعرفة  ل��زي��ادة 
وج���زًء ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن روؤي���ة �لقيادة 
�لر�سيدة، �لتي �هتمت يف �ملقام �لأول 
بفكره،  و�لرت����ق����اء  �لإن�������س���ان  ب��ب��ن��اء 
وتط�ره؛  وطنه  خدمة  يف  لي�ساهم 
ح���ي���ث ي����اأت����ي �ل����ق����ان�����ن �لحت�������ادي 
�جلهات  دور  لتفعيل  �ل��ق��ر�ءة  ب�ساأن 
�ملختلفة،  �لقطاعات  يف  �حلك�مية 
مبا ي�سمن �إر�ساء قيمة �لقر�ءة بني 
�أعمارهم  باختالف  �ملجتمع  �أف���ر�د 

ب�سكل م�ستد�م وي�مي.
يف  “حر�سنا  ����س���ع���ادت���ه  و�أ������س�����اف 
جمم�عة  تقدمي  على  دب��ي  حماكم 
تغطي  �لتي  و�ملبادر�ت  �لرب�مج  من 
�ح��ت��ي��اج��ات �مل���ظ��ف��ني و�ل��ت��ي تركز 
�لقر�ءة،  �لكتاب وتنمية  �أهمية  على 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ع����ادة �ل����ق����ر�ءة وفق 
للقر�ءة  �ل���ط��ن��ي��ة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لر�سيدة،  حك�متنا  �أق��رت��ه��ا  �ل��ت��ي 
جميع  �إىل  �مل��ع��رف��ة  ت�سل  �أن  وع��ل��ى 
�حتياجاتهم  تلبي  و�أن  �مل���ظ��ف��ني، 

وظروفهم.” 
�لقر�ءة �لباب �مللكّي لإن�ساء  معترب�ً 
�ملبدعني  و�ع��د ي�سم  �إم��ار�ت��ي  جيل 
و�ل���ع���ل���م���اء و�مل���ف���ك���ري���ن، وم�����ن هنا 

�ل���رب�م���ج لكت�ساف  ك��ل  ����س��ت��ه��دف��ت 
لدعمهم  و�مل����ب����دع����ني  �مل�����ه�����ب����ني 

وتفعيل طاقاتهم �لإبد�عية.
�إد�رة  ث��اين مطر مدير  وق��ال حمد 
�مل�ؤ�س�سي  و�ل���ت�������س����ي���ق  �لت�������س���ال 
دبي  حم���اك���م  �إن  دب�������ي،:  مب���ح���اك���م 
�لقر�ءة  �سهر  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  ح��ر���س��ت 
�لرب�مج  من  جمم�عة  تقدمي  على 
�حتياجات  تغطي  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت 
 9 �إىل  و����س���ل���ت  و�ل����ت����ي  �مل����ظ���ف���ني 
ف���ع���ال���ي���ات، ورك�������زت ج��م��ي��ع��ه��ا على 
�أهمية �لكتاب وتنمية عادة �لقر�ءة، 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ع����ادة �ل����ق����ر�ءة وفق 
للقر�ءة  �ل���ط��ن��ي��ة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لتي �أقرتها حك�متنا �لر�سيدة.
�لت�سال  �إد�رة  �سعت  حيث  و�أ�ساف، 
حماكم  يف  �مل���ؤ���س�����س��ي  و�ل��ت�����س���ي��ق 
وبر�مج  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  �إىل  دب���ي 
م�ّجهة، تركز على �لقر�ءة �ملعرفية 
�لقر�ءة  ع��ام  ب��سف  �لتخ�س�سية، 
�ساملة  وط��ن��ي��ة  م��ق��ارب��ة   2016
وبناء  ممنهجة،  ��سرت�تيجية  ذ�ت 
�ل���ث���ق���اف���ي���ة ع����رب متكني  �لأ������س������ل 
ي�سكل  �ل������ذي  �ل���ب�������س���ري  �ل��ع��ن�����س��ر 
وتعزيز  �ل��رئ��ي�����س،  �ل����روة  م�����س��در 
�إىل  للعب�ر  ج�سر�ً  �ملعرفة  �قت�ساد 

�مل�ستقبل.

و�أ�����س����اف ح��م��د ث�����اين، وم����ن �أب����رز 
�لفعاليات �لتي �سهدتها حماكم دبي 
يف »�سهر �لقر�ءة«: زيارة �ملدير �لعام 
فيها  قام  �لتي  �حلك�مية  للمد�ر�س 
�لبطالن”  “�ل��لد�ن  كتاب  بت�زيع 
م����ع �سهر  ت���ز�م���ن���اً  �ل���ط���ل���ب���ة،  ع���ل���ى 
�لقر�ءة وعام ز�يد، �إذ حتكي �لق�سة 
عن �ل��لد�ن ز�يد ور��سد طيب �هلل 
ب��ن��اء دولة  ث��ر�ه��م��ا وح��ك��م��ت��ه��م��ا يف 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. حيث 
�لقر�ءة  �أن  للطالب،  �سعادته  �أ���س��ار 
و�لثقة  �لفكر،  وتنري  �ملعرفة،  تبني 
و�ل�سع�ر  و�حل����م����ا�����س  و�ل����ع����زمي����ة 
�لإيجابية  �ل���ط���اق���ة  ه���ي  ب��ال��ف��خ��ر 
و�لعمل  �ل���ف���ع���ل  �إىل  ت���دف���ع  �ل���ت���ي 
يف  د�ئماً  �لإم���ار�ت  لتبقى  و�لعطاء، 
ف��الإم��ار�ت دول��ة فتية  �لأول،  �ملركز 
وتر�كمت  ع�دها  ��ستّد  ق�ية،  �سابة 
خرب�تها وتعاظمت �إجناز�تها، لتقف 
�إىل  يف هذه �لدنيا �ساخمة م�ستندة 
و�لتحام  �سلبٍة  و�إر�دٍة  عريق  تاريٍخ 
�سعٍب ح�ل قيادٍة م�ؤمنٍة تبحث عن 

خري �سعبها و�حرت�مه وعزته.
زيارة  دب��ي  و�أ���س��اف، نظمت حماكم 
�لإم������ار�ت  ط�����ري�ن  »م���ه���رج���ان  �إىل 
مبدعني  �����س����م  �ل��������ذي  ل�������������الآد�ب« 
ت����ف��دو� من دول  و�أدب���اء ومفكرين 

�ل�10  ب��ال��ذك��رى  لالحتفاء  �ل��ع��امل 
ل��ل��م��ه��رج��ان، ح��ي��ث ����س���ارك �لأدب�����اء 
بتقدمي قر�ء�ت متن�عة، وقدم فنان� 
�لأد�ء ور�ق�س� �لظل ومغن� �لرت�ث 
من  ج�سدو�  ر�ئعاً  عر�ساً  �لإمار�تي 
�لإمار�تية  �لثقافة  مالمح  خالله 

و�لر�سالة �لتي يتبناها �ملهرجان.
»تد�سني  م����ب����ادرة  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
م��ك��ت��ب��ة ع�����ام ز�ي��������د«، و�ل����ت����ي ت�سم 
�لعديد من �لكتب �خلا�سة بال��لد 
نهيان طيب  �آل  ز�ي��د  �ل�سيخ  �ملغف�ر 
رك��ٍن خا�س يف مكتبة  ث���ر�ه، يف  �هلل 
حماكم دبي، وذلك لإحياء �لذكرى 
و��ستجابًة  �مل�ؤ�س�س،  لل��لد  �لعطرة 
ملبادرة �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة 
�لدولة،  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
 2018 ع���ام  ب���اإع���الن  �هلل،  ح��ف��ظ��ه 

»عام ز�يد«.
و�أ������س�����اف، ح��ي��ث خ��ط��ف��ت �لأن���ظ���ار 
مبادرة »حافلة �لكتب«، و�لتي تهدف 
�لثقافة  ن�����س��ر  �إىل  �لأول  �مل��ق��ام  يف 
ل��دى م�ظفي حم��اك��م دبي  �ل��ع��ام��ة 
من  �لذ�تية،  �ل��ق��ر�ءة  مبد�أ  وتعزيز 
خالل ت�فري حافلة مكتبية متنقلة، 
ت�سم باقة خمتارة وقيمة من �لكتب 

�لتي تنا�سب كل م�ظف على حدة.
تبنتها حماكم  �لتي  �ملبادر�ت  و�أح��د 

دب����ي ل���دع���م �لأط����ف����ال �مل���ر����س���ى يف 
�قر�أ  »م��ب��ادرة  ه��ي:  دب��ي  م�ست�سفى 
�إىل  �لأول  �ملقام  �لتي تهدف يف  يل« 
وتعزيز  �لأطفال،  �ملعرفة لدى  حب 
م���ب���د�أ �ل����ق����ر�ءة م���ن خ����الل ت�فري 
هد�يا كتب متن�عة جتذب �لأطفال 
على �ملطالعة؛ حيث �سهدت �جلل�سة 
م�������س���ارك���ة م����ظ���ف���ي حم����اك����م دب���ي 
لالأطفال،  �ل��ق�����س�����س  وق���ر�ءت���ه���م 
و�سط �أج��ء �ّت�سمت باملتعة و�لفرحة 
�أو���س��اط �لأط��ف��ال �ملر�سى. كما  بني 
تخّللت �ملبادرة �سل�سلة من �لأن�سطة 

�لرتفيهية �لأخرى.
�ل�س�ء  �سلطت  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  وم��ن 
»مبادرة  �مل���ظ��ف��ني:  �إب���د�ع���ات  ع��ل��ى 
ت���ق��ي��ع ك��ت��اب«، ح��ي��ث وق���ع ك���اًل من 
على  �ل�سيخ  ع��ارف  �لدكت�ر  �لكاتب 
�لتعّلم”،  �أج��ل  من  “�لقر�ءة  كتابه 
و�ل����ك����ات����ب حم���م���د �ل����ع����م����ادي على 
�سعياً  وذل��ك  �جل�هر”،  “لغز  كتابه 
م��ن حم��اك��م دب��ي يف ر���س��د �حلر�ك 
�لثقايف و�ملعريف من خالل مبادر�ت 

ثقافية تري �لعق�ل. 
حيث يتناول �لكاتب �لدكت�ر عارف 
�أجل  من  “�لقر�ءة  كتابه  يف  �ل�سيخ 
�لتعلم” �أحد �أوعية �لثقافة �ملن�س�دة 
�مل��ت��م��ث��ل��ة ب����ال����ق����ر�ءة و����س���رورت���ه���ا 

�حل���������س����اري����ة ل�����الرت�����ق�����اء ب���ال���ف���رد 
باأ�سل�ب  ذل����ك  وي����اأت����ي  و�مل���ج���ت���م���ع، 
�ختالف  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ر�ء  يتيح  مي�سر 
فر�سة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م�����س��ت���ي��ات��ه��م 
�ل����س���ت���ف���ادة م��ن��ه وت���دب���ر �أه����د�ف����ه، 
بجه�د  �لتذكري  كتابه  يف  ويتطرق 
وتفانيهم  �لعلم،  خدمة  يف  �لعلماء 
يف �لقر�ءة.  حيث يقدم �لدكت�ر يف 
�لعربية  �مل�ؤ�س�سة  عن  �ل�سادر  كتابه 
ل����ل����در������س����ات و�ل���ن�������س���ر ب����دع����م من 
م�ؤ�س�سة عبد�حلميد �س�مان ومركز 
جمعة �ملاجد، تعريفا للقر�ءة مبينا 
�ملعل�مات،  �أن������ع  ل��ك��ل  م��ف��ت��اح  �أن��ه��ا 
م�سري� �إىل �أنها متكن معرفة كيفية 
بناء �لأ�سياء �أو ت�سليحها، �إىل جانب 
ما  و�كت�ساف  بالق�س�س،  �ل�ستمتاع 
ي�ؤمن به �لآخرون، وحتفيز �خليال 
وت������س��ي��ع د�ئ����رة �له��ت��م��ام وتط�ير 
حيث  �خلا�سة.  و�ملعتقد�ت  �لأف��ك��ار 
�لقر�ءة  بني  تالزما  هناك  �أن  ي��رى 
و�حل�سارة، مثل �لتالزم بني �ل�قت 
و�حلياة �أو �حلياة و�حل�سارة، م�سري�ً 
�أن ل ح�سارة ملن  �أن ذلك يعني  �إىل 
ل���ه، و�أن �حل���ي���اة م���ن غري  ل ح��ي��اة 

�لقر�ءة ل ت�سكل ح�سارة. 
يف  �لعمادي  حممد  �ل�ساعر  وعك�س 
على  قدرته  �جل�هر”،  “لغز  كتابه 

ك��ت��اب��ة �لأ���س��ع��ار ع��ل��ى �ل��ت��م��اه��ي بني 
�مل���زون و�حل��ر، و�لغ��س يف  �ل�سعر 
�حلزن  فيها  ميتزج  خمتلفة  ع����مل 
كلماته  خ��الل  و�أو���س��ل من  باحلب، 
ر���س��ائ��ل ل��ل���ط��ن و�ل�����س��ع��ر�ء، وخط 
وت�ساوؤلته  وب���ح��ه  ت��اأم��الت��ه  فيها 
من خالل عناوين عدة منها �سر�ع 
و�لف�ؤ�د  �ل��ع��ي���ن  و����س����ؤ�ل  �ل��ك��ل��م��ات 
�سقية  و�أم���ن���ي���ات  و�ل���غ���ي���اب  �مل��ك��ل���م 
وغربة �لروح وفتنة �ل�سباح وفل�سفة 

�ملاء وغريها.
بالإ�سافة �إىل �إطالق »كتاب �ملعرفة 
�للكرتوين  �مل�قع  عرب  �مل�ؤ�س�سية« 
ملحاكم دبي و�لذي يعد نقلة ن�عية 
و�إ�����س����اف����ة ل��ل��م�����س��رية �مل���ع���رف���ي���ة يف 
حماكم دبي، حيث �أن تد�سني �لكتاب 
ي�سكل نقلة ن�عية و�إ�سافة للم�سرية 
�إعادة  لأن  دب��ي،  حماكم  يف  �ملعرفية 
�إنتاج �ملعرفة وتدويرها من �لث��بت 
�لتي ت�سعي حماكم دبي من خاللها 
�لد�خلية  �ل��ك��ف��اءة  م���ؤ���س��ر  ل��ت��ع��زي��ز 
نعي�س  ون��ح��ن  خ�س��ساً  للمعرفة، 
ه���ذه �مل��ت��غ��ري�ت و�ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
تاأثريها على م�ست�ى  تفر�س  باتت 
ما  وه�  و�لتقاليد،  و�ل��ع��اد�ت  �لقيم 
يتطلب ت��سيع م�ساحة �ملعرفة �لتي 
جانب  �إىل  ومرتكز�ت،  �أ�س�س  تر�سخ 

تعزيز ج��نب �ملعرفة لدى م�ظفي 
�لد�ئرة.

�ساركت حماكم  ث��اين:  وق��ال حمد 
�لقر�ءة«،  »���س��اع��ة  م���ب���ادرة  يف  دب���ي 
�حتفاء  �إط��������ار  يف  ت����اأت����ي  و�ل����ت����ي 
�سهر  خالل  �لقر�ءة  ب�سهر  �لدولة 
�لقر�ءة  لأهمية  وتر�سيخاً  مار�س 
�لعمل حيث مت  بيئة  �لإث��ر�ئ��ي��ة يف 
�إ�����س����ر�ك ج��م��ي��ع م���ظ��ف��ي حماكم 
دبي خالل هذ� �ل�سهر وت�سجيعهم 
�ملعرفة  وت�����ب�����ادل  �ل�����ق�����ر�ءة  ع���ل���ى 
�لتخ�س�سية و�لعامة، حيث �ساركت 
حماكم دبي يف هذه �ل�ساعة مبكتبة 
عام ز�ي��د، و�لتي ت�سم �لعديد من 
طيب  نهيان  �آل  ز�ي���د  �ل�سيخ  كتب 
ث���ر�ه، وذل���ك لإح��ي��اء �لذكرى  �هلل 
�لعطرة لل��لد �مل�ؤ�س�س، و��ستجابًة 
�ل�سيخ  �ل�����س��م���  ����س���اح���ب  مل����ب����ادرة 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
عام  ب��اإع��الن  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة، 
�إىل  �إ���س��اف��ًة  ز�ي���د«،  »ع��ام   2018
بني  �ملتنقلة  �مل��ك��ت��ب��ة  ع��رب��ة  جت����ل 
�ختيار  عملية  لت�سهيل  �مل���ظ��ف��ني 

�لكتب و�لقر�ءة.
دبي  تنهي حم��اك��م  و�أ���س��اف، حيث 
فعالياتها ب�سهر �لقر�ءة يف »م�سابقة 
بتكرمي  وذل����ك  �ل���ق���ارئ���ة«،  �لإد�رة 
�لإد�رة �لفائزة يف �مل�سابقة، حيث �أن 
�ملبادرة تهدف �إىل ت�سجيع �لقر�ءة 
و�لطالع و�ملعرفة يف حماكم دبي، 
�لثقايف  بامل�ست�ى  لالرتقاء  وذل��ك 
و�لفكري و�لعلمي مل�ظفي �لد�ئرة، 
بيئة  �إيجابية على  �آث���ار  م��ن  ل��ه  مل��ا 
�لعمل ومعدلت �لإنتاجية و�لأد�ء، 
�مل�ظفني  حت��ف��ي��ز  ت�����س��ت��ه��دف  ك��م��ا 
على �لطالع على �أف�سل �ملمار�سات 
و�ل����ت����ج����ارب، و�ك���ت�������س���اف �مل�����ه���ب 
للم�ظفني  و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لعمل  و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف دع���م 

�لق�سائي.
�أن حماكم دبي  و�أ���س��اد حمد ث��اين، 
�أن  �لقر�ءة على  �سهر  ركزت خالل 
ت�سل �ملعرفة �إىل جميع �مل�ظفني، 
وظروفهم،  �حتياجاتهم  تلبي  و�أن 
معترب�ً �لقر�ءة �لباب �مللكي لإن�ساء 
�ملبدعني  �إمار�تي و�عد ي�سم  جيل 
و�ل��ع��ل��م��اء و�مل���ف���ك���ري���ن، وم����ن هنا 
�كت�ساف  �ل���رب�م���ج  ك��ل  ����س��ت��ه��دف��ت 
لدعمهم  و�مل���ب���دع���ني  �مل����ه����ب���ني 

وتفعيل طاقاتهم �لإبد�عية.

�جلمعية �لعم�مية �لعادية  �أث���ن���ت 
يف  و�ل��رت�ث  جلمعية �ل�سح�ح للثقافة 
و�لهتمام  �ل��دع��م  على  �خليمة  ر�أ����س 
ي�ليه  �ل�������ذي  �ل�����الحم�����دود  �ل���ك���ب���ري 
ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سم�  �ساحب 
�ل نهيان رئي�س �لدولة و�خيه �ساحب 
�ل�سم� �ل�سيخ �سع�د بن �سقر �لقا�سمي 
ع�����س��� �مل��ج��ل�����س �لأع����ل����ى ح���اك���م ر�����س 
�ل��ر���س��ي��دة لرب�مج  �خل��ي��م��ة و�ل��ق��ي��ادة 
�ل�سعبي  �ل������رت�ث  �ح���ي���اء  وم�����ب�����ادر�ت 
وتعزيز  �لأج��ي��ال  ب��ني  تناقله  وحتقيق 
بر�مج �حلفاظ على �لعاد�ت و�لتقاليد 

�لعربية �ل�سيلة بني �لأجيال .
�بر�هيم�ه  ���س��اه��ني  ب��ح�����س���ر  و�ك����دت 
�ل�����س��ح��ي م��دي��ر ق�����س��م �جل��م��ع��ي��ات ذ�ت 
تنمية  وز�رة  مب��ك��ت��ب  �ل����ع����ام  �ل���ن���ف���ع 
�ملجتمع بر��س �خليمة حر�س جمل�س 
�إد�رة �جلمعية على ترجمة �لت�جيهات 
�حلكيمة للقيادة �لر�سيدة يف �ملحافظة 
�لندثار  من  �ل�طني  �لإرث  ه��ذ�  على 
منذ  به  �لهتمام  معامل  �ر�سى  و�ل��ذي 
�ملغف�ر  �ل��ب��اين  �مل�ؤ�س�س  �لحت���اد  ق��ي��ام 
له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ل 

نهيان طيب �هلل ثر�ه .
برئا�سة  �جلمعية �لعم�مية  وح��ي��ت 
رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�سحي  �ل��زب��ري  ع��ب��د�هلل 

�إد�رة �جلمعية - كافة �جله�د  جمل�س 
�ل��ت��ط���ع��ي��ة �ل���ت���ي ب���ذل���ه���ا �لأع�������س���اء 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل����رت�ث 
�ل�سعبي من �لندثار وتعا�سد جه�دهم  
و�للجان  و�لق�سام  �لإد�رة  جمل�س  مع 

�ملنظمة لكافة �لفعاليات .
�جلمعية  �أع�ساء  حر�س  �ل�سحي  و�كد 
�ملحافظة  يف  �أه���د�ف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
�ل�سعبي وتعزيز ت���سلها  على �لرت�ث 

�ل�سر�ف  ظل  و�ملجتمعي  يف  �مل�ؤ�س�سي 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  م��ن  �مل��ت�������س��ل 
�مل��ع��رف��ة من  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ووز�رة 
خالل �مل�ساركة باأكر من 60 م�ساركة 
وجمتمعية  وثقافية  وت��ر�ث��ي��ة  وطنية 

�سعبية.
�ل�سعبي  �ل���رت�ث  �ح��ي��اء  على  و�لعمل 
و�لد�ب  �لفن�ن  خمتلف  يف  �لأ���س��ي��ل 
�ل�سعبية  و�لأل�������ع�������اب  و�ل�����ه�������ي�����ات 

ون�سره  �ل�سياع  من  عليها  و�ملحافظة 
مبا يتفق مع عاد�ت وتقاليد �ملجتمع 
وتقدمي  �مل��هب  على �سقل  و�لعمل   ،
على  وت�سجيعهم  لهم  �ل�سامل  �لدعم 
و�لتعاون   ، �لب�����د�ع  م��ن  �مل��زي��د  خ��ل��ق 
�ل������ث�����ي�����ق ب������ني �جل����م����ع����ي����ة و�����س����ائ����ر 
و�مل�ؤ�س�سات  و�لأن�����دي�����ة  �جل���م���ع���ي���ات 
�لدولة  �م����ار�ت  جميع  ويف  ب���الإم���ارة 
مبا يخدم �مل�سلحة �لعامة ، و�لتعاون 

�ل�ثيق بني �جلمعية ووز�رتي �لثقافة 
�ملجتمع  وت��ن��م��ي��ة  �مل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
�لعامة  �مل�سلحة  ي��خ��دم  مب��ا  و�ل��ع��م��ل 
يف �لدولة وما يحقق من �سمعة جيدة 
�ساأن  م��ن  يرفع  وم��ا  �لغالية  لدولتنا 
و�مل�ساركة   ، ما�سيها  وع��زة  حا�سرها 
�ل�سعبية  و�لح��ت��ف��الت  �مل��ن��ا���س��ب��ات  يف 
بالطريقة �لتي تعرب عن حب �ل�طن 
و�لإخ����ال�����س ل���ه و�ح���ي���اء �حل���ف���الت ، 

و�ثنت �لعم�مية على تنامي �لع�س�ية 
يف �جلمعية .

�حلربي  ع��ب��د�هلل  حممد  �سعيد  وق��ال 
و�لإعالمية  �لثقافية  �للجنة  رئي�س 
خ���الل  �جل���م���ع���ي���ة  �ن  �جل���م���ع���ي���ة  يف 
معر�سها  ن��ظ��م��ت  �مل��ا���س��ي��ة  �ل�������دورة 
�خلريي  مبنا�سبة عام �خلري و�حتفلت 
ب���ي����م �ل������رت�ث �ل��ع��امل��ي و�أ�����س����درت 3 
�سالت  ����س���الث  م��ت�����س��م��ن��ة  �ق����ر������س 

وطنية �سحية مبنا�سبة �لي�م �ل�طني.  
للجمعية يف  �ل�����س��ح��ي  ق����ارب  و����س���ارك 
�سباق �ب�ظبي كما �سارك ب�سباق كا�س 
وم�ساركة  بدبي  للتجديف  مكت�م  �ل 
�ل���ف���رق �حل��رب��ي��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة يف 46 
�حتفالية وطنية عامة ، بال�سافة �ىل 
�مل�ساركة يف مهرجان �لفجرية �لدويل 
�لتط�عي  �خلليجي  و�مللتقى  للفن�ن 
�ل���ث���اين وم���ه���رج���ان ت�����ر�ث �لم������ار�ت 

وبالقرية �لرت�ثية بك�رني�س �لق���سم 
�جلمعية �لعم�مية عن  وك�����س��ف��ت 
م�سروعها  ل�ستكمال  �جلمعية  ت�جه 
�لرت�ثية  �ل��ق��ري��ة  �ل��رت�ث��ي  �مل��ع��م��اري 
وم���ي���د�ن ت��دري��ب �ل��ف��ن���ن و�لأ����س�����ق 
�لفن�ن  ت�ثيق  على  و�لعمل  �لقدمية 
و�حل�����رف �ل��رت�ث��ي��ة ون��ب��ات��ات �لطب 
�ل�سعبي و�عد�د دورة تدريب �لطفال 

�ل�سيفية.

وكيلة “تنمية املجتمع” ت�سيد بالنجاح الكبرية مل�سرية جمعية الإمارات ملتالزمة داون
�أن  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �سهيل وكيلة  �سناء  �سعادة  �أكدت 
ي�سعر  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  وجمتمع  �سعب 
بالفخر �لكبري ملا ت�ليه دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
بت�جيهات قيادتها �لر�سيدة من �هتمام ورعاية لأ�سحاب 
�أ���س��ب��ح �ل��ع��امل �ل��ي���م م���ؤم��ن بقدر�تهم  �ل��ه��م��م، ح��ي��ث 
كافة  يف  م�ساركتهم  م��ع��ززي��ن  و�إب��د�ع��ات��ه��م،  وط��اق��ات��ه��م 
و�لريا�سة  �ل��ف��ن���ن  خ��ا���س يف  وب�����س��ك��ل  �حل���ي���اة  ن�����ح���ي 

و�لبتكار.
�ملجتمعية  �مل�سرية  �سعادتها يف  م�ساركة  ذلك خالل  جاء 
�لتي نظمتها جمعية �لإمار�ت ملتالزمة د�ون ومب�ساركة 
متالزمة  ذوي  من  �لهمم  و�أ�سحاب  �ملجتمع  فئات  كافة 

د�ون، بح�س�ر �سم� �ل�سيخ من�س�ر بن حممد بن ر��سد 
�أ�سحاب  حق�ق  حلماية  �لعليا  �للجنة  رئي�س  مكت�م  �آل 
�لقياد�ت  من  وع��دد  م��ردف  �سنرت  �ستي  يف  بدبي  �لهمم 

�ملجتمعية و�ملتط�عني.
وقالت �سعادتها »نحن يف وز�رة تنمية �ملجتمع حري�س�ن 
يف دعم و�سنع �لتغيري يف �مل�قف �ملجتمعي جتاه �أ�سحاب 
د�ون  متالزمة  ذوي  م��ن  �لهمم  و�أ���س��ح��اب  عامة  �لهمم 
يف  �سركاوؤنا  مع  بالتعاون  دورن��ا  ياأتي  كما  خا�س  ب�سكل 
�كت�ساف قدر�تهم وت�سجيعهم على �أن يك�ن�� جزء�ً حي�ياً 

يف بناء وتنمية جمتمعهم.
و��سافت : �إن مل�ساركتنا يف هذه �مل�سرية هدفني �أ�سا�سيني، 

د�ون  متالزمة  ذوي  من  �لهمم  �أ�سحاب  ت�سجيع  �لأول 
�مل�����س��ارك��ة و�ل��ت��ف��اع��ل م���ع حم��ي��ط��ه��م وجمتمعهم،  ع��ل��ى 
�سارك  �لتي  �مل�سرحية  �لعرو�س  خالل  ما�سهدناه  وه��ذ� 
لرعاية  دب��ي  مركز  م��ن  د�ون  متالزمة  ذوي  ط��الب  بها 
وتاأهيل �أ�سحاب �لهمم �لتابع لل�ز�رة، و�لثاين تعزيز دور 
�ملجتمع لدعم هذه �لفئة، وت�سليط �ل�س�ء على قدر�تهم 

ومهار�تهم.
وثمنت وكيلة وز�رة تنمية �ملجتمع دور �ملتط�عني �لذين 
كافة  يف  كفاءتهم  و�أث��ب��ت����  �حل���دث،  تنظيم  يف  �ساهم�� 
�ملجتمع  �أف��ر�د  وعي  ي�ؤكد  للحدث، مما  �ملنظمة  �للجان 

باأن يك�ن لهم دور وب�سمة يف �لعمل �ملجتمعي.

نظمت 9 مبادرات ت�ستهدف املوظفني واملتعاملني

حم��اك��م دب��ي تع��زز املع�رف��ة بفع��الي���ات »�سه��ر الق����راءة«

عم�مية ال�سح�ح  ت�سيد بدعم خليفة وحاكم راأ�ض اخليمة لربامج اإحياء الرتاث ال�سعبي
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 521
�لبيع  �إمار�تي  �جلن�سية يرغب يف   - �سعيد حممد عبد�هلل  �ل�سيد/  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
 ، فريد  غالم   �بر�هيم   حممد  �ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
باك�ستاين �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة )�لف�س��س �ل�س�د�ء للخياطة و�لتطريز( تاأ�س�ست باإمارة 
 - بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )731069( رقم  رخ�سة  مب�جب  �ل�سارقة 
تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�سكل �لقان�ين من )م�ؤ�س�سة فردية( �إىل )م�ؤ�س�سة فردية ب�كيل 
خدمات(  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 522
ليكن معل�ما للجميع بان �ل�سيدة/ دينا �أحمد علي �سدقي ، م�سرية �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل كال من �ل�سيد/ حممد ي��سف �سديق �ملعلم ، �إمار�تي �جلن�سية 
و�ل�سيد/ �حمد �بر�هيم ��سماعيل حممد م�سري �جلن�سية وذلك يف �لرخ�سة �لتجارية با�سم )�ملحرتف�ن 

لتجارة �لرخام( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مب�جب رخ�سة جتارية رقم )729478( 
مت تغيري �ل�سكل �لقان�ين من م�ؤ�س�سة فردية ب�كيل خدمات �ىل �سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة 
مت تغيري �ل�سم �لتجاري من �ملحرتف�ن لتجارة �لرخام �ىل �ملحرتف�ن لتجارة �لرخام - ذ م م 

�لكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  �لقان�ن �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  للعلم و�نه �س�ف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  . فقد  �لعدل 
��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 523

�إمار�تي �جلن�سية يرغب يف   - �ل�سيد/ طيبة ي��سف حممد  بان  ليكن معل�ما للجميع 
هندي   - ك�ريان  �ناكال  �ل�سيد/  �ىل   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
مب�جب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  للكمبي�تر(  )�لت�فري  با�سم  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية 
م�ؤ�س�سة  �ىل   ، فردية  م�ؤ�س�سة  من  �لقان�ين  �ل�سكل  تغيري  مت   )123400( رقم  رخ�سة 
فردية ب�كيل خدمات.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
�لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سب�عني  بعد  �ليه  �مل�سار  �لجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �س�ف 
فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 524

�لبيع  يرغب يف  �جلن�سية  ، ميني  �لبنا  علي  �حمد  عبد�لقادر  �ل�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�لعامة( ، مب�جب رخ�سة  �لبالغة 100% يف )�لنخبه �لذهبية للتجارة  و�لتنازل عن كامل ح�سته 
رقم )558853( وذلك �ىل �ل�سيد/ جا�سم �حمد حممد ح�سن �ل�سحي ، �إمار�تي �جلن�سية - تعديالت 
�خرى : تغري �ل�سم �لتجاري من جمم�عة �لنخبة �مللكية �ىل �لنخبة  �لذهبية للتجارة �لعامة ، 
تغري ن�ساط من خدمات �إد�رة �سركات و�مل�ؤ�س�سات �خلا�سة �ىل جتارة عامة ، تغري �ل�سكل �لقان�ين 

من وكيل خدمات �ىل فردية. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت �مل��طنة/ بلقي�س بخيت �سامل بخيت �ىل ق�سم �لت�ثيق - 
�أب�ظبي �لبتد�ئية - بطلب تغيري ��سمها من )بلقي�س(  حمكمة 

�ىل )ظبيه(    
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر �لعالن.
د. علي قا�سم العزام - موثق 

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعـــــــالن       

 �ملرجع  2018/211  ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
�لت�سديق  �لإم��ار�ت طلب   : �جلن�سية   - �لنعيمي  ب��سهاب  �سلطان حمد  عبد�هلل 
علي حمرر يت�سمن : تنازل �ملحل �لتجاري با�سم : بردبي لتجارة �جهزة �حلا�سي 
�مللف    رق��م  حت��ت  عجمان  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  �ملرخ�سة  و  �ليل( 
56176  و�مل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  �ىل �ل�سيد/ �حمد عبد�هلل 
حممد �لع�سم �ملزروعي ، �جلن�سية : �لإمار�ت - ليكن معل�ما بان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ملذك�ر  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  �لت�قيعات  على   بالت�سديق  �سيق�م  بعجمان 

�نق�ساء ��سب�عني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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 الق�سية  رقم  2998 ل�سنة  2017 جتاري كلي - حمكمة اأبوظبي البتدائية 

�ملدعية : م�ؤ�س�سة �ملر�سد للخدمات و�ملعل�مات �لتجارية 
�ملدعي عليه : ربيع علي ح�سن بني �ملعال 

�ملطل�ب �إعالنه : ربيع علي ح�سن بني �ملعال 
بال�سارة �ىل قر�ر ندبنا خبري� ح�سابيا يف �لدع�ى �ملذك�رة �أعاله ، فانن نخطر �ملدعي عليها 
بح�س�رها بح�س�رها عن طريق من ميثلها �و ب���سطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة �ملقرر 
عقده ي�م �لربعاء �مل��فق 2018/4/4م يف متام �ل�ساعة  10.30 �سباحا وذلك مبقر �إد�رة �س�ؤون 
�لأول  �لطابق   -  )2( رقم  �لقاعة   ، �لقدمي  �ملبنى  �ل�سرعية  �ملحكمة   - و�ملحامني  �خلرب�ء 
م�سطحبني معكم كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغب�ن يف تقدميها ، علما باأنه يف حال ح�س�ركم �س�ف 

يتم �لبدء باأعمال �خلربة وتقدمي �لتقرير على �س�ء �مل�ستند�ت �ملت�فرة لدينا.    
اخلبري احل�سابي املنتدب    
اإ�سماعيل حجري 

اإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع خربة ح�سابية 
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 اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى  املدنية  رقم 2017/18  مدين جزئي  الفجرية
�ىل �ملدعي عليهم / 1- �لهديل ملقاولت �لبناء - ذ م م ،  2-بل��ن علي حممد 
منار  �مل��دع��ي/  ط��ال��ب  ب���اأن  نعلمكم   - �لق��ام��ة  حم��ل  جمه�لة   - �سلمي  ن�سري 
، لذ�  �ملذك�رة  �لدع�ى  �قام  �ل�سقالت �حلديدة - قد  �لعمر�ن لتجارة وتاأجري 
�سباح  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �لحت��ادي��ة  �ل��ف��ج��رية  حمكمة  �ىل  �حل�����س���ر  عليكم  يت�جب 
، ويف  دف��اع وم�ستند�ت  لديكم من  لتقدمي ما  �مل��فق 2018/4/1م   �لح��د  ي���م 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  ين�ب عنكم  �إر�سال وكيل معتمد  �و  حالة عدم ح�س�ركم 

�لجر�ء�ت �لقان�نية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2018/3/15 

مركز �سعادة املتعاملني        

 دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم  2018/2070

�ملنذر:  �م بي �م �لعقارية - ذ م م 
�ملنذر �ليه : ز�ر� لتجارة �لف��كه �لطازجة - جمه�ل حمل �لقامة 

ير�سل �ملنذر هذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لنذ�ره ب�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية �لغري مدف�عة 
و�ملبالغ جر�ء �لفرتة �لتي تلت �إنتهاء �لعقد �ملرت�سدة بذمة �ملنذر �ليه يف خالل 30 ي�م وهي 
كالتايل : مبلغ / 7940/ درهم من تاريخ 2017/12/5 ، ولغاية تاريخ 2018/3/5 
نتيجة   ، بذمتكم  �ملرتتب  �لفعلي  �لتخلية  تاريخ  وحتى  �يجار  بدل  من  ي�ستحق  ملا  �إ�سافة   ،
 ، ل�ساحلكم  قبله  من  و�مل���ؤج��رة  �ملنذر  يديرها  �لتي  �لبناية  يف   )205 )لل�حدة   ��سغالكم 
و�إل �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية يف م��جهتكم لخالء �ل�سقة �ملذك�رة مع 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لر�س�م و�مل�ساريف. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

انذار عديل بالن�سر
رقم  2018/2068

�ملنذر :  �م بي �م �لعقارية - ذ م م 
�ملنذر �ليه  : جنيفا للعط�ر - جمه�ل حمل �لقامة 

ير�سل �ملنذر هذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لنذ�ره ب�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية �لغري مدف�عة 
و�ملبالغ جر�ء �لفرتة �لتي تلت �إنتهاء �لعقد �ملرت�سدة بذمة �ملنذر �ليه يف خالل 30 ي�م وهي 
كالتايل : مبلغ /9720/ درهم من تاريخ 2017/11/15 ، ولغاية تاريخ 2018/2/15 
نتيجة   ، بذمتكم  �ملرتتب  �لفعلي  �لتخلية  تاريخ  وحتى  �يجار  بدل  من  ي�ستحق  ملا  �إ�سافة   ،
، و�إل �سن�سطر  2 ( يف  بناية خالد �لع��سي و�مل�ؤجرة من قبله ل�ساحلكم  ��سغالكم )�ملحل 
�آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية يف م��جهتكم لخالء �ل�سقة �ملذك�رة مع حتميلكم كافة 

ما ينتج عن ذلك من �لر�س�م و�مل�ساريف. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

انذار عديل بالن�سر
رقم  2018/2069

�ملنذر :  �م بي �م �لعقارية - ذ م م 
�ملنذر �ليه  : �لهيلي لتنظيم �إد�رة �ملعار�س  - جمه�ل حمل �لقامة 

ير�سل �ملنذر هذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لنذ�ره ب�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية �لغري مدف�عة 
ي�م   30 �ليه يف خالل  �ملنذر  �ملرت�سدة بذمة  �لعقد  �إنتهاء  تلت  �لتي  �لفرتة  و�ملبالغ ج��ر�ء 
تاريخ  ول��غ��اي��ة   ،  2016/02/15 ت��اري��خ  م��ن  دره���م   /70000/ مبلغ   : ك��ال��ت��ايل  وه���ي 
�ملرتتب  �لفعلي  �لتخلية  تاريخ  وحتى  �يجار  بدل  من  ي�ستحق  ملا  �إ�سافة   ،  2018/2/15
قبله  و�مل���ؤج��رة من  �ملنذر  يديرها  �لتي  بناية  306( يف   )�ملكتب  ��سغالكم  نتيجة   ، بذمتكم 
ل�ساحلكم ، و�إل �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية يف م��جهتكم لخالء �ل�سقة 

�ملذك�رة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لر�س�م و�مل�ساريف. 
 الكاتب العدل

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/3428 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحك�م عليه/1- �مل�سه�ر للكهربائيات - �س ذ م م 2- متني للكهربائيات - �س ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة 
- ب�سفته كفيل و�سامن  م���رو�ين  كي�سان  م���رو�ن��ى ج��اى  فينا  م  3-  م  ذ  �س   - للكهربائيات  �مل�سه�ر  ملدي�نية 
ملدي�نية �مل�سه�ر للكهربائيات - �س ذ م م  4- جاي كي�سان م�رو�نى ��سن د��س م�رو�ين - ب�سفته كفيل و�سامن 
ب�سفته كفيل و�سامن   - م���رو�ين  كي�سان  نيكى م�رو�نى جاي   -5 م   م  ذ  �س   - للكهربائيات  �مل�سه�ر  ملدي�نية 
ملدي�نية �مل�سه�ر للكهربائيات - �س ذ م م - جمه�ل حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
بتاريخ 2018/1/25 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�سالح/بنك �لفجرية �ل�طني - فرع دبي - بالز�م �ملدعي عليهم 
بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم باأن ي�ؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )446.731.86( �ربعمائة و�ستة و�ربع�ن �لفا 
و�سبعمائة وو�حد وثالث�ن درهما و�ستة وثمان�ن فل�سا �إمار�تيا ، و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 9% �سن�يا من تاريخ 
�لطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2017/10/10 وحتى متام �ل�سد�د على �ن ل تزيد عن �ملبلغ �ملق�سى به و�لزمتهم 
بالر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2681 جتاري جزئي                                              

 �ىل �ملدعي عليه/1- �سرينفا�سان بال�س�بر �مانيان 2- �لر�بطة �لعاملية للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
جمه�يل  �مانيان   �س�بر  ب��ال  �سرينفا�سان   / ملدي�نية  و�سامنة  كفيلة  ب�سفتها   - دب��ي  ف��رع   -
حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / بنك �أب�ظبي �لتجاري وميثله/ حممد عي�سى �سلطان �ل�س�يدي 
�عاله  �ملذك�رة  �لدع�ى  بتاريخ 2018/2/5 يف  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم   -
ل�سالح/بنك �ب�ظبي �لتجاري  بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره 469.822.92 �ربعمائة وت�سعة و�ست�ن �لف وثمامنائة و�ثنان وع�سرون درهما و�ثنان 
وت�سع�ن فل�سا و�لفائدة ب��قع 9% �سن�يا من 2017/8/7 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما بالر�س�م 
قابال  �حل�����س���ري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.   �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  و�مل�ساريف 
لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2777 مدين جزئي                                              

�أن  �لق��ام��ة مبا  ع��رف��ات  جمه�ل حمل  عليه/1- حممد ح�سام حممد عمار  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي / �سركة �ب�ظبي �ل�طنية للتاأمني  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
بتاريخ  2018/2/5  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�سالح/�سركة �ب�ظبي �ل�طنية للتاأمني 
بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�س�ري : بالز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره 
�عتبار�  �سن�يا   %9 ب��قع  عنه  و�لفائدة  درهما  وخم�س�ن  وثمامنائة  �لفا  و�رب��ع���ن  �ربعة 
�لر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ  500 درهم  �لز�مه  �لتام مع  �ل�سد�د  من تاريخ �ملطالبة وحتى 
)خم�سمائةدرهم( مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 يف الدعوى رقم 2017/6588 مدين جزئي  

لدى حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
�ملرف�عة من / دبي للمرطبات - �سركة م�ساهمة عامة 

