
•• اليمن-وكاالت:

العمالقة  األوية  بني  املواجهات  توا�صلت 
اأطراف  يف  الإيرانية  احلوثي  وميل�صيات 
الدريهمي، جنوب مدينة  مركز مديرية 
و�صط  اليمن،  غربي  ال�صاحلية  احلديدة 
غارات �صنتها مقاتالت التحالف العربي.

وتزامنت املواجهات مع و�صول مزيد من 
املنطقة،  اإىل  العمالقة  التعزيزات لألوية 
اإىل حترير  امل��ق��اوم��ة  ق��وات  يف ظ��ل �صعي 
ما تبقى من مركز املدينة من املتمردين 

ب�صكل كامل.
و�صهدت اأجزاء متفرقة مبديرية التحيتا 
ا�صتباكات متفرقة، فيما ق�صفت مدفعية 
للحوثيني  م���واق���ع  ال���ع���رب���ي  ال��ت��ح��ال��ف 
الأوىل  ال�������ص���اع���ات  خ�����الل  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
املتمردون  ،ووا����ص���ل  اجل��م��ع��ة  ف��ج��ر  م���ن 
ال�����ص��ك��ن��ي��ة يف مدينة  الأح����ي����اء  ق�����ص��ف��ه��م 
حي�س، بالإ�صافة اإىل قرية منظر جنوب 

احلديدة.
اأي�������ص���ا حم���ي���ط مطار  وط������ال ال��ق�����ص��ف 
بعدد  بالغة  اأ�صرارا  اأحل��ق  مما  احلديدة، 

من ال�صيارات.
العربي  التحالف  با�صم  امل��ت��ح��دث  ون��ف��ى 
قد  التحالف  غ��ارات  تكون  اأن  اليمن،  يف 
ا�صتهدفت يوم اخلمي�س اأحدا يف احلديدة، 

الإيرانية،  احلوثي  ملي�صيات  اأن  م��وؤك��دا 
هي من قامت با�صتهداف احلديدة.

وق���ال ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن ت��رك��ي امل��ال��ك��ي، يف 

ت�����ص��ري��ح��ات ل�����ص��ك��اي ن���ي���وز ع���رب���ي���ة، اإن 
احلوثيني ي�صتهدفون املدنيني يف حماولة 

ل�صتعطاف الراأي العام الدويل.

والأربعاء، قال املالكي، اإن التحالف اأجرى 
خ����الل الأي������ام امل��ا���ص��ي��ة ت��ق��ي��ي��م��ا جلميع 
تقوم  التي  الإره��اب��ي��ة  العدائية  الأع��م��ال 

ت�صتهدف  وال��ت��ي  احلوثية  امليلي�صيا  بها 
باب  م�صيق  يف  البحرية  امل��الح��ة  ح��ري��ة 
امل��ن��دب وج��ن��وب ال��ب��ح��ر الأح���م���ر، والتي 
ك���ان اآخ���ره���ا ا���ص��ت��ه��داف اإح�����دى ناقالت 
النفط ال�صعودية. هذا وفر�صت ملي�صيات 
�صنعاء  العا�صمة  يف  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي 
اأ�صعارا  ل�صيطرتها،  اخلا�صعة  واملناطق 
املواطنني  معاناة  لتزداد  للوقود،  جديدة 
ال��ي��م��ن��ي��ني ال���ذي���ن ي��ع��ي�����ص��ون حت���ت وط���اأة 
ارتفاع اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية والغذائية.

�صنعاء  يف  حم���ل���ي���ة  م�������ص���ادر  واأف����������ادت 
غالون  �صعر  عربية” ب��اأن  نيوز  ل�”�صكاي 
ارت��ف��ع من  ق��د  ل��را،   20 البنزين عبوة 
 15 )ن��ح��و  ري���ال   8000 اإىل   7000

دولرا اأمريكيا(.
�صنعاء  يف  اليمنية  النفط  �صركة  واأق��ّرت 
ريال   395 اإىل  ال���وق���ود  اأ����ص���ع���ار  ب��رف��ع 
للر  و370  البنزين،  من  الواحد  للر 

الديزل.
وح����ّول احل��وث��ي��ون م��ن��ذ ان��ق��الب��ه��م على 
ل�صيطرتهم  اخلا�صعة  املناطق  ال�صرعية 
ل��ل��وق��ود،  يجنون منها  ���ص��وداء  �صوق  اإىل 
مليون   3.5 اإىل  ت�صل  ط��ائ��ل��ة،  اأرب���اح���ا 

دولر يوميا.
الوقود  لأ�صعار  احلوثيني  رف��ع  اأدى  وق��د 
الغذائية،  امل�����واد  اأ���ص��ع��ار  يف  ارت���ف���اع  اإىل 
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الفجر........    04:28            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   07:07  
الع�صاء......   08:28

األ�صنة النريان ت�صتعل بعد انفجار عبوات نا�صفة  راح �صحيتها العديد من املدنيني

بول مانافورت..من عوامل الرتباك اي�صا

تركي املالكي: احلوثيون وراء قتل مدنيني يف احلديدة

مقاتالت التحالف ت�ستهدف مواقع احلوثيني يف الدريهمي

رو�سيا تفاو�ش داع�ش لإطالق خمطويف ال�سويداء

�سحايا مدنيون بتفجري األغام على طريق حلب وريفها
الف�سيحة الرو�سية تختمر:

هذه الأ�سباب، تدفع دونالد ترامب اىل القلق...!

ع�سرات اجلرحى يف جمعة »الوفاء ل�سهداء القد�س«

الحتجاجات جتتاح طهران والأمن يرد بالقمع

الأمم املتحدة: على اإيران احرتام حق التظاهر ال�سلمي

•• بغداد-وكاالت:

العراق  وو�صط  جنوب  املحافظات  من  عدد  عراقية  مظاهرات  اجتاحت 
والعا�صمة بغداد ام�س اجلمعة حتت ا�صم “تظاهرة احلقوق« .

وجاءت التظاهرات تزامناً مع ارتفاع وترية الغ�صب يف ال�صارع العراقي 
التيار  قبل  م��ن  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  دع���وات  بعد  نظمت 
املدين وعدد من املنظمات املدنية، كما من املتوقع اأن ي�صارك فيها املئات 

من النا�صطني اإىل جانب �صيوخ الع�صائر.
وك���ان رئ��ي�����س ال��رمل��ان ال��ع��راق��ي ال�����ص��اب��ق �صليم اجل��ب��وري وزع��ي��م تيار 
احلكمة عمار احلكيم قد �صددا على �صرورة حت�صني الأو�صاع املعي�صية 

للعراقيني.
وناق�س اجلبوري واحلكيم م�صتجدات الأو�صاع واأهمية ا�صتمرار احلوار 
لالتفاق حول روؤية م�صركة لت�صكيل حكومة قوية، واتفقا على �صرورة 

الركيز على ملف اخلدمات والقت�صاد والتنمية وال�صتثمار.
ياأتي ذلك فيما جتددت الحتجاجات يف الب�صرة اأمام حقل غرب القرنة 
وحقول الرج�صية، وقطع حمتجون عدداً من الطرق الرئي�صية، فيما 
املحتجني  ده�س  �صوات  ق��وات  حماولة  نا�صطون  تداولها  �صور  اأظهرت 

اأمام حقل الرج�صية النفطي يف ق�صاء الزبري.
العراق،  ج��ن��وب��ي  ال��ب�����ص��رة  حم��اف��ظ��ة  يف  التن�صيقية  ال��ل��ج��ان  واأع��ل��ن��ت 
على  احتجاجا  املحافظة،  داخل  واعت�صام  مظاهرة  لأكر  التح�صريات 

تردي الأو�صاع املعي�صية.
تفيا  مل  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومتان  اأن  بيان  يف  اللجان  واأو�صحت 
بالوعود لتحقيق املطالب التي �صلمتها لهما اللجان التن�صيقية، يف وقت 

�صابق.

•• غزة-وكاالت:

الفل�صطينيني  ع�����ص��رات  ا���ص��ي��ب 
ال�صرائيلي  الحتالل  بر�صا�س 
حدود  على  اجلمعة  ام�س  م�صاء 
“الوفاء  ج��م��ع��ة  يف  وذل����ك  غ����زة، 
اإط�����ار  يف  القد�س”،  ل�������ص���ه���داء 
يف  انطلقت  التي  ال��ع��ودة  م�صرية 

مار�س)اأذار( املا�صي.  30
اطلقت  الحتالل  قوات  واأطلقت 
املتظاهرين  م��ئ��ات  ���ص��وب  ال��ن��ار 
ال�صرقية  احل�����دود  اىل  و���ص��ل��وا 
لقطاع غزة للم�صاركة يف اجلمعة 
وك�صر  ال���ع���ودة  مل�����ص��ريات  ال�19 
 6 احل�����ص��ار م��ا ادى اىل ا���ص��اب��ة 
م���واط���ن���ني.ك���م���ا اأط���ل���ق���ت ق����وات 
ال�صبان  ���ص��وب  ال��ن��ار  الح���ت���الل 
خزاعة  ����ص���رق  ال����ع����ودة  مب��خ��ي��م 
����ص���رق خ��ان��ي��ون�����س ج���ن���وب قطاع 
جمعة  يف  م�صاركتهم  اث��ن��اء  غ��زة 
القد�س.وبداأ  ل�����ص��ه��ي��د.  ال���وف���اء 
ال���ت���وج���ه اىل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��وي��ن يف 
خم���ي���م���ات ال�����ع�����ودة ع���ل���ى ط���ول 
لقطاع غزة يف  ال�صرقية  احل��دود 
ن��ق��اط��ه��ا اخل��م�����ص��ة و���ص��ط دعوات 
مب�صاركة مكثفة يف جمعة “�صهيد 

القد�س حممد يو�صف.
الوطنية  الهيئة  دع��ت  ق��د  وك���ان 
وك�صر  ال��ع��ودة  م�����ص��رية  ملخيمات 
امل�صريات  ل����ص���ت���م���رار  احل�������ص���ار 
رف�صها  ع��ل��ى  م���وؤك���دة  ال�صلمية، 
لكل احللول الت�صفوية لق�صيتنا، 
وع����ل����ى راأ�����ص����ه����ا ���ص��ف��ق��ة ال���ق���رن 
خمططاتها  مبختلف  الأمريكية 
ع��ل��ى الأر������س، م��ن ح�����ص��ار وقتل 
ودمار واغتيال للطفولة، بح�صب 
الفل�صطينية  ال�����ص��ح��اف��ة  وك��ال��ة 
امل�صرية  اأن  على  )�صفا(.و�صددت 
لن تتوقف اأبداً على اأنغام الوعود 
الحتالل  ير�صلها  التي  اخلادعة 

اأن  بد  فال  الو�صطاء،  بع�س  عر 
يعي�س �صعبنا حياة كرمية، ويرى 
احلرية حقيقة واقعة راأي العني 
ول��ي�����س خ��ي��اًل ووع�����وداً، وطالبت 
ال�صتدراك  ال��و���ص��ي��ط��ة  اجل��ه��ات 
ب�����������ص�����رورة وق��������ف ال���غ���ط���ر����ص���ة 
الذي  وال���ص��ت��ع��الء،  ال�صهيونية 

يتجاهل حقوقنا واأوجاعنا.
فل�صطينياً   150 وا���ص��ت�����ص��ه��د 
ح���ت���ف���ه���م واأ������ص�����ي�����ب ن����ح����و 13 
متفاوتة  ب���ج���راح  اآخ����ري����ن  األ�����ف 
م���ع اجلي�س  امل�������ص���ادم���ات  خ����الل 
الإ�صرائيلي منذ انطالق م�صرية 
ال���ع���ودة وك�����ص��ر احل�����ص��ار يف 30 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإىل  اإي�����ران  امل��ت��ح��دة  الأمم  دع���ت 
احرام حق مواطنيها يف التعبري 
ظل  يف  ال�صلمية  والح��ت��ج��اج��ات 
القوة  الأم��ن  ا�صتخدام  عن  اأنباء 
الأيام  خالل  الحتجاجات  لقمع 

الثالثة املا�صية.
وقال فرحان حق، املتحدث با�صم 
املتحدة  ل�����الأمم  ال���ع���ام  الأم������ني 
ت�صريح  يف  غوتريي�س،  اأنطونيو 
ل�صبكة “فوك�س نيوز” الأمريكية: 
“نوؤكد مرة اأخرى ، كما نفعل مع 
اأن حقوق  كل هذه الحتجاجات، 
ال�صلمي  والتجمع  التعبري  حرية 
يتم احرامها من قبل  اأن  يجب 
اجلميع مبا يف ذلك قوات الأمن 
كان  اإذا  ما  التعليق  ».لكنه رف�س 
غوتريي�س على ات�صال بال�صلطات 

الإيرانية ب�صبب الحتجاجات.
هذا بينما توا�صلت الحتجاجات 
وانهيار  ال���غ���الء  ���ص��د  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
الو�صع  وت��ده��ور  املحلية  العملة 
اإيران  يف  واملعي�صي  الق��ت�����ص��ادي 
اجلمعة،  اخل��م��ي�����س  ل���ي���ل  ح���ت���ى 
و�صط هتافات �صد املر�صد الأعلى 
للنظام ورجال الدين احلاكمني.

وبداأت الحتجاجات من ا�صفهان 

كرج  اإىل  �صهر  و�صاهني  و���ص��رياز 
ور�صت  وزراك  و����ص���اري  وم�����ص��ه��د 
اأن و�صلت طهران  اإىل  والأه���واز، 
ا�صتباكات  و�صط  اخلمي�س  اأم�����س 
ع��ن��ي��ف��ة م����ع ال�������ص���رط���ة وق������وات 
الفيديوهات  اأح�����د  الأم��������ن.ويف 
احتجاجات  ع���ن  ان��ت�����ص��رت  ال��ت��ي 
طهران، هتف املتظاهرون “املوت 
اأحدهم  �صرخ  بينما  خلامنئي”، 
تهاجم  البا�صيج  ميلي�صيات  ب��اأن 
ال���ن���ا����س.واأظ���ه���رت م��ق��اط��ع عر 
بني  ا�صتباكات  التوا�صل  م��واق��ع 
املتظاهرين  م���ع  الأم������ن  ق�����وات 
يف ����ص���رياز، خ��ا���ص��ة ع��ل��ى مفرق 
كانت  حيث  داريو�س،  �صارع  طرق 

التجمع الأكر للمحتجني.

الإيرانية  الأن��ب��اء  وكالة  ون�صرت 
موجزا  تقريرا  )اإرن���ا(  الر�صمية 
و�صفته  ���ص��رياز،  احتجاجات  ع��ن 
اأن  وذك����رت  القانوين”  “غري  ب��� 
بناء على دعوات  املظاهرات متت 
“معادية  ق���ن���وات  ع���ر  اأط���ل���ق���ت 
“ تلغرام”  للنظام” عر تطبيق 

للتوا�صل الجتماعي.
وات�����ص��ع��ت رق��ع��ة الح��ت��ج��اج��ات يف 
لت�صل  اخل��م��ي�����س،  ي����وم  اإي��������ران، 
و�صط  ط����ه����ران،  ال��ع��ا���ص��م��ة  اإىل 
الو�صع  ت���ردي  م��ن  ع���ارم  ا�صتياء 
وان�صغال  ال��ب��الد،  يف  القت�صادي 
القالقل  ب����اإث����ارة  امل�����اليل  ن���ظ���ام 
باخلارج، بدل من معاجلة الأزمة 

امل�صتفحلة داخليا.

•• عوا�صم-وكاالت:

ل��ق��ي 13 ���ص��خ�����ص��اً ع��ل��ى الأق����ل 
م�صرعهم واأ�صيب عدد اآخر غري 
ج���راء تفجري  الآن  ح��ت��ى  حم���دد 
األ����غ����ام ع���ل���ى ط���ري���ق ي�����ص��ل بني 
ال�صمايل،  وري��ف��ه��ا  ح��ل��ب  م��دي��ن��ة 
�صراً  الو�صول  حماولتهم  خ��الل 
ل��ل��ن��ازح��ني يف �صمال  م��ن خم��ي��م 
اأفاد  ح�صبما  ح��ل��ب،  اإىل  ���ص��وري��ا 
املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان، 

اليوم اجلمعة. 
“القتلى  اأن  اإىل  امل��ر���ص��د  واأ���ص��ار 
بالإ�صافة  ن�صاء وطفل،   3 بينهم 
الذين  امل��ه��رب��ني،  اث��ن��ني م��ن  اإىل 
املدنيني  م��ن  اأم�����وال  ي��ت��ق��ا���ص��ون 
اإىل  ال����و�����ص����ول  يف  مل�����ص��اع��دت��ه��م 
م��دي��ن��ة ح��ل��ب، ك��م��ا ح���ذر م��ن اأن 
ع��دد ال��وف��ي��ات ق��د ي��ت��زاي��د خالل 
ب�صبب خطورة  القادمة  ال�صاعات 

بع�س امل�صابني«. 
وقال املر�صد، اإن “هناك طريقتني 
ل��ل��و���ص��ول اإىل م��دي��ن��ة ح��ل��ب من 
دفع  طريق  عن  ال�صمايل:  ريفها 
التي  احلكومية  للقوات  ر���ص��اوى 

يتح�صن  حيث  للبادية،  املتاخمة 
جربوع  ال��ت��ن��ظ��ي��م.واأف��اد  مقاتلو 
يتوىل  ال��رو���ص��ي  “اجلانب  ب����اأن 
التفاو�س بالتن�صيق مع احلكومة 
اعتقاده  ع��ن  م��ع��رب��اً  ال�صورية” 
لختطاف  “خطط  التنظيم  بان 
ال�������ص���غ���ط على  ب����ه����دف  ره����ائ����ن 
الدولة ال�صورية لتحقيق مطالب 
م����ع����ي����ن����ة«.ومل ي����ح����دد ج���رب���وع 
م����ا ه����ي م���ط���ال���ب اجل����ه����ادي����ني، 
اأو�صح  ال�����ص��وري  امل��ر���ص��د  اأن  اإل 
يطالب  امل��ت��ط��رف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اأن 
تابعني  مقاتلني  ���ص��راح  ب��اإط��الق 
النظام من  ق��وات  له حتتجزتهم 
م��ن��ط��ق��ة ح����و�����س ال�����ريم�����وك يف 
حم��اف��ظ��ة درع����ا امل����ج����اورة، حيث 
دارت معارك عنيفة بني الطرفني 

يف الأ�صبوعني الأخريين.
الهجمات  تنفيذ  التنظيم  وتبنى 
يتطرق  مل  لكنه  ال�صويداء  على 
اىل املخطوفني. وتلقت عائالتهم 
منذ اختطافهم عدداً من مقاطع 
ال��ف��ي��دي��و وال�������ص���ور ع���ر خدمة 
اأكدت م�صادر  ما  وفق  الوات�صاب، 

حملية عدة.

املرور  اأو  امل��دي��ن��ة،  ع��ل��ى  ت�صيطر 
عر طريق مزروع بالألغام يربط 

بني املنطقتني«. 
هذا وتتوىل رو�صيا التفاو�س مع 
لإطالق  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم 
�صيدة وطفل خطفهم   30 �صراح 
قبل اأكرث من اأ�صبوع خالل هجوم 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

ترامب  دون����ال����د  ���ص��ي�����ص��م��ح  ه����ل 
بظهور عالمات ارتباك وقلق؟ يف 
حتدث  املا�صي،  الأربعاء  تغريدة، 
رئي�س الوليات املتحدة عن و�صع 
الذي  التحقيق  ب�صاأن  “فظيع” 
يقوده املدعي روبرت مولر والذي 
ت���رام���ب حم������وره. وكتب  ي�����ص��ك��ل 
“هذا اأمر فظيع ويجب  ترامب: 
�صي�صنز  ال��ع��ام جيف  امل��دع��ي  على 
اأن يوقف مطاردة ال�صاحرات هذه 
تلطيخ  يف  ت�صتمر  اأن  قبل  ح���اًل، 

بالدنا اأكرث من ذلك«. 
واأ���ص��اف يف م��ا ي�صبه ال��رغ��ب��ة يف 
مولر  “بوب  ال��ع��دال��ة  ت��ق��وي�����س 
ال�صبعة  وه���وؤلء  كلياً،  متناق�س 
الغا�صبون  دمي���ق���راط���ي���اً  ع�����ص��ر 
القذر  ب��ع��م��ل��ه  ي���ق���وم���ون  ال���ذي���ن 
يف  املتحدة”..  الوليات  على  عار 
الأخري، خفف البيت الأبي�س من 

�صنه يف حمافظة ال�صويداء، وفق 
م��ا ق���ال ال�����ص��ي��خ ي��و���ص��ف جربوع، 
الطائفة  ع���ق���ل  م�������ص���اي���خ  اأح�������د 
الدرزية يف �صوريا لوكالة فران�س 

بر�س ام�س .
 25 يف  املتطرف  التنظيم  و���ص��ن 
هجمات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  مت���وز/ي���ول���ي���و 

وقالت  الت�صريحات،  ه��ذه  ح���ّدة 
�صاندرز،  ���ص��ارة  با�صمه  املتحدثة 
“راأي ولي�س  اأن ت�صريح الرئي�س 

اأمراً«.
اإىل  اأ���ص��ه��ر  م��ن��ذ  ت��رام��ب  وي�صعى 
التحقيق  الت�صكيك يف م�صداقية 
الذي يقول اإنه ي�صطدم بتعار�س 

مدينة  ا����ص���ت���ه���دف���ت  م���ت���زام���ن���ة 
ريفها  يف  وق�������رى  ال���������ص����وي����داء 
ت�����ص��ب��ب مبقتل  م����ا  ال�������ص���رق���ي، 
املر�صد  وف�����ق  ق���ت���ي���اًل،   265
ال���������ص����وري حل����ق����وق الن���������ص����ان. 
وخطف التنظيم معه 14 �صيدة 
ال�صبكي  ق��ري��ة  م��ن  و16 ط��ف��اًل 

م�صالح لدى مولر، كما يتالعب 
به خ�صومه ال�صيا�صيون. لكن هذا 
ويف  يك�صف،  اجل��دي��د  الت�صريح 
اأف�صل احلالت، نفاد ال�صر، ويف 
الأمريكي،  الرئي�س  قلق  الأ�صواأ، 
ُت�صّمم  ب��ق�����ص��ي��ة  حم��ا���ص��ر  لأن�����ه 

وليته.     تفا�صيل )�س10(

   

» الهالل الأحمر« يوزع 2500 �سلة 
غذائية يف �سبوة وح�سرموت

•• �صبوة- ح�رضموت :وام:

وا�صلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي جهودها الإن�صانية والإغاثية 
مبحافظة �صبوة اليمنية عر تقدمي مزيد من امل�صاعدات الغذائية 
بها  النائية  وال��ق��رى  وامل��ن��اط��ق  مديرياتها  يف  ال��ق��ادرة  غ��ري  لالأ�صر 
اإط��ار الدعم الذي تقدمه دولة الإم��ارات مل�صاعدة الأ�صقاء  وذلك يف 

يف اليمن.
الغذائية  امل��واد  اإغاثية حتوي  �صلة   2500 اأم�س  الهيئة  فقد وزعت 
من  للتخفيف  باملحافظة  حطيب  م��دي��ري��ة  اأه���ايل  على  الأ�صا�صية 

معاناتهم وحت�صني ظروفهم املعي�صية والقت�صادية.
واأكد �صلطان النعيمي ممثل هيئة الهالل الأحمر الماراتي يف �صبوة 
احلثيثة  وم�صاعيها  اخل��رية  جهودها  موا�صلة  على  الهيئة  حر�س 
معاناتهم  وط��اأة  من  والتخفيف  اليمنيني  املواطنني  حياة  لتح�صني 
الأ�صر  خا�صة  امل�صتفيدين  من  ع��دد  اأك��ر  اإىل  الو�صول  عر  وذل��ك 

املعوزة و الأ�صد اإحتياجا.
كما وا�صلت “ هيئة الهالل الأحمر الإماراتي” حمالتها الإن�صانية 
ال�صالل  مئات  توزيع  عر  اليمنية  ح�صرموت  مبحافظة  والإغاثية 
حت�صني  بهدف  ت��رمي  مبديرية  املطار  منطقة  اأه��ايل  على  الغذائية 
الظروف  جت��اوز  على  وم�صاعدتها  اليمنية  لالأ�صر  املعي�صية  احلياة 

املعي�صية ال�صعبة التي تعي�صها جراء الو�صع الراهن. 
واأك����د حم��م��د ع��ب��ي��د ال�����ص��ام�����ص��ي مم��ث��ل ال��ه��الل الأح���م���ر الماراتي 
الإماراتي  ال��دع��م  اأن  املنا�صبة  بهذه  ل��ه  ت�صريحات  يف  بح�صرموت 
على  حر�صها  اإط����ار  يف  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات  ي��اأت��ي  لليمن 
جتاوز  ع��ل��ى  وم�صاعدتهم  اليمنيني  الأ���ص��ق��اء  ج��ان��ب  اإىل  ال��وق��وف 
الهالل”   “ تكثيف  اإىل  م�صريا  يعي�صونه..  ال��ذي  ال�صعب  ال��ظ��رف 
تقدمي كل اأوجه الدعم لليمن و اليمنيني على امل�صتويات الإن�صانية 
والإغاثية و التنموية يف �صبيل توفري �صبل العي�س الكرمي لهم و رفع 

املعاناة عنهم.                  تفا�صيل )�س2(
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اأخبـار الإمـارات
بيئة راأ�س اخليمة ت�سبط اآ�سيويني خمالفني لنظم ال�سيد

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�صبطت هيئة حماية البيئة والتنمية يف راأ�س اخليمة �صمن 
التفتي�س  �صباط  بها  يقوم  التي  املكثفة  امل�صائية  الدوريات 
 10:00 ال�صاعة  يف  ام�س  ليلة  للهيئة  التابعني  واملراقبة 
م�صاء عدد من العمالة الآ�صيوية الذين قد ت�صللوا اىل داخل 
والالفقاريات  احلمى  وجمع  لتجريف  اخليمة  راأ���س  خ��ور 
الأخ���رى ، ول��ك��ن ط��اق��م الهيئة ك��ان لهم يف امل��ر���ص��اد حيث 
القب�س  التمكن من  �صاعات حتى مت  لعدة  متت مراقبتهم 
من  غ��رام  كيلو   111 يقارب  ما  وبحوزتهم  جميعا  عليهم 
احلمى والالفقاريات ، علما باأن ال�صيد يف املناطق املحمية 

اخلا�صة  واملحلية  الحت��ادي��ة  لالأنظمة  خمالف  والأخ����وار 
بحماية البيئة.  

الهيئة  ان   ، الهيئة  عام  الغي�س مدير  �صيف  الدكتور  واأك��د 
تعمل على مدار ال�صاعة حلماية  الأنظمة البيئية ومكوناتها 
بالإمارة كما انها تقوم بتكثيف دوريات املراقبة وذلك بهدف 
احلفاظ على البيئة وا�صتدامة مواردها واحلد من ا�صتنزاف 
الرثوات الطبيعية والأحياء البحرية ، كما اأو�صح اأنه متت 
م�صادرة امل�صبوطات اإىل خمترات الهيئة لإجراء الفحو�س 
ال��غ��ري ملتزمني  الأ���ص��خ��ا���س  ،  وخم��ال��ف��ة  امل��خ��ري��ة عليها 
وذلك بح�صب ما ن�صت عليه القوانني ، و�صدد الدكتور �صيف 
الغي�س مدير عام الهيئة ، على ان الهيئة لن تتهاون ولن 

ت�صمح باأي ممار�صة خاطئة ت�صر بالبيئة ومكوناتها. احلمى 
: من الأحياء البحرية الالفقارية ثنائية امل�صراع تلعب دورا 
اأ�صا�صيا يف تنقية مياه البيئة التي تعي�س فيها كونها تتغذي 
للنظام  اأ�صا�صية  وه��ى  امل��ل��وث��ات  م��ن  البحر  م��ي��اه  بت�صفية 
البيئي. وعلينا اأن ل ن�صى انها تقوم بتخزين الكربون عندما 
تنمو كون ج�صمها اخلارجي عباره عن كربونات الكال�صيوم 
التي تكون ال�صدفة اخلارجية جل�صم احليوان الرخو. لذا 
احلفاظ على هذا النوع من الأحياء البحرية واجب علينا 
جميعا اذا اردنا ان ننعم بنظام بيئي متكامل ولبد من احلد 
من التجاوزات الغري م�صوؤولة ومعاقبة املخالفني. والهيئة 

اذا ت�صكر اجلمهور املتعاون حلماية مواردنا احلية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س النيجر بذكرى يوم ال�ستقالل

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 
حممدو اإي�صوفو رئي�س جمهورية النيجر وذلك مبنا�صبة ذكرى يوم ا�صتقالل بالده.

كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممدو اإي�صوفو.

» الهالل الأحمر« يوزع 2500 �سلة غذائية على اأهايل مديرية حطيب يف �سبوة
•• �صبوة-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وا���ص��ل��ت 
الإن�صانية  ج��ه��وده��ا  الإم����ارات����ي 
�صبوة  مب���ح���اف���ظ���ة  والإغ�����اث�����ي�����ة 
من  م��زي��د  ت��ق��دمي  ع��ر  اليمنية 
غري  لالأ�صر  الغذائية  امل�صاعدات 
واملناطق  مديرياتها  يف  ال��ق��ادرة 
والقرى النائية بها وذلك يف اإطار 
الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات 

مل�صاعدة الأ�صقاء يف اليمن.
 2500 اأم�س  الهيئة  وزعت  فقد 
�صلة اإغاثية حتوي املواد الغذائية 
اأه����ايل مديرية  ع��ل��ى  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
للتخفيف  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  ح��ط��ي��ب 
من معاناتهم وحت�صني ظروفهم 

املعي�صية والقت�صادية.
واأكد �صلطان النعيمي ممثل هيئة 
ال���ه���الل الأح����م����ر الم�����ارات�����ي يف 
�صبوة حر�س الهيئة على موا�صلة 
وم�صاعيها  اخل�������رية  ج���ه���وده���ا 

م�صريا   .. ح��ال��ي��ا  ال��ي��م��ن  يعي�صه 
الإن�صانية  امل�������ص���اع���دات  اأن  اإىل 
�صتتوا�صل  ل�����ص��ب��وة  الإم����ارات����ي����ة 
ت��ل��ب��ي��ة لح��ت��ي��اج��ات ���ص��ك��ان��ه��ا من 

الأ�صر املعوزة و الأ�صد احتياجا.
توزيع  عملية  اإن  النعيمي  وق���ال 
ا�صت�صعارا  تاأتي  الغذائية  ال�صالل 
الإن�صانية  ل��ل��ظ��روف  الهيئة  م��ن 

تقديرهم  و  �صكرهم  عن  حطيب 
ل��دول��ة الإم����ارات ق��ي��ادة وحكومة 
العون  ي��د  م��د  ملوا�صلتها  و�صعبا 
ولل�صعب  خ���ا����ص���ة  ب�����ص��ف��ة  ل���ه���م 

احلثيثة لتح�صني حياة املواطنني 
وطاأة  م��ن  والتخفيف  اليمنيني 
معاناتهم وذلك عر الو�صول اإىل 
اأكر عدد من امل�صتفيدين خا�صة 

املواد الغذائية و ذلك عر ذراعها 
الإن�صانية » هيئة الهالل الأحمر 

الإماراتي«.
اأه��ايل مديرية  من جانبهم عر 

ال�����ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ي��ع��ي�����ص��ه��ا اأه����ايل 
امل����دي����ري����ة وح���ر����ص���ا م��ن��ه��ا على 
امل���ل���ق���ى على  ال�����ع�����بء  ت���خ���ف���ي���ف 
ع��ات��ق��ه��م يف ظ���ل ال���ظ���رف ال���ذي 

موؤكدين   .. عامة  ب�صفة  اليمني 
الإن�صانية  امل�����ص��اع��دات  ه����ذه  اأن 
من  للتخفيف  وق��ت��ه��ا  يف  ج����اءت 

معاناتهم.

» الهالل الأحمر » يقدم م�ساعدات غذائية لأهايل منطقة املطار مبديرية ترمي بح�سرموت
•• ح�رضموت-وام:

وا�صلت » هيئة الهالل الأحمر الإماراتي« حمالتها الإن�صانية 
مئات  ت��وزي��ع  ع��ر  اليمنية  ح�صرموت  مبحافظة  والإغ��اث��ي��ة 
ترمي  مبديرية  امل��ط��ار  منطقة  اأه���ايل  على  الغذائية  ال�صالل 
وم�صاعدتها  اليمنية  لالأ�صر  املعي�صية  احلياة  حت�صني  بهدف 
جراء  تعي�صها  ال��ت��ي  ال�صعبة  املعي�صية  ال��ظ��روف  جت���اوز  على 
الهالل  ال�صام�صي ممثل  واأك��د حممد عبيد  الراهن.   الو�صع 
الأحمر الماراتي بح�صرموت يف ت�صريحات له بهذه املنا�صبة 

الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات  ياأتي  لليمن  الإماراتي  الدعم  اأن 
اليمنيني  الأ�صقاء  جانب  اإىل  ال��وق��وف  على  حر�صها  اإط��ار  يف 
يعي�صونه..  ال��ذي  ال�صعب  ال��ظ��رف  جت��اوز  على  وم�صاعدتهم 
لليمن  الدعم  اأوج��ه  كل  تقدمي  الهالل«   « تكثيف  اإىل  م�صريا 
و اليمنيني على امل�صتويات الإن�صانية والإغاثية و التنموية يف 

�صبيل توفري �صبل العي�س الكرمي لهم و رفع املعاناة عنهم.
من جانبه اأ�صاد خالد عو�س هويدي مدير عام مديرية ترمي 
بجهود دولة الإم��ارات و دعمها املتوا�صل لل�صعب اليمني عر 
م�صتوى  لتح�صني  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  الإن�����ص��ان��ي��ة  ذراع��ه��ا 

لأهايل  امل��ق��دم��ة  الن�����ص��ان��ي��ة  ب��امل�����ص��اع��دات  م��ن��وه��ا   .. معي�صته 
ح�صرموت ب�صفة خا�صة.

من ناحيتهم .. ثمن اأهايل املديرية الذين �صملتهم امل�صاعدات 
.. دور الهالل الأحمر الإماراتي يف اغاثتهم يف ظل ما يعانونه 
ما  توفري  �صبيل  يكابدونه يف  ما  و  اإن�صانية �صعبة  اأو�صاع  من 

ي�صد رمق اأ�صرهم.
واأعرب الأهايل عن �صكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة 
لنهج  ا�صتمرارا  لليمن  املتوا�صل  دعمها  على  و�صعبا  حكومة  و 

اخلري والعطاء املتاأ�صل يف نفو�س اأبناء الإمارات الأوفياء.

رابطة م�سوري الإمارات تختتم م�ساركتها 
باملهرجان الدويل لل�سينما بتازه املغربية 

الفنية  الأن�صطة  و�صمن  اختتمت 
ل����راب����ط����ة م���������ص����وري الإم������������ارات 
م�����ص��ارك��ت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة ال���دول���ي���ة يف 
تازه  يف  لل�صينما  ال��دويل  املهرجان 

املغربية.
الفنان  الفوتوغرايف  امل�صور  واألقى 
يو�صف خليل احلو�صني نائب رئي�س 
ال��راب��ط��ة حم��ا���ص��رة ب��ع��ن��وان كيف 

ترى ال�صورة بنظرة اأعمق.
و����ص���رح ف��ي��ه��ا م��ف��ه��وم ال��ت�����ص��وي��ر و 
امل�صلحة  ي���خ���دم  ب�����ص��ك��ل  ال�������ص���ورة 
كيفيه  و  ال��وط��ن��ي��ة  و  ال�����ص��خ�����ص��ي��ه 
للم�صور  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ع���ني  ت��ط��وي��ر 

الفوتوغرايف.
كما مت طرح نقا�س كيف للفن بان 
ي��ك��ون ج�����ص��را ل��ت��ب��ادل ال��ث��ق��اف��ات و 

و  العربي  امل�صرق  بني  ما  التوا�صل 
املغرب العربي.

و ق��د وف���ر م��ه��رج��ان ت����ازة الدويل 
ملجموعة  رائ���ع���ا  م��ن��اخ��ا  ل��ل�����ص��ي��ن��م��ا 

م���ن ال��ف��ن��ان��ني امل��ت��خ�����ص�����ص��ني ومت 
طرح ور�صات و ن��دوات متنوعة عن 
ال�صينما و كيفية كتابة ال�صيناريو و 

موا�صيع اأخرى فنية ذات �صلة.

ال�سريفي يكرم قطاع املالية ب�سرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

ك�����رم ����ص���ع���ادة ال����ل����واء م���ك���ت���وم علي 
ال�صريفي مدير عام �صرطة اأبوظبي 
ف���ري���ق ق���ط���اع امل���ال���ي���ة واخل����دم����ات 
تعزيز  يف  املتميزة  جلهوده  تقديرا 
م���ف���ه���وم اجل�������ودة وح�������ص���ول���ه على 
املتكامل  الإداري  ال��ن��ظ��ام  ���ص��ه��ادات 
�صركة  م��ن  عامليا  املتميزة   IMS
التي  الريطانية  ريج�صر  لويدز 
العاملية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  اإح������دى  ت��ع��د 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ت��ق��ي��ي��م واإ�����ص����دار 
وفقا  عليها  وامل�����ص��ادق��ة  ال�����ص��ه��ادات 

ملعايري منظمة » اآيزو » الدولية.
الفريق  ال�����ص��ري��ف��ي  ال����ل����واء  وه���ن���اأ 
امل����ال����ي����ة واخل������دم������ات على  ق����ط����اع 
ال����رائ����دة يف حت��ق��ي��ق هذا  ج���ه���وده 
الإجناز الذي يعزز العمل ال�صرطي 

التكرمي - الذي اأقيم مبقر القيادة 
العامة - بتوجيهات القيادة الر�صيدة 
لتعزيز  الإم���ك���ان���ات  وف����رت  وال���ت���ي 
وجعلتها  اأبوظبي  ل�صرطة  ال��ري��ادة 
بني  والتميز  ال�صدارة  موقع  حتتل 
نظرياتها العاملية يف املجال الأمني. 

املتقدم  امل�صتوى  ويعك�س  احل��دي��ث 
الذي و�صلت اإليه �صرطة اأبوظبي يف 
وحتقيق  واخلدمي  الإداري  املجال 
منظومة  يف  امل�����وؤ������ص�����رات  اأف�������ص���ل 
العلمية  املنهجية  با�صتخدام  الأداء 
حفل  خالل  واأ�صاد  عامليا.  املتطورة 

وحث املكرمني على موا�صلة النهج 
التطويري يف اإطار مفاهيم حديثة 
واإعطائه  اجل���ودة  مفهوم  وتر�صيخ 
العمل  اإج��راءات  لتح�صني  الأولوية 
ل��الأف�����ص��ل دائ���م���ا واحل����ر�����س على 
توجهات  وتفعيل  امل��ع��وق��ات  تذليل 

القيادة العامة يف هذا الإطار.
�صيف  �صعيد  ال��ل��واء  احل��ف��ل  ح�صر 
املالية  ق����ط����اع  م����دي����ر  ال���ن���ع���ي���م���ي 
بطي  خليفة  وال��ع��م��ي��د  واخل���دم���ات 
ال�صام�صي نائب مدير القطاع وعدد 

من ال�صباط.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي تنظم ور�سة حول جائزة متيز املوؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة

•• دبي-الفجر:

دبي،  �صرطة  يف  وال��ري��ادة  للتميز  العامة  الإدارة  نظمت 
ور�صة عمل تعريفية حول جائزة متيز املوؤ�ص�صة الأوروبية 
لإدارة اجلودة، وذلك يف قاعة حمدان بن حممد يف مقر 
مدير  ال�صام�صي،  ث��اين  بطي  العميد  بح�صور  القيادة، 
الدكتور �صالح  والعميد  بالنيابة،  دبي  �صرطة  اأكادميية 
بالنيابة،  الب�صرية  للموارد  العامة  الإدارة  مدير  م��راد 
وعدد من ال�صباط والأفراد من الإدارات العامة ومراكز 

ال�صرطة.
من  عبا�صي  جم��د  امل�صت�صار  التعريفية،  ال��ور���ص��ة  ق��دم 

للح�صور  مو�صحا  وال���ري���ادة،  للتميز  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اأهمية اجلائزة كاإحدى اجلوائز العاملية يف جمال التميز 
فيها  مبا  القطاعات  كل  فيها  يتناف�س  والتي  وال��ري��ادة، 
الربحي  والقطاع  احلكومي،  وغ��ري  احلكومي  القطاع 

وغري الربحي.
يف  امل�صاركة  معايري  للحا�صرين  عبا�صي  امل�صت�صار  وب��نّي 
كافة  وا�صتيفاء  والتح�صري  التنظيم  وكيفية  اجل��ائ��زة 
اأهمية  على  موؤكدا  فيها،  للم�صاركة  املطلوبة  ال�صروط 
اجلائزة يف تعزيز ثقافة التميز املوؤ�ص�صي، وتر�صيخ اأ�ص�س 
التميز امل�صتدام ون�صر ممار�صاته، ورفع الكفاءة الفردية 
واملوؤ�ص�صية من خالل تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف 

على  دبي  �صرطة  اإىل حر�س  العمليات، م�صرياً  خمتلف 
لكافة  وتطبيقها  ال�صاملة  اجل��ودة  يف  منوذجاً  تكون  اأن 
معايري التميز امل�صتدام، وذلك وفق منهجيات مدرو�صة، 
وا�صراتيجيات وخطط حمددة يتكاتف جميع املوظفني 
واملعنيني على تنفيذها لتحقيق روؤية القيادة الر�صيدة، 

وحتقيق ال�صعادة لهم وللمتعاملني.
اجلودة  لإدارة  الأوروب��ي��ة  املوؤ�ص�صة  متيز  جائزة  وتهدف 
ال�صركات  دور  تقدير  اإىل   ،1991 ع��ام  تاأ�ص�صت  ال��ت��ي 
التميز  م��ن  ب���ارزة  م�صتويات  حققت  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
املوؤ�ص�صة  مت��ي��ز  من�����وذج  جم�����الت  ج��م��ي��ع  يف  امل�����ص��ت��دام 

الأوروبية لإدارة اجلودة.

اختتام فعاليات برنامج اأ�سدقاء ال�سرطة نخبة امل�ستقبل باأبوظبي 

فعاليات تثقيفية هادفة لطالب مبادرة »طيار امل�ستقبل« ب�سرطة اأبوظبي 

�سرطة اأبوظبي تعزز التوعية املجتمعية  باملراكز التجارية �سمن حملة »�سيف بال حوادث«

•• اأبوظبي-وام:

اخ��ت��ت��م��ت ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ف��ع��ال��ي��ات » ب��رن��ام��ج اأ����ص���دق���اء ال�����ص��رط��ة .. 

والعالقات  املرا�صم  اإدارة  نظمته  ال��ذي  و   « اأبوظبي  يف  امل�ص��تقبل  نخبة 
اخلدمات  �صركات  اإح��دى  مع  بالتعاون  واخلدمات  املالية  بقطاع  العامة 

الريا�صية.

�صارك يف الفعاليات - التي اأقيمت على م�صرح كا�صر الأمواج التابع لنادي 
تراث الإمارات - 420 طالبا و طالبة من اأبناء منت�صبي �صرطة اأبوظبي 

واأبناء املتقاعدين و6 من اأ�صحاب الهمم و4 من اأبناء ال�صهداء.

واأكد العميد �صيف �صعيد ال�صام�صي مدير اإدارة املرا�صم و العالقات العامة 
و  الأن�صطة  جلميع  دعمها  و  ال�صرطية  القيادة  اهتمام  اأبوظبي  ب�صرطة 

الرامج الهادفة التي ت�صهم يف تر�صيخ القيم النبيلة لدى الن�سء.

•• اأبوظبي-الفجر:

�صهدت مبادرة طيار امل�صتقبل التي تنظمها اإدارة طريان �صرطة 
تثقيفية هادفة   املركزية فعاليات   العمليات  اأبوظبي يف قطاع 
و�صط تفاعل كبري من الطالب امل�صاركني ،الذين مت تدريبهم 

على  »اخلروج من الطائرة حتت املاء«.  
كما ت�صمن   برنامج  املبادرة زي��ارات اإىل برج املراقبة، واإدارة 
خدمات طوارئ املطار، وحما�صرات تثقيفية عن كيفية التعامل 

مع الطائرة ومعلومات اأولية عن اأ�صا�صيات الطريان.
امل���اء« التي قدمها مدربني  ورك���زت  دورة »اخل���روج م��ن حت��ت 
وال�صالمة،  الفني  للتطوير  الم��ارات  مركز  من  متخ�ص�صني 
على اإر�صادات ون�صائح توعوية واأ�صاليب اخلروج من حتت املاء 
يف حالة غرق املروحية وانقالبها، وطرق فتح النوافذ والبواب 

والر،  البحر  يف  احلياة  قيد  على  البقاء  وتقنيات  امل��اء،  حتت 
وكيفية ا�صتعمال معدات ال�صالمة.

وت��ل��ق��ى امل�����ص��ارك��ون دورة ت��دري��ب��ي��ة يف الإ���ص��ع��اف��ات الأول���ي���ة، يف 
مو�صوعات احلفاظ على حياة امل�صاب، ومنع حدوث امل�صاعفات 
له، وكيفية التوا�صل مع العمليات وطريقة الإبالغ والت�صرف 
ال�صليم مع احلالت الطارئة والإ�صابات اإىل حني و�صول �صيارة 
مبادئ  يف  �صيناريو  الطالب  ونفذ  الطبي،  والطاقم  الإ�صعاف 

الإ�صعافات الأولية. 
وزار »طيارو امل�صتقبل« برج املراقبة يف مطار البطني، واطلعوا 
على نظم الطريان واملالحة اجلوية، ومنطقة التحكم، وكيفية 
تن�صيق هبوط واإقالع الطائرات وتنظيم حركتها �صواء يف اجلو 
الأر�صاد اجلوية يف  ق�صم  واطلعوا على  املطار،  اأر�صية  اأو على 

الرج. 

وت��ع��رف��وا ع��ل��ى ا���ص��ت��ع��داد وج��اه��زي��ة رج���ال الإط���ف���اء والآليات 
التعامل  وكيفية  املطار،  ط��وارئ  خدمات  اإدارة  يف  امل�صتخدمة 
اأنواع احلرائق واأ�صا�صيات  مع احلالت الطارئة، وتعرفوا على 

التعامل مع احلريق، واإجراءات ال�صالمة املتبعة.
بعنوان  حم��ا���ص��رة  امل�صتقبل«  »ط��ي��ار  م��ب��ادرة  ط���الب  وح�����ص��ر 
»كيفية التعامل مع الطائرة املروحية اأثناء الهبوط«، و تاأمني 
املهبط لت�صهيل عملية نقل املر�صى وامل�صابني يف حوادث الطرق 
اخلارجية و�صمان �صالمة اجلميع  يف مهبط الطائرة، لتعزيز 

عملية  اإنقاذ املر�صى وامل�صابني.
الطريان،  علوم  اأ�صا�صيات  عن  اأولية  معلومات  اإىل  وا�صتمعوا 
وت��ع��رف��وا اإىل  اأج���ه���زة  وم���ع���دات  ال��ط��ائ��رة، وج��ه��ود  طريان 
�صرطة اأبوظبي يف تقدمي مهام البحث والإنقاذ، ونقل املر�صى 

وامل�صابني، والإجراءات الوقائية ال�صرورية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

التجارية  املراكز  املجتمعية يف  التوعية  جهودها يف  اأبوظبي   �صرطة  ع��ززت 
حملة   فعاليات  �صمن  ال�صرق«  التجاري وبوابة  امل�صرف  »مركزي  من  بكل 

»�صيف بال حوادث ».
الطوارئ  وم��دي��ري��ة   ، وال���دوري���ات  امل���رور  الفعاليات   مديرية  يف  و���ص��ارك 
الطبية  اخلدمات  مديرية  ،و  املركزية  العمليات  بقطاع  وال�صالمة  العامة 
بقطاع املالية واخلدمات ، ومديرية مكافحة املخدرات بقطاع الأمن اجلنائي 
، واإدارتي التفتي�س الأمني  وم�صرح اجلرمية  بقطاع �صوؤون الأمن واملنافذ 
اإدارة  يف  اأم���ان«  املجتمع  وخدمة  اأم��ن  بقطاع  املجتمعية  ال�صرطة  واإدارة   ،

املعلومات الأمنية بقطاع �صوؤون القيادة  واإدارة  الدفاع  املدين باأبوظبي.
الإطارات  تثقيفي وحما�صرات حول �صالمة  وا�صتملت على معر�س وم�صرح 
 ، املركبات  بقيادة  لالأطفال  ال�صماح  وخطورة  املقررة،  بال�صرعات  ،واللتزام 
اجلمهور  وت��دري��ب   ، وطبية  ،ون�صائح  جمتمعية  الأم���ان  ح��زام  وا�صتخدام 
على التعامل مع حوادث احلريق، والوقاية من املخدرات ، وجهود ال�صرطة 
املجتمعية يف حل امل�صاكل الأ�صرية ، وغريها من الأن�صطة التي تهدف لتوفري 

ال�صالمة خالل ال�صيف .
وتاأتي الفعاليات  يف اإطار حر�س �صرطة اأبوظبي على  زيادة الوعي املروري 
والتعريف بقانون ال�صري واملرور وتعزيز الإيجابية بني ال�صائقني لتح�صني 
الناجتة  البليغة  والإ�صابات  الوفيات  وخف�س  املرورية   ال�صالمة  م�صتويات 

عن احلوادث املرورية تطبيقاً لأولوية جعل الطرق اأكرث اأمناً.
والر�صد،  املعلومات  ال�صالمي، مدير مركز  �صلطان عبداهلل  املقدم  واأو�صح  
التعريف  اأمان«  ركزت على  اأن م�صاركة »خدمة  الأمنية،  املعلومات  اإدارة  يف 
باخلدمة ودورها يف تعزيز ثقة املجتمع ون�صر الطماأنينة، وتقدمي اإر�صادات 
ون�صائح توعوية وتثقيفية لزوار املعر�س، ورفع احل�س الأمني لديهم، �صمن 
جهودها يف تعزيز م�صرية الأمن والأمان، ون�صر الطماأنينة بني اأفراد املجتمع. 
وحث اأفراد املجتمع على تعزيز �صبل التعاون مع �صرطة اأبوظبي، من خالل 
مترير املعلومات الأمنية عر خدمة اأمان الهاتفية 8002626 اأو اإر�صال 
 )AMAN2626(8002626 املجاين  الرقم  اإىل  الن�صية  الر�صائل 
الإلكروين  الريد  اأو عر   2828 الرقم  اإىل  الن�صية  الر�صائل  اإر�صال  اأو 

الأمن،  تعزيز  يف  اإ�صهاماً  وذل��ك   )aman@adpolice.gov.ae(
والوقاية من خماطر اجلرائم ب�صتى اأنواعها.

