
•• غزة-وكاالت:

ام�س  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون،  وا�����س����ل 
اجلمعة، اإطالق البالونات احلارقة 

على م�ستوطنات “غالف غزة«.
وذك�������������رت م�����������س�����ادر ع������ري������ة ان 
يوا�سلون  غ���زة  ق��ط��اع  يف  ال�����س��ب��ان 
اط����الق ال��ب��ال��ون��ات احل���ارق���ة على 
امل�ستوطنات يف الوقت الذي ت�ستعد 
لالتفاق  وا�سرائيل  الف�سائل  فيه 
ع����ل����ى وق�������ف اط��������الق ال�����ن�����ار بني 

الطرفني برعاية م�سرية. .
جي�س  وزي�������ر  ان  اىل  واأ��������س�������ارت 
يتابع  ليرمان  افيغدور  االحتالل 

اخر التطورات على احلدود.
هذا وا�سيب ع�سرات الفل�سطينيني 
ب��ر���س��ا���س ج���ن���ود االح���ت���الل على 
حدود قطاع غزة يف ام�س  اجلمعة 
وك�سر  ال����ع����ودة  مل�������س���رات  ال�21 
اجل  م��ن  ث����وار  “جمعة   احل�����س��ار 

القد�س واالق�سى«
النار  االح�����ت�����الل  ج���ن���ود  واأط�����ل�����ق 
احلدود  على  ال�سبان  نحو  بكثافة 

اىل  ادى  م���ا  ال���ع���ودة  يف خم��ي��م��ات 
رفح،  �سرق  فل�سطينيا   30 ا�سابة 

وخانيون�س، والريج، وغزة.
ال��وط��ن��ي��ة ملخيمات  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع����ت 
احل�سار  وك�����س��ر  ال����ع����ودة  م�����س��رة 
للم�ساركة  الفل�سطينية  اجلماهر 
ال����ع����ودة  م���������س����رات  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ب��ع��د ع�����س��ر ام�س 
حدود  �سرقي  ال��ع��ودة  خميمات  يف 

القطاع.

�سعبنا  مت�����ّس��ك  الهيئة”  وج�����ددت 
عا�سمة  ال��ق��د���س  يف  ال��ث��اب��ت  بحقه 
القابلة  غ��ر  وح��ق��وق��ه  فل�سطني، 
للت�سرف، ويف مقدمتها حق تقرير 
امل�ستقلة  دول���ت���ه  واإق����ام����ه  امل�����س��ر 

وعا�سمتها القد�س«.
امل�سرات  الهيئة” ا�ستمرار  واأك��دت 
حتمل  و�سلمية  �سعبية  كم�سرات 
حلماية  ال��ع��امل،  اإىل  �سعبنا  ر�سالة 
حقنا بالعودة رغم كل املعاناة التي 

رفع  اإىل  اإ�سافة  االح��ت��الل،  �سببها 
احل�سار عن قطاع غزة«.

ويخرج الفل�سطينيون يف قطاع غزة 
م��ن��ذ ال��ث��الث��ني م��ن م��ار���س )اآذار( 
مع  الفا�سل  ال�سياج  جت��اه  املا�سي 
م�سرة  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  ا���س��رائ��ي��ل 

العودة وك�سر احل�سار.
تندلع  التي  اال�ستباكات  وا���س��ف��رت 
واجلي�س  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ب�����ني 
االإٍ����س���رائ���ي���ل���ي ع����ن ال�������س���ي���اج منذ 
ا�ست�سهاد  ع��ن  امل�����س��رات  ان��ط��الق 
168 فل�سطينياً واإ�سابة اأكرث من 

18 األف.
اجلي�س  يف  م�������س���ادر  وق���ال���ت  ه����ذا 
اإن  االإ�سرائيلية  االأمنية  واالأجهزة 
اتفاق التهدئة مع حركة حما�س يف 

مراحله النهائية.
وك����ان����ت م�������س���ادر اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة قد 
املخابرات  ج��ه��از  رئ��ي�����س  اأن  ذك���رت 
ال���ل���واء عبا�س  امل�����س��ري��ة،  ال��ع��ام��ة 
ك��ام��ل، اج��ت��م��ع م��ع رئ��ي�����س ال����وزراء 
يف  نتانياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي 

اإ�سرائيل لبحث اتفاق التهدئة.

•• اليمن-وكاالت:

اجلمعة،  ام�����س  امل��ت��ح��دة،  االمم  اأع��ل��ن��ت 
مارتن  ال��ي��م��ن،  اإىل  ال����دويل  امل��ب��ع��وث  اأن 
احلكومة  اإىل  دع�����وات  وّج����ه  غ��ري��ف��ي��ث، 
احلوثية،  وامليلي�سيات  ال�سرعية  اليمنية 
ل��ل�����س��الم بجنيف يف  حل�����س��ور حم���ادث���ات 

ال�ساد�س من �سبتمر القادم.
املتحدة  االأمم  يف  ال��ي��م��ن  ���س��ف��ر  واأك�����د 
بالده  حكومة  اأن  جم���اور،  علي  بجنيف، 
منفتحة على امل�ساركة يف هذه املباحثات، 
جناحها،  اح��ت��م��االت  �سعف  رغ���م  وذل���ك 

وفق ما نقلت وكالة االأنباء ال�سعودية.
واأع����ل����ن غ��ري��ف��ي��ث يف وق�����ت ����س���اب���ق من 
املتحدة  االأمم  ع���زم  اجل����اري،  اأغ�سط�س 
واملتمردين  ال�����س��رع��ي��ة  احل��ك��وم��ة  دع����وة 
عمل  اإط���ار  لبحث  جنيف  اإىل  اليمن  يف 

ملفاو�سات �سالم.
وق��ال حينها اأم��ام جمل�س االأم��ن الدويل 
يف  احل���رب  الإن��ه��اء  ال�سلمي”  “احلل  اإن 
اليمن “اأمر ممكن”، داعيا اإىل اإجراءات 

لبناء الثقة.
اىل ذلك، لقي 27 عن�سرا من ميلي�سيات 
فيما  م�سرعهم  الإي��ران  املوالية  احلوثي 
اأ�سيب اآخرون، اجلمعة، من جراء ق�سف 
ملواقعهم  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  م��ق��ات��الت 
الفقية  وب��ي��ت  ال��دري��ه��م��ي  م��دي��ري��ت��ي  يف 

بال�ساحل الغربي لليمن.
اأن مقاتالت  م��ي��دان��ي��ة،  م�����س��ادر  واأك����دت 
للميلي�سيات  جتمعا  ا�ستهدفت  التحالف 
اأخرى  غ����ارات  �سنت  ك��م��ا  ال��دري��ه��م��ي،  يف 
ع��دة مبديرية  م��واق��ع  ت��ع��زي��زات يف  على 
م����زارع احل�سينية  ال��ف��ق��ي��ة، خ��ا���س��ة  ب��ي��ت 

جنوبي حمافظة احلديدة.
ويف غ�سون ذلك، دارت ا�ستباكات متقطعة 
احلوثية  وامللي�سيات  املقاومة  ق��وات  بني 
مديرية  م��رك��ز  م��ن  ال�سرقية  اجل��ه��ة  يف 
اجلبلية  م��ن��ط��ق��ة  يف  وك����ذا  ال��دري��ه��م��ي، 
جنوبي التحيتا، وتخلل تلك اال�ستباكات 

ق�سف ملدفعية املقاومة.
ويف تطورات اأخرى �سقط قتلى وجرحى 
منطقة  يف  مي���ن���ي  م����واط����ن  اأ�����س����رة  م����ن 
ال�����س��ج��رة مب���دي���ري���ة ال���دري���ه���م���ي، اإث���ر 
انفجار لغم اأر�سي زرعه احلوثيون اأ�ساب 
املدينة  م��ن  ل��ل��ن��زوح  تقلهم  ك��ان��ت  حافلة 

امليلي�سيات  وت��وا���س��ل  ب��ح��ي��ات��ه��م.  ه��رب��ا 
حيث  املدنيني،  بحق  انتهاكاتها  احلوثية 
اأحد  اختطاف �سحفي، من  اأقدمت على 

املقاهي مبدينة احلديدة، غرب البالد.
واأكدت منظمة مواطنة حلقوق االإن�سان، 
رف�ست  احلوثي  جماعة  اأن  لها،  بيان  يف 
املختطف،  ال�سحفي  م��ك��ان  ع��ن  الك�سف 
كما �سنت امليلي�سيات حملة اختطاف لعدد 
من امل�سايخ والنا�سطني يف مديرية زبيد 

والدريهمي.
احلوثي  ميلي�سيات  ن��ه��ب��ت  واخل��م��ي�����س، 
للمنظمة  ت��اب��ع��ا  م�����س��ت��ودع��ا  االإي���ران���ي���ة 

الدولية للهجرة يف مديرية الدريهمي.
عربية” اإنه  نيوز  “�سكاي  مرا�سل  وق��ال 
احلوثي  ميلي�سيات  اق��ت��ح��ام  “مبجرد 
األفي �سلة غذائية  للم�ستودع، نهبت نحو 

خم�س�سة للمحتاجني«.
ي�ستوىل  التي  االأوىل  امل��رة  لي�ست  وه��ذه 
���س��الل غذائية،  ع��ل��ى  احل���وث���ي���ون  ف��ي��ه��ا 
ال�سوداء  ال�����س��وق  يف  ب��اع��وا  اأن  �سبق  فقد 
يف  م�ستحقيها  م��ن  �سرقوها  م�����س��اع��دات 
املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتهم، وذلك من 

اأجل متويل عملياتهم الع�سكرية.
ويف �سهر يونيو املا�سي، نهبت امليلي�سيات 
الع�سرات من املعدات الثقيلة وال�ساحنات 
�سينية،  ل�سركة  التابعة  احلفر،  ومعدات 

من ميناء احلديدة غربي اليمن.
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اأعمدة الدخان تت�ساعد جراء ق�سف قوات التحالف مواقع داع�س يف دير الزور

م�سهد برملاين جديد يف العودة الت�سريعية

قوات ال�سرعية اليمنية توا�سل تقدمها يف الدريهمي وبيت الفقيه على ال�ساحل الغربي 

الأمم املتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

خ�سائر فادحة للحوثيني با�ستهداف مواقعهم بال�ساحل الغربي

يف �سوريا الدويل  التحالف  لدعم  ال�سعودية  من  دولر  مليون   100

مقتل ع�سرات الدواع�ش يف ق�سف جوي على دير الزور
م�سهد برملاين جديد يف تون�س:

دون ان�سهار: النداء واحلّرة 
الكتلة الأوىل بالربملان

توا�سل اإطالق البالونات احلارقة على م�ستوطنات غالف القطاع

جرحى يف جمعة ثوار من اأجل القد�ش يف غزة 
العراق يدين الغارات الرتكية على �سنجار.. وينفي التن�سيق

انتخاب عمران خان رئي�سًا للوزراء يف باك�ستان

مليونا م�سلم يوؤدون منا�سك احلج غدًا
•• بغداد-وكاالت:

�سنتها  التي  ال�سربات  اجلمعة،  ام�س  العراقية،  اخلارجية  وزارة  دان��ت 
غربي  �سنجار  بق�ساء  مدنية  مناطق  على  الرتكية  احلربية  املقاتالت 
واأنقرة  العراق، نافية وجود تن�سيق بني بغداد  حمافظة نينوى �سمايل 
ب�ساأن تلك ال�سربات.وذكرت اخلارجية يف بيان: “يف الوقت الذي ترف�س 
فيه الوزارة هذه الهجمات فاإنها تنفي نفيا قاطعا وجود اأي تن�سيق بني 
بغداد واأنقرة بهذا ال�سدد«. وكانت و�سائل اإعالم كردية وتركية ذكرت يف 
االأربعاء، يف ق�ساء  ا�ستهدفت موكبا،  الرتكية  املقاتالت  اأن  �سابق،  وقت 
و�سائل  بينهم قيادي.وحتدثت  5 قتلى،  �سقوط  اأ�سفر عن  �سنجار، مما 
الكردي االنف�سايل،  العمال  القيادي يف حزب  اغتيال  اإعالم تركية عن 

اإ�سماعيل اأوزدان، املطلوب الأنقرة.

•• اإ�سالم اأباد-وكاالت:

يف  ل��ل��وزراء  رئي�سا  خ��ان  ع��م��ران  ال�سابق  العاملي  الكريكت  بطل  انتخب 
عن  املنبثق  ال��رمل��ان  يف  اجلمعة  ام�����س  ج��رى  ت�سويت  خ��الل  باك�ستان 

االنتخابات الت�سريعية االأخرة التي فاز فيها حزبه.
البث  نقل عر  ال��ذي  الت�سويت  بعد  قي�سر،  اأ�سد  الرملان  رئي�س  وق��ال 
احلي، اإن خان حاز على 176 �سوتاً، فيما كان يحتاج اإىل اأغلبية مطلقة 
من 172 �سوتاً. وح�سل مناف�سه �سهباز �سريف من الرابطة على 96 
االنتخابات  يتزعمه خان، يف  الذي  االإن�ساف،  وفاز حزب حركة  �سوتاً. 
التي اأجريت يوم 25 يوليو املا�سي. لكنه �سيحتاج لدعم من امل�ستقلني 
الرملان  املقاعد يف  م��ن  كافياً  ع���دداً  الأن��ه ال ميلك  االأ���س��غ��ر  واالأح����زاب 

لت�سكيل حكومة اأغلبية.