�سد / متجر و�س�بر ماركت �ل�س�ق �لب�سيط - ذ م م 
على �ملدعي عليها / متجر و�س�بر ماركت �ل�س�ق �لب�سيط - ذ م م  �حل�س�ر مبن ميثلها �و 
ب���سطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة �ملقرر عقده يف متام �ل�ساعة 3.30 م�ساء �خلمي�س 
�مل��فق 2018/4/5 وذلك مبقر مكتبنا �لكائن باإمارة �ل�سارقة - �لقا�سمية - بناية ميجا 
م�ل )�أ�سفل �لبناية حمل 2XL(  - خلف ميجا م�ل - �لدور �لر�بع - م�سطحبني معكم 

كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغب�ن يف تقدميها.  
للت���سل �خلبري �حل�سابي / خالد حممد حممد - م�بيل 0506965124

اخلبري احل�سابي املنتدب         
يف الدعوى قيد وزارة العدل رقم  545 
خالد حممد حممد القا�سي 

اإعالن حل�سور 
اإجتماع اخلربة احل�سابية 

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 526
ترغب  �جلن�سية  هندية    ، بهاي  �سالح  ج�ز�ر  ج�ز�ر  ت�سنيم  �ل�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها  �لبالغة 50 %  وذلك �ىل �ل�سيدة / ديبجاين تال�كد�ر دين� 
ب�نده� تال�ك - هندية �جلن�سية ، و�ل�سيد/ مكرم علي ��سغر م�ل - هندي �جلن�سية ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�سيد/ دين� ب�نده� تال�كدير - بنغايل 
�جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )طريق �ل�سالمة لغ�سيل وتبديل زي�ت �ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة 

�ل�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )606793(  تغري�ت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 527
 - بانان  بر�ديبان ك�نهيبانان بن به�فاناد��سان ك�نهي  �ل�سيد/  بان  ليكن معل�ما للجميع 
هندي  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ 
حممد حنان �ن��ر ، بنغايل �جلن�سية ، يف �لرخ�سة با�سم )كافترييا �لتنني �لبي�س( و�لتي 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )555517( 
تغري�ت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 528

ليكن معل�ما للجميع بان �ل�سيد/ حممد علي نانا�ساري مايانك�تي نارون ، هندي  
�ل�سيدة  �ىل  �لبالغة %100   كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  �جلن�سية يرغب يف 
 / با�سم   )519287( رقم  رخ�سة  مب�جب  �جلن�سية  هندية   ، بيرت  �أن  فريونيكا   /
�سال�ن �لت�سافح للحالقة  - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن 
هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي 
�لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 529

�جلن�سية  هندي    - �نت�ين  جيم�س  �نت�ين  كي�س�ر  �ل�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ د��سان بيرت 
ديان�سي بيرت ، هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة )�لربج �لزرق ملقاولت تركيب وحد�ت 

�لتكييف( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )614304( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 525

هندي   - باتاك  ك�مار  تريل�ك  باتاك  �ربان  �ل�سيد/   بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد 
/ عاطف �نار حممد �نار - باك�ستاين �جلن�سية يف )بقالة قمر �ل�سحر�ء( مب�جب 

رخ�سة رقم )627218(  تعديالت : 
ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقان�ن  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم 

�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن. 
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�ملنذر : �ل�س�يب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / 1-  فر�سان حتا لتاأجري �حلافالت 

  2- علي حممد كل حممد  
�ملتاأخر�ت �لغري مدف�عة بح�سب عقد  �ليه ب�سد�د قيمة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�نتهي بتاريخ  ��ستحقاق حيث �ن عقد �ليجار  �ليجار ل�ج�د فرتة بدون 
2018/1/31 وجدد من تلقاء نف�سه ملدة جديدة بدون �سد�د ومبهلة مدتها 
)30( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �لخالء وت�سليمنا �ملاأج�ر وذلك 

ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازغات �ليجارية.
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 اخطار دفع بالن�سر
يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/128  التنفيذ املدين 

�ىل �ملحك�م عليه : جمعة �سنق�ر فريوز �سعد بل��سي ، �جلن�سية : �لإمار�ت ، �لعن��ن : �لإمار�ت �ل�سارقة - �سارع خ�ر 
كلباء - فيال 20B كلباء - جانب مركز �سرطة كلباء - �لهاتف �ملتحرك 9710502718902  +

ق�سية يف     2017/9/26 ب��ت��اري��خ  حكما  بحقك  ����س��درت  ق��د  �خل��ي��م��ة  ر�����س  حمكمة  ب���ان  ل��دي��ك  معل�ما   ليكن 
)211/20107( جتاري كلي ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 1371860.69  درهم �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف  

ل�سالح : �ملحك�م له : بنك ر��س �خليمة �ل�طني  ب�كالة �ملحامية م�زة �خلظر ، �جلن�سية       ، �لعن��ن : �لإمار�ت دبي - 
�خلليج �لتجاري - �بر�ج رجال �لأعمال - برج ��سبكت - ط 12 ، �لهاتف �ملتحرك : 9710508116113 + 

ومبا �ن �ملحك�م له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل بالرقم �مل�سار �عاله. 
�لتنفيذية  �ل�سيغة  �ع���د�د  وحتى    2017/7/13 ت��اري��خ  م��ن  �لقان�نية  �لفائدة  �حت�ساب  مت   - �ول   : مالحظات 
ل�سنة   11641 رقم  عري�سة  على  �لأمر  يف  �ل�سادر  �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  ب�سحة   -: ثانيا    ،  2018/1/31

�خليمة.  ر�أ�س  عري�سة  على  �مر   2017
فم�جب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 ي�م من تاريخ �لي�م �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن 

ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�س�م �ملرتتبة عليك.
 رئي�س ق�سم التنفيذ

  حكومة  را�س اخليمة        
دائرة املحاكم
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فى الدعوى رقم  2016/1563 تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ: �سركة هماي للتجارة �لعامة - ذ م م  

عن��نه : �إمارة دبي - بردبي - برج خليفة - مكتب رقم 2706 - هاتف 04-4508081 
�ملنفذ �سده : ح�سني �سفر علي خطريان - و�آخرون 

عن��نه :  �إمارة دبي - �ل�سبخة برج �لع�ي�س - نف�س مبنى بنك �سادر�ت �ير�ن - �لطابق �لثاين - مكتب رقم )205( - 
هاتف : 2350120 - 04 

5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  2018/4/11  �ل�ساعة  �نه يف ي�م �لربعاء �مل��فق 
بيع �لعقار �مل��سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى م�قعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من م��طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخ�ل �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة باملادة 301 من قان�ن �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثانية �خلام�سة - رقم �لر�س : 972 - رقم  �ملبنى :  -1  ��سم �ملبنى : ج�لد كر�ست �لتنفيذي 

- رقم �لعقار : 1009 - �مل�ساحة : 73.86 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )954.025( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ ف�ر�.
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/88 جتاري جزئي                               

�ملدعي/بنك  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمه�يل  ع��س   ي�ن�س  في�سل  ي�ن�س   -  1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�قام  قد  عامة  م�ساهمة  �سركة   - �مل�سرق   �ملدعي/بنك  �ن  مبا   - عامة  م�ساهمة  �سركة   - �مل�سرق  
�لدع�ى �ملذك�رة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ  2018/2/26  �حلكم �لتمهيدي 
�لتايل : بندب �خلبري �مل�سريف �ملخت�س �ساحب �لدور باجلدول خبري� يف هذه �لدع�ى تك�ن مهمته 
حمرر�ت  من  �خل�سمان  �ليه  يقدمه  �ن  ع�سى  وما  وم�ستند�تها  �لدع�ى  ملف  على  �لط��الع  بعد 
�أو لكرتونية ، و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية لالطالع علىدفاتر �لتجارية �ملنتظمة ،  �خرى ، ورقية 
�مل�ستخرج منها ك�س�ف �حل�ساب ، و�مل�ستملة على �لقي�د �حل�سابية �خلا�سة بطلباتها يف �لدع�ى ، 
بيان : ما هية �لت�سهيل م��س�ع �لدع�ى و�لذي ت�ستند �ليه �ملدعية يف طلباتها ، مع بيان �ذ� كانت 
�ملدعي عليها قد ت�سلمت �و ��ستخدمت �لتم�يل �لنا�سئ عنه. وقدرت مبلغ خم�سة �لف درهم �مانة 
م�سروفات و�تعاب �خلبري ، كلفت �ملدعي ب�سد�دها يف خز�نة �ملحكمة.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة 

 .Ch1.C.12 ي�م �لثنني  �مل��فق 2018/4/30  �ل�ساعة 30 : 8 �سباحا يف �لقاعة
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ي�سعى �سكان مدينة �لرقة �ل�س�رية �إىل �إعمار مدينتهم، �لتي دمرت 
مناطق كثرية بها، خالل �سيطرة تنظيم د�ع�س عليها و�ملعارك �لتي 
�سن��ت  د�ع�س  �سيطرة  حتت  بقيت  �لتي  �ملدينة  و�سهدت  ذل��ك.  تلت 
�لدميقر�طية،  ���س���ري��ا  وق�����ت  �مل��ت��ط��رف  �لتنظيم  ب��ني  ح��رب��ا  ع���دة، 

ومتكنت �لأخرية من طرد د�ع�س و�ل�سيطرة على �ملدينة.
�إل �أن ع�دة �ل�سكان للرقة و�إعادة �إعمارها، ي�سطدم بعقبة �أ�سا�سية، 
�ملدينة  �سكان  حل�س�ل  ر�س�ما  تفر�س  �لدميقر�طية  �س�ريا  فق��ت 

على رخ�سة لإعادة بناء ما دمرته �حلرب.
كاهلهم  وتزيد على  م��ربرة،  �لر�س�م غري  �ملدينة هذه  �سكان  وي��رى 

�أعباء �حلياة �لتي �سببتها �حلرب.
فاإن  �لرقة،  �سكان  بها  �لتي مير  �ل�سعبة  �لقت�سادية  �لأو�ساع  ومع 

�إعمار �ملدينة �أبرز ما ي�ؤرقهم.
�أهايل �لرقة  “نحن من  �إىل �لرقة:  �لعائدين  �أحد �ملدنيني  ويق�ل 
�أهلها. بد�أنا منذ �سهر  �إل  �لتي لن يعمرها  �إىل بلدنا  نزحنا وعدنا 

ون�سف. جهزت حملني لكننا نطلب �مل�ساعدة من جميع �جلهات«.
وتابع: “لي�س لدينا �لقدرة �لكافية لإعادة �إعمار �لبلد«.

وطال �لدمار �أكر من 90 باملائة من مباين �ملدنية، �س��ء يف عهد 
�لدميقر�طية  �س�ريا  ق����ت  خا�ستها  �لتي  �ملعارك  خ��الل  �أو  د�ع�س 

لل�سيطرة على �ملدينة، و�نتهت قبل نح� 5 �أ�سهر.

فرن�سا  ت�سهده  �إرهابي  �أح��دث هج�م  بعد  للر�أي  ��ستطالعان  ك�سف 
�مل�ستبه  على  �لقب�س  �ل�سلطات  من  يريدون  �لفرن�سيني  غالبية  �أن 
يف �أنهم يتبن�ن �أفكار� متطرفة �إذ� وردت �أ�سماوؤهم يف ق��ئم �ملر�قبة 

�خلا�سة باملخابر�ت و�أنهم ي�ؤيدون حظر �لتيار �ل�سلفي.
بتطبيق  م��اك��رون  �إمي��ان���ي��ل  �لرئي�س  مييني�ن  معار�س�ن  وط��ال��ب 
�سعبي  دع��م  هناك  �سيك�ن  �أن��ه  �إىل  و�أ���س��ارو�  �سارمة  �أمنية  �سيا�سات 
يحر�س�ن  �لذين  و�لأئمة  �مل�ساجد  ت�ستهدف  �لتي  للخط��ت  ق�ي 

على �لكر�هية وكذلك �لأجانب �لذين يعتربون م�سدر تهديد.
�أن  �جلمعة  �لي�م  وُن�سر  �أودوك�سا  م�ؤ�س�سة  �أجرته  ��ستطالع  و�أظهر 
87 باملئة يريدون �حتجاز من ي�ستبه يف �أنهم متطرف�ن دينيا بينما 
�أجرته  ��ستطالع  وك�سف  �ل�سلفي.  �لتيار  حظر  باملئة   88 يف�سل 
م�ؤ�س�سة �إيالب �أن 80 باملئة من �لفرن�سيني يدعم�ن طرد �لأجانب 
�إن  �ل�ستطالع  يف  �مل�ساركني  ن�سف  من  �أك��ر  ق��ال  بينما  �ملتطرفني 
ويريد  ل���الإره���اب.  للت�سدي  م��ن جهد  يكفي  م��ا  ي��ب��ذل  ل  م��اك��رون 
�لرئي�س �إعادة ر�سم �لعالقة بني م�سلمي فرن�سا و�لدولة �لفرن�سية 
�لعلمانية. وه� لي�س �أول من ي�سعى لذلك. ومنذ �لثمانينيات �سعت 
�حلك�مات �لفرن�سية �ملتعاقبة �إىل رعاية من�ذج ليرب�يل لالإ�سالم يف 

�لبالد ي�ساعد على دمج �لدين يف جمتمع علماين.

ذكرت م�سادر �أمنية �م�س �أن �ستة جن�د �أتر�ك قتل�� و�أ�سيب �سبعة يف 
هج�م �سنه م�سلح� حزب �لعمال �لكرد�ستاين على قاعدة ع�سكرية يف 

�إقليم �سريت بجن�ب �سرق تركيا.
وقالت �مل�سادر �إن �لهج�م وقع يف منطقة ت�جد بها قاعدة ع�سكرية 
تدعم  ميلي�سيا  ح��ر���س  م��ن  �لقتلى  و�إن  ب�����س��ريت  �إروه  منطقة  يف 
�لبد�ية  قالت يف  �مل�سادر  وكانت  �لقرى.  �إح��دى  �لرتكي يف  �جلي�س 
�إن خم�سة جن�د قتل��. ومل يت�سح م�عد وق�ع �لهج�م. وقالت وكالة 
�أربعة جن�د وثالثة من  �إن  �لدولة  �لتي تديرها  �لأنا�س�ل لالأنباء 
حر��س �لقرية �أ�سيب�� يف �لهج�م �لذي وقع يف منطقة ت�سهد �أعمال 

�إن�ساء طريق.
�لعمال  �لأوروب��ي حزب  و�لحت��اد  �ملتحدة  و�ل�ليات  تركيا  وت�سنف 
�سرق  جن�ب  يف  �ل�����س��ر�ع  ويت�ساعد  �إره��اب��ي��ة.  جماعة  �لكرد�ستاين 
تلك  يف  �لربيع  ق���دوم  م��ع  ع���ادة  ك��ردي��ة  �أغلبية  ت�سكنه  �ل���ذي  تركيا 
�ملعارك بني  �سخ�س يف  �أل��ف   40 �أك��ر من  وقتل  �ملنطقة �جلبلية. 
�لدولة �لرتكية وحزب �لعمال �لكرد�ستاين �لذي بد�أ حملة م�سلحة 
منذ عام 1984. وز�دت حدة �ل�سر�ع بعد �نهيار �تفاق وقف �إطالق 

نار يف عام 2015.

عوا�صم

دم�شق

انقره

باري�س

مقدونيا والي�نان تبحثان عن طريق للم�ساحلة 
•• فيينا-اأ ف ب:

تبدي �ثينا و�سك�بيي رغبة يف ت�س�ية �خلالف بينهما ح�ل ��سم “مقدونيا” 
�لذي ي�سكل حم�ر لقاء مهم يف فيينا �م�س �جلمعة، بعد تغيري ��سم �لطريق 

�ملقدونية �مل�ؤدية �ىل �لي�نان لي�سبح “طريق �ل�سد�قة �ل�سريع«.
نيك�ل  و�مل���ق���دوين  ك�ت�سيا�س  نيك��س  �ل��ي���ن��اين  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر�  وب����د�أ 
دميرتوف حمادثات يف فيينا بح�س�ر مبع�ث �لمم �ملتحدة ماثي� نيميتز 
“متفائل ج��د� يف �سري �لعملية يف  �ن��ه  �ل��ث��اين يناير  ك��ان���ن  �ل��ذي ق��ال يف 
�ل�سماء  م��ن  ع���دد�  �لبلدين  �ع���الم  و���س��ائ��ل  وذك���رت  �ل�سحيح«.  �ل��ط��ري��ق 
�لعليا”  “مقدونيا  �لتي قد تطلق على مقدونيا، لكن �لكر �حتمال ه� 
�لي�غ��سالفية  �جلمه�رية  ه��ذه  �علنت  �ن  ومنذ  مقدونيا«.  “غ�رنا  �و 
�ل�سابقة ��ستقاللها يف 1991، يرف�س �لي�ناني�ن �لقب�ل بحقها ��ستخد�م 
ويف  �ل�سمايل.  لإقليمهم  �س�ى  يك�ن  �ن  ميكن  ل  �ل��ذي  “مقدونيا”  ��سم 

�لمم �ملتحدة بقيت ت�سمى “جمه�رية مقدونيا �لي�غ��سالفية �ل�سابقة«.
ويرف�س �لي�ناني�ن �ي�سا �لعرت�ف بحق مقدونيا يف �رث �مللكني �ل�سابقني 
�ل�سكندر �لأكرب وفيليب��س �ملقدوين. قال �خلبري �ل�سيا�سي �ملقدوين نان� 
روزين �ل�سفري �ل�سابق لبلده يف حلف �سمال �لأطل�سي و�لقريب حاليا من 
م�سرتك”  “ت�سميم  هناك  بات  �نه  �لدمي�قر�طية  �ل�سرت�كية  �حلك�مة 
و)�ملقدوين  “ت�سيرب��س  �ليك�سي�س  �ل��ي���ن��اين  �حلك�متني  رئي�سي  ل��دى 
مقدونيا  �ن�سمام  �لق�سية  هذه  وتعطل  �مل�سكلة«.  حل  على  ز�ييف  زور�ن( 
ق�مية  نزعات  �لبلد�ن  وي�سهد  �لوروب���ي.  و�لحت��اد  �لطل�سي  �حللف  �ىل 
مت�سددة. وقد جت�سدت يف �لي�نان بتظاهر�ت هائلة جرت م�ؤخر� يف �ثينا 
وتي�سال�نيكي، وتهديد�ت وجهت �ىل وزير �خلارجية �لي�ناين و��ستطالع 
للر�أي ن�سرت نتائج �لحد وك�سف �ن �سبعة من كل ع�سرة ي�نانيني يعار�س�ن 

ت�سمية ت�سم كلمة مقدونيا �و �ي عبارة م�ستقة منها.

االحتالل يعلن حدود القطاع منطقة ع�سكرية مغلقة

ط�ارئ يف غزة وليربمان يهدد الفل�سطينيني ب� »العربية«

اأردوغان: ا�ست�سافة فرن�سا لوفد كردي »عداء �سريح« لرتكيا

فرن�سا ل تخطط لعمليات يف �س�ريا خارج التحالف 

ت�قيفات جديدة ب�ساأن احلريق الدامي يف رو�سيا 

حماولة اغتيال �سحايف اذربيجاين يف فرن�سا فيلتمان: الأمم املتحدة تخ�سر املزيد من الدول 
•• تولوز-اأ ف ب:

��سيب �ل�سحايف �لذربيجاين �ملنفي يف فرن�سا رحيم نامازوف �ثر 
ك�ل�مييه  يف  ن��ار  لإط��الق  �جلمعة  �م�س  �سباح  وزوج��ت��ه  تعر�سه 
)جن�ب غرب( �دى �ىل وفاتها، بح�سب ما �أعلنت م�سادر متطابقة. 
و�علن م�سدر يف �ل�سرطة �ن نامازوف وزوجته كانا د�خل �سيارتهما 
�ل�ساعة  ق��ر�ب��ة  ت���ل���ز  يف  ك�ل�مييه  يف  �ل�سكنية  �لح��ي��اء  �ح��د  يف 
7:00 ت غ عندما �طلقت �سبعة �عرية نارية باجتاههما. و��سيب 
رحيم نامازوف يف �لظهر وه� بني �حلياة و�مل���ت، بح�سب �مل�سدر 
�لمني. و�عتربت �ل�سرت�كية كارين تر�فال مي�سيليه رئي�سة بلدية 
ك�ل�مييه �نه ل ميكننا ��ستبعاد فر�سية ت�سفية ح�سابات �سيا�سية، 
يف  �ل�سجن  و�ودع  للتعذيب  تعر�س  �سحايف  ن��ام��ازوف  رحيم  لن 

بلده، وح�سل على �سفة لجئ �سيا�سي يف فرن�سا.

•• كيمريوفو-اأ ف ب:

�حلريق  بعد  ��سافيني  �سخ�سني  �عتقال  �م�س  �لرو�سية  �ل�سلطات  �أعلنت 
�نتهاكات  ي�ستمر ك�سف  �سيبرييا يف حني  �تى على مركز جت��اري يف  �ل��ذي 

جديدة ملعايري �ل�سالمة �دت �ىل وق�ع �حلادث.
�ل��ذي �ندلع �لح��د يف مركز جت��اري يف مدينة كيمريوف�  و�وق��ع �حلريق 
�ل�سناعية وتعد 550 �لف ن�سمة يف غربي �سيبرييا 64 قتيال بينهم 41 

طفال.
“دون  بني  �ل��ت��ج��اري  �مل��رك��ز  �ن  ب��ي��ان  يف  �لرو�سية  �لتحقيق  جلنة  وق��ال��ت 

�لرتخي�س �ملنا�سب«.
مر�قبة  �ملكلفة  �لعامة  �لهيئة  ع��ن  �مل�س�ؤولة  ك�مك�فا  تانزيليا  و�أوق��ف��ت 
“لعدم �تخاذ تد�بري ملنع  بناء �لبنية يف منطقة كيمريوف� �م�س �جلمعة 

��ستثمار” �ملركز �لتجاري �لذي �سيد ب�س�رة غري م�سروعة.

مديرة  ب�غد�ن�فا  ي�ليا  �ي�سا  �عتقل��  �ملحققني  �ن  نف�سه  �مل�سدر  وق��ال 
�سركة حل�يات كانت متلك �ملبنى.

وجاء يف بيان “تبني �ن ب�غد�ن�فا �مل�س�ؤولة عن �حرت�م معايري �ل�سالمة 
�لنذ�ر  م��ر�ر� من م�ظفني ب�ج�د خلل يف نظام  �بلغت  ملكافحة �حلر�ئق 
�ل��سع«.  “لكنها مل تتخذ �ي �جر�ء ملعاجلة  �لبيان  من �حلر�ئق«. وتابع 
و�وقف خم�سة ��سخا�س بينهم م�س�ؤول�ن يف �ملركز �لتجاري وعن�سر �من 

على ذمة �لتحقيق.
�ملاأ�ساة ل تز�ل رو�سيا حتت �ل�سدمة يف حني �سجل  وبعد خم�سة �يام على 
�ملحقق�ن “�نتهاكات فا�سحة” ملعايري �ل�سالمة �دت �ىل �حتجاز �ولد يف 
كان  �لإن���ذ�ر من �حلريق  نظام  �ن  باملفتاح يف حني  �ب��بها  �غلقت  �سالت 

معطال ومنافذ �لنجاة مغلقة.
و�لأربعاء �ملا�سي �أعلنت جلنة �لتحقيق �ن �لتحقيقات ح�ل ظروف �ندلع 

�حلريق قد ت�ستمر ثالثة ��سهر.

للتقدم و�حل��ل«. ت�سريحات فيلتمان كانت يف جزء منها م�جهة 
تر�مب  دونالد  �لمريكي  �لرئي�س  قل�س  حيث  �ملتحدة  لل�ليات 
�جلديد  م�ست�ساره  �سكك  كما  �ل��دول��ي��ة.  للمنظمة  ب��الده  مت�يل 
�مل��ت��ح��دة. وو�سف  ب���ل��ت���ن يف عمل �لمم  �ل��ق���م��ي ج���ن  ل��الم��ن 
عدد  م��جهة  يف  م�ساعفة”  “ق�ة  بانها  �ملتحدة  �لمم  فيلتمان 
من �مل�سائل من بينها �لرهاب و�لتغري �ملناخي. وقال فيلتمان يف 
م�ؤمتر �سحايف ود�عي قبيل مغادرته من�سبه “علينا �ن نظهر �نه 
ميكننا �ن نك�ن فاعلني«. وقال فيلتمان �لذي ��سرف على جه�د 
“تبقى  ���س���ري��ا  �إن  �ل��ع��امل  ح���ل  ن��ز�ع��ات  لت�س�ية  �مل��ت��ح��دة  �لمم 
�لت�سدي  �ل���دويل يف  �ملجتمع  ف�سل  على  م��اأ���س��اوي��ة  �لك���ر  �مل��ث��ال 
لكارثة على �سعيد �ل�سالم و�لمن و�ل�سعيدين �لن�ساين وحق�ق 

•• نيويورك-اأ ف ب:

عرّب م�ساعد �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة لل�س�ؤون �ل�سيا�سية جيفري 
�لأمم  خ�سارة  من  قلقه  عن  من�سبه  مغادرته  ر�سالة  يف  فيلتمان 
�ملتحدة تاأييد عدد متز�يد من دول. وقال فيلتمان، �لدبل�ما�سي 
�لأمريكي �لذي �سغل �ملن�سب منذ 2012، �إن ت�سكيك �لقادة بقيم 
ولدي  “�غادر  فيلتمان  وتابع  كبري�«.  قلقا  “يثري  �ملتحدة  �لأمم 
بها  نتمتع  �لتي  �ملمتازة  �لريادة  جانب  �ىل  حمافظتنا  ب�سان  قلق 
“هناك  ر�سالته  يف  فيلتمان  وق��ال  �لع�����س��اء«.  �ل��دول  تاأييد  على 
ت�سكيك متز�يد من قبل عدد من �لقادة و�لدول ب�ساأن ما �ذ� كان 
�ل�سحيح  �لطريق  ه�  �ملنظمة  ه��ذه  متثله  �ل��ذي  �ل��دويل  �لنظام 

�ل��ت��ي دخ��ل��ت ع��ام��ه��ا �لثامن  ���س���ري��ا  �لن�����س��ان«. و�دت �حل���رب يف 
�جله�د  �ن  ي��ب��دو  ول  �سخ�س،  �ل���ف   350 م��ن  �ك���ر  مقتل  �ىل 
قادرة  �لمن  جمل�س  يف  �لنق�سامات  ق��ستها  �لتي  �لدبل�ما�سية 
على حتقيق �ي �خرت�ق يف �ملدى �ملنظ�ر. وكان �لمني �لعام لالأمم 
�ملتحدة �نط�ني� غ�تريي�س �وفد فيلتمان يف كان�ن �لأول دي�سمرب 
وق��ت يخيم  ح�����ر يف  �ج���ر�ء  ب��اجت��اه  للدفع  �ل�سمالية  ك���ري��ا  �ىل 
�لأوىل  فيلتمان  زي��ارة  وكانت  �ملنطقة.  �لن�وية على  �سبح �حلرب 
مل�س�ؤول رفيع �مل�ست�ى يف �لمم �ملتحدة منذ �ست �سن��ت. وحظيت 
�ملهمة مب��فقة تر�مب. وعلى �لرغم من �إظهار �ل�ليات �ملتحدة 
م�ؤ�سر�ت �ىل �عتماد �لدبل�ما�سية لإيجاد حل يف ك�ريا �ل�سمالية، 

�إل �ن فيلتمان �سدد على �سرورة عدم �لفر�ط يف �لتفاوؤل.

لطرد وحد�ت حماية �ل�سعب �لكردية  “غ�سن �لزيت�ن”، 
من منطقة عفرين �ل�س�رية. ويف وقت �سابق من �ل�سهر 
تركيا على مركز مدينة  تدعمها  ق����ت  �سيطرت  �حل��ايل 
عفرين بعد �ن�سحاب وحد�ت حماية �ل�سعب �لكردية منها. 
مدنيا،   280 مقتل  �سهدت  �لعملية  �إن  ن�سطاء  وي��ق���ل 
�أن ما ي�سل �إىل  �إىل  �أنقرة. وت�سري تقارير  وه� ما تنفيه 

�جلد�ر  “مقاومة  هيئة  نظمتها  فل�سطينية  تظاهرة 
قرب  �لفل�سطينيني  ع�سر�ت  مب�ساركة  و�ل�ستيطان” 
للذكرى  �إحياء  �هلل،  ر�م  مدينة  �سمال  ترم�سعيا  قرية 
��ستمر�ر  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��د�ً  �خل��ال��د،  �لأر�����س  ل��ي���م  �ل�42 
�مل�ست�طنني  ع�����س��ر�ت  وه��اج��م  �ل���س��ت��ي��ط��ان.  م����ج��ه��ة 
قيامهم  خ��الل  �لفل�سطينيني  �ملتظاهرين  �ملتطرفني 
�ل��زي��ت���ن يف م��ن��ط��ق��ة ق��ام��ت �سلطات  �أ���س��ج��ار  ب���زر�ع���ة 
�لإ�سر�ئيلية  �مل�ست�طنات  �لحتالل مب�سادرتها ل�سالح 
�لقريبة، حتت حر��سة من ع�سر�ت جن�د جي�س �لحتالل 
�لإ�سر�ئيلي. و�أفادت م�سادر طبية فل�سطينية �أن عدد من 
�لفل�سطينيني �أ�سيب�� بعد �أن هاجم م�ست�طن�ن وجن�د 
من جي�س �لحتالل ملتظاهرين فل�سطينيني قرب بلدة 
�أعلنت جهات عدة  قد  وكانت  �هلل.  ر�م  �سمال  ترم�سعيا 
تظاهر�ت  �إط���الق  يف  �مل�����س��ارك��ة  وخ��ارج��ه��ا  فل�سطني  يف 
�لالجئني  ب��ع���دة  مطالبة  �لأر�س”  “ي�م  وم�����س��ري�ت 
وي�ؤكد  عاماً.  �سبعني  قبل  منها  هجرو�  �لتي  لبلد�تهم 
�أ�سابيع  �ستة  مل��دة  �ست�ستمر  �لحتجاجات  �أن  �ملنظم�ن 
تنتهي بحل�ل ذكرى �لنكبة يف 14 ماي� �ملقبل، �مل�عد 

•• عوا�صم-وكاالت:

قال م�سدر يف �لرئا�سة �لفرن�سية �م�س �جلمعة �إن باري�س 
يق�دهم  �ل��ذي��ن  �ل�س�ريني  للمقاتلني  بدعمها  ملتزمة 
�أث���ار رد�  �لأك����ر�د يف حم��ارب��ة تنظيم د�ع�����س، وه��� م�قف 
غا�سبا من تركيا. وقال �مل�سدر �إن فرن�سا ت�سارك �ل�ليات 
�ملتحدة ر�أيها يف �أن �لهج�م �لع�سكري �لرتكي على مدينة 
�س�ريا  ق�����ت  ل�سيطرة  �خلا�سعة  ���س���ري��ا،  ب�سمال  منبج 

�لدميقر�طية، غري مقب�ل.
�إميان�يل  �لرئي�س  �أك��د  �أن  بعد  �مل�سدر  ت�سريحات  ج��اءت 
ماكرون لق��ت �س�ريا �لدميقر�طية دعم باري�س ل�ستقر�ر 
ماكرون  وي����ج��ه  �ملت�سدد.  �لتنظيم  م��جهة  يف  �ملنطقة 

�سغ�طا د�خلية ب�سبب طريقة تعامله مع �مللف �لكردي.
وقال م�سدر �لإليزيه “على �ل�سعيد �لع�سكري، �ست���سل 

فرن�سا حماربة د�ع�س مع ق��ت �س�ريا �لدميقر�طية«.
يف  د�ع�����س  تنظيم  ع���دة  خطر  تلم�س  باري�س  �أن  و�أ���س��اف 

�سمال �سرق �س�ريا.
وتابع قائال “ل تت�قع فرن�سا �أي عملية ع�سكرية جديدة 
�لتحالف  خ���ارج عمليات  ���س���ري��ا  ���س��م��ال  �لأر�����س يف  ع��ل��ى 

�لدويل �سد د�ع�س«.
وق���ال م�����س���ؤول ك���ردي كبري يف وق��ت م��ت��اأخ��ر �أم�����س �لأول 
�ملنطقة  �إىل  �لق��ت  �ملزيد من  باإر�سال  تعهدت  فرن�سا  �إن 
�إن�سانية  م�����س��اع��د�ت  و�ستقدم  �ل��ت��ح��ال��ف،  ج��ه���د  �إط���ار  يف 

و”تت��سط” بني �لأكر�د و�أنقرة.
ومل ينكر �مل�س�ؤول عر�س باري�س تقدمي مزيد من �لدعم 
�لع�سكري. وتعترب �أنقرة وحد�ت حماية �ل�سعب �لكردية، 

�لتي ت�سكل �لف�سيل �لأكرب يف ق��ت �س�ريا �لدميقر�طية، 
�ل��رتك��ي رج���ب طيب  �ل��رئ��ي�����س  �إره���اب���ي���ة. وق����ال  منظمة 
متاما”  “�خلاطئ  ف��رن�����س��ا  ل��ن��ه��ج  ي��اأ���س��ف  �إن����ه  �إردوغ�������ان 
بالن�سبة ل�س�ريا. وقال متحدث با�سم �إردوغان يف ت�سريح 
م�قف  �ت��خ��اذ  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  م��ن  ت��ت���ق��ع  ت��رك��ي��ا  �إن  منف�سل 
و��سح �سد �لإره��اب بدل من �تخاذ خط��ت تكاد ت�سفي 
�ل�سرعية على هياكل �إرهابية. ورف�ست تركيا عر�سا من 
حيث  �س�ريا،  ب�سمال  �ل��د�ئ��ر  �ل��ن��ز�ع  يف  لل��ساطة  فرن�سا 
م�سلحني  ���س��د  ع�سكرية  عملية  �ل��رتك��ي��ة  �ل��ق����ت  تنفذ 
�أكر�د منذ يناير كان�ن �لثاين �ملا�سي. وت�سعى �أنقرة �إىل 
�لذين  �لأك��ر�د،  �ل�سعب”  “وحد�ت حماية  طرد م�سلحي 
�ملحظ�ر  �لكرد�ستاين  �لعمال  ل�حزب  �م��ت��د�د�  تعتربهم 
�إبر�هيم  �لرتكية،  �لرئا�سة  با�سم  �ملتحدث  رد  تركيا.  يف 
باإعادة  للت���سل �لجتماعي  “ت�يرت”  قالن، عرب م�قع 
�ل��ك��رد���س��ت��اين ووح���د�ت  �ل��ع��م��ال  ح���زب  �أن  ع��ل��ى  �لت�سديد 
جماية �ل�سعب يحاولن �كت�ساب �سرعية حتت مظلة ق��ت 
�س�ريا �لدميقر�طية. وقال قالن “نرف�س �أي جه�د تدع� 
وتلك  تركيا  ب��ني  �ل��ساطة  �أو  �لت�����س��ال  �أو  �حل�����ر،  �إىل 
�ل�سديقة”  “�لدول  �أن  و�أ�ساف  �لإرهابيتني«.  �ملنظمتني 

ل ينبغي �أن “ت�سفي �ل�سرعية على هيكل �لإرهاب«.
وع��ل��ى �مل��ن����ل ذ�ت����ه، ق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل��رتك��ي، رج���ب طيب 
�أردوغان، �إنه “ل يحق لفرن�سا �أن ت�ستكي من �لتنظيمات 
�أردوغان  و�عترب  ه��ذ�«.  م�قفها  بعد  و�أعمالها  �لإرهابية 
باري�س  يف  �ل���ك���ردي���ة  �جل���م���اع���ات  مم��ث��ل��ي  ����س��ت�����س��اف��ة  �أن 
يناير   20 يف  تركيا  ب���د�أت  لرتكيا.  �سريح  ع��د�ء  مبثابة 
��سم  عليها  �أطلقت  ع�سكرية  عملية  �ملا�سي  �لثاين  كان�ن 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

�م�س  ع����د،  ج����د  د.  �لفل�سطيني  �ل�سحة  وزي��ر  �أعلن 
�أمت  ع��ل��ى  �حل��ك���م��ي��ة  �مل�ست�سفيات  ك��اف��ة  �أن  �جل��م��ع��ة، 
بالتز�من مع  و�ل�ستعد�د لأي ط��ارئ، وذلك  �جلاهزية 

�إحياء فعاليات ي�م �لأر�س �لتي �سادفت �م�س.
“مت �ت���خ���اذ كافة  وق����ال يف ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن �ل��������ز�رة 
�لإجر�ء�ت �لطبية و�لإد�رية �لالزمة حت�سباً لأي طارئ، 
و�أن �أق�سام �لط��رئ وغرف �لعمليات وط��قمها �لطبية 
وعلى  ك��ام��ل  ب�سكل  �ل��ي���م  تعمل  �حلك�مية  �مل�����س��ايف  يف 
�أن �لط��قم  �ل�زير ع��د على  �أهبة �ل�ستعد�د«. و�سدد 
�لطبية تعمل لياًل نهار�ً يف كافة �مل�سايف �حلك�مية على 
و�ملر�سى و�جلرحى، متمنياً  للم��طنني  �لعالج  ت�فري 

�ل�سالمة لكل �أبناء �سعبنا.
وطماأن وزير �ل�سحة كافة �مل��طنني على �أن �مل�ست�سفيات 
م�سيفاً  �ملر�سى،  ��ستقبال  يف  كاملعتاد  تعمل  �حلك�مية 
�مل�سايف  كافة  يف  �لط��رئ  لأق�سام  تعليماته  �أ�سدر  باأنه 

�حلك�مية برفع �أهبة �ل�ستعد�د حت�سباً لأي طارئ.
وكان مدير عام �مل�ست�سفيات د. حمدي �لنابل�سي ير�فقه 
�أم�س  م�ساء  قام��  للم�ست�سفيات  �لعامة  �لإد�رة  طاقم 
�مل�سايف  م��ن  ع��دد  يف  ميد�نية  بج�لة  �خلمي�س،  �لأول 
�حلك�مية لالطالع ب�سكل مبا�سر على جاهزيتها، حيث 

��ستمرت �جل�لة حتى �سباح �لي�م.
د.  �لطبي  �لتنفيذي ملجمع فل�سطني  �ملدير  �أكد  ب��دورة 
�أحمد �لبيتاوي على �أنه بناء على تعليمات وزير �ل�سحة 
�لتام  �لإج��ر�ء�ت مبا ي�سمن �ل�ستعد�د  �تخاذ كافة  مت 
فل�سطني  جممع  �أق�����س��ام  ك��اف��ة  يف  �لعالية  و�جل��ه���زي��ة 
�لطبي من جهة �خرى، وّجه وزير �حلرب �لإ�سر�ئيلي، 
�إىل  تهديد�ً  �جلمعة،  �م�س  �سباح  ليربمان،  �أفيجدور 
�إياهم بعدم �مل�ساركة يف م�سرية  �سكان قطاع غّزة، د�عياً 
�لع�دة. وتاأتي تلك �لتغريدة لل�زير �لإ�سر�ئيلي باللغة 
“ي�م  �إحياء  مل�سري�ت  �ل�ستعد�د�ت  مع  تز�مناً  �لعربية، 
�لتي  لبلد�تهم  �لالجئني  ب��ع���دة  للمطالبة  �لأر�س” 
دول��ة �لحتالل  و�إع��الن قيام  �لنكبة  ي���م  هجرو� منها 
�لإ�سر�ئيلي. و�أ�سار ليربمان �إىل قيادة حما�س تغامر يف 

حياتكم )�سكان غّزة(. 
و�أ����س���اف يف ت��غ��ري��دت��ه “كل م���ن ي��ق��رتب م���ن �جل���د�ر 

“�أن�سحكم  ب��ال��ق���ل  خ��امت��اً  للخطر”،  حياته  يعر�س 
�مل�ساركة يف  و�لطبيعية وعدم  �لعادية  م���سلة حياتكم 
�لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  جي�س  و�أعلن  هذ�  �ل�ستفز�ز«. 
�م�����س �جل��م��ع��ة، منطقة �ل�����س��ي��اج �حل����دودي ب��ني قطاع 
منطقة  �إ�سر�ئيل  عليها  ت�سيطر  �لتي  و�لأر����س��ي  غ��زة 
وقالت  ل��ه��ا.  �ل������س���ل  يحظر  مغلقة،  �أمنية  ع�سكرية 
بعد  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  �إن  �إ�سر�ئيلية،  �إع��الم  و�سائل 
عقد جل�سة تقييم لالأو�ساع قرر �عتبار �ل�سياج باأكمله 
غ��زة منطقة ع�سكرية مغلقة.  ح��دود قطاع  ط���ل  على 
�لقنا�سة على ط�ل  �لإ�سر�ئيلي ع�سر�ت  ون�سر �جلي�س 
مناطق �لتما�س على �حلدود بني قطاع غزة و�إ�سر�ئيل، 
�للف  قبل  للحدود من  �خ��رت�ق  �أي حماولة  مل��جهة 
فعاليات  �سمن  ت��ظ��اه��رو�  �ل��ذي��ن  �لفل�سطينيني  م��ن 
م�سرية �لع�دة �لكربى و�لتي تبد�أ �لي�م وت�ستمر حتى 
منت�سف ماي� �ملقبل. و��ست�سهد �ساب فل�سطيني و�أ�سيب 
ع�سر�ت �آخرون بعد �إطالق ق��ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي 
حيث  �حل��دودي��ة،  �ملناطق  يف  �ملتظاهرين  ���س���ب  �ل��ن��ار 

�سهدت مناطق �سمال قطاع غزة �ل�ستباكات �لأعنف. 
حما�س  حل��رك��ة  �ل�سيا�سي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  �أك���د  ب����دوره، 
على  رد  ر�سالة  هي  �لع�دة  م�سرية  �أن  هنية،  �إ�سماعيل 
مبدينة  و�ع��رت�ف��ه  تر�مب  دون��ال��د  �لأمريكي  �لرئي�س 

�لقد�س �ملحتلة عا�سمة لدولة �لحتالل �لإ�سر�ئيلي.
�لكربى  �لع�دة  م�ساركته يف م�سرية  وق��ال هنية خالل 
برهنت  �لكربى  �لع�دة  “م�سرية  �إن  غزة،  �سرق مدينة 
ولكل  ول�سفقته  ت��رم��ب  دون���ال���د  �لأم��ري��ك��ي  للرئي�س 
م��ن ي��ق��ف م��ع��ه��ا �أن����ه ل ت��ن��ازل ع��ن �ل��ق��د���س ول بديل 
�أن  و�أ���س��اف هنية  ب��ال��ع���دة«.  �إل  ع��ن فل�سطني ول ح��ل 
كل  �إىل  للع�دة  �لبد�ية  ه��ي  �ل��ك��ربى  �ل��ع���دة  “م�سرية 
�أر�س فل�سطني، و�أن هذه �جلماهري �لتي خرجت �لي�م 
لتق�ل كلمتها �لفا�سلة، ل بديل عن فل�سطني ول حل 
�إل بالع�دة«. وتابع �أن “م�سرية �لع�دة �لكربى تاأتي يف 
ذروتها  ق�سيتنا  على  �لهجمة  فيه  بلغت  �ل��ذي  �ل�قت 
منذ قر�ر تر�مب باإعطاء �لقد�س لالحتالل �لغا�سب، 
ب�سفقة  ي��ع��رف  مل��ا  �لتح�سري  ع��ن  �مل��ت��ز�ي��د  و�حل���دي���ث 
وي�ستد  �ل��ك��ي��ان  م��ع  للتطبيع  �لبع�س  وي�����س��ارع  �ل��ق��رن 
�حل�سار و�ل�ستيطان و�لته�يد وغري ذلك«. ويف �ل�سفة 
�جلمعة  �م�س  متطرف�ن  م�ست�طن�ن  هاجم  �لغربية، 

حتت  م�ساكنهم  ع��ن  للنزوح  ��سطرو�  م��دين  �أل��ف   250
منبج  على مدينة  بالهج�م  تركيا  وه��ددت  �لقتال.  وط��اأة 
�خلا�سعة ل�سيطرة ق��ت �س�ريا �لدميقر�طية، و�لتي متت 
��ستعادة �ل�سيطرة عليها من تنظيم �لدولة �لإ�سالمية يف 
�ملدينة  م��ن  تتخذ  �أمريكية  ق�����ت  وه��ن��اك   .2016 ع��ام 

مركز� لها.