واأبدى زوار املعر�س اإعجابهم مبن�صة خدمة اأمان وتفاعلوا معها موؤكدين 
توزيع مطويات وبرو�صورات  املزيد عن اخلدمة، حيث مت  رغبتهم مبعرفة 
توعوية مرجمة لعدة لغات )العربية والإجنليزية والأوردو( حول اخلدمة، 
ف�صاًل عن توزيع ن�صرات للمكفوفني بلغة »برايل« من اأجل الو�صول لكافة 
اخلارجني  ال�����ص��رك��اء  مب�صاركة  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  واأ����ص���ادت  املجتمع.  اأف����راد 
ماجد،  جم��ل��ة  التوعية منهم، هيئة �صحة باأبوظبي،  حتقيق اأهداف  يف 
وموا�صالت الإمارات ، �صركة امل�صعود برج�صتون �صركة  ومي�صالن ، و�صركة 

�صاعد لالأنظمة املرورية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فودز ني�صن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1550085 
تعديل را�س املال/ من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 0.61*3 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�صم جتاري من/فودز ني�صن
FOODS NATION

 اىل/فودز ني�صن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
FOODS NATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
مل�صتلزمات  ال�ص�����ادة/ايفرجرين  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب احلدائق  رخ�صة رقم:2601908 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ايفرجرين مل�صتلزمات احلدائق
EVERGREEN FOR GARDEN SUPPLIES

 اىل/ثري �صك�صتي خلدمات جتميل احلدائق
THREE SIXTY LANDSCAPE SERVICES

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/التيميت ري�صور�س للتجارة العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1184361 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حميد احمد جالل الدين %2

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فاطمة ا�صماعيل ا�صماعيل كمال %46
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ا�صماعيل كمال م�صطفى كمال %1

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبدالبا�صط حممد عبداهلل املرزوقي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبدالبا�صط حممد عبداهلل املرزوقي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/التيميت ري�صور�س للتجارة العامة

ULTIMATE RESOURCES GENERAL TRADING
 اىل/التيميت ري�صور�صز للتجارة العامة ذ.م.م

ULTIMATE RESOURCES GENERAL TRADING LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صا�صكو �صا�س لعمال التكييف املركزي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1699388 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة م�صحيه فرج را�صد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صامل را�صد عبيد املن�صوري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.20*0.50
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�صم جتاري من/�صا�صكو �صا�س لعمال التكييف املركزي
SASCO SAS CENTRAL AIR CONDTIONER WORKS

 اىل/�صا�صكو �صا�س لعمال التكييف املركزي- �صركة �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
SASCO SAS CENTRAL AIR CONDTIONER WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �صارع حمدان �صرق 3 ق c10 الطابق 4 مكتب 444 
املالك/ال�صيد خلف بن احمد بن خلف العتيبة اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �صرق 2-9 1601-

RCS-1573299-1601 RCS-1573299 حمدان غامن حمدان
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوء ال�صماء لالملنيوم 

والزجاج رخ�صة رقم:CN 1090682 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل علي �صيف حممد حنديو الزعابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف زايد �صلطان �صعيد حميد النعيمي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
الركاب  لنقل  ال�ص�����ادة/امي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2128937:باحلافالت املوؤجرة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد �صامل عثمان مبارك الزعابي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن جمعه عبدالرحمن مو�صى البدواوي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
البوادي  ال�ص�����ادة/طريق  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1729521:لعمال الديكور رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة جمدي احمد عبدالكرمي عمر %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد عمر علي الريكي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
�صبا  ال�صاطئ  ال�ص�����ادة/روز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

و�صالون رخ�صة رقم:CN 1538696 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صمه عي�صى عتيق مو�صى املهريي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف منى خالد عثمان
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
بيور  اند  ال�ص�����ادة/فري�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2174945:للخ�صروات والفواكه رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خليفه علي حممد احمد الذوادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جا�صم �صعيد حارب �صعيد ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
اون  ال�ص�����ادة/كافترييا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2588069:بوكو ذي ميك�صيكو رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة نوره جمال نا�صر مبارك باظفاري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صيف عامر �صيف حارب العي�صائي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  املدينة  زنبق  ال�ص�����ادة/�صيدلية  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 2030045 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد حممد بطي حممد القبي�صي %1

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

n m c heath care l.l.c  ا�صافة ان ام �صي للرعاية ال�صحية �س.ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ختام خلف حمزة العامري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مكتوم غالب نا�صرة البواب الزعابي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/انهار لال�صتثمار ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1364758 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد احمد عبداهلل عامر الفال�صي %3
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مطر حمدان �صلطان حمد العامري %40

 DAAR YAAS INVESTMENT HOLDING LLC تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة
DAAR YAAS INVESTMENT HOLDING LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد عبداهلل عامر الفال�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خلف حممد عبداهلل الفال�صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خلف حممد را�صد خلف العتيبة
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الكمران 

CN 1186078:لل�صيانة العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كالرك 

كون�صراك�صن انرنا�صيونال ال ال �صي- اأبوظبي
 رخ�صة رقم:CN 1185122 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كنافة با�صا اند �صويت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1400834-3 
تعديل �صكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ص�صة فردية 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*4 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/كنافة با�صا اند �صويت

TARCHY CAFE AND SWEETS- BRANCH 2

 اىل/كنافة با�صا اند �صويت
TARCHY CAFE AND SWEETS

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1156953 بال�صم التجاري:اطل�س لل�صحن 
وتخلي�س الب�صائع بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

الو�صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1002706 بال�صم التجاري:موؤ�ص�صة الدرمكي 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  العامة  للتجارة 

الو�صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 2243272 بال�صم التجاري:اطل�س لل�صفر 
كان  كما  الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

اللوؤلوؤة الذهبية لالعمال ال�صحية
رخ�صة رقم:CN 1176337 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
للمقاولت  عمر  علوي  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�صيانة العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1009720 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء/عثمان علوي عمر علوي العيدرو�س من 25% اىل %20

تعديل ن�صب ال�صركاء/عيدرو�س علوي عمر العيدرو�س من 25% اىل %20

تعديل ن�صب ال�صركاء/عبداهلل علوي عمر علوي العيدرو�س من 25% اىل %20

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالرحمن علوي عمر العيدرو�س %20

تعديل ن�صب ال�صركاء/علوي عمر علوي العيدرو�س من 25% اىل %20

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
»طرق دبي« تنظم دورة تدريبية يف اإدارة الأ�سول ملوظفي الدوائر احلكومية يف الدولة

•• دبي-الفجر:

واملوا�صالت  الطرق  هيئة  يف  واملمتلكات  الأ�صول  اإدارة  نظمت 
الأ�صول  اإدارة  جم���ال  يف  جت��ري��ب��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  م���وؤخ���را 
دبي  اإم���ارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  اإح���دى  ملوظفي  واملمتلكات 
وذلك يف خطوة تهدف اإىل امل�صاهمة يف تعزيز عالقات التعاون 
م��ع اجل��ه��ات احلكومية الأخ����رى يف ال��دول��ة واط��الع��ه��م على 

خرات الهيئة الرائدة يف هذا املجال.     
الأ�صول واملمتلكات يف قطاع  اإدارة  الرم�صي مدير  واأّكد �صعيد 
ال�صراتيجية واحلوكمة املوؤ�ص�صية يف هيئة الطرق واملوا�صالت 

باأن الهيئة حتر�س على اإ�صراك الهيئات واملوؤ�ص�صات احلكومية 
الأ�صول  اإدارة  يف  ال���رائ���دة  خ��رات��ه��ا  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  و���ص��ب��ه 
واملمتلكات، التي اأ�صبحت حتظى باأولوية كرى من قبل الإدارة 
احلفاظ  يف  بالغة  اأهمية  من  حتمله  مبا  وذل��ك  للهيئة  العليا 

على مباين ومن�صاآت واأ�صول وممتلكات الهيئة املختلفة. 
تدريبية  دورات  ت��ق��دمي  على  حر�صنا  »ل��ق��د  ال��رم�����ص��ي:  وق���ال 
للجهات احلكومية قائمة على مبادئ ومفاهيم اإدارة الأ�صول 
املتدربني  ت��وؤه��ل  ال��ت��ي   ISO55000 ومتطلبات  احلديثة 
لإدارة  الريطاين  املعهد  من  معتمدة  �صهادة  على  للح�صول 
 Institute of Assets Management(( الأ�صول

خ���راء جم���ال متخ�ص�صون يف  اأي����دي  ع��ل��ى  وذل���ك   ))IAM
واملوا�صالت ومعتمدون  الطرق  الأ�صول يف هيئة  اإدارة  جمال 

من قبل املعهد املذكور. 
تبلغ  ال��واح��د  التدريبي اجلريبي  الرنامج  م��دة  ب��اأن  واأو���ص��ح 
على  ح��ال��ي��اً  الأ����ص���ول  اإدارة  وت��ع��م��ل  ت��دري��ب��ي��ة.  ���ص��اع��ة   )20(
التدريبية  ال���دورات  ه��ذه  املزيد من  لعقد  و�صع ج��دول زمني 
احلكومية  اجلهات  من  امل�صتلمة  الطلبات  وح�صب  املتخ�ص�صة 
نتائج  وحتليل  درا���ص��ة  بعد  فيما  و�صيتم  ال��دول��ة.  يف  املختلفة 
هذه الدورات للوقوف على جدواها من جميع النواحي املالية 

والإدارية وغريها من النواحي الأخرى.

�سفري الدولة يبحث التعاون مع وزير ال�سياحة ال�سوداين 
•• اخلرطوم-وام:

التقى �صعادة حمد حممد حميد اجلنيبي �صفري الدولة لدى اخلرطوم معايل حممد اأبو زيد م�صطفي 
وزير ال�صياحة والآثار واحلياة الرية ال�صوداين. وتناول اللقاء - الذي عقد مبقر الوزارة يف اخلرطوم 
- العالقات الثنائية بني البلدين واملوا�صيع ذات الهتمام امل�صرك خا�صة يف جمالت ال�صياحة. واأ�صاد 
الكبري  الدعم  .. مثمنا  البلدين  بني  والرا�صخة  القوية  بالعالقات  زيد م�صطفي  اأبو  معايل حممد 
ومتحف  �صنار  بولية  �صنار  متحف  مثل  ال�صودان  يف  ال�صياحية  للم�صروعات  الإم���ارات  تقدمه  ال��ذي 
اخلليفة بولية اخلرطوم ومتحف �صيكان بولية �صمال كردفان بالإ�صافة اإىل الدعم الإماراتي املقدر 
عر مركز » ايكروم - ال�صارقة » الذي يهتم بحفظ الراث العمراين والأثري يف العامل العربي. واأكد 
الوزير ال�صوداين خالل اللقاء على عمق ال�صالت والروابط بني دولة الإمارات وجمهورية ال�صودان 

متطلعا فى املرحلة القادمة اىل املزيد من التعاون بني البلدين يف جمال ال�صياحة.

حاكم عجمان ي�ستقبل اأ�سرة الطفلة املغربية »مالك« التي تكفل بعالجها و يطمئن على �سحتها 
•• الرباط - وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان اليوم مبقر اإقامته يف الرباط اأ�صرة الطفلة املغربية » مالك » 

التي تكفل �صموه بعالجها.
و اطماأن �صموه على حالة الطفلة » مالك » ال�صحية التي متاثلت لل�صفاء 
من الورم - الذي كانت تعاين منه بحجم الراأ�س - بعدما اأجريت لها عملية 

داخل  عالجها  با�صتكمال  وج��ه  و   .. منه  مبكرمة  بالنجاح  تكللت  جراحية 
اململكة املغربية اأو خارجها اإذا تطلب الأمر.

وتوجه والدا الطفلة »مالك« باأ�صمى عبارات ال�صكر والمتنان اإىل �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي على مكرمته بعالج الطفلة و �صراء 
م��ا خفف من  الأ���ص��رة  ل��وال��د  توفري فر�صة عمل  و  ل��الأ���ص��رة  تاأثيثه  و  بيت 

معاناتهم و اأدخل الفرحة اإىل قلوب اأبنائهم .
ي��دمي عليه  اأن  و  �صموه  اأن يحفظ  وتعاىل  �صبحانه  ال��دع��اء هلل  اأك��ف  ورفعا 

ال�صحة و العافية و طول العمر و اأن يجعله دوما مالذا للمتعففني و اأن مين 
والتقدم  ال�صتقرار  من  املزيد  و�صعبا  قيادة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  على 

والزدهار.
قد  ك��ان  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأن  بالذكر  جدير 
ورم بحجم  راأ�صها  ويف  ول��دت  التي   « م��الك   « املغربية  الطفلة  بعالج  تكفل 
الراأ�س و اأجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح مب�صت�صفى ال�صيخ زايد 
بالرباط .. كما منح �صموه اأ�صرتها بيتا بكامل اأثاثه يف منطقة ال�صخريات يف 

املغرب و وفر وظيفة لوالدها الذي كان يعاين من البطالة.
تاأتي املبادرة الإن�صانية ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي �صمن 
مبادرات اخلري و العطاء مبنا�صبة عام زايد تعزيزا مل�صرية العمل الإن�صاين 

واخلريي للقيادة الر�صيدة يف الدولة.
و  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
ال�صكرتري اخلا�س  الغفلي  �صعادة حمد بن غليطة  التخطيط يف عجمان و 

ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي.

املن�سوري ي�سهد حفل تخريج الدورات ال�سيفية يف منطقة حتا
•• دبي-الفجر:

���ص��ه��د ���ص��ع��ادة ال���ل���واء خ��ب��ري خليل 
م�صاعد  امل���ن�������ص���وري،  اإب����راه����ي����م 
البحث  ل�������ص���وؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د 
دب�����ي، حفل  ���ص��رط��ة  اجل���ن���ائ���ي يف 
الع�صكرية لطالب  ال��دورة  تخريج 
ال�صيفية،  الأن�����ص��ط��ة  وط���ال���ب���ات 
�صرطة  جم���ل�������س  ن���ظ���م���ه  وال��������ذي 
وزارة  مع  بالتعاون  الطالبي  دب��ي 
�صرطة  وم��رك��ز  والتعليم  الربية 
ح��ت��ا، حت���ت ���ص��ع��ار » ���ص��ي��ف��ن��ا اأمن 
و���ص��ع��ادة...اب��ت��ك��ار وق���ي���ادة«، وذلك 
العامة  الإدارات  مديري  بح�صور 
ومراكز ال�صرطة، وممثلي الدوائر 
الطلبة  اأم��ور  واأول��ي��اء  احلكومية، 
وخ��ري��ج��ي ال����دورة ال��ب��ال��غ عددهم 
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واأكد �صعادة اللواء خليل املن�صوري، 
بهذه  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  خ���الل 
القيادة  اه���ت���م���ام  ع��ل��ى  امل��ن��ا���ص��ب��ة، 
وحر�صها  دب����ي  ل�����ص��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
وتنظيم  دع�������م  ع����ل����ى  امل�������ص���ت���م���ر 
ال�صيفية  والأن�������ص���ط���ة  ال����رام����ج 
العام  ن��ه��اي��ة  امل����دار�����س يف  ل��ط��ل��ب��ة 

الع�صكرية،  والت�صكيالت  العرو�س 
وت�صكيلهم لكلمة )عام زايد(.

ال��ل��واء املن�صوري  ق���ام  ع��ق��ب ذل���ك 
بتكرمي اأوائل الدورة، حيث ح�صل 
على  امل��ط��وع  حممد  عمر  الطالب 
املركز الأول يف ال�صلوك واملواظبة، 
وال���ط���ال���ب م��ن�����ص��ور ع������ادل حمم 
الع�صكري،  ال���ت���دري���ب  يف  الأول 
وال���ط���ال���ب حم��م��د خ��ل��ي��ل حممد 

قائد الطابور.

الوطن والدفاع عنه.
عملية  اإن  املن�صوري  ال��ل��واء  وق��ال 
تتطلب  ال��ط��ال��ب  �صخ�صية  ب��ن��اء 
كافة  م��ن  اجل��ه��ود  جميع  ت�صافر 
علمية  اأ����ص�������س  وف����ق  امل���وؤ����ص�������ص���ات، 
ق�������ادرة ع���ل���ى ���ص��ن��ع ج���ي���ل جديد 
�صيحملون  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن 
املوؤ�ص�صات  ك��اف��ة  يف  ال��ق��ي��ادة  ل���واء 
اإىل  اإ�صافة  واخلا�صة،  احلكومية 
امل�صتقبل من خالل تطبيق  قراءة 

الإ����ص���الم���ي���ة وال���ع���م���ل اخل�����ريي، 
واملدربني  للمحا�صرين  بالإ�صافة 

يف الدورة.
م����ر ط���اب���ور  ويف خ����ت����ام احل����ف����ل، 
الرئي�صية  املن�صة  اأمام  اخلريجني 
ع�صكري،  ا���ص��ت��ع��را���س  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
ن����ال����ت اإع������ج������اب احل�����������ص�����ور، ثم 
ق��ائ��د ط��اب��ور اخلريجني  ا���ص��ت��اأذن 
ال�صور  التقاط  ومت  لالن�صراف، 

اجلماعية التذكارية.

اأوقات  ا�صتثمار  بهدف  ال��درا���ص��ي، 
الوطن  ث���روة  ه��م  ال��ذي��ن  الطلبة 
على  وال��ع��م��ل  للم�صتقبل،  وع��دت��ه 
للهوية  بالنتماء  ال�صعور  تعميق 
ال���وط���ن���ي���ة، واح���������رام الأن���ظ���م���ة 
وال���ق���وان���ني وغ���ر����س ق��ي��م ال����ولء 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة، واإع�����داد جيل 
ال�صباب على درجة عالية من  من 
فيهم  يعزز  ومبا  والثقافة،  الوعي 
والت�صحية خلدمة  ال�صجاعة  قيم 

املن�صوري اجلهات  اللواء  كرم  كما 
امل�صاهمة يف اإجناح الدورة ال�صيفية 
الظهرة  وه��م مدر�صة  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
للتعليم الأ�صا�صي والثانوي للبنات 
ال�صيفية،  ل��ل��دورة  ل�صت�صافتها 
وم�����ص��ت�����ص��ف��ى ح����ت����ا، ون��������ادي حتا 
الريا�صي، والإدارة العامة لالإقامة 
و����ص���وؤون الأج���ان���ب، وب��ل��دي��ة دبي، 
الإ�صعاف،  خلدمات  دبي  وموؤ�ص�صة 
ال�صوؤون  ودائ����رة  امل���دين،  وال��دف��اع 

منهجية علمية يف تطبيق الرامج 
توؤ�صل  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ال�صيفية 
يف ن��ف��و���س ال���ط���الب ال��ع��دي��د من 

املفاهيم والقيم النبيلة.
وبداأ حفل التخريج بو�صول راعي 
الوطني  ال�صالم  عزف  ثم  احلفل، 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
اخلريجني،  ط��اب��ور  ت��ف��ق��د  ت��اله��ا 
ثم ت��الوة عطرة لآي��ات من الذكر 
احلكيم، بعدها قدم الطلبة بع�س 

ه��ذا وق��د ع��ر اأول��ي��اء الأم����ور عن 
اإعجابهم بهذه الدورات، وحر�صهم 
على ال�صتمرار يف تن�صيب اأبنائهم 
ل��ه��ا ك��ون��ه��ا ت����رك اأث������راً ط��ي��ب��اً يف 
وحتقق  ون���ف���و����ص���ه���م،  ����ص���ل���وك���ه���م 
الع�صكري  الن�������ص���ب���اط  ل���دي���ه���م 
ال�صخ�صية  و�صقل  النظام  وحفظ 
وت�����ص��ج��ع��ه��م ع��ل��ى الع���ت���م���اد على 
على  وال��ق��درة  الثقة  وبناء  النف�س 

التحمل.

اأكد على توا�سل دوره يف تلم�ش احتياجات املواطنني وتوفري خمتلف اخلدمات 
جمل�س �ساحية الزبارة يف خوفكان يتابع الأعمال 

املنجزة من الر�سف الداخلي مع هيئة الطرق 
•• خورفكان –الفجر:

�صوؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع  ال���زب���ارة  ت��اب��ع جمل�س ���ص��اح��ي��ة 
امل�صاريع  ال�صارقة خمتلف  بحكومة  والقرى  ال�صواحي 
والأع����م����ال اجل�����اري اإجن���ازه���ا م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة الطرق 
الداخلي  الر�صف  تنفيذ  �صري  على  واطلع  واملوا�صالت 
ال��زي��ارة التي  ومراحل النتهاء منه . ج��اء ذل��ك خ��الل 
خلفان  ال��زب��ارة  �صاحية  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  بها  ق��ام 
�صالح النقبي يرافقه عدد من اأع�صاء جمل�س ال�صاحية 
يتم  التي  امل�صاريع  كافة  ملتابعته  املجل�س  اإط��ار خطة  يف 
تنفيذها مع اجلهات احلكومية ومراحل اإجنازها واأخذ 

املالحظات الواردة من املواطنني عنها .
اأع�صاء املجل�س مبرافقه  وقام النقبي يرافقه عدد من 
م��ه��ن��د���ص��و ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ص���الت واأ����ص���رف���وا على 

مراحل الر�صف الداخلي وت�صليم امل�صاريع .
واأكد خلفان �صاحب النقبي نائب رئي�س جمل�س �صاحية 
الزبارة اأنه ومبتابعة من رئي�س جمل�س �صاحية الزبارة 
ق��ام  جمل�س  املجل�س  واأع�����ص��اء  النقبي  ال��غ��اوي  حممد 
مبتابعة  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  مع  الزباره  �صاحية 
الزبارة  �صاحية  يف  املنجزه  والع��م��ال  املالحظات  كافة 
واخلدمات املقدمة وذلك حر�صا من جمل�س ال�صاحيه 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة وت��وف��ري ك��ل اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ي حتتاجها 
اإىل  م�صريا    . املخت�صة  اجلهات  مع  بالتن�صيق  املنطقه 
حر�س جمل�س �صاحية الزيارة اأن يكون همزة و�صل بني 
احلكومة واملواطنني وتلم�س احتياجاتهم والعمل على 

عن  ف�صال  املعنية  احلكومية  للجهات  واإي�صالها  رفعها 
الطالع على املتطلبات التي حتتاجها املنطقة وتدار�صها 
واأقر رفعها اإىل اجلهات املخت�صة وتكليف اأحد اأع�صائه 
مبتابعتها ل�صيما فيما يت�صل بر�صف الطرق الداخلية 
الزبارة بال�صكر لهيئة الطرق  . وتقدم جمل�س �صاحية 
على حر�صها على تعزيز توا�صلها مع املجل�س والتجاوب 

الالفت لحتياجات الأهايل من طرق داخلية.

حماكم دبي ت�سارك للمرة الثانية على التوايل يف مبادرة »دبي10X« للن�سخة الثانية

واإيجاد احللول  حكومية م�صتقبلية 
الهيئات  �صتعمل  حيث  للتحديات، 
لزعزعة  ب��ع�����ص��ه��ا  م����ع  واجل�����ه�����ات 
قطاعاتهم امل�صركة، لتجربة مناذج 
واإيجاد احللول  حكومية م�صتقبلية 

والهيئات  اجل���ه���ات  واأدوار  م���ه���ام 
دوره��ا يف خدمة  وتعزيز  احلكومية 
املجتمع وتوجهات امل�صتقبل وت�صعى 
جتريبية  خمترات  ا�صتحداث  اإىل 
يف اجلهات احلكومية لتجربة مناذج 

للتحديات امل�صاحبة لها.
وقال �صعادة القا�صي اأحمد اإبراهيم 
X10 يف  دب���ي  رئ��ي�����س جل��ن��ة  �صيف 
اأه��داف مبادرة  اأن من  حماكم دبي، 
هي:  الثانية  للن�صخة   X10 دب��ي 

•• دبي –الفجر:

الثانية  للمرة  دب��ي  حماكم  �صاركت 
 10X دبي  مبادرة  التوايل يف  على 
الهادفة   ،2018 الثانية  لن�صختها 
حكومية  خ�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر  اإىل 
م�صركة ت�صبق بها دبي مدن العامل 
ب��ع�����ص��ر ����ص���ن���وات. ح��ي��ث ت��ع��م��ل 37 
جهة حكومية على اإطالق مبادرات 
القطاعات  خمتلف  ع��ر  م�صركة 
على  ال��ف��ري��ق  يعمل  اإذ  الأ���ص��ا���ص��ي��ة، 
و�صع خطط واآليات م�صركة لتنفيذ 
واإحداث  الأه��داف  املبادرة، وحتقيق 
لإع�����ادة �صياغة  امل��ط��ل��وب  ال��ت��غ��ي��ري 
و���ص��ن��اع��ة م��ف��ه��وم واأ���ص��ال��ي��ب عمل 
اجلهات احلكومية يف خطوة �صت�صهم 
يف جعل دبي مدينة امل�صتقبل. حيث 
مت ت��اأ���ص��ي�����س ف����رق م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
امل�����ص��ارك��ة، لإع����ادة �صياغة  اجل��ه��ات 

اإط�������الق م����ب����ادرة م�����ص��رك��ة واح����د 
على الأقل بني اجلهات، ويكون لها 
تاأثري اإيجابي على حياة الإن�صان يف 
اأن تخت�صر الجراءات  بد  دب��ي، ول 
وت����ق����ّدم خ���دم���ات ح��ك��وم��ي��ة بطرق 
التقليدية، ومن  الأط��ر  خارجة عن 
دبي  املنطلق حت��ر���س حم��اك��م  ه���ذا 
ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف اإجن����اح 
اإىل  احلكومية  التطويرية  امل�صاريع 
اأهمية م�صاركتها للمرة الثانية على 
مل�صاركتها  وذل��ك   10X ال��ت��وايل يف 

يف مبادراتها الإبداعية.
 X10 ف��ري��ق  اأن  ���ص��ع��ادت��ه،  واأ����ص���ار 
مبحاكم دب��ي، �صارك يف ور���س عمل 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  م��ت��خ�����ص�����ص��ة، 
واخلرات،  والأف��ك��ار  الآراء  لتبادل 
م�����ص��اري��ع م�صركة  ع��ل��ى  والت���ف���اق 
وجهة  دب��ي  جلعل  تنفيذها،  واآل��ي��ة 

عاملية يف جمال البتكار والإبداع.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

ال�صطورة �صتايل لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1678675 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

 CN 1733112:دلدل لل�صيانة العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ابراج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برلني لل�صيانة العامة وادارة العقارات
 رخ�صة رقم:CN 1133201 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صفري 

CN 1349705:جللب اخلدم  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الريف 

CN 1654687:للعطور رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ليليز لتجارة الزهور 

رخ�صة رقم:CN 1185985   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يا�صر احمد ح�صان علي ثابت %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حمد هالل �صامل حممد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4

اإعــــــــــالن
ال�صحيح  ال�ص�����ادة/الطريق  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1200038:لال�صتثمار والعقارات ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يا�صني ح�صن حممد احلمادي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد الطوير نا�صر باملر العامري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :الدانه
املودعة بالرقم : 291597   بتاريخ : 2018/05/02

باإ�صم م�صنع الدانه لل�صناعات اجللديه
وعنوانة :العني- ابوظبي �صارع املطار بناية 126 تاج الدين الها�صمي الطابق 7 

هاتف 4094999  فاك�س 4458600 �صندوق الريد 577  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :40 �صناعة النعال .
و�صف العالمة:كلمة باللغة العربية لون العالمة الخ�صر .

ال�صراطات :احلماية للعالمة يف طريقة الكتابة املميزة. 
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��را���س  لدية  من  فعلي 

الإقت�صاد اأو اإر�صالة بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

themar organic farms: طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 295196   بتاريخ : 2018/07/11

باإ�صم جونيور لال�صتثمار
بنت  �صم�صة  ال�صيخة/  ال�صديق  ابوبكر  �صارع   114 املربعة  حي  املدينة  و�صط  :العني-  وعنوانة 

حممد بن خليفة اآل نهيان هاتف: 0097137661991 �صندوق الريد: 90168 
  info@juniorinvestment.ae :اميل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 اللحوم وال�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد 
خال�صات اللحم فواكه وخ�صروات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة هالم )جيلي( ومربيات 

وفواكه مطبوخة بال�صكر البي�س واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون املعدة لالكل .
و�صف العالمة:

الكلمات  ع��ن  ب��ح��ق ح�����ص��ري  امل��ط��ال��ب��ة  ع���دم  م��ع  ال���ص��راط��ات :احل��م��اي��ة للعالمة يف جمملها 
organic ، farms ثمار كل على حدة يف الو�صع العادي. 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��را���س  لدية  من  فعلي 
الإقت�صاد اأو اإر�صالة بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / دايودبوتا انرنا�صيونال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 278014           بتاريخ : 08/12/ 2017
با�ص��م: وات�س اب انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

معاجلة  اأو  معاملة  خدمات  الدفع؛  معاجلة  اأو  معاملة  خدمات  املالية؛  املعامالت  خدمات  املالية؛  اخلدمات 
العمليات املالية بخا�صة ت�صفية وت�صوية املعامالت املالية عن طريق �صبكات احلا�صوب والت�صالت؛ املعاجلة 
الإلكرونية ونقل بيانات دفع الفواتري مل�صتخدمي �صبكات احلا�صوب والت�صالت؛ خدمات حتويل الأموال 

الإلكرونية؛ خدمات دفع الفواتري
بالفئة: 36

وله  باللون الخ�صر  دائ��ري  بالون  داخل  البي�س  باللون  �صماعة هاتف  ر�صمة  العالمة: عبارة عن  و�صف 
اطار باللون البي�س

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / دايودبوتا انرنا�صيونال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 08/12/ 2017 املودعة حتت رقم : 277999 
با�ص��م: وات�س اب انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�صويق والإعالن والرويج؛ توفري خدمات اأبحاث ال�صوق وخدمات املعلومات؛ ترويج ال�صلع واخلدمات لالآخرين 
الإعالم  و�صائل  و�صراء  الإع��الم  و�صائل  تخطيط  بخا�صة  والإع��الن  الأعمال  خدمات  والت�صالت؛  احلا�صوب  �صبكات  عر 
اإدارة وتوزيع وخدمة  اأداء الإعالنات ولجل  لالآخرين؛ خدمات الأعمال والإع��الن بخا�صة خدمات الإعالنية لجل تتبع 
الإعالين؛  الأداء  حت�صني  ولجل  الإعالنات  بيانات  عن  تقارير  ار�صال  ولجل  الإعالنات  بيانات  حتليل  ولجل  الإعالنات 
اخلدمات ال�صت�صارية يف جمال الإعالن بخا�صة تخ�صي�س جهود الت�صويق لالآخرين؛ خدمات املعلومات التجارية بخا�صة 
على  ل�صتخدامها  اإلكرونيا  املخزنة  الإعالنات  واإدارة  الإعالنات  وا�صتهداف  التقارير  تقدمي  خالل  من  الإعالنات  اإدارة 
�صبكة الكمبيوتر العاملية؛ ت�صهيل تبادل وبيع اخلدمات واملنتجات من اأطراف اأخرى عر �صبكات الكمبيوتر والت�صالت؛ 
ال�صتهالكية لالآخرين وبطاقات  ال�صلع  وا�صعة من  التي ت�صم جمموعة  الإنرنت  التجزئة مبا�صرة عر  خدمات متاجر 
والبيانات؛ توفري مبا�صرة  الواقع الفرا�صي  الواقع الفرا�صي وحمتوى  الرقمية و�صماعات  الو�صائط  الهدايا وت�صليم 
مع  البائعني  لربط  الإنرنت  عر  مبا�صرة  الت�صهيالت  توفري  اللخدمات؛  و/اأو  للب�صائع  لبائعي  اأ�صواق  الإنرنت  عر 
ترويج  الهدايا؛  جمال  يف  للم�صتهلكني  معلومات  على  حتتوي  التي  الإنرنت  عر  مبا�صرة  الت�صهيالت  توفري  امل�صرين؛ 
ال�صبكات  الهدايا؛  اق��راح��ات  تت�صمن  الإن��رن��ت  عر  مبا�صرة  ت�صهيالت  توفري  خ��الل  من  لالآخرين  واخل��دم��ات  ال�صلع 
الإعالنات  توفري م�صاحة  بخا�صة  التوزيع  والإع��الن وخدمات معلومات  الدعاية  والتجنيد؛  التوظيف  العمال؛ خدمات 

امل�صنفة عر �صبكة الكمبيوتر العاملية- بالفئة: 35
و�صف العالمة: عبارة WHATSAPP بحرف اجنليزية باللوان ال�صود

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  دايودبوتا انرنا�صيونال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 278000           بتاريخ : 08/12/ 2017
با�ص��م: وات�س اب انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

معاجلة  اأو  معاملة  خدمات  الدفع؛  معاجلة  اأو  معاملة  خدمات  املالية؛  املعامالت  خدمات  املالية؛  اخلدمات 
العمليات املالية بخا�صة ت�صفية وت�صوية املعامالت املالية عن طريق �صبكات احلا�صوب والت�صالت؛ املعاجلة 
الإلكرونية ونقل بيانات دفع الفواتري مل�صتخدمي �صبكات احلا�صوب والت�صالت؛ خدمات حتويل الأموال 

الإلكرونية؛ خدمات دفع الفواتري
بالفئة: 36

و�صف العالمة: عبارة WHATSAPP بحرف اجنليزية باللوان ال�صود
ال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  دايودبوتا انرنا�صيونال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2017/08/17 املودعة حتت رقم : 278341 
با�ص��م: مرو ماركت للتجارة والتوزيع

العربية م�صر  – جمهورية  – اجليزة  وعنوانه: 1 �صارع العري�س – الهرم 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن، وكالت الدعاية والإعالن، الدعاية والإعالن بالطلب الريدي، حتديث مواد الدعاية والإعالن، ن�صر 
اإر�صاد  )موؤ�ص�صة  للم�صتهلكني  والن�صح  التجارية  املعلومات  تقدمي  الإعالنية،  امل�صاحات  تاأجري  والإع���الن،  الدعاية  م��واد 
امل�صتهلكني(، حتليل اأ�صعار التكلفة، تقييم الأعمال؛ ل�صق الإعالنات، الإدارة التجارية لرخي�س ال�صلع واخلدمات اخلا�صة 
باآخرين، وكالت املعلومات التجارية، املعلومات التجارية وامل�صورة للم�صتهلكني )متجر امل�صورة امل�صتهلك(، امل�صاعدة يف اإدارة 
الأعمال التجارية اأو ال�صناعية، عر�س ال�صلع على و�صائل الت�صال لغايات البيع بالتجزئة، خدمات مقارنة الأ�صعار، تقدمي 
الأعمال،  عن  التحريات  التكلفة،  اأ�صعار  حتليل  امل�صتهلكني(،  امل�صورة  )موؤ�ص�صة  للم�صتهلكني  والن�صح  التجارية  املعلومات 
خدمات الت�صميم لغايات الدعاية والإعالن، ترخي�س ال�صلع واخلدمات اخلا�صة باآخرين )الإدارة التجارية لإدارة �صوؤون 
املوظفني(، اأبحاث الت�صويق، درا�صات الت�صويق، خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات، الإعالن والدعاية 
املعار�س  اإعالنية، تنظيم  اأو  املعار�س لغايات جتارية  الآراء، تنظيم  واإ�صتطالع  الإ�صتفتاء  الكمبيوتر،  املبا�صرة على �صبكات 
اأو اإعالنية، الدعاية والإعالن اخلارجي، الدعاية العالنية، وكالت الدعاية والإعالن العالنية،  التجارية لغايات جتارية 
اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن العالنية، تاأجري مواد الدعاية والإعالن العالنية، ن�صر ن�صو�س الدعاية والإعالن العالنية؛ 
الت�صال،  و�صائل  والإع��الن يف  للدعاية  وقت  تاأجري  اإعالنية،  م�صاحة  تاأجري  العالنية،  والإع��الن  الدعاية  ن�صو�س  كتابة 

ترويج املبيعات لالآخرين، توزيع العينات، الإعالنات التلفزيونية اأو الدعاية والإعالن عر التلفزيون- بالفئة: 35
و�صف العالمة: عبارة Fresh Food Market بحرف اجنليزية باللون ال�صود على خلفيه البي�س يقابلها عبارة 

فر�س فود ماركت باللون البي�س على خلفيه ال�صود 
ال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 278367                         2017-8-18
با�صم : ج�صتموب.كوم م.د.م.�س.

وعنوانه: وحدة رقم 1730 انديجو ايكون، ار�س رقم JLT-PH1-F3A، ابراج بحريات جمريا، 
دبي، ا.ع.م.

وذلك لتمييز الب�صائع/  اإن�صاء املباين والإ�صالح وخدمات الركيب اأو التجميع؛ تنظيف املباين 
من الداخل؛ خدمة التنظيف؛ غ�صيل وكي املالب�س؛ تنظيف النوافذ؛ الغ�صيل. والواقعة يف الفئة 

 .)37(
الو�صف كلمة "JUSTMOP" كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
او ار�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  دايودبوتا انرنا�صيونال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 08/12/ 2017 املودعة حتت رقم : 278001 
با�ص��م: وات�س اب انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�صويق والإعالن والرويج؛ توفري خدمات اأبحاث ال�صوق وخدمات املعلومات؛ ترويج ال�صلع واخلدمات لالآخرين 
الإعالم  و�صائل  و�صراء  الإع��الم  و�صائل  تخطيط  بخا�صة  والإع��الن  الأعمال  خدمات  والت�صالت؛  احلا�صوب  �صبكات  عر 
اإدارة وتوزيع وخدمة  اأداء الإعالنات ولجل  لالآخرين؛ خدمات الأعمال والإع��الن بخا�صة خدمات الإعالنية لجل تتبع 
الإعالين؛  الأداء  حت�صني  ولجل  الإعالنات  بيانات  عن  تقارير  ار�صال  ولجل  الإعالنات  بيانات  حتليل  ولجل  الإعالنات 
اخلدمات ال�صت�صارية يف جمال الإعالن بخا�صة تخ�صي�س جهود الت�صويق لالآخرين؛ خدمات املعلومات التجارية بخا�صة 
على  ل�صتخدامها  اإلكرونيا  املخزنة  الإعالنات  واإدارة  الإعالنات  وا�صتهداف  التقارير  تقدمي  خالل  من  الإعالنات  اإدارة 
�صبكة الكمبيوتر العاملية؛ ت�صهيل تبادل وبيع اخلدمات واملنتجات من اأطراف اأخرى عر �صبكات الكمبيوتر والت�صالت؛ 
ال�صتهالكية لالآخرين وبطاقات  ال�صلع  وا�صعة من  التي ت�صم جمموعة  الإنرنت  التجزئة مبا�صرة عر  خدمات متاجر 
والبيانات؛ توفري مبا�صرة  الواقع الفرا�صي  الواقع الفرا�صي وحمتوى  الرقمية و�صماعات  الو�صائط  الهدايا وت�صليم 
مع  البائعني  لربط  الإنرنت  عر  مبا�صرة  الت�صهيالت  توفري  اللخدمات؛  و/اأو  للب�صائع  لبائعي  اأ�صواق  الإنرنت  عر 
ترويج  الهدايا؛  جمال  يف  للم�صتهلكني  معلومات  على  حتتوي  التي  الإنرنت  عر  مبا�صرة  الت�صهيالت  توفري  امل�صرين؛ 
ال�صبكات  الهدايا؛  اق��راح��ات  تت�صمن  الإن��رن��ت  عر  مبا�صرة  ت�صهيالت  توفري  خ��الل  من  لالآخرين  واخل��دم��ات  ال�صلع 
الإعالنات  توفري م�صاحة  بخا�صة  التوزيع  والإع��الن وخدمات معلومات  الدعاية  والتجنيد؛  التوظيف  العمال؛ خدمات 

امل�صنفة عر �صبكة الكمبيوتر العاملية- بالفئة: 35
و�صف العالمة: عبارة عن ر�صمة �صماعة هاتف باللون البي�س داخل بالون دائري باللون الخ�صر وله اطار باللون البي�س

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 283589                         2017-11-28
با�صم : فاروق القاب�صة ذ.م.م

وعنوانه: وحدة بي 2، الطابق 6، قرية البوابة املبنى 8، مركز دبي املايل العاملي، �س ب 124686، 
دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع/  مواد بناء )غري معدنية( ، اأنابيب قا�صية غري معدنية للمباين، اأ�صفلت 
وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، ن�صب )جم�صمات( غري معدنية، اإ�صمنت، خر�صانة، 
قوالب غري معدنية للبناء، طالءات من الإ�صمنت �صامدة للنار، اأعمدة من الإ�صمنت، بالط من 

الإ�صمنت. والواقعة يف الفئة )19(. 
الو�صف كلمة بازيان كتبت باحرف عربية.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
او ار�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  دايودبوتا انرنا�صيونال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2017/11/18 املودعة حتت رقم : 283051 
با�ص��م: نوف اميون ا�س ايه

وعنوانه: 14 �صيمني دي�س اولك�س، 1228 بالن - لي�س - اوتي�س، جنيف، �صوي�صرا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املواد الكيميائية احليوية، وهي بويل ببتيدز، �صوبري اآنتيجن�س، املوؤ�صرات احليوية والأج�صام امل�صادة للبحوث 
الطبية والعلمية، اخلاليا، مقتطفات اخللية ومكونات اخلاليا للبحوث الطبية والعلمية؛ وكالء الت�صخي�س 
البيولوجية  العالمات  للكوا�صف  الت�صخي�صية  البيولوجية  العالمات  كا�صف  والعلمية؛  الطبية  للبحوث 
للبحوث الطبية والعلمية؛ جمموعات اختبار الت�صخي�س التي تتكون اأ�صا�صاً من  املوؤ�صرات احليوية للبحوث 
الطبية والعلمية؛ جمموعات اختبار البيوكيميائية تتكون من املقاي�صات والكوا�صف لأغرا�س البحث العلمي 

والعلمي
بالفئة: 1

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة  GAMIFANT باأحرف لتينية باللون ال�صود 
ال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  اأغ�شط�س 2018 العدد 12394

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / دايودبوتا انرنا�صيونال
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
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اأخبـار الإمـارات
�سرور بن حممد يعزي �سامل بن ثعلوب 

الدرعي بوفاة والدته 
•• العني-وام:

قدم �صمو ال�صيخ �صرور بن حممد اآل نهيان واجب العزاء اإىل �صامل بن ثعلوب الدرعي و اإخوانه بوفاة 
املغفور لها »والدتهم« و ذلك لدى زيارته جمل�س العزاء يف منطقة ال�صعيبة مبدينة العني.

وقدم العزاء اإىل جانب �صموه اللواء الركن طيار ال�صيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س 
هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية.

وعر �صمو ال�صيخ �صرور بن حممد اآل نهيان و اللواء الركن طيار ال�صيخ اأحمد بن طحنون بن حممد 
اآل نهيان عن خال�س تعازيهما و �صادق موا�صاتهما لأ�صرة و اأبناء الفقيدة �صائلني املوىل عز وجل اأن 

يتغمدها بوا�صع رحمته واأن ي�صكنها ف�صيح جناته و اأن يلهم اأهلها وذويها ال�صر وال�صلوان.

خالل حفل افتتاح معر�ش �ساو باولو الدويل للكتاب 25 

ال�سارقة حتلق بالثقافة الإماراتية والعربية يف اأمريكا الالتينية .. والربازيليون يحتفلون بالإمارة اأول �سيف �سرف يف تاريخ احلدث

���ص��ي��ف �صرف  ال�������ص���ارق���ة  اخ���ت���ي���ار 
م����ع����ر�����س �����ص����او ب�����اول�����و ال�������دويل 
بني  العالقات  حجم  على  للكتاب 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ب��ق��ول��ه: »نطلع من  م��ع ال��رازي��ل 
خ����الل ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال�����ص��ارق��ة اإىل 
القت�صادية  ال���ع���الق���ات  مت���ت���ني 
دولة  مع  والثقافية  والجتماعية 
الإم�������ارات، مل���ا مت��ث��ل��ه م���ن ح�صور 
م�صتوى  ع��ل��ى  لي�س  وك��ب��ري  وا���ص��ع 
ال�صرق  ومنطقة  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
الأو�صط وح�صب، واإمنا ملا يج�صده 
ح�صورها القت�صادي على م�صتوى 
العامل، كما نعمل جاهدين لتفتح 
بني  وال��ب��ن��اء  امل�صرك  العمل  اأف��ق 
ال�صارقة  واإم��ارة  باولو  �صاو  مدينة 
التي جنحت يف ت�صكيل تاريخ طويل 
الذي  والثقايف  املعريف  اجلهد  من 
من  واح�����دة  اإىل  بف�صله  حت��ول��ت 
العاملي«.  الثقايف  احل��راك  اأق��ط��اب 
من جانبها قالت ال�صيدة الأوىل يف 
فران�صا:  لو�صيا  باولو  �صاو  مدينة 
اأنه  تاريخياً  الثقايف  الفعل  »يوؤكد 
تك�صف  التي  املرتكزات  من  واح��داً 
ح��ج��م امل�����ص��رك��ات الإن�����ص��ان��ي��ة بني 
م�صارات  وت���ب���نّي  ال���ع���امل،  ���ص��ع��وب 
الثقافات  ب��ني  وال��ت��وا���ص��ل  احل���وار 
اختيار  ياأتي  واليوم  واحل�صارات، 
����ص���رف معر�س  ���ص��ي��ف  ال�����ص��ارق��ة 
�صاو باولو الدويل للكتاب كخطوة 
الثقافة  ع��ل��ى  ل��الن��ف��ت��اح  ج���دي���دة 
والإ�صالمية  والعربية  الإماراتية 
ب�����ص��ورة ع���ام���ة، اإذ مت��ث��ل الإم�����ارة 

متفوقة  وجماليٌة  مم��ي��زة  وه��وي��ٌة 
وروعة  ال��ب��ل��د  ه���ذا  ���ص��ورة  تعك�س 
عالقاته الداخلية واخلارجية، ول 
يتعرف  مل  مثقف  اأو  ق��ارئ  يوجد 
الالتيني  اأو  الرازيلي  الأدب  على 

منذ بدايات �صغفه بالقراءة«. 
تبادل  اأهمية  اإىل  منه  اإ���ص��ارة  ويف 
قال  ال�صعوب،  الأدب���ي بني  الإن��ت��اج 
الكتابة  ال��ق��ا���ص��م��ي:  ف��اه��م  ال�صيخ 
فعندما  ل���ل���وج���دان،  ه���ي جت��ل��ي��ات 
نكتب، نعيد ر�صم العامل كما ينبغي 
ن���ق���راأ الآخ����ر  اأن ي���ك���ون، وع��ن��دم��ا 
ونفهمه  املخيلة  نت�صارك  ويقروؤنا 
مبعزل عن الفوارق التي اأوجدتها 
ال��ل��غ��ة واجل��غ��راف��ي��ا، وق��ي��ل قدمياً 
واأنا  النا�س،  ليفهَمنا  نكتب  نحن 
نقراأ  نحن  اأق���ول  املنا�صبة  ه��ذه  يف 
حتى ل يبقى الآخر جمهوًل، نقراأ 
جديدة،  اإن�صانية  اأب��ع��اداً  لنكت�صف 
ول��ه��ذه الأ���ص��ب��اب وغ��ريه��ا الكثري، 
ال��ث��ق��ايف مدخاًل  ال���ت���ب���ادل  ن��ع��ت��ر 
الروتكولت  ت��ت��ج��اوز  ل��ع��الق��ات 
ت����دوم لأنها  ع���الق���ات  ال��ر���ص��م��ي��ة، 
اأثمرت يف وج��دان كل منا ال�صورة 

الأجمل عن الآخر. 
�صلطان  ب���ن  ف���اه���م  ال�����ص��ي��خ  واأك�����د 
ال���ع���الق���ات  اأن  ع���ل���ى  ال���ق���ا����ص���م���ي 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ال����ت����ي ت����رب����ط دول�����ة 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة مع 
اأ�صيلًة وقوية،  اجلانب الرازيلي، 
التاريخية  امل�صرية  حقيقة  تعك�س 
يتقا�صمه  حلماً  كانت  منذ  للدولة 
عالقة  اأن  ع��ل��ى  م����وؤك����داً  ال����ق����ادة، 

وال���راث  والآداب،  ال��ف��ن��ون،  ع��ل��ى 
الكبري لدولة الإمارات، اإ�صافة اإىل 
العربي  امل�صتوى  على  يقابلها  م��ا 
ف��ال�����ص��ارق��ة حتمل  والإ�����ص����الم����ي، 
العربية،  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ا���ص��م��ة  ل��ق��ب 
الإ�صالمية،  ال��ث��ق��اف��ة  وع��ا���ص��م��ة 
واليوم حتتفي باختيارها من قبل 
للكتاب  عاملية  عا�صمة  اليون�صكو 

لعام 2019«. 
والنا�صرين  امل��ث��ق��ف��ني  م���ن  ن��خ��ب��ة 
الثقافية  ال��ت��ج��ارب  ي�صتعر�صون 

الإماراتية
زوار  ال�������ص���ارق���ة،  اإم��������ارة  وت����اأخ����ذ 
الثقافة  ح���ول  ج��ول��ة  يف  امل��ع��ر���س 
الإماراتية وم�صرية تطورها خالل 
اأرب����ع����ة ع���ق���ود م���ن ال���زم���ن خالل 
م�صاركتها يف احل��دث، حيث تنظم 
واجلل�صات  ال���ن���دوات  م��ن  �صل�صلة 
تتناول  التي  التفاعلية  النقا�صية 
ال�صعر، والرواية، والراث يف دولة 
الإمارات، مب�صاركة وفد ي�صم 20 
كاتباً ونا�صراً و15 هيئة وموؤ�ص�صة 

ثقافية اإماراتية. 
بهذه  اح��ت��ف��اء  الإم����ارة  وخ�ص�صت 
عربياً  الأك���ر  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  امل�صاركة 
ثقافية  ت���ظ���اه���رة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
ب��اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
الثقافية  والأن�����ص��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
�صيحظى  حيث  املتنوعة،  والأدب��ي��ة 
���ص��ك��ان ����ص���او ب���اول���و ال���ذي���ن يزيد 
ن�صمة،  م��ل��ي��ون   21 ع���ن  ع���دده���م 
الفنية  العرو�س  بفر�صة م�صاهدة 
الإماراتية، التي جتمع بني الغناء 

اإم��������ارة ال�������ص���ارق���ة واط���ل���ع���وا على 
الثقافية،  امل�����ب�����ادرات  جم���م���وع���ة 
املرجمة  الإم����ارات����ي����ة  وال���ك���ت���ب 
ك��م��ا قدم  ال��رت��غ��ال��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  اإىل 
جمموعة  القا�صمي،  فاهم  ال�صيخ 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اإ������ص�����دارات  م���ن 
الرتغالية  باللغة  ال�صارقة  حاكم 
الأوىل  ال�صيدة  اإىل  والجن��ل��ي��زي��ة 

لولية �صاوباولو.
�صلطان  بن  فاهم  ال�صيخ  وا�صتهل 
العالقات  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي، 
احلكومية يف ال�صارقة، رئي�س وفد 
�صاو  معر�س  يف  امل�صارك  ال�صارقة 
ب���اول���و ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ك��ل��م��ت��ه يف 
حفل الفتتاح بالقول: »اإن تواجد 
اإمارة ال�صارقة يف القارة الالتينية 
اأن  اإىل  م�������ص���رياً  ال���ك���ث���ري«،  ي��ع��ن��ي 
الثقافة يف اإحدى جتلياتها جت�صيد 
ال�صعوب،  ملراحل نوعّية من تاريخ 
واأن التبادل الثقايف هو يف حقيقته 
ت��ب��ادل ل��ل��ت��ج��ارب ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 

الأمم. 
وتابع ال�صيخ فاهم القا�صمي كلمته: 
ُكتاباً  اأجنب  اليوم يف بلد  »نتواجد 
رائعني تركوا ب�صماتهم الوا�صحة 
�صكلت  ب��ل��د  ال���ع���امل���ي،  الأدب  ع��ل��ى 
خلدتها  التي  التاريخية  م�صريته 
والأ�صعار  وامل�����ص��رح��ي��ات  ال���رواي���ات 
لتطور  من������وذج������اً  والأغ������ن������ي������ات 
الهويات وتوحيد  وبناء  املجتمعات 
مواجهة  يف  وامل�������ص���ائ���ر  امل�����ص��ال��ح 
ال���ت���ح���دي���ات امل�������ص���رك���ة، ف������الأدب 
ن��ك��ه��ٌة خا�صة  ي��ح��م��ل  ال���رازي���ل���ي 

خارطة  على  كبرياً  ثقافياً  مركزاً 
تاريخها  ل��ه��ا  وم�����ص��ه��ود  ال���ع���امل، 
م�صتوى  على  الوا�صحة  وجهودها 

دعم املعرفة و�صناعة الكتاب«.
ال�صارقة  الرازيلي:  الثقافة  وزير 
منوذج كبري يف مد ج�صور التوا�صل 

مع خمتلف ثقافات العامل
الرازيلي  الثقافة  وزي��ر  وحت��دث 
ل��ي��ت��او ح����ول مكانة  ���ص��ا  ���ص��ريج��و 
العامل  يف  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال�������ص���ارق���ة 
نعرف  ال��رازي��ل  يف  »نحن  بقوله: 
ا�صتثمارها  بحجم  ال�صارقة  اإم��ارة 
املتوا�صلة  وج��ه��وده��ا  امل��ع��رف��ة،  يف 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  وال���وا����ص���ع���ة 
اخل��ط��اب الإن�����ص��اين وق��ي��م اخلري 
وال���������ص����الم وامل����ح����ب����ة م�����ن خ���الل 
الط��الع على الآخ��ر عر القراءة 
يجعلها  ال�����ذي  الأم������ر  وال���ك���ت���اب، 
ل��ل��م��دن ال��ن��اه�����ص��ة وذات  من���وذج���اً 
ال��وا���ص��ح��ة يف م��د ج�صور  ال���روؤي���ة 
ثقافات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���ت���وا����ص���ل 

وح�صارات العامل«.
وع���������ّر رئ����ي���������س غ�����رف�����ة ال���ك���ت���اب 
ال��رازي��ل��ي��ة ل��وي�����س ت��وري��ل��ل��ي عن 
ال�����ص��ارق��ة �صيف  اأه��م��ي��ة اخ��ت��ي��ار 
الدويل  باولو  �صاو  معر�س  �صرف 
ل��ل��ك��ت��اب، ب���ال���ق���ول: »مت��ث��ل اإم����ارة 
دولة  يف  الثقافة  عا�صمة  ال�صارقة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، هذه 
فارقة  عالمة  ت�صكل  التي  الدولة 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  خ���ارط���ة  ع��ل��ى 
وال�����ص��رق الأو�����ص����ط، ون��ت��ط��ل��ع من 
التعرف  اإىل  ال���ص��ت�����ص��اف��ة  خ���الل 

التبادل الثقايف بني دولة الإمارات 
الأمل  يغذيها  متينة  وال���رازي���ل 
على  الإرادة  ب��ان��ت�����ص��ار  والإمي������ان 

امل�صتحيل. 
وق�������ال ال���ق���ن�������ص���ل ال�����ع�����ام ل���دول���ة 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
�صامل  اإب��راه��ي��م  �صعادة  ب��اول��و  ���ص��او 
الإم����ارات  دول���ة  ترتبط  العلوي:  
متينة  ب��ع��الق��ات  امل��ت��ح��دة  العربية 
ذلك  ع��ل��ى  وي�صهد  ال���رازي���ل،  م��ع 
تعدد الرازيليني يف الدولة الذي 
املجتمعي  الن�صيج  ميثل ج��زءاً من 
ب��ه الإم�����ارة،  ال����ذي تتميز  امل��ت��ن��وع 
التجارية،  ال���ع���الق���ات  ح��ج��م  ويف 
الريا�صية،  وح���ت���ى  وال���ث���ق���اف���ي���ة، 
اختيار  ي�صكل  ذل��ك  م��ن  ان��ط��الق��اً 
�صرف  �صيف  اأول  ال�صارقة  اإم���ارة 
باولو  ����ص���او  م���ع���ر����س  ع���ل���ى  ي���ح���ل 
ع��ن عمق  ت��ع��ب��رياً  للكتاب  ال���دويل 
الإمارة،  ملكان  وتقديراً  العالقات، 
وخ��ط��وة ج��دي��دة وب��ن��اءة يف �صبيل 
خمتلف  على  التعاون  منافذ  فتح 
امل�صتويات الثقافية، والقت�صادية، 
دولة  واأن  خ��ا���ص��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
الثقايف  ال��ف��ع��ل  ت���رى يف  الإم�����ارات 
م���رت���ك���زاً مل��خ��ت��ل��ف ع��الق��ات��ه��ا مع 

بلدان العامل.

