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تقرير ا�ضتخباراتي: وا�ضنطن ت�ضتعد لـ»�ضرب اإيران«
•• وا�سنطن-�سيدين-وكاالت:

الأمريكية  الإدارة  اأن  امل�ستوى  رفيعة  اأ�سرتالية  اأمنية  م�سادر  ذك��رت 
�سهر  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  الإي��ران��ي��ة  ال��ن��ووي��ة  املن�ساآت  لق�سف  ت�ستعد 
اأغ�سط�س املقبل. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية يف البالد 
عن  تف�سح  مل  باملخابرات،  كبار  م�سوؤولني  عن  نقال  �سي(،  بي  )اإي��ه 
هويتهم، اأن الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، قد يكون جاهزا ل�سن 
اأن ق��اع��دة )ب��اي��ن غاب(  ب��ي �سي(  اإي����ران. واأ���س��اف��ت )اإي���ه  �سربة على 
ال�سرية يف الإقليم ال�سمايل، وغريها من املرافق الدفاعية الأ�سرتالية 

ميكن اأن تلعب دورا يف حتديد اأهداف ال�سربة.
اأهمية  من  قلل  ترينبول،  مالكومل  الأ���س��رتايل،  ال���وزراء  رئي�س  لكن 

التقرير، وا�سفا اإياه باأنه جمرد “تكهنات«.
وقال ترينبول لراديو �سبكة “اإيه بي �سي”: “اإن ق�سة )اإيه بي �سي(   

اأ�سرتالية رفيعة امل�ستوى مل ت�ستفد  التي ت�ست�سهد مب�سادر حكومية 
من اأي م�ساورات معي اأو وزير اخلارجية اأو وزير الدفاع اأو قائد قوة 
الدفاع«. وتتزامن هذه املزاعم مع ت�ساعد احلرب الكالمية بني اإيران 

والوليات املتحدة.
اإىل الرئي�س  امل��ا���س��ي، وجهها  ت��غ��ري��دة، الأح���د  ق��ال يف  ت��رام��ب  وك���ان 
اأن تهدد الوليات املتحدة مرة  اأب��دا  “اإياك  الإي��راين ح�سن روح��اين: 
اأخرى واإل ف�ستواجه عواقب مل يختربها �سوى قلة عرب التاريخ. مل 

نعد دولة تقبل كلماتكم املختلة عن العنف واملوت احرت�سوا!«
اإن  وق��ب��ل ذل��ك ب��ي��وم وج��ه روح���اين حديثه ل��رتام��ب يف كلمة، وق���ال 
ال�سيا�سات الأمريكية العدوانية واحلرب مع اإيران هي “اأم احلروب«.

بولتون،  الأمريكي، جون  القومي  الأم��ن  واأذك��ت ت�سريحات م�ست�سار 
التوترات، حيث قال يف بيان، الثنني املا�سي: “الرئي�س ترامب اأبلغني 
باأنه اإذا فعلت اإيران اأي �سيء �سلبي ف�ستدفع ثمنا مل تدفع مثله من 

قبل على الإطالق �سوى قلة من الدول«. 
وتع�سف ال�سغوط القت�سادية الأمريكية املتزايدة، وركود القت�ساد، 

وانخفا�س قيمة العملة، والف�ساد احلكومي بنظام املاليل يف اإيران.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:24            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   07:12  
الع�صاء......   08:33

السبت   28   يوليو   2018  م  -  15 ذو القعدة  1439  العدد  12388    
Saturday   28   July   2018  -  Issue No   12388

نائب رئي�س الدولة ي�ضهد مهرجان 
حممد بن را�ضد للقدرة يف اإيطاليا

•• تو�سكانا - ايطاليا -وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل �سباح اأم�س فعاليات اليوم اخلتامي ملهرجان 
حممد بن را�سد للقدرة والذي اأقيم يف اإقليم تو�سكانا 
باإيطاليا مب�ساركة اأكرث من 500 فار�س وفار�سة من 

خمتلف دول العامل.
وتابع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 

جانبا من مراحل ال�سباق الذي يعد �سمن البطولت 
الأوروبية  القدرة  �سباقات  مو�سم  يف  واملتميزة  املهمة 
اأداء ف��ر���س��ان الم�����ارات  ���س��م��وه ع��ل��ي  اأط���م���ان  ك��م��ا   ،
وجاهزيتهم لبطولة كاأ�س العامل املرتقبة يف �سبتمرب 

املقبل بالوليات املتحدة المريكية.
ال��دول��ة رئي�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�سمو  واأ����س���اد ���س��اح��ب 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي مب�����س��ت��وي تنظيم هذا  جم��ل�����س 

احلدث الريا�سي املتخ�س�س يف �سباقات القدرة.
)التفا�سيل �س16(
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حممد بن را�سد ي�سهد مهرجان �سموه للقدرة يف ايطاليا  )وام(

تعزيزات ع�سكرية هائلة للمقاومة اليمنية ا�ستعدادا لتحرير مدينة زبيد باحلديدة  )وام(

قوات الحتالل متطر املتظاهرين يف غزة بقنابل الغاز  )ا ف ب(

حممد بن زايد يتلقى ات�ضاال هاتفيا من 
م�ضت�ضار النم�ضا حول عالقات التعاون 

وعدد من الق�ضايا االإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ليلة  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
كورتز  �سيبا�ستيان  معايل  من  هاتفيا  ات�سال  الأول  اأم�س 

م�ست�سار جمهورية النم�سا.
وبحث �سموه وم�ست�سار النم�سا �� خالل الت�سال �� عالقات 
ال�سداقة والتعاون بني البلدين و�سبل تعزيزها والرتقاء 
بها اإىل اآفاق اأو�سع .. اإ�سافة اإىل عدد من الق�سايا الإقليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك وتبادل الآراء حولها.

بدعم من قوات التحالف العربي 

املقاومة اليمنية تدفع تعزيزات كبرية لتحرير مدينة زبيد باحلديدة

�صهيد يف غزة والحتالل يغلق امل�صجد الأق�صى ويطرد امل�صلني

اإ�ضرائيل تخطط لبناء 400 وحدة ا�ضتيطانية قرب رام اهلل
•• عوا�سم-وكاالت:

ا�ست�سهد فل�سطيني بر�سا�س اجلي�س ال�سرائيلي على 
غزة  قطاع  جنوب  خانيون�س  ملدينة  ال�سرقية  احل��دود 
العودة”،  “م�سرية  اط��ار  يف  احتجاجات  ي�سهد  ال��ذي 

بح�سب وزارة ال�سحة يف غزة.
غازي  “ا�ست�سهاد  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة  واع��ل��ن��ت 
حممد ابو م�سطفى )43 عام( متاثرا بجراحه الذي 
خان  ���س��رق  الح��ت��الل  بر�سا�س  ب��ال��را���س  بها  ا�سيب 

يون�س قبل قليل«.
ويف تطور جديد اأعلنت املرجعيات الدينية يف امل�سجد 
الأق�سى، ام�س اجلمعة، عن اعت�سام مفتوح على اأبواب 
ال�سرطة  اأغلقته  بعدما  فتحه،  اإع����ادة  حتى  امل�سجد 
الإ�سرائيلية بعد مواجهات مع حمتجني فل�سطينيني.

وق���ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م دائ����رة الأوق�����اف الإ���س��الم��ي��ة يف 
اأبواب  ب��اإغ��الق  قامت  “ال�سرطة  اإن  �سحفي  ت�سريح 
اأغلقت  ك��م��ا  احل��دي��دي��ة،  بال�سال�سل  القبلي  امل�سجد 
�سالة  انتهاء  بعد  ال�سريف  للحرم  الرئي�سية  الأب��واب 

الظهر )اجلمعة( وطردت امل�سلني«.
وع��ق��ب الإغ�����الق، اق��ت��ح��م  رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال��ق��د���س نري 
ب��رك��ات امل�سجد الأق�����س��ى و���س��ط ح��را���س��ة م�����س��ددة من 

القوات الإ�سرائيلية.

وحالت  ب��ج��روح  اجلمعة،  امل�سلني،  ع�سرات  واأ���س��ي��ب 
اخ��ت��ن��اق، م��ن ج���راء اإط���الق ق���وات و���س��رط��ة الحتالل 
والغاز  ال�سوت  وقنابل  املعدين  الر�سا�س  الإ�سرائيلي 
امل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع، جت��اه��ه��م ع��ق��ب اق��ت��ح��ام��ه��ا لباحات 
بوح�سية  اع���ت���دت  ك��م��ا  امل����ب����ارك،  الأق�������س���ى  امل�����س��ج��د 
الأنباء  وك��ال��ة  اأوردت  ح�سبما  امل�����س��ج��د،  ح��را���س  ع��ل��ى 

الفل�سطينية.
وذكرت م�سادر طبية فل�سطينية اأن 40 اإ�سابة �سجلت 
داخل امل�سجد الأق�سى تعر�س خاللها امل�سلون ل�سظايا 
قوات  اأطلقتها  ال��ت��ي  احل��ارق��ة  وال�����س��وت  ال��غ��از  قنابل 

الحتالل الإ�سرائيلي �سوب امل�سلني.
اأن معظم الإ�سابات طفيفة ويجري  واأ�سافت امل�سادر 
عالجها يف املكان مع نقل عدد منها اإىل م�سايف القد�س 

املحتلة.
اأفيغدور  الإ�سرائيلي،  اجلي�س  وزي��ر  اأع��ل��ن  ذل��ك،  اىل 
�سرقي  جنوب  اآدم  م�ستوطنة  تو�سيع  ام�س  ليربمان، 
مقتل  ع��ل��ى  ردا  ال��غ��رب��ي��ة،  ب��ال�����س��ف��ة  اهلل  رام  م��دي��ن��ة 

م�ستوطن طعنا على يد فل�سطيني قتل هو اأي�سا.
“ردنا على عملية  اإن  الإ�سرائيلي  وزي��ر اجلي�س  وق��ال 
هو  اهلل،  رام  �سرقي  ج��ن��وب  اآدم  م�ستوطن  يف  الطعن 
تو�سيع امل�ستوطنة”، معلنا عن بناء 400 وحدة �سكنية 

يف امل�ستوطنة املذكورة.

•• احلديدة -وام:

اليمنية  امل���ق���اوم���ة  ق������وات  دف���ع���ت 
التحالف  م��ن  مدعومة  امل�سرتكة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
ال�سعودية بتعزيزات ع�سكرية كبرية 
متطورة  ن��وع��ي��ة  باأ�سلحة  جم��ه��زة 
ملعركة  ا�ستعدادا  قتالية  وجاهزية 
مبحافظة  زب���ي���د  م��دي��ن��ة  حت���ري���ر 
امليلي�سيات  قب�سة  م��ن  احل���دي���دة 

احلوثية املوالية لإيران.
اليمنية  امل��ق��اوم��ة  ق���وات  وتتمركز 
م�سارف  ع���ل���ى  ح���ال���ي���ا  امل�������س���رتك���ة 
م��دي��ن��ة زب��ي��د ت��اأه��ب��ا مل��ع��رك��ة كربى 
لتحريرها من امليلي�سيات احلوثية 
ع�سكري  ت��ك��ت��ي��ك  اإط�����ار  يف  وذل�����ك 
يراعي احلفاظ على اأرواح املدنيني 
والبنى التحتية مبا ي�سمن حترير 
يف  خ�سائر  دون  التاريخية  املدينة 
تتخذهم  ال��ذي��ن  املدنيني  �سفوف 
حلماية  ب�سرية  دروع���ا  امليلي�سيات 
�ساحات  يف  امل���ه���زوم���ة  ع��ن��ا���س��ره��ا 

القتال.
مدينة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  وت�����س��ك��ل 
زب��ي��د ال��ت��اري��خ��ي��ة - امل���درج���ة على 
العاملي  الإن�����س��اين  ال����رتاث  ق��ائ��م��ة 

•• دم�سق-وكاالت:

حمافظة  يف  ن����ا�����س����ط����ون  اأك���������د 
داع�س  بقيام  ال�سورية  ال�سويداء 
ب��احل�����س��د ع��ل��ى ح����دود ق��ري��ت��ي اأم 
ح����ارت����ني وال���������س����ورة والأه��������ايل 

ي�ستغيثون.
جراء  القتلى  ح�سيلة  وارت��ف��ع��ت 
تنظيم  ���س��ن��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ه���ج���م���ات 
ال�����س��وي��داء يف  داع�����س يف حمافظة 
تفجريات  وتخللها  �سوريا  جنوب 
اأكرث  قتياًل،   246 اإىل  انتحارية 
وفق  امل��دن��ي��ني،  م��ن  ن�سفهم  م��ن 
حلقوق  ال�سوري  املر�سد  اأف���اد  م��ا 

الإن�سان .
ال�������س���وي���داء قتلى  اأه������ايل  و���س��ي��ع 
غ�������س���ب كبري  و������س�����ط  امل������ج������زرة 
م���ن الأه������ايل وق��ل��ق ع��ل��ى م�سري 

املختطفني لدى داع�س.
�سباح  ه��ج��وم��ه  ال��ت��ن��ظ��ي��م  وب������داأ 
الأربعاء بتفجري اأربعة انتحاريني 
مدينة  يف  ال��ن��ا���س��ف��ة  اأح���زم���ت���ه���م 
ال�����س��وي��داء، ت��زام��ن��اً م��ع تفجريات 
ريفها  يف  ق��رى  ا�ستهدفت  مماثلة 
قبل  ال�سرقي،  وال�سمايل  ال�سرقي 

اأن ي�سن هجوماً �سد تلك القرى، 
متكنت قوات النظام من �سده بعد 

�ساعات.
وارتفعت ح�سيلة القتلى تدريجياً 
خالل �ساعات النهار حتى منت�سف 
الليل مع العثور على جثث املزيد 
من املدنيني، قال املر�سد اإنه “مت 
اإعدامهم داخل منازلهم بالإ�سافة 
متاأثرين  م�������س���اب���ني  وف������اة  اإىل 

بجراحهم«.
كما اأكد مدير املر�سد، رامي عبد 
بر�س:  فران�س  لوكالة  ال��رح��م��ن، 

 246 اإىل  احل�سيلة  “ارتفعت 
مدنياً”   135 ب��ي��ن��ه��م  ���س��خ�����س��اً 
املوالية  العنا�سر  م��ن  وال��ب��اق��ون 

للنظام.
من جهة اخرى يجري وفد ميثل 
الدميقراطية  ����س���وري���ا  جم��ل�����س 
دم�سق  ال�������س���وري���ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
حمادثات مع النظام ال�سوري حول 

الق�سايا ال�سيا�سية والع�سكرية.
واأف����������ادت م�������س���ادر م��ط��ل��ع��ة ب����اأن 
اأحمد رئي�سة  اإلهام  الوفد برئا�سة 
�سوريا  ملجل�س  التنفيذية  اللجنة 

وياأتي تدفق قوات ع�سكرية مدربة 
ع�سكرية  ب���ت���ع���زي���زات  م���دع���وم���ة 
احل���دي���دة  حم���اف���ظ���ة  اإىل  ك���ب���رية 
�سمن ا�ستعدادات املقاومة اليمنية 
امل�����س��رتك��ة ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 
ال�������س���اح���ل ال���غ���رب���ي وت���ط���ه���ري ما 
�سيطرة  م��ن  م��دي��ري��ات  م��ن  تبقى 
الوقت  يف  احل���وث���ي���ة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
الذي توا�سل فيه القوات امل�سرتكة 
مت�سيطها ملزارع تقع جنوب التحيتا 
مدينة  غ���رب  م�����زارع  اإىل  و����س���ول 
من  متكنت  والتي  التاريخية  زبيد 
امليلي�سيات  م��واق��ع  على  ال�سيطرة 
وتكبيدهم خ�سائر فادحة يف العتاد 

والأرواح.
وت�سهد امليلي�سيات احلوثية املوالية 
لإيران انهيارات وهزائم متالحقة 
العربي  التحالف  ق��وات  اأم��ام تقدم 
وامل���ق���اوم���ة ال��ي��م��ن��ي��ة امل�����س��رتك��ة يف 
جبهة ال�ساحل الغربي و�سط حتطم 
دفاعاتها  وت����ه����اوي  حت�����س��ي��ن��ات��ه��ا 
ال�سمود  على  ال��ق��درة  اأف��ق��ده��ا  م��ا 
حيث  عنا�سرها  وه���روب  ميدانيا 
بعد  القتال  يف  قا�سيا  در�سا  تلقنت 
املحيطة  واملناطق  التحيتا  حترير 

بها.

اأه��م واأك��رب مديريات  ومتثل ث��اين 
حمافظة احلديدة - �سربة قا�سمة 
للميل�سيات احلوثية نظرا لوقوعها 
املناطق  اإم���دادات���ه���م يف  خ��ط  ع��ل��ى 
ال�����س��رق��ي��ة م���ن امل��ح��اف��ظ��ة وال����ذي 
يفتح نافذة لقوات املقاومة اليمنية 
امل�سرتكة للتوغل اأكرث يف املديريات 

الواقعة �سرقي املحافظة.

اليمنية  املقاومة  ق��وات  دفعت  كما 
املدربني  املقاتلني  ب��اآلف  امل�سرتكة 
زبيد  مدينة  حترير  يف  للم�ساركة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي اإ���س��اف��ة اإىل 
تاأمني املناطق املحررة يف حمافظة 
وال�سيطرة على ما تبقي  احلديدة 

من مناطق ال�ساحل الغربي.
اليمنية  امل��ق��اوم��ة  ق���وات  وت��خ��و���س 

التحالف  م����ن  ب���دع���م  امل�������س���رتك���ة 
�سبيل  يف  اإن�سانية  معركة  العربي 
حت�����ري�����ر ال�������س���ع���ب ال���ي���م���ن���ي من 
لإيران  املوالية  ميلي�سيات احلوثي 
الع�سكرية  العمليات  ت�سري  فيما 
م���درو����س���ة وحمكمة  خ��ط��ط  وف����ق 
اأي خ�����س��ائ��ر بني  ت���ف���ادي  ل�����س��م��ان 

املدنيني.

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد 
ينعيان ال�ضاعرة االإماراتية عو�ضة 
بنت خليفة ال�ضويدي )فتاة العرب(

نعى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الإماراتية  ال�����س��اع��رة  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
التي  ال�سويدي  بنت خليفة  الكبرية عو�سة 
وافتها املنية اأم�س.. وقال �سموه يف تغريدة 

بح�سابه ال�سخ�سي على )تويرت(:
فقد الوطن رمزا كبريا يف الأدب واحلكمة 
ال�سويدي  خليفة  بنت  عو�سة   .. وال�سعر 

)فتاة العرب( 
 .. ج��ن��ات��ه  ف�سيح  واأ���س��ك��ن��ه��ا   .. اهلل  رح��م��ه��ا 

واألهم ذويها واألهمنا ال�سرب وال�سلوان . 
تركت )فتاة العرب( خلفها كنوزا من الأدب 
وال�����س��ع��ر ���س��ت��ظ��ل حت��ك��ي ���س��ريت��ه��ا وحتمل 

ذكراها خالدة يف �سفحات الوطن
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  نعى �ساحب  كما 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د 
ال�ساعرة  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
الإماراتية الكبرية .. وقال �سموه يف تغريدة 

بح�سابه ال�سخ�سي على )تويرت(:
اأدب����ي����ة �ساخمة  ق���ام���ة  الإم����������ارات  ف���ق���دت 
وع��الم��ة ف��ارق��ة يف ال�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي ظلت 
والدين  وال���ت���اري���خ  ال���وط���ن  يف  ق�����س��ائ��ده��ا 
الإماراتية  الذاكرة  ال�سنني ترثي  لع�سرات 
حكمة وثقافة ومعرفة واإبداعا .. رحم اهلل 
وا�سعة  ال�سويدي رحمة  بنت خليفة  عو�سة 
ال�سرب  ذويها  واألهم  ف�سيح جناته  واأدخلها 

وال�سلوان.

داع�س يح�ضد يف ال�ضويداء واالأهايل ي�ضتغيثون ال�صي�صتاين يدعو لت�صريع ت�صكيل حكومة جديدة 
االأمن يت�ضدى ملظاهرات 
يف عدة حمافظات عراقية

•• بغداد-وكاالت:

دعا املرجع ال�سيعي، علي ال�سي�ستاين، يف خطبة اجلمعة يف كلمة مكتوبة 
ال�سلمية  التظاهرات  طريقة  تغيري  اإىل  الكربالئي  املهدي  عبد  األقاها 
لفر�س اإرادتهم على امل�سوؤولني، م�سيفا: “عندئذ �سيكون للم�سهد وجه 

اآخر نندم عليه قبل فوات الأوان«.
كما دعا ال�سي�ستاين اإىل ت�سكيل حكومة يف اأقرب وقت ممكن، م�سرتطا اأن 

يكون رئي�سها حازما وقويا، وحتقق مطالب املواطنني ب�سورة عاجلة.
واأ�ساف يف كلمته: طالبنا باأن يكون القانون النتخابي عادل، واأن تكون 
لتفادي  امل�سوؤولني  كبار  ال�سنوات  مر  على  ون�سحنا  م�ستقلة،  املفو�سية 

الو�سول للمرحلة املاأ�ساوية الراهنة.
الربملانيني  الفئات، مثل  لبع�س  التي متنح  المتيازات  بتغيري  وطالب 
وغريهم، راف�سا العتداءات على املواطنني، وم�سددا على �سرورة العمل 

على حتقيق املطالب.
اىل ذلك خرجت تظاهرات مبحافظات جنوب وو�سط العراق والعا�سمة 

بغداد ام�س حتت ا�سم )تظاهرة احلقوق(.
ويف الب�سرة، فرقت قوات اأمنية بالقوة اعت�ساماً لع�سرات املحتجني على 
اإىل حقل غرب  امل��وؤدي  اإغالقهم الطريق  �سوء اخلدمات والبطالة بعد 
التظاهرات  لن�سوب  الأوىل  املحطة  الب�سرة  وكانت  النفطي.   2 القرنة 
التي عّمت حمافظات و�سط وجنوب العراق، ول يزال الغ�سب ال�سعبي 

فيها م�ستمرا حتى حتقيق املطالب التي زادت عن �سابقاتها.

اأردوغـــان  معار�ضي  �ــضــرب 
ــــوب اأفـــريـــقـــيـــا ــــجــــن ب

•• جوهان�سبريغ-وكاالت:

بثته  م�������س���ور  ت�����س��ج��ي��ل  اأظ����ه����ر 
�سي” بجنوب  بي  اأي��ه  “اأ�س  قناة 
ال�سحفي  ن�سره  واأع���اد  اأفريقيا، 
ال�����رتك�����ي، ع����ب����داهلل ب�����وزك�����ورت، 
اجلمعة،  تويرت،  يف  ح�سابه  على 
الأتراك  احل��را���س  من  جمموعة 
يعتدون  وه������م  م������دين  ب���ل���ب���ا����س 
معار�سي  اأح�����د  ع��ل��ى  ب��ال�����س��رب 
اأردوغ��ان يف  الرئي�س رجب طيب 

بريتوريا.

حمادثات ع�ضكرية بني الكوريتني الثالثاء املقبل
•• �سول -وام:

ع�سكرية  حمادثات  عقد  على  ال�سمالية  وجارتها  اجلنوبية  كوريا  اتفقت 
و�سط  التوتر  فتيل  لنزع  اجلانبني  �سعي  اإط���ار  يف  وذل��ك  املقبل  الثالثاء 
وزارة  عن  اجلنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة  ونقلت  العالقات.  يف  حت�سن 
الدفاع يف �سول اإن املحادثات الع�سكرية على م�ستوى ال�سباط �ستجري يف 
التي  ال�سالح  املنطقة منزوعة  الواقعة داخل  قرية بامنوجنوم احلدودية 

تف�سل بني الكوريتني.
اإىل الإع��الن عن نهاية احلرب  اأن املحادثات قد تتطرق  وي��رى مراقبون 
الكورية الذي تدعو كوريا ال�سمالية جارتها اجلنوبية والوليات املتحدة 

اإىل حتقيقه نظرا لأن املحادثات تاأتي مبوجب مقرتح ال�سمال.
من جهة اخرى اأعلن البيت الأبي�س اأن كوريا ال�سمالية بداأت عملية اإعادة 

.» رفات جنود اأمريكيني قتلوا خالل احلرب الكورية » 1953-1950 

طفل �سوري يحمل علم بالده يف القنيطرة  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

بيئة راأ�س اخليمة تطلق خدمة »تكرمي«  
•• راأ�س اخليمة  الفجر

اطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية خدمة »تكرمي« والتي تعترب احدى 
خدمات الهيئة املميزة واملبتكرة التي تقدمها بدون ر�سوم ا�سافية امنا 
ال�سن  وكبار  الهمم  لأ�سحاب   ، املقدمة  البيئية  اخلدمات  ر�سوم  فقط 

وا�سر ال�سهداء. 
احتياجات  م��راع��اة  الهيئة على  م��ن ح��ر���س  ان��ط��الق��ا  وت��اأت��ي اخل��دم��ة 
املجتمع وتوفري الت�سهيالت وتقدمي كل اأنواع الدعم و�سبل الراحة لهم 
للخدمة من  يقدم طلب  ان  املذكورة  الفئات  للعميل من  ، حيث ميكن 
خالل زيارة موقع حكومة راأ�س اخليمة و�سيتم التوا�سل معه ومن ثم 

زيارته ملوقعه حيث خ�س�ست الهيئة �سيارة خا�سة لهذه اخلدمة مزودة 
نف�س  يف  املعاملة  لإجن���از  امل��وظ��ف  يحتاجها  التي  الحتياجات  بجميع 
ابرز وجه  الوقت ويف نف�س املوقع على ان ي�ستلم العميل معاملته على 

من الكمال.
م���ن ج��ان��ب��ه اك���د ال��دك��ت��ور ���س��ي��ف ال��غ��ي�����س ، ان اط����الق خ��دم��ة تكرمي 
كافة  بتوفري  والم���ارة  ال��دول��ة  حكومة  لتوجهات  ومواكبة  دعما  تاأتي 
الت�سهيالت جلميع فئات املجتمع  حيث تهدف »تكرمي«  خلدمة ثالث 
وذلك  الهمم  ا�سحاب  على  الرتكيز  مت  وق��د  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات 
متا�سيا مع اإطار تطبيق ال�سيا�سة الوطنية لتمكني اأ�سحاب الهمم، التي 
اأطلقتها احلكومة، مبا ي�سمن التمكني واحلياة الكرمية لهم ولأ�سرهم، 

جميع  وح��ل  لتفادي  وذل��ك  ال�سن  لكبار  تكرمي  خدمة  تقدمي  يتم  كما 
، ا�سافة اىل  املعوقات التي تواجههم والو�سول اليهم وهم يف اماكنهم 
قدمه  مل��ا  وذل��ك  ال�سهداء  لأ���س��ر  تكرمي  خدمة  اي�سا  تقدمي  يتم  ذل��ك 
البطولية  مواقفهم  و  وال��ف��داء  للت�سحية  عظيمة  ���س��وراً  من  ابناءهم 

امل�سرفة يف ميادين العز والكرامة.
 Fast Track( كما اطلقت الهيئة  خدمة امل�سار ال�سريع للرتخي�س
يتم  م�ستحدثة  كخدمة  الهيئة  تطلقها  جديدة  جتربة   )License
من خاللها التقدمي لتجديد الرتخي�س البيئي خالل �ساعة اأو اقل يف 
مقابل ر�سوم حمددة يتم التقدمي لها عن طريق تطبيق ا�ستدامة اأو عرب 
راأ�س اخليمة، وهي ت�سمل خدمة جتديد  الإلكرتونية حلكومة  البوابة 

اأن ت�سمل هذه  الرتخي�س البيئي ومن املخطط خالل الفرتة القادمة 
اخلدمة اأي�ساً اإجراءات اإ�سدار الرتخي�س البيئي اأو تعديله.

ذكية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  اىل  تتطلع  الهيئة  اأن  �سيف،  ال��دك��ت��ور  وا���س��اف 
ومتطورة لتواكب هذا التطور الذي ت�سهده الدولة، وذلك من منطلق 
ا�سعاد  يف  ت�سهم  التي  واملتطلبات  اخلدمات  حتقيق  على  الهيئة  حر�س 
الت�سهيالت  ك��اف��ة  ل��ت��وف��ري  ج��اه��دة  الهيئة  ت�سعى  ح��ي��ث   ، متعامليها 
وغري  ذك��ي��ة  لت�سبح  خدماتها  يف  وال��ت��ط��وي��ر  لعمالئها  والح��ت��ي��اج��ات 
مكلفة وبخطوات �سهلة وب�سيطة، مما يوفر املال والوقت واجلهد على 
دون  من  عمالئها  توقعات  كافة  وتلبي  والهيئة،  واحلكومة  املتعاملني 

مواجهة اأي حتديات تعوق دون النتهاء من اخلدمات.

»اأبطال عام زايد« يزورون جامع ال�ضيخ زايد وواحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

ال��ذي تنظمه  »اأب��ط��ال ع��ام زاي��د«  الغد  اأبطال �سرطة  زار ط��الب برنامج 
�سرطة اأبوظبي مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري وواحة الكرامة وذلك يف 

اإطار الزيارات امليدانية للمعامل البارزة يف اأبوظبي.
الذي  اجلامع  رح��اب  » يف  والعني  اأبوظبي  »دفعتي  الطالب من  وجت��ول 
ويعك�س  عامليا  الديني  الطابع  ذات  احل�سارية  الوجهات  اأه��م  اأح��د  يعد 

التنوع الثقايف والفكري للمجتمع كما تعرفوا على واحة الكرامة التي مت 
ت�سييدها تخليدا لبطولت وت�سحيات �سهداء الإمارات.

واأعربوا عن �سعادتهم بزيارة اجلامع واعتربوا اأنها جتربة جيدة تعرفوا 
بالتفا�سيل  والغنية  امل��ت��ع��ددة  الإ�سالمية  عمارته  اأمن���اط  على  خاللها 
واجلماليات الهند�سية وتراثه العريق الذي يج�سد روؤية املغفور له ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
ال��ع��رف��ان والتقدير  ل��ه��م  ال��ك��رام��ة ج�����س��دت  اأن زي��ارت��ه��م واح����ة  واأك�����دوا 

اأعظم معاين الت�سحية  للبطولت ال�س�����امية لل�س�������هداء الذين �س����طروا 
ت�سحيات  اأن  اإىل  لف��ت��ني  عالية  خفاقة  الإم����ارات  راي���ة  لتظل  وال��ف��داء 
ال�سهداء اأو�سمة فخر على ال�سدور واأنهم باقون يف ذاكرة الوطن ووجدان 

اأبنائه.
من جهته اأكد العميد مهنا حممد النعيمي مدير اإدارة مدار�س ال�سرطة 
بقطاع املوارد الب�سرية يف �سرطة اأبوظبي اأهمية زيارة هذين ال�سرحني يف 
اإطار الربامج التعريفية للطلبة ل�ستثمار اأوقاتهم مبا ي�سقل مهاراتهم 

والأهمية  زاي��د  ال�سيخ  جلامع  واملعمارية  واحل�سارية  الدينية  باملعرفة 
الوطنية لواحة الكرامة التي ترمز اإىل ال�سموخ وت�سحية �سهداء الوطن 

يف ميادين الواجب والدفاع عن مكت�سباته ومنجزاته.
واأن�سطة  تثقيفية  حما�سرات  على  الغد  �سرطة  اأبطال  برنامج  وي�ستمل 
وتركيب  وف��ك  امل�ساة  جم��الت  يف  ميدانية  وتدريبات  ومبتكرة  متنوعة 
ال�سالح وريا�سة ال�سباحة وركوب اخليل وتنظيم زيارات ميدانية لإدارات 

ال�سرطة ومعامل بارزة يف اإمارة اأبوظبي.

» �ضرطة اأبوظبي » تناق�س خماطر ت�ضابق ال�ضباب واال�ضتعرا�س مبركباتهم

االإلكرتونية دبي  �ضرطة  األعاب  حملوا  م�ضتخدم  مليون   25

•• اأبوظبي-وام:

ت�سابق  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  امل��خ��اط��ر  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ناق�ست 
وما  ال��ط��رق��ات  على  مبركباتهم  وال���س��ت��ع��را���س  ال�سباب 
ينجم عنها من حوادث قد تودي بحياتهم وحياة الآخرين 
اإزعاج  ت�سببه من  ما  اإىل جانب  الطريق  م�ستخدمي  من 
يف  وا�ستعر�ست  ال��ل��ي��ل.  م��ن  م��ت��اأخ��رة  اأوق����ات  يف  لل�سكان 
اجتماع تن�سيقي برئا�سة املقدم بهيان حمد العامري رئي�س 
ال�سرطة  ب��اإدارة  ال�سرطة املجتمعية يف العني  ق�سم �سوؤون 

للحد من  الكفيلة  ال�سبل  املجتمع  امن  بقطاع  املجتمعية 
التوعية بهذه  تكثيف  اإىل  امل�ساركون  الظاهرة. ودعا  هذه 
الظاهرة �سمن حملة » �سيف بال حوادث » وتوزيع ن�سرات 
تثقيفية يف املراكز التجارية يف اإطار ا�سرتاتيجية �سرطة 
اأبوظبي بجعل الطرق اأكرث اأمناً و�سالمة. ح�سر الجتماع 
الرائد �سليمان �سامل ال�سحي رئي�س ق�سم العالم المني 
يف ال��ع��ني وال���رائ���د ح��م��دان ذي��ب��ان م��دي��ر ف���رع العالقات 
الظاهري  والنقيب حمد  العني  امل��رور يف  اإدارة  العامة يف 

من ق�سم �سوؤون ال�سرطة املجتمعية.

•• دبي-وام:

ك�سف العميد خالد نا�سر الرزوقي 
للذكاء  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م����دي����ر 
دب����ي  �����س����رط����ة  ال�����س����ط����ن����اع����ي يف 
الألعاب  ع���دد حت��م��ي��ل  ع���ن جت����اوز 
الإل���ك���رتون���ي���ة امل����ط����ورة م����ن قبل 
�سرطة دبي 25 مليون حتميل على 

الهواتف الذكية.
عدد  اإن  ال����رزوق����ي  ال��ع��م��ي��د  وق�����ال 
حت��م��ي��ل األ����ع����اب ���س��رط��ة دب����ي بلغ 
يف  و34  األ�����ف�����ا  و180  م���ل���ي���ون���ا 
األفا  و484  و3 ماليني  الإم���ارات 
مليون  و2  ال�سعودية  يف  و393 
اأمريكيا  يف  و707  األ���ف���ا  و466 
و105  األ���ف���ا  و689  وم���ل���ي���ون���ان 
األفا  و628  وم��ل��ي��ون��ان  رو���س��ي��ا  يف 

و539 يف الربازيل.
ولفت اإىل اأن فئة الألعاب التعليمية 
حتميل  يف  الأول  امل���رك���ز  اح��ت��ل��ت 
الألعاب يف 74 دولة ب� 16 لغة منها 

وال�سبانية  والجنليزية  العربية 
واليابانية  والأمل��ان��ي��ة  والفرن�سية 

والكورية وال�سينية والربتغالية.
هذه  اأن  ال����رزوق����ي  ال��ع��م��ي��د  ون�����وه 
من  داخ��ل��ي��ا  تطويرها  مت  الأل��ع��اب 
قبل موظفي �سرطة دبي وذل��ك يف 
التكنولوجيا الفرتا�سية يف  مركز 
ال�سطناعي  للذكاء  العامة  الإدارة 
ويتم توفريها على متاجر الألعاب 

ال�سركة  وم����راك����ز  الل���ك���رتون���ي���ة 
دبي  �سرطة  وقامت   SPS الذكية 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  بت�سجيل 
القت�ساد  وزارة  يف  الأل��ع��اب  ل��ه��ذه 
ومت��ك��ن��ت م��ن ب��ن��اء وت��ط��وي��ر املورد 
الب�سري الذي اكت�سب خربة ممتازة 
الإلكرتونية  الأل���ع���اب  ت��ط��وي��ر  يف 
واأكد التزام �سرطة دبي وبتوجيهات 
خليفة  ع����ب����داهلل  ال�����ل�����واء  ����س���ع���ادة 
مبداأ  برت�سيخ  ال��ع��ام  القائد  امل��ري 
متثل  وال��ت��ي  املجتمعية  امل�سوؤولية 
ل�سرطة  الأ�سا�سية  الركائز  اإح��دى 
تطوير  خ������الل  م����ن  وذل�������ك  دب������ي 
التوعوية  الل��ك��رتون��ي��ة  الأل���ع���اب 
اأف�سل  ت��ع��د م���ن  وال���ت���ي  وامل�����س��ل��ي��ة 
ال�سبل والو�سائل للم�ساهمة يف ن�سر 
التوعية ب�سبب النت�سار الوا�سع لها 
على خمتلف الأجهزة والأنظمة وملا 
ر�سائل  م��ن  الأل��ع��اب  ه��ذه  حتتويه 
لل�سغار  مم��ت��ع  ق��ال��ب  يف  تعليمية 

والكبار.

ا�صتقل الطائرة العمودية و�صاهد معامل اأبوظبي من ال�صماء

» زايد العليا«  و»�ضرطة اأبوظبي« حتققان اأمنية طالب من اأ�ضحاب الهمم
•• اأبوظبي - الفجر:

التحليق فوق �سماء اأبوظبي وروؤية 
يراود  ك��ان  حلم  اجلميلة،  معاملها 
من  الرحمن  عبد  خ��ال��د  الطالب 
منت�سبي  اأح�����د  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
الحتياجات  وذوي  الإن�������س���ان���ّي���ة 
اخلا�سة مبركز الإيواء )امل�سيف(، 
ومت��ك��ن��ت امل��وؤ���ّس�����س��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
ال�سرطة  ط���ريان  اإدارة  يف  ممثلة 
اإىل  م��ن حتقيق احل��ل��م وحت��وي��ل��ه 

حقيقة.
 وقام فريق من القيادة با�سطحاب 
خالد عبد الرحمن - الذي يعاين 
م����ن اإع�����اق�����ة م�����زدوج�����ة ك���م���ا ان���ه 
م��ن ف��اق��دي ال��رع��اي��ة الأ���س��ري��ة - 
لإدارة  التابعة  العمودية  بالطائرة 
املهبط  م�����ن  ال�������س���رط���ه  ط�������ريان 
الرئي�سي مبطار البطني للطريان 
اخلا�س، وتقدمي امل�ساعدة له لكي 
اأبوظبي  لي�ساهد  الطائرة  ي�ستقل 
مبعاملها املتميزة من ال�سماء خالل 
القيام بجولة �سملت �سماء مدينة 
الذي  الم���ر  و�سواحيها  ابوظبي 
ر�سم الب�سمة على وجه خالد وعرب 

للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
الحتياجات  وذوي  الإن�������س���ان���ّي���ة 
ال�سرية  الرعاية  فاقدي  اخلا�سة 
لي�ساهد  )امل�سيف(  الإيواء  مبركز 
مدينة  م���ع���امل  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب 
بالطائرة،  و���س��واح��ي��ه��ا  اب��وظ��ب��ي 
وي�ستمتعوا بتلك التجربة الفريدة 
كمبادرة من القيادة لر�سم الب�سمة 

املبادرة  ب��ت��ل��ك  ���س��ع��ادت��ه  ب��ال��غ  ع���ن 
الإن�سانّية.

 وب���ن���اًء ع��ل��ى ت��ل��ك امل���ب���ادرة اأعلنت 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
تنظيم  على  وموافقتها  ترحيبها 
عدد من الرحالت اجلوية بوا�سطة 
لإدارة  التابعة  العمودية  طائراتها 
طريان ال�سرطه لعدد من منت�سبي 

على وجوههم. 
ال�سكر  بجزيل  املوؤ�ّس�سة  وتوجهت   
العامة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر 
راأ�سها  وع���ل���ى  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة 
خلفان  حم���م���د  ال�����ل�����واء  م����ع����ايل 
الرميثي القائد العام ع�سو املجل�س 
وفريق  اأبوظبي،  لإمارة  التنفيذي 
ال�سرطه،  ط����ريان  ب������اإدارة  ال��ع��م��ل 

والطاقم  اخلا�س  البطني  ومطار 
خالد  �����س����اح����ب  ال��������ذي  ال����ط����ب����ي 
التام  تعاونهم  على  جولته  خ��الل 
ال�سريعة  وموافقتهم  وترحيبهم 
وه���و ميثل  خ��ال��د  اأم��ن��ي��ة  لتحقيق 
ال�سرتاتيجية  لل�سراكة  من��وذج��اً 
واجلهات  املوؤ�س�سات  بني  الناجحة 

احلكومية.

توا�ضل فعاليات حملة » �ضالمة ال�ضواطئ « يف دبي
•• دبي -وام:

توا�سل اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع 
ب�سرطة دبي بالتعاون مع بلدية دبي وال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
تنفيذ حملة » �سالمة ال�سواطئ » التي تهدف اإىل ب�سط الأمن 

والأمان ون�سر ال�ستقرار والطماأنينة.
لأبناء  توعوية  فعالية  تنظيم  احلملة  �سهدت  ذلك  غ�سون  يف 

بح�سور  اجل��م��ريا  �ساطئ  م��رت��ادي  م��ن  التايالندية  اجلالية 
ونائبه  تايالند  مملكة  ع��ام  قن�سل  بورانا�سيات  اأن���وب  �سعادة 
رانغ�سانت �سري مانغكورن واملقدم طارق ال�سويدي رئي�س ق�سم 
ال�سوؤون الدبلوما�سية والقن�سلية يف الإدارة العامة للتحريات 
واملباحث اجلنائية ب�سرطة دبي وعدد من موظفي �سرطة دبي 

وموظفي القن�سلية.
وقدم امل�ساركون يف احلملة اإىل رواد ال�ساطئ من اأبناء اجلالية 

التوعوية  الر�سائل  حتمل  ومطويات  برو�سرات  التايالندية 
والإر�سادية حول �سرورة التقيد بال�سباحة يف املواقع املخ�س�سة 

وبتعليمات واإر�سادات ال�سالمة .
ال�سويدي عن �سكره ل�سعادة قن�سل عام مملكة  املقدم  واأع��رب 
ت��اي��الن��د حل��ر���س��ه ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف امل���ب���ادرات ال��ت��ي تطلقها 
ال�سواطئ  �سالمة  حملة  فعالية  وح�سوره  احلكومية  الدوائر 

من اأجل التوعية باإجراءات ال�سالمة والأمان .



السبت  28   يوليو    2018  م   -   العـدد  12388  
Saturday   28   July   2018  -  Issue No   12388

03

اأخبـار الإمـارات
�ضرطتا اأبوظبي ودبي ت�ضتعر�ضان قواعد البيانات يف مكافحة اجلرمية

•• اأبوظبي-وام:

تعرف وفد من القيادة العامة ل�سرطة دبي على اإجنازات وجمالت 
ل�سرطة  العامة  القيادة  تطبقها  التي  البيانات  ق��واع��د  يف  التطور 
اأبوظبي يف مكافحة اجلرمية واإبطال املتفجرات وذلك �سمن برامج 
الزيارات املتبادلة بني اجلهتني لتعزيز عالقات التعاون يف جمالت 
رئي�س  املزروعي  مطر  الرائد  برئا�سة  الوفد  وك��ان  املختلفة.  الأم��ن 
ق�سم الإبطال يف اإدارة اأمن املتفجرات يف الإدارة العامة لأمن الهيئات 
واملتفجرات  الأ�سلحة  اإدارة  زار  دب��ي  �سرطة  يف  وال��ط��وارئ  واملن�ساآت 
بقطاع �سوؤون الأمن واملنافذ يف �سرطة اأبوظبي والتقى النقيب مطر 

للمتفجرات  الفنية  املعلومات  جمع  مركز  مدير  ال�سام�سي  را���س��د 
بح�سور عدد من ال�سباط.

�سرطة  تنفذها  التي  التكتيكية  والأ�ساليب  املهام  على  الوفد  واطلع 
املطبقة  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  البالغات  م��ع  التعامل  يف  اأبوظبي 
والتطبيقات امل�ستخدمة والأ�ساليب احلديثة يف اإن�ساء قواعد البيانات 

املركزية واجلهود املبذولة يف تعزيز م�سرية الأمن والأمان.
وفح�س  اجل��رائ��م  ع��ن  الك�سف  و���س��ائ��ل  ح��ول  ���س��رح  اإىل  ا�ستمع  كما 
املتقدمة  العلمية  الأ�ساليب  اأح��دث  وفق  امل�سبوهة  الأج�سام  وحتليل 
والتي  الفنية  املعلومات  جمع  يف  امل�ستخدمة  التقنية  والتجهيزات 

تواكب اأحدث احللول البتكارية يف جمال مكافحة اجلرمية.

متخ�ص�صة مراكز   7 يف  ذاتهم  يكت�صفون  جن�صية   19

الدورات ال�ضيفية ل�ضرطة دبي... تعزيز للت�ضامح والتوا�ضل احل�ضاري
•• دبي- الفجر: 

لأهمية  منها  واإدراك��ا  احل�ساري،  والتوا�سل  الت�سامح  بثقافة  منها  اإميانا 
احتواء الطاقات وتوجيهها يف �سن مبكرة، ان�سمت هذا العام 19 جن�سية 
اإىل الدورات والربامج ال�سيفية التي تنظمها القيادة العامة ل�سرطة دبي 
حتت �سعار« �سيفنا اأمن و�سعادة…ابتكار وقيادة« للطالب والطالبات من 
عمر 12 عاما وحتى 18 عاما، وذلك يف 7 مراكز تدريبية متخ�س�سة و4 
عربية  جن�سيات  بني  التوا�سل  ج�سور  فيه  متتد  ملتقى  ي�سكلون  مدار�س، 
واحد  مكان  يف  معا  يجتمعون  واملعتقدات،  الثقافات  متعددة  عربية  وغري 

لكت�ساف مواهبهم وتنمية مهاراتهم واكت�ساب معارف وعلوم خمتلفة.
واأكدت الأ�ستاذة حمدة احلمادي املن�سقة الإعالمية للدورات ال�سيفية، اإن 
ال�سابقة، فقد مت فتح  ال�سنوات  العام تختلف عن  والربامج هذا  ال��دورات 
جن�سية   19 ال��ع��ام  ه��ذا  اإلينا  ان�سم  حتى  اجلن�سيات  لكافة  امل�ساركة  ب��اب 
زاي��د، عام اخلري والعطاء،  عربية وغري عربية، وقد تزامن ذلك مع عام 
لتعم الفائدة على كافة ال�سباب، اإميانا منا باأنهم م�ستقبل الأمة وم�سدر 

اإلهامها وتطلعاتها.
الفرو�سية،  تعلم  ع��ل��ى  ت�ستمل  ال�سيفية  ال�����دورات  اأن  احل��م��ادي  وب��ّي��ن��ت 
القيادة،  الإيجابية،  ال�سداقة  الت�سوير،  الإل��ق��اء،  فن  املو�سيقى،  الغو�س، 
امل�ساة، احل�س الأمني، �سابط  الت�سامح، تدريب  التعاي�س،  التطوع، الولء، 
ملا تعززه  امل�ستقبل، وهي دورات حر�ست �سرطة دبي على اختيارها بعناية 
القانون،  اح��رتام  وثقافة  بالنتماء،  ال�سعور  تعميق  الطلبة من  نفو�س  يف 
وغر�س �سفات الن�سباط والنظام واإدارة الوقت وحتمل امل�سوؤولية، والثقة 
بالنف�س، كما اأنها ت�ستثمر طاقاتهم باإيجابية، وكل ذلك من �ساأنه تاأ�سي�س 

جيل قادر على خدمة جمتمعه.
واأك����دت احل��م��ادي اأن اأح���د اأه����داف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ���س��رط��ة دب���ي يتمّثل يف 
املجتمع،  يف  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  وحتقيق  الوطنية  ال��ه��وّي��ة  على  احل��ف��اظ 
لذلك فاإنها حري�سة على تعزيز دورها املجتمعي وتنظيم اأن�سطة وبرامج 
ت�سقل مواهب الطلبة وقدراتهم وفقا لأ�س�س علمية حديثة يف تدريبهم، 
اأن ه���ذه الربامج  م���وؤّك���دة  ت��وج��ي��ه��ه��م،  �����س��ني يف  م��ت��خ�����سّ اإ����س���راف  وحت���ت 
امل�ستقبل. الأف����راد يف  اإم��ك��ان��ي��ات  اأ���س��ا���س��ّي��ة ل�سقل  ن��اف��ذة  ت��ع��ّد  والأن�����س��ط��ة 

 

احل�سرات  ولدغات  والك�سور  احل��روق،  والنزيف،  باأنواعها  اجلروح  الوعي، 
وغريها.

ان�صباط والتزام
الربامج  اأن  العربية،  م�سر  جمهورية  م��ن  املنعم  عبد  �سعيد  جنا  اأك���دت 
املطروحة متعددة وقّيمة، ومتثل فر�سة لكت�ساب مهارات جديدة وخربات 
فريدة، و�سقل ال�سخ�سية، م�سرية اإىل التدريبات الع�سكرية التي ان�سمت 

اإليها وما تغر�سه يف املرء من ان�سباط والتزام بالوقت والعمل.

القيادة والإيجابية
الربامج  اإىل  الن�سمام  اإن  اليمن،  جمهورية  من  م�سلح  اأم��ني  ه�سام  قال 
ال�سيفية خري و�سيلة ل�ستثمار وقت الفراغ خالل الإجازات، كونها ت�سكل 
ت�سكيل  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  وم��ن  يفيد،  ما  يف  النف�س  عن  للرتويح  منفذا 
ب�سفات  مت�سلحني  للم�ستقبل  واإع���دادن���ا  اأنف�سنا،  وت��ط��وي��ر  �سخ�سياتنا 

ومهارات مهمة كالقيادة والن�سباط والتخطيط والإيجابية.