ي��وؤدي اأكرث من مليوين م�سلم ب��دءاً من يوم غد االأح��د، منا�سك احلج 
يف مدينة مكة املكرمة، قادمني من خمتلف بقاع االأر�س، وت�سع اململكة 
احلجاج  مل�ساعدة  ع��دي��دة  اإل��ك��رتون��ي��ة  تطبيقات  ال�سنة  ه��ذه  العربية 
1.7 مليون �سخ�س اإىل ال�سعودية  وت�سهيل حتركاتهم. وو�سل حواىل 
االأح��د، وميتد حتى  غ��داً  ر�سمياً  يبداأ  ال��ذي  للم�ساركة يف مو�سم احلج 
قادمة  جمموعات  يف  مكة،  اإىل  احل��ج��اج  اآالف  وو���س��ل  املقبل.  اجلمعة 
من اأماكن خمتلفة من العامل. ويتنقل البع�س حتت املظالت يف اأنحاء 
احلجاج  جمموعات  ارت��دت  بينما  ال�سم�س،  اأ�سعة  من  للوقاية  املدينة 

األواناً خمتلفة ليتم متييز اأفراد كل جمموعة عن غرها.
اأقاربهم يف كرا�سي  ويف االإمكان م�ساهدة بع�س احلجاج يقومون بدفع 
للحديث مع  الفيديو  تقنيات  با�ستخدام  اآخ��رون  يقوم  بينما  متحركة، 
عائالتهم البعيدة. وجل�س اآخرون يف الظل مع درجات حرارة جتاوزت 

ال�40 درجة مئوية.
ذكي” الذي  “حج  م��ب��ادرة  ال��ع��ام  ه���ذا  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�سلطات  واأط��ل��ق��ت 
يتمّثل بتطبيقات هاتفية ت�ساعد احلجاج يف كل �سيء من الرتجمة اإىل 

اخلدمات الطبية مروراً مبنا�سك احلج.
احلجاج  “اأ�سعفني” مل�ساعدة  تطبيق  ال�سعودي  االأحمر  الهالل  وو�سع 
الذين يحتاجون اإىل م�ساعدة طبية عاجلة. وباإمكان ال�سلطات حتديد 

مكان احلجاج با�ستخدام التطبيق.
كما اأطلقت وزارة احلج والعمرة تطبيق “منا�سكنا” للرتجمة للحجاج 
اأكر  وي��ع��ّد احل���ج م��ن  ال��ع��رب��ي��ة وال االإجن��ل��ي��زي��ة.  ال��ذي��ن ال يتكلمون 
اخلم�سة  االأرك���ان  اأح��د  وي�سكل  ال��ع��امل.  يف  �سنوياً  الب�سرية  التجمعات 
مرة  االأق���ل  على  ي��وؤدي��ه  اأن  املوؤمنني  م��ن  ا�ستطاع  م��ن  وعلى  لالإ�سالم 
واحدة يف العمر. يف مكة، يبدو غالباً التاأثر وا�سحاً على وجوه العديد 
من احلجاج خ�سو�ساً لدى اقرتابهم من الكعبة. وقالت فامي �سيوف 
اأنني خفيفة  “�سعرت  ام�سرتدام،  تعي�س يف  �سنغالية  )50 عاماً(، وهي 

مثل الري�سة” عند روؤية الكعبة، م�سرة اإىل اأنها بكت كثراً.

•• عوا�سم-وكاالت:

قدمت اململكة العربية ال�سعودية 
مليون   100 مب��ب��ل��غ  م�����س��اه��م��ة 
الدويل  التحالف  ل�سالح  دوالر 
للت�سدي ملخططات تنظيم داع�س 
املناطق املحررة من  االإره��اب��ي يف 

التنظيم يف �سمال �سرق �سوريا.
اأنباء  وك���ال���ة  اأوردت  م���ا  ووف�����ق 
ال�سعودية الر�سمية، وا�س، �سباح 
ام�����س اجل��م��ع��ة، ت��ع��د ه����ذه اأكر 
م�����س��اه��م��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف ح��ت��ى االآن 
املحررة،  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  ل�����س��ال��ح 
وه������ي اأي���������س����اً ام��������ت��������داداً، وف���ق 
ال�����ذي قطعه  ل��ل��ع��ه��د  ال���وك���ال���ة، 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ع����ادل اجلبر 
ال��وزاري للتحالف  خالل املوؤمتر 
ع��ق��د يف بروك�سل  ال���ذي  ال����دويل 
 ،2018 )مت���وز(  يوليو   12 يف 
اخلارجية  وزي������ر  وا����س���ت�������س���اف���ه 
االأمريكي مايك بومبيو.وتهدف 
امل�ساهمة اإىل دعم جهود التحالف 
الإعادة تن�سيط املجتمعات املحلية، 
دمرها  التي  ال��رق��ة،  مدينة  مثل 

واأع��ل��ن اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي، الذي 
ي�سن بني احلني واالآخر �سربات 
�سرق  يف  “داع�س”  تنظيم  ���س��د 
�سوريا قرب احلدود امل�سرتكة مع 
البلدين، ليل اخلمي�س ا�ستهدافه 
ل�”غرفة عمليات” تابعة لتنظيم 
“داع�س” االإرهابي.ومل يتبني ما 
اإذا كانت هي احلادثة نف�سها التي 

اأفاد عنها املر�سد ال�سوري.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام���ي عبد 
بلدة  على  ال�سربات  اإن  الرحمن 
ال�سو�سة اأ�سفرت عن “مقتل 18 
)داع�س(  االأق��ل من  على  عن�سراً 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن اجل��ن�����س��ي��ة غر 
رفيع  ق��ي��ادي  وبينهم  ال�����س��وري��ة، 

امل�ستوى عراقي اجلن�سية«.
واأ���س��ي��ب اآخ������رون ب���ج���روح، وفق 
املر�سد الذي رجح ارتفاع ح�سيلة 
غالبية  م��ن  ط��رده  القتلى.وبعد 
ال  ���س��وري��ا،  يف  �سيطرته  م��ن��اط��ق 
يزال تنظيم “داع�س” يتواجد يف 
اأب��رزه��ا يف �سرق  جيوب حم��دودة 
دير الزور قرب احلدود العراقية 

ويف البادية يف و�سط البالد.

على  �سرتكز  كما  داع�س  اإرهابيو 
العي�س  �سبل  ا���س��ت��ع��ادة  م�����س��اري��ع 
واخلدمات االأ�سا�سية يف جماالت 
والكهرباء،  وال���زراع���ة،  ال�سحة، 
واملياه، والتعليم، والنقل )الطرق 
واجل�������س���ور ال��رئ��ي�����س��ي��ة(، واإزال�����ة 
االأن����ق����ا�����س.اىل ذل�����ك، ق��ت��ل 18 

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

مازال  ال��رمل��ان��ي��ة،  العطلة  رغ���م 
على  ح��ا���س��را  الت�سريعي  ال�����س��اأن 
ا�ستكمال  يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
امل�سجلة  للتطورات  يبدو  ما  على 
الرملانية،  العطلة  من  اأي��ام  قبل 
ت�سجيل  اأب������رزه������ا  ك������ان  وال����ت����ي 
كتلهم،  م����ن  ن������واب  ا����س���ت���ق���االت 
وخا�سة من كتلة م�سروع تون�س، 
حيث خ�سرت هذه االخرة خم�سة 
ال�سحبي  م����ن  ك����ل  وه�����م  ن������واب 
ب��ن ف���رج وم�����روان ف��ل��ف��ال وليلى 
و�سهيل  �سليم  وه���دى  ال�����س��ت��اوي 
املوؤكد  �سبه  ب��ات  وق��د  العلويني. 
اليوم، ان التون�سيني �سي�ستقبلون 
م�سهدا برملانيا جديدا، بعد اعالن 
ك��ل م��ن ك��ت��ل��ة ح���زب ح��رك��ة نداء 
تون�س وكتلة احلرة حلزب حركة 
انخراطهما  عن  تون�س،  م�سروع 

ع��ن�����س��راً ع��ل��ى االأق����ل م��ن تنظيم 
جوي  ق�����س��ف  ج����راء  “داع�س” 
الواقعة  اجل��ي��وب  اآخ���ر  ا�ستهدف 
دير  حمافظة  يف  �سيطرته  حت��ت 
الزور يف �سرق �سوريا، وفق ما اأفاد 
املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان.
اجلوية  ال�����س��رب��ات  وا���س��ت��ه��دف��ت 

كتلة  لت�سكيل  توحيدي  م�سار  يف 
كا�سفة  الرملان،  يف  االوىل  تكون 
امل��ن��ت��ظ��رة للكتلة  ع��ن االول���وي���ات 
ان مت ت�سكيلها وهي �سد �سغور ثم 
االنتخابات،  هيئة  رئي�س  انتخاب 

الد�ستورية،  امل��ح��ك��م��ة  وار�����س����اء 
االنتخابي،  ال���ق���ان���ون  وت��ن��ق��ي��ح 

وامل�سادقة على قانون املالية.

                   )التفا�سيل �س15(

دير  ري��ف  يف  ال�سو�سة  بلدة  لياًل 
املر�سد  بح�سب  ال�سرقي،  ال��زور 
حتديد  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  مل  ال�����ذي 
التي  ال���ط���ائ���رات  ك���ان���ت  اإذا  م���ا 
للتحالف  تابعة  ال�سربات  �سنت 
ال�������دويل ب���ق���ي���ادة وا����س���ن���ط���ن اأو 

القوات العراقية.

   

الهوية واجلن�سية« ت�ستاأنف ا�ستقبال خمالفي 
الإقامة بعد عطلة عيد الأ�سحى

•• اأبوظبي-وام:

اأن�ساأتها  التي  املراكز  اأن  واجلن�سية  للهوية  االحتادية  الهيئة  اأعلنت 
على م�ستوى الدولة ال�ستقبال خمالفي قانون دخول واإقامة االأجانب 
 “ و�سعك  بتعديل  نف�سك  “احم  م��ب��ادرة  من  باال�ستفادة  الراغبني 
اإجازة عيد االأ�سحى املبارك وذلك اعتبارا  اأيام  اأبوابها طيلة  �ستغلق 
من يوم االأحد املوافق 19 اأغ�سط�س و�ست�ستاأنف ا�ستقبال املخالفني 

اعتبارا من �سباح يوم االأحد املوافق 26 من اأغ�سط�س اجلاري.
و�ستقدم مراكز �سعادة املتعاملني التابعة للهيئة على م�ستوى الدولة 
خالل  خدماتها  واملنافذ  االأج��ان��ب  و���س��وؤون  اجلن�سّية  اإدارت���ي  �سمن 
19 اأغ�سط�س  امل��ب��ارك من ي��وم االأح��د امل��واف��ق  اإج���ازة عيد االأ�سحى 
واأفراد  املتعاملني  ت�ستقبل  ذاته حيث  ال�سهر  23 من  اخلمي�س  اإىل 
اجلمهور من ال�ساعة 9 �سباحا وحتى الواحدة ظهرا، يف حني �ستغلق 

اأبوابها يومي اجلمعة وال�سبت.           )التفا�سيل �س2(

�سرطة اأبوظبي حتذر من خماطر الألعاب النارية 
•• اأبوظبي-وام:

حذرت �سرطة اأبوظبي من خماطر االألعاب النارية خالل االحتفال 
ت�سديد  االأم����ور على  اأول��ي��اء  وح��ث��ت  امل��ب��ارك  االأ���س��ح��ى  ببهجة عيد 
الرقابة على االأبناء الذين يقبلون على �سرائها لتجنيبهم احلوادث 

املوؤ�سفة.
من  م�ستخدميها  على  خطرا  ت�سكل  ال  االأل��ع��اب  ه��ذه  اأن  واأو�سحت 
ال�سغار فقط بل تطال املوجودين يف حميط ا�ستعمالها ملا قد ت�سببه 
من حروق وت�سوهات خمتلفة توؤدي اإىل عاهات م�ستدمية اأو موؤقتة 
املمتلكات ج��راء م��ا ت�سببه م��ن ح��رائ��ق عند  اأ���س��رارا يف  كما حت��دث 

) التفا�سيل �س2( ا�ستعالها.              
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مئات ال�سحايا بفي�سانات كريال الهندية
•• نيودلهي-وكاالت:

ارتفعت ح�سيلة قتلى االأمطار الغزيرة وال�سيول التي جتتاح والية كراال الهندية 
اإىل 324 قتيال ام�س اجلمعة، وفق اأرقام ن�سرها رئي�س حكومة الوالية بينارايي 
اإن  تغريدة  وق��ال فيجايان يف  ق��رن«.  “اأ�سواأ في�سانات منذ  عن  فيجايان متحدثاً 
“324 حياة اأزهقت” خالل ع�سرة اأيام من الفي�سانات يف الوالية التي تعد وجهة 
ال�سهرة  كراال  وت�سهد  قتيال.   164 اإىل  ال�سابقة  احل�سيلة  واأ�سارت  �سياحية. 
ب�سواطئها املزروعة باأ�سجار النخيل ومنتجعاتها ومزارع ال�ساي، اأمطارا مو�سمية 
كل �سنة. لكن االأ�سرار التي جنمت عن االأمطار الغزيرة هذا العام هي االأ�سواأ منذ 
عقد. وعلق املطار الدويل يف كوت�سي، املدينة ال�ساحلية الرئي�سية، االأربعاء املا�سي، 
رحالته اجلوية بعد هطول االأمطار على مدرج املطار. ونقلت “اأ�سو�سيتد بر�س” 
عن امل�سوؤول االإغاثي كري�سنا كومار اأن معاناة اآالف االأ�سخا�س يف خميمات االإغاثة 
التي تديرها الدولة لن تنتهي، مع توقع هطول املزيد من االأمطار وهبوب الرياح 
حتى ال�سبت املقبل. وت�ستمر هذه االأمطار يف الهند من يونيو اإىل �سبتمر، علما اأن 

االأمطار املو�سمية تقتل مئات االأ�سخا�س كل عام يف هذا البلد.

�ص 13

�ص 12

�ص 19

القوات ال�صينية تتدرب على 
�رضب اأهداف اأمريكية  

عربي ودويل

بنك دبي التجاري يعلن عن اأ�صماء الفائزين باجلوائز 
الكربى يف حملته الرتويجية »اربح الذهب يومياً«

املال والأعمال

“ماأ�صاة اجل�رض” تف�صد انطالقة 
“الكالت�صيو” الإيطايل

الفجر الريا�صي
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اأخبـار الإمـارات

»الهالل الأحمر« يخل�ش اأهايل »املنظر« يف احلديدة من عملية التجويع احلوثية وميدهم بالغذاء 
•• احلديدة -وام :

االإن�سانية  امل�����س��اع��دات  ت��وزي��ع  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وا�سلت 
مبحافظة  احل��وك  ملديرية  التابعة  »املنظر«  قرية  اأه��ايل  على  واالإغاثية 
احلديدة للمرة الثالثة على التوايل بعد حتريرها حديثا وذلك يف اإطار 
الدعم االإماراتي امل�ستمر مل�ساعدة االأ�سقاء يف اليمن على مواجهة ظروفهم 

ال�سعب جراء  االإن�ساين  الو�سع  املعي�سية وتعزيز قدراتهم على مواجهة 
احلرب التي فر�ستها ملي�سيات احلوثي املوالية الإيران.

االأ�سا�سية على  ال�سلع  االأحمر �سالال غذائية ت�سم  الهالل  ووزع��ت فرق 
جهودها  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  توا�سل  فيما  القرية  اأه���ايل 
احلثيثة لتح�سني حياة املواطنني اليمنيني من خالل الو�سول اإىل اأكر 
عدد من امل�ستفيدين لتلبية احتياجات االأهايل من املواد الغذائية وتنفيذ 

امل�سروعات التنموية التي ت�سهم يف ا�ستقرار االأ�سر اليمنية وعودة احلياة 
اإىل طبيعتها.