ــاو بــاولــو:  عــمــدة مــديــنــة �ــس
اأقطاب  من  ــدة  واح ال�سارقة 

احلراك الثقايف العاملي 
ب����دوره حت���دث ع��م��دة م��دي��ن��ة �صاو 
ب���اول���و ب���رون���و ك��وف��ا���س ح���ول اأثر 

•• �صاو باولو-الفجر: 

ال�صخ�صيات  م����ن  ح�����ص��د  و����ص���ط 
املوؤ�ص�صات  وممثلي  الدبلوما�صية 
الرازيلية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
واملثقفني والكّتاب، احتفلت الدورة 
25 من معر�س �صاو باولو الدويل 
ال�صارقة  اإم����ارة  باختياره  للكتاب 
تاريخ  يف  الأول  ال�������ص���رف  ���ص��ي��ف 
احل�����دث، م��ع��ل��ن��اً ع���ن ب����داأ مرحلة 
الثقافية  ال��ع��الق��ات  م��ن  ج��دي��دة 

الإماراتية الرازيلية. 
افتتاح  ح���ف���ل  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
امل��ع��ر���س ال����ذي اأق���ي���م ع��ل��ى اأر����س 
املعار�س مبدينة �صاوباولو وحتدث 
�صلطان  ب��ن  ف��اه��م  ال�صيخ  خ��الل��ه 
ال��ق��ا���ص��م��ي، رئ��ي�����س وف����د الإم�����ارة 
امل�صارك يف املعر�س، وعميد املدينة 
الثقافة  ووزي�����ر  ك��وف��ا���س،  ب���رون���و 
ليتاو،  ����ص���ا  ����ص���ريج���و  ال����رازي����ل����ي 
للكتاب  الرازيلية  الغرفة  ورئي�س 
الأوىل  وال�صيدة  توريللي،  لوي�س 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  ف��ران�����ص��ا،  ل��و���ص��ي��ا 
العام  القن�صل  ال��ع��ل��وي،  اإب��راه��ي��م 
لدولة الإمارات العربية املتحدة يف 

�صاو باولو.
وال�صارقة  الإم�������ارات  وف���د  و���ص��م 
اأح��م��د العامري،  ���ص��ع��ادة  ك���اًل م��ن 
للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س  العوي�س،  ع��ب��داهلل  و���ص��ع��ادة 
و�صعادة  بال�صارقة،  الثقافة  دائ��رة 
الأمني  ال�����ص��اي��غ،  حبيب  ال��دك��ت��ور 
ال����ع����ام ل����الحت����اد ال����ع����ام ل����الأدب����اء 
وال��ك��ت��اب ال���ع���رب، رئ��ي�����س جمل�س 
واأدب��اء الإمارات،  اإدارة احتاد كتاب 
امل�صلم، رئي�س  العزيز  و�صعادة عبد 
و�صعادة  ل��ل��راث،  ال�صارقة  معهد 
�صلطان  دارة  رئ��ي�����س  امل�����ري،  ع��ل��ي 
هند  ال�صيخة  و���ص��ع��ادة  القا�صمي، 
بنت ماجد القا�صمي، رئي�س جمل�س 
بالوكالة،  ال�صارقة  اأعمال  �صيدات 
العقروبي،  ع��ب��ي��د  م����روة  و���ص��ع��ادة 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الإم����ارات����ي لكتب 
الكو�س،  را���ص��د  و�صعادة  اليافعني، 
املدير التنفيذي جلمعية النا�صرين 
الإماراتيني، و�صعادة رمي بن كرم، 
لالرتقاء  من����اء  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���دي���ر 
باملراأة، وارم مظهر علوي م�صت�صار 
ل�صمو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  يف  اأول 
ونخبة  القا�صمي،  ال�صيخة جواهر 
والنا�صرين  والأدب�����اء  ال��ك��ت��اب  م��ن 

الإماراتيني.
لولية  الأوىل  ال�صيدة  وافتتحت 
ومدير  فرن�صا،  لو�صيا  ���ص��اوب��اول��و 
للمدينة  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال������دائ������رة 
ورئي�س  ك���ام���ب���ي���ل���دو،  روم����ي����ل����دو 
غ��رف��ة ال��ك��ت��اب ال��رازي��ل��ي��ة لوي�س 
فاهم  ال�صيخ  ج��ان��ب  اإىل  توريللي 
و�صعادة  ال��ق��ا���ص��م��ي،  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
اإبراهيم �صامل العلوي، قن�صل عام 
دولة الإمارات يف �صاو باولو، وعدد 
واملوؤ�ص�صات  ال��ه��ي��ئ��ات  ممثلي  م��ن 
والرازيلية،  الإماراتية  الثقافية 
جناح ال�صارقة امل�صارك يف املعر�س، 
وت��ع��رف��وا على الأه����داف وال���روؤى 
الهيئات  م���ن���ه���ا  ت���ن���ط���ل���ق  ال����ت����ي 
والراثية  الثقافية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
جناح  �صمن  امل�صاركة  واملجتمعية 

الإمارة.
وجت���ول احل�����ص��ور يف اأروق����ة جناح 

الفلكلوري،  وال���رق�������س  ال�����ص��ع��ب��ي 
الوطنية  ال�صارقة  فرقة  وتقدمها 
ناقلة  الكبرية،  املدينة  عر �صوارع 
عن  حية  �صورة  وزواره���ا  ل�صكانها 

الراث ال�صعبي الإماراتي. 
فعاليات  من  الأول  اليوم  وي�صهد 
بعنوان  �صعرية  اأم�����ص��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة 
»اأط����ي����اف ���ص��ع��ري��ة« ي�����ص��ارك فيها 
ال�صايغ  ال�����ص��اع��ر ح��ب��ي��ب  م���ن  ك���ل 
���ص��امل، وتديرها  وال�����ص��اع��ر ط��الل 
�صيخة  والإع����الم����ي����ة  ال�������ص���اع���رة 
العود  ع��ازف  يقدم  فيما  املطريي، 
الها�صمي  �صعيد  خمي�س  ط��ار���س 
عنوان  حتت  مو�صيقية  مقطوعات 

»مو�صيقى الروح«.
وت��ت��وا���ص��ل ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم الأول 
ل��الإم��ارة ب��ن��دوة ح��ول »ع��ام زايد«، 
ي����دي����ره����ا ال����ك����ات����ب والإع�����الم�����ي 
خ��ال��د ب��ن ق��ق��ة، وي��ع��ر���س خاللها 
ال����ب����اح����ث����ان ال����دك����ت����ور ح���م���د بن 
جامعة  يف  التاريخ  اأ�صتاذ  ���ص��راي، 
ح��م��دان، مدير  و�صعيد  الإم����ارات، 
يف  ال��وط��ن��ي��ة  املكتبة  ب��رام��ج  اإدارة 
دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي، 
ق����راءة يف ج��ه��ود امل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  اهلل، 
وتكري�س  ال��دول��ة،  ب��ن��اء  يف  نهيان، 
بنائها  واأ�ص�س  احل�صارية،  قيمها 

ونه�صتها.
م�صاركتها  خ��الل  الإم����ارة  وتنّظم 
ال�صارقة  م��ع��ه��د  ع��ر  امل��ع��ر���س  يف 
���ص��ع��ب��ي��ة لفرق  ل���ل���راث، ع��رو���ص��اً 
املدينة  ���ص��وارع  �صتجوب  اإم��ارات��ي��ة 
ال�صمال  و���ص��ل  حلقة  تعتر  ال��ت��ي 
الرازيلي بجنوبه، حيث �صتتواجد 
العرو�س اأمام كل من متحف كرة 
القدم ال��ذي يتواجد يف واح��د من 
اأق�����دم امل���الع���ب ال��رازي��ل��ي��ة، وهو 
دي  ما�صادو  ب��اول��و  البلدية  ا�صتاد 
جانب  اإىل  – ب��اك��ام��ب��و،  ك��ارف��ال��و 
متحف �صاو باولو للفنون، وحديقة 
تتنوع  حيث  ابريابويرا ال�صهرية، 
تت�صمن  التي  ال�صعبية  العرو�س 
اأرب����ع����ة فنون  ت���ق���دمي  ال���ع���رو����س 
الطنبورة،  اآلة  النوبان على  وهي: 
امل��زم��ار والطبل  اآل���ة  وال��ل��ي��وا على 
ال��ك��ب��ري )����ص���ي���ن���دو(، اإ����ص���اف���ة اإىل 
ت�صبه  التي  بالقربة  الأن��دمي��ا  ف��ن 
القربة الأ�صكتلندية، والهبان على 

القربة اجللدية.
�صاو  معر�س  يف  ال�صارقة  و�صتمّثل 
وف���ود من  للكتاب،  ال���دويل  ب��اول��و 
الثقافية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
والأك�����ادمي�����ي�����ة، ومن  وامل���ع���رف���ي���ة 
للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  اأب���رزه���ا: 
واحت�����اد ك���ّت���اب واأدب�������اء الإم�������ارات، 
الإماراتيني،  النا�صرين  وجمعية 
ودائرة الثقافة يف ال�صارقة، ومعهد 
الدكتور  ودارة  ل��ل��راث،  ال�صارقة 
للدرا�صات  ال���ق���ا����ص���م���ي  ���ص��ل��ط��ان 
ال�صارقة  وم��وؤ���ص�����ص��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
ل����الإع����الم، وامل��ج��ل�����س الإم����ارات����ي 
ل���ك���ت���ب ال���ي���اف���ع���ني، وث���ق���اف���ة بال 
عنوان،   1001 وم��ب��ادرة  ح���دود، 
وجمموعة  القا�صمي،  ومن�صورات 
لالرتقاء  من��اء  وموؤ�ص�صة  كلمات، 
اإرث�����ي للحرف  ب����امل����راأة، وجم��ل�����س 
اأعمال  �صيدات  وجمل�س  املعا�صرة، 
يف  الأمريكية  واجلامعة  ال�صارقة، 

ال�صارقة. 

فاهم القا�سمي: الثقافة تلغي امل�سافات وُتعيد ر�سم العامل

طالب وطالبات اجلامعة القا�سمية يتطوعون يف توزيع املاء البارد على العمال �سمن حملة اجلامعة �سيفهم بارد  
•• ال�صارقة –الفجر:

تطوع عدد من طلبة اجلامعة القا�صمية ومن خالل 
عمادة �صوؤون الطلبة باجلامعة يف امل�صاركة باحلملة 
»�صيفهم  بعنوان  اجلامعة  نفذتها  التي  التطوعية 
العمالية من  للفئات  امل��اء  تقدمي  واملتمثلة يف  ب��ارد« 

خالل مواقع عملها املختلفة.
والبناء  الإن�����ص��اءات  ع��م��ال  فئة  امل��ب��ادرة  وا�صتهدفت 
وتنفيذهم  ع��م��ل��ه��م  اأث����ن����اء  وغ����ريه����م  وال���ن���ظ���اف���ة 
مناطق  خمتلف  يف  واخل��دم��ي��ة  احليوية  للم�صاريع 
كبرية  بكميات  امل��اء  توزيع  مت  حيث  ال�صارقة  مدينة 
لترجم م�صاهمة وم�صاركة الطلبة يف حتفيز العمال 

على العطاء ل�صيما خالل ف�صل ال�صيف احلار.
و����ص���ارك ع���دد م���ن  ط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة من 
و�صال  ل��ه��م  ل��ي��ك��ون  احل��م��ل��ة  يف  اجلن�صيات  خمتلف 
ال�صيفية  عطلتهم  خ���الل  واخل����ري  ال��ت��ط��وع  ب��ع��م��ل 
ت��ن��ف��ذه العمادة  ال����ذي  ال�����ص��ي��ف��ي  ال��رن��ام��ج  ���ص��م��ن 
للطلبة لغر�س اأهمية ا�صتغالل وقت الفراغ بالطرق 

ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع. ومثلت 
البارد  امل��اء  بتوزيع  الطلبة  قيام  خ��الل  من  امل��ب��ادرة 
ون�صر  والرحمة،  العطاء  قيمة  زرع  يف  العمال  على 
اإح�����دى  القيم  ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع ف�صال ع��ن ت��ر���ص��ي��خ 
م�صوؤوليتها  يف  واملتمثلة  القا�صمية  للجامعة  املهمة 
الج��ت��م��اع��ي��ة. اأ���ص��ار الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور ر���ص��اد �صامل 
وما  احلملة  اأهمية  اإىل  القا�صمية  اجلامعة  م��دي��ر 
لر�صيخه  اجلامعة  ت�صعى  اإن�صانية  قيم  من  حتمله 
يف ن��ف��و���س ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ب��ج��ان��ب م��ا حتمله 
�صرب  باأهمية  ال�صحية  التوعية  ن�صر  م��ن  امل��ب��اردة 
اأن  ال��ع��ون للعمال يف املدينة. واأو���ص��ح  ي��د  امل��اء وم��د 
املاء  توزيع  التطوعية يف  �صاهموا بجهودهم  الطلبة 
على عمال الإن�صاءات وال�صركات ال�صناعية يف اأماكن 
عملهم حيث ت�صلهم عبوات املياه وغريها خا�صة يف 
وقت ذروة احلر وزحمة العمل. وثمن مدير اجلامعة 
تلك  وتنفيذ  ط��رح  يف  الطلبة  عمادة  دور  القا�صمية 
تعمل  اجتماعية  املبادرات وما حتمله من م�صوؤولية 
اجلامعة على زرعه يف �صلوكيات الطلبة على الدوام.
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املرجع : 1213
اجلن�صية  هندي   - �صينغ  �صورجان  �صينغ  جا�صجيت  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
دملون   / امل�صماة  الرخ�صة  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ملقاولت التك�صية والر�صيات - مبوجب رخ�صة )554066( وذلك لل�صيد/ هارجيت �صينغ 

جاكجيت �صينغ - هندي اجلن�صية 
تعديالت اخرى : تنازل  مالك الرخ�صة ال�صابق ل�صاحبها احلايل 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�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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املرجع : 1217
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صابر ح�صني بن حممد �صادق - باك�صتاين  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ هدى عبداهلل ابراهيم 
امل�صماة / منطقة اجلبيل لت�صليح الجهزة اللكرونية -  الرخ�صة  اإماراتية اجلن�صية يف   -
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )545718( ال�صادر من دائرة التنمية القت�صادية 
بال�صارقة - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات 

اىل موؤ�ص�صة فردية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

املرجع : 1218
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد غالم ح�صني علي احمد - اإماراتي اجلن�صية يرغب بالبيع 
وبالتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة اىل ال�صيد/ دوبران مرزايف - تركمان�صتان اجلن�صية 
)50%( واىل ال�صيد/ بريمان مورزايف - تركمان�صتان اجلن�صية 50% يف رخ�صة )ور�صة ال�صخي ل�صيانة 
ال�صيارات - ذ م م( مبوجب الرخ�صة رقم )628952( تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخرين 
- حيث مت تغيري ال�صكل القانوين من :- موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة اعمال بوكيل خدمات - ودخول 

ال�صيد/ في�صل احمد عبداهلل ي�صف - اإماراتي اجلن�صية وكيل خدمات عليها. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1215
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل مبارك خليفة املزروعي ، اإماراتي اجلن�صية 
اميان  ال�صيد/  من  كل  اىل    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
مبارك  عبداللة  )خياط  يف  اجلن�صية  اإماراتية   - املزروعي  خليفة  مبارك  عبداهلل 

املزروعي( مبوجب رخ�صة رقم )21332( وبرقم ال�صجل )52885(
1- تنازل مالك الرخ�صة لخر 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1214
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صيف غا�صب كنزول غامن ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية يرغب 
 - �صفيق  حممد  �صودري  ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي   ) ال�صيارات  ل�صيانة  الراقي  الركن  )ور�صة  يف  اجلن�صية  باك�صتاين 

مبوجب رخ�صة رقم )536749( 
تغريات اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر 

تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1226
اجلن�صية   فلبينية   ، كارلو�س  لجوادور  ام  ال�صيدة/�صيليو  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ص�س البالغة 100%  يف براعم اليا�صمني للتجارة 
فلبينية   - كروز  ريجاتو  نيلية  ال�صيدة/  اىل  وذلك   )731380( رقم  رخ�صة  مبوجب   ،

اجلن�صية - تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1216

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبدالروؤوف خان مياه ايوب خان - باك�صتاين اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ فرمان اهلل �صرفراز - باك�صتاين اجلن�صية ، 
يف الرخ�صة امل�صماة / عبدالروؤوف خان لتجارة قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )627701( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى / مت 
تغيري ال�صم التجاري حيث كان )عبدالروؤوف خان لتجارة قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة( اإىل )�صاحل 

البحر لتجارة قطع الغيار امل�صتعملة لل�صيارات( - مت تغيري وكيل اخلدمات. 
الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  . فقد  العدل 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 458
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ح�صني علي احلمد - �صوري اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف )درة الفرات ملقاولت التك�صية 
اىل  رقم )614433(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  والر�صيات( 

ال�صيد/ طارق حم�صن العبد اهلل - �صوري اجلن�صية 
ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن
  الكاتب العدل
مركز اجنازات ال�شارقة - ال�شناعية 13  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اإعالن حل�شور اإجتماع اخلربة الأوىل 

يف الق�شية رقم 2018/119 جتاري )جزئي( خورفكان 
واملطرو�صي  الفرق  بوكالة مكتب  الإ�صالمي  دبي  بنك   / املقامة من   

للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
�صد / املدعي عليه : 1- �صالح م ع ع - اأ. ع. م 

مدعو �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد حل�صور اجتماع اخلرة املقارر 
وذلك  ع�صرا   3.00 ال�صاعة   ،  2018/8/7 املوافق  الثالثاء  يوم  عقده 

مبكتب اخلبري يف مركز اك�صبو - قاعة الإجتماعات.
رجاء اح�صار كافة امل�صتندات املطلوبة لتقدميها للخرة.     

اخلبري / �شارة املن�شوري  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

يعلن املحا�صب القانوين واخلبري احل�صابي د. حممد عبداملنعم 
ماهر ب�صفته م�صفيا قانونيا لل�صادة/ �صركة ال�صواق املتحدة 
لقرار  بناء   الت�صفية  قيد  م   م  ذ   - ال�صركات  لتمثيل  العاملية 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/7/23 بتاريخ  العمومية  اجلمعية 
العدل حتت رقم 1803007004 فكل من له حقوق على ال�صركة 
القانوين على الرقام هاتف  املذكورة عليه الت�صال بامل�صفي 
:6268223-02 - فاك�س : 6265422-02   �س ب : 4229  ابوظبي 

- حممول : 0506417108 
امل�سفي القانوين / د. حممد عبداملنعم ماهر 

 اإعالن ت�شفية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

 مكتب الكاتب العدل 
يف حمكمة الفجرية الحتادية املدنية    

ليكن معلوما للجميع بان ال�صادة/ النافع لل�صكراب - ذ م م  �صادر لها رخ�صة جتارية من بلدية دبا 
الفجرية حتت الرقم )06890( وميثلها :  ال�صيد / �صيف هالل عبيد بن هالل النقبي - اجلن�صية : 
الإمارات - حممد �صهرزاد اف�صل حممد اف�صل - اجلن�صية  باك�صتاين  - را�صد خلفان عبيد املغني 
النقبي  اجلن�صية الإمارات  حيث ان ال�صيد )�صيف هالل عبيد بن هالل النقبي - اإماراتي اجلن�صية( 
يرغب يف التنازل عن كامل ح�صته عن 51% يف الرخ�صة التجارية املذكورة اإىل / را�صد خلفان عبيد 
املغني النقبي. ويقر الطرف الأول ال�صيد/ �صيف هالل عبيد بن هالل النقبي - باأنه ا�صتلم جميع 
م�صتحقاته عن تنازله عن 51% من ن�صيبه يف الرخ�صة املذكورة من املتنازل اليهم ، ويقر املتنازل اليه 

بانه ا�صتلم ن�صيب من الطرف الأول يف الرخ�صة املذكورة دون اعرا�س. 
وعمال بالقانون الحتادي رقم )8( ل�صنة 2015 يف �صاأن الكاتب العدل فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن 

ومن لديه اي اعرا�س فليتبع ال�صبل القانونية وذلك خالل ا�صبوعني من تاريخ الإعالن. 
كاتب العدل        

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

 مكتب اإدارة الدعوى 
اإعالن بالن�شر  

الرقم  2018/102 جتاري كلي 
اىل املدعي عليهم / 1- الكوبوند كومبزيت اند�صريز - �س ذ م م 

2- كامران احمد زاكر علي - اجلن�صية  باك�صتان 
حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخلمية الوطني -  قد اقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/102 جتاري كلي طلب �صم 
ملف المر على عري�صة رقم 2018/15809 حجز حتفظي والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره 7.908.954.99 درهم )�صبعة ماليني وت�صعمائة وثمانية الفا وت�صعمائة واربعة وخم�صون 
مع  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س(  وت�صعون  وت�صعة  دره��م 
�صمول احلكم بالنفاذ املعجل مع الزام املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  لذا يقت�صي ح�صورك 
امام مكتب اإدارة الدعوى باملحكمة املدنية براأ�س اخليمة �صباح يوم اخلمي�س املوافق 2018/8/9م ال�صاعة 9.00 
التا�صعة �صباحا ، لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور اإو 

اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
مكتب اإدارة الدعوى 
حممود فائق عليان        

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
جا�صم حممد علي اأحمد بن قدور ال�صحي ، اجلن�صية : الإم��ارات  وطلب الت�صديق 
على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجار مر�صى اخلور 
، واملرخ�س من  املائية  املائية - ن�صاط الرخ�صة تاأجري الدراجات  لتاأجري الدراجات 
دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 746207 ال�صادر بتاريخ 
عبداهلل  عهود  ال�صيدة/  اىل  بخورفكان.  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف   2016/7/21
حميد النقبي - اجلن�صية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/4919 
املنذر : توما�س دافيد وو�س وميثله ال�صيد كيتان توتيجا بوكالة م�صدقة  رقم املحرر )2017/1/173123( 
رجاء  وميثله/   )2018/1/151875( املحرر  رقم  م�صدقة  بوكالة   ، ال�صعود  ابو  �صفيق  حممد  وميثله/ 

ادري�صى ت�صويل مبوجب وكالة م�صدق رقم املحرر )2018/1/17439( 
 : ت   - الأوىل   ور���ص��ان   14 رق��م  حم��ل   P20 بناية  الفرن�صي  احل��ي  �صيتي  انرنا�صيونال   - دب��ي   : عنوانه 

 042958825  -  0555564669
املنذر اليه : القمة الأوىل خلدمات التنظيف و�صيانة املباين 

عنوانه : انرنا�صيونال �صيتي بناية k08  �صقة رقم 409 - رقم الر�س 0-272 ورقم البلدية : 621-0 
k08( و �صداد قيمة اليجار  409 - بناية  ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة الخالء التام للعقار )�صقة رقم 
النذار  ن�صر هذا  تاريخ  �صهر من  اق�صاها  كله يف مدة  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  اىل  بال�صافة  امل�صتحقة 
وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية 
حقوقه  حلفظ  الق�صائية  واجلهات  املخت�صة  اىلال�صلطات  اللجوء  ذلك  فى  مبا  واملياه  الكهرباء  وم�صاريف 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4430 

املنذرة : �صركة ال�صفوة للعقارات - ذ م م 
املنذر اليها : �صركة تي تي ايه اي موتور - �س ذ م م 

���ص��داد بدل  ال��ع��ديل ب�صرورة  اليها مبوجب ه��ذا الن���ذار  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة تنذر  ان 
الإيجار املتاأخر عن امل�صتودع رقم )4( الواقع يف املبنى رقم )4( على قطعة الر�س 
التي  يوما   )30( دبي لال�صتثمار خالل مهلة  )4899-597( منطقة جممع  رقم 
حددها قانون الإيجارات واإل فان املنذرة �صوف ت�صطر ملبا�صرة كافة الجراءات 
املوؤجرة  العني  م��ن  اليها  امل��ن��ذر  واخ���الء  حقوقها  بتح�صيل  الكفيلة  القانونية 
وا�صتالمها خالية من اي �صاغل ، بال�صافة اىل حتميل املنذر اليها كافة الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4912 

املنذرة :  جوى ان مورجادو مانتيال - فلبينية اجلن�صية 
املنذر اليها : فيول ديل رو�صاريو او�صونو - فلبينية اجلن�صية 

املو�صوع / تكلف املنذرة املنذر اليها ب�صداد مبلغ وقدره )5500 درهم( خم�صة 
الف وخم�صمائة درهما ، خالل  مدة اق�صاها �صبعة ايام من تاريخ ا�صتالمها 
ه���ذا الن����ذار ه���ذا الن����ذار اإل �صت�صطر امل��ن��ذرة لت��خ��اذ ك��اف��ة الج����راءات 
القانونية التي حتفظ لها حقها واملطالبة بالتعوي�س املنا�صب عن اأي عطل 
اأو �صرر تعر�صت له املنذرة مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واتعاب املحاماة.    
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/431  تظلم جتارى               
اىل املتظلم �صده /1- �صركة �صيفيلكو هند�صة مدنية ومقاولت - ذ م م جمهول 
اق��ام عليك  اأن التظلم / �صركة روي��ال الدولية - ذ م م قد  حمل القامة مبا 
الم��ر على  ال�صادر يف  ال��ق��رار  التظلم من  اع��اله ومو�صوعه  امل��ذك��ور  التظلم 
عري�صة رقم 195 ل�صنة 2018 جت��اري. وح��ددت لها جل�صه يوم الح��د  املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 رقم  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �صباحا   2018/8/5
اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/87 بيع عقار مرهون 

مو�صوع الق�صية : اإ�صدار القرار باإيقاع احلجز التنفيذي  على العقار رقم 
1847 البالغ م�صاحته 564.48 مر مربع مبنطقة الثنية الرابعة باإمارة دبي 

نظري مبلغ 3.600.000.00 درهم  
 : اعالنه  املطلوب   ، املتحد   العربي  البنك   : التنفيذ  طالب   : الع��الن  طالب 
املنفذ �صدهما : 1- �صونى �صريفا�صتافا  2-انوبام �صريفا�صتافا - جمهول حمل 
القامة  مو�صوع الإعالن :- نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي 
عبارة عن ار�س - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر���س : 1847 - امل�صاحة : 
564.48 مر مربع وفاء للمبلغ املطالب به )3600000( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/359 ا�شكالت جتارية  

مو�صوع الق�صية : اإ�صكال يف التنفيذ التجاري رقم 3535 ل�صنة 2017 
لوقف الإجراءات التنفيذية

طالب الإعالن : م�صت�صكل :  �صتاندرد بنك - م�صاهمة عامة 
 - �صينغ  ام��ري��ك  ك��ان��وار  �صينغ  ماجنيت   -1 �صده  امل�صت�صكل   : اع��اله  املطلوب 
جمهول حمل القامة - مو�صوع الإع��الن :- نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�صة 
 ch1.C.15 بالقاعة  �صباحا   8.30 ال�صاعة   2018/8/8 املوافق  الربعاء  يوم 
للنظر يف ال�صكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن 

احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/12495 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- جبال اورا�س للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / حممود حممود مو�صى ح�صن  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
ح�صن   مو�صى  حممود  ل�صالح/حممود  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2018/4/26 بتاريخ 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 39263 درهم ت�صعة وثالثون الف ومائتان 
او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد  وثالثة و�صتون درهما وتذكرة ع��ودة اىل وطنه عينا 
التحق  بخدمة �صاحب عمل اآخر والزمتها املنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من 
ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/188 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث 
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- عالء اأحمد ح�صني حممد جمعة  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف/مرمي مهدي كائيني - قد ا�صتاأنف 
ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق���م  وح���ددت لها جل�صه يوم 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة  املوافق 2018/8/27   الثنني 
وعليه  ال��ق��ره��ود   منطقة  يف  ال�صخ�صية  الأح����وال  مبنى  يف   )14(
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/619  ا�شتئناف مدين    

ح��ار���س  جمهول حمل  ويليام  1-ج��ي��وف��ريي  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�صتاأنف / نيكويل بو�صيال وميثله / خالد خليفة  القامة مبا ان 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   - حثبور  �صيف  حممد 
املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�صه  وح��ددت  2018/102 مدين جزئي 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2018/8/7
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/604  ا�شتئناف مدين    

القامة  �صنقر  جمهول حمل  عمر  و�صيم  ���ص��ده/1-  امل�صتاأنف  اىل 
ماجد   / وميثله  حممد  علي  عبدالكرمي  /علي  امل�صتاأنف  ان  مب��ا 
�صعيد حمد اجلالف ال�صويهي - قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر 
يوم  ل��ه��ا جل�صه  وح����ددت   - ك��ل��ي  م���دين  رق���م 2018/68  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  10.00 �صباحا  ال�صاعة  املوافق 2018/8/9   اخلمي�س  
ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/495  ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث

ان  القامة مبا  بي�صكيك جمهول حمل  امل�صتاأنف �صده/1-مرمي  اىل 
امل�صتاأنف /داود باجيهريوف وميثله / اأحمد احلاج خادم بطي امليدور 
املهريي - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/3023 احوال 
املوافق 2018/8/27   ي��وم  الثنني   نف�س م�صلمني وح��ددت لها جل�صه 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم )14( يف مبنى الأحوال ال�صخ�صية 
يف منطقة القرهود  وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اإ�سدال ال�ستار عن فعاليات نادي مليحة ال�سيفية بعد جناح كبري    
•• ال�صارقة _ الفجر:

الريا�صي  ال��ث��ق��ايف  مليحه  ن���ادي  اأ���ص��دل  كبري  بنجاح 
م�صاء  نظمه  بحفل  ال�صيفية  فعالياته  ع��ن  ال�صتار 
العا�صر  ال�صيفي  الن�صاط  ختام  معلنا  مبقره  اأم�����س 
الذي نظمه النادي برعاية جمل�س ال�صارقة الريا�صي 
بحكومة ال�صارقة  والذي ا�صتمر من ال�صابع من �صهر 

يوليو اإىل الثاين من  �صهر اأغ�صط�س.
وج����اء احل��ف��ل ب��ع��د اأن ج���رى ت��ن��ظ��ي��م ال��ع�����ص��رات من 
اأربعة  على  امتدت  التي  املتنوعة  ال�صبابية  الفعاليات 
اأ�صابيع وقدمت فيها اأن�صطة ريا�صية وثقافية ووطنية 

ومعرفية وتراثية وترفيهية عديدة .
ب���داأ احل��ف��ل ب��ت��الوة اأي����ات ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر احلكيم 
امل�صارك  األ��ق��ى  بعدها  حممد  يو�صف  امل�����ص��ارك  رتلها 
ال�صيفي  الن�صاط  ط��الب  كلمة  يو�صف   عبدالرحمن 
اأع������رب م���ن خ��الل��ه��ا ع���ن ����ص���ع���ادة امل�������ص���ارك���ني بزخم 
مقدما  حتققت  التي  والأه����داف  املتنوعة  الفعاليات 
امل�صاركني لإدارة نادي مليحة على ح�صن  �صكر و�صكر 

التنظيم.
اأن�����ص��ط��ة الرنامج  ج����رى ذل����ك ت��ق��دمي ع��ر���س ع���ن 
ال�صيفي » عطلتكم غري« بعدها األقت الدكتورة  نهى 
نيابة عن  التنفيذي للنادي كلمة  املدير  احمد �صامي 

بالعجيد  م�صبح  مليحه  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
نادي  فعاليات  جن��اح  ع��ن  خاللها  م��ن  اأك���دت  الكتبي 
مليحه واأن النادي نظم اأربعة اأ�صابيع و جاء الن�صاط 
ا�صتغالل  بهدف  الدرا�صي  العام  انتهاء  بعد  ال�صيفي 
ال�صيف  لي�صبح  وي��ن��ف��ع  يفيد  فيما  ال�����ص��ب��اب  اأوق����ات 

ممتعاً ومفيداً .
باأ�صبوع  ب��داأت  الأ�صابيع  اأهمية م�صامني  واأك��دت على 
اأ���ص��ب��وع ه���ذا م��ا يحبه زاي���د ثم  ث��م  امل����وروث ال�صعبي 
اأ���ص��ب��وع الثقافة  اأ���ص��ب��وع الب�����داع والب��ت��ك��ار واأخ�����ريا 
واملواهب  املتميزين  ت��ك��رمي  ج��رى  والفنون،  بعدها 

امل�صاركني يف الفعاليات ال�صيفية.

ويل عهد راأ�س اخليمة يح�سر 
اأفراح ال�سحي واآل علي 

•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س  عهد  ويل  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ح�صر 
اخليمة م�صاء اأم�س الأول حفل ال�صتقبال الذي اأقامه علي اأحمد ال�صحي 

مبنا�صبة زفاف جنله »اأحمد« اإىل كرمية �صعيد اإبراهيم العجال اآل علي.
كما ح�صر احلفل - الذي اأقيم يف �صالة الكورني�س لالأفراح يف مدينة راأ�س 
امل�صوؤولني  ال�صيخ مفتاح بن علي بن عبيد اخلاطري وعدد من  اخليمة - 

واأعيان البالد واأبناء القبائل وجمع من املدعوين والأهل والأ�صدقاء.
واأهل  للعري�س  والتريكات  التهاين  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �صمو  وق��دم 
بالرفاه  حياتهما  يكلل  اأن  وجل  عز  امل��وىل  �صائال   .. واأقاربهما  العرو�صني 
وي��رزق��ه��م��ا ال��ذري��ة ال�����ص��احل��ة. وق��دم��ت ال��ف��رق��ة احل��رب��ي��ة جم��م��وع��ة من 

الأهازيج ابتهاجا بهذه املنا�صبة ال�صعيدة.

�سفري الدولة يلتقي نائبة يف الربملان املك�سيكي 

الإمارات ورومانيا تبحثان �سبل تعزيز العالقات الثنائية

•• مك�صيكو �صيتي-وام:
ا�صتقبل �صعادة اأحمد حامت املنهايل 
�صفري الدولة لدى الوليات املتحدة 
�صعادة  ال�����ص��ف��ارة  مب��ق��ر  املك�صيكية 
كري�صتينا خيمينيز ماركيز نائبة يف 

الرملان الحتادي املك�صيكي.
وج����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �صبل 
ال����ت����ع����اون ال���ث���ق���ايف والق���ت�������ص���ادي 
وف�����ر������س ت���ع���زي���ز ال����ع����الق����ات بني 
الت�صريعي  العمل  وات��خ��اذ  البلدين 
ل��الرت��ق��اء مب�صتوى  ف��ع��ال��ة  ك��ق��ن��اة 
وتوطيد  املجالت  �صتى  يف  التعاون 

اأوا�صر ال�صداقة بني البلدين.

•• بوخار�صت-وام :

الدكتور  ����ص���ع���ادة  ال��ت��ق��ى 
�صعيد  ع����ب����داهلل  اأح����م����د 
الدولة  �صفري  املطرو�صي 
ب��وخ��ار���ص��ت معايل  ل����دى 
ت������ودوري������ل ت��������وادر وزي����ر 

العدل الروماين.
وج��������رى خ�������الل ال���ل���ق���اء 
ب������ح������ث ������ص�����ب�����ل ت���ن���م���ي���ة 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
ورومانيا  الإم����ارات  دول��ة 
من  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب  اإىل 
تهم  ال�����ت�����ي  ال����ق���������ص����اي����ا 

البلدين ال�صديقني.

دبي �سجون  يف  اإ�سالمهم  ُي�سهرون  نزلء   7
•• دبي-الفجر:

ن�صاء،  و6  رج���ل  ن����زلء،   7 اأ���ص��ه��ر 
للموؤ�ص�صات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  يف 
�صرطة  يف  والإ�صالحية  العقابية 
من  ك��ل  بح�صور  اإ�صالمهم،  دب��ي، 
املعنيني من اإدارة ال�صجن املركزي 
النزلء،  وت���دري���ب  ت��ع��ل��ي��م  واإدارة 
ال���واع���ظ الديني  ي���د  وذل����ك ع��ل��ى 
الواعظ  العزيز،  اأحمد عبد  �صعود 
ال�صرعية،  دب��ي  حماكم  يف  املعتمد 
مهديا  ال�صهادتني،  لّقنهم  وال��ذي 
الكتّيبات  م���ن  جم��م��وع��ة  اإي���اه���م 
ال���دي���ن���ي���ة، وم�������ص���اح���ف ل���ل���ق���راآن 

الكرمي بلغات عدة.
وك����ان ال���ن���زلء ال�����ص��ب��ع��ة ق��د اأب����دوا 

للدين  ال������دخ������ول  يف  رغ���ب���ت���ه���م 
الإ����ص���الم���ي ب��ع��د م���ا وج�����دوه من 
م��ع��ام��ل��ة ط��ي��ب��ة وت��ع��ام��ل راق من 
ال�صجون،  اإدارة  يف  امل���وظ���ف���ني 
اأن ���ص��رط��ة دب����ي ت����داأب  م���وؤك���دي���ن 
النزلء من اجلن�صني  على توجيه 
اأوجه  بكافة  وم��ده��م  واإ�صالحهم 
امل�����ص��ان��دة ل��ي��ع��ودوا اأف����رادا فاعلني 

واإيجابيني مرة اأخرى.
واأو����ص���ح ال���ن���زلء اط��الع��ه��م على 
جمموعة من الكتيبات التي تبنّي 
�صماحة  الأم  ب��ل��غ��ت��ه  م��ن��ه��م  ل��ك��ل 
ال��دي��ن الإ����ص���الم���ي، م��وؤك��دي��ن اأن 
دخ��ول��ه��م ل���الإ����ص���الم مل ي���اأت���ي اإل 
ب��ع��د ق��ن��اع��ة ت��ام��ة واط����الع دوؤوب 
احلنيف  الدين  ه��ذا  اإن�صانية  على 

وما يدعو اإليه من طيب الأخالق 
واملعامالت.

التي  الأ�����ص����ب����اب  اأّن  واأو�����ص����ح����وا 
الدين  يف  ال��دخ��ول  على  حفزتهم 
الإ���ص��الم��ي ه��و اع��ت��ق��اده��م اجلازم 
الكون  بحق يف هذا  باأّنه ل معبود 
النبي  ب���ه  ج����اء  م���ا  واأّن  اهلل،  اإل 
عليه  اهلل  ���ص��ل��ى  حم��م��د  املُ���ر����ص���ل 
والهداية،  احل���ق  دي���ن  ه���و  و���ص��ل��م 
واملاآثر  ب��ال�����ص��ف��ات  ذل���ك  ُم��ع��ززي��ن 
امل�صلم،  بها  يتحلى  ال��ت��ي  احل�صنة 
التي  الأخ���الق  مب��ك��ارم  وم�صيدين 
املوؤ�ص�صة  يف  العاملون  بها  يتحلى 
حمكوميتهم،  ف��رة  ق�صاء  اأث��ن��اء 
داعني من اهلل عز وجل اأن ُيثبتهم 

على الهداية والطريق القومي.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يعزي �سامل بن ثعلوب الدرعي بوفاة والدته
•• العني-وام:

قدم �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل 
حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن 
ال�صارقة م�صاء اأم�س واجب العزاء 
ال���درع���ي  ث���ع���ل���وب  ب����ن  ����ص���امل  اإىل 
واإخوانه بوفاة املغفور لها والدتهم 
العزاء  زيارته جمل�س  وذل��ك لدى 
مبدينة  ال�����ص��ع��ي��ب��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 

العني.
وع���ر ���ص��م��وه ع��ن خ��ال�����س تعازيه 
واأبناء  لأ����ص���رة  م��وا���ص��ات��ه  و����ص���ادق 
عز  امل�������وىل  ����ص���ائ���ال   .. ال���ف���ق���ي���دة 
رحمته  بوا�صع  يتغمدها  اأن  وج��ل 
وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها 

وذويها ال�صر وال�صلوان.