تنوع ثري
الربامج  اإىل  بالن�سمام  �سعادتها  الهند  م��ن  م��اري��ا  اأك���دت  جانبها،  م��ن 
ال�سيفية ل�سرطة دبي، وفتحها الباب لكافة اجلن�سيات لالن�سمام وامل�ساركة، 
واأنها  ل�سيما  العام،  هذا  و�سعتها  التي  للربامج  الرثي  بالتنوع  والنتفاع 
ي�سرت عملية الن�سمام بتوفري و�سائل نقل ومراكز متخ�س�سة يف خمتلف 
مناطق الإمارة لت�سهيل حركة النا�سئة، م�سيفة اأن التجربة ممتعة ومفيدة، 

ومنحت فر�سة جميلة للتوا�سل بني ثقافات متعددة.

ح�صيلة معرفية
بدورها، اأكدت عائ�سة حممد من الوليات املتحدة الأمريكية، اأن ان�سمام 
ذات��ه مرة  اإج��ازت��ه، يدفعه لكت�ساف  امل��رء يف برامج ودورات �سيفية خالل 
اأخرى، وحتديد اأبرز ما يبدع فيه وما يت�سلح به من مهارات و�سفات، كما 
ويعيد  والإدراك��ي��ة،  املعرفية  ح�سيلته  من  ويزيد  رائعة،  �سداقات  يكت�سب 

التخطيط مل�ستقبله وفقا ملا يتعلمه ويك�سبه خالل هذه التجربة املتميزة.

K9 دورة
اإن ان�سمامه للربامج ال�سيفية يف  قال عبد الرحمن طارق من الإم��ارات 
مو�سحا  ال���دورات،  بقية  عن  واختالفها  تنوعها  نتيجة  ج��اء  دب��ي  �سرطة 
K9 التي تعلم كيفية التعامل مع الكالب وتدريبها وفقا  اختياره لدورة 
لأ�س�س مدرو�سة، وهي يف ذات الوقت ممتعة وم�سلية وتك�سب املرء ال�سرب 

وح�سن الت�سرف.

ح�صن الت�صرف
بدوره، اأكد حممود حممد من جمهورية م�سر العربية ا�ستفادته من دورة 
الإ�سعافات الأولية التي ان�سم اإليها �سمن الربامج ال�سيفية، م�سريا اإىل 
عدد من املهارات التي اكت�سبها وزمالوؤه من املعلومات الأولية التي تعلموها 
منها  املختلفة،  واحل���وادث  الطارئة  امل��واق��ف  على  وتعرفهم  امل�سعفني  من 
عن  الغياب  الختناق،  والتنف�س،  القلب  توقف  ح��الت  يف  الت�سرف  كيفية 

ور�صة »العجلة املبتكرة« 

ن�ضاط اإبداعي تقيمه بلدية احلمرية ملنت�ضبات ملتقى نادي احلمرية ال�ضيفي
•• ال�سارقة-الفجر:

مللتقى  النوعية  و�سراكتها  املجتمعية  ج��ه��وده��ا  �سمن 
احلمرية ال�سيفي، اأقامت بلدية منطقة احلمرية الور�سة 
احلمرية  ملتقى  ملنت�سبات  املبتكرة«  »العجلة  الإبداعية 
ال�سيفي، جاءت هذه الور�سة �سمن برنامج البلدية الذي 
يت�سمن اقامة العديد من املحا�سرات والدورات والور�س 
الن�ساط  ف��ع��ال��ي��ات  اإط����ار  يف  وذل���ك  ال�سيفي،  للملتقى 
ال�سيفي والربامج الهادفة التي يتخللها برنامج جمل�س 
 ال�سارقة الريا�سي، الذي يقام حتت �سعار »عطلتكم غري«.
وق��دم��ت ك��ل م��ن ع��ائ�����س��ة ال��ك��ت��ب��ي وم��ي��ث��اء امل��ه��ريي من 
الإبداعية  ال��ور���س��ة  بالبلدية،  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  ق�سم 
ال�سيفي  احل��م��ري��ة  ملتقى  منت�سبات  ا�ستهدفت  ال��ت��ي 
املهارات  زي�����ادة  اإىل  وت���ه���دف  ال�����س��ب��اح��ي��ة،  ال���ف���رتة  يف 
للمنت�سبات،  وال��ب�����س��ري  احل��رك��ي  وال��ت��واف��ق  ال��ف��ك��ري��ة 
وزي������ادة احل��م��ا���س وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س ب��ع��ي��داً ع���ن رتابة 
الذهنية  الأل��ع��اب  ه��ذه  اأن  مو�سحات  التلقني،  اأ���س��ل��وب 
الإبداعية. املنت�سبات  وق��درات  مهارات  تنمية  يف   ت�سهم 
وتقوم فكرة »العجلة املبتكرة« على تق�سيم املنت�سبات اإىل 

من  العديد  مت�سمنة  بينها،  فيما  متناف�سة  جمموعات 
فقرة  اإىل  بالإ�سافة  وال��ت��ح��دي��ات،  احلركية  امل�سابقات 
الأ�سئلة  م��ن  العديد  على  حتتوي  التي  وج���واب  ���س��وؤال 
القدرات  وحت��ف��ي��ز  امل�����س��ارك��ات  ذك���اء  بتنمية  تعنى  ال��ت��ي 
املجموعات  ه��ذه  وتتناف�س  املتنوعة،  وامل��ه��ارات  العقلية 
ع��ل��ى ن��ي��ل ل��ق��ب ال��ع��ج��ل��ة امل��ب��ت��ك��رة، ح��ي��ث ق��دم��ت خالل 
للمنت�سبات، وذلك  الور�سة جملة من اجلوائز والهدايا 
امللتقى.  م�ساركات  معه  تفاعلت  و�سيق  حمبب   باأ�سلوب 
وبينت املحا�سرات يف الور�سة، باأن خمرجاتها تتمثل يف 
امل�ساركات  نفو�س  الكامنة يف  الذهنية  القدرات  اإكت�ساف 
الإبداعي،  ال��ت��ف��ك��ري  يخ�س  فيما  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
باأ�سلوب  امل�سكالت  حل  مهارات  اإك�سابهم  اإىل  بالإ�سافة 
اإىل  الذهني،  الرتكيز  م�ستويات  ورف��ع  مبتكر،  اإب��داع��ي 
جانب املو�سوعات ذات ال�سلة بتنمية ذكائهم وقدراتهم 
العامة  املعلومات  وتنمية  واللفظية واحل�سية،  احلركية 
لديهن من خالل الأ�سئلة وتبادل الأفكار، بعيداً عن امللل 
والرتابة عند درا�سة املواد التعليمية، الأمر الذي يوؤدي 
اإىل تنمية العالقات الإجتماعية بني امل�ساركات وال�سعور 

بالإجناز وتقوية الطاقات الإبداعية. 

»طرق دبي« تنال جائزة اإقليمية يف تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية
•• دبي-وام:

واملوا�سالت  الطرق  هيئة  ح�سلت 
يف دب�����ي ع���ل���ى ج����ائ����زة ال��ت��م��ي��ز يف 
تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية 
جائزة  وه���ي   »EGI  «  2018
متنحها  م����رم����وق����ة  اإق����ل����ي����م����ي����ة 
 »GISTEC« جي�ستك  ���س��رك��ة 
نظم  خ����دم����ات  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

املعلومات اجلغرافية يف املنطقة.
اأع������ل������ن ع������ن ه��������ذا الجن������������از يف 
املعلومات  لنظم  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر 
 »GISWORX« اجل��غ��راف��ي��ة 
يف  جي�ستك  ���س��رك��ة  نظمته  ال���ذي 
ميثلون  كبري  جمع  وح�سره  دب��ي 
واملوؤ�س�سات  ال���ه���ي���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
احلكومية  و����س���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 
وال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
الدولة واملنطقة عموما بالإ�سافة 
ومتحدثني  ومهتمني  خ��رباء  اإىل 

بارزين من خمتلف دول العامل.
املدير  الطاير  مطر  �سعادة  واأك���د 
املديرين  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  ال��ع��ام 
ل��ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����س���الت اأن 
يف  الهيئة  ج��ه��ود  تعك�س  اجل��ائ��زة 
التعامل  اأ�ساليب  ب��اأح��دث  الأخ���ذ 
وخا�سة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ات  م���ع 
بو�سفها  اجل����غ����راف����ي����ة  ال���ن���ظ���م 
يف  ا�ستثماره  يجب  مهما  عن�سرا 
تقدمي خدمات متطورة يف جمال 
النقل اجلماعي وفق اأرقى املعايري 
يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  م��ا  العاملية 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خمتلف  اإ����س���ع���اد 
�سرائح املجتمع ومنهم رواد و�سائل 

تواجدهم  اأث��ن��اء  الهيئة  ومفت�سي 
امل�����واق�����ع اخل����ارج����ي����ة وت���دع���م  يف 
اإ�سافة  الذكية  احلكومة  توجهات 
اإىل العمل على ربط وتكامل نظام 
بالأنظمة  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

التقنية يف الهيئة.
اإدارة  م��دي��ر  ���س��ريه  م��اه��ر  وق����ال 
خدمات  بقطاع  املعلومات  تقنية 
ال�����دع�����م ال���ت���ق���ن���ي امل���وؤ����س�������س���ي يف 
دائما  حت��ر���س  الهيئة  اأن  الهيئة 
تو�سلت  ما  باآخر  ال�ستعانة  على 
اإل���ي���ه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة يف 
لت�سهيل  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  جم��ال 

النقل اجلماعي.. و�سدد على بذل 
املزيد من اجلهود لرفع الكفاءة يف 
املعلومات  على  واحلفاظ  التعامل 
م����ن ح���ي���ث اع���ت���ب���اره���ا م����ن اأه����م 

الأ�سول التي متتلكها الهيئة.
وح�سلت الهيئة على هذه اجلائزة 
نظري تعزيزها ل�ستخدام التقنيات 
وحتليل  ا���س��ت��ع��را���س  يف  امل��ك��ان��ي��ة 
وامل�ساهمة  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
يف رف�����ع ك����ف����اءة ال���ع���م���ل امل���ي���داين 
الإلكرتونية  ال��ب��واب��ة  خ���الل  م��ن 
اخل�����ارج�����ي�����ة ل���ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات 
مهند�سي  تخدم  التي  اجلغرافية 

واملعامالت  الإج����������راءات  ج��م��ي��ع 
الإل���ك���رتون���ي���ة وذل����ك ب��ه��دف نيل 
يف  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وج��ه  �سمن  ال�سبق 
ه���ذا امل�����س��م��ار ال����ذي اأ���س��ب��ح اأحد 
الأ���س��ا���س��ي��ة للحياة  ال��رك��ائ��ز  اأه���م 
لدعم  املطلوب  والرافد  الع�سرية 
م�����س��رية ال��ت��ق��دم وال��ب��ن��اء وتوفري 
ال���ع���ي�������س ال���رغ���ي���د ل��ل�����س��ك��ان من 
و�سائحني  وم��ق��ي��م��ني  م��واط��ن��ني 

وزائرين.
بهذه  ال��ه��ي��ئ��ة  ف����وز  اإن  واأ�����س����اف 
جهودها  ب��ف�����س��ل  ج�����اء  اجل����ائ����زة 
املجال من خالل  احلثيثة يف هذا 

تنفيذها لأف�سل املمار�سات الفنية 
وتعزيز  بتو�سيع  اخلا�سة  العاملية 
املعلومات  ن��ظ��م  خ��دم��ات  وت��وف��ري 
بالثبات  يت�سم  ب�سكل  اجلغرافية 

وال�ستمرارية والر�سانة.
يذكر اأن جائزة »التمّيز يف تطبيق 
ن���ظ���م امل����ع����ل����وم����ات اجل���غ���راف���ي���ة« 
ت��ع��د واح������دة م���ن اجل����وائ����ز التي 
التي  وامل��وؤ���س�����س��ات  للجهات  مت��ن��ح 
البتكار  وحت��ف��ي��ز  بت�سجيع  ت��ق��وم 
والتجارب يف تطبيق تقنيات نظم 
وتكرمي  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

اجلهود املبذولة يف ذلك.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم امليدان ال�سامي 

رخ�سة رقم:CN 1762182   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة روز لند كويف �سوب- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
ROSELAND COFFEE SHOP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فهد فوزي ح�سني �سالح الكثريي

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايت بوينت لالدارة 

العقارية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2478151 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سراج الدين اير ا�سموتيل بدرو %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبري حممد عباد القميحه %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سجري باراكونات
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد علي ربيع هالل املزروعي

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ليفورنو ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 2564762 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي جعفر علي نا�سر احلواي %50
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد يو�سف مريزا علي ح�سن النجار من 50% اىل %25
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سعيد يو�سف مريزا علي ح�سن النجار من 50% اىل %25
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
ال�سيخ خالد(  �سايع-  )ال�سيخ  املتحدة  ال�س�����ادة/ال حامد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1046065 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سايع بن احمد بن حامد ال حامد %12.5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمدان �سايع بن احمد بن حامد ال حامد %12.5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالمة �سايع احمد ال حامد %6.25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رو�سة �سايع بن احمد بن حامد ال حامد %6.25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي �سايع بن احمد بن حامد ال حامد %6.25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمدة عبداهلل زوجة ال�سيخ �سايع بن احمد بن حامد ال حامد %6.25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سايع بن احمد بن حامد ال حامد

تعديل ورثة/ حذف حممد �سايع بن احمد بن حامد ال حامد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فورمو�ست لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2433819 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/فورمو�ست لل�سيانة العامة
FOREMOST GENERAL MAINTENANCE

 اىل/فورمو�ست للمقاولت وال�سيانة العامة
FOREMOST CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )410002(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر بارك للنقليات العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1803131 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبري حممد عباد القميحه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زهره عي�سى حممد
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سوبر بارك للنقليات العامة
SUPER PARK GENERAL TRANSPORTATION

 اىل/�سوبر بارك للنقليات واملقاولت العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 SUPER PARK TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هالورثي �سيبينغ مليتد �س م  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2472025 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فور �سايت اوف �سور دريلنج ليمتيد ا�س اي  

FORESIGHT OFFSHORE DRILLING LIMITED S A
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هالورثي �سيبينغ ليمتد �س م 

HALLWORTHY SHIPPING LIMITED S.A
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/هالورثي �سيبينغ مليتد �س م
HALLWORTHY SHIPPING LIMITED S.A

 اىل/فور�سايت اوف �سور دريلنج ليميتد ا�س اي
FORESIGHT OFFSHORE DRILLING LIMITED S A

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يونيفورم �ستايل خلياطة البدل 

واملالب�س الرجالية فرع 1 ذ.م.م- فرع ابوظبي 1 
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2399067 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1
الرجالية  واملالب�س  البدل  �ستايل خلياطة  ا�سم جتاري من/يونيفورم  تعديل 

فرع 1 ذ.م.م- فرع ابوظبي 1
 UNI FORM STYLE FOR STITCHING OF SUITS AND MEN CLOTHES

BRANCH 1 LLC BRANCH OF ABU DHABI 1

 اىل/يونيفورم �ستايل خلياطة البدل واملالب�س الرجالية ذ.م.م
UNI FORM STYLE FOR STITCHING OF SUITS AND MEN CLOTHES LLC

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

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

ليف �ستايل للتجارة ذ.م.م- فرع ابوظبي
رخ�سة رقم:CN 1083478 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جلف كونكت للكمبيوتر وال�سبكات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1951612 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/جلف كونكت للكمبيوتر وال�سبكات
GULF CONNECT COMPUTER & NETWORKS

اىل/جلف كونكت لل�سيانة العامة
GULF CONNECT GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات �سبكات تقنية املعلومات )6202005(

تعديل ن�ساط/حذف ت�سميم نظم وبرامج احلا�سب اليل )6201001(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة نظم وبرامج احلا�سب اليل- باجلملة )4651002(

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بور تالند للتنظيفات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1254861 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/بور تالند للتنظيفات العامة

PORTLAND GENERAL CLEANING

اىل/برو�سريف لدارة املرافق

PROSERVE FACILITIES MANAGEMENT

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ادارة املن�ساأت )8211010(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين )8129001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سقر الالمع لكمال الج�سام

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1093502 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/م�سلم تعيب خلف غالم البلو�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ م�سلم تعيب خلف غالم البلو�سي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة انور نيديودات ح�سن كوتي حاجي نيديودات %49

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.60*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ال�سقر الالمع لكمال الج�سام

BRIGHT HAWK GYMNASIUM
 اىل/ال�سقر الالمع لكمال الج�سام ذ.م.م

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اونلي لنظمة المن

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:2521760 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فهد حممد احمد عثمان %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ال�سيخه نوره خليفه عبدالعزيز حممد ال خليفة من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ ال�سيخه نوره خليفه عبدالعزيز حممد ال خليفة من 100% اىل %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سويوجن بارك %25
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/اونلي لنظمة المن

ONLY INFO SECURITY SYSTEMS
 اىل/اونلي لنظمة المن ذ.م.م

ONLY INFO SECURITY SYSTEMS LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سي�ستم بال�س للمقاولت العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1964771 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عامر ح�سن علي �سعيد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عامر ح�سن علي �سعيد من 80% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ح�سن علي �سعيد املحرمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن �سعيد احويرار �سعيد خوار املحرمي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/�سي�ستم بال�س للمقاولت العامة ذ.م.م

SYSTEM PLUS GENERAL CONTRACTING LLC
 اىل/�سي�ستم بال�س للمقاولت العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

SYSTEM PLUS GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باركود لتجارة املالب�س 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1354119   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة توريه بو�سعيب ق�ساوي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
ملواد  دامين�سن  ال�س�����ادة/ثري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البناء ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1886043 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فوؤاد عدنان يعقوب %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي ها�سم مراد البلو�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد را�سد �سامل عبيد القبي�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فوؤاد عدنان يعقوب
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
النفط  ابار  معدات  لتجارة  ا�سو�سيت�س  ال�س�����ادة/فينك�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والغاز- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2476335 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة وائل ال�سهابي %25

 NUCLEUS ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتبرايز  نوكلي�س  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
ENTERPRISE GENERAL TRADING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل عبداهلل �سليم الورع العفاري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/فينك�س ا�سو�سيت�س لتجارة معدات ابار النفط والغاز- �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ.م.م
 PHOENIX ASSOCIATES NATURAL GAS & OIL WELL EQUIPMENT

TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
 اىل/نوكلي�س فلو كنرتول لتجارة معدات ابار النفط والغاز ذ.م.م

 NUCLEUS FLOW CONTROLS ASSOCIATES NATURAL GAS & OIL
WEEL EQUIPMENT LLC

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم وم�ساوي ا�سكندر بيك

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2388408 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عيد مطر را�سد حميد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي خليفة �سامل علي النعيمي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 7.45*2

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم وم�ساوي ا�سكندر بيك
ISKANDAR BEIK RESTAURANT AND GRILLS

 اىل/مطعم وم�ساوي �سفرة بريوت
SUFRET BEIRUT RESTAURANT AND GRILLS

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سد لال�سترياد والتجارة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1046795 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.60*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ال�سد لال�سترياد والتجارة

AL SAD IMPORTING & TRADING ESTABLISHMENT

اىل/ا�س ام جو للتجارة ومعدات حقول النفط
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 CN 1038006:اخلليج العاملية للتجارة رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
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اأخبـار الإمـارات

احتاد كتاب واأدباء االإمارات ينعى ال�ضاعرة عو�ضة بنت خليفة ال�ضويدي
•• اأبوظبي-وام:

اأن فقد ال�ساعرة الإماراتية الكبرية  اأكد احتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات 
والإبداع  للثقافة  عظيمة  خ�سارة  يعد  ال�سويدي  خليفة  بنت  عو�سة 

الإماراتيني، خ�سو�سا جلهة ال�سعر النبطي والأدب ال�سعبي.
وق���ال احت���اد ال��ك��ت��اب يف ب��ي��ان ن��ع��ى ف��ي��ه ال�����س��اع��رة ع��و���س��ة ب��ن��ت خليفة 
ب�سكل  اأ�سهمت  ال��ع��رب«  »ف��ت��اة  با�سم  املعروفة  ال�ساعرة  اأن  ال�سويدي 
تدخل  وعميقة  ر�سيقة  لغة  عرب  النبطي  ال�سعر  تطوير  يف  ملمو�س 

يف ال�سهل املتنع، ما جعل اإبداعها حمل اهتمام ومتابعة من قطاعات 
النا�س  اأذواق  اإىل  كما  واملتعلم  املثقف  ذوق  اإىل  و�سلت  فقد  وا�سعة، 
الثقايف يف  الأث��ر  اإىل جانب  الإجتماعي  اأث��ره  وك��ان لكل ذلك  جميعا، 
التحولت  ن��ادرة من  �سهد مرحلة  ويف وطن  بامتياز،  متغري  جمتمع 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  ت��ويل  مع  الكربى 
»طيب اهلل ثراه« مقاليد احلكم يف اإمارة اأبوظبي يف اأغ�سط�س 1966 
ثم توليه رئا�سة دولة الإمارات العربية املتحدة يف دي�سمرب 1971 ما 
حافظ معه هذا النوع من ال�سعر بالتزامن والتوازي مع الوعي الذي 

اأ�س�س له زايد اخلري، وهو ال�ساعر املتفرد، على توهجه ومكانته.
واأ�ساف البيان اأن ال�ساعرة الرائدة عو�سة بنت خليفة ال�سويدي عنوان 
ليقظة املراأة ونه�سة ال�سعر يف بالدنا يف اآن معا، وقد اأخل�ست للوطن 
والتفاين  والإتقان  العطاء  ال�سعر على مدى عقود طويلة من  ولفن 
والإخ���ال����س، الأم����ر ال���ذي اأث���ر ع��ل��ى اأج��ي��ال م��ن ال��ك��ت��اب��ة الإماراتية 
واخلليجية، وارتفع بال�سعر النبطي وال�سعبي �سكال وم�سمونا درجات، 
فقدمت ال�ساعرة عو�سة » فتاة العرب » خدمات جليلة لق�سية الثقافة 
 ،« العارمة  ال�سعبية   « ه��ذه  فا�ستحقت  الوطنية،  والهوية  الإماراتية 

وا�ستحقت هذا القبول من جمهورها املتنوع.
بتوثيق  املعنية  املوؤ�س�سات  الإم���ارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  بيان  وطالب 
ب�سكل  ال�سعري  الإم��ارات��ي  وال���رتاث  ال��ع��زي��زة،  الفقيدة  ت��راث  ودر����س 
عام، م�سريا اإىل اأهمية و�سرورة اجلهود الكبرية التي بذلتها الأديبة 
الطبيبة الدكتورة رفيعة غبا�س يف جمع وتقدمي واإ�ساءة ديوان �ساعرة 

الإمارات الكبرية عو�سة بنت خليفة ال�سويدي.
رحم اهلل ال�ساعرة عو�سة، والهم اأهلها وذويها، واأ�سرة الكتابة والإبداع 

يف الإمارات، جميل ال�سرب وال�سلوان.

يف  ولي�س  العربي  وال��وط��ن  املنطقة  يف  ال�سعر  ق��ام��ات  م��ن  قامة  فقدنا 
الإمارات فقط.. تفردت يف ال�سعر النبطي واأ�سبحت ظاهرة يف الإبداع 
تفا�سيل  اأ���س��ع��اره��ا  يف  وج�����س��دت  ���س��ورت  م��ن خميلة خ�سبة  مل��ا متتلكه 
بيئتنا املحلية من كافة اجلوانب الجتماعية واجلغرافية وال�سيا�سية.. 
باأ�سلوب مميز ور�سدت  الوطنية  الهوية  باأ�سعارها يف �سياغة  و�ساهمت 
بكلماتها ارتباط الإن�سان الإماراتي باأر�سه وتاريخه احل�ساري وموروثه 
ال�سعبي فهي �ساعرة قل ما يجود الزمان مبثلها، لها اأ�سلوبها اخلا�س يف 
ال�سعر، فهي ل تتكلف ول تنظم ال�سعر، بل ين�ساب منها بتلقائية �سديدة 
بكامل  ال�سورة  نرى  وكاأننا  لها  نقراأ  بحيث  املمتنع،  ال�سهل  درج��ة  اإىل 

م�سهديتها.
لقبت ال�ساعرة الكبرية يف البداية بلقب )فتاة اخلليج( ويف العام 1989 
اأر�سل اإليها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ديواناً �سعرياً، كتب يف 

اأوىل �سفحاته، اأبياتاً �سعرية حملت لقباً جديداً لها وهو »فتاة العرب«.
حيث اأهدى لها �سموه ن�سخة من ديوانه وقال: 

اأمثالكم يف وا�صع ال�صعر ميدان
                                              مثل ال�صحاري يف فيايف رغدها 

مثل اجلواهر �صافياٍت بالألوان
                                              ومن جد يف نظم املثايل وجدها 

فتاة العرب وانتوا لها خري عنوان
                                          ومن غريكم باق�صد معاين ن�صدها

فردت على �سموه قائلة:

بك الأدب والفكر وال�صعر يزدان
                                              واأنت القوايف يل اختلت �صندها 

تعطي البيان اللي تكلمت تبيان
                                                   ف�صح املعاين ماهر يف �صددها 

وبدلت با�صمي يل �صبق خري عنوان
                                       فتاة العرب وافت حظوظي �صعدها 

بني اأبوظبي والعني ودبي
�سة متحف املراأة، األفت كتابا »فتاة العرب«  الدكتورة رفيعة غبا�س، موؤ�سِّ

  يف طفولتي حلمت اأن القمر نزل على وجهي، واأنني ابتلعته حتى نزل 
اأخ��ربت وال��دي بهذا احللم، ف�ساأل  واأن��ف��ي، وم��الأ داخلي كله،  من فمي 
ال�سيخ علي: �سيهب  ال�سيخ علي بن ابطحان )من منطقة ليوا(، فقال 

اهلل عو�سة علماً ي�سيء كما اأ�ساء القمر.
اآخ���ر ق��ال��ت ع��و���س��ة: كنا ق��د خرجنا ح��ج��اج��اً م��ن ق��ط��ر، وكان  ويف حلم 
وعودتي  الفجر  �سالة  وبعد  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  امللك  زم��ن  يف  ذل��ك 
من الكعبة منت، فحلمت بالر�سول )عليه ال�سالة وال�سالم(، واأبي بكر 
وعمر، فبكيت خوفاً ورهبة من روؤية الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(؛ 
فمد يده يل، وقال: “زيارة مقبولة”، ثم قام اأبو بكر )ر�سي اهلل عنه(، 

ومد يده كذلك، ومل ي�سلم عليَّ عمر.
فقال الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( لعمر: “�سافحها! هوؤلء نحبهم 

ويحبوننا”.
وب��ك��ت ع��و���س��ة م��ن ف��رح��ت��ه��ا ب��ل��ق��اء ال��ر���س��ول )���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و�سلم( 

واأ�سحابه.
الر�سول )�سلى اهلل  اأجل�س يف حجرة  اأنني  اآخ��ر قالت: حلمت  ويف حلم 
عليه و�سلم(، واأنا يف احللم اأرى من ياأتي لل�سالم عليه؛ كل يدخل فيقول 
احللم اأنني قبلته يف  ذلك  يف  واأتذكر  اهلل”،  ر�سول  يا  عليكم  “ال�سالم 

كف يده.
وت�ست�سهد بقول الر�سول �سلى اهلل و�سلم “اأنا ل اأدخل اجلنة اإل برحمة 

اهلل”، حتى الر�سول يحتاج اإىل رحمة اهلل ليدخل اجلنة. 
وتذكرت ق�سيدتها الأخرية التي قررت فيها العتزال وهي “الغفران”. 

فقالت: نحن قلنا ال�سعر ونحن �سغار ومل نتدارك الأمر.
قلت لها: يا اأمي عو�سة، ال�سعر الذي عندك هو هبة من اهلل، كما وهبك 
الآن هذه الطماأنينة يف قراءة القراآن، وما ُقْلِتِه من �سعر �سكّل اأحا�سي�سنا 

وم�ساعرنا وعرّب عن تلك املرحلة.
ن�ساء  )اأم عبداهلل( جتل�س مع  بال�سيدة خديجة  “حلمت  اأي�سا:  وقالت 
من حولها، وكنت اأنا مع امراأة اأخرى متوجهتني لتلك احللقة، فقالت 
تقول:  �سمعنا خديجة  اقرتبنا  وعندما  ال��ودع؟  ي�سربن  املراأة” كاأنهن 
“قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم” فقلت للمراأة: هذه حلقة حديث 

ل ودع.
انتهت قمت )وقّبلتها  اإليها، وعندما  اأ�ستمع  فجل�ست من وراء احلرمي 
اإن �ساء اهلل هناك”،  “نلتقي بك  على جبينها(، فرفعت راأ�سها، وقالت: 

وكاأنها تواعدين على اجلنة.
�سرد عو�سة بنت  عن  كتابها  يف  غبا�س  رفيعة  الدكتورة  روته  ما  “هذا 

خليفة ملا حلمت به واأ�سباب كتابتها ق�سيدتها “ الغفران”.

اأول مو�صوعة �صوتية ل�صاعرة نبطية
التي  الق�سائد  الأدب��ي من  انتاجها  وغ��زارة  اأ�سعار عو�سة  لقيمة  ونظرا 
اأبدعت يف توظيفها للمفردات من اللهجة الإماراتية الأ�سيلة فقد اأ�سدر 
مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، املركز املعتمد واملوثوق حلفظ 

حتى  وروت  وط��ف��ول��ت��ه��ا  �سخ�سيتها  ج���وان���ب  ب��ع�����س  ف��ي��ه  ل��ن��ا  خل�����س��ت 
اأحالمها،

�ساعرتنا وطفولتها، فهي كما تقول  ن�ساأة  الدكتورة رفيعة حتدثت عن 
ال�ساعرة  اإن  غبا�س  وق��ال��ت   ،  ،1920 ع��ام  اأبوظبي  اإم���ارة  مواليد  م��ن 
ابنتها  واأجن��ب��ت منه  �سن مبكرة،  ت��ويف يف  ال��ذي  اب��ن عمها  تزوجت من 

حمدة، التي كانت مثاًل ا�ستثنائياً للرب والعطاء. 
بني احلل والرتحال ت�ستت حياة ال�ساعرة، فبعد اأن عا�ست طفولتها يف 
�سنوات طويلة  التي ق�ست  العني  بعد يف مدينة  ما  اأقامت يف  اأبوظبي، 
اأواخر  دب��ي  اإىل  انتقلت  ث��م  ق��ط��ر،  يف  ق�ستها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ع��دا  فيها، 
الثمانينات. هذه املدينة التي ا�ستحوذت على مكانة ا�ستثنائية من قلبها، 
اآمنة بنت �سلطان بنت جمرن من �سكان دبي، وهو ما هيج  لأن جدتها 
معها  ت�ساجل  وق��د  ع��دة،  ق�سائد  يف  بدبي  فتغزلت  ال�سعرية،  قريحتها 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سعرياً 
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، لأك��رث م��ن ع�سر 

�سنوات منذ ثمانينات القرن املا�سي وحتى نهاية الت�سعينات.

امراأة مثالية واأم ا�صتثنائية
الدكتورة رفيعة غبا�س قالت: ل مبالغة يف اإطالق و�سف )املراأة املثالية( 
على ال�ساعرة عو�سة، ل�سيما واأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
اأو�سح يف تدوين ل�سموه »اأن فتاة العرب مثال لالأم ال�ستثنائية التي مل 
يكن تاأثريها على اأبنائها فقط، بل تعدى ذلك ليطال كافة اأبناء الوطن 

باأدبها وحكمتها و�سعرها«.
حظيت ال�ساعرة عو�سة باإعجاب وتقدير كبريين من كافة اأفراد اأ�سرتها، 
»غري  �سهادة  لهم  كانت  الذين  واأحفادها،  حمدة  ابنتها  مقدمتهم  ويف 
اإن جدتها  اآمنة احلبتور،  اإذ تقول حفيدتها  ال�سدد،  جمروحة« يف هذا 
دور  تغفل  ول  ال��رح��م،  �سلة  على  حتافظ  اجتماعية  �سخ�سية  عو�سة 
ب��ني اجل���ريان والأق����ارب،  ال��ف��ج��وات  ل��ردم  التوا�سل الإن�����س��اين، وت�سعى 
وهي ل متكث اأكرث من �ساعة يف مكان واحد، ويومها يبداأ بزيارة بيت 
ل�سل�سلة  ا�ستئنافاً  اأبوظبي  اأو  العني  اإىل  ابنتها حمدة يف دبي، ثم تتجه 
زيارات لالأهل والأ�سدقاء، ثم تعرج على بيت ابنتها ثانية، قبل اأن تعود 
اآمنة،  اأكدت حفيدتها  اأن �ساعرتنا الراحلة ح�سب ما  اإىل البيت، ويبدو 
كانت ُتثمن الوقت وترغب يف ا�ستثماره قدر امل�ستطاع، ول حتتمل رتابة 

الأحاديث واحلياة من حولها باعتبارها �سخ�سية موهوبة وذكية.

العلم والنور والميان
بداأت �ساعرتنا الكبرية حياتها بالف�سيلة واختتمتها بالت�سرع اىل اهلل.. 
ففي بدايات حياها حفظت القراآن الكرمي وهي طفلة �سغرية وعملت به 
حتى اإن اأحالمها كانت تتمركز حول العلم والنور والميان.. وقد روت 

عو�سة بنت خليفة ال�سويدي بع�ساً من اأحالمها وهي �سغرية فقالت:

ون�سر الرتاث الوطني يف الدولة املو�سوعة ال�سوتية لل�ساعرة عو�سة بنت 
خليفة بهدف تعزيز تفاعل وم�ساركة املجتمع يف حفظ الهوية الوطنية 
ال��رتاث من خالل جمموعة من الوثائق املرئية  وتعميق دوره يف ن�سر 

وامل�سموعة واملقروءة.
وتعد املو�سوعة ال�سوتية التي حتتوي على املجموعة ال�سعرية الكاملة 
وتدقيق  جمع  م��ن  اأدب��ي��ا  عماًل  ب�سوتها  ملقاة  ال��ع��رب«  »ف��ت��اة  لق�سائد 

الدكتورة رفيعة غبا�س موؤ�س�س متحف املراأة.
غنية  مب��ادة  الرتاثية  املكتبة  رف��د  يف  ال�سوتية  املو�سوعة  �ساهمت  لقد 
الثقايف  الإرث  ه��ذا  اإىل  ال��رج��وع  يف  اجل��دي��د  اجليل  لت�ساعد  منطوقة 
حمدان  مركز  متكن  امل�سموع  ال��دي��وان  ه��ذا  وباإ�سدار  وي�سر..  ب�سهولة 
املوروث  ال��رتاث من حفظ وتوثيق جانب كبري من  بن حممد لإحياء 
خمتلف  يف  الرئي�سية  وامل���وارد  امل�سادر  من  اليوم  يعد  وال��ذي  ال�سفاهي 
املجالت لكافة مراكز البحوث والدرا�سات التي تعتني باأر�سفة موروثات 
نبطية ومن  ل�ساعرة  الأول  يعترب  امل�سموع  الديوان  واأن  �سيما  دولها ل 
اأهم مراجع تراثنا العريق يف لهجة �سكان دولة الإم��ارات وقبيلتنا الأم 

بني يا�س اأ�سا�س القبائل يف الدولة.
وال�سيدة عو�سة بنت خليفة ال�سويدي هي �ساعرة الإم��ارات الأوىل وقد 
اآل نهيان يف اإحدى ق�سائده  و�سفها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

باأنها ركن من اأركان ال�سعر يف ق�سيدة »ياركن عود الهوى وفنه«.
وجاءت املو�سوعة ال�سوتية لت�ستكمل جهود بذلت لإ�سدار ديوان مقروء 
يقع يف 829 �سفحة� وقد ق�سمته الدكتورة رفيعة غبا�س اإىل عدة اأق�سام 
النقد  وق�سائد  الجتماعية  واحل��ي��اة  احل��ب  يف  عو�سة  اإب��داع��ات  ت�سمل 
والهجاء وق�سائد عو�سة اخلا�سة، ف�سال عن الق�سائد التي تظهر تفرد 
وعبقرية فتاة العرب يف جماراتها لفار�س الكلمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

حاكم دبي رعاه اهلل.
تخت�سر املو�سوعة ال�سوتية لل�ساعرة عو�سة بنت خليفة ال�سويدي، بني 
طياتها نبذة عن م�سرية »فتاة العرب« وعطائها ال�سعري الذي مل ين�سب 
ق�سيدة   150 يقارب  ما  املو�سوعة  تت�سمن  حيث  حياتها،  اأي��ام  خ��الل 
لل�ساعرة متيزت فيها بجمال املعاين وح�سن اختيار الكلمات التي اأبدعت 
يف نظمها ما اأثرى الق�سيدة املحلية ب�سورة فنية راقية مفعمة بالأ�سالة 
وعمق امل�سمون ف�ساًل عن غزارة ال�سور ال�سعرية التي تعك�س املوروث 
اأعز  و«ي��ا  �سجعتي«  »على  ق�سائد  اأبرزها  من  واملنطقة  للدولة  ال�سعبي 

النا�س« و«غاية امناي« و«الغفران«

وداعا عو�صة
اللهم ارحم عو�سة واغفر لها واأ�سكنها ف�سيح جناتك. واألهم اأهلها وذويها 
ذوي  اإىل  تعازينا  راج��ع��ون. خال�س  اإليه  واإن��ا  اإن��ا هلل  وال�سلوان.  ال�سرب 
املرحومة واإىل اأهل الإمارات وكل من اأحبها واأحب ق�سائدها وحفظها، 

وداعاً فتاة العرب وداعاً عو�سة.

وداعًا »فتاة العرب« 
وداعًا عو�ضة

•• ابوظبي-الفجر:

عو�صة  الكبرية  الإماراتية  ال�صاعرة  اأم�س  عاملنا  عن  رحلت 
بنت خليفة ال�صويدي واملعروفة بـ »فتاة العرب« يف مدينة 
دبي..تاركة لنا تراثا عظيما من الأدب وال�صعر.. غابت عنا 
بج�صدها لكنها باقية يف ذاكرة الوطن واأبنائه كواحدة من 

اأهم رواد ال�صعر النبطي يف الإمارات. 

�سقى اهلل دارنا 
�ــصــاقــه  ــــاٍب  ــــي اإح مِلّــــــُحــــــُويِلِ  ــــــا عــقــب  ــقــى اهلل دارن ــص �
ــن ُيــــوٍم بــاّلــَكــُمــُويِلِ ــِرِي ــصّ ــ� الــو�ــصــمــي َهــــُمــــُويِلِ عــ�ــصــى ِع
ـــــــــُويِلِ ـــــــــُط ـــــــا َه ـــــــَه ـــــــّل ـــــــاِي ـــــــــن َمَ َمــــــــَطــــــــّرَهــــــــا ِم
ـــــــُعـــــــُويِلِ َيــــــــــَزافــــــــــْن َرَعـــــــــــّدَهـــــــــــا َبـــــــــــــــــــّرٍق �ـــــــصَ
ـــــــُيـــــــُويِلِ �ـــــــصِ اإلـــــــهـــــــا  ـــــاب  ـــــع ـــــصّ ـــــ� ال م  ــــــالــــــت  و�ــــــصَ
َنــــــــــــــــــــــُزُويِلِ َرّبــــــــــــِعــــــــــــِي  بــــــهــــــا  داٍر  عــــــلــــــى 
ـــــــــُذُويِلِ ـــــــــَع ــــّمــــع ال ـــــــا �ــــصِ ـــــــُوُق َم ّ ِغــــــــــــِرِي الـــــــ�ـــــــصُ
ـــــــّدة َحــــــــُمــــــــُويِلِ ـــــــصّ ـــــــ� ـــــات وال ـــــّطــــــ عــــلــــى الـــــ�ـــــصّ
ــــــت َذُلــــــــــــــــُويل ـــــــــا خــــــّب ـــــــــا احِلــــــــــــــْب َم َوُلــــــــــــــــُو َم
ـــــــــــــــــــُويِلِ ـــــه اّرُي ـــــَك ـــــّل ـــــصَ ـــــوبـــــهـــــم � جـــــــــدا مـــــــن �ـــــصُ
ــــــــــــــــُرُويِلِ َط اخَلـــــــاطـــــــر  َعـــــلـــــى  ِمــــــّنــــــُهــــــْم  اإيل 
ـــــــــــــــــُذُويِلِ َي ــــــي  ــــــِن ــــــِي ِع يِف  ــــــــوم  الــــــــّن مـــــــا  اإذا 
ــــــــــُويِلِ َر�ــــــــــصُ ـــــــْم  ـــــــُه ِمـــــــّن ـــــــــــــــايِنَ  َي ـــــــــــْن  ِم َويِلِ 
ــــــوى ِحــــــْكــــــَمــــــه َعــــــــــــــــُدُويِلِ ــــــه ــــــرع ال ــــــصَ ــــــــــــــُو � َوُل
ـــــــــــُويِلِ ـــــــــــُه ــــــــــا�ــــــــــسٍ َج ـــــــــــب لـــــــــه َق ـــــــّن احل ـــــــك ل
الـــــــــــَعـــــــــــُذُويِلِ ــــــَت  ــــــّم �ــــــصِ  , بـــــــي  وّنـــــــيـــــــت  اإىل 
ـــــــــُويِلِ ـــــــــُب ـــــــــَه ــــــــي املـَـــــــَغــــــــّفــــــــل مِلّ ــــــــِن ــــــــاِدّع ــــــــَخ َي
ــــــــــــــــُويِلِ ِتُ ِعـــــــِيـــــــِنـــــــي  يِف  الــــــــعــــــــرات  وانــــــــــــا 
الـــــــّر�ـــــــصـــــــويل ــــــه  طـــــــ عــــــلــــــى  اهلل  ـــــــى  و�ـــــــصـــــــّل

ـــــرايـــــا ـــــٍب �ـــــصَ ـــــح ـــــصِ ـــــث ِمـــــــــــْن � ـــــي ـــــِغ حـــــــــُقـــــــــُوْق ال
تــتال هــا وفايا ـــام  اأّي ــٍر  وَعــ�ــصّ الّنحايا  كــل  بــه  الــيــود  َيــَعــّم 
ـــــرايـــــا ـــــــل الـــــ�ـــــصّ ـــــــّث ـــــــــا ِم ـــــــــه ـــــــــُرُوَق ــــــّع اّب َتــــــ�ــــــصَ
ــــــا ــــــاي ــــــَف اخِل يف  دِوِيّ  لــــــــه  ــــــــَمــــــــْع  َوَتــــــــ�ــــــــصّ
ـــــــا ـــــــاي ـــــــَوَط ال اإىل  احِلـــــــــــــــــــــــُزُوم  م  حتـــــــــــــّدر 
ــــــــا ــــــــاي ــــــــَدِق وا�ــــــــصّ ــــــــِي  ــــــــّف �ــــــــصَ َو  وخــــــــــــــالين 
ــــــا ــــــاي ــــــّده ـــــــــــــــــــــــُوَم احلـــــــــــــّب ِتــــــــــــّدَهــــــــــــاه ال َوُل
الــــّظــــمــــايــــا ــــــر  �ــــــصَ الــــــَعــــــنــــــا  يِف  ـــــــْر  ـــــــ�ـــــــصّ وَي
بــــــاليــــــا  ـــــــــي  هـــــــــّم مـــــــــــن  ـــــــت  ـــــــي ـــــــص ـــــــا� َج ول  
ـــــا ـــــاي ـــــَف ـــــــوك واقــــــــــدامــــــــــي ِح ـــــــس الـــــــ�ـــــــصّ ـــــــدو� ت
ـــــــــوى ٌقـــــــــــــود املـــــطـــــايـــــا ـــــــــَه اّيــــــــــــــــُقــــــــــــــــُوِديّنَ ال
ــــــــــــا ُرَواي ــــــْم  ــــــُه ــــــّن َع يِلِ  ـــــف  ـــــي ـــــّط ال ــــــَب  ــــــِي ــــــِج َي
اْتــــــــَخــــــــاِلــــــــِيــــــــَبــــــــه َعـــــــــــــُيـــــــــــــُويِنِ بـــــاخلـــــاليـــــا
ـــــكـــــايـــــا ـــــــا الـــــ�ـــــصّ ـــــــن ـــــــي ـــــــّل ــــــا َوَف ــــــَن ــــــِي ــــــاِك ــــــص ــــــ� َت
ــــــا ــــــاي ــــــصَ ِر� ول   ــــــــــــــــــــُذُول  َب اتـــــيـــــبـــــه  َفال  
ـــــا ـــــاي ـــــصَ ـــــِو� ال ـــــــــــــُول  ُق مـــــــن  الـــــقـــــلـــــب  ـــــــاب  �ـــــــصَ و 
ـــــــــّدعـــــــــايـــــــــا ـــــــــون ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّواٍم يـــــــــبـــــــــّث َوَل
َطـــــــرايـــــــا ـــــــــــــايل  َب ـــــــى  ـــــــل َع ت  اأّطــــــــــــــــــــــــَرّ اإىل 
ـــــــــا ـــــــــراي ــــــر ال ـــــــ ــــــي حمـــــــمـــــــد �ـــــــصـــــــافـــــــعـــــــي خ

من اأ�صعار » فتاة العرب «

بري�صة الفنان �صمري الكراد
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 اإعادة اإعالن بالن�شر 

  الدعوى رقم 2018/1830 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
اىل املدعى عليهما : 1- ابواب القلعة للمقاولت الهند�سية - ذ م م 

2- �سوميت انرتنا�سيونال - م م ح 
نعلمك بان املدعية : �سركة انرتجيو جلف الكرتوميكانيكال 
يف الدعوى رقم 2018/1830 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالب فيها : الزام املدعي عليهما باداء مبلغ وقدره 95000 
بالر�سوم  والزامه   ، ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  درهم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  الثانية  اجلزئية  املدنية  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلفون  انتم 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك    ،2018/9/2 بتاريخ   151 قاعة  البتدائية  

بو�سفك مدعي عليه - حتريرا يف 2018/7/25. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 222
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ يون�س غلوم عبا�س دروي�س - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51 %  وذلك اىل ال�سيد/ عبدالكرمي حممد مراد نظري البلو�سي 
ابراهيم - هندي اجلن�سية يف  ال�سيد/ جميل احمد �سيد عبا�س  ، كما يرغب  اإماراتي اجلن�سية   -
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )49%( اىل ال�سيد/ في�سل علي مالك  رزاق ح�سني مالك 
- باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )بقالة طريق اخلور ذ م م( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم )542481(  - تعديالت اخرى :- ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل  
ال�شناعية 13/االجنازات 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 277

تنازل  اجلن�سية   ، هندي  احمد مو�سى  امربات فالبيل  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اأدناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية  عن كامل ح�سته البالغة )100%( يف املن�ساأة املذكورة 
 - و�سيم حمدي اجلامو�س  ال�سيد/  اىل  واملعدات  املوجودات  كافة  البيع  �سامال هذا  وال�سم 
�سوري اجلن�سية يف موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات م�سماة )بقالة البا�سق ( واملرخ�سة برقم 

)500140( من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  
كما مت تغيري ان�سحاب وكيل اخلدمات ودخول اآخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اي لال�صتثمارات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 301 - ملك عبداهلل علي حمد �سعيد - ديرة - ام الهرير الثانية  
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 765663  رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1245394  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ  2018/7/2   دب��ي  ق��رار حماكم 
�صكور  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من    2018/7/2
را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  914 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�صابات   بل�س 
 لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 04-2973071   
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه   م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

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

ا�سم امل�سفي : �صكور بل�س لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 
بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
اي لال�صتثمارات - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/7/2  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/2  وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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يف  الدعوى 2018/849 جتاري كلي  

�سد املدعي عليها :  ال�سركة ال�سيوية ملواد البناء - ذ م م 
املقامة من : �سركة القرق خلدمات البناء املحدودة  - �س ذ م م 

  2018/849 رقم   حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبري حما�سبيا  يف الدعوى  املذكورة اعاله فاننا 
 ، املحاكم  امام  اعمال اخلربة  ل�سنة 1992م بخ�سو�س  الثبات  باحكام قانون  وعمال 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الربعاء املوافق  2018/8/1 يف متام ال�ساعة 30 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى   ، �سباحا   11  :

ح�سوركم لالجتماع  - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع
هاتف : 04-2527888 

اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اإجتماع خربة 
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 يف الدعوى  رقم 2018/1798 جتاري جزئي  
املدعي : بنك اأبوظبي التجاري 

املدعي عيهم : 1- ميزان احمد لتجارة القم�سة - �س ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية ميزان الرحمن 
فريوز احمد  2- ميزان الرحمن فريوز احمد -  "يعلن اخلبري الدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن الهادي، 
واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2018/1798 جتاري جزئي ، واملقامة من املدعي/  
بنك ابوظبي التجاري - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم ال�سادة / ميزان احمد لتجارة القم�سة - �س ذ م م 
ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية ميزان الرحمن فريوز احمد وال�سيد/ ميزان الرحمن فريوز احمد مدعوان  
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء  املوافق 2018/8/1   يف 
متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد 
- بناية الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - الطابق التا�سع 
- مكتب رقم 902 رقم مكاين : 94178 32428   لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله ، 

واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�شريف 
د . عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 
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 يف الدعوى  رقم 2018/886 جتاري كلي   