�ملقرر لفتتاح �ل�سفارة �لأمريكية �جلديدة يف �لقد�س. 
ويتقاطر �لفل�سطيني�ن يف هذ� �لي�م من عم�م �ل�سفة 
�لأر��سي  مع  بالت��زي  �ملحتلني،  غ��زة  وقطاع  �لغربية 
�لأن�سطة يف عدد من  1948، كما متتد  �لعام  �ملحتلة 
و�لأر�س،  باله�ية  �لتم�سك  لتاأكيد  �لعامل  �لدول ح�ل 
% من م�ساحة �ل�سفة �لغربية   67 �لذي ق�سم زهاء 
م�ست�طن،  �أل���ف   651 نح�  ت���ط��ني  ل�سالح  �ملحتلة، 
بح�سب  ع�����س����ئ��ي��ة،  و220  م�ست�طنة   185 ���س��م��ن 

�سحيفة �لغد �لأردنية.
وتعقيباً على �ل�ستعد�د�ت �لفل�سطينية لإحياء �لذكرى، 
“�لدفاع عن  تعتزم  �أنها  �ملتحدة  �لأمم  �إ�سر�ئيل  �أبلغت 
نف�سها” مب��جهة �لحتجاجات، حمذرة من “م�ساعي 
خالل  من  ن��ز�ع  خللق  �خلطرية  �لفل�سطينيني  �ل��ق��ادة 

تنظيم �سل�سلة من �مل��جهات �ل���سعة«.
وبح�سب وكالة رويرتز، حّذر رئي�س �لأركان �لإ�سر�ئيلي 
�جلن�د  �أن  م���ن  �مل���ا����س���ي  �لأرب�����ع�����اء  �ي���زن���ك����ت  غ�����ادي 
�ل�سر�ئيليني �سيطلق�ن �لنار �إذ� �قرتب �لفل�سطيني�ن 

من �حلدود و�سكل�� خطر�ً.
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�مام  �ل��ي���م،  نف�سه  يفر�س  ���س���ؤ�ل 
�لت�سريعية  �لنتخابات  �فر�ز  عدم 
لأغلبية  م���ار����س،  م���ن  �ل���ر�ب���ع  يف 

و��سحة يف �لربملان.
 وحتتل، يف �لأي���ام �لأخ���رية، فكرة 
�حتمال قيام حتالف غري م�سب�ق 
م�ساحة �أكرب، حتالف �سيتك�ن من 
�سيجمع  �ل��ذي  �ليميني  �لئتالف 
�ل�سمال  ر�ب�����ط�����ة  ق����م���ي���ي  ب�����ني 
وحمافظي ف�رز� �يطاليا و�ليمني 
�إيطاليا من  �ملتطرف فر�تللي دي 
ج���ان���ب، و���س��ع��ب���ي��ي ح��رك��ة خم�س 

جن�م من �جلانب �لخر.

افول برل�سكوين
ك��ان مثل هذ�  �لنتخابات،  قبل     
�نهيار  �ن  �ل  و�رد،  غري  �لتحالف 
�لدميقر�طي  رينزي  ماتي�  ح��زب 
�ل�سعيفة  و�لنتيجة  باملائة(   19(
ف�رز�  برل�سك�ين  �سيلفي�  حل��زب 
باإعادة  قاما  باملائة(  �إيطاليا )14 
باملائة   17 ف��ب���  �لأور�ق.  خ��ل��ط 

ماي�،  دي  ل���ي��ج��ي  م���ع  ه��ات��ف��ي��ة 
لت�سكيل  زعيم حركة خم�س جن�م 

حك�مة جدي����دة. 
مازحا  �س��������الفيني  ماتي���������  وق��ال 
من  �أك����ر  م��اي������������������������  دي  “�أهاتف 
مناق�ساتهما  �أن  غ��ري  و�لدتي”. 
�سخ�سية  مب�������س���ال���ة  ت�������س���ط���دم 
ويعترب  للحك�مة.  �ملقبل  �لرئي�س 
ماتي� �سالفيني �أنه، ب�سفته رئي�س 
�لئ��ت��الف �لأو����س���ع، ي��ب��دو �لرجل 
لقيادة  �أف�������س���ل  م����ق���ع  يف  �ل������ذي 
�إيطاليا. وقد �سرح يف تغريدة، �إن 
�لرئي�س �لقادم للحك�مة ل ميكن 
ميني  حت���ال���ف  م���ن  �ل  ي���ك����ن  �أن 
ل���ي��ج��ي دي ماي�  ل��ك��ن  �ل������س��ط. 
لي�سغل  �سرعية  �لأك���ر  �أن���ه  ي��رى 
هذ� �ملن�سب، لأنه على ر�أ�س �حلزب 
�ل���ذي ح�سل ع��ل��ى �أك���رب ع���دد من 

�لأ�س��ت يف �لنتخابات �لأخرية.
   م���ن ج��ه��ة �خ������رى، ف�����اإن حركة 
�حلكم  يف  ت����رغ����ب  ل  جن��������م   5
برل��سك�ين،  �سيلفي�  ح���زب  م��ع 
�يطاليا  ف���رز�  �إز�ح���ة  �ىل  وت�سعى 
�ل�سعب�ي  فاحلزب  �لئتالف.  من 
�ل�����ذي �أ���س�����س��ه ب��ي��ب��ي غ��ري��ل��� عام 
م��ن��ذ فرتة  ب���ن���اوؤه  ق��د مت   2009
�لبديل  �ن����ه  ف���ك���رة  ع��ل��ى  ط���ي��ل��ة 
�لتقليدية،  ل��الأح��ز�ب  و�لنقي�س 
وع���ل���ى �ل��رغ��������������������������������م م�����������������������ن تط�ر 
�إل  �لأخ���رية،  �ل�سن��ت  يف  مت�قعه 
�أنه ل مييل �إىل �لتحالف مع حزب 
�س����لفي� برل�سك�ين �لذي ُير�كم يف 
ر�سي����ده �أكر من 10 �سن��ت على 

ر�أ�س �حلك�مة �لإيطالية.
�سالفيني  ماتي�  يتمكن  مل  و�إذ�    
�لف�ز،  م��ن  م��اي���  ل���ي��ج��ي دي  ول 
وفًقا  ث��ال��ث  ����س��م  يظهر  �أن  ميكن 
ل�سحيفة ل �ستامبا، �لتي مل تذكر 
��سم �أي �سخ�س حتديد� يف �ل�قت 

�حلايل.
��ا على    و���س��رتك��ز �مل��ن��اق�����س��ات �أي�����سً
حركة  �أع��ط��ت  حيث  �مللفات،  عمق 
خم�س جن�م �لأول�ية للتخفي�سات 
خف�س �ل�سر�ئب، وخف�س �إ�سالح 
ل�سالح  و�إج���ر�ء�ت  �لتقاعد،  نظام 

�لأ�سر، ومكافحة بطالة �ل�سباب. 
عن لوجورنال دي دميان�ش

�أ���س��ب��ح��ت ر�بطة  �لأ�����س������ت،  م���ن 
�ل�سمال �حللقة �لأق�ى لالئتالف 
�لئ��ت��الف ل  ه��ذ�  �ن  �ل  �ليميني، 
جمل�س  يف  �س��ء  بالأغلبية  يتمتع 
�ل�سي�خ.  جم��ل�����س  يف  �أو  �ل����ن������ب 

كزعيم  �ل�������س���م���ال،  ر�ب���ط���ة  زع���ي���م 
جديد للتحالف �ليميني.

من �سيقود احلكومة؟
   ���س��رع ه��ذ� �لأخ���ري يف حمادثات 

�سريجي�  �لإي��ط��ايل  �لرئي�س  فيه 
ر�سمية  م�����������س�����اور�ت  م�����ات�����اري�����اّل 
�مل��ق��ب��ل لخ��ت��ي��ار رئي�س  �لأ����س���ب����ع 
�حل���ك����م���ة، ف�����اإن ح���دث���ا �أن�����ذر مبا 
ميكن �أن يك�ن عليه هذ� �لتحالف 

جن�م،   5 حركة  نح�  �جتهت  ل��ذ� 
يقارب  مب��ا  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �لفائز 
33 ب��امل��ائ��ة م��ن �لأ����س�����ت، ولكن 
هذه �حلركة �أي�سا ل متلك �أغلبية 
�ملقاعد.    ويف �ل�قت �لذي �سيبد�أ 

ف��ي��ك��� م���ن 5 جن�����م، يف ح���ني عاد 
كا�سيلالتي،  �ليز�بتا  ملاريا  �لثاين 
�يطاليا. وخالل  ف���رز�  �لع�س� يف 
�سم�س  غ���رب���ت  �مل���ف���او����س���ات،  ه����ذه 
برل�سك�ين ليربز ماتي� �سالفيني، 

و�ل�سعب�ية.  �ليمني  ب��ني  �جل��دي��د 
نهاية  �ل���ط���رف���ان يف  ت�����ف���ق  ف��ق��د 
�لأ�سب�ع �ملا�سي على تعيني رئي�سي 
�ل�سي�خ.  وجمل�س  �لن��ب  جمل�س 
وكان �ملن�سب �لأول قد �ل لروبرت� 

يف غياب اغلبية قادرة على احلكم:

اإيطاليا: حتالف غري م�سب�ق بني اليمني وال�سعب�يني...؟
�سالفيني: الرئي�ش القادم للحكومة ال ميكن اأن يكون اال من حتالف ميني الو�سط

رئا�سة �لربملان عادت خلم�س جن�م

غياب �لغلبية يعقد عملية �لختيار وت�سكيل �حلك�مةل�يجي دي ماي�  يريد رئا�سة حك�مة خم�س جن�م

�سالفيني  رئا�سة �حلك�مة ليمني �ل��سط

اإذا مل يح�سم المر بني �سالفيني ودي 
ماي� �سيتم اللج�ء اىل �سخ�سية ثالثة

غربت �سم�ض برل�سك�ين و�سطع جنم 
�سالفيني كزعيم جديد للتحالف اليميني

ترف�ش حركة 5 جنوم م�ساركة 
فورزا ايطاليا يف االئتالف احلاكم

ـــكـــم دولـــة  ــف حتحُ ــي ك
“غري قابلة للحكم”؟ 
هــــذا هـــو الـــ�ـــســـوؤال 
موقع  طــرحــه  الـــذي 
�ستامبا،  ال  �سحيفة 
وهـــــي مــــن كـــربيـــات 
االإيطالية،  ال�سحف 
ا�ستح�سرت  ــث  ــي ح
العديد  هذه االخرية 
مـــن اأزمــــــات احلــيــاة 
منذ  الــ�ــســيــا�ــســيــة 
اجلمهورية  تاأ�سي�ش 
االإيــــطــــالــــيــــة عـــام 
وعــــــدم   ،1948
اال�ــســتــقــرار الــدائــم 

حلكومتها. 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

مت الت�افق ح�ل رئا�سة جمل�سي ال�سي�خ والن�اب وتظل معركة رئا�سة احلك�مة مفت�حة

�لرئي�س �لإيطايل �سريجي� ماتاريلال و�ملهمة �ل�سعبةو�أفل جنم �لكفاليرييه برل�سك�ين رئا�سة جمل�س �لن��ب لف�رز� �يطاليا

اأمريكا تفح�ض »ح�سابات الت�ا�سل« لطالبي التاأ�سريات داع�ض يتبنى اعتداء انتحاريا يف �سرق ليبيا 
•• وا�صنطن-رويرتز:

تعتزم  �حلك�مة  �أن  �م�س  �لأمريكية  �خلارجية  ل���ز�رة  �ق��رت�ح��ات  ك�سفت 
�لر�غبني يف  �لت���سل �لجتماعي ملعظم  جمع معل�مات خا�سة بح�سابات 
دخ�ل �ل�ليات �ملتحدة يف �إطار �سيا�سة �لرئي�س دونالد تر�مب “للفح�س 
�مل�سدد«. و�أظهرت تلك �لقرت�حات �أن معظم طالبي �لتاأ�سري�ت للهجرة �أو 
لغري �لهجرة �لبالغ عددهم نح� 14.7 ملي�ن �سخ�س �سيك�ن�ن مطالبني 
باإدر�ج �حل�سابات �لتي ��ستخدم�ها على م��قع �لت���سل �لجتماعي على 

مدى �لأع��م �خلم�س �ل�سابقة يف من�ذج طلب �لتاأ�سرية.
و�ستن�سر وز�رة �خلارجية �لقرت�حات يف مذكرة يف �ل�سجل �لحتادي �لي�م 
�جلمعة للح�س�ل على م��فقة مكتب �لإد�رة و�مليز�نية. و�سيك�ن �لتعليق 

60 ي�ما. وتدعم �لقرت�حات  �لنا�س ملدة  على �لقرت�حات متاحا لعامة 
بالت�سدي   2016 ع��ام  يف  �لنتخابية  حملته  �أث��ن��اء  تر�مب  قطعه  تعهد� 
لالأجانب  “لفح�س م�سدد”  �أمنية ودع�ته  لدو�ع  �ل�سرعية  للهجرة غري 

�لذين يدخل�ن �ل�ليات �ملتحدة.
من  �لدخ�ل  تاأ�سري�ت  طالبي  معظم  �س�ؤ�ل  تعتزم  ل  �إنها  �ل����ز�رة  وقالت 
�لجتماعي  �لت���سل  ح�سابات  معل�مات  ب�ساأن  و�مل�س�ؤولني  �لدبل�ما�سيني 
�ُسيلزم  �لق��رت�ح��ات  على  �مل����ف��ق��ة  مت��ت  و�إذ�  دوري.  ب�سكل  بهم  �خلا�سة 
�لإلكرتوين  بريدهم  وعناوين  ه��تفهم  �أرق��ام  بتقدمي  �لطلبات  مقدمي 
وتاريخ رحالتهم �خلارجية يف �لأع��م �خلم�سة �ملا�سية. وقالت �ل�ز�رة �إنه 
�سيطلب منهم �لإجابة �أي�سا عما �إذ� كان جرى ترحيلهم �أو طردهم من �أي 

بلد �أو �إذ� كان �أي من �أفر�د �أ�سرهم ت�رط يف �أن�سطة �إرهابية.
 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

�علن تنظيم د�ع�س �لإرهابي �م�س م�س�ؤوليته عن �عتد�ء �نتحاري 
خليفة  �مل�سري  ق�������ت  ��س���������تهدف  ليبي������ا  �س�����رق  يف  �لأول  �م�����س 

حفرت.
يف  مدني�ن  بينهم  �خ��رون  ثمانية  و��سيب  ��سخا�س  ثمانية  وقتل 
ل��ق����ت حفرت عند مدخل  �منيا  ح��اج��ز�  ��ستهدف  �ل��ذي  �لع��ت��د�ء 
م��دي��ن��ة �ج��د�ب��ي��ا )840 ك��ل��م ���س��رق ط��ر�ب��ل�����س(، وف���ق م�����س��در يف 

م�ست�سفى �ملدينة.
و�ورد �لتنظيم �ملتطرف يف بيان ن�سرته وكالة �عماق �لتابعة له �ن 
بحاجز  �سيارته  فجر  �ل�سائح  قد�مة  �ب�  با�سم  عنه  عرف  �نتحاريا 

لق��ت حفرت ما ��سفر عن مقتل وجرح 19 من عنا�سره.
�لتي  �لأم��ن��ي��ة  �لغرف������������ة  �آم��ر  �ملن�س�ري  ف�������زي  �لعمي���د  وك��ان 
�س�����������كلتها ق��ت حفرت لتاأمني �جد�بيا �إن �لقتلى و�جلرحى، وبينهم 

مدني�ن، تز�من مرورهم باحلاجز مع حلظة �لهج�م �لنتحاري.
و�أو�سح �أن �ل�سيارة كانت حمملة بكمية كبرية من �ملتفجر�ت �سمع 
جارية  �لتحقيقات  �أن  م���ؤك��د�  �ملدينة  م��ن  و��سعة  �أن��ح��اء  يف  دوي��ه��ا 

ملعرفة م�سدرها.
�ق��ل م��ن �سهر يف ه��ذه �ملنطقة م��ن ليبيا.  �ل��ث��اين يف  و�لهج�م ه��� 
�لتا�سع  يف  ��سفر  �ي�سا  د�ع�س  تنظيم  تبناه  �نتحاري  �عتد�ء  وك��ان 
من �ذ�ر مار�س عن ثالث��������ة قتل�������ى يف منطقة تبعد 60 كلم جن�ب 

�جد�بيا.
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عربي ودويل
متمردون ي�سن�ن هج�ما على منزل لرئي�ض الك�جن� 

•• جوما-رويرتز:

قالت م�سادر من �ملتمردين وجي�س �لك�جن� �إن متمردين م�سلحني قتل�� 
جنديا على �لأقل خالل هج�م على منزل ميلكه �لرئي�س ج�زيف كابيال يف 
�سرق �لبالد �مل�سطرب حيث �ندلع عدد من �ل�سر�عات يف �ل�سه�ر �لقليلة 
ماي  م��اي  ميلي�سيا  رج��ال  �سن  عندما  م���ج���د�  كابيال  يكن  ومل  �ملا�سية. 
هج�ما على منزل بالقرب من مدينة بيني و��ستبك�� مع جن�د حك�ميني 

��ستطاع�� �سد �لهج�م.
وهذ� ثاين هج�م على مقر رئا�سي خالل ثالثة �أ�سهر. وي�سري �لهج�م �إىل 
رف�س  �إىل  منه  يرجع يف جانب  �ل��ذي  �لك�جن�  �لأمني يف  �ل��سع  تده�ر 

كابيال �لتنحي عن �ل�سلطة عام 2016 عندما �نتهت فرتة رئا�سته.

�ل�سمايل  كيف�  �إقليم  يف  يقع  لكابيال  منزل  تعر�س  �ملا�سي،  دي�سمرب  ويف 
للهج�م و�أ�سرمت فيه �لنري�ن. ولقي �سرطي حتفه يف تلك �ل��قعة.

�ل�سرق، �لذي ي�سهد بالفعل ت�تر� عرقيا، هذ�  وتده�ر �ل��سع �لأمني يف 
�لعام مع تر�جع �سلطة �لدولة مما �أجرب ع�سر�ت �لأل�ف على �لفر�ر ويهدد 

بزعزعة ��ستقر�ر �لبالد باأكملها.
قتلت ثالثة  �إن �جلماعة  �ملتمردة  م��اي  م��اي  با�سم جماعة  وق��ال متحدث 
�أ�سفر عن  جن�د خالل �لهج�م. و�أف��اد متحدث با�سم �جلي�س باأن �لهج�م 
�أحد �جلن�د و�أحد �ملهاجمني. ومل يت�سن بعد �حل�س�ل على تعليق  مقتل 
من �ملتحدث با�سم �لرئا�سة. وت�سم ماي ماي عدد� من �ملجم�عات �مل�سلحة 
�لتي ت�سكلت يف �لأ�سا�س للت�سدي للت�غالت �لرو�ندية يف عقد �لت�سعينات 

ثم حت�لت بعد ذلك �إىل ميلي�سيا.
 

»جي�ض الإ�سالم« ينفي اتفاقًا لالن�سحاب من دوما 
•• مو�صكو -بريوت-رويرتز:

�لعا�سمة  ق���رب  �ل�سرقية  �ل��غ���ط��ة  يف  م�سلحة  ج��م��اع��ة  �آخ���ر  ن��ف��ت 
�ل�س�رية دم�سق تقارير عن �أنها �تفقت مع رو�سيا على �لن�سحاب من 
مدينة دوما بعد �أن قال �جلي�س �لرو�سي �إنه ت��سل لتفاق يق�سي 

باأن ي�سلم �مل�سلح�ن �ملنطقة.
ودوما �لتي تقع حتت �سيطرة جماعة جي�س �لإ�سالم هي �آخر رقعة 
�أر�س يف �لغ�طة �ل�سرقية ل تز�ل حتت �سيطرة �ملعار�سة �لتي طردت 
من �جليب يف عملية �سر�سة بد�أها �جلي�س �ل�س�ري بدعم من رو�سيا 
يف فرب�ير �سباط. وذكر حمزة بريقد�ر �ملتحدث با�سم �جلماعة على 
ملا تتد�وله و�سائل �لإعالم  “ل �سحة  ح�سابه على تطبيق تليجر�م 
ولز�ل  دوم��ا،  مدينة  من  لإ�سالم  جي�س  ب��اإخ��ر�ج  يق�سي  �تفاق  عن 

و�لتغيري  �لق�سري  �لتهجري  رف�����س  وه���  وث��اب��ت��ا  و����س��ح��ا  م�قفنا 
�لدميغر�يف ملا تبقى من �لغ�طة �ل�سرقية«.

وكانت وكالة �إنرتفاك�س �لرو�سية لالأنباء قد نقلت عن هيئة �لأركان 
�لعامة للجي�س �لرو�سي �لق�ل �إنها ت��سلت لتفاق مع �مل�سلحني يف 

دوما يق�سي بان�سحابهم دون �أن حتدد �إىل �أين �سيت�جه�ن.
ع�سر�ت  فيها  يعي�س  �لتي  دوم��ا  �ل�س�رية  �حلك�مة  ق����ت  وحتا�سر 
هناك  �أن  �ل�س�ري  �لر�سمي  �لتلفزي�ن  وذك��ر  �ملدنيني.  من  �لآلف 
م�سلحي  بخروج  يق�سي  لتفاق  �لت��سل  قرب  عن  �أولية  معل�مات 
جي�س �لإ�سالم من دوما �إىل حمافظة �إدلب يف �سمال غرب �لبالد. 
جماعات  م��ن  ومقاتل�ن  مدني�ن  وبينهم  �لأ�سخا�س  �آلف  وغ���ادر 
�ل�سرقية  �لغ�طة  �أخ��رى يف  �إدل��ب من مناطق  �إىل  و�أ�سرهم  �أخ��رى 

على منت حافالت فتح لها ممر �آمن �إىل �سمال غرب �لبالد.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

املبادرة  زمــام  جمــددا  ي�ستعيد  اأون  جونغ-  كيم 
حتى قبل اأن ي�سافح يد دونالد ترامب. ويح�سد 
الزعيم الكوري ال�سمايل قبل االوان مكا�سب القمة 
االأكرث  احلاكم  االأمريكي.  الرئي�ش  مع  القادمة 
وا�سنطن  اأهــان  والــذي  الكوكب،  هذا  على  عزلة 
وبكني بتجاربه النووية قبل ب�سعة اأ�سهر، اأ�سبح 
اجلميع اليوم يخطب وده وتتم مغازلته من طرف 

زعيمي القوتني االأعظم يف العامل.
الدكتاتور الذي مل يغادر اأبدا “مملكته املغلقة” 

منذ و�سوله اإىل ال�سلطة عام 2011،

 مت ����س��ت��ق��ب��ال��ه ب��ح��ف��اوة م���ن قبل 
بينغ  ج��ني  �سي  �ل�سيني  �لرئي�س 
بد�ية هذ� �لأ�سب�ع، و�س�ف يلتقي 
ت��ر�م��ب يف �لأ���س��اب��ي��ع �ل��ق��ادم��ة يف 

قمة تاريخية.
منت  على  لبكني  �ل�سرية  زي��ارت��ه 
�لقطار �ملدّرع ل��لده كيم ج�نغ �إيل، 
متثل نقطة حت�ل يف ��سرت�تيجية 
وريث �ل�ساللة �ل�سي�عية �ل�حيدة 
على هذ� �لك�كب. حتى �لآن، تعّمد 
 30 �لعمر  من  �لبالغ  �لديكتات�ر 
عاماً �لتعايل على “�أخ�ه �لأكرب” 
ب�ساأن  قلقاً  و����س��ت��ف��ز�زه،  �ل�سيني 
على  �ملتنامي  �لقت�سادي  �عتماده 

جاره �لق�ي.
  وم��ن��ذ جم��ي��ئ��ه، وت�������س���ارع وترية 
ه��روب��ه �ل��ن���وي �إىل �لأم���ام، كانت 
�نزعاج  ب��اردة.  بكني  مع  �لعالقات 
�ل�سني  ع���ل���ن���ا   ت���ب���دي���ه  م���ت���ب���ادل، 
�لناه�سة من جديد، و�مل�ستاءة من 
يحرجها  �ل���ذي  ربيبها  مم��ار���س��ات 
م��ع و����س��ن��ط��ن وي���ؤج��ج �خلالفات 

بينهما.
عام  �ل�سلطة  �إىل  و���س���ل��ه  منذ     
بينغ  ج���ني  ���س��ي  رف�������س   ،2013
�ل�ساب،  �لأعلى”  “�لزعيم  مقابلة 
�ل��������ذي ي����ت�����ك����اأ ع���ل���ى �ل�������س���د�ق���ة 
�أقيمت  �لتي  �ل��ك���ري��ة   - �ل�سينية 
ب��ال��دم حت��ت ح��ك��م م���او يف �حلرب 
لقد   .)1953-1950( �لك�رية 
�ل�سبي يف  �ل�سيني  �لرئي�س  و�سع 
قمة  �ي  �نعقاد  و��سرتط  �لز�وية، 

ب�قف �ل�ستفز�ز�ت �لن�وية.

مناف�سة بني �سي وترامب
�لأ�سب�ع،  وه��ذ�  �لعجلة..  د�رت     
برفقة  وك������ي������م،  �����س����ي  ت���������س����اف����ح 
زوج����ات����ه����م����ا، �م�������ام �ل����ك����ام����ري�ت، 
�نت�سار  ت���ق���ارب���ه���م���ا.  م�����ؤك����دي����ن 
ل����ل����م����ار�����س����ال �ل���������ذي ت�����رع�����رع يف 
ي�����س��ع مبهارة  و�ل�����ذي  ���س���ي�����س��ر�، 
ع�سية  مناف�سة،  يف  وت��ر�م��ب  ���س��ي 
�لرئي�س  م��ع  �ملخاطر  عالية  قمة 
�آفاق  لأن  �مل�����س��ط��رب.  �لأم��ري��ك��ي 
“بحل�ل  �مل��ت���ق��ع  �لج��ت��م��اع  ه���ذ� 
مع  للت���سل  بكني  دفعت  ماي�” 
ربيبها لتامني ع�دتها �ىل �للعب. 
“تخ�سى �ل�سني �أن يتم عزلها من 
خالل �تفاقية ثنائية بني �ل�ليات 
تق�ل  �ل�سمالية”،  وك�ريا  �ملتحدة 
ب����ي���ن���ت ����س���� ت������ريي، �خل����ب����رية يف 
�ل�سرت�تيجية  �ل��در����س��ات  م��رك��ز 
و�لدولية يف و��سنطن: “�إنها تريد 

�أن تك�ن جزًء من �لعملية«.
�ملفاجئ بقب�ل  ق��ر�ر تر�مب  �ن     
ل��ق��اء م���ع ك��ي��م، �أع�����اد �مل��ن��ب���ذ �إىل 
وحتى  �لدبل�ما�سية،  �للعبة  قلب 

“نزع �ل�سالح �لن�وي”،  �ل�سحرية 
ولكن ب��سع �سروطه. 

�ل���زع���ي���م �لع���ل���ى ح�سب     وق�����ال 
“ميكن  �ل�سينية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة 
�لن�وي  �ل�����س��الح  ن���زع  ق�سية  ح��ل 
�جلن�بية  ك����ري���ا  ����س��ت��ج��اب��ت  �إذ� 
بنية  جله�دنا  �ملتحدة  و�ل���لي��ات 
ح�����س��ن��ة، وب��خ��ل��ق ج���� م���ن �ل�سالم 
و�ل���س��ت��ق��ر�ر م��ع �ت��خ��اذ �إج����ر�ء�ت 
متدرجة ومتز�منة”. �لكرة �ذن يف 
منها  فاملطل�ب  و��سنطن،  مرمى 
ت��ق��دمي ت���ن���ازلت، م��ث��ل �حل���د من 
تدريباتها �لع�سكرية �مل�سرتكة، ويف 
�لنهاية �حلد من وج�دها يف �سبه 
ت�ستجيب  طلبات  وه��ي  �جل��زي��رة، 

مل�سالح بكني �ل�سرت�تيجية.
   وي���ب���دو �ن دون���ال���د ت���ر�م���ب قد 
تغريدتني،  ففي  �ل�سنارة.  علق يف 
م�ؤكد�  ب��الن��ف��ت��اح،  �لرئي�س  رح��ب 
�نه “يتطلع” للقاء �مل�ساغب. لقد 
“�سفقة”  بيع  ماكينة  �إط���الق  مت 
�لناخبني  ب���اجت���اه  “تاريخية” 
ح��ت��ى ق��ب��ل �ن��ع��ق��اد �ل��ق��م��ة. “على 
مدى �سن��ت وحتت �إد�ر�ت عديدة، 
با�ستحالة  ي���ق����ل  �جل���م���ي���ع  ك�����ان 
�ل�����س��الم ون���زع �ل�����س��الح �ل��ن���وي يف 
�لي�م،  �ما  �لك�رية.  �جلزيرة  �سبه 
يق�م  �أن  ج��ي��دة يف  ف��ر���س��ة  ه��ن��اك 
�أون بعمل ما ه� مفيد  كيم ج�نغ 
قال تر�مب  ل�سعبه ولالإن�سانية”، 
�لق�س�س:  رو�ي���ة  ب���د�أت  مبتهجا. 
�مل�����س��ت��ق��رة ع��ل��ى و�سك  �ل��ع��ب��ق��ري��ة 
وب��س  �أوب��ام��ا  ف�سل  حيث  �لنجاح 

وكلينت�ن.
ن��اخ��ب��ي تر�مب  �أن ذ�ك����رة  ي��ب��دو     
ق�سرية. ففي �حلقيقة، يتنزل كيم 
يف نف�س خط �أ�سالفه �لذين �أعلن�� 
�أي�سا عن رغبتهم يف “نزع �لأ�سلحة 
�لن�وية”، ولكن با�سرت�ط تنازلت 
�أمريكية يف �ملجالت �لأمنية. وقد 
�إيل  ج���ن��غ  كيم  ت��ف��او���س  �أن  �سبق 
مع ج�رج دبلي� ب��س على �سفقة 
ن�وية قبل �أن ت�سبح خطاًبا ميًتا، 
�إي��ل �س�نغ  مت��اًم��ا مثل و�ل���ده كيم 

مع بيل كلينت�ن.
�لأم���ري���ك���ي���ني  �ل�����روؤ������س�����اء  �ن      
ي���ت���ن���اوب����ن يف �ل���ب���ي���ت �لأب���ي�������س، 
ب�سيا�ستها،  ك��ي��م  �أ����س���رة  وحت��ت��ف��ظ 
رغم كل �ل�سعاب. �نهم لن يتخل�� 
�أب�����د�ً ع��ن ���س��الح��ه��م �ل���ن����وي، �نه 
يري����دون  �إنهم  �ل�حيدة،  ورقتهم 
�لع����������رت�ف ب���ه���م ك����ق�����ة ن�����وي����ة، 
ي��ق���ل �أب���ر�ه���ام دمن�����ارك، �خلبري 
مركز  يف  �لآ���س��ي���ي��ة  �ل�������س����ؤون  يف 
وي��ل�����س���ن يف و����س��ن��ط��ن. وب���اإع���ادة 
ب��ك��ني، مي�سك كيم  �ل��ع��الق��ات م��ع 
�أ�سالفه،  �سيا�سة  بخيط  جم���دد� 
�لأ�ساتذة يف فن �للعب على �لق�ى 

�لعظمى ل�سمان بقائهم.
عن لوبوان الفرن�سية

رئي�س �ل�زر�ء �لياباين �سينزو �آبي، 
�ل�سق�ر،  مع�سكر  على  �ملح�س�ب 
�لعدو  م����ع  ق���م���ة  ل��ع��ق��د  ي��خ��ط��ط 
�لك�ري �ل�سمايل خ�فا من �ن يتم 

ت�سليله وخد�عه.
ب��ك��ني هي  �إىل  �ل��رح��ل��ة  �أن  ك��م��ا     
“للزعيم  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �����س����روري����ة 
�لب�كر  م���ب���ار�ة  ع�����س��ي��ة  �لأعلى” 

��سرت�تيجية  م��ع��امل  ب���د�أت  لقد     
و��سنطن  ج��ّر  تت�سكل:  �سي   - كيم 
�ل�سالح  ن���زع  ح����ل  م��ف��او���س��ات  يف 
�ل�����ن������وي ع���ل���ى �مل�������دى �ل���ط����ي���ل، 
م�ؤقًتا  �لأق���ل  على  �ستبعد  و�ل��ت��ي 
غي�م �حلرب يف �سمال �سرق �آ�سيا. 
وب��ف�����س��ل �ل���دع���م �ل�����س��ي��ن��ي، يفتح 
�لكلمة  بنطقه  للح��ر  �لباب  كيم 

�سك�ت �سنايدر، �خلبري يف جمل�س 
�ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة، وه��� مركز 

�أبحاث �أمريكي �آخر. 
�ل�����س��ق��ر ج�ن  تعيني  �أدى  وق���د     
�لق�مي  لالأمن  م�ست�سار�  ب�لت�ن 
�لأ�سب�ع �ملا�سي، �إىل زيادة �ملخاوف 
فهذ�  ي��ان��غ.  بي�نغ  يف  �لف�سل  م��ن 
�خل��ب��ري �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي م��ن ��سد 

�ساكن  م���ع  ب��امل��خ��اط��ر  �مل��ح��ف���ف��ة 
�ل�سف�ف  �لأبي�س. فرب�س  �لبيت 
مع �لق�ة �لثانية يف �لعامل، يهدي 
مهيباً  �سخ�سياً  حار�ساً  نف�سه  كيم 
ملنازلة  �ل�ساحة  �إىل  �ل��دخ���ل  قبل 
�لك�ري�ن  ي��ت���ق��ع  “مل  ت���ر�م���ب. 
�ل�سمالي�ن �أن يقبل تر�مب دع�تهم 
بهذه �ل�سرعة، لقد باغتهم، يق�ل 

ويخ�سى �ل�سرت�تيجي�ن �لك�ري�ن 
�لقمة  تتح�ل  �أن  من  �ل�سمالي�ن 
م�سح�بة  ذر�ع،  يّل  ع��م��ل��ي��ة  �ىل 
�لق�ة  م��ن  �للهجة  �سديد  ب��اإن��ذ�ر 
�لع��ظ��م يف �ل��ع��امل. م��ن ه��ن��ا فاإن 
دعم �ل�سني ي�سبح �أكر من مهم 

قبل هذ� �لجتماع �ل�ساخن. 
�أ�سرة كيم حتافظ على م�سارها

ول  �لع�سكرية،  لل�سربة  �مل�ؤيدين 
�سبه  بالدبل�ما�سية لإخالء  ي�ؤمن 
�لأ�سلحة  م��ن  �ل��ك���ري��ة  �جل���زي���رة 

�لن�وية. 
  ويرى يف �لقمة �ملحاولة �لأخرية 
طريق  �لدبل�ما�سية  �أن  لإظ��ه��ار 
�ل��ق���ة وح��ده��ا هي  و�أن  م�����س��دود، 
�لقادرة على �عادة كيم �ىل ر�سده. 

كيم.. ل بد من �ملظلة �ل�سينية مناف�سة بني زعيمي �لعامل

ج�ن ب�لت�ن.. قمة �لفر�سة �لخرية�سينزو �بي .. حتى ل يف�ت �لقطار �ليابان

كيم جونغ اأون على خطى اأ�سالفه:

ك�ريا ال�سمالية: فّن اللعب على اأوتار الكبار...!
قبول ترامب للقاء اأعاد املنبوذ اإىل قلب اللعبة الدبلوما�سية ودفع اليابان اىل اعتماد ذات الطريق

حتول  نقطة  لبكني  زيارته  متثل 
ال�ساللة  وريــث  ا�سرتاتيجية  يف 
االأر�ش على  الوحيدة  ال�سيوعية 
عزلها  يتم  اأن  ال�سني  تخ�سى   
بني  ثنائية  اتفاقية  خــالل  مــن 
الواليات املتحدة وكوريا ال�سمالية

كيم  و���س��ع 
مبهارة �س��ي 
وت���رام���ب 
مناف�س�ة  يف 
ع�������س���ي���ة 
عالية  قم�ة 
امل��خ��اط��ر 

ب�����اإع�����ادة 
مع  العالقات 
بكني ي�ستعيد 
�سيا�سة  كيم 
اأ����س���الف���ه 
ل�������س���م���ان 
ب���ق���ائ���ه���م

حتليل اخباري

زيارة تاريخية قبل قمة ��ستثنائية

مهاجرون اإيراني�ن يدخل�ن اإىل �سربيا ك�سياح  •• بلغراد-اأ ف ب:

قبل �ستة ��سهر فقط، مل يكن �فر�د 
ب�سربيا.  �سمع��  قد  ل�فيمي  عائلة 

لكن ه�ؤلء �لير�نيني ��سبح�� يرون يف هذ� �لبلد �لذي متكن�� من دخ�له 
بدون تاأ�سرية، منفذ� �ىل �لحتاد �لأوروبي.

و�ل�سرة �ملتحدرة من �له��ز )جن�ب غرب( من �لير�نيني �لذين ��سرتو� 
بطاقة �سفر �ىل بلغر�د يف رحلة قان�نية مبا �ن �لبلدين قرر� يف �آب �غ�سط�س 

2017 �عفاء رعاياهما من تاأ�سري�ت �لدخ�ل.
�ل�سياحة.  بهدف  ت��اأت  مل  ��سطنب�ل  ع��رب  م��رت  �لتي  ل�فيمي  ����س��رة  لكن 
�سربيا مرحلة يف طريقهم �ىل �ملانيا حيث تاأمل عاملة �لتنظيف وزوجها 

�لذي ي�سلح �ل�سيار�ت مع ولديهما يف �ل11 و�ل17 بدء حياة جديدة.
وو�سل ح��ىل �سبعة �آلف �ير�ين �ىل بلغر�د منذ حترير تاأ�سري�ت �لدخ�ل. 

بارك” �ملحلية مل�ساعدة �ملهاجرين يف 
تاتال�فيت�س  �ستيفن  ويق�ل  �سربيا. 
ه�������ؤلء  �ن  بارك”  “�ينف�  م�����ن 
حترير  ي�ستغل�ن  �ل��ذي��ن  �ملهاجرين 
ملي�لهم  �و  �سيا�سية  لأ�سباب  م�سطهدين  يك�ن�ن  ما  “غالبا  �لتاأ�سري�ت 
�جلن�سية �و ديانتهم«.  وي�سيف “خططهم كا�سرة ل�فيمي كانت م���سلة 
رح��ل��ت��ه��م«. م��ع �ن ت��دف��ق ه����ؤلء �لإي��ر�ن��ي��ني ل ي��ق��ارن بعب�ر م��ئ��ات �آلف 
�ملهاجرين عرب �سربيا يف 2015 و2016 بد�أت هذه �لظاهرة تثري قلق 

�حلك�مات �لغربية.
وقال وزير �لتجارة �ل�سربي ر��سم ليايت�س �ن بالده مهتمة بتط�ير قطاعها 

�ل�سياحي �لذي “يفتح �ملجال �مام رجال �لعمال«.
و�كد �أن �سربيا و�ير�ن حتاولن وقف ��ستغالل عملية حترير �لتاأ�سري�ت. 

ولهذه �لغاية يجب ت�سديد �ملر�قبة يف طهر�ن.

تايالند ترفع حظر العمل ال�سيا�سي يف ي�ني� 
 •• بانكوك-اأ ف ب:

�أعلنت �ملجم�عة �لع�سكرية �حلاكمة �م�س �ن حظر �لعمل �ل�سيا�سي �سريفع 
يف حزير�ن ي�ني� يف تايالند حيث فر�ست قي�د� �سارمة جد� منذ �نقالبها 

قبل �ربع �سن��ت، لكنها وعدت باإجر�ء �نتخابات مطلع 2019.
ومنذ 1 �أيار ماي� 2014 منعت �لتجمعات لأكر من خم�سة ��سخا�س، ما 
مينع �لأح��ز�ب من �لعمل ب�سكل طبيعي. وحتى خالل �حلملة لال�ستفتاء 

ح�ل �لد�ست�ر يف 2016، منع �لع�سكري�ن �لقيام باأي حملة.
لكن قبل ��سهر من �لنتخابات، تتز�يد �ل�سغ�ط على �ملجم�عة �حلاكمة.

و�أو�سح �لناطق با�سم وز�رة �لدفاع ك�نغ�سيب تانرت�فاني�س ل�كالة فر�ن�س 
�سي�سمح لالأحز�ب  وه��ذ�  ي�ني�  رفع �حلظر يف حزير�ن  �ملقرر  “من  بر�س 

�جليدة بال�ستعد�د«.