اإحتفاء خا�ش باإرث زايد يف كوريا

اإدارة جديدة جلمعية ال�سداقة الإماراتية الكورية
•• اأبوظبي-الفجر : 

انتخبت اجلمعية العمومية العادية 
جل��م��ع��ي��ة ال�������ص���داق���ة الإم���ارات���ي���ة 
اإدارتها  جمل�س  والتزكية  الكورية 
الثالثة للجمعية  للدورة اجلديدة 
 «  2020  2018-  « ل���ل���ف���رة 
عبداهلل  حميد  املهند�س  برئا�صة 
احل����م����ادي وع�������ص���وي���ة ك����ال م����ن : 
ع����ب����داهلل ع��ي�����ص��ى ن������زر ال���زع���اب���ي 
عبدالرحمن   ، ل��ل��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب���ا 
ع���ب���داهلل ن��ق��ي م���دي���را ت��ن��ف��ي��ذي��ا ، 
م�صت�صار  ال�صام�صي  عبداهلل  را�صد 
اأمينا  البلو�صي  ال�صيماء   ، قانونيا 
لل�صر العام ، �صلطان حممد كراين 
اجلابري  وحمد  لل�صندوق  اأمينا 

م�صوؤول للع�صوية.
جاء ذلك يف الإجتماع الذي عقدته 
كتاب  احت�����اد  ق���اع���ة  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
واأدباء الإمارات يف امل�صرح الوطني 
ال�صيدة مهرة  اأبوظبي بح�صور  يف 
العامري وال�صيد اأحمد ح�صني من 
العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة 

بوزارة تنمية املجتمع.
اإدارة  ب��ج��ه��ود  الج���ت���م���اع  واأ�����ص����اد 
بوزارة  العام  النفع  ذات  اجلمعيات 
املتوا�صل  ودعمها  املجتمع  تنمية 
العمل  ث���ق���اف���ة  ون�������ص���ر  ل���ت���ع���زي���ز 
وتفعيلها  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ت��ط��وع��ي 

ملن�صة الإمارات الوطنية للتطوع.
التقريرين  ال��ع��م��وم��ي��ة  واع��ت��م��د 
اجتماع  وحم�صر  وامل���ايل  الإداري 
ال��ع��م��وم��ي��ة امل��ا���ص��ي��ة وخ��ط��ة عمل 

العام وامليزانية.
املدير  ن��ق��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن  وق�����ال 
التنفيذي للجمعية ت�صمنت خطة 
واإرث  ب��ع��ام  خ��ا���س  اح��ت��ف��اء  العمل 
املزيد  ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل  م����ن  زاي������د 
من امل��ب��ادرات وم��ن اب��رزه��ا تنظيم 
الكورية  للجالية  تعريفية  زي��ارات 
مركز  يف  زاي������د  ال�����ص��ي��خ  مل���ع���ر����س 
زاي���د ل��ل��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث بنادي 
ت���راث الم�����ارات وت��زوي��د مكتبات 
بالإ�صدارات  ال��ك��وري��ة  اجل��ام��ع��ات 
املغفور  ع��ن  املرجمة  الإم��ارات��ي��ة 
ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان ال 
نهيان – طيب اهلل ثراه - وتنظيم 
حما�صرات توعوية حول اجنازات 
موقع  اأول  واط����الق  اخل���ري  زاي����د 
ال����ك����روين ب��ال��ل��غ��ة ال���ك���وري���ة عن 
املحتوى  ي����دع����م  زاي��������د  ال�������ص���ي���خ 
�صموه  تاريخ  حول  الكوري  املعريف 
ن�صر  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وم��ن��ج��زات��ه 

مقالت حول ال�صيخ زايد والثقافة 
الكورية  ب��ال�����ص��ح��ف  الإم����ارات����ي����ة 
زايد  ال�صيخ  عن  معر�س  وتنظيم 
فنانني  فنية مع  وور���ص��ة  كوريا  يف 
بالتن�صيق  وك���وري���ني  اإم���ارات���ي���ني 
وزارة  م����ع   ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك���اف���ة  يف 
يف  الدولة  و�صفارة  املجتمع  تنمية 

�صيوؤول.
ت�صمنت  ك���م���ا   : ن���ق���ي  واأ������ص�����اف 
اخل���ط���ة ت��ف��ع��ي��ل ال���ع�������ص���وي���ة من 
ط��ل��ب��ة وط����ال����ب����ات اجل����ام����ع����ات يف 
للجمعية  ال��ت��اب��ع  ال��ط��ل��ب��ة  ن�����ادي 
املوؤ�ص�صات  م���ع  ال��ت��ع��اون  وت��ف��ع��ي��ل 
العلمية واملرتبطة بكوريا وا�صدار 
الكورية  ب��ال��ل��غ��ة  الم������ارات  ك��ت��اب 
وتنظيم يوم زايد للعمل الإن�صاين 
وتنظيم الحتفال بالعيد الوطني 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ص��ف��ارة الم����ارات يف 
ومر�صى  ط��ل��ب��ة  وزي�������ارة  ���ص��ي��ئ��ول 
الم��ارات يف امل�صت�صفيات الكورية ، 
الثقايف  كوريا  مبهرجان  امل�صاركة 
احتفال  ح�صور   ، دب��ي  اأبوظبي  يف 
الكورية  وال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة  ال�������ص���ف���ارة 

تعريفهم مبجموعة من الإجنازات 
�صعيد  على  ال��دول��ة  حققتها  التي 
ال����ع����م����ل الإن�����������ص�����اين م�����ن خ����الل 
امل�����ص��اع��دات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا للدول 
امل�صاركة   ، الأخ�������رى   وال�����ص��ع��وب 
بح�صور  الثقايف  كوريا  مبهرجان 
حممد  الكعبي  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
ال��وط��ن��ي يف  بامل�صرح  اأق��ي��م  وال���ذي 
الدارة  جم��ل�����س  و���ص��ه��د  اب��وظ��ب��ي 
�صعادة  حم����ا�����ص����رة  والأع�����������ص�����اء 
����ص���ف���ري الم������������ارات ل������دى ك���وري���ا 
النعيمي  ���ص��ي��ف  ع���ب���داهلل  ����ص���ع���ادة 
التبادل  وم�صتقبل  ال��ت��ع��اون  ح��ول 
ال����ت����ج����اري ب����ني دول������ة الم��������ارات 
اجلمعية  ع�����ص��و  وق������دم   ، ك����وري����ا 
�صناعة  حما�صرة  ك��راين  �صلطان 
ال�صالمة  وحت��دي��ات  النفط  ان��ت��اج 
زايد  بن  �صلطان  والبيئة يف مركز 
، وح�صر وفد اجلمعية  العالمي 
حفل الفطار الذي نظمه ال�صفري 
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي ل���دى ال��دول��ة ، 
و����ص���ارك ح��م��ي��د احل���م���ادي رئي�س 

بالدولة ، تنظيم امللتقى الطالبي 
، ت�صجيع عقد  ال��ك��وري  الم��ارات��ي 
البلدين  بني  ال�صبابية  ال�صداقات 
ال�صياحة  مب��ه��رج��ان  وامل�������ص���ارك���ة 
والحتفال  ال���ك���وري���ة  ال��ع��الج��ي��ة 
ال�صهيد  وي�����وم  ال���وط���ن���ي  ب��ال��ع��ي��د 
امل��راأة الإماراتية  وي��وم العلم وي��وم 
واعتماد يوم تاأ�صي�س اجلمعية يوم 
المارات  ب��ني  ال�صعبية  لل�صداقة 
، وع��ق��د ندوة  وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 
التعاون  الثقافية  الدبلوما�صية 
للدبلوما�صية  ال���دويل  املعهد  م��ع 
بندوة  وامل�����ص��ارك��ة  ب��دب��ي  الثقافية 
الوطني  والتمثيل  الم���ن  ال�صفر 
الم�����ارات  ك��ل��ن��ا  بجمعية  امل�����ص��رف 
املركز  ف���ع���ال���ي���ات  م����ع  وال����ت����ع����اون 

الثقايف الكوري باأبوظبي.
اإجن���ازات اجلمعية  اأب��رز  وت�صمنت 
ت��ن��ظ��ي��م  فعالية  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  يف 
الن�صاين مبركز  للعمل  زاي��د  ي��وم 
التابع  وال��ب��ح��وث  للدرا�صات  زاي��د 
الم�����ارات مب�صاركة  ت���راث  ب��ن��ادي 
اأب��ن��اء اجلالية ال��ك��وري��ة ال��ذي��ن مت 

اجلمعية يف جمل�س وزارة الداخلية 
الرم�صاين يف جمل�س �صمو ال�صيخ 
حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد 
الناجح  التخطيط  حول  الفجرية 
العالمي  امل��ن��ت��دى  يف  امل�����ص��ارك��ة   ،
والعرب  ال��ك��وري��ني  ال�صباب  ل��ق��ادة 
ونظمته اجلمعية الكورية العربية 
وم��وؤ���ص�����ص��ة ك��وري��ا وم��ث��ل اجلمعية 
رافد احلارثي ، وامل�صاركة يف ندوة 
الوطني  والتمثيل  الآم���ن  ال�صفر 
الثانية  ن�����ص��خ��ت��ه��ا  يف  امل���������ص����رف 
امل�صاركة   ، الم���ارات  كلنا  جلمعية 
الكوري  ال�صينمائي  امل��ه��رج��ان  يف 
ي��ا���س ومثل  اجل��ن��وب��ي يف ج���زي���رة 
حققت  ك���راين،  �صلطان  اجلمعية 
ع�����ص��و جمل�س  ال���ه���ا����ص���م���ي  م���ن���ى 
�صيف  اأول  ل��ق��ب  اجل��م��ع��ي��ة  ادارة 
اماراتي يف طريان المارات وتلقت 
اجلمعية  ونظمت   ، الدارة  تهاين 
يوم  ومبنا�صبة   تطوعية  م��ب��ادرة 
المهات  م�����ص��اك��ن  ب�����ص��ي��ان��ة  الأم 
بالتعاون مع فريق احتاد المارات 

التطوعي.
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•• الفجر - خرية ال�صيباين

   هل �صي�صمح دونالد ترامب بظهور 
تغريدة،  يف  وقلق؟  ارتباك  عالمات 
رئي�س  حت����دث  امل���ا����ص���ي،  الأرب�����ع�����اء 
و���ص��ع فظيع  ع��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 
املدعي  يقوده  الذي  التحقيق  ب�صاأن 
ترامب  ي�صكل  وال��ذي  روب��رت مولر 
اأمر  “هذا  ت��رام��ب:  حم��وره. وكتب 
فظيع ويجب على املدعي العام جيف 
�صي�صنز اأن يوقف مطاردة ال�صاحرات 
هذه حاًل، قبل اأن ت�صتمر يف تلطيخ 

بالدنا اأكرث من ذلك«. 
الرغبة  ي�����ص��ب��ه  م���ا  يف  واأ�����ص����اف     
مولر  “بوب  ال��ع��دال��ة  ت��ق��وي�����س  يف 
ال�صبعة  وه������وؤلء  ك��ل��ي��اً،  م��ت��ن��اق�����س 
الذين  الغا�صبون  دميقراطياً  ع�صر 
ي���ق���وم���ون ب��ع��م��ل��ه ال���ق���ذر ع����ار على 
الأخ����ري،  يف  املتحدة”..  ال���ولي���ات 
خ��ف��ف ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س م���ن ح���ّدة 
املتحدثة  وقالت  الت�صريحات،  هذه 
ت�صريح  اأن  ���ص��ان��درز،  ���ص��ارة  با�صمه 

الرئي�س “راأي ولي�س اأمراً«.
   وي�����ص��ع��ى ت��رام��ب م��ن��ذ اأ���ص��ه��ر اإىل 

التحقيق  م�����ص��داق��ي��ة  يف  الت�صكيك 
بتعار�س  ي�صطدم  اإن��ه  يقول  ال��ذي 
يتالعب  كما  م��ول��ر،  ل��دى  م�صالح 
هذا  لكن  ال�صيا�صيون.  خ�صومه  به 
ال��ت�����ص��ري��ح اجل����دي����د ي��ك�����ص��ف، ويف 
اأف�����ص��ل احل����الت، ن��ف��اد ال�����ص��ر، ويف 
الأ�صواأ، قلق الرئي�س الأمريكي، لأنه 

حما�صر بق�صية ُت�صّمم وليته.

مولر  الــعــام  املــدعــي  لأن   -  1
يريد ا�ستجوابه

   يحقق املدعي العام روبرت مولر يف 
حملة  يف  رو�صيا  مع  حمتمل  تواطوؤ 
الرئا�صية،  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س 
وي��رغ��ب يف ا���ص��ت��ج��واب ال��رئ��ي�����س. يف 
نهاية يناير، عّر الرئي�س الأمريكي 
عن ا�صتعداده لالإجابة حتت الق�صم، 
جم���ددا ت��اأك��ي��ده اأن���ه مل ي��رت��ك��ب اأي 

�صيء خمالف للقانون.
    ومنذئذ، اأ�صبح ال�صكل الكتابي هو 
املف�صل للبيت الأبي�س، لأن اأ�صدقاء 
دونالد ترامب قد عروا عن قلقهم 
من ميله اإىل ت�صويه الأح��داث، مما 

قد يوؤدي اإىل احلنث باليمني.

اأبريل، ك�صفت �صحيفة      يف نهاية 
التي  الأ�صئلة  ع��ن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
ي����ود امل���دع���ي ال���ع���ام ط��رح��ه��ا. وهي 
تتمحور ب�صكل خا�س حول العالقة 
وم�صت�صاره  ت���رام���ب  دون����ال����د  ب���ني 
ال�صابق لالأمن القومي، وال�صغوط 
التي ميكن اأن يكون قد مار�صها على 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  مدير 
ال�صابق لعرقلة التحقيق، اأو عالقات 

دونالد ترامب برو�صيا.
دونالد  حمامي  جولياين،  رودي     
ترامب، اأكد لل�صحفيني الربعاء، ان 
الفريق القانوين لدونالد ترامب ما 
زال يتفاو�س مع املدعي مولر. وقد 
ي��ك��ون ه���ذا الأخ����ري م�����ص��ت��ع��دا، وفق 
وا�صنطن  �صحيفة  يف  ُن�����ص��ر  م��ق��ال 
التي  الأ�صئلة  عدد  لتقلي�س  بو�صت، 
الرئي�س  على  حمققوه  �صيطرحها 
ترامب  دون��ال��د  واف��ق  اإذا  الأمريكي 
ع���ل���ى ا����ص���ت���ج���واب���ه، ل��ل��رك��ي��ز على 
حماولته املحتملة لعرقلة العدالة.
اأّن  اإن،  اإن     من جانبها، تّدعي �صي 
حماميي ترامب يرغبون يف مقابلة 
وجها لوجه ب��ني ت��رام��ب وم��ول��ر ل 

مع  ال��ت��واط��وؤ  ب��ات��ه��ام��ات  ال  تتعلق 
الأ�صئلة  تو�صع  واأن  فقط،  ال��رو���س 
مكتوبة.  ال����ع����دال����ة  ع���رق���ل���ة  ع�����ن 
وك��ال��ع��ادة، �صجب دون��ال��د ترامب يف 
تغريدة اخلمي�س �صد �صبكة �صي اإن 
والق�ص�س  الكراهية  م��ن  “الكثري 

غري الدقيقة«.

ال�سابق  حماميه  لأن    -  2
تخلى عنه

   كما ت�صرر دفاع دونالد ترامب يف 
الق�صية الرو�صية ب�صبب ت�صريحات 
م��اي��ك��ل كوهني،  ال�����ص��اب��ق  حم��ام��ي��ه 
املر�صح اجلمهوري،  اأن  يدعي  ال��ذي 
اجتماع  ع��ق��د  ع��ل��ى  واف�����ق  اآن�������ذاك، 
ابنه  ب��ني   2016 خ��الل حملة ع��ام 
و���ص��ه��ره وحم��ام��ي��ة رو���ص��ي��ة قدمت 

معلومات جُتّرم هيالري كلينتون.
با�صتمرار،  ترامب  دونالد     ويقول 
ذلك  يف  ����ص���يء  اأي  ي���ع���رف  ل  اإن������ه 
ال���وق���ت ع���ن ه���ذا الج���ت���م���اع، الذي 
ثبت وجوده، ومت ال�صتماع لدونالد 

ترامب جونيور اأمام الكونغر�س.
اأي     ولئن مل يقدم مايكل كوهني 

دليل اآخر غري �صهادته، فاإنه يحرج 
املحامي  وق������ال  ت����رام����ب.  دون����ال����د 
ال�صابق للرئي�س، انه م�صتعد لتكرار 
وُيعّد  مولر.  املدعي  امام  معلوماته 

هذا الجتماع يف �صميم التحقيق.

بــول  حمــاكــمــة  لأن   -  3
مانافورت بداأت

مانافورت  ب���ول  ب�����داأت حم��اك��م��ة     
م���دي���ر حملة  وُي����ّت����ه����م  ال����ث����الث����اء. 
بغ�صل  ال�������ص���اب���ق  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
ك�صبها  ال���ت���ي  ال��������دولرات  م���الي���ني 
كلوبي  ع��م��ل��ه  ب��ف�����ص��ل  اأوك���ران���ي���ا  يف 
فيكتور  ال�صابق  الأوك��راين  للرئي�س 
يانوكوفيت�س املوايل لرو�صيا. وقائع 
املدعي  حتقيق  خ��الل  اكت�صافها  مت 
اخلا�س مولر، غري اأن هذه الق�صية 
ل تعني دونالد ترامب ب�صكل مبا�صر 
تويّل  �صبقت  املزعومة  الوقائع  لأن 
بول مانافورت رئا�صة فريق ترامب.
   وم���ع ذل���ك، ي��اأم��ل ال��ب��ع�����س يف اأن 
يك�صف بول مانافورت عن معلومات 
ح����ول دون���ال���د ت���رام���ب وع��ل��ى وجه 
اخل�������ص���و����س ح�����ول الج����ت����م����اع مع 

ال���رو����ص���ي���ة. وق����د ح�صر  امل��ح��ام��ي��ة 
اأع�����ص��اء م��ن ف��ري��ق امل��دع��ي اخلا�س 
ال���ص��ت��م��اع. وق���ال رودي  ب��دء جل�صة 
ج��ول��ي��اين حم��ام��ي دون���ال���د ترامب 
الثنني،  ������ص�����ي.ان.ان،  ���ص��ب��ك��ة  ع��ل��ى 
لديه  “لي�س  م���ان���اف���ورت  ب����ول  ان 

معلومات جتّرم الرئي�س.«

ترامب  دونالد  انتقد     من جانبه، 
مقارنا  م���ان���اف���ورت،  ب����ول  م��ع��ام��ل��ة 
“بالنظر  كابوين”.  “اآل  ب����  اإي�����اه 
ا�صيئت  ال��ذي��ن  اأك���رث  ال��ت��اري��خ،  اىل 
كابوين،  األ��ف��ون�����س  ك���ان  م��ع��ام��ل��ت��ه، 
القاتل  الأ���ص��ط��وري،  امل��اف��ي��ا  ‘زعيم 
بول  اأو  واحد’،  رق��م  ال�صعب  وع��دو 

مانافورت، الفاعل ال�صيا�صي واملدلل 
دول،  وب��وب  ريغان  لرونالد  ال�صابق 
النفرادي،  احلب�س  يف  و�صع  ال��ذي 
اأي���ن هو  ب��ع��د؟  ادان��ت��ه  بينما مل تتم 
دونالد  رو���ص��ي��ا؟ كتب  م��ع  ال��ت��واط��وؤ 

ترامب على توير.
عن لو جورنال دي دميان�ش

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الوطني  ال���وف���اق  ح��ك��وم��ة  اع��ت��رت 
ت�����د������ص�����ني �����ص����ل����ط����ات الح������ت������الل 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ك��ن��ي�����ص��اً واإق���ام���ة ب���وؤرة 
�صلوان  ح��ي  يف  ج��دي��دة  ا�صتيطانية 
ت�صعيداً  الأق�����ص��ى،  امل�صجد  جنوبي 
الحتاللية  الهجمة  �صمن  جديداً 
الإدارة  تدعمها  التي  الإ�صرائيلية 
الأمريكية احلالية برئا�صة ترامب.

با�صم  ال���ر����ص���م���ي  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
بيان  يف  امل��ح��م��ود،  يو�صف  احلكومة 
الفل�صطينية  الأن��ب��اء  لوكالة  وف��ق��اً 
اليوم اجلمعة: اإن “تد�صني  “وفا”، 
الكني�س واإقامة البوؤرة ال�صتيطانية 
يف حي �صلوان جنوب امل�صجد الأق�صى 
وزراء يف حكومة  املبارك ومب�صاركة 
نتانياهو يعتر واحداً من حماولت 
لإ�صعال  امل��ت��ط��رف��ة  احل��ك��وم��ة  ه���ذه 
نريان حرب دينية غريبة عنا وعن 
ب���الدن���ا وع���ن ث��ق��اف��ت��ن��ا، ك��م��ا يعتر 
العربية  ل��الأم��ت��ني  ���ص��اف��راً  حت���دي���اً 
والإ����ص���الم���ي���ة ول��ل��م��ج��ت��م��ع ال���دويل 

وقرارات ال�صرعية الدولية«.
البوؤرة  ه��ذه  اإق��ام��ة  تلفيق  اأن  وراأى 
ال�صتيطانية حتت ا�صم “مركز تراث 
التغطية  اإىل  يهدف  اليمن”  يهود 
على العن�صرية التي بلغت احلناجر 
لأن  الإ�صرائيليني،  امل�صوؤولني  لدى 
اأنهم  يف  تتمثل  اليمن  ي��ه��ود  ق�صة 
ف���روا م��ن ا���ص��ط��ه��اد ال��غ��رب��ي��ني من 
حيث  �صلوان  اإىل  اليهودية  معتنقي 
اأغاثهم الأهايل واأوجدوا لهم ملجاأً 

بينهم ل�صنوات، واليوم تتكالب  اآمناً 
ال��ع��ن�����ص��ري��ة م��ن اأج����ل حت��وي��ل تلك 
احلادثة التي تفي�س اإن�صانية والتي 
اأهل البالد  اأخالقية وحت�صر  تثبت 
ووح�صية  ب�����ص��اع��ة  اإىل  الأ���ص��ل��ي��ني 
وال�صرقة  ال���ص��ت��ي��ط��ان  يف  ت��ت��م��ث��ل 
املواطنني  ممتلكات  على  وال�صطو 

ومقد�صاتهم.
وطالب املتحدث الر�صمي احلكومات 
على  بالعمل  والإ���ص��الم��ي��ة  العربية 
تقدمي الدعم الالزم ل�صمود الأهل 
املحتلة  العربية  القد�س  مدينة  يف 
والذين يتعر�صون ملخاطر التهجري 
ومدينتهم،  ديارهم  عن  والرحيل 
وكما جدد مطالبة املجتمع الدويل 

بالتحرك العاجل لوقف الإجراءات 
الحتاللية والت�صعيد ال�صتيطاين 
ال�����ذي يهدد  الح����ت����اليل اخل���ط���ري 

بالدنا واملنطقة والعامل.
هاآرت�س  �صحيفة  ك�صفت  ذل��ك،  اىل 
يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا، ام�����س اجل��م��ع��ة، اأنه 
اأثارها  التي  الحتجاجات  اأعقاب  يف 
قانون القومية، اقرح رئي�س الوزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي 
�صّن  ال��درزي��ة  الطائفة  ممثلي  على 
قانون خا�س يعزز مكانة الطائفتني 

الدرزية وال�صرك�صية يف اإ�صرائيل.
ي��ت��م التعامل  ل��ل��ق��ان��ون، ل��ن  ووف��ق��اً 
غالبية  مع  التعامل  يتم  كما  معهم 
اأبناء  من  �صواء  اإ�صرائيل  يف  العرب 

عرب 48 اأو حتى من اأبناء القد�س 
ي�صمى  ما  واجل��ولن ممن يحملون 
ال��ت��ي يحملها  ال���زرق���اء،  ب��ال��وث��ي��ق��ة 
القد�س  داخ��ل  املحتلة  املناطق  اأبناء 

واجلولن ال�صوري املحتل. 
م�صوؤول  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  م�����ص��در  وق����ال 
ينوي  “نتانياهو  اإن  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
وخ�����الل ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة م��ن��ح من 
اإ����ص���رائ���ي���ل،  ي�����ص��ه��م��ون يف خ����دم����ة 

التقدير وامل�صاواة واملكافاأة«.
منح  ي��ن��وي  “نتانياهو  اأن  واأ���ص��اف 
ال������دروز ام���ت���ي���ازات مل�����ص��اه��م��ت��ه��م يف 
و�صي�صمل  الإ�صرائيلي،  الأم��ن  دع��م 
الطائفة  موؤ�ص�صات  دع��م  اأي�صاً  ه��ذا 
والثقافية(  والتعليمية  )ال��دي��ن��ي��ة 

وت��ع��زي��ز ال��ب��ل��دات ال���درزي���ة، مب��ا يف 
ال�صكني  للبناء  ح��ل��ول  ت��وف��ري  ذل��ك 
ح�صب  ج����دي����دة  ب����ل����دات  واإن���������ص����اء 
احل���اج���ة، واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال����راث 

الدرزي وتر�صيخه«. 
التي  املرة الأوىل  اأن هذه هي  يذكر 
تك�صف فيها و�صيلة اإعالم اإ�صرائيلية 
اأو اخلطوات  عن طبيعة المتيازات 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اإ���ص��رائ��ي��ل م��ن اأجل 
اح��ت��واء ث��ورة غ�صب ال���دروز، الأمر 
اأه��م��ي��ة يف ظ��ل توا�صل  ال���ذي ميثل 
اإ�صرائيل  يف  ع��م��وم��اً  ال��ع��رب  غ�صب 

من تداعيات هذا القانون.
ف��ت��ح معر  ق���ررت م�صر  ذل���ك،  اىل 
رف��ح ال���ري مل��دة ارب��ع��ة اي���ام ابتداء 

احلجاج  عبور  لت�صهيل  ال�صبت  من 
التلفزيون  ح�صب  غ���زة،  ق��ط��اع  م��ن 

الر�صمي امل�صري.
ب���ن���اء ع��ل��ى توجيه  ال����ق����رار  وي����اأت����ي 
م��ن ال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري ع��ب��د الفتاح 

ال�صي�صي، كما ذكر التلفزيون.
لوكالة  امل���ع���ر  يف  م�������ص���وؤول  وق�����ال 
فران�س بر�س اإنه يتوقع مرور “نحو 

ثالثة اآلف حاج«.
“احلجاج الفل�صطينيني  وا�صاف ان 
وق����ت  يف  امل����ع����ر  اىل  ����ص���ي�������ص���ل���ون 
ال�صبت(  ال��ي��وم   ( ���ص��ب��اح  م��ن  مبكر 
القاهرة”،  م��ط��ار  اإىل  نقلهم  ليتم 
ا�صتعدادا لل�صفر اإىل ال�صعودية لأداء 

فري�صة احلج.
الوحيد  امل���ن���ف���ذ  ه����و  رف�����ح  وم���ع���ر 
البالغ  ال��ق��ط��اع  ل�صكان  اخل���ارج  اىل 
عددهم نحو مليوين ن�صمة. وتفتح 
الن�صانية  ل��ل��ح��الت  امل��ع��ر  م�����ص��ر 
تفر�س  فيما  متباعدة،  فرات  على 
ع�صر  منذ  خانقا  ح�صارا  ا�صرائيل 

�صنوات على القطاع.
وك���ان���ت م�����ص��ر ف��ت��ح��ت م��ع��ر رفح 
رم�صان  ���ص��ه��ر  ط�����وال  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ا 
عن  الأع�����ب�����اء  ل��ت��خ��ف��ي��ف  “�صمانا 
قال  كما  غزة”،  ق��ط��اع  يف  ال���ص��ق��اء 
الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي 

عند اإعالن القرار حينذاك..
يتم  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  تلك  وك��ان��ت 
كامل  ل�صهر  رف���ح  م��ع��ر  ف��ت��ح  فيها 
واأطول  ���ص��ن��وات،  خم�س  ق��راب��ة  منذ 
اأ�صابيع  ثالثة  ا�صتمرت  �صابقاً  م��دة 

يف العام 2013.

•• �صنغافورة-رويرتز:

قال وزير اخلارجية وع�صو جمل�س الدولة ال�صيني وانغ 
يي بعد اجتماعه مع نظريه الأمريكي مايك بومبيو اإن 
بكني ترغب يف حل اخلالفات مع الوليات املتحدة على 
يبحثا  اأن��ه��م��ا مل  اأ���ص��اف  لكنه  بينهما،  امل�����ص��اواة  اأ���ص��ا���س 

احلرب التجارية بني بلديهما بتف�صيل �صديد.
الأربعاء  يوم  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  واأ�صدر 
املا�صي توجيهات للم�صوؤولني يف قطاع التجارة بالنظر 
يف زيادة الر�صوم من ع�صرة يف املئة اإىل 25 يف املئة على 

واردات �صينية بقيمة 200 مليار دولر.

الوليات  با�صتغالل  اأخرى  ال�صني ودول  ويتهم ترامب 
امل��ت��ح��دة يف ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، وط��ال��ب ب���اأن ت��ق��دم بكني 

تنازلت كثرية لتجنب الر�صوم اجلديدة.
ومع ذلك مل ُتظهر ال�صني ما يدل على الإذعان لل�صغط 

الأمريكي.
يف  بومبيو  م��ع  اجتماعه  بعد  لل�صحفيني  وان���غ  وق���ال 
�صنغافورة على هام�س منتدى اإقليمي اإن بومبيو اأبلغه 

باأنه “يرغب يف احلفاظ على التوا�صل البناء«.
التابع  الأم���ن  جمل�س  يف  ع�صوان  اأن��ن��ا  “حيث  واأ���ص��اف 
علينا  ف��اإن  العامل  يف  اقت�صادين  واأك��ر  املتحدة  ل��الأمم 

بالطبع الإبقاء على املحادثات طوال الوقت«.

الوحيد  ال�صحيح  اخل��ي��ار  ه��و  “التعاون  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
املتحدة وال�صني. هذا هو ما يتوقعه املجتمع  للوليات 
اإىل خ�صارة اجلانبني  اإل  ي��وؤدي  ال��دويل. الختالف لن 

و�صي�صر بالتنمية ال�صلمية الرا�صخة يف العامل«.
لدى  القلق  اأوج���ه  ملعاجلة  م�صتعدون  “نحن  واأ���ص��اف 
اأ�صا�س امل�صاواة والحرام  اجلانبني عر مباحثات على 
وقال  التوجه،  هذا  على  معول  )بومبيو(  كان  املتبادل. 

اإنه ل يريد لالحتكاكات احلالية اأن ت�صتمر«.
بالن�صبة  ال���وزي���ران  ت��ن��اول��ه  م��ا  ب�����ص��اأن  ���ص��وؤال  وردا على 
التفا�صيل  يف  نخ�س  “مل  وان��غ  ق��ال  حت��دي��دا،  للتجارة 
كيف  ال�صحفيون،  اأ�صار  وكما  الواقع،  يف  لكن  الدقيقة، 

ميكن اإجراء حمادثات حتت هذا ال�صغط؟«.
وفر�صت الوليات املتحدة حتى الآن ر�صوما على واردات 
اإط��ار الدفعة الأوىل  34 مليار دولر يف  �صينية بقيمة 
دولر.  مليار   50 بقيمة  �صلعا  ت�صتهدف  عقوبات  م��ن 
وتريد وا�صنطن اأن تكف بكني عن �صرقة اأ�صرار ال�صركات 
الأمريكية والتخلي عن خطط لتعزيز �صناعات يف جمال 
املتحدة  ال��ولي��ات  ح�صاب  على  املتقدمة  التكنولوجيا 
والتوقف عن دعم �صركات �صينية بقرو�س حتمل فائدة 

ب�صيطة مما ميكنها من املناف�صة غري العادلة.
وتقول ال�صني اإن وا�صنطن حتاول منع نهو�س مناف�س 

لها، وفر�صت اأي�صا ر�صوما على واردات اأمريكية.

ال�سني تريد حل اخلالفات مع اأمريكا مببداأ امل�ساواة 

الف�سيحة الرو�سية تختمر:

هذه الأ�سباب، تدفع دونالد ترامب اىل القلق...!

كوهني خذل �صيدهرودي جولياين حمامي  ترامب معركة �صر�صةترامب  يلج مرحلة القلق

بول مانافورت من عوامل الرتباك اي�صا

مولر حما�صرة ل�صيقة لرامب.

- يرغب حمامو ترامب يف مواجهة مبا�سرة بينه وبني مولر تتعلق باتهامات التواطوؤ مع الرو�س فقط 

- يبدو ان مولر على ا�ستعداد لتقلي�س عدد الأ�سئلة التي �سيطرحها حمققوه على الرئي�س الأمريكي

- ا�سرت ت�سريحات حماميه ال�سابق مايكل كوهني بدفاع دونالد ترامب يف الق�سية الرو�سية 

- ياأمل البع�س اأن يك�سف مانافورت معلومات عن ترامب وخا�سة حول الجتماع مع املحامية الرو�سية

نتانياهو يحاول اإر�ساء الدروز باأي ثمن

احلكومة الفل�سطينية حتذر اإ�سرائيل من حرب دينية
 •• تك�صا�س-رويرتز:

قالت جماعة معنية بحقوق املهاجرين والالجئني اإن جمموعة من الآباء 
�صملهم  التاأم  والذين  الأمريكية  تك�صا�س  ولي��ة  يف  املحتجزين  املهاجرين 
مع اأبنائهم يف الآونة الأخرية بداأوا اإ�صرابا عن الطعام للمطالبة باإطالق 
�صراحهم. غري اأن اإدارة الهجرة واجلمارك الأمريكية قالت اإنه مل يحدث 

اأي اإ�صراب بني نزلء مركز كارن�س كاونتي.
وقالت الإدارة يف بيان “يف الثاين من اأغ�صط�س قامت جمموعة �صغرية من 
50 فردا اإجمال( باعت�صام ق�صري وع��روا عن  الآب��اء واأبنائهم )اأق��ل من 
قلقهم من و�صعهم«. ونقل مركز الالجئني واملهاجرين للتعليم واخلدمات 
القانونية عن املهاجرين قولهم اإنهم حمتجزون يف املركز دون اأي اإ�صعار من 
اجلماعة  با�صم  املتحدثة  فالكون  جنيفر  وقالت  و�صعهم.  ب�صاأن  ال�صلطات 
الأبناء  واإن  باعت�صام  ق��ام��وا  الآب���اء  اإن  اأم�����س  بالهاتف  �صحفي  م��وؤمت��ر  يف 
يرف�صون امل�صاركة يف الأن�صطة الدرا�صية يف حني بداأ بع�س الآباء اإ�صرابا 
عن الطعام. واأ�صافت “الآباء م�صربون عن الطعام ويرف�صون اللتزام باأي 
توجيهات من حرا�س اإدارة الهجرة واجلمارك وجمموعة جي.اإي.اأو” وهي 

جمموعة خا�صة متعاقدة على اإدارة املركز.
وقالت اإن الإ�صراب بداأ يوم الأربعاء.

واجلمارك  الهجرة  اإدارة  بيان  على  ال��رد  روي��رز  �صاألتها  لح��ق  وق��ت  ويف 
اأن اجلماعة لديها ت�صجيالت  واأ�صافت  اإ�صراب”.  “بالقطع هناك  فقالت 

م�صجلة لآباء يقولون اإنهم م�صربون عن الطعام.
ويتخذ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب موقفا مت�صددا اإزاء الهجرة.

اأطلق  اإطار �صيا�صة  اآبائهم واأمهاتهم يف  2500 طفل عن  ومت ف�صل نحو 
اأوائل  يف  ب��داأت  امل�صروعة  غري  الهجرة  اإزاء  ت�صاهل”  “الال  �صيا�صة  عليها 
مايو اأيار. وقالت احلكومة الأمريكية الأ�صبوع املا�صي اإنها اأعادت اأكرث من 

ن�صف هوؤلء الأطفال لآبائهم.

اإدارة الهجرة الأمريكية تنفي 
اإ�سراب مهاجرين عن الطعام  
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•• نيويورك-وكاالت:

“ذا  جملة  ن�صرته  مقال  يف  ديبيري�س  اآر.  دانيال  تناول 
التي  املالية  امل�صاعب  الأمريكية،  اإنر�صت”  نا�صيونال 
تواجهها الأمم املتحدة، معتراً اأنه لي�س �صرباً من احلظ 

اأن يكون املرء موظفاً يف املنظمة الدولية هذه الأيام. 
كمنظمة  املتحدة  الأمم  م��ن  البع�س  ي�صخر  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
غري منتجة وغري فعالة متت�س 600 مليون دولر من 
اأموال دافعي ال�صرائب الأمريكيني �صنوياً. وكان الهجوم 
اجلمهوريني،  ل��دى  مف�صلة  ه��واي��ة  املتحدة  الأمم  على 
اجلمهوري  احلزب  داخل  املايل  الت�صدد  �صقور  خ�صو�صاً 
ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون خ��ف�����س ال��ت��ك��ال��ي��ف م��ن اأج����ل تقلي�س 
يف  الكونغر�س  اأع�����ص��اء  بع�س  عمد  ال��واق��ع  ويف  ال��ع��ج��ز. 
احلزب اجلمهوري اإىل تقدمي م�صاريع قوانني من �صاأنها 

املتحدة بالكامل.  املتحدة من الأمم  اأن ت�صحب الوليات 
المريكية  املندوبة  ك��اأن  الأم��ر  يبدو  الأح��ي��ان  بع�س  ويف 
تف�صل  ه��اي��ل��ي،  نيكي  ال�����ص��ف��رية  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ل���دى 
يف  اجللو�س  غري  اآخ��ر،  �صيء  القيام  يف  وقتها  مت�صي  اأن 
جمل�س الأمن، والتعامل مع العرقلة الدائمة من الرو�س 

وال�صينيني. 
وي�صيف الكاتب: “�صواء اأحببنا اأم ل، فاإن الأمم املتحدة 
وهناك  العاملية.  ال�صيا�صة  يف  عنه  غنى  ل  لعباً  ت��زال  ل 
العامل،  اأنحاء  يف  والأزم���ات  امل�صاكل  تنتهي من  ل  قائمة 
التعامل  يف  الفردية  احلكومات  ترغب  ل  منها  والكثري 

اإىل  اأه��ل��ي  ن��زاع  اأو  اإن�صانية  ك��ارث��ة  تنتهي  وعندما  معه. 
حريق �صامل يهدد بالنت�صار عر احلدود الوطنية، فاإن 
الأمم املتحدة، هي يف الغالب الهيئة التي تدخل لت�صوية 
األف  مئة  من  اأك��رث  ينت�صر  احلا�صر  الوقت  ويف  امل�صاألة. 
14 مهمة، مع  على  م��وزع��ني  املتحدة،  الأمم  ق��وات  م��ن 
اإىل احلرب  ال��ع��ودة  احل��ف��اظ على ه���دوء ه�س مينع م��ن 
الأه��ل��ي��ة اأو ال�����ص��راع الإق��ل��ي��م��ي. وه��ن��اك ج���زء ك��ب��ري من 
بعثات حفظ ال�صالم هذه يف اأفريقيا، القارة التي ت�صتهر 
ب�صراعاتها القبلية والإثنية امل�صتع�صية، والفقر والعنف 
ال���ذي ل ي��رح��م �صد امل��دن��ي��ني، وال��ن��خ��ب ال��ف��ا���ص��دة، التي 

ت�صرق الأموال العامة لتوفري البذخ لنمط حياتها«. 
 ولفت الكاتب اإىل اأن الأحوال يف الكثري من هذه البلدان ل 
تزال تت�صم بالعنف والياأ�س، حتى مع احلماية واخلدمات 
هذه  ع��ن  تخلينا  اإذا  لكن  امل��ت��ح��دة.  الأمم  تقدمها  ال��ت��ي 
اخلدمات اأو مت خف�س املوارد التي ميكن مل�صوؤويل الأمم 
املتحدة العمل معها، فلي�س من امل�صتبعد اأن نتخيل نزوح 
ماليني اآخرين من ديارهم اأو مقتلهم يف تبادل لإطالق 
النار، اأو اأن يجري ا�صتهدافهم عن عمد، اأو اأن ي�صتجدوا 

الطعام.
العاملي  ال��رن��ام��ج  م��ن  وف��روع��ه��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  وتعتر 

للغذاء اإىل �صندوق الأمم املتحدة للطفولة “يوني�صيف” 
اإىل املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني 
لوقف  اأداة  مبثابة  نف�صها،  ال�صالم  حفظ  عمليات  واإدارة 
النزف العاملي. ولهذا ال�صبب تثري املذكرة الداخلية التي 
اأ�صدرها الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
ح����ول امل�����ص��اك��ل امل���ال���ي���ة داخ�����ل امل��ن��ظ��م��ة، ال���ق���ل���ق. وكتب 
امل�صتوى  بهذا  تكن  مل  النقدية  الأم����وال  اإن  غوتريي�س 
املنخف�س منذ بداية ال�صنة، والجتاه العام مقلق اأي�صاً: 
املنطقة  يف  و�صتبقى  ال��ن��ف��اد  يف  اآخ���ذة  النقدية  الأم����وال 

احلمراء لوقت اأطول«. 
واأ�صار الكاتب اإىل اأن الأرقام تدعم هذه الأقوال. ففي هذا 
الوقت من العام املا�صي، كانت املوازنة العادية 1.7 مليار 
دولر. بينما هذه ال�صنة، تدنت اإىل 1.49 مليار، براجع 

نحو 200 مليون دولر.   

•• نيويورك-وام:

دع���ت احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة جم��ل�����س الأم�����ن ال�����دويل اإىل 
على  ملي�صيات  ال�صيا�صي  ال�صغط  م��ن  امل��زي��د  ممار�صة 

احلوثي النقالبية وبر�صائل وا�صحة ل تقبل اللب�س.  
اأحمد  املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  اليمن  مندوب  وق��ال 
اجلمهورية  اليمنية  بيان  تال  ال��ذي  مبارك  بن  عو�س 
اأم��ام جمل�س الأم��ن يف اجلل�صة املفتوحة حول اليمن : 
“ اإن ال�صالم لن يتحقق فقط بالتعبري  عن دعم جهود 
املبعوث الأممي الرامية لبدء احلوار واإمنا باملزيد من 
النقالبية  احلوثي  على  ملي�صيات  ال�صيا�صي  ال�صغط 
الدويل  املجتمع  ب��اأن  اللب�س  تقبل  ل  وا�صحة  وبر�صائل 
لن ي�صمح  با�صتمرار معاناة اليمنيني واختطاف الدولة 
لالن�صياع  الأوان  اآن  قد  واأن��ه  الدولية  املالحة  وتهديد 

 لقرارات ال�صرعية الدولية “.  
لهذه  ال�صماح  ا���ص��ت��م��رار  اأن  اليمنية  احل��ك��وم��ة  واأك����دت 
امللي�صيات بال�صيطرة على مناطق ا�صراتيجية  يف اليمن 
ت�����ص��ن م��ن��ه��ا ه��ج��م��ات ع��ل��ى خ��ط��وط امل���الح���ة البحرية 
قبل  م��ن  اإزاءه  بح�صم  ال��وق��وف  ي�صتدعي  اأم��ر  الدولية 
التي   - م��ب��ارك يف كلمته  اب���ن  واأ����ص���ار  الأم�����ن.    جمل�س 
اأن الهجوم  اإىل  الر�صمية -  اليمنية  الأنباء  بثتها وكالة 
الوطنية  التابعتني لل�صركة  النفط  ناقلتي  الأخري  على 
الألغام  م��ن  امل��ئ��ات  وزراع����ة  ال��ب��ح��ري  للنقل  ال�صعودية 

اليمنيني  وال�صيادين  ال�صفن  ت�صتهدف  التي   البحرية 
ل  م��ن  اأمثلة  مثال  اإل  ه��و  م��ا  البحرية  بالبيئة  وت�صر 
املدعومة من  تتعمد فيها ملي�صيات احلوثي  لها  ح�صر 
والعامل  املنطقة  اليمن  ودول  الإ���ص��رار مب�صالح  اإي��ران 
الطائفي  م�صروعها  لفر�س  تنتهجه  �صلوك  يف  اأج��م��ع 

برعاية ودعم اإيران “ .  

وحذر مندوب اليمن الدائم يف جمل�س الأمن من بقاء 
احلل يف اليمن رهني ملعادلت الأر���س  طاملا �ُصمح لهذه 
ت�صيطر على مناطق حيوية يف اجلغرافيا  اأن  امللي�صيات 
اأمد  �صيطيل من  ما  م��ررات  واهية وهو  اليمنية حتت 
اليمن.   اأن��ح��اء  جميع  يف  املدنيني  معاناة  وم��ن  ال�صراع 
اإنهاء  ع��ل��ى  ت�صتند  ل  م�����ص��اورات  اأي  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك����د 

ال�صلطة  الدولية  ومتكني  ال��ق��رارات  وتطبيق  النقالب 
ال�صعب  اأبناء  كافة  جتاه  مهامها  مزاولة  من  ال�صرعية 
للعملية  للعودة  يقود  املناطق  ومبا  جميع  ويف  اليمني 
ال�صيا�صية التي توقفت بفعل النقالب هي جمرد نقا�صات 
ال�صالم  م�صاورات  و�صتفرغ  امل�صهد  على  تعقيد  �صتعمل 
من اأهدافها احلقيقية.   و�صدد مندوب اليمن الدائم يف 
لإجراءات  الأول��وي��ة  اإعطاء  �صرورة  على  املتحدة  الأمم 
بناء الثقة  التي �صبق واأن مت التفاق عليها يف م�صاورات 
“ بييل “ يف جنيف مع الركيز على اجلانب  الإن�صاين 
كالإفراج عن املعتقلني والأ�صرى و�صمان تدفق املعونات 
امللي�صيات  قبل  من  اأو  عرقلة  تدخل  اأي  دون  الإن�صانية 
التي تعمل على م�صادرتها و عرقلة و�صولها وتوظيفها 
يف التح�صيد  الع�صكري والتوقف عن زراعة الألغام التي 
متثل جرمية تك�صف العبث احلوثي الإيراين يف  تفخيخ 
جبهات  اإىل  اإر�صالهم  عن  والتوقف  اليمنيني  م�صتقبل 

املوت حتت �صعارات ومعلومات  م�صللة.  
وقال : “ اإن اأي جهود تبذلها الأمم املتحدة عر مبعوثها 
���ص��الح��ي��ات��ه��ا  الد�صتورية  حت���رم  واأن  ب��د  ل  اخل��ا���س 
و�صرعية اأجهزتها كونها �صاحبة احلق يف اإدارة املوؤ�ص�صات 
وفقاً  ا���ص��ت��ث��ن��اء  دون  وامل��ح��اف��ظ��ات  اليمنية  احل��ك��وم��ي��ة 
العامة  باملرجعيات  اإخ���الًل  يعد  ذل��ك  وم��اع��دا  للقانون 
والأعراف  الدولية وو�صيلة لتمكني امللي�صيات على رقاب 

ال�صعب اليمني”. 

 •• غزة -اأ ف ب:

للحركة  ال�صيا�صي  املكتب  اإن  حما�س  يف  م�صادر  ذكرت 
للمرة  اأع�صائه  كامل  بح�صور  غزة  يف  اجتماعا  يعقد 
والأمم  م�����ص��ر  ع��ر���ص��ت��ه��ا  م��ق��رح��ات  ل��ب��ح��ث  الوىل 
امل��ت��ح��دة ح���ول ت��ه��دئ��ة ل��ع��دة ���ص��ن��وات م��ق��اب��ل تخفيف 

احل�صار عن القطاع.
فران�س  لوكالة  ا�صمه  ذك��ر  ع��دم  طلب  م�����ص��وؤول  وق��ال 
يف  الأوىل  للمرة  �صيجتمع  ال�صيا�صي  املكتب  اإن  بر�س 

غزة برئا�صة رئي�س احلركة اإ�صماعيل هنية.
“امللفات  من  “عددا  �صيناق�صون  املجتمعني  ان  وتابع 
املتحدة  المم  ومبعوث  م�صر  من  اأف��ك��ار  منها  املهمة 
ورفع  للتهدئة  بتفاهم  تتعلق  م��الدي��ن��وف  ن��ي��ك��ولي 

احل�صار الإ�صرائيلي عن غزة«.
وكان املكتب ال�صيا�صي عقد اآخر اجتماع له يف القاهرة 
امل�����ص��احل��ة بني  ل���ق���اءات  اط����ار  2017 يف  اك��ت��وب��ر  يف 

حما�س وحركة فتح.
وق���ال امل�����ص��در ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س ح��رك��ة ح��م��ا���س �صالح 
ام�س  غ��زة م�صاء  اإىل  لبنان و�صل  املقيم يف  ال��ع��اروري 
املكتب  م��ن  اأع�����ص��اء  ثمانية  ي��راف��ق��ه  اخلمي�س  الأول 

ال�صيا�صي يف اخلارج.

وا�صاف انها “املرة الوىل” التي يدخل فيها العاروري 
اإىل غزة “عر معر رفح احلدودي مع م�صر بعد اأن 
ب�صمانات  وذل��ك  الحتالل،  �صلطات  من  ممنوعا  كان 
يف اطار اجلهود للتو�صل  من م�صر والمم املتحدة”، 

اىل تفاهم حول تهدئة ميكن اأن ت�صتمر خم�س �صنوات 
مقابل رفع احل�صار كليا.

نتانياهو  بنيامني  ال�صرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  وك���ان 
اأج���ل الركيز  م��ق��ررة اىل كولومبيا م��ن  زي���ارة  األ��غ��ى 

على التطورات على احلدود بني اإ�صرائيل وقطاع غزة 
اليام  يف  تهدئة  اىل  التو�صل  باإمكان  تكهنات  وو�صط 

املقبلة.
وقال م�صدر فل�صطيني مطلع اإن حما�س اأبلغت م�صر 
ب�صمانات  وطالبت  مبدئية  ب”موافقة  ومالدينوف 
اجتماع  بعد  �صي�صدر  النهائي  القرار  لكن  للتنفيذ”، 

املكتب ال�صيا�صي بكامل اأع�صائه.
مثل  ان  املتحدة  والمم  حما�س  من  م�صوؤولون  وق��ال 
ه���ذه ال��ت��ه��دئ��ة مي��ك��ن اأن ت�����ص��م��ل وق��ف��ا ط��وي��ل المد 
ل��الأع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة ب��ني ا���ص��رائ��ي��ل وح��م��ا���س مقابل 
الذي  وال��ب��ح��ري  ال���ري  للح�صار  م��ل��ح��وظ  تخفيف 

تفر�صه ا�صرائيل على القطاع.
وتابع امل�صدر الفل�صطيني اأن هذه التهدئة �صتوؤدي اىل 
وال�صماح  واملياه يف قطاع غزة  الكهرباء  اأزمتي  “اإنهاء 
باإدخال كافة الب�صائع وال�صلع عر معر كرم اأبو �صامل 

)كريمي �صالوم( وحت�صني األية العمل يف معر رفح«.
اأعادت اخلمي�س ت�صديد احل�صار على  اإ�صرائيل  وكانت 
قطاع غزة ومنعت ت�صليم �صحنات الوقود للفل�صطينيني 
الورقية  الطائرات  على  رداً  �صامل  اأب��و  عر معر كرم 
التي يطلقها فل�صطينيون عر احلدود نحو  احلارقة 

جنوب اإ�صرائيل.

•• �صنغافورة-اأ ف ب:

ف�����ص��ل��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا يف ح���ل اخلالف 
الدبلوما�صي بينهما حول الق�س الأمريكي املوقوف يف 
التهديدات  باأن  تركيا وحذر وزير اخلارجية الركي 

والعقوبات لن جتدي.
اأعلن  بومبيو  المريكي مايك  وزير اخلارجية  وكان 
ق��ب��ل ل��ق��ائ��ه م���ع ن��ظ��ريه م���ول���ود ت�����ص��او���س اوغ���ل���و ان 
وا�صنطن “م�صممة” على التو�صل اإىل اإطالق �صراح 

اأندرو بران�صون.
باأن  الت���راك  اأُب��ل��غ  “لقد  �صنغافورة  يف  بومبيو  وق��ال 
بران�صون  الق�س  قد حان لع��ادة  والوقت  نفد  الوقت 
ت�صميمنا  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ذل����ك  اأن  ي����درك����وا  اأن  واآم������ل 

الكبري«.
اىل  بران�صون  يعود  اأن  “يجب  يقول  بومبيو  وم�صى 
الأمريكيني  بالن�صبة اىل جميع  نف�صه  والأم��ر  بالده 
الذين حتتجزهم احلكومة الركية”، م�صيفا “اإنهم 

يحتجزونهم منذ فرة طويلة وهم اأبرياء«.
الذي  بران�صون  الق�س  الركية  ال�صلطات  وو�صعت 
الإقامة  قيد  اإزم���ري  يف  �صغرية  كني�صة  على  ي�صرف 
ون�صف  عاما  اعتقاله  بعد  املا�صي  الأ�صبوع  اجلرية 

العام لتهامه ب�”الإرهاب” و”التج�ص�س«.
وف��ر���ص��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأرب���ع���اء ع��ق��وب��ات على 
وزي����ري ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة ال��رك��ي��ني ع��ل��ى خلفية 
ال��ق�����ص��ي��ة م��ا ح��م��ل اأن���ق���رة ع��ل��ى ال��ت��ل��وي��ح ب���اإج���راءات 

مماثلة.
ورد ت�صاو�س اأوغلو يف ت�صريحات متلفزة من �صنغافورة 
حيث ي�صارك مع بومبيو يف قمة لرابطة دول جنوب 
لهجة  اإن  البداية  منذ  “نقول  )اآ���ص��ي��ان(  اآ�صيا  �صرق 
ذلك  وك��ررن��ا  نتيجة.  حتقق  لن  والعقوبات  التهديد 

اليوم«.
ويواجه بران�صون الذي بداأت حماكمته خالل الربيع 
اإمكان احلكم عليه بال�صجن 35 عاما يف حال اإدانته.

واأوق���ف���ت ال�����ص��ل��ط��ات ال��رك��ي��ة م��وظ��ف��ني حمليني يف 

بتهمة  ال�صجن  اأودع  الول  القن�صليتني المريكيتني 
الإقامة  عليه  ُف��ر���ص��ت  وال��ت��اين  ب���الإره���اب  ال��ت��ورط 
تلت  ال��ت��ي  ال��ق��م��ع  اإج�����راءات  �صملت  بينما  اجل��ري��ة، 
الرعايا  ال��ع��دي��د م��ن   2016 الإن��ق��الب يف  حم��اول��ة 

المريكيني.
تزال  ل  اأن��ه��ا  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  و�صرحت 
با�صمها  املتحدثة  لكن  الدبلوما�صية  امل�صاعي  ت��وؤي��د 
هيذر نويرت قالت اأمام �صحافيني يف مطلع ال�صبوع 

اإن توقيف الق�س “طال اأكرث من الالزم«.
اأوغلو  وت�صاو�س  بومبيو  اإن  اجلمعة  ن��وي��رت  وق��ال��ت 
موا�صلة  ع��ل��ى  و”اتفقا  بناءة”  “حمادثات  اأج��ري��ا 

اجلهود حلل امل�صائل بني بلدينا«.
وتابع ت�صاو�س اأوغلو اأن املحادثات كانت “بناءة جدا” 
لكنه حذر يف ت�صريحاته لو�صائل العالم الركية باأن 

كل امل�صائل لن حُتل “بعد لقاء واحد«.
وكان بومبيو وت�صاو�س اأوغلو حتادثا هاتفيا الأربعاء 
ب��ع��د اإع����الن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
�صليمان  والداخلية  العدل عبد احلميد غول  وزيري 
اإن  الأم���ريك���ي���ة  الإدارة  وق���ال���ت  ال��رك��ي��ني.  ���ص��وي��ل��و 
الوزيرين لعبا دورا مهما يف توقيف الق�س بران�صون 

واحتجازه.
ونائبه  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن  كما 
مايك بن�س اأن اإطالق �صراح بران�صون اأولوية بالن�صبة 

اإليهما.
بني  م��ري��را  دبلوما�صيا  خ��الف��ا  الق�س  توقيف  واأث����ار 
العالقات  على  التوتر  م��ن  م��زي��دا  واأ�صفى  البلدين 
ال�����ص��ع��ب��ة اأ����ص���ال ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة النزاع 
ال�صوري واأي�صا ب�صبب وجود الداعية فتح اهلل غولن 
يف الوليات املتحدة وهو الذي يتهمه اإردوغان بتدبري 

حماولة النقالب عليه يف �صيف 2016.
و�صاهم اي�صا يف توتري العالقات الدعم الذي ُتقّدمه 
�صوريا  يف  الكردية  ال�صعب  حماية  لوحدات  وا�صنطن 
ت�صنف  اأن��ق��رة  اأن  علما  داع�����س،  تنظيم  تقاتل  ال��ت��ي 

هوؤلء املقاتلني الأكراد منظمة “اإرهابية«.