املدعي : بنك اأبوظبي التجاري 
علي  هاين  ملديونية  و�سمانة  كفيلة  ب�سفتها   - م  م  ذ  �س   - لالإطارات  الالمعة  اجلوهرة   -1  : عيهم  املدعي 
احمد زيد الكيالين ، 2- هانى علي احمد زيد الكيالين - "يعلن اخلبري الدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن 
الهادي، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2018/886 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ 
م  ذ  �س   - الالمعة لالإطارات  ال�سادة / اجلوهرة  املدعي عليهم  فان  للمهمة  وتنفيذا   - التجاري  ابوظبي  بنك 
م - ب�سفتها كفيلة و�سمانة ملديونية هاين علي احمد زيد الكيالين ، وال�سيد/ هانى علي احمد زيد الكيالين 
املوافق  الربعاء   يوم  عقده  واملقرر   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  امل�سرفية  اخلربة  اجتماع  حل�سور  مدعوان 
اإمارة  يف  الكائن  مكتبنا  �سباحا موعدا لالجتماع يف مقر  والن�سف  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  2018/8/1 يف متام 
دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - 
الطابق التا�سع - مكتب رقم 902 رقم مكاين : 94178 32428   لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد 

اعاله ، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�شريف 
د . عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 
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اإعالن بيع باملزاد العلني - اإعالن بالن�شر 

االإنابة رقم )2008/8(  ام القيوين
اإىل املنفذ �سده /1- موؤ�س�سة علي ابراهيم اجل�سمي للمقاولت

2- علي ابراهيم يحي اجل�سمي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك موؤ�س�سة علي ابراهيم اجل�سمي للمقاولت
البي�����������������������ان 

باأنه �سينعقد مزاد علني  ام القيوين الحتادية البتدائية  طالب التنفيذ / بنك �سادرات ايران - تعلن حمكمة 
يوم الربعاء املوافق 2018/8/1 م ، عن طريق �سركة الإمارات للمزاد وذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ 
�سده وذلك طبقا لالأو�ساف التالية : 1- ا�سم املنطقة )احلمرة 3( - رقم القطعة )10/1( م�ساحتها )4488.32 
قدم مربع( - قيمة التثمني )495430 درهم( 2- ا�سم املنطقة )املا�سية 3( - رقم املنطقة )101( - م�ساحتها )3000 
قدم مربع( - قيمة التثمني )355710( درهم.  وعلى الراغب يف ال�سرتاك يف املزايدة ان ي�سدد ل�سركة الإمارات 
للمزاد 20 % من القيمة املقدرة تاأمني وتكلف �سركة الإم��ارات للمزادات ببيع العقارات على ان تبداأ املزايدة من 

مبلغ املثمن وتعر�س ح�سيلة العرو�س على املحكمة لر�ساء املزايدة واعتمادها 
)للتوا�سل مع �سركة الإمارات للمزادات( - هاتف رقم : 042874787 

 مكتب التنفيذ  -  اال�شم / منى الرئي�شي 

دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية
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 حمكمة راأ�س اخليمة اال�شتئنافية  

مكتب اإدارة الدعوى اال�شتئنافية 
اإعالن موعد جل�شة بالن�شر

رقم اال�شتئناف 2018/85 ا�شتئناف مدين  
اإىل امل�ستاأنف �سده / حممد عز الدين احمد عطوة 

امل�ستاأنفة / �سركة راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني 
قد اقام عليك امل�ستاأنف ال�ستئناف رقم 2018/113 ا�ستئناف جتاري وعليه يقت�سي 
ح�سوركما امام اإدارة الدعوى يوم الحد املوافق 2018/8/5 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
لالإجابة على ال�ستئناف وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن 
احل�سور او اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف 

غيابيا بحقك.  
مدير اإدارة الدعوى اال�شتئنافية 
عوين حمدان اجلرجاوي               

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
 حماكم دبي   

حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 
اإعالن بالن�شر

طلب ا�شهاد ح�شر ارث رقم 2018/838     
امل��ت��ويف / رم�سان  او حقا يف تركة  ارث��ا  م��ن يدعي  ك��ل  اإىل 
اىل  يتقدم  ان   - باك�ستان   : اجلن�سية   - علي  ح�سني  علي 
حمكمة الأحوال ال�سخ�سية بدبي مع اإح�سار كافة الوراق 
وامل�ستندات الر�سمية املتعلقة بذلك خالل فرتة 30 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن. 
  ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/4752(

املنذر : �سم�سة عبيد الفال�سي ، اإماراتي اجلن�سية وميثلها بالتوقيع زوجها ووكيلها القانوين/احمد 
بطي اأحمد املهريي ، اإماراتي اجلن�سية ، وميثله بالتوقيع ال�سيد/ وفيق ال�سيد خليفة ال�سياد ، م�سري 
  )2016/1/149509( رقم  حتت  بدبي   العدل  كاتب  لدى  م�سدقة  قانونية  وكالة  مبوجب  اجلن�سية 
العنوان : دبي - منطقة اخلليج التجاري - مباين باي �سكوير - مبنى رقم )1( - مكتب رقم 1003 - 

الإمارات العربية املتحدة 
املنذر اليه : موؤ�س�سة الأول والأف�سل للعقارات وعنوانها : حمل رقم 26 - بناية ملك عمران �سامل 
عبداهلل العوي�س - �سارع الرقة �سرق - منطقة ديرة دبي - الإمارات العربية املتحدة ، ت : 04224682 

تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد قيمة بدل اليجار واملقدرة بقيمة )127.606( درهم يف خالل 
مهلة اق�ساه ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، كما تنذره ب�سرعة �سداد ال�سريبة القانونية 
، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية  والتي تقدر مببلغ )24.840.20( درهم 
�سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر الأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4766(

املنذر :  داياتك لتجارة املعدات الطبية و�سيانتها - �س ذ م م 
وميثلهم �سمري حممد عبدالرحمن ا�سعد - اجلن�سية الردن ، هوية رقم 784196240932531 

املنذر اليه :ال�سيد / حممد عامر حممد راتب زكيه - �سوري اجلن�سية - )جمهول حمل القامة( 
يخطر املنذر / املنذر اليه )جمهول القامة( بعد ان تعذر ت�سليمكم الخطار العديل بوا�سطة املح�سر 
بتاريخ 2018/7/19  طبقا للعنوان املتوفر لدينا يف اإمارة  ال�سارقة ، منطقة البحرية ، الكورني�س - بناية 
�سيتى �سنرت - �سركة المل للمعدات الطبية ،  فاإنه يتوجب عليكم �سداد مبلغ وقدره )30.457.50( 
درهم اإماراتي خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه هذا النذار واإل �سي�سطر املنذر ا�سفا 
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار 
امر الداء واملطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4765(

املنذر :  داياتك لتجارة املعدات الطبية و�سيانتها - �س ذ م م 
املنذر اليه �سركة / يو�سف �سنقور لالعمال الفنية - �س ذ م م 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة بردبي - املنخول - �سارع خالد بن الوليد - بناية رقم 667-317 -خلف 
مركز برجمان - مكتب رقم 53 - الطابق اخلام�س 

يخطر املنذر / املنذر اليه بعد ان تعذر ت�سليمكم الخطار العديل بوا�سطة املح�سر بتاريخ 2014/5/18 
طبقا للعنوان املتوفر لدينا يف اإمارة دبي ، منطقة بردي - املنخول - �سارع خالد بن الوليد - بنارية 
رقم 667-317 خلف مركز برجمان - مكتب رقم 53 - الطابق اخلام�س ، فاإنه يتوجب عليكم �سداد مبلغ 
مبلغ وقدره )207.400( درهم اإماراتي خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه هذا النذار 
واإل �سي�سطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعوى 
الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4764(

املنذر :  داياتك لتجارة املعدات الطبية و�سيانتها - �س ذ م م 
املنذر اليه : ال�سيد / �سكاي واردز للتجارة العامة - �س ذ م م - )جمهول حمل القامة( 

العديل  الخ��ط��ار  ت�سليمكم  تعذر  ان  بعد  الق��ام��ة(  )جم��ه��ول  اليه  امل��ن��ذر/امل��ن��ذر  يخطر 
بوا�سطة املح�سر بتاريخ  2014/5/18 طبقا للعنوان املتوفر لدينا يف اإمارة  دبي ، منطقة 
العقارية  ال�سعفار  بناية ملك   - رقم 1302  - مكتب  �سارع ح�سة   - التيكوم   - احل��رة  دبي 
اإماراتي  دره��م  وق��دره )23.607.50(  �سداد مبلغ  فاإنه يتوجب عليكم    ، -الطابق رقم 13 
خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه هذا النذار واإل �سي�سطر املنذر ا�سفا 
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية 
وا�ست�سدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2719  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  - �س  للمقاولت  الفي�سلية  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سرى كي�سان رام �ساهاي با يروا با يروا   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )14138( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   1190 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2428  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ناين �سيتى للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- جمال احمد عبدالقادر 
كالب 36- زاهد رفيق حممد رفيق جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /رد باجز 
للتجارة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )21.175( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن 
ت��اري��خ:2011/4/14 و 2011/5/12  ا�ستحقاق كل �سيك يف  والفائدة 9% من تاريخ 
وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رق��م:2018/854 جتاري.وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2018/7/31 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2235  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة الحتاد للبناء وال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /التاج الزرق للمفرو�سات �س.ذ.م.م وميثله:مي عبدالرحمن ن�سيب 
عبدالرحمن بن ن�سيب الفال�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )60150( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2013/7/31  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة و�سم ملف النزاع التجاري:379/2018.وحددت لها 
  ch1.C.14:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/8/1 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2403  جتاري جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  لوج�ستيك�س  �سعدي  ح�سن  1-رئ��ي�����س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  ذ.م.م قد  اتراكو لوج�ستك�س  املدعي /�سركة  ان  القامة مبا  حمل 
 )247.023( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
 2018/8/30 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����س��داد  وح��ت��ى 
اأو من  ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/836  جتاري جزئي 
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ح�سبان  �سليمان  حممد  ع��ل��ي��ه/1-ع��ادل  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/27  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/مروان حممد امني عبدالغفار اخلوري بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ واحد و�سبعني الف وخم�سمائة درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2012/1/27 وحتى متام 
ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1924  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ايوب بوتا لتجارة مواد البناء ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/الزبري للكمبيوتر �س.ذ.م.م قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  درهم   )97004.25( مبلغ 
 Ch 1.C.14 اخلمي�س املوافق 2018/8/9 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/960  جتاري جزئي 

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  دبي  الهند�سية  احل�سن  عليه/1-�سركة  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2018/5/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/لوخاندوال للتجارة �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ )اربعمائة واثنني الف وثالثة واربعني درهم( والفائدة القانونية 
متام  وحتى  يف:2018/3/18  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع 
ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 
ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3241  تنفيذ عمايل 
اك�سو للتجارة - �س م ح جمهول حمل  ���س��ده/1- زه��اجن  املنفذ  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ حممد طلعت اق��ب��ال حم��م��د   قد 
املبلغ  والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
املنفذ به وقدره )6000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   700 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                       يف الدعوى رقم 2018/1803   تنفيذ مدين  
بر�ساد  2-بي�سنو  م  م  ذ   - للمقاولت  القنديل  �سركة  ���س��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
اق��ب��ال 4-امي���ن عبدالرحمن مر�سود  ���س��ارور  بي�سوياي  3-م���ريزا  ج��وراه��اري 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  دردون���ه   عبدالكرمي  عبداملجيد  عبدالكرمي   -5
ان طالب التنفيذ/ �سي�ستيا بيغم - ب�سفتها زوجة ومن ورثة املتويف / حممد 
�سرياز مياه - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )220412( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

وال��ت��وط��ني خالل  الب�سرية  امل����وارد  ب����وزارة  الت�����س��ال  م��رك��ز  تلقى 
ا�ستف�سارا  و159  األ��ف��ا   652 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
نا�سر  اآل  اأحمد  واأكد  املختلفة.  املتعاملني عرب قنواته  و�سوؤال من 
مدير اإدارة عالقات املتعاملني بوزارة املوارد الب�سرية والتوطني اأن 
الوزارة تويل اهتماما كبريا خلدمة املتعاملني من اأ�سحاب العمل 
والعمال وتلبية احتياجاتهم وحتقيق اأق�سى درجات الر�سا لهم من 
خالل مركز الت�سال 80060 الذي يعمل على مدار ال�ساعة وفقا 

لأحدث النظم واملعايري الدولية ذات ال�سلة.
واأو�سح اآل نا�سر اأن الوزارة عملت خالل الفرتة املا�سية على تطوير 
والكوادر  الذكية  بالأنظمة  تزويده  ومت  املركز  داخ��ل  العمل  اآليات 

الب�سرية املدربة بكفاءة عالية واملوؤهلة لال�ستجابة ال�سريعة لكافة 
املعلومات التي يحتاجها املتعاملون خالل وقت قيا�سي وباللغة التي 
يتحدث بها املتعامل حيث يوفر املركز الرد باأربع لغات اأ�سا�سية و9 

لغات فرعية.
واأ�سار اإىل اأن الوزارة حر�ست على تقدمي خدماتها للمتعاملني عرب 
مركز الت�سال من خالل و�سائل واأدوات عدة تي�سريا على املتعاملني 
الت�سال  عرب  مكاملة  و886  األ��ف   601 املركز  تلقي  اإىل  لفتا   ..
اللكرتوين  الربيد  عرب  ر�سالة  و252  األفا  و33  باملركز  املبا�سر 
التابع للمركز ASK@MOHRE.GOV.AE و17 األفا 
اأن  اإىل  و21 حمادثة مبا�سرة من خالل املوقع الإلكرتوين. ونوه 
املركز تلقى 62 األفا و881 ا�ستف�سارا حول خدمات التوطني التي 
العمالة  ا�ستف�سارا حول خدمات   352 األفا  و27  ال��وزارة  تقدمها 

امل�ساعدة و146 األفا و668 ا�ستف�سارا حول خدمات العمال و90 
األفا و542 ا�ستف�سارا حول خدمات اأ�سحاب العمل واملندوبني و29 
خدمات  ح��ول  و412  األفا  و15  واق��رتاح��ا  مالحظة  و172  األفا 
و819  األفا  و73  قانونية  ا�ست�سارة  و355  األفا  و138  التفتي�س 

ا�ستف�سارا عاما و17 األفا و685 ب�ساأن خدمات الدعم الفني.
%68 من املعامالت  اأن  اإدارة عالقات املتعاملني اإىل  ولفت مدير 
العمل  اأ�سحاب  م��ن  و25%  العمال  قبل  م��ن  امل��رك��ز  تلقاها  التي 

و%4 من املندوبني و3 % من متعاملني اآخرين.
اإىل  بالإ�سافة  الإل��ك��رتوين  وال��ربي��د  املكاملات  ع��دد  ن�سبة  اأن  وذك��ر 
املحادثات املبا�سرة الواردة اإىل مركز الت�سال باللغة العربية بلغت 
%45 والجنليزية %37 ولغة الأردو %17 بالإ�سافة اإىل 1% 

للغات اأخرى.

االأول الن�ضف  خالل  والتوطني«  الب�ضرية  »املوارد  ات�ضال  ملركز  ا�ضتف�ضار  األف   652

•• دبي-الفجر:

يف اإطار ا�سرتاتيجيتها لدمج ومتكني جميع موظفيها، 
ذهني  ع�سف  جل�سة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت 
الهيئة  ملوظفي  ل��ل��ق��راءة  مبتكرة  فعاليات  ت�سمنت 
طاقة  »ال��ق��راءة  خيمة  وذل��ك يف  الهمم،  اأ�سحاب  من 
دبي.  يف  زعبيل  حديقة  يف  للهيئة  التابعة  اإيجابية« 
ينظمها  ال��ت��ي  الأن�سطة  �سمن  اجلل�سة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
مكتب »اأب�سر« يف قطاع دعم الأعمال واملوارد الب�سرية 
والجتماعات  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  م��ن  الهيئة  مل��وظ��ف��ي 

الوظيفية  احتياجاتهم  على  للوقوف  معهم  الدورية 
ل��ل��م��ب��اين واملرافق  ���س��ه��ول��ة و���س��ول��ه��م  وال���ت���اأك���د م���ن 
و�سمان ح�سولهم على اخلدمات واملعلومات املوؤ�س�سية 

على حد �سواء مع بقية زمالئهم.  
املنتدب  الع�سو  الطاير،  حممد  �سعيد  �سعادة/  وق��ال 
»تويل  دب��ي:  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
اأ�سحاب الهمم  الهيئة اهتماماً كبرياً مبوظفيها من 
ومتنحهم الأولوية يف براجمها املجتمعية والتوعوية، 
اأ�سحاب  لتمكني  الوطنية  »ال�سيا�سة  م��ع  ان�سجاماً 
الهمم« التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، بهدف اإيجاد جمتمع دامج 
الكرمية  التمكني واحلياة  خال من احلواجز ي�سمن 
لأ�سحاب الهمم واأ�سرهم، ومبادرة »جمتمعي...مكان 
للجميع« التي اأطلقها �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
التنفيذي، والتي تهدف اإىل حتويل دبي بالكامل اإىل 
مدينة �سديقة لأ�سحاب الهمم بحلول عام 2020. 
كما تلتزم الهيئة بتحقيق اأهداف الأجندة احلكومية 
ي�ستهدف �سقل  ال���ذي  ال��دام��ج  ال��ت��وظ��ي��ف  يف حم���ور 

اأ���س��ح��اب الهمم وت��زوي��ده��م مب��ه��ارات مهنية  ق���درات 
وت�سغيلية تدعم ا�ستقاللهم القت�سادي والجتماعي. 
املعرفية  الهيئة  م��ب��ادرات  �سمن  اجلل�سة  ه��ذه  وتاأتي 
الهادفة اإىل امل�ساهمة يف بناء جمتمع املعرفة وغر�س 
وتعزيز  العربية  باللغة  وال��ن��ه��و���س  ال���ق���راءة،  ثقافة 
يف  اإي��ج��اب��ي  �سلوكي  تغيري  اإح����داث  ل�سمان  مكانتها 
جمتمعنا من خالل تن�سئة جيل قارئ ُمّطلع ي�ساهم 

يف تعزيز م�سريتنا الثقافية«.
واأ�سار �سعادة الطاير اإىل اأن الهيئة توفر بيئة موؤهلة 
الفر�سة  الهمم  اأ�سحاب  ومرنة تتيح للموظفني من 

لإطالق طاقاتهم واإثبات قدراتهم، ف�ساًل عن اإيجاد 
املجتمع  يف  انخراطهم  ت�سهل  جديدة  عمل  م�سارات 
ك���اأف���راد ق��ادري��ن ع��ل��ى الإن���ت���اج والإب������داع، م��ن��وه��اً اإىل 
اإىل  تهدف  الهيئة  اأطلقتها  التي  »اأب�����س��ر«  م��ب��ادرة  اأن 
مت  حيث  الهمم،  اأ�سحاب  من  املوظفني  ورعاية  دع��م 
املخت�سني لهذه  املوظفني  تخ�سي�س فريق عمل من 

املهمة، مع توفري خط �ساخن لت�سهيل اإجراءاتهم.
الأك���رف،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور يو�سف  ق��ال  م��ن جهته، 
النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع دعم الأعمال واملوارد 
الب�سرية يف هيئة كهرباء ومياه دبي: »حتر�س الهيئة 

اأ�سحاب  م��ن  ملوظفيها  دوري���ة  فعاليات  تنظيم  على 
التي  واحتياجاتهم  اأف��ك��اره��م  اإىل  لال�ستماع  الهمم 
تراعي  وخطط  ا�سرتاتيجيات  تطوير  على  ت�ساعدنا 
خ�سو�سيتهم وتالئم اإمكاناتهم، وتعد هذه الفعاليات 
املو�سوعات  ومناق�سة  لاللتقاء  لهم  مالئمة  من�سة 
التي  الأن�سطة  خ��الل  م��ن  ن��ه��دف  كما  تهمهم،  ال��ت��ي 
تتخلل هذه الفعاليات اإىل �سقل مواهبهم وحتفيزهم 
اإثبات قدراتهم ما ي�سهل اندماجهم الجتماعي  على 
العمل  على  وم�سجعة  حمفزة  عمل  بيئة  يف  واملهني 

والإبداع«.

ي�سعى برنامج البكالوريو�س اجلديد 
“ال�سيكولوجي”  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  يف 
م���ن اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة يف دب���ي اإىل 
معاجلة عدم التوازن الكبري يف توفر 
املعاجلني النف�سيني  مبا يتنا�سب مع 
العربية  الإم����ارات  يف  ال�سكان  حجم 
النف�سي  ل��ل��م��ح��ل��ل  ووف���ق���ا  امل���ت���ح���دة. 
امل���ع���روف ال���دك���ت���ور ي��ان��ا ك���وروب���ك���و ، 
العالج:  يف  “العرب  ك���ت���اب  م���وؤل���ف 
العقلية  ال�������س���ح���ة  ن����ظ����ام  ت���ط���وي���ر 
العربي  العامل  يف  النف�سي  والتحليل 
الإ�سالمي” ، باأن هناك طبيب نف�سي 
من   200000 ل��ك��ل  ف��ق��ط  واح�����د 
���س��ك��ان الإم�����ارات ، واأك����رث م��ن ذلك. 
الرعاية  ب����دون  م��ري�����س   33000

املتخ�س�سة التي يحتاجونها. 
علم  يف  الآداب  بكالوريو�س  برنامج 
ال��ن��ف�����س ب��اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة دب���ي و 
العربية  باللغتني  ط��رح��ه  مت  ال���ذي 
فوجه  ي�ستهل  ���س��وف  الإجن��ل��ي��زي��ة  و 
اخل���ري���ف  ف�������س���ل  ب����داي����ة  يف  الأول 
الدرجة  وقد مت طرح هذه   .2018

اجلامعية.
�ستيفان  ال����دك����ت����ورة  ع���ّل���ق���ت  وق������د 
الربنامج  من�سق  كابيني،  م�سطفي 
“كمجتمع  ق���ائ���اًل:  ال��ن��ف�����س،  وع����امل 
ال�سكان  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ل����ه  ����س���اب 
امل���غ���رتب���ني وال����ع����دي����د م����ن الأب����ع����اد 
ال���ث���ق���اف���ي���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة، ُت����ق����دم دول����ة  
امل��ت��ح��دة خلفية  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 

م���ث���رية ل���ل���درا����س���ة ومم����ار�����س����ة علم 
اأي�ساً مهنة متّثل فيها  النف�س. وهي 
وبالتايل  للغاية،  جيداً  متثياًل  امل��راأة 
تتمتع باإمكانيات كبرية لتعزيز القوة 

العاملة الن�سائية.
واأ�سافت علم النف�س اأو ال�سيكولوجيا 
�سائع جًدا لأنه علم العقل وال�سلوك 
وتطبيقية  اأك���ادمي���ي���ة  درا����س���ة  وه����و 
ال�سلوك  ي����دخ����ل  ح���ي���ث  ل���ل�������س���ل���وك 
الإن�سان.  يفعله  م��ا  ك��ل  يف  الب�سري 
واملحا�سبة  ال��ه��ن��د���س��ة  جم�����الت  يف 
وال�سرطة  والطب  الكمبيوتر  وعلوم 
ل  املثال  �سبيل  على  ...ال��خ  واجلي�س 
كل قطاعات  يدخل يف  احل�سر حيث 
على  النف�س  علم  وينطوي  املجتمع 

وهلم  والعواطف  والتفكري  ال�سلوك 
ج����را. اإن ع��ل��م ال��ن��ف�����س ي�����س��اع��د على 
وي�ساعد  اأف�سل  ب�سكل  امل�ساكل  فهم 

يف حلها.
الكندية  اجل��ام��ع��ة  ب��اأن��ن��ا يف  واأب���ان���ت 
�سيوفر  اأكادميياَ   دبي طورنا منهجاَ 
ل��ل��خ��ري��ج��ني جم���م���وع���ة ه���ائ���ل���ة من 
ال��ف��ر���س يف امل��م��ار���س��ة امل��ه��ن��ي��ة، لي�س 
الإكلينيكي،  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  يف  ف��ق��ط 
النف�س  علم  م��ا يخ�س  ك��ل  ول��ك��ن يف 
النف�س  اإىل علم  الريا�سي  اأو  الثقايف 
�سيتم  ك��م��ا  ال�����س��ن��اع��ي.  و  ال���رتب���وي 
الجتماعية   ب���امل���ه���ارات  ت���زوي���ده���م 
العلوم  يف  الأ����س���ا����س���ي���ة  وال����ك����ف����اءات 
رواد  اإليها  ي�سعى  التي  الجتماعية 

الأعمال يف ال�سناعات احلديثة. 
الدرا�سي  الربنامج  هذا  هيكل  يت�سم 
جوانب  ويت�سمن  بالتنوع،  اجل��دي��د 
اإىل  بالإ�سافة  والإدارة،  الأعمال  من 
التكنولوجيا والذكاء ال�سطناعي. و 
يتوفر باللغتني العربية و الإجنليزية 
ب��ه��دف زي���ادة ق���درة ال��ق��ط��اع يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
علم  يف  الآداب  ب��رن��ام��ج  ت�سميم  مت 
التعليم  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال��ن��ف�����س 
ق��د مت ت�سميمه  امل��ت��غ��رية، و  ال��ع��امل��ي 
املهني  الرتخي�س  متطلبات  لتلبية 
املتحدة.  اململكة  و  اأم��ري��ك��ا  ك��ن��دا،  يف 
ك��م��ا ت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة دبي 
النخبة  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة  و 

���س��ي��ك��اغ��و لعلم  ال��دول��ي��ة و م��در���س��ة 
درا�سات  ب��رام��ج  تطوير  على  النف�س 
هذا  يف  م��ت��ع��ددة  تخ�س�سات  يف  عليا 
املجال.  واختتمت الدكتورة �ستيفاين 

م�����س��ط��ف��ى  ح��دي��ث��ه ق���ائ���اًل: “هناك 
العربية  الإم������ارات  يف  م��ا���س��ة  ح��اج��ة 
جمال  يف  املهنيني  من  ملزيد  املتحدة 
من  اآلف  ع��ام  كل  ففي  النف�س.  علم 

الالزمة  الرعاية  يتلقون  ل  املر�سى 
التي يحتاجون اإليها، ويحدونا الأمل 
يف معاجلة هذا الو�سع من خالل بناء 

جيل جديد من املمار�سني املدربني. 

ت�صمنت فعاليات مبتكرة للقراءة

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم جل�ضة ع�ضف ذهني ملوظفيها من اأ�ضحاب الهمم للوقوف على احتياجاتهم و�ضمان دجمهم يف بيئة العمل

معالج نف�صي واحد لكل 200.000 �صخ�س من �صكان الإمارات 

برنامج درا�ضي جديد لتعزيز  قطاع ال�ضحة النف�ضية يف دولة االإمارات 

اإ�ضادة دولية باإجنازات االإمارات يف رعاية ذوي متالزمة داون
•• دبي-وام:

الدولية  للمنظمة  التنفيذي  املدير  بويز  اأن��درو  اأ�ساد 
ال��ت��ي حققتها  امل��ت��م��ي��زة  ب���الإجن���ازات  داون  مل��ت��الزم��ة 
دولة الإمارات يف جمال رعاية وتاأهيل ومتكني ودمج 

اأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون.
وث��م��ن ب��وي��ز - خ���الل زي���ارت���ه ج��ن��اح دول���ة الإم�����ارات 
العاملي  للكونغر�س  امل�����س��اح��ب  امل��ع��ر���س  يف  امل�����س��ارك 
اليوم يف مدينة  الذي يختتم   2018 داون  ملتالزمة 
الأ���س��ك��ت��ل��ن��دي��ة - ج��ه��ود جمعية الإم�����ارات  ج��ال���س��ك��و 
ملتالزمة داون يف جمال دعم اأ�سحاب الهمم من ذوي 

متالزمة داون.
العاملي  الكونغر�س  يكون  اأن  ال��دويل  امل�سوؤول  وتوقع 
ملتالزمة داون املقرر عقده يف دبي عام 2020 حدثا 

مميزا يعك�س مكانة الإم��ارات على اخلارطة الدولية 
خا�سة مع مواكبته ا�ست�سافة الإمارات ملعر�س اإك�سبو 
2020. و�سارك وفد الإمارات برئا�سة الدكتورة منال 
جعرور رئي�سة جمل�س اإدارة جمعية الإمارات ملتالزمة 
داون يف العديد من ور�س العمل والجتماعات الفنية 
املتخ�س�سة يف رعاية ذوي متالزمة داون التي اأقيمت 
جال�سكو  يف   2018 العاملي  الكونغر�س  هام�س  على 

الذي ا�ستمر اأربعة اأيام.
امل�ساحب  امل��ع��ر���س  امل�����س��ارك يف  ال��دول��ة  و�سهد ج��ن��اح 
الدول  وف���ود  ك��اف��ة  م��ن  مكثفا  ح�����س��ورا  للكونغر�س 
امل�����س��ارك��ة ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 64 دول���ة ومب�����س��ارك��ة نحو 
م�ساركا من ذوي متالزمة داون حيث يعر�س   150
داون  مل��ت��الزم��ة  الإم������ارات  اإجن�����ازات جمعية  اجل��ن��اح 
العديد  اإىل  بالإ�سافة  الدولة  لل�سياحة يف  والرتويج 

من الأن�سطة التي عك�ست تراث دولة الإمارات.
واأعرب املهند�س اأ�سامة ها�سم ال�سايف اأمني ال�سر العام 
جلمعية الم��ارات ملتالزمة داون عن �سكره وتقديره 
ال��ع��امل��ي يف جال�سكو  ل��ل��ك��وجن��ر���س  امل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
اإج���م���ايل ع���دد امل�����س��ارك��ني فيه  ب��ل��غ  وال����ذي   2018
حوايل 1000 م�سارك .. م�سيدا بجهود قيادة دولة 
الهمم  اأ�سحاب  وحماية  دع��م  يف  الر�سيدة  الإم����ارات 
من ذوي متالزمة داون وغريهم من اأ�سحاب الهمم 

ب�سكل عام.
وقدمت الربوفي�سورة اإميان جاد امل�ست�سارة الرتبوية 
بجمعية المارات ملتالزمة داون عميدة كلية الرتبية 
يف اجلامعة الربيطانية بدبي ورقة عمل خالل اإحدى 
متالزمة  ذوي  اأ�سر  “دعم  حول  الكوجنر�س  جل�سات 

داون يف الإمارات والتحديات امل�ساحبة«.
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1165
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ هدى عبداهلل ابراهيم غايل ، اإماراتية اجلن�سية ترغب يف البيع 
 - ال�سيناين  الدوخي  يو�سف  حممد  عمار   : اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل 
اإماراتي اجلن�سية وحيث ان : حممد ايوب حممد ثناء اليه - بنغالدي�سي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 49% وذلك اىل : عبداهلل بوتهيدات كوتومال - هندي اجلن�سية 
يف الرخ�سة با�سم )بقالة واحة الربكة - ذ م م( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
573161  تغريات اخرى : مت تغيري ال�سم التجاري من بقالة واحة الربكة ذ م م - اىل ال�سم التجاري 
اجلديد بقالة �سراع املدينة - ذ م م - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
اي اعرتا�س  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1171
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سوهيل رانا حممد ابو الها�سم - بنغالدي�سي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل : مد بابول ميه 
ا�سيك ميه- بنغالدي�سي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )مطعم ال�سبوح( تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )502685( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1169

الإمارات    ، العلي  حممود  فتحي  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف / اجلودة والتميز خلدمات 
ال  عبداهلل  امني  �سديق  لل�سيد/ حممد  وذلك   )746926( رقم  الأعمال  رجال 
علي - الإمارات اجلن�سية - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1172

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالعزيز عبداهلل يو�سف يون�س احلمادي ، اإماراتي 
رب  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ور�سة  با�سم/  رقم )503979(  باك�ستاين اجلن�سية مبوجب رخ�سة   - نواز عبداحلميد 
ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل  ، و مت تغيري  ال�سيارات  مكة لت�سليح كهرباء 
القانون الحتادي رقم  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وكيل خدمات.  وعمالبن�س 
وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف   )4(
العالن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1173

 - حممد  عبداهلل  يو�سف  حممد  يا�سمني   / ال�سيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك 
)خمبز  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - الكتبي  احلافري  حمد  علي  �سيف  ال�سيد/  اىل 

النجوم الثالثة( مبوجب رخ�سة رقم )734075(  تعديالت : 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1167
تنازلت عن  ال�سيد حممد - م�سرية اجلن�سية  ال�سيدة/  هناء ها�سم  بان  للجميع  ليكن معلوما 
وال�سم  واملعنوية  املادية  مقوماتها  بكافة  اأدناه  املذكورة  املن�ساأة  يف   %100 البالغة  ح�ستها  كامل 
�سامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات اىلال�سيد/ حممد �سابر حممد �سعد - اردين اجلن�سية 
يف املوؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات امل�سماة )خمبز ال�سفوة( واملرخ�سة برقم )722870( من دائرة 

التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن
املرجع : 1174

اإماراتي اجلن�سية  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/  عبدالرحمن عبداهلل احمد ال�سيخ- 
يرغب يف بيع وتنازل بع�س ح�س�سه البالغة  51% من كامل ح�س�سه البالغة 100% يف  المل 
اإماراتي   - ال�سام�سي  عبيد  را�سد  حميد  ال�سيد/  اىل  وذلك   554678 رقم  رخ�سة  لل�سياحة 
فيدو  فاليا  الدين  قمر  ال�سيد/  اىل  و   %100 البالغة  ح�س�سه  كامل  من   %49 و  اجلن�سية 
كون�سي مويدين - هندي اجلن�سية - وكذلك مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية 
اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ومت تغيري ا�سم التجاري من المل لل�سياحة اىل المل 
لل�سياحة - ذ م م  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
اي   لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق  

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم )4754/2018(

املنذر : حممد �سامل �سالح املنهايل 
املنذر اليه / موؤ�س�سة اخلياط العربي اخلا�س "موؤ�س�سة فردية" ولل بخ�س ر�سول 

فان املنذر ل ي�سعه �سوى التنبيه على املنذر اليه م�سددا ومبوجب هذا النذار وطبقا لقوانني 
اليجارات رقم 26 ل�سنة 2007 واملعدلة اأحكامه مبوجب القانون رقم 33 ل�سنة 2008 يف اإمارة دبي 
باإنذاره ب�سداد مبلغ وقدره 77.260 درهما )�سبعة و�سبعون الف ومائتي و�ستون درهما اإماراتيا( 
التاأخريية  الغرامات  وك��ذا  الإن��ذار  �سند  اليجاري  بالعقد  عليه  املتفق  اليجار  بدل  قيمة  من 
وال�سريبة امل�ستحقة بواقع 5% يف خالل مدة اق�ساها 30 يوما من تاريخ ت�سلمكم هذا النذار 
واإل الخالء الفوري للعني املوؤجرة والقيام بت�سليمها للمنذر خالية من اية �سواغل او عوائق 
مادية او قانونية باحلالة التي مت ا�ستالمها عليها مع حفظ كافة احلقوق القانونية للمنذر قبل 

املنذر اليه ما�سيا وحال وم�ستقبال. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4767(

املخطر : حممد عمار الق�سار 
بوكالة املحامية / �ساره �ساه بيك البلو�سي 

املخطر اليها : نا�سر ح�سني عبدالعال ح�سني - جمهول حمل القامة
لديكم  املرت�سد  دره��م   40.000 مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املخطر   - املخطر  ينذر 
نظري ال�سيك رقم )1000259052201016789941001( وامل�سحوب على نور بنك - 
اأي��ام( وذل��ك تنفيذا لأحكام م��واد قانون الجراءات  ال�سداد خالل )7  على ان يتم 
املدنية واذا مل يتم ال�سداد خالل املدة القانونية 7 ايام من تاريخ الإعالن بالن�سر 
عندها �سي�سطر املخطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم للمطالبة ب�سداد 

املبلغ والر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4763(

 )E96066519( املنذر : ال�سيد/ فريربز ادراكى ، ايراين اجلن�سية ، يحمل جواز �سفر رقم
العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة ، ت : 0554484509 

املنذر اليه : يو�سف موؤذن ، �سوري اجلن�سية يحمل جواز �سفر رقم )008459289( 
وعنوانه : دبي - جبل علي الأوىل - رقم الر�س : 2272 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى :عزيزي 

لياتري�س - رقم العقار : 1101 - رقم الطابق : 11 - الإمارات العربية املتحدة  
ت : 0555563001 

ب��� )12(  املقدرة  القانونية  املهلة  انق�ساء  بعد  العقار  اخالء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
�سهرا ، وذلك ابتداء من تاريخ ن�سر هذا النذار العديل ، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء ، مع حتميل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2018/3711  عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه/1-جراغ للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/ثمن احمد �سهاب الدين  خا ل�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )38338  درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB181567222AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا    8.30 ال�ساعة   2018/8/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3699  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- جزاع للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  اأن املدعي/كوثر حممد علي م�سطفى   قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24297 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB181567380AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا   8.30 ال�ساعة   2018/8/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5700   عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1-  افتخار احمد للنقليات - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/حممد �سفدر حممد �سروار   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )45896 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB182550532AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا    8.30 ال�ساعة   2018/7/31 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6158  عمايل جزئي             
حمل  جمهول  م  م  ذ  �س   - للمجوهرات  هاو�س  تريجرز  عليه/1-  املدعى  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  حنيف  حممد  مالك  رم�سان  املدعي/حممد  اأن  مبا  الق��ام��ة 
درهم(   30529( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سكوى 
املوافق  الح�����د   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB182270607AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.B.10 بالقاعة  �سباحا    9.30 ال�ساعة   2018/8/5
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3705  عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه/1- جزاع  للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الدين  ام��ني  املدعي/حنيف  اأن 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18943 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت   )MB181567313AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
بالقاعة  8.30 �سباحا   ال�ساعة    2018/8/29 املوافق  الرب��ع��اء   يوم  لها جل�سة 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5562  عمايل جزئي             

م   جمهول حمل  م  ذ  - �س  الفنية  �ساند لالعمال  ف��ول  املدعى عليه/1-  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  رم�سان  املدعي/حممد  اأن  مبا  القامة 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5713 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB182460790AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق 2018/8/5  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8180  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ال���ف���ار����س امل��ل��ك��ي مل���ق���اولت ال��ب��ن��اء - ذ م م - ف���رع دبي  
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ه��ارج��ي��ن��در �سينغ   ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   7000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ورقم 
الربعاء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182300681AE(ال�سكوى
املوافق 2018/8/8  ال�ساعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6470  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  ���س   - ال��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  ال��ع��رب��ي  الن�سر  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
 - �سالم  عبداملعطي  عبدالعظيم  عبداملعطي  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)18730 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB182805463AE(ال�سكوى
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف  املوافق 2018/8/9 ال�ساعة 8.30 �س  بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3697  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- جزاع للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/ابو�سامي عمر علي بي�سو   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )29677 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت   )MB181568180AE(ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2018/8/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2163  جتاري  جزئي             

اىل املدعى عليه/1- عادل �سيفو حمود جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/ 
�ساجا اورينت �سيبينج اند لوجي�ستيك�س - �س ذ م م وميثله/مارون وديع مطر 
يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  - قد 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   438.340.06( وق���دره  مبلغ  للمدعية 
وحددت  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة     2018/8/7 املوافق  الثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7264  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- الع�سب للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  اأن املدعي/عادل حممد نور زمان خ��ان   قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14100 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB183267149AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/8/12 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3698  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- جراغ للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  اأن املدعي/ حممد طيب فيا�س احمد - قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18860 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB181567454AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
ال�ساعة 8.30 �سباحا   امل��واف��ق 2018/8/29   الرب��ع��اء   ي��وم  وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2503   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���س��ده/1- �سركة ب��ريي - ذ م م  جمهول حمل القامة 
ل��ل��م��ق��اولت - ذ م م وميثله  ���س��ي  اإن  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اي��ه  مب��ا ان ط��ال��ب 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  اأم��ني غياث   / حممد حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9240( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2483  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م جمهول  الكهروميكانيكية  املدعي عليه / 1- هامبيل لالعمال  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/هاينو للخدمات الفنية �س.ذ.م.م وميثلها مديرها 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اهلل  خ��ان  اهلل  نظري  خ��ان  ال�سيد/ا�سلم 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )135000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت 
 Ch بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2018/8/2 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها 
C.12.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�سارقة-الفجر:

املبادرة  “لغتي”،  م���ب���ادرة  ن��ظ��م��ت 
التعليمية الرامية اإىل دعم التعليم 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��و���س��ائ��ل ذك��ي��ة يف 
بال�سارقة،  احل��ك��وم��ي��ة  امل����دار�����س 
كولج  يف  اخل��م��ي�����س،  الأول  اأم�������س 
مركز املواهب التابع لنادي �سيدات 
تفاعلية  تدريبية  ور�سة  ال�سارقة، 
ال�سم�سية  “الالم  ع���ن���وان  حت���ت 
غر�س  اإىل  ه��دف��ت  والقمرية”، 
نفو�س  يف  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  ح����ب 

املخيم  يف  امل�������س���ارك���ني  الأط�����ف�����ال 
الور�سة  وت��اأت��ي  ل��ك��ولج.   ال�سيفي 
التي قدمتها املدربة هيا القا�سم، يف 
�سياق �سل�سلة من الور�س التدريبية 
تنظمها  التي  القرائية  واجلل�سات 
�سيفية  خم���ي���م���ات  يف  “لغتي” 
التي  امل���وؤ����س�������س���ات  م����ن  مل��ج��م��وع��ة 
ا�سرتاتيجية،  �سراكات  بها  جتمعها 
وُنفذت الور�سة باأ�سلوب تفاعلي نال 
اعجاب الأطفال، حيث قراأت املدربة 
ق�س�س  اإح������دى  امل�������س���ارك���ني  ع��ل��ى 
قدمت  ال��ت��ي  “حروف”،  تطبيق 

ع����ن نظام  ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة  م���ع���ل���وم���ات 
وخ�سائ�س  ال�سم�سية  امل��ج��م��وع��ة 
تدور  التي  الكواكب  كل كوكب من 

حول ال�سم�س.
امل�����س��ارك��ون خ��الل الور�سة  وت��ع��رف 
على الفرق بني الالمني ال�سم�سية 
والقمرية  تنطق،  ول  تكتب  ال��ت��ي 
ليقدموا  م��ع��اً،  وتنطق  تكتب  التي 
ب���ع���ده���ا جم���م���وع���ة م����ن الأم���ث���ل���ة 
ومن  ال���الم���ني،  تت�سمن  ل��ك��ل��م��ات 
العملي  اجل��ان��ب  اإىل  يتحولوا  ث��م 
بلعبة  ا�ستمتعوا  حيث  الور�سة  من 

والقمرية” على  ال�سم�سية  “الالم 
ت�ستخدمها  التي  اللوحية  الأجهزة 
العربية،  اللغة  تعليم  يف  “لغتي” 
وال���ت���ي ���س��اه��م��ت يف ت��ر���س��ي��خ م���ا مت 
النظري  اجل���ان���ب  خ���الل  ت��ق��دمي��ه 

من الور�سة.
ويف هذا ال�سدد قالت بدرية اآل علي، 
مدير مبادرة لغتي: “حتر�س لغتي 
يف كل عام على امل�ساركة يف عدد من 
املخيمات ال�سيفية املقامة يف اإمارة 
من  الأخ����رى،  والإم����ارات  ال�سارقة 
الأن�سطة  م��ن  �سل�سلة  ط��رح  خ��الل 

وتبادل  وامل��ح��اك��اة  التمثيل  اأ�سلوب 
مركز  اأط��ف��ال  تعريف  اإىل  الأدوار، 
قاعدة  امل��واه��ب، على  ك��ولج مركز 
تغيب  ال���ن���ط���ق،  يف  م��ه��م��ة  ل���غ���وي���ة 
ع��ن ال��ك��ث��ريي��ن وه���ي ق��اع��دة الالم 
ونحن  القمرية،  وال��الم  ال�سم�سية 
����س���ع���داء ب��ال��ت��ف��اع��ل ال��ك��ب��ري ال���ذي 
�سهدته الور�سة من قبل امل�ساركني، 
و�سغفهم  ح��ب��ه��م  اأظ����ه����روا  ال���ذي���ن 
ورغبتهم  العربية،  باللغة  الكبري 

الأكيدة يف النهل من بحورها«.
يذكر اأن مبادرة دعم التعليم باللغة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، التي  ال��ع��م��ل  وور�������س 
 9-4 م��ن  الأط��ف��ال  بها  ن�ستهدف 
املدار�س  ط����الب  ���س��ي��م��ا  ل  اأع�������وام، 
ب�سبب  امل��ب��ادرة  ت�سلهم  مل  ال��ذي��ن 
اأو  اخل��ا���س��ة  ل��ل��م��دار���س  انت�سابهم 
ال�سارقة، كون  اإم��ارة  مدار�س خارج 
مدار�س  ط��ل��ب��ة  ت�ستهدف  امل���ب���ادرة 
ال�����س��ارق��ة احل��ك��وم��ي��ة م���ن مرحلة 
ال�سف  وح���ت���ى  الأط����ف����ال  ري���ا����س 

اخلام�س الإبتدائي«.
من  “هدفنا  ع��ل��ي:  اآل  واأ����س���اف���ت 
ه���ذه ال��ور���س��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت على 

مدار�س  يف  ذكية  بو�سائل  العربية 
�ساحب  اأطلقها  قد  ك��ان  ال�سارقة، 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
ال�����س��ارق��ة، يف العام  الأع���ل���ى ح��اك��م 
�سموه  م���ب���ادرات  ���س��م��ن   ،2013
التعليم  قطاع  تطوير  اإىل  الرامية 
اللغة  على  واملحافظة  الإم����ارة،  يف 
الأطفال  اإىل  وحتبيبها  ال��ع��رب��ي��ة 

بطريقة ع�سرية علمية مب�سطة.
�ساحب  اعتمد   2016 يناير  ويف 
الهوية  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�����س��م��و 

اجلديدة ملبادرة تعلم اللغة العربية 
م�سمى  حت��ت  ال�سارقة  م��دار���س  يف 
امل���ب���ادرة  ه����ذه  ومت���ث���ل  “لغتي”، 
ملتطلبات  وعلمية  تربوية  ا�ستجابة 
الذكي  التعلم  اأ�ساليب  يف  التطور 
التي توؤ�س�س ملجتمع املعرفة وت�سهم 

يف الرتقاء مبخرجات التعليم.

•• دبي-وام:

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ق��دم 
وزير الت�سامح - يرافقه ال�سيخ حممد بن نهيان 
نهيان  بن  مبارك  وال�سيخ  نهيان  اآل  مبارك  بن 
اأ�سرة  اإىل  العزاء  واج��ب   - نهيان  اآل  بن مبارك 
�سعادة خلف احمد احلبتور يف وفاة املغفور لها 

عو�سة بنت خليفة ال�سويدي “فتاه العرب«.

زي��ارت��ه جمل�س خلف  - خ��الل  واأع���رب معاليه 
اح��م��د احل��ب��ت��ور ب��ج��م��ريا يف دب���ي - ع��ن خا�س 
را�سد  و  احلبتور  احمد  �سلطان  لل�سادة  تعازيه 
خ��ل��ف اح��م��د احل��ب��ت��ور وحم��م��د خ��ل��ف احلبتور 
املغفرة  لها  اهلل  ..راج��ي��ا  احلبتور  خلف  واحمد 

وان يلهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان.
���س��ع��ادة عبداملح�سن  ال���ع���زاء  واج����ب  ق���دم  ك��م��ا 

الدو�سري و�سعادة حممد بن خليفة احلبتور.

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء يف 
وفاة عو�ضة بنت خليفة ال�ضويدي

نظمت ور�صة تفاعلية حول الالمني ال�صم�صية والقمرية

»لغتي« تعزز قواعد اللغة العربية لدى اأطفال خميم »كوالج« ال�ضيفي

•• را�س اخليمة  الفجر

مالب�سات  اخليمة  راأ����س  �سرطة  حتقيقات  ك�سفت 
حادث وفاة طفلة ا�سيوية تبلغ من العمر �ستة اأعوام  

غرقاً يف م�سبح فندق �سياحي باإمارة راأ�س اخليمة. 
جهات  اىل  اأحيل  احل��ادث  ملف  اإن  ال�سرطة  وقالت 
ومعرفة  التحقيق  اإج��راءات  ل�ستكمال  الخت�سا�س 
امل��روع. وبح�سب  اأدت لوقوع احل��ادث  التي  الظروف 
تفا�سيل احل��ادث التي ذكرها تفا�سل احل��ادث التي 
رئي�س  النعيمي  عنون  علي  ع��ب��داهلل  ال��رائ��د  ذك��ره��ا 

ورد  ب��اأن��ه  ب��الإن��اب��ة،  ال�سامل  امل��دي��ن��ة  �سرطة  م��رك��ز 
بالغ لغرفة العمليات يفيد بتعر�س طفلة للغرق يف 
اإحدى اأحوا�س ال�سباحة باأحد املنتجعات ال�سياحية 
بالإمارة، وعليه حتركت كافة اجلهات املخت�سة ملوقع 
احلادث، وقام الإ�سعاف الوطني بنقل الطفلة لأقرب 
م�ست�سفى ولكنها كانت قد فارقت احلياة غرقاً. ومن 
الطفلة  وال��دة  قيام  ات�سح  املبدئي  التحقيق  خ��الل 
و�سقيقها  ال�سباحة مع طفلتها  اإىل حو�س  بالنزول 
الأم  ان�سغلت  واأثناء ممار�ستهما لل�سباحة،  ال�سغري، 
ذلك  واأث��ن��اء  ال�سغري،  ابنها  مب��راق��ب��ة  طفلتها  ع��ن 

يراها  اأن  دون  ال�سباحة  ح��و���س  يف  الطفلة  غ��رق��ت 
املتواجدين  الأ���س��خ��ا���س  ب��ع�����س  ح����اول  وق���د  اأح�����د، 
حلني  للطفلة،  الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات  عملية  اإج����راء 
فارقت  قد  كانت  اأنها  اإل  الوطني،  الإ�سعاف  و�سول 
املخت�سة  للجهات  امل��ل��ف  اإح��ال��ة  مت  وع��ل��ي��ه  احل��ي��اة، 
جثمان  ت�سليم  مت  كما  الإج���راءات،  باقي  ل�ستكمال 
اأهابت  وقد  الدفن.  لذويها، لإمتام مرا�سم  الطفلة 
الأ�سر  كافة  اخليمة،  راأ���س  ل�سرطة  العامة  القيادة 
اأثناء  اأطفالهم  مراقبة  �سرورة  اإىل  الأم��ور  واأولياء 
ممار�ستهم لل�سباحة والتاأكد من الأماكن املخ�س�سة 

املخ�س�سة  الأوقات  واأثناء  الأطفال  ل�سباحة  واملعدة 
ال�سباحة  منقذي  تواجد  على  واحلر�س  لل�سباحة، 
مراقبتهم  على  والعمل  بل  ال�سباحة،  اأحوا�س  عند 
ب�����س��ك��ل ���س��خ�����س��ي و ل�����س��ي��ق ل��ه��م، ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
املنتجعات  و  ال��ف��ن��ادق  جميع  دع���ت  ك��م��ا  اأرواح���ه���م، 
ال�سياحية بالإمارة ل�سرورة تخ�سي�س اأحوا�س اآمنة 
ال�سماح  وع��دم  ال�سباحة،  هواية  ملمار�سة  لالأطفال 
لل�سباحة،  امل��ح��ددة  الأوق����ات  غ��ري  ب��ال��ن��زول يف  لهم 
وكذلك توفري منقذين مدربني و موؤهلني لعمليات 

الإنقاذ و الإ�سعافات الأولية، حت�سباً لأي طارئ.