وتعترب �جلمعيات �ن بني ه�ؤلء �ملئات هم مهاجرون يحاول�ن �ل��س�ل �ىل 
�لحتاد �لأوروبي. وبح�سب بلغر�د طلب 485 منهم �للج�ء يف �سربيا لكن 

معظمهم ين�ي م���سلة طريقهم.
نن�ي  نكن  “مل  بر�س  فر�ن�س  ل�كالة  عاما(   40( ل�فيمي  �سهال  وقالت 
�ملرور عرب بلغر�د. ت�جهنا �ىل تركيا ونقلنا �ملهرب �ىل هنا. هذه �ول مرة 

ن�سمع فيها ببلغر�د. كنا نرغب يف �ملرور عرب �يطاليا«.
تق�ل �نها دفعت 22 �لف ي�رو للرحلة مع ��سرتها من مدينتها خ�ز�ستان 

حيث غالبية �ل�سكان من �لعرب، حتى �ملانيا.
�لذي  �ملهرب  بانتظار  و�سقق  ��ستقبال  مر�كز  يف  �سهرين  �ل�سرة  و�قامت 
�ختفى منذ �ربعة ��سهر. وباتت �ل�سرة تتلقى م�ساعدة من منظمة “�نف� 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :  278616  بتاريخ :  2017/08/23
با�س��م : كية بي ��س لتجارة �مل��د �لغذ�ئية )�س ذ م م(                                              

وعن��نه : �س ب 127819 دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنب و�ل�ساي و�لكاكاو و�ل�سكر و�لأرز و�لتابي�كا و�ل�ساغ� و�لنب �ل�سناعي، �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سن�عة 
من �حلب�ب و�خلبز و�لفطائر و�حلل�يات و�حلل�يات �ملثلجة، ع�سل �لنحل و�لع�سل �لأ�س�د، �خلمرية و<رور 

�خلبازة، �مللح و�خلردل و�خلل، �لبهار�ت و�لت��بل، �لثلج.
�ل��ق�عة بالفئة   : 30

بد�خلها  ومكت�ب  وردة  �سكل  على  ر�سم  منها  �لأ�س�د يخرج  بالل�ن  د�ئ��رة  عبارة عن  : هي  �لعالمة   و�سف 
NEHAAR بطريقة مبتكرة  كلمة  �لأ�س�د وحتتها مكت�ب  وبالل�ن  �لالتينية  باللغة   KPS �لأح��رف 

وباللغة �لالتينية وبالل�ن �لأ�س�د وحتتها مكت�ب كلمة نهار باللغة �لعربية وبالل�ن �لأ�س�د.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :  278611  بتاريخ :  2017/08/23
با�س��م : كية بي ��س لتجارة �مل��د �لغذ�ئية )�س ذ م م(                                              

وعن��نه : �س ب 127819 دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وجمففة  حمف�ظة  وخ�����س��رو�ت  ف����ك��ه  �للحم،  خال�سات  و�ل�سيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل���م  و�لأ���س��م��اك  �للح�م 
تالزي�ت  �لألبان/  ومنتجات  و�للنب  �لبي�س  بال�سكر،  مطب�خة  وف��كه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطه�ة، 

و�لده�ن �ملعدة لالأكل
�ل��ق�عة بالفئة   : 29

بد�خلها  ومكت�ب  وردة  �سكل  على  ر�سم  منها  �لأ�س�د يخرج  بالل�ن  د�ئ��رة  عبارة عن  : هي  �لعالمة   و�سف 
NEHAAR بطريقة مبتكرة  كلمة  �لأ�س�د وحتتها مكت�ب  وبالل�ن  �لالتينية  باللغة   KPS �لأح��رف 

وباللغة �لالتينية وبالل�ن �لأ�س�د وحتتها مكت�ب كلمة نهار باللغة �لعربية وبالل�ن �لأ�س�د
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :271678بتاريخ :  2017/04/17
با�س��م : ري� للتجارة )�س ذ م م(

وعن��نه : �س ب 51274، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س، م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل  �لأقم�سة وم��د  م�ستح�سر�ت تبيي�س 
وجلي وك�سط، �ساب�ن، عط�ر وزي�ت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل، غ�س�ل )ل��سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان

�ل��ق�عة بالفئة   : 3
و�سف �لعالمة    :  هي عبارة عن كلمة Beauty Willow مكت�بة باللغة �لالتينية وبالل�ن �لأ�س�د.

�ل�س��رت�طات   : دون �سرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288
يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :274546بتاريخ :  2017/06/6
با�س��م : �أجاي �ند�سرتيز

وعن��نه : 2/1، �سارع كايل بر��ساد ت�ساكر�ب�رتي، باجباز�ر، كلكتا � 700003، غرب بنجال، �لهند 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�ل��ق�عة بالفئة   : 25

و�سف �لعالمة    :  هي هي عبارة عن كلمة Candy مكت�ب حتتها كلمة  Baby  بطريقة مبتكرة وباللغة 
�لالتينية وبالل�ن �لأ�س�د 

�ل�س��رت�طات   : دون �سرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :    277405بتاريخ :  2017/08/1
با�س��م : جمم�عة �سركات �ل�سفري                                               

وعن��نه : �س ب 22320، �ل�سارقة، �أ ع م 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�ل��ق�عة بالفئة   : 25

و�سف �لعالمة    :  هي عبارة عن  �حلرفني �لبجدين RB مكت�ب بطريقة مبتكالرة و باللغة �لالتينة 
بالل�ن �لبي�س و �ل�س�د و علي �جلانب �لمين ي�جد رجل يحمل ع�ساة �جل�لف و حتتها مكت�ب عبارة

�ل�س�. وبالل�ن     Roberto Ballmore
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288
يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :    274353بتاريخ :  2017/06/04
با�س��م : جمم�عة �سركات �ل�سفري

وعن��نه : �س ب 22320، �ل�سارقة، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جلب جمم�عة من �ملنتجات وبالتحديد حقائب �ليد، �ملحافظ، حقائب �لأور�ق، �لأحزمة، �جل��رب، 
جميع �ملنتجات �جللدية وغري �جللدية و�مل�ستلزمات ومنتجات �لعناية بالأقد�م وذلك لتمكني �لزبائن من 

معاينتها و�سر�ءها عند �حلاجة.
�ل��ق�عة بالفئة   : 35

و�سف �لعالمة:  هي عبارة عن �سكل م�ستطيل بالل�ن �لأ�س�د مكت�ب بد�خله عبارة SHOES4US باللغة 
�لالتينية وبالل�ن �لأبي�س.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :278099بتاريخ :  2017/08/14
با�س��م : �س�ب وورث �س�برماركت )�س ذ م م(

وعن��نه : �س ب 241818، دبي، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

جتميع جمم�عة من �ملنتجات لتمكني �لزبائن من ��ستعر��سها و�سر�ءها ب�سه�لة من حمالت �ل�س�برماركت، 
جمم�عات �ملخازن، متاجر �لأق�سام، حمالت �لت�س�ق و�ملعار�س

�ل��ق�عة بالفئة   :35
و�سف �لعالمة    :  هي عبارة عن  مربعني متد�خلني و�حد �إىل �ليمني بالل�ن �لأخ�سر و�لآخر �ىل �لي�سار 

بالل�ن �لأزرق وبينهما مربع بالل�ن �لأزرف �لغامق وله �إطار بالل�ن �لأبي�س.
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288
يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :    276802بتاريخ :  2017/07/19
با�س��م : تذكار مل��د �لبناء )�سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة(

وعن��نه : �س ب : 41376 ، دبي  ، �أ ع م 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�ل��ق�عة بالفئة   : 25

و�سف �لعالمة:  هي عبارة عن كلمة )MILLER( مكت�بة باللغة �لالتينية وبالل�ن �لأ�س�د
�ل�س��رت�طات   : دون �سرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288
يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :    277108بتاريخ :  2017/07/26
با�س��م : ملك �لأحذية للتجارة

وعن��نه : �س ب 30937، �ل�سارقة، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�ل��ق�عة بالفئة   : 25

�لأ�س�د  �لالتينية وبالل�ن  باللغة  OLYMPIKUS مكت�بة  :  هي عبارة عن كلمة  �لعالمة     و�سف 
وي�جد ف�قها �سعار على �سكل نظار�ت بالل�ن �لأ�س�د.

�ل�س��رت�طات   : دون �سرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288
يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملحامي : عبا�س �حل��ى

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�مل�دعة حتت رقم :    276827بتاريخ :  2017/07/20
با�س��م : ملك �لأحذية للتجارة

وعن��نه : �س ب 30937، �ل�سارقة، �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�ل��ق�عة بالفئة   : 25

و�سف �لعالمة    :  عبارة عن كلمة Opananken  مكت�بة باللغة �لالتينية وبالل�ن �لأ�س�د وي�جد على 
جانبها �لأي�سر ر�سم وه� عبارة عن خطني متعرجني بالل�ن �لأ�س�د

�ل�س��رت�طات   : دون �سرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتجارة ، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذ� �لإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �ملالك : �ل�سيد/ ت�سات�جن لياجن
 BECKON : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�مل�دعة بالرقم : 278179  بتاريخ : 2017/08/15
با�سم: �ل�سيد/ ت�سات�جن لياجن

وعن��نة :�س.ب: 14825- دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة

و�لطهي  �لبخار  وت�ليد  و�لتدفئة  ل��الن��ارة  �جهزة   11: بالفئة  �ل��قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل��ك 
و�لتربيد و�لتجفيف و�لته�ية وت�ريد �ملياه و�لغر��س �ل�سحية.

ه�  كما  مبتكر  وبت�سميم  �ل�س�د  بالل�ن  مميزة  لتينية  باأحرف   BECKON �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
م��سح بال�سكل
�ل�سرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  31  مار�س 2018 العدد 12288
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عربي ودويل

بدء حملة النتخابات الرئا�سية املك�سيكية 

فرار 20 �سجينا من مركز لل�سرطة يف فنزويال 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

فر ع�سرون �سجينا من مركز لل�سرطة يف مدينة مار�كاي ب�سمال فنزويال بعدما ��ست�ل�� على �أ�سلحة نارية ودر�جة 
نارية لق��ت �لمن، كما �علن رئي�س �ملركز لإذ�عة حملية. وياأتي هذ� �حلادث غد�ة و�حد من ��س��أ ح��دث �لع�سيان 
يف تاريخ فنزويال، قتل فيه 68 �سخ�سا يف �سجن مبركز �ل�سرطة �لرئي�سي يف فالن�سيا. وقال قائد مركز �ل�سرطة 
دونان ك�ندي لإذ�عة حملية �ن �ل�سجناء �لذين فرو� يف مار�كاي كان�� بانتظار قر�ر يحدد ما �ذ� كان يجب نقلهم 
�ىل �سجن. و��ساف �نهم ��ست�ل�� على ثالث قطع ��سلحة ودر�جة نارية لل�سرطة، م�ؤكد� �ن هذ� �ل�سجن مل يكن 

مكتظا.

حزبه  تر�سيح  لك�سب  �لق�ة  و��ستخد�م  �لف�ساد  �تهامات  من 
له. ويناف�سه على �ملرتبة �لثانية وزير �ملالية �ل�سابق خ��سيه 
�حلزب  من  �لقريب  �ملحرتم  �لتكن�قر�طي  ميادي  �نط�ني� 
�لث�ري �مل�ؤ�س�ساتي �حلاكم )ميني(. هيمن هذ� �حلزب لفرتة 
�سعبيته  وتر�جعت  �ملك�سيكية  �ل�سيا�سية  �حلياة  على  ط�يلة 
�ىل درج���ة �ن���ه ����س��ط��ر يف م��ا ي��ع��د ���س��اب��ق��ة، لخ��ت��ي��ار مر�سح 
�مل�ستقلة  �ملر�سحة  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملرتبة  ويف  �سف�فه.  خ���ارج  م��ن 
و�لتي  كالديرون  �ل�سابق  �لرئي�س  زوج��ة  ز�ف���ال،  مارغاريتا 
�نايا  �لعمل �لق�مي بعد خالف حاد مع  �ن�سحبت من حزب 
يعتزم  ول  ��س��ته.  من  مهمة  �سريحة  �ن��ت��ز�ع  من  ومتكنت 
�ملر�سح�ن �إطالق حمالت �ساخبة �جلمعة ويخطط�ن لأول 
جتمعاتهم �لكربى �لحد �مل�سادف عيد �لف�سح �لذي يحمل 
رمزية كبرية يف �لدولة �لكاث�ليكية. وياأمل كل �ملر�سحني يف 
دورة  �سيء ممكن يف  تعزز زخمهم. وكل  جذب ح�س�د كبرية 
�لأوف��ر حظا بح�سب  “�مل�”  �لت�س�يت �ل��حدة، لكن يبدو 

�ملحلل �ل�سيا�سي �ملك�سيكي خ��سيه �نط�ني� كري�سب�.

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

�لرئا�سية  �لنتخابات  حملة  �ملك�سيك  يف  �م�س  ر�سميا  ب��د�أت 
�لأوفر  �ملر�سح  يِعد  و�لتي  ي�لي�  مت���ز  من  �لأول  يف  �ملقررة 
�وبر�دور  ل�بيز  مان�يل  �ندري�س  �لي�ساري  فيها  للف�ز  حظا 
عاما   64 �لعمر  م��ن  �لبالغ  و�مل��ر���س��ح  �مل��ا���س��ي.  م��ع  بقطيعة 
و�مللقب بامل� يتقدم بفارق كبري على �لرئي�س �نريكي بينيا 
وحرب  ف�ساد  ف�سائح  و���س��ط  �سعبيته  تر�جعت  �ل���ذي  نييت� 
ميئ��س منها على ما يبدو على كارتيالت �ملخدر�ت و�رتفاع 
م��ع��دلت ج��ر�ئ��م �ل��ق��ت��ل. وه����ذه ث��ال��ث م���رة ي��رت���س��ح ل�بيز 
لالنتخابات  �ل��ن��اري��ة  �خل��ط��ب  �ساحب  �ل��ي�����س��اري  �وب�����ر�دور، 
فيليبي  �م���ام  �سئيل  ب��ف��ارق  خ�سر   2006 ففي  �لرئا�سية. 
ويتناف�س  �ملحافظ.  �لق�مي  �لعمل  حزب  مر�سح  كالديرون 
فاملر�سح  �لثانية.  �ملرتبة  على  مفت�حة  معركة  يف  مر�سحان 
ريكاردو �نايا )38 عاما( من حزب �لعمل �لق�مي �ملحافظ 
بالعديد  ت�سررت  �س�رته  لكن  �لتجديد،  يج�سد  �ن  يحاول 

�لربملانيني  م����ن  �ل���ع���دي���د  ب�������اأن 
�جلمه�ريني �أيدو� حظر �لأ�سلحة 
1994 يف قان�ن  �لهج�مية عام 
�نتهت مدته عام 2004، م�سيفا 
�أن نرى  �ل��ي���م  �ل������رد  “من غ��ري 
بالأحرى  ك��م  جمه�ريا،  برملانيا 
هذ�  مثل  يدعم  جمه�ريا  رئي�سا 
دون ذلك  ي��ح���ل  وم���ا  �حل���ظ���ر«. 
�ل�سديد  �ل���س��ت��ق��ط��اب  ح����ال  ه���� 
�ل�سائد بني �حلزبني �لكبريين يف 
كل  �أ�سبح  وقد  �ملتحدة،  �ل�ليات 
منهما متم�سكا ب�سدة مب��قفه ل 

يحيد عنها.
لكن دونالد تر�مب قد مييل �أكر 
يف  للدمي�قر�طيني  �ليد  مد  �إىل 
�لك�نغر�س  على  �سيطرتهم  ح��ال 
ب��ع��د �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة يف 

ت�سرين �لثاين ن�فمرب �ملقبل.

�لنار يف مدر�سة باركالند  �إطالق 
يف �سباط فرب�ير �ملا�سي.

�لرئي�س  وق���ع   ،1986 �ل��ع��ام  يف 
قان�نا  ريغان  رون��ال��د  �جلمه�ري 
ملي�ن   2،7 �أو��������س�������اع  ي���������س����رع 
قان�ين.  غ���ري  و���س��ع  يف  م��ه��اج��ر 
�لرئي�س  �أ�����س����در   ،1996 ويف 
كلينت�ن  ب���ي���ل  �ل����دمي�����ق����ر�ط����ي 
���س��روط �حل�س�ل  ي�����س��دد  ق��ان���ن��ا 

على م�ساعد�ت �جتماعية.
ويف كل من �حلالتني، حتتم على 
مع  ت����ف��ق  �إىل  �لت��سل  �لرئي�س 
�لطرف  م��ن  �لك�نغر�س  �أع�����س��اء 
�لآخر، فتفاهم ريغان مع ك�نغر�س 
دمي���ق��ر�ط��ي يف ج���زء م��ن��ه، فيما 
غالبية  م����ع  ك���ل���ي���ن���ت����ن  ت���ف���اه���م 
ه�د�ك  ج�ن  ذكر  كما  جمه�رية. 
و��سنطن  يف  بروكينغز  معهد  من 

وجنحت  �لنارية”  ل��الأ���س��ل��ح��ة 
لالأ�سط�رة  رك����ي����زة  ج��ع��ل��ه��ا  يف 
�ل�طنية، جتمع ما بني �ل�سانعني 
و�لربملانيني و�ل�سيادين وغريهم 

من ه��ة �لأ�سلحة و�لرماية.
ولفتت �خلبري �إىل �أن �لربملانيني 
�إىل  �أي�����س��ا  ينتم�ن  �جل��م��ه���ري��ني 
هذه �لثقافة ويتمنع�ن عن �إعادة 
�أن  ول� جزئيا خ�سية  فيها  �لنظر 

يعزل�� �أنف�سهم عن �ملجم�عة.
�ملعار�س  �ملع�سكر  ف��اإن  �ملقابل،  يف 
لالأ�سلحة �لنارية تاأخر يف ترتيب 
حا�سدة.  حركة  لت�سكيل  �أو�ساعه 
 1999 ك���ل���م��ب��اي��ن  ف��م��ج��زرت��ا 
2012 �أدت���ا �إىل  و���س��ان��دي ه���ك 
ق���ي���ام ت��ن��ظ��ي��م��ات ن���ا����س���ط���ة، لكن 
حركة  حجم  تتخذ  مل  �لتحركات 
عملية  بعد  �إل  مت�ساعدة  �سعبية 

ت�ؤثر على خيار�تهم مثل مز�جهم 
و�لأحد�ث  حتديد�  �لي�م  ذلك  يف 
�جل����اري����ة. وه�����ذ� م���ا ي��ف�����س��ر على 
من  �ل���ع���دي���د  �أن  ك���ي���ف  �لأرج��������ح 
لرت�مب  �مل���ؤي��دي��ن  �لأم��ريك��ي��ني 
ل ي�����س��دق���ن��ه ح��ني ي��ن��ف��ي �سحة 
بالعالقات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ف�����س��ائ��ح 
غري  �ل���زو�ج،  خ��ارج  �إليه  �ملن�س�بة 
�لق�سايا  ه��ذه  ي��ع��ت��ربون  �أن��ه��م ل 
تاأييدهم  ���س��ح��ب  ح��د  �إىل  م��ه��م��ة 
له. يف ما يتعلق بق�سية �لأ�سلحة 
�ل�طنية  �جلمعية  ف��اإن  �لفردية، 
ت��ل��ع��ب دور� حم���ري��ا يف  ل��ل��ب��ن��ادق 

ت�سعيد نربة �ل�سجال.
نيك�ل فيكت�ر  و�أو�سحت جينيفر 
للبنادق  �ل���ط��ن��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  �أن 
�سغط،  جم��م���ع��ة  جم���رد  لي�ست 
حقيقية  ثقافة  “�أن�ساأت  ه��ي  ب��ل 

منف��س  �ل���دي���ن  حم���ي  �لأع����م����ال 
م��ن ب��ل��دة م�����س��ر�ب��ا م��ع �ل��ن��ظ��ام كي 
مما  �لقت�������ال،  عن  �لبلدة  يحي�������د 
�س����������طر  من  �لأ�س���������د  جي�س  مكن 

�لغ�طة �إىل ن�سفني.
�أه������ايل ح��ر���س��ت��ا �لتي   ث���م ه���ن���اك 
�أحر�ر  حركة  عليها  ت�سيطر  كانت 
ق���ي�������ادة دينية  ت��ت��ب��ع  �ل���ت���ي  �ل�������س���ام 
مقاتليها  من  ج��زء�ً  لكن  مت�سددة. 
ك���ي ل  �إىل �حل���رك���ة  ي��ن�����س��م����  مل 

يتعر�س�� لالأذى. 
حر�ستا  فتيان  من  �لكثري  وينتمي 
�إىل �سبكة من �ملهربني �لذين �سبق 
�أنهم  على  �أنف�سهم  �س�ق��  �أن  لهم 
�ل�س�ري �حلر  من مقاتلي �جلي�س 
و�جلهاديني  �ملتدينني  و�ل�س�فيني 
�ملت�سددين. و�أر�د ه�ؤلء عقد �سفقة 

مع �لنظام.

وحم�رية،  وك��ف��رب��ط��ن��ا  م�����س��ر�ب��ا 
�ل�سد  ب�س�ر  ح�س�د  ل���ح��ت  حيث 

وبالإعالم �ل�س�رية. 
وكان �ل�سكان حمبطني من ف�سائل 
و�حلكم  بال�ستغالل  �ملتهمة  �لث��ر 
�ل����س���ت���ب���د�دي، ل��ك��ن ه���ذ� ح���دث ل 
�سابق له. ومع �أن هذه �لحتجاجات 
فاإن  �لكامري�ت،  �أم��ام  مدبرة  كانت 
باإظهار  مهتمني  ك��ان����  �ملحتجني 
�أن �مل��لني ي�سعرون �لآن مبا يكفي 
من �لأمان للخروج من خمابئهم. 
�لع�سائر مع  �سي�خ  وق��د مت جتنيد 
�ملدنيني  ينا�سدو�  كي  �لهج�م  ب��دء 
و�مل���ق���ات���ل���ني �ل����ذي����ن ي��ن��ت��م���ن �إىل 

مناطقهم، كي يتخل�� عن �لث��ر. 

 �سطر الغوطة ن�سفني
و�����س���ت���غ���ل �ل����ن����ظ����ام ت�����ع�����اون رج���ل 

مناف�سه  وحكم  �ملنطقة.  يف  �لأك��رب 
فيلق �لرحمن �إىل جانب جهاديني 
م��ت��ف��رق��ني ���س����ح��ي دم�����س��ق �لتي 
بينما  دم�������س���ق،  ج���ن����ب  �إىل  مت��ت��د 
ت�سيطر  �ل�سام  �أح���ر�ر  حركة  كانت 
على حر�ستا وهي مدينة �أ�سغر من 

دوما. 

احتجاجات مدبرة
��ستفاد من  �لأ�سد  �أن  و�أو�سح لند 
ه���ذه �لن��ق�����س��ام��ات. وع��ن��دم��ا �سنت 
فاإنها  ف��رب�ي��ر  يف  هج�مها  ق����ت��ه 
ذهبت مبا�سرة �إىل �لأن�سجة �للينة 
بني خط�ط �لث��ر، لتق�سم �لغ�طة 
�ل�سرقية �إىل ثالثة �أجز�ء �سغرية. 
ويف منت�سف �لهج�م، بد�أت و�سائل 
�لإعالم �مل��لية للنظام ببث مقاطع 
فيدي� لالحتجاجات يف بلد�ت مثل 

�لق�ة  �إىل  منه  كبري  ج��زء  يف  يع�د 
�لقا�سي  �حل�����س��ار  و�إىل  �ملت�ح�سة 
لكن  �أع�������م،  خم�سة  ��ستمر  �ل���ذي 
دور�ً  �أي�����س��اً  لعبت  �أخ���رى  تكتيكات 
�مل��ل�ن  �لقادة  ��ستغل  لقد  مهماً. 
�لجتماعية  �ل������رو�ب������ط  ب�����ذك�����اء 
و�لق��ت�����س��ادي��ة �ل��ت��ي ت��رب��ط دم�سق 
كان��  بينما  �ل�����س��رق��ي��ة،  و�ل��غ���ط��ة 
�ملعار�سة-  تق�سيم  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل���ن 
وه�����ي ل��ي�����س��ت م��ه��م��ة ���س��ع��ب��ة. �إن 
معقدة،  �ل�سرقية  �لغ�طة  �سيا�سات 
�لرئي�سية  �مل�سلحة  �جلماعات  فيما 
بع�سها  ب���خ���ن���اق  مت�������س���ك  ك����ان����ت 
تتقاتل  د�ئم، وكانت  ب�سكل  �لبع�س 
�لتهريب. وقبل  �أرب��اح  �قت�سام  على 
ع���ان���ى �جليب  �حل�������ايل،  �ل���ه���ج����م 
�ل�سمال  ف��اإىل  ثالثي.  �نق�سام  من 
�ملدينة  �لإ���س��الم دوم��ا،  حكم جي�س 

ل��ب��ن��اء �جل�����د�ر ع��ل��ى �حل�����دود مع 
ت�سريع  ي������دون  وه����م  �مل��ك�����س��ي��ك. 
ميلك�ن  ل  �لذين  �ل�سبان  �أو�ساع 
يطالب�ن  لكنهم  قان�نية،  �أور�ق���ا 
ب��ت��خ��ف��ي�����س ع������دد �مل���ه���اج���ري���ن. 
�لدمي�قر�طيني  م��ن  ك��ل  ي���ؤك��د 
�أنهم  جهتهم  م��ن  و�جل��م��ه���ري��ني 
مي���ث���ل����ن �ل���غ���ال���ب���ي���ة، وي����ج����دون 
�إىل  �لت��سل  يف  �سع�بة  بالتايل 
ت�س�ية ب�ساأن قان�ن ي�فق بني كل 
بع�س  يف  �ملتعار�سة  �ملطالب  هذه 

�لأحيان.
�لأ�سلحة  �إىل  ب���ال���ن�������س���ب���ة  �أم�������ا 
ب���امل���ئ���ة من   97 ف������اإن  �ل����ن����اري����ة، 
تدقيقا  ي�����ؤي����دون  �لأم���ريك���ي���ني 
ق��ب��ل بيع  �ل�������س�����ب���ق  �إل���ز�م���ي���ا يف 
ك�سف  م��ا  وف���ق  ���س��الح،  قطعة  �أي 
����س��ت��ط��الع ل���ل���ر�أي �أج������ر�ه معهد 
�لن�سبة ترت�جع  لكن  ك�ينيبياك. 
ب�����س��ك��ل م��ت��ب��اي��ن ب��ح�����س��ب خمتلف 
�مل��ط��روح��ة، فتتدنى  �لق��رت�ح��ات 
لفر�س  �مل�ؤيدين  من   83% �إىل 
�سر�ء قطعة  �نتظار ما بني  مهلة 
 67% و�إىل  وت�سلمها،  �ل�����س��الح 
�لأ�سلحة  حل��ظ��ر  �مل����ؤي���دي���ن  م���ن 
�لهج�مية. وبالتايل، فاإن �أع�ساء 
�لك�نغر�س ي�سطدم�ن هنا �أي�سا 

بعقبة يف وجه �إ�سالح �لق��نني.
�أن  يعني  ل  �ق���رت�ح  على  �مل��فقة 
معيار�  منه  �سيجعل�ن  �لناخبني 

ح�سريا ملنح �أ�س��تهم.
وق����ال����ت �أ�����س����ت����اذة �ل�������س���ي���ا����س���ة يف 
م��اي�����س���ن جينيفر  ج��ام��ع��ة ج����ن 
�إن  بر�س  لفر�ن�س  فيكت�ر  نيك�ل 
�لثغر�ت  كثرية  �آلية  “�لنتخابات 
�ملنتخبني”.  �مل��ن��دوب��ني  ملحا�سبة 
فعندما تطرح عليهم عدة �أ�سئلة، 
�س�ى  �أم��ام��ه��م  يك�ن  ل  م��ا  غالبا 
بينهما،  م��ن  ل��الخ��ت��ي��ار  �إج��اب��ت��ني 
�أخ����رى قد  �ع��ت��ب��ار�ت  ف�سال ع��ن 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لنظام  ي�ستعيد  �ل����ذي  �ل���ق��ت  يف 
�لغ�طة  ج���ي���ب  ع���ل���ى  �ل�������س���ي���ط���رة 
دم�سق،  ق��رب  �ل��ث����ر  م��ن  �ل�سرقية 
ب����ات����ت ه������ذه �ل���������س�����رة م���األ����ف���ة: 
�لركام  ف�ق  ترتفع  �لدخان  �أعمدة 
طلباً  ي��ف��رون  �ليائ�س�ن  و�مل��دن��ي���ن 
�لباحث  يق�ل  ذل��ك،  وم��ع  للنجاة. 
جملة  يف  م����ق����ال  يف  لن������د  �آرون 
�لعنف  �إن  ب�لي�سي”  “ف�رين 
�نت�سار  ور�ء  �لكاملة  �لق�سة  لي�س 
�أهمية  عنه  يقل  ل  �إذ  �لأ�سد،  ب�سار 
و�ملحادثات  �ل���د�خ���ل���ي،  �ل��ت��ن��اف�����س 
�ل�������س���ري���ة، و�ل����ع����الق����ات ع����رب خط 
�جل��ب��ه��ة �ل���ت���ي ���س��ك��ل��ت ع��ل��ى مدى 
�ل�����س���ري بطريقة  �ل���ن���ز�ع  ���س��ن����ت 
�خلارجية،  �لأط���ر�ف  تالحظها  ل 
�أجل  م��ن  �ل�����س���ري���ن  يكافح  و�إمن���ا 

�تباعها. 

معركة وح�سية
�لغ�طة  م���ع���رك���ة  �إن  لن�����د  وق������ال 
وح�سية.  ك��ان��ت  �لأخ���رية  �ل�سرقية 
وق�����د مت ت�����س��ري��د �أك������ر م����ن 95 
�ألف، ومن �ملت�قع حدوث �ملزيد يف 
�سايدر  لر��سيل  �ملقبلة، وفقاً  �لأيام 
�لرنوجي  �مل��ج��ل�����س  يف  �مل�����س��ت�����س��ارة 
عمان  ي���ت���خ���ذ  �ل��������ذي  ل����الج����ئ����ني 
م��ق��ر�ً ل���ه. وت��ت��ه��م ج��م��اع��ات حق�ق 
لالأ�سد  �لتابع  �سالح �جل�  �لإن�سان 

با�ستهد�ف �ملدنيني و�مل�ست�سفيات. 
�ألفي  �مل��ع��ار���س��ة  �سلطات  و�أح�����س��ت 
�لقتال.  �سهر من  م��دى  قتيل على 
وم����ع ذل����ك وب��ح��ج��م �أق������ل، ق�سف 
�لث��ر مناطق مدنية يف دم�سق، مما 
ت�سبب مبقتل 35 �س�رياً يف �س�ق. 

تق�سيم املعار�سة
�لنظام  �نت�سار  �أن  �إىل  لن��د  ولفت 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لأمريكيني  من  غالبية  كانت  �إن 
ت����ط����ال����ب ب���ت�������س���دي���د �ل����ق������ن����ني 
�لنارية،  �لأ���س��ل��ح��ة  ح���ي���ازة  ح����ل 
مكت�ف  �لك�نغر�س  يبقى  فلماذ� 

�لأيدي؟
��ستنكار  ت���ث���ري  م����ف����ارق����ة  �إن����ه����ا 
حليازة  �مل���ع���ار����س���ني  �ل��ن��ا���س��ط��ني 
يتهم�ن  �لذين  �لنارية،  �لأ�سلحة 
بالت�ساهل  �مل��ن��ت��خ��ب��ني  مم��ث��ل��ي��ه��م 
و�لنفاق، غري �أنها ل تقت�سر على 
�لأ�سلحة �لنارية، بل هي متجذرة 
ب����ل ح���ت���ى ق�������رون من  يف ع����ق�����د 
�ل�ليات  يف  �ل�سيا�سية  �ملمار�سات 

�ملتحدة.
يف ظ���ل ن���ظ���ام ت��ق��ط��ي��ع �ل���دو�ئ���ر 
يف  جمل�سني  وب���ج���د  �لنتخابية 
�ل�زن،  يف  مت�ساويني  �لك�نغر�س 
مر�آة  �لك�نغر�س  �عتبار  ميكن  ل 
فعلية لل�سعب �لأمريكي. فغالبية 
من �لأ�س��ت ل تنعك�س بال�سرورة 
ي�سح  م��ا  وه���ذ�  ب��رمل��ان��ي��ة.  غالبية 
�أكر �أي�سا بالن�سبة للرئي�س �لذي 

ينتخب بالقرت�ع غري �ملبا�سر.
�ل�سيا�سية  �ل��ع��ل���م  �أ���س��ت��اذ  �أو���س��ح 
غريغ�ري  ك���ل���م��ب��ي��ا  ج��ام��ع��ة  يف 
�أن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل���ك��ال��ة  و�ورو 
نظاما  �بتكرو�  �مل�ؤ�س�سني  “�لآباء 
يح�ل دون �لتغيري�ت �ملفاجئة يف 
�ل�سيا�سة على ه�ى نزو�ت �ل�سعب 
و�أه��ئه. لكن كل ذلك لك كلفة: 
من �ل�سعب تغيري �ل�سيا�سة حتى 

عندما يك�ن �لطلب ق�يا«.
ثمة عدة غالبيات لكل من �مل�سائل 

�ملطروحة.
�ل���ه���ج���رة، ف���اإن  �أخ���ذن���ا م���ث���ال  �إن 
����س��ت��ط��الع��ات �ل�������ر�أي ت��ظ��ه��ر �أن 
“�سمان  ي�����ؤي����دون  �لأم���ريك���ي���ني 
معار�س�ن  لكنهم  �حلدود”  �أم��ن 

اإقالة وزير الداخلية 
ورئي�ض الأمن يف ك��س�ف�

•• بري�صتينا-رويرتز:

�أقال رئي�س وزر�ء ك��س�ف� ر�م��س هار�ديناي �م�س وزير �لد�خلية ورئي�س 
جهاز �لأمن �لد�خلي بعد �عتقال وترحيل �ستة �أتر�ك �إىل بلدهم.

وكان رئي�س �ل�زر�ء قال �إن �أحد� مل يطلعه على عملية ترحيل �ل�ستة �لذين 
�عتقل�� يف ك��س�ف� ل�سلتهم مبد�ر�س مت�لها حركة رجل �لدين فتح �هلل 

ك�لن �لتي تتهمها �أنقرة بتدبري حماولة �لنقالب عام 2016.
ت�ساريح  �إب��ط��ال  م��ن  بكاملها،  �لعملية  “نفذت  بيان  يف  ه��ار�دي��ن��اي  وق��ال 
ك��س�ف�  �أر��سي  �لعاجل من  وترحيلهم  و�عتقالهم  �ل�ستة  �لأت��ر�ك  �إقامة 

وت�سليمهم �سر� �إىل تركيا، دون علمي و�إذين«.
فالم�ر  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل���زي��ر  بديلني  تعيني  �سيجري  متى  بعد  يت�سح  ومل 

�سيفاي ورئي�س جهاز �لأمن دريت�ن جا�سي.
وك��ان��ت ح��رك��ة ك���ل��ن ت��دي��ر م��د�ر���س يف 160 دول���ة م��ن �أف��غ��ان�����س��ت��ان �إىل 
حلفائها  على  تركيا  �سغطت  �لن��ق��الب  حماولة  ومنذ  �ملتحدة.  �ل���لي��ات 

لإغالق �مل�ؤ�س�سات �لتي تديرها �حلركة.
لتخاذ  �ملا�سية  �لأ�سابيع  يف  تركيا  من  كبري  ل�سغط  ك��س�ف�  وتعر�ست 

�إجر�ء �سد �ملد�ر�س �لتي مت�لها حركة ك�لن.
وقالت �أنقرة �إن �ل�ستة �لذين �عتقل�� يف ك��س�ف� م�س�ؤول�ن عن ��ستقطاب 
على  باأنهم  متهمني  �أ�سخا�س  وم�ساعدة  ك�لن  ل�سبكة  لالن�سمام  عنا�سر 
ف�سل  �سملت  �أم��ن��ي��ة  قمع  حملة  خ��الل  تركيا  ل��ي��غ��ادرو�  بال�سبكة  ���س��الت 

ع�سر�ت �لآلف من وظائفهم �أو �سجنهم ب�سبب �سلتهم بك�لن.
وتتهم تركيا ك�لن، رجل �لدين �ملقيم يف �ل�ليات �ملتحدة، بتدبري حماولة 
�لنقالب �لتي حدثت ي�م 15 ي�لي� مت�ز 2016، و�أعلنت حركته منظمة 

�إرهابية. وينفي ك�لن �أي عالقة له مبحاولة �لنقالب.

مقتل 20 مهاجرا ب�رميا 
بحادث يف تايالند 

 •• بانكوك-اأ ف ب:

قتل ع�سرون عامال ب�رميا ليل �م�س �جلمعة عندما ��ستعلت �حلافلة �لتي 
كان�� على متنها يف باك�ك، كما قالت وز�رة �لد�خلية �لتايالندية.

�ن  �ل���ز�رة ل�كالة فر�ن�س بر�س  �مل�س�ؤول يف  �ساب�س�نغ�س�ك  ب���لو�ت  وقال 
“�حل�سيلة ��سبحت 20 قتيال وثالثة جرحى«. ومل تكن �أ�سباب �حلريق 

�لذي �ندلع خالل �سري �حلافلة، و��سحة �جلمعة.
ت��اك ب�سمال غ��رب تايالند يف منطقة غري بعيدة  ووق��ع �حل��ادث يف �قليم 
�لرخي�سة  �لعاملة  لليد  ت�سكل م�سدر� مهما  �لتي  ب�رما  �حل��دود مع  عن 

يف تايالند.
�ألف �سخ�س يف ح��دث طرق يف تايالند. وتفيد   24 وكل �سنة يقتل نح� 
در��سة ملنظمة �ل�سحة �لعاملية يف 2015 �ن تايالند تاأتي يف �ملرتبة �لثانية 

بعد ليبيا، يف عدد �ل�فيات باملقارنة مع عدد �ل�سكان.  

ملاذا يبقى الكونغر�ش مكتوف االأيدي؟

�سرخ بني الأمريكيني وال�سا�سة ح�ل الأ�سلحة والهجرة 

جي�ش النظام من �سطر املدينة اإىل ن�سفني 

فّرق ت�سد.. الأ�سد يطّبق جمددًا ا�سرتاتيجيته يف الغ�طة

طالبان تتجه اإىل »فراه« بعد �سغط الق�ات الأفغانية 
•• ل�صكركاه-رويرتز:

خالل �لأ�سب�ع �ملا�سي �أ�سقطت �لق��ت �جل�ية �لأفغانية �أول �ساروخ م�جه 
�إقليم فر�ه بغرب �لبالد �لذي �سهد  بالليزر على جممع حلركة طالبان يف 

تز�يد حدة �لقتال منذ بد�ية �لعام.
على  �ل�س�ء  و�سلطت  �جل�ية  للق��ت  بالن�سبة  مهما  تط�ر�  �ل�سربة  كانت 
تنامي �أهمية �لإقليم �لذي ظهر فيه مئات من مقاتلي حركة طالبان منذ 
�إقليم  يف  عملياتها  �ملتحدة  �ل�ليات  من  �ملدع�مة  �لأفغانية  �لق��ت  كثفت 

هلمند �ملجاور.
�ل�سهر �لأخ���ري وج��ه مقاتل� ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ع��دة ���س��رب��ات لق��ت  وخ���الل 
�حلك�مة. ويق�ل م�س�ؤول�ن يف �ملنطقة �إن �حلركة تلقت م�ساعدة من �إير�ن 

قتل  �لأخ���رية  �لأ�سابيع  �أح��د  ويف  �لإقليم.  مع  ط�يلة  ح��دود�  تقت�سم  �لتي 
180 من �أفر�د �جلي�س و�ل�سرطة و�أ�سيب �ملئات ح�سبما �أفاد م�س�ؤول �أمني 
كبري طلب عدم ن�سر ��سمه. و�أ�ساف �مل�س�ؤول �أن عدد �لقتلى من ق��ت �لأمن 

يف �لإقليم قد ي�سل �إىل 250 �أ�سب�عيا.
و��ستقال حاكم �لإقليم من من�سبه يف يناير كان�ن �لثاين و�ألقى بالل�م على 

�لتدخل �ل�سيا�سي بينما قال مدني�ن �إن �ل��سع �زد�د �س�ء�.
�ل�سبب ور�ء  “ل نعرف  ف��ر�ه  وق��ال عبد �هلل وه��� �ساحب متجر يف مدينة 
�ملدينة  �سكان  و�إن  �لنا�س مذع�رون  �إن  �لق�ل  �أ�ستطيع  لكن  �لعنف  ت�سعيد 
ويق�ل عبد �هلل �إنه يجد  مل ينعم�� بن�م هادئ منذ �سه�ر ب�سبب �لقتال”. 