•• طوكيو-رويرتز:

الهجومية  ال��رم��ائ��ي��ة  ال��ه��ج��وم��ي��ة  ال�صفينة  و���ص��ل��ت 
اإىل  ال��ري��ط��ان��ي��ة  امللكية  للبحرية  ال��ت��اب��ع��ة  )األ��ب��ي��ون( 

طوكيو ام�س �صمن جولة يف �صرق اآ�صيا.
األ��ب��ي��ون يف وق���ت ت��ع��زز ف��ي��ه ل��ن��دن عالقاتها  وو���ص��ل��ت 
لالأمن  ح��ي��وي��ة  تعترها  ال��ت��ي  املنطقة  يف  الع�صكرية 
فيما جت���ري حمادثات  الق��ت�����ص��ادي  وال���رخ���اء  ال��ع��امل��ي 

الن�صحاب من الحتاد الأوروبي.
اأكر  األ���ف ط��ن وه��ي   22 ت��زن  ال��ت��ي  ال�صفينة،  ور���ص��ت 
�صفينة من البحرية امللكية تزور اليابان منذ 26 عاما، 
يابانيني  مل�����ص��وؤول��ني  ج���ولت  �صتنظم  ح��ي��ث  ط��وك��ي��و  يف 
و�صتجري  ومواطنني.  الدفاعية  ال�صناعات  و�صركات 
فرقة على منت ال�صفينة موؤلفة من 120 جنديا تدريبا 
التدريب  وي�صمل  اليابانية.  ال��ذات��ي  ال��دف��اع  ق��وات  م��ع 
اإن��زال م�صركة مع وح��دات جديدة من م�صاة  عمليات 

البحرية اليابانية على �صاطئ قرب جبل فوجي.

بعد  اإف���ادة  يف  )األ��ب��ي��ون(  قائد  نيلد  تيم  الكابنت  وق��ال 
المتداد  على  ���ص��ه��ادة  هنا  “زيارتنا  ال�صفينة  و���ص��ول 
كما  العاملية  على  منفتحة  بريطانيا  للبحرية..  العاملي 

تهدف بالتاأكيد اإىل تعزيز روابطنا مع اليابان«.
اق���راب خروج  وم��ع  ال��ع��امل��ي  النمو  اآ���ص��ي��ا  ت��ق��ود  وبينما 
ل��ن��دن تعزيز  الأوروب�����ي حت���اول  بريطانيا م��ن الحت���اد 
ع��الق��ات��ه��ا الق��ت�����ص��ادي��ة م��ع ال�����ص��ني اأك����ر اق��ت�����ص��اد يف 
املنطقة لكنها تر�صخ اأي�صا �صالتها الأمنية مع اليابان.

وتعقد لندن وطوكيو اجتماعات دورية بني وزراء الدفاع 
يف  التعاون  يبحثان  كما   2015 ع��ام  منذ  واخلارجية 

جمال الدفاع.
���ص��اب��ق يف ميناء  ر����ص���ت يف وق����ت  ق���د  األ���ب���ي���ون  وك���ان���ت 
الطائرات  حاملة  ي�صت�صيف  ال��ذي  امل��ج��اور  يوكو�صوكا 
الأمريكية رونالد ريجان وقامت بدوريات يف املياه حول 
كوريا ال�صمالية كجزء من عمليات فر�س عقوبات الأمم 
املتحدة التي تهدف اإىل حمل بيوجنياجن على التخلي 

عن براجمها النووية وال�صاروخية.

تركيا تقلل من اأهمية التهديدات والعقوبات الأمريكية  

�سفينة برمائية هجومية بريطانية ت�سل طوكيو 

اأن قطر قدمت ر�صاوى  الأمريكية  “اأ�صو�صيتدبر�س”  اأفادت وكالة 
ال�صماح  اأجل  اإىل م�صوؤولة يف مطار كيندي مبدينة نيويورك، من 
العامة  اجلمعية  اجتماعات  اأثناء  باملطار،  لياًل  بالبقاء  لطائراتها 
لالأمم املتحدة على مدار ال�صنوات اخلم�س املا�صية. ووّجه التهام 
اإىل مارلني ميزي، البالغة من العمر 54 عاما بتلقي مكافاأة على 
اإىل جوزيف جوريه، من�صق  اأي�صاً  اتهامات  ارتكابها خطاأ. ووجهت 
ال�صفر الذي يعمل ل�صالح البعثة الدائمة لقطر يف الأمم املتحدة، 
وجبات  بني  ما  تراوحت  مليزي  ر�صاوى  تقدمي  التهامات  و�صملت 
اأربع  طعام و�صاعة وجولت بليموزين، ويواجه كال منهما ال�صجن 
عملها  عن  الأمريكية  املوظفة  واأوقفت  اإدانتهما.  متت  اإذا  �صنوات 
مطار  هيئة  م��ع  عملت  ق��د  وك��ان��ت  امل��ط��ار،  يف  م�صرفة  كم�صاعدة 
املطار  تدير  التى  الوكالة احلكومية  وهي  ونيوجري�صى،  نيويورك 
منذ 35 عاماً.  من جانبها، مل تعلق بعثة قطر فى الأمم املتحدة 
على الأمر. وتن�س قواعد املطار على اأنه خالل اجتماعات اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة يف �صبتمر ، ترحل طائرات الدول الأجنبية 

فى غ�صون �صاعتني من الو�صول.
لكن ميزي �صمحت لعدة طائرات قطرية بالبقاء لياًل، وفى بع�س 
الأحيان لعدة اأيام. واإىل جانب هدايا جوري، تلقت ميزي زجاجات 
اأخرى،  ل��دول  لتقدميها معاملة خا�صة  اأخ��رى  النبيذ وهدايا  من 
لها فى  بت�صليم هدايا  ال��دول  قام ممثلو هذه  الأحيان  بع�س  وفى 

املطار، لكن امل�صئولني مل يحددوا الدول الأخرى.

على  والر�صو  التحليق  ت�صتطيع  ع�صكرية  مركبة  بناء  اإىل  رو�صيا  تتجه 
املاء، على غرار مركبة ا�صتخدمت خالل فرة الحتاد ال�صوفياتي، وفق 

ما ك�صف عنه نائب رئي�س الوزراء يف البالد، يوري بوري�صوف.
مركبة  على  تراهن  رو�صيا  ف��اإن  اإن�صايدر”،  “بزن�س  نقلت  ما  وبح�صب 
القرن  وت�صعينيات  ثمانينيات  يف  ا�صتخدم  ال��ذي  النموذج  من  مطورة 

املا�صي، لأجل تعزيز نفوذها يف القطب ال�صمايل للكرة الأر�صية.
احلراري  الحتبا�س  ج��راء  ال�صمايل  القطب  يف  اجلليد  تقل�س  ويفتح 
�صهية القوى العظمى مثل الوليات املتحدة وال�صني، وي�صعى املتناف�صون 
ما  واكت�صاف  اجل��دي��دة،  املالحة  م�صارات  من  ال�صتفادة  اإىل  الدوليون 

تزخر به املنطقة.
ومعدات ع�صكرية  وتراهن رو�صيا على املركبة التي تعرف ب�”اإيركانو”، 

اأخرى لتكثيف مراقبتها لكل من البحر الأ�صود وبحر قزوين.
ب�صكل كبري، وتكمن ميزتها يف  البحر  الع�صكرية طائرة  املركبة  وت�صبه 
اأ�صرع  ب�صورة  امل�صافة  وقطع  منخف�س  علو  على  التحليق  على  القدرة 

مقارنة بال�صفن.
ترتفع  ل  لكنها  ال�صاعة،  يف  ميال   340 قطع  “اإيركانو”  وت�صتطيع 
اأمتار، وبالتايل فهي قادرة على تفادي عدد من  فوق املاء �صوى باأربعة 

الرادارات.
واأو����ص���ح ب��وري�����ص��وف اأن ال��ط��ائ��رة ق��د ت�����ص��اع��د ع��ل��ى ت��وف��ري امل��زي��د من 
احلماية يف ال�صمال الرو�صي، قائال اإنها قد تنجز مهمات مرافقة واإنقاذ 

م�صتقبال.

مطار  يف  احل���دود  حر�س  عنا�صر  اإن  الريطانية،  ال�صلطات  قالت 
يف  تدخل  قطع  لتهريب  حماولة  اأحبطوا  لندن،  بالعا�صمة  هيرثو 
“اإيفنينغ  اإي��ران. وبح�صب ما نقلت �صحيفة  اإىل  ال�صواريخ  �صناعة 
دائريتني  حلقتني  �صبطت  اجلمارك  ف��اإن  الريطانية،  �صتاندرد” 

يجري ا�صتخدامهما عادة يف �صناعة روؤو�س ال�صواريخ.
ذات  اأنها  يفر�س  ك��ان  التي  ال�صحنة  يف  حتقيقا  بريطانيا  وفتحت 

�صلة بقطاع اإنتاج النفط يف البالد.
واأو�صحت نائبة مدير قوة حر�س احلدود الريطاين، مونيك ريت�س، 

اأن ال�صلطات قامت مب�صادرة القطع امل�صتبه فيها.
م�صنوعتان  قطعان  �صبطهما  مت  اللتني  احللقتني  اأن  واأ���ص��اف��ت 
دون حدوث  للحيلولة  الأنابيب  عادة بني  وت�صتخدمان  املطاط  من 

ت�صرب، اإل اأنه ميكن ا�صتعمالها اأي�صا يف ال�صواريخ.
ورف�صت امل�صوؤولة اأن توؤكد ما اإذا كانت عملية احلجز قد اأ�صفرت عن 
اإمداد  متنع  والدولية  الريطانية  العقوبات  اأن  وبّينت  توقيف،  اأي 

اإيران باأي مواد تدخل يف �صناعة ال�صواريخ.
يحاولون  الذين  الأ�صخا�س  يواجه  الريطاين،  القانون  ومبوجب 
نقل املواد اإىل اإيران عقوبات قا�صية ت�صمل ال�صجن ف�صال عن غرامات 
اإىل كبح الدور الإي��راين املزعزع  باهظة. وت�صعى العقوبات الدولية 
ميلي�صياتها  من  ع��دد  عر  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  لال�صتقرار 

الطائفية، التي تتدخل يف ال�صوؤون اخلارجية لعدد من الدول.

عوا�صم

لندن

وا�شنطن

مو�شكو

احلكومة اليمنية تدعو جمل�س الأمن الدويل حل�سم موقفه اإزاء الو�سع يف احلديدة

حما�س تبحث تهدئة مقابل تخفيف احل�سار عن غزة 

املتـــاعـــب املاليـــة تع�ســـف بالأمــم املتحـدة

•• هراري-اأ ف ب:

زميبابوي  يف  الرئا�صية  النتخابات  نتائج  �صامي�صا  نل�صون  املعار�صة  زعيم  رف�س 
خ�صمه  اأم���ام  هزميته  اإع���الن  بعد  منها”  التحقق  يتم  ومل  “كاذبة  انها  معترا 
على  ت��غ��ري��دة  يف  �صامي�صا  وك��ت��ب  م��ن��ان��غ��اغ��وا.  مي��ر���ص��ون  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س 
التحقق  يتم  مل  كاذبة  نتائج  ن�صرت  التي  النتخابية  اللجنة  “ف�صيحة  اأن  توير 
اإعالن فوز منانغاغوا يف النتخابات. واتهم �صامي�صا جلنة  مدينا  منها موؤ�صفة”، 
الطالع  الدميوقراطي  التغيري  حركة  حلزبه  ال�صماح  رف�صت  بانها  النتخابات 
اأن خ�صمه فاز بفارق �صئيل من  اأن تعلن ليل اخلمي�س اجلمعة  النتائج قبل  على 
الدورة الأوىل. وقال انه “على اللجنة النتخابية ن�صر نتائج �صحيحة وافقت عليها 
الأح��زاب«. وتفيد النتائج التي اأعلنتها جلنة النتخابات ليل اخلمي�س اجلمعة اأن 
امير�صون منانغاغوا فاز نت الدورة الأوىل لالنتخابات ب50،8 باملئة من الأ�صوات 
44،3 باملئة ل�صامي�صا يف القراع الذي جرى يف اأجواء من التوتر. وقتل  مقابل 
�صتة اأ�صخا�س خالل قمع تظاهرة للمعار�صة الأربعاء. و�صرح متحدث با�صم حركة 
على  الق�صية  �صيعر�س  املعار�س  احلزب  ان  �صباح اجلمعة  الدميوقراطي  التغيري 

املحاكم. 

املعار�سة يف زميبابوي ترف�س نتائج النتخابات 
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العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

     يف الدعوى رقم 2018/2615 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- نعمت اهلل حبيب راهنما جمهول حمل القامة 
وميثله:ريا�س  ي��ون�����س  ا���ص��م��اع��ي��ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/مت��ام  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ك��ب��ان  حم��م��ود  عبداملجيد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )606602.50( 
املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

     يف الدعوى رقم 2017/3893  تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- هند حممد خمتار جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�صركة امل�صرق لالوراق املالية ذ.م.م وميثله:عبا�س 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املالكي  فندي  م�صتت 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )34772( دره��م اىل 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

     يف الدعوى رقم 2018/1806 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �صده/1- �صركة امنيات بروبرتيز تن ليمتد جمهول حمل القامة 
ح�صن  عي�صى  وميثله:عبدالعزيز  اجل��ي��زاين  التنفيذ/يا�صني  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املطرو�صي  العظب  عبداهلل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2410389( درهم اىل طالب التنفيذ او 
من  ال�صادر   354/2011 رقم  التحكيم  حكم  على  بالت�صديق  املحكمة.  خزينة 
مركز دبي للتحكيم الدويل )دياك(.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

     يف الدعوى رقم 2018/708 تنفيذ �شرعي
اىل املنفذ �صده/1- زينب الدري�صي ح�صني جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/فوؤاد عمر عمر �صامل دعكيك قد اأقام عليك الدعوى 
الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  م�صلمني  نف�س  اح���وال  رق�����م:2018/742 
وعليه  ال�صتحقاق  تاريخ  من  وامل�صاريف  للر�صوم  �صامال  دره��م   )220(
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                       يف الدعوى رقم 2018/55 تنفيذ احكام املركز املايل

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ج��دي��د ال�����ص��اه��ني ل��ل��م��ق��اولت وال�����ص��ي��ان��ة العامة 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صيفت ليفت ذ.م.م قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )22805.77( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1096  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ليدن العاملية للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- الن 
�صوران�صون جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /النيل لل�صرافة - فرع 
ا�صتاأنف/ احلكم  دبي وميثله:حمد علي حممد بن �صاملني ال�صويدي قد 
بتاريخ:2018/5/16  كلي  جت���اري   2017/1248 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر 
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2018/9/12 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7106  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامه  لتجارة  انرنا�صونال  1-بيزوفا   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ديان انتوين جون برييرا برييرا جون وميثله:�صعاد حممد 
عبدالعزيز عبدالغني قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وقدرها )221043 درهم( �صاملة تذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
ال�صداد و�صمول احلكم  واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
لها  وح���ددت   MB182795300AE:ال�صكوى رق��م  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/14 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/255  عمايل كلي

املدخل/2- اخل�صم   ، املحدودة  )امريكا(  �صوفتوير  املدخل/1-تيبكو  اخل�صم  اىل 
ويليام روبرت هوجي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / و�صام ادوارد مو�صى 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صويدي  ه��زمي  ب��ن  �صامل  �صعيد  وميثله:احمد  ك�صك 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10056408.66 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام 
املوافق  الثالثاء  املعجل بال كفالة وحددت لها جل�صة يوم  بالنفاذ  و�صمول احلكم 
2018/9/25 ال�صاعة 10.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6229  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الريامي للزجاج واللومنيوم ���س.ذ.م.م 2- الريامي للمقاولت 
�س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ليجمون كومباراكارا انتوين حوهن 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل  حممد  ح�صن  وميثله:احمد 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   58988( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
لها  ال�صكوى:MB182066314EA/2018 وحددت  رقم  التام  ال�صداد  وحتى 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/14 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/208  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ����ص���ده/1- دي��ل��ي��ب ك��وم��ار لل ���ص��ان��د جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / بنك ابوظبي التجاري فرع وميثله:علي 
ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى 
الربعاء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت  جت���اري   تظلم   2018/133 رق��م 
 ch1.B.7 املوافق 2018/8/29 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/436  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�صهيل �صفقت علي - ب�صفته من ورثة املرحوم/�صفقت علي 
املدعي /�صجيل وا�صف علي بوت  ان  بوت اهلل ركه جمهول حمل القامة مبا 
�صفقت علي بوت وميثله:�صالح ح�صن حممد مبا�صري قد اأقام عليك الدعوى 
يف:2001/9/13  امل����وؤرخ  البيع  ون��ف��اذ  ب�صحة  بالق�صاء  املطالبة  ومو�صوعها 
الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم 
املوافق 2018/8/14 ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1020  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- الزخم مل�صتح�صرات التجميل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ال�صركة املتحدة لتاأجري ال�صيارات فرع من وايف للنقل ذ.م.م وميثله:�صالح 
ح�صن حممد مبا�صري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )500.864.22( وق��دره  عليها مببلغ 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
 Ch وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/9/10 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   2.E.21
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/2338  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-بيت اجلودة للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/5/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�صالح/حممود عبدالبا�صط حميد حممد بالزام املدعي عليها ان 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )33.854( دره��م وتذكرة ع��ودة اىل وطنه عينا او ما 
يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها 
ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  وامل�صاريف.  بالر�صوم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3280  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- دار الطليعة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/حمزه الطاف دار الطاف ح�صني  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2867( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1680( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/603  احوال نف�س م�شلمني
ان  الق��ام��ة مبا  ال��زه��ران جمهول حمل  عبدالقادر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ رنى ح�صني اأيوب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها مطالبة بخلع 
املدعية من املدعي عليه وانهاء عقد النكاح وف�صخه بني الزوجني مع احلكم 
املدار�س واجرة  ر�صوم  ل��الولد واج��رة م�صكن واج��رة حا�صنة وقيمة  بنفقة 
خادمة. وحددت لها جل�صة يوم  الربعاء املوافق  2018/8/8   ال�صاعة 9.30 
�س بالقاعة رقم )7( يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2426  جتاري كلي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  تامي  عليه/1-اكيوريت  املحكوم  اىل 
يف    2018/6/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/موؤ�ص�صة ليوجن التجارية بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )448.000( درهم والفائدة على هذا املبلغ بواقع %9 
�صنويا م��ن:2014/12/11 وحتى ال�صداد التام والزمتها بامل�صاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/337  مدين كلي
املدعي / ان  القامة مبا  رو�صاريو جمهول حمل  ديل  1-الينا ري  املدعي عليه /  اىل 
جمال عبدالرزاق حممد اجلرف - ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته �صاحب مركز اجلرف 
بالت�صامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  الطبي قد 
والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي ب�صخ�صه وب�صفته مالك ملركز اجلرف الطبي 
مبلغ )4.873.745( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
2018/8/12 ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/333  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-مدر�صة دبي العربية المريكية اخلا�صة جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�صدام ان�صاري بابو الدين ان�صاري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
درهم   )3.000.000( وق��دره  مبلغ  للمدعيني  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
اىل  بال�صافة  عليها  امل��دع��ي  تق�صري  ج��راء  بهما  حلقت  التي  ال���ص��رار  ع��ن  تعوي�س 
الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق 2018/8/7 ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1864  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمال علي حممد ها�صم اليا�صي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س.م.ب )م( المارات قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )45851.46( درهم والر�صوم 
وحتى  الق�صائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
ال�صداد التام و�صم ملف النزاع التجاري رقم:2678/2017.وحددت لها جل�صة يوم 
الثنني املوافق 2018/8/13 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1425  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فندق �صن اند �صكاي الرقة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�صركة غالمي وعابدي للخ�صار والفواكه ذ.م.م وميثلها مديرها/

علي بناه ح�صني علي غالمي وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)61217.84( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املوافق 2018/9/2  يوم الحد  لها جل�صة  التام.وحددت  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س   08.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2177  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الهند�صي  اخلليج  1-م�صنع   / عليه  املدعي  اىل 
باقر  حممد  وميثله:خمتار  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  �صتيل  /يونيك  املدعي  ان  مبا 
مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  غريب 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )135000( وق��دره 
التام.وحددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  بتاريخ:2017/2/28وحتى  تاريخ ال�صتحقاق 
الثالثاء املوافق 2018/9/18 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2463  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اب��واب بوليفارد لدارة املرافق واملن�صاأت ملك/مرمي عبدالعزيز 
القامة  ع��ب��داهلل ح�صني جمهول حم��ل  ف��وزي عبدالغني   -2 ال علي  ع��ب��داهلل  حممد 
اوغلى  نعيم خلف  ���س.ذ.م.م وميثلها/ابراهيم حممد  اورم��اي  املدعي /خمبز  ان  مبا 
وميثله:ابراهيم ح�صن ابراهيم املال قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
 )100.000( وق��دره  والتعوي�س مببلغ  دره��م   )170.000( وق��دره  عليهم مببلغ  املدعي 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الزامها 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم 
اأو  فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة:ch1.C.12  لذا  ال�صاعة 08.30 �س   2018/8/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1020  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نظام �صاحب نا�صري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

قد  النعيمي  الكيتوب  �صلطان  را�صد  �صلطان  وميثله:را�صد  نا�صري  رادي��ف  جمال 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صداد مبلغ )59892( يورو او ما يعادلها 
بالدرهم الماراتي وهو مبلغ )275503.2( درهم مع الفوائد القانونيه بواقع %12 
ال�صداد وال��زام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف  املبلغ حتى تاريخ  من تاريخ دفع 
ال�صاعة 8.30  واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/8/26 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/389  مدين جزئي 

)�صركة  للتاأمني  اخل��زن��ة  �صركة   -2 حميد  ه��الل  مفتاح  عليه/1-حميد  امل��دع��ي  اىل 
مرياندا  املدعي/ايوني�س  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  دب��ي  ف��رع   - عامة(  م�صاهمة 
جار�صيا نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/11  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/ايوني�س مرياندا جار�صيا بالزام املدعي عليهما بالت�صامم بان 
الف درهم( تعوي�صا عن ال�صرار اجل�صمانية والدبية  يوؤديا للمدعية مبلغ )اربعون 
التي حلقت بها وفائدة بواقع 9% من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا حتى ال�صداد والزمت 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  املدعي عليهما 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

وري ت�صايكا.. حماور املحامية واملقرب من بوتني ترامب جونيور يف فوهة الركان

عن�سران ا�سيفا اإىل امللف يف الأيام الأخرية:

حمامية رو�سية تهدد رئا�سة دونالد ترامب...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

واآل��ة حا�صبة  اأب��ل،   جهاز كمبيوتر 
م��ث��رية، ه��ذا تقريبا ك��ل م��ا يظهر 
ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ه��ا امل���ط���ل���ي. ع��ل��ى بعد 
م�������ص���اف���ة، ه���ن���اك زج����اج����ت����ان من 
اأثاث  على  يابانية  ودمية  الكحول 
على  ملفاتها  ت�صطف  منخف�س. 
ثالثة رفوف خلف كر�صي بذراعني 
اجللد  م��ن  م�صنوع  ارت��ف��اع��ه��ا،  يف 
�صركتها  مقر  م��ن  ه��ن��ا،  الأ���ص��ف��ر. 
كمارتون لال�صت�صارات، يف مو�صكو، 
خططت  موظفا،  بثالثني  القوية 
في�صيلنت�صكايا  ن��ات��ال��ي��ا  امل��ح��ام��ي��ة 
يهدد  ال�����ذي  ل��ل��ق��اء  ع���ام���ا(   42(

اليوم رئا�صة دونالد ترامب.
ُنّظم  دقيقة  م��ن ع�صرين  ل��ق��اء      
مع البن البكر للملياردير، املر�صح 
ترامب.  ب��رج  يف  حينها،  الرئا�صي 
 2016 9 يونيو  ال��زي��ارة متت يف 
دونالد  ج��ان��ب  واإىل  ال��ظ��ه��ر.  ب��ع��د 
ت���رام���ب ج���ون���ي���ور، ح�����ص��ر �صهره 
مانافورت،  وب��ول  كو�صرن،  ج��اري��د 
حينها.  النتخابية  احلملة  رئي�س 
قد  في�صيلنت�صكايا  نتاليا  وك��ان��ت 
وعدتهم مبعلومات حول متويالت 
املر�صحة املناف�صة هيالري كلينتون 

مبا يدين هذه الخرية.
    طيلة عامني، يت�صاءل املحققون: 
ه��ل ك��ان ه��ن��اك ت��واط��وؤ ب��ني فريق 
ت����رام����ب ورو�����ص����ي����ا؟ حتى  ح��م��ل��ة 
ذلك.  بتاأكيد  ي�صمح  �صيء  ل  الآن، 

اإ�صافة  مت��ت  الخ�����رية،  الأي�����ام  يف 
الأول:  امل����ل����ف:  اإىل  ع��ن�����ص��ري��ن 

املحامي  ك��وه��ني،  مل��اي��ك��ل  ت�����ص��ري��ح 
ويدعي  ت��رام��ب.  لدونالد  ال�صابق 
اأعطى  م���وك���ل���ه  اأن  الخ������ري  ه�����ذا 
ال�صوء الأخ�صر لالجتماع.     واإذا 
ك��ان ه��ذا هو احل��ال، �صيتعني على 
ح المر  الرئي�س الأمريكي اأن يو�صّ
لأنه نفى على ال��دوام اأن يكون قد 

مت اإبالغه.
   العن�صر الثاين: امللف ال�صخ�صي 
�صيء  فكل  في�صيلنت�صكايا.  لناتاليا 
تعمل  اأن���ه���ا  اإىل  الآن  ي�����ص��ري  ب����ات 

حل�����ص��اب ال��ك��رم��ل��ني. حم���اوره���ا؟ 
يوري ت�صايكا، املدعي العام للبالد، 

ب��وت��ني، يخ�صاه  م��ن  املقربني  اأح��د 
ويهابه اجلميع ملالحقته معار�صي 
اإلكرونية  ر���ص��ائ��ل  ف��ف��ي  ال��ن��ظ��ام. 
الأمريكية،  ال�����ص��ح��اف��ة  ن�����ص��رت��ه��ا 
بكل  علما  حتيطه  املحامية  كانت 
خ��ط��وات��ه��ا، رغ���م ان��ه��ا ق��ال��ت العام 
الك�صف عن عقد هذا  املا�صي، بعد 

الجتماع، “اأنا م�صتقلة«.
عالقات

يف خدمة ال�صلطات.     »م�صتقلة” 
ب���������داأت ح���ي���ات���ه���ا امل���ه���ن���ي���ة اأواخ�������ر 

مبنطقة  ال��ن��ي��اب��ة  يف  ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ات 
بزوجها  ال��ت��ق��ت  ه���ن���اك  م��و���ص��ك��و. 

العام  امل���دع���ي  ن���ائ���ب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي، 
املرتبط  م��ي��ت��و���ص��وف،  األ��ك�����ص��ن��در 

باأجهزة ال�صتخبارات.
    حت�صل كل منهما على تخ�ص�س: 
ت��ق�����ص��ي��م امل���وؤ����ص�������ص���ات واإع��������ادة بيع 
عام  لهما  غ��ارة  اأّول  �صّنا  عقاراتها. 
على  اأيديهما  و�صعا  2003 حيث 
املنتج الرئي�صي لآلت �صاحلة لبناء 
الطرقات، ثم هاجما املزارع القريبة 
ي�صتحوذان  وال��ت��ي  العا�صمة،  م��ن 
اأحد  ث��م  ف��ق��ط،  الأر����س  منها على 

مطار  يف  ال��ب�����ص��ائ��ع  �صحن  م��ب��اين 
مو�صكو يف �صريمييتيفو.    وب�صرعة، 
في�صيلنت�صكايا  ن��ات��ال��ي��ا  اأ���ص��ب��ح��ت 
دولر  مبليون  فيال  ا�صرت  ثرّية. 
متيزاً  الأحياء  اأك��رث  روبليوفكا،  يف 
جهاز  وي��ع��ّد  مو�صكو.  العا�صمة  يف 
الأمن الفيدرايل الرو�صي، من بني 
حرفائها، واأ�صبح الزوج لحقا نائًبا 

لوزير النقل يف منطقة مو�صكو.
    عام 2016، انطلقت يف الدفاع 
عن بريفيزون، �صركة قاب�صة على 
ملك اأحد اأقارب زوجها، مقرها يف 
قر�س، وتتهمها الوليات املتحدة 

بتهريب الأموال. 
  مدعومة بعالقاتها، خا�صت معركة 
يف النهاية �صد قانون ماغنيت�صكي 
اإىل  ويهدف  وا�صنطن  اقرته  الذي 
يف  امل��ت��ورط��ني  امل�����ص��وؤول��ني  معاقبة 
ال���رو����ص���ي �صريغي  امل��ح��ام��ي  وف����اة 
اأ���ص��ب��ح رمزا  م��اغ��ن��ي��ت�����ص��ك��ي ال����ذي 
لقائها  الف�صاد.    وخ��الل  ملكافحة 
طالبت  نيويورك،  يف  ترامب  بابن 
ب�����ص��ح��ب ه����ذا ال���ق���ان���ون. ل��ق��د كان 
حديثها مبهما وملتب�صا ول معنى 
ل���ه، ي��وؤك��د ت��رام��ب ج��ون��ي��ور، اأمام 
الأمريكي.  ال�صيوخ  جمل�س  جلنة 
مرة  ي���ق���ول  للوقت”،  “م�صيعة 
اأخ���رى يف و���ص��ف اج��ت��م��اع��ه.     اإذا 
تاأكد تورط دونالد ترامب، �صتندم 
واأ�صدقاءها  في�صيلنت�صكايا،  ناتاليا 
يف ال��ك��رم��ل��ني، اأي�����ص��ا ع��ل��ى ي���وم 9 

يونيو.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ك��ت��ب ال�����ص��ح��ايف ���ص��ام داغ����ر يف موقع 
اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  “اأتالنتيك”  جم��ل��ة 
ب�صار  ال�صوري  للرئي�س  موالية  ق��وات 
الأ���ص��د رف��ع��ت ام�����س اجل��م��ع��ة اأعالماً 
دوار يف  ع��ن��د  وف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  ����ص���وري���ة 
ال��ق��ن��ي��ط��رة، ال���ب���ل���دة امل���ه���دم���ة داخ���ل 
تف�صل  التي  ال�صالح  املنزوعة  املنطقة 

بني �صوريا واإ�صرائيل. 
العمليات  ه�����دف  ك�����ان   ، ي���ول���ي���و  ويف 
طرد  رو�صيا  من  املدعومة  الع�صكرية 
الثوار الرئي�صيني، ف�صاًل عن املقاتلني 
املرتبطني بداع�س من حمافظة درعا 
املجاورة للقنيطرة. ومع ا�صتعادة نظام 
�صوريا،  الأرا���ص��ي يف جنوب  الأ�صد كل 
فاإن املنطقتني اللتني ل تزالن خارج 
�صيطرة النظام هما حمافظة اإدلب يف 
�صمال غرب البالد، التي ت�صيطر عليها 
الإ�صالميني  املتمردين  من  جماعات 
ال�صرقي  وال�صمال  الركية،  والقوات 
ال���غ���ن���ي ب���ال���ن���ف���ط، ال������ذي ي���ق���ع حتت 
وحتت  ال��ك��ردي��ة  امليلي�صيات  ���ص��ي��ط��رة 

حماية وحدة من القوات الأمريكية. 
اأن ان م��الم��ح احلل  اإىل  ول��ف��ت داغ���ر 
ب��داأت تظهر فعاًل يف �صوريا على رغم 
مقاتلة  ل��ط��ائ��رة  اإ���ص��رائ��ي��ل  اإ����ص���ق���اط 
وموقفها  امل��ا���ص��ي  الأ����ص���ب���وع  ���ص��وري��ة 

الإي����راين  ال��ت��و���ص��ع  ���ص��اأن  يف  املت�صلب 
و����ص���رح   .2011 م���ن���ذ  �����ص����وري����ا  يف 
اأفيغدور  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال���دف���اع  وزي����ر 
ل��ي��رم��ان اأوائ�����ل ي��ول��ي��و اأن ب����الده ل 
ال��ع��ودة اإىل الو�صع  اأك���رث م��ن  ت��رغ��ب 
ال���راه���ن امل�����ص��ت��ق��ر ن�����ص��ب��ي��اً ال����ذي �صاد 
الإ�صرائيلية-ال�صورية  احل���دود  على 
ومل   ،2011 حتى   1974 ع��ام  م��ن 
مع  العالقة”  م���ن  “نوعاً  ي�صتبعد 
الذي  التوتر  الأ�صد. وعلى رغم  نظام 
ت�صاعد موؤخراً مع �صوريا واإيران، فاإن 
خالل  كبري  ح��د  اإىل  وقفت  اإ�صرائيل 
احلياد  على  املا�صية  القليلة  الأ�صابيع 
م��ع ا���ص��ت��ي��الء ال��ن��ظ��ام وح��ل��ف��ائ��ه على 
مدينة تلو الأخرى على طول احلدود 
و�صفت  وق��د  والأردن��ي��ة.  الإ�صرائيلية 
احلملة  للنظام،  الإع��الم��ي��ة  الدعاية 
باأنها “تنظيف املنطقة من الإرهابيني 

ال�صهيونية«.   الدولة  من  املدعومني 
ب�صار  اأن��ه من وجهة نظر  داغ��ر  وراأى 
اأكرث  التي دامت  الأ�صد، كانت احلرب 
لإن��ق��اذ حكم عائلته  اأع���وام  �صبعة  م��ن 
ال���ذي ا���ص��ت��م��ر 50 ع���ام���اً، ق��د حققت 
ن�صف  مقتل  رغ��م  على  هائاًل  جناحاً 
املاليني،  وت�����ص��ري��د  ���ص��خ�����س  م��ل��ي��ون 
اأحدثته،  ال����ذي  ال���دم���ار  ع���ن  ف�����ص��اًل 
ارتكبها نظامه.  التي  وجرائم احلرب 
وح����اول الأ����ص���د ا���ص��ت��خ��دام احل����رب يف 
زع��ي��م ل  اإىل  نف�صه  ل��ت��ح��وي��ل  ���ص��وري��ا 
فاإن  الواقع  املنطقة. ويف  غنى عنه يف 
لإعادة  عليه  ي��ع��ول��ون  ال��رو���س  رع��ات��ه 
ال�صوريني الذين فروا من احلرب، ويف 
الإ�صالميني،  املتطرفني  الق�صاء على 
والدفاع عن اإ�صرائيل كجزء من �صعي 
مو�صكو جلني ثمار كبرية من تدخلها 
الع�صكري نيابة عنه. وميكن لإ�صرائيل 
يعني  لأن���ه  ان��ت�����ص��اره  تقبل  ان  اأي�����ص��اً 
لديه  را�صخ  ق��وي  وكرجل  ال�صتقرار، 
التهديدات  �صبط  على  وا�صحة  قدرة 

الإ�صالمية عر احلدود. 
اإقناع  ت��ري��د  رو�صيا  اأن  داغ���ر  واأ���ص��اف 
ال�صيطرة  ا����ص���ت���ع���ادة  ب�����اأن  اإ����ص���رائ���ي���ل 
ال��ك��ام��ل��ة ل��ن��ظ��ام الأ����ص���د ع��ل��ى جنوب 
للعودة  فر�صة  اأف�����ص��ل  ت��وف��ر  ���ص��وري��ا، 
 ،2011 قبل  �صاد  ال��ذي  ال��ه��دوء  اإىل 
اإي�����ران ووك��الئ��ه��ا بعيدين  اإب���ق���اء  م��ع 

الوقت  ع��ن م��رت��ف��ع��ات اجل����ولن. ويف 
ال���ذي يعمل ف��ي��ه ال��رو���س ع��ل��ى اإع���ادة 
لأمن  ك�صامن  ال�صوري  النظام  و�صع 
اإ���ص��رائ��ي��ل، وحت��ت��ف��ل و���ص��ائ��ل الإع���الم 
النهائية  بالأعمال  الر�صمية  ال�صورية 
�صد  عاملية”  “موؤامرة  ���ص��م��وه  مل���ا 
�صوريا، ل يزال ب�صار الأ�صد قلقاً: اإذ اإن 
واإيران،  بقاءه كان بف�صل دعم رو�صيا 
وح�صابات  اأجندات  لهما  دولتان  وهما 
ال�����ص��وري��ة. ويقول  ت��ت��ج��اوز احل�����دود 
املحلل يف معهد فليت�صر ندمي �صحاده: 
مبا�صرة  يتفاو�صون  الرو�س  كان  “اإذا 
يحتاجون  فلماذا  الإ�صرائيليني،  م��ع 
اأن���ه يف ك��ل ليلة  اأن���ا متاأكد م��ن  اإل��ي��ه؟ 
ال��ف��را���س، يجري  اإىل  الأ����ص���د  ي��ذه��ب 
املثري  وتاريخه  فائدته  ملدى  ح�صابات 
للقلق، وي�صاوره هاج�س متى �صي�صبح 

ذلك عبئاً«. 
نهاية  يف  اأن�����ه  اإىل  ال���ك���ات���ب  وخ��ل�����س 
الدرو�س  الأ���ص��د  ب�صار  طبق  امل��ط��اف، 
الرئي�صية امل�صتخل�صة من عهد والده 
حافظ الأ�صد: “يجب األ يكون النا�س 
ق��ادري��ن على تخيل ع��امل م��ن دونك. 
قد  تكون  يفعلونها،  التي  اللحظة  يف 
لكن حتى حافظ الأ�صد مل  انتهيت”. 
الذي  الثمن  اأن يتخيل  ي�صتطيع  يكن 
�صيتحمله من اأجل اإدراك هذا الدر�س 

ب�صكل كامل. 

•• بريوت-اأ ف ب:

ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  اتهمت 
الكردية  ال�صعب  حماية  وح���دات  ام�����س 
فتيات  بينهم  اطفال  بتجنيد  �صوريا  يف 
من خميمات النازحني، من اأجل القتال 
انتهاك  باأنه  ذل��ك  وا�صفة  �صفوفها،  يف 

للقانون الدويل.
ال�صعب  ح���م���اي���ة  وح��������دات  وت�����ص��ي��ط��ر 
الكردية التي تتلقى دعماً من التحالف 
مناطق  على  وا�صنطن  ب��ق��ي��ادة  ال���دويل 
�صوريا.  �صرق  و�صمال  �صمال  يف  وا�صعة 
دولية  ومنظمات  املتحدة  الأمم  وكانت 
اأط��ف��ال يف  اتهمت ه��ذه ال��ق��وات بتجنيد 
هذه  بوقف  للتعهد  دفعها  ما  �صفوفها، 

املمار�صة.
وق��ال��ت ال��ق��ائ��م��ة ب��اأع��م��ال م��دي��رة ق�صم 
الطوارئ يف املنظمة بريانكا موتابارثي 
يف تقرير ن�صر اجلمعة “ل تزال وحدات 
بالتوقف  تعهداتها  رغم  ال�صعب  حماية 
الأط��ف��ال، جتند  ا�صتخدام اجل��ن��ود  ع��ن 
الأطفال للتدريب الع�صكري يف الأرا�صي 

التي ت�صيطر عليها«.
فظاعة  الأم���������ر  “يزداد  واأ������ص�����اف�����ت 
��د الأط���ف���ال م��ن العائالت  ُي��ج��نَّ ع��ن��دم��ا 
اأو  اأه���ال���ي���ه���م  ع���ل���م  دون  امل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ة 

اإخبارهم مبكانهم«.
من  ف�������وري  ت���ع���ل���ي���ق  اأي  ي���ت���وف���ر  ومل 
الوحدات الكردية رداً على �صوؤال لوكالة 

فران�س بر�س.
ال�15  �صن  دون  الأط��ف��ال  جتنيد  وُيعد 
القانون  ي��ح��ظ��ر  ك��م��ا  ح�����رب.  ج���رمي���ة 
غري  امل�صلحة  اجل��م��اع��ات  على  ال���دويل 

احلكومية جتنيد اأي �صخ�س دون ال�18 
عاماً.

ون���ق���ل���ت امل��ن��ظ��م��ة ع����ن ت���ق���ري���ر ل����الأمم 
ال��ك��ردي��ة جندت  ال���وح���دات  اأن  امل��ت��ح��دة 
224 طفاًل العام املا�صي بزيادة خم�صة 
اأ�صعاف عن 2016. وخا�صت الوحدات 
معارك   ،2017 ال���ع���ام  يف  ال���ك���ردي���ة 
تنظيم  �صد  ع��دة  جبهات  على  متتالية 
التحالف  من  بدعم  الإ�صالمية  الدولة 

الدويل.
الإلزامية  اخل��دم��ة  ال��وح��دات  وتفر�س 
يف مناطق �صيطرتها بدءاً من عمر 18 

عاماً.
ووت�س  رايت�س  هيومن  تقرير  وا�صتند 
اىل م��ق��اب��الت م��ع ث��م��اين ع��ائ��الت من 
�صمال  ل��ل��ن��ازح��ني يف  ث��الث��ة خم��ي��م��ات 

�صرق �صوريا، اأفادت جميعها اأن الوحدات 
اإىل  الن�����ص��م��ام  ع��ل��ى  الأط���ف���ال  �صجعت 

�صفوفها.
13 عاماً  ت��ب��ل��غ  ط��ف��ل��ة  وال�����دة  وق���ال���ت 
باأنهم  ابنتي  اأخ��روا  لذا  “نحن فقراء، 
ورغم  واملالب�س”.  امل��ال  لها  �صيقدمون 
بر�صاها  ابنتها  ان�صمت  الوالدة،  رف�س 
منذ  خمتفية  ت���زال  ول  ال���وح���دات  اإىل 

�صهر.
تاأكيدها  العائالت  عن  املنظمة  ونقلت 
اأن  اإل  طواعية”،  “ُجندوا  الأطفال  اأن 
الوحدات رف�صت الك�صف عن مكانهم اأو 

ال�صماح بالت�صال بهم.
وقالت والدة فتاة نازحة تبلغ من العمر 
16 عاماً اإنها “تلقت مبلغ 300 دولر 
اأمريكي �صهرياً بناء على جتنيد ابنتها، 

معها  التوا�صل  م��ن  تتمكن  مل  ولكنها 
ملدة �صتة اأ�صهر«.

ووت�س  رايت�س  الباحثة يف هيون  وقالت 
جتنيد  اإن  ب��ر���س  لفران�س  ك��ي��ايل  ���ص��ارة 
ه������وؤلء الأط����ف����ال ت�����ص��ب��ب ق��ل��ق��ا كبريا 
ل��دى الأه����ايل ال���ذي “ل ي��ع��رف��ون اأين 
اأحياء،  اأم  اأمواتاً  كانوا  اذا  ما  اأطفالهم، 
جبهات  اإىل  اإر�صالهم  ج��رى  ك��ان  اإن  اأو 

القتال«.
وتخ�صى بع�س العائالت من التداعيات 
الجتماعية لختفاء بناتهم يف جمتمع 
حم��اف��ظ، وف��ق ك��ي��ايل ال��ت��ي ت�صيف اأن 
قيود  ت�صري  وق��ت  يف  ي��اأت��ي  كله  “ذلك 
الذين  النازحني”  مت�صددة على حركة 
اإىل حني  ع��ال��ق��ني  اأن��ف�����ص��ه��م  ي���ج���دون 

املوافقة على التجنيد.

الرئي�س الفرن�سي يفقد بع�سا من هالته الدولية بعد ق�سية بينال  
•• باري�س-اأ ف ب:

بعدما اأثار انتخابه حما�صة يف اخلارج، يعاين الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون 
حتقيقه  وع��دم  النمو  وتباطوؤ  بينال  ال�صابق  الأمني  امل�صوؤول  ق�صية  تبعات  من 
بع�س  اأث��ار  ما  داخليا،  �صعبيته  وت��راج��ع  ال��دويل  ال�صعيد  ك��رى على  اإجن���ازات 
اخليبة حياله، رغم اأن املراقبني الدوليني يتوقعون ا�صتمرار دفعه الإ�صالحي. 
وراأى ا�صتاذ التوا�صل ال�صيا�صي يف اجلامعة احلرة البلجيكية يف بروك�صل نيكول 
بيغرت اأن “هناك خيبة يف اأوروبا، ول �صيما يف اأملانيا” رغم اأن الرهانات عليه كانت 
كبرية على حد قوله. واأو�صح اأن ماكرون “كان ينعم مبا ي�صبه حالة �صماح دولية، 
اإميانويل  بلغت ذروتها مع فوز فرن�صا يف دورة كاأ�س العامل لكرة القدم و�صورة 
ماكرون جذل«. كانت ممار�صة ال�صلطة ل� 15 �صهرا كافية لتبهت �صورة ماكرون 
بعدما كان جنم ال�صحافة الدولية التي اأثنت على �صبابه واندفاعه وعزمه على 

اإ�صالح فرن�صا، البلد الذي تنعته غالبا باجلمود. وكتبت �صحيفة “فرانكفورتر 
عر�صه  اأعلى  من  “يهوي  ماكرون  اأن  الأملانية  املحافظة  ت�صايتونغ”  األغيمايني 
فيما كتبت وكالة  ليعود اإىل �صفوف ال�صيا�صيني العاديني املعر�صني لالأخطاء”، 
يف  “بلومرغ” الأمريكية “ثغرة برجمية للن�صخة الثانية من امللك ال�صم�س”، 
اإ�صارة اإىل ت�صبيه ماكرون بامللك لوي�س الرابع ع�صر املعروف بهذا اللقب. واأو�صح 
باري�س  يف  بو”  “�صيان�س  ال�صيا�صية  العلوم  اأي�صا يف معهد  يدر�س  الذي  بيغرت 
ب�صرب  املتهم  بينال  األك�صندر  ال�صابق  معاونه  ف�صيحة  تندلع  مل  لو  حتى  اأن��ه 
اأوروبا  لإعطاء  عليه  كثريا  تعول  كانت  الأوروبية  “املوؤ�ص�صات  فاإن  متظاهرين، 
دفعا جديدا. لكننا الآن نرى الوقع املحدود لإ�صالحاته على النمو القت�صادي، 
اأو ل�صيا�صته الدولية على الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأو الرئي�س الرو�صي 
فالدميري بوتني«. وبعدما ت�صارع النمو القت�صادي لفرة، ي�صهد الآن تباطوؤا 
النمو.  %2 من  ن�صبة  بت�صجيل  املمكن حتقيق هدف احلكومة  يكون من  ولن 

اأعلى من املتو�صط الأوروبي  اأما البطالة، فعاودت الرتفاع من جديد ول تزال 
ينجح ماكرون يف فر�س  ال��دويل، مل  ال�صعيد  على   .)8،3% )%9،2 مقابل 
من  يتمكن  مل  اأن��ه  كما  ال��ي��ورو،  مبنطقة  خا�صة  ميزانية  با�صتحداث  م�صروعه 
دول  جمموعة  اأن  كما  اإي���ران.  اأو  املناخ  ب�صاأن  موقفه  تبديل  على  ترامب  حمل 
الأمن  اإح���الل  على  وتعمل  فرن�صا  م��ن  دفعها  ت�صتمد  ال��ت��ي  اخلم�س  ال�صاحل 
ال�صالم،  لتحقيق  باري�س  ت�صعى  ليبيا،  ويف  فعلية.  جناحات  حتقق  ل  والتنمية، 
الفرن�صي �صعوبة يف  الرئي�س  �صوريا، فيجد  اأم��ا يف  �صاقة.  تبقى  املهمة  اأن  غري 
اإيجاد م�صاحة دبلوما�صية له. على ال�صعيد الداخلي الفرن�صي، تباطاأ الدفع بعد 
حتقيق عدة اإ�صالحات ب�صورة �صريعة، اإذ �صلت اأ�صابيع من ال�صجال ب�صاأن ق�صية 
د�صتوري هام، بعدما جنح  اإرج��اء تعديل  اإىل  واأدت  الرملان،  املناق�صات يف  بينال 
الرئي�س يف تخطي عقبات اأكر بكثري، ول �صيما اإ�صراب مطول ملوظفي ال�صكك 

احلديد، من اأجل فر�س “التحول” الذي يريده للبالد.

- امللف ال�سخ�سي 
لناتاليا ي�سري 
اإىل اأنها تعمل 

حل�ســـــــاب 
الكرمليــــــــــــن

- يعّد 
جهاز الأمن 
الفيدرايل 

الرو�سي من بني 
حلفائها

- اإذا تاأكد تورط 
ترامب، �ستندم 

ناتاليا واأ�سدقاء 
الكرملني اأي�سا 

على لقاء 9 يونيو

�صهر الرئي�س طرف يف اللعبة هذه ال�صيدة تهدد عر�س ترامب

طبق الدرو�ش الرئي�سية امل�ستخل�سة من عهد والده 

الأ�سد قلق.. اأي هاج�س ي�ساوره كل ليلة؟
اتهام الوحدات الكردية بتجنيد اطفال نازحني يف �سوريا 
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هل تراجع اقت�ساد اأفغان�ستان عن حافة النهيار؟
•• كابول-وكاالت:

ت�صعى اأفغان�صتان للتعايف من دمار �صببته حرب و�صيا�صات متقلبة. وقبل 
اأربع �صنوات وح�صب، كان اقت�صاد البالد على �صفا النهيار عندما ارتفعت 
قوات  مع  الأمريكيني  اجلنود  من  اآلف  رحيل  عقب  البطالة  معدلت 

اأجنبية وفرت، فعلياً، اقت�صاداً موازياً يف البالد.
اأفغان�صتان �صيا�صة مالية فاعلة، وفق ما  الوقت، مل يكن لدى  ويف ذلك 
كتبه، يف جملة "نا�صونال اإنر�صت"، جاويد اأحمد، زميل بارز غري مقيم 
لدى معهد "وي�صت بوينت" حول احلرب املعا�صرة، وهو اأي�صاً زميل لدى 

جمل�س الأطل�صي.
الإدارة،  و���ص��وء  الف�صاد  ا�صت�صرى  ال��ف��رة،  تلك  يف  اإن���ه  ال��ك��ات��ب  وي��ق��ول 
على  معظمها  واأنفق  منظمة،  ول  متوازنة  غري  العامة  امليزانية  وكانت 

م�صاريع عمالقة قليلة اجلدوى. وت�صرر من نق�س امليزانية والتقلبات 
القت�صادية الفقراء والعاطلون عن العمل، وهم ي�صكلون غالبية ال�صكان 

الأفغان.
الأفغانية  احلكومة  اتخذت  املقلق،  امل�صار  ذل��ك  اجت��اه  عك�س  اأج��ل  وم��ن 
�صل�صلة من الإج��راءات لإعادة حتريك القت�صاد املتعرث، ولتوفري حالة 
ا�صتقرار اقت�صادي كلي. و�صملت تلك الإجراءات و�صع ميزانية مدرو�صة، 
الأموال  اإدارة  لتح�صني  قا�صية  تعديالت  واإج��راء  العام  الإنفاق  وخف�س 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  وال�����ص��راك��ات  ال��ع��ام��ة، ودع���م ج��ه��ود اخل�صخ�صة 
التجارية  ال�صراكات  وتو�صيع  ال�صرائب،  من  مزيد  وفر�س  واخل��ا���س، 
الإ�صالحات  تلك  و�صكلت  الإقليمي.  الربط  تعزيز  عر  والقت�صادية 
ال�صاملة، وامل�صتمرة، جزءاً من اأجندة الرئي�س غاين الطموحة بالعتماد 

على الذات، والتي رعتها وزارة املال الأفغانية.