�ضرطة راأ�س اخليمة تك�ضف مالب�ضات وفاة طفلة غرقًا

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

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

 رخ�سة رقم:CN 1107313   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سعيد خلفان عليان ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ايدكافيل بورايكال
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعــــــــــالن
احللو  وادي  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالجهزة اللكرتونية والهواتف املتحركة
 رخ�سة رقم:CN 1006571   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد �سيف حممد احلميد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بوريات برامبيل ماركار بوريات برامبيل

تعديل وكيل خدمات
حذف �سعيد �سيف حممد احلميد النعيمي

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

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

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س  الرخ�سة 
رقم:CN 1124257 بال�سم التجاري بقالة �سحراء 
الوقن بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن:ال�سادة/م�صنع كادو لل�صناعات اخل�صبية 

IN-1002441 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 ا�سافة عبيد �سعيد علي مبارك ال�سبو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف حممد علي قل زار علي دبر الدين البلو�سي

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية:م�صنع كادو لل�صناعات اخل�صبية
ملالكها: عبيد �صعيد علي مبارك ال�صبو�صي

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب 
، واإل فلن يقبل  اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن  تنمية ال�سناعه خالل 

املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  28  يوليو 2018 العدد 12388

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  28  يوليو 2018 العدد 12388

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  28  يوليو 2018 العدد 12388

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�شبت  28  يوليو 2018 العدد 12388

امل��دع��و / ك��رمي هانى  فقد 
اجلن�سية  م�����س��ر     ، فتحى 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )A 0 9 7 9 0 8 5 9 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0544948128

فقدان جواز �ضفر
م���ال���ك   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ابو  ���س��ل��ي��م��ان  ع��ب��دامل��ج��ي��د 
ح�سني ، فل�سطني اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)2980007( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0506990797

فقدان جواز �ضفر
مهلفى   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
موريلو ديل مندو ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EC4893686( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0555608407

فقدان جواز �ضفر
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عربي ودويل
لندن توقف تبادل معلومات ا�ضتخباراتية مع وا�ضنطن

•• لندن-اأ ف ب:

اأعلنت بريطانيا ام�س وقف التعاون مع الوليات املتحدة يف ق�سية 
�سوريا، خ�سية مواجهتهما  مقاتلني بريطانيني قب�س عليهما يف 
ح��ك��م الإع����دام.وك����ان����ت ب��ري��ط��ان��ي��ا اع��ل��ن��ت الث���ن���ني ان��ه��ا تتبادل 
على  مل�ساعدتها  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  ال�ستخباراتية  املعلومات 
حماكمة املتطرفني اللذين كانا ع�سوين يف ع�سابة من املتطرفني 
الداخلية  وزي��ر  ان  “البيتلز«.ال  ا�سم  عليهم  اطلق  الربيطانيني 
الربيطاين �ساجد جاويد واجه انتقادات حادة بعد موافقته على 
مواجهة  ع��دم  من  �سمانات  على  احل�سول  دون  املعلومات  تبادل 

الرجلني حكم العدام يف حال ترحيلهما.

املدى”  ق�سري  “تعليق  على  وافقت  انها  الداخلية  وزارة  وقالت 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  املتبادلة  القانونية  امل�ساعدات  لعملية 

ق�سية كل من الك�ساندا امون كوتي وال�سافعي ال�سيخ.
القانوين  املمثل  “تلقينا طلبا من  ال��وزارة  با�سم  املتحدث  و�سرح 

لعائلة احد امل�ستبه بهما لوقف امل�ساعدة القانونية املتبادلة«.
تزال  ل  واحل��ك��وم��ة  امل���دى.  ق�سري  تعليق  على  “وافقنا  وا���س��اف 
اننا ت�سرفنا  ال�سخ�سني ونحن واثقون  ملتزمة مبحاكمة هذين 
القانونية  للم�ساعدة  احلكومة  �سيا�سة  اط��ار  ويف  للقانون  طبقا 
املتبادلة«.والثنني قال وزير المن الربيطاين بن وال�س للربملان 

انه من غري املرجح حماكمة املتهمني يف بريطانيا.
وقال انهما لي�سا مواطنني بريطانيني، دون ان يك�سف عن تفا�سيل.

اج��راء غري  ان��ه مت جتريدهما من جن�سيتهما يف  وذك��رت تقارير 
اربعة  من  خطف  ع�سابة  يف  ع�سوان  وال�سيخ  كوتي  معتاد.وكان 
ا�سخا�س يف تنظيم داع�س الإرهابي اطلق عليهما املخطوفون ا�سم 

“البيتلز” ب�سبب لهجتهما الربيطانية.
قتال  انهما  ويعتقد  ال��روؤو���س،  قطع  عمليات  بت�سوير  وا�ستهرا 
والعديد من موظفي الغاثة  الأمريكي جيم�س فويل  ال�سحايف 

الغربيني.
وكانت قوات �سوريا الدميوقراطية املدعومة من وا�سنطن قب�ست 
�سوريا اىل تركيا،  الفرار من  اثناء حماولته  يناير  على كوتي يف 
ال��ق��وات قب�ست  ه��ذه  ان  اأم��ريك��ي يف فرباير  اعلن م�سوؤول  بينما 

كذلك على ال�سيخ.

•• عمان-رويرتز:

مدينة  اإن  و����س���ه���ود  ����س���ك���ان  ق�����ال 
ل�سيطرة  اخل���ا����س���ع���ة  ال�������س���وي���داء 
جثامني  �سيعت  ال�سورية  احلكومة 
ال���ع�������س���رات م����ن ���س��ك��ان��ه��ا ال���ذي���ن 
يف  ال�سابق  ال��ي��وم  يف  قتلى  �سقطوا 
تنظيم  ن��ف��ذه��ا  م��ن�����س��ق��ة  ه��ج��م��ات 
اجتاح قرى  ال��ذي  الإرهابي  داع�س 
داخل  انتحارية  و�سن عدة هجمات 

املدينة.
اأودت  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات  اإن  وق���ال���وا 
بحياة 200 �سخ�س اأثارت �سدمة 
املنت�سرة  ال���درزي���ة  ال��ط��ائ��ف��ة  ل���دى 
يف ل���ب���ن���ان و�����س����وري����ا واإ����س���رائ���ي���ل. 
والهجمات هي الأ�سواأ �سد الأغلبية 
جنوب  الواقعة  املدينة  يف  ال��درزي��ة 
غ��رب ���س��وري��ا وال��ت��ي ت��ف��ادت العنف 
اأكرث  منذ  امل�ستمر  ال�سراع  خ��الل 

من �سبع �سنوات.
امللفوفة  ال�سحايا  نعو�س  وخرجت 
ب��الأع��الم ال�����س��وري��ة وال���درزي���ة من 
يف  ب��امل��دي��ن��ة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل�ست�سفى 
ال���وق���ت ال����ذي جت��م��ع ف��ي��ه الآلف 
ل��ت�����س��ي��ي��ع ج���ث���ام���ني ال�����س��ح��اي��ا يف 
احلركة  فيها  توقفت  التي  املدينة 

حدادا على ال�سحايا.
وب�سبب الغ�سب مما اعترب اخفاقا 
لل�سلطات ال�سورية يف درء الهجمات 

التي وقعت عند الفجر منع ال�سكان 
الع�سي  ع���ام���ر  امل���دي���ن���ة  حم���اف���ظ 
وممثلني عن احلكومة من ح�سور 

اجلنازة.
واأن��ح��ى ك��ث��ري م��ن ال�����س��ك��ان باللوم 
الإهمال يف حني  ال�سلطات يف  على 
نزول  كيفية  ع��ن  اآخ�����رون  ت�����س��اءل 
املناطق  م���ن  امل��ت�����س��ددي��ن  ع�����س��رات 
املت�سددين  من  خالية  اأعلنت  التي 
�سرقي  �سمال  ق��رى  �سبع  واقتحام 
الفو�سى  واإث���ارة  ال�سويداء  مدينة 

يف املدينة.
وق�����ال ���س��اك��ن ي���دع���ى ع����الء مقلد 
ج����رى الت�������س���ال ب���ه ه��ات��ف��ي��ا “مت 
اأن اأنحى النا�س  طرد املحافظ بعد 
التقاع�س  يف  ال�سلطات  على  باللوم 

عن اتخاذ اإجراء«.
ووقع الهجوم يف الوقت الذي كانت 
احلكومية  ال���ق���وات  ف��ي��ه  ت��خ��و���س 
ب�����س��رب��ات ج��وي��ة رو�سية  م��دع��وم��ة 
امل��ت�����س��ددي��ن يف  مكثفة م��ع��ارك م��ع 
ق��رب حدود  ال��غ��رب  اإىل  يقع  جيب 

اجلولن واحلدود مع الأردن.
وقال اثنان من ال�سكان اإن الغ�سب 
لأي  غيابا  اع��ت��رب  م��ا  ب�سبب  ت��اأج��ج 
دور كبري للجي�س عندما هرع �سباب 
ال��دروز حلماية املدنيني يف القرى 

املحا�سرة وت�سدوا للمت�سددين.
وقالت و�سائل الإعالم الر�سمية اإن 

املت�سددين  وق��ات��ل  ت��دخ��ل  اجل��ي�����س 
ك��م��ا ���س��ن ���س��رب��ات ج��وي��ة ع��ل��ى من 

لذوا بالفرار من املت�سددين.
زعماء  م��ن  الكثري  رف�����س  وت�سبب 
وكبار رجال الدين الدروز املوافقة 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الن�����س��م��ام  ع��ل��ى 
يف ت��وت��رات م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة مع 

ال�سلطات ال�سورية.
وقال م�سوؤول درزي مطلع اإن وفدا 
يف  ال�����س��وي��داء  زار  رو���س��ي��ا  ع�سكريا 

الآون���ة الأخ���رية وطلب م��ن زعماء 
م�ساركة  ع���ل���ى  امل���واف���ق���ة  ال��������دروز 
تدعمه  هجوم  يف  حملية  ميلي�سيا 
�سوريا  غ�����رب  ج���ن���وب  يف  رو����س���ي���ا 
ال��ت��ي �سيطرت  امل��ن��اط��ق  ل���س��ت��ع��ادة 
واأ�ساف  امل�سلحة.  املعار�سة  عليها 
قوبل  الرو�سي  الطلب  اأن  امل�سوؤول 

بالرف�س.
وال����������دروز يف ال�������س���وي���داء ج����ريان 
ملحافظة درعا ذات الأغلبية ال�سنية 

طويلة  ف������رتة  م���ن���ذ  وي����ق����اوم����ون 
ال�سوري  ال�������س���راع  اإىل  الجن������رار 
حيث اأن اأغلب امل�سلحني املعار�سني 

حلكم الأ�سد من ال�سنة.
ونفذ انتحاريون على منت دراجات 
تكرار  يف  انتحارية  هجمات  ن��اري��ة 
دموية  الأك����رث  ال��ه��ج��م��ات  لبع�س 
عندما  ق��وت��ه  اأوج  خ��الل  للتنظيم 
���س��ي��ط��ر ع���ل���ى م���ن���اط���ق وا����س���ع���ة يف 

العراق و�سوريا .

عمران خان يفوز يف االنتخابات 
بدون غالبية مطلقة 

•• ا�سالم اباد-اأ ف ب:

فاز بطل الكريكت ال�سابق عمران خان يف النتخابات الت�سريعية التي جرت 
ُن�سرت اجلمعة، لكنه مل  باك�ستان، ح�سب نتائج جزئية  املا�سي يف  الأربعاء 
ت�سكيل  عليه  �سيحتم  ما  النواب  جمل�س  يف  املطلقة  الغالبية  على  يح�سل 

حتالف لتويل ال�سلطة.
114 مقعدا على القل متقدما على  وح�سل حزب حركة الن�ساف على 
ن�سرتها  نتائج جزئية  املمكن تقلي�سه، ح�سب  بفارق مل يعد من  مناف�سيه 
اللجنة النتخابية الباك�ستانية، يف حني انه مل يعد هناك �سوى عدد ب�سيط 

من املقاعد مل ت�سدر نتائجها بعد.
املراقبني  م��ن  ع��دد  يعترب  بعد حملة  ال���س��وات  ف��رز  اجل���دل على  وي��اأت��ي 
البالد ب�سبب عمليات التالعب  يف تاريخ  “الأقذر”  انها كانت واحدة من 

املفرت�سة الكثرية مل�سلحة خان.
ك�سب  خ��ان  ح��زب  بو�سع  يعد  مل  الن  حتى  املعلنة  النتائج  اىل  وبالنظر 
الغالبية املطلقة )137 مقعدا( ال�سرورية لت�سكيل حكومة مبفرده، مع 
انه حقق نتيجة اأف�سل من املتوقع. و�سيتعني عليه البحث عن حلفاء بني 

النواب امل�ستقلني اأو ت�سكيل حتالف مع اأحزاب اأخرى.
ويقول املحلل طلعت م�سعود “ل اتوقع عقبات يف هذا الطار لن امل�ستقلني 

يعرفون ان املوؤ�س�سة )الع�سكرية( لها موقف ايجابي ازاء عمران خان«.
وكان خان اأعلن فوزه منذ م�ساء اخلمي�س يف هذه النتخابات التي �سهدت 
تبادل اتهامات عدة بالتزوير، وانتقادات للجنة النتخابية ب�سبب بطئها يف 

عملية الفرز.
�سفوف  يف  خان  �سعبية  تقدير  ا�سيء  انه  �سّديقة  عائ�سة  اخلبرية  وقالت 

الطبقة الو�سطى املتنامية.
ال�سالمي  احل��زب  خل��ان  الرئي�سي  اخل�سم  ان  لنتخابية  اللجنة  واأعلنت 
الباك�ستاين-نواز بقيادة �سهباز �سريف ح�سل على 63 مقعدا بينما ح�سل 

حزب ال�سعب الباك�ستاين بقيادة بيالوال بوتو زرداري على 43 مقعدا.
وندد احلزبان وغريهما بح�سول تزوير اإل اأن اللجنة رف�ست التهامات.

احلكومية  غ��ري  وعادلة”  ح���رة  لن��ت��خ��اب��ات  “ال�سبكة  منظمة  واأع���ط���ت 
الباك�ستانية تقييما ايجابيا لالقرتاع ا�ستنادا اىل 20 الف مراقب لها.

وكان عمران خان الذي بدا واثقا من نف�سه، اأعلن م�ساء اخلمي�س فوزه يف 
خطاب طويل ات�سم بلهجة ت�ساحلية وتخللته ا�سارات دينية القاه مبا�سرة 

من مقر قيادة حزبه يف باين غال بالقرب من ا�سالم اباد.
يف  ال�سيا�سي  العمل  ب��داأ  بانه  مذكرا  تفوي�سا”،  ومنحونا  “جنحنا  وق��ال 

.1996

•• وا�سنطن-وكاالت:

ا�ستناداً اإىل التغريدات التي اأطلقها الرئي�س 
الكاتب  راأى  ت���رام���ب،  دون���ال���د  الأم���ري���ك���ي 
ال�����س��ي��ا���س��ي ري��ت�����س ل����وري يف م��ق��ال��ه �سمن 
الأمريكية  بو�ست”  “نيويورك  �سحيفة 
“النار  ع���الج  ل��ت��ل��ق��ي  اإي�����ران  دور  اأّن�����ه ج���اء 

والغ�سب«.
ورداً على تهديد الرئي�س الإيراين لأمريكا 
ب� “عدم اللعب مع ذيل الأ�سد” لأّن “احلرب 
على اإيران �ستكون اأم جميع احلروب”، حّذر 
لقلة  �سبق  “عواقب  م��ن  روح����اين  ت��رام��ب 

فقط اأن عانت منها عرب التاريخ«. 
وك��ت��ب ل���وري اأّن���ه منذ اآخ���ر م��رة ه���ّدد فيها 
ب��ال��ت��دم��ري، حت��ول الرئي�س  ت��رام��ب ن��ظ��ام��اً 
الأمريكي �سريعاً لإجراء حمادثات دافئة مع 
كيم جونغ اأون يف �سنغافورة، وخ�سر ح�سابه 

عرب تويرت بع�ساً من قوته الردعية.
ل��ك��ن ت��ب��ادل ال��ت��ه��دي��دات رّك���ز الن��ت��ب��اه على 
حيث  اإي���ران  مع  متنامية  مواجهة  احتمال 
ال��ي��د العليا ف��ي��ه��ا. حني  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 
�سحب ترامب بالده من التفاق النووي منذ 
�سهرين، كانت هنالك حتذيرات من اأّن هذا 
الن�سحاب �سيوؤدي اإىل �سق التحالف الغربي 
برناجمها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  اإي�����ران  وي��ع��ي��د 
النووي اأو �سيرتك الوليات املتحدة معزولة 
وغ���ري ق�����ادرة وح���ده���ا ع��ل��ى م��ع��اق��ب��ة اإي����ران 

بطريقة فعالة.
اإي���ران نف�سها و�سط  ذل��ك، جت��د  ع��ن  عو�ساً 
اأزمة اقت�سادّية حتى قبل اأن تعيد وا�سنطن 
من  اأق���ل  يف  عليها،  ال��ك��ام��ل  ال�سغط  ف��ع��اًل 
���س��ن��ة، خ�����س��رت ال��ع��م��ل��ة الإي����ران����ي����ة ن�سف 
مظاهرات  ال��ب��الد  ���س��ه��دت  بينما  ق��ي��م��ت��ه��ا، 

وا�سعة النطاق يف خمتلف اأنحائها. 
متعددة  ���س��رك��ات  تن�سحب  الأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 
اإي��ران مبا فيها  التعامل مع  اجلن�سيات من 
جرنال اإلكرتيك و�سيمنز ومولر-مري�سك. 
تكن يف موقع  اإي���ران مل  اأّن  الكاتب  وي��وؤك��د 
التفاق  �سقوط  من  القت�سادية  ال�ستفادة 
متويل  على  اهتمامها  �سّبت  لقد  ال��ن��ووي. 
اخلارج،  يف  الع�سكرية  وامل��غ��ام��رات  الإره���اب 
لكن حتى ولو مل تقم بذلك، انت�سر الف�ساد 
الق�ساء  م��ن  م��ي��وؤو���س  ب�سكل  اقت�سادها  يف 

عليه. 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ح���ّث وزي����ر اخلارجية  وب��غ�����س 

ال�������س���اب���ق ج�����ون ك�����ريي ل����الأوروب����ي����ني على 
اإيران،  مع  والقت�سادي  التجاري  التعامل 
م�ستقراً  م��ن��اخ��اً  الإره������اب  دول����ة  ت���وؤّم���ن  ل 

لالأعمال.
�سيعاد فر�س العقوبات التي األغيت مبوجب 
اأغ�سط�س  من  ال�ساد�س  يف  النووي،  التفاق 
املقبل. وتهدف الإدارة اإىل فر�س حظر على 
جميع ال�سادرات النفطية بحلول نوفمرب. 

اأّن انعدام هذه ال�سادرات ب�سكل  يرى لوري 
ك��ّل��ي ه��و اأم���ر غ��ري واق���ع���ّي، م�����س��رياً اإىل اأّن 
حلفاء  لبع�س  ا�ستثناءات  �ست�سمن  الإدارة 
وا�سنطن، ومع ذلك ميكن لإيران اأن تخ�سر 

�سجلت  بعدما  ي��وم��ّي��اً  نفط  برميل  مليون 
اإىل  و�سل  مايو  يف  قيا�سياً  رقماً  �سادراتها 

2.7 مليون برميل يف اليوم.
ما يجري لي�س اأقل من حرب اقت�سادية �سد 
النظام بهدف حرمانه من العمالت ال�سعبة 
لتمويل عملياته يف اخلارج وبالتايل التو�سل 
�سيا�سة  لديها  اأّن  الإدارة  تنكر  زعزعته،  اإىل 
لتغيري النظام، لكّن مطالب وزير اخلارجية 
فتح  اأج��ل  من  قّدمها  والتي  بومبيو  مايك 
ات���ف���اق ج���دي���د ه���ي جوهرية  اأم������ام  ال���ب���اب 
و�ساملة لدرجة اأّنه لن يكون باإمكان طهران 
ل�����س��ل��وك��ه��ا بطريقة  ت��وج��ي��ه ج����ذري  اإع������ادة 

جتعلها دولة طبيعية. 
ترتافق احلملة القت�سادية مع ا�سرتاتيجية 
يدعمها حلفاء وا�سنطن ملواجهة العتداءات 
الإيرانّية كما تفعل ال�سعودية والإمارات يف 

اليمن واإ�سرائيل يف �سوريا. 
ي���وؤي���د ال��ك��ات��ب ه���ذه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة لكّنه 
ترامب  رغ��ب��ة  يف  تكمن  م�سكلة  اإىل  ي�سري 
مبغادرة �سوريا ب�سكل كامل وهو ما يتناق�س 
على جميع  اإي���ران  على  ال�سغط  ه��دف  م��ع 
تقوم  اأن  يف  الأم����ل  اأّن  وي�سيف  اجل��ب��ه��ات. 
رو����س���ي���ا مب�������س���اع���دة ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة يف 

مواجهة اإيران هو بالتاأكيد يف غري حمله.
لدى اإيران اأوراق ت�ستخدمها بوجود وكالء 
لها يف املنطقة والنظام احلاكم فيها خطري 
بطبيعته. يف وقٍت يجب على طهران اأن تقوم 
بكل ما بو�سعها كي تقدم خدمة لالأوروبيني، 
مت ت��وق��ي��ف واح����د م���ن دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ه��ا منذ 
تخطيط  ب�سبب  اأمل��ان��ي��ا  يف  اأ���س��اب��ي��ع  ب�سعة 
اإيرانية  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  اإره����اب����ي  ل��ه��ج��وم 

معار�سة يف فرن�سا.
ينق�س اإيران العديد من املزايا التي متتعت 
بها كوريا ال�سمالية. لي�س لديها راع قوي مثل 
الإقليميني  وا�سنطن  اأّن حلفاء  كما  ال�سني 
املتحدة  الوليات  على  مطلقاً  ي�سغطون  ل 
للتفاو�س مع طهران، بالطريقة التي دفعت 
الأمريكيني  اجلنوبية  ك��وري��ا  خاللها  م��ن 

للحوار مع بيونغ يانغ. 
نووية.  اأ�سلحة  بعد  اإي���ران  اأخ���رياً، ل متلك 
�سلطة  الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارة  ي��ع��ط��ي  وه�����ذا 
من  ي����خ����اف����وا  اأّل  امل�������اليل  ع���ل���ى  ك����ب����رية. 
ال��ت��غ��ري��دات ال��رئ��ا���س��ي��ة مب��ق��دار م��ا عليهم 
القا�سية  القت�سادية  احلملة  م��ن  اخل���وف 

التي �سيواجهونها.

تد طهران نف�صها و�صط اأزمة اقت�صادّية 

ما هو اأخطر على اإيران من "النار والغ�ضب"

اأهايل ال�ضويداء يدفنون قتالهم و�ضط تنامي الغ�ضب

•• لندن-اأ ف ب:

يف  نف�سها  املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�سة  م��اي  ترييزا  جتد 
اأ�سا�سية  ب��ن��ودا  الأوروب����ي  الحت���اد  اإث��ر رف�س  و�سع �سعب 
يف خطتها للخروج من الحت��اد الأوروب��ي ما عزز احتمال 
خروج قا�س من الحتاد وكذلك الدعوات لإجراء ا�ستفتاء 
ك��ادت ماي تنجح يف مترير خطتها  بريك�ست.ما  ثان على 
لربيك�ست،  موؤيدين  وزي��ري��ن  وا�ستقالة  ع��رثات  ع��دة  بعد 
بارنييه خطتها من  مي�سال  الوروب��ي  املفاو�س  دمر  حتى 
خالل رف�سه احدى اأهم نقاطها وهو احلل الذي اقرتحته 
التابعة  ال�سمالية  ايرلندا  ب��ني  ح��دود  اإق��ام��ة  لعدم  لندن 

للمملكة وجمهورية ايرلندا الع�سو يف الحتاد الوروبي.
واكد بارنييه ان الحتاد الوروبي “ل ميكنه ان يفو�س ولن 
يفو�س بلداً اآخر تطبيق �سيا�سته وقواعده اجلمركية”، يف 
مزدوج  �سريبي  نظام  بار�ساء  الربيطاين  املقرتح  على  رد 

يح�سل فيه كل طرف �سرائب حل�ساب الطرف الآخر.
جون�سون  بوري�س  ال�سابق  اخلارجية  وزي��ر  دع��ا  الثناء  يف 
ال����ذي ي��رف�����س ت��ق��دمي ت���ن���ازلت يف ات��ف��اق ب��ري��ك�����س��ت، اىل 
لأ�سبوعية  ت�سريح  يف  املهمالت  �سلة  يف  التفاق”  “رمي 
الليربايل  احل���زب  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وع��ل��ق��ت  �سبيكتاتور. 
الدميقراطي ال�سغري املناه�س لوروبا بان اخلطة “تنازع 
من اجل البقاء«.بيد ان ماي ل تزال تعتقد باإمكانية لإقناع 
الدول ال�سبع والع�سرين الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي كل 
القادة  ل��ق��اءات مع  على ح��دة، وب���داأت مع وزرائ��ه��ا �سل�سلة 
الوروب����ي����ني يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ������رية. و���س��ت��ل��ت��ق��ي اجلمعة 
قبل  �سالزبورغ  يف  ك��ورز  �سيبا�ستيان  النم�ساوي  امل�ست�سار 

اإجازة من ا�سبوعني.

ادنى  يوجد  ل  انه  بتاأكيده  اآمالها  احبط  بارنييه  ان  على 
اختالف بني موقفه وموقف قادة الدول ال� 27 ب�ساأن ادارة 

املفاو�سات.
اتفاق  اىل  ال��ت��و���س��ل  يتعني  ح��ي��ث  ي�سغط  ال��وق��ت  ان  ث��م 
م��ب��دئ��ي��ا يف اق���ل م���ن ث��الث��ة ا���س��ه��ر ل��ع��ر���س��ه ع��ل��ى القمة 
ت�سادق  ان  ي��ف��رت���س  ال��ت��ي  اك��ت��وب��ر  ملنت�سف  الأوروب����ي����ة 
والربملان  الع�ساء  ال��دول  برملانات  اىل  احالته  قبل  عليه 
اململكة من  للت�سديق عليه قبل موعد خروج  الربيطاين 

الحتاد املقرر يف 29 مار�س 2019.
ال��وح��ي��دة لت�سوية  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ارن��ي��ي��ه ان  وي���رى م��ي�����س��ال 
الحت��اد اجلمركي.  اململكة يف  بقاء  اليرلندي هي  امل�سكل 
لكن هذا احلل غري مقبول بالن�سبة للمحافظني املوؤيدين 
ت��وج��ه احل��ك��وم��ة اىل  ا���س��ال م��ن  لربيك�ست وال��غ��ا���س��ب��ني 
الب��ق��اء على ع��الق��ات وثيقة م��ع الحت���اد الأوروب�����ي بدل 
من قطيعة تامة تتيح لهم ابرام اتفاقات جتارية جديدة. 
هذه  يف  التعرث  ت�ستبعده.وعزز  كانت  نف�سها  م��اي  ان  كما 
اململكة من الحتاد دون  النقطة ال�سا�سية فر�سية خروج 
اتفاق، وهو �سيناريو كارثي لالأو�ساط القت�سادية واملالية 
نق�س  من  ال�سوداء  التكهنات  من  �سل�سلة  مع  الربيطانية 
الهائل.ويف  امل���روري  الزدح���ام  ح��الت  اىل  الغذائية  امل���واد 
الوزير  راب  دومينيك  قال  احل��دود  للم�ساكل على  ا�ستباق 
املكلف بريك�ست هذا ال�سبوع ان احلكومة تعمل على توفري 
“خمزون كاف من املوؤن” يف حال اخلروج دون اتفاق حيث 

ان اململكة ت�ستورد 40 باملئة من غذائها.
كما ينوي الوزراء حتويل ق�سم من الطريق ال�سريع يف كنت 
التي  انكلرتا( اىل م��راآب عمالق لل�ساحنات  )جنوب �سرق 

قد يتم تعطيلها عند عبور املان�س.

بعد رف�س الحتاد الأوروبي اأهم حماور خطتها 

ترييزا ماي يف و�ضع �ضعب ب�ضاأن بريك�ضت

اليونان ت�ضتبه يف “اأعمال اإجرامية” وراء احلرائق  
•• اثينا-اأ ف ب:

اأعلن م�ساعد الوزير اليوناين املكلف حماية املواطنني نيكو�س 
تو�سكا�س اخلمي�س اأن احلكومة اليونانية متلك “دليال جّدًيا” 
اندلع  ت�سببت يف  التي  اإجرامية هي  اأعمال  اأن  اإىل  يوؤ�سر  قد 
�سحايف  موؤمتر  خالل  تو�سكا�س  اأثينا.وقال  �سرق  يف  احلرائق 
تزاناكوبولو�س  دمي��ي��رتي�����س  احل��ك��وم��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  م���ع 
وم�سوؤويل ال�سرطة والإطفاء اإنه “بالن�سبة اإىل احلريق الذي 
بداأ يف جبل بنديلي” ثم انت�سر لي�سل اإىل مدينة ماتي حيث 
مت العثور على غالبية القتلى ال�82 “فاإننا نطرح الكثري من 
اإىل  قادنا  جديا  عن�سرا  هناك  اأن  عليكم  اأخفي  ول  الأ�سئلة، 
فتح حتقيق«.اأما يف ما يتعلق باحلريق يف منطقة كينيتا بغرب 
اأثينا، والذي كان قد اندلع قبل �ساعات من حريق بنديلي لكن 

اأن  اإىل  الوزير  فاأ�سار  �سحايا،  �سقوط  عن  ُي�سفر  اأن  دون  من 
باأن  العتقاد  اإىل  تدفع  واآثاًرا”  جدية  “عنا�سر  اأي�سا  هناك 
“احلريق متعمد«.واأ�ساف “هناك �سهادات، ولكنني ل اأ�ستطيع 
اأحالت  اأن احلكومة  اإىل  لفتا  قول املزيد يف الوقت احلايل”، 
“اخل�سائر  باأن  كل هذه العنا�سر على الق�ساء.واأقّر تو�سكا�س 
قائال “لأ�سباب �سمريية،  فادحة. نحن م�سدومون جميعا”، 
رئي�س  اإىل  ا�ستقالتي  ق��دم��ت  اأخ��ط��اء،  ح�سول  ب�سبب  ولي�س 
هو  ال��وق��ت  ب��اأن  اأج��اب��ن��ي  ال��ذي  ت�سيربا�س  األك�سي�س  احلكومة 
للكفاح، ومل يقبلها«.وكانت اليونان اخلمي�س حت�سي خ�سائرها 
الب�سرية واملادية الناجمة عن اعنف حرائق غابات يف تاريخها 
وال�سيارات  امل��ن��ازل  لتم�سيط  الإغ���اث���ة  ط��واق��م  ت�سعى  بينما 
املتفحمة بحثا عن مفقودين بعد تاأكيد وفاة 82 �سخ�سا على 
القل يف الكارثة.ول يزال عنا�سر الإطفاء يحاولون ال�سيطرة 

ان��دل��ع��ت قرب  ال��ت��ي  على ج��ي��وب م��ن احل��رائ��ق غ��ري امل�سبوقة 
انتقادات  اأعلنت احلكومة -التي تعر�ست لعا�سفة  اثينا، فيما 
على  للتعوي�س  ال��ت��داب��ري  م��ن  ال��ك��ارث��ة- جمموعة  اع��ق��اب  يف 
قرى  اجتاحت  الث��ن��ني،  اندلعت  التي  املت�سررين.واحلرائق 
�ساحلية يق�سدها ال�سياح وا�ستعرت بقوة واجربت معظم النا�س 

على الهرب اىل البحر ولي�س معهم �سوى مالب�سهم.
عائالت  م�سرع  ومنها  م��روع��ة  م�ساهد  ع��ن  ن��اج��ون  وحت���ّدث 

داخل املنازل التي حا�سرتها النريان.
وقال اأحد اأهايل قرية ماتي الأكرث ت�سررا كانت ليلة جحيم.

وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ج��ه��از الإط���ف���اء ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
اخلمي�س ان احلرائق التي اندلعت قرب كينيتا )25 كلم غرب 
اثينا( مت احتواوؤها اإىل حد كبري، مع ان الفرق ل تزال ت�سعى 

اإىل اإخماد جيوب من النريان.
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•• عوا�سم-وكاالت:

اأعلنت وزارة ال�سحة يف قطاع غزة 
اأن���ه م��ن��ذ ب��داي��ة م�����س��ريات العودة 
 152 ارت��ق��ى  امل��ا���س��ي  اذار   30 يف 
موطنا   16750 واأ�سيب  �سهيدا 
بالغاز  اخ��ت��ن��اق  و  خمتلفة  ب��ج��راح 
ج������راء اع����ت����داء ق������وات الح���ت���الل 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي ع��ل��ى امل�����س��ارك��ني يف 

املناطق ال�سرقية لقطاع غزة.
اىل ذلك، و�سف دانييل بارينبيوم، 
ونا�سط،  وم����وؤل����ف  ب��ي��ان��و  ع�����ازف 
الذي  الدولة”  ي��ه��ودي��ة  قانون” 
قبل  الإ�سرائيلي  الكني�سيت  اأق��ره 
باأنه يجعله خجاًل من كونه  اأي��ام، 

اإ�سرائيلياً.
ذا  �سحيفة  يف  ب��اري��ن��ب��ي��وم  وك��ت��ب 
األقى  ب��اأن��ه  الربيطانية،  غ��اردي��ان 
كلمة اأمام الكني�ست يف عام 2004 
ا�ستقالل  اإع���الن  حت��دث فيها ع��ن 

دولة اإ�سرائيل.
وت����ذك����ر ك���ات���ب امل����ق����ال ب����اأن����ه قال 
اإن�ساء  ع��ن  الإع���الن  ك��ان  يومها” 
دول������ة اإ����س���رائ���ي���ل م�������س���در اإل���ه���ام 
لالإميان بالقيم واملثل التي حولتنا 

من يهود اإىل اإ�سرائيليني«.
بتلك  اأ�ساد  باأنه  بارينبيوم  ويتابع 

اللتزام  عن  ع��ربت  التي  الوثيقة 
اإ����س���رائ���ي���ل  “دولة  ت���ك���ر����س  ب�������اأن 
هذا  تطوير  على  للعمل  جهودها 
�سعبها،  اأبناء  جميع  ل�سالح  البلد 
احلرية  م��ب��ادئ  على  ترتكز  واأن��ه��ا 
م�سرت�سدة  وال�������س���الم،  وال���ع���دال���ة 
�سوف  واأنها  اإ�سرائيل،  ر�سل  ب��روؤى 
ت��وف��ر امل�������س���اواة ال��ك��ام��ل��ة وحتفظ 
وال�سيا�سية  الجتماعية  احل��ق��وق 
جلميع مواطنيها بغ�س النظر عن 
اأو  الدينية  معتقداتهم  اخ��ت��الف 
لأبنائها  �ست�سمن  واأنها  العرقية، 
والتعبري  العبادات  ممار�سة  حرية 

واللغة والثقافة والتعليم«. 
ب��اأن موؤ�س�سي  امل��ق��ال  وي��ق��ول كاتب 
على  وقعوا  الذين  اإ�سرائيل  دول��ة 
 ،1948 ع��ام  يف  ال�ستقالل  بيان 
اعتربوا مبداأ امل�ساواة كحجر اأ�سا�س 
للمجتمع الذين بداأوا ببنائه. كما 
�سالم  “لإقامة  اأن��ف�����س��ه��م  ك��ر���س��وا 
الدول  جميع  مع  طيبة  وع��الق��ات 

املجاورة و�سعوبها«.
وي�سيف بارينبيوم باأنه بات ي�سعر 
على  عاماً   70 م��رور  وبعد  اليوم، 
ب��اخل��ج��ل لتمرير  الإع�����الن،  ذل���ك 
قانوناً  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
والقيم  امل�����س��اواة  م��ب��ادئ  ي�ستبدل 

والعن�سرية.  ب��ال��ق��وم��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وي���ن�������س ال���ق���ان���ون اجل����دي����د على 
احلق  فقط  اليهودي  ال�سعب  منح 
ت��ق��ري��ر م�����س��ري دولة  ال��وط��ن��ي يف 

اإ�سرائيل. 
“ي�سعرين  امل���ق���ال  ك���ات���ب  وي���ق���ول 
ب���ح���زن عميق  ال���ق���ان���ون اجل���دي���د 
الأ�سئلة  ذات  ل���ط���رح  وي��دف��ع��ن��ي 
اأمام  عاماً   14 قبل  قدمتها  التي 

جتاهل  مب��ق��دورن��ا  ه��ل  الكني�ست: 
فجوة التع�سب التي تف�سل ما بني 
وبني  ال�ستقالل  بيان  به  وع��د  ما 
على  احلالية  اإ�سرائيل  ممار�سات 

اأر�س الواقع؟.
م���ن ث���م ي�����س��األ ك��ات��ب امل���ق���ال: هل 
احتالل �سعب اآخر والهيمنة عليه 
ال�ستقالل؟  اإع����الن  م��ع  يتطابق 
ا�ستقالل  يتحقق  اأن  مي��ك��ن  وه���ل 

ع��ل��ى ح�����س��اب احلقوق  م���ا  ���س��ع��ب 
الأ����س���ا����س���ي���ة ل�����س��ع��ب اآخ�������ر؟ وهل 
والذي  ال��ي��ه��ودي،  ال�سعب  ي�سمح 
يحفل تاريخه ب�سجل ملعاناة وقمع 

متوا�سلني،
مبالياً  ي���ك���ون  ل  ب������اأن  ل��ن��ف�����س��ه   
ب��ح��ق��وق وم���ع���ان���اة ���س��ع��ب جم���اور 
اإ�سرائيل  دول����ة  ت�سمح  وه���ل  ل���ه؟ 
لنف�سها بالتحلي بحلم و�سع نهاية 

اإي��دي��ول��وج��ي��ة ل��ل�����س��راع ب����دًل من 
يقوم  براغماتي  اإن�ساين  حل  اتباع 
على حتقيق العدالة الجتماعية؟ 

وي�سري كاتب املقال اإىل اأنه، ورغم 
وجود �سعوبات، مو�سوعية وذاتية، 
ومكانتها  اإ�سرائيل  م�ستقبل  لكن 
و������س�����ط جم����م����وع����ة م������ن ال�������دول 
امل�ستنرية يعتمد على قدرتها على 
موؤ�س�سوها  ق���دم���ه  وع����د  حت��ق��ي��ق 

عندما �ساغوا بيان ال�ستقالل. 
قلته  ما  كل  “رغم  الكاتب  ويتابع 
من قبل، مل يتغري �سيء منذ عام 
2004. وعو�ساً عنه، اأ�سبح اليوم 
ال�سكان  ب����اأن  ي��ث��ب��ت  ق��ان��ون  ل��دي��ن��ا 
الدرجة  م���ن  م���واط���ن���ون  ال���ع���رب 

الثانية. 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  ذات���ه  بحد  وه���ذا 

التمييز العن�سري.
اليهودي  ال�سعب  ب��اأن  اأعتقد  ول   
طوال  تاريخه  معظم  عا�س  ال��ذي 
وظلم،  ق���م���ع  ظ����ل  يف  ق����رن����اً   20
ظلمة  اأب���ن���اوؤه  ي�سبح  ب���اأن  �سيقبل 
وت�سلط.  بق�سوة  اآخرين  يعاملون 
ويف ال���واق���ع، ه���ذا م��ا ي��ن�����س عليه 

القانون اجلديد.
اليوم باخلجل لكوين  اأ�سعر  ولذا   

اإ�سرائيلي«.    

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني ام�����س اإن���ه وج���ه الدعوة 
لنظريه الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مو�سكو واأ�ساف اأن كليهما 
الظروف  تهيئة  يتعني  لكن  املزيد من الجتماعات  م�ستعد لإج��راء 

املنا�سبة لذلك.
واجتمع بوتني مع ترامب يف هل�سنكي الأ�سبوع املا�سي لكن ترامب 
ب�سبب  املتحدة  للوليات  عودته  بعد  النتقادات  من  عا�سفة  واج��ه 

طريقة تعامله مع الجتماع.
وقال بوتني لل�سحفيني خالل قمة دول جمموعة بريك�س املنعقدة 
يف جنوب اأفريقيا اإن املحادثات الهاتفية بني مو�سكو ووا�سنطن غري 
ب�ساأن  واحلديث  مبا�سرة  لالجتماع  حاجة  يف  اجلانبني  واإن  كافية 

ق�سايا مثل اتفاق اإيران النووي والنزاعات العاملية.

قال رئي�س وزراء املجر فيكتور اأوربان لالإذاعة الر�سمية ام�س اجلمعة 
لل�سيا�سة  ج��دي��د  بنهج  ج��دي��دة  اأوروب��ي��ة  ملفو�سية  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اإن 
مع  “معدودة”  اأيام املفو�سية احلالية  اأن  املتعلقة بالهجرة م�سيفا 

انتهاء تفوي�سها نهاية العام.
امل��ع��ار���س��ني ل�سيا�سة الحتاد  اأق����وى  اأورب�����ان وه���و واح���د م��ن  وق���ال 
تعاقب  األ  يجب  اجلديدة  املفو�سية  اإن  بالهجرة  املتعلقة  الأوروب��ي 

الدول التي حتمي حدودها من املهاجرين.
واأ�ساف “نحتاج اإىل مفو�سية جديدة... بنهج جديد«.

وجتري انتخابات الربملان الأوروبي العام القادم.

الإف��راج عن م�ساعدة ع�سكرية  انها قررت  الأمريكية  الإدارة  اأعلنت 
بقيمة 195 مليون دولر مل�سر، كانت جممدة.

وقالت م�سوؤولة يف وزارة اخلارجية المريكية لوكالة فران�س بر�س 
اخلمي�س ان “الإدارة قررت ال�سماح مل�سر با�ستخدام ال195 مليون 
دولر” املتبقية من امليزانية التي تغطي الفرتة بني اكتوبر 2016 

و�سبتمرب 2017.
واو�سحت ان الإدارة المريكية اتخذت هذا القرار “بعد العرتاف 
بالإجراءات التي اتخذتها م�سر يف ال�سنة الأخرية ردا على خماوف 

حمددة للوليات املتحدة ويف اطار جهودنا لتعزيز هذه ال�سراكة«.
تعزيز عالقتها  تبقى م�سممة على  املتحدة  “الوليات  ان  وا�سافت 
“الهداف  اىل  خ��ا���س  ب�سكل  م�سرية  م�سر”،  م��ع  ال�سرتاتيجية 

امل�سرتكة يف جمال المن ومكافحة الإرهاب«.

للحار�س  موؤقتا  �سراح  اط��الق  اجلمعة  ام�س  التون�سي  الق�ساء  قرر 
ال�سخ�سي املفرت�س لأ�سامة بن لدن املوقوف يف تون�س منذ ت�سلمه 
مكافحة  جهاز  با�سم  الر�سمي  الناطق  اعلن  م��ا  ح�سب  املانيا،  م��ن 
الرهاب �سفيان ال�سليتي لفران�س بر�س.وقال ال�سليتي “وقف �سامي 
الذي  الره����اب  مكافحة  قطب  يف  حتقيق  قا�سي  ام���ام  ال��ع��ي��دودي 
تهمة«.واو�سح  اي  �سده  تثبت  مل  لأن��ه  موؤقتا  �سراحه  اط��الق  ق��رر 
ال�سليتي ان التحقيق “ل يزال متوا�سال” مع التون�سي العيدودي.

مع  التحقيق  مت  التحفظي  التوقيف  م��ن  ي��وم��ا   15 “بعد  وت��اب��ع 
يثبت اىل  وال���ذي مل  الره���اب  ال��ع��ي��دودي يف قطب مكافحة  �سامي 
حد اللحظة تورطه يف ما ن�سب اليه«.كما مل ي�سدر اي قرار ب�ساأن 
منع العيدودي من ال�سفر، وفقا للم�سدر نف�سه.واو�سح ال�سليتي ان 
“جواز �سفره حمتجز من قبل القا�سي لأن التحقيق مل ينته بعد«.
وت�سلمت ال�سلطات التون�سية العيدودي من ال�سلطات الملانية يف 13 
يوليو الفائت.لكن حمكمة املانية اأمرت بعد ذلك باإعادته اىل املانيا 
“غري قانوين على الطالق”  الأملانية  ال�سلطات  ان �سلوك  معتربة 

وينتهك املبادئ الأ�سا�سية لدولة القانون.

عوا�سم

جوهان�سربج

وا�سنطن

تون�س

بوداب�ست

وفاة دميات�ضي “مانديال كو�ضوفو” عن 82 عاما 
 

•• بري�ستينا-رويرتز:

اأعلن م�سوؤولون يف كو�سوفو عن وفاة اآدم دميات�سي، الذي ظل �سجينا �سيا�سيا 
لفرتة طويلة يف كو�سوفو حتى ا�ستهر بني الألبان مبانديال كو�سوفو لن�ساله 

�سد احلكم ال�سربي.
وراء  28 عاما  82 عاما.وق�سى دميات�سي  الأول عن  اأم�س  وتويف دميات�سي 
الأغلبية  لكفاح  اليوغو�سالفية واعترب رمزا  الق�سبان يف �سربيا يف احلقبة 
بعدها �سربيا  ال�سيوعية ومن  يوغو�سالفيا  كو�سوفو �سد حكم  الألبانية يف 

من اأجل احل�سول على حقوق اأكرب ونيل ال�ستقالل.
“من  في�سبوك  موقع  على  �سفحته  على  تقي  ها�سم  كو�سوفو  رئي�س  وق��ال 
ال�سعب علينا اأن ن�ستوعب اأن رمز ن�سالنا قد رحل... لقد ظل دائما ل ينك�سر 
اأي��ام لرحيل  مل��دة ثالثة  اأي حت��دي«.واأع��ل��ن تقي احل��داد  اأو يتزعزع يف وج��ه 
1990 انخرط يف الدفاع  دميات�سي.وبعد خروج دميات�سي من ال�سجن عام 
1995 لري�سد النتهاكات يف عهد �سلوبودان  عن حقوق الإن�سان حتى عام 
الأوروبي وذلك  التي مينحها الربملان  �ساخاروف  ميلو�سيفيت�س.ونال جائزة 

حقوق  جم�����ال  يف  جل����ه����وده  ت���ك���رمي���ا 
الإن�سان عام 1991.

عام  �سربيا  ع��ن  كو�سوفو  وانف�سلت 
حملة  م���ن  ع��ق��د  ن��ح��و  ب��ع��د   2008
الأطل�سي  �سمال  حللف  ج��وي  ق�سف 
لالألبان. ال�سربية  القوات  اأنهت قمع 

115 دولة با�ستقالل  واعرتفت نحو 
كو�سوفو،

م���ن دول الحت���اد   23 م���ن ���س��م��ن��ه��ا   
الأوروبي لكن رو�سيا وال�سني حليفتي 
للح�سول  م�ساعيها  تعرقالن  �سربيا 

على ع�سوية الأمم املتحدة.