واأعرب امل�ستفيدون من امل�ساعدات االإماراتية االإن�سانية يف قرية »املنظر« 
عن �سكرهم لدولة االإمارات على تقدمي الدعم املتوا�سل لل�سعب اليمني 
عر ذراعها االإن�ساين هيئة الهالل االأحمر واإي�سال امل�ساعدات اإ�سافة اإىل 
معاناتهم  تخفيف  يف  ت�سهم  التي  واخلدمية  التنموية  امل�سروعات  تنفيذ 

جراء الظروف االإن�سانية ال�سعبة الراهنة .
مبحافظة  احل���وك  ملديرية  التابعة  »امل��ن��ظ��ر«  ق��ري��ة  اأه���ايل  اأن  اإىل  ي�سار 
بها  ق��ام��ت  وقا�سية  ممنهجة  جت��وي��ع  لع���ملية  تعر�سوا  ق��د  ال����حديدة 
االإماراتي اىل  االأحمر  الهالل  الذي دفع فريق  االأمر  ملي�سيات احلوثي 
تقدمي املزيد من امل�ساعدات االإن�سانية العاجلة لالأهايل بعد اأن حتررت 

القرية حديثا.

»دار الرب« تطلق م�سروع توفري 6466 اأ�سحية يف 18 دولة
•• دبي-الفجر:

18 دولة،  اأطلقت جمعية دار الر العمل يف »م�سروع االأ�ساحي« يف 
ت��ت��وزع ب��ني ٤ ق����ارات، اأف��ري��ق��ي��ا واآ���س��ي��ا واأوروب�����ا واأم��رك��ا ال�سمالية، 

ويق�سي بتوفر 6 اآالف و466 اأ�سحية، من ال�ساأن واملاعز.  
وقال عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي، املدير التنفيذي ل«دار الر«: 
وامل�ساكني  الفقراء  على  حلومها  وتوزيع  االأ�ساحي  ذبح  م�سروع  اإن 
قطاع  يف  امل�ساريع  اإدارات  تنفذه  ال��ذي  ال��دول��ة،  خ��ارج  وامل�ستحقني 
امل�ساريع اخلرية يف اجلمعية، بالتعاون مع 28 هيئة خارجية عاملة 
العامل،  يف  اجلمعية  �سركاء  م��ن  امل�����س��روع،  يغطيها  التي  ال���دول،  يف 
يف  وامل�ستحقني  الفقراء  قلوب  يف  وال�سرور  البهجة  زرع  اإىل   يهدف 
غرار  على  املبارك،  االأ�سحى  عيد  فرحة  يف  واإ�سراكهم  ال��دول،  تلك 

�سواهم من االأ�سر واالأفراد، الذين تتوفر لهم االأ�ساحي وحلومها يف 
العيد. واأ�سار الفال�سي اإىل اأن م�سروع ذبح االأ�ساحي وتوزيع حلومها، 
الذي تطلقه اجلمعية �سنويا، ي�سمل يف »اأ�سحى« هذا العام كال من 
بنني،  رو�سيا.  العاج،  �ساحل  طاجك�ستان،  النيجر،  غامبيا،  ال�سودان، 
تنزانيا، الهند، الفلبني، ال�سومال، م�سر، كينيا، موريتانيا، املك�سيك، 
نيبال، مايل، وال�سنغال. واأو�سح املدير التنفيذي لدار الر اأن �سعر 
يف  بامل�ساركة  الراغبني  واملح�سنني،  للمترعني  ال��واح��دة  االأ�سحية 
درهما، الفتا   350 يبداأ من  واالإن�سانية،  الدينية، اخلرية  املبادرة 
اإجمالية  ترعات  ا�ستقطاب  يف  املا�سي،  العام  جنح،  امل�سروع  اأن  اإىل 
و530  اآالف   6 وتوفر  درهما،  و465  األفا  و19  مليونني  بقيمة 
اأ�سحية للفقراء وامل�ساكني واملحتاجني، يف 32 دولة، بالتعاون حينها 

مع 46 هيئة خارجية، من �سركاء اجلمعية حول العامل. 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش اجلابون باليوم الوطني لبالده 

 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س علي بونغو اأوندميبا رئي�س جمهورية 

اجلابون وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة رئي�س جمهورية اجلابون .

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش اإندوني�سيا بذكرى ا�ستقالل بالده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  وي���دودو  جوكو  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

اإندوني�سيا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جوكو ويدودو.

مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء يد�سن حملة للحج ت�سم 100 حاج

بعثة حج �سرطة دبي تغادر اأر�ش الوطن لأداء الفري�سة

•• اأبوظبي-وام:

غادر البالد نحو 100 حاج من اأ�سر �سهداء الوطن وامل�سابني الأداء فري�سة 
احلج لهذا العام �سمن حملة احلج ال�سنوية التي ينظمها مكتب �سوؤون اأ�سر 

ال�سهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي.
اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب  وقال ال�سيخ خليفة بن طحنون بن حممد 
�سوؤون اأ�سر ال�سهداء بديوان ويل عهد ابوظبي اإن حملة احلج التي ينظمها 
ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  تاأتي  التوايل  على  الثالثة  لل�سنة  املكتب 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
للقوات امل�سلحة بتقدمي اأف�سل اأ�سكال اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام من 

اأ�سر ال�سهداء وامل�سابني وتي�سر امورهم الأداء فري�سة احلج.
االإمكانيات  كافة  ت�سخر  اىل  ي�سعى  ال�سهداء  اأ�سر  ���س��وؤون  مكتب  ان  واأك��د 
وتوفر جميع امل�ستلزمات ل�سمان راحة احلجاج ومتكينهم من اأداء منا�سك 
لكافة  وال�سحة  ال�سالمة  ت��راع��ي  اأج���واء  �سمن  وي�سر  �سهولة  بكل  احل��ج 

امل�ساركون يف احلملة عن �سكرهم  ال�سهداء وذووهم  اأ�سر  واأعربت  احلجاج. 
امل�ستمرة يف تقدمي  ورعايتهم  اهتمامهم  للقيادة احلكيمة على  وتقديرهم 
به مكتب  يقوم  ال��ذي  للدور  تقديرهم  ال�سهداء معرين عن  الأ�سر  الدعم 
اأ�سر ال�سهداء يف تقدمي كافة اخلدمات واملتطلبات الالزمة لهم يف خمتلف 
املجاالت. وتابع عدد من موظفي مكتب اأ�سر ال�سهداء عملية تنظيم مغادرة 
احلجاج من مطار ابوظبي الدويل ..متمنني لهم التوفيق وال�سداد يف اداء 
اأر�س  يتقبل منهم وان يعيدهم اىل  ان  داع��ني اهلل عز وجل  فري�سة احلج 

الوطن �ساملني.
اأبوظبي،  التابع لديوان ويل عهد  ال�سهداء  اأ�سر  �سوؤون  اأن مكتب  اإىل  ي�سار 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً  اأُ�س�س 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حيث يقوم مبتابعة 
�سوؤون واحتياجات اأ�سر ال�سهداء، والتن�سيق مع اجلهات الر�سمية االأخرى يف 
الدولة من اأجل تقدمي الدعم الكامل لهم، اىل جانب اإطالق واإدارة وتنفيذ 

العديد من املبادرات النوعية الهادفة.

•• دبي-الفجر:

غادرت بعثة احلج على نفقة �سرطة دبي للعام 1439 هجري، اأر�س الوطن 
الأداء منا�سك احلج يف االأرا�سي املقد�سة، وذلك عر مطار دبي الدويل.

اإبراهيم حممود عبد الرحمن مدير  العميد الدكتور  البعثة  وكان يف وداع 
الفال�سي  بطي  االأ�ستاذ  بح�سور  بالوكالة،  املجتمع  الإ�سعاد  العامة  االإدارة 
ق�سم  رئي�س  علي  اآيل  اأحمد  الدكتور  واملقدم  االأمنية،  التوعية  اإدارة  مدير 

التوعية الدينية واملكتبات وعدد من موظفي �سرطة دبي.
دبي �سمن  �سرطة  نفقة  بعثة احلج على  اأف��راد  الرحمن  العميد عبد  وجه 

بينهم  وم��ن  عائالتهم  مع  موظفاً   57 من  واملكونة  ع�سر  التا�سع  فوجها 
عدد من اأ�سحاب الهمم، باال�ستعداد النف�سي واملعنوي الأداء فري�سة احلج، 
املخت�سة  اجلهات  من  ال�سادرة  والتوجيهات  بالنظم  االلتزام  اإىل  ودعاهم 

ب�سوؤون بعثة احلج الر�سمية للدولة والفريق االإداري للحملة.
يف  بالتعليمات  االل��ت��زام  على  امل��وظ��ف��ني  ال��رح��م��ن  عبد  العميد  وح��ث  كما 
جانب اململكة العربية ال�سعودية من اأجل �سال�سة االإجراءات، والتعاون مع 
امل�سرفني والرجوع اإليهم يف حال وجود اأي اأمر هام، واأن يكونوا خر ممثل 
اأداء منا�سك احلج، واأن يتحلوا بال�سر  للقيادة العامة ل�سرطة دبي خالل 

خالل اأداء املنا�سك وامل�سقة التي تواجههم، متمنياً لهم التوفيق.

»الهوية واجلن�سية« ت�ستاأنف ا�ستقبال خمالفي الإقامة بعد عطلة عيد الأ�سحى

�سرطة اأبوظبي حتذر من خماطر الألعاب النارية 

•• اأبوظبي-وام:

للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
واجلن�سية اأن املراكز التي اأن�ساأتها 
ال�ستقبال  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
واإقامة  دخ����ول  ق���ان���ون  خم��ال��ف��ي 
باال�ستفادة  ال��راغ��ب��ني  االأج���ان���ب 
بتعديل  نف�سك  »اح��م  مبادرة  من 
و�سعك » �ستغلق اأبوابها طيلة اأيام 
اإجازة عيد االأ�سحى املبارك وذلك 
اعتبارا من يوم االأحد املوافق 19 
ا�ستقبال  و�ست�ستاأنف  اأغ�سط�س 
يوم  �سباح  من  اعتبارا  املخالفني 
اأغ�سط�س  من   26 املوافق  االأح��د 

اجلاري.
املتعاملني  �سعادة  مراكز  و�ستقدم 
التابعة للهيئة على م�ستوى الدولة 
و�سوؤون  اجلن�سّية  اإدارت����ي  �سمن 
االأجانب واملنافذ خدماتها خالل 
امل��ب��ارك من  االأ�سحى  اإج���ازة عيد 
اأغ�سط�س   19 املوافق  االأح��د  يوم 
ال�سهر  م���ن   23 اخل��م��ي�����س  اإىل 
املتعاملني  ت�����س��ت��ق��ب��ل  ح��ي��ث  ذات����ه 
 9 ال�ساعة  واأف����راد اجل��م��ه��ور م��ن 
ال���واح���دة ظهرا،  ���س��ب��اح��ا وح��ت��ى 
اأب���واب���ه���ا يومي  ���س��ت��غ��ل��ق  يف ح���ني 
الهيئة  واأعلنت  وال�سبت.  اجلمعة 
ل�سعادة  م���راك���زه���ا  ك��اف��ة  اإغ�����الق 
خدماتها  ت��ق��ّدم  ال��ت��ي  املتعاملني 
املتعلقة ببطاقة الهوية طيلة اأيام 
العمل  اإىل  و�ستعود  العيد،  عطلة 
اعتبارا  امل��ع��ت��اد  دوام���ه���ا  ب�����س��اع��ات 

•• اأبوظبي-وام:

حذرت �سرطة اأبوظبي من خماطر 
االأل��ع��اب ال��ن��اري��ة خ��الل االحتفال 
ب��ب��ه��ج��ة ع��ي��د االأ����س���ح���ى امل���ب���ارك 
ت�سديد  على  االأم��ور  اأولياء  وحثت 
الرقابة على االأبناء الذين يقبلون 
احلوادث  لتجنيبهم  �سرائها  على 

املوؤ�سفة.
واأو�سحت اأن هذه االألعاب ال ت�سكل 
خ���ط���را ع���ل���ى م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا من 
ال�سغار فقط بل تطال املوجودين 
يف حميط ا�ستعمالها ملا قد ت�سببه 
وت�������س���وه���ات خمتلفة  ح�����روق  م���ن 
اأو  م�����س��ت��دمي��ة  ع���اه���ات  اإىل  ت�����وؤدي 
م���وؤق���ت���ة ك��م��ا حت����دث اأ������س�����رارا يف 
امل��م��ت��ل��ك��ات ج�����راء م���ا ت�����س��ب��ب��ه من 

حرائق عند ا�ستعالها.
وقال العميد �سامل حمود البلو�سي 
واملتفجرات  االأ�سلحة  اإدارة  مدير 
واملنافذ  االأم�����ن  ����س���وؤون  ق��ط��اع  يف 
يعج  االحتفالية  االألعاب  �سجل  اأن 
ت�سل  وال��ت��ي  االأل��ي��م��ة  بالق�س�س 
اأن�سجة  وتهتك  االأ�سابع  برت  اإىل 
و�سول  ح�����ال  احل�����س��ا���س��ة  ال���ع���ني 
الناجت  ال��رم��اد  اأو  اإل��ي��ه��ا  ال�سظايا 

اأ�سئلة  تقدمي خدماته والرّد على 
املتعاملني وا�ستقبال مالحظاتهم 
ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة م���ن خالل 

الرقم600530003.
ورف�������ع م����ع����ايل ع���ل���ي حم���م���د بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال�سام�سي  ح��ّم��اد 
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  الهيئة  اإدارة 
واأ�سدق االأمنيات مبنا�سبة حلول 
عيد االأ�سحى املبارك اإىل القيادة 
ال��ر���س��ي��دة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل« و�ساحب  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 

املوافق  االأح������د  ي����وم  ���س��ب��اح  م���ن 
اأنه  اإىل  ..م�سرة  اأغ�سط�س   26
الراغبني  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا  ب���اإم���ك���ان 
املتعلقة  خل���دم���ات���ه���ا  ب���ال���ت���ق���ّدم 
ال�سجّل  ن���ظ���ام  يف  ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل 
الهوية  بطاقة  واإ���س��دار  ال�سكاين 
اأو جتديدها اأو ا�ستبدالها، التقدم 
م��ن خ��الل ال��ق��ن��وات االأخ���رى ويف 
االإلكرتونّية  اال�ستمارة  مقّدمتها 
/ا�ستمارتي/ التي ميكن الو�سول 
موقع  خ��الل  م��ن  ب�سهولة  اإل��ي��ه��ا 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة االإن����رتن����ت، 
وكذلك من خالل تطبيقها الذكّي 
والهواتف  ال��ل��وح��ي��ة  ل���الأج���ه���زة 
مركز  اأّن  اإىل  ..الف��ت��ة  امل��ح��م��ول��ة 
�سيوا�سل  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع  االت�����س��ال 

اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
واخوانهم اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى حكام  اأع�������س���اء 

االإمارات و�سمو اأولياء العهود.
واأعرب معاليه با�سم اأ�سرة الهيئة 
للقيادة  ال���ت���ه���اين  خ���ال�������س  ع����ن 
�سبحانه  اهلل  داع����ي����اً  احل��ك��ي��م��ة، 
املنا�سبة  ه���ذه  ي��ع��ي��د  اأن  وت���ع���اىل 
املباركة على دولة االإم��ارات قيادة 
وحكومة و�سعباً وهي تنعم باخلر 
وال���رف���ع���ة وامل���زي���د م���ن االزده�����ار 
ال�سعادة  حتقق  التي  واالإجن����ازات 
ل��ك��ل م���واط���ن وم��ق��ي��م ع��ل��ى هذه 

االأر�س الطيبة.