ق�صرية  ع��ائ��دات  الإ�صالحية  اخلطة  تلك  وف��رت  امل��ق��ال،  كاتب  وح�صب 
ال��ن��اجت القومي  الأج����ل م��ث��رية ل��الإع��ج��اب. ورغ���م ت��وق��ع��ات كئيبة، من��ا 
اإىل %2،5 بحلول   2014 ع��ام  م��ن %1،3 يف  ث��اب��ت  الأف��غ��اين مب��ع��دل 
م�صتوى  جمع  ع��ر  عائداتها  من��و  على  احلكومة  وحافظت   .2018
اأهدافاً و�صعها �صندوق  قيا�صي من العائدات منذ عام 2015، متجاوزة 

النقد الدويل بهوام�س كبرية.
وكما يلفت كاتب املقال، طبقت احلكومة الأفغانية اإ�صالحات يف النظام 
اإ�صالحي  اجلمركي الأفغاين، ال�صيئ ال�صمعة ب�صبب ف�صاده، وحل نظام 
اأكرث من  اإقالة  الزمن. كما �صملت تلك الإ�صالحات  اآخر جتاوزه  مكان 
ن�صف م�صوؤويل اإدارة اجلمارك، من �صمنهم نائب الوزير، ومدراء وجباة 

عائدات حكومية، وحل مكانهم تقنيون من ال�صباب الأفغان. 
الأفغانية  احلكومة  ربطت  كيف  املقال  كاتب  يذكر  �صبق،  ملا  وبالإ�صافة 

العام  القطاعني  بني  التعاون  لزيادة  ق��اد  ما  وطنية  باأولويات  امليزانية 
�صارمة  مالية  لإدارة  خم�صية  خطة  احلكومة  و�صعت  كما  واخل��ا���س. 
على  ال��رن��ام��ج  وي��رك��ز  املايل".  الأداء  ت��ط��وي��ر  "خطة  ا���ص��م  اأع��ط��ت��ه��ا 
اإ�صالحات كبرية، من �صمنها و�صع �صياغة وا�صحة لالأولويات الوطنية، 
ومتويل امليزانية وال�صتثمارات يف عمليات من �صاأنها الق�صاء على الف�صاد 

وت�صحني الكفاءة والأداء العام.
من جهة اأخرى، و�صعت احلكومة الأفغانية خطة وطنية طموحة تهدف 
ال�صترياد  على  اأ�صا�صاً  يعتمد  اقت�صاد  من  الأفغاين  القت�صاد  لتحويل 
على  الركيز  كابول  ب��داأت  هدفها،  ولتحقيق  وم�صدر.  منتج  اآخ��ر  اإىل 
تو�صيع الإنتاج الزراعي عر متويل م�صاريع لر�صيد ا�صتخدام املياه يف 
ري املحا�صيل وبناء خزانات جلمع مياه الأمطار، وال�صتفادة من تقنيات 

زراعية حديثة.

»ويتيك�س 2018« و »دبي للطاقة ال�سم�سية 2018« ي�ستعر�سان اأبرز حلول ال�ستدامة والطاقة املتجددة والنظيفة بني 23 و25 اأكتوبر 2018
•• دبي-الفجر:

20 من  ال�����  ال������دورة  ت�����ص��ت��ع��ر���س   
والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س 
2018(، الذي  والبيئة )ويتيك�س 
تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي يف 
اأكتوبر   25 اإىل   23 م��ن  ال��ف��رة 
�صاحب  ب���ت���وج���ي���ه���ات   ،2018
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�صيخ  ���ص��م��و  رع���اي���ة  وحت����ت  اهلل، 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حمدان 
حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة 
اأحدث احللول  كهرباء ومياه دبي، 
امل���ب���ت���ك���رة يف جم���ال  وال���ت���ق���ن���ي���ات 

الطاقة املتجددة والنظيفة. 
وي��ت��زام��ن امل��ع��ر���س الأ���ص��خ��م من 
الن�صخة  م����ع  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه 
للطاقة  دب��ي  »معر�س  من  الثالثة 
ال�صوء  ي�صلط  ال���ذي  ال�صم�صية«، 
ع��ل��ى اأح����دث الب���ت���ك���ارات يف قطاع 
ال��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة، وي����رز اأكر 
امل�����ص��روع��ات يف ه���ذا ال��ق��ط��اع على 
م�صتوى املنطقة من خالل توفري 
لبناء  وم���ت���م���ي���زة  ف����ري����دة  م��ن�����ص��ة 
القطاعات  جميع  م��ع  ال�����ص��راك��ات 
�صبيل  يف  واخل���ا����ص���ة  احل��ك��وم��ي��ة 

تطوير حلول مبتكرة. 
وي�����ص��ل��ط احل����دث����ان ال�������ص���وء على 

اأطلقتها  التي  مبادرة »�صم�س دبي« 
هيئة كهرباء ومياه دبي دعماً ملبادرة 
ال��ذك��ي��ة، جل��ع��ل دب���ي املدينة  دب���ي 
الأذك�����ى والأ���ص��ع��د ع��امل��ي��اً، وتهدف 
على  امل��ب��اين  اأ���ص��ح��اب  ت�صجيع  اإىل 
ت��رك��ي��ب األ�����واح ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة فوق 
الكهرباء،  واإن���ت���اج  امل��ب��اين  اأ���ص��ط��ح 
مبا  ال��ه��ي��ئ��ة،  ب�صبكة  رب��ط��ه��ا  ليتم 
الع���ت���م���اد على  زي�������ادة  ي�����ص��ه��م يف 
الطاقة النظيفة، وزيادة ح�صتها يف 
مزيج الطاقة، واإ�صراك اجلمهور يف 
جهود تعزيز ال�صتدامة واحلد من 

الب�صمة الكربونية لالإمارة.
����ص���ع���ي���د حممد  ������ص�����ع�����ادة  وق����������ال 
الرئي�س  املنتدب  الع�صو  ال��ط��اي��ر، 
ك��ه��رب��اء ومياه  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ويتيك�س  م���ع���ر����س  مي���ث���ل  دب�������ي: 
من  ال��ث��ال��ث��ة  وال��������دورة   2018

اآل مكتوم،  ال�صيخ حممد بن را�صد 
يتم  دره������م  ك����ل  »اإن  اهلل:  رع������اه 
ا�صتثماره يف تنمية م�صادر الطاقة 
النظيفة هو درهم ي�صتثمر يف نف�س 
لالأجيال  ال��ب��ي��ئ��ة  ال��وق��ت حل��م��اي��ة 
ال��ق��ادم��ة«. واأ���ص��اف ال��ط��اي��ر: تعد 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ط���اق���ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة من 
م�صادر الطاقة املف�صلة يف منطقة 
ال�صرق الأو�صط، ب�صبب ما تنعم به 
ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م��ن م��وق��ع جغرايف 
مميز حول احلزام ال�صم�صي، الذي 
الأ�صعة  م��ن  وف��رية  كمية  ي�صتقبل 
الهيئة  حت��ر���س  ول���ذا  ال�صم�صية. 
يف  والتطوير  البحث  ت�صجيع  على 

ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي  م��ع��ر���س 
اآخر  ل���ص��ت��ع��را���س  م��ث��ال��ي��ة  من�صة 
يف  والتقنيات  واحل��ل��ول  التطورات 
جمال الطاقة املتجددة والنظيفة. 
جهود  �صمن  دب��ي«  »�صم�س  وت��اأت��ي 
م�صتدام  من���وذج  لتاأ�صي�س  الهيئة 
نظيفة  م�صادر  من  الطاقة  لإنتاج 
دبي  الق��ت�����ص��ادي يف  للنمو  وداع���م 
ومواردها،  بالبيئة  الإ���ص��رار  دون 
ان�����ص��ج��ام��اً م���ع م��ئ��وي��ة الإم�������ارات 
املبادرة  مل�صارات  وحتقيقاً   ،2071
الوطنية طويلة املدى التي اأطلقها 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ���ص��ي��دي 
نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 

رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، لبناء 
الإمارات  دول��ة  يف  اأخ�صر  اقت�صاد 
اأخ�صر  »اق���ت�������ص���اد  ����ص���ع���ار  حت����ت 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  م�����ص��ت��دام��ة«؛  لتنمية 
دبي  ا�صراتيجية  اأه���داف  حتقيق 
جلعل   ،2050 النظيفة  للطاقة 
دبي مركزاً عاملياً للطاقة النظيفة 
ن�صبة  وزي��ادة  الأخ�صر،  والقت�صاد 
الطاقة النظيفة يف دبي لت�صل اإىل 
2050. ونحن يف  %75 بحلول 
الطاقة  جم��ال  يف  ن�صتثمر  الهيئة 
م�صتنريين  وال��ن��ظ��ي��ف��ة،  امل��ت��ج��ددة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ���ص��ي��دي  مب��ق��ول��ة 

ف���وق اأ���ص��ط��ح امل���ب���اين، ال��ت��ي و�صل 
بقدرة  مبنى   1141 اإىل  ع��دده��ا 
ميجاوات،   49.5 بلغت  اإنتاجية 
ال��رق��م يف  ت��وق��ع��ات مب�صاعفة  م��ع 
امل�صتقبل و�صول اإىل جميع مباين 

الإمارة بحلول 2030. 
»حا�صبة  خدمة  اأن  بالذكر  جدير 
توفرها  التي  للطاقة«  دبي  �صم�س 
الإلكروين،  موقعها  عر  الهيئة 
ت�صاعد املتعاملني يف اتخاذ قرارهم 
فوق  ال�صم�صية  الأل�����واح  ب��رك��ي��ب 
اأ�صطح املباين، عر توفري مقارنات 
بكل  اإ�صافية  ومعلومات  تف�صيلية 
اأدوات  وبا�صتخدام  وي�صر  �صهولة 

لتعزيز  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  جم��ال 
اأم���ن ال��ط��اق��ة وا���ص��ت��دام��ت��ه��ا؛ فهي 
اأح���د اأه���م اأ���ص��ك��ال ال��ط��اق��ة الآمنة 
اأنها ل ت�صبب  وغري املحدودة، كما 
يجعلها  ما  كربونية،  انبعاثات  اأي 
وتقلل  للبيئة.  و���ص��دي��ق��ة  �صحية 
هذه الطاقة اعتمادنا على م�صادر 
املتجددة  غ��ري  التقليدية  الطاقة 
بالبيئة  الإ����ص���رار  يف  تت�صب  ال��ت��ي 

واملوارد الطبيعية.
املوؤ�ص�صات  ج��ه��ود  ال��ط��اي��ر  وث��م��ن 
ب�����ادروا بتطبيق  ال��ذي��ن  والأف������راد 
م���ب���ادرة »���ص��م�����س دب����ي« م���ن خالل 
الكهرو�صوئية  الأل�������واح  ت��رك��ي��ب 

للمتعاملني  ومي����ك����ن  م���ب���ت���ك���رة. 
خدمة  اإىل  الو�صول  يف  الراغبني 
»حا�صبة �صم�س دبي للطاقة« زيارة 
كهرباء  لهيئة  الإل��ك��روين  امل��وق��ع 
www.dewa. دب�����ي  وم����ي����اه 

 ،gov .ae/shamscalc
الهيئة  م�����ب�����ادرات  ق���ائ���م���ة  ���ص��م��ن 
جميع  الهيئة  ت��وف��ر  كما  ال��ذك��ي��ة. 
الالزمة  وال�������ص���روط  امل���ع���ل���وم���ات 
على  ال�صم�صية  الأل�����واح  ل��رك��ي��ب 
اأ�صطح الأبنية، بالإ�صافة اإىل اأ�صماء 
املقاولني وال�صت�صاريني املعتمدين 
الكهرو�صوئية  الأن��ظ��م��ة  لركيب 

عر موقعها الإلكروين.

الإمارات تبحث التعاون 
القت�سادي مع املك�سيك

•• مك�صيكو �صيتي- وام:

املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  الدولة  �صفري  املنهايل  ح��امت  اأحمد  �صعادة  اجتمع 
ال�صناعة  ديا�س رئي�س احتاد غرف  املك�صيكية مع فران�صي�صكو �صريفانت�س 
يف املك�صيك CONCAMIN والتي ت�صكل نافدة مبا�صرة للولوج اإىل 

القطاعات ال�صناعية املختلفة يف املك�صيك.
للقطاع  القت�صادي  والتكامل  التعاون  �صبل  الجتماع بحث  وجرى خالل 
اخلا�س يف دولة الإمارات واملك�صيك وفتح اآفاق جديدة من التعاون تتجاوب 

وتن�صجم مع تطور العالقات الثنائية بني البلدين.
ح�صر الجتماع كل من لوي�س �صريفريا املدير العام لحتاد غرف ال�صناعة 
يف املك�صيك واأوكتافيو كارفاخال رئي�س جلنة العمل والرعاية الجتماعية 

." CONCAMIN " يف

يونيبك ال�سينية تعلق واردات نفط اأمريكية 
•• بكني-رويرتز:

جتارة  ذراع  ال�صينية،  يونيبك  اإن  اجلمعة  ام�س  مطلعة  م�صادر   3 قالت 
النفط التابعة ل�صركة النفط احلكومية العمالقة �صينوبك، علقت واردات 
ن���زاع جت���اري مت�صاعد بني  امل��ت��ح��دة ب�صبب  ال���ولي���ات  ال��ن��ف��ط اخل���ام م��ن 

وا�صنطن وبكني.
وطلبت امل�صادر عدم ن�صر اأ�صمائها لأنها غري خمولة باحلديث اإىل و�صائل 
اأحد  لكن  املوؤقت،  التوقف  �صي�صتمر  اإىل متى  الوا�صح  الإع��الم، ومن غري 
امل�صادر قال اإن يونيبك لي�س لديها اأي حجوزات جديدة للخام الأمريكي 

حتى اأكتوبر املقبل على الأقل.
واأك��ر م�صر  نفط  تكرير  �صركة  اأك��ر  وهما  و�صينوبك،  يونيبك  ترد  ومل 
النفط  م�صرو  واأب��ط��اأ  للتعليق،  طلبات  على  اآ���ص��ي��ا،  يف  الأم��ري��ك��ي  للنفط 
ال�صينيون بالفعل م�صرياتهم من اخلام الأمريكي لتجنب ر�صوم جمركية 
اأكر  ن��زاع جت��اري بني  ال���واردات يف ظل ت�صاعد  تهدد بكني بفر�صها على 

اقت�صادين يف العامل.
وو���ص��ع��ت ب��ك��ني منتجات ال��ط��اق��ة الأم��ري��ك��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك ال��ن��ف��ط اخلام 
واملنتجات املكررة، على قوائم �صلع �صتفر�س عليها �صريبة واردات ن�صبتها 
%25 رداً على حتركات مماثلة من وا�صنطن، ومل تف�صح بكني عن موعد 

فر�س تلك الر�صوم.
املتاجرة  اإنها تتوقع  العام احلايل  �صابق من  وكانت يونيبك قالت يف وقت 
فيما ي�صل اإىل 300 األف برميل يومياً بحلول نهاية العام مبا يزيد بنحو 

املا�صي. العام  يف  الأمريكي  اخلام  من  جتارتها  حجم  عن  اأمثال   3

رو�سيا ت�سمح بدخول اآلف العمال الكوريني ال�سماليني 
•• مو�صكو-رويرتز:

�صريت  وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك�������رت 
لآلف  ت�صمح  رو���ص��ي��ا  اأن  ج��ورن��ال 
العمال اجلدد من كوريا ال�صمالية 
وت�����ص��در ت�صاريح  ال��ب��الد  ب��دخ��ول 
انتهاكا  ميثل  فيما  ج��دي��دة  عمل 

حمتمال لعقوبات الأمم املتحدة.
وذك���������رت ال�������ص���ح���ي���ف���ة ن���ق���ال عن 
الرو�صية  الداخلية  وزارة  �صجالت 
عامل  اآلف  ع�����ص��رة  م��ن  اأك����رث  اأن 
�صجلوا  ج����دي����د  ����ص���م���ايل  ك�������وري 
�صبتمر  منذ  رو�صيا  يف  اأ�صماءهم 

اأيلول.
م�صوؤولني  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت 
اخلطوة  اإن  ق��ول��ه��م  اأم���ري���ك���ي���ني 
عقوبات  ت��ن��ت��ه��ك  رمب����ا  ال��رو���ص��ي��ة 
لوقف  ال���رام���ي���ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 

م��ع��ن��ا ول��ي�����س ال��ع��م��ل ���ص��دن��ا فيما 
ي��ت�����ص��ل ب��ه��ذا ال��ت��ه��دي��د امل��ل��ح لكل 

الدول".
واأ�صاف "يقدر اأن العمال الكوريني 
 150 ال�صماليني ير�صلون ما بني 
اإىل  �صنويا  دولر  م��ل��ي��ون  و300 
لتتحرك  الوقت  حان  بيوجنياجن. 
رو�صيا. يجب اأن تطبق مو�صكو كل 
عقوبات الأمم املتحدة التي وافقت 

عليها فورا وبالكامل".
جمموعة  من  ج��زء  العمالة  ومنع 
اإىل وقف  ت��ه��دف  اأو����ص���ع  ع��ق��وب��ات 
كيم  لنظام  مهمة  اإي����رادات  ت��دف��ق 
ال�صحيفة  وق���ال���ت  اأون.  ج����وجن 
يجنيها  ال��ت��ي  الأم����وال  معظم  اإن 
مواطنو كوريا ال�صمالية يف اخلارج 
خزائن  يف  امل����ط����اف  ب���ه���ا  ي��ن��ت��ه��ي 

احلكومة.

تدفق الأموال على كوريا ال�صمالية 
وال�صغط على بيوجنياجن للتخلي 

عن اأ�صلحتها النووية.
وقالت ال�صحيفة اإن �صجالت وزارة 
العمل التي ح�صلت عليها اأظهرت 
اأن 700 ت�صريح عمل جديد على 
�صماليني  لكوريني  ���ص��درت  الأق���ل 

يف رو�صيا هذا العام.
ومل ترد وزارة اخلارجية الرو�صية 
�صاعات  للتعليق خارج  على طلبات 

العمل الر�صمية.
وزارة  ب����ا�����ص����م  م����ت����ح����دث  وق���������ال 
لرويرز  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
رو�صيا  اأن  مت��ام��ا  ال��وا���ص��ح  "من 
تقول  رو�صيا  املزيد.  لفعل  بحاجة 
اإن��ه��ا ت��ري��د حت�صني ال��ع��الق��ات مع 
اإذن على مو�صكو  الوليات املتحدة 
التعاون  خ��الل  ذل��ك من  تثبت  اأن 

الدولر يرتفع جمددا 
بفعل خماوف حرب جتارية  

•• لندن-رويرتز:

من  م�صتفيدا  اجلمعة  ام�س  التوايل  على  الرابع  للجل�صة  ال��دولر  ارتفع 
والوليات  ال�صني  ب��ني  التجاري  ال��ن��زاع  ت�صاعد  ع��ن  الناجم  ال���ص��ط��راب 
الوظائف  تقرير  ل�صدور  امل�صتثمرون  فيه  ي�صتعد  الذي  الوقت  املتحدة يف 

الأمريكية املقرر يف وقت لحق اليوم.
وقالت ال�صني اإنها �صرد اإذا م�صى الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قدما 
200 مليار  بقيمة  واردات �صينية  ر�صوم جمركية على  بزيادة  يف تهديده 

باملئة. ع�صرة  من  باملئة  دولر اإىل 25 
اإىل  النمو  الر�صوم على  لتلك  �صيكون  ال��ذي  الأث��ر  ب�صاأن  املخاوف  وامتدت 

الأ�صواق الآ�صيوية والأوروبية اأم�س، مع انخفا�س اأ�صواق الأ�صهم.
وتراجع اليورو اليوم لأدنى م�صتوى يف خم�صة اأ�صابيع عند 1.1577 دولر 

مع ارتفاع العملة الأمريكية.
اإىل  باملئة   0.4 اخلارجية  الأ���ص��واق  يف  جم��ددا  ال�صيني  اليوان  وانخف�س 
 .2017 اأي���ار  مايو  منذ  م�صتوياته  اأدن���ى  وه��و  ل��ل��دولر  ي��وان   6.9064
امل�صتمر  التجاري  النزاع  اأن  من  خماوف  جراء  ل�صغوط  اليوان  ويتعر�س 

منذ اأ�صهر �صيلحق ال�صرر بالقت�صاد.
وارتفع موؤ�صر الدولر، الذي يقي�س اأداء العملة الأمريكية مقابل �صلة من 
�صت عمالت، 0.2 باملئة اإىل 95.362، مبتعدا عن اأدنى م�صتوى يف ثالثة 

اأ�صابيع ون�صف الأ�صبوع الذي �صجله الأ�صبوع املا�صي عند 94.084.
وتعر�س الدولر ال�صرايل، الذي ُينظر اإليه كموؤ�صر على النمو ال�صيني 
ب�صبب اعتماد اقت�صاد ا�صراليا على الت�صدير اإىل ال�صني، ل�صغوط يف الوقت 
الذي ت�صببت فيه التوترات التجارية بني بكني ووا�صنطن يف تقوي�س اأثر 
بيانات اإيجابية ملبيعات التجزئة يف ا�صراليا. وانخف�س الدولر ال�صرايل 

لأدنى م�صتوى يف 11 يوما عند 0.7354 دولر اأمريكي.
وهو  دولر   1.2985 عند  تداوله  ليجري  ال�صرليني  اجلنيه  وتراجع 

اأدنى م�صتوياته يف 11 يوما. 

بدء اإنتاج الغاز من م�سروع املرحلة التا�سعة »ب« بغرب الدلتا يف اأكتوبر

الذهب عند اأدنى م�ستوى منذ مار�س 2017 

•• القاهرة-رويرتز:

امل�صري طارق  البرول  وزي��ر  قال 
الإنتاج  ب���دء  امل���زم���ع  م���ن  اإن  امل���ال 
املرحلة  مب�صروع  بئرين  اأول  م��ن 
غرب  م��ن��ط��ق��ة  "ب" يف  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
بالبحر  ال��ع��م��ي��ق��ة  ب��امل��ي��اه  ال��دل��ت��ا 
املتو�صط خالل الن�صف الأول من 

اأكتوبر ت�صرين الأول املقبل.
واأ�صاف الوزير يف بيان �صحفي اأن 
�صيبلغ  امل�صروع  من  الكلي  الإن��ت��اج 

•• لندن-رويرتز:

م�صتوياته  لأدنى  الذهب  انخف�س 
بفعل  ام�������س  ���ص��ه��را   17 ن��ح��و  يف 
م�صحوبا  ال��������������دولر  ارت�������ف�������اع 
فيما  ال�صينية  العملة  بانخفا�س 
يتوقع بع�س املحللني تراجعا اأكر 

للمعدن الأ�صفر.
بتوقيت   0941 ال�صاعة  وبحلول 
ج���ري���ن���ت�������س ا����ص���ت���ق���ر ال�����ذه�����ب يف 
املعامالت الفورية دون تغري يذكر 
لالأوقية  دولر   1207.56 عند 
)الأون�صة(، بعد اأن تراجع يف وقت 
 15 منذ  م�صتوياته  لأدن���ى  �صابق 
عند  املا�صي  العام  من  اآذار  مار�س 
ويف  ل��الأوق��ي��ة.  دولرات   1204
الأ���ص��ب��وع، ان��خ��ف�����س ال��ذه��ب نحو 

 14 يف  م�صتوياته  اأع��ل��ى  وجت����اوز 
يف  ال�صيني  ال��ي��وان  مقابل  �صهرا 
املخاوف  فيه  دعمت  ال��ذي  ال��وق��ت 
التجارية  ال��ت��وت��رات  ت�صاعد  م��ن 
وال�صني  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ب���ني 

العملة الأمريكية.

باملئة.  1.4
العقود  يف  ال����ذه����ب  وان���خ���ف�������س 
اإىل  باملئة   0.4 الآجلة  الأمريكية 

. لالأوقية  دولر   1215.70
ال��دولر لأعلى م�صتوى يف  وارتفع 
رئي�صية  عمالت  مقابل  اأ�صبوعني 

كما تلقى الدولر اأي�صا الدعم من 
قوية  اأمريكية  اقت�صادية  بيانات 

وتوقعات بزيادة اأ�صعار الفائدة.
النفي�صة  ل���ل���م���ع���ادن  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
0.1 باملئة  الأخ��رى، زادت الف�صة 
يف املعامالت الفورية اإىل 15.32 
�صوب  تتجه  لكنها  لالأوقية  دولر 
على  الثامن  لالأ�صبوع  النخفا�س 
خ�صائر  �صل�صلة  اأط���ول  يف  ال��ت��وايل 
 2000 ع��ام  اأواخ���ر  تتكبدها منذ 

على الأقل.
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.2 ال���ب���الت���ني  وزاد 
فيما  ل��الأوق��ي��ة  دولر   823.49
اإىل  باملئة   0.3 ال��ب��الدي��وم  ارت��ف��ع 
اأن  بيد  لالأوقية  دولر   914.50
خ�صارة  لتكبد  ي��ت��ج��ه��ان  امل��ع��دن��ني 

على اأ�صا�س اأ�صبوعي.

امل��ال��ي��زي��ة 25 ب���امل���ئ���ة، ال��ع��م��ل يف 
بالبحر  ال���دل���ت���ا  غ�����رب  م��ن��ط��ق��ة 
امل��ت��و���ص��ط. ك��ان��ت ال����وزارة ق��ال��ت يف 
الإجمالية  التكلفة  اإن  �صابق  وقت 
ماليني   807 ت��ب��ل��غ  ل��ل��م�����ص��روع 
ت�صبح  لأن  م�صر  وت�صعى  دولر. 
مركزا اإقليميا لتجارة الطاقة بعد 
املتوقع  م��ن  كبرية  غ��از  اكت�صافات 
الكتفاء  حت��ق��ي��ق  م��ن  متكنها  اأن 
بنهاية  الطبيعي  الغاز  الذاتي من 

.2018

مكعبة  ق����دم  م��ل��ي��ون   400 ن��ح��و 
برميل  اآلف  وث���الث���ة  ال���غ���از  م���ن 
الربع  بحلول  يوميا  املكثفات  من 
النتهاء  م��ع   2019 م��ن  ال��ث��ال��ث 
امل�صروع  يف  الآب����ار  بقية  حفر  م��ن 
اإنتاجية  اآب�������ار  ث���م���اين  وع����دده����ا 

وبئرين ا�صتك�صافيتني.
للبرول،  ر���ص��ي��د  ���ص��رك��ة  وت���دي���ر 
العامة  امل�صرية  للهيئة  اململوكة 
ول�صل  باملئة   50 بن�صبة  للبرول 
وب���رون���ا����س  ب���امل���ئ���ة   25 ب��ن�����ص��ب��ة 
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القيمة ال�سوقية لأبل ت�سل اإىل تريليون دولر 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأ�صبحت اأبل اأول �صركة اأمريكية مدرجة للتداول العام 
ت�صل قيمتها ال�صوقية اإىل تريليون دولر ، لتتوج بذلك 
موجة �صعود ا�صتمرت ع�صر �صنوات بدعم من هواتفها 
�صركة متخ�ص�صة يف  التي حولتها من  اآيفون  الرائجة 
كرى  عاملية  �صركة  اإىل  ال�صخ�صي  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
تعمل يف جمالت الرفيه والت�صالت. وقفز �صهم اأبل 
2.8 يف املئة، لت�صل مكا�صبه اإىل نحو ت�صعة يف املئة منذ 
نتائج  التكنولوجيا  �صركة  اأعلنت  حينما  الثالثاء،  يوم 
يونيو  املنتهي يف  ال��رب��ع  ال��ت��وق��ع��ات يف  م��ال��ي��ة جت����اوزت 
حزيران وقالت اإنها �صتعيد �صراء اأ�صهم بقيمة 20 مليار 

دولر. وزادت اأبل، التي بداأت ن�صاطها يف مراآب موؤ�ص�صها 
امل�صارك �صتيف جوبز يف عام 1976، اإيراداتها لتتجاوز 

الناجت القت�صادي للرتغال ونيوزيلندا ودول اأخرى.
وقفز �صهم اأبل مبا يزيد على 50 األف باملئة منذ طرحها 
العام الأويل يف عام 1980، بينما ارتفع املوؤ�صر �صتاندر 
الفرة  خ���الل  ب��امل��ئ��ة   2000 ب��ن��ح��و   500 ب����ورز  اآن����د 
نف�صها. واأبل واحدة من خم�س �صركات اأمريكية احتلت 
املركز الأول يف وول �صريت من حيث القيمة ال�صوقية 
واأمازون  األفابت  مثل  �صركات  اأن  اإل  الثمانينات،  منذ 
دوت كوم قد تطيح بها من ال�صدارة اإذا مل جتد لنف�صها 
بداأ  الذي  الوقت  اأو خدمة جديدة ذات ثقل، يف  منتجا 

فيه الطلب على الهواتف الذكية يفقد زخمه.

النفط م�ستقر بدعم من حتركات متعاملني

معظم اأ�سهم اليابان تغلق منخف�سة  

•• طوكيو-�صنغافورة-رويرتز:

ال��ن��ف��ط ام�س  اأ����ص���ع���ار  ا���ص��ت��ق��رت 
مت�������عاملني  بت�����كوين  م����دعومة 
يف  ج�������ديدة  حت�����وط  ملراك�����ز 
توق�����عا  الآج������لة  العقود  �ص���وق 
لنخفا�س املخزونات الأمريكية، 
ل��ك��ن اآف��������������اق زي������ادة الإم��������دادات 
ال���ع�����������������������امل���ي���ة مت���ن���ع اخل��������ام من 

الرتفاع.
 0647 ال���������ص����اع����ة  وب�����ح�����ل�����ول 
العقود  بلغت  جرينت�س  بتوقيت 
تك�صا�س  غ������رب  خل������ام  الآج�����ل�����ة 

م�صدر للنفط يف منظمة البلدان 
امل�����ص��درة ل��ل��ب��رول )اأوب������ك(، يف 
 11 ن��ح��و  اإىل  الأخ������رية  الآون������ة 
والإنتاج  ي��وم��ي��ا،  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 
الأم����ري����ك����ي اأي�������ص���ا ح�����ول ذل���ك 

امل�صتوى.
لكن ال��ت��وق��ف ال��ك��ام��ل لإم����دادات 
م�صتبعدا  يبدو  الإيرانية  النفط 
مع تقرير ن�صرته بلومرج اليوم 
م�صر  اأك�����ر  ال�������ص���ني،  اأن  ذك����ر 
طلبا  رف�����ص��ت  الإي�����راين،  للنفط 
اأم��ري��ك��ي��ا ب���وق���ف ال��������واردات من 

طهران.

اإدارة معلومات  وفقا لبيانات من 
الرغم  على  الأمريكية،  الطاقة 
من اأن املخزونات يف مركز ت�صليم 
العقود الآجلة يف كا�صينج بولية 
 1.3 ان��خ��ف�����ص��ت  اأوك�����اله�����وم�����ا 
اأظهرته  م��ا  وف��ق  برميل  مليون 

بيانات الإدارة.
وق����ال ب��ن��ك اإي��������ه.اإن.زد ال��ي��وم يف 
مذكرة اإن انخفا�س املخزونات يف 
اأ�صعار  لزيادة  دافعا  كان  كا�صينج 
النفط "يف ظل موؤ�صرات على اأن 
املخزونات  يف  الإجمالية  ال��زي��ادة 
ت�صتمر  ل����ن  امل���ا����ص���ي  الأ�����ص����ب����وع 

 68.87 الأم���ري���ك���ي  ال��و���ص��ي��ط 
ت�صعة  منخف�صة  للرميل  دولر 
�صنتات باملقارنة مع �صعر الت�صوية 

ال�صابقة.
وت��راج��ع��ت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خلام 
م���زي���ج برنت  ال���ع���امل���ي  ال���ق���ي���ا����س 
خم�صة �صنتات اإىل 73.40 دولر 
الإغالق  م��ع  باملقارنة  للرميل 

ال�صابق.
وارتفع اإجمايل خمزونات النفط 
اخل�����ام الأم���ري���ك���ي���ة ف��ع��ل��ي��ا 3.8 
املا�صي  الأ���ص��ب��وع  برميل  مليون 
برميل  م��ل��ي��ون   408.74 اإىل 

طويال جدا".
امل�صجلة  ال������زي������ادة  م����ع  وح����ت����ى 
اإجمايل  ف���اإن  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع 
يقل  الأمريكية  اخل��ام  خمزونات 
عن متو�صط خم�س �صنوات البالغ 

نحو 420 مليون برميل.
 150 النفطي  رو�صيا  اإنتاج  وزاد 
يوليو  يف  ي���وم���ي���ا  ب���رم���ي���ل  األ������ف 
اإىل  �صهر  قبل  م�صتواه  متوز من 
يوميا  برميل  مليون   11.21
وف��ق��ا مل��ا اأظ��ه��رت��ه ب��ي��ان��ات وزارة 

الطاقة الرو�صية .
اأك����ر  ال�������ص���ع���ودي���ة،  اإن����ت����اج  وزاد 

•• طوكيو-رويرتز:

لالأ�صهم  ت��وب��ك�����س  امل���وؤ����ص���ر  اأغ���ل���ق 
منخف�صا  اجلمعة  ام�س  اليابانية 
القلق  فيه  ينتاب  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ج�������راء ال���ت���وت���رات 
والوليات  ال�صني  ب��ني  التجارية 
التجارية  وامل����ح����ادث����ات  امل���ت���ح���دة 
وطوكيو،  وا�صنطن  ب��ني  املنتظرة 
غ��ري اأن امل��وؤ���ص��ر ن��ي��ك��ي مت��ك��ن من 
لأ�صباب  حم���دودة  مكا�صب  اإح���راز 
لأ�صهم  ق����وي  ارت����ف����اع  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 

�صوزوكي موتور.
 0.54 ت��وب��ك�����س  امل���وؤ����ص���ر  وه���ب���ط 
نقطة   1742.58 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
اإغ����الق ل��ه يف  اأدن����ى م�صتوى  وه���و 
ثالثة اأ�صابيع، ليفوق عدد الأ�صهم 
بواقع  ال�����ص��اع��دة  ت��ل��ك  ال��ه��اب��ط��ة 

اأربعة اإىل واحد تقريبا.
القيا�صي  ن��ي��ك��ي  امل���وؤ����ص���ر  واأغ����ل����ق 
 0.06 مرتفعا  اليابانية  لالأ�صهم 
نقطة   22525.18 اإىل  ب��امل��ئ��ة 

جراء تهديدات اإدارة ترامب بزيادة 
فر�صها  ت��ع��ت��زم  ج��م��رك��ي��ة  ر����ص���وم 
مليار   200 بقيمة  واردات  ع��ل��ى 
باملئة   25 اإىل  ال�صني  م��ن  دولر 
ال�صابق  يف  امل��ق��رح��ة  الن�صبة  م��ن 

البالغة ع�صرة باملئة.
وينتاب القلق امل�صتثمرين اأي�صا يف 
وقت من املقرر اأن تبداأ فيه اليابان 
حم���ادث���ات ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ال���ولي���ات 

املتحدة الأ�صبوع القادم.
التوترات  ب�����ص��اأن  امل��خ��اوف  وب���ددت 
التجارية اأثر اأرباح اإيجابية ب�صفة 
اليابانية  ال�صركات  حققتها  عامة 
بدعم من قوة القت�صاد العاملي يف 

الوقت احلايل.
موتور  ت��وي��وت��ا  اأ���ص��ه��م  وانخف�صت 
حققت  اأن  بعد  حتى  باملئة   0.85
ال�صركة قفزة ن�صبتها 19 باملئة يف 
اأرباح الربع الأول من ال�صنة املالية 
وحمققة  ال���ت���وق���ع���ات  م����ت����ج����اوزة 
عامني  يف  لها  ف�صلي  اأداء  اأف�صل 

ون�صف العام.

اأرباحا  ال�صيارات حتقيقها  �صناعة 
قيا�صية يف الربع املمتد بني اأبريل 
جتاوزت  ح��زي��ران  وي��ون��ي��و  ني�صان 

توقعات املحللني.
املوؤ�صر نيكي مبا يزيد  ودع��م ذلك 

ب���ف�������ص���ل م���ك���ا����ص���ب ح���ق���ق���ه���ا ع���دد 
حم���دود م��ن الأ���ص��ه��م م��ث��ل فا�صت 

ريتيلينج وفانوك و�صوزوكي.
باملئة   8.6 �صوزوكي  اأ�صهم  وزادت 
بعد اأن اأظهرت نتائج اأعمال �صركة 

عن 20 نقطة اأو ما يعادل 0.09 
الأ�صبوع،  وخ���الل  م��ئ��وي��ة.  نقطة 
اأول  املوؤ�صران توبك�س ونيكي  تكبد 

خ�صارة اأ�صبوعية يف اأربعة اأ�صابيع.
�صلبا  ال�صوق  يف  املعنويات  وت��اأث��رت 

تركيا: منار�س حق الرد اأمام 
اإجراءات جتارية غري عادلة 

 
•• اأنقرة-رويرتز:

قالت وزارة التجارة الركية اإن اأنقرة �صتمار�س على الدوام حقها يف الرد على اإجراءات جتارية غري 
تهديدا  الركي ل ميثل  ال�صلب واحلديد  اأن قطاع  القت�صادية م�صيفة  عادلة حلماية م�صاحلها 
للوليات املتحدة. وكانت تركيا قالت يف مايو اأيار اإنها �صتطبق معايري م�صادة على الوليات املتحدة 

ردا على الر�صوم اجلمركية التي فر�صها الرئي�س دونالد ترامب على واردات ال�صلب والألومنيوم.
الوليات  بكجان  روه�صار  الركية  التجارة  وزي��رة  دع��ت  اأمريكية،  �صركات  ممثلي  مع  اجتماع  ويف 

املتحدة للعمل ب�صكل م�صرك مع اأنقرة فيما يخ�س ال�صلب وخام احلديد وفقا لبيان من الوزارة.

اآر.بي.اإ�س يعلن اأول توزيع اأرباح يف 10 �سنوات 

ارتفاع اأ�سهم اأوروبا بدعم من 
اأرباح قوية للبنوك  

احتياطي م�سر ال�سرتاتيجي من 
القمح يكفي لأربعة اأ�سهر 

•• لندن-رويرتز:

اأول  )اآر.ب��ي.اإ���س( عن  �صكوتلند  اأوف  بنك  روي��ال  اأعلن 
توزيع اأرباح يف ع�صر �صنوات ام�س بعد اأن اأظهرت نتائج 
اأعماله حتقيقه اأرباحا قبل ال�صرائب بقيمة 1.8 مليار 
جنيه ا�صرليني )2.34 مليار دولر( يف الن�صف الأول 

من العام.
بن�صني  بقيمة  موؤقتا  توزيعا  �صيدفع  اإن��ه  البنك  وق��ال 
العدل  وزارة  م��ع  ت�صوية  على  يتوقف  م��ا  وه��و  لل�صهم، 
و�صع  ي��ج��ري  دولر  م��ل��ي��ار   4.9 ب��ق��ي��م��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 

اللم�صات النهائية عليها.
وبلغ الربح العائد مل�صاهمي البنك يف الربع الثاين من 
توقعات  ليتجاوز  ا�صرليني،  جنيه  مليون   95 ال��ع��ام 

مليون   741 ق��دره��ا  خ�����ص��ارة  ال��ب��ن��ك  بتكبد  امل��ح��ل��ل��ني 
ا�صرليني وفقا ملتو�صط توقعات جمعها البنك.

ال��ب��ن��ك خم�ص�صات  اأن ج��ن��ب  ب��ع��د  ت��ل��ك الأرب�����اح  ت��اأت��ي 
بقيمة مليار ا�صرليني لتغطية ت�صوية مع وزارة العدل 
مالية مدعومة  لأوراق  ببيع خاطئ  ترتبط  الأمريكية 
برهون عقارية قبل الدخول يف اأزمة. ومتهد الت�صوية، 
التي مت التفاق عليها يف مايو اأيار، الطريق للبنك كي 

يدفع اأول توزيعات للم�صاهمني منذ اأوائل 2008.
وهو  الأ�صا�صي،  راأ�صماله  كفاية  ن�صبة  اأن  البنك  وذك��ر 
بعد  ب��امل��ئ��ة،   16.1 امل���ايل،  و�صعه  ملتانة  مهم  مقيا�س 
احت�صاب الت�صوية مع وزارة العدل الأمريكية والتوزيعات 
لدعم  ا�صرليني  جنيه  مليار   3.5 دفع  وبعد  النقدية 

�صندوقه للتقاعد.

•• لندن-رويرتز:

ام�س  للبنوك  اأداء  م��ن  بدعم  اأوروب����ا  اأ�صهم  ارتفعت 
بعد اأ�صبوع ات�صم بال�صطراب يف الوقت الذي ت�صجع 
التوقعات  اأعمال تفوق  امل�صتثمرون بف�صل نتائج  فيه 
الليلة  ���ص��ري��ت  وول  ب��ور���ص��ة  وارت����ف����اع  ل��ل�����ص��رك��ات 

املا�صية.
وارتفع املوؤ�صر �صتوك�س 600 الأوروبي 0.2 باملئة يف 
له  يومي  اأداء  اأ�صواأ  من  ليتعافى  املبكرة،  التعامالت 
اأ�صابيع يف الوقت الذي �صهدت فيه الأ�صهم  يف ثالثة 
يف اأنحاء العامل عمليات بيع بفعل خماوف من زيادة 

ر�صوم جمركية اأمريكية على واردات �صينية.
ملكا�صب  الرئي�صي  امل��ح��رك  ه��و  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  وك���ان 
اأن حقق بنكا كريدي اأجريكول الفرن�صي  املوؤ�صر بعد 

واآر.بي.اإ�س الريطاين نتائج اأعمال اإيجابية.

يف  التوقعات  تفوق  اأرب��اح��ا  اأجريكول  كريدي  وحقق 
الربع الثاين من العام مما دفع اأ�صهمه لالرتفاع 2.1 
باملئة، فيما ارتفعت اأ�صهم بنك ناتيك�صي�س اأي�صا اثنني 

يف املئة بعد اأن زادت اأرباحه يف الربع الثاين.
وزادت اأ�صهم اآر.بي.اإ�س 2.9 باملئة بعد اأن اأعلن البنك 
اململوك للحكومة اأول توزيع اأرباح له يف ع�صر �صنوات. 
اإفريقية  اجلنوب  موندي  جمموعة  اأ�صهم  وارتفعت 
للتعبئة والتغليف املدرجة يف بور�صة لندن �صتة باملئة 
لتت�صدر املوؤ�صر �صتوك�س بعدما اأظهرت نتائج اأعمالها 
باملئة   25 العام  الأول من  الن�صف  اأرباحها يف  زي��ادة 

بف�صل ارتفاع اأ�صعار البيع وطلب جيد.
ودعم �صعود القيمة ال�صوقية لأ�صهم اأبل اإىل تريليون 
�صاعد يف دفع وول �صريت لالرتفاع،  دولر، وهو ما 
 0.5 موؤ�صره  لي�صعد  الأوروب���ي  التكنولوجيا  قطاع 

باملئة اأي�صا.

 •• القاهرة-رويرتز:

م�صر  اح���ت���ي���اط���ي  اإن  ام�������س  ال���ت���م���وي���ن  وزارة  ق���ال���ت 
ملدة  البالد  احتياجات  يكفي  القمح  من  ال�صراتيجي 

اأربعة اأ�صهر. وم�صر اأكر م�صتورد للقمح يف العامل.

وقالت الوزارة اإن م�صر ت�صعى ل�صراء 6.5 مليون طن 
من القمح يف ال�صنة املالية 2018-2019، وهي نف�س 

الكمية التي ا�صرتها يف ال�صنة ال�صابقة.
متوز  يوليو  من  الأول  يف  م�صر  يف  املالية  ال�صنة  تبداأ 

وتنتهي يف 30 يونيو حزيران.

حاكم بنك اإنكلرتا يحذر من خماطر عالية 
•• لندن-اأ ف ب:

ح�����ذر ح����اك����م امل�������ص���رف امل����رك����زي 
ال����ري����ط����اين م�������ارك ك�������ارين من 
بها  مرغوب  وغ��ري  عالية  خماطر 
ات���ف���اق حول  ال��ت��و���ص��ل اىل  ب��ع��دم 
الحتمال  ه�����ذا  ل���ك���ن  ب��ري��ك�����ص��ت 
ل ي����زال م�����ص��ت��ب��ع��دا ب��امل��ق��ارن��ة مع 

�صيناريوهات اأخرى.
و�صرح كارين لإذاعة "بي بي �صي" 
اىل  ال��ت��و���ص��ل  ع���دم  "احتمال  اأن 
ات��ف��اق ع���ال ب�صكل غ��ري م��ري��ح يف 

ف��رن�����ص��وا م���اك���رون يف وق���ت لحق 
املايل  ال��ن��ظ��ام  اأن  ك����ارين  وت��اب��ع   .
كل  يف  ق���ادرا  �صيكون  بريطانيا  يف 
ال�صدمة"،  "حتمل  على  الأح���وال 
روؤو�������س  م����ن  امل�������ص���ارف  زادت  اإذ 
اأم���وال���ه���ا و���ص��ي��ول��ت��ه��ا ك��م��ا اأع����دت 
خططا حلالت الطوارئ. واأ�صاف 
ات��ف��اق حول  اىل  التو�صل  ع��دم  اأن 
التجارة  يف  "خلل  معناه  بريك�صت 
كما نعرفها وبالتايل بلبلة اإىل حد 
ما يف الن�صاط القت�صادي وبالتايل 

ارتفاع الأ�صعار لفرة ما".

هذه املرحلة".
وتابع كارين الذي �صيرك من�صبه 
اململكة  ب��ع��د خ����روج  امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام 
املتحدة م��ن الحت���اد الأوروب����ي يف 
اأواخر مار�س اأن عدم التو�صل اإىل 
ن�صبيا  م�صتبعد  "احتمال  ات��ف��اق 

لكنه ل يزال واردا".
مفاو�صات  اإن  ي����ق����ول  وم�������ص���ى 
م���رح���ل���ة  "تدخل  ب����ري����ك���������ص����ت 
بني  ل���ق���اء  ق��ب��ل  وذل�����ك  حا�صمة" 
الريطانية  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����ص��ة 
الفرن�صي  والرئي�س  م��اي  ت��ريي��زا 

يف الن�سف الأول امل�سرية  ال�سادرات  يف  % ارتفاعا   14
 

•• القاهرة-رويرتز:

البالد  �صادرات  اإن  ام�س  بيان  يف  امل�صرية  وال�صناعة  التجارة  وزارة  قالت 
العام  من  الأول  الن�صف  خ��الل  باملئة   14 بن�صبة  زادت  البرولية  غري 

اجلاري مقارنة مع نف�س الفرة من عام 2017.
واأ�صافت الوزارة اأن واردات البالد ارتفعت 16 باملئة يف الن�صف الأول من 

العام على اأ�صا�س �صنوي.
باملئة  واأو�صحت الوزارة اأن التبادل التجاري مل�صر ب�صفة عامة زاد 15.5 
2018 مقارنة مع نف�س الفرة قبل عام ليبلغ  خالل الن�صف الأول من 
نحو 38.83 مليار دولر قبل  مع  مقارنة  تقريبا  دولر  مليار   44.86
عام. ومل ي�صر البيان اإىل مقدار العجز يف امليزان التجاري مل�صر خالل تلك 

الفرة كما مل يذكر تفا�صيل ب�صاأن قيمة ال�صادرات والواردات.
خالل  ك��ب��ريا  من���وا  حققت  ت�صديرية  ق��ط��اع��ات  خم�صة  اإن  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
بزيادة  والأ�صمدة  الكيماويات  اجل��اري، هي قطاع  العام  الأول من  الن�صف 
 17.8 زي��ادة  بن�صبة  اليدوية  ال�صناعات  وقطاع  باملئة   26 ن�صبتها  بلغت 
باملئة وقطاع ال�صناعات الطبية بن�صبة 16.4 باملئة وقطاع الغزل والن�صيج 

بزيادة 11 باملئة كما ارتفعت �صادرات قطاع الكتب وامل�صنفات 38 باملئة.