�صهيدًا يف غزة منذ بداية م�صريات العودة  152

»يهودية اإ�ضرائيل« �ضكل لتمييز عن�ضري بغي�س

•• االأمم املتحدة-وام:

النتهاكات  ب�����س��دة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اأدان������ت 
موؤكدة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  امل�ستمرة  الإ�سرائيلية 
واخلطط  واملمار�سات  ال�سيا�سات  جلميع  القاطع  رف�سها 
الإ�سرائيلية الباطلة وغري القانونية وحماولت الحتالل 
العن�سري  الف�سل  تكري�س  اإىل  تهدف  التي  الإ�سرائيلي 

وطم�س الهوية الوطنية لل�سعب الفل�سطيني.
جاء ذلك يف كلمة ال�سفري عبداهلل بن يحيى املعلمي مندوب 
اململكة الدائم يف الأمم املتحدة اأمام جمل�س الأمن الدويل 
ال�سرق  يف  للحالة  امل��ف��ت��وح��ة  املناق�سة  ح���ول  الول  اأم�����س 
املجل�س  برئا�سة  الفل�سطينية  امل�ساألة  ذلك  الأو�سط مبا يف 

ال�سويدية الن�سطة ملجل�س الأمن هذا ال�سهر.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س( عن ال�سفري املعلمي 
قوله اإن اإ�سرائيل تربهن يف كل يوم من خالل اعتداءاتها 
الفل�سطينيني  �سد  متار�سها  التي  املتعمد  القتل  واأع��م��ال 
باأنها دولة تتعاىل على القانون فاإ�سرائيل مل تكتف باحل�سار 
بل  العن�سري  الف�سل  وج��دران  احلواجز  وبناء  والتجويع 
قانون  ه��و  بغي�س  عن�سري  ب��ق��ان��ون  م��وؤخ��را  علينا  اأط��ل��ت 
“الدولة القومية لل�سعب اليهودي” ممهدة ال�سبيل بذلك 

والأر�س  اإ�سرائيل  داخ��ل  العرقي  التطهري  ممار�سات  اإىل 
ما  اأح��وج  الفل�سطيني  ال�سعب  يجعل  ال��ذي  الأم��ر  املحتلة 
العامة  اجلمعية  اأقرتها  التي  الدولية  احلماية  اإىل  يكون 
يف قرارها الأخري ذي الرقم ES-10/20 واملوؤرخ يف 13 

. يونيو 2018 
اأهمية  ع��ل��ى  ت�����س��دد  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  اأن  واأك����د 
ال�سالم ال�سامل الدائم يف ال�سرق الأو�سط واعتباره خيارا 
ا�سرتاتيجيا لإنهاء ال�سراع العربي الإ�سرائيلي على اأ�سا�س 
 2002 لعام  العربية  ال�سالم  ومبادرة  الدولية  املرجعيات 
حدود  على  الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  على  ت�ستند  التي 
ال�سريف  القد�س  وعا�سمتها   1967 يونيو  م��ن  ال��راب��ع 
العربية  الأرا���س��ي  جلميع  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  واإن��ه��اء 
والأرا�سي  ال�����س��وري  ال��ع��رب��ي  اجل����ولن  فيها  مب��ا  املحتلة 

اللبنانية.
واأ�سار اىل اأن وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�سغيل الالجئني 
الفل�سطينيني “الأونروا” تعاين من نق�س حاد يف مواردها 
ماليني  من  ي�سلب  اأن  يف  يهدد  ما  وه��و  والب�سرية  املالية 
التعليم  يف  الأ���س��ا���س��ي  ح��ق��ه��م  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 

والعي�س الكرمي.
وقال “ لأن الق�سية الفل�سطينية كانت وما زالت و�ست�ستمر 

ق�سية اململكة العربية ال�سعودية الأوىل فقد قدمت اململكة 
ب�سكل عاجل وذلك عرب  50 مليون دولر  لالأونروا مبلغ 
اإعالن خادم احلرمني ال�سريفني يف قمة القد�س املنعقدة يف 
�سهر مار�س املا�سي يف الظهران يف اململكة وباإجمايل يفوق 

ال� 100 مليون دولر خالل العام املا�سي فقط«.
حكومة  دع����م  جم���م���وع  اأن  اىل  امل��ع��ل��م��ي  ال�����س��ف��ري  ول���ف���ت 
ما  بلغ  الأونروا”  ل”  املا�سيني  العقدين  خ��الل  اململكة 
6 بليون دولر لل�سعب  ال�  البليون دولر وما يفوق  يقارب 
تنموية  كم�ساعدات  املا�سيني  العقدين  خالل  الفل�سطيني 

واإن�سانية واإغاثية.
وج����دد ت��اأك��ي��د امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ����س���رورة اإي���ق���اف امل��اأ���س��اة التي 
انتهاج  على  العمل  و�سرورة  ال�سوري  ال�سعب  لها  يتعر�س 
وقرار   1 اإع��الن جنيف  مبادئ  القائم على  ال�سلمي  احل��ل 
للمدنيني  واأهمية توفري احلماية   2254 الأم��ن  جمل�س 
يف �سوريا وال�سماح الفوري للم�ساعدات الإن�سانية بالو�سول 
العاجل عن  والإف��راج  �سوريا  اأنحاء  كل  اإىل م�ستحقيها يف 
املعتقلني واملختطفني واإي�ساح حالة املغيبني وت�سهيل عودة 

النازحني والالجئني.
اأن امل��م��ل��ك��ة ت��دع��م ج��ه��ود املبعوث  واأك����د ال�����س��ف��ري امل��ع��ل��م��ي 
“مارتن  اليمن  اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س 

دول  م��ن  و�سقيقاتها  اململكة  م��ار���س��ت  حيث  جريفيث�س” 
التحالف ل�ستعادة ال�سرعية يف اليمن اأق�سى درجات �سبط 
النف�س وخا�سة فيما يتعلق مبدينة احلديدة ولكن الوا�سح 
ت�سرب  اإي����ران  م��ن  امل��دع��وم��ة  احل��وث��ي��ة  امللي�سيات  اأن  ه��و 
عر�س احلائط بكل املبادرات ال�سيا�سية ف�سال عن رف�سها 
الن�سياع لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة وخا�سة القرار 

.2216
واأ�سار اإىل اأن امللي�سيات النقالبية يف اليمن اأطلقت 163 
�ساروخا اإيرانيا على مدن اململكة واأو�سحت تقارير الأمم 
املتحدة امل�ستقلة بجالء اأن هذه ال�سواريخ م�سدرها اإيران 
و�سنعت يف اإيران وانتقلت اإىل احلوثيني من اإيران اإذ اأكدت 
اأن حطام القذائف اخلم�س يتطابق يف خ�سائ�س  التقارير 

الت�سميم الرئي�سية مع نوع القذائف امل�سنعة يف اإيران.
و�سدد معايل ال�سفري املعلمي يف ختام كلمته على �سرورة اأن 
التخريبي وغري  لل�سلوك  الأم��ن عن رف�سه  يعرب جمل�س 
ال�سوؤون  يف  امل�ستمرة  وتدخالتها  اإي��ران  قبل  من  امل�سوؤول 
الطائفية  الفتنة وبث روح  واإث��ارة  املنطقة  الداخلية لدول 
ولكي  املنطقة  يف  والعنف  الإره���اب  ج��ذوة  تتنامى  ل  حتى 
ينعم ال�سعب الإي��راين وال�سعب العربي يف منطقة اخلليج 

العربي وال�سرق الأو�سط بالأمن وال�سلم وال�ستقرار.

ال�ضعودية تدين االنتهاكات االإ�ضرائيلية امل�ضتمرة يف االأرا�ضي الفل�ضطينية

الطالب يحتفلون بتمردهم على الرئي�س يف نيكاراغوا 
•• ماناغوا-اأ ف ب:

احتفل الطالب يف نيكاراغوا مبرور مئة يوم على اطالق متردهم 
الذي دعته منظمة غري حكومية اىل  اورتيغا  دانيال  الرئي�س  على 

حل املجموعات �سبه الع�سكرية.
واحتفل مئات الطالب الذين غطوا وجوههم ورفعوا علم نيكاراغوا 
اأ�سفرت  بينما  العا�سمة  جنوب  يف  مو�سيقي  بحفل  املنا�سبة  بهذه 
تهدئة  يف  تنجح  ان  ب��دون  قتيل   300 �سقوط  ع��ن  القمع  حمالت 
ملثما،  ك��ان  ال��ذي  اليمان  لي�سرت  الطالب  ق��ادة  اح��د  الو�سع.وقال 
لوكالة فران�س بر�س “انها مئة يوم من معركة من اجل اعادة المل 

اىل هذا البلد احلر«.

ودان اليمان الع�سو يف التحالف املدين املعار�س الذي يجري حوارا 
مع احلكومة” حملة “ال�سطهاد” التي تقوم بها ال�سرطة والقوات 
امل�ساركني  يجرب  ما  التظاهرات،  يف  امل�ساركني  �سد  الع�سكرية  �سبه 

على تغطية وجوههم لتجنب التعرف عليهم.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��رك��ز ن��ي��ك��اراغ��وا حل��ق��وق الن�����س��ان ام�����س الأول 
اخلمي�س ان نحو 600 �سخ�س فقدوا بعدما خطفتهم جمموعات 

�سبه ع�سكرية بعد تظاهرات مناه�سة للحكومة.
وجوهنا  لتغطية  م�سطرون  الطالب  “نحن  اليمان  لي�سرت  وق��ال 
اليوم لأن الحتجاج جرمية ... لكننا �سنوا�سل التظاهر حتى بدون 

ان تعرف هوياتنا«.
وين�س قانون ملكافحة الرهاب دخل حيز التنفيذ هذا ال�سبوع على 

ال�سجن ع�سرين عاما للذين يدعمون الن�ساطات املعادية للحكومة 
او ي�ساركون فيها.

ان  بر�س  لفران�س  “ب�سمارك”،  با�سم  نف�سه  عن  ع��رف  رج��ل  وق��ال 
“ال�سطهاد الذي متار�سه احلكومة �سد ا�سخا�س يفكرون بطريقة 

خمتلفة غري عادل«.
باخلوف  ي�سعر  ال�سعب  ن�سال  يعد  يوم مل  مئة  بعد  “لكن  وا�ساف 
ن��ي��ك��اراغ��وا ح���رة وي��ت��م احالل  و���س��ن��وا���س��ل ع��م��ل��ن��ا اىل ان ت�����س��ب��ح 

الدميوقراطية«.
الرئي�س  الإن�سان  حلقوق  نيكاراغوا  جمعية  دعت  اخ��رى،  جهة  من 
اورتيغا اخلمي�س اىل تفكيك كل املجموعات �سبه الع�سكرية املتهمة 

“بخطف وتعذيب وقتل ... وترهيب” ال�سكان.

»اأمريكا الو�ضطى« تطالب وا�ضنطن مبعلومات عن اأطفال مهاجرين 
•• تيجو�سيجالبا-رويرتز:

ال�سلفادور  م���ن  م�������س���وؤول���ون  ط���ال���ب 
واملك�سيك  وه��ن��دورا���س  وج��وات��ي��م��ال 
من  املزيد  بتقدمي  املتحدة  ال��ولي��ات 
التفا�سيل ب�ساأن اأطفال مهاجرين ما 
تف�سلهم  الأمريكية  ال�سلطات  زال��ت 
ع����ن اآب�����ائ�����ه�����م.واأج�����رى امل�������س���وؤول���ون 
نائب  مكامنت  جيم�س  مع  حم��ادث��ات 
وكيل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 
هندورا�س  عا�سمة  تيجو�سيجالبا  يف 
لطلب املزيد من املعلومات ب�ساأن الأ�سر 
التي مت ف�سلها مبوجب �سيا�سة “الال 
ال�سرعية  غ��ري  ال��ه��ج��رة  م��ع  تهاون” 
التي يطبقها الرئي�س دونالد ترامب.

نائبة  م���اج���اري���ن  ل��ودي��ف��ي��ن��ا  وق���ال���ت 
ناأمل  “كنا  ال�سلفادور  خارجية  وزي��ر 
املعلومات  من  املزيد  على  نح�سل  اأن 
ب�سبب  ت��اأث��روا  الذين  الأط��ف��ال  ب�ساأن 
ه���ذا  خ������الل  تهاون’  ’الال  خ���ط���ة 
الأمريكية  احل��ك��وم��ة  م��ع  الج��ت��م��اع 

لكن هذا مل يحدث«.
وقالت احلكومة الأمريكية يف تقرير 
نحو  اإن  اخل���م���ي�������س  اأم���������س  مل��ح��ك��م��ة 
1400 طفل من 2500 ف�سلوا عن 
عادوا  املك�سيكية  احل��دود  عند  ذويهم 

جمددا اإىل اأ�سرهم.
ل��ك��ن ال��ف��ري��ق ال��ق��ان��وين ال���ذي ميثل 

711 طفال  هناك  اإن  ق��ال  احلكومة 
اآخ���ري���ن م���ازال���وا غ���ري م��وؤه��ل��ني للم 
املوعد  انق�ساء  حتى  بذويهم  �سملهم 
حمكمة  ح�����ددت�����ه  ال��������ذي  ال���ن���ه���ائ���ي 
 431 ويف  اخلمي�س.  اأم�����س  احت��ادي��ة 
ح��ال��ة اأخ����رى مت ت��رح��ي��ل الآب�����اء من 

الوليات املتحدة.
الهجرة  ل��ق�����س��اي��ا  م��ن��ا���س��رون  وق����ال 
���س��م��ل مئات  ل��ل��م  ���س��ع��ي احل��ك��وم��ة  اإن 

الأ���س��ر امل��ه��اج��رة ال��ت��ي ج���رى ف�سلها 
عند احلدود مع املك�سيك قبل انق�ساء 
املوعد النهائي للمحكمة اأم�س يكتنفه 
الرتباك واأ�سارت واحدة منهم اإىل اأن 

الأطفال يختفون يف “ثقب اأ�سود«.
رئي�س  ن���ائ���ب  اأودوم  م���اري���ا  وق���ال���ت 
اخلدمات القانونية يف موؤ�س�سة الدفاع 
عن الأطفال لل�سحفيني عرب الهاتف 
املوؤ�س�سة  اإن��ه مت نقل طفلني متثلهما 

لإعادتهما  تك�سا�س  اإىل  نيويورك  من 
اإىل اأمهما وعندما و�سال علما اأن الأم 

مت ترحيلها.
ت�ستطيع  ل  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  واأ����س���اف���ت 
البالغ عمرهما  الطفلني  العثور على 

9 و14 عاما.
ا�ستحالة  “على  مثال  ه��ذا  اإن  وقالت 
ف��ور دخولهم  الأط��ف��ال  تعقب ه���وؤلء 

ثقب مل ال�سمل الأ�سود«.

مواجهة مفتوحة بني اإدارة 
ترامب و"�ضي اأن اأن"

•• وا�سنطن-وكاالت:

اإدارة دونالد ترامب و�سبكة “�سي اأن  تبدو املواجهة وكاأنها باتت مفتوحة بني 
ال�سديد على  الأبي�س يخفي غ�سبه  البيت  يعد  الإخبارية. ويف حني مل  اأن” 
هذه القناة، فاإن الأخرية باملقابل زادت عدائيتها جتاه �سيد البيت الأبي�س يف 
كولينز من ح�سور  كايتلني  ال�سحافية  املا�سي منعت  الأربعاء  تغطيتها.ويوم 
موؤمتر �سحايف يف البيت الأبي�س، بعد اأن اعتربت اإدارة ترامب اأنها تطرح اأ�سئلة 

“غري منا�سبة” على الرئي�س الأمريكي.
اأخ���رى ع��دي��دة وقعت مع  اأع��ق��ب ح���وادث  واحل���ادث ه��ذا ل يبدو منعزًل، فهو 

ال�سحايف النجم يف “�سي اأن اأن” جيم اكو�ستا.
على  بعد  ترامب  يوافق  مل  الأبي�س  البيت  اإىل  و�سوله  على  �سهراً   18 وبعد 
مع اأنه اأجرى ع�سرات املقابالت ال�سحافية  اإجراء اأي مقابلة مع “�سي اأن اأن”، 
مع �سبكات اأخرى.وو�سل عداوؤه ل�”�سي اأن اأن” اإىل حد اأنه غ�سب على زوجته 
ميالنيا لأنها كانت ت�ساهد هذه القناة على تلفزيونها اخلا�س بها يف الطائرة 

الرئا�سية خالل اإحدى الرحالت، ح�سب ما نقلت �سحيفة نيويورك تاميز.
اإل  الكاذبة”،  الأخبار  “اإعالم  باأنها  الإع��الم  و�سائل  ترامب  يتهم  عام  وب�سكل 
اأنه مل ي�سل مع اأي و�سيلة اإعالمية اأخرى، ول حتى مع نيويورك تاميز، اإىل 

امل�ستوى الذي و�سل فيه مع “�سي اأن اأن«.
باملقابل يك�سف �سحافيو “�سي اأن اأن” عن ت�سدد كبري جتاه الرئي�س الأمريكي 

الذي و�سفه دون ليمون اأحد جنوم ال�سبكة ب�”العن�سري«.
اأن الجتاه  الإع��الم يف جامعة �سرياكوزا،  ا�ستاذ مادة  ويرى روب��رت توم�سون، 
املو�سوعية  “بع�س  مع  وي��رتاف��ق  الإخبارية  لل�سبكة  “و�سطياً”  يعترب  ال��ذي 
اإىل موا�سيع  التطرق  اإىل  وميلها  الكثري”،  تعني  تعد  الكلمة مل  اأن هذه  مع 

اإ�سكالية لدى ترامب “جتعله ي�ساب باجلنون الكامل«.
بالن�سبة اإىل القنوات الأخرى، فاإن قناة فوك�س نيوز على �سبيل املثال اختارت 
اأن بي �سي”  اأ���س  “اأم  اأن �سبكة  املوؤيد ع��ادة لرتامب، يف حني  اليميني  املع�سكر 

الي�سارية اختارت املع�سكر الآخر.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1761  تنفيذ عمايل 
���������س.ذ.م.م جمهول  م��ك�����س  ب��ي��ت��ون ردي  ي���ون���ى  �����س����ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
فريد  حممد  ب��ن  فهمي  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
اأقام   قد  املطرو�سي  العظب  عبداهلل  ح�سن  عي�سى  وميثله:عبدالعزيز 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )950( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3096  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- الر�سا لتجارة مواد البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تاج حممد حمي�س جول قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4930(
مبلغ )647( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3249  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- الفنار الفخم لل�سياحه ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:ح�سن  ني�ستريينكو  التنفيذ/الفريا  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
علي مطر الريامي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )256998( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5093  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كويك لينك للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ماهر حممد ابو عقل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 1850( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   227000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
  MB182148433AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف   وال��ر���س��وم  دره����م(   
�س   9.30 ال�����س��اع��ة     2018/7/30 امل���واف���ق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/1986  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد عطاهلل ح�سني الربتوي  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  مبا ان املدعي/ دي��ربا لك��ون النجاد )خديجة بعد ال���س��الم(  قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالنفقة املوؤقتة وعن ال�سرار املعنوية والتعوي�س 
ولنفاذ �سروط عقد الزواج يف �سان املالية الزوجية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماه. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق  2018/8/2   ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة رقم )7( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/116 بيع عقار مرهون

اأ�سابورة دامي��ون��دز م.د.م.����س  جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املنفذ ���س��ده/1- 
طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي.

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/7/24 خماطبتكم وذلك ل�سداد قيمة 
املطالبة وقدرها )700.000( درهم خالل �سهر من تاريخ العالن وال بيع العقار 
حمل الرهن عن طريق املزايدة باملزاد العلني وفقا للمادة 295 من قانون الجراءات 
مدنية وهي عبارة عن مكتب - املنطقة:الثنية اخلام�سة - رقم الر�س:872 - ا�سم 
 - B1/17/02:املبنى:�سيلفر تاور - رقم املبنى:1 - رقم الطابق:17 - رقم العقار

امل�ساحة:51.93 مرت مربع وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/90 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �سده/1- علي �سمد �سعر باف �سعار  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/البنك العربي املتحد وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي.

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/7/24 خماطبتكم وذلك ل�سداد قيمة 
املطالبة وقدرها )3.078.750( درهم خالل �سهر من تاريخ العالن وال بيع العقار 
حمل الرهن عن طريق املزايدة باملزاد العلني وفقا للمادة 295 من قانون الجراءات 
مدنية وهي عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة:مر�سى دبي - رقم الر�س:156 -  رقم 
مربع  قدم  امل�ساحة:1.853.65   - العقار:2006  رقم   - الطابق:20  رقم   - املبنى:1 

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/108 بيع عقار مرهون

ان  بابابور كلخوران جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �سده/1- طاهر جربائيل  اىل 
طالب التنفيذ/م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي.

املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/7/23  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
التنفيذ اعاله  التبليغ يف ملف  تاريخ  وقدرها )5891002.77( درهم خالل �سهر من 
وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا للمادة 295 من قانون الجراءات 
رقم    - الر�����س:155  رق��م   - خليفة  املنطقة:برج   - �سكنية  �سقة  العقار:  ن��وع  مدنية 
املبنى:3 - ا�سم املبنى:برج خليفة املنطقة 3 - رقم الوحدة:6007 - رقم الطابق:60  - 

امل�ساحة:175.40 مرت مربع
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/299 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة مال�سون�س التجارية ذ.م.م 2- �سونيل مالهوترا بوبيندر اناد ب�سفته �سريك 
وكفيل �سامن ملديونية �سركة مال�سون�س التجارية �س.ذ.م.م 3-تانوج �سونيل مالهوترا ب�سفته كفيل 
�سريك  ب�سفته  مالهوترا  ن��اث  بوبيندرا   -4 ����س.ذ.م.م  التجارية  مال�سون�س  �سركة  ملديونية  �سامن 
وكفيل  �سريك  ب�سفته  مالهوترا  كمال  نيل   -5 التجارية  مال�سون�س  �سركة  ملديونية  �سامن  وكفيل 
�سامن ملديونية �سركو مال�سون�س التجارية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  ����س.م.ع  امل�سرق  بنك 
املنفذ به وقدره  املبلغ  ال�ساد�س بالت�سامن والتكافل  بدفع  املذكورة اعاله والزامكم من الول حتى 
)1268359.34( درهم والزام املنفذ �سدهم من الول وحتى اخلام�س بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة   وعليه فان  التنفيذ  املنفذ به وقدره )11846787.54( درهم وت�سليمه اىل طالب 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/1835 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �سده/1- عبدالكرمي عبداملجيد عبدالكرمي دردونه 2- مريزا �سارور اقبال 3- امين عبدالرحمن 
بانو  التنفيذ/جنمة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بي�سوياي  ج��وراه��اري  بر�ساد  بي�سنو   -4 مر�سود 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  باوتي  جعفر  جافيد  املتويف/حممد  ورث��ة  من  ب�سفتها 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )430115( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - اول:بقبول 
والق�ساء  ببطالنه  م��دين  ا�ستئناف  رق������م:1202/2016  ال�ستئناف  مو�سوع  ثانيا:يف   - �سكال  ال�ستئناف 
بالزام امل�ستانف �سدهم ان ياأدوا بالت�سامن بينهم اول للم�ستانفة الوىل ب�سفتها ال�سخ�سية مبلغ مقداره 
)50000( الف درهم تعوي�سا ماديا معنويا ثانيا:ان يادوا بالت�سامن فيما بينهم للم�ستانفة الوىل ب�سفتها 
الو�سي علي الق�سر مبلغ مقداره )300000( تعوي�سا ماديا ومعنويا يوزع بينهم بالت�ساوي - ثالثا:ان يادوا 
بالت�سامن فيما بينهم للم�ستاأنفة الثانية مبلغ مقداره )50000( الف درهم تعوي�سا ماديا ومعنويا وبارجاع 
مبلغ التامني وبالزام امل�ستانف �سدهم بالت�سامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة من درجتي التقا�سي وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/182 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- �سركة داماك العقارية ذ.م.م 2- �سركة ذى ويلز منطقة 
عبد  التنفيذ/حممد  ان طالب  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  حرة 
ا�سماعيل وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري قد  علي حممد حفيظ 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )498565( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/146  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- اف��ت��خ��ار ع��ل��ي حم��م��د اق��ب��ال ب��ل��و���س جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ����س.م.ع 
ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/83 تظلم جتاري  وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2018/8/15 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2222 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ال��ك��رتي��ك��ال م��ي��ك��ان��ي��ك��ال ان���د ك��ول��ي��ن��غ م.د.م.������س 
2-�ساون مايكل نوجينت جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
ارابتك لالن�ساءات �س.ذ.م.م وميثله:ديانا حممد حمادة قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )286521.62(
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/141  ا�شتئناف مدين    

مبا  القامة  حمل  جمهول  او�سا  تاماراك�سان  �سده/1-�سيام  امل�ستاأنف  اىل 
حاليا  �����س.ذ.م.م  التخ�س�سية  النابيب  لرتكيب  /برتو�سيف  امل�ستاأنف  ان 
����س.ذ.م.م  التخ�س�سية  النابيب  لرتكيب  واي  هابي  �سركة  با�سم  و�سابقا 
وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2018/1/30  م��دين جزئي  رق��م 2017/899  بالدعوى 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/9/12 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2013/706  تنفيذ عقاري   

ب�سداد   ، كلي  رق���م:2012/340 عقاري  الدعوى  ال�سادر يف  الق�سية:تنفيذ احلكم  مو�سوع 
املبلغ املننفذ به وقدره )775.229.20( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:رامي فاروق ابوبكر رحمة اهلل
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية  - املنطقة:جممع 
 H11 - 202:رقم الوحدة - H11:دبي لال�ستثمار الول - رقم الر�س:541 - ا�سم املبنى
،وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )996741( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله 

قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2018/7/22.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/110 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- مزون علي جمعه حمد اجلنيبي

وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ����س���ده:1- ج��ول��دن ك��اب��ي��ت��ال��ز ������س.م.ح 2- نخيل راج 
�سركة  يف  ال�سريك  ب�سفته   - ماليهوترا  �سندير  �سوبها�س  ماليهوترا 
الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  ����س.م.ح جمهول حم��ل  كابيتالز  ج��ول��دن 
اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة 

التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2482  مدين جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  علي  لياقت  ا�سف  / 1-حممد  عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /عبدالعزيز عبد لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة �س.ذ.م.م 
ق��د اأق����ام عليك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا م��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل��ت��ن��ازع ���س��ده برد 
ال�سيارة او �سداد قيمتها مبلغ )45000( درهم والزامه بالر�سوم وامل�ساريف.

�س   08.30 ال�ساعة   2018/8/16 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1639  مدين جزئي

القامة  �سبيع جمهول حم��ل  ب��ن  / 1-ه���دى عبيد خلفان  عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /حممد وج��دي حممد احمد عو�س قد 
املتنازع �سدهما بان يوؤديا للمتنازع مبلغ وقدره  ومو�سوعها مطالبة بالزام 
)50.230( درهم بالتكافل والت�سامن والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 
يوم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع 
لذا    ch1.B.10:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/8/1 املوافق  الربعاء 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/1459  مدين جزئي 

املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  يامنني  عليه/1-ماو  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/9/25 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
وواحد  مائة  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  �سونغ  ل�سالح/ئي 
وخم�سون الف ومائتني وخم�سون درهم وفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  والزمته  ال�سداد  حتى  يف:2017/6/16 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2030  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/1- �سالح جمعه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق����ام عليك  ك��اب��ل اح��م��د ف��ق��ريي مت��ب��ان��وئ��ي ق��د 
والر�سوم  دره���م   )1000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
ال�ساعة  املوافق 2018/8/6  الثنني  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  �س   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1442  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عبداحلق مولوي عبدالرزاق جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/نقيب اهلل ظريف وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )18.000.000( درهم ل�سالح 
املدعي والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزام 
متخ�س�س  خبري  وتعيني  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�����س��اري��ف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي 
�س   09.30 ال�����س��اع��ة   2018/8/5 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  ال���دع���وى.وح���ددت  يف 
بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2210  جتاري جزئي

اح��م��د حممد  �����س.ذ.م.م 2- حممد  للمقاولت  / 1-دل��ت��ا لي��ن  امل��دع��ي عليه  اىل 
مقبل احلمريي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اأفرو جلف تريدينغ م.م.ح 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البلو�سي  حممد  بيك  ���س��اه  ومي��ث��ل��ه:���س��اره 
بالت�سامن مببلغ وقدره  للمدعي عليهما  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة 
)203485.37( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
املوافق 2018/8/5  يوم الحد  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س   08.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1890  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حامد حممد حجي ح�سني الر�سيدي جمهول حمل القامة 
الم���ارات وميثله:علي  )م(  ����س.م.ب  الو���س��ط(  )ال�سرق  /اميك�س  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل 
املدعي عليه مببلغ وقدره )56491.90( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام و���س��م ملف النزاع 
امل��واف��ق 2018/7/29  الح���د  ي��وم  لها جل�سة  رق�����م:235/2018.وح�����ددت  ال��ت��ج��اري 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س   08.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12388 بتاريخ 2018/7/28   

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2018/3415

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/08/01 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده  �صركة كاليفورد هولدجن كورب او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 12,160 اأجهزه الكرتونيه     
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يرره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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•• �سيول-اأ ف ب:

اأطلقت كوريا ال�سمالية ام�س عملية معقدة لإعادة رفات 
ج��ن��ود ام��ريك��ي��ني �سقطوا خ��الل احل���رب ال��ك��وري��ة منذ 
اأكرث من 65 عاماً، كما كانت قد تعهدت يف يونيو اأثناء 

القمة التاريخية مع الوليات املتحدة.
تغريدة  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وك��ت��ب 
“بعد �سنوات كثرية، �ستكون حلظة عظيمة بالن�سبة اىل 

عدد كبري من العائالت. �سكرا لكيم جونغ اون«.
وقال البيت الأبي�س اإن الزعيم الكوري ال�سمايل “يفي 
ترامب  للرئي�س  قطعه  ال��ذي  التعهد  م��ن  بجزء  ال��ي��وم 
باإعادة جنودنا الأمريكيني الذين �سقطوا يف احلرب”. 
كوريا  خ��ط��وات  اإزاء  بالت�سجيع  “ن�سعر  اأن  واأ����س���اف 

ال�سمالية وهذا الف�سل املوؤاتي للتغيري الإيجابي«.
على  الأمريكية  اجلوية  للقوات  تابعة  طائرة  وو�سلت 
متنها رفات اجلنود كانت قد اأقلعت من مدينة وون�سان 
او�سان اجلوية يف كوريا  اإىل قاعدة  ال�سمالية،  يف كوريا 
ب��ت��وق��ي��ت غرينت�س  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  اجل��ن��وب��ي��ة 

اجلمعة.
و�سُتقام مرا�سم ر�سمية يف الأول من اأغ�سط�س.

املتحدة يف كوريا اجلنوبية، نقلت  وبح�سب قيادة الأمم 
55 �سندوق رفات. و�سّرح اجلرنال فين�سينت  الطائرة 
الأمريكية  وال��ق��وات  املتحدة  الأمم  قائد  وه��و  بروك�س 
ناجتة  ناجحة  مهمة  ك��ان��ت  “اأنها  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف 
لتكرمي  “نتح�سر حاليا  واأ�ساف  تن�سيق متقدم”.  عن 

موتانا قبل اأن ي�ستكملوا رحلة عودتهم اإىل وطنهم«.
وت�سادف عملية نقل الرفات اجلمعة يف الذكرى ال�سنوية 
-1950( الكورية  احل��رب  اأن��ه��ت  التي  للهدنة  ال�65 

�سالم  اتفاقية  اإىل  التو�سل  يتّم  مل  اأن��ه  رغ��م   )1953
ر�سمية.

وهذ اخلطوة هي التعهد الأخري بني اللتزامات الأربعة 
الواردة �سمن اعالن �سنغافورة الذي وقعه ترامب وكيم 

جونغ اون يف 12 يونيو.
وجاء يف الإعالن اأن الوليات املتحدة وجمهورية كوريا 
رفات  على  ال��ع��ث��ور  تتعهدان  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال�سعبية 
اأولئك  واإع����ادة  ال��ن��زاع  ُف��ق��دوا يف  �سجناء ح��رب وج��ن��ود 

الذين مت التعرف عليهم ب�سكل فوري.
وبعد اأيام من القمة، قّدم اجلانب الأمريكي عملية اإعادة 

الرفات الوىل على اأنها و�سيكة. لكن تبني ان املحادثات 
الأم��ر حللحلة  وا�ستلزم  كان متوقعاً،  تعقيدا مما  اكرث 
الو�سع، زيارة لوزير اخلارجية الأمريكية مايك بومبيو 
يف بداية يوليو واجتماعات عمل بني وفود من البلدين 

على احلدود بني الكوريتني.
ن�سبياً:  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  ال��وع��د  ه��ذا  تنفيذ  ويعترب 
بح�سب وا�سنطن فاإن المر يتعلق ب�”خطوة اوىل مهمة 
ل�ستئناف اعادة” رفات اجلنود “والعمليات على الر�س 
 5300 نحو  على  ال��ع��ث��ور  ب��ه��دف  ال�سمالية  ك��وري��ا  يف 

امريكي مل يعودوا اىل ديارهم«.

وك��ان��ت وا���س��ن��ط��ن وب��ي��ون��غ ي��ان��غ اأب��رم��ت��ا ات��ف��اق��ا �سابقا 
بني  رف��ات  �سندوق   229 وا�سنطن  مبوجبه  ا�ستعادت 
التفاق  هذا  مفاعيل  لكّن  و2005.   1990 العامني 

جمدت اإثر تدهور العالقات بني البلدين.
ويريح ا�ستئناف هذا التفاق رغم اأنه يعترب ثانويا، ادارة 
ترامب التي تواجه �سعوبات يف اثبات اأن قمة �سنغافورة 
والتقارب الكبري بني الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية 

تنتجان ثمارا.
ورّحب الرئي�س الأمريكي ببدء النظام الكوري ال�سمايل 
املعزول تفكيك بع�س املن�ساآت يف حمطة رئي�سية لإطالق 

الأقمار ال�سناعية.
اأ�سلحة  ن��زع  ب�ساأن  مكانها  املفاو�سات  ت��راوح  ال��واق��ع،  يف 
للعالقات  احلا�سم  التحدي  النووية،  ال�سمالية  كوريا 

بني البلدين اللذين لطاملا كانا عدوين.
وبا�ستثناء بدء تفكيك موقع جتارب لل�سواريخ ل يزال 
يتعني التحقق منه، مل يتم الإعالن عن اأي تقدم ملمو�س 
ل  املفاو�سات،  موا�سلة  من  وبالرغم  يونيو.   12 منذ 
والقابل  الكامل  التفكيك  و�سبل  الزمني  اجل��دول  ي��زال 

للتحقق لربنامج بيونغ يانغ النووي، جمهولني.
حتى اأن تعريف نزع الأ�سلحة النووية كما يراه كيم جونغ 
اون ل يزال غري وا�سح ونظامه مل يقدم اأبداً ت�سريحا 

�سامال عن من�ساآته وتر�سانته.
واإزاء هذه املماطالت، تعطي وا�سنطن اإ�سارات متناق�سة، 
رغم اإظهار تفاوؤلها. فبعد اأن طالبت بنزع اأ�سلحة نووية 
يبداأ �سريعا جدا كي ينتهي اجلزء الأ�سا�سي من التفكيك 
ن��ه��اي��ة ولي���ة ترامب  2020 يف  ال��ع��ام  اأواخ����ر  ب��ح��ل��ول 
�سيء  ل  اأن  م��وؤخ��راً  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  اأك���دت  الأوىل، 

م�ستعجال ولي�س هناك مهلة زمنية حمددة.

•• عوا�سم-اأ ف ب:

�سوريا  جم���ل�������س  م�����ن  وف������د  ي��������زور 
ال�سيا�سية  ال��واج��ه��ة  الدميقراطية 
ل����ق����وات ����س���وري���ا ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
دم�سق  وا����س���ن���ط���ن،  م���ن  امل���دع���وم���ة 
للمرة الأوىل، بهدف بحث م�ستقبل 
مناطق الدارة الذاتية، وفق ما اأفاد 
ل��وك��ال��ة فران�س  امل��ج��ل�����س  ق��ي��ادي يف 

بر�س.
وقال الرئي�س امل�سرتك ملجل�س �سوريا 
لفران�س  درار  ريا�س  الدميقراطية 
بر�س “يزور وفد من جمل�س �سوريا 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة دم�����س��ق ب���ن���اء على 
ال�����س��وري��ة يف زيارة  ط��ل��ب احل��ك��وم��ة 
“نعمل  ر�سمية هي الأوىل” م�سيفاً 
للو�سول اىل احلل بخ�سو�س �سمال 

�سوريا«.
�سروط  اأي  ل��دي��ن��ا  “لي�س  واأ����س���اف 
تكون  اأن  ونتمنى  للتفاو�س  م�سبقة 
املحادثات ايجابية ملناق�سة الو�سع يف 

�سمال �سوريا بالكامل«.
�سيا�سية  ق����ي����ادات  ال����وف����د  وي�������س���م 
اأحمد،  ال���ه���ام  ب��رئ��ا���س��ة  وع�����س��ك��ري��ة 
�سوريا  ملجل�س  امل�����س��رتك��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 

الدميقراطية.
مل�سووؤلني  الأوىل  الزيارة  هذه  وتعد 
الدارة  م��ن��اط��ق  م���ن  اك�����راد وع�����رب 
ال���ذات���ي���ة اىل دم�������س���ق، ب��ع��د اع���الن 
انه  الأ���س��د  ب�سار  ال�����س��وري  الرئي�س 
م�ساحات  ع��ل��ى  ق��وات��ه  �سيطرة  ب��ع��د 
�سوريا  باتت قوات  البالد،  وا�سعة يف 
الوحيدة  “امل�سكلة  الدميوقراطية 

املتبقية” اأمامه.
للتعامل معها  وحت��دث عن خيارين 
“الأول اأننا بداأنا الآن بفتح الأبواب 
مل  “اإذا  واأ�ساف  املفاو�سات”.  اأم��ام 
يحدث ذلك، �سنلجاأ اإىل حترير تلك 

املناطق بالقوة.. بوجود الأمريكيني 
اأو بعدم وجودهم«.

واثر ذلك، اأعلن الأكراد ا�ستعدادهم 
دون  م���ن  “حمادثات  يف  ل��ل��دخ��ول 

�سروط” مع النظام.
وت�سيطر قوات �سوريا الدميوقراطية 
التي تعد الوحدات الكردية عمودها 
اأمريكي،  ب��دع��م  وحت��ظ��ى  ال��ف��ق��ري 
على 28 يف املئة من م�ساحة البالد، 
م�سيطرة  ق��وى  ث��اين  ب��ذل��ك  لتكون 

على الأر�س بعد اجلي�س ال�سوري.
واأث���ب���ت���ت ه����ذه ال����ق����وات ف��اع��ل��ي��ة يف 
ال�سنوات  خالل  داع�س  تنظيم  قتال 
الأخ���������رية وت���خ���و����س ح���ال���ي���اً اآخ����ر 
معاركها �سده يف اآخر جيب يتح�سن 

فيه يف حمافظة دير الزور )�سرق(.
�سوريا  الأك������راد يف  ن��ف��وذ  وت�����س��اع��د 
تدريجا  النظام  ق��وات  ان�سحاب  م��ع 
العام  يف  ���س��ي��ط��رت��ه��ا  م���ن���اط���ق  م����ن 
الإدارة  لح���ق���اً  ل��ي��ع��ل��ن��وا   ،2012
ال��ذات��ي��ة ث��م ال��ن��ظ��ام ال���ف���درايل قبل 

)غرب  اأفا”  “روج  يف  ع��ام��ني  ن��ح��و 
الذاتية  كرد�ستان(. ومل تدع الدارة 
حمادثات  اي  يف  للم�ساركة  الكردية 
م�ستقبل  ب�ساأن  دولية  مفاو�سات  اأو 

�سوريا.
اىل ذلك، اأقّر رئي�س هيئة التفاو�س 
ال�سورية ن�سر احلريري ب”خ�سارات 
املعار�سة  تكبدتها  مهمة”  ع�سكرية 
اأن��ه �سدد  اإل  على الر���س يف �سوريا، 
احلرب”،  ت��خ�����س��ر  “مل  ان���ه���ا  ع��ل��ى 
ال�سيا�سي  امل�����س��ار  تفعيل  اىل  داع��ي��ا 
للتو�سل اىل حل للنزاع امل�ستمر منذ 

.2011
واأكد احلريري يف مقابلة مع وكالة 
فران�س بر�س يف الريا�س، ان املجتمع 
الدويل فّو�س هذا احلل اىل رو�سيا، 
ح�سول  وا���س��ت��ب��ع��د  ال��ن��ظ��ام.  حليفة 
معركة يف حمافظة اإدلب، لنها “لن 
تكون �سهلة”، معول على “�سمانة” 
املعركة  ه���ذه  دون  ل��ل��ح��وؤول  ت��رك��ي��ة 

التي ي�سعى اليها النظام وحلفاوؤه.

خ�سارات  “ع�سكريا،  احلريري  وقال 
لأن  مهمة”،  خ�سارات  هي  املعار�سة 
الدعم  وق�����ف  مت  دويل  “باإجماع 
الع�سكري وغري الع�سكري عن قوى 
الدعم  وامل���ع���ار����س���ة، وح��ت��ى  ال���ث���ورة 
كبري..  ح���د  اىل  ت��وق��ف  ال�����س��ي��ا���س��ي 
باملقابل، مت تفوي�س رو�سيا التدخل 

بال�سكل الذي تريد«.
ك���ان هذا  اذا  ع��م��ا  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
احلرب،  خ�سرت  املعار�سة  ان  يعني 

قال “ل اأبداً«.
كثريا  ت��راج��ع��ت  “املعار�سة  وت���اب���ع 
امل�سار  اأم����ام����ن����ا  وب����ق����ي  ع�������س���ك���ري���ا، 
ال�سيا�سي الذي يتم فيه تطبيق بيان 
اللذين   ”2254 وال���ق���رار  جنيف 
ي��ن�����س��ان ع��ل��ى م��رح��ل��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة يف 
حكومة  ت�سكيل  خاللها  يتم  �سوريا 
ت���������س����م مم����ث����ل����ني ع������ن احل����ك����وم����ة 

واملعار�سة، واإجراء انتخابات.
وت����ق����دم����ت امل����ع����ار�����س����ة ق���ب���ل اأي������ام 
اللجنة  لع�سوية  مر�سحيها  باأ�سماء 

املبعوث  ت�سكيلها  املوكل  الد�ستورية 
���س��ت��اف��ان دي  ����س���وري���ا  ال������دويل اىل 
مل��ق��ررات موؤمتر  م��ي�����س��ت��ورا، ت��ن��ف��ي��ذاً 
�سوت�سي الذي نظمته رو�سيا يف يناير 

و�سم ممثلني عن اأطراف �سوريني.
“م�سار  اأن  اىل  احل����ري����ري  ول���ف���ت 
ج��ن��ي��ف م���ت���وق���ف م���ن���ذ اأ����س���ه���ر عدة 
ي��رث��ى له  امل��ت��ح��دة يف و���س��ع  والأمم 
مثلنا، ول ت�ستطيع اأن تغري �سيئاً يف 

غياب الإرادة الدولية«.
املا�سية  ال�����س��ن��وات  خ����الل  وع���ق���دت 
المم  برعاية  عدة  تفاو�س  جل�سات 
امل��ت��ح��دة يف ج��ن��ي��ف ���س��م��ت ممثلني 
تخرج  مل  واملعار�سة،  احلكومة  عن 
رو�سيا  ت��رع��ى  امل��ق��اب��ل،  يف  بنتيجة. 
للمعار�سة  ال��داع��م��ة  ت��رك��ي��ا  وم��ع��ه��ا 
اجتماعات  النظام،  حليفة  واي���ران، 
على  اتفاقات  اىل  تو�سلت  ا�ستانا  يف 
خف�س التوتر يف مناطق ع��دة. لكن 
العمليات الع�سكرية مب�ساندة رو�سية 
واي��ران��ي��ة والت��ف��اق��ات ع��ل��ى الر�س 

ح�سلت على ح�ساب ف�سائل املعار�سة 
يقت�سر  وب��ات  وج��وده��ا  تقل�س  التي 
�سمال غرب  ادل��ب يف  على حمافظة 

البالد.
لي�س على  “رهاننا  احل��ري��ري  وق��ال 
ال��ن��ظ��ام ره��ان��ن��ا ع��ل��ى ال���دول���ة التي 
تدعم النظام رغم اأنها ل تزال تقاتل 
معه..  اجلرائم  وترتكب  جانبه  اىل 
ُف��و���س��ت دول���ي���اً وكونها  ل��ك��ن ك��ون��ه��ا 
الالعب الأك��رب اليوم يف �سوريا، مع 
ان�����س��ح��اب م��ع��ظ��م ال�����دول م���ن امللف 
ال�سوري، نحن م�ستمرون يف العملية 
ال�سيا�سية وفق املرجعيات الدولية«.

ا�ستبعد احلريري  اأخ��رى،  من جهة 
اإدلب،  على  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات  هجوما 
تكون  “لن  فيها  املعركة  ان  معتربا 

�سهلة«.
وكان يتحدث قبل ت�سريحات ال�سد 
اخلمي�س التي اعلن فيها ان الهدف 

املقبل لقوات النظام هو اإدلب.
“ل �سك ل��دي باأن  وق���ال احل��ري��ري 

ل����دى ال��ن��ظ��ام واي������ران رغ��ب��ة قوية 
بفتح معركة ع�سكرية يف ادلب، لكن 
اأعتقد اأن هذا المر لن يكون متاحاً 

لهما«.
الج���������راءات  ك����ل  “نتبع  واأ������س�����اف 
فيها  وامل����دن����ي����ني  ادل��������ب  حل���م���اي���ة 
�سامنة  ك��دول��ة  تركيا  م��ع  بالتعاون 
م��ن اأج��ل جتنيب ادل��ب ه��ذا امل�سري 
“نقا�سات”  اىل  م�سريا  الع�سكري”، 
كونها  “رو�سيا  م��ع  ت��رك��ي��ا  جت��ري��ه��ا 

الالعب الكرب يف امللف ال�سوري«.
وتعترب تركيا ورو�سيا وايران الدول 
الت�سعيد  خف�س  لت��ف��اق  ال�سامنة 
ت�سيطر  ال���ت���ي  ادل�����ب  حم��اف��ظ��ة  يف 
وف�سائل  ال�سام  حترير  هيئة  عليها 

معار�سة.
و�سكلت اإدلب املحاذية لرتكيا خالل 
لع�سرات  الأخ����رية وج��ه��ة  ال�����س��ن��وات 
الآلف من املقاتلني واملدنيني الذين 
مت اجالوؤهم من مناطق عدة كانت 
املعار�سة  ال��ف�����س��ائ��ل  ���س��ي��ط��رة  حت��ت 

والغوطة  ح���ل���ب  م���دي���ن���ة  اأب�����رزه�����ا 
ال�سرقية قرب دم�سق.

وحت��دث احل��ري��ري عن عوامل عدة 
حتول دون �سن هجوم ع�سكري على 
لن  “املعركة  اأن  ب��ي��ن��ه��ا  امل��ح��اف��ظ��ة، 
تكون �سهلة، مع وجود ع�سرات اآلف 
املقاتلني من اهايل املنطقة اأو الذين 
فر�ست  م��ن��اط��ق  م��ن  تهجريهم  مت 

عليها الت�سويات«.
وح���ذرت منظمات دول��ي��ة م��ن كارثة 
ان�سانية يف حال �سن هجوم ع�سكري 
ع��ل��ى ادل���ب ال��ت��ي ت����وؤوي وف���ق الأمم 
املتحدة 2،5 مليون �سخ�س، ن�سفهم 

من النازحني.
الت�سعيد،  خف�س  لت��ف��اق  وت��ن��ف��ي��ذاً 
املراقبة  نقاط  تركيا ع�سرات  ن�سرت 
خالل الأ�سهر الأخ��رية يف حمافظة 
ادلب، ما يجعل وفق احلريري “من 
ال�سعب على النظام وايران ورو�سيا 
ان�سحبت  اذا  ال  عملية  ب���اأي  القيام 
تن�سحب  مل  واذا  ال��رتك��ي��ة.  ال��ق��وات 
ورمبا  اقليمية  بحرب  ذل��ك  �سينبئ 

عاملية«.
لن  التهجري”  “خيار  اأن  وراأى 
رو�سيا  اأرادت  اإذا  “اإل  ممكناً  ي��ك��ون 
����س���وري���ا وه���ذا  ت��ه��ج��ره��م خ�����ارج  اأن 
ي�سع  اأن  ����س���اأن���ه  وم����ن  م�����س��ت��ح��ي��ل، 
امل��ق��ات��ل��ني ام���ام م��ع��ادل��ة واح����دة هي 

القتال حتى النهاية«.
حرب  اىل  ذل���ك  “�سيوؤدي  وا����س���اف 
من  لي�س  الأم����د،  طويلة  ا���س��ت��ن��زاف 
يح�سمها،  اأن  ط����رف  لأي  ال�����س��ه��ل 
امل�ستوى  وقد توؤدي اىل كوارث على 
املدين وبالتايل �ستعيق الو�سول اىل 

حل ال�سيا�سي«.
اأعتقد  “لذلك  ال��ق��ول  اىل  وخل�س 
اأخرى  ادلب لها ح�سابات  اأن معركة 

خمتلفة«.