كيماوية  م��واد  �سناعتها من  ويتم 
�سريعة اال�ستعال تت�سبب باإ�سابات 
النارية،  االأل���ع���اب  واع��ت��ر  ج��م��ة. 
للتلوث  ���س��ب��ب��ا  اأن����واع����ه����ا  ب�����س��ت��ى 
اإىل  الفتا  والكيماوي  ال�سو�سائي 
اأ�سواتها  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  االأ����س���رار 
امل���زع���ج���ة ال����ت����ي ت�����س��ب��ب اخل����وف 
للر�سع واالأطفال النيام والروائح 
ال���������س����ارة امل���ن���ب���ع���ث���ة م���ن���ه���ا ج����راء 
العديد  اإىل  ت���وؤدي  مم��ا  احرتاقها 

عن عملية االحرتاق مما قد يوؤدي 
اإىل فقدان الب�سر وكذلك ما ي�سر 
اأي�سا باجللد اإذا ما تعر�س الطفل 
اآخر  وج��ه  وه���ذا  الإ���س��اب��ة مبا�سرة 
على  امل��رتت��ب��ة  النف�سية  للم�سار 

ا�ستخدامها.
اأبوظبي على  �سرطة  واأك��د حر�س 
النارية  االألعاب  التوعية مبخاطر 
عن  ع���ب���ارة  اأن���ه���ا  اإىل  م�����س��را   ..
متفجرات �سعيفة االنفجار ن�سبيا 

اإىل  اإ�سافة  ال�سحية  االأ�سرار  من 
االأ�سرار البيئية التي قد تنتج عن 
لدى  خم��زن��ة  ك��ان��ت  اإذا  انفجارها 
امل�ستودعات واملنازل بطرق خاطئة 

وع�سوائية وغر اآمنة.
بالعيد  االح�����ت�����ف�����ال  اإىل  ودع��������ا 
املنا�سبات  ب��ب��ق��ي��ة  واال����س���ت���م���ت���اع 
للمفاجاآت  التعر�س  دون  ال�سعيدة 
اإىل  ال��ت��ي ال حت��م��د عقباها الف��ت��ا 
اأه���م���ي���ة وع�����ي امل��ج��ت��م��ع واالأ�����س����ر 
مبخاطر  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
على  وال����ت���������س����دي����د  امل����ف����رق����ع����ات 
اأو  ابتياعها  ب��ع��دم  االأك��ب��اد  ف��ل��ذات 
باإف�ساد  تت�سبب  والتي  ا�ستخدامها 

الفرحة وتنغ�س بهجة االأعياد.
وط���ال���ب اجل��م��ه��ور ب��امل�����س��ارع��ة يف 
اإب�������الغ اجل����ه����ات امل��خ��ت�����س��ة حول 
املحال اأو املواقع االإلكرتونية التي 
تبيع مثل هذه االألعاب االحتفالية 
فيها  وي��������رون  ت���رخ���ي�������س  ب�������دون 
للك�سب  مو�سميا  م�سدرا  التجار 
غ���ر امل�������س���روع ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
يرتفع  م��ا  ع���ادة  وال��ت��ي  خماطرها 
من  عليها  ال��ط��ل��ب  من�سوب  فيها 
الزمنية  الفرتة  ه��ذه  االأط��ف��ال يف 

بالذات.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سعودية تخ�س�ش رقما موحدا 

خلدمة احلجاج على مدار ال�ساعة 
•• منى-وام:

املجاين  ال��رق��م  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  والعمرة  احل��ج  وزارة  خ�س�ست 
. ال�ساعة  مدار  على  الرحمن  �سيوف  خلدمة   8003404444

اململكة وخارجها  داخ��ل  احل��رام من  اهلل  بيت  االت�ساالت من حجاج  وت�ستقبل 
من  ت�سعى  تطويرية  خطوة  يف  ومالحظاتهم  و�سكواهم  ا�ستف�ساراتهم  لتلقي 
خاللها الوزارة اإىل حتقيق وقيا�س ر�سا امل�ستفيدين من اخلدمات املقدمة من 
اإىل جانب موقع  الرقم  ي�سهم  كما   . عليها  ت�سرف  التي  والقطاعات  االأجهزة 
www.haj.gov.sa يف حل واإر�ساد �سيوف الرحمن  الوزارة االإلكرتوين 

لالأنظمة واالإجراءات الواجب اتباعها .

مواعيد عمل »ترخي�ش اأبو ظبي« يف العيد
•• اأبو ظبي-الفجر:

مواعيد  اأبوظبي  ب�سرطة  املركزية  العمليات  بقطاع  وال�سائقني  االآل��ي��ات  ترخي�س  مديرية  ح��ددت 
العمل يف مراكز اخلدمة وحمطات خدمة الفح�س الفني خالل عطلة عيد االأ�سحى املبارك لتوفر 

خدماتها للمتعاملني.
اأبو ظبي، وال�سالمة فلج هزاع  ال�سالمة  وتكون مواعيد عمل تقدمي خدمات الرتخي�س يف مبنيي 
االأحد واالإثنني  واخلمي�س، فيما يكون يف  اأيام  ولغاية اخلام�سة م�ساء  التا�سعة �سباحاً  بالعني من 
مبنى اإدارة ترخي�س ال�سائقني واالآليات مبدينة زايد يف منطقة الظفرة من التا�سعة �سباحاً ولغاية 

الواحدة ظهراً ، خالل يومي االأحد واالإثنني.
اأما مواعيد عمل الفح�س الفني تكون على مدار 24 �ساعة يف مبنيي ال�سالمة اأبو ظبي، و فلج هزاع 
اأم��ان م�سفح » من   « الفني  االأح��د، واالثنني، واخلمي�س، و يف حمطة الفح�س  اأي��ام  بالعني، خالل 

التا�سعة �سباحاً ولغاية اخلام�سة م�ساء.

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة »التزم ت�سلم« لتعزيز التوعية با�ستخدام الطائرات الال�سلكية 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت �سرطة اأبوظبي بالتعاون مع دائرة النقل، والهيئة العامة للطران 
املدين، و�سركة مطارات اأبوظبي، حملة تثقيفية، حتت �سعار »التزم ت�سلم«، 
وا�ستخدامات  وا���س��رتاط��ات  ب��ق��واع��د  ال��ت��وع��ي��ة  وت��ع��زي��ز  ن�سر  ع��ل��ى  ت��رّك��ز 
الطائرات بدون طيار »الال�سلكية«؛ بهدف �سمان �سالمة املجتمع، واأمن 

املالحة اجلوية، وان�سياب الطائرات امل�سغلة.
الطائرات  اأ�سحاب  دع��وة  اأ�سبوعني،  مل��دة  ت�ستمر  التي  احلملة  وتت�سّمن 
بدون طيار، وهواة هذه الريا�سة اخلفيفة، اإىل الت�سجيل عر رابط الهيئة 
www.gcaa.gov.ae/ar/pages/ امل���دين  ل��ل��ط��ران  ال��ع��ام��ة 

uas.aspx للتعّرف والتقّيد باللوائح والت�سريعات، وال�سروط القانونية 
واالأمنية ملمار�سة اأنظمة الطائرات الال�سلكية.

واأكد �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي، مدير عام �سرطة اأبوظبي، اأهمية 
تر�سيخ التوعية والوقاية املجتمعية، ملا لها من تاأثرات اإيجابية يف تطبيق 
ر�سالة  حتّقق  ت�سلم«  »التزم  حملة  اطالق  اأن  اإىل  الفتاً  العامة،  ال�سالمة 
خدمات  بتقدمي  باالأمن  ينعم  جمتمع  اإىل  الو�سول  يف  الر�سيدة  القيادة 

حكومية �سمولية عالية اجلودة.

وذكر اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تعّد من الدول ال�سّباقة يف تطوير 
اأنظمتها وت�سريعاتها فيما يتعلق بن�سر ثقافة ال�سالمة العامة، من خالل 
بجهودها  لالرتقاء  املتكاملة  والقوانني  الت�سريعات  من  العديد  تطبيق 
نحو جمتمع م�ستقر وم�ستدام، م�سراً اإىل اأن احلملة تعزز من امل�سوؤولية 
التوعية  وتعميق  اخلاطئة،  للممار�سات  الت�سّدي  يف  وت�ساهم  املجتمعية، 

با�ستخدام تلك الطائرات.
وقال اإن احلملة تتوّجه للرتكيز على اأفراد املجتمع، وحتديداً فئة ال�سباب، 
ال�سركاء  ج��ه��ود  امل�ستقبل، مثمناً  ب��ن��اء  ف��ّع��ال يف  دور  م��ن  اجل��ي��ل  ل��ه��ذا  مل��ا 
ن�سيطر خ��الل��ه��ا على  اآم��ن��ة  بيئة  ل��ت��وف��ر  ال��ت��ع��اون  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
املخاطر املحتملة، وحتّد من وقوع احلوادث املختلفة، التي توؤثر على اأمن 
املجتمع، وموؤ�س�ساته، و�سالمة املالحة اجلوية، وتزيد من الوعي والفهم 
بالطرق ال�سحيحة ال�ستخدام الطائرات الال�سلكية، وتعريفهم باالأنظمة 

والقوانني اخلا�سة لئال يعّر�سوا اأنف�سهم للم�ساءلة واملخالفة.
املدين،  للطران  العامة  والهيئة  النقل،  دائ��رة  ال�سريفي،  ال��ل��واء  و�سكر 
ت�سهم  ملمو�سة  وطنية  جهود  من  به  تقوم  ملا  اأبوظبي،  مطارات  و�سركة 
تعزيز  اإىل  الرامية  املختلفة  التثقيفية  واحل��م��الت  الفعاليات  اإجن��اح  يف 
ممار�سة  عر  املجتمعية،  احلماية  بواجبات  والنهو�س  العامة،  ال�سالمة 

كافة  با�ستخدام  و�سحية،  اآم��ن��ة  بيئة  لتوفر  امل��ح��ّف��زة  الفاعلة  االأدوار 
الو�سائل املتاحة لزيادة الوعي العام، واإطالع املجتمع على املخاطر العامة، 
ر مبفاهيمها، ومعرفة طرق اإر�سادها، وال�سيطرة عليها، والوقاية  والتب�سّ

من م�سبباتها.
ودعا العقيد حممد علي املهري، مدير اإدارة االإعالم االأمني بقطاع �سوؤون 
الت�سجيل عر  اإىل  »الال�سلكية«،  بدون طيار  الطائرات  اأ�سحاب  القيادة، 
باال�سرتاطات  التقّيد  �سرورة  مع  امل��دين،  للطران  العامة  الهيئة  موقع 
املتعلقة فيها ل�سمان اأمن امل�ستخدمني، واملمتلكات العامة واخلا�سة، حتى 
االنت�سار  ال��دول��ة، وكذلك احل��د من  اأج��واء  على �سالمة  ُت�سكل خطراً  ال 

الع�سوائي واال�ستخدام اخلاطئ لهذا النوع من الطائرات.
اآمنة، واالملام بتفا�سيل احلملة  الريا�سة بطرق  وحث على ممار�سة هذه 
التي حتمل عدداً من الر�سائل التوعوية، والتي �سيتم ن�سرها تباعاً عر 
التابعة  االجتماعي  التوا�سل  من�سات  اإىل  اإ�سافة  ت�سلم،  #التزم_  و�سم 
لكل من �سرطة اأبوظبي، ودائرة النقل، والهيئة العامة للطران املدين، 
بال�سوابط  والتقّيد  التعّرف  اإط���ار  يف  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  م��ط��ارات  و�سركة 
واملحببة  اخلفيفة  الريا�سة  هذه  ملمار�سة  واالأمنية  القانونية  وال�سروط 

لع�ساقها. 

 موؤ�س�سة الإمارات تختتم فعالياتها ال�سيفية بنجاح مب�ساركة مئات من ال�سباب من جميع اأنحاء الإمارات العربية املتحدة
•• اأبوظبي-الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت م��وؤ���س�����س��ة االإم�����������ارات، امل���وؤ����س�������س���ة ال���وط���ن���ي���ة ال�����رائ�����دة يف جمال 
امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���ني القطاعني  رف����ع ك���ف���اءات ال�����س��ب��اب و ت��ر���س��ي��خ 
ال���ع���ام واخل����ا�����س، ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ال�����س��ي��ف��ي��ة ب��ن��ج��اح ب���اه���ر مُب�������س���ارك���ة مئات 
م����ن ال�������س���ب���اب م����ن ج��م��ي��ع اأن�����ح�����اء دول������ة االإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة املُ���ت���ح���دة.

 

رك������زت االأن�������س���ط���ة وال���ف���ع���ال���ي���ات ال�����س��ي��ف��ي��ة مل���وؤ����س�������س���ة االإم�����������ارات ب�سكل 
اأ�����س����ا�����س����ي ع����ل����ى ت�������س���ج���ي���ع ال���������س����ب����اب ع����ل����ى ا�����س����ت����غ����الل وق�������ت ف���راغ���ه���م 
املجتمعية املُ�������س���ارك���ة  وروح  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ف��ك��ر  وت���ع���زي���ز  ُم���ث���م���ر  ب�����س��ك��ل 

 

 14 حتى  وا�ستمر  يوليو   22 يوم  ال�سيفي«  �سباب  »خُميم  املوؤ�س�سة  اأطلقت 
اأغ�سط�س 2018 وذلك يف �ستة مواقع خمتلفة على م�ستوى الدولة هي اأبوظبي، 
والعني، املرفاأ، وعجمان، وراأ�س اخليمة والفجرة والذي �سهد اإقبااًل كبراً من 
امل�ساركني ال�سباب وحقق رقًما قيا�سًيا يف عدد �ساعات التطوع و ال�ساعات التدريبية. 