تباطوؤ منو �سركات منطقة اليورو وانح�سار التفاوؤل 
 

•• لندن-رويرتز:

اأظهر م�صح ُن�صرت نتائجه ام�س اجلمعة اأن منو ال�صركات مبنطقة اليورو 
تباطاأ يف مطلع الربع الثالث من العام اجلاري مبا يتما�صى مع التوقعات، 
تفاوؤل  قو�س  ما  وهو  الطلبيات اجلديدة  انخفا�س  النمو جراء  ت�صرر  اإذ 
ماركت  اآي.اإت�س.اإ�س  ملوؤ�صر  النهائية  القراءة  وانخف�صت  اخلا�س.  القطاع 
جيدا  موؤ�صرا  ُيعتر  وال��ذي  اليورو،  منطقة  يف  امل�صريات  ملديري  املجمع 
يونيو  يف   54.9 م��ن  مت��وز  يوليو  يف   54.3 اإىل  الق��ت�����ص��اد،  متانة  على 
فوق  ق��راءة  اأي  وت�صري  �صابقة.  اأول��ي��ة  تقديرات  عن  تغيري  دون  ح��زي��ران، 

م�صتوى اخلم�صني اإىل النمو.
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يف  الدعوى 2018/83  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    
ليمتد جمهول حمل  ا�صتيت  ريل  ال��رج  �صركة   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /جلف انف�صتمنت - موؤ�ص�صة منطقة حرة وميثله 
قد   - املطرو�صي  العظب  ع��ب��داهلل  ح�صن  عي�صى  عبدالعزيز   : وميثله   /
ا�صكال عقاري  وحددت  ال�صادر بالدعوى رقم 2018/41  ا�صتاأنف احلكم 
م�صاءا    17.30 ال�صاعة    2018/8/29 امل��واف��ق  الرب���ع���اء   ي��وم  جل�صه  لها 
بالقاعة رقم ch1.B.7  وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/666  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- حممد ح�صني اأم ال �صعد  جمهول حمل القامة 
والده  علي وميثله  زاواد ح�صني مري مق�صود  امل�صتاأنف /مري  ان  مبا 
/ مري مق�صود علي مري مطهر ح�صني   قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
  2018/5/16 بتاريخ  جزئي  مدين   2018/374 رقم  بالدعوى  ال�صادر 
ال�صاعة 10.00  امل��واف��ق 2018/8/26   الح��د   ي��وم  لها جل�صه  وح��ددت 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/934  احوال نف�س م�شلمني  

البلو�صي - جمهول حمل  ب��ن حيدر  ب��ن حبيب  1-اح��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ فاطمة عبداهلل ابو �صيد وميثله / غريب خليفة غريب 
بالطالق  املطالبة   ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�صام�صي  ول��ي��د 
لل�صرر ونفقة عدة وموؤخر ال�صداق ونفقة زوجية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/8/12  ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة رقم )10( يف مبنى الأحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1327  جتاري كلي               
اأ�س لالإن�صاءات - ذ م م  منطقة حرة  جمهول  اأم  اىل املدعي عليه/1- �صركة 
حمل القامة مبا ان املدعي/�صينتور لتجارة الكهربائيات - �س ذ م م - وميثلها 
فيليب يل روبن�صن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )1215299.63 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم 
لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة    2018/9/12 املوافق   الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2289   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- بدران علي عبداملنعم علي  جمهول حمل القامة 
وميثله  ال�صناوي  حممد  م�صطفى  التنفيذ/ا�صامه  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية  / را���ص��د  عبداهلل علي بن ع��رب  قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )55141( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6010  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �صالك للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ديتا  اهلل  حممود  املدعي/نا�صر  اأن  مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )18630 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB181745100AE( ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف   وال��ر���ص��وم  دره���م( 
8.30 �صباحا   ال�صاعة  امل��واف��ق 2018/8/13   الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6158  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- تريجرز هاو�س للمجوهرات - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د رم�����ص��ان م��ال��ك حممد ح��ن��ي��ف   ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )30529 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB182270607AE( والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق 2018/8/5  ال�صاعة 9.30 �صباحا  بالقاعة 
Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7224  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  ال��ف��اث��ري ل��ل��خ��دم��ات الفنية - ���س ذ م م   جم��ه��ول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  اأن املدعي/نيكهيل كودوفايل -  قد  القامة مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19343 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB183260364AE( ال�����ص��ك��وى  رق���م  وامل�����ص��اري��ف   وال��ر���ص��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق 2018/8/12  ال�صاعة 8.30 �صباحا  بالقاعة 
Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2692   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة �صيفينا لالإلكرونيات - ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مادو �صيكري بهانداري وميثله 
/ مروان حممد احمد نور املازم - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )1435015(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/2177   تنفيذ جتاري  

2-�صعيد  م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  اك�س  بي  اأي  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ح�صني من�صئي  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صتاندرد 
العظب  / عبدالعزيز عي�صى ح�صن عبداهلل  �س وميثله  م  د  م   - للذهب 
املطرو�صي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
اىل طالب  بالت�صامن   دره��م  وق��دره )2886610(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/2378   تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- برج النجاح الفنية   جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى  ان طالب التنفيذ/ حممد جول حممد   قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)80783.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
املحكمة  املحكمة. وعليه فان  اىل مبلغ 1636 درهم ر�صوم خلزينة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
ق�شم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1528 ل�شنة 2018 
اىل املحكوم عليهم / 1- مكتبة امل�صكور - ذ م م ، 2-حممد عادل حممد عقيل ، 3-حممد 
وجهت حممد عادل ، 4-حممد عبداهلل عديل حممد عادل ، 5-علي �صريف ابراهيم احلواي 
الزرعوين  -  ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدارية قد ا�صدرت 
بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )22667( درهم ، بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ 2017/4/24 حتى ال�صداد التام. 
ل�صالح املحكوم له/ عبدال�صميع عبداحلفيظ 

لذا  اع��اله،  اليه  امل�صار  لتنفيذ احلكم و�صجل برقم  له قد تقدم بطلب  املحكوم  ان  وحيث 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�صر. ويف حال تخلفك 

عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �صتبا�صر النظر الق�صية يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1890  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- حامد حممد حجي ح�صني الر�صيدي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س م ب )م( الإم��ارات - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )56491.90 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�صداد التام و �صم ملف النزاع التجاري رقم 235/2018.   وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س  املوافق  2018/8/5   الح��د  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2485  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الريامي للم�صاريع التجارية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�صرياميكا�س جال ا�س ايه قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ اجمايل وقدره )76.008.76( يورو او مايعادله بالدرهم 
الماراتي مببلغ وقدره )326.738.52( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
لها  والتعاب.وحددت  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ 
جل�صة يوم الحد املوافق 2018/9/2 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2566  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-باب القمر للتجارة ذ.م.م 2- حممد بن مطلق بن حا�صن العدواين 
وميثله:نوال  م.م.ح  انرنا�صيونال  واي  /اي��زى  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
زايد �صاملني ظبيك احلو�صني قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للطالبة مبلغا وقدره )101.246( درهم امل�صتحق بذمتهما 
للطالبة مع الفوائد التاأخريية عن هذا الدين بواقع 12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق 
لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  حتى  يف:2017/8/5 
جل�صة يوم الحد املوافق 2018/8/12 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2428  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ناين �صيتي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- جمال احمد عبدالقادر 
كالب 3- زاهد رفيق حممد رفيق جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/رد باجز للتجارة 
�س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن 
مببلغ وقدره )21.175( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك يف تاريخ:2011/4/14 و 2011/5/12وحتى ال�صداد التام و�صم 
ملف النزاع رقم:2018/854 جتاري. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/7 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12394 بتاريخ 2018/8/4   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3815  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  عجمي  رفعت  عليه/1-مازن  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/3/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
الدفع بعدم جواز  اول برف�س  الفال�صي  اعاله ل�صالح/بطي عبداهلل دروي�س 
نظر الدعوى ل�صابقة الف�صل فيها يف الدعوى رقم:2039/2016 جتاري جزئي 
ذي  غري  على  لرفعها  الوىل  عليها  املدعي  قبل  الدعوى  قبول  ثانيا:بعدم   -
�صفة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقد املدعو / احمد ال�صيد 
م�صر     ، ح�������ص���ان���ني  ن���ب���ي���ه 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )14978471A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0555573551

فقدان جواز �سفر
احمد  ملك   / امل��دع��و  فقد 
ال�صيد نبيه ح�صانني ، م�صر   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )07730831A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0555573551

فقدان جواز �سفر

جا�صينث   / امل���دع���و  ف��ق��د 
عليمبويوجني  ا���ص��ي��ل��و  ل���وؤ 
اجلن�صية  ال������ف������ب������ني     ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)2564576( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0526076443

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / جمال يو�صف 
�صوريا   اجلن�صية   ، حممد 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )011106643N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0522206878

فقدان جواز �سفر

ام������ل   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
بريطانيا     ، ح��م��د  اح���م���د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )529202357( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

056363481

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حم�صن ندمي 
باك�صتان     ، ن����دمي  حم��م��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )9459421EA( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0581904542

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د رفيق 
مغب  حم�����م�����د  ال����������ص���������الم 
ب����ن����غ����الدي���������س     ، احل�����������ص�����ني 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )9905505AF(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0506611719

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�صهزاد �صري اكر ، باك�صتان   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )5147182GD( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0557267962

فقدان جواز �سفر

احمد  املدعو / حمزه  فقد 
ال�صيد نبيه ح�صانني م�صر   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )17067968A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0555573551

فقدان جواز �سفر
ال�صيماء   / امل����دع����و  ف���ق���د 
�صليمان  ورده  اب����و  ���ص��م��ري 
اجلن�صية  م�صر   ، اب��راه��ي��م 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )22612330A(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0555573551

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����دت  امل������دع������وة/ ري���زي���ل 
فلبينية   ، زول�����ي�����ت�����ا  ي���������ارا 
�صفره  ج������واز    - اجل��ن�����ص��ي��ة  
 )XX311099A( رق��م 
�صادر من الفلبني من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

055/8749260

فقدان جواز �سفر
فقد  املدعو/  حممد هارون 
بنجالدي�س    ، اأح���م���د  ف�����واز 
اجلن�صية  - جواز  �صفره رقم 
�صادر   )AB0237115(
م��ن بنجالدي�س   م��ن يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

 0545167072

فقدان جواز �سفر

ف���ق���دت  امل���دع���وة/ ج���ويل ان 
فلبينية   ، ب�����اج�����ادور  ب�����رى 
�صفره  ج������واز    - اجل��ن�����ص��ي��ة  
 )EC3729334( رق����م 
�صادر من الفلبني من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

055/4264359

فقدان جواز �سفر
اأحمد  امل��دع��و/  �صاكيل  فقد  
باك�صتاين    ، رف���ي���ق  حم���م���د 
�صفره  ج������واز    - اجل��ن�����ص��ي��ة  
�صادر   )1159702( رق��م 
م���ن ب���اك�������ص���ت���ان   م���ن يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

   0554021960

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/  دروي�����������س 
فلبني   ، ك���ي�������ص���ري���ا  م����ي����ول 
�صفره  ج������واز    - اجل��ن�����ص��ي��ة  
 )EB5025526( رق����م 
�صادر من الفلبني  من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

 0582905157

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����دت  امل�����دع�����وة/اي�����داب�����ت 
اندون�صية   ، �صوبتاين  ديدين 
اجلن�صية  - جواز  �صفره رقم 
�صادر   )AR710587(
م����ن يجده  ان���دون�������ص���ي���ا  م����ن 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

058/1369458

فقدان جواز �سفر

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ش:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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الفجر الريا�ضي

بتوجيهات من العميد علي حممد ال�صمايل، 
العقابية  للموؤ�ص�صات  العامة  الإدارة  مدير 
والإ�صالحية، ومتابعة نائبه العقيد مروان 
تعليم  اإدارة  ن��ظ��م��ت  ج��ل��ف��ار،  ال���ك���رمي  ع��ب��د 
داخلية  ريا�صية  بطولت  ال��ن��زلء،  وتدريب 
لكل من نزلء اإدارة ال�صجن املركزي، واإدارة 
مب�صاركة  وذل��ك  وامل��خ��ال��ف��ات،  اجلنح  �صجن 

اأكرث من 200 نزيل، تناف�صوا يف م�صابقات 
ريا�صية خمتلفة كالبلياردو، وتن�س الطاولة، 

والبيبي فوت، وغريها.
اإدارة  مدير  العبيديل  حممد  النقيب  وق��ال 
يعكفون على  اإن��ه��م  ال��ن��زلء  وتعليم  ت��دري��ب 
تنظيم بطولت وبرامج ريا�صية طوال العام 
ا�صتثمار  على  حر�صا  وال��ن��زي��الت،  ل��ل��ن��زلء 

ط��اق��ات��ه��م اجل�����ص��دي��ة وال��ذه��ن��ي��ة مب��ا يحقق 
روحهم  من  ويرفع  والفائدة،  الرفيه  لهم 
ف���رة حمكوميتهم،  ق�����ص��اء  اأث��ن��اء  امل��ع��ن��وي��ة 
ومي�����الأ وق����ت ف���راغ���ه���م، وذل�����ك م���ن خالل 
مدار  على  ُتعقد  وجماعية  فردية  بطولت 
الدولية  ال�����ص��ط��رجن  ب��ط��ول��ة  م��ث��ل  ال���ع���ام، 
وبطولة  الرم�صانية،  والبطولة  ل��ل��ن��زلء، 

كاأ�س الإمارات لكرة القدم، وبطولة الألعاب 
ال��ف��ردي��ة، وب��ط��ول��ة األ��ع��اب ال��ق��وى وغريها، 
والتمارين  البدنية  اللياقة  لق�صم  اإ���ص��اف��ة 

ال�صويدية.
املنظمة  اللجنة  اأن  العبيديل  النقيب  وتابع 
ر����ص���دن ل��ل��ن��زلء امل�����ص��ارك��ني ج���وائ���ز مادية 

وعينية للفائزين يف هذه البطولة.

اإ�صافة  ع���ن  اإع���الم���ي���ة  ت��ق��اري��ر  حت���دث���ت 
لالنتقال  املر�صحني  لقائمة  جديد  ا�صم 
لتعزيز  الإ�صباين،  مدريد  ري��ال  ل�صفوف 
ع���ق���ب رحيل  امل����ل����ك����ي،  ال������ن������ادي  ه����ج����وم 
ال���رت���غ���ايل ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون�����ال�����دو اإىل 

يوفنتو�س الإيطايل.
الأملاين  املهاجم  اأن  اإىل  التقارير  واأ���ص��ارت 
والذي  نادي ليبزيغ،  تيمو ويرنري، جنم 
ميتلك موهبة تهديفية كبرية، ف�صال عن 

�صغر �صنه، بات مر�صحا بقوة لالنتقال اإىل 
“يورو  امللكي، وفق ما نقل موقع  �صفوف 

�صبورت” الريا�صي.
العوامل  من  العديد  اأن  اإىل  املوقع  ون��ّوه 
ل���ت���دع���ي���م هجوم  وي����رن����ري  ك���ف���ة  ت����رج����ح 
امل��رين��غ��ي امل��و���ص��م اجل��دي��د، اأب���رزه���ا �صغر 
ع���م���ره، وت��ك��ل��ف��ت��ه الأق�����ل م��ق��ارن��ة بباقي 
النجوم املر�صحني لالنتقال لريال مدريد 

هذا ال�صيف. 

باأن  حت��دث��ت  ق��د  ريا�صية  �صحف  وك��ان��ت 
و�صع  ال���ري���ال  م����درب  لوبيتيغي  ج��ول��ني 
رودري���غ���و م��ه��اج��م ف��ال��ن�����ص��ي��ا ك��خ��ي��ار اأول 
بالن�صبة له، لكن مغالة فالن�صيا بطلباته 
ال�صفقة،  اإمت���ام  اأم���ام  حائال  وق��ف  املالية 
دياز  املفا�صلة بني ويرنري وماريانو  وتتم 
مهاجم نادي ليون، واإن كانت الكفة متيل 

اإىل املهاجم الأملاين. 
الأملاين  املنتخب  بت�صكيلة  ويرنري  و�صارك 

الأ�صا�صية يف بطولة كاأ�س العامل الأخرية 
ب��رو���ص��ي��ا، ل��ك��ن��ه ظ��ه��ر مب�����ص��ت��وى خميب 

لالآمال، وف�صل يف اإحراز اأي هدف.
اأن ويرنري يقوم  اإدارة ريال مدريد  وترى 
مبردود جيد على م�صتوى الأندية مقارنة 
باأدائه مع املنتخب الأمل��اين، ولكن يف حال 
باهظة  مالية  مبالغ  ليبزيغ  ن��ادي  طلب 
�صيتم  فاإنه  خدماته،  على  احل�صول  لقاء 

�صرف النظر عن فكرة �صمه.

لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
ط����ريان الإم������ارات ل�����ص��ب��اع��ي��ات دبي 
ل��ل��رج��ب��ي ع��ن ط���رح ت��ذاك��ر احلدث 
�صيفنز  ذا  ملعب  ي�صت�صيفه  ال���ذي 
ب�����دب�����ي خ�������الل ال�����ف�����رة م�����ن 29 

نوفمر1- دي�صمر. 
ال���ت���ي تعد  ال���ب���ط���ول���ة،  ي�������ص���ارك يف 
الأك�����ر ع��ل��ى ج����دول ف��ع��ال��ي��ات دبي 
ال�صنوي،  والجتماعية  الريا�صية 
�صيتناف�صون  فريقاً   340 اأكرثمن 
يف م�صابقتي الرجبي وكرة ال�صبكة.  
ل�صباعيات  دب�����ي  ج���ول���ة  وت���ف���ت���ت���ح 
�صي  ب���ي  ا����س  ات�����س  ال��رج��ب��ي دوري 
للرجال  الرجبي  ل�صباعيات  العاملي 
وال�����ص��ي��دات، وي�����ص��ت��ق��ط��ب م��ل��ع��ب ذا 
�صيفنز طوال الأيام الثالثة )عطلة 
الرجبي  ملهرجان  الأ���ص��ب��وع(  نهاية 
متفرج   100،000 على  يزيد  م��ا 

وزائر، �صيتمتعون بفعاليات احلدث 
امل�صلية واملمتعة،  مبا يف ذلك عرو�س 

���ص��ه��ري  م���ن ل�����س فيغا�س  ل��ف��ن��ان 
ب���ارزة،  �صخ�صية  خ��الل��ه��ا  يتقم�س 

رعاة  من  مقدمة  متنوعة  واأن�صطة 
و مو�صيقا دي ج��ي  م�صاء  احل���دث، 

املناف�صات،  ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب  ي����وم،  ك���ل 
اإ�صافة اإىل العديد من املطاعم التي 

تقدم ماأكولتها يف قرية الرجبي.
اليوم  للجميع يف  والدخول جماين 
جماين  وك����ذل����ك  ل���ل���ح���دث،  الأول 
12 طوال  ال����  ���ص��ن  دون  ل��الأط��ف��ال 
الأيام الثالثة للبطولة، الأمر الذي 
للرجبي  دب����ي  ���ص��ب��اع��ي��ات  ���ص��ي��ج��ع��ل 
لق�صاء  ل��ل��ع��ائ��الت  مم���ي���زة  وج���ه���ة 
اأ�صبوع ممتعة،  بوجود  عطلة نهاية 
منطقة خم�ص�صة لألعاب لالأطفال، 
بارتي«  اآن��د  »�صبال�س  املائي  واملنتزه 
القفز،  الرجبي، وقالع  قرية  و�صط 
وج���ن���اح ن�����ادي ���ص��ب��ع��ة امل�����ص��ل��ي. كما 
�صغارها  ت�����رك  ل���ل���ع���ائ���الت  مي���ك���ن 
اأثناء  لدى »كري�صيه« لالعتناء بهم 

متتعهم باأجواء احلدث.
وتتوافر خدمة حجز مقاعد خا�صة 

اأو حتى منطقة  قريبة من احل��دث 
خالل  الكبرية  للمجموعات  وا�صعة 

عطلة نهاية الأ�صبوع.  

ومي����ك����ن احل���������ص����ول ع����ل����ى ت����ذاك����ر 
لل�صريبة   ال���ب���ط���ول���ة،ال�������ص���ام���ل���ة 
للمال  ت������وف������ريا  ب������اك������را   ،5%

www. وذل������ك م����ن ع����ر زي�������ارة
dubairugby7s.com على 

�صبكة الإنرنت.

اعتر قائد املنتخب الأملاين لكرة القدم وحار�صه 
م�صعود  ال��و���ص��ط  زميله لع��ب  اأن  ن��وي��ر  م��ان��وي��ل 
للعن�صرية  الإط��الق �صحية  اأوزي��ل مل يكن على 
اأر�صنال  لعب  قرر  ال��ذي  مان�صافت  نا�صيونال  يف 
النتقادات  بعد  ب��ه��ذه احل��ج��ة،  ت��رك��ه  الإن��ك��ل��ي��زي 
التي وجهت اليه على خلفية �صورته مع الرئي�س 

الركي رجب طيب اأردوغان.
الإعالم  و�صائل  نقلت عنه  ما  نوير بح�صب  وقال 
ب���اي���رن ميونيخ  الأمل���ان���ي���ة م���ن م��ع�����ص��ك��ر ف��ري��ق��ه 
عن  الكثري  وكتبنا  اأوزي���ل  ع��ن  كثريا  “حتدثنا 
ذلك. من الوا�صح انه كان مو�صوعا موؤملا للغاية 

بالن�صبة للذين قراأوا عنه كل �صيء«.
واأك���د ن��وي��ر اأن اأوزي����ل، ال��رك��ي الأ���ص��ل، مل يكن 
املنتخب  يف  للعن�صرية  الإطالق” �صحية  “على 
الأمل������اين ال�����ذي ت���ن���ازل ع���ن ل��ق��ب��ه ب��ط��ال للعامل 
بخروجه من دور املجموعات يف مونديال رو�صيا 
كل  دم��ج  دوم��ا  حاولنا  “لقد  م�صيفا   ،2018
اللعب بروح  اأجل  الالعبني وقمنا بكل �صيء من 

طيبة«.
الأمل���اين  املنتخب  ت���رك  اأن  ب��اي��رن  ح��ار���س  وراأى 
اأن يبحث  “قرار فردي لكل لعب. على اجلميع 
ع��ن اأ���ص��ب��اب��ه اخل��ا���ص��ة، واأوزي�����ل وج���ده���ا... نحن 
بطبيعة احلال نقبل هذا القرار”، داعيا املنتخب 
الوطني اىل “بداية جديدة. نحتاج اىل اأن يكون 
اللعب  بفخر  حقا  ي�صعرون  ج��دد  لع��ب��ون  لدينا 
للمنتخب الوطني واأن يقدموا كل ما ميكنهم من 
اأجل اللعب لبلدهم بهدف اإيجاد طريق النجاح«.

تركية  لعائلة  اأمل��ان��ي��ا  يف  امل��ول��ود  اأوزي����ل،  وتعر�س 

املثرية  ال�����ص��ورة  منذ  قا�صية  لن��ت��ق��ادات  الأ���ص��ل، 
الأملاين  املنتخب  يف  وزميله  جمعته  التي  للجدل 
ال��رك��ي الأ����ص���ل اي�����ص��ا اي��ل��ك��اي غ��ون��دوغ��ان مع 
الرئي�س الركي اأردوغان يف مايو، مما اأثار اأ�صئلة 
ح���ول ولئ���ه لأمل��ان��ي��ا ق��ب��ل ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س العامل 
وخالل  قبل  ل��ه  تعر�س  م��ا  على  وردا  رو�صيا.  يف 
ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س ال���ع���امل، اأع��ل��ن اأوزي�����ل يف اأواخ����ر 
الكثري  وب��ع��د  ب��ال���ص��ى،  مفعم  “بقلب  اأن���ه  يوليو 
اأعود  الأخ���رية، لن  الأح���داث  ب�صبب  التفكري  من 
اأ�صعر بهذه  لألعب على امل�صتوى الدويل ما دمت 

العن�صرية وعدم الحرام جتاهي«.
ال��ذي حظي بتاأييد  ال�29 عاما ق��راره  وب��رر ابن 
اأملانيا،  اأ���ص��ب��ح  ن��ف��وز  “عندما  اأن���ه  ت��رك��ي،  ر�صمي 
وعندما نخ�صر اأحتول اىل مهاجر”، منتقدا ب�صكل 
اأ�صا�صي رئي�س الحتاد الأملاين لكرة القدم راينهارد 
غريندل الذي اأعرب لحقا عن ا�صفه لعدم الدفاع 
لعتماد  ال�صديد  اأ�صفه  عن  معربا  ال��الع��ب،  عن 
اأوزي�����ل مع  ع��ن�����ص��ري يف م��ق��ارب��ة ق�صية  خ��ط��اب 
اأردوغان. وكتب غريندل “ب�صفتي رئي�صا لالحتاد 
الملاين، كان ينبغي علي القول بدون غمو�س ما 
باأكمله:  الحت����اد  واىل  ايل  بالن�صبة  وا���ص��ح  ه��و 
اأمر  العن�صري  التحر�س  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  اأن 
نتحمله«.  اأن  ميكن  ول  مقبول،  وغ��ري  يطاق،  ل 
وكما الحتاد المل��اين، رف�س غريندل التهامات 
يف  اوزي���ل  م�صعود  ال��ي��ه  وجهها  ال��ت��ي  العن�صرية 
بيانه ال�صحايف الطويل الحد املا�صي. كما انه مل 
يتقدم بالعتذار لالعب خط الو�صط املوجود يف 

�صنغافورة مع فريقه ار�صنال.

�سرطة دبي تنظم بطولت ريا�سية لنزلء املوؤ�س�سات 
العقابية والإ�سالحية

ريال يفكر يف مهاجم اأملاين لتعوي�س رحيل رونالدو

طرح تذاكر �سباعيات دبي للرجبي 2018

نوير: اأوزيل مل يكن �سحية للعن�سرية 
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خم�سون م�ساركا من نادي الذيد 

ميار�سون ريا�سة التزلج على اجلليد

ثالثا  امل�صنف  زفرييف  الك�صندر  الأمل��اين  ح�صم 
وحامل اللقب املواجهة املرتقبة مع �صقيقه مي�صا 
وتاأهل اىل الدور ربع النهائي لدورة وا�صنطن يف 

كرة امل�صرب، بالفوز عليه 6-3 و5-7.
�صويا يف  والتدريب  اللعب  ال�صقيقان على  وداأب 
الأوىل  للمرة  اخلمي�س  تواجها  لكنهما  امللعب، 
يف دورة ر�صمية وخرج ال�صقيق الأ�صغر الك�صندر 
)21 عاما( منت�صرا بعد مباراة “ا�صتمتعنا فيها 
كان  باللحظة.  وا�صتمتعت  �صعيدا  كنت  للغاية. 

اأمرا ل ي�صدق، قدمنا كل ما لدينا تقريبا«.
ذلك  يتم  واأن  الأم��ر  يتكرر  اأن  “اأمتنى  ووا�صل 
يف اأدوار متقدمة من دورة كبرية. اأمل اأن نلتقي 

يوما ما يف مباراة نهائية«.
العائلي  باللقاء  وبدا مي�صا )30 عاما( متاأثرا 
ي��ت��ح��ول اىل حقيقة،  ك���ان مب��ث��اب��ة ح��ل��م  ال����ذي 
بجانب  م��ق��ع��دن��ا  اىل  ع��دن��ا  “عندما  م��و���ص��ح��ا 
كان  دموعي.  اأحب�س  اأن  جاهدا  حاولت  امللعب، 
يوما ك��ب��ريا، م��ب��اراة ك��ب��رية. ك��ان الأم���ر موؤثرا 

جدا بالن�صبة يل. كان يوما رائعا جدا«.
الك�صندر  ياأمل  مي�صا،  �صقيقه  تخطى  اأن  وبعد 
ب��ن��ج��اح من  لقبه  ع��ن  ال���دف���اع  م��وا���ص��ل��ة حملة 
ني�صيكوري  ك��ي  ال��ي��اب��اين  عقبة  تخطي  خ��الل 
الكندي ديني�س  ال�صابع الذي تغلب بدوره على 

�صابوفالوف التا�صع 7-6 )7-1( و3-6.
امل�صنف  اي�صرن  جون  الأمريكي  م�صوار  وانتهى 
اأمام مواطنه  ثانيا عند الدور الثاين بخ�صارته 
و7-6   6-4 عامليا   152 امل�صنف  روب���ن  ن���واه 

.)8-6(
عانى منه  الذي  بالرهاق  اي�صرن خروجه  وبرر 
جراء و�صوله اىل ن�صف نهائي بطولة وميبلدون 
ثم ذهابه حتى الفوز بلقب دورة اأتالنتا، م�صريا 
اىل اأن “نواه لعب بطاقة اأكر. كان اأقوى مني 
اأن  واأري���د  ق��ادم��ة  كبرية  دورات  هناك  وح�صب. 

اأكون يف كامل طاقتي من اأجلها«.
بلغ الريطاين اأندي موراي الدور ربع النهائي 
على  ال�صعب  بفوزه  املو�صم  ه��ذا  الأوىل  للمرة 
الروماين ماريو�س كوبيل 6-7 )5-7( و3-6 
و7-6 )7-4( يف مباراة انتهت ال�صاعة الثالثة 

�صباحا بالتوقيت املحلي.
ال�صوط  يف  -5�صفر  ب��ت��ق��دم��ه  ف���رط  اأن  وب��ع��د 
الفا�صل من املجموعة الأوىل، كاد موراي يدفع 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  ال��رك��ي��ز يف  اف��ت��ق��اده  ث��م��ن 
احلا�صمة التي تقدم خاللها 4-2 قبل اأن يعود 
كوبيل ويدرك التعادل 4-4، ثم جره اىل �صوط 

فا�صل اآخر.
الذي  الريطاين  لكن 

املالعب  اىل  يعود 
للمرة  ال�����ص��ل��ب��ة 
منذ  الأوىل 
 17 ح����������������وايل 

ب�صبب  ������ص�����ه�����را 
عن  اأبعدته  ا�صابة 

امل����الع����ب ط��ي��ل��ة 11 
�صهرا وا�صطرته لإجراء 

كانون  يف  ج��راح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
وركه،  يف  املا�صي  الثاين/يناير 

بعد  منت�صرا  وخ��رج  جاأ�صه  رباطة  على  حافظ 
اأكرث من 3 �صاعات.

ال����ذي ي�صطر خل��و���س ثالث  م����وراي  وت��ذم��ر 
من  اأي��ام،  اأربعة  يف  الثالثة  للمباراة  جمموعات 
ي�صعوين يف  اأن  “ل يجب  لأن��ه  امل��ب��اراة  توقيت 
اإنهاء  طويلة.  مباريات  خ�صت  مماثل.  موقف 
امل����ب����اراة يف ال��ث��ال��ث��ة ���ص��ب��اح��ا ل��ي�����س ج��ي��دا لأي 
ال���دورة، من لعبني، حمطات تلفزة،  ط��رف يف 
اأنه �صيلعب لقاء  م�صجعني، اأو اأي كان”، ل�صيما 
ربع النهائي �صد الأ�صرايل اليك�س دي ميناور 
ال��ف��ائ��ز ع��ل��ى ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي ه��ي��ون��غ ت�صونغ 

و2-6. و6-4   2-6
تراجع  ال����ذي  ع���ام���ا(  م�����وراي )31  وي��خ��و���س 
بعدما   832 للمركز  امل��ح��رف��ني  ت�صنيف  يف 
العام  هذا  فقط  مباريات  ثالث  بخو�س  اكتفى 
الأوىل  للمرة  النهائي  ربع  وا�صنطن،  دورة  قبل 
يف 2018 بعد اأن خرج من الدور الأول لدورة 
كوينز على يد ال�صرايل نيك كرييو�س ثم فاز 
يف الدور الأول لدورة اي�صتبورن على ال�صوي�صري 
�صتاني�صال�س فافرينكا قبل اأن يخ�صر يف الثاين 
�صد الريطاين الآخر كايل ادموند الذي خ�صر 

على يد الإ�صكتلندي الأربعاء.
ويف فئة ال�صيدات، انتهى م�صوار اليابانية ناومي 
او�صاكا امل�صنفة ثالثة عند الدور الثاين، متاأثرة 

با�صابة يف �صاقها ما �صهل املهمة 
ال��ب��ول��ن��دي��ة ماغدا  ع��ل��ى 

ح�صمت  ال��ت��ي  لينيت 
و6-3   2-6 اللقاء 

و3-6.
وب����������ل����������غ����������ت 
ية  ي�صر ل�صو ا
ب�����ي�����ل�����ي�����ن�����دا 

بن�صيت�س 
ال���������ص����اد�����ص����ة 
ال�����������دور رب����ع 

ال�������ن�������ه�������ائ�������ي 
تلعب  اأن  دون 

ب����ع����د ان�������ص���ح���اب 
ال�����ي�����اب�����ان�����ي�����ة ن�����او 

لتواجه  ه���ي���ب���ي���ن���و، 
الأمل������ان������ي������ة ان�����دري�����ا 

�صبقتها  التي  بتكوفيت�س 
اأق�صت  ب��ع��دم��ا  ال����دور  ه���ذا  اىل 

�صيتيفنز  �صلون  الأم��ريك��ي��ة 
امل�صنفة ثانية.

يف دورة �صان خو�صيه، 
الأمريكية  ���ص��ت��ك��ون 
وليام�س  ف���ي���ن���و����س 
ال���ث���ال���ث���ة ال���الع���ب���ة 
الأع���ل���ى ت�����ص��ن��ي��ف��ا يف 
بعدما  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع 
مواطنتها  حل��ق��ت 
كيز  مادي�صون 
ال���ث���ان���ي���ة 

بالإ�صبانية غاربيني موغورت�صا  اللقب  وحاملة 
الأوىل باإعالنها الن�صحاب.

وتغلبت فينو�س، الفائزة ب�صبعة األقاب يف بطولت 
الغراند �صالم، على الريطانية هيرث واط�صون 
6-4 و4-6 و-6�صفر، فيما ان�صحبت كيز قبل 
مباراتها مع الأ�صرالية اآيال توميانوفيت�س يف 

الدور الثاين ب�صبب ا�صابة يف مع�صمها.
ا�صتبدالها  مت  ال��ت��ي  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة  وك�����ص��ف��ت 
ماغدالينا  ال��ب��ول��ن��دي��ة  امل��ح��ظ��وظ��ة  ب��اخل�����ص��ارة 
فري�س “كنت اأعاين من اآلم يف مع�صمي خالل 
اليوم  اأ���ص��واأ  الأم��ر  واأ�صبح  الأخ��ريي��ن  اليومني 

)اخلمي�س(«.
ومل تنعم فري�س طويال باحللول بدل من كيز، اإذ 
خ�صرت 4-6 و6-3 و3-6 اأمام توميانوفيت�س 
التي تلتقي يف ربع النهائي الرومانية ميكاييال 
بوزارني�صكو اخلام�صة والتي تغلبت بدورها على 

الأمريكية اماندا اني�صيموفا -6�صفر و1-6.
الفائزة  النهائي  ربع  يف  توميانوفيت�س  وتلتقي 
الرابعة  مرتنز  اإيليز  البلجيكية  مواجهة  م��ن 
م�صوار  اأنهت  التي  كونتا  جوهانا  والريطانية 
عند  وليام�س  �صريينا  الأم��ريك��ي��ة  الأ���ص��ط��ورة 

الدور الأول.
الدورة  ه��ذه  بلقب  الفائزة  لفينو�س،  بالن�صبة 
عامي 2000 و2002، فاملباراة �صد واط�صون 
يكن  مل  رائعة.  بطريقة  ولعبت  �صعبة  “كانت 
لدي الإجابات على طريقة لعب واط�صون 
كا�صفة  الأحيان”،  ب��ع�����س  يف 
ب���اأن ه��دف��ه��ا يف ال��ل��ق��اء كان 
النقاط  على  “ال�صيطرة 
باملعركة...  وال�صتمتاع 
ال��ق��ي��ام مبا  اأح�����اول  اأن 
به.  ال���ق���ي���ام  اأ���ص��ت��ط��ي��ع 
حل�������ص���ن احل������ظ اأف���ل���ح 

الأمر«.
و�������ص������ت������ك������ون امل������واج������ه������ة 
الأخرى يف ربع النهائي بني 
كولينز  دان��ي��ي��ل  الأم���ريك���ي���ة 
وامل�صنفة اأوىل عامليا �صابقا 
فيكتوريا  البيالرو�صية 

اأزارنكا.

م����ار�����س خ���م�������ص���ون م�������ص���ارك���ا من 
ال�صيفي  ل��ل��ن�����ص��اط  امل��ن��ت�����ص��ب��ني 
الريا�صي  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د  ل��ن��ادي 
ريا�صة التزلج على اجلليد �صمن 
الذي  ال�صيفي  الن�صاط  فعاليات 
يف   ) غي��ر  عطلتكم  ع��ن��وان)  حمل 
ال�صارقة  جمل�س  ف��ع��ال��ي��ات  اإط����ار 

الريا�صي بحكومة ال�صارقة.
التزلج  ري���ا����ص���ة  ت��ن��ظ��ي��م  وج�����رى 
اىل  رح��ل��ة  بتنفيذ  ال��ق��ي��ام  خ���الل 
مول  يف  الواقعة  الثلجية  القرية 
الإم����������ارات ب���دب���ي ب���ه���دف متكني 
ريا�صة  م���ن مم��ار���ص��ة  امل�����ص��ارك��ني 

اأن�صطة  اإىل  اإ�صافتها  بعد  التزلج 
الرامج ال�صيفية يف نادي الذيد.

ومتكن امل�صاركون من تعلم مهارات 
املختلف بجانب  التزلج والتمرين 
يف   ال�صاعات  م��ن  لعدد  ممار�صتها 
اأج����واء م��ث��رية م��ن امل���رح اأمتزجت 
القرية  داخ��������ل  ال���ث���ل���ج  ب���������رودة 

الثلجية.
العنزي  ح���م���ود  ال���دك���ت���ور  واأ�����ص����ار 
اأهمية  اإىل  ال���ذي���د  ن�����ادي  م���دي���ر 
الذيد  ن����ادي  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ت��ن��وع يف 
العطلة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ني  امل��ق��دم��ة 
العديد  تت�صمن  بحيث  ال�صيفية 

امل��خ��ت��ل��ف��ة والتي  ال��ري��ا���ص��ات  م���ن 
ن�����ص��ره��ا بني  اإىل  ال���ن���ادي  ي��ه��دف 
الأعمار  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل�����ص��ارك��ني 
ريا�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��اف  ال�صنية. 
ال��ت��زل��ج ع��ل��ى اجل��ل��ي��د مت��ث��ل هدفا 
امل�صاركني  م����ن  ل��ل��ع��دي��د  ك���ب���ريا 
تعويد  ب���ه���دف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ل����ذا مت 
ف�صال  ممار�صتها  على  امل�صاركني 
عن اأهميتها وما تتيحه من لياقة 
عنا�صر  م��ن  كعن�صران  وري��ا���ص��ة 
ك���اأ����ص���ل���وب حياة  ال���ري���ا����ص���ة  ن�����ص��ر 
واإ�صاعة جو من الرفيه املمتع يف 

اأجواء باردة.

•• العني-الفجر:

الفني  امل��دي��ر  ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي،  اأك���د 
وفاق  اأم����ام  ج��ي��داً  اأداًء  ق���دم  ف��ري��ق��ه  اأن  ل��ل��ع��ني، 
���ص��ط��ي��ف اجل���زائ���ري ���ص��م��ن ذه����اب دور ال���� 32 
بهدف  فيها  تقدم  والتي  العربية،  البطولة  من 
ويرجح  التعادل  املناف�س  ي��درك  اأن  قبل  ال�صبق، 
كفته بالهدف الثاين، بيد اأن املباراة كانت جتربة 
اخلارجي  الإع���داد  مع�صكر  خ��الل  وق��وي��ة  جيدة 

للمو�صم الكروي اجلديد.
لدينا يف  ما  اأف�صل  اإظهار  على  �صنعمل  واأك��م��ل: 
مباراة الإياب ونتطلع اإىل تقدمي الأداء امل�صرف 

الذي يقودنا اإىل النتيجة التي ت�صمن لنا التاأهل 
الأبطال،  لالأندية  العرب  كاأ�س  نهائي  ثمن  اإىل 
املطلوبة  بال�صورة  امل��واج��ه��ة  تنتهي  اأن  واأمت��ن��ى 

وبعيداً عن الإ�صابات.
حت�صرياتنا  ���ص��ن��ب��داأ  امل��ق��ب��ل  الأح����د  م��ن��ذ  وزاد: 
للمواجهة الأهم واملقررة يف اخلام�س والع�صرين 
العا�صمة  بالقاهرة  اجل��اري  اأغ�صط�س  �صهر  من 
امل�صرية، يف حتدي املناف�صة على لقب “ال�صوبر” 

اأمام فريق نادي الوحدة.
بعد  الهجومية،  احللول  يف  الفريق  م�صكلة  عن 
�صطيف،  وف��اق  اأم���ام  املا�صية  امل��ب��اراة  يف  معاناته 
لي�س  دياكيه  اإبراهيم  الالعب  اأن  “املوؤكد  ق��ال: 

م��ه��اج��م��اً ���ص��ري��ح��اً ول��ك��ن��ه ي��ج��ي��د ال��ل��ع��ب خلف 
احللول  اأف�صل  اإي��ج��اد  على  و�صنعمل  املهاجمني 
ال��ه��ج��وم��ي��ة يف ال���وق���ت ال���راه���ن ون��ن��ت��ظ��ر عودة 

ماركو�س بريغ«. 
ال�صويدي  “الدويل”  ج��اه��زي��ة  م����دى  وح����ول 
ماركو�س بريغ للم�صاركة يف مباراة الإياب، قال: 
الالعب  جاهزية  مدى  على  �صنقف  “احلقيقة 
املباراة  قبل  الأخ���رية  التدريبية  احل�صة  خ��الل 
غري  ب��ال��الع��ب  امل��خ��اط��رة  اأف�����ص��ل  ل  و�صخ�صياً 
اجلاهز ولكن من املحتمل اأن اأدفع به يف جزء من 

املباراة«.
وف���اق �صطيف يف  اأم���ام  املحتملة  ال��غ��ي��اب��ات  وع��ن 

عبدالرحمن  عمر  غياب  “املوؤكد  ق��ال:  الإي���اب، 
ومهند �صامل وحممد اأحمد واأحمد برمان ولكن 
ظروف الغيابات مرتبطة بكرة القدم ولبد من 
ننهي  اأن  اأمتنى  باأنني  لكم  واأك��رر  التعامل معها 

املباراة بدون اأي اإ�صابات«.
اأنهت  ال��ت��ي  احل��ل��ول  ح���ول  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  وتعليقاً 
اأزم���ة ال��ن��ادي م��ع احت��اد ال��ك��رة، ق��ال: “م�صلحة 
التعامل  علينا  يفر�صان  واملنطق  الإم���ارات  ك��رة 
يف  م�صركة  اأهدافنا  لأن  ال��واح��د  الفريق  ب��روح 
�صواًء  املو�صم  لتحديات  الالعبني  وتهيئة  اإع��داد 
مع  الدولية  م�صاركاتهم  اأو  ال��ن��ادي  �صعيد  على 

املنتخب«. 

زوران: نتطلــع اإلـــى الفـــوز علـــى وفـــاق �سطيــــف

فينو�ش توا�سل م�سوارها يف �سان خو�سيه 

الك�سندر يح�سم مواجهة ال�سقيقني يف وا�سنطن 

ريكياردو يرتك ريد بول ويتجه اىل رينو 

فعلة رامو�س »ال�سيفية« وقرار ريال مدريد يثريان ال�ستياء

ريكياردو  دان��ي��ال  الأ����ص���رايل  ال�صائق  �صيرك 
فريق ريد بول يف نهاية املو�صم احلايل، بح�صب 
ب��ط��ول��ة العامل  امل�������ص���ارك يف  ال���ف���ري���ق  م���ا ذك����ر 
للفورمول واحد ليحمل الوان فريق رينو بدءا 

من املو�صم املقبل.
“اأخطرنا  الر�صمي  على موقعه  بول  ريد  وكتب 
نهاية  يف  الفريق  �صيرك  اأن��ه  ريكياردو  دان��ي��ال 

مو�صم 2018«.
 29( ري��ك��ي��اردو  ق��دوم  رينو  اأعلنت  جهتها،  م��ن 
ع��ام��ا( ال����ذي ي��ح��ت��ل راه��ن��ا امل��رك��ز اخل��ام�����س يف 
نباأ رحيله عن  قليل من  بعد  ال�صائقني،  ترتيب 
ريد بول “ي�صعدنا الإعالن باأن دانيال ريكياردو 
�صين�صم اإىل فريق رينو للفورمول واحد ك�صائق 

لل�صباقات بدءا من 2019«.
كان  “رمبا  الر�صمي  رينو  ملوقع  ريكياردو  وق��ال 

اأحد اأ�صعب القرارات التي اتخذتها يف م�صريتي 
الوقت خلو�س  اأن��ه حان  اأعتقد  الآن. لكن  حتى 
حتد جديد. هناك الكثري كي حتقق رينو هدفها 
من  منبهرا  كنت  لكنني  امل�صتويات،  اأع��ل��ى  على 

تطورها يف عامني فقط...«.
واأ�صارت رينو اإىل اأن ريكياردو، ابن مدينة بريث 
الأ���ص��رال��ي��ة، ���ص��ي��ك��ون زم��ي��ال ل��ل�����ص��ائ��ق احلايل 

الأملاين نيكو هولكنرغ.
وان�صم ريكياردو اإىل عائلة ريد بول عام 2008 
كع�صو يف فريق ريد بول للنا�صئني واأح��رز معه 
األقاب، ثم بداأ م�صواره يف الفورمول واحد  عدة 

يف جائزة بريطانيا الكرى عام 2011.
وبعد مو�صمني مع فريق �صكوديريا تورو رو�صو، 
ان�صم ريكياردو اإىل ريد بول يف 2014، واأحرز 
معه �صبعة انت�صارات، بينها اثنان هذا املو�صم يف 

ال�صني وموناكو، و�صعد اإىل من�صة التتويج 29 
مرة.

وعلق رئي�س الفريق كري�صتيان هورنر “نحرم 
متاما قرار دانيال برك اأ�صتون مارتن ريد بول 

راي�صينغ ونتمنى له الأف�صل يف م�صتقبله«.
اخليارات  م��ن  ال��ع��دي��د  تقييم  “�صنتابع  وت��اب��ع 
�صيزامل  ال��ذي  ال�صائق  اختيار  قبل  لنا  املتاحة 
الهولندي ماك�س فري�صتابن يف مو�صم 2019. 
يف  متبقية  �صباقات  ت�صعة  هناك  الوقت  ه��ذا  يف 

مو�صم 2018...«.
ف��ري��ق رينو  �صتول رئي�س  اأ���ص��ار ج���ريوم  ب���دوره، 
واحد  ال��ف��ورم��ول  اإىل  ال���ع���ودة  ري��ن��و  “قررت 
مع  ال��ت��وق��ي��ع  ال���ع���امل.  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى  للمناف�صة 
ملجموعة  فريدة  فر�صة  ي�صكل  ريكياردو  دانيال 

رينو نحو هذا الهدف...«.

اإجراء  ال��ت��وايل، واف��ق ري��ال م��دري��د الإ���ص��ب��اين على  ال��ث��اين على  للمو�صم 
“املعاملة  تلك  لكن   ، رام��و���س  �صريخيو  ق��ائ��ده  ب��اإج��ازة  يتعلق  ا�صتثنائي 

اخلا�صة” مل تلق ا�صتح�صانا من جميع اأطراف “النادي امللكي«.
الأول من  اإىل  ال�صيفية  رام��و���س  اإج���ازة  ري��ال مدريد على متديد  وواف��ق 
ولوكا�س  اأ�صين�صيو  وماركو  اإي�صكو  زم��الءه  من  اأي��ام  ب�صتة  اأكرث  اأغ�صط�س، 

فا�صكيز، الذين �صاركوا مع املنتخب الإ�صباين يف املونديال.
ي��وم واح���د م��ن مواجهة  امل��ا���ص��ي، بعد  وع���اد رام��و���س للتدريبات الأرب��ع��اء 
بعد   ،2-1 بنتيجة  “امللكي”  خ�صرها  ال��ت��ي  ال��ودي��ة،  يونايتد  مان�ص�صر 

ق�صائه اإجازة ا�صتغرقت �صهرا كامال.
يح�صل  التي  “املعاملة اخلا�صة”  اإن  “ماركا” الإ�صبانية  وقالت �صحيفة 
بطل  اأروق���ة  داخ��ل  “ل ت��روق للكثريين”  عليها رام��و���س يف ري��ال مدريد 

اأوروبا، ولكنها مل حتدد اجلهات امل�صتاءة.
نهائي  يف  مدريد  اأتلتيكو  ملواجهة  جاهزا  الفريق  قائد  يكون  اأن  ويتوقع 
اأغ�صط�س   15 يوم  تالني،  الإ�صتونية  العا�صمة  يف  الأوروب��ي  ال�صوبر  كاأ�س 

اجلاري.
ويذكر اأن رامو�س �صارك مع املنتخب الإ�صباين يف مونديال رو�صيا الأخري، 
وودع مبكرا يف الأول من يوليو، عندما اأخرجت امل�صت�صيفة رو�صيا منتخب 

اإ�صبانيا يف دور ال�16.
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الفجر الريا�ضي

لعب  اأن  ���ص��ح��اف��ي��ة  ت���ق���اري���ر  ذك�����رت 
يف  ف��ي��دال  ارت�����ورو  الت�صيلي  ال��و���ص��ط 
بعد  ال�صباين  بر�صلونة  اإىل  الطريق 
اأن غادر مع�صكر فريقه بايرن ميونيخ، 
القدم يف  الأمل���اين لكرة  ال���دوري  بطل 

املوا�صم ال�صتة الأخرية.
اللعاب  ���ص��ان��ع  اأن  ال��ت��ق��اري��ر  وذك����رت 
�صباح  ت����رك  ع���ام���ا(   31( ال��ت�����ص��ي��ل��ي 
يف  لبايرن  التدريبي  املع�صكر  اجلمعة 
بافاريا، م�صرية اىل اأن اإعالن انتقاله 

اإىل العمالق الكاتالوين بات و�صيكا.
وذكرت �صحيفتا “موندو ديبورتيفو” 
“ذي  و�صحيفة  ال�صبانيتان  و”اآ�س” 
بر�صلونة  اأن  الريطانية  غارديان” 
30 مليون يورو  ح�صر عر�صا بقيمة 
على  للح�صول  دولر(  م��ل��ي��ون   35(

خدمات فيدال.
واأ�صارت التقارير اأي�صا اإىل اأن عر�س 

لثالثة  ع��ق��دا  يت�صمن  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
اع����وام م��ع اأج���ر ���ص��ن��وي ي�صل اإىل 

ت�صعة ماليني يورو.
اإىل  غارديان”  “ذي  وذه����ب����ت 
اج��ت��م��اع��ا جمع  اأن  ال��ت��اأك��ي��د  ح��د 
النادي  يف  م�صوؤولني  م��ع  ف��ي��دال 

ال�����ك�����ات�����ال�����وين الأ�����ص����ب����وع 
املا�صي، وانه اأجرى 

ال��������������زي��������������ارة 
لطبية  ا

الروتينية بعد اأن ترك مع�صكر الفريق 
ال��ب��اف��اري ب����اإذن م��ن امل����درب اجلديد، 
اإىل  وتوجه  كوفات�س،  نيكو  الكرواتي 

كاتالونيا.
اأن بايرن يريد  واأكدت امل�صادر نف�صها 
عدد  تقلي�س  وك��ذل��ك  ف��ي��دال،  انتقال 

النجوم يف �صفوفه.
للعمالق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وك����ان 
رومينيغه  هاينت�س  ك���ارل  ال��ب��اف��اري 
الأ�صبوع  ه����ذا  ���ص��اب��ق  وق����ت  يف  اأع���ل���ن 
ل���دى ت��وق��ي��ع لع���ب ال��و���ص��ط ال���دويل 
عاما(   23( غوريت�صكا  ليون  المل��اين 
اأ�صبح  ان��ه  مقابل،  دون  �صالكه  من 
العديد  ال��ف��ري��ق  ل���دى 
م���ن لع��ب��ي خط 

اأميار الو�صط. وبابلو  �صكالوين  ليونيل  عاما   20 دون  منتخب  مدربي  اىل  اأوكلت 
خلف  اي��ج��اد  بانتظار  الأول  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  املنتخب  على  الإ����ص���راف  مهمة 

خورخي �صامباويل، وذلك بح�صب ما اأعلن الحتاد املحلي لكرة القدم.
وك�صف رئي�س الحتاد الأرجنتيني كالوديو تابيا اأن “املباريات الودية التي 
واأميار”،  �صكالوين  ب��اإ���ص��راف  �صتكون  ال��ع��ام  نهاية  وحتى  الآن  م��ن  �صتقام 
باخليار  للقيام  ال��الزم  الوقت  �صناأخذ  م�صروع.  نبحث عن  “نحن  م�صيفا 
اجليد«. ويخو�س املنتخب الأرجنتيني مباراتيه الأوليني بقيادة �صكالوين 
واأميار يف الوليات املتحدة �صد غواتيمال يف 7 �صبتمر يف لو�س اأجنلي�س، 
الودية  مبارياته  ح��ني مل حت��دد  ن��ي��وي��ورك، يف  يف  منه   11 يف  وكولومبيا 

ل�صهري اأكتوبر ونوفمر.
�صامباويل من  اإقالة  املا�صي  يوليو  الأرجنتيني يف منت�صف  الحت��اد  وقرر 
من�صبه على خلفية امل�صاركة املخيبة لالآمال يف مونديال رو�صيا حيث عانى 
“البي�صيلي�صتي” الأمرين للتاأهل عن جمموعته، ثم انتهى م�صواره يف ثمن 

النهائي على يد فرن�صا )3-4( التي توجت لحقا باللقب.
ت�صيلي  ومنتخب  الإ�صباين  ا�صبيلية  وم��درب  املنتخب  بني  الطالق  وج��اء 
�صابقا باتفاق ودي يق�صي بح�صوله على تعوي�س قدره مليوين دولر بدل 
من مبلغ يقدر ما بني 8 ماليني و20 مليونا لو ف�صخ العقد بني الطرفني 

كما كان ذلك متفقا عليه، وذلك بح�صب و�صائل العالم املحلية.
وديبورتيفو  ب��وي��ز  اول���د  لنيول  ال�صابق  ال��الع��ب  �صكالوين،  اأن  وامل��ف��ارق��ة 
وفالن�صيا  باليت  لريفر  ال�صابق  ال��الع��ب  واأمي���ار،  الإ���ص��ب��اين،  كورونيا  ل 
20 عاما قبل ثالثة  الإ�صباين، ا�صتلما مهمة الإ�صراف على منتخب دون 

اأ�صابيع فقط بعد ا�صتقالة م�صاعدي �صامباويل.
الذي  عاما   20 دون  منتخب  م��ع  من�صبه  على  الثنائي  ه��ذا  و�صيحافظ 

يخو�س حاليا دورة يف اإ�صبانيا.
قاد  ال��ذي  غاريكا  ري��ك��اردو  مثل  �صامباويل،  خلالفة  ا�صماء  ع��دة  وت���رددت 
البريو اىل بلوغ املونديال للمرة الوىل منذ 36 عاما، وخو�صيه بيكرمان 
الذي ي�صرف على تدريب كولومبيا و�صبق له الإ�صراف على البي�صيلي�صتي 
بني عامي 2004 و2006، وماتيا�س امليدا )لعب لت�صيو وانر ميالن 
بجميع  الفوز  اىل  املك�صيكي  غ��وادالخ��ارا  دي  ت�صيفا�س  ق��اد  ال��ذي  �صابقا( 
ريفر  ت��دري��ب  على  اي�صا  ا���ص��رف  ان  بعد  وق��اري��ا  حمليا  املمكنة  الأل��ق��اب 

باليت.
اأن ال�صتحقاق  اأم��ره ل�صيما  اأن الحت��اد املحلي يف عجلة من  لكن ل يبدو 

الر�صمي املقبل �صيكون يف كوبا اأمريكا �صيف 2019.