�سع�بة �لآن يف دفع �إيجار متجره.
و�أ�ساف “هناك كثريون يف �ل��سع نف�سه. �آلف �ل�سبان عاطل�ن عن �لعمل 

بحثا عن  �إي��ر�ن  �إىل  �حل��دود  �أو عب�ر  �إم��ا لالن�سمام لطالبان  وي�سطرون 
حك�مة  ت��جه  �أك��رب  حتديات  على  �ل�س�ء  �مل�سكلة  وت�سلط  �لعي�س«.  لقمة 
كاب�ل وحلفاءها �لأمريكيني �لذين �أعلن�� �لعام �ملا�سي ��سرت�تيجية لإجبار 
طالبان على �جلل��س �إىل مائدة �ملفاو�سات من خالل مزيج من �ل�سربات 

�جل�ية وزيادة �مل�ساعد�ت للق��ت �لأفغانية.
)ماي��ند  ��سم  حتمل  جديدة  عملية  �ل�سهر  ه��ذ�  �لأفغانية  �لق��ت  وب��د�أت 
م�ست�سارين  م��ن  ومب�ساعدة  �لأمريكية  �جل���ي��ة  �ل��ق����ت  م��ن  بدعم   ،)12
�أمريكيني، ل�ستهد�ف طالبان يف منطقتي مارجاه وناد علي يف �إقليم هلمند 

وهما ب�ؤرتان �ساخنتان.
ومع ت�ساعد وترية �لعمليات يف هلمند �أقر م�س�ؤول�ن غربي�ن باأن �ل�سغط 

�أجرب �ملت�سددين على �لت�جه �إىل فر�ه.
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/15  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- ف�ك�س فالي� ملقاولت �لبناء - �س ذ م م   جمه�ل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد ن�يد خان حممد ماجن�ر 
علم خان -  قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10064( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. وعليه  ر�س�م خلزينة  بال�سافة �ىل مبلغ 925 درهم  �ملحكمة. 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/378  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- ��سامة لتجارة �خل�سار و�لف��كه - �س ذ م م   جمه�ل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد �ملهدي فايز حبيب �جلندي   
�ملبلغ  �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدع�ى  قد 
�ملنفذ به وق��دره )17248( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س���م  دره���م   1420 مبلغ  �ىل  بال�سافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/647  تنفيذ عمايل 
�ملعلقة   جمه�ل حمل  �ل�سبعة لال�سقف  �لل�����ن  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد ها�سم عبد�لعزيز �سيد   قد �أقام 
عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )20896( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة 
�ىل مبلغ 1683 درهم ر�س�م خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/954  تنفيذ عمايل 
�ليا�سني بي�تي �سبا   جمه�ل حمل �لقامة  �ىل �ملنفذ �سده/1- عبري 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �سل�ى بنت علي �لعزري   قد �أقام عليك �لدع�ى 
�لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )34985( 
بال�سافة �ىل مبلغ 2700  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�س�م  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/266  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �باريل - �س ذ م م    جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن 
�أق��ام عليك �لدع�ى �لتنفيذية  �ن���ر خان -  قد  طالب �لتنفيذ/ �جمد 
�ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7051( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة �ىل مبلغ 962 درهم ر�س�م 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/305   تنفيذ جتاري  
2-�لني  م  م  ذ  ���س   - للتجارة  ع��ب��د�هلل جمعة  ���س��ده��ا/1- عي�سى  �ملنفذ  �ىل 
�ساماكا ليل ج�رج جيفارغن ج�رج  جمه�يل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
عبد�هلل   / وميثله  ح  م  م   - �لتجارية  �لتدفئة  حلل�ل  لودي�سيا  �لتنفيذ/ 
�لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�س�يدي  عبد�هلل  عبد�ل�هاب  علي 
�ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )537149( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1059   تنفيذ جتاري  
جرج�مة   عبد�ملجيد  2-ع���ب���د�هلل  �ل�����س��ام   ل��ي��ايل  مطعم  ����س���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
جمه�يل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة �لإم��ار�ت لتجارة �مل���سي 
و�للح�م ومنتجاتها - ذ م م وميثله/ح�سني علي عبد�لرحمن ل�تاه -  قد �أقام 
�ملبلغ  بدفع  بالت�سامن   و�ل��ز�م��ك��م  �ع��اله  �مل��ذك���رة  �لتنفيذية  �ل��دع���ى  عليك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه  �ملنفذ به وق��دره )75044( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2690  عمايل جزئي             

�ي�����س��ت ل��ال���س��ت�����س��ار�ت - ���س ذ م م   �����س �ي م��ي��دل  �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- �ي  �ىل 
جمه�ل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ف��ار���س ع��ارف �سليم �ل�سمادي - قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم������س���ع��ه��ا  �ل���دع����ى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
)372139 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( و�لر�س�م و�مل�ساريف ورقم 
�خلمي�س   ي���م  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB180562971AE(ل�سك�ى�
لذ� فاأنت مكلف   Ch1.A.2   مل��فق 2018/4/19  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة�
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�س�ر 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/451  عمايل جزئي             

م  جمه�ل  م  ذ  �س   - للمقاولت  �لعاملية  ماكفادن  عليه/1- جمم�عة  �ملدعى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي/ن�ر ديل حممد عبد�لغف�ر -  قد �أقام عليك �لدع�ى 
وم��س�عها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9329 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ 
  )MB990911742AE( و�لر�س�م و�مل�ساريف  رقم �ل�سك�ى )2000 درهم(
وحددت لها جل�سة ي�م �لثالثاء �مل��فق 2018/4/10  �ل�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة   
Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/321   تنفيذ مدين  
�سرد�ر ح�سني  �ل���دردري 2-رح��م��ان كل  زي��د علي  �ملنفذ �سدهم/1-  �ىل 
3-عبادة �سخر ق�سا�س  جمه�يل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
بالل �حمد وميثله / حمده ح�سني �حمد جا�سم مكي - قد �أقام عليك 
�لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )183686(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/223   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1- م�نت�س�ري �لدولية للتدريب  جمه�ل حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة تط�ير جممع دبي لال�سثمار 
- ذ م م  قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك 
�ىل طالب  دره���م   )5600239.63( وق����دره  ب��ه  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/330  تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1- قدير ح�سني �سبري ح�سني 2-حممد �جاز عبد�هلل لالعمال 
�لفنية - �س  ذ م م  جمه�يل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �سريف ح�سني 
ب�سفته من ورثة �ملت�يف �سميم ح�سني �سريف ح�سني وميثله / �بر�هيم ح�سن 
و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك���رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد   - �مل��ال  �إبر�هيم 
بالت�سامن بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )191571( درهم كلن علي ح�سب ن�سيبة 
�ل�سرعي وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ملذك�ر  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3565  تنفيذ عمايل 
�ر�بي�سك للمقاولت - �س ذ م م   جمه�ل  �ىل �ملنفذ ���س��ده/1- م���درن 
حممد  �بر�هيم  حممد  �بر�هيم  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ع���اله و�لز�مك  �مل��ذك���رة  �لتنفيذية  �ل��دع���ى  �أق���ام عليك  ق��د  زي����ادة   
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. وعليه  ر�س�م خلزينة  بال�سافة �ىل مبلغ 870 درهم  �ملحكمة. 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/2072   

�ملنذر : �ل�س�يب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه /1- خمزن �مني �لع��سي - �س ذ م م 

2- �ي�ب حممد �مني �وزي حق    
�ملتاأخر�ت �لغري مدف�عة بح�سب عقد  �ليه ب�سد�د قيمة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�نتهي بتاريخ  ��ستحقاق حيث �ن عقد �ليجار  �ليجار ل�ج�د فرتة بدون 
2018/2/28 وجدد من تلقاء نف�سه ملدة جديدة بدون �سد�د ومبهلة مدتها 
)30( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �لخالء وت�سليمنا �ملاأج�ر وذلك 

ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/327  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/هيتارت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
بنك �ب�ظبي �لتجاري )فرع( وميثله:من�س�ر عبد�هلل حممد �حمد �لزرع�ين قد �أقام 
�ملدعي  للبنك  ت���ؤدي��ا  ب��ان  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  وم��س�عها  �ل��دع���ى  عليك 
�سن�يا  ب��قع %12  �لقان�نية  �لفائدة  �ىل  بال�سافة  درهم  مبلغ وقدره )185.668.59( 
من تاريخ قيد �لدع�ى وحتى متام �ل�سد�د و�لر�س�م و�مل�ساريف و�لتعاب.وحددت لها 
جل�سة ي�م �لربعاء �مل��فق:2018/4/4 �ل�ساعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/364  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- نات�س�ر�ل قاردن للمقاولت �س.ذ.م.م جمه�ل حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/فينيك�س ك�نكريت برودكت�س فرع من و�يف �ل�سناعية �س.ذ.م.م وميثله:روكز 
ج�رج حبيقه قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �لز�م �ملدعي عليها بان تدفع للمدعية 
ت�سري من  �سن�يا  ب��قع %12  �لقان�نية  �لفائدة  وق��دره )13910.40( درهم مع  مبلغا 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة ي�م �لثالثاء �مل��فق  2018/4/3 
�أو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر  بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/2074   

�ملنذر : �ل�س�يب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / 1-  فاطمة عي�سى لتجارة �مل��د �لغذ�ئية 

2- حممد ن�ر �عظم ن�ر عامل 
�ملتاأخر�ت �لغري مدف�عة بح�سب عقد  �ليه ب�سد�د قيمة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بتاريخ   �ليجار  �سيك  رج���ع  ب�سبب  ��ستحقاق  ب��دون  فرتة  ل�ج�د  �ليجار 
و�ل  �لع���الن  ه��ذ�  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ي�ما   )30( مدتها  ومبهلة   2018/3/4
�لخالء وت�سليمنا �ملاأج�ر وذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/2071   

�ملنذر : �ل�س�يب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / 1- جلف لين �لتجارية - �س ذ م م 

�لغري مدف�عة بح�سب  �ملتاأخر�ت  ب�سد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
عقد �ليجار ل�ج�د فرتة بدون ��ستحقاق حيث �ن عقد �ليجار �نتهي 
�سد�د  بدون  ملدة جديدة  نف�سه  تلقاء  بتاريخ 2017/12/31 وجدد من 
ومبهلة مدتها )30( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لع��الن و�ل �لخالء 
ل��دى مركز ف�س  �ملتبعة  �لج����ر�ء�ت  وذل��ك ح�سب  �مل��اأج���ر  وت�سليمنا 

�ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/460  جتاري جزئي              

�ل�سعار   ف���ؤ�د  �ل�سعار للديك�ر - �س ذ م م  2-��سامة  �أ�سامة  �ىل �ملدعي عليه / 1- 
م وميثله  ع  �إ   - �نرتنا�سي�نال   �يرلينك  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  جمه�يل حمل 
/ مارون وديع مطر -  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س���م  دره���م(   91.912( وق���دره  مببلغ  عليهما  
و�لفائدة  12% من تاريخ  رفع �لدع�ى وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة ي�م 
�لربعاء  �مل��فق  2018/4/18   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�س�ر 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/527  مدين  جزئي              

ل��ل��م��ز�د�ت �لعلنية - ���س ذ م م  جم��ه���ل حمل  �مل��دع��ي عليه / 1-�لحت����اد  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ ن�ر حممد �حمد  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها 
مطالبة �ملدعي عليه بنقل ملكية �ل�سيارة من ن�ع ت�ي�تا كامري رقم �ل�سا�سي 
�لثنني   ي���م  جل�سة  لها  وح���ددت  دره����م.     15750 مبلغ  قيمتها  ب��رد  �و   6753
�مل��فق  2018/4/9   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�س�ر 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/138  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه /1- خمبز �لعايل - ذ م م   جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن 
�أق��ام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م  ب��رود� - قد  �ملدعي/ بنك 
و�مل�ساريف  و�لر�س�م  دره��م(   5865314.87( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي 
�لتام.   �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�ل��ف��ائ��دة   �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
9.30 �س  �ل�ساعة    2018/4/22 �مل����ف��ق   �لح���د   ي���م  لها جل�سة  وح���ددت 
�أو من ميثلك قان�نيا  فاأنت مكلف باحل�س�ر  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل )علما باأنه مت ت�سحيح �سكل �لدع�ى( 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/408  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- ك�لم� لتيل حممد علي  جمه�ل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ فا�ست �ستي لتاأجري �ل�سيار�ت - �س ذ م م   قد �أقام عليك 
�لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )11440 
درهم( و�لر�س�م و�مل�ساريف.   وحددت لها جل�سة ي�م �لثالثاء  �مل��فق  
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة    2018/4/3
باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/662  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد حمرو�س حممد حمرو�س �بر�هيم -  جمه�ل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ فر�ز حممد خان   قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )34150 درهم( و�لر�س�م و�مل�ساريف 
و�لفائدة   9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة ي�م 
لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة   2018/4/5 �مل��فق  �خلمي�س  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/553  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- �باكا�س �لعاملية لالعمال �لفنية - �س ذ م م   جمه�ل حمل 
�لقامة مبا �أن �ملدعي/�سرتاج خان خ�ر�سيد - قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18600 درهم( وتذكرة ع�ده مببلغ )2000 
  )MB991050490AE/2018( و�لر�س�م و�مل�ساريف  رقم �ل�سك�ى )درهم
وحددت لها جل�سة ي�م �لثالثاء  �مل��فق 2018/4/10   �ل�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت   31   مارس    2018  م   -   العـدد  12288  
Saturday   31   March   2018  -  Issue No   12288

15

املال والأعمال
»اأب� غزالة للملكية الفكرية« تفتتح املكتب الثاين لها يف كندا

•• اأوتاوا– الفجر:

�فتتحت �سركة �أب� غز�لة للملكية �لفكرية ) �أجيب( مكتب 
�رتباط جديد لها يف مدينة �أوتاو�، ليك�ن �ملكتب �لثاين لها 

يف كند� �إىل جانب مكتب م�نرتيال. 
خدماتها  �إي�����س��ال  �إىل  �ملكتب  �إن�����س��اء  م��ن  �ل�سركة  وت��ه��دف 
�إىل خمتلف عمالئها، حيث تنتهج �ل�سركة �سيا�سة �لت��سع 
خمتلف  �إىل  لل��س�ل  �ل��ع��امل  دول  جميع  يف  كما  ك��ن��د�،  يف 
�لفكرية  �مللكية  �إىل حماية حق�ق  ي�سع�ن  �لذين  عمالئها 
�خلا�سة.  وميثل مكتب �لرتباط �جلديد يف �أوتاو� �جل�سر 
�ل���ذي ي��رب��ط ب��ني �ل��ع��م��الء �لكنديني و�أج��ي��ب، م��ن خالل 

و�ل��ت��ي تغطي ت�سجيالت  �أج��ي��ب  �ل��رتوي��ج جلميع خ��دم��ات 
�لعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع و�لت�ساميم وحق�ق 
�إىل �لتجديد وكل ما ه�  �مل�ؤلف و�أ�سماء �ملجال، بالإ�سافة 
و�ل�سطب.   و�لع���رت�����س  �ل��ت��ع��دي  �أع��م��ال  مبتابعة  متعلق 
�ل�سركة يف كند� من خالل  �ملكتب بخدمة عمالء  و�سيق�م 
وتقدمي  ب��ه��م،  �خل��ا���س��ة  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ل��ك��ي��ة  �إد�رة حم��اف��ظ 
�مللكية  �سجالت  لإد�رة  �ل�سبل  �أف�����س��ل  ح���ل  �ل���س��ت�����س��ار�ت 
�أب�  ط��الل  �لدكت�ر  �سعادة  ق��ال  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه  �لفكرية. 
غز�لة: “�إن �فتتاح مكتب �رتباط جديد لأجيب يف مدينة 
�أوتاو� �ساهد �آخر على ت��سع وجناح �ل�سركة يف جميع �أنحاء 
م�سيفا “�إن �فتتاح �ملكتب ياأتي مل��كبة �حتياجات  �لعامل”، 

�ملتز�يدة  �أع��د�ده��م  ��ستيعاب  �أج��ل  ومن  �ملتز�يدة،  عمالئنا 
ي�ماً بعد ي�م يف �أمريكا �ل�سمالية و�أمريكا �جلن�بية، نظر�ً 
خلدمات �ل�سركة عالية �مل�ست�ى و�لتي تقدم يف خمتلف دول 

�لعامل.«
ي�سار �إىل �أن مكتب �لرتباط �لتابع ل�سركة �أب� غز�لة للملكية 
مكاتب  باقي  م�سرية  �سيكمل  �أوت��او�  يف  “�أجيب”  �لفكرية 
جمم�عة طالل �أب� غز�لة يف تقدمي جميع �خلدمات �ملهنية 
و��ست�سار�ت  �لقت�سادية،  و�ل�ست�سار�ت  �لإد�رة،  جم��ال  يف 
�لتعليم، و�لدر��سات �لقت�سادية و�ل�سرت�تيجية، و�لتدريب 
�ملهني و�لتقني، و�خلدمات �ل�ست�سارية يف جمال �لأعمال، 

بالإ�سافة �إىل خدمات �لرتجمة.

اليابان تريد جتنب اتفاق جتارة حرة مع اأمريكا 

يوفر املجل�ش فر�سة لعر�ش ابتكاراتهن اأمام امل�ستثمرين

»�سيدات اأعمال ال�سارقة« يرعى م�ساريع نا�سئة ل� 4 من ع�س�اته يف »�ستيب 2018«

اإ�سراب م�ظفي »ايرفران�ض« 
ي�ؤدي اإىل اإلغاء ربع رحالتها 

•• باري�س-اأ ف ب:

�إ�سر�با �م�س للمرة  �لفرن�سية للطري�ن  “�يرفر�ن�س”  بد�أ م�ظف� �سركة 
�لر�بعة خالل �سهر ما �دى �ىل �لغاء ربع رحالت �ل�سركة، وذلك يف �سل�سلة 

من �لإ�سر�بات �لتي تزيد �ل�سغ�ط على �لرئي�س �ميان�يل ماكرون.
ك��م��ا ي��ع��ت��زم �مل��ح��ام���ن �لإ����س���ر�ب يف جميع �أن��ح��اء �ل��ب��الد �ح��ت��ج��اج��اً على 
بينما  فرن�سا،  يف  �ملحاكم  نظام  مركزية  من  تزيد  �نها  يق�ل�ن  �إ�سالحات 
�ل�سكك  خ��ط���ط  ت�سغل  �ل��ت��ي  �ف”  �سي  �ن  “��س  �سركة  م�ظف�  �سيبد�أ 

�حلديدية �سل�سلة من �ل�سر�بات على مدى ثالثة ��سهر �لأ�سب�ع �ملقبل.
ومن �ملقرر �ن ي�سرب عمال �لنظافة عن �لعمل �بتد�ء من 3 ني�سان �بريل 
�ل�سغ�ط  يزيد  ما  وه�  �لقمامة،  جلمع  وطنية  خدمة  باإن�ساء  للمطالبة 
�سلفه  �سابت عهد  �إ�سر�بات جماعية  �لن  �لذي جتنب حتى  ماكرون  على 

فر�ن�س�� ه�لند.

 •• طوكيو-رويرتز:

قال وزير �ملالية �لياباين تارو �آ�س� �م�س �إن �ليابان يجب �أن تتجنب �لدخ�ل 
يف �تفاق جتارة حرة مع �ل�ليات �ملتحدة لت�سحيح �ختاللت جتارية.

�لرئي�س  �إد�رة  فر�س  �ل�سهر مع  هذ�  �ملخاوف من حرب جتارية  وتز�يدت 
�لأمريكي دونالد تر�مب ر�س�ما جمركية على و�رد�ت �ل�سلب و�لأل�مني�م 
�إىل  وك�سفها عن خطط لفر�س ر�س�م جمركية على و�رد�ت ت�سل قيمتها 

60 مليار دولر من �ل�سني.
�لتجارية  ب�ساأن �سياغة �ملحادثات  �ملتحدة على خالف  و�ليابان و�ل�ليات 

�مل�ستقبلية، مع رف�س ط�كي� دع��ت �أمريكية للدخ�ل يف مفاو�سات ب�ساأن 
�تفاق جتارة حرة ثنائي قد يجرب �ليابان على فتح �أ�س��قها �لزر�عية �لتي 

حتميها بق�ة.
�إن  �آ�س� �لذي يق�د وفد ط�كي� يف �حل����ر �لقت�سادي مع و��سنطن  وقال 

�ليابان ت�ؤيد �جتاها عامليا يروج لأطر عمل �لتجارة متعددة �لأطر�ف.
�لآونة  يف  �لت�قيع  �إن  �ل����زر�ء  ملجل�س  �جتماع  بعد  لل�سحفيني  �آ�س�  وق��ال 
�لأخرية على �تفاق �ل�سر�كة عرب �ملحيط �لهادي للتجارة �حلرة تط�ر مهم 

حتى بدون م�ساركة �ل�ليات �ملتحدة.
و�أ�ساف �آ�س� “نريد جتنب �لدخ�ل يف �تفاق ثنائي” مع �ل�ليات �ملتحدة 

مقابل �إعفاء�ت من �لر�س�م �جلمركية على �ل�سلب و�لأل�مني�م.
�ل��ر���س���م �جلمركية  �إع���ف���اء�ت م��ن  �ل��ي��اب��ان ���س���ب �حل�����س���ل على  وت�سعى 
�لأمريكية على و�رد�ت �ل�سلب و�لأل�مني�م لكنها �أحرزت جناحا حمدود�.

تتم  �أن  يجب  �لأمريكي  �لتجاري  �لعجز  �أن  تعتقد  �ليابان  �إن  �آ�س�  وق��ال 
معاجلته من قبل �ل�سركاء �لتجاريني �لعامليني ككل، ولي�س فقط عرب �أطر 

عمل ثنائية.
�تفاق جتاري  �ملتحدة مع ك�ريا �جلن�بية على مر�جعة  �ل�ليات  و�تفقت 
لأغر��س  عملتها  خف�س  ع��ن  �س�ل  يثني  جانبي  �ت��ف��اق  م��ع  �لبلدين  ب��ني 

تناف�سية ومينح �متياز�ت ل�سركات �ل�سيار�ت و�لأدوية �لأمريكية.

•• بريوت-اأ ف ب:

�أق������ر ل���ب���ن���ان ع���ل���ى ع���ج���ل ل���ي���ل �م�س 
2018، مع  �ل��ع��ام  م�����زن���ة  �جل��م��ع��ة 
عجز يقدر ب�4،8 مليار دولر، م�ستبقاً 
بذلك م�عد �نعقاد م�ؤمتر دعم دويل 
ت��ن��ظ��م��ه ب��اري�����س �لأ����س���ب����ع �مل��ق��ب��ل، يف 
�لقت�سادي  �ل��سع  لنعا�س  حماولة 
و�مل������ايل �مل���ت���ده����ر. وج������اءت �مل�����زن���ة 
�حلالية �أكر تق�سفاً و�إن ب�سكل ب�سيط 
مقارنة مع م��زنة �لعام �ملا�سي �لتي 
ت�قعت عجز�ً بقيمة 5 مليار�ت دولر، 
ق��ي��ا���س��ي��اً. وبلغت  م��ا �سكل رق��م��اً  وه���� 
قيمة �لعجز يف �مل�س�دة �لأوىل مل�سروع 
�مل�����زن���ة �حل��ال��ي��ة ع��ن��د �ق���رت�ح���ه من 
�أن  قبل  دولر،  مليار   6،7 �حلك�مة 
تخف�سه وحتيله �ىل �لربملان بال�سيغة 
�لتي مت �قر�رها. وياأتي �قر�ر �مل��زنة 

�ل�����س��ن����ت �ل��ث��الث �لأخ����رية �ىل 1،1 
�لدويل،  �لنقد  �سندوق  وفق  �ملئة،  يف 
بعدما �سجل ن�سبة 9 يف �ملئة يف �لعام 
�ىل  �ل���ع���ام  �ل���دي���ن  و�رت���ف���ع   .2010
�لجمايل  �ل��ن��اجت  م��ن  �مل��ئ��ة  150 يف 
�مل��ح��ل��ي، وه����� ث��ال��ث �أع���ل���ى م��ع��دل يف 
�ل��ع��امل بعد �ل��ي��اب��ان و�ل��ي���ن��ان. ومنذ 
من  ل��ب��ن��ان  ����س��ت��ف��اد   ،2000 �ل���ع���ام 
دولية نظمتها  دع��م  م���ؤمت��ر�ت  ثالثة 
 ”2 “باري�س  م���ؤمت��ر�  �أب��رزه��ا  فرن�سا 
يف   ”3 و”باري�س   2002 �ل��ع��ام  يف 
على  ل��ب��ن��ان  وح�����س��ل   .2007 �ل��ع��ام 
ج����زء م���ن �لل���ت���ز�م���ات �مل���ال���ي���ة �لتي 
وعدت بها �جلهات �ملانحة، بعد ف�سله 
بني�ية  ����س��الح��ات  وحتقيق  تبني  يف 
ت��ع��ه��د ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وي��ج��م��ع �خل����رب�ء 
�لقت�سادي�ن على ك�نها ممر�ً �لز�مياً 

لدفع �لقت�ساد �للبناين.

�أبريل،  ني�سان  من  �ل�ساد�س  يف  يعقد 
ي��ح�����س��ره مم��ث��ل���ن ع���ن �ل��ع��دي��د من 
�لدول �لعربية و�لأوروبية، �إ�سافة �ىل 

م�ؤ�س�سات مالية �قليمية ودولية.
مرحلة  يف  يح�سل  �أن  ل��ب��ن��ان  وي��اأم��ل 
�أوىل وفق ما قال ندمي �ملال �مل�ست�سار 
�سعد  �حل��ك���م��ة  لرئي�س  �لق��ت�����س��ادي 
دعم  على  ب��ر���س،  لفر�ن�س  �حل��ري��ري 
مليار�ت  و�سبعة  �ستة  “بني  ي����رت�وح 
�ئتمان  خ���ط����ط  ���س��ك��ل  ع���ل���ى  دولر 
وه��ب��ات م��ن �ج��م��ايل ع�����س��رة مليار�ت 
�لأوىل م��ن خطة  �مل��رح��ل��ة  م��ق��ررة يف 
�لعام  منذ  لبنان  و�سهد  �ل�ستثمار«. 
�ل��سع  يف  تدريجياً  ت��ده���ر�ً   2011
�ل�سيا�سي  �لنق�سام  جر�ء  �لقت�سادي 
ح�����ل م��ل��ف��ات د�خ��ل��ي��ة وع��ل��ى خلفية 

�لنز�ع يف �س�ريا �ملجاورة.
و�رت����ف����ع م���ع���دل �ل��ن��م��� �ل������س��ط��ي يف 

ت�قف  بعد  �لت��يل  على  �لثاين  للعام 
مل   ،2005 �ل����ع����ام  م���ن���ذ  ل�������س���ن�����ت 
جر�ء  م����زن��ة  �أي  خاللها  لبنان  يقر 
و�ل�سلل  �ملتالحقة  �ل�سيا�سية  �لأزم��ات 
يف �مل�ؤ�س�سات �لد�ست�رية. وبعد ت�س�ية 
�ىل  ع��ام  م��ن  �أك��ر  قبل  �أدت  �سيا�سية 
وت�سكيل  للجمه�رية  رئي�س  �نتخاب 
لبنان  ي���ع���ت���زم  �حل���ال���ي���ة،  �حل���ك����م���ة 
�ل�ساد�س  يف  برملانية  �نتخابات  �إج��ر�ء 
ت�سريع  وي��اأت��ي  �ملقبل.  ماي�  �أي���ار  م��ن 
�قر�ر م��زنة هذ� �لعام بالإ�سافة �ىل 
بال�ستثمار  مرتبطة  �أخ���رى  ق����ن��ني 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، يف �ط����ار خطة  يف 
�سبط  على  تن�س  �ساملة  �قت�سادية 
 23 و��ستثمار  �لعامة  �ملالية  �أو���س��اع 
على  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
�أن تقدم  12 عاماً. ومن �ملقرر  مدى 
�لذي  �سيدر  م�ؤمتر  �ىل  �خلطة  ه��ذه 

�ل�سارقة،  �أعمال  �أع�ساء جمل�س �سيد�ت  �مل�ساركات،  وت�سم قائمة ر�ئد�ت �لأعمال 
كاًل من: �لدكت�رة مرمي عبد�هلل كتيت، من �لإم��ار�ت، مدير �سركة “�لرويحة” 
مبجال  �ملتخ�س�سة  �لأع���م���ال  ور�ئ����دة  و�ل�����س��ح��ة،  �ل��رف��اه  مبنتجات  �ملتخ�س�سة 
“�أبريل_ك�ليك�سن_�لإمار�ت«  �لنا�سئة  �ل�سركة  مديرة  جابر،  خ�لة  �لأزي���اء، 
�سركة  مديرة  م�سر،  من  رم�سان،  و�سارة   ،)april_collection_uae(
متخ�س�سة  �فرت��سية  �أكادميية  �أول   ،)PharmaVgate( “فارمافيغيت« 
�سركة  م��دي��رة  ه����زمي،  ح��ن��ني  �لأردن،  وم���ن  وت��دري��ب��ه��م،  �ل�����س��ي��دلن��ي��ني  بتعليم 
�سديقة  حرفية  �أعمال  باإنتاج  �ملتخ�س�سة   ،)JuxtaPiece( “جاك�ستابي�س« 

للبيئة، وت�فر من�سة عرب �لإنرتنت للمنتجات �لفنية.
للدفع  �ل�سارقة  �أع��م��ال  �سيد�ت  جمل�س  ه��دف   ،2002 ع��ام  م�س��ره  م��ن  �ب��ت��د�ًء 
ب�سيد�ت �لأعمال لالندماج يف �لقت�ساد �لعاملي، ودعم �لناجت �لقت�سادي للدولة 

و�لتنمية �لجتماعية يف �إمارة �ل�سارقة.
تقدمي  خ��الل  �لأه���د�ف من  ه��ذه  لتحقيق  �ل�سارقة  �أعمال  �سيد�ت  يعمل جمل�س 
جمم�عة متن�عة من �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتي تت�سمن م�ؤمتر�ت، ندو�ت وور�س 
�إمارة �ل�سارقة.  �أو �مل�ستقبليني يف  �أ�سحاب �مل�ساريع �حلاليني  عمل وبح�ث تدعم 
و�مل�ؤ�س�سات �خلا�سة يف  و�ملنظمات  �سر�كات مع �جلهات �حلك�مية  �ملجل�س  ويقيم 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها.

حيث يقع �لختيار على عدد من �ل�سركات لعر�س �أعمالها �أمام كبار �مل�ستثمرين 
و�ملتخ�س�سني.

وتتك�ن �مل�سابقة من مرحلتني رئي�ستني، ت�سمل �ملرحلة �لأوىل 30 �سركة نا�سئة، 
حيث مُتنح كل �سركة دقيقتني لإقناع فريق �خلرب�ء باأحقيتها لالنتقال �إىل �ملرحلة 
�لثانية، وتتاأهل خم�س �سركات متناف�سة فقط �إىل �ملرحلة �لثانية، وفيها مُتنح كل 
�سركة �سبعة دقائق لعر�س �أعمالها، ويتبعها حتليٌل للم�ساريع، ت�ست�سيفه وم�سة 
كابيتال، وفيه يبدي �خلرب�ء و�مل�ستثمرون مالحظاتهم، وت��سياتهم، ب��قع خم�س 

دقائق لكلٍّ من �ملتاأهلني �إىل �ملرحلة �لنهائية.
�سيد�ت  جمل�س  رئي�س  �لقا�سمي،  ماجد  بنت  هند  �ل�سيخة  قالت  �ل�ساأن،  هذ�  ويف 
�أعمال �ل�سارقة بال�كالة: وفر �ملجل�س، من خالل �مل�ساركة يف هذ� �حلدث، لر�ئد�ت 
�لأعمال �لأربع فر�سة ثمينة لتعزيز �سركاتهن، و�إبر�ز قدر�تهن على �لبتكار، يف 

عامل جتاري مت�سارع، يتنامى فيه ��ستخد�م �لتكن�ل�جيا ب�سكل كبري.
�إىل �سمان  �ملجل�س  �لناجحات، يهدف  �لأعمال  ر�ئ��د�ت  و�أ�سافت: مع تنامي عدد 
�لأ�س��ق،  يف  �ملناف�سة  م��ن  ومتكينهن  �ل�سحيحة،  و�مل��ع��ارف  ب����الأدو�ت  تزويدهن 
�لت���سل  بفر�س  ت��زوي��ده��ن  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لقت�سادية،  �لتنمية  يف  و�لإ���س��ه��ام 
كل  ت�فري  �ملجل�س  و�سي���سل  �ل�س�ق،  �جت��اه��ات  �أح��دث  �إىل  وتعرفيهن  و�لنم�، 

�مل��رد، و�لدعم �ملطل�ب ل�سمان �إلهامهن و��ستمر�رهن يف هذ� �لجتاه.

•• ال�صارقة-الفجر:

�سيد�ت  جمل�س  رع��ى  �لأع��م��ال،  ر�ئ���د�ت  �سركات  ل��دع��م  �ملت���سل  �سعيه  �إط���ار  يف 
�أربعة من ع�س��ته لعر�س  باملر�أة،  مل�ؤ�س�سة مناء لالرتقاء  �لتابع  �ل�سارقة،  �أعمال 
�أعمالهن �لنا�سئة يف م�ؤمتر “�ستيب 2018”، �لذي يعد و�حد�ً من �أبرز �لأحد�ث 
�ملتخ�س�سة بريادة �لأعمال �لتجريبية على �سعيد �ملنطقة، و�لذي يختتم فعالياته 
�لي�م يف مدينة دبي لالإنرتنت. وت�سلط ر�ئد�ت �لأعمال خالل �مل�ؤمتر �ل�س�ء على 
�أحدث �لبتكار�ت يف منتجاتهن وخدماتهن بهدف جذب �مل�ستثمرين على �مل�ست�ى 

�لإقليمي وتاأمني �سركاء لأعمالهن �لتجارية.
تعر�س  نا�سئة،  �سركة   250 �أك��ر من  �لعام،  لهذ�  دورت��ه  �مل�ؤمتر، يف  وي�ست�سيف 
�إىل  بالإ�سافة  و�لت�س�يق  �ملالية  يف  كالتكن�ل�جيا  متن�عة  جم��الٍت  يف  خدماتها 

�لذكاء �ل�سطناعي، و�لتطبيقات �لذكية.
وتهدف م�ساركة جمل�س �سيد�ت �أعمال �ل�سارقة يف �مل�ؤمتر �إىل م�ساعدة �ل�سركات 
�سبكة  وب��ن��اء  �ل��ت�������س��ل  على  �لأع���م���ال،  ر�ئ����د�ت  م��ن  ملنت�سباته  �لتابعة  �لنا�سئة، 
م���زودي �خل��دم��ات، وتعزيز  ول��ق��اء  �سركاء لأعمالهن،  ت��اأم��ني  �مل��ع��ارف بهدف  م��ن 
ت�فري  عن  ف�ساًل  و�لإر���س��اد،  �لتدريب  فر�س  �إىل  �ل��س�ل  خ��الل  من  �خل��رب�ت 
�لرئي�سة،  �مل���ؤمت��ر  م�سابقة  يف  للم�ساركة  لختيارها  �لنا�سئة  لل�سركات  �لفر�سة 

مع عجز يقدر بـ4،8 مليار دوالر

لبنان يقر على م�ازنة 2018 م�ستبقًا م�ؤمتر دويل

ال�سني تخف�ض ال�سرائب على �سركات الرقائق 
•• بكني-رويرتز:

و�إعفاء�ت  تخفي�سات  �ستطبق  �إن��ه��ا  �م�����س  �ل�سينية  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ق��ال��ت 
�سريبية جديدة لل�سركات �ملنتجة لأ�سباه �مل��سالت، مع �سعي بكني للحد 
�ل�ليات  ت�تر�ت جتارية مع  �لأجنبية يف ظل  �لرقائق  �لعتماد على  من 

�ملتحدة ب�ساأن نقل �لتكن�ل�جيا.
ر�س�م  فر�س  �ملتحدة  �ل�ليات  فيه  تدر�س  �ل��ذي  �ل�قت  يف  �لتحرك  ياأتي 
جمركية على �سادر�ت �سينية بقيمة 50 مليار دولر ب�سبب ما تق�ل �إنه 
ذلك  يف  مبا  �لفائقة  �لتكن�ل�جيا  قطاعات  يف  متييزية  جتارية  ممار�سات 

�أ�سباه �مل��سالت.
وقالت �ل�ز�رة يف �إ�سعار ن�سرته على م�قعها �لإلكرتوين �لي�م �إن �سركات 
بني  ت���رت�وح  مل��دة  �ل�سركات  على  �ل�سر�ئب  م��ن  �سُتعفي  �لرقائق  �سناعة 

�سنتني وخم�س �سن��ت ويعقب ذلك تخفي�سات جزئية.
وي�سمل �لإعفاء جمم�عة من �ملنتجات �لتي تتن�ع بني �لرقائق �لأ�سا�سية 
من  �عتبار�  �جلديدة  �لق��عد  وت�سري  �لتط�ر.  �لفائقة  تلك  وحتى  جد� 
ب�سكل كبري على  �ل�سني  وتعتمد   .2018 �لثاين  كان�ن  يناير  �لأول من 
�أ�سباه �مل��سالت �لأجنبية، و�لتي ت�سكل �أحد �أكرب فئات �ل��رد�ت �ل�سينية 
من حيث �لقيمة. وت�سعى �ل�سني �إىل تخطي مناف�سني �أجانب و�أن ت�سبح 
�أكرب منتج لأ�سباه �مل��سالت بحل�ل 2030 وفقا خلارطة طريق �سينية.

لكن طم�حات �ل�سني تثري غ�سب هيئات تنظيمية يف �خلارج �أوقفت عدة 
�لتط�ير عرب  ت�سريع  �إىل  تتطلع  �سينية  �سركات  ��ستح��ذ من  حم��اولت 

نقل �لتكن�ل�جيا.
كانت رويرتز ذكرت ي�م �لثالثاء �أن �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
طلبت من �ل�سني زيادة م�سرتياتها من �أ�سباه �مل��سالت �لأمريكية يف �إطار 

خطة لتجنب ر�س�م جمركية مقرتحة وحرب جتارية حمتملة.

 الي�ان يتجه لأكرب زيادة ف�سلية مقابل الدولر 
•• �صنغهاي-رويرتز:

�أكرب  حتقيق  �س�ب  ويتجه  �م�س  �ل���دولر  مقابل  �ل�سيني  �ل��ي����ن  �رت��ف��ع 
�لبالد  فيه  ج��ذب��ت  �ل���ذي  �ل���ق��ت  يف  ���س��ن����ت،  ع�سر  يف  �لف�سلية  مكا�سبه 
�أمريكية ت�قعات ب�سع�د  ر�أ�سمالية وعززت فيه تعامالت جتارية  تدفقات 
للدولر  ي��ن   6.2870 على  �ل�سينية  �لعملة  وفتحت  �ل�سينية.  �لعملة 
للدولر يف منت�سف   6.2695 ب�سعر  تد�ولها  وج��رى  �لف�رية  �ل�س�ق  يف 
�لتعامالت. ومن �ملرجح ما مل يحدث تر�جع حاد للعملة �ل�سينية خالل 
من  �لعا�سر  منذ  �إغ��الق  م�ست�ى  �أعلى  لتحقيق  �لي��ن  يتجه  �أن  �جلل�سة 
�أغ�سط�س �آب 2015 ليحقق مكا�سب ف�سلية للمرة �خلام�سة على �لت��يل، 

بعد �رتفاعه بنح� 3.7 باملئة خالل �لربع �ملنتهي يف مار�س �آذ�ر.
2008 يف ظ��ل م�ؤ�سر�ت  �أو�ئ���ل  �ل��ي����ن منذ  �أك��رب مك�سب يحققه  وي��اأت��ي 
متز�يدة على ��ستقر�ر �لقت�ساد �ل�سيني مما يحفز �لإقبال �لأجنبي على 

�لأ�س�ل �ل�سينية.
و�أعلنت �أكرب خم�سة بن�ك يف �ل�سني عن حتقيق �أد�ء ق�ي وت�قعت ��ستمر�ر 
حت�سن �لأو�ساع هذ� �لعام، يف �ل�قت �لذي ت�ؤتي فيه �لإ�سالحات �لهيكلية 

�لتي جتريها بكني ثمارها.
وبلغ م�ؤ�سر ت�م�س�ن رويرتز �إت�س.كيه.�إي.�إك�س جل�بال �سي.�إن.�إت�س �لذي 
�أ�سا�س  على  �لعمالت  من  �سلة  مقابل  �خلارجية  �لأ�س��ق  يف  �لي��ن  يتتبع 

ي�مي 97.9 بارتفاع عن �لي�م �ل�سابق حني �سجل 97.78.
�ل�سابق  بالإغالق  مقارنة   90.012 �إىل  للدولر  �لعاملي  �مل�ؤ�سر  وتر�جع 
وجرى تد�ول �لي��ن يف �لأ�س��ق �خلارجية بفارق 0.10  عند 90.151. 

باملئة عن �ل�سعر �لف�ري يف �ل�س�ق �ملحلية و�سجل 6.2635 للدولر.

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �ملالك : بي دي �سي لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 

 PDC : س.ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية�
�مل�دعة بالرقم : 278190  بتاريخ : 2017/08/15

با�سم: بي دي �سي لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م
وعن��نة :�س.ب: 172149- دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة :12 �ملركبات و�جهزة �لنقل �لربي �و �جل�ي �و �ملائي.
و�سف �لعالمة: �لعالمة PDC عبارة عن �حرف لتينية مميزة بالل�ن �ل�س�د كما ه� م��سح بال�سكل

�ل�سرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �ملالك : �ستالي�ن بي�سب�ك لالقم�سة وللخياطة 

 STALLION BESPOKE : ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�مل�دعة بالرقم : 214002  بتاريخ : 2014/07/02

با�سم: �ستالي�ن بي�سب�ك لالقم�سة وللخياطة ذ.م.م
وعن��نة :�س.ب: 6125- دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة :25 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�غطية �لر�أ�س.
 BESPOKE باحرف لتينية مميزة بالل�ن �لبي�س ويدن�ها كلمة STALLION و�سف �لعالمة: �لكلمة
باحرف لتينية مميزة بالل�ن �لبي�س ويعل�هم �سيفني متقاطعني و�سكل على هيئة ر�أ�س ح�سان على ميينه 

وي�ساره خطني مائلني بالل�ن �لبي�س وجميعهم د�خل م�ستطيل من �لل�ن �ل�س�د
�ل�سرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكت�با لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/10002  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحك�م عليه/1- د�نك� �نرتنا�سي�نال للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
يف    2017/12/26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
�ملدعى  بالز�م  بيالي  �سيفا�سينكار  ك�مار  ل�سالح/�سا�سي  �ع��اله  �مل��ذك���رة  �لدع�ى 
عليها باأن ت�ؤدي للمدعي مبلغ )80166( درهم وبتذكرة �لع�دة ل�طنه عينا �و نقد� 
ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل �خر عند تنفيذ هذ� �حلكم وبالر�س�م و�مل�سروفات 
خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�س�ري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ورف�ست 
ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/17  تنفيذ عمايل 
جمه�ل  �����س.ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اولت  فالي�  ف�ك�س  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ح�سمت علي فيد� حممد  قد �أقام  
عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9834( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )911( درهم ر�س�م خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/23 تنفيذ مدين  
�ل�سيار�ت  غ��ي��ار  ل��ت��ج��ارة قطع  �جل��دي��دة  �ل�����ردة  �سركة  ���س��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
���س.ذ.م.م وميثلها/لدج� مامادو �س�ماه�رو - ب�سفته �سريك ومدير �ملخ�ل 
بالت�قيع 2- لدجي مامادو �س�ماه�رو  جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/�سركة حممد حم�د �ل�سايع - ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة )م�سجلة بدولة( 
�لتنفيذية  �أق��ام عليكم �لدع�ى  وميثله:فهد �حمد علي حممد بن متيم  قد 
وق��دره )35016.07( درهم �ىل  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذك�رة �عاله 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
ي�ما من   15 خ��الل  �ملذك�ر  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2018/37 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �سده/1- مري يعق�ب علي  جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
بنك ر�أ�س �خليمة �ل�طني �س.م.ع وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�س�يدي.