ن�صر احلريري يدعو اإىل تفعيل امل�صار ال�صيا�صي يف �صوريا

وفد من "ق�ضد" يف دم�ضق لبحث م�ضتقبل االإدارة الذاتية 

بيونغ يانغ ت�ضّلم وا�ضنطن رفات جنود امريكيني  

•• لندن-اأ ف ب:

ام�س  نتائجه  ن�سرت  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  ك�سف 
للمرة الأوىل ان غالبية من الربيطانيني توؤيد 
النهائية  النتيجة  حول  جديد  ا�ستفتاء  اج��راء 
ل��ل��م��ف��او���س��ات ح���ول ب��ري��ك�����س��ت، ب��ي��ن��م��ا رف�ست 
اجلديدة  لندن  مقرتحات  الوروبية  املفو�سية 
امل�ستقبل.وك�سف  يف  ج��م��رك��ي  ت���ع���اون  ح����ول 
“يوغوف”  م��ع��ه��د  اج����راه  ال����ذي  ال���س��ت��ط��الع 
ل�سحيفة “ذي تاميز” و�سمل 1653 �سخ�سا 

يرون  الربيطانيني  م��ن  باملئة   42 ح��واىل  ان 
بعد  جديد  ا�ستفتاء  تنظيم  ال�سروري  من  انه 
امل��ف��او���س��ات، م��ق��اب��ل 40 ب��امل��ئ��ة ل ي��رغ��ب��ون يف 

ذلك.
وك���ان���ت ف���ك���رة ت��ن��ظ��ي��م ا���س��ت��ف��ت��اء ج���دي���د التي 
فوت”  “بيبل  م��ن��ظ��م��ة  خ�����س��و���س��ا  ت��دع��م��ه��ا 
الدعم  م����ع  الخ�������رية  ال����س���اب���ي���ع  يف  ت���ق���دم���ت 
جا�سنت  ال�سابقة  التعليم  وزي��رة  قدمته  ال��ذي 
اندبندنت”  “ذي  �سحيفة  غرينينغ.واطلقت 
الف  مئتي  اك��رث من  الرب��ع��اء عري�سة جمعت 

هذا  اجل��م��ع��ة.وي��اأت��ي  ام�����س  �سباح  حتى  توقيع 
املفاو�سني  ك��ب��ري  رف�������س  ب��ي��ن��م��ا  ال���س��ت��ط��الع 
الوروب���ي���ني م��ي�����س��ال ب��ارن��ي��ي��ه اخل��م��ي�����س خطة 
التي  م��اي  ترييزا  الربيطانية  ال���وزراء  رئي�سة 
تهدف اىل الإبقاء على عالقات جتارية وثيقة 
29 مار�س  امل��ق��رر يف  بعد بريك�ست  ال��ق��ارة  م��ع 
2019، عرب اقامة نظام جديد ملراقبة ال�سلع 
ميكن لربيطانيا ان توؤمن عربه مراقبة وجمع 
الحتاد  م��ع  ح��دوده��ا  على  اجلمركية  الر�سوم 

الأوروبي.

قا�س اأمريكي ينظر يف خمالفات 
مبهلة مل �ضمل املهاجرين

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

يعقد قا�س اأمريكي جل�سة ا�ستماع للنظر فيما اذا كانت اإدارة الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب خالفت اأوامر املحكمة بالن�سبة للمهلة النهائية التي انتهت ب�ساأن 
املتحدة  الوليات  دخولهم  عند  تفريقهم  بعد  عائالتهم،  مع  اطفال  �سمل  مل 

ب�سكل غري قانوين عند احلدود مع املك�سيك.
العائالت  مئات  �سمل  مل  يتم  مل  ان��ه  اخلمي�س  المريكية  احلكومة  واعلنت 
جميع  �سمل  بلم  ام��ر  �سابرو  دان��ا  ال��ف��درايل  القا�سي  تفريقها.وكان  مت  التي 
عائالت املهاجرين بحلول ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء )22،00 ت غ( اخلمي�س يف 

ب�ساأن  دوليا  غ�سبا  اث��ارت  التي  الق�سية 
الت�سامح”  ب”عدم  ت���رام���ب  ���س��ي��ا���س��ة 
القانونيني.وقال  غ��ري  املهاجرين  م��ع 
مل  مت  انه  الق�سية  ملف  يف  م�سوؤولون 
اخلم�س  عمر  يف  طفال   1442 �سمل 

�سنوات واكرث مع عائالتهم.
ومت الإفراج كذلك عن 378 طفال يف 
امللف  بح�سب  منا�سبة”،  “ظروف  ظل 
الذي ا�ساف ان اكرث من 700 طفل ل 

يزالون حمتجزين.
باملهلة  التزمت  انها  احلكومة  واك���دت 
الطفال  عائالت  ان  وقالت  النهائية. 
لعدم  ����س���واء  م��وؤه��ل��ني،  غ���ري  ال700 

لأحد  لأن  او  العائلية  �سالتهم  ت��اأك��ي��د 
ذويهم �سجل اجرامي اأو يعاين من مر�س معد اأو مل يتم العثور عليه.

اعتقال  عملية  ب���داأت  عندما  مايو  يف  للجدل  امل��ث��رية  الف�سل  عمليات  وب���داأت 
جماعي للمهاجرين الذين يدخلون ب�سكل غري قانوين واخذ اطفالهم منهم 

ونقلهم اىل مراكز اعتقال اأو ماآو خا�سة.
واخلمي�س ذكر احتاد احلريات املدنية المريكي الذي رفع الق�سية للم �سمل 

العائالت، ان احلكومة تتالعب بالأرقام خللق انطباع خاطئ.
وقال يل غيلرنت نائب مدير م�سروع حقوق املهاجرين يف الحتاد يف بيان “لقد 
خ�سر هوؤلء الباء والطفال وقتا ثمينا معا ل ميكن تعوي�سه. نحن م�سرورون 
للغاية للعائالت التي مت مل �سملها اخريا، ولكن العديد من العائالت ل تزال 

منف�سلة«.
واأ�ساف اأن “اإدارة ترامب حتاول جتاهلهم من خالل النتقاء من جانب واحد 
�سمل  و�سنوا�سل حما�سبة احلكومة ومل  ال�سمل.  لإع��ادة مل  موؤهل  من منهم 
جل�سة  دييغو،  �سان  يف  ومقره  القا�سي  يعقد  اأن  املقرر  وم��ن  العائالت«.  ه��ذه 

ال�ستماع ال�ساعة 1،30 م�ساء ام�س اجلمعة.
تاأكد له ان احلكومة مل تنفذ امر املحكمة، فرمبا يطلب من احتاد  ويف حال 

احلريات املدنية المريكية التو�سية بعقوبات.
من  ا�سرع  ب�سكل  العملية  حتريك  يف  ت�ساعد  حلول  “�سنقرتح  غيلرنت  وق��ال 

الن«.

كوريا اجلنوبية تعرت�س مقاتلة �ضينية 
•• �سول-رويرتز:

ع�سكرية  ملقاتالت  ال��ف��وري  ب��الإق��الع  اأم��رت  اإنها  ام�س  اجلنوبية  كوريا  قالت 
لعرتا�س طائرة ع�سكرية �سينية دخلت منطقة الدفاع اجلوي للبالد.

وقالت هيئة الأركان امل�سرتكة الكورية اجلنوبية يف بيان اإن الطائرة ال�سينية 
اأم�ست اأكرث من اأربع �ساعات يف منطقة حتديد الهوية للدفاع اجلوي الكوري 
ت�سيطر  التي  املنطقة  بالقرب من �سخرة مغمورة يف  اأن حلقت  بعد  اجلنوبي 
عليها �سول وتطالب بها بكني.واأ�سافت هيئة الأركان اأن القوات اجلوية لكوريا 
اجلنوبية اأر�سلت اأكرث من مقاتلة لتتبع املقاتلة ال�سينية وتوجيه التحذيرات 
للمغادرة.ومل يرد اأي تعليق من ال�سني.ومناطق حتديد الهوية للدفاع اجلوي 
لي�ست اتفاقات ملزمة قانونا مبوجب معاهدات دولية لكن �سول مددت املنطقة 

اخلا�سة بها يف 2013 لتتداخل جزئيا مع منطقة اأعلنتها ال�سني موؤخرا.

غالبية الربيطانيني توؤيد ا�ضتفتاء جديد لـ "بريك�ضت"   

 •• بغداد-رويرتز:

اآي��ة اهلل علي ال�سي�ستاين يف  امل��رج��ع الأع��ل��ى  دع��ا 
اأق��رب وقت  “يف  خطبة ام�س اإىل ت�سكيل حكومة 
الف�ساد  مل��واج��ه��ة  �سحيحة”  اأ���س�����س  ع��ل��ى  مم��ك��ن 

و�سوء اخلدمات الأ�سا�سية.
األقاها ممثل  التي  ال�سي�ستاين يف اخلطبة،  ودعا 
ال���وزراء  رئي�س  حكومة  ك��رب��الء،  مدينة  يف  عنه 
حيدر العبادي املنتهية وليتها اإىل تلبية مطالب 
اخلدمات  وحت�����س��ني  وظ��ائ��ف  ب��ت��وف��ري  املحتجني 

الأ�سا�سية.

يف  احل���ال���ي���ة  احل���ك���وم���ة  جت���د  اأن  “يجب  وق�����ال 
حت��ق��ي��ق م��ا مي��ك��ن حتقيقه ب�����س��ورة ع��اج��ل��ة من 
معاناتهم  من  بذلك  وتخفف  املواطنني  مطالب 
و�سقائهم«.ويت�ساعد الغ�سب يف وقت يحاول فيه 
ال�سيا�سيون ت�سكيل حكومة بعد النتخابات التي 
تزوير  و�سابتها مزاعم  اأي��ار  مايو   12 يوم  جرت 

اأدت اإىل اإعادة فرز الأ�سوات.
مدن  يف  ال�سهر  ه��ذا  اح��ت��ج��اج��ات  الآلف  ون��ظ��م 
ال��ت��ي عانت  ال�����س��ي��ع��ي��ة،  الأغ��ل��ب��ي��ة  اجل���ن���وب ذات 
ب�سبب  الغ�سب  عن  تعبريا  الإهمال،  من  طويال 

�سوء اخلدمات احلكومية.

امل��ط��ال��ب من  نف�س  ب�سبب  اح��ت��ج��اج��ات  وح��دث��ت 
النت�سار  وا���س��ع��ة  امل���رة  ه��ذه  ال��ت��وت��رات  لكن  قبل 
الوزراء  رئي�س  �سيا�سية.وي�سعى  ح�سا�سية  ولها 
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ل��ل��ف��وز ب��ف��رتة ث��ان��ي��ة يف املن�سب 
مزاعم  لحقتها  التي  الربملانية  النتخابات  بعد 
ف�ساد.وقال ال�سي�ستاين اإن رئي�س احلكومة املقبلة 
ملحاربة  وال�����س��ج��اع��ة  ب��ال��ق��وة  يتحلى  اأن  ينبغي 

الف�ساد يف احلكومة.
)رئي�س  عليه  “يجب  اجلمعة  خطبة  يف  واأ�ساف 
اأن ي�سن حربا ل ه��وادة فيها  احلكومة اجلديد( 

على الفا�سدين وُحماتهم«.

اإرجاء ق�ضية ف�ضاد لزوما اإىل 30 نوفمرب 
•• جوهان�سربج-رويرتز:

مثل رئي�س جنوب اأفريقيا ال�سابق جاكوب زوما اأمام حمكمة بيرتماريتزبرج العليا ام�س بعد توجيه 
اتهامات ف�ساد تت�سل ب�سفقة اأ�سلحة قيمتها 2.5 مليار دولر يف نهاية الت�سعينيات، لكن القا�سي قرر 

اأرجاأ نظر الق�سية حتى يوم 30 نوفمرب ت�سرين الثاين.
ويواجه زوما، الذي ظهر يف املحكمة ببذلة داكنة وربطة عنق حمراء، 16 اتهاما بالحتيال والبتزاز 
انتهاء  امل�سلحة بعد  اأوروبية لتحديث القوات  وغ�سل الأم��وال تت�سل ب�سفقة �سراء معدات ع�سكرية 
حقبة الف�سل العن�سري عام 1994.وينفي زوما الذي عزله احلزب احلاكم يف فرباير �سباط ارتكاب 

اأي خمالفات.
الدفاع بتقدمي طلب لوقف نظر جميع  ال�سماح لفريق  القا�سي  وطلب حماميه مايك هيلينز من 
اإتاحة وقت كاف للدفاع لإعداد هذا الطلب،  اإنه يجب  التهم.وقال القا�سي جمابولي�سني مادوندو 

و�سرتد عليه الدولة يف الثالثني من نوفمرب ت�سرين الثاين.

ال�ضي�ضتاين يدعو لت�ضريع ت�ضكيل احلكومة العراقية 
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•• �سان فران�سي�سكو-اأ ف ب:

اأ�سهم في�سبوك اكرب �سبكة للتوا�سل الجتماعي يف العامل يف  اأ�سعار  تراجعت 
يف  البور�سة،  يف  ر�سملتها  من  دولر  مليار   119 خ�سارتها  ادى  ما  نيويورك 

�سابقة يف وول �سرتيت.
ومنذ بدء املبادلت الأوىل يف وول �سرتيت �سجل �سعر �سهم في�سبوك تراجعا، 

وتوا�سل هذا الجتاه طوال نهار ام�س الأول اخلمي�س.
وانتهت اجلل�سة على �سعر 176،26 دولرا لل�سهم الواحد اي برتاجع ن�سبته 

19 باملئة، ما يخف�س قيمة ر�سملتها ال�سوقية اىل 510،2 مليارات دولر.
وهذه اكرب خ�سارة يف قيمة جمموعة ت�سجل يف جل�سة واحدة يف نيويورك. وقد 
ادت اىل انخفا�س موؤ�سر نا�سداك الذي ي�سمل عددا من �سركات التكنولوجيا 

الذي خ�سر 1،01 باملئة من قيمته.
وبعد انخفا�س حاد كان الكرب خالل جل�سة واحدة منذ دخول في�سبوك اىل 
البور�سة، ارتفعت ا�سعار ال�سهم قليال يف املبادلت اللكرتونية. وما زاد من 

حدة الرتاجع ان ا�سعار ا�سهم ال�سبكة كانت مرتفعة جدا يف املبادلت، لذلك 
ميكن ان تكون تاأثرت بعمليات ل�سحب الرباح.

وكانت في�سبوك تبدو يف موقع قوة حتى الأربعاء اذ ان امل�ستثمرين مل يكونوا 
على علم على ما يبدو باملخاوف املرتبطة بف�سيحة املعطيات ال�سخ�سية التي 
مت ت�سريبها اىل ال�سركة الربيطانية “كامربيدج اناليتيكا” وكل التحقيقات 
على  ع��ام��ا   15 املقبل مب���رور  ال��ع��ام  ال��ت��ي حتتفل  في�سبوك  اجل��اري��ة.وك��ان��ت 
تاأ�سي�سها فاجاأت ال�سواق بن�سرها الربعاء رقم اعمال كبريا لكنه جاء اقل من 
التوقعات -مع انه ارتفع بن�سبة 42 باملئة ليبلغ 13،2 مليار دولر - وحديثها 
عن توقعات قامتة لبقية العام.كما جاء عدد م�ستخدميها اقل من التوقعات 

وبلغ 2،23 مليار.
مل�ساألة  ج��دي��دة  معاجلة  ع��ن  جزئيا  جن��م  التباطوؤ  ه��ذا  ان  في�سبوك  وق��ال��ت 
التي  اناليتيكا  كامربيدج  ف�سيحة  حم��ور   -- والمنية  ال�سخ�سية  املعطيات 
ك�سفت يف منت�سف مار�س. لكن جمموعة مارك زاكربرغ تعرف اي�سا بحدود 

منو العالنات التي توؤمن كل عائداته تقريبا.

مفاجاأة ت�صمنت تخفي�صات وق�صائم م�صرتيات واإقامات فندقية 

ا�ضتقبال الّزوار من ال�ضعودية مبفاجاآت قّيمة ومميزة
 من مو�ضم �ضيف اأبوظبي عند و�ضولهم مطار اأبوظبي الدويل

في�ضبوك تخ�ضر 119 مليار دوالر من ر�ضملتها يف البور�ضة 

•• عوا�سم-اأ ف ب:

رغم ان الرئي�س المريكي دونالد ترامب اعلن ان الحتاد 
للغاز  ج���دا  ك��ب��ريا  م�����س��ت��وردا  ق��ري��ب��ا  �سي�سبح  الأوروب�������ي 
اعربوا  الطاقة  حمللي  بع�س  ان  اإل  الأمريكي،  الطبيعي 

عن ت�سككهم يف ذلك.
رئي�س  م��ع  اجتماع  عقب  ت��رام��ب  اعلن  املا�سي  والأرب��ع��اء 
املفو�سية الأوروبية جان-كلود يونكر، ان الحتاد الأوروبي 
الغاز  لتعزيز جت��ارة  اتفاق  اىل  تو�سال  املتحدة  والوليات 
اخلالف  ح��ل  اط���ار  يف  ال�سويا  وح��ب��وب  امل�����س��ال  الطبيعي 

التجاري املت�ساعد.
اإل ان ت�سدير الغاز الطبيعي امل�سال مكلف جدا ويرجح ان 
ل ي�سكل جزءا كبريا من م�سادر الطاقة الوروبية قريبا، 

بح�سب ما �سرح خرباء اخلمي�س.
لدرا�سات  اوك�سفورد  الباحث يف معهد  برو�س  وقال تريي 
م�سريا  “ما يهم امل�ستهلك الوروبي هو ال�سعر”،  الطاقة 

اىل ال�سعر الباهظ للغاز المريكي امل�سال.
“يتم حتديد  الطاقة فيها  ا�سواق  اوروب��ا  ان ح��ررت  وبعد 
ال�����س��ع��ر ب���ني امل�����س��رتي��ن وال��ب��اع��ة ع��ن��د ع��ق��د ال�����س��ف��ق��ة يف 

هولندا«.
وعلى خالف النفط الذي هو على �سكل �سائل، فاإنه يتعني 
ت�سييل الغاز الطبيعي اول يف م�سنع يف الوليات املتحدة 
ق��ب��ل �سحنه وب��ع��د ذل���ك حت��وي��ل��ه م���رة اخ���رى اىل غ���از يف 
اوروبا يف م�سنع اخر. ومقارنة بذلك فاإن الغاز الطبيعي 
التقليدي ميكن ان يتم ار�ساله اىل دول الحتاد الوروبي 

بوا�سطة انبوب غاز.
وقال مات �سميث املحلل يف معهد كليرب داتا “ل اعرف كيف 
�ستتمكن الوليات املتحدة من دفع الزبائن الوروبيني اىل 

�سراء الغاز الطبيعي المريكي امل�سال العلى �سعرا«.
وواف��ق��ه ال����راأي م�����س��وؤول ب���ارز يف الحت���اد الأوروب�����ي حيث 
الحت���اد  اق��ت�����س��اد  ي�سبه  اق��ت�����س��اد  اىل  ن��ت��ح��ول  “لن  ق���ال 
من  مزيد  على  باحل�سول  ياأمر  ك��ان  ال��ذي  ال�سوفياتي” 

ال��واردات. وا�ساف “الحتاد الوروب��ي يريد زيادة وارداته 
.. لكن الن�س ل يقول ان على الحت��اد الوروب��ي اللتزام 

بزيادة الواردات. انه لي�س اعالن نوايا«.
ي��اأت��ي اله��ت��م��ام ب�����س��ادرات ال��غ��از الطبيعي الأم��ريك��ي مع 
ا�ستمرار قوة ام��دادات هذا الغاز و�سط طفرة امريكية يف 
النفط والغاز ال�سخري رفعت مكانة الوليات املتحدة يف 

عامل النفط والغاز.
اربعة  الم��ريك��ي  امل�سال  الطبيعي  ال��غ��از  ���س��ادرات  وزادت 
كبار  من  املتحدة  الوليات  وا�سبحت   2017 يف  ا�سعاف 

م�سدري الغاز الطبيعي لول مرة منذ 60 عاما.
����س���اأن زي�����ادة ال�������س���ادرات خ��ف�����س ال��ع��ج��ز التجاري  وم����ن 

الأمريكي، وهو المر الذي يركز عليه ترامب.
الأوروب�����ي يريد  “الحتاد  ان  امل�����س��رتك  الت��ف��اق  وج���اء يف 
الوليات  م��ن  امل�سال  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  امل��زي��د  ا�سترياد 

املتحدة لتنويع امداداته من الطاقة«.
وقال يونكر ان الحتاد الأوروبي م�ستعد لال�ستثمار يف بناء 

بنية حتتية ا�سافية للغاز الطبيعي امل�سال.
امل�سالة،  لي�ست هي  ان هذه  اىل  ا�سار  برو�س  املحلل  ان  اإل 
اإذ اأن مرافق ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال احلالية تعمل 

الن بن�سبة تقرتب من %26 من قدرتها احلقيقية.
ارتفعت  ف��رتة حيث  الوروب��ي��ة منذ  ال��غ��از  واردات  وت���زداد 
بن�سبة 4،3 باملئة يف 2017 لت�سل اىل 467 مليار مرت 
اىل  لي�سل   5،5% بن�سبة  الن��ت��اج  انخفا�س  م��ع  مكعب 

118 مليار مرت مكعب.
الغاز  م��ن  ام��دادات��ه  تنويع  اىل  الوروب����ي  الحت���اد  و�سعى 
ثلث  نحو  حاليا  �سادراتها  ت�سكل  التي  رو�سيا  ع��ن  بعيدا 

واردات الحتاد من الغاز.
ا�سترياد  يف  اوروب����ا  ب���داأت  ال�سرتاتيجية  ه��ذه  اط���ار  ويف 
ي�سكل  امل�سال  الطبيعي  الغاز  ولكن  اذرب��ي��ج��ان.  من  الغاز 
كذلك م�سدرا واعدا لزيادة الم��دادات �سواء من قطر او 

موزمبيق او ا�سرتاليا او الوليات املتحدة.
وك����رر ت���رام���ب ان ال���غ���از الم���ريك���ي ه���و اح���د ح��ل��ول �سد 

اح��ت��ي��اج��ات اوروب�����ا، وان��ت��ق��د م�����س��روع خ��ط ان��اب��ي��ب “نورد 
من  ال��غ��از  �سحنات  ي�ساعف  ان  ميكن  ال���ذي  �سرتمي2” 

رو�سيا اىل املانيا.
وح��ت��ى الن ك��ان��ت معظم ����س���ادرات ال��غ��از الم��ريك��ي اىل 
اكرث  ت�سدير  مت   2017 ويف  الالتينية.  وام��ريك��ا  ا�سيا 
من %50 من الغاز المريكي امل�سال اىل ثالث دول هي 

املك�سيك وكوريا اجلنوبية وال�سني.
الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  المريكية  ال�����س��ادرات  “زيادة  ان  اإل 
امل�سال بداأت للتو” بح�سب “ا�س اند بي غلوبال بالت�س” 
هذا  من  املتحدة  الوليات  �سادرات  تزيد  ان  توقعت  التي 
2020 ب��ع��د ب��ن��اء م�سانع  ال��غ��از ارب��ع��ة ا���س��ع��اف ب��ح��ل��ول 

جديدة لت�سييل الغاز.
وقالت ال�سركة ان منتجي الغاز الطبيعي الأمريكي امل�سال 
وهو  الطبيعي  ال��غ��از  ا�ستخراج  يف  فعالية  اك��رث  ا�سبحوا 
عامل اخر “يرجح ان يزيد تناف�سية الغاز الطبيعي امل�سال 

الأمريكي«.

م�صوؤول اأوروبي بارز: لن نتحول اىل اقت�صاد ي�صبه الحتاد ال�صوفياتي

ت�ضكيك يف حتول االحتاد االأوروبي الأكرب م�ضتور للغاز االأمريكي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

التي  ال�سعودية  العربية  اجلوية  للخطوط   570 رق��م  الرحلة  رك��اب  ا�سُتقبل 
و���س��ل��ت اإىل اأب��وظ��ب��ي ب��ت��اري��خ 25 ي��ول��ي��و اجل����اري ب��ح��ف��اوة ك��ب��رية، ح��ي��ث كان 
اأبوظبي  �سيف  “مو�سم  من  املقدمة  املتميزة  املفاجاآت  من  الكثري  بانتظارهم 
2018” عند ا�ستالمهم لأمتعتهم والتي وجدوا عليها مل�سقات تذكر اجلوائز 

التي فاز بها كل زائر.

وت�سمنت اجلوائز؛ ق�سائم ع�ساء يف فندق ق�سر الإم��ارات، واإقامات فندقية يف 
عدد من املن�ساآت الفندقية واملنتجعات الرائدة يف اأبوظبي، بالإ�سافة اإىل ق�سائم 
تخفي�سات على امل�سرتيات واملاأكولت وامل�سروبات يف عدد من املطاعم املختارة يف 

جميع اأرجاء العا�سمة. 
وتعد اململكة العربية ال�سعودية من اأهم الأ�سواق الرئي�سية الإقليمية لأبوظبي 
وهو ما ميكن مالحظته يف النمو امل�ستمر لأع��داد ال�سياح وال��زوار من اململكة.  
وا�ستمراراً جلهود دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف تر�سيخ مكانة الإمارة 

كوجهة �سياحية مف�سلة ومميزة لدى الزوار من اململكة العربية ال�سعودية، مبا 
تقدمه لهم من قائمة كبرية ومتنوعة من مواقع اجلذب ال�سياحي والرتفيهي 
والثقايف التي تنا�سب جميع الأعمار.وتنظم دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
“مو�سم �سيف اأبوظبي 2018” بهدف تقدمي املزيد من اخليارات الرتفيهية 
اجلاذبة لكل من قاطني وزوار الإم��ارة من داخل وخارج الدولة الذين اختاروا 
ق�ساء عطلتهم ال�سيفية يف اأبوظبي. وت�ستمر فعاليات “مو�سم �سيف اأبوظبي” 
اأرجاء  خمتلف  يف  واأن�سطة  متنوعة  جت��ارب  وتقدم  ال��ق��ادم،  اأغ�سط�س   18 اإىل 

الت�سوق  لع�ساق  وتخفي�سات  اخلا�سة،  الفندقية  العرو�س  تت�سمن  الإم����ارة، 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م��ع تطبيق زوم��ات��و،  وب��ال��ت��ع��اون  املطاعم  وع��رو���س خا�سة م��ن 
فعاليات ترفيهية لكل اأفراد الأ�سرة. ومت تنظيم فعاليات مو�سم �سيف اأبوظبي 
الزوار  املزيد من  الوقت ت�سجيع  لتبقى كذكريات رائعة لدى اجلميع، ويف ذات 
ترفيهية  ج��ذب  مناطق  من  اأبوظبي  لهم  تقدمه  اأن  ميكن  ما  ا�ستك�ساف  على 
وا�ستعرا�سات عاملية، والكثري من فر�س الت�سوق والربح عرب عرو�س رائعة تقام 

يف اأكرث من 20 مراكز ت�سوق يف العا�سمة. 

•• جوهان�سربج-رويرتز:

لل�سحفيني  ت�سريحات  يف  نوفاك  األك�سندر  الرو�سي  الطاقة  وزي��ر  ق��ال 
ال�سهاريج  يف  امل��وج��ودة  امل��خ��زون��ات  ت�ستخدم  ل  ب��الده  اإن  بجوهان�سربج 
كافية  خم��زون��ات  لديها  لي�س  واإن��ه��ا  النفط  اإن��ت��اج  تعزيز  يف  للم�ساعدة 
اأبلغت رويرتز  القطاع  للتاأثري على �سوق اخلام.وكانت ثالثة م�سادر يف 
التخزين  �سهاريج  من  خمزونات  ا�ستخدمت  رو�سيا  ب��اأن  متوز  يوليو  يف 
اإم��دادات اخل��ام يف يونيو  املوجودة يف حقول نفطية للم�ساعدة يف تعزيز 
حزيران، وذلك يف اإ�سارة اإىل مرونة الإمدادات مع �سغط ال�سعودية على 

منتجني اآخرين كبار لزيادة الطاقة الإنتاجية الحتياطية.
الزائدة يف  الطاقة  بف�سل  املرونة  بع�س  لديها  رو�سيا  اإن  امل�سادر  وقالت 

نظام خطوط اأنابيب تران�سنفت ويف �سهاريج النفط املوجودة يف احلقول.
لتخزين  اخل��ا���س��ة  من�ساآتها  تران�سنفت  ل���دى  “بالطبع  ن��وف��اك  وق���ال 
يف  تتحكم  كبرية  تخزينية  طاقة  لدينا  لي�ست  بالتاأكيد  لكننا  النفط... 
ال�سوق«.واأ�سار الوزير اإىل اأن رو�سيا لي�س لديها طاقة تخزين متكنها من 
ا�ستثمارات  �سيتطلب  امل�سروع  اأن مثل هذا  تكدي�س الحتياطيات م�سيفا 
النفطي بنحو  اإنتاج رو�سيا  �سخمة قد ل حتقق عائدا اقت�ساديا.وارتفع 
100 األف برميل يوميا ال�سهر املا�سي مقارنة مع مايو اأيار. وبلغ اإنتاج 
البالد من النفط يف املتو�سط 11.215 مليون برميل يوميا يف الفرتة 
من الأول من يوليو متوز اإىل اخلام�س ع�سر من ال�سهر ذاته، بزيادة بنحو 
245 األف برميل يوميا مقارنة مع مايو اأيار وفقا ملا ذكره م�سدران يف 
اإن رو�سيا رفعت الإنتاج من خالل زيادة الإمدادات  القطاع.وقال نوفاك 

العاملية،  النفط  اأ�سعار  املخزونات.وب�ساأن  ا�ستخدام  عرب  ولي�س  النفطية 
قال نوفاك اإن ال�سوق ما زالت متقلبة وت�ستجيب لتدخالت �سفاهية. لكن 
اأ�سعار النفط احلالية و�سعت يف احل�سبان خماطر تتعلق باحتمال فر�س 
للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  اإي��ران.وك��ان��ت  على  اأمريكية  عقوبات 
)اأوبك( ومنتجون اآخرون للخام بقيادة رو�سيا اتفقوا ال�سهر املا�سي على 
املجمع مبقدار  النفط  اإن��ت��اج  الت��ف��اق  الإن��ت��اج.وي��زي��د  قيود على  تخفيف 
 200 اإىل  ال��زي��ادة  ه��ذه  يف  رو���س��ي��ا  ح�سة  وت�سل  يوميا  برميل  مليون 
اأوبك واملنتجني امل�ستقلني ل  اإن منظمة  األف برميل يوميا.وقال نوفاك 
يناق�سون يف الوقت احلايل خيارا لزيادة الإنتاج باأكرث من مليون برميل 
قد  كبار  اآخرين  ومنتجني  رو�سيا  اإن  قبل  من  ق��ال  نوفاك  وك��ان  يوميا. 

يزيدوا الإنتاج اإذا ت�سررت ال�سوق من نق�س يف الإمدادات.

نوفاك: رو�ضيا ال ت�ضتخدم املخزونات يف ال�ضهاريج لتعزيز اإنتاج النفط 

•• برلني-اأ ف ب:

اأعلنت احلكومة الأملانية ام�س انها ا�سرتت 20 باملئة من �سركة نقل الكهرباء 
التي  ال�سرتاتيجية  ال�سركة  من اجل حماية هذه  “50 هريتز”  الأملانية 
املانيا من طموحاتهم.  القلق يف  وي��زداد  اهتمام م�ستثمرين �سينيني  تثري 
ولدوافع  لديها،  الأمل��ان��ي��ة  “احلكومة  ان  ب��ي��ان  يف  القت�ساد  وزارة  وق��ال��ت 
التحتية  البنى  حماية  يف  ك��ب��رية  م�سلحة  الم��ن��ي��ة،  بال�سيا�سة  مرتبطة 
للطاقة«. وا�سافت “لذلك تقرر ان يقوم )امل�سرف العام( كا اف يف،  باأمر 
امل�سغلة  ال�سركة  من  للبيع  معرو�سة  باملئة  ع�سرين  ب�سراء  احلكومة،   من 

ل�سبكة +50 هريتز+«.
املانيا  18 مليون �سخ�س يف �سرق  الكهرباء لنحو  “50 هريتز”   وتوؤمن 
و�سمالها.  وبذلت ال�سلطات الملانية جهودا كبرية ملنع املجموعة احلكومية 
ال�سينية “ا�س جي �سي �سي” من ال�ستحواذ على هذه احل�سة من ال�سندوق 

ال�سرتايل “اآي اف ام«. 
تبلغ  ال�سفقة  ان قيمة  بر�س  لوكالة فران�س  امللف  وقال م�سدر قريب من 
�سهر  “خالل  �سينجز  امل���ايل  الت��ف��اق  ان  مو�سحا  يورو”،  مليار  “حواىل 
واحد«. وعهد بامللف اىل وزير القت�ساد بيرت التماير القريب من امل�ست�سارة 

انغيال مريكل. 

لتجنب وقوعها باأيدي م�صتثمرين �صينيني 
برلني ت�ضتحوذ على ح�ضة من �ضركة ا�ضرتاتيجية للكهرباء 
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متام  وحتى   2017/6/7 تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  " وفائدة  وفل�سني  دره��م  وت�سعون  وت�سعة  وثالثمائة  الف 
، والزمت املدعي عليهم م�ساريف الدعوى ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة بالت�سامن فيما بينهما  ال�سداد 

لت�سامنهما يف اأ�سل الدين ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

•• دبي –الفجر:

للحلول  م��ي��د���س��ن«  ه���ول���د  »ف�����ري  ق���دم���ت 
دبي  م��ن  جتعل  ال��ت��ي   ، املتكاملة  ال��ع��ق��اري��ة 
ا�ست�سارات عقارية للم�ستثمرين  مركزا لها 
ال�سينيني دون مقابل وذلك خالل فعاليات 
ال���ذي  ال�سيني”  الإم�����ارات�����ي  “الأ�سبوع 
ال�سني  جمهورية  �سفري  جيان  ين  افتتحه 
الدولة بح�سور معايل نوره  ال�سعبية لدى 
وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت 
الفرتة  امل�سوؤولني خالل  وعدد من  املعرفة 
اجل���اري يف  يوليو   24  - ع�سر  ال�سابع  م��ن 
فخامة  زي��ارة  مع  تزامنا  ال�سعديات  منارة 
دولة  اإىل  بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س 

الإمارات.
وقال حمد عبد اهلل قا�سمي، رئي�س جمل�س 
مع  بالتوا�سل  قامت  املوؤ�س�سة  ب��اأن  الإدارة 
خدمات  ت��ق��دمي  ب�����س��اأن  ال�سينية  ال�����س��ف��ارة 

ال�سينيني  للم�ستثمرين  جمانية  عقارية 
وتوجهات  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ق��وان��ني  وت��و���س��ي��ح 
عرب  امل�ستثمرين  وتوجيه  العقاري  ال�سوق 
ت�����س��اه��م يف تنفيذ  ال��ت��ي  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال���ط���رق 
احللول من خالل عالقاتها مع القطاعني 
الأمر  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سريا  وال��ع��ام  اخل��ا���س 
�سوف يوفر على امل�ستثمرين الوقت واجلهد 

يف التو�سل اإىل احللول الفعالة
اإع���ف���اء  ر  ق�����را  “ياأتي  ق��ا���س��م��ي  واأو������س�����ح 
التي  ال��ر���س��وم  م��ن  ال�سينيني  امل�ستثمرين 
ت���دف���ع ع������ادة م���ق���اب���ل ال��ت�����س��ج��ي��ل واإع�������داد 
الدرا�سات والتقارير املتعلقة بتحليل الو�سع 
وتقدمي احللول يف اإطار �سعي املوؤ�س�سة اإىل 
حتفيز امل�ستثمرين وامل�ستخدمني النهائيني 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��م ال��ع��ق��اري��ة يف 
الدولة وامل�ساهمة يف خلق اأجواء ا�ستثمارية 
ال�ستثمارات  ج��ذب  على  تعمل  اأم��ان��ا  اك��رث 

اخلارجية اإىل دولة الإمارات 

وقف  اأول  اأط��ل��ق��ت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ع���ق���اري يف الإم�������ارات ح�����س��ل��ت م���ن خالله 
للوقف من مركز حممد  دب��ي  على عالمة 
بن را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف والهبة 
، اأحدى مبادرات حممد بن را�سد العاملية ، 
وذلك تقديراً مل�ساهمتها املجتمعية كنموذج 
القطاع اخلا�س حيث ميكن  به يف  يحتذى 
مبا�سرًة  التوا�سل  امل�ساريع  لأ�سحاب  اأي�سا 
اخلدمة  ه��ذه  من  لال�ستفادة  املوؤ�س�سة  مع 

الوقفية
و ك�����س��ف ق��ا���س��م��ي ع���ن ت��ف��او���س م���ع دائ����رة 
التدريب  الأرا�سي والأمالك بدبي لإجراء 
يف م��ع��ه��د دب���ي ال��ع��ق��اري ب��ال��دائ��رة ، وعند 
تتم  التدريب  املتقدمني من مرحلة  انتهاء 
الدرا�سات  ل��ت��ق��دمي  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ع  امل��ت��اب��ع��ة 
اإع���داده���ا حيث ميكن  وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي مت 
املتعرثين  وامل�ستثمرين  امل�ساريع  لأ�سحاب 
التوا�سل مبا�سرًة معها لال�ستفادة من هذه 

موؤ�س�سة  �ساهمت  ال��وق��ف��ي��ة.وق��د  اخل��دم��ة 
العام  للمعلومات”  مديي�سن  هولد  “فرى 
�سنوياً  درا���س��ة   400 مب�����س��اري��ف  امل��ن�����س��رم 
احللول  وتقدمي  العقاري  و�سعهم  وحتليل 
من  بهم  اخلا�سة  العقارية  وال���س��ت�����س��ارات 
خ�����الل ال����درا�����س����ات وامل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي مت 
درهم  ماليني   5 ب�  قيمتها  وتقدر  اإعدادها 
، كما اأجن��رت يف الربع الأول من هذا العام 
من تقدمي ال�ست�سارات العقارية لعدد من 
 307 ذل��ك  يف  مب��ا  امل�سجلني  امل�ستثمرين 
���س��م��ن مبادرة  اخل����دم����ات  م���ن  ا����س���ت���ف���ادوا 
 239 و  العقارية  لال�ست�سارات  وق��ف  اأول 
درا�سة  على  احل�سول  من  متكنوا  م�ستثمر 
ال��و���س��ع وحت��ل��ي��ل اخل���ي���ارات مم��ن يرغبون 
اإىل  و�سول  العقاري  ا�ستثمارهم  تكملة  يف 
مرحلة التنفيذ و 68 م�ستثمر ما زالت قيد 
اكد  حيث  اخليارات  وحتليل  الو�سع  درا�سة 

معظمهم الرغبة يف تكملة ا�ستثمارهم. 

••�سان فران�سي�سكو-اأ ف ب:

لإنتاج  الأمريكية  املجموعة  تخلت 
يف  “كوالكوم”  ال��ن��واق��ل  ان�����س��اف 
على  ال�ستحواذ  عن  املطاف  نهاية 
اك�س  “ان  ال��ه��ول��ن��دي��ة  مناف�ستها 
ب�سبب عدم موافقة ال�سلطات  بي” 
ما  على  دفعت  �سفقة  يف  ال�سينية 
ي��ب��دو ث��م��ن احل����رب ال��ت��ج��اري��ة بني 

بكني ووا�سنطن.
ال�سفقات  حت�����س��ل  ان  وي��ف��رت���س 
ت��وؤث��ر على  اأن  ال��ت��ي ميكن  ال��ك��ربى 
اأ���س��واق ع��دي��دة، على م��واف��ق��ة عدد 
م���ن ���س��ل��ط��ات ���س��ب��ط ال�����س����واق يف 

العامل.
انتهاء  بيان  يف  “كوالكوم”  واأعلنت 
لتدفن  “مبفعول فوري”،  العملية 

 2016 ب��ذل��ك م�����س��روع��ا اع��ل��ن يف 
وكان يفرت�س ان ي�سكل واحدة من 
اك���رب ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت��ح��واذ يف هذا 

القطاع.
المريكية  املجموعة  رئي�س  وك���ان 
�ستيف مالينكوف حذر قبل �ساعات 
من انه �سيتخلى عن امل�سروع اذا مل 
موافقتها  ال�سينية  ال�سلطات  تعلن 
العملية  ان��ت��ه��اء م��ه��ل��ة اجن����از  ق��ب��ل 
من  غرينت�س  ب��ت��وق��ي��ت   03،45(

اخلمي�س(.
املتخ�س�سة  “كوالكوم”  وك���ان���ت 
مب��ك��ون��ات ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة تاأمل 
التي تهدف  ال�سفقة  يف اجناز هذه 
لت�سمل  ن�����س��اط��ات��ه��ا  ت��و���س��ي��ع  اىل 
املت�سلة  والجهزة  ال�سيارات  ا�سواق 

بالإنرتنت، يف نهاية 2017.

ت���اأخ���ريا يف مراحل  ���س��ه��دت  ل��ك��ن��ه��ا 
يبدو  م��ا  على  وا�سطدمت  ع��دي��دو 
ال�سني  ب����ني  ال����ت����ج����اري  ب����ال����ن����زاع 
والوليات املتحدة اللتني تتواجهان 
متبادلة  ج��م��رك��ي��ة  ر����س���وم  ب��ف��ر���س 

وتتناف�سان يف قطاع التكنولوجيا.
�ساعات  ث��الث  بعد  �سوؤال  على  وردا 
على انتهاء املهلة، قال الناطق با�سم 
وزارة التجارة ال�سينية غاو فينغ ان 
هذا امللف “ل عالقة له باخلالفات 

التجارية ال�سينية المريكية«.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال وزي������ر اخل���زان���ة 
انه  م��ن��وت�����س��ني  �ستيفن  الم���ريك���ي 
لعدم احل�سول  اأمل  “بخيبة  ي�سعر 
املنظمة”،  ال�سلطة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 
موؤكدا انه “ل يعرف ملاذا اتخذ هذا 

القرار«.

موؤ�ض�ضة اإماراتية تقدم ا�ضت�ضارات
 عقارية للم�ضتثمرين ال�ضينيني دون مقابل 

مليار قدم مكعبة انتاجية   2
“ُظهر امل�ضري” يف �ضبتمرب  

ف�ضل م�ضروع اندماج
 “كوالكوم” و"ان اك�س بي"

•• لندن-رويرتز:

اأ�سبوع مع ارتفاع  اأدن��ى م�ستوى يف  بلغ الذهب ام�س 
ال�����دولر ق��ب��ي��ل ن�����س��ر ب��ي��ان��ات ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي يف 
ال���ذي انح�سرت فيه  ال��وق��ت  امل��ت��ح��دة، ويف  ال��ولي��ات 
الوليات  بني  اتفاق  بعد  جتارية  حرب  من  املخاوف 
امل��ت��ح��دة والحت����اد الأوروب�����ي وت��راج��ع الإق��ب��ال على 

اأ�سول املالذ الآمن.
وارتفع الدولر لأعلى م�ستوياته يف خم�سة اأيام قبيل 
الأمريكي  القت�ساد  منو  تظهر  اأن  املتوقع  البيانات 
الثاين بعد منو  الربع  باملئة يف   4.1 �سنوية  بوترية 

بلغ اثنني باملئة يف الربع الأول.
مكا�سب  ال��ع��امل حل�سد  اأن���ح���اء  يف  الأ���س��ه��م  وت��ت��ج��ه 
انح�سار  بف�سل  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال�����س��اد���س��ة  للجل�سة 
واأوروبا.  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  التجارية  التوترات 
املواجهة  با�ستمرار  ت��اأث��رت  ال�سينية  الأ���س��ه��م  لكن 
وال�سني فيما يتجه  املتحدة  الوليات  التجارية بني 
ال�سابع  لليوم  خ�سائر  تكبد  �سوب  ال�سيني  ال��ي��وان 
ع��ل��ى ال���ت���وايل.وم���ن ���س��اأن ارت���ف���اع �سعر ال�����دولر اأن 
يجعل الذهب املقوم به اأعلى ثمنا حلائزي العمالت 

الأخرى.

جرينت�س  ب���ت���وق���ي���ت   1009 ال�������س���اع���ة  وب���ح���ل���ول 
الفورية  املعامالت  يف  باملئة   0.3 ال��ذه��ب  انخف�س 
بعد  )الأون�����س��ة(  ل��الأوق��ي��ة  دولر   1218.92 اإىل 
 1217.86 عند  اأ���س��ب��وع  يف  م�ستوى  اأدن���ى  بلغ  اأن 
الثالث  ل��الأ���س��ب��وع  الن��خ��ف��ا���س  ���س��وب  ويتجه  دولر 
باملئة   0.6 الأ�سفر  املعدن  التوايل.وانخف�س  على 
اأغ�سط�س  يف  للت�سليم  الآج��ل��ة  الأمريكية  العقود  يف 

املعادن  ب��ني  ل��الأوق��ي��ة.وم��ن  دولرا   1218 اإىل  اآب 
0.1 باملئة اإىل  النفي�سة الأخ��رى، انخف�ست الف�سة 
15.35 دولر لالأوقية متجهة اإىل ت�سجيل تراجع 
ال��ت��وايل.وه��ب��ط البالديوم  ال�����س��اب��ع ع��ل��ى  ل��الأ���س��ب��وع 
0.1 باملئة اإىل 926.40 دولر لالأوقية لكنه يتجه 
اأ�سبوعي للمعدن  اأكرب مك�سب  لتحقيق ما قد يكون 

منذ الأ�سبوع املنتهي يف 20 اأبريل ني�سان.

الذهب عند اأدنى م�ضتوى يف اأ�ضبوع مع ارتفاع الدوالر 

دول بريك�س تعزز التعاون يف مواجهة احلرب التجارية 
 •• جوهان�سربغ-اأ ف ب:

وجنوب  وال�سني  والهند  ورو�سيا  ال��ربازي��ل   - بريك�س  جمموعة  ق��ادة  ن��دد 
اأفريقيا - خالل قمة عقدوها يف جوهان�سربغ ب�”التحديات غري امل�سبوقة” 
اأطلقها  التي ُتهدد تعددية الأط��راف، وذلك ردا على احلرب التجارية التي 

الوليات املتحدة.
الرو�سي فالدميري بوتني وال�سيني �سي  الروؤ�ساء  اأعرب  ويف بيان م�سرتك، 
تيمر  مي�سال  وال��ربازي��ل��ي  رامافو�سا  �سرييل  اأفريقي  واجل��ن��وب  بينغ  ج��ني 
ورئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي “عن قلقهم ب�ساأن اآثار تدابري �سيا�سة 

القت�ساد الُكّلي التي اُتخذت يف بع�س القت�سادات املتقدمة الرئي�سية«.
وحذروا من اأن هذه الإجراءات “ميكن اأن ُت�سّبب تقلبات اقت�سادية ومالية يف 

القت�سادات النا�سئة وقد يكون لها تاأثري على اآفاق منوها«.
ي��واج��ه حت��دي��ات غري  ال��ت��ج��اري م��ت��ع��دد الأط�����راف  “النظام  واأ���س��اف��وا ان 
م�سلطني ال�سوء على “اأهمية وجود اقت�ساد عاملي مفتوح ي�سمح  م�سبوقة”، 

لكل الدول وجميع ال�سعوب باأن يت�ساركوا فوائد العوملة«.
كما دعت الدول اخلم�س “جميع اأع�ساء منظمة التجارة العاملية اإىل احرتام 

قواعد هذه املنظمة والوفاء بالتزاماتهم يف نظام جتاري متعدد الأطراف«.
الأ�سهر  يف  اتخذت  التي  املتحدة  الوليات  اإىل  مبا�سرة  موجه  النداء  وه��ذا 
الأخرية اجراءات جتارية معادية لكل من بكني وبروك�سل ومو�سكو وغريها.

وفر�س الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�سكل خا�س ر�سوماً جمركية على 
بفر�س  الآن  يهدد  وهو  اأ�سا�سي،  ب�سكل  ال�سني  ت�ستهدف  والأملنيوم  الفولذ 

�سرائب �سارمة على جميع الواردات ال�سينية.

احلاجة  على  اخلمي�س  والرو�سي  ال�سيني  الرئي�سان  �سدد  الإط��ار،  هذا  ويف 
اإىل حت�سني التعاون بني دول جمموعة بريك�س.ودعا الرئي�س ال�سيني �سي 
الهائلة  اإمكاناتها  “اإطالق  اإىل  البلدان اخلم�سة اع�ساء املجموعة  جينبينغ 
�سراكتها  بريك�س  دول  تعزز  اأن  ال�سروري  “من  القت�سادي«.وقال  للتعاون 
نظريه  اتخذ  اآخر«.وقد  ذهبًيا  عقًدا  املقبل  “الَعقد  جلعل  ال�سرتاتيجية” 
الرو�سي فالدميري بوتني موقفا مماثال، معتربا ان دول بريك�س توؤدي دوًرا 
فريًدا يف القت�ساد العاملي.وقال بوتني اإن دول بريك�س ت�ساهم بن�سبة 42 يف 

املائة من اإجمايل الناجت العاملي، وهذه احل�سة م�ستمرة يف النمو.
بن�سبة  بريك�س  دول  التجارة بني  ازدادت   ،2017 “العام  انه يف  و�سدد على 

%30 ونحن نعتزم تطوير هذه ال�سراكة ب�سكل اكرب«.
اما بيان اجلل�سة الفتتاحية فكان �سدد على ان “ت�ساعد احلمائية والحادية 

موؤكدا ان التعاون القت�سادي الوثيق  يوؤثر مبا�سرة على ال�سواق النا�سئة”، 
لتحقيق الزدهار امل�سرتك هو الهدف الرئي�سي والولوية ملجموعة بريك�س.

وعلى هام�س القمة، التقى الرئي�س الرو�سي اخلمي�س نظريه الرتكي رجب 
اأردوغ��ان ال��ذي متت دعوته اإىل جوهان�سربغ على غ��رار زعماء بلدان  طيب 

اخرى غري من�سوية يف جمموعة بريك�س.
تتح�سن  الثنائية  “عالقاتنا  ان  لردوغ���ان  بوتني  ق��ال  الكرملني،  وبح�سب 
املجال  ويف  ال�سورية  الزم��ة  يف  البلدين  بني  بالتعاون  مرّحًبا  بالتاأكيد”، 

القت�سادي.
ال��ث��ن��ائ��ي��ة تتطور  “العالقات  ان  ق��ول��ه  اردوغ�����ان  ع��ن  ال��ك��رم��ل��ني  ن��ق��ل  ك��م��ا 
اإ�سافية حول م�سمون  تفا�سيل  الرو�سية مل تعط  الرئا�سة  لكّن  ب�سرعة”، 

مناق�سات الزعيمني.