»الزعيم« جاهز ل�سطياد »الن�سر الأ�سود« •• العني-الفجر:

ال�صاعة  مت����ام  يف  ال��ع��ني  ف��ري��ق  ي��دخ��ل 
التا�صعة من م�صاء اليوم ال�صبت، حتدياً 
�صطيف اجلزائري،   وفاق  اأمام  م�صريياً 
الفريقني،  املقررة بني  املباراة  وذل��ك يف 
�صمن اإياب دور ال�32 من م�صابقة كاأ�س 
اأمام  خيار  ول  الأبطال  لالأندية  العرب 
الفريق  ع��ل��ى  ال��ف��وز  ���ص��وى  “الزعيم” 
بفارق  اأو  نظيفني  بهدفني  اجل��زائ��ري 
النتيجة  ت��ك��ون  اأن  ب�صرط  واح���د  ه��دف 
“الن�صر  اأم��ا  3-2 فما ف��وق،  اأك��رث م��ن 
بثالث  ال���ي���وم  ل��ق��اء  ف��ي��دخ��ل  الأ�صود” 
اأو اخل�صارة  التعادل  اأو  الفوز  اإما  فر�س 
بهدف نظيف، يف حني يحتكم الفريقان 
انتهاء  ح�����ال  يف  اجل�������زاء  رك������الت  اإىل 
امل��واج��ه��ة ب��ف��وز ال��ع��ني ب��ه��دف��ني مقابل 
البطولة ل توجد  واحد وح�صب لئحة 
اإ���ص��اف��ي��ة ب��ع��د ال��زم��ن الأ�صلي  اأ����ص���واط 

للمباراة.
غيابات

ي��ف��ت��ق��د ال��ع��ني يف م��واج��ه��ة ال���ي���وم اإىل 
جهود الثالثي “الدويل”، حممد اأحمد 
وم��ه��ن��د ���ص��امل ال��ع��ن��زي واأح��م��د برمان، 
�صطيف  وف��اق  �صفوف  عن  يغيب  بينما 
يرافق  مل  ال���ذي  غا�صة  ح�صام  ال��الع��ب 
وال�صكوك حتوم  البعثة لظروف خا�صة 
ح���ول م�����ص��ارك��ة اإل��ي��ا���س ���ص��ي��ده��م الذي 
اأم�����س يف ب��رام��ج تدريبية  ان��خ��رط ي��وم 
منفردة بعد تعر�صه لالإ�صابة يف كاحل 
الدفاع  اأمام  القدم خالل مباراة فريقه 

احل�صني اجلديدي املغربي«.
قال: غياب “عموري” عامل اإيجابي

فعل  ردة  من  الالعبني  يحذر  الطو�صي 
العني

ح���ذر امل��غ��رب��ي ر���ص��ي��د ال��ط��و���ص��ي، مدرب 
اجل��زائ��ري، لعبي  �صطيف  وف��اق  فريق 

موؤكداً:  ال���ع���ني،  ف��ع��ل  ردة  م���ن  ف��ري��ق��ه 
“اأعرف املناف�س جيداً وهو من فرق كرة 
القوية  بال�صخ�صية  تتمتع  التي  القدم 
مبقدورها  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ومي��ت��ل��ك 
التقدم  اأن  اعتقادي  ويف  الفرق  �صناعة 
كافياً  لي�س  ال��ذه��اب  يف   1-2 بنتيجة 
مطالبون  نحن  لذلك  التاأهل،  ل�صمان 
ب���اإظ���ه���ار ال�������روح ال��ق��ت��ال��ي��ة والل����ت����زام 
باخلطة الفنية واجلدية لتاأكيد تفوقنا 
واحل�����ص��ول ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ال��ع��ب��ور للدور 

ثمن النهائي من البطولة«.
مواجهة  ���ص��ي��دخ��ل  ف��ري��ق��ي  واأ�����ص����اف: 
زمنية  م�����ص��اح��ة  اأخ�����ذ  اأن  ب��ع��د  الإي������اب 
كافية للراحة والتاأقلم مع الأجواء هنا 
ال��الع��ب��ني يف درجة  يف زغ����رب وج��م��ي��ع 
املعنوية  وال�����روح  امل��ط��ل��وب��ة  اجل��اه��زي��ة 

عالية لتحقيق النتيجة املطلوبة.
ق��وة هجومية  لإظ��ه��ار  نتطلع  واأك��م��ل: 
اأف�صل مما كنا عليه يف مباراتنا املا�صية 
املواجهة  اأن  يوؤكد  وال��واق��ع  العني  اأم��ام 
الفريقني  ب���ني  الإف��ري��ق��ي��ة  الآ���ص��ي��وي��ة 
العربيني تعتر قمة مباريات دورال�32 

من البطولة.
���ص��وؤال ح���ول تعامله مع  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
مواجهة  يف  للزعيم  املتوقعة  الفعل  ردة 
الإياب، قال: “اأعتقد اأن غياب “الدويل” 
عمر عبدالرحمن من الأمور الإيجابية 
التي تعزز من موقفنا ولكننا ندرك باأن 
“الدويل” ال�صويدي ماركو�س بريغ قد 
يعود يف مواجهة الذهاب بيد اأنني ذكرت 
وي�صم  ف��ري��ق متكامل  ال��ع��ني  ب���اأن  ل��ك��م 
ع��ن��ا���ص��ر م���وؤث���رة وق�����ادرة ع��ل��ى �صناعة 
الذي  ال�صحات  ح�صني  كامل�صري  الفرق 
وا���ص��ح��ة على  خ��ط��ورة  ت�صكيل  جن��ح يف 
اأف�صل  وك��ان  املا�صية  امل��ب��اراة  امل��رم��ى يف 
وكذلك  املواجهة  تلك  يف  العني  لعبي 
اإىل جانب  �صيوتاين،  ت�صوكا�صا  الياباين 

اإىل  بالإ�صافة  لوكا�س،  كايو  الرازيلي 
حممد عبدالرحمن والذي عندما دفع 
به املدرب يف �صوط اللعب الثاين ت�صبب 
لنا يف بع�س امل�صاكل لإمكانياته الكبرية، 
ف�صاًل عن ريان ي�صلم النجم ال�صاعد يف 
اأراهن  اأنني  بيد  الإماراتية،  القدم  كرة 
ال��ذي جنح  الهجومية  على قوة فريقي 
اأه��داف خ��الل ثالث  يف ت�صجيل خم�صة 
م��ب��اري��ات ر���ص��م��ي��ة خ��ا���ص��ه��ا م��ن��ذ بداية 
امل��و���ص��م احل���ايل وك��ذل��ك منتلك حار�س 
على  نعتمد  ذل��ك  وقبل  متمكن  مرمى 
ويف  اجل��م��اع��ي  والأداء  ال��ف��ن��ي  ال���ت���وازن 
اعتقادي اأن الفريق الأكرث تركيزاً واأقل 

اأخطاًء هو الذي �صيك�صب اللقاء«.
تعزية حر�س الطو�صي يف بداية املوؤمتر 

فريقه  مل����ب����اراة  ال��ت��ق��دمي��ي  ال�����ص��ح��ف��ي 
التعازي  اأح��ر  تقدمي  ال��ع��ني، على  اأم���ام 
ب���ن ثعلوب  ل�����ص��ع��ادة حم��م��د  امل���وا����ص���اة، 
�صركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���درع���ي، 
نا�صر  و�صعادة  لال�صتثمار،  العني  ن��ادي 
بن ثعلوب الدرعي، مدير مكتب رئي�س 
احتاد الكرة يف وفاة والدتهما �صائاًل اهلل 
العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع 
رحمته واأن ي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم 

اأهلها وذويها ال�صر وال�صلوان.
ثمن  اإىل  العبور  هدفنا  ق���راوي:  اأم���ري 
ال��ن��ه��ائ��ي ق���ال لع���ب م��ت��و���ص��ط ميدان، 
وفاق �صطيف اجلزائري اأمري قراوي، اإن 
تقدمه  على  باملحافظة  مطالب  فريقه 
يف م��واج��ه��ة الإي�����اب ون�����درك ج���ي���داً اأن 

بيد  العني،  اأم��ام  �صعبة  �صتكون  مهمتنا 
الطو�صي، حر�س على  ر�صيد  امل��درب  اأن 
اأخ��ط��اء م��ب��اراة ال��ذه��اب خالل  ت�صويب 
�صعى  كما  املا�صية  التدريبية  احل�ص�س 
�صفوف  يف  الثغرات  من  ال�صتفادة  اإىل 
امل��ن��اف�����س، م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق اخلطط 
اإح�����راز  ن���وف���ق يف  اأن  ون��ت��م��ن��ى  ال��ف��ن��ي��ة 
الفريق  تقود  التي  الإيجابية  النتيجة 

اإىل دور ال�16 من البطولة العربية.
الرحلة  بعد  اأنفا�صنا  التقطنا  واأك��م��ل: 
التي خ�صناها  القوية  واملباراة  الطويلة 
خارج  اأفريقيا  اأبطال  دوري  م�صابقة  يف 
ملعبنا و�صندخل مواجهة الإياب بو�صع 
اأف�صل مما كنا عليه يف الذهاب وهدفنا 
بامل�صتوى  ن��ظ��ه��ر  اأن  واأمت����ن����ى  وا����ص���ح 

امل�����ص��رف ال����ذي مي��ك��ن��ن��ا م���ن ب��ل��وغ ثمن 
النهائي.

مع  ال��ت��اأه��ل  يف  ق��وي��ة  رغبتنا  ال�صحات: 
اأكد  ال��ك��رة اجل��زائ��ري��ة  الح����رام ملمثل 
املحرف امل�صري، ب�صفوف نادي العني، 
تعوي�س  ع��ل��ى  ال���ق���وي���ة  ف��ري��ق��ه  رغ���ب���ة 
مواجهة  يف  لها  تعر�س  ال��ت��ي  اخل�����ص��ارة 
�صطيف اجلزائري  وف��اق  اأم���ام  ال��ذه��اب 
وحتقيق النتيجة الإيجابية التي ت�صمن 
اإىل  العبور  بطاقة  على  احل�صول  لهم 
ثمن نهائي بطولة كاأ�س العرب لالأندية 

الأبطال.
الإمكانيات  مي��ت��ل��ك  ال���ع���ني  واأ�����ص����اف: 
وامل����ق����درة ع��ل��ى ال���ت���اأه���ل م���ع الح�����رام 
ل��ط��م��وح��ات ال��ف��ري��ق اجل���زائ���ري الذي 

ت�صنت  التي  الفر�س  ترجمة  من  متكن 
اأمامه اإىل اأهداف يف الذهاب، واملوؤكد اأن 
ر�صمياً  لنا  الأوىل  تعتر  املواجهة  تلك 
الفريق  عك�س  ع��ل��ى  احل���ايل  امل��و���ص��م  يف 

املناف�س.
واأك����م����ل: ب���رغ���م ق�����ص��ر ف����رة الإع������داد 
اخل���ارج���ي ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ن��ا يف ال���ع���ني اإل 
اأن��ن��ا ظ��ه��رن��ا مب�����ص��ت��وى ج��ي��د، ب��ي��د اأننا 
واأمت���ن���ى  احل�����ظ  ع���ام���ل  اإىل  اف���ت���ق���دن���ا 
ال��ت��وف��ي��ق ل��ف��ري��ق��ي يف م��واج��ه��ة الإي����اب 
وحت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ي ت�����ص��م��ن لنا 
ال��ت��اأه��ل وم��وا���ص��ل��ة م�����ص��وار ال��ت��ح��دي يف 
املو�صم  علينا يف  املقررة  البطولت  اأوىل 

اجلديد.
وفاق  م��درب  ت�صريحات  على  وتعليقاً 
احلد  اأهمية  على  ���ص��دد  ال���ذي  �صطيف 
يوؤكد  “الواقع  ق����ال:  خ��ط��ورت��ه،  م���ن 
اجلاهزية  درج���ة  يبلغ  مل  ال��ف��ري��ق  اأن 
بيد  لكم،  ذك��رت  كما  املطلوبة  البدنية 
اأننا جنحنا يف فر�س اأ�صلوبنا وافتقدنا 
مدرب  وح���دي���ث  ال��ت��وف��ي��ق  ع��ام��ل  اإىل 
وف������اق ���ص��ط��ي��ف ح�����ول م��������ردودي اأم����ر 
جهودي  م�صاعفة  على  و�صاأعمل  جيد 
حتى  نحو  اأف�صل  على  فريقي  خلدمة 

نتمكن من حتقيق اأهدافنا املرجوة«.
وف����اق ���ص��ط��ي��ف ي��ت��م�����ص��ك ب��الأب��ي�����س يف 
انعقد  ال��ع��ي��ن��اوي  “الزعيم”  م��واج��ه��ة 
الجتماعات  ب��ق��اع��ة  اأم�������س  ي���وم  ظ��ه��ر 
امل��ل��ح��ق��ة مب��ل��ع��ب م��ك�����ص��م��ري يف زغ���رب 
ال��ف��ن��ي اخلا�س  ال��ك��روات��ي��ة الج��ت��م��اع 
مب�����ب�����اراة وف������اق ���ص��ط��ي��ف اجل����زائ����ري 
ال�صعودي،  ت���راأ����ص���ه  وال������ذي  وال����ع����ني، 
يحيى القرين، مراقب املباراة بح�صور، 
مراقب  ق�������رياط،  ه�������ص���ام  ال���ت���ون�������ص���ي، 
املن�صق  ماركوفيت�س،  وماتيو�س  احلكام 
حيث  الفريقني،  وممثلي  املحلي  العام 
ال��ع��ني م��ن ع�صام عبداهلل،  ت��األ��ف وف��د 

املن�صق  وخالد م�صطفى  الفريق  اإداري 
الإع����الم����ي يف ح���ني ���ص��م وف����د وف���اق 
���ص��ط��ي��ف ع��ل��ي م�����الك، مم��ث��ل الحت����اد 
اجلزائري لكرة القدم وعبا�صن الكمال، 
وح�صاي�صي  ل��ل��ف��ري��ق  الإداري  امل���دي���ر 
عدلن،  وحب�صا�س  الوفد  رئي�س  كمال، 
ك��م��ا ح�صر  ال��ل��وج��ي�����ص��ت��ي.  امل�������ص���وؤول 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ن  ع����دد  الج���ت���م���اع 
بتنظيم املباراة والتابعني لنادي دينامو 

زغرب الكرواتي.
وا�صتهل الجتماع يحيى القرين بكلمات 
املخل�صة  والتقدير على اجلهود  الثناء 
وال���ت���ع���اون ال���الف���ت م���ن ن���ادي���ي العني 
ووفاق �صطيف وحر�صهما على اللتزام 
الجتماع  يف  واأك�����د  امل�����ص��اب��ق��ة  ب��ل��وائ��ح 
بتعديل  العربي  الحت���اد  موافقة  على 
بدًل  ال�صابعة  يف  لتقام  امل��ب��اراة  م��وع��د 
عن ال�صاد�صة بناًء على طلب الناديني. 
اجلزائري  �صطيف  وفاق  فريق  واأظهر 
والذي يعتر يف مواجهة اليوم الفريق 
الأبي�س،  بالقمي�س  مت�صكه  امل�صيف، 
البنف�صجي  الزي  العني  لريتدي فريق 

الكامل يف املباراة.
وفاق  مواجهة  لإدارة  مغربية  �صافرة 
العربية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  وال��ع��ني  �صطيف 
اأ�صند الحتاد العربي لكرة القدم مهمة 
اجلزائري  �صطيف  وف��اق  م��ب��اراة  اإدارة 
والعني اإىل طاقم حتكيم مغربي بقيادة 
ر�صوان جيد، “حكم ال�صاحة” وع�صيق 
ر�صوان، “احلكم امل�صاعد الأول” واأيت 
الثاين”  امل�صاعد  “احلكم  ه�صام،  عبو 
الطري�س،  خالد  ال�صعودي  جانب  اإىل 

حكماً رابعاً.
القدم،  لكرة  العربي  الحت��اد  كلف  كما 
ال����ق����رين، مبهمة  ي��ح��ي��ى  ال�������ص���ع���ودي 
ه�صام  وال���ت���ون�������ص���ي  امل�����ب�����اراة  م���راق���ب���ة 

قرياط، مراقباً احلكام.

ل يريد الأملاين توما�س توخل مدرب باري�س �صان جرمان املخاطرة والدفع 
ال�صني  �صنزن  بفريقه اخلمي�س يف  التحق  الذي  نيمار  الرازيلي  بنجمه 
خلو�س مباراة كاأ�س الأبطال الفرن�صية يف كرة القدم ال�صوبر �صد موناكو 

مواطنيه. غرار  على  امل�صاركة  اليوم ال�صبت، حتى لو “كان قادرا” على 
اأن  �صعيد  “اأنا  امل��ب��اراة  ام�س اجلمعة يف موؤمتر �صحايف قبل  وق��ال توخل 
يكونوا )نيمار وتياغو �صيلفا وماركينيو�س( هنا اأخريا مع املجموعة. لكن 
ل ميكنني املخاطرة اأبدا. بالطبع نريد اأن نفوز واأن ندفع باأف�صل ت�صكيلة. 

لكن يف الوقت عينه، من واجبي حماية الالعبني. يجب اأن ننتبه كثريا«.
جتربته  بعد  جرمان  �صان  مع  م��ب��اراة  اأي  عاما(   26( نيمار  يخ�س  ومل 

املخيبة مع منتخب الرازيل يف مونديال رو�صيا 2018، حيث انتهى 
م�صواره يف ربع النهائي على يد بلجيكا 2-1.

غيابه  بعد  مهددة  رو�صيا  مونديال  يف  نيمار  م�صاركة  وكانت 
عن �صان جرمان منذ فراير 2018 ب�صبب ك�صر يف م�صط 
ال��دوري �صد مر�صيليا،  القدم تعر�س له خالل مباراة يف 
لكنه تعافى يف الوقت املنا�صب للتواجد مع منتخب بالده 
يف كاأ�س العامل التي اأحرزتها فرن�صا على ح�صاب كرواتيا 

م�صاركة الرازيليني الخرين ماركينيو�س  وعن   .2-4
وتياغو �صيلفا، اأ�صاف املدرب الأملاين الذي حل بدل 

من الإ�صباين اأوناي اميري، “ل ميكنني اأن 
اأق����ول ل��ك��م لي�س لأن��ن��ي غ��ري ق���ادر على 

ذل����ك، ل��ك��ن ل����دي ف��ك��رة ح����ول قدرة 
ج��م��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ال��ل��ع��ب، مدة 

اللعب ويف اأي حالة. لكن 
بعد  نقرر  اأن  علينا 

اليوم  مترين 
ل��رنى كيف 

ي�صعرون. 
الأم���ر  لأن 

يتعلق  ل 
ب���ال���ت���م���ري���ن 
ف��������������������ق��������������������ط 
ب���������ل ب����ال���������ص����ف����ر 
التوقيت  وف�������ارق 
والنعا�س... �صنتخذ 
ق���������������رارا ن����ه����ائ����ي����ا 

)ال�صبت(«.
ا�صبوع  وب����ع����د 
�صنغافورة  يف 
اإط�����������������ار  يف 
حت�������������ص������ريه 
ل�����ل�����م�����و������ص�����م 
امل�����������ق�����������ب�����������ل 
وج��������ول��������ت��������ه 
ال�������ق�������ارة  يف 
الآ�����ص����ي����وي����ة، 
�صان  ان���ت���ق���ل 

حامل  جرمان 
ل���ق���ب ال�������دوري 

�صان جرمان  الأبطال. ويواجه  كاأ�س  �صنزن خلو�س مباراة  اإىل  الفرن�صي 
املتوج بلقب الدوري يف اآخر اأربع �صنوات و�صيفه يف الدوري موناكو ال�صاعة 
الثانية ع�صرة ظهرا بتوقيت غرينيت�س. وعن التحدي الذي يواجهه بعد 
انتقاله لتدريب الفريق اململوك من �صركة قطر لال�صتثمارات الريا�صية، 
ال��ل��غ��ة. علينا  ه��و  الفني  الأك���ر يل وجل��ه��ازي  “التحدي  ت��وخ��ل  اأ���ص��اف 
التاأقلم مع الثقافة الفرن�صية. لكني �صعيد جدا حتى الآن. النادي لطيف 
“هذه الكاأ�س هامة. اعتدنا على  ب��دوره، حتدث �صيلفا قائال  جدا معنا«. 
الفوز بها و�صنحاول ذلك غدا. لكن الأمر �صيكون �صعبا لأننا غري جاهزين 
بدنيا بن�صبة %100، وكل الالعبني مل ي�صتعدوا جيدا. لكن ذهنيا، نحن 
اأقوياء. موناكو فريق عر�صنا دوما للم�صاكل، لكن من 

املهم اأن نعود اإىل باري�س مع الكاأ�س«.
ال��ذي يطبقه  ال��دف��اع بثالثة لعبني  وع��ن 
م�صريتي  “بداأت  ���ص��ي��ل��ف��ا  اأج������اب  ت���وخ���ل، 
الرازيل.  يف  جوفنتود  مع  الأ�صلوب  بهذا 
لكن  باري�س.  يف  علينا  جديد  اأ�صلوب  ه��ذا 
امل��درب منا.  نفهم ما يطلبه  اأن  الأه��م هو 
وم���ن اجل��ي��د اع��ت��م��اد ع���دة اأ���ص��ال��ي��ب، لأنه 
امل��ب��اراة. نحن  التغيري خ��الل  م��درب ميكنه 
�صعداء باحل�صول على مدرب ميلك �صخ�صية 

خمتلفة«.
يف املقابل، يغيب عن موناكو ظهريه الدويل 
الكرواتي  واحل����ار�����س  ���ص��ي��دي��ب��ي��ه  ج���ري���ل 
ال�����دويل دان���ي���ال ���ص��وب��ا���ص��ي��ت�����س، ع��ل��م��ا بانه 
الرازيلي  و�صطه  لعبي  ال�صيف  ه��ذا  ب��اع 
ف��اب��ي��ن��ي��و، ت��وم��ا ل��ي��م��ار وال���رت���غ���ايل جواو 
الكولومبي  م��ه��اج��م��ه  وو�����ص����ل  م��وت��ي��ن��ي��و. 
الدويل راداميل فالكاو اجلمعة اىل �صنزن دون 
الرتغايل  املدرب  ت�صكيلة  ال�صبت يف  م�صاركته 

ليوناردو جاردمي.
املباراة  فيها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ولي�صت 
خارج فرن�صا، فجالت منذ 2009 على كندا، 
الغابون  املتحدة،  الوليات  املغرب،  تون�س، 

والنم�صا.
وت������وج ����ص���ان ج����رم����ان ب��ال��ل��ق��ب يف 
ال�صنوات اخلم�س الأخرية على 
غانغان،  ب����وردو،  ح�صاب 
ل�����ي�����ون )م������رت������ان( 

وموناكو.

�ســان جرمــان لـــن يخاطـــر بنيمـــار  فيدال يرتك بايرن 
ميونيخ اإىل بر�سلونة 

�سكالوين واميار ي�سرفان موؤقتًا 
على املنتخب الرجنتيني 



رئي�سة وزراء تعود مبولودتها للعمل
بعد  العمل،  اإىل  اأردي��رن،  نيوزيلندا، جا�صيندا  رئي�صة وزراء  عادت 
6 اأ�صابيع فقط من و�صعها مولودتها الأوىل، لت�صبح اأول رئي�صة 

وزراء ترك العمل يف اإجازة و�صع يف تاريخ الدولة.
"اأ�صعر بالقلق  اأردي��رن، يف مقابلة مع تلفزيون نيوزيلندا:  وقالت 
ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم ب�����ص��اأن ال��ر���ص��اع��ة وال��ن��وم واحل��ف��ا���ص��ات. اإن���ه ذلك 

الهتمام باأمور دنيوية ب�صيطة جدا".
واأ�صافت "رمبا اأكون من اأوليات من يفعلن �صيئا مل يحدث كثريا، 

لكن الأمر �صي�صبح عاديا يوما ما".
يكون  اأن  على  املا�صية،  ال�صهور  خ��الل  نيوزيلندا،  ب��رمل��ان  وعمل 
اإذ �صيكون م�صموحا لأرديرن با�صطحاب  اأكرث مواءمة لالأطفال، 
ابنتها )نيف تياأروها( خالل اجلل�صات، وميكن للطفلة اأن ت�صتخدم 

امل�صبح مع اأطفال النائبات.
العا�صمة  اإىل  لتعود  اأوكالند  يف  راأ�صها  م�صقط  اأردي��رن  و�صتغادر 
بالطفلة  جايفورد  ك��الرك  رفيقها  و�صيعتني  ال�صبت.  ولنغتون، 

عندما ت�صارك زوجته يف جل�صة الرملان، الثالثاء.
واأو�صحت اأرديرن، يف مقابالت اإعالمية، اأن نيف �صرافقها يف هذه 
الفرة ب�صبب الر�صاعة، كما �صت�صافر معها اإىل نيويورك من اأجل 

اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف �صبتمر.

فوائد جديدة لفيتامني »د« غري قوة العظام
حماية  يف  حيوية  فوائد  »د«  لفيتامني  اأن  جديدة  اأبحاث  وج��دت 
القلب من الف�صل، والوقاية من ال�صكري وال�صرطان والزهامير، 
اهتمام  وي��اأت��ي  ال�صلع.  وتقليل  واملناعة،  النف�صية  ال�صحة  ودع��م 
"فيتامني ال�صم�س" يف الوقت  الدرا�صات بالفيتامني الذي ي�صّمى 
الذي ت�صهد فيه مناطق عديدة من العامل ارتفاعاً غري م�صبوق يف 

درجات احلرارة ينتج عنه قلة التعّر�س املبا�صر لأ�صعة ال�صم�س.
وت�صري تقارير طبية عديدة اإىل تزايد ظاهرة نق�س فيتامني "د"، 
وخا�صة  الأو�صط  ال�صرق  دول  كبرية يف  اإىل معدلت  ت�صل  والتي 

لدى الن�صاء.
وب��ح�����ص��ب الأب���ح���اث اجل���دي���دة ي�����ص��اع��د ف��ي��ت��ام��ني "د" ع��ل��ى منع 
ان�صداد ال�صرايني، وحماية القلب من الف�صل. بينما يعتر نق�س 
الفيتامني من العوامل امل�صركة بني حالت �صرطان عديدة، واأنه 
كلما زاد م�صتوى فيتامني "د" يف اجل�صم كلما قل خطر الإ�صابة 

ب�صرطان الرئة.
وقد �صلطت اأبحاث جديدة ال�صوء على اأدوار فيتامني "د" احليوية 
يف اجل�صم، ومنها اأنه يحمي من الزهامير، وي�صاعد على تخفيف 
الآلم املزمنة، ويزيد من حرق دهون اجل�صم ومينع تراكم الدهون 

حول اخل�صر.
اأف�صل م�صادر احل�صول على  املبا�صرة من  ال�صم�س  اأ�صعة  وتعتر 
فيتامني "د"، اإىل جانب �صفار البي�س، والأ�صماك الدهنية ، وكبد 

البقر، واحلليب ومنتجات الألبان، والفطر.

هكذا حتارب تعرق الأقدام يف ال�سيف 
يعاين البع�س من تعرق الأق��دام خالل ف�صل ال�صيف. وملواجهة 
بارتداء  اجللدية  الأمرا�س  لأطباء  الأملانية  الرابطة  تن�صح  ذلك 

جوارب قطنية بدًل من اخلامات ال�صطناعية.
خيوط  اأو  الن�صط  الفحم  م��ن  داخ��ل��ي  نعل  ا�صتعمال  ميكن  كما 

الف�صة اأو اجللد.
جتفيف  م��راع��اة  م��ع  �صباحاً،  للقدم  حمام  اإج���راء  اأي�صاً  وينبغي 
�صريعة  لو�صن  م�صتح�صرات  ا�صتعمال  يف�صل  كما  ج��ي��داً.  القدم 

المت�صا�س بدًل من املراهم، التي ت�صد م�صام اجللد.  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

امل�سي يوميًا يحل م�ساكلك ال�سحية
امل�صي اأف�صل اأ�صكال الن�صاط البدين، هذا ما اأكدته درا�صات حديثة، وهو ما يت�صق مع العادات التي اتبعها القدماء. 
وعلى الرغم من انت�صار �صالت الريا�صة )اجليم( واآلت التدريب احلديثة التي تبني الع�صالت وتزيد اللياقة اإل 

اأن امل�صي ليزال يربع على قائمة الأن�صطة البدنية املفيدة لل�صحة، اإليك اأهم فوائده:
ال�صعرات. امل�صي ن�صف �صاعة يومياً من اأف�صل طرق التخ�صي�س و�صبط الوزن، خا�صة اإذا قمت بتغيري �صرعة امل�صي 

كل ب�صع دقائق.
القلب. يح�صن امل�صي من تدفق الدورة الدموية، وي�صاعد على زيادة الكول�صرول اجليد.

املفا�صل. من اأف�صل الطرق للوقاية من التهاب املفا�صل امل�صي يومياً ملدة 30 دقيقة خا�صة اإذا تعّر�صت خالل جزء 
منها لل�صم�س يف بداية ال�صباح اأو قبل الغروب ليح�صل اجل�صم على فيتامني "د".

معينة من  على منطقة  الركيز  دون  والبطن،  والذراعني  والفخذين  الأرداف  لتخ�صي�س  و�صيلة  امل�صي  الر�صاقة. 
اجل�صم.

ال�صعادة. ي�صاعد امل�صي على خف�س التوتر والقلق، وحت�صني املزاج واحلالة املعنوية.
طول العمر. ت�صري درا�صات اإىل اأن امل�صي ن�صف �صاعة يومياً يطيل العمر خا�صة اإذا اتبعت تو�صية تغيري �صرعة امل�صي 

كل ب�صع دقائق.
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التخ�سي�س يعالج ال�سكري بهذا ال�سرط
يف حالة ال�صكري من النوع 2 ل ينتج البنكريا�س ما يكفي من الأن�صولني، 
�صاد  وق��د  ينتجه.  ال��ذي  الأن�صولني  من  ال�صتفادة  اجل�صم  ي�صتطيع  ل  اأو 
العتقاد اأن م�صكلة ال�صكري تظل طوال احلياة اإذا اأ�صاب املر�س الإن�صان، 
الباحثني يف جامعة  ت�صاوؤل جمموعة من  كان مو�صع  العتقاد  ذلك  لكن 
تاأثري  اإىل نتائج مثرية عن  ال�صك  نيوكا�صل الريطانية، وقد قادهم هذا 
التخ�صي�س على حالة ال�صكري. ون�صرت جملة "لن�صيت" الطبية نتائج هذه 
الزائدة من  واإزال��ة الدهون  الوزن  اإنقا�س  اأن  الأبحاث والتجارب، واأهمها 
املري�س  اتبع  اإذا  طبيعية  بالدم  ال�صكر  ن�صبة  جعل  يف  فعاًل  ينجح  اجل�صم 
برنامج تخ�صي�س يف وقت مبكرة فور ت�صخي�س املر�س. و�صارك يف جتارب 
لديهم  احل��ال��ة  ت�صخي�س  �صبق  ال�صكري  مر�صى  م��ن  جمموعة  ال��درا���ص��ة 
بفرة ي�صل حدها الأق�صى 6 �صنوات قبل بدء التجربة، وا�صتغرقت جتربة 
برناجماً  امل�صاركون  فيها  اتباع  كاملة،  �صنة  عالجية  كو�صيلة  التخ�صي�س 
دقيقاً لإنقا�س الوزن و�صبطه عند م�صتوى �صحي. ويف نهاية عام التجربة 
جنح 46 باملائة من امل�صاركني يف برنامج التخ�صي�س يف اإنقا�س الوزن واأي�صاً 

يف �صمان ن�صبة �صحية لل�صكر بالدم مثل الأ�صحاء.
يف  توجد  بيتا" التي  "خاليا  ي�صّمى  ما  ب��اأن  التاأثري  هذا  الباحثون  وف�صر 
البنكريا�س وتقوم باإفراز الأن�صولني ميكن اأن يتح�صن اأداوؤها اإذا مت اإنقا�س 
الوزن فور ت�صخي�س املر�س اأو يف وقت مبكر بعد ت�صخي�صه، واأنها ت�صطيع 

بف�صل اإزالة دهون البطن ا�صتعادة قدرتها على اإنتاج الأن�صولني.

نظارة جوجل ت�ساعد اأطفال التوحد 
قدرتهم  تتح�صن  قد  بالتوحد  امل�صابني  الأطفال  اأن  درا�صة جديدة  اأف��ادت 
على فهم تعابري الوجوه وتتطور مهاراتهم الجتماعية با�صتخدام نظارة 
التجريبية،  الأداة  ه��ذه  وت�صتخدم  الذكية.  للهواتف  تطبيق  مع  جوجل 
التي تعرف با�صم )�صوبر باور جال�س(،األعابا مل�صاعدة الأطفال على متييز 
الوجوه والنفعالت عند التفاعل مع الأ�صرة والأ�صدقاء. وبح�صب املراكز 
الأمريكية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها فاإن واحدا من كل 68 طفال 

يف الوليات املتحدة م�صاب بالتوحد.
وقال فريق الباحثني يف الدرا�صة التي ن�صرت بدورية )اإن.بي.جيه ديجيتال 
كثريا  يعانون  التوحد  طيف  با�صطراب  امل�صابني  الأطفال  اإن  ميدي�صني( 
لكن  الجتماعي،  والتفاعل  بالعينني  والتوا�صل  الوجوه  تعابري  متييز  يف 
اجتماعية  مهارات  تعلموا  اإذا  كبري  نحو  على  التح�صن  الكثريين  مبقدور 
يف ال�صغر. وطور الباحثون نظارة )�صوبر باور جال�س( وهي اأداة تعليمية 
بنظام  يعمل  ذكي  وهاتف  جوجل  نظارة  على  ت�صغيله  يتم  برنامج  تعمل 
اأندرويد. وت�صاعد الألعاب، مثل لعبة )ام�صك البت�صامة وخمن النفعال(، 
اأيقونات  ال��وج��وه والن��ف��ع��الت م��ن خ��الل ع��ر���س  الأط��ف��ال للتعرف على 

للم�صاعر بالنظارة اأو النطق با�صم النفعال لي�صمعه الطفل.

لن ت�سدقوا �سعر 
قمي�س جينيفر لوبيز 
ال��ع��امل��ي��ة  جينيفر  ال��ف��ن��ان��ة  اأث����ارت 
رواد  ب��ني  اجل���دل  م���وؤخ���را  لوبيز  
الجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  م����واق����ع 
ال���ت���ي ظهرت  اإط��الل��ت��ه��ا  ب�����ص��ب��ب 
واكتفت  ب��ن��ط��ال،  دون  م���ن  ف��ي��ه��ا 
وحذاء  ب��ي�����ص��اء  قمي�س  ب���ارت���داء 
ج��ي��ن��ز ط���وي���ل م���ع ح�����زام اأ����ص���ود، 

واإك�ص�صوارات مميزة.
العاملية  ال�صحف  اإح��دى  واأ���ص��ارت 
ال����ذي  ال��ق��م��ي�����س  ث���م���ن  اأن  اإىل 
ارت���دت���ه ل��وب��ي��ز يف الإط����الل����ة مل 
يتخَط ال� 52 جنيه اإ�صرليني، اأي 
اأمريكي،  دولر   68 ال���  يقارب  ما 
ب�����ص��ي��ط ج���دا مقارنة  ���ص��ع��ر  وه���و 
بثمن احلذاء اّلذي بات من املوؤّكد 
واأنه  خ�صو�صا  بكثري،  اأث��م��ن  اّن��ه 
العاملية  املاركة  دار  لت�صميم  يعود 

"فريزات�صي".

�سوؤال م�ستفز مللكة جمال 
يفجر موجة غ�سب

اأث���ار ���ص��وؤال وج��ه مل��دون��ة جمال �صربية ع��ن �صبب 
من  تعاين  هي  بينما  و�صعرها  بجمالها  اهتمامها 
غ�صبا  حال"،  اأي  على  و"�صتموت  الرحم  �صرطان 

وجدل على مواقع التوا�صل الجتماعي.
ال�صربية  ا���ص��ت��خ��دم��ت  ع��ن��دم��ا  امل��واج��ه��ة  وب�����داأت 
�صابقا  تتناف�س  كانت  التي  ميلوجكوفيت�س،  ديانا 
 Ask me a' ع��ل��ى ل��ق��ب م��ل��ك��ة ج���م���ال، ت��ط��ب��ي��ق
اإن�صتغرام،  على  �صوؤال"  "ا�صاألني   'question
مع  معركتها  ملناق�صة  فر�صة  متابعيها  لإع��ط��اء 
�صرطان الرحم. لكن ميلوجكوفيت�س )31 عاما(، 
اأ�صيبوا  األ���ف���ا،   112 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  وم��ت��اب��ع��ي��ه��ا 
تهتمني  "ملاذا  ام���راأة:  �صاألتها  عندما  بال�صمئزاز 
وت�صعي  ���ص��ع��رك  فت�صففي  ج��م��ي��ل��ة،  ت��ب��دي  ب����اأن 

املكياج، بينما تعرفني اأنك �صتموتني؟".
اأن  اخ��ت��ارت  ال��ت��ي  ميلوكوفيت�س،  ال�����ص��وؤال  و���ص��دم 
تتجاهل املراأة، لكنها اأعربت عن اأملها يف اأن يكون 

ال�صوؤال. من  الغر�س  "املزاح" هو 

احليوان املقزز يثري الده�سة والرعب 
تفاعل م�صتخدمو مواقع التوا�صل الجتماعي بقوة مع 
وا�صع  نطاق  على  انت�صرت  "مقزز"،  ن��ادر  حيوان  �صورة 

موؤخرا مبوقع "في�صبوك".
ال�صورة مفركة، نظرا لكون احليوان  اأن  البع�س  وظن 
ذا  "اخلفا�س  اأن  اإل  م��ع��ا،  اآن  يف  وم��رع��ب��ا  م���األ���وف  غ��ري 
اأفريقيا  دول  يعي�س يف  املطرقة" حيوان حقيقي  الراأ�س 

ال�صتوائية.
وكان اأكرث ما اأثار الفزع من �صورة احليوان بني اللون، 
وجهه  و�صكل  املعتادة،  باخلفافي�س  قيا�صا  الكبري  حجمه 

الذي ي�صبه مزيجا بني اجلرذ واخلنزير.
وينتمي اخلفا�س ذو الراأ�س املطرقة اإىل عائلة اخلفافي�س 

الكبرية، التي يطلق عليها اأي�صا "الثعالب الطائرة".
قد  حيث  اأفريقيا،  يف  اخلفافي�س  اأك��ر  النوع  ه��ذا  ويعد 
بينما يقرب طول  �صنتيمر،   30 اإىل نحو  ي�صل طوله 
امل���ر، يف ح��ني يبلغ وزن���ه نحو  جناحيه مم��دودي��ن م��ن 
الليلي  الكائن  لهذا  الأ�صا�صي  والغذاء  كيلوغرام.  ن�صف 

هو الفواكه، ل �صيما التني واملانغو واملوز.

القط العمالق يدخل 
مرحلة حا�سمة

املعاناة من الإفراط يف الوزن هي �صمة يعاين منها الب�صر 
الأليفة  وخ�صو�صا  احل��ي��وان��ات،  لكن  م��ع��روف،  ه��و  كما 

منها، نادرا ما تعاين من هذا الأمر.
العتابية،  القطط  ف�صيلة  م��ن  ع��م��الق،  ق��ط  برون�صون 
�صحية  م�صكلة  اأي  م��ن  يعاين  ول  جيدة  ب�صحة  يتمتع 
للزوجني  �صدمة  �صكل  اأ�صنانه،  اأح��د  يف  ك�صر  با�صتثناء 
ملجاأ  اإىل  ذه��ب��ا  عندما  ه��امن��ان  ميغان  ويل�صون  م��اي��ك 

للحيوانات امل�صردة بهدف تبني قطة �صغرية.
ع��ن��دم��ا ���ص��اه��د ال���زوج���ان ال��ق��ط ب��رون�����ص��ون، مل ي�صدقا 
الأمر، فوزنه يبلغ �صعفي وزن القط العادي على الأقل، 
غ�صا الطرف يف البداية عن الأم��ر، لكنهما قررا لحقا 
اأن يتبنيا القط "املاموث" وم�صاعدته على التخل�س من 

وزنه الزائد، والعودة به اإىل احلياة الطبيعية للقطط.
العديد  ياأكل  كان  يبدو  ما  على  القط  اأن  امللجاأ  اأبلغهما 
كان  عندما  بالن�صويات،  الغنية  الغذائية  الوجبات  من 
لدى اأ�صحابه ال�صابقني من كبار ال�صن، فو�صل وزنه اإىل 

15 كيلوغراما، وبلغ حميط بطنه 32 بو�صة.
وكان قط عمالق اآخر، عرف با�صم لوغان، قد حقق �صهره 
من  في�صبوك،  موقع  على  �صورته  ن�صرت  اأن  بعد  كبرية 

جراء وزنه الكبري، حيث بلغ 14 كيلوغراما.
يو�صف  كان  ال��ذي  لوغان،  القط  وو�صل عدد م�صاهدات 

ب�"كرة الفراء"، اإىل اأكرث من 29 مليون م�صاهدة.
يفوق  م��ي��ت�����ص��غ��ان،  يف  يعي�س  ال����ذي  ب��رون�����ص��ون،  اأن  غ��ري 
لوغان، الذي يعي�س يف نيوهامب�صاير، وزنا، بحوايل كيلو 

غرام واحد. فتاة ت�ستمع مبياه النافورة الباردة بعد ارتفاع درجات احلرارة هذا ال�سيف يف باري�ش. ) رويرتز(

�سبط طنني من 
الكوكايني يف قارب 
اإنفاذ  ب�����ص��ل��ط��ات  م�����ص��ئ��ول��ون  ق���ال 
اإنهم  ك��و���ص��ت��اري��ك��ا  يف  ال���ق���ان���ون 
�����ص����ب����ط����وا ط�����ن�����ني م�������ن خم�����در 
الكوكايني يف قارب علي بعد نحو 
ال�صاحل  م���ن  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   80
عمليات  اأ���ص��خ��م  م���ن  واح�����دة  يف 

م�صادرة املخدرات يف البحر.
وقالت ال�صلطات اإنها بداأت عملية 
على  ب���ن���اء  ال�����ه�����ادي  امل���ح���ي���ط  يف 
ال�صواحل  خ��ف��ر  م���ن  م��ع��ل��وم��ات 
اكت�صاف  عنه  نتج  الأم��ري��ك��ي مم��ا 
ح�����وايل األ���ف���ي ع���ب���وة م���ن خمدر 
ال����واح����دة منها  ال��ك��وك��اي��ني زن����ة 

كيلوجرام تقريبا.
قارب  على  امل��خ��درات  على  وُع���رث 
باأربعة حمركات من طراز عادة ما 
ي�صتخدمه مهربو املخدرات نظرا 

ل�صعوبة تتبعه باأجهزة الرادار.
و�صرطة  ال�����ص��واح��ل  خ��ف��ر  وق�����ال 
كو�صتاريكا  يف  امل��خ��درات  مكافحة 
القب�س على ثالثة رجال  اإن��ه مت 

كولومبيني.
وق����������ال وزي����������ر الأم������������ن م���اي���ك���ل 
امل�صرك  ال��ع��م��ل  "يوؤتي  ���ص��وت��و 
املتحدة  ال����ولي����ات  ���ص��ل��ط��ات  ب���ني 
وال�����ص��رط��ة امل��ح��ل��ي��ة ث��م��ارا جيدة 
املخدرات  ���ص��د جت���ارة  احل���رب  يف 
مب�صادرة  لنا  �صمح  مما  الدولية، 
املخدرات  م��ن  17 طنا  م��ن  اأك���رث 
الرقم  ه��ذا  وي�صمل  العام".  ه��ذا 
املخدرات  6.7 طن من  الإجمايل 
متت م�صادرتها يف الأي��ام الع�صرة 
�صرطة  و��������ص�������ادرت  الأخ�������������رية. 
12 طنا من الكوكايني  كولومبيا 
يف نوفمر ت�صرين الثاين يف اأكر 

عملية من نوعها.

التدخني يزيد خطر الرجفان الأذيني 
اأكرث  املدخنني  اإن  �صابقة  لدرا�صات  حتليل  اأف��اد 
اأكرث  وهو  الأذيني  بالرجفان  لالإ�صابة  عر�صة 

اأنواع ا�صطراب �صربات القلب �صيوعا.
وكتب الباحثون يف دورية )طب القلب الوقائي( 
الأوروبية اإن زيادة التدخني تعني زيادة اخلطر، 
اأن التوقف عن هذه العادة يحد من  لكن يبدو 

اخلطر كثريا.
وقال داجفني اأونيه كبري الباحثني يف الدرا�صة 
بجامعة  ال���ع���ام���ة  ال�����ص��ح��ة  ب��ك��ل��ي��ة  وال���ب���اح���ث 
"الرجفان  بريطانيا  لندن  كوليدج  اإمرليال 
الأذي���ن���ي... ع��ام��ل خطر ي��ه��دد ب��الإ���ص��اب��ة بعدد 
من الأمرا�س الأخرى املتعلقة بالقلب والأوعية 

الدموية والوفاة املبكرة".
وحلل فريق الباحثني بيانات من 29 درا�صة عن 
اأكرث  معدلت الإ�صابة بالرجفان الأذيني لدى 
من ن�صف مليون �صخ�س، هم مدخنون حاليون 
اأوروبا  اأب��دا، يف  و�صابقون واأ�صخا�س مل يدخنوا 

واأمريكا ال�صمالية وا�صراليا واليابان.
ي���دخ���ن���وا م��ط��ل��ق��ا، وجد  وب���امل���ق���ارن���ة مب����ن مل 
عر�صة  اأك��رث  احلاليني  املدخنني  اأن  الباحثون 
لالإ�صابة بالرجفان الأذيني بن�صبة 32 يف املئة، 
اأك���رث عر�صة  ال�����ص��اب��ق��ون  امل��دخ��ن��ون  ك���ان  بينما 

لالإ�صابة به بن�صبة ت�صعة يف املئة.
وك���ان اخل��ط��ر ال���ذي ي��ه��دد امل��دخ��ن��ني احلاليني 
باملدخنني  م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة  يف   33 بن�صبة  اأع��ل��ى 

ال�صابقني.
الإلكروين  ب��ال��ري��د  ر���ص��ال��ة  يف  اأون���ي���ه  وق����ال 
يعني  ال�صجائر  ع��دد  زي���ادة  اإن  هيلث  ل��روي��رز 

زيادة خطر الإ�صابة بالرجفان الأذيني.
الإ�صابة  خ��ط��ر  ي��زي��د  ال��ت��دخ��ني  اأن  واأ�����ص����اف 
بالرجفان  لالإ�صابة  متهد  قد  اأخ��رى  باأمرا�س 
الن�صداد  وم��ر���س  ال�����ص��ك��ري  داء  م��ث��ل  الأذي���ن���ي 
الرئوي املزمن ومر�س ال�صريان التاجي وق�صور 

القلب.

ما حقيقة حمل كري�ستينا 
اأغيلريا؟

حامل  اأغيلريا   العاملية  كري�صتينا  النجمة  ب��اأن  تفيد  اأخبارا  املتابعني  بني  انت�صر 
الأخبار  تلك  ك��ل  نفت  العاملية  ال�صحف  بع�س  ه��ن��اك  اأن  اإّل  ال��ث��ال��ث،  بطفلها 

وال�صائعات التي مت تداولها.
اأن كري�صتينا تبدو  يوؤكد  ال�صحف تقريرا  اإحدى  ال�صائعات، ن�صرت  ويف تفا�صيل 
تنتظر  دليل على حملها  اأنه  ال�صحيفة  اعترته هذه  الذي  الأم��ر  اأكرث توهجا، 

من  ماثيو رتلر .
من ناحية اخرى كان بع�س املقربني قد ك�صفوا لل�صحف اأن كري�صتينا و رتلر كانا 
يخططان لإجناب طفل اآخر منذ فرة طويلة واأن بع�س املقربني لهم يهم�صون 

بانتظار الثنائي طفل جديد.