�ملطالبة  قيمة  ل�سد�د  �عالنكم  بتاريخ:2018/3/26  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت 
وقدرها )1.256.250( درهم خالل �سهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله 
قان�ن  م��ن   295 �مل���ادة  لن�س  وف��ق��ا  �مل��ز�ي��دة  بطريق  �ل��ره��ن  �لعقار حم��ل  بيع  و�إل 
�لجر�ء�ت �ملدنية )ن�ع �لعقار:�سقة �سكنية - �ملنطقة:مر�سى دبي - رقم �لر�س:51 
- ����س��م �مل��ب��ن��ى:ب��رج ���س��الف��ة - رق���م �ل�����ح����دة:4109 - رق���م �ل��ط��اب��ق:41 - م�ساحة 

�لعقار:129.09 مرت مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/912 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سامري باب� ك�م�ليل جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/حممد فلكناز حمم�د م�سطفى وميثله:عبد�لرحمن 
ح�سن حممد �ملط�ع قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله 
�ىل طالب  دره���م   )89133( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�مل��ذك���ر خ��الل 15  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/763  تنفيذ عقاري   

�ىل �ملنفذ �سده/1- �ر�ستقر�ط �ستارلتط�ير �لعقار�ت �س.ذ.م.م  جمه�ل حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/كابيل لل وميثله / �سيف �سعيد ر��سد �لغبار �ل�سام�سي - نعلنكم 
باحلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم  2015/456 عقاري كلي ي�م �لحد بتاريخ  2016/6/26 
باعتباره �سند� تنفيذيا وذلك : 1- بالز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )710030.34( درهم 
هذ�  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ي���م   15 خ��الل  �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�سليمه 
ل�سنة 2012  رق��م 222  �ل��دع���ى  �ل�سادر يف  �ملحكم  �لت�سديق على حكم   -2 �لع���الن   
�ل�سادر من مركز دبي للتحكيم �لدويل بتاريخ 2013/12/18 على نح� ما ق�سى به. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2382  ا�ستئناف جتاري    
حمل  جمه�ل  علي  �س�كت  ف���ر�ي��ل  ب�تيا  �سابان   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �ميك�س )�ل�سرق �لو�سط( �س.م.ب )م( فرع دبي 
وميثله:خليفة عبد�هلل �سعيد عبد�هلل بن ه�يدن �لكتبي قد ��ستاأنف / �حلكم 
بتاريخ:2017/12/19  جزئي  جت��اري   2017/2798 رق��م  بالدع�ى  �ل�سادر 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا   �مل��فق 2018/4/22  �لح��د   ي�م  لها جل�سه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�س�ركم �و من ميثلكم قان�نيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/527  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �ساركار� فيجايان �جايان جمه�ل حمل �لقامة 
وميثله:علي  دب���ي(  )ف���رع  للتاأمني  �لم����ار�ت  �سركة   / �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا 
�ملنعقدة  بجل�ستها  ق��ررت  �ملحكمة  بان  نعلمكم  �لطنيجي   حممد  جا�سم 
ب���رود تقرير  �ملذك�رة �عاله �خطاركم  ب��ت��اري��خ:2018/3/22 يف �لدع�ى 
ي���م �خلمي�س  �ل��دع���ى وق��د حت���ددت جل�سة  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�سيد �خل��ب��ري 
 ch2.E.23:بالقاعة �سباحا  �ل�����س��اع��ة:10:00  �مل������ف����ق:2018/4/12 

للتعقيب على �لتقرير
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/109  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة ر�ك برتلي�م تيكنيكل �سريف�سيز مليتد - �سابقا )دي 
�أجنبية( جمه�ل حمل  �سركة  مليتد مكتب متثيل )فرع  تيكنيكل �سريفي�سز  �و  �ن 
وم��س�عها  �ل��دع���ى  عليك  �أق��ام  قد  ليدلر  ج���ن  �ملدعي/وليام  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
و�مل�ساريف  بالر�س�م  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �ل��دع���ى  يف  حمكم  �ملطالبةبتعيني 
�ل�ساعة  �مل����ف��ق  2018/4/11  �لرب��ع��اء  ي���م  لها جل�سة  �ملحاماة.  وح��ددت  و�تعاب 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2779  مدين جزئي
�لثقيلة  بال�ساحنات  �لعامة  �مل����د  لنقل  �لعربي  �ملهند�س   -1 �ملدخل/  �خل�سم  �ىل 
�لحتاد  �ملدعي/�سركة  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمه�ل  �جلن�سية  �مار�تية   - ذ.م.م 
�أقام عليك  للتاأمني �س.م.ع فرع دبي وميثله:حممد عبد�مللك م�سطفى �هلي قد 
بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدع�ى وم��س�عها 
وق���دره )250.000( دره���م و�ل��ر���س���م و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة %9 
�مل��فق   �لربعاء  ي�م  لها جل�سة  �لتام.  وح��ددت  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  من 
2018/4/11 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة  قبل �جلل�سة بثالثة 

ح�س�ري.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/8  مدين كلي
�ن  �لق��ام��ة مبا  �حمد حممد عبده جمه�ل حمل  1- خليفة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/حممدعبد�ملح�سن حممد �لبقماء وميثله:ر��سد عبد�لرز�ق حممد تهلك 
قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي 
تاريخ  م��ن   %9 ب����ق��ع  �لقان�نية  �ل��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م   )6.000.000( وق���دره  مبلغ 
لها  وحددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�س�م  يف:2017/10/12  �ل�ستحقاق 
 Ch 1.C.15 جل�سة ي�م �لثنني �مل��فق  2018/4/9 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/67  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه/�لريامي للزجاج و�لل�مني�م �س.ذ.م.م جمه�ل حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/�س�ري�س لك�سمانان وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي قد �أقام 
عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )47.769( 
دره���م و�ل��ر���س���م و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ �قامة 
�مل��فق:2018/4/9  �لثنني  ي�م  جل�سة  لها  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  وحتى  �لدع�ى 
من  �أو  باحل�س�ر  مكلف  ف�اأن�ت  ل��ذ�   ch.2.D.18:بالقاعة �ل�����س��اع��ة:08:30���س 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/600  مدين جزئي

بنت حممد  �بر�هيم  مانام   -2 ذ.م.م  للمقاولت  �جل���دة  بيت  عليه/�سركة  �ملدعي  �ىل 
�بر�هيم جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �لم��ار�ت للتامني  وميثله:علي 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  وم��س�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد  �لطنيجي  حممد  جا�سم 
و�لر�س�م  دره��م   )33800( وق��دره  مببلغ  بينهما  فيما  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت 
 ch.2.D.18:لها جل�سة ي�م �لثنني �مل��فق:2018/4/9 �ل�ساعة:08:30�س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/502  عقاري كلي 

�ىل �ملحك�م عليهما/1- برول�جيك�س �س.ذ.م.م 2- �سارو�ن �سينغ لل �سينغ به�جال جمه�ل حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/11/14 يف �لدع�ى �ملذك�رة 
�لج��ارة ومالحقها  �تفاقية  بف�سخ  �ل�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  دبي  ل�سالح/بنك  �عاله 
بامل�سروع   103 رقم  �ل�حدة  ب�ساأن   2014 �سبتمرب  بتاريخ:22  عليهما  �ملدعي  �لبنك  بني  �ملربمة 
�مل�سمى )مز�يا بزن�س �فيني� �يه �يه 1( و�ملقام على قطعة �لر�س رق��م:846 - منطقة )�لثنية 
�خلام�سة( - �مارة دبي وبالغاء ��سارة �لقيد �لعقاري )�لجارة �ملنتهية بالتملك( �ل��ردة ب�سهادة 
�ملنتهية  �لج��ارة  �ل�حدة لرتتيبات  ملكية  مفادها خ�س�ع  و�لتي  عليهما  �ملدعي  ل�سالح  �مللكية 
بالتمليك طبقا لعقد �لجارة م��س�ع �لدع�ى وبالز�م �ملدعي عليهما بامل�سروفات ومبلغ �لف 
قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�س�ري  ما عد�  �ملحاماة ورف�ست  �تعاب  دره��م مقابل 
لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/381  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة جمم�عة �ر�س �سم�س �لم��ار�ت ذ.م.م - �سابقا - �سركة 
ريحان  �ملدعي/حممد  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمه�ل  حاليا   - ذ.م.م  للخدمات  �ن�ساء 
و�خر  هند�سي  خبري  بندب  �ملطالبة  وم��س�عها  �ل��دع���ى  عليك  �أق���ام  ق��د  مري�سنت 
ح�سابي تك�ن مهمتهما بيان �لفارق بني �مل�ساحة �ملباعة و�مل�ساحة �ل�سافية وبيان مدة 
بالر�س�م  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  ت�سطيبها  وم���سفات  �ل�حدة  حالة  وبيان  �لتاأخري 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة ي�م �لحد �مل��فق  2018/4/8 �ل�ساعة 
قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 1.B.8 بالقاعة  �س   11.00
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/281  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بي بي �سي �و للتجارة �س.ذ.م.م 2- جم�سيد �سلطانعلى جنكيزي عن 
نف�سه وب�سفته مدير ل�سركة بي بي �سي �و للتجارة �س.ذ.م.م جمه�ل حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك  �لزعابي قد  �ير�ن وميثله:�حمد علي مفتاح �سالح  �ملدعي/بنك �سادر�ت  �ن 
�لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بان ي�ؤدو� للمدعي بالت�سامن و�لتكافل 
فيما بينهما مبلغ وقدره )5.585.562.49( درهم بال�سافة �ىل �لف��ئد �لتفاقية ب��قع 
15% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�مهم بالر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب 
�مل��فق  2018/4/9 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة  �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة ي�م �لثنني 
Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/354  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/ري�سي جلف لعمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي جمه�ل حمل �لقامة 
�سلطان  عبد�هلل  وميثله:�سامل  �لعنزي  ملحان  بن  م�ن�س  بنت  �ملدعي/ن�سمية  �ن  مبا 
عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع���ى وم��س�عها  �أق���ام عليك  ق��د  �حل��م��ادي  علي 
بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )1.314.000( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدع�ى وحتى �ل�سد�د �لتام .وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذ�   ch.1.C.15:بالقاعة �ل�ساعة:09:30�س  �مل����ف��ق:2018/4/8  �لحد  ي�م 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�س�ر  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/254  جتاري كلي
������س.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل �لقامة  �مل��ح��دودة  �ل��ع��ق��اري��ة  �ب�����ب  �مل��دع��ي عليه/�سركة  �ىل 
�ملدعي/�سركة �لم��ار�ت ملقاولت �لطرق - حمر عني و�لذيب ذ.م.م - فرع دبي  �ن  مبا 
وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها 
و�مل�ساريف  و�لر�س�م  درهم   )1550878.54( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدع�ى وحتى �ل�سد�د �لتام .وحددت لها 
لذ�   ch.1.C.15:بالقاعة �ل�ساعة:09:30�س  �مل����ف��ق:2018/4/1  �لح��د  ي�م  جل�سة 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  فاأنت مكلف باحل�س�ر 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/58  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/هايدون للمقاولت �مليكانيكية و�لكهربائية ذ.م.م 2- نايجل بادن وين�ست�ن 
ه�ملي�س 3- كري�ست�فري ب�ل بروكي�س جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/م�ؤ�س�سة �جلالل 
عبد�ل�هاب  علي  وميثله:عبد�هلل  �لن�باين  �حلكم  عبد  ج��الل  ل�ساحبها/مهند  للتجارة 
عبد�هلل �ل�س�يدي قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ 
وقدره )2433288.24( درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 
لها  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سم�ل  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل��دع���ى  قيد 
جل�سة ي�م �لحد �مل��فق:2018/4/8 �ل�ساعة:09:30�س بالقاعة:ch.1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/3153  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  بيتكار  ��سماعيل  من�س�ر  عليه/1-  �ملحك�م  �ىل 
�عاله  �مل��ذك���رة  �لدع�ى  يف   2017/12/12 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
ل�سالح/بنك �م �لقي�ين �ل�طني �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك �ملدعي 
مبلغ )13.168.58( درهم و�لفائدة ب��قع 9% �سن�يا على ذلك �ملبلغ �عتبار� من تاريخ 
بامل�ساريف  عليه  �مل��دع��ي  و�ل��زم��ت  �ل�سد�د  وحتى  يف:2017/9/14  �حلا�سل  �ملطالبة 
ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2523  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �ساجد علي وهاب جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �م �لقي�ن 
بان  نعلنكم  �ل�سام�سي  �ل��ع��م��ر�ن  ع��م��ر�ن  ع��ب��د�هلل  حمد  وميثله:عبد�هلل  ����س.م.ع  �ل�طني 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/12/28 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�سالح/
�م  �مل��دع��ي )بنك  للبنك  ي����ؤدي  ب��ان  �مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  ����س.م.ع  �ل�طني  �لقي�ين  �م  بنك 
�لقي�ن �ل�طني �س.م.ع ( مبلغ )22.580.90( درهم و�لفائدة �لقان�نية 9% �سن�يا من تاريخ 
بال�سد�د  عليه  �ملدعي  و�لزمت  �ل�سد�د  مت��ام  حتى  يف:2011/12/20  �حلا�سل  �ل�ستحقاق 
قابال لال�ستئناف  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�س�ري  �تعاب  درهم مقابل  ومبلغ ثالثمائة 
خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3195  جتاري جزئي 

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمه�ل  �حلجري  رم�سان  بن  عبيد  بن  م�سلم  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�لعمر�ن  ع��م��ر�ن  ع��ب��د�هلل  حمد  وميثله:عبد�هلل  ����س.م.ع  �ل�طني  �لقي�ن  �م  �ملدعي/بنك 
�لدع�ى  يف   2018/1/8 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ل�سام�سي 
�ملذك�رة �عاله ل�سالح/بنك �م �لقي�ين �ل�طني �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه )م�سلم بن عبيد 
( مبلغ  ���س.م.ع  �ل�طني  �لقي�ن  �م  �ملدعي )بنك  للبنك  ي���ؤدي  ب��ان   ) بن رم�سان �حلجري 
وقدره )9.524.64( درهم و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 9% �سن�يا من تاريخ:2017/9/18 حتى 
متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة 
�حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن 
�سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اإعالن حكم بالن�سر    

 2017/257 - جتاري كلي   
�ملدعي : بنك ر�أ�س �خليمة �ل�طني - �س م ع - �جلن�سية ، �لعن��ن : �لإمار�ت - دبي - �خلليج �لتجاري - �بر�ج رجال �لعمال 

- برج ��سبكت - �لطابق  12 - رقم �لهاتف : 971044433013+ 
، �لعن��ن : �لإم��ار�ت - ر�أ���س �خليمة - هيئة ر�أ�س  �ىل �ملدعي عليه : ند�ء يا�سني عبد�لر�زق �لتماري ، �جلن�سية : �ل�س�يد 

�خليمة لال�ستثمار ، �ملنطقة �حلرة - �جلزيرة �حلمر�ء ، بل�ك A - �س ب : 54575  ، رقم �لهاتف : 971072433274+ 
�ياد فالح ح�سن �لعز�وي ، �جلن�سية : �ل�س�يد ، �لعن��ن :  �لإم��ار�ت - �ل�سارقة - �ل�سناعية / 13 - �سربة رقم 19 �ل�سارقة 

�ل�سناعية / 13 - �سربة رقم 19 - خلف �سارع �مللك عبد�لعزيز - �ل�سناعية /-  رقم �لهاتف : 9710507063747+ 
يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/11/16 �حلكم �لتايل :  حكمت �ملحكمة :-  

�ول ب�سحة وثب�ت �حلجز �لتحفظي �ل�سادر بالأمر على عري�سة رقم 2017/14324 حجز حتفظي جتاري ر�أ�س �خليمة ، 
ثانيا : بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل باأن ي�ؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 14895409.22 درهم )�ربعة ع�سر ملي�ن 
وثمامنائة وخم�سة وت�سعني �لف و�ربعمائة وت�سعة در�هم و�ثنني وع�سرين فل�سا( وفائدة قان�نية على ذلك �ملبلغ قدرها %9 

من تاريخ �قامة �لدع�ى وحتى �ل�سد�د و�لزمتهم بامل�سروفات ومائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون �لطعن على  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالث�ن ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لالإعالن به 

�حلكم �مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �س�ف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذه.
مالحظات : ب�سفته �ملدير �مل�س�ؤول ل�سركة �ملت�سامنة �خلليجية لل�سناعات �لغذ�ئية - م م ح

 رئي�س ق�سم الت�سجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اإعالن حكم بالن�سر    

 2017/257 - جتاري كلي   
�ملدعي : بنك ر�أ�س �خليمة �ل�طني - �س م ع - �جلن�سية ، �لعن��ن : �لإمار�ت - دبي - �خلليج �لتجاري - �بر�ج رجال �لعمال 

- برج ��سبكت - �لطابق  12 - رقم �لهاتف : 971044433013+ 
�ىل �ملدعي عليه : �ياد فالح ح�سن �لعز�وي ، �جلن�سية : �ل�س�يد ،  �لعن��ن :  �لإمار�ت - �ل�سارقة - �ل�سناعية / 13 - �سربة رقم 
19 �ل�سارقة �ل�سناعية / 13 - �سربة رقم 19 - خلف �سارع �مللك عبد�لعزيز - �ل�سناعية /-  رقم �لهاتف : 9710507063747+ 

�ملت�سامنة �خلليجية لل�سناعات �لغذ�ئية -  �س م ح - ذ م م ، �جلن�سية : �ل�س�يد ،   �لعن��ن : �لإمار�ت - ر�أ�س �خليمة - �جلزيرة 
�حلمر�ء ، �س ب 31291 - ر�يكا )�ملنطقة �حلرة -- ، رقم �لهاتف : 971505373179+

يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/11/16 �حلكم �لتايل :  حكمت �ملحكمة :-  
�ول ب�سحة وثب�ت �حلجز �لتحفظي �ل�سادر بالأمر على عري�سة رقم 2017/14324 حجز حتفظي جتاري ر�أ�س �خليمة ، 

ثانيا : بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل باأن ي�ؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 14895409.22 درهم )�ربعة ع�سر ملي�ن 
وثمامنائة وخم�سة وت�سعني �لف و�ربعمائة وت�سعة در�هم و�ثنني وع�سرين فل�سا( وفائدة قان�نية على ذلك �ملبلغ قدرها %9 

من تاريخ �قامة �لدع�ى وحتى �ل�سد�د و�لزمتهم بامل�سروفات ومائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون �لطعن على  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالث�ن ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لالإعالن به 

�حلكم �مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �س�ف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذه.
مالحظات : ب�سفته �ملدير �مل�س�ؤول ل�سركة �ملت�سامنة �خلليجية لل�سناعات �لغذ�ئية - �س م ح 

 رئي�س ق�سم الت�سجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12288 بتاريخ 2018/3/31   
 اإعالن حكم بالن�سر    

 2017/257 - جتاري كلي   
�ملدعي : بنك ر�أ�س �خليمة �ل�طني - �س م ع - �جلن�سية ، �لعن��ن : �لإمار�ت - دبي - �خلليج �لتجاري - �بر�ج رجال �لعمال 

- برج ��سبكت - �لطابق  12 - رقم �لهاتف : 971044433013+ 
�ىل �ملدعي عليه : �سركة ي��سف �لر�سيد للتجارة �لعامة ، �جلن�سية :  �لعن��ن : �لإمار�ت - �ل�سارقة - �ملنطقة �ل�سناعية رقم 

13، �سربة رقم 9 ، خلف �سارع �مللك عبد�لعزيز - ملك �سرك �نرتما�س للهند�سة ، رقم �لهاتف : 9710507063747+ 
�ياد فالح ح�سن �لعز�وي ، �جلن�سية : �ل�س�يد ،  �لعن��ن :  �لإم��ار�ت - �ل�سارقة - �ل�سناعية / 13 - �سربة رقم 19 �ل�سارقة 

�ل�سناعية / 13 - �سربة رقم 19 - خلف �سارع �مللك عبد�لعزيز - �ل�سناعية /-  رقم �لهاتف : 9710507063747+ 
يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/11/16 �حلكم �لتايل :  حكمت �ملحكمة :-  

�ول ب�سحة وثب�ت �حلجز �لتحفظي �ل�سادر بالأمر على عري�سة رقم 2017/14324 حجز حتفظي جتاري ر�أ�س �خليمة ، 
ثانيا : بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل باأن ي�ؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 14895409.22 درهم )�ربعة ع�سر ملي�ن 
وثمامنائة وخم�سة وت�سعني �لف و�ربعمائة وت�سعة در�هم و�ثنني وع�سرين فل�سا( وفائدة قان�نية على ذلك �ملبلغ قدرها %9 

من تاريخ �قامة �لدع�ى وحتى �ل�سد�د و�لزمتهم بامل�سروفات ومائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون �لطعن على  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالث�ن ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لالإعالن به 

�حلكم �مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �س�ف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذه.
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الفجر الريا�ضي

ن��ق��ل ن����ادي ت�����س��ل��ي��ح ل��ل��رم��اي��ة يف ي��ا���س م�����ل – 
كلًيا،  جديد  مل�ست�ى  �لتحدي  متعة   ، �أب���ظ��ب��ي 
يف  �لأو�سط  �ل�سرق  �سريك�  ل�سركة  با�ست�سافته 

�أ�سخم فعالية لتنمية روح �لفريق.
فرق  �إىل  م���ظ��ف   100 م��ن  �أك���ر  تق�سيم  مت 
�لير�س�فت  ريا�سة  حت��دي��ات  خل��س  متعددة، 
�ل��رم��اي��ة من  �ل��ت��ي تت�سمن؛ حت��دي  �ل�����س��ارم��ة 
يف  �لديناميكية  �لرماية  وحت��دي  �ساكن،  و�سع 
�لنادي،  ي�سمها  �لتي  �ملتن�عة  �لرماية  �ساحات 
و�مل����ع����ارك �جل��م��اع��ي��ة �مل���ث���رية �ل���ت���ي �أق��ي��م��ت يف 
حلبة “باتل زون” �لأحدث من ن�عها يف نهاية 

�لأم�����س��ي��ة، ح��ي��ث مت��ك��ن ك���ل ف��ري��ق م���ن ح�سد 
�لعديد من �جل��ئز و�لتذكار�ت �لر�ئعة. 

وقد قال �ل�سيد �أليك�س �سار، مدير عام �حلقيبة 
�ل�سرق  “�سريك�  ���س��رك��ة  ل����دى  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
نادي  منحنا  لقد  �ملنا�سبة:  ب��ه��ذه  �لأو�سط” 
ت�سليح للرماية �سيًئا نادًر� ومميًز�، حيث وجدنا 
بر�جمهم غاية يف �ملتعة و�لإثارة، وكانت طريقة 
ر�ئعة لتعارف م�ظفينا وت�طيد �لعالقات فيما 
بينهم كفريق و�حد. �إنها بالفعل جتربة ل يجب 

�أن تف�ت. 
فرعي  مدير  �لها�سمي،  �أمي��ن  �ل�سيد  ق��ال  كما 

و�ملركز  م����ل  ي��ا���س  يف  ل��ل��رم��اي��ة  ت�سليح  ن����ادي 
�ل�سدد:  بهذ�  معلًقا  �أب�ظبي،  �لعاملي  �لتجاري 
“�سريك�  �سركة  �لرتحيب بفريق عمل  “ي�سرنا 
�ل�سرق �لأو�سط” يف زيارته �لثانية لنادي ت�سليح 
�لفريق.  روح  لتنمية  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  ل��ل��رم��اي��ة 
معدة  �ل�سركات  مبنا�سبات  �خلا�سة  فرب�جمنا 
لهذه  �لد�خلية  �لتنمية  على  للتاأكيد  ا  خ�سي�سً
�ل�سركات- على �ل�سعيدين �لفردي و�جلماعي، 
ونحن نعمل ب�سكل مت���سل على �بتكار وتط�ير 
�ملخ�س�سة  و�مل����ر�ح����ل  �ل���ت���ح���دي���ات  م���ن  �مل���زي���د 

لل�سركات«.  

نادي الذيد الريا�سي يختتم ور�سته التدريبية يف 
كرة القدم مب�ساركة 58 مدربا من اأندية الدولة 

�ل�ر�سة  �لريا�سي  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ذي��د  ن���ادي  �خ��ت��ت��م  
ز�يد  عام  فعاليات  �سمن  نظمها  �لتي  �لتدريبية 

جلميع �ملدربني يف كرة �لقدم.
�لأ����س���ي����ي ج��م��ال �حل�ساين   �مل��ح��ا���س��ر  �أد�ره�������ا   
خمتلف  من  مدربا   58 فيها  مب�سارك  وحظيت 

�أندية �لدولة.
وت�سمنت �لدورة ور�سة عمل يف ملعب كرة �لقدم 
باأ�ساليب  �خل��ا���س��ة  �مل�����س��ت��ج��د�ت  ب��ع�����س  ت�سمن 
�لأح���م���ال و�ل��ت��دري��ب �ل��ف��ن��ي و�مل���ه���اري �ل��ت��ي قام 
�مل�سارك�ن بتطبيقها عمليا يف �مللعب ، وتدريبات 
�أخرى تط�ر �لقدر�ت �لعقلية لالعب وتزيد من 

قدرته على ��ستخد�مها حلل �ملع�سالت �لفنية يف 
�مللعب ، ثم ت�جه �مل�سارك�ن �ىل قاعة �مل�سرح حيث 
بق��عد  خ��ا���س��ة  ن��ط��ري��ة  حم��ا���س��رت��ني  تنفيذ  مت 
و�لتنظيمية ومت  �لنظرية  �لتدريب وم�ستجد�ته 
فتح باب �لنقا�س  يف �جلل�سة �لأخرية من �ل�ر�سة 
ومت مناق�سة عدة وجهات نظر تدريبية من و�قع 
�لريا�سية  �ملالعب  يف  و�لفعلي  �لعملي  �لتدريب 

مع �لالعبني.
وقد �سارك قطاع فرق �ملر�حل �ل�سنية يف �لنادي 
�لعليلي  ع��ب��د�هلل  حممد  �لكابنت  �لفني  و�مل��دي��ر 
كل  وت���ف��ري  �ل���ر���س��ة  ه���ذه  وتنفيذ  �لتن�سيق  يف 

م�ستلزمات �لنجاح لها.
�جلاري  �سلطان  خليفة  ق��ام  �ل���ر���س��ة  نهاية  ويف 
�أمني �ل�سر �لعام وخليفة مبارك بن دمل�ك ع�س� 
جمل�س �لد�رة و�لدكت�ر حم�د خلف �سامل مدير 
�ل���ن���ادي ب��ت���زي��ع ���س��ه��اد�ت �مل�����س��ارك��ة ع��ل��ى جميع 

�ملدربني.
�أبدى �مل�سارك�ن �عجابهم و�سكرهم لهذه �ل�ر�سة 
�لعدد  بتنظيمها حيث  ق��ام  �ل��ذي  �لذيد  ول��ن��ادي 
�ملعل�مات  يف  و�ل��ت��ن���ع  �مل�����س��ارك���ن  م���ن  �ل��ك��ب��ري 
�مل�سارك�ن  عليها  ح�سل  �لتي  و�ملفيدة  �مل�ستجدة 

يف �ل�ر�سة.

فريق »�سريك� ال�سرق الأو�سط« يخ��ض حتدي 
الإير�س�فت يف نادي ت�سليح للرماية

ختام دورة امل�اي تاي الأوىل يف اأب� ظبي الي�م 
تختتم �لي�م بقاعة مر�ك�س بفندق باب �لق�سر بك�رني�س 
�لتي  �مل����ي تاي  �لأويل لريا�سة  �لتدريب  �أب��� ظبي دورة 
ب�ك�سنج  و�ل��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م����ي  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  نظمها 
�سارك فيها  �ل��دويل )IFMA( و�لتي  باإ�سر�ف �لحت��اد 
�أك���ر 50 د�ر���س��ا م��ن �لإم�����ار�ت وب��ع�����س �ل����دول �لعربية 
�ملعتمدين  و�لتي حا�سر فيها نخبة من �حلكام  �ل�سقيقة 
طفرة  �سهدت  �لتي  �لريا�سة  لتلك  �ل���دويل  �لحت���اد  م��ن 
�لأو�سط مع ميالد  و�ل�سرق  �ملنطقة  كبرية على م�ست�ى 
�حتاد �لإمار�ت للم��ي تاي و�لكيك ب�ك�سينج و�لذي جنح 
�لعيد  �سملت  و�يل  و�لتدريب  للتحكيم  دورت��ني  �إقامة  يف 
باإ�سر�ف  �لعملية  و�لتطبيقات  �لنظرية  �ملحا�سر�ت  من 
تاي  للم��ي  �ل��دويل  �لحت��اد  من  �ملر�سحني  �ملحا�سرين 
مان�ب  ما�سي�س��ن  �ل��ت��اي��الن��دي��ة  �خل��ب��ري  مقدمتهم  يف 
و��ستمل  وقد  �يك�ون  �ساو�جن  �ل��دويل  �ملحا�سر  وم��طنه 

مكثفة  حما�سر�ت  على  �ملتقدمة  �مل��درب��ني  دورة  برنامج 
�للعبة  تقنيات  و�سرح  ت��اي  �مل����ي  ريا�سة  �أ�سا�سيات  ح���ل 
و��ستخد�م �لأ�سل�ب �لقتايل �حلديث وفقا لقان�ن �للعبة ، 
مع �سرح طرق �لتدريب �حلديث �لتي تهدف لرفع قدر�ت 
�ملدربني من خالل �ل��سائل �لتقنية �حلديثة �لتي ت�ساعد 
على رفع قدر�ت �لالعبني �لفنية للحاق باأرفع �مل�ست�يات 
�ختبار�ت  �لي�م  �سباح  و�ستبد�أ  �للعبة  جمال  يف  �ملتقدمة 
�لحتاد  من  �ملعتمدة  �لتدريب  �سهاد�ت  و�إ�سد�ر  �لعتماد 
�لذي  �لتنظيم  بح�سن  �ل��د�ر���س��ني  �أ����س���اد  وق���د  �ل�����دويل. 
�سهدته �لدورة �لتي �أقيمت برعاية عبد�هلل �سعيد �لنيادي 
رئي�س �حتاد �لإمار�ت للم��ي تاي و�لكيك ب�ك�سنج،و�أكدو� 
�للعبة خ��الل �لفرتة  �ل��دور �ست�سهم يف دع��م م�سرية  ب��اأن 
�ل��ق��ادم��ة  مم��ا ي���ؤك��د �سري �لحت���اد �ل��ذي �أ�سهر حديثا يف 

�لطريق �ل�سحيح.

للريا�سات  �ل���ط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  �ل�����س��ام�����س��ي لع����ب  ح��م��د  �أح�����رز 
تايلند  بط�لة  يف  �لف�سية  و�مليد�لية  �لثاين  �ملركز   ، �لإلكرتونية 
�ملقامة   Thaiger Uppercut �لإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
من  لع���ب   2000 مب�����س��ارك��ة  ب��ان��ك���ك  �لتايلندية  �لعا�سمة  يف 
ن�عيا  �إجن���از�  �ل�سام�سي  ي�سيف  وب��ذل��ك  �ل��ع��امل  �ل���دول  خمتلف 
ريا�سة  يف  �لكبري  �لريا�سي  �لتجمع  ه��ذ�  يف  �لإم����ار�ت  لريا�سة 
�ل�سام�سي  حمد  �ل��الع��ب  �آ�سيا  �سرق  بطل  و�أك���د  �لن�ساأة.  حديثة 
تقدير�  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  �لجن���از  ه��ذ�  ب��اإه��د�ء  يت�سرف  �أن��ه 

وعرفانا بدعمهم �لالحمدد لقطاع �ل�سباب و�لريا�سة ب�سكل عام 
�مل�ست�سار  قدم  جانبه  من  خا�س.  ب�سكل  �لإلكرتونية  وللريا�سات 
�لدكت�ر ر��سد بن ك�سي�س �لظاهري �أمني عام �لمار�ت للريا�سات 
�لعامة للريا�سة ممثلة  �لهيئة  �إىل  �ل�سكر و�لعرفان  �للكرتونية 
للريا�سة،  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �لرميثي،  خلفان  حممد  مبعايل 
�لمني  وث��م��ن  �لإل��ك��رتون��ي��ة.  للريا�سات  �لكبري  لدعمه  تقدير� 
�ملايل جلمعية �لمار�ت للريا�سات �لإلكرتونية مرو�ن �ل�سيخ هذ� 
�لر�سيدة ونتيجة  �لقيادة  �أنه ثمرة لدعم  �لن�عي م�ؤكد�  �لإجن��از 

للجه�د �ملخل�سة ملجل�س �إد�رة �جلمعية برئا�سة �ل�سيخ �سلطان بن 
خليفة بن �سخب�ط �آل نهيان، و�أ�ساد �لمني �ملايل للجمعية مرو�ن 
�ل�سيخ بالإجناز�ت �لإد�رية و�لفنية �لتي حققتها جمعية �لإمار�ت 

للريا�سات �لإلكرتونية بعد مرور عامني على ��سهار �جلمعية.
تعترب بط�لة تايلند للريا�سات �لإلكرتونية فئة �لألعاب �لفردية 
�لقتالية  �لل��ع��اب  يف  �ل���س��ي���ي��ة  �ل��ب��ط���لت  �ق����ى  م��ن  �لقتالية 
�لريا�سات  يف  قتالية  �للعاب  ع��دت  �لبط�لة  وت�سم  �لإلكرتونية 

�لإلكرتونية، حيث ي�سارك فيها نخبة من �أبطال �آ�سيا.

حمد ال�سام�سي يحقق امليدالية الف�سية يف بط�لة 
تايلند للريا�سات الإلكرتونية

�ل�سحر�وي  �أب����ظ���ب���ي  ر�يل  �خ��ت��ت��م 
 28 �ل����  ن�سخته  ني�سان  م��ن  �مل��دع���م 
بحفل  �خلمي�س  �لأول  �أم�����س  م�����س��اء 
متاألق لت�سليم �جل��ئز �أقيم يف حلبة 

مر�سى يا�س باأب�ظبي. 
نادي  رئي�س  �سلّيم،  ب��ن  حممد  وق���ام 
�لإم��������ار�ت ل��ل�����س��ي��ار�ت رئ��ي�����س �حت���اد 
�لإم�����������ار�ت ل���ري���ا����س���ة �ل�������س���ي���ار�ت و 
�لدر�جات �لنارية نائب رئي�س �لحتاد 
كل  ’فيا‘، بح�س�ر  لل�سيار�ت  �ل��دويل 
من �لأمري خالد بن �سلطان �لفي�سل 
لل�سيار�ت  �ل�����س��ع���دي  �لحت���اد  رئي�س 
و�ل��������در�ج��������ات �ل�����ن�����اري�����ة و�ل�����ط�����ارق 
حللبة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعامري، 
م��ر���س��ى ي��ا���س، ب��ت���زي��ع �جل����ئ��ز على 
�ل��ر�يل �لذي  �لفائزين يف كافة فئات 
�أقيم حتت رعاية �سم� �ل�سيخ حمد�ن 
�حلاكم  ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل  �آل  ز�ي����د  ب���ن 

ملنطقة �لظفرة.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة �ل��ف��ائ��زي��ن ك���ال من، 
وم��طنه  ب��روك���ب  م��ارت��ن  �لت�سيكي 

يف  �ل�����س��ي��ار�ت  بلقب  بابي�سكا  دي��ف��ي��د 
تاريخه،  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل������ر�يل 

�لذي  ك�ينتانيال،  ب��اب��ل���  و�لت�سيلي 
للمرة  �لنارية  ل��ل��در�ج��ات  بطال  ت���ج 

�أب����ظ���ب���ي  ر�يل  ت����اري����خ  يف  �لأوىل 
فئة  مناف�سات  و�سمن  �ل�سحر�وي.  

تي 2، ت�ج �ل�سع�دي �أحمد �ل�سيغاوي 
ل�رين  �لفرن�سي  جانب  �إىل  �مل�سارك 

ني�سان  ن����ع  م��ن  ب�����س��ي��ارة  لي�ستلت�سر 
�لإ���س��ب��اين خ��سيه  ب���ات���رول. ومت��ك��ن 

كامب� وم��طنه ر�فاييل ت�رنابل من 
�لأملاين  ت�ج  فيما  �لبقي،  لقب  �نتز�ع 

على عر�س  �ل��رتب��ع  م��ن  ك�لني  كي�س 
در�ج��ات �لك��دز.  وبتنظيم من نادي 
�مل�سرفة  �جلهة  لل�سيار�ت،  �لإم����ار�ت 
�لدولة،  يف  �ل�����س��ي��ار�ت  ري��ا���س��ة  ع��ل��ى 
�سكلت �لن�سخة �ل� 28 لر�يل �أب�ظبي 
�ل�������س���ح���ر�وي �جل����ل���ة �ل��ث��ال��ث��ة من 
بط�لة كاأ�س �لعامل للر�ليات �لط�يلة 
�لأوىل من  ’فيا‘، و�جل�لة  لل�سيار�ت 
�لط�يلة  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل���ع���امل  ب��ط���ل��ة 

للدر�جات �لنارية ’فيم‘.
وح����ظ����ى �ل���������ر�يل ب����ال����دع����م م�����ن كل 
وبلدية  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  ب��ل��دي��ة  م��ن 
�مل�����س��ل��ح��ة لدولة  و�ل���ق�����ت  �أب���ظ��ب��ي 
�مل��ت��ح��دة و�سرطة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  ون��ي�����س��ان  �أب���ظ��ب��ي 
وح���ل���ب���ة م���ر����س���ى ي����ا�����س و�لإ�����س����ع����اف 
�أب�ظبي  و�أدن������ك وط����ري�ن  �ل���ط��ن��ي 
وم��ي��اه �ل��ع��ني و ت��دوي��ر )م��رك��ز �إد�رة 
�ل��ن��ف��اي��ات-�ب���ظ��ب��ي( وروت��ان��ا وفندق 
�سنرتو – جزيرة يا�س وق�سر �ل�سر�ب 

منتجع �ل�سحر�ء باإد�رة �نانتار�.

حفل متاألق لت�سليم اجلوائز يختتم رايل اأبوظبي ال�سحراوي 

بن �سلّيم والأمري خالد بن �سلطان الفي�سل والطارق العامري يقدم�ن اجل�ائز 
للفائزين يف حفل ختام البط�لة العاملية يف حلبة مر�سى يا�ض
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فاجرن: كفى اأ�سئلة عن رحيلي عن هدر�سفيلد تاون قن�ات م�ؤ�س�سة دبي لالإعالم ت�اكب كاأ�ض دبي العاملي للخي�ل 2018 
�لثالثة  �لن�سخة  مناف�سات  وق��ائ��ع  نقل  ع��ن  ل��الإع��الم  دب��ي  م�ؤ�س�سة  �أعلنت 
و�لع�سرين من كاأ�س دبي �لعاملي للخي�ل 2018 �لتي تنطلق �لي�م �ل�سبت 

عرب قناة  دبي ري�سينغ كناقل ر�سمي جلميع �أنحاء �لعامل.
�لتلفزي�نية  �مل�ؤ�س�سة  �لعاملي بقية قن��ت  كما �ستق�م بنقل فعاليات �حلدث 
�لريا�سية  دب��ي  وقناة  دب��ي  �سما  وقناة  دب��ي  تلفزي�ن   : و�لرقمية  و�لإذ�ع��ي��ة 
م��ن خالل  وذل���ك  دب��ي  �إذ�ع���ة  �إىل ج��ان��ب  �لإنكليزية  باللغة  دب��ي ون  وق��ن��اة 
عربات �لنقل و�ل�ستدي�هات �لتحليلية �خلا�سة من م�قع �حلدث مع نخبة 
�ملر��سلني و�ملذيعني و��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة �لتي تتجدد كل عام مل��كبة 

�حلدث �لريا�سي �لكبري ب�س�رة �أكر متيز� ونقله �إىل كافة �أنحاء �لعامل.
و�ستن�سم قن��ت م�ؤ�س�سة دبي لالإعالم �لي�م لنقل فعاليات كاأ�س دبي �لعاملي 
وقن��ت  �لريا�سية  دب��ي  وقن��ت  دب��ي  �سم��ا  وقناة  دب��ي  تلفزي�ن  �سا�سة  عرب 
�لإم���ار�ت  بت�قيت  �سباحا   10:00 �ل�ساعة  م��ن  �ب��ت��د�ء  ري�سينغ”  “دبي 

�ل�ساعة: 06:00 بت�قيت غرينت�س يف حني �ستن�سم قناة دبي ون �بتد�ء من 
 21:30 �ل�ساعة:  �لقن��ت لغاية  14:00 ولت�ستمر تغطية كافة  �ل�ساعة: 

بت�قيت �لإمار�ت.
دبي  مل�ؤ�س�سة  �لتابعة  ري�سينغ  دبي  قناة  �سعت  �ملا�سية  �لأ�سابيع  مدى  وعلى 
تلفزي�نية  بروؤية  �لعام  2018 هذ�  �لعاملي  دبي  كاأ�س  �إىل تقدمي  لالإعالم 
�ملا�سية وه��ذ� ما لحظه �جلمه�ر منذ �نطالق  �لأع����م  خمتلفة عن بقية 
�ل���دورة �ل��رب�جم��ي��ة للقناة خ��الل ه��ذه �ل��ف��رتة و�ل��ت��ي حت���ل��ت بالفعل �إىل 
دورة خا�سة بكاأ�س دبي �لعاملي يف �ل�قت �لذي ��ستعدت �لقناة لهذ� �حلدث 
و�لتقارير  �لتلفزي�نية  و�لإع��الن��ات  �خلا�سة  �لرب�مج  جمم�عة  خالل  من 
�ل�ساملة  بالتغطية  قيامها  عن  ف�سال  �ل�سباقات  حت�سري�ت  عن  �خلا�سة 
لل�س�ط  و�س�ل  �لفر�سان  مع  ولقاء�ت  �لك��لي�س  ور�ء  �لتح�سري�ت  لكافة 

�خلتامي و�لف�ز بالكاأ�س.

قال �لأملاين ديفيد فاجرن مدرب هدر�سفيلد تاون �إن م�ستقبله مع �لنادي ل 
يت�قف على �لبقاء يف دوري �لأ�س��ء م�سيفا �أنه يركز على م��جهة ني�كا�سل 

ي�نايتد �ملهمة �لي�م �ل�سبت يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم.
و�أثار فاجرن �لإعجاب منذ ت�ليه تدريب �لنادي يف 2015 وقاده لل�سع�د 
منطقة  عن  يبتعد  حاليا  وه���  �ملت���سعة  ميز�نيته  رغ��م  �لأ���س����ء  ل��دوري 

�خلطر بثالث نقاط.
لكن و�سائل �إعالم بريطانية ربطت بني �ملدرب �لأملاين و�ساوثامبت�ن �ملهدد 

بالهب�ط رغم تعاقد �لأخري مع مارك هي�ز م�ؤخر�.
بالبقاء يف  تاون مرتبطا  بقاوؤه يف هدر�سفيلد  �إذ� كان  �س�ؤ�ل عما  ورد� على 

�لدوري �ملمتاز قال “ل �أفهم هذ� �ل�س�ؤ�ل بالفعل.
�آخ��ر �س��ء كان هذ� يف  »ل لي�س مرتبطا لأن عقدي مع �لنادي ممتد لعام 

�لدوري �ملمتاز �أو يف دوري �لدرجة �لثانية«.
هذ�  يف  و�ل�سائعات  �لتكهنات  ����س��ت��م��ر�ر  ف���اإن  ���س��ادق��ا  �أك����ن  “لكي  و�أ���س��اف 
�ل�س�ؤ�ل  �أنه رمبا يك�ن عليكم ت�جيه مثل هذ�  �أع��رف  �أ�سبح ممال.  �ل�ساأن 
لكنني م�سغ�ل مبا ه� �أكر �أهمية وه� م�قف �لفريق يف هذه �ملرحلة من 

�مل��سم«.
�أربع مباريات عندما يحل  �أول �نت�سار يف  ويبحث فريق �ملدرب فاجرن عن 
�سيفا على ني�كا�سل ي�نايتد يف ملعب �سانت جيم�س بارك مدع�ما بع�دة 

لعبي �ل��سط �آرون م�ي وفيليب بيلينج �إىل �لتدريبات.
و�أ�ساف فاجرن عاد �لالعبان �لي�م برفقة مدربي �للياقة.