••  القاهرة-رويرتز:

الطاقة  اإن  اجلمعة  ام�س  الإيطالية  اإيني  �سركة  قالت 
اإىل  ال��ع��م��الق و�سلت  امل�����س��ري  ُظ��ه��ر  الإن��ت��اج��ي��ة حلقل 
1.6 مليار قدم مكعبة يوميا واإنها من املتوقع اأن ت�سل 
مللياري قدم مكعبة يوميا تقريبا بحلول �سبتمرب اأيلول 
عن  اأع��م��ال��ه��ا  لنتائج  ب��ي��ان  يف  ال�سركة  امل��ق��ب��ل.واأ���س��ارت 
50 مليون  اأنها جمعت  اإىل   2018 الثاين من  الربع 
للحكومة  م�ستقبلية  غاز  اإم��دادات  مقابل  يورو مقدما 
النفقات  ل��ت��م��وي��ل  ت��وج��ي��ه��ه��ا  امل��خ��ط��ط  امل�����س��ري��ة م���ن 
النتهاء  اأنه مت  اإيني  ُظهر.واأ�سافت  الراأ�سمالية حلقل 
امتياز  باملئة من  التخارج من ح�سة قدرها ع�سرة  من 
���س��روق ال��ب��ح��ري، ال��واق��ع فيه حقل ُظ��ه��ر ال��ع��م��الق، يف 

م�سر ل�سالح مبادلة للبرتول الإماراتية.
ك��ان وزي��ر ال��ب��رتول امل�سري ط��ارق امل��ال ق��ال يف يونيو 
الغاز  اإن��ت��اج  زي���ادة  ت�ستهدف  م�سر  اإن  املا�سي  ح��زي��ران 
من حقلها العمالق ُظهر الواقع يف البحر املتو�سط اإىل 
نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا يف اأغ�سط�س اآب 

املقبل.
ويحوي   2015 يف  ُظ��ه��ر  الإي��ط��ال��ي��ة  اإي��ن��ي  اكت�سفت 
احلقل احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة 

من الغاز.
وت�سعى م�سر اإىل ت�سريع الإنتاج من حقولها املكت�سفة 
مع   2019 بحلول  ال���س��ت��رياد  لوقف  وتتطلع  حديثا 

حتقيق الكتفاء الذاتي نهاية العام احلايل.
باملئة   66 اأرباحها  ارتفاع  اإيني  اأعمال  نتائج  واأظهرت 
يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام ال��ي��وم بف�سل زي���ادة اأ�سعار 
النفط وارتفاع الإنتاج لكن الأرب��اح جاءت دون توقعات 

املحللني.
ي���ورو  م��ل��ي��ون   767 اإىل  امل���ع���دل  ال���رب���ح  ����س���ايف  وزاد 
يقل  لكنه  ال��ث��اين،  ال��رب��ع  يف  دولر(  مليون   893.3(
لأرباح  ال�سركة  بتحقيق  املحللني  توقعات  متو�سط  عن 

قدرها مليار يورو.
وقالت ال�سركة التي ت�سيطر عليها الدولة اإن التدفقات 
ثالثة  اإىل  ب��امل��ئ��ة   12 زادت  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ال��ن��ق��دي��ة 

مليارات يورو.

اأوروبا تتهياأ لزيادة اأعداد 
ال�ضياح القادمني من ال�ضني  

•• باري�س-رويرتز:

اأظهرت م�سوح اأن ال�سياح ال�سينيني ُيقبلون ب�سكل متزايد على عرو�س ال�سفر 
لل�سياحة باأوروبا يف توجه جديد من نوعه.

واأظهرت بيانات تتبعتها فوروارد كيز لال�ست�سارات اأن حجوزات رحالت ال�سفر 
باأكرث من  ارتفعت  اأوروب��ا  اإىل  اآب  واأغ�سط�س  يوليو متوز  �سهري  لل�سياحة يف 
اأربعة يف املئة مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي بعد نتائج قوية يف يونيو 

حزيران الذي تزامن مع عطلة �سينية.
وهو  الوافدة،  ال�سينية  ال�سياحة  اأبحاث  ج��ورج مدير معهد  فولفجاجن  وق��ال 
معهد ا�ست�ساري مقره اأملانيا، “هذا العام �سي�سهد بالتاأكيد و�سول اأكرب عدد من 

ال�سياح القادمني من ال�سني على الإطالق«.
حت�سن  بف�سل  العام  هذا  اأوروب��ا  اإىل  ال�سينيني  ال�سياح  توافد  اآف��اق  وتتح�سن 
التذوق الثقايف وتفوقه على الرغبة يف ال�سفر للت�سوق، ف�سال عن املخاوف من 

برودة ال�ستقبال يف الوليات املتحدة يف ظل ولية ترامب.
وعلقت �سيدة عرفت نف�سها لرويرتز با�سم يل )40 عاما( قائلة خالل زيارة 
لباري�س هي الثانية لها “جئنا اإىل هنا وا�سطحبنا معنا اأبناءنا لن�ساهد الفنون 
والثقافة ل لكي نت�سوق«.وموقف الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق 
بالعالقات التجارية مع بكني والهجرة غري ال�سرعية، ف�سال عن حظر ال�سفر 
الذي فر�سه على عدد من الدول ذات الأغلبية امل�سلمة، اأمر مثري للقلق على 

الرغم من اأن حديثه الفظ غري موجه للزوار ال�سينيني.
وبينما ارتفعت احلجوزات ال�سينية لرحالت اإىل اأوروبا، انخف�ست احلجوزات 
للوليات املتحدة باأكرث من ت�سعة باملئة من بداية العام حتى 22 يوليو متوز 
مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي وفقا ملا اأظهرته بيانات فوروارد كيز.

بي.بي ت�ضتحوذ على اأ�ضول يف “النفط 
ال�ضخري” بـ10.5 مليار دوالر

•• ملبورن-لندن-رويرتز:

واف��ق��ت ب��ي.ب��ي ع��ل��ى ���س��راء اأ���س��ول يف ق��ط��اع ال��غ��از وال��ن��ف��ط ال�سخري 
لتو�سع  دولر،  مليار   10.5 مقابل  بيليتون  بي.اإت�س.بي  من  الأمريكي 
الغنية  الربية  الأح��وا���س  يف  الكربى  الربيطانية  النفط  �سركة  تواجد 

بالنفط من خالل اأكرب �سفقة يف نحو 20 عاما.
ديب  من�سة  كارثة  منذ  لبي.بي  كبرية  حت��ول  نقطة  ال�ستحواذ  وميثل 
ال�سركة  2010، والتي ما زالت  املك�سيك عام  ووتر هورايزون يف خليج 

تدفع عقوبات ونفقات تطهري باأكرث من 65 مليار دولر ب�سببها.
وقالت بي.بي اإنها �ستدفع 10.5 مليار دولر على اأق�ساط ملدة �ستة اأ�سهر 
من تاريخ اكتمال ال�سفقة م�سرية اإىل اأنها �ستجمع 5.25 مليار دولر 

من املبلغ من خالل بيع اأ�سهم جديدة.
وقال بوب داديل الرئي�س التنفيذي لبي.بي يف بيان “هذا ا�ستحواذ حتويل 
لن�ساطنا )يف الوليات املتحدة(، وخطوة كبرية يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا يف 

قطاع املنبع واإ�سافة عاملية امل�ستوى ملحفظة بي.بي املميزة«.
ويف موؤ�سر اآخر على حت�سن اأو�ساعها، قالت بي.بي اإنها �ستزيد التوزيعات 
اإعادة  واأعلنت عن  �سنوات  اأرب��ع  نحو  الأوىل يف  للمرة  الف�سلية  النقدية 
بيع  عرب  جزئيا  متويلها  �سيتم  دولر  مليارات  �ستة  بقيمة  اأ�سهم  �سراء 

بع�س اأ�سول قطاع املنبع.
قطاع  يف  لبي.اإت�س.بي  �سنوات  �سبع  مدته  ك��ارث��ي  دخ��ول  البيع  وينهي 
دولر  مليار   19 ال�سركة  خ�����س��ارة  يف  ت�سبب  ال�سخري  وال��غ��از  النفط 
التحوط  �سندوق  يقودهم  م�ستثمرون  ومار�س  امل�ساهمني.  اأم��وال  من 
من  تتخل�س  لكي  ال�سركة  على  �سغوطا  ماندجمنت  اإل��ي��وت  الأمريكي 
اأ�سولها الربية يف فرتة الثمانية ع�سر �سهرا الأخرية. وعر�ست بي.اإت�س.

بي الن�ساط الربي للبيع منذ اأغ�سط�س اآب املا�سي.
ويزيد �سعر البيع عن توقعات املحللني التي تراوحت بني ثمانية وع�سرة 
تعتزم  بي.اإت�س.بي  اأن  من  بالر�سا  امل�ستثمرون  وي�سعر  دولر.  مليارات 

توجيه ح�سيلة البيع اإىل امل�ساهمني.
البداية  ال�سخري يف  النفط والغاز  اأ�سول بقطاع  وا�سرتت بي.اإت�س.بي 
النفط.  ازده����ار  ذروة  خ��الل  دولر  مليار   20 م��ن  ب��اأك��رث   2011 ع��ام 
واأنفقت 20 مليار دولر اإ�سافية على تطوير الأ�سول لكنها عانت جراء 
اأ�سول  ���س��رارة عمليات �سطب  اأط��ل��ق  وال��ن��ف��ط، مم��ا  ال��غ��از  اأ���س��ع��ار  انهيار 

كبرية.

االحتاد االأوروبي: امللف الزراعي 
خارج املفاو�ضات مع وا�ضنطن 

•• بروك�سل-اأ ف ب:

يكون  “لن  الزراعي  امللف  اأن  ام�س  الأوروبية  املفو�سية  با�سم  اأعلنت متحدثة 
والوليات  الأوروب����ي  الحت���اد  ب��ني  املتوقعة  التجارية”  املفاو�سات  م��ن  ج��زءا 
املتحدة، ليتعار�س كالمها مع تاأكيد �سابق للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
بهذا ال�سدد.وكان الرئي�س المريكي اعلن اخلمي�س امام مزارعني امريكيني 
املزارعني  خماطبا  يونكر،  كلود  ج��ان  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�س  لقائه  غ��داة 

المريكيني “فتحنا لكم للتو اوروبا ايها املزارعون«.
و�سددت املتحدثة مينا اندريفا عند �سوؤالها حتديدا حول هذه النقطة يف لقاء 
�سحايف يف بروك�سل “اذا قراأمت البيان امل�سرتك ... �سرتون انه ل ياأتي على ذكر 
الزراعة بحد ذاتها بل هناك اإ�سارة اىل مزارعني واأخرى اىل ال�سويا كجزء من 

املفاو�سات و�سنتابع املو�سوع«.
يونكر  ك��ل��ود  ج���ان  املفو�سية  رئ��ي�����س  ذل���ك،  “بخالف  ت��ق��ول  ان��دري��ف��ا  وم�����س��ت 
نطاق  خ��ارج  فهي  الزراعية  املنتجات  ح��ول  نتفاو�س  لن   ... ج��دا  وا�سحا  ك��ان 
جتارية  تهدئة  من  نوع  اىل  الربعاء  تو�سال  وترامب  يونكر  املحادثات«.وكان 
فهو �سي�سحب تهديداته بفر�س ر�سوم جمركية على واردات بالده من ال�سيارات 
با�سترياد  يونكر  تعهد  بينما  جارية،  اجلانبني  بني  املفاو�سات  طاملا  الوروبية 
اىل  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  امل�سال  الطبيعي  وال��غ��از  ال�سويا  م��ن  اأك��رب  كميات 

الحتاد الوروبي.

»النقد الدويل« يحذر ال�ضني من 
التحفيز االقت�ضادي القوي 

 
•• بكني-اأ ف ب:

قال �سندوق النقد الدويل ام�س اإن على ال�سني جتنب التحفيز 
ذلك  لأن  القت�سادية  ال�سطرابات  و�سط  القوي  القت�سادي 

ميكن اأن يزيد من م�ستويات الدين املفرط.
وجاء حتذير ال�سندوق يف تقرير ال�سيا�سات بعد ان ا�سار القادة 
الن��ت��ق��ال اىل  ال���س��ب��وع اىل  �سابق م��ن ه��ذا  ال�سينيون يف وق��ت 
�سيا�سة مالية او�سع للم�ساعدة على حماية ثاين اكرب اقت�ساد يف 

العامل من التقلبات القت�سادية العاملية.
م�ستويات  من  للحد  احلثيثة  اجلهود  من  ع��ام  من  اك��رث  وبعد 
الدين املرتفعة ب�سكل خطري، قالت احلكومة ال�سينية الثنني 
انها �ستكون اكرث من ن�سيطة يف حتفيز القت�ساد ب�سبب “حالة 

الغمو�س اخلارجي«.
اإل اأن �سندوق النقد الدويل قال ان اخلطوة ال�سينية “�ستزيد 

من مناطق ال�سعف التي ميكن ان تقود اىل تعديل مفاجئ«.
ودعا �سناع ال�سيا�سة اىل موا�سلة امل�ساعي الطويلة المد لوقف 
اعتماد القت�ساد ال�سيني على النمو ال�سريع الذي تقف وراءه 
العلى  امل�ستدام  النمو  اىل  والجت��اه  وال�ستثمارات،  ال�سادرات 

جودة يكون حمركه ال�سا�سي الطلب املحلي.
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•• تو�سكانا - ايطاليا -وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  �سهد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  ال  را����س���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
فعاليات  اأم�����س  �سباح  اهلل  رع���اه  دب��ي 
ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي مل��ه��رج��ان حم��م��د بن 
را���س��د ل��ل��ق��درة وال���ذي اأق��ي��م يف اإقليم 
اأكرث من  باإيطاليا مب�ساركة  تو�سكانا 
500 فار�س وفار�سة من خمتلف دول 

العامل.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وت��اب��ع 
بن را�سد ال مكتوم جانبا من مراحل 
البطولت  �سمن  يعد  ال���ذي  ال�سباق 
�سباقات  م��و���س��م  وامل��ت��م��ي��زة يف  امل��ه��م��ة 
�سموه  اأطمان  كما   ، الأوروبية  القدرة 
علي اأداء فر�سان المارات وجاهزيتهم 
ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل امل��رت��ق��ب��ة يف 
املتحدة  ب���ال���ولي���ات  امل��ق��ب��ل  ���س��ب��ت��م��رب 

المريكية.
واأ����س���اد ���س��اح��ب ال�����س��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 

دب����ي مب�����س��ت��وي ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا احلدث 
�سباقات  يف  امل��ت��خ�����س�����س  ال���ري���ا����س���ي 
لل�سنة  تنظيمه  ي��ت��م  وال����ذي  ال���ق���درة 
الرابعة علي التوايل من قبل الحتاد 

الي���ط���ايل ل��ل��ف��رو���س��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
م��وؤ���س�����س��ة م���ي���دان ���س��م��ن ���س��ب��اق��ات “ 
ت��و���س��ك��ان��ا لي�����ف ���س��ت��اي��ل ل���ل���ق���درة “ 
للقدرة  رو���س��و  �سات  قرية  وحتت�سنه 

ب��اإي��ط��ال��ي��ا وي�����س��ت��ق��ط��ب ال��ع��دي��د من 
ال���ف���ر����س���ان وامل�������الك وامل���ه���ت���م���ني من 
خمتلف دول اأوروبا والعامل . وا�ستمل 
ال�سباق على 3 �سباقات دولية خمتلفة 

ال�سباق  وه����ي  وال���ف���ئ���ات،  امل�������س���اف���ات 
120 كم  مل�����س��اف��ة  ال��رئ��ي�����س��ي امل��ف��ت��وح 
 120 و���س��ب��اق  “جنمتني”  امل�����س��ن��ف 
“جنمتني”،  والنا�سئني  لل�سباب  ك��م 

81 كم  مل�����س��اف��ة  ال���ث���ال���ث  وال�������س���ب���اق 
اأن��ت��زع فر�سان  وق��د  واح����دة«.  “جنمة 
املتقدمة  امل���راك���ز  ����س���دارة  الم������ارات 
 120 مل�سافة  الرئي�سي  ال�سباق  م��ن 

�سعيد  ال��ف��ار���س  ح�����س��د  اإذ  ك��ي��ل��وم��رت 
لل�سباق  الول  املركز  اخل��ي��اري  حمود 
�ساهي�س  اجل�������واد  ����س���ه���وة  مم��ت��ط��ي��ا 
�سفن  ام  ا���س��ط��ب��الت  م���ن  ل��وت��وي�����س 

 04:29:14 وق��دره  زمنا  وم�سجال 
الثاين  امل��رك��ز  يف  ظفر  بينما  ���س��اع��ات 
علي  العوي�سي  �سعيد  ���س��امل  ال��ف��ار���س 
���س��ه��وة امل���ه���ره ك��ا���س��ت��ل��ب��ار ت����زاين من 
ث���ري وم�����س��ج��ال زمنا  ا���س��ط��ب��الت اف 
بينما  ���س��اع��ات   04:51:07 وق���دره 
كان املركز الثالث من ن�سيب الفار�س 
�سهوة  ممتطيا  م��ل��ه��وف  ح��م��د  ���س��امل 
الفر�س اراديرن من ا�سطبالت ام �سفن 
 04:51:08 وق��دره  زمنا  وم�سجال 
. ويعترب مهرجان حممد بن  �ساعات 
را�سد للقدرة من اأ�سخم واأهم �سباقات 
القدرة العاملية نظرا للمناف�سة القوية 
التي ت�سهدها �سباقات املهرجان ف�ساًل 
الإجمالية  املالية  اجل��وائ��ز  حجم  عن 
ك��م��ا يحظي   ، ل��ل��ف��ائ��زي��ن  امل���ر����س���ودة 
ال�����س��ب��اق يف ك��ل ع���ام مب�����س��ارك��ة نخبة 
من الفر�سان العامليني من بينهم 28 
ام  اإ�سطبالت  ميثلون  اإماراتيا  فار�سا 
واإ�سطبالت  اإم �سفن  واإ�سطبالت  ام  ار 
ال�سطبالت  م���ن  وغ���ريه���ا  ث���ري  اإف 

املحلية .

توما�س  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  لفريق  الأمل��اين  امل��درب  تعهد 
بعد  املالعب،  اىل  بقوة  العودة  على  نيمار  الربازيلي  م�ساعدة  توخل 

خو�س الأخري م�سوارا �سعبا يف نهائيات كاأ�س العامل.
توخل ابن ال 44 عاما، ا�ستبعد املخاوف ب�ساأن التعامل مع ال�سخ�سيات 
الكربى يف النادي الفرن�سي. وهو يقود ت�سكيلة من النجوم يف الفريق 
�سركة  من  كامل  بتفوي�س  حظي  وق��د  نيمار،  راأ�سهم  على  الباري�سي 
النادي، يف �سبيل احل�سول على  الريا�سية مالكة  قطر لال�ستثمارات 

لقب اوروبي )دوري البطال الذي يفتقده النادي(.
وكان تردد �سابقا وجود عالقة مت�سدعة بني املدرب ال�سباين ال�سابق 

اأوناي امريي والالعب نيمار، وكذلك ي�ساع ان عالقة املهاجم كيليان 
مع  اي�سا  مت�سدعة  فرن�سا،  ب��الده  منتخب  م��ع  ال��ع��امل  بطل  مبابي 

نيمار.
اإل ان توخل اأ�سر قائال “يف جتربتي، فاإن الالعبني الكبار هم اأ�سهل 

ال�سخ�سيات لأنهم يرغبون يف التناف�س ويريدون الفوز«.
وا�ساف على هام�س م�ساركة الفريق يف م�سابقة كاأ�س البطال الدولية 
يف �سنغافورة، حيث يلتقي باري�س �سان جرمان مع ار�سنال النكليزي 
الفريق،  ا�سماء كبرية يف  “بالطبع لدينا  ال�سبت  الذي يقوده اميري 

لكني ل�ست قلقا من ذلك«.

وتابع “يف النهاية، اأعتقد اأن كل هوؤلء الرجال يف مكان ما، يف وقت ما، 
كانوا مبثابة طفل يبلغ من العمر خم�سة اأعوام، اأو �ستة، مع الكرة حتت 

ذراعه، يفت�س عن اللعب على ال�ساطئ، حول املنازل، يف ال�سوارع«.
وكذلك  ب��ه.  ي�ستمتعون  حتى  ونخرجه  ه��ذا  جند  اأن  “نريد  وا�ساف 
ليتمتعوا اي�سا بالعمل ال�ساق، وهم يدركون العالمات التي يقدمونها 

للعامل اخلارجي وداخل النادي اي�سا«.
الفرن�سي، بعد خيبة  بالفريق  ان يعود نيمار لاللتحاق  املنتظر  ومن 
الربازيل امام بلجيكا بخ�سارتها 1-2 يف الدور ربع النهائي للمونديال 
الرو�سي. كذلك تعر�س الالعب ملوجة انتقادات جراء مبالغته يف ردود 

يف  املناف�سة  املنتخبات  لعبي  قبل  من  للعرقلة  تعر�سه  حيال  الفعل 
و�سم خا�س بذلك على  اط��الق  الم��ر اىل حد  وق��د و�سل  املونديال، 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.
تخطي  على  م�ساعدته  ي��ري��دون  ال��ن��ادي  يف  ان”اجلميع  توخل  وراأى 
التي  الأه����داف  تنفيذ  على  للرتكيز  متهيدا  امل��ون��دي��ال،  يف  الخ��ف��اق 

و�سعناها«.
وخ��ت��م ق��ائ��ال “انه )ن��ي��م��ار( لع���ب ك��ب��ري، ي��ع��رف ك��ي��ف ي��ت��ع��ام��ل مع 
ا�ستعادة  على  و�سن�ساعده  بطل  ان��ه  اخل�����س��ارة...  وم��ع  الن��ت�����س��ارات، 

توازنه«.

توخل يعد مب�ضاعدة نيمار على حتقيق عودة قوية 

نائب رئي�س الدولة ي�ضهد مهرجان حممد بن را�ضد للقدرة يف اإيطاليا
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة الفجر

بنادي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق  بعثة  غ���ادرت 
املع�سكر اخلارجي يف  اإىل  الإم��ارات �سباح ام�س 
�سربيا، والذي ي�ستمر ملدة 21  يوما  يخو�س  
ف��ي��ه  ال��ف��ري��ق  ف���رتة  الإع�����داد  ع��ل��ى  فرتتني، 
الأوىل  ت�ستمل  على  تدريبات  للياقة  البدنية  
والإع��داد، اأما  الفرتة  الثانية يخو�س خاللها 
ع����دد  م���ن  امل���ب���اري���ات  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  ا�ستعداداً  

�سامل  نا�سر  البعثة  ي��راأ���س  اجل��دي��د.  للمو�سم  
با�سم  وت�سم   ، الإدارة  جمل�س  ع�سو  طحنون 
واجلهاز  ال��ف��ري��ق،  م��دي��ر  ال�سام�سي   اهلل  ع��ب��د 

الفني والإداري والالعبني.
اإدارة  اأن  ط��ح��ن��ون  ن��ا���س��ر  البعثة  رئ��ي�����س  واأك����د 
ال�سركة ا�ستقرت على اأن تكون �سربيا هي مقر 
مع�سكر الفريق هذا العام بعد اأن تابعت عن قرب 
اأف�سلية املكان جغرافياً مع توافر اخلدمات كافة 

التي يحتاجها الفريق خالل املع�سكر.

التون�سي  امل��درب  اأع��د  نا�سر طحنون:  واأ���س��اف 
�سباحية  مكثفة  تدريبية  خطة  ق���ادري  ج��الل 
ال��ل��ي��اق��ة لالعبني  ل���رف���ع م���ع���دلت  وم�����س��ائ��ي��ة 
وبرنامج تدريبي لرفع امل�ستوى الفني والتكتيكي 
ال�ستحقاقات  خل���و����س  الأم���ث���ل  ل��ال���س��ت��ع��داد 
ال���دوري وك��اأ���س اخلليج  ال��ق��ادم��ة م��ن بطولتي 
الدولة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وك��اأ���س  العربي 
وقد اأظهر جميع الالعبني دون ا�ستثناء جتاوباً 

رائعاً خالل املرحلة الأوىل الداخلية.

تعر�س نادي بر�سلونة الإ�سباين، للعديد من النتقادات على 
الفريق  �سفر  ب�سبب  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  م��واق��ع 
الن�سائي اإىل الوليات املتحدة على الدرجة القت�سادية، بينما 

�سافر فريق الرجال على الدرجة الأوىل يف نف�س الرحلة.
فريق  اإن  بيبي�س،  جو�سيب  ال��ن��ادي،  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال   
ولي�س  بالطائرة  القت�سادية  الدرجة  على  �سافر  ال�سيدات 
درجة رجال الأعمال، نظرا ل�سمهن للجولة يف وقت متاأخر 

بعدما ا�ستاأجر النادي طائرة بالفعل.
امل��زي��د م��ن الإ����س���ادة على  ك���ان ي�ستحق  ال��ن��ادي  اأن  واأ����س���اف 

اخلطوات، التي اتخذها للرتويج لفريق ال�سيدات.
ووعد النادي الكتالوين ب�سفر فريقه لل�سيدات على الدرجة 

بعد  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  جولته  م��ن  تبقى  م��ا  خ��الل  الأوىل 
�سفرهن على الدرجة القت�سادية.

مريحة  الرحلة  “كانت  �سحفي:  موؤمتر  يف  بيبي�س  واأو�سح 
على حد و�سفهن ومن الآن �سي�سافرن على الدرجة الأوىل 

خالل الرحالت الداخلية«.
ودافعت ماريا تا�سيدور مديرة فريق ال�سيدات عن النادي يف 

وجه النتقادات.
وقالت تا�سيدور يف ر�سالة على املوقع الر�سمي للنادي: “لكل 
ال�سيدات يف  انتقاد ظ��روف فريق  الأي���ام  ق��رروا يف ه��ذه  من 
ال�سفر  ال�سيدات  فريق  من  طلب  بر�سلونة  اإن  اأق��ول  جولته 
مع فريق الرجال لكي ي�سافرن يف امل�ستقبل على درجة رجال 

الأعمال بطائرة الفريق اخلا�سة«.
عن  فيه  نتحدث  اأن  ن�ستطيع  ال��ذي  ال��ي��وم  �سياأتي  وتابعت: 
التغطية  بنف�س  �ستحظى  ال�����س��ي��دات  ري��ا���س��ة  لأن  امل�����س��اواة 
مثل  امل�سجعني  واه��ت��م��ام  ال��رع��اي��ة  وات��ف��اق��ي��ات  الإع��الم��ي��ة 

الرجال.
ينتقدوننا  ملن  الأف�سل  من  ف��اإن  اليوم  ذلك  حتى  واأ�سافت: 
ال��ي��وم اأن ي��درك��وا اجل��ه��د ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ن��ادي للرتويج 

لريا�سة ال�سيدات.
ويخو�س بر�سلونة حاليا اأول جولة خمتلطة على الإطالق، 
حيث يتدرب فريقا الرجال وال�سيدات يف مقر نايكي مبدينة 

بيفرتون يف ولية اأوريغون الأمريكية.

مالكوم  ال���ربازي���ل���ي  اجل���ن���اح  اأ����س���ار 
فيليبي �سيلفا دي اأوليفيريا اإىل اأن 
الأرجنتيني  النجم  بجانب  اللعب 
ل���ي���ون���ي���ل م���ي�������س���ي، ال�������ذي اع���ت���ربه 
حلم  يعترب  العامل”،  يف  “الأف�سل 
خالل  م��ال��ك��وم  وق���ال  ل���ه.  بالن�سبة 
بتقدميه  ال�سحايف اخلا�س  املوؤمتر 
“البالوغرانا”  يف  ج��دي��د  ك��الع��ب 
نايكي  ل�����س��رك��ة  ال��رئ��ي�����س��ي  ب��امل��ق��ر 
الريا�سية  ل��ل��م��الب�����س  الأم��ري��ك��ي��ة 
“اأمتنى حتقيق  بورتالند:  مبدينة 
بجوار  اللعب  م��ن  ا�ستفادة  اأق�����س��ى 
الالعب  اأ�سار  كما  مي�سي«.  ليونيل 
يدرك  اأن��ه  اإىل  ع��ام��اً(   21( ال�ساب 
متاماً معنى ارتداء قمي�س الرب�سا، 
الفريق الذي “�سيبذل كل ما لديه 
اأجل  وم��ن  اأج��ل��ه،  م��ن جهد” م��ن 

اإ�سعاد اجلماهري.
الفرن�سي  ب������وردو  لع����ب  واأ�����س����اف 
للوليات  ���س��اف��ر  ال�����ذي  ال�������س���اب���ق، 
اجتياز  ع���ق���ب  م���ب���ا����س���رة  امل���ت���ح���دة 
للفريق  لالن�سمام  الطبي  الك�سف 
“اأنا  املتحدة:  بالوليات  جولته  يف 
ج���اه���ز ل���ل���ع���ب«. م����ن ج���ان���ب���ه، قال 
الريا�سي  ال���ق���ط���اع  ع���ن  امل�������س���وؤول 
اإنهم  مي�سرتي،  ج���وردي  ب��ال��ن��ادي، 
ال�ساب  ال����الع����ب  ي���ت���اب���ع���ون  ك����ان����وا 
مالكوم  و���س��ي��ن�����س��م   .2014 م��ن��ذ 
م��ب��ا���س��رة جل���ول���ة ال���ب���الوغ���ران���ا يف 
�سيخو�س  وال��ت��ي  املتحدة  ال��ولي��ات 
م���ب���اري���ات ودي����ة �سمن   3 خ��الل��ه��ا 

اأمام  الدولية  الأبطال  كاأ�س  بطولة 
توتنهام هوت�سرب الإجنليزي وروما 
النادي  وك����ان  وم���ي���الن.  الإي���ط���ايل 

الكاتالوين قد اأعلن الثالثاء املا�سي 
الفرن�سي  ب��وردو  تو�سله لتفاق مع 
الرب�سا  اإىل  بانتقال مالكوم  يق�سي 

مقابل  موا�سم  خلم�سة  ميتد  بعقد 
ملليون  بالإ�سافة  يورو،  مليون   41

يورو اإ�سايف كمتغريات. 

ير�سل  ل��ن  اأن���ه  ال�سلة  ل��ك��رة  الفيليبيني  الحت���اد  اأع��ل��ن 
املقررة  الآ���س��ي��وي��ة  الأل��ع��اب  دورة  اىل  الوطني  منتخبه 
ال�سهر املقبل يف اندوني�سيا، لأنه غري قادر على امل�ساركة 
ب�”اأف�سل ت�سكيلة” ب�سبب العقوبات الثقيلة على خلفية 

ما ح�سل موؤخرا اأمام اأ�سرتاليا.
وقرر الحتاد الدويل لكرة ال�سلة منت�سف ال�سهر احلايل 
ايقاف 10 لعبني واثنني من العاملني يف الطاقم الفني 
للمنتخب الفيليبيني بعد دخولهم يف عراك مع لعبي 
الثاين من يوليو يف  املنتخبني يف  ا�سرتاليا خالل لقاء 

مانيال �سمن ت�سفيات بطولة العامل.

اىل  الثالث  ال��رب��ع  يف  الطرفني  ب��ني  املواجهة  وحت��ول��ت 
معركة حقيقية ا�ستخدمت فيها اللكمات والركل وحتى 

الكرا�سي و�سارك فيها اجلمهور اي�سا.
الحتاد  رئي�س  اأك��د  بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�سريح  ويف 
مت�سع  لدينا  “لي�س  “اآل” بانليليو  الفريد  الفيليبيني 
من الوقت والفر�سة لإر�سال اأف�سل فريق ممكن لدورة 
الألعاب الآ�سيوية”، م�سيفا “�سرنكز على الدور املقبل 

من الت�سفيات املوؤهلة لبطولة العامل«.
وت���اأه���ل امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي اىل ال�����دور ال���ث���اين من 
ب�سحبة  ال�سني،  يف  املقرر   2019 مونديال  ت�سفيات 

ا���س��رتال��ي��ا وال��ي��اب��ان ع��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة وان�سمت 
الثاين اىل جمموعة ت�سم  ال��دور  الثالثة يف  املنتخبات 
اي����ران وك��ازاخ�����س��ت��ان وق��ط��ر )ي��ت��اأه��ل اأ���س��ح��اب املراكز 
الثالثة الأوىل يف كل من املجموعتني ا�سافة اىل اأف�سل 

رابع(.
لكرة  ال��دويل  الحت��اد  ق��رار  “�سن�ستاأنف  بانليليو  واأك��د 
القرار” الذي  م��ن  امل��ه��م��ة  اجل��وان��ب  وت��و���س��ي��ح  ال�سلة 

ت�سمن اي�سا غرامة مالية قدرها 215 الف يورو.
وت���ق���ام الأل����ع����اب الآ����س���ي���وي���ة ب���ني 18 اغ�����س��ط�����س و2 

�سبتمرب.

الفلبني تن�ضحب من �ضلة »االألعاب االآ�ضيوية«

االإمارات لكرة القدم يع�ضكر يف �ضربيا

بــر�ضــلونـــة يف عـــني العـــا�ضفـــــة.. 
بعـــــد »موقـــــــف عن�ضـــــري«

مالكوم يف اأول ت�ضريح ر�ضمي مع بر�ضلونة

بحث جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع 
اأكادميية  م��ع  ال��ت��ع��اون  و�سبل  اأوج���ه  النف�س  ع��ن 
العلوم ال�سرطية بال�سارقة واأليات العمل امل�سرتك 
التي ميكن تنميتها لالرتقاء املتوا�سل بريا�سات 
والتايكوندوا  الكاراتيه  وهي  النف�س  عن  الدفاع 
الريا�سات  ت���ل���ك  ت���ط���ور  ي���خ���دم  مب����ا  واجل��������ودو 

وازدهارها. جاء ذلك خالل زيارة وفد من جمل�س 
اإدارة نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س 
ال�سارقة  مبدينة  ال�سرطية  العلوم  اأكاميية  ملقر 
�سم الوفد كل من اأحمد العوي�س رئي�س جمل�س 
اإدارة نادى ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  اجل�����روان  �سعيد  اأح��م��د  و 

اإدارة نادى ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  بورحيمه  ع��ب��داهلل  وحم��م��د 
و  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  لريا�سات  ال�سارقة  ن���ادى 
عبيد عبدالرحمن ال�سويدى ع�سو جمل�س اإدارة 

نادى ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س.
ا�ستقبلهم العقيد الدكتور حممد خمي�س العثمني  

بال�سارقة   ال�سرطية  العلوم  اأكادميية  ع��ام  مدير 
مرحبا مبجل�س الدارة ومهناأ لهم ع�سويتهم يف 

جمل�س الإدارة.
ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع اأك���د اأح��م��د ال��ع��وي�����س روؤية 
جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن 
اأكادميية  مع  امل�سرتك  التعاون  اأهمية  يف  النف�س 

للخربات  م���دادا  متثل  كونها  ال�سرطية  ال��ع��ل��وم 
الكبرية ومن�سة هامة لال�ستفادة منها يف تطوير 
ريا�سات الدفاع عن النف�س ملوا�سلة م�سرية النادي 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  خ��ط��ه  م��ا  وف���ق 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
لالحتاد حاكم ال�سارقة من اأهداف وروؤى للنادي 

للنهو�س بتلك الريا�سات.
الدكتور حممد خمي�س  العقيد  من جانبه رحب 
ال�سرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ام  م��دي��ر  العثمي 
اإىل حر�س  واأ�سار  النادي  بالتعاون مع  بال�سارقة 
الك��ادمي��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ل��ك امل��ن��ط��ل��ق��ات خلدة 

الأهداف امل�سرتكة.

نادي ال�ضارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س يبحث التعاون امل�ضرتك مع اأكادمية العلوم ال�ضرطية بال�ضارقة 
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للم�سارعة  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب  اأح�����رز 
يف  الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  “18�سنة”  العلي  ب��در 
البطولة العربية للرجال للم�سارعة الرومانية 
الأول  اأم�����س  اختتمت  التي  احل���رة،  وامل�سارعة 
والريا�سة  ال�سباب  مبدينة  املغطاة  بال�سالة 
مبدينة �سرم ال�سيخ بجمهورية م�سر العربية ، 
والتي �سمت منتخبات دولة الإمارات ال�سعودية، 
فل�سطني  ،���س��وري��ا،  ال�����س��ودان  ،ل��ب��ن��ان،  الأردن 
م�ست�سيفة  وم�����س��ر  ،ت��ون�����س  ال��ي��م��ن   ، ،امل���غ���رب 
العربي  الحت��اد  عليها  ا�سرف  ،والتي  البطولة 
العلي  ال�����س��اع��د  ف���وزه  ج���اء  وق���د   ، للم�سارعة 
بف�سية امل�سارعة احلرة يف وزن فوق 100كجم 
،  بخ�سارته يف املباراة النهائية اأمام بطل م�سر 
حم��م��د ج��م��ال ،ب��ع��د ف���وزه امل��ث��ري ع��ل��ى لعبني 
كونه  م��ن  بالرغم  ولبنان  �سوريا   ، اليمن  م��ن 
بالف�سية  وب���ف���وزه  ال��ب��ط��ول��ة  اأ���س��غ��ر لع���ب يف 
م�سطفى  اإبراهيم  بطولة  يف  للم�ساركة  تاأهل 
غد  يوم  تنطلق  التي  ال�سنوية  الودية  الدولية 
الأحد يف مدينة �سرم ال�سيخ امل�سرية مب�ساركة 

اأب���ط���ال ال��ن��خ��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة. وث��م��ن حم��م��د بن 
ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�سارعة واجلودو 
العلي  ب��در  ال�ساعد  ل��الع��ب  الف�سي  الجن���از 
�ساأنها  ،والتي من  العربية  تلك اخل��ربات  اأم��ام 
اأن ت�سهم يف زيادة خربته ا�ستعدادا للم�ساركة يف 
دورة الألعاب الآ�سيوية »الأ�سياد«، التي تقام يف 
مدينتي جاكرتا وباليمانغ يف اندوني�سيا دورتها 

اأغ�سط�س/  18 من  الفرتة  خالل  وذلك   18
اآب وحتى الثاين من اأيلول املقبلني �سمن وفد 
يف  امل�����س��ارك��ة  تعقبها  وال��ت��ي   ، الر�سمي  ال��دول��ة 
للم�سارعة احلرة  لل�سباب  العامل  كاأ�س  بطولة 
من  الفرتة  خ��الل  �سلوفاكيا  ت�ست�سيفها  التي 
والتي  التي   املقبل  �سبتمرب   23 وحتى   17
ت�سبقها يف فرتة اإعداد ق�سرية باأ�سراف مدربه 

�سعبان ال�سيد.
واأ����س���اف ال���درع���ي ب���اأن ال��الع��ب ال�����س��اع��د بدر 
فطرية  كموهبة  الحت���اد  اه��ت��م��ام  يجد  العلي 
بكافه فئات  امل�سارعة منذ �سغره م��رورا  ع�سق 
املراحل العمرية للم�سارعة ،وحقق الكثري من 
الألقاب املحلية والإقليمية مما يتطلب رعايته 
الريا�سي  ال��ت��ف��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ه  وت���وف���ري 
امل�سرق  ال��وج��ه  عك�س  يف  لي�سهم  والأك���ادمي���ي 
القيادة  لدعم  ا�ستثمارا  الإم��ارات��ي��ة  للريا�سة 
الر�سيدة لقطاع ال�سباب والريا�سة الذي جنح  
يف رف���ع ع��ل��م دول����ة الإم������ارات ع��ال��ي��ا خ��ف��اق��ا يف 

خمتلف املنا�سبات الريا�سية. 

بنجاح كبري توج نادي الذيد الثقايف 
وامل�ساركني  ال��ف��ائ��زي��ن  ال��ري��ا���س��ي 
والتي  املائية  الأل��ع��اب  مهرجان  يف  
اجلهات  خ���الل���ه���ا  م����ن  ا����س���ت���ه���دف 
ال�سارقة  جم��ل�����س  حت���ت  امل��ن�����س��وي��ة 
ال����ري����ا�����س����ي ب���ح���ك���وم���ة ال�������س���ارق���ة 
واملنظمة للن�ساط ال�سيفي يف اأندية 

اإمارة ال�سارقة للعام 2018.
تنظيم  ع���ل���ى  ال����ذي����د  ن������ادي  ودرج 
اأعقاب  يف  املائية  الأل��ع��اب  مهرجان 
ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي��ح��ق��ق��ه يف 
من  واملناف�سة  الكبري  الق��ب��ال  ظ��ل 
قبل امل�ساركني واملن�ستبني  للمراكز 
رع����اي����ة جمل�س  ال�����س��ي��ف��ي��ة حت����ت 
ال�سارقة الريا�سي ب�سعار ) عطلتكم 

غي��ر (.
مائية  م�سابقات  املهرجان  وت�سمن 
�سباقات  اىل  ب��ال���س��اف��ة  م��ت��ف��رق��ة 
املهرجان  يف  و�����س����ارك  ال�����س��ب��اح��ة 
من  ال�سيفي��ة  الأن�سطة  منت�سبي 
و�س��ارك  �سنة   18 ال���ى   12 اأع��م��ار 
و�سملت  ال�����س��ي��ف��ي��ة  امل��راك��������ز  ف��ي��ه��ا 
مليحة  نا�سئة  مركز  ك��ل   امل�ساركة 
الريا�سي  الثقايف  مليحة  ن��ادي  و   ،
الثقايف  احل�������س���ن  دب�����ا  ون�������ادي  و   ،
كلباء  احت������اد  ن������ادي  و  ال���ري���ا����س���ي 

الثقايف الريا�سي.
م���ا مي��ي��ز امل���ه���رج���ان امل���ائ���ي اأج�����واء  
ال�سرور كونها  و  ال�سعادة  و  البهجة 

الريا�سية  القدرات  على  تعتمد  مل 
املتخ�س�سة يف ال�سباحة. بل اأعتمدت 
ع���ل���ى ال�����ق�����درة احل����رك����ي����ة  و ذك����اء 
امل�سارك وقدرته على حل املع�سالت 

لت�سفي جوا ممتعا  يواجهها   التي 
على ما ميوج يف الن�سطة ال�سيفية 

من فعاليات مميزة.
ويف نهاية الهرجان قام نادي الذيد 

فئات  خمتلف  يف  الفائزين  بتكرمي 
خم�سة  ت�سمنت  وال��ت��ي  امل��ه��رج��ان 
امل�سابقة  اأ���س��ه��ر  ح��ي��ث  م��ن��اف�����س��ات  
عبور  ل  امل��خ�����س�����س��ة  وه����ي  الأوىل 

حو�س ال�سباحة باأجتياز املوانع عن 
فوز با�سل األ علي واأحم احل�سن من 
املركز  الأول يف  باملركز  الذيد  نادي 
الثاين من نا�سئة املليحة ) عبداهلل 

ويف   ) ر�سيد  عبدالرحمن  و  م�سبح 
املركز الثالث من نادي دبا احل�سن 

،رامي ماجد و عمر جمال .
فئة   وه���ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل�سابقة  يف  اأم���ا 

باملركز  فحل  العائم   اجل�سر  عبور 
من  الكعبي  ال�سوين  حممد  الأول 
ن��ادي ال��ذي��د ويف امل��رك��ز ال��ث��اين من 
نا�سئة املليحة ، عبداهلل م�سبح  ويف 

امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن ن���ادي املليحة ، 
حممد جمال.

ه����ي  عبور  ال��ث��ال��ث��ة  امل�����س��اب��ق��ة  ويف 
الهوائي  بالبالون  ال�سباحة  حو�س 
دبا  ن����ادي  م���ن  األأول  ب��امل��رك��ز  ت���وج 
احل�������س���ن ، م�����س��ع��ب اإ����س���م���اع���ي���ل ، 
ن�����ادي الذيد  ال���ث���اين م���ن  وامل���رك���ز 

،�سامل �سوين .
وهي   ال��راب��ع��ة  امل�سابقة  اأج����واء  ويف 
ج���م���ع ال�����ك�����رات امل���ل���ون���ة م����ن امل����اء 
من  الأول  ب��امل��رك��ز  فحل  ب���ال���زوارق 
ن���ادي ال��ذي��د اأح��م��د ن���دمي و �سعيد 
�سلطان  واملركز الثاين من نادي دبا 
�سالح  و  النبهان  ح�سن   ( احل�سن 
الثالث من  وامل��رك��ز   ) ري��ا���س مفلح 
و  املليحة حممد �سامل  نا�سئة  نادي 

حممد حمدان.
واملخ�س�سة  اخلام�سة  امل�سابقة  ويف 
با�ستخدام  بالتتابع  احلو�س  عبور 
باملركز  ح���ل  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  ال�����وزة 
املركز  املليحة  ويف  ن��ادي  الأول من 

الثاين من نادي دبا احل�سن.
امل�ساركة  واجلهات  الندية  واأعربت 
التنظيم  ���س��ع��ادت��ه��م مب�����س��ت��وى  ع��ن 
اإ�سعاد  الذيد وحر�سهم على  لنادي 
املائية  اللعاب  مب�ستوى  امل�ساركني 
نادي  اإدارة  ملجل�س  ال�سكر  مقدمني 
على  النادي  على  والقائمني  الذيد 

جهودهم يف التنظيم.

ال�ضـــاعـــد بـــدر العلـــي يحــــرز 
ف�ضيــــة العـــرب للم�ضـــارعـــــــة

نادي الذيد يتوج الفائزين يف  مهرجان االألعاب املائية للن�ضاط ال�ضيفي 

اعلن حار�س فريق ولفرهامبتون الإنكليزي ومنتخب نيجرييا 
لكرة القدم كارل ايكيمي و�سع حد مل�سريته يف �سن ال� 31 بعد 

�سنوات من ال�سراع مع مر�س اللوكيميا )�سرطان الدم(.
وكان ايكيمي ذكر ال�سهر املا�سي انه تعافى متاما من املر�س 
“بعد عالج كيميائي   ،2017 6 يوليو  الذي مت اكت�سافه يف 
ول  بالوهن  ي�سعر  ي��زال  ل  عام” لكنه  لنحو  و�سعب  مكثف 
النادي  مل��وق��ع  ايكيمي  و���س��رح  م�سريته.  موا�سلة  ي�ستطيع 
النكليزي “طبيبي ن�سحني بالعتزال ب�سبب اآثر العالج على 
باأنه اف�سل قرار اقدم على اتخاذه«. وا�ساف  ج�سمي. اعتقد 

“العودة اىل املالعب فيها خماطرة كبرية، وعلي اول ان افكر 
ب�سحتي. يجب ان ابقى من اجل اطفايل، عائلتي وا�سدقائي«. 
و�سكر ايكيمي كل من تعاطف معه خالل فرتة مر�سه، وقال 
اتلقى ات�سال لالطمئنان على  دون ان  واح��د  يوم  مير  “مل 
قاموا  انهم  لدرجة  بي  جدا  مهتمني  كانوا  البع�س  �سحتي. 
ايكيمي،  والتحق  ي�����س��دق«.  ل  ام��ر  ان��ه  با�سمي.  امل���ال  بجمع 
امل��ول��ود يف ان��ك��ل��رتا، ب��ف��ري��ق ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون وه���و يف الرابعة 
فرتات  بع�س  با�ستثناء  معه  م�سريته  كامل  وام�سى  ع�سرة، 
2003، خا�س احلار�س النيجريي  العارة الق�سرية. ومنذ 

الفريق  الدرجة الوىل، مع  �سيما يف دوري  ل  مباراة   200
الذي �سعد هذا املو�سم اىل الدوري املمتاز.

ودافع ايكيمي عن الوان املنتخب النيجريي يف 10 مباريات 
يف   2018 مونديال  يف  وك��ان  و2016،   2015 ب��ني  فقط 
كع�سو  ب��الده  ت�سكيلة  يف  والع�سرين  ال��راب��ع  ال��الع��ب  رو�سيا 
من  نيجرييا  وخرجت  لعبا(.   23 الر�سمي  )العدد  فخري 
الدور الول بحلولها ثالثة يف املجموعة الرابعة بعد خ�سارتني 
اي�سلندا  على  وفوز   2-1 والرجنتني  �سفر2-  كرواتيا  امام 

-2�سفر.

اللوكيميا جترب حار�س نيجرييا على االعتزال
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وجه املدرب ال�سابق ملان�س�سرت يونايتد 
فريغ�سون،  األ��ي��ك�����س  الإجن����ل����ي����زي، 
امل�ست�سفى  يف  الطبي  للطاقم  ال�سكر 
ع��ق��ب خ�����س��وع��ه جل��راح��ة ع��اج��ل��ة يف 

مايو املا�سي اإثر نزيف باملخ.
ظهور  اأول  يف  ف���ريغ�������س���ون،  وق������ال 
“اأهال.  ت���ع���اف���ي���ه:  م���ن���ذ  ل����ه  ع��ل��ن��ي 
جم���رد ر���س��ال��ة ���س��ري��ع��ة. ب���داي���ة اأود 
يف  الطبية  ل��الأط��ق��م  ال�سكر  توجيه 
و�سالفورد  ماكل�سفيلد  م�ست�سفيات 

رويال والك�سندرا«.
هوؤلء  ب���دون  “�سدقوين  واأو����س���ح: 
رائعة  رعاية  منحوين  الذين  النا�س 
م���ا ك��ن��ت اأج��ل�����س ه��ن��ا ال���ي���وم. لذلك 
اأنا وعائلتي. �سكرا  ال�سكر  اأوجه لكم 

جزيال.«
�سديد  ب���ام���ت���ن���ان  “اأ�سعر  وت����اب����ع: 
ل��ك��ل ال���ر����س���ائ���ل ال���ت���ي ت��ل��ق��ي��ت��ه��ا من 
ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ع����امل ومت���ن���ت يل 
يف  اأث���رت  الطيبة  التمنيات  ال�سفاء. 
هذه  على  لكم  �سكرا  ك��ث��ريا.  نف�سي 

امل�ساندة«.
“�ساأعود يف وقت  واأ�ساف فريغ�سون 

الفريق. يف  املو�سم مل�ساهدة  لحق يف 
التوفيق جلوزيه  اأمتنى  الأثناء  هذه 

والالعبني. �سكرا جزيال«.
وظ���ه���ر ف��ريغ�����س��ون يف م��ل��ع��ب اأول����د 
للجراحة  خ�����س��وع��ه  ق��ب��ل  ت���راف���ورد 
باأيام قليلة حني قدم هدية تذكارية 

ملدرب اأر�سنال ال�سابق اأر�سني فينغر.
مباريات  مل�����س��اه��دة  ال���ع���ودة  ومت���ن���ى 
مورينيو  ج���وزي���ه  ب��ق��ي��ادة  ي��ون��اي��ت��د 

لحقا خالل املو�سم.