 

ال�����س��ي��ف��ي يف ع�����دد م����ن ور�������س العمل  امل���خ���ي���م  ال�������س���ب���اب يف  �����س����ارك  وق�����د 
اأكرث  التطبيقي  اجل��ان��ب  تعتمد  وال��ت��ي  وامل��ت��ن��وع��ة،  امل��ف��ي��دة  وال��ت��دري��ب��ات 

م����ن ال���ن���ظ���ري ح���ي���ث ُع����ق����دت ور�������س ع���م���ل يف جم������االت ال���ت���ط���وع وري������ادة 
االأع�����م�����ال وت���ع���زي���ز ال���ث���ق���اف���ة امل���ال���ي���ة وال���ت���دخ���ل ل��ال���س��ت��ج��اب��ة يف ح����االت 
ال��ت��ح��دي��ات واخلطابة. وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وف���ن���ون ح���ل  وال���ع���ل���وم   ال����ط����وارئ 

�ُسركاء  ع��دد من  اإ���س��راك  ال�سيفي  االإم���ارات  �سهد خُميم موؤ�س�سة  وق��د  ه��ذا 
عامليني وا�سرتاتيجيني حيث ُعقدت جل�سات نقا�س وور�س عمل لل�سباب من 
�سخ�سية  بناء  اإىل  تهدف  ال�سابة«  العربية  »القيادات  من  ُمتخ�س�سني  ِقبل 
عن  ف�ساًل  للُم�ستقبل  كقادة  املن�سود  ل��دوره��م  واإع��داده��م  القيادية  ال�سباب 
عقد ور�س تعريفية باأهمية الرامج التطوعية وفوائدها وكيفية الت�سجيل 
فيها كما تفاعل ال�سباب مع ُمبادرة »نتحدث باأيدينا« وتعلموا الكثر من لغة 

االإ�سارة ا�ستمراًرا جلهود املبادرة التي تدمج فئة ال�سم يف املجتمع.
موؤ�س�سة  بني  ُمثمر  تعاون  على  للموؤ�س�سة  ال�سيفية  الفعاليات  ا�ستملت  كما 
ا�ست�سافة  �سهد  وال���ذي  اإك�����س��ب��ل��ورر«  »اإن  ب��رن��ام��ج  يف  �سل  و���س��رك��ة  االإم�����ارات 
ُي�ساعد ال�سباب  اإىل تعزيز التفكر العلمي الذي  ور�سة عمل لل�سباب تهدف 
فعاليات  امتدت  وق��د  املُجتمعية.  التنمية  م�سرة  يف  بفعالية  املُ�ساركة  على 
بيب�سيكو يف  �سركة  ا�ست�سافتها  التي  العمل  لت�سمل ور�سة  ال�سيفية  املوؤ�س�سة 

دبي ونظمها برنامج �ساند التابع ملوؤ�س�سة االإمارات والتي  دارت حول اأهمية 
التدخل لال�ستجابة يف حاالت الطوارئ.

احلب�سي  ميثاء  �سعادة  �سرحت  االإم���ارات  ملوؤ�س�سة  ال�سيفية  الفعاليات  وعن 
الذي  بالنجاح  �ُسعداء  نحن  قائلة:«  االإم����ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
ب�سبابنا  ف��خ��ورون  اأن��ن��ا  كما  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�سيفية  املوؤ�س�سة  فعاليات  حققته 
برنامج  عمل  وور���س��ة   »NXplorers  « وبرنامج  املُخيم  اإىل  املُن�سمني 
اأجل ا�ستغالل وقت فراغهم باأف�سل الُطرق املُمكنة«. �ساند يف بيب�سيكو من 

 

واأ����س���اف���ت:« ن�����س��ع��ى م���ن خ���الل ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����س��ي��ف��ي��ة املُ��خ��ت��ل��ف��ة اإىل دعم 
املجاالت  جميع  يف  م��واه��ب��ه��م  و���س��ق��ل  ج��دي��دة  م��ه��ارات  وتعليمهم  ال�����س��ب��اب 
اأعمارهم  مع  تتنا�سب  جديدة  بُطرق  للُم�ستقبل  كقادة  اإعدادهم  عن  ف�ساًل 
التنفيذي  الرئي�س  اجل��ن��اب��ي  علي  ���س��رح  املنا�سبة  ب��ه��ذه  و  واه��ت��م��ام��ات��ه��م«. 
اأب���وظ���ب���ي ق����ائ����اًل:« ن��ح��ن ف���خ���ورون ب��ال��ت��ع��اون م���ع موؤ�س�سة  ل�����س��رك��ة ���س��ل 
اإىل  الرامية  ال��روؤي��ة  نت�سارك  حيث   NXplorers برنامج  يف  االإم���ارات 
ال�����س��ب��اب االإم���ارات���ي لي�سارك  امل��واه��ب االإم��ارات��ي��ة ومت��ك��ني وحت��ف��ي��ز  تنمية 
.»2021 ال��ت��ن��م��ي��ة واملُ�����س��اه��م��ة يف روؤي�����ة االإم��������ارات  ب��ف��ع��ال��ي��ة يف م�����س��رة 

 

نحن  االأو���س��ط:«  ال�سرق  �سركة بيب�سيكو ملنطقة  فريد رئي�س  قال عمر  كما 
وهدفنا  املُختلفة  وبراجمها  االإم��ارات  موؤ�س�سة  مع  املُ�ستمر  بالتعاون  �ُسعداء 
الفر�سة لل�سباب لتعلم مواهب ومهارات جديدة ت�ساعدهم  اإتاحة  دائًما هو 

وُت�سهم يف اإعدادهم اإىل دورهم املن�سود كقادة للُم�ستقبل«.
»خُميم  ا�ست�ساف  ال��ذي  عجمان  �سباب  مركز  مدير  الرئي�سي  اأحمد  وع��ر 
دعمهم  االإم���ارات على  ملوؤ�س�سة  �سكره  اإم��ارة عجمان عن  ال�سيفي« يف  �سباب 
االأمارة  ل�سباب  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي  ال��رام��ج  خ��الل  من  للمركز  ال��دائ��م 
الكبر  االإقبال  خالل  من  ثماره  حقق  ال�سيفي  ال�سباب  خميم  ان  مو�سحا 
للمنت�سبني. كما ك�سف مدير املركز اأن الفعاليات التي يت�سمنها املخيم تعمل 
ي�سهده  الذي  الكبر  باالإقبال  القيادية،  م�سيداً  ال�سباب  �سخ�سية  بناء  على 
واكت�ساب مهارات  ذاتهم  ورغبتهم يف تطوير  املنت�سبني  الرنامج ومب�ستوى 
جديدة. و�سدد الرئي�سي على اأهمية اختيار الفئة العمرية يف هذا النوع من 
املوؤهلة  20 عاماً هم الفئة  اإىل   15 اأن ال�سباب من عمر  الرامج، مو�سحاً 
لفهم حيثيات ومفاتيح العمل القيادي، واإدراك امل�سوؤوليات املتج�سدة يف بناء 

الوطن وحتقيق رفعته وازدهاره.

الطلب على متخ�س�سني يف قطاع الرعاية ال�سحية بالدولة يزداد 

منو قطاع الرعاية ال�سحية بن�سبة 60 % خالل ال�سنوات اخلم�سة املقبلة يف الإمارات

رئي�سيني اأال وهما تعهيد موظفني 
املتزايد  امل��ن�����س��اآت  ع����دد  ل��ت�����س��غ��ي��ل 
واإدارتها مبا يف ذلك تكاليف ت�سارع 

وترة النمو.«

القطاع حتدي تعهيد مهنيني من 
هذا  لتلبية  املنا�سبة  امل��ه��ارات  ذوي 
الدكتور  وع��ق��ب  ال�����س��ري��ع.  ال��ن��م��و 
م�ساعد  اأ����س���ت���اذ  اخل���ط���اب،  رام�����ي 

يف مبادئ االأعمال وممار�ستها التي 
اأعلى  ال�سناعة من حتقيق  �ستعزز 
الت�سغيل  يف  ال��ك��ف��اءة  م�����س��ت��وي��ات 

واإدارة التكاليف وتلبية الطلب.«

الطبية  للكليات  2015 خمطًطا 
اجلديدة  ال��ت��م��ري�����س  وم����دار�����س 
من  املهنيني  على  الطلب  لتلبية 
يواجه  ي����زال  ال  ال���ك���ف���اءات،  ذوي 

اخلطاب  رام����ي  ال��دك��ت��ور  واأردف 
اإىل  ثمة حاجة  االإدارة  »م��ن حيث 
يدركون  م��ت��خ�����س�����س��ني  م��ه��ن��ي��ني 
جوانب الت�سغيل ومن ذوي املهارات 

البيئة  ال�سحة  اإدارة علوم  ورئي�س 
»يواجه  دب��ي  الكندية  اجلامعة  يف 
ق����ط����اع ال�����رع�����اي�����ة ال�������س���ح���ي���ة يف 
االإمارات العربية املتحدة حتديني 

•• دبي-الفجر:

 يف ظل التنبوؤ بنمو قطاع الرعاية 
 103 اإىل  قيمته  لت�سل  ال�سحية 
ظهرت   ،2021 يف  دره����م  م��ل��ي��ار 
ك���وارد موهوبة  ب��ن��اء  اإىل  احل��اج��ة 
يف االإدارة ال�سحية، ووفًقا لتقرير 
ري�سر�س  م��ي��ن��ا  م��وؤ���س�����س��ة  اأع���دت���ه 
بارترنز من املتوقع اأن تنمو �سناعة 
الرعاية ال�سحية يف الدولة بن�سبة 
احلاجة  م��ع��ه  م�����س��ح��وًب��ا   60%
من  ذوي  من  مديرين  تعيني  اإىل 

املهارات لتلبية الطلب املتزايد.
ت��ت�����س��در اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة دبي 
برامج  ت��ق��دمي  ال����رائ����دة يف  وه����ي 
االإدارة  يف  العلمية  ال��درج��ة  م��ن��ح 
بناء  يف  املبذولة  اجلهود  ال�سحية 
عر  ال�سحية  االإدارة  يف  ال��ك��وادر 
العلوم  ب��ك��ال��وري��و���س  درج����ة  م��ن��ح 
وتوفر  �سحية  موؤ�س�سة  اإدارة  يف 
فر�س للخريجني الذين يبحثون 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف هذا  م��ن��ا���س��ب  ع����ن 

القطاع متعدد التخ�س�سات.
ا�ستيعاب  خ���ط���ة  و����س���ع���ت  ب��ي��ن��م��ا 
اخل����دم����ات ال�������س���ري���ري���ة ل���دب���ي يف 

اال�سرتاتيجية  اخل���ط���ط  ت���وف���ر 
املحدد يف روؤية 2021 بخ�سو�س 
ه����ذا ال���ق���ط���اع وا����س���ت���م���راري���ة منو 
الدولية  ال�سحية  الرعاية  من�ساآت 
يف االإمارات العربية املتحدة املزيد 
القطاع  ه��ذا  يف  العمل  فر�س  م��ن 
ع��ل��ى اأ����س���ا����س ���س��ه��ري، ف��ف��ي �سهر 
يوليو فقط، اأعلنت بوابة رائدة يف 
الدولة  يف  الوظائف  عن  االإع���الن 
يف  وظ��ي��ف��ة   10000 م���ن  اأك�����رث 

قطاع ال�سحة.
واأ���س��اف ال��دك��ت��ور/رام��ي اخلطاب 
ال������ك������وادر  ع��������دد  ق����ل����ة  ظ������ل  »يف 
االإدارة  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
عليهم،  ال��ط��ل��ب  ومن����و  ال�����س��ح��ي��ة 
اخلريجني  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ي������زداد 
ح��ام��ل��ي درج�����ة ال��ب��ك��ال��ي��ور���س يف 
دب������ي على  ال���ك���ن���دي���ة  اجل����ام����ع����ة 

امل�ستويني املحلي والدويل.
»وبالن�سبة للطلبة نقدم با�ستمرار 
ل��ه��م ت��دري��ًب��ا يف ه���ذا امل��ج��ال، ومع 
واملتوقعة  احلالية  الفر�س  وج��ود 
تقدم هذه املهنة مزايا مهنية رائعة 
الأي �سخ�س يتطلع اإىل التخ�س�س 

يف االإدارة املوؤ�س�سية.«
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العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال دولت�سي فيتا بيوتي 

الوجن ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1270891 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رويده �سليم م�سلم �سليم �سقاط %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جاك فار�س احلداد ٤9%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مرفت حمد �سعيد م�سلح االحبابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جاك فار�س احلداد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
االدوات  لتموين  اخلليج  ال�س�����ادة/بحر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سناعية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1025273 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل �سعيد عبدالعزيز احلو�سني %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ستيفن كوبر ٤9%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل �سعيد عبدالعزيز احلو�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مدزهيد كاتكايف

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم بلو بالزا

رخ�سة رقم:CN 2023351 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل ابراهيم خمي�س عبداهلل احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد هارون عبداهلل ابراهيم املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
اال�سلوب  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة رخ�سة رقم:CN 1035738 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد خليفة مبارك خليفة احلم�سي اخلمري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي ح�سن غريب احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
للعقارات  ال�س�����ادة/الكا�سا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1155560 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ح�سني حممد امل�ساملة %2٤
تعديل ن�سب ال�سركاء

اجر ا�سان من ٤9% اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
االو�سط  ال�سرق  ال�س�����ادة/انظمة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�ست�سارات يف معدات احلا�سب االيل ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 1332604 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
S M E TECHNOLOGIES LLC  ا�سافة ا�س ام اي للتكنلوجيا �س.ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
A M Q ONE TECHNOLOGIES LLC  حذف ايه ام كيو ون للتكنلوجيا �س.ذ.م.م

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

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

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

CN 1079503:للديكور رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كيك للع�سائر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2359565 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل ٤0.8*1

تعديل ا�سم جتاري من/كيك للع�سائر
KICK JUICE

اىل/�ساي غورو كافيه
CHAI GURU CAFE

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

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سعاع الرق لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1982293 