�لأ�سماء  �سمن  و�سيك�نان  �ملجم�عة  بقية  مع  للتدريبات  يع�د�  �أن  »�أت�قع 
�ملر�سحة خل��س مبار�ة �ل�سبت«.

للب�لينج  �ل���ط��ن��ي  منتخبنا  ف���از 
�لثامنة  �لعربية  �لبط�لة  بف�سية 
�أم�س  للرجال �لتي �ختتمت م�ساء 
م�سقط  �ل��ع��م��ان��ي��ة  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف 
�ل���ف���رق م�سكا  ب��اإق��ام��ة م��ن��اف�����س��ات 
م�ساركة  ���س��ه��دت  �ل��ت��ي  ل��ل��ب��ط���ل��ة 
�لرجال  فئة  يف  عربية  دول  ع�سرة 
�ل�سيد�ت  لفئة  منتخبات  وخم�سة 
�ل�طني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ح��ق��ق  وق����د   ،
يف  �لف�سي  �لثاين  �ملركز  ميد�لية 
�لالعب  بقيادة  �لثالثي  مناف�سات 
بجانب  �ل�س�يدي  ح�سني  �ل��دويل 
�ل�ساعد�ن خمي�س �ل�سام�سي وعلي 
�أح���م���د خمي�س  و�أك�����د  �ل���ر�����س���دي. 
�لعلي )كي كي( ع�س� جمل�س �إد�رة 
�ل�طنية  �ملنتخبات  مدير  �لحت��اد 
مميز�  ك��ان  �لبط�لة  م�ست�ى  ب��ان 
�لالعبني  �أب������رز  م�����س��ارك��ة  و����س���ط 
ع��ل��ى م�����س��ت���ى �ل����ط���ن �ل��ع��رب��ي ، 
ملنتخبنا  كبرية  �لفائدة  كانت  وقد 
تايالند  �إىل  �ل�سفر  ق��ب��ل  �ل�����س��اب 
بط�لة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ����س��ت��ع��د�د� 
�لب�لينج  ل�سباب  �لدولية  بانك�ك 
م�����س��ي��د� مبا   ، �مل���ق���ب���ل  �أب����ري����ل  يف 
للرجال  �ل�طني  منتخبنا  حققه 
�ليجابية  �مل�����س��ارك��ة  ت��ل��ك  خ���الل 
�ل��ت��ي ق�����س��د م��ن خ��الل��ه��ا جمل�س 

برئا�سة  �ل��ب���ل��ي��ن��ج  �حت�����اد  �إد�رة 
عدد  منح  �لقبي�سي  خليفة  حممد 
فر�سة  �ل�ساعدين  �لالعبني  من 
�لح��ت��ك��اك ،م����ؤك���د�ً ب���اأن م��ا تقدم 
من م�ست�ى مكان �هتمام وتقدير 

�ملدرب  يق�ده  �ل��ذي  �لفني  �جلهاز 
وم�ساعده  ك���ف���  ميكا  �لفنلندي 
�ملري..يذكر  عتيق  �أحمد  �ل�طني 
بط�لة  ����س���ارك يف  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب����اأن 
6 لع��ب��ني م��ن بينهم  �ل��رج��ال ب 

خمي�س  وهم  �ساعدين  لعبني   5
�أحمد  �لر��سدي،  علي  �ل�سام�سي، 
�ل��ن��ع��ي��م��ي، نهيان  �مل���ه���ري، حم��م��د 
�لفريق  ك��اب��نت  ب��ج��ان��ب  �لقبي�سي 
من  �سم  ،فيما  �ل�س�يدي  ح�سني 

�سارك  �ل����ذي  �ل�����س��ي��د�ت  م��ن��ت��خ��ب 
لل�سيد�ت  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل��ب��ط���ل��ة  يف 
�ل�سرقي،  رحمة  من  كل  للب�لينج 
هند �حلمادي، �سارة ح�سني، خل�د 

�أكرم، �سارة �ملال.

حذر �لحتاد �لرو�سي لكرة �لقدم لعبي 
�ملنتخب �ل�طني من �حت�ساء �أن��ع غري 
من  حل���م  وت��ن��اول  �ل�ساي  من  تقليدية 
�أي  لتجنب  و�ل�سني،  �لالتينية  �أمريكا 
 2018 تن�سط خالل م�نديال  ح��الت 

�لذي ت�ست�سيف بالدهم.
�ل��رو���س��ي ت��سياته يف  و�أ���س��در �لحت���اد 
“ت�يرت”،  م�قع  على  تغريد�ت  �سل�سلة 
ب����اأن لع��ب��ي كرة  ف��خ��رن��ا  “عن  م��ع��رب��ا 
فح��س  يف  ي�سقط��  مل  �ل��رو���س  �لقدم 
�ملن�سطات ول� مرة و�حدة خالل �لأع��م 

�لأربعة �لأخرية«.
نبقى نظيفني  �أن  �ملهم جد�  �أ�ساف من 

متاما«.
�لقدم  ل��ك��رة  �ل���دويل  �لحت���اد  و�سيك�ن 
�ملن�سطات  فح��س  عن  م�س�ؤول  )فيفا( 
بنقل  و���س��ي��ق���م  رو����س���ي���ا،  م����ن���دي���ال  يف 
�ل�س�ي�سرية  خم��ت��رب�ت��ه  �ىل  �ل��ع��ي��ن��ات 
لتحليلها ب�سبب حظر �ل�كالة �لرو�سية 
ملكافحة �ملن�سطات )رو�ساد�( على خلفية 
ف�سيحة �لتن�سط �ملمنهج برعاية �لدولة 
�لعاملية  �لريا�سة  ه��زت  �لتي  �لرو�سية 

منذ �أكر من عامني.
�أفاد  �لت�جيهية،  ويف �سل�سلة �لتغريد�ت 
قائمة  �أن  �لقدم  لكرة  �لرو�سي  �لحت��اد 

“رو�ساد�”  �مل��د �ملحظ�رة �لتي ن�سرتها 
ت���غ���ط���ي ف���ق���ط �لأدوي������������ة و�مل�������س���اف���ات 
م��سحا  رو���س��ي��ا،  يف  �مل�سجلة  �لغذ�ئية 
�ن غ��ي��اب ع��ق��ار م��ا ع��ن لئ��ح��ة �ل�كالة 
م�سم�ح  �أنه  تلقائيا  يعني  “ل  �لرو�سية 
�ساي  �أن������ع  بع�س  �ن  على  و���س��دد  ب���ه«. 
�لأع�ساب وحتى �للح�م قد حتت�ي على 
م��د كيميائية قد ت�ؤدي �ىل �ل�سق�ط يف 
فح��س �ملن�سطات، لكنه مل يحدد �أن��ع 

“غريبة” من �ل�ساي يجب جتنبها. ومل 
يت�سح �سبب جل�ء �لحتاد �لرو�سي �ىل 
جتنيب  �ىل  تهدف  ق��عد  لن�سر  ت�تري 
�لالعبني �ليقاف على خلفية �لتن�سط 
�لرو�سية،  �ل��ري��ا���س��ة  م��ن��ه  ع��ان��ت  �ل���ذي 
و�أدى �ىل حرمان ريا�سييها من �مل�ساركة 
�ل�سيفي  ج��ان��ريو  دي  ري����  �أومل��ب��ي��اد  يف 
�لق�ى  لألعاب  �لعامل  وبط�لة   2016
�ل�ست�ي  و�لومل���ب���ي���اد  �مل��ا���س��ي  �ل�����س��ي��ف 

�ل��ع��ام يف بي�نغ ت�سانغ  �أق��ي��م ه��ذ�  �ل��ذي 
ريا�سي�ن  )���س��ارك  �جلن�بية  �ل��ك���ري��ة 
رو�����س حت���ت �ل��ع��ل��م �لأومل����ب����ي(. وتنفي 
�مل�جهة  �لت��ه��ام��ات  �ل���دو�م  على  رو�سيا 
�ساعد  للتن�سط  ب��رن��ام��ج  ب�����اإد�رة  �ل��ي��ه��ا 
ريا�سييها  تناول  �إخفاء  على  ريا�سييها 
�أوملبياد  خ��الل  ل�سيما  مم��ن���ع��ة،  م�����د 
لهذه  وك��ان   .2014 �ل�ست�ي  �س�ت�سي 
م�نديال  ع��ل��ى  ع����ق��ب��ه��ا  �ل��ف�����س��ي��ح��ة 

14 حزير�ن ي�ني�  بني  �ملقام   2018
و15 مت�ز ي�لي�، �إذ ��سطر نائب رئي�س 
�ل�ستقالة  �ىل  م�تك�  فيتايل  �ل�����زر�ء 
�لرو�سي  لالحتاد  كرئي�س  من�سبه  من 
�ملنظمة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ل��ل��ع��ب��ة وم���ن 
ل��ك��اأ���س �ل���ع���امل، وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة عق�بة 
�ل���ت���ي �سدرت  �حل����ي����اة  مل�����دة  �لي����ق����اف 
يف  �لدولية  �لأوملبية  �للجنة  عن  بحقه 
يف  لكن  �ملا�سي.  دي�سمرب  �لأول  ك��ان���ن 
م�تك�  �عتمد  �جلمعة،  ن�سرت  مقابلة 
�لعليا،  �لأومل��ب��ي��ة  للمنظمة  حت��د  ن���ربة 
بن�ساط يف  ي�سارك  ي���ز�ل  ل  �ن��ه  م���ؤك��د� 
وبج��نب  �لعامل  بكاأ�س  �ملتعلقة  �لأم���ر 
�أخ���رى م��ن ك��رة �ل��ق��دم �ل��رو���س��ي��ة، على 
وقال م�تك�  �لريا�سة.  �إبعاده عن  رغم 
�لرو�سي  �لريا�سي  “�سامبي�نا”  مل�قع 
�لقدم(.  كرة  )عن  �أبتعد  مل  “بالطبع 
�لأم�ر  و�أت��اب��ع  بالنا�س  �أل��ت��ق��ي  زل��ت  م��ا 
و�أقدم �مل�ساعدة”، م��سحا �أنه ل ي�سمح 
�و تروؤ�س  �مل�ستند�ت  “بالت�قيع على  له 
لالحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  �جتماعات 
�سيء  �أه�����م  “لكن  وت���اب���ع  �ل����رو�����س����ي«. 
بالن�سبة �إيل �لآن ه� �ل�ستعد�د�ت لكاأ�س 
�لرو�سي  �ملنتخب  وحت�����س��ري�ت  �ل��ع��امل 

للبط�لة«.

�لريا�سي  �ل�������س���ارق���ة  ن�����ادي   �أك�����د 
جمل�س  دول  يف بط�لة  م�ساركته 
�ل�����ت�����ع�����اون �خل���ل���ي���ج���ي �ل���ث���ام���ن���ة 
و�ل��������ث��������الث��������ني ل��������ك��������رة �ل���������س����ل����ة  
ل�����الأن�����دي�����ة �مل�����ق�����رر �إق����ام����ت����ه����ا يف 
�لعربية  مدينة جدة باململكة 
�سهر  خ���الل  �ل�سقيقة  �ل�����س��ع���دي��ة 

ماي� �ملقبل.
جاء ذلك خالل �جتماع �إد�رة نادي 
مبقر  �جلماعية  لالألعاب  �ل�سارقة 
كافة  ل�ستكمال  وتاأكيدها  �ل��ن��ادي 
و�لتناف�س  ل��ال���س��ت��ع��د�د  �جل���ه����د 
يف  م�سرفة  ب�س�رة  �لدولة  ومتثيل 

تلك �لبط�لة.
 تر�أ�س  �لجتماع �لدوري  �ل�ساد�س 
�أحمد  �جل��م��اع��ي��ة  �لأل���ع���اب  لإد�رة 
�إد�رة  �ل��ب��ح رئ��ي�����س جم��ل�����س  ع��ب��ي��د 
�ل�سارقة  بنادي  �جلماعية  �لألعاب 
�لرئي�س  نائب  وح�سره  �لريا�سي 
ومدير  �حل�������س���ان  ع��ب��ي��د  حم���م���د 

ع��ل��ي ح�سن  �لأل����ع����اب �جل��م��اع��ي��ة 
�لأمريي وناجي ربيعة م�سرف كرة 
كرة  م�سرف  �خليال  وع��دن��ان  �ليد 
�ملدير  م�ساعد  ن��د�  و�أح��م��د  �ل�سلة 

�لتنفيذي للنادي. 
�أحمد  �أ����س���اد  �لج��ت��م��اع  ب��د�ي��ة  ويف 
ع���ب���ي���د �ل����ب����ح مب�������س���ت����ى �جل���ه����د 
�ملبذولة من قبل �لأجهزة �لإد�رية 
�لنتائج  حتقيق  مل���سلة  و�لفنية 
لعبتي  يف  �ملن�س�د  �لتط�ر  وحتقيق 
�ل�����س��ل��ة و�ل���ي���د م���ن خ���الل �لفريق 
�ملختلفة  �ل�سنية  و�مل���ر�ح���ل  �لأول 
م�ؤكد� �أن �أ�سرة �لنادي و�جلماهري 
لتعزيز  د�ئ��م��ا  ت����ق��ة  �ل�����س��رق��اوي��ة 
�لنادي  يحققها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات 
�ألعابه  ل�سيما  ري��ا���س��ات��ه  ك��اف��ة  يف 
�جلماعية وما لها من �هتمام كبري 

يف د�ئرة �لأحد�ث �لريا�سية.
وتناول �لبح مع �ملجتمعني خمتلف 
لكرة  �لأول  �لفريق  ��ستعد�د  �أوج��ه 

دول  ب��ط���ل��ة  يف  للم�ساركة  �ل�سلة 
�خلليجي �لثامنة  �لتعاون  جمل�س 
�إقامتها  �ملقرر  لالأندية  و�لثالثني 
�لعربية  مدينة جدة باململكة  يف 
�سهر  خ���الل  �ل�سقيقة  �ل�����س��ع���دي��ة 
ماي� �ملقبل ل�سيما �أنها �س�ف تك�ن 
ق�ية و�ملناف�سة فيها �ساخنة خا�سة 

بني �لندية �خلليجية �مل�ساركة.
�لفريق  يقدم  �أن  �أهمية  على  و�أك��د 
�أف�����س��ل م�����س��ت���ي��ات��ه �ل��ف��ن��ي��ة خالل 
م�ست�ى  ي��ع��ك�����س  مب����ا  �ل���ب���ط����ل���ة  
�لتط�ر �لكبري يف �لريا�سة بالنادي  
ب���ج���ان���ب �حل����ر�����س ع���ل���ى �لع������د�د 
يف  �خلليجية  �لفرق  كافة  مل��جهة 

�لبط�لة.
�جلماعية  �لأل��ع��اب  �إد�رة  وتقدمت 
بال�سكر  �لريا�سي  �ل�سارقة  بنادي 
و�لتقدير ملجل�س �إد�رة نادي �ل�سارقة 
�لد�ئمة  �مل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���س��ي 
على  �ل��ري��ا���س��ي  �ل�����س��ارق��ة  وملجل�س 

ما ي�ليه من �هتمام ودعم لفريقي 
�ل�����س��ل��ة و�ل���ي���د ولحت�����اد �لم�����ار�ت 
مع  �ل��د�ئ��م��ة  ج��ه���ده  ع��ل��ى  لل�سلة 
�لنادي  لتمثيل  وت�������س��ل��ه  �ل��ن��ادي 
�لهامة  �ل��ب��ط���ل��ة  ت��ل��ك  ل��ل��دول��ة يف 

و�حلدث �لريا�سي �ملرتقب.
ترتيبات  �لج�����ت�����م�����اع  ن����اق���������س  و 
�ملتعلقة  �جلماعية  �لأل��ع��اب  �إد�رة 
با�ست�سافة �ل�سالة �لبي�ساء بنادي 
للدور  �ل��ث��ال��ث  للتجمع  �ل�����س��ارق��ة 
�لذي  �ليد،  �أق�ياء  �لنهائي لدوري 
�سد  �ل��ن�����س��ر  ن���ادي  ل��ق��اء  �سي�سهد  
ن������ادي �ل��������س���ل و ك���ذل���ك �مل����ب����ار�ة 
�ل���دوري  ب��ط��ل  لتحديد  �حل��ا���س��م��ة 
ما  جت��م��ع  �ل��ت��ي   2017/2018
دبي  �لأه��ل��ي  �سباب  و  �ل�سارقة  بني 
�ملقبل حيث  �إبريل  �ل�ساد�س من  يف 
يت�سدر فريق رجال كرة �ليد بنادي 
�ملربع  �ل�سارقة جدول ترتيب فرق 

�لذهبي.

نادي ال�سارقة الريا�سي  ي�ؤكد م�ساركته يف البط�لة اخلليجية الثامنة والثالثني 
لل�سلة يف جدة خالل �سهر ماي� املقبل   

منتخبنا ال�طني للب�لينج يف�ز بف�سية البط�لة العربية الثامنة للرجال

فريق ها�ض يرد على منتقديه 
�نربى فريق ها�س �ملناف�س يف بط�لة �لعامل ل�سباقات 
ل  �لذين  منتقديه  على  للرد  لل�سيار�ت   1 ف���رم���ل 

يعجبهم �رتباطه �لفني �ل�ثيق بفري�ري.
وف���ري���ق ه��ا���س �لأم���ري���ك���ي ه���� �أح�����دث ف��ري��ق ين�سم 
لف�رم�ل 1 مع ظه�ره �لأول يف 2016 ويف �مل��سم 
�حل����ايل ق����دم ���س��ي��ارة م��ت��م��ي��زة يف ���س��رع��ت��ه��ا وحتدث 
كثريون عن �أوجه �لت�سابه �لكثرية بينها وبني �سيارة 

فري�ري �لتي حققت نتائج جيدة يف �لعام �ملا�سي.
ون��ق��ل م���ق��ع م���ت���ر ���س��ب���رت دوت ك����م ع��ن �أومت����ار 
�سافناور رئي�س �لعمليات يف فريق ف�ر�س �إنديا ق�له 
يت�سنى لطرف مل يتجاوز  كيم  �أعرف  �أن  فقط  “�أود 
�أي م��رد  �لعامني وميكنه ودون  وج���ده يف �لبط�لة 

�إنتاج مثل هذه �ل�سيارة.
�لأمر  ك��ان  �إذ�  �ل�سحر.  ع��ن طريق  ه��ذ�  »ه��ل يحدث 

كذلك فاأنا �أريد هذه �لع�سا �ل�سحرية«.
ورد ج�نرت �ستايرن رئي�س فريق ها�س قائال �إن فريقه 

ل يخفي �سيئا.
لأي  ت�ستند  ل  �أر�ء  لديهم  �ل��ن��ا���س  “بع�س  و�أ���س��اف 
يفخر  �أن  ب��سعه  ها�س  فريق  كل  �أن  �أعتقد  حقائق.. 
بالعمل �ل���ذي ق��ام ب��ه م��ا ب��ني �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي وخالل 

�ل�ستاء لإنتاج �ل�سيارة �جلديدة للفريق وجعلها قادرة 
على �ملناف�سة«. و�أردف �ستايرن “هذ� جهد م�سك�ر من 
نحن  لذلك..  بالفخر  ي�سعرو�  �أن  وميكنهم  جانبهم 
ولهذ�  �جلميع..  مثل  به  نق�م  عما  ونتحدث  نك�سف 

�ل�سبب �أنا و�ثق متاما باأننا مل نرتكب �أي خطاأ«.
د�لر�  �سركة  �سنعته  هيكال  ها�س  فريق  وي�ستخدم 

�ليطالية وحمركات فري�ري.
وحتظر ل��ئح �لبط�لة على �لفرق تبادل �أي معل�مات 

عن بع�س �لأجز�ء ب�س�رة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة.
وك���ان �ل���س��ب��اين ف��رن��ان��دو �أل���ن�����س��� ���س��ائ��ق مكالرين 
طبق  “ن�سخة  باأنها  ملب�رن  يف  ه��ا���س  �سيارة  و���س��ف 

�لأ�سل من فري�ري«.
وقال �ستايرن �أي�سا “�أنا ر��س متاما مبا نق�م به«.

و�أهدر فريق ها�س فر�سة �حل�س�ل على نقاط خالل 
�ل�سباق �لفتتاحي للم��سم يف ��سرت�ليا �لأحد �ملا�سي 
فني  ب�سبب خطاأ  �ل�سباق  �سيارتيه من  خ��روج  نتيجة 
عند تبديل �لإطار�ت رغم �حتاللهما �ملركزين �لر�بع 

و�خلام�س قبل دخ�ل حارة �ل�سيانة.
ويقام �ل�سباق �ملقبل يف �لبحرين يف �لثامن من �إبريل 

ني�سان �لقادم.

الرو�ض يحذرون لعبيهم من ال�ساي واللح�م الأجنبية 
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الفجر الريا�ضي

ا�ستقب��ال حا�س���د لب���راهيم�فيت�ض يف 
مط����ار ل�������ض اجنلي�����ض 

�بر�هيم�فيت�س  زلت������ان  �ل�����س���ي��دي  �ل��ن��ج��م  ح��ظ��ي 
با�ستقبال حا�سد يف مطار ل��س �جنلي�س حيث �سيبد�أ 
�ملدينة  فريق  �سف�ف  يف  م�سريته  من  جديد�  ف�سال 
�لأمريكي  �ل����دوري  �سمن  غالك�سي  �جنلي�س  ل������س 

لكرة �لقدم.
وحطت طائرة �بر�هيم�فيت�س قر�بة �ل�ساعة 15ر21 
بالت�قيت �ملحلي )15ر4 ت غ( حيث كان يف ��ستقباله 
لدى  �نتظروه  �لذين  ناديه �جلديد  �ن�سار  مئات من 

خ���روج���ه م���ن م��ب��ن��ى م��ط��ار ل������س �جن��ل��ي�����س �ل����دويل 
�ملخ�س�س للطائر�ت �خلا�سة.

�س�د�ء  مالب�س  ع��ام��ا(   36( �بر�هيم�في�س  و�رت���دى 
�س�د�ء  حافلة  ي�ستقل  �ن  قبل  معهم  ���س���ر�  و�لتقط 
�بر�هيم�فيت�س  و���س��ي��ب��د�أ  �ل��ف��ن��دق.  �ىل  �قلته  �ل��ل���ن 
تدريباته �لي�م �جلمعة قبل �ن يتم تقدميه ر�سميا �ىل 
و�سائل �لإعالم منت�سف �لنهار بت�قيت ل��س �جنل��س. 
يف  �مل��سم  ه��ذ�  مباريات   7 “�بر�” �س�ى  يخ�س  ومل 

�ل�سابق مان�س�سرت ي�نايتد �لنكليزي،  �سف�ف فريقه 
كان �خرها �و�خر كان�ن �لأول دي�سمرب �ملا�سي، علما 
بانه خ�سع لعملية جر�حية يف �ربطة �لركبة يف ني�سان 

�بريل �ملا�سي �بعدته �سبعة ��سهر عن �ملالعب.
مبار�ة  ي��خ������س  غ��الك�����س��ي  �جنلي�س  ل������س  �أن  ي��ذك��ر 
�ل����درب����ي ���س��د ج�����اره ل��������س �جن��ل��ي�����س �ف ���س��ي ثاين 
�ملجم�عة �لغربية يف �لدوري �لأمريكي �لي�م �ل�سبت 

يف مبار�ة قد ي�سارك فيها �لنجم �ل�س�يدي.

 ي�سعى مان�س�سرت �سيتي �ىل �لقرت�ب خط�ة ��سافية 
وذلك  �ي��ف��رت���ن،  على  �سيفا  يحل  عندما  �للقب  م��ن 
�نكلرت�  بط�لة  من  و�لثالثني  �لثانية  �ملرحلة  �سمن 
�لتي ت�سهد مبار�ة لهبة بني ت�سل�سي وجاره ت�تنهام 
�مل��سم  �وروب����ا  �ب��ط��ال  دوري  �ىل  م���ؤه��ل  مقعد  ع��ل��ى 
ملعب  على  له  مبار�ة  �خ��ر  �سيتي خ�سر  وك��ان  �ملقبل. 
�مل��سم  �يفرت�ن  بنادي  �خلا�س  بارك”  “غ�دي�س�ن 
جذريا  تغريت  �لم���ر  لكن  نظيفة،  برباعية  �ملا�سي 
يغرد  حيث  �مل��سم  �ل�”�سيتيزن�س” هذ�  �ىل  بالن�سبة 

16 نقطة عن  �ل�����س��رب وب���ف���ارق  �ل��ف��ري��ق خ���ارج 
�ل��حدة  �ملدينة  يف  وج��اره  �ملبا�سر  مناف�سه 

�للقب  يح�سم  وقد  ي�نايتد،  مان�س�سرت 
�ل�سب�ع  �لأخ����ري  م��ع  م����ج��ه��ت��ه  يف 

�ملقبل على ملعب �لحتاد.
مبار�ة  �سيخ��س  �سيتي  ل��ك��ن 

ق�ية يف دوري �بطال �وروبا 
يحل  حيث  �ملقبل  �لرب��ع��اء 
�لنهائي  رب�����ع  ذه������اب  يف 
ليفرب�ل،  ع��ل��ى  ���س��ي��ف��ا 

�لذي  �ل�حيد  �لفريق 
�ل��������دوري  يف  ه����زم����ه 

م���ب���ار�ة  �مل���ح���ل���ي يف 
يف   3-4 م���ث���رية 

�لثاين  ك��ان���ن 
يناير �ملا�سي.

ي�����ع�����رف  ومل 
مان�س�سرت  مهاجم  ك��ان  �ذ�  ما 

تعافى  �غ���ي��رو  �سريخي�  �لرجنتيني  �سيتي 
منتخب  مبار�تي  عن  �بعدته  ركبته  يف  ��سابة  من 

ب��الده �سد �يطاليا و��سبانيا يف �لأي��ام �لخ��رية، وه� 
للفريق.  �ل��ط��ب��ي  م��ع �جل��ه��از  ب��ت��دري��ب��ات خفيفة  ق���ام 
و�غ�يرو ه� �ف�سل هد�ف يف تاريخ مان�س�سرت �سيتي 

�سجل حتى  وق��د   ،2011 ع��ام  �ل��ي��ه  �نتقل  �ل���ذي 
�ملبار�ة  ك��ان يف  199 هدفا، لكن �لخ��ري  �لن 
�لنكليزية  �لن��دي��ة  ر�ب��ط��ة  ل��ك��اأ���س  �لنهائية 
ن��ه��اي��ة �سباط  �ر���س��ن��ال  �مل��ح��رتف��ة يف م��رم��ى 

فرب�ير �ملا�سي.
بيد �نه يف حال عدم م�ساركة �غ�يرو، فان �لبديل 
جاهز ب�سخ�س �لرب�زيلي غابريال جيزو�س �لذي 
قر�بة  �بعدته  ركبته  يف  ��سابة  من  متاما  تعافى 

�ل�سهرين عن �ملالعب. وقد �سجل جيزو�س هدف 

مبار�ة  يف  �ملانيا  مرمى  يف  �ل�حيد  �ل��رب�زي��ل  منتخب 
ت�تنهام يف �سرب  ي��اأم��ل  �مل��ق��اب��ل،  �ل��ث��الث��اء. يف  ودي���ة 
ع�سف�رين بحجر و�حد عندما يحل �سيفا على جاره 
“�ستامف�رد  ملعب  على  ت�سل�سي 
بريدج”، وذل��ك من خالل 
حت��ق��ي��ق �ول ف����ز ل���ه يف 
منذ  مناف�سه  د�ر  ع��ق��ر 
�سي�سمح  م��ا  ع��ام��ا،   28
ل����ه ب����رف����ع �ل�����ف�����ارق عن 
نقاط   8 �ىل  ت�����س��ل�����س��ي 
مركزه  تعزيز  وبالتايل 

�لر�بع.
ي���������س����ت����ب����ع����د  ومل 
�لرجنتيني  �مل��درب 
ل�������ت��������ت�������ن�������ه�������ام 
م���اوري���ت�������س���ي���� 
كيتين�  ب�
�م����ك����ان����ي����ة 
م�ساركة 

تعافى  �ن  بعد  �مل��ب��ار�ة  كاين يف  ه��اري  �لفريق  ه��د�ف 
وتعر�س  �لركبة.  �ربطة  بالت��ء يف  ��سابة  مبكر� من 
كاين �لذي �سجل 31 هدفا يف خمتلف �مل�سابقات هذ� 
فريقه  مبار�ة  �ملا�سي خالل  �ل�سهر  لالإ�سابة  �مل��سم، 
�سد ب�رمن�ث ومل يكن من �ملنتظر �ن يعاود �لتمارين 

قبل �ل�سهر �ملقبل.
بيد �ن ب�كيتين� ك�سف بان تط�ر ��سابة كاين �يجابي، 
وقال يف هذ� �ل�سدد “يجب �ن ندر�س حالته جيد�. �نه 
ي�م يتط�ر«.  متفائل جد� وه� يق�م بعمل جيد. كل 
و��ساف “�سندر�س حالته يف �ليام �لقليلة �ملقبلة. من 
�ل�سعب �لن �لق�ل نعم �م ل بخ�س��س م�ساركته. ل 
��ستطيع �لق�ل ل، لكن ل ��ستطيع �لق�ل نعم �ي�سا«. 
�له��م ه�  �لم��ر  لكن  �ملقبل،  �ل�سب�ع  “رمبا  و��ساف 
�ننا متفائل�ن يف ما يتعلق بتعافيه ونق�م بعمل ر�ئع 
ب�رمن�ث،  �سد  �ملبار�ة  “بعد  و�و�سح  �سعد�ء«.  ونحن 
�عتقد �جلميع بان غيابه �سيك�ن ط�يال، لكن تعافيه 

كان ر�ئعا«.
�مل��سم  �للقب  حامل  ت�سل�سي  على  �ل�سغ�طات  وتبدو 
�ملا�سي كبرية، لن �خل�سارة تعني تر�جع �ماله بن�سبة 
�ملقبل،  �مل��سم  �لب��ط��ال  دوري  يف  �مل�ساركة  يف  ك��ب��رية 
من  ك�نتي  �نط�ني�  �لي��ط��ايل  مبدربه  تطيح  ورمب��ا 
�سيرتقب  “�ولدتر�ف�رد”،  ملعب  وع��ل��ى  من�سبه. 
�لربتغايل  ي�نايتد  مان�س�سرت  م���درب  ق���ر�ر  �جلميع 
�لفرن�سي  �ل������س��ط  لع��ب  ب��ا���س��ر�ك  م�ريني�  ج���زي��ه 
ب�ل ب�غبا من عدمه، عندما ي��جه �س��ن�سي �سيتي. 
و�سجل ب�غبا نقاطا خالل مبار�ة منتخب بالده �سد 
رو���س��ي��ا ح��ي��ث �سجل ه��دف��ا م��ن رك��ل��ة ح���رة مبا�سرة 
كيليان  منها  �سجل  حا�سمة  ب��ت��م��ري��رة  و���س��اه��م 
يعزز من  وم��ا  �لفتتاح )1-3(.  ه��دف  مبابي 
عن  �لب��ت��ع��اد  بعد  �مل�ساركة  يف  ب�غبا  حظ�ظ 
�لأخ����رية  �مل��ب��اري��ات  يف  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �لت�سكيلة 
ل��ي���ن��اي��ت��د، ب���ان �ل��الع��ب �ل���ذي ح��ل ب���دل منه 
��سا�سيا وه� �ل�سكتلندي �سك�ت ماكت�ميني، عاد 
من مبار�ة منتخب بالده م�سابا يف ربلة �ل�ساق. يذكر 
ز�ر  �ن  ي�نايتد منذ  ي�سجل يف �سف�ف  ب�غبا مل  �ن 
�سباك ني�كا�سل يف منت�سف ت�سرين �لثاين ن�فمرب 
كري�ستال  يلتقي  �لخ����رى،  �مل��ب��اري��ات  ويف  �مل��ا���س��ي. 
بال�س مع ليفرب�ل، وو�تف�رد مع ب�رمن�ث، وو�ست 
ب��روم��ي��ت�����س �ل��ب��ي���ن م��ع ب��رين��ل��ي، وو���س��ت ه���ام مع 
�ساوثمبت�ن، وني�كا�سل مع هادر�سفيلد، وبر�يت�ن 

مع لي�سرت �سيتي، و�أر�سنال مع �ست�ك �سيتي.

يخ��س  وو�سيفه،  �ملحلي  �ل���دوري  مت�سدر  ب��ني  م��جهة  يف   
باري�س �سان جرمان �لي�م �ل�سبت �سد م�ناك� نهائي م�سابقته 
�ملف�سلة كاأ�س �لر�بطة �لفرن�سية لكرة �لقدم �لتي ت�ج بلقبها 
�لأخ���رية. وتع�د �خل�سارة �لخ��رية لفريق  �لأرب��ع��ة  �مل���سم  يف 
�لعا�سمة يف �مل�سابقة �لثالثة من حيث �لأهمية يف �لبالد بعد 
ربع  2012 يف  �لثاين ن�فمرب  ت�سرين  و�لكاأ�س، �ىل  �ل��دوري 

�لنهائي �مام �سانت �تيان بركالت �لرتجيح.
ويطمح �سان جرمان �لذي بلغ �لنهائي بف�زه على رين 2-3 
يف كان�ن �لثاين يناير �ملا�سي، �ىل حتقيق ف�زه �لربعني ت��ليا 

يف م�سابقات �لك�ؤو�س �ملحلية.
 ،7 �مل�سابقة  يف  �لقيا�سي  �لرقم  �ساحب  جرمان،  �سان  و�ح��رز 
�ألقابه �لأخرية على ح�ساب رين -1�سفر، با�ستيا -4�سفر ليل 

م�ناك�  ت�ج  �ملقابل،  يف   .1-4 وم�ناك�   1-2
�ل��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ح�����س��اب م�نبلييه  ب��ل��غ  �ل���ذي 

.2003 يف  يتيمة  مرة  -2�سفر، 
�لن�سخة �لخ��رية من طرف  وج��اء نهائي 

و�حد ح�سمه �سان جرمان برباعية، قبل 
باإنز�له عن عر�س  �ن يرد م�ناك� 

�لدوري و�لتت�يج بلقبه �لول 
يف 17 �سنة.

�ملت�ج  ج��رم��ان،  �سان  لكن 
�ي�����س��ا ب��ل��ق��ب �ل��ك��اأ���س يف 

�ل���������س����ن������ت �ل����ث����الث 
يتقدم  �لأخ�����������رية، 
ر�ه����ن����ا ب����ف����ارق 17 
غرميه  ع��ن  نقطة 
و���������س�������ب�������ح ع���ل���ى 

��ستعادة  م�������س���ارف 
�لدوري.

ليفني  ظ���ه���ريه  وي���ت���ذك���ر 
ك���������������رز�و� مل������ق�����ع ر�ب����ط����ة 

�لدوري “كنا يف �ملركز �لثاين 
ور�ءه����م يف �ل����دوري، و�ردن����ا يف 

�لنهائي �ثبات �نها مل تكن �س�ى 
زلنا  �ن��ن��ا ل  ن��ظ��ه��ر  �ن  �ردن�����ا  زل����ة. 

�لقادة«.
�لدوري،  يف  ب��ر�ح��ة  نت�سدر  “�لي�م  وت��اب��ع 

تف�قنا.  تاأكيد  نريد  عينه.  ه���  �ل��ه��دف  لكن 
ن��ح��ن ه��ن��ا لإح����ر�ز �لل��ق��اب وحت��ط��ي��م �لرق���ام 

�لقيا�سية«.

�تالنتيك”  “مامت�ت  ملعب  على  �ل��ك��اأ���س  رف��ع  ب��ان  �سك  ول 
قليال  �سيخفف  ممتلئة،  م��درج��ات  �أم���ام  ب����ردو  ل��ن��ادي  �لتابع 
�ون���اي �مي��ري من  �مل���درب �ل�سباين  م��ن م���ر�رة �ق�ساء فريق 

ثمن نهائي دوري �بطال �أوروبا �أمام ريال مدريد �ل�سباين 
مطلع �ل�سهر �حلايل. و��ساف ك�رز�و� �لذي تخرج من 

�لفرق �لعمرية لنادي م�ناك� قبل �لنتقال �ىل �سان 
جرمان يف 2015 “كان �خلروج �سربة كبرية، لكننا 
عدنا ب�سرعة �ىل �لعمل. تابعنا بتحقيق �لف�ز برغم 

�خليبة. �لن نريد حتقيق كل �للقاب بدء� من 
كاأ�س �لر�بطة«.

نيمار  �لرب�زيلي  ويف ظل غياب جنمه �لول 
�ل���ذي يتعافى يف �ل��رب�زي��ل م��ن ج��ر�ح��ة يف 
�لهد�ف  على  �مي��ري  يع�ل  ق��دم��ه،  م�سط 
�ل���ت���اري���خ���ي ل����ل����ن����ادي �لوروغ�������ي������اين 
�دي���ن�������س����ن ك����اف����اين ����س���اح���ب ثالث 
مباريات  �رب������ع  �آخ������ر  يف  ث���ن���ائ���ي���ات 
مبابي  كيليان  و�ل��ي��اف��ع  نهائية، 

و�ساحب  �ل�سابق  م�ناك�  لعب 
ه���دف���ني يف م���ب���ار�ة ف��رن�����س��ا �سد 

رو�سيا �لثالثاء )3-1(، ما جعله 
تاريخ  يف  لثنائية  م�سجل  ��سغر 

منتخب �لدي�ك.
ح�ل  �ل�سك  ويح�م 

جناح  م�ساركة 
�سان جرمان 

جنتيني  ر ل �
�ن��خ��ل دي م��اري��ا ب��ع��د ����س��اب��ت��ه يف 
�لنافذة �لدولية بع�سالت فخذه.

م����ن ج���ه���ة م����ن���اك���� �ل���ب���اح���ث عن 
�مل��سم،  ه��ذ�  �ل�حيد  �ملنطقي  لقبه 
�ل�سنغايل  م��ه��اج��م��ه  ع��ن��ه  �سيغيب 
 22 �ه�����د�ف يف  ب���ال���دي )8  ك��ي��ت��ا 
مبار�ة يف �لدوري( لإ�سابة ع�سلية.

ر�هنا  �مل���ت���ل���ق  و����س���ط���ه  وق������ال لع�����ب 
منلك  “ل  ل���ب��ي�����س  روين  �ل���ربت���غ���ايل 

�لنهائي  يف  �ل��ف���ز  حقا  ن��ري��د  ب��ال��ث��اأر.  �ل�سع�ر 
ونعتقد �نه مبقدورنا �لقيام بذلك«.

�لكرة.  �متالك  “�سان جرمان فريق يحب  وتابع 
�خطائهم  م��ن  ون�ستفيد  جيد�  ن��د�ف��ع  �ن  يجب 

وبالتايل �ملرتد�ت«. وعلى هام�س �ملبار�ة �لنهائية، �أطلق مدرب 
م�ناك� �لربتغايل لي�ناردو جاردمي ت�سريحا لفتا يف مقابلة 
“وقد  مع وكالة فر�ن�س بر�س، معترب� �ن ل �حد� �ف�سل منه 
�ملا�سي،  �ل�سيف  �ل�سني  م��ن  كبري�  عر�سا  رف�ست 
لأين ل زل���ت ط��م���ح��ا و�ب���ح���ث ع���ن �ل��ق��م��ة يف 
�وروبا. كل �سخ�س له طريقة عمله ون�عيته. 

لكن ل �فكر �بد� بان �حد� �ف�سل مني«.
وتابع جاردمي )43 عاما( �لذي مدد رئي�سه 
عقده  ريب�ل�فليف  دم��ي��رتي  �ل��رو���س��ي 
تخطي  �ىل  “�أهدف   :2020 حتى 
للح�س�ل  كمدرب.  مبار�ة   1000
يجب  �عالمي(  )م��درب  �س�رة  على 
�ل���ت���ع���اق���د م����ع م�������درب غ�������ريي، �ما 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ك��ف��اءة و�ل��ن���ع��ي��ة فقد 
بعقدة  �أ���س��ع��ر  ل  �ل��ف��ر���س��ة.  �م��ت��ل��ك 

نق�س جتاه �ي �سخ�س«.
وجنح جاردمي يف قيادة فريقه �ىل 15 
�ل��دوري برغم  مبار�ة من دون خ�سارة يف 
فالكاو  ر�د�م��ي��ل  �لك�ل�مبي  جنمه  غياب 
و�نتقال مبابي �ىل  �ل�سابة،  ب�سبب  لفرتة 
�ل��ل��ع��ب �لربتغايل  ���س��ان ج��رم��ان و���س��ان��ع 
�سيتي  مان�س�سرت  �ىل  �سيلفا  ب���رن���اردو 

�لنكليزي.
وجن���ح ف��ال��ك��او يف ت�����س��ج��ي��ل ����س��م��ه على 
ب��الده �ىل  قاد  �لهد�فني عندما  لئحة 
باري�س  يف   2-3 ف��رن�����س��ا  ع��ل��ى  �ل���ف����ز 

�ل�سب�ع �ملا�سي.
رئ��ي�����س م�ناك�  ن��ائ��ب  ر�أى  م��ن ج��ه��ت��ه، 
�ملبار�ة  �ن  فا�سيلييف  ف����ادمي  �ل��رو���س��ي 
 400 �نفق  فريق  �سد  �سعبة  “�ستك�ن 
ملي�ن )ي�رو(، لكنها �ستك�ن خمتلفة عن 

نهائي �لعام �ملا�سي«.
ل�سان  م��ت��ف��رج  �لف   8 ح�����س���ر  وي��ت���ق��ع 
ذك���رت  ف��ي��م��ا  مل����ن���اك����،  و6500  ج���رم���ان 
�ملبار�ة  خط�رة  �ن  “ل�باريزيان”  �سحيفة 
�أربعة،  ��سل  من  �لثالثة  �لدرجة  يف  �سنفت 
ب�����س��ب��ب خم�����اوف ح�����دوث �ع���م���ال ���س��غ��ب من 
بع�س جماهري �سان جرمان وب�ردو �مل�سيفة 
للمبار�ة، ومت ن�سر 800 �سرطي تخ�فا من 

�أعمال �رهابية.