و�سقط ال�سكتلندي فريغ�سون )76 
م��ن��زل��ه ومت  ع��ل��ي��ه يف  مغ�سيا  ع��ام��ا( 
فيما  ثم  ماكل�سفيلد،  مل�ست�سفى  نقله 
حيث  ���س��ال��ف��ورد  م�ست�سفى  اإىل  ب��ع��د 

خ�سع جلراحة.
مان�س�سرت  تدريب  وتوىل فريغ�سون 
يونايتد بني عامي 1986 و2013، 
وفاز بلقب دوري اأبطال اأوروبا مرتني 
و13 لقبا للدوري املمتاز و5 يف كاأ�س 

الحتاد الإجنليزي.

األفون�ضــو ديفيـــ�س... »جـــوهــــرة« 
بايــرن ميونيــخ اجلديــدة! 

جولوفني العب و�ضط رو�ضيا ين�ضم اإىل موناكو 
قال ناديا موناكو وت�س�سكا مو�سكو اإن 
لعب الو�سط األك�سندر جولوفني اأحد 
العامل  كاأ�س  جنوم منتخب رو�سيا يف 
م��ون��اك��و من  اإىل  ان�سم  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

النادي الرو�سي ملدة خم�س �سنوات.
وذك�����رت و���س��ائ��ل اإع�����الم ف��رن�����س��ي��ة اأن 
يورو  مليون   30 نحو  دف��ع  م��ون��اك��و 
مع  ل��ل��ت��ع��اق��د  دولر(  م��ل��ي��ون   35(
عاما   22 العمر  من  البالغ  الالعب 
الذي لعب دورا موؤثرا يف بلوغ رو�سيا 
ال��ع��امل على  ك��اأ���س  ال��ث��م��ان��ي��ة يف  دور 

اأر�سها.
و���س��ج��ل لع���ب ال��و���س��ط ال����ذي يجيد 
اللعب يف اأكرث من مركز هدفا و�سنع 
ال�سعودية  على  رو�سيا  لتفوز  هدفني 
اأمام  اخل�سارة  قبل  وا�سبانيا  وم�سر 
ك��روات��ي��ا ب���رك���الت ال��رتج��ي��ح يف دور 

الثمانية.
رئي�س  ن��ائ��ب  فا�سيليف  ف���ادمي  وق���ال 
موهوب  لع��ب  “انه  بيان  يف  موناكو 
الالعبني  م���ن  ك����ان  ال�����س��ن.  ���س��غ��ري 
ال��ع��امل لكننا كنا  ك��اأ���س  ال��ب��ارزي��ن يف 

نتابعه منذ فرتة طويلة«.
يف  جيدة  خربة  بالفعل  “لديه  وتابع 

الدوري الرو�سي واأي�سا على امل�ستوى 
الدويل.

اأبدت  اأوروب��ي��ة كثرية  اأندية  اأن  »رغ��م 
اهتماما بالتعاقد معه اختار األك�سندر 

امل�������س���روع ال���ري���ا����س���ي مل���ون���اك���و ال���ذي 
ملوا�سلة  الأج����واء  اأف�����س��ل  ل��ه  �سيوفر 

التطور«.
ت�س�سكا  م��ع  ال��ث��الث  �سنواته  وخ���الل 
م���ب���اراة من   113 ل��ع��ب ج��ول��وف��ني 
بينها 23 يف دوري الأبطال والدوري 
الرو�سي  ب���ال���دوري  وف���از  الأوروب������ي. 

مرة واحدة يف 2016.
ورب����ط����ت ت���ق���اري���ر ل���و����س���ائ���ل اإع�����الم 
ب���ري���ط���ان���ي���ة ت�����س��ي��ل�����س��ي واأر�����س����ن����ال 
بالالعب لكن جولوفني اختار النادي 
ل��ب��دء �سفحة ج��دي��دة يف  ال��ف��رن�����س��ي 

م�سرية واعدة.
وقال جولوفني “اإنها مغامرة جديدة 
ب�سدة  اأتطلع  كبري.  بطموح  اأخطوها 
مل���ق���اب���ل���ة زم����الئ����ي اجل������دد واجل���ه���از 

الفني«.
و�سط  خ�����ط  ج����ول����وف����ني  و����س���ي���ع���زز 
م��ون��اك��و ب��ع��دم��ا ب���اع ال��ن��ادي الالعب 
اإىل  ليمار  وت��وم��ا���س  موتينيو  ج���واو 
واأتليتيكو  وان�����درارز  ولفرهامبتون 

مدريد على الرتتيب.

اإميري: اأمتنى بقاء هذا 
الالعب يف اآر�ضنال

ريت�ضياردو يت�ضدر التجارب احلرة باملجر 

ق���ال امل��دي��ر ال��ف��ن��ي لآر���س��ن��ال الإجن��ل��ي��زي، الإ�سباين 
اأتلتيكو مدريد  اأم���ام  اخل�����س��ارة  اإمي���ري، عقب  اأون���اي 

الإ�سباين بركالت الرتجيح 1-3، يف اللقاء الذي 
الدولية،  الأبطال  كاأ�س  بطولة  �سمن  جمعهما 
الويلزي  الو�سط  لع��ب  ا�ستمرار  يف  ياأمل  اإن��ه 
�سفوف  �سمن  ال��ف��ري��ق،  قائد  رام�����س��ي،  اآرون 

الفريق اللندين.
ت�سريحات عقب  اإمي��ري يف  واأ�سار 

اللقاء الذي احت�سنه )امللعب 
ب�سنغافورة:  ال���وط���ن���ي( 

“اأعتقد اأن اآرون لعب 
لنا،  بالن�سبة  ه���ام 
التعاقدية  الأم��ور 
ت���خ�������س ال����ن����ادي 

وال�����������الع�����������ب، 
اأمتنى  ولكني 

ب������������ق������������اوؤه، 
يقدم  لأن�����ه 
ال�������ك�������ث�������ري 

ل������ل������ف������ري������ق 
الكبري،  ب��اأدائ��ه 

اأعتقد اأنه �سي�ستمر 
معنا«.

الرئي�س  اإمكانية رحيل  وحول 
الربيطاين  للنادي،  التنفيذي 

لتويل  غ���ازي���دي�������س،  اإي����ف����ان 
ميالن  ن������ادي  رئ���ا����س���ة 

الإي������������ط������������ايل، 
ق�������ال امل�������درب 

اإنه  البا�سكي 
يتحدث مع 

ئي�س  لر ا
ف����ق����ط 

فيما يخ�س �سوؤون النادي.
وقال يف هذا ال�سدد: “جنتمع �سوياً يومياً ونتحدث 
اآر�سنال، نتحدث دائماً عن  عن م�سروع 
جئت  عندما  الأم���ور،  حت�سني  كيفية 
مع  الأول  اج��ت��م��اع��ي  ك���ان  ه��ن��ا،  اإىل 
رائع، واحرتايف،  اإيفان، وهو �سخ�س 
وميتلك خ��ربة كبرية يف ع��امل كرة 
اأع��ل��م م��اذا �سيفعل،  ال��ق��دم، ل 
لأنني اأحتدث معه فقط 

عن اآر�سنال«.
اإميري  كما حت��دث 
ع����������ن ال�������ه�������دف 
الذي  ال��رائ��ع 
������س�����ج�����ل�����ه 
لع����������������������ب 
ال�����و������س�����ط 
ال�����������������س��������اب 
�سميث  اإمي�����ي�����ل 
قوية  بت�سديدة  روي 
ومنح  املنطقة  خ���ارج  م��ن 
بعد  ال��ت��ع��ادل  “الغانرز”  ب��ه 

بداية ال�سوط الثاين مبا�سرة.
واأو���س��ح: “هذه هي الأوق��ات التي 
يجب على الالعبني ال�سباب ا�ستغاللها 
واإظ���ه���ار ق��درات��ه��م، وه����ذا م��ا ف��ع��ل��ه اإمييل، 
تاريخياً، اآر�سنال من الأندية التي تعمل جيداً 
مع الالعبني ال�سباب ومنحهم الفر�سة لإبراز 
اأن  اأع���ت���ق���د  ق���درات���ه���م، 
اجلميع لعب جيداً 
فريق  اأم��ام  اليوم 
ك�����ب�����ري، ال����ه����دف 
الذي �سجله روي 
كثرياً،  �سي�ساعده 

وكذلك الفريق«.

ت��ف��وق دان��ي��ي��ل ري��ت�����س��ي��اردو يف ال��ت��ج��ارب احل���رة الأوىل 
ب�سباق جائزة املجر الكربى ببطولة العامل فورمول 1 
لل�سيارات ام�س مبا يتوافق مع التوقعات التي تعترب رد 

بول �سمن املر�سحني للفوز يف حلبة تالئم �سيارته.
املنحنيات  ك��ث��رية  ه��ن��ج��اروري��ن��ج  ح��ار يف حلبة  ج��و  ويف 
اأف�����س��ل زم���ن خ���الل دق��ي��ق��ة واحدة  �سجل ري��ت�����س��ي��اردو 
و17.613 ثانية م�ستخدما اإطارات لينة وتقدم بفارق 
فرياري  �سائق  فيتل  �سيبا�ستيان  على  ثانية   0.079

الذي ا�ستخدم اإطارات اأ�سرع فائقة الليونة.
وفاز ريت�سياردو ب�سباق موناكو هذا العام بعد انطالقه 
من املركز الأول، وتبدو حلبة هنجارورينج بطيئة ن�سبيا 
�سباق  يف  ت��اأخ��ري  لعقوبات  تعر�سه  وبعد  موناكو،  مثل 

املانيا الأ�سبوع املا�سي �سيح�سل على دفعة يف املجر.
واحتل ماك�س فر�ستابن �سائق رد بول )20 عاما( املركز 
الثالث بفارق 0.088 ثانية عن زميله بينما جاء كيمي 

رايكونن �سائق فرياري يف املركز الرابع.
وحل ثنائي مر�سيد�س يف املركزين اخلام�س وال�ساد�س اإذ 
ابتعد لوي�س هاميلتون، مت�سدر الرتتيب العام، بفارق 
الفنلندي  زميله  يبتعد  بينما  ال�سدارة  عن   0.423

فالتريي بوتا�س بفارق 0.857 ثانية عن ريت�سياردو.
ويتفوق هاميلتون، الذي فاز خم�س مرات يف املجر لكن 
لي�س يف عام اأحرز فيه اللقب، بفارق 17 نقطة عن فيتل 
11 �سباقا و�سيكون �سباق يوم الأح��د الأخ��ري قبل  بعد 

عطلة اأغ�سط�س اآب.

ال�سابق  ال��دويل  الالعب  خطى  على  وايتكاب�س(  )فانكوفر  ديفي�س  الفون�سو  �سار  لو  وم��اذا 
الأملاين با�ستيان �سفاين�ستايغر؟ فهذا ال�ساب الكندي )17 عاما( هو ال�سفقة الخرية لفريق 
بايرن ميونيخ الملاين، وباإمكانه على الأقل اأن يعتمد على مباركة ال�سطورة ال�سابقة للنادي 

البافاري من اأجل اأن يرافقه على طريق النجاحات.
ويوؤكد �سفاين�ستايغر، الذي يلعب حاليا يف �سيكاغو فاير المريكي والذي تقاطعت 

م�سريته مع ديفي�س يف الدوري المريكي املمتاز لكرة القدم، قائال “لديه قدرات 
كبرية مع �سرعة وتقنية. يف حال عمل بجهد، وحتديدا من ناحية موؤهالته 

الدفاعية، فبالتاأكيد �سينجح يف اأوروبا«.
2000 يف خميم لالجئني يف غانا، بعد فرار والديه من  ولد ديفي�س عام 

احلرب الأهلية يف ليبرييا، وقد و�سل اىل كندا بعمر اخلام�سة، وهو يعترب 
اأحد ابرز املواهب ال�ساعدة يف امريكا ال�سمالية.

ووقع الالعب ال�ساب الربعاء املا�سي عقدا يربطه ببايرن ميونيخ 
على  للح�سول  �سر�سة  دخل مبناف�سة  ال��ذي   ،2023 عام  حتى 

خدماته مع اأندية ليفربول النكليزي وباري�س �سان جرمان 
الفرن�سي وريال مدريد ال�سباين.

ووفقا للعديد من ال�سحف الملانية، اأنفق بايرن 14 
مليون يورو للتعاقد مع ديفي�س، كما باإمكان هذا 

اإ�سافية يف  ي��ورو  4،8 ماليني  اأن يرتفع  املبلغ 
حال مت تطبيق بند املكافاآت.

للعب  انتقاله  ع��ن  ال�����س��اأن  �ساحب  وق��ال 
الطفولة  حلم  “انه  البوند�سليغا  يف 

واأنا �سعيد لأنه يتحقق. الآن، حان 
و�سوف  عملي،  اأت��اب��ع  كي  الوقت 

اأبذل كل ما باإمكاين ل�ستثمار 
ح�سلت  التي  الفر�سة  هذه 

عليها«.
على  ي���ت���وج���ب  ول����ك����ن 

ج����م����اه����ري ال���ف���ري���ق 
تنتظر  اأن  البافاري 

ق�����ب�����ل م���������س����اه����دة 
 ” تها هر جو “
اجل�������������������دي�������������������دة 
“روتن”  بقمي�س 
ن�سبة  )الح�����م�����ر 

لن  اإذ  الفريق(،  للون 
الفريق  اىل  ديفي�س  ين�سم 

قد  يكون  عندما   2019 يناير  كانون  من  ب��دءا  اإل  الأول 
بلغ الثامنة ع�سرة يف 2 ت�سرين الثاين/نوفمرب املقبل وانهى مو�سمه 

احلايل مع فانكوفر.
ال�  وحرق ديفي�س، الذي يعترب حالة ن�سج باكرة، املراحل وحتديدا منذ �سن 

فانكوفر، اإذ ان�سم ب�سرعة اىل الفريق  فريق  اأكادميية  اإىل  ودخوله  عاما   14
الأول وبات يف يوليو 2016 اأول لعب ولد يف القرن احلادي والع�سرين يخو�س 

مباراة يف الدوري المريكي يف �سن ال� 15 عاما و8 اأ�سهر.
الح��رتايف مع  الثالث  17 عاما، يخو�س عامه  ال���  �سن  حاليا، يف 

و�ساهم يف  اأه���داف   3 و�سجل  م��ب��اراة   54 لعب  وق��د  فانكوفر، 
7 مباريات يف دوري ابطال  8 متريرات حا�سمة. كما خا�س 

امريكا ال�سمالية و�سجل هدفني.
ويتميز ديفي�س ب�سرعته ومبراوغاته، ويوؤكد اأن مثله العلى 
ال�سباين.  بر�سلونة  جن��م  مي�سي.  ليونيل  الرجنتيني  ه��و 

لكرة  الكندي  الحت��اد  يف  امل�سوؤولني  اأنظار  تاألقه  لفت  كذلك 
 16 القدم الذين ا�ستدعوه للمنتخب الول ليدافع يف �سن ال� 

ال��ذي ح�سل فيه على  ذات��ه  اليوم  اأم��ام كورو�ساو )2-1(... يف  ال��دويل  القمي�س  عاما عن 
اجلن�سية الكندية. ومن الرقام القيا�سية اجلديدة التي حطمها رقم ا�سغر لعب يرتدي 

قمي�س املنتخب الكندي.
اآخر �سجل هدفني يف مرمى غويانا الفرن�سية )4-2( يف  وبعد �سهر، وخالل لقاء 
اإطار بطولة الكاأ�س الذهبية 2017، وهي م�سابقة جتمع اأف�سل املنتخبات 

يف منطقة الكونكاكاف )امريكا ال�سمالية والو�سطى والكاريبي(.
وعلى الرغم من خروج كندا من الدور ربع النهائي امام جامايكا، اإل اأن 
ثالثة  ت�سجيله  بف�سل  البطولة،  يف  �ساب  لع��ب  اأف�سل  اختري  ديفي�س 
ال�  منتخب  مع  التهديفي  �سجله  ويت�سمن  مباريات.  اأرب��ع  يف  اأه���داف 
وهو  دولية،  مباريات  �ست  يف  اأه��داف  ثالثة  “كانوك�س” 

ر�سيد واعد لالعب �ساب.
ويخ�سى البع�س على ديفي�س من “احرتاق 
مبكر” لأن واقع كونه موهبة �سغرية 
ل ي�سمن له النجومية مع فريقه 
القادمة.  ال�سنوات  يف  اجلديد 
املواهب  من  العديد  فهناك 
اىل  ان�سمت  التي  ال�سابة 
ان��دي��ة اوروب���ي���ة يف �سن 
مبكرة بدون اأن تنجح 
نف�سها،  ف��ر���س  يف 
الالعب  وابرزها 
ال�������������رنوج�������������ي 
مارتن اأوديغارد 
تعاقد  ال��������ذي 
م�������ع�������ه ري����������ال 
�سن  يف  مدريد 

ال� 15 عاما.
يخ�س  ومل 
الذي  اأوديغارد 
ي����ب����ل����غ ح���ال���ي���ا 
ع������ام������ا،   19
يف  م����ب����اراة  اأي 
مع  “الليغا” 
ال������ف������ري������ق امل����ل����ك����ي 
اىل  ل���ي���ن�������س���م  الول، 
ال���ف���ري���ق ال����ردي����ف، ث���م اعري 
ملدة عام ون�سف العام اىل هريينفني 

الهولندي.
اأي�سا،  امل��ري��رة  التجربة  ب��اي��رن ه��ذه  وع��ا���س 
ال�ساعدة  املوهبة  مع  تعاقد  اأن  له  �سبق  اإذ 
حني   2012 ع��ام  يف  هويبريغ  بيار-اإميل 
كان يبلغ لعب الو�سط الدمناركي ال�ساب 

واعد. مب�ستقبل  وياأمل  عاما   16
لكن هويبريغ مل يتمكن من فر�س نف�سه 
ان  اعارته مرات عدة قبل  لتتم  بافاريا  يف 
النكليزي  �ساوثمبتون  يف  ال��رح��ال  يحط 
ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى مقاعد  ي��ج��ل�����س  ح��ي��ث 
البدلء. كما غاب عن منتخب الدمنارك 

الذي �سارك يف مونديال رو�سيا 2018.

ت�ضوية �ضريبية مع رونالدو مقابل 19 مليون يورو
النجم  مع  الت�سوية  على  الإ�سبانية  ال�سرائب  �سلطات  وافقت 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي �سيدفع قرابة 19 مليون 
اأعلن  يورو لإقفال ق�سية التهرب ال�سريبي، وذلك بح�سب ما 
اأن �سفقة  العام يف مدريد اىل  الدع���اء  واأ���س��ار   . العام  الدع���اء 
الت�سوية تت�سمن حكما بال�سجن على النجم الربتغايل املنتقل 
موؤخرا من ريال مدريد اىل يوفنتو�س الإيطايل، ملدة عامني مع 
وقف التنفيذ ا�ستنادا اىل القاعدة املطبقة يف اإ�سبانيا بخ�سو�س 
ال�سادرة بحق مدان  العامني  تتجاوز  التي ل  ال�سجن  عقوبات 

للمرة الأوىل يف ق�سايا غري عنيفة.
قرب  الق�ساء  اأم���ام   2017 يوليو  يف  ع��ام��ا  ال�33  اب��ن  وم��ث��ل 
ال�سريبي بني  بالتهرب  اتهامات  “اربعة  مدريد لالإجابة على 
2011 و2014«. واتهم رونالدو بال�ستفادة من بنية  عامي 

�سركة اأ�س�سها يف 2010 لإخفاء اموال ح�سل عليها يف ا�سبانيا 
من خالل حقوق بيع �سورته، ما ي�سكل “خرقا طوعيا وواعيا 

لواجباته ال�سريبية يف ا�سبانيا«.
وات��ه��م امل��دع��ون ال��ع��ام��ون ال��ربت��غ��ايل ب��اإن�����س��اء �سركة يف اجلزر 
واأخ����رى يف  ال�سريبية،  امل����الذات  اأح���د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال���ع���ذراء 
ايرلندا لال�ستفادة من انخفا�س معدلتها ال�سريبية، متهمني 
ايراداته  م��ن  ي���ورو  مليون   11،5 ع��ن  فقط  ���س��رح  ب��اأن��ه  اي���اه 
تلك  يف  ر�سيده  دخ��ل  فيما  و2014،   2011 بني  ال�سبانية 

الفرتة 43 مليون يورو.
واتهم رونالدو اي�سا برف�سه “طوعا” �سم 28،4 مليون يورو 
 2015 ع��ام��ي  ب��ني  ا�سبانية  ل�سركة  ���س��ورت��ه  بيع  ح��ق��وق  م��ن 
 14،7 ال��ع��ام��ة مب��ب��ل��غ  ل��ل��خ��زان��ة  و2020، م��ا ج��ع��ل��ه م��دي��ن��ا 

امل��ط��ارد من  الوحيد  ي��ورو. ورون��ال��دو مل يكن الالعب  مليون 
على غرميه جنم  اإذ حكم  ا�سبانيا،  ال�سرائب يف  قبل م�سلحة 
�سهرا   21 بال�سجن  مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  والرج��ن��ت��ني  ب��ر���س��ل��ون��ة 
ال�سجن  عقوبة  عن  وا�ستعي�س  ي��ورو،  مليون   2،09 وغ��رام��ة 
بغرامة اأخرى بلغت 252 األف يورو، اأي ما يعادل 400 يورو 
بتف�سري  ح�سل  ما  القانوين  فريقه  وب��رر  �سجن.  ي��وم  كل  عن 
خمتلف ب�سيط لالإيرادات التي يتوجب عليه الإعالن عنها يف 
يقوم  اأن  دون  ذل��ك، من  اأبعد من  الق�سية  ذهبت  ولو  اإ�سبانيا. 
غرامة  ي��واج��ه  اأن  املمكن  م��ن  ف��ك��ان  ك��ام��ل��ة،  بت�سوية  ال��الع��ب 
قدرها 28 مليون يورو، بالإ�سافة اىل ال�سجن ملدة ثالثة اأعوام 
“غي�ستا” يف الإي��رادات الداخلية  ون�سف بح�سب احتاد خرباء 

ال�سبانية.

يف اأول ظهور.. فريغ�ضون يوجه ر�ضالة موؤثرة



فيديو يت�ضبب بف�ضل �ضابط اأمريكي
ب�سبب  الأم��ريك��ي��ة  مي�سي�سيبي  ولي���ة  يف  ���س��رط��ة  ���س��اب��ط  ف�سل 
مكبل  كان  بينما  بال�سرقة  متهم  املفرطة" �سد  "القوة  ا�ستخدام 

اليدين، وفقا ل�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
يظهر  فيديو  لقطات  مرييديان  مبدينة  ال�سرطة  اإدارة  ون�سرت 
فيها ال�سابط دانييل �ستارك�س وهو يحاول اأن ينه�س امل�ستبه فيه 

من على الأر�س بقوة، بعدما قام �سباط اآخرون بتكبيله.
ويبدو يف املقطع، الذي جرى ت�سويره يوم 16 ويوليو، اأن ال�سابط 
�ستارك�س، الذي ا�ستغل مع الق�سم ملدة عام، كان غا�سبا ب�سكل وا�سح 

بالرغم من اأن زمالءه الآخرين كانوا ي�سيطرون على الو�سع.
وكان ال�سابط يالحق املتهم بعدما نفذ عملية �سرقة يف �سركة "وول 
�سيارته،  ال�سرطة ويركن  اأن ي�ستجيب لنداء  مارت"، حيث رف�س 

لكن بعد عملية مطاردة متكن عنا�سر الأمن من توقيفه.
�سجل  على  يتوفر  "ال�سابط  مرييديان  ب�سرطة  م�سوؤول  وق��ال 
"مل يكن  اأنه قام بت�سرف خاطئ"، م�سيفا:  نظيف ويعلم كذلك 
مكبل  كان  حيث  الطريقة،  بتلك  املتهم  ينه�س  اأن  ال�سابط  على 

اليدين وعاجزا عن التحرك".

ف�ضالت القطط تعزز ثقة الب�ضر
اأظهرت درا�سة جديدة يف جامعة كولورادو الأمريكية، اأن طفيلياً 
يوجد يف ف�سالت القطط، ميكن اأن ي�ساهم ب�سكل فعال يف تعزيز 

ثقة الإن�سان بنف�سه. 
ووج������د ال���ب���اح���ث���ون يف اجل���ام���ع���ة، ���س��ل��ة م���ب���ا����س���رة ب����ني ع����دوى 
من  اأك��رث  اإخ�ساع  بعد  الأع��م��ال،  وري���ادة  غوندي  التوك�سوبالزما 
1500 طالب، و200 �سخ�س ممن يح�سرون الندوات التجارية، 

لالختبار. 
لالختبار  خ�سعوا  الذين  من   22% اأن  تبني  لالختبار،  ونتيجة 
من  �سابقة  مرحلة  يف  غ��ون��دي  التوك�سوبالزما  ب��ع��دوى  اأ�سيبوا 
بالتجارة  تتعلق  ن����دوات  ي��ح�����س��رون  ال��ذي��ن  اأن  وت��ب��ني  ح��ي��ات��ه��م. 
وريادة الأعمال، كانوا اأكرث عر�سة لالإ�سابة من غريهم مبقدار 
ال�سعفني.  وقالت الباحثة �ستيفاين جون�سون ل�سبكة اإن بي �سي: 
الإ�سابة بهذا الطفيلي، ميكن اأن تقود املرء  اأن  النتائج  "اأظهرت 
اإىل النجاح يف حياته امل�ستقبلية، وت�ساهم يف تخلي�سه من اخلوف 

غري املربر، واكت�سابه املزيد من الثقة بالنف�س"
ويحذر العلماء الن�ساء احلوامل من القرتاب عن ف�سالت القطط، 
لدى  اخللقية  والعيوب  الإجها�س  ي�سبب  اأن  الطفيلي ميكن  لأن 

اجلنني، وفق ما �سحيفة ديلي �ستار اأون لين الربيطانية.  

نهاية �ضاخرة لتحدي كيكي 
حقق مقطع م�سور لفتاة توؤدي "حتدي كيكي" يف منطقة "�سهلول 
�سو�سة" التون�سية انت�سارا وا�سعا على مواقع التوا�سل الجتماعي، 

بعدما حتول ملاأ�ساة اأخرى من ماآ�سي الرق�سة العاملية.
حقيبتها  �سقطت  والرق�س،  بالت�سوير  تقوم  الفتاة  كانت  فبينما 
ال�����س��ي��ارة، لكنها مل تبال  ك��ان��ت على كتفها خ���ارج  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة، 

وف�سلت اأن تكمل التحدي.
لكن �سابني على دراجة نارية لحظوا احلقيبة امللقاة على الأر�س، 
بينما حاولت  ال��ه��رب،  اأ���س��رع��ا يف  ث��م  ب�سرقتها  قاما  م��ا  و���س��رع��ان 

الفتاة مالحقتهما.
اكت�سب  ال��ذي  التحدي،  نهاية  من  ال�ساخرة  التعليقات  وانهالت 
يف  وامل�ساهري  املمثلني  م��ن  ع��دد  فيه  ���س��ارك  بعدما  وا�سعة  �سهرة 

العامل العربي.
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وفاة اأكرب معمرة يف العامل.. هذا كان نظام حياتها
اأعلنت مو�سوعة "غيني�س" لالأرقام القيا�سية عن وفاة اأكرب معمرة يف العامل، يف وقت اأ�سبح الو�سول اإىل عمر املائة 

عام بالن�سبة للكثريين اأمرا هاما يف الآونة الأخرية.
وذكرت وزارة ال�سحة اليابانية اأن مياكو �سييو، اأكرب �سخ�س يف اليابان والعامل، توفيت عن عمر ناهز 117 عاما، 

الأحد املا�سي، لتلحق ب�" مي�ساو اأوكاوا"، اأكرب معمرة يابانية اأي�سا توفيت عام 2015.
وقد لدت ت�سيو يف 22 مايو 1901، وح�سلت على لقب اأقدم امراأة تعي�س يف اليابان بعدما توفيت اأوكاوا )ولدت يف 

5 مار�س 1898( التي كانت تبلغ من العمر 117 عاما عند رحيلها يف اأبريل 2015.
وكانت ت�سيو حتب تناول الأطعمة اليابانية التقليدية، مثل ال�سو�سي والإنقلي�س )الثعابني البحرية(، بالإ�سافة اإىل 

الأطعمة ال�سحية املعدة منزليا. ومن اأبرز هواياتها فن اخلط.
املرح  دائما من  الدعابة وت�سيع جوا  فاإنها كانت تتمتع بح�س  �سنها  الرغم من كرب  اإنه على  ت�سيو،  اأق��ارب  ويقول 

حولها، كما كانت متتلك ذاكرة قوية وبنية ج�سمية متكنها من اأداء مهامها اليومية.
"غيني�س" عن خليفة ت�سيو بني الإن��اث، فاإن ما�سازو نوناكا �سيت�سدر قائمة اأكرب رجل  وبينما مل تعلن مو�سوعة 

م�سن يف اليابان والعامل يف الوقت احلايل، عن عمر يبلغ 113 عاما.
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»خبيئة املتحف« يك�ضف اأ�ضرار الفن باالإ�ضكندرية 
اأول م��ت��ح��ف ل��ل��ف��ن��ون اجلميلة  ب����ذرة  اأك����رث م���ن ق����رن ع��ل��ى غ��ر���س   ب��ع��د 
بالإ�سكندرية ل يزال هذا ال�سرح الفني ال�سخم يبوح باأ�سرار جديدة عن 
ال�ستار  عنه  اأزي��ح  ما  وهو  به  ارتبطت  التي  وال�سخ�سيات  وتطوره  تاريخه 
اخلمي�س املا�سي يف معر�س )خبيئة املتحف.. وثائق تك�سف عن 112 عاما 

من التاريخ املفقود(.
اإىل  ترجع  باملتحف  املتعلقة  النادرة  الوثائق  من  جمموعة  املعر�س  يقدم 
اإ�سافة  ثالثينات القرن املا�سي عرث عليها بطريق ال�سدفة يف قبو املبنى 
اإىل 15 لوحة فنية تعر�س لأول مرة بعد اأن اأظهرت الوثائق مدى اأهميتها 
1906 حني تربع الأملاين  اإىل عام  واأهمية مبدعيها. ترجع ق�سة املتحف 
اإىل بلدية الإ�سكندرية كانت هي  200 لوحة  باأكرث من  اإدوارد فريدهامي 
نواة ملقتنيات املتحف. ويف 1935 تربع البارون �سارل دي من�سه الذي كان 
بك  م��ن حديقة ق�سره يف حم��رم  بجزء  اآن���ذاك  الإ�سكندرية  اأث��ري��اء  اأح��د 

لإقامة متحف للفنون.
اأحدث  وف��ق  املتحف  ت�سييد  يف  العمل  ب��داأ  الع�سرين  القرن  اأربعينات  ويف 
يف  الر�سمي  الفتتاح  وك��ان   1950 البناء  اكتمل  اأن  اإىل  اآن��ذاك  املوا�سفات 
بالإ�سكندرية  الفنون  �سعيد مدير متحف  علي  وق��ال   .1954 يوليو متوز 
لرويرتز ام�س الول اخلمي�س "منذ توليت اإدارة املتحف قبل اأربع �سنوات 
�سغلتني بع�س الأمور حول ن�ساأة املتحف وتاريخه ومقتنياته لكن مل اأجد 
اإىل  اأوراق قدمية يف بدروم قبو املتحف تعود  "و�سط  اإجابة". واأ�ساف  لها 
للموظفني  وان�سراف  ح�سور  دفاتر  عن  عبارة  والت�سعينات  الثمانينات 
اأخ��رى عرثنا على كرتونة �سندوق من ال��ورق املقوى تبدو  اإداري��ة  واأوراق 

اأكرث قدما وبها وثائق تعود اإىل فرتات زمنية اأبعد".

�ضام�ضونغ تطور �ضا�ضة مرنة غري قابلة للك�ضر
تتجه �سركة �سام�سونغ اإىل طرح هاتف ذكي ب�سا�سة مرنة مقاومة للك�سر، 
وهو ما يعني اأن اأ�سواق الإلكرتونيات �ست�سهد طرحا و�سيكا لأول جهاز قابل 

للطي بالكامل.
اأنها طورت موؤخرا �سا�سة هاتف ثورية  واأكدت ال�سركة الكورية اجلنوبية، 

وح�سلت على �سهادة اخرتاع من خمتربات "اأندر رايتريز".
واأو�سحت �سام�سونغ اأنها اعتمدت على مادة بال�ستيكية غري قابلة للك�سر يف 
تطوير لوحة "الأوليد" الثورية، وباأن ميزة الطي لي�ست الوحيدة، فال�سا�سة 

."CNET" تتمتع اأي�سا بطابعها الرباق ومتانتها، وفق ما نقل موقع
واإمنا  فح�سب،  الذكية  ال��ه��وات��ف  على  ال�سا�سة  ا�ستخدامات  تقت�سر  ول 
ميكن ال�ستفادة منها يف �سناعات اأخرى مثل ال�سيارات واملعدات الع�سكرية 
قابلة  مرنة  �سا�سة  تطوير  عن  �سام�سونغ  ك�سف  وياأتي  الأل��ع��اب.  واأج��ه��زة 
للطي و�سط تباطوؤ اأداء �سوق الهواتف الذكية يف الفرتة الأخ��رية، يف ظل 

تقديرات مت�ساربة لأ�سباب الركود املفاجئ.

وفاة الفنانة 
امل�ضرية هيامت

توفيت الفنانة امل�سرية هيامت، ام�س 
عن عمر ناهز 69 عاما، بعد �سراع 
مع املر�س، داخل اإحدى م�ست�سفيات 
ال�سحية  احلالة  و�سهدت  القاهرة. 
ل����ه����ي����امت ت������ده������ورا ك����ب����ريا خ����الل 
اإعادتها  اإىل  اأدى  املا�سية،  ال�ساعات 
املركزة،  العناية  لغرفة  اأخ��رى  مرة 
ب���ع���د اأي�������ام ق��ل��ي��ل��ة م����ن ن��ق��ل��ه��ا اإىل 
غ���رف���ة ع���ادي���ة، اإث�����ر م��ع��ان��ات��ه��ا مع 
وا�سمها  وهيامت،  ال�سرطان.  مر�س 
ح�سن،  حم���م���د  ���س��ه��ري  احل��ق��ي��ق��ي 
 ،1949 ع��ام  الإ�سكندرية  يف  ول��دت 
يف  كراق�سة  الفنية  حياتها  وب���داأت 
ال�سعبية وكانت  الأف��راح واحلفالت 
العمر.  م��ن  الع�سرين  ت��ت��ج��اوز  مل 
جمال  اإىل  دخ���ول���ه���ا  ذل�����ك  وت���ب���ع 
ال�سبعينيات،  منت�سف  يف  ال�سينما 
عام  ال�سينمائية  اأعمالها  اأول  وكان 
1972 يف فيلم "ليلة حب اأخرية"، 
اإخ������راج ح��ل��م��ي رف���ل���ة، ولعبت  م���ن 
اأعمالها  وت��وال��ت  راق�سة.  دور  فيه 
ال�سينمائية ما دفعها لرتك الرق�س 
وتفرغت  ���س��ه��رت��ه��ا،  اأوج  يف  وه����ي 
وتوالت م�ساركاتها  للتمثيل،  متاما 
جانب  اإىل  فيلم  ب�40  ال�سينما  يف 

امل�سل�سالت التلفزيونية.

نيمار العب ماهر يف البوكر 
ادعاء  ب�سبب  ك��ب��رية  ل�سخرية  تعر�سه  ع��ق��ب 
ك���اأ����س العامل  ال�����س��ق��وط خ����الل م�����س��ارك��ت��ه يف 
الأخ����رية ل��ك��رة ال��ق��دم اأظ��ه��ر ن��ي��م��ار ت��ف��وق��ه يف 
األعاب الورق حيث حل �ساد�سا بني 288 مت�سابقا 
يف م�سابقة للبوكر يف الربازيل. وقال منظمون 
الربازيل  ت�سكيلة  �سمن  ك��ان  ال��ذي  نيمار،  اإن 
التي خ�سرت 2-1 اأمام بلجيكا يف دور الثمانية 
لكاأ�س العامل يف رو�سيا ال�سهر احلايل، جنح يف 
اآلف  �سبعة  ح��ول  عندما  كبرية  اأرب���اح  حتقيق 
بها يف  ���س��ارك  دولرا(  ب��رازي��ل��ي )1877  ري���ال 
امل�سابقة اإىل 79440 ريال )21308 دولرات( 
ق��ب��ل اإق�����س��ائ��ه م���ن امل��رح��ل��ة الأخ�������رية. وقال 
مهاجم باري�س �سان جريمان البالغ عمره 26 
عاما قبل حلظات من انطالق اجلولة النهائية 
"�سعيد للغاية للم�ساركة يف هذه البطولة لأول 
رائعني.  م��ع لع��ب��ني  للنهائي  وال��و���س��ول  م��رة 
هذه جتربة جديدة بالن�سبة يل". وتقدم نيمار 
للم�ساركة يف البطولة مع خم�سة من اأ�سدقائه 
ال�ستة  بني  الوحيد  وك��ان  املا�سي  الثنني  ي��وم 

الذي تاأهل ملناف�سات اليوم الثاين.

دوالر ملن يقتل كلبة األف   70
من  بولي�سية  كلبة  كولومبيا  �سرطة  يف  م�سوؤولون  نقل 
موقعها، بعد اأن خ�س�ست اإحدى اأكرب ع�سابات املخدرات 
يف ال��ب��الد م��ك��اف��اأة مل��ن ي��اأت��ي ب��راأ���س��ه��ا، وذل���ك لنجاحها يف 

العثور على كميات قيا�سية من املخدرات.
عن  "التلغراف" الربيطانية  �سحيفة  نقلت  ما  وبح�سب 
األف جنيه   53 ال�سرطة، اخلمي�س، فاإن الع�سابة ر�سدت 

اإ�سرتليني )70 األف دولر( مكافاأة ملن يقتل الكلبة.
"الظل"  تعني  ال��ت��ي  "�سومربا"،  ال�سرطة  كلبة  وك��ان��ت 
بالإجنليزية، تعمل يف تريبو مبنطقة يورابا الكولومبية، 
لإطاللتها  امل���خ���درات  ل��ت��ج��ار  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  نقطة  وه���ي 

ال�ساحلية.
وقت  يف  ال��ك��وك��اي��ني،  م��ن  اأط��ن��ان   10 اكت�سفت  اأن  وب��ع��د 
لتجارة  يورابينو�س  ع�سابة  ر�سدت  العام،  هذا  �سابق من 

املخدرات يف كولومبيا مكافاأة ملن ياأتي براأ�س �سومربا.
ونتيجة لهذا الإعالن، نقل امل�سوؤولون يف ال�سرطة الكلبة 
فاأ�سبحت  يورابينو�س،  ع�سابة  نفوذ  مناطق  خ��ارج  اإىل 

تعمل حاليا يف املطار الرئي�سي للبالد.
ويف ال�سنوات القليلة املا�سية، وبف�سل حا�سة ال�سم القوية، 
من  الأمل��ان��ي��ة،  �سيربد  ف�سيلة  م��ن  وه��ي  الكلبة،  متكنت 

م�ساعدة ال�سرطة يف القب�س على 245 متهما.

منر يهاجم اأ�ضدًا يف �ضريك رو�ضي
�سهد �سريك بالعا�سمة الرو�سية مو�سكو حلظات مروعة 
بعدما هاجم منر اأ�سدا خالل عر�س �سهري للحيوانات، اإل 

اأن اإطالق ر�سا�سة مطاطية يف الهواء اأنهت املعركة.
وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، اأن احلادث وقع 
خالل عر�س لالأخوين زابا�سني، وهما م�سهوران مبهارات 
تدريب حيواناتهما. ويف الفيديو، يظهر اأحد امل�ساركني يف 
العر�س وهو يقود اأ�سدا عرب احللبة، لكن منرا كان يجل�س 
النمر،  واألقى  الأ�سد.  على  فجاأة  قفز  احللبة  جانب  على 
وا�سمه ديرت، نف�سه على الأ�سد ديفيد، واأخذ يقرعه على 
الأر�س، ويلدغ عنقه، بينما بداأ اأحد امل�سوؤولني يف احللبة 
ال�سجار.  لإي��ق��اف  حم��اول��ة  يف  عليهما،  الكرا�سي  ب��اإل��ق��اء 
اأن يدفعه  ومتكن ديفيد من التخل�س من ديرت، وح��اول 
الذي  الأم��ر  ا�ستمر يف مالحقته،  النمر  لكن  عنه،  بعيدا 
يهرعون  واأخ����ذوا  احللبة  يف  احل��ي��وان��ات  بقية  ذع��ر  اأث���ار 
اإطالق  زابا�سني  اأ�سكولد  العر�س  خارجها. وا�سطر قائد 

ر�سا�سة مطاطية يف الهواء لإيقاف هذه املعركة.

نوع من البهارات يب�ضر بعالج يق�ضي على العمى
متنح  ق��د  الكركم  م��ادة  اأن  حديثة،  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
بارقة اأمل لعالج ماليني الأ�سخا�س الذين يعانون مر�س 

املياه الزرقاء "اجللوكوما".
ارتفاع ال�سغط يف العني وحدوث  وينجم اجللوكوما عن 
تلف يف اأن�سجة الع�سب الب�سري، وهو ما يوؤدي اإىل فقدان 
كلية  من  باحثون  واكت�سف  الإب�سار.  على  قدرتها  العني 
على  الكركم  ل�ستخدام  اإمكانية  ثمة  اأن  م��وؤخ��را،  لندن، 
الب�سر.  ف��ق��دان  دون  للحيلولة  ال��ع��ني  يف  ق��ط��رات  �سكل 
ويعاين قرابة �ستني مليون �سخ�س يف العامل من مر�س 
املياه الزرقاء، وت�سري تقديرات اإىل اأنه ي�سيب كبار ال�سن 

ب�سكل اأكرب معر�سا ن�سبة كبرية منهم للعمى.
ماندي مور خالل ح�صورها عر�صًا لفيلم "اأظلم العقول" يف مهرجان اأركيتي هوليوود.   )ا ف ب(

القد�س يف قلوب الها�ضميني 
مبهرجان الفحي�س 

ع��ل��ى وق����ع امل��و���س��ي��ق��ى والأ�����س����وات 
مدينة  ت�ستعد  العربية،  الغنائية 
حلالة  الأردنية  باململكة  الفحي�س 
م���ن ال���وه���ج ال��ف��ن��ي وال���ث���ق���ايف مع 
اأ�سبح  ���س��ن��وي  م��ه��رج��ان  ان��ط��الق 
ي��ج��ذب امل��زي��د م��ن اجل��م��ه��ور دورة 

بعد اأخرى.
الفحي�س  ���س��ب��اب  ن�����ادي  وي��ن��ظ��م 
من  وال��ع�����س��ري��ن  ال�سابعة  ال����دورة 
�سعارا  ي����رف����ع  ال�������ذي  امل����ه����رج����ان 
وح�سارة(  ت��اري��خ  )الأردن  دائ��م��ا 
العا�سر  اإىل  الثاين  من  الفرتة  يف 
اآب حتت رعاية ويل  اأغ�سط�س  من 
العهد الأمري احل�سني بن عبد اهلل 

الثاين.
وم�����ن اأب�������رز جن�����وم ه�����ذه ال������دورة 
التون�سي  امل��ط��رب  ال��غ��ن��اء  مب��ج��ال 
���س��اب��ر ال��رب��اع��ي وال��ل��ب��ن��اين وليد 
دندن  اأم���ري  والفل�سطيني  توفيق 
وال�سوري نا�سيف زيتون والأردين 
زي������اد ����س���ال���ح وال���������س����وري حممد 

خريي.
وقال مدير املهرجان اأمين �سماوي 
باأوبريت  �سيفتتح  امل��ه��رج��ان  اإن 
)القد�س يف قلوب الها�سميني( من 
رامي  الفل�سطيني  ال�ساعر  كلمات 
اليو�سف واأحلان املو�سيقار امل�سري 
�سالح ال�سرنوبي وغناء جمموعة 
منها  ال���ع���رب���ي���ة  الأ�������س������وات  م����ن 
الأردنية نداء �سرارة والفل�سطيني 

حممد ع�ساف وال�سعودية وعد.

هل ُكّل االأطعمة امل�ضّنعة �ضارة؟
الطازجة  على  املعلبة  الأط��ع��م��ة  تف�سيل  ميكن  ل 
وطبخ  لتجهيز  ات�����س��اع��ه  وع���دم  ال��وق��ت  ل�سيق  اإل 
الطعام، اأما ال�سبب الثاين فهو الإ�سافات واملنّكهات 
امل�سّنعة  الأغذية  عليها  حتتوي  التي  ال�سطناعية 
كّتاب  يجيد  اأخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن  امل����ذاق.  لتح�سني 
حمتويات العبوات الغذائية ت�سمية الأ�سياء بطريقة 
ل جتعلك ت�سك اأو تت�ساءل عن مدى ال�سرر الذي 

حتتويه.
واإىل الآن ل توجد اأبحاث وا�سحة حول تاأثري هذه 
اجل�سم،  اأج��ه��زة  على  احلافظة  امل���واد  م��ن  الكميات 
فورياً.  يكون  ل  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  ال�سرر  اأن  خا�سة 
الأكرث  امل�سّنعة  الأط��ع��م��ة  متييز  ميكن  كيف  اإذن، 

�سرراً؟
الأغذية  معاجلة  عملية  ت�سمل  الأغ��ذي��ة.  معاجلة 
طهيها وجتميدها وتقطيعها. ول ت�سكل اخل�سروات 
امل�سّنعة  اللحوم  لكن  خطر،  اأي  املجمدة  والفواكه 
واللحوم  وال��ب��ل��وب��ي��ف  وال��الن�����س��ون  ال�����س��ج��ق  م��ث��ل 
والبطاط�س  والبيتزا  والكعك  والب�سكويت  الباردة، 
وال�سكر  امللح  من  كبرية  كميات  اإ�سافة  تتم  املقلية 

والدهون لتح�سني مذاقها، بخالف املواد احلافظة. 
كذلك تت�سبب طريقة طبخ هذه الأطعمة وجتفيفها 
فيتامني  مثل  املغذيات  من  كبرية  كمية  فقدان  يف 
اأخرى  دقيقة  وم��غ��ذي��ات  "ب"،  وفيتامني  "�سي" 
ت�ساعد اله�سم. مثاًل، اأثناء معاجلة احلبوب املكّررة 
ال��ن��خ��ال��ة، ف��ال يتبقى م��ن احل��ب��ة �سوى  اإزال����ة  تتم 
الأخ���رى.  امل��غ��ذي��ات  وتفقد  ف��ق��ط،  الن�سوي  اجل���زء 
الأبي�س،  الأرز  امل��ك��ّررة  وم��ن من���اذج ه��ذه احل��ب��وب 
واملعكرونة البي�ساء، واخلبز الأبي�س، وكلها ت�سبب 
الإم�ساك. وعندما يتم تناول هذه احلبوب بانتظام 
اأف�����س��ل ع��الج طبيعي له  ال��ق��ول��ون، وي��ك��ون  يلتهب 
وال�سوفان  ال��ب��ن��ي،  والأرز  الأ���س��م��ر،  اخل��ب��ز  ت��ن��اول 
بدًل من احلبوب املكّررة. القاتل ال�سامت. يتناول 
الذي  ال�سوديوم  من  كبرية  كميات  النا�س  اأغلبية 
عن  ذل���ك  ي��ح��دث  للملح.  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ك��ون  ي�سكل 
وال�سجق  وال��ربغ��ر  البيتزا  مثل  امل�سّنعة  الأطعمة 
والبطاط�س ال�سيب�سي واملعجنات اجلاهزة. وي�سبب 
ي�سّمى  ال��ذي  ال��دم  ارتفاع �سغط  الزائد  ال�سوديوم 

يهدد �سحة القلب. ال�سامت" لأنه  "القاتل 

مي�ضيل وليامز تعرث على �ضريكها اجلديد
يف هدوء.. تزوجت املمثلة الأمريكية مي�سيل وليامز، وقالت ملجلة فانيتي فري 
اإنها مل تياأ�س اأبدا من العثور على احلب بعد وفاة �سريكها هيث ليدجر قبل 

ع�سر �سنوات.
واأبلغت وليامز )37 عاما( والتي ناف�ست بقوة على جائزة اأو�سكار عن دورها 
يف فيلم )بروكباك ماوننت(، جملة فانيتي فري خالل مقابلة ، اأنها تزوجت 
يف  ال�سهر  ه��ذا  اأقيم  خا�س  حفل  يف  اإل��ف��ريوم،  فيل  الأمريكي  املو�سيقي  من 

نيويورك.
ت��وف��ي��ت زوج��ت��ه الأوىل ب�سرطان  ال����ذي  اإل���ف���ريوم،  وو���س��ف��ت ع��الق��ت��ه��ا م��ع 

البنكريا�س، باأنها "مقد�سة للغاية ومميزة جدا".
واجنبت وليامز ابنتها ماتيلدا من �سريكها الراحل ليدجر، لكنهما اأنهيا ق�سة 
حب رومان�سية ا�ستمرت ثالث �سنوات قبل �سهور قليلة من وفاته عام 2008 

وكان عمره حينذاك 28 عاما. وتويف ليدجر بجرعة عقاقري زائدة.