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

تعديل ا�سم جتاري من/�سعاع الرق لل�سيانة العامة

SHUAA AL BARQ GENERAL MAINTENANCE

اىل/�سعاع الرق للمقاوالت وال�سيانة العامة

SHUAA AL BARQ CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ذي جارد خلدمات احلرا�سة االمنية العامة- �سركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2332007 
تعديل مدير/ ا�سافة خالد را�سد عبيد بن �سعيده الفال�سي

MANAZEL REAL ESTATE- PJSC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة منازل العقارية �س.م.خ
tatweer capital co. l.l.c تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة تطوير كابيتال ذ.م.م

CENSUS INTERNATIONAL COMPANY LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة �سين�سا�س العاملية ذ.م.م
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ذي جارد خلدمات احلرا�سة االمنية العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 THE GUARD PUBLIC SECURITY GUARDING SERVICES-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ذي جارد خلدمات احلرا�سة االمنية العامة ذ.م.م
THE GUARD PUBLIC SECURITY GUARDING SERVICES LLC

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1056302 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.90*3.3٤ اىل 90*3.36

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سادات للهدايا

AL SADAT GIFTS

اىل/�سالون ال�سادات للرجال

ALSADAT GENTS SALOON

تعديل ن�ساط/ا�سافة ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا- بالتجزئة )٤773٤02(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

ب�ست باور ميدل اي�ست للتجارة العامة- ذ م م
بتاريخ  املنعقدة  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 

 1805015223 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2018/07/10

يعلن امل�سفي/ ا�سورن�س كورب للتدقيق واملحا�سبة عن حل وت�سفية 

�سركة: ب�ست باور ميدل اي�ست للتجارة العامة - ذ م م

فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 

املعني هاتف رقم 026668222 فاك�س 026280881 �س ب 40004 

ميزانني  الطابق   مرمي  ال�سيخة  بناية  الكورني�س  �سارع  ابوظبي 

مكتب رقم 2 واح�سار امل�ستندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�ساها 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة حما�سه 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1114979 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة حما�سه
HAMASA GROCERY

اىل/حما�سه لالك�س�سوارات الهواتف املتحركة
HAMASA MOBILE PHONE ACCESSORIES

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اك�س�سوارات ولوازم الهواتف املتحركة- بالتجزئة )٤7٤1013(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع البطاقات وال�سرائح االلكرتونية ولوازمها- بالتجزئة )٤77392٤(
تعديل ن�ساط/حذف بقالة )٤711003(

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

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/لومينو�س بوينت للمقاوالت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1734461 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد بالل حممود اخلويل ٤9%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل خليفة جمعه ال�سعدي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل خليفة جمعه ال�سعدي من 100% اىل %51

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/لومينو�س بوينت للمقاوالت العامة
LUMINOUS POINT GENERAL CONTRACTING

اىل/لومينو�س بوينت للمقاوالت العامة ذ.م.م
LUMINOUS POINT GENERAL CONTRACTING LLC

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

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم تنينادان تاتو كادا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1472943 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*9.50 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم تنينادان تاتو كادا
THANINADAN THATTUKADA RESTAURANT

 اىل/مطعم جراند تاتوكادا كايال
GRAND KAYAL THATTU KADA RESTAURANT

تعديل عنوان/Building Name من  اىل 18٤256
تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/ حكومة ابوظبي واخرين 

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

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
خلدمات  م�سن  التجاري  باال�سم   CN رقم:2168934 
الطباعة بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

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

 CN 2176459:اجلميل لرتكيب احلجر  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

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

 CN 1055207:للكمبيوتر رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �ساحري لالعمال 

املعدنية  رخ�سة رقم:CN 1110406 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل عامر �سامل احلمري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ايكارا ثارامامان برابها كاران
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا ال�سبع مدن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1118136 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/كافتريا ال�سبع مدن
AL SABEH MUDUN CAFETIREA

اىل/بقالة ال�سبع مدن
AL SABEH MUDAN GROCERY

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )٤711003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
دعمًا لروؤية الإمارات يف ا�ستك�ساف الف�ساء

�سجايا فتيات ال�سارقة تطلق برناجمًا تطبيقًيا عن علوم الف�ساء ي�ستمر 3 اأ�سهر  
ال�سيخة عائ�سة خالد القا�سمي: معارف الف�ساء وعلوم الفلك اأ�سبحت من اأ�سا�سيات الثقافة الإماراتية

•• ال�سارقة-الفجر:

اأعلنت �سجايا فتيات ال�سارقة، اإطالق برنامج تعليمي متكامل حول 
20 فتاة من املنت�سبات  علوم الف�ساء والظواهر الفلكية ي�ستهدف 
الرنامج  ويهدف    .2018 دي�سمر  لغاية  �سبتمر  من  وي�ستمر 
اإىل اإعداد جيل من الفتيات املوؤهالت خلو�س جمال الفلك والف�ساء 
متكني  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  توجهات  م��ع  ان�سجاماً 

يف  والتمر�س  الف�ساء  ا�ستك�ساف  من  اجلديدة  االإماراتية  االأجيال 
التي  االأكادميية  الور�س  من  �سل�سلة  الرنامج  ويت�سمن  علومه.  
تطبيقية  وور����س  الف�ساء،  ع��ل��وم  يف  متخ�س�سون  خ���راء  يديرها 
ميدانية  زي���ارات  اإىل  اإ�سافًة  الطبيعية،  الفلكية  الظواهر  لر�سد 
خالد  عائ�سة  ال�سيخة  وقالت  ال��دول��ة.  يف  الف�ساء  مراكز  ملختلف 
لهذا  ت�سميمنا  »اإن   : ال�����س��ارق��ة  ف��ت��ي��ات  �سجايا  م��دي��ر  ال��ق��ا���س��م��ي، 
املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة  توجهات  ين�سجم مع  الرنامج 

بناء جيل متمر�س يف علوم الف�ساء وتاأهيل الكوادر ال�سابة باملعارف 
واملهارات الالزمة ال�ستك�ساف الف�ساء، كما يعك�س الرنامج حر�سنا 
ال�سارقة على تلبية متطلبات اجليل اجلديد من  يف �سجايا فتيات 
يف  معارفهن  وتطوير  جديدة  معرفية  ميادين  خو�س  يف  الفتيات 
�سجايا  ن��اج��ح«.  وحت���دد  تعد مب�ستقبل مهني  اأك��ادمي��ي��ة  جم���االت 
فرتة الت�سجيل يف الرنامج من 18 اأغ�سط�س وحتى 28 اأغ�سط�س 
2018، وتفتح املجال للراغبني يف الت�سجيل على الرابط التايل: 

 http://www.123formbuilder.com/form-4063505/Astronomy
وتعد �سجايا فتيات ال�سارقة موؤ�س�سة رائدة يف تنمية مواهب الفتيات 
من عمر 13 اإىل 18 عاماً وذلك يف خمتلف الف�ساءات االإبداعية، 
وقد تاأ�س�ست عام 2004 كاإدارة �سمن مراكز االأطفال ثم ا�ستقلت 
عن مراكز االأطفال يف عام 2012 بقرار اإداري من قرينة �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، 

رئي�س موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين. 

املزيد من فر�س الربح واجلوائز والفعاليات وعر�س يومي لالألعاب النارية طوال اأيام العيد 

متديد مو�سم �سيف اأبوظبي 2018 حتى 1 �سبتمرب

الق�سر، وغرها.
كما ينتظر اجلمهور عر�س مذهل 
لالألعاب النارية، يقام يومياً طوال 

يا�س،  ج���زي���رة  و���س��ي��ن��رتو  ي���ا����س، 
وم��ن��ت��ج��ع و���س��ب��ا ال�����س��ي��ف ب������اإدارة 
اأن��دل�����س، واخل��ال��دة ب��اال���س ريحان 

االأ�سحى  ل��ع��ي��د  ال��ث��الث��ة  االأي������ام 
املبارك يف يا�س مارينا بجزيرة يا�س 
وذلك عند ال�ساعة التا�سعة م�ساًء.   

ب�����اإدارة روت���ان���ا، وق�����س��ر االإم�����ارات، 
وروتانا  ال��ب��ح��ر،  ب���اب  وف��رم��ون��ت 
ال�����س��اط��يء اأب��وظ��ب��ي، وف��ن��دق باب 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ���س��ي��ف  م��و���س��م  ي����زال  م���ا 
ي��ج��ت��ذب ال��ع��دي��د م��ن ال�����زوار من 
ومنح  ال������دول������ة،  وخ���������ارج  داخ�������ل 
اجل����م����ه����ور ف�����ر������س اال�����س����ت����ف����ادة 
التي  اخل����ا�����س����ة،  ال����ع����رو�����س  م����ن 
العطالت  م��و���س��م  خ���الل  يقدمها 
الهدايا  تت�سمن  والتي  ال�سيفية، 
اخلا�سة  والتخفي�سات  واجل��وائ��ز 
واملاأكوالت  الفندقية  ب��االإق��ام��ات 
باالإ�سافة  والت�سوق،  وامل�����س��روب��ات 
اإىل ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة وم��ت��ن��وع��ة من 
ولالقبال  الفنية.  اال�ستعرا�سات 
العرو�س  ت�����س��ه��ده  ال����ذي  ال��ك��ب��ر 
الثقافة  دائ��رة  اأعلنت  والفعاليات، 
– اأب���وظ���ب���ي، متديد  وال�����س��ي��اح��ة 
�سيف  مو�سم  اأن�سطة  اإقامة  فرتة 
من  االأول  حتى   2018 اأبوظبي 

واالأن�سطة  الفعاليات  ت�ستمر  كما 
مراكز  ج��م��ي��ع  يف  اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة 
ال��ت�����س��وق امل�����س��ارك��ة يف اأب��وظ��ب��ي، ، 
وكذلك عرو�س ال�سرك وال�سحر 
اأب��وظ��ب��ي م���ول يومي  وغ��ره��ا يف 
وكذلك  اأغ�����س��ط�����س،   25 و   22
يقام  ال������ذي  امل�������س���رح���ي  ال���ع���ر����س 
اإىل   21 اأي�����ام م���ن   4 ع��ل��ى م����دار 
اإىل   6 ال�ساعة  من  اأغ�سط�س   24
ولقاء  مول،  بوادي  يف  م�ساء   10
م��ول من  دمل��ا  النينجا يف  �سالحف 
وامل�ساركة  اأغ�سط�س،   23 اإىل   17
لالألعاب  مهرجان  اأول  يف  ك��ذل��ك 
من نوعه يف اأبوظبي، والذي يقام 
اأغ�سط�س   22 م��ن  م���ول  ي��ا���س  يف 

اإىل 1 �سبتمر.  
مو�سم  ي�ستمر  الت�سوق،  ولع�ساق 
ت��ق��دمي عرو�سه  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ي��ف 
 10 يف  تقارن  ال  التي  الرتويجية 

�سبتمر، لت�سمل بذلك عطلة عيد 
فعالية  �ست�ستمر  ك��م��ا  االأ���س��ح��ى. 
»اكت�سف املفاجاأة« اأي�ساَ حتى االأول 
خ��الل عطلة  وت��ق��ام  �سبتمر  م��ن 
ن��ه��اي��ة االأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل��ة يف العني 
مول يومي 24 و 25 اأغ�سط�س.  

للجمهور  ميكن  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
الوجهات  ت��ق��دم��ه  اال���س��ت��م��ت��اع مب��ا 
واال�ستفادة  الرتفيهية،  وامل��راف��ق 
تقدمها  ال����ت����ي  ال����ع����رو�����س  م�����ن 
ال�سيفية،  العطلة  خ��الل  الفنادق 
للجميع تخفي�سات  ت�سمن  والتي 
ع��ل��ى ال���غ���رف وامل����راف����ق االأخ�����رى، 
مثل ال�سبا، ومركز اللياقة وامل�سبح 
واالأن�سطة،  وامل�سروبات  واملاأكوالت 
يف ع������دد م����ن اأب��������رز ال����ف����ن����ادق يف 
ليوة،  ت��الل  بينها،  م��ن  العا�سمة 
وفيالت  ومنتجع  ث���اين،  ودو���س��ت 
جزيرة  وروتانا  روتانا،  ال�سعديات 

تخفي�سات  م���ع  ت�������س���وق،  م���راك���ز 
حتى   80% اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت�����س��ل 
جلميع  ومي��ك��ن  اأغ�سط�س.  نهاية 
عرو�س  من  اال�ستفادة  املت�سوقني 
لهم  تتيح  ال��ت��ي  وال��رب��ح،  الت�سوق 
»اكت�سف  ف���ع���ال���ي���ة  يف  امل�������س���ارك���ة 
قّيمة،  ج����وائ����ز  ورب������ح  امل����ف����اج����اأة« 
واالك�س�سوارات،  املالب�س  تت�سمن 
وق�������س���ائ���م ال����ه����داي����ا وال�������س���ي���ارات 
هو  فعله  عليكم  م��ا  ك��ل  وغ��ره��ا. 
اأدنى  ك��ح��د  دره���م   1000 ان��ف��اق 
التجاري  امل��رك��ز  م��ول  اأك���رث يف  اأو 
نهاية  ع���ط���ل���ة  خ�������الل  ال����ع����امل����ي 
17 و18  ي���وم���ي  االأ����س���ب���وع  ه����ذا 
للمت�سوقني  ميكن  كما  اأغ�سط�س. 
الذين ينفقون فقط 250 درهماً 
اأو اأكرث احل�سول على فر�سة ربح 
ع�ساء فاخر يف العديد من الفنادق 

الفاخرة يف اأبوظبي. 

احلياة ل�سناعة ال�سينما يف عدن ويعيد  احلرب  غبار  ينف�ش  ميني  فيلم  العر�ش«  قبل  اأيام   10«
•• عدن-وام: 

دبت احلياة جمددا يف �سرايني امل�سهد الفني يف » عدن » لتزيح جانبا م�ساهد 
الدمار والقبح والعبثية التي خلفتها ميلي�سيات احلوثي ولتبعث من جديد 

بر�سالة مفادها اأن هذا امل�سهد التخريبي اآخذ االآن يف التغر.
فقبل حترير عا�سمة اليمن املوؤقتة مل ي�سهد �سانعو االأفالم ا�ستقرارا ي�سمح 
لهم بتطوير هذه ال�سناعة اإذ األقت ممار�سات اجلماعات االإرهابية بظاللها 
القامتة علي كل جوانب احلياة .. فقد احتلت ميلي�سيا احلوثي » عدن » يف 
العام 2015 ومنذ ذلك التاريخ قام املتمردون اإما بتدمر قاعات ال�سينما 

وامل�سارح اأو اإغالقها .