قمة الهبة بني ت�سل�سي وتوتنهام   

�سيت�ي خلط��ة ا�سافي�ة نح�� اللق�ب بلق�اء ايفرت��ن
يحل بر�سل�نة �سيفا على ��سبيلية يف �ملرحلة �لثالثني من بط�لة ��سبانيا، 
وذلك يف �خر �ختبار له قبل م��جهة روما �لإيطايل يف ذهاب �لدور ربع 

�لنهائي من دوري �بطال �أوروبا �لأربعاء �ملقبل.
وكان بر�سل�نة، �ل�حيد �لذي مل يخ�سر يف �ل��دوري، قطع 
�س�طا كبري� نح� ��ستعادة �للقب من غرميه ريال مدريد، 
بف�زه على �تلتيك بلباو -2�سفر قبل ��سب�عني وخ�سارة 
 ،2-1 ليغاني�س  �م���ام  م��دري��د  �تلتيك�  �ملبا�سر  مناف�سه 

ليبتعد عن فريق �لعا�سمة بفارق 11 نقطة.
�مل��سم  ه��ذ�  جبهات   3 على  بر�سل�نة  وي��ح��ارب 

عن  فف�سال  ج���دي���دة،  ث��الث��ي��ة  �ىل  �سعيه  يف 
�لدوري، بلغ �ملبار�ة �لنهائية مل�سابقة �لكاأ�س 

�بريل  ن��ي�����س��ان   21 و���س��ي����ج��ه يف  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ىل  ي�سعى  وه���  ب��ال��ذ�ت،  ��سبيلية  �ملقبل 

لقبه �لر�بع على �لت��يل.
�رن�ست� فالفريدي  �لفريق  ويريد مدرب 

غ�����ردي����ل ول�ي�س  بيب  ي��ح��ذو ح��ذو  �ن 
�لفريق  �نريكه حيث جنح كالهما يف قيادة 

�لكاتال�ين �ىل �حر�ز �لثالثية يف م��سمهما �لأول 
يف بر�سل�نة.

و�عترب فالفريدي �أن لدى فريقه “�إمكانية” �إحر�ز 
بالدوري  �ل���ف����ز  �أي  ت��اري��خ��ه،  يف  ج���دي���دة  ث��الث��ي��ة 
�أكد  لكنه  �أوروب���ا،  �أب��ط��ال  ودوري  �ملحليني  و�لكاأ�س 
جناح  �ىل  �إ���س��ارة  يف  ب�”�لنب�ء�ت”،  ي���ؤم��ن  ل  ب��اأن��ه 
�سلفيه غ��ردي�ل و�نريكي يف حتقيق هذ� �لجناز يف 

م��سمهما �لأول مع �لنادي �لكاتال�ين.
�ل���س��ر�ف على  �ل���ذي ت�سلم مهمة  ف��ال��ف��ريدي  و���س��دد 

بر�سل�نة عقب نهاية �مل��سم �ملا�سي خلفا لنريكي، على 
�نه و�لالعبني “ل نفكر بهذ� �لأمر، نحن نرى باأننا مل 

نفز باأي �سيء حتى �لآن«.
لكن  �سيء،  �أي  )نفز(  منلك  ل  �للحظة،  “حتى  و�أ���س��اف 

هناك �إمكانيات ونريد ��ستغاللها �ىل �أق�سى حدود«.
ويح�م �ل�سك ح�ل م�ساركة جنم �لفريق �لرجنتيني لي�نيل 

�ملبار�تني  عن  غيابه  تدريباته �خلمي�س عقب  ع��اود  �ن  بعد  مي�سي 
�لأ�سب�ع  )-2�سفر(  �يطاليا  �سد  �لرج��ن��ت��ني  ملنتخب  �ل���دي��ت��ني 
من  معاناته  ع��ن  تقارير  م��ع  �ل��ث��الث��اء،   )6-1( و��سبانيا  �ملا�سي 

م�سكلة ع�سلية.
ك�كبة من  �ىل  بالتايل  لين�سم  �لفريق  تدريبات  و�سارك مي�سي يف 

�لالعبني �لذين عادو� بعد �مل�ساركة مع منتخباتهم �ل�طنية خالل فرتة 
�ملباريات �ل�دية �لدولية.

ولن ب��ر���س��ل���ن��ة ي��ت��ف���ق يف ����س���د�رة �ل��رتت��ي��ب ب��ف��ارق 11 ن��ق��ط��ة عن 
مناف�سه �ملبا�سر �تلتيك�، يت�قع �أل يخاطر فالفريدي باإ�سر�ك �لنجم 
كامل جاهزيته  ليك�ن يف  ��سبيلية،  �سد  عاما(  �لرجنتيني )30 

مل��جهة �سيفه روما.
يف �ملقابل، وعلى �لرغم من جناحه يف �ق�ساء مان�س�سرت ي�نايتد 
يف ثمن �لنهائي من دوري �بطال �وروبا، فان ��سبيلية يعاين 
حمليا حيث خ�سر ثالث من مبارياته �خلم�س �لخرية 
�مل�ؤهلة �ىل  �مل��ر�ك��ز  �ح��د  �حتالل  �ج��ل  ويكافح من 
�ملركز  يف  حاليا  يقبع  �لوروبية حيث  �مل�سابقات 

�ل�ساد�س.
وي�ستمر غياب لعب و�سط بر�سل�نة �مل�ؤثر 
من  فيما  ل�سابته،  ب��سكيت�س  �سريجي� 
�ملقرر م�ساركة �لرب�زيلي فيليبي ك�تيني� 
��سا�سيا ك�نه غري م�ؤهل خل��س �مل�سابقة 
ب�سف�ف  فيها  م�ساركته  ب��ع��د  �لوروب���ي���ة 

ليفرب�ل �لنكليزي يف دور �ملجم�عات.
ع�سري�  �متحانا  ب��دوره  ��سبيلية  و�سيخ��س 
�سد بايرن مي�نيخ �لملاين �لثالثاء �ملقبل يف 

�مل�سابقة �لقارية.
ملعب  على  �سهال  �ختبار�  مدريد  �تلتيك�  ويخ��س 
ك�رونا  ل  ديب�رتيف�  �مام  مرتوب�ليتان�”  “و�ند� 
�لربتغايل يف  ل�سب�نة  �سب�رتينغ  قبل م��جهته مع 
ليغ �خلمي�س  ي�رويا  �لأوروب���ي  �ل��دوري  نهائي  ربع 
باملا�س  ل���س  على  �سيفا  مدريد  ري��ال  ويحل  �ملقبل.  
�لذي  رون��ال��دو  كري�ستيان�  �ل��ربت��غ��ايل  جنمه  ب��ق��ي��ادة 
و��سل �سهيته �لتهديفية يف �لآونة �لأخرية من خالل 
ب��الده يف مرمى م�سر )1-2(،  ت�سجيله هديف منتخب 
ر�فعا ر�سيده �ىل 81 هدفا على �ل�سعيد �لدويل، منفرد� 
�ملنتخبات  �سعيد  على  ه���د�ف  كاأف�سل  �لثالث  باملركز 
�لعاملية بعد �لير�ين علي د�ئي )109 �هد�ف( و�ملجري 
�لخرى،  �ملباريات  ب��سكا�س )84 هدفا(. ويف  فريينك 
يلتقي جريونا مع ليفانتي، و�تلتيك بلباو مع �سلتا فيغ�، 
و�يبار  فالن�سيا،  مع  وليغاني�س  �لفي�س،  مع  و��سباني�ل 
مع  وخيتايف  ف��ي��اري��ال،  م��ع  وملقة  �س��سييد�د،  ري��ال  م��ع 

ريال بيتي�س.

ينتظره  ي�فنت��س مب��ا  �ن�����س��غ��ال  م��ن  �لإف�����ادة  ن��اب���يل  ي��اأم��ل 
��ستعادة  �أج���ل  م��ن  �أوروب�����ا،  �أب��ط��ال  دوري  �ملقبل يف  �ل��ث��الث��اء 
“�ل�سيدة  �لتي يرتبع عليها فريق  �لإيطايل  �ل��دوري  �سد�رة 
�لعج�ز”، بفارق نقطتني قبل �ملرحلة �لثالثني �ملقررة جميع 

مبارياتها �لي�م �ل�سبت ب�سبب عيد �لف�سح.
وي��ت��ح�����س��ر ي���ف��ن��ت������س، �ل��ب��اح��ث ع���ن ل��ق��ب��ه �ل�����س��اب��ع ت��ليا، 
ذهاب  يف  �لثالثاء  مدريد  ريال  �لإ�سباين  �لعمالق  ل�ستقبال 
�لدور ربع �لنهائي لدوري �لأبطال، يف م��جهة ثاأرية لفريق 
�ملدرب ما�سيميليان� �ليغري �لذي خ�سر نهائي �مل��سم �ملا�سي 

بنتيجة قا�سية �أمام �لنادي �مللكي 4-1.
�لي�م  ينتظره  م��ا  ب��ني  �لتف�سيل  مع�سلة  �ل��ي��غ��ري  وي����ج��ه 
�ملتجدد،  ميالن  غرميه  �سد  �أر���س��ه  على  �ل���دوري  يف  �ل�سبت 
�أمام  �ل��ب��اب  يفتح  ق��د  م��ا  �ي�سا،  ت�رين�  يف  �لثالثاء  وم��ب��ار�ة 

قبل  �ل�سد�رة  ��ستعادة  باإمكانية  جمدد�  لالأمل  ناب�يل 
8 مر�حل على نهاية �مل��سم و�حللم باإحر�ز �للقب 

للمرة �لأوىل منذ 1990.
لتجنب  ج��اه��د�  �سي�سعى  �ليغري  �أن  �مل���ؤك��د  وم��ن 
يع�د  �ل��ذي  ميالن  �ل�سابق  فريقه  �أم���ام  �لهزمية 

يف  �لعج�ز”  “�ل�سيدة  ع��ل��ى  �لأخ����ري  �ن��ت�����س��اره 
مار�س  �ذ�ر  م���ن  �خل���ام�������س  �ىل  ت����ري���ن���� 

يف  -1�سفر  ع��ل��ي��ه  ت��غ��ل��ب  ح���ني   2011
م��درب��ه �حلايل  �سجله  ب��ه��دف  �ل����دوري 
ي�فنت��س  �أن  ل�سيما  غ��ات���زو،  جينارو 
�ل�سابقة  �مل��رح��ل��ة  يف  ن��ق��ط��ت��ني  �أه�����در 
�ملت���سع �سبال ما  �ل�سلبي مع  بتعادله 

�سمح لناب�يل بتقلي�س �لفارق.
ويبدو ناب�يل �لذي ��ستعاد ت��زنه قبل 

�ل��دول��ي��ة من  �مل��ب��اري��ات  �ل��ت���ق��ف ب�سبب 
خالل �لف�ز على جن�ى )-1�سفر( بعد 

هزمية وتعادل �أمام روما 2-4 و�نرت 
ميالن )�سفر-�سفر(، مر�سحا للع�دة 
�لثالث  بالنقاط  �سا�س�ول�  من ملعب 

يلعب يف فرتة  ك���ن��ه  م���ق��ت��ا  و�ل��ت�����س��در 
ي�فنت��س  مبار�ة  �ستك�ن  فيما  �لظهر،  قبل 

وميالن م�ساء يف ختام �ملرحلة.
ويف �مل��ق��اب��ل، ل��ن ت��ك���ن �مل���ب���ار�ة �أم����ام م��ي��الن �سهلة 
بتاتا على ي�فنت��س لأن �لفريق �لل�مباردي يحتل 
�ملركز �ل�ساد�س مع مبار�ة م�ؤجلة يخ��سها �لأربعاء 
�سد ج��اره �ل��ل��دود �ن��رت، ومل ي��ذق طعم �لهزمية يف 
�نت�سار�ت،  ثمانية  بينها  �لأخ���رية،  �لع�سر  مبارياته 

دوري  م�سابقة  �ىل  ب��ال��ع���دة  حظ�ظه  تعزيز  وي��ري��د 
�لأبطال �لتي ت�ج بلقبها �سبع مر�ت.

“�لف�ز  �أن  بارت�سايل  �ن��دري��ا  ي�فنت��س  م��د�ف��ع  و�أك���د 
�لدوري  �أج���ل  م��ن  ه��ام��ا، لي�س  �سيك�ن  �مل��ب��ار�ة  يف ه��ذه 
�لإيطايل وح�سب بل لأنه مينحنا �لدفع �لالزم لدوري 

حلظة  ميثالن  �ملقبلني  “�لتحديني  ب��اأن  معترب�  �لأبطال”، 
حا�سمة يف م��سمنا، لأن �لإثنني م�سرييان«.

نرتكبه  �أن  ميكن  �ل��ذي  �لأك���رب  “�خلطاأ  �أن  بارت�سايل  ور�أى 
ه� �لتفكري بريال مدريد. �ملبار�ة �سد ميالن مهمة للغاية. 
و�سعنا �أهد�فا كبرية ونريد حتقيقها، و�ستك�ن مبار�ة �سعبة 
يف  �لفريقني  للقاء  بروفة  �ل�سبت  م��جهة  و�ستك�ن  للغاية«. 
�أيار ماي�،  �لتا�سع من  �ملقرر يف  �يطاليا  كاأ�س  نهائي م�سابقة 
�سريو” بهديف  “�سان  من  منت�سر�  ع��اد  ي�فنت��س  ب��اأن  علما 
�لأرجنتيني غ�نز�ل� هيغ��ين. وياأمل ميالن �لع�دة �ىل �سكة 
بتعادله  متتالية  م��ب��ار�ة   12 عند  ت�قفت  �لتي  �لنت�سار�ت 
�ملخيب يف �ملرحلة �ملا�سية �أمام �سبال، لكن فريق �ليغري يبقى 
�خل�سارة  منذ  وحت��دي��د�  متتالية،  مرحلة  ل�24  هزمية  دون 

�أمام �سمبدوريا 2-3 يف 19 ت�سرين �لثاين ن�فمرب �ملا�سي.
و�سيك�ن ي�فنت��س �أمام فر�سة حتقيق رقم قيا�سي جديد يف 
�لدقيقة  �أم��ام ميالن حتى  �أي ه��دف  ح��ال جتنب تلقي 
ب�ف�ن حتى �لآن يف  جنح  �إذ  �ل�سبت،  مبار�ة  من   43
�ملحافظة على نظافة �سباكه طيلة 931 دقيقة ويف 
حال �أنهى �لدقائق �ل�43 �لأوىل من مبار�ة ميالن 
دون هدف، �سيتف�ق على �لرقم �لقيا�سي 
بنف�سه  حققه  �ل��ذي  دقيقة(   973(

خالل م��سم 2016-2015.
لكن �ملهمة لن تك�ن �سهلة �أمام 
ب�سر�حة”  ف��اج��اأين  “فريق 
“نظر�  ب���������ارز�يل  ب��ح�����س��ب 
��ستهل��  �ل��ت��ي  ل��ل��ط��ري��ق��ة 
�لآن  لكنهم  �مل������س��م  ف��ي��ه��ا 
وبالإمكان  ب��ق���ة  ي�����س��ريون 
م����الح����ظ����ة ت������اأث������ري غ������ات�������زو، 
حذرين  نك�ن  �أن  علينا  وب��ال��ت��ايل 

�ىل �أق�سى �حلدود«.
�ملن�سغل  ي���ف��ن��ت������س  غ����ر�ر  وع��ل��ى 
ذه��ن��ي��ا ب��ل��ق��اء �ل���ث���الث���اء ���س��د ريال 
بفارق  �لثالث  روم��ا،  م��دري��د، يحل 
�سيفا  �ل�����س��د�رة،  ع��ن  نقطة   16
ع��ل��ى ب���ل���ن��ي��ا وع��ي��ن��ه ع��ل��ى “كامب 
على  �سيفا  �لأرب��ع��اء  يحل  ن�” حيث 
�ل��ع��م��الق �ل��ك��ات��ال���ين ب��ر���س��ل���ن��ة يف 

ذهاب ربع نهائي دوري �لأبطال.
وي����ح����ت����اج ف����ري����ق �مل��������درب �وزي���ب���ي���� 
على  �لإب���ق���اء  �ىل  فر�ن�سي�سك�  دي 
�لذي  نقاط  و�خلم�س  �لأرب���ع  ف��ارق 
ي��ف�����س��ل��ه ع���ن م��الح��ق��ي��ه �ن����رت ميالن 
بدورهما  يت��جهان  �للذين  لت�سي�  وج��اره 
على  وبينيفينت�  فريونا  �لرتتيب  قاع  ثنائي  مع 

�لت��يل.

»ال�سيدة العجوز« يت�سدر الكالت�سيو بفارق نقطتني

ي�فنت��ض ي�ستقبل ميالن وذهنه مع ريال مدريد

ال�سك يحوم حول م�ساركة مي�سي 

بر�سل�نة ي�اجه ا�سبيلية وعينه على م�قعة روما

 اميري يعول كافاين يف غياب نيمار

�سان جرمان وم�ناك� يف نهائي كاأ�ض الرابطة الي�م



دجاجة بدون راأ�ض تتحدى امل�ت
�لجتماعي  �لت���سل  م��قع  تد�ولت  ن�عه،  من  فريد  م�سهد  يف 
�إحدى �ملز�رع و�سط  �س�ر�ً لدجاجة فقدت ر�أ�سها وهي تتج�ل يف 

تايلند. 
دجاجة  على حياة  �حلفاظ  تايلند من  بيطري من  متكن طبيب 
ملدة �أ�سب�ع كامل بعد قطع ر�أ�سها، عرب �إعطائها �لغذ�ء من فتحة 

عنقها وحقنها بامل�ساد�ت �حلي�ية. 
�لدجاجة  بالدجاجة:  �لعناية  على  �أ���س��رف  �ل��ذي  �لطبيب  وق��ال 
له  قدمنا  �إن  ل��ف��رتة  �لعي�س  ميكنه  �آخ���ر،  ح��ي����ن  �أي  مثل  مثلها 
ي��ز�ل متدلياً من  �ل��ذي كان ل  �ل��الزم. لقد �سقط ل�سانها  �لغذ�ء 

عنقها بعد �إ�سابته باجلفاف.
بال�سجاعة  تتحلى  �لدجاجة  ه��ذه  �أن  �أع��رتف  �أن  بد  ل  و�أ���س��اف: 

وحبها للحياة.
�ملحليني  �ل�سكان  �أن  �إل  ر�أ�سها،  �لدجاجة  فقدت  كيف  يت�سح  ومل 
و�سائل  وبح�سب  �آخ��ر.  حي��ن  من  لهج�م  تعر�ست  �إنها  يق�ل�ن 
�أيام  �لإعالم �ملحلية، فاإن �لدجاجة بقيت على قيد �حلياة  �سبعة 

بعد �أن فقدت ر��سها.
 18 �أط���ل ف��رتة عا�ستها دجاجة ب��دون ر�أ���س، كانت مل��دة  �أن  يذكر 
ي�تا  ولي��ة  يف  ر�أ�سها  مايك  تدعى  دج��اج��ة  فقدت  �أن  بعد  �سهر�ً، 
�ستار  دي��ل��ي  ذك���رت �سحيفة  م��ا  وف���ق   ،1947 ع���ام  �لأم��ري��ك��ي��ة يف 

�لربيطانية.

تنفق 19 األف دولر لزرع كلية لقطها 
قررت �مر�أة �أمريكية �أن ت�سحي مبلغ 19000 دولر لتحافظ على 
حياة قطها �لذي �أ�سيب بف�سل كل�ي وه� يف �لتا�سعة من عمره، 

عرب �إجر�ء عملية زرع كلية له. 
غري  كاأ�ستاذة  تعمل  �لتي  ب�يد  بيت�سي  ر�ت��ب  �أن  من  �لرغم  على 
متفرغة، ل يتجاوز 46 �ألف دولر يف �ل�سنة، �إل �أنها مل ترتدد �أبد�ً 
�مل�ت  كان على و�سك  �ل��ذي  باإنفاق مبلغ كبري لإنقاذ حياة قطها 

بعدما �أ�سيب بف�سل كل�ي حاد.
وقالت بيت�سي ملجلة بيبل "يحبني قطي �ستانلي كما مل يحبني �أي 
�إنه  �أن يبقى برفقتي لأط���ل فرتة ممكنة.  �أري��د  �إن�سان من قبل، 

�أف�سل �سديق حظيت به يف حياتي".
ب�سبب  باأنها قد تفقد قطها  بالتيم�ر،  بيت�سي من  وبعدما علمت 
ب��سعها  تبذل كل ما  �أن  ق��ررت  به،  �أ�سيب  �ل��ذي  �لكل�ي  �لق�س�ر 

لإنقاذ حياته. 
ويف �لبد�ية، و�جهت بيت�سي بع�س �ل�سغ�ط من �لعائلة و�لأ�سدقاء 
�لذين ن�سح�ها باأن ل تنفق �أي �أم��ل على قط كبري بال�سن مثل 
�أن  �إل  �ل�سغريين.  لطفليها  �مل��ال  تدخر  �أن  عليها  و�أن  �ستانلي، 
بيت�سي وزوجها قرر� ��ستخد�م �لأم��ل �لتي �دخروها ل�سر�ء �سيارة 

لإنقاذ حياة قطهما �ملف�سل. 
و�أجريت عملية زرع �لكلية من قبل فريق من �لأطباء �لبيطريني 
يف م�ست�سفى ريان �لبيطري، حيث �سارت �لأم�ر على ما ير�م وعاد 
�لطبيعية بعد �سهر من �جلر�حة، وفق ما  �ستانلي حلالته  �لقط 

ورد يف م�قع "�أوديتي �سنرت�ل" �لإلكرتوين. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعزف على الناي اأثناء عملية يف دماغها 
�أظهر مقطع فيدي� مده�س ن�سر على �لعديد من م��قع �لت���سل �لجتماعي، �مر�أة وهي تعزف على �لناي �أثناء 

خ�س�عها لعملية جر�حية كبرية يف �لدماغ. 
بينما  بالناي وتعزف عليه حلناً جمياًل،  �لفيدي� وهي مت�سك  �آنا هرني يف مقطع  �لعازفة �ملحرتفة  وقد ظهرت 
ي�م  دماغها يف م�ست�سفى ميم�ريال هريمان  دقيقة يف  لها عملية جر�حية  كان �جلر�ح�ن وم�ساعدوهم يجرون 

�لثالثاء. 
وتعاين �آنا من حالة ور�ثية تت�سبب بارجتاف م�ستمر يف �ليدين، �لأمر �لذي ي�ؤثر �سلباً على قدرتها على �لعزف على 
�آلة �لناي �ملف�سلة لديها. وقد �أجرى �لأطباء عملية حتفيز عميقة للدماغ، ت�سمل زرع �أقطاب كهربائية يف حماولة 

منهم للحد من �رجتاف �ليدين. 
وبح�سب �لأطباء، فاإن �آنا مل تخ�سع للتخدير �ل�سامل ليتمكن�� من �ختبار فعالية �لأقطاب �لكهربائية �لتي زرع�ها 

يف دماغها، وهذ� ما دفعها �إىل �ختبار قدرتها على �لعزف �أثناء �لعملية �جلر�حية. 
من �جلدير بالذكر �أن �آنا بد�أت تعاين من �لرجتاف يف يديها منذ �أن كانت طفلة، �إل �أن حالتها �زد�دت �س�ء�ً يف 

�ل�سن��ت �لأخرية ب�سكل بد�أ ي�ؤثر على مقدرتها على �لعزف، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
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حت�ل وجهها اإىل ل�حات مده�سة 
م��قع  على  كبري  باهتمام  ليت��نيا،  م��ن  باملكياج  �سغ�فة  �سابة  حظيت 
و�لتي  ل��الإع��ج��اب  �مل��ث��رية  ل�حاتها  ب�سبب  م���ؤخ��ر�ً،  �لجتماعي  �لت���سل 
ت�ستخدم فيها �لطالء و�ملكياج جلعل وجهها يبدو م�س�هاً �أو منف�ساًل عن 

ر�أ�سها، معتمدة بذلك على �خلد�ع �لب�سري.
�عتادت م�نيكا فال�سيك )22 عاماً( على ن�سر �لكثري من �ل�س�ر ذ�ت �ل�سلة 
باملكياج و�ل�سفر على م�قع �ن�ستغر�م، �إل �أن ما حقق لها �ل�سهرة و�لنجاح 
ي�تي�ب،  م�قع  على  لها  فيدي�  ومقاطع  �س�ر  بن�سر  م���ؤخ��ر�ً  قيامها  ه� 
تعتمد على ��ستخد�م �ملكياج يف ر�سم ل�حات على وجهها وج�سدها بطريقة 

تق�م على �خلد�ع �لب�سري. 
وت�ستخدم فال�سيك تاأثري�ت دم�ية خا�سة با�ستخد�م �لطالء �لأحمر جلعل 
وجهها وج�سمها يبدو�ن م�س�هني، �إ�سافة �إىل ��ستخد�م خمتلف �لأل��ن يف 

ل�حاتها �ملده�سة.
وتق�ل فال�سيك، �إنها جتد �لإلهام لل�حاتها يف كل مكان، �بتد�ء من �حلياة 

�لي�مية و�نتهاء مبا تر�ه على خمتلف و�سائل �لت���سل �لجتماعي. 
وتن�ي فال�سيك قريباً �ل�ستعانة بفريق خمت�س ميكنه م�ساعدتها يف �إن�ساء 
قناة على ي�تي�ب حتى تتمكن من ن�سر درو�سها �خلا�سة يف �ملكياج، وفق ما 

نقل م�قع "�أوديتي �سنرت�ل" �لإلكرتوين. 

تهريب اله�اتف بطائرات دون طيار 
�جلمارك  م�����س���ؤويل  �إن  �لر�سمية  �ل�سينية  دي��ل��ي  ليجال  �سحيفة  ق��ال��ت 
طيار  دون  ط��ائ��ر�ت  ت�ستخدم  �سبكة  �سبط��  �جلن�بية  �سنت�سن  مدينة  يف 
500 ملي�ن ي��ن )79.8 ملي�ن دولر( من  لتهريب ه��تف ذكية بقيمة 

ه�جن ك�جن �إىل �ملدينة �لتي تعد مركز �لتكن�ل�جيا يف �لبالد.
�سنت�سن  جمارك  نفذتها  �لتي  �حلملة  ب�ساأن  تقرير  يف  �ل�سحيفة  وقالت 
وه�جن ك�جن �إن �ل�سلطات �سبطت 26 �سخ�سا لال�ستباه باأنهم ��ستخدم�� 
قيمتها  وت�سل  جتديدها  ج��رى  �آي��ف���ن  ه����ت��ف  لنقل  طيار  دون  ط��ائ��ر�ت 

�لإجمالية �إىل 500 ملي�ن ي��ن.
�أم�س  �سنت�سن  �ل�سحيفة نقال عن م�ؤمتر �سحفي عقدته جمارك  وقالت 
�خلمي�س "هذه �أول حالة يجري �كت�سافها يف �ل�سني ت�ستخدم بها طائر�ت 

دون طيار يف جر�ئم تهريب عرب �حلدود".
�ملهربني كان�� يعمل�ن عادة بعد منت�سف  �أن  �لتقرير عن �جلمارك  ونقل 
�لليل ومل يكن �لأمر يتطلب �س�ى ب�سع ث��ن لنقل حقائب �سغرية حت�ي 

�ل��حدة منها �أكر من ع�سرة ه��تف �آيف�ن با�ستخد�م طائر�ت بال طيار.
و�أ�ساف �لتقرير �أن �ل�سبكة كان ميكنها تهريب ما ي�سل �إىل 15 �ألف هاتف 

يف �لليلة �ل��حدة.

كامريون دياز 
تعتزل التمثيل

�نت�سرت  �مل��ا���س��ي��ة  �ل�����س��ن����ت  خ���الل 
�لأخبار عن �عتز�ل �لنجمة �لعاملية  
�لعمر  م��ن  �لبالغة  دي���از   ك��ام��ريون 
45 عاماً، و�أ�سافت زميلتها �لنجمة  

�سلمى بلري  �ملزيد من �لتاأكيد ح�ل 
�لأمر م�ؤخر�ً حيث �سرحت يف ح��ر 
لها :"  "كنت �أمتنى تقدمي جزء �آخر 
من The Sweetest Thing، لكن 
�نتهت  �عتزلت، فهي  دياز  كامريون 

من تقدمي �لأدو�ر �لتي تتمناها".
و����س���رع���ان م���ا ن��ف��ت ���س��ل��م��ى �لأم����ر 
ح��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى �أح���د 
حيث  �لإجتماعي  �لت���سل  م��قع 
�أم���زح  "خرب ع���اج���ل: ك��ن��ت  ك��ت��ب��ت: 
يف �آخ���ر ح�����ر م��ع��ي، ك��ام��ريون دياز 
�أع����ت����زل عن  �أين  ك��م��ا  ت���ع���ت���زل،  ل���ن 
ولكن  با�سمها".  م��ت��ح��دث��ة  ك�����ين 
ه��ا ه��ي ك���ام���ريون دي����از ت���ؤك��د خرب 
ل��ه��ا يف  ح������ر  بنف�سها يف  �ع��ت��ز�ل��ه��ا 
مت   Entertainment Weekly
ن�سره ي�م �أم�س �لأول، حيث ر�فقتها 
يف �حل��ر زميلتيها يف بط�لة �لفيلم 
بلري  �سلمى  �لنجمة  �أع���اله  �مل��ذك���ر 

و�لنجمة  كري�ستينا �أبلغايت .

حمتال�ن ي�ستخدم�ن ه�ية 
زوجة ماكرون 

يزعم  مزيفا  �إلكرتونيا  بريد�  حمتال�ن  ��ستخدم 
�أنه للرئا�سة �لفرن�سية و��سم �سيدة فرن�سا �لأوىل 
ل���دخ����ل مطاعم  ب��ري��ج��ي��ت م���اك���رون يف م�����س��ع��ى 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  ترفيهية  و�أم��اك��ن  فاخرة 
�لرئي�س لتقدمي �سك�ى  �ل��ذي دف��ع زوج��ة  �لأم��ر 

من �سرقة ه�يتها.
وق����ال م�����س��اع��د ل��ل�����س��ي��دة �لأوىل �ل��ت��ي ت��ع��ي�����س يف 
�لرئي�س  م��ع  �لإل��ي��زي��ه  بق�سر  خا�س  �سكني  مقر 
�إمي��ان���ي��ل م���اك���رون م��ن��ذ �ن��ت��خ��اب��ه يف م��اي��� �أي���ار 
و�أ�ساف  �لتحقيق".  وبد�أ  �سك�ى  "قدمت   ،2017

�مل�ساعد �أن حماولت �ملحتالني باءت بالف�سل.
ووردت �لأنباء عن حماولت �لحتيال على �إذ�عة 
)�أر.ت�������ي.�إل( �ل��ت��ي ق��ال��ت �إن ع�����س��ر�ت م��ن ر�سائل 
�ل��ربي��د �لإل���ك���رتوين �أر���س��ل��ت م��ن ع��ن����ن بريدي 
�لر�سمية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ع��ن��اوي��ن  ك��ث��ري�  ي�سبه 
ل��ل��رئ��ا���س��ة، وت��ط��ل��ب م���ن ���س��م��ن م���ا ت��ط��ل��ب من 
وتذ�كر  فاخر  مطعم  يف  طاولة  �أف�سل  �خلدمات 

ل�سباق �جلائزة �لكربى �ل�سرت�يل.

تكت�سف حقنة يف عم�دها 
الفقري منذ 14 عامًا 

�كت�سفت �مر�أة تبلغ من �لعمر 41 عاماً جزء�ً من حقنة 
كانت قد علقت يف عم�دها �لفقري �أثناء ولدتها �لأخرية 

قبل 14 عاماً. 
�ل�ساد�س  ب��ر�ي��ت لب��ن��ه��ا  �إمي���ي  م��ن ولدة  ���س��ه��ري��ن  ب��ع��د 
جاك�س�نفيل،  م�ست�سفى  يف  قي�سرية  بعملية  "جيك�ب" 
2003، ب����د�أت ت��ع��اين م��ن �آلم  ب���لي��ة ف��ل���ري��د� يف ع���ام 
و��ستمرت على  و�لأخ��رى،  �لفينة  �لظهر بني  �سديدة يف 

هذه �حلال ملدة 14 عاماً. 
ويف �خلريف �ملا�سي، �أجرت �ل�سيدة بر�يت فح��سات طبية 
يف �أحد �مل�ست�سفيات، حيث ك�سفت �س�ر �لأ�سعة �ملقطعية 
3 �سنتيمرت�ت يف  عن وج���د ج��زء من حقنة يبلغ ط�له 

عم�دها �لفقري.
وذك��ر �لأط��ب��اء �أن وج���د �حلقنة يف عم�د �مل��ر�أة �لفقري 
ت�سبب باأ�سر�ر ع�سبية و��سعة �أثرت ب�سكل ملح�ظ على 
�لآن، قد  �لفقري  �لإب��رة من عم�دها  �إز�ل��ة  و�أن  قدمها، 

ي�ؤدي �إىل �إ�سابتها بال�سلل �لتام مدى �حلياة. . 
ولدت  �ل��ذي  �مل�ست�سفى  �إهمال  �أن  بر�يت  �ل�سيدة  وتزعم 
فيه �آخر طفل لها، �أحلق بها �أ�سر�ر�ً ج�سدية، و�أدى �إىل 

تده�ر يف حالتها �ل�سحية.
يذكر �أن �ل�سيدة بر�يت تن�ي رفع ق�سية على �مل�ست�سفى، 
لت�سبح �ل�سخ�س �خلام�س ع�سر �لذي يقا�سي �مل�ست�سفى 
منذ عام 2005، ح�سل ثالثة منهم على مبالغ تع�ي�سية 
�أمريكي، بح�سب ما ورد يف  كبرية جت��اوزت �مللي�ن دولر 

�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

�سدمهما فاكت�سف باأنهما 
زوجته وطفله

�أم  ���س��دم  بتهمة  عليه  �لقب�س  �ل�����س��رط��ة  �أل��ق��ت  �أن  ب��ع��د 
وطفلها ب�سيارته وفر�ره من مكان �حلادث، �كت�سف رجل 

�سيني باأن �سحايا �حلادث هما زوجته وطفله. 
�مل���ر�أة و�لطفل  ت��ارك��اً  وك��ان زهانغ فر من مكان �حل��ادث 
وطفله.  زوج��ت��ه  باأنهما  ي���دري  �أن  دون  �مل����ت،  ي����ج��ه��ان 
لحق،  وق��ت  يف  �ل�سرطة  ن�سرته  فيدي�  مقطع  و�أظ��ه��ر 
�ل���رج���ل وه���� ي��ن��ف��ج��ر ب��ال��ب��ك��اء ل���دى �ك��ت�����س��اف��ه ب����اأن من 

�سدمهما كانا زوجته وطفله. 
بعد  �لإ���س��ع��اف  ف��رق  ��ستدع��  باأنهم  ع��ي��ان  �سه�د  وق���ال 
�إقليم  �ل���ذي وق��ع يف  �إ���س��اب��ة �لطفل و�مل����ر�أة يف �حل���ادث 
نقل  م�ساء، ومت  و�لن�سف  �لعا�سرة  يف  �ل�سيني  �ساندونغ 
�مل�سابني �إىل �مل�ست�سفى حيث �أعلن عن وفاة �لطفل بعد 
�ملركزة  �لعناية  وح��دة  يف  �لأم  ظلت  بينما  ق�سري،  وق��ت 

لعدة �ساعات قبل �أن ت��فيها �ملنية. 
وق��ت لح��ق من  زهانغ يف  �لقب�س على  �ل�سرطة  و�أل��ق��ت 
ب��اأن��ه ���س��دم �م���ر�أة وطفلها  ليلة �حل���ادث، حيث �ع���رتف 
مريور  �سحيفة  بح�سب  م�����س��اء،  للمنزل  ع���دت��ه  �أث��ن��اء 

�لربيطانية. 
افتتاح  قبل  ال�سخ�سيات  لكبار  معاينة  �سيوف يلتقطون �سورًا يف غرفة ت�سمى "Darel Carey" اأثناء 

متحف Selfies يف Glendale ، كاليفورنيا.  )رويرتز(

نا�سا تكثف البحث عن 
ك�اكب غري �سم�سية 

ل ي���ز�ل �ل��ب��ح��ث ع��ن ع�����مل تدور 
نظامنا  ع��ن  بعيد�  جن���م  فلك  يف 
�إد�رة  �ع��ت��ز�م  م��ع  ج��اري��ا  �ل�سم�سي 
�لأمريكية  و�ل��ف�����س��اء  �ل���ط���ري�ن 
)ن����ا�����س����ا( �����س���ت���ئ���ن���اف �ل���ب���ح���ث يف 
�سفينة  ب��اإط��الق  �ملقبلة  �لأ���س��اب��ي��ع 
ف�ساء ياأمل �لعلماء يف �أنها �ست��سع 
عليه  يطلق  مب��ا  معرفتهم  ن��ط��اق 
"ك��كب غري �سم�سية" يعتقد �أنها 

قادرة على دعم �أ�سكال للحياة.
مركبة  �إط��������الق  ن���ا����س���ا  وت����ع����ت����زم 
)تر�نزيتينج �إك�س�بالنت( �مل�سحية 
)ت��ي. ب��اأح��رف  �خت�سار�  �مل��ع��روف��ة 
�إي.�إ��������س.�إ��������س( م���ن حم��ط��ة كيب 
ك��ان��اف��ري�ل �ل��ت��اب��ع��ة ل�����س��الح �جل� 
يف ف���ل����ري���د� ع���ل���ى م����نت ����س���اروخ 

فالك�ن9 من )�سباي�س �إك�س(. 
م�عد  ي���ك����ن  �أن  �مل���ت����ق���ع  وم�����ن 
ني�سان  �أب���ري���ل   16 ب��ني  �لإط�����الق 
وي�ني� حزير�ن يف مهمة ت�ستغرق 
ملي�ن   337 وت���ت���ك���ل���ف  ع����ام����ني 

دولر.
وتهدف �أحدث مهام نا�سا �ملعتمدة 
�لبناء  �إىل  �لفلكية  �لفيزياء  على 
ع��ل��ى �ل��ع��م��ل �ل���ذي �أجن����زه م�سبار 
�كت�سف  �ل������ذي  ك��ي��ب��ل��ر  �ل���ف�������س���اء 
�لنظام  خ���ارج  ك���ك��ب   3500 نح� 
�ل�����س��م�����س��ي ���س��م��ن م��ه��م��ة جرى 
ت����ث���ي���ق���ه���ا ع���ل���ى م������دى �لأع�����������م 
�ل��ع�����س��ري��ن �مل��ا���س��ي��ة مم���ا �أح����دث 
ث�رة يف �أحد �أحدث جمالت عل�م 

�لف�ساء.
�ملركبة  ت��ر���س��د  �أن  ن��ا���س��ا  وت��ت���ق��ع 
)تي.�إي.�إ�س.�إ�س( �آلفا من �لع��مل 
ورمبا  ق��ب��ل  م��ن  تكت�سف  مل  �ل��ت��ي 
تك�ن �ملئات منها بحجم �لأر�س �أو 

ل تزيد عن �سعف حجمها.

علماء يطّ�رون تقنيات للعي�ض يف الف�ساء
يعكف علماء يف �أول مركز ياباين ح�ل �حلياة 
على  يابانية  ف�ساء  ر�ئ��دة  �أن�ساأته  �لف�ساء  يف 
من  و�ح���د  لتحقيق  مبتكرة  تقنيات  ت�سميم 
�أك����رب �لأح�����الم �ل��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ب�����س��ر: �ل��ع��ي�����س يف 

�لف�ساء.
يف هذه �ملخترب�ت �ملزّودة باأجهزة فائقة �لتطّ�ر 
يف ط�كي�، تدير ر�ئدة �لف�ساء �سياكي م�كاي 
ف��ري��ق��ا م���ن ث��الث��ني ب��اح��ث��ا ي��خ��ت��ربون طرقا 
جديدة تتيح للب�سر �أن ين�سئ�� م�ستعمر�ت على 

ك�كب �ملريخ �أو على �سطح �لقمر.
66 عاما  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل��ف�����س��اء،  ر�ئ�����دة  وت���ق����ل 
"�ل�ستك�ساف من طبيعة �لب�سر، �لأر�س �سيقة 

علينا، �ألي�س كذلك؟".
�أم�ست م�كاي �أكر من 500 �ساعة يف �لف�ساء 

يف رحلتني نّفذتهما يف �لت�سعينيات.
ت���رى م���ك��اي �أن غ���زو �ل��ف�����س��اء دخ���ل يف عهد 
�ملجال،  هذ�  خا�سة  �سركات  خ��س  مع  جديد 
و�أي�سا  "�سباي�س �ك�س" �لأمريكية،  على غر�ر 

تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إع��الن  مع 
�لقمر،  �سطح  ق��اع��دة على  �إن�����س��اء  ب���الده  ع��زم 
�إىل ك�كب  م��اأه���ل��ة  مت��ه��ي��د� لإر����س���ال رح��ل��ة 
�ملريخ. وتق�ل "�إن�ساء قاعدة على �سطح �لقمر 

مع حل�ل �لعام 2030 �أمر قابل للتطبيق".
ل �إليها فريقها، نظام  من �لبتكار�ت �لتي ت��سّ
تيار  مترير  على  يعتمد  �ل��غ��ذ�ء  لإن��ت��اج  فريد 

كهربائي �سديد يف حمل�ل عايل �ملل�حة.
وي�ؤدي ذلك �إىل تقلي�س ت�سّكل �لطحالب غري 

�ملرغ�بة يف �ملاء �مل�ستخدم لإنبات �لزرع.
و�أظ��ه��رت جت���ارب، �أج��ري��ت يف ظ���روف حتاكي 
تلك �ل�سائدة يف �لف�ساء، �أن هذ� �لنظام يجعل 
يعمل  و�أ����س���رع.  �أف�����س��ل  ب�سكل  تنم�  �لبطاطا 
لت�ليد  تقنيات  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  يف  �أي�����س��ا  �مل��رك��ز 
�ل��ط��اق��ة م���ن خ���الل ل�����ق���ط ح���ر�ري���ة تل�سق 
مبباين �لقاعدة �لتي �ستك�ن حر�رتها معتدلة، 
فيما تر�وح �حلر�رة يف �خلارج بني 230 درجة 

حتت �ل�سفر ليال و130 درجة نهار�.

ج�يرن تع�ال�ج حب���ب 
ال�س�باب يف وجهه��ا

�ل��قع  كيند�ل جيرن   تلفزي�ن  �ل�سهرية وجنمة  �لأزي��اء  لطاملا عانت عار�سة 
من م�سكلة حب �ل�سباب و�آثار �لندبات على �لب�سرة �إل �نها يبدو �أنها تخل�ست 
من �لأمر حيث �نها ن�سرت �س�رة لها على �سفحتها على �حد م��قع �لت���سل 

�لإجتماعي جتمعها ب�سديقتها �لعار�سة بيال حديد.
وتع�د �ل�س�رة لتاريخ 13-9-2017 وتظهر فيها كيند�ل  بدون ماكياج متاماً 
وبدون �أي �آثار حلب �ل�سباب متاماً. و�لتقطت �ل�س�رة يف ك��لي�س عر�س �أزياء 
د�ر مايكل ك�ر�س �ل�سهرية يف ني�ي�رك. وعانت كيند�ل كثري�ً من حب �ل�سباب 
ولقت �لكثري من �لإنتقاد�ت �لالذعة ب�سببها �إل �أنها و�جهت �مل�سكلة بالكثري 

من �لثقة ر�ف�سًة �ن مينعها �لمر من �خلروج يف �لعلن.