واليوم بداأت عدن يف نف�س غبار املا�سي والعودة مرة اأخرى للحياة واأ�سحى 
لدى �سناع الفن ال�سابع العزمية ال�ستخدام املدينة يف عر�س اإنتاجهم الفني 

بعد طول غياب.
وه��و فيلم مت ت�سويره   « العر�س  اأي���ام قبل   10  « ذل��ك فيلم  ب��اك��ورة  وك��ان 
بيد  البع�س  ببع�سهما  يغرمان  وفتاة  �ساب  ح��ول  وي��دور  ع��دن  يف  واإنتاجه 
ال��زواج ب�سبب احلرب ويف النهاية يتمكنان من التغلب  اأنهما ال ي�ستطيعان 
اأنباء  لوكالة  الفيلم  يف  املمثل  عمر  قا�سم  لت�سريحات  وفقا  ال�سراع  على 

االإمارات » وام ».
يحمل الفيلم يف طياته ر�سائل للعامل اأهمها اأن املدينة اأ�سبحت اأكرث اأمانا 
واأن احلياة اآخذة يف التغر. هدى رمزي ممثلة مينية �ساركت يف الفيلم تقول 

: » لقد ع�سنا فرتة احلرب و�سقطنا ولكننا نه�سنا مرة اأخرى وذلك الأننا يف 
عدن » .

ويقول بكار ب�سارهيل اأحد اأفرد طاقم التمثيل : » ي�سور االإعالم عدن على 
اأنها مدينة حرب يتف�سى فيها وباء الكولرا وغرها من االأمرا�س ويخيم 
.. فعلى الرغم من  اأن الو�سع لي�س كذلك  عليها املوت من كل جانب غر 
الدمار املحيط اإال اأن الفيلم يهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على احلياة اليومية 
التي  ال�سلبية  ال�سور  وراء  حياتهم  يوا�سلون  الذين  العاديني  للمواطنني 

ير�سمها االإعالم العاملي ».
ليبعث  اليمن  يف  االأ���س��ح��ى  عيد  خ��الل  الفيلم  عر�س  يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

بر�سالة اأخرى على رياح التغير يف اليمن.

ن�ساء راأ�ش اخليمة يف رحلة ا�ستجمام وريا�سة
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:  

للرحالت  ماجد  اب��ن  فريق  نظم   
وامل���غ���ام���رات ال��ت��اب��ع ل���ن���ادي راأ�����س 
برنامج  الثقايف  الريا�سي  اخليمة 
ا�ستجمام  رح��ل��ة  ال�سيف  رح���الت 
للموظفات  خ���ا����س���ة  وري����ا�����س����ة 
اأن�سطة  مع  املتفاعالت  وال�سيدات 
النادي على �ساطئ اخلليج العربي 
يف راأ�س اخليمة،  �سارك فيها فريق 
االأمن وال�سالمة والبيئة يف دائرة 
التنمية االقت�سادية برئا�سة اأ�سماء 
املوظفات  م���ن  وع����دد  ال���ده���م���اين 
وال�سيدات.  بداأت الفعالية بجل�سة 

الإ�سفاء  ال�سحية  املمار�سات  تلك 
اليوم  بداية  على  ال�سعادة  ِمن  جو 
ال�ساعة  عند  الفعالية  ب���داأت  اذ   ،
ال�ساد�سة  اىل  والن�سف  اخلام�سة 

و٤5 دقيقة �سباًحا. 
�ساركن  اللواتي  امل�ساركات   واأثنت 
يف الفعالية،  على تنظيم مثل تلك 
الفعاليات الب�سيطة الأثرها الكبر 
على ال�سحة ورفع الوعي املجتمعي 
العميق  التنف�س  خا�سة  باأهميتها، 
ال�سباح  يف  ال��ري��ا���س��ة  ومم��ار���س��ة 

الباكر.
رئي�س  ن��ائ��ب  �سيف  ح�سة  واأك����دت 
الريا�سي  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ن������ادي 

الطويل   م�����رمي  اأع����دت����ه����ا  ت����اأم����ل 
راأ�س  حكومة  يف  ال�سعادة  م�سوؤولة 
اخليمة، ثم نظم �سباق جري على 
���س��اح��ل اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، وف����ازت 
باملركز االأول �سمية احلداد واملركز 
واملركز  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ي��خ��ة  ال���ث���اين 

الثالث مرمي الطويل. 
فريق  رئي�سة  علي  اآل  اأم��ل  وقالت 
واملغامرات،  للرحالت  ماجد  اب��ن 
ال���ت���ي نظمت  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ه���دف���ت 
زايد  ع��ام  فعاليات  اأن�سطة  �سمن 
املوظفات   ن�ساط  لتجديد     2018
بالتنف�س  ال�سباح،  روت��ني  وتغير 
الأثر  الريا�سة  وممار�سة  العميق 

الريا�سية  الفعاليات  اأن  الثقايف، 
يف ال�����س��ب��اح ال��ب��اك��ر، ت��غ��ر���س قيمة 
و�سحية  وث���ق���اف���ي���ة  اج���ت���م���اع���ي���ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة  يف امل��ج��ت��م��ع مل���ا ل��ه��ا من 
اأثر كبر يف تلك اجلوانب، خا�سة 
حني  ال�������س���ي���دات  اأو  ل��ل��م��وظ��ف��ات 
يبداأن يومهن بالريا�سة والتنف�س 
اىل  االيجابي  اأث���ره  ميتد  العميق 
الفرد  ا�ستمر  واذا  باأكمله،  ال��ي��وم 
ع��ل��ى مم��ار���س��ة ت��ل��ك االأن�����س��ط��ة يف 
االأمرا�س  �ستقل  ال��ب��اك��ر  ال�سباح 
وي�سبح  ال��ن��ف�����س��ي��ة،  وال�������س���غ���وط 
جمتمعنا خالًيا منها، واأكرث �سحة 

ون�ساط. 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/710  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-الر�س هرنيك لوفيكي�ست ب�سفته مدير وع�سو جمل�س ادارة 
ديتيك خلدمات تلميع ال�سيارات ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
حم�سر  ببطالن  احل��ك��م  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اف�سيوجلو  يون�س 
االوىل  عليها  امل��دع��ي  لل�سركة  ع��ادي��ة  الغر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وق���رارات 
 1/229 امل���ادة  بن�س  عمال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  يف:2018/2/25  وامل���وؤرخ 
املوافق:2018/8/28  الثالثاء  املدنية.وحددت لها جل�سة يوم  من قانون االج��راءات 
ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/674  جتاري كلي
ان  االق��ام��ة مبا  الظاهر جمهول حمل  روؤف  رائ��د حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ح�سني  وميثله:عبدالقادر  عامة  م�ساهمة  �سركة   - الوطني  االحت��اد  املدعي/بنك 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  بخيت حديجان قد 
املحاماة والفائدة  مببلغ وقدره )51٤561.83( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
�س   9.30 ال�ساعة   2018/9/10 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة. 
بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2351  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نوريد اعوان مالك حاجي م�ستاق اعوان 2- مالك م�ستاق 
اأ�سلم مر ا�سلم  ����س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /زاه��د  ع��وان 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زرع��وين  حممد  عبدالعزيز  ا�سماعيل  وميثله:خالد  خ��ان 
 )50.000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
الثالثاء  يوم  لها جل�سة  تاخر.وحددت  �سنة  الكلي عن كل  املبلغ  اجمايل  من 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2018/8/28 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/152  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-ار�ستقراط �ستار لتطوير العقارات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/7/22 احلكم التمهيدي التايل بندب اخلبر الهند�سي املخت�س 
اوراق الدعوى وم�ستنداتها  املقيدين بجدول خراء املحكمة لالطالع على  الدور من  �ساحب 
جهة  اية  اىل  االنتقال  املامورية  اداء  �سبيل  يف  وللخبر  م�ستندات  من  اليه  يقدم  ان  وماع�سى 
وله  املاأمورية  تنفيذ  يف  تفيد  م�ستندات  من  مالديها  على  لالطالع  حكومية  غر  او  حكومية 
اقواله بغر حلف ميني  اق��وال اخل�سوم و�سهودهم ومن يرى لزوم �سماع  عن االقت�ساء �سماع 
والزمت  الف درهم  امانة مقدارها ع�سرون  املنتهية  اتعاب وم�ساريف اجلهة  وق��درت على ذمة 
املوافق:2018/9/30  االح��د  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، املحكمة  خزانة  ايداعها  املدعية 

 .ch1.B.8:ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2874  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن ���س.ذ.م.م جمهول 
ال��ن��ج��ارة امل�سلحة قد  مل��ق��اوالت  امل��دع��ي /�سفيق خ��ان  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)388.٤27.63( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ قيد الدعوى 
املوافق:2018/9/26  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/456  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سركة �ستيل اك�س للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/�سركة دي�سنت الهند�سية للمقاوالت املعدنية ذ.م.م - فرع دبي وميثله:را�سد 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  تهلك  حممد  عبدالرزاق 
عليه ب�سداد مبلغ وقدره )29٤.500( درهم املتبقي للمدعية وذلك وفق االعمال املتفق 
عليها والتي قامت املدعية بتنفيذها كاملة باال�سافة اىل الفائدة القانونية بن�سبة %12 
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/9/10 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/1758  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-ا�سد اهلل حممد ا�سالح جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
االيد ريلوك�سون �سرفيز �س.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ:2018/7/26 احلكم التمهيدي التايل بندب اخلبر احل�سابي 
املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته كاالتي االطالع على ملف الدعوى 
وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت ال�سجالت 
ثمانية  وق��دره��ا  خ��رة  ام��ان��ة  وح���ددت  وااللكرتونية  الورقية  التجارية  وال��دف��ات��ر 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، ب�سدادها  املدعي  وال��زم��ت  دره��م  االف 

 .ch1.C.12:املوافق:2018/9/6 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/871  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-ليونورا كورونل لو�سيال جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
�س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  ل�سالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  2018/7/9  يف 
والفائدة  توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )7.26٤.67( درهم  بان  املدعي عليها  بالزام 
القانونية بواقع 9% �سنويا من:2018/3/5 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف 
وخ�سمائة درهم اتعاب حماماه . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2025  جتاري جزئي
بالو  �سوري�س  �سوامي  �سينا   -2 كومار  �سوامي  1-�سينا   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  امل��ازم  /مطعم  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  �سوامي  �سينا 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وامل�����س��اري��ف.وح��ددت  وال��ر���س��وم  دره���م   )٤9000(
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2018/9/6 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1757  جتاري جزئي

املدعي / ان  املقام ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-�سيدلية  اىل 
التجهيزات الطبية املتحدة )يونيمد( �س.ذ.م.م وميثله / حممد طالل حممد ح�سن 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  التميمي 
وقدره )7.338.91( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والر�سوم وامل�ساريف 
والفائدة بواقع 9% من تاريخ:201٤/11/19 وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
لذا    ch1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2018/8/28  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2150  جتاري جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ع�سكري  �سريف  نا�سر  1-ميثم   / عليه  املدعي  اىل 
ا�سماعيل  وميثله:خالد  كتبت  حممد  عبدالرحيم  /عبداهلل  املدعي  ان  مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزرعوين  حممد  عبدالعزيز 
درهم   )150.000( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  االم��ر  با�سدار 
املوافق:2018/9/10  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وامل�ساريف.وحددت  والر�سوم 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/153  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-الريامي للزجاج وااللومنيوم �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عبداهلل  وميثله:ح�سن  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �ستار  امل��دع��ي/ادروي��ت  ان  مب��ا 
حممد العبدويل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2/٤/2018  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ادرويت �ستار للتجارة العامة ���س.ذ.م.م بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )25.6٤0( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �سنويا م��ن:2018/1/17 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2623  جتاري جزئي
ان  ال��غ��دران جمهول حمل االق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-ب���راء حممد خالد  اىل 
وميثله:علي  البحر  ب��رج  ف��رع   - ادارة  مكتب   - ����س.م.ع  الهالل  /م�سرف  املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل 
املدعي عليه مببلغ وقدره )٤5559.91( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق:2018/9/2٤ ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3274  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-عبداهلل حممد عبيد بن ثالث ال�سميلي جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/10  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل �س.م.ع مكتب ادارة - فرع 
برج البحر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي )117.387.82( 
درهم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
اليوم التايل لن�سر هذا  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2345  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- االيام ال�سبعة لتنظيف املباين   جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ميزان الرحمن فرازي حممد �سراج   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )61٤6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 708 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3371  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية  املنفذ �سده/1- هامبيل لالأعمال   اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/  حممد �سجيب حممد 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ���س��الم��ود اهلل   
طالب  اىل  دره���م   )11530( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

عبدالروؤوف   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، ال����دي����ن  ب���ه���ار 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BF9985221( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

    0555929198

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و/ رام���ي���ن���ى بت 
اندوني�سيا   ، وان���ت���و  ���س��وي��ن��ا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )AS114361(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اإندوني�سيا  ب�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

م�ستاق   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
عبدالقدو�س  ل��ي��ت  اح��م��د 
اجلن�سية  ب��ن��غ��الدي�����س     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)5703319( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0507525306

فقدان جواز �سفر
ار�����س����ي����اء   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ام����ب����ي����ت����وجن ب���ام���ان�������س���اجن 
اجلن�سية  ال�����ف�����ل�����ب�����ني     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )EB9780435(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0568786754

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / رن���د حارث 
اجلن�سية  ال���ع���راق   ، ���س��ع��د 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)6288873( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0504877687

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حمزه حارث 
اجلن�سية  ال���ع���راق     ، �سعد 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3961920( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0504877687

فقدان جواز �سفر

فاديفيل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
�سوندرا  م����وت����و  ����س���ي���ام���اال 
اجلن�سية  �����س����رالن����ك����ا     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )N6124862(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0521228797

فقدان جواز �سفر
عبدال�ستار   / امل��دع��و  فقد 
بنغالدي�س     ، احل���ق  ���س��راج 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)0462285( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0562667730

فقدان جواز �سفر
ن����وري����ت   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، حم��م��د  ع��ي�����س��او 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0999964EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0558318468

فقدان جواز �سفر
م����ي����زان   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ال���رح���م���ان ج���ون���و م���ي���اه ، 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س   
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3534023( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0564360346

فقدان جواز �سفر

ي�سي�سارج   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ميكونون الكيو ، بنغالدي�س   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1429917C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0502981720

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�سفيق  ح����زى  ال���دي���ن  ك���م���ال 
ب���ن���غ���الدي�������س     ، ال�����رح�����م�����ن 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)0739942F( من يجده 
رقم   بتليفون  االت�سال  عليه 

0521476423

فقدان جواز �سفر

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2018/5331 
                               املنذر :- حممد بن احمد بن �سعيد القا�سمي - املوؤجر 

املنذر اليها : قلعة اخلور للمقاوالت - �س ذ م م - امل�ستاأجر  - جمهول حمل االقامة 
وذلك   - الثالثة  القوز  مبنطقة  والكائنة   )115-11٤-113( رق��م  ال��وح��دة  اليها  املنذر  ا�ستاأجرت 
�سنوية  اج��رة  باإجمايل   ،  2018/٤/20 حتى   2017/٤/21 يف  ب��داأ  �سنة  مل��دة  اي��ج��اري  عقد  مبوجب 
انتهاء  اأن��ه وبعد  ، حيث  االي��ج��ارة  ���س��داد مبلغ  ع��ن  اليها  امل��ن��ذر  ، تخلفت  ق��دره��ا 1٤٤.000 دره��م 
، بل ومل ت�ستجب  العقد وا�ستحقاق جتديده ، مل تبادر املنذر اليها لتجديد العقد حتى تاريخه 
لكل حماوالت املنذر لت�سوية الو�سع وجتديد العقد و�سداد املتاأخرات ، وظلت املنذر اليها حائزة 
اليها  املنذر  املنذر ظلت  ، ورغم متابعات ومراجعات  املقابل  املوؤجرة منتفعة بها دون �سداد  للعني 
العقد للفرتة  اليها بتجديد  املنذر  ينذر  املنذر  لذا فان   ، وال�سداد  التجديد  متاطل ممتنعة عن  
من 2018/٤/21 حتى 2019/٤/20 و�سداد االجرة امل�ستحقة والبالغ قدرها 36.000 درهم حمت�سبة 
من تاريخ اال�ستحقاق حتى تاريخ نهاية الفرتة االيجارية يف 2018/٤/20 وما ي�ستجد من ايجار 
من تاريخ 2018/٤/21 حتى ال�سداد واالخالء الفعلي باال�سافة اىل ر�سوم جتديد العقد ال�سنوية 
اإن وج��دت ور���س��وم االن���ذار العديل ور�سم �سريبة  اإي��ج��اري ور���س��وم ارجت��اع ال�سيكات  ور���س��وم عقد 
القيمة امل�سافة ، ويف حالة عدم الوفاء بذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ االنذار �سي�سطر 
املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونية للمطالبة بال�سداد وباالخالء ، طبقا لن�س املادة رقم 25 من 
القانون رقم 33 ل�سنة 2008 اخلا�س بتعديل بع�س احكام القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واملر�سوم رقم 

26 ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات بدبي. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

CAMILLE

املودعة حتت رقم :  277891   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  الفيديو،  األعاب  اأجهزة  اللعب،  اأدوات  و  األعاب ودمى  املنتجات    / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28 

و�سف العالمة: العالمة هي كلمة "CAMILLE" مكتوبة باأحرف التينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

TELFORD OFFSHORE
املودعة حتت رقم :  290667   بتاريخ: 16/2018/0٤

با�س��م:      ِتلفورد اوف�سور كونرتاكتنج بي يف

وعنوانه:    �سارع ماك�سويل 2، 3316 جي بيه، دوردريكت، هولندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات   املركبات، اجهزة النقل املائي ، املركبات البحرية، القوارب، 

التحكم فيها عن بعد،  التي يتم  املاء  املركبات حتت   ، املاء  املركبات حتت  النفط،  ال�سفن، ناقالت  اءات،  الكرِّ

اءات حتت �سطح  اءات التي يتم التحكم فيها عن بعد، الكرِّ املركبات حتت املاء التي يتم ت�سغيلها عن بعد، الكرِّ

البحر التي يتم التحكم فيها عن بعد ، احلفارات التي يتم التحكم فيها عن بعد، احلفارات حتت �سطح البحر 

التي يتم التحكم فيها عن بعد.

الواق�عة بالفئة:12

الالتينية.  باالأحرف  مكتوبة   TELFORD OFFSHORE  و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

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

TELFORD OFFSHORE
املودعة حتت رقم : 290669      بتاريخ: 16/2018/0٤

با�س��م:      ِتلفورد اوف�سور كونرتاكتنج بي يف
وعنوانه:    �سارع ماك�سويل 2، 3316 جي بيه، دوردريكت، هولندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات    خدمات تركيب وا�سالح و�سيانة وتفكيك املن�ساآت )الهياكل( 
)الهياكل(  املن�ساآت  وتفكيك  و�سيانة  وا���س��الح  تركيب  خدمات  النفطية،  االأنابيب  وخطوط  والرتكيبات 
البحر، خدمات  قاع  التكريك )اجل��رف( يف  الكابالت، خدمات  الغازية، مد  االأنابيب  والرتكيبات وخطوط 
الرياح والطاقة  ا�ستخراج الطاقة املتجددة )مبا فيها طاقة  ا�ستخراج النفط والغاز،  احلفر يف قاع البحر، 
انابيب  خطوط  ان�ساء  وال��غ��از،  النفط  )م��وا���س��ر(  انابيب  خطوط  م��د  وال��غ��از،  النفط  ا�ستغالل  امل��ائ��ي��ة(، 
)موا�سر( النفط والغاز، اجهزة انتاج النفط والغاز، ان�ساء وبناء املن�ساآت واملباين النتاج وتخزين ونقل النفط 
والغاز والطاقة املتجددة )مبا فيها طاقة الرياح والطاقة املائية(، اخلدمات اال�ست�سارية وتقدمي املعلومات 

والن�سح وامل�سورة واال�ست�سارات الهند�سية املتعلقة باخلدمات ال�سابقة.
الواق�عة بالفئة:37

و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة  TELFORD OFFSHORE مكتوبة باالأحرف الالتينية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

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

TELFORD OFFSHORE
املودعة حتت رقم : 290671     بتاريخ: 16/2018/0٤

با�س��م:      ِتلفورد اوف�سور كونرتاكتنج بي يف
وعنوانه:    �سارع ماك�سويل 2، 3316 جي بيه، دوردريكت، هولندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات  نقل النفط ، نقل الغاز، خدمات توزيع النفط والغاز، خدمات 
الطاقة، تخزين  نقل   ، االأنابيب  والغاز عن طريق خطوط  النفط  نقل  والغاز،  النفط  نقل  الطاقة،  توزيع 
النفط والغاز، تخزين الطاقة، خدمات تزويد ال�سفن بالنفط والغاز والطاقة، خدمات نظام حتديد املواقع 
العاملي الرقمي )دي جي بيه ا�س(  لل�سفن والزوارق )الَعبارات( واملركبات التي يتم ت�سغيلها عن بعد الأجل 
املتعلقة  الهند�سية  واال�ست�سارات  املعلومات  وتقدمي  وامل�سورة  الن�سح  خدمات  بالبحر،  االن�ساءات  خدمات 

باخلدمات ال�سابقة.
الواق�عة بالفئة:39

و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة  TELFORD OFFSHORE مكتوبة باالأحرف الالتينية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

GABRIELA

املودعة حتت رقم :  277893   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  الفيديو،  األعاب  اأجهزة  اللعب،  اأدوات  و  األعاب ودمى  املنتجات    / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28 

التينية. باأحرف  و�سف العالمة:   العالمة هي كلمة " GABRIELA" مكتوبة 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

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

GIRL OF THE YEAR
املودعة حتت رقم : 277882   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي
وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

ال��ورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات    
وغر واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق 
الكاتبة  االآالت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  وم��واد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية )غر 

الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(، كتب.
الواق�عة بالفئة:16 

و�سف العالمة: العالمة هي كلمة " GIRL OF THE YEAR" مكتوبة باأحرف التينية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

GIRL OF THE YEAR

املودعة حتت رقم : 277883   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات    املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مالب�س للحفالت 

التنكرية.

الواق�عة بالفئة:25 

التينية.  باأحرف  و�سف العالمة: العالمة هي كلمة " GIRL OF THE YEAR" مكتوبة 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

GIRL OF THE YEAR

املودعة حتت رقم : 277888   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات     التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�سطة الريا�سية 

والثقافية، األعاب عر االنرتنت.

الواق�عة بالفئة:٤1 

الالتينية. باالأحرف  و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة "GIRL OF THE YEAR" مكتوبة 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

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

TELFORD OFFSHORE
املودعة حتت رقم :  290673   بتاريخ: 16/2018/0٤

با�س��م:      ِتلفورد اوف�سور كونرتاكتنج بي يف
وعنوانه:    �سارع ماك�سويل 2، 3316 جي بيه، دوردريكت، هولندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات   اخلدمات الهند�سية ، خدمات الت�سميم ، خدمات هند�سة 
الت�سميم ، خدمات اإدارة امل�ساريع، خدمات ادارة امل�سروعات الهند�سية، البحث عن النفط والغاز، البحث عن 
وا�ستخراج الطاقة املتجددة، التنقيب عن النفط والغاز، التنقيب عن الطاقة املتجددة، م�سح حقول واحوا�س 
وطبقات النفط والغاز، اجراء االختبارات الآبار النفط والغاز، اخلدمات اال�ست�سارية والتخطيط الزالة البقع 
والغاز،  النفط  ان�ساءات  م�سح  )املعاينة(،  امل�سح  خدمات  والغاز،  النفط  حقول  )م�سح(  ا�ستغالل  النفطية، 
اجراء درا�سات اجلدوى املتعلقة بالتنقيب عن حقول النفط والغاز والطاقة املتجددة وا�ستغاللها ، اخلدمات 
 ، وا�ستغاللها  املتجددة  الطاقة  وا�ستغاللها  وتطوير  والغاز  النفط  لتطوير حقول  واالختبارية  التحليلية 
حتليل واختبار العينات من قاع البحر، خدمات اختبار الرتبة، خدمات حتليل الرتبة، اخلدمات اال�ست�سارية 

وتقدمي املعلومات والن�سح وامل�سورة املتعلقة باخلدمات ال�سابقة.  
الواق�عة بالفئة:٤2

و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة  TELFORD OFFSHORE مكتوبة باالأحرف الالتينية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

TELFORD OFFSHORE
املودعة حتت رقم : 29067٤       بتاريخ: 16/2018/0٤

با�س��م:      ِتلفورد اوف�سور كونرتاكتنج بي يف

وعنوانه:    �سارع ماك�سويل 2، 3316 جي بيه، دوردريكت، هولندا 

العائمة، خدمات  املنازل  املوؤقت يف  االي��واء  توفر  املنتجات  خدمات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

وامل�سروبات(،  )االطعمة  ال�سيافة  خدمات  الكافرتيات،  خدمات  وامل�سروبات،  االأطعمة  )ت��ق��دمي(  توفر 

خدمات اال�سكان العام ، خدمات املطاعم التي تقدمها الفنادق، خدمات االيواء بالفنادق، املعلومات املتعلقة 

بالفنادق، خدمات توفر الفنادق واملوتيالت، توفر االيواء بالفنادق، توفر املعلومات املتعلقة بالفنادق.

الواق�عة بالفئة:٤3

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة  TELFORD OFFSHORE مكتوبة باالأحرف الالتينية. 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

ASHLYN

املودعة حتت رقم :  277890   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  الفيديو،  األعاب  اأجهزة  اللعب،  اأدوات  و  األعاب ودمى  املنتجات    / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28 

و�سف العالمة:   العالمة هي كلمة "ASHLYN" مكتوبة باأحرف التينية. 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

EMERSON

املودعة حتت رقم :  277892   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  الفيديو،  األعاب  اأجهزة  اللعب،  اأدوات  و  األعاب ودمى  املنتجات    / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28 

و�سف العالمة:  العالمة هي كلمة "EMERSON" مكتوبة باأحرف التينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

JULIE

املودعة حتت رقم :  277895  بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  األعاب الفيديو،  اأجهزة  اأدوات اللعب،  األعاب ودمى و  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات   

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28

و�سف العالمة: العالمة هي كلمة " JULIE" مكتوبة باأحرف التينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

KENDALL

املودعة حتت رقم : 277896  بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  األعاب الفيديو،  اأجهزة  اأدوات اللعب،  األعاب ودمى و  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات   

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28

و�سف العالمة:   العالمة هي كلمة "KENDALL" مكتوبة باأحرف التينية. 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

KIT

املودعة حتت رقم : 277899 بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات    األعاب ودمى و اأدوات اللعب، اأجهزة األعاب الفيديو، اأدوات 

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28

و�سف العالمة: العالمة هي كلمة "KIT" مكتوبة باأحرف التينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

LOGAN

املودعة حتت رقم : 277902  بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  الفيديو،  األعاب  اأجهزة  اللعب،  اأدوات  و  ودم��ى  األعاب  املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28

و�سف العالمة:  العالمة هي كلمة " LOGAN " مكتوبة باأحرف التينية. 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

MARYELLEN

املودعة حتت رقم : 277907  بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  الفيديو،  األعاب  اأجهزة  اللعب،  اأدوات  و  األعاب ودمى  املنتجات    / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28

التينية. باأحرف  و�سف العالمة:   العالمة هي كلمة " MARYELLEN " مكتوبة 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

TENNEY

املودعة حتت رقم : 277913    بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  األعاب الفيديو،  اأجهزة  اأدوات اللعب،  األعاب ودمى و  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات   

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28

و�سف العالمة:   العالمة هي كلمة "  TENNEY " مكتوبة باأحرف التينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

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

AMERICAN GIRL

املودعة حتت رقم :  277877    بتاريخ: 2017/08/09
با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية
املواد  ه��ذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
وغر واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق 
الكاتبة  االآالت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  وم��واد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية )غر 

الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(، كتب.
الواق�عة بالفئة:16

و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة  AMERICAN GIRL مكتوبة باالأحرف الالتينية.
العالمة  ع��ن  مبعزل   )American( كلمة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  اال���س��رتاط��ات: 

وباالأو�ساع االأخرى العتبارها ا�سم منطقة جغرافية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

AMERICAN GIRL
املودعة حتت رقم :   277879   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

للحفالت  الراأ�س، مالب�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س  املنتجات    / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 

التنكرية.

الواق�عة بالفئة:25

و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة  AMERICAN GIRL مكتوبة باالأحرف الالتينية.

العالمة  ع��ن  مبعزل   )American( كلمة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  اال���س��رتاط��ات: 

وباالأو�ساع االأخرى العتبارها ا�سم منطقة جغرافية. 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406
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يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

AMERICAN GIRL
املودعة حتت رقم : 277881    بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات   التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�سطة الريا�سية 

والثقافية، األعاب عر االنرتنت.

الواق�عة بالفئة:٤1

و�سف العالمة:  العالمة هي عبارة  AMERICAN GIRL مكتوبة باالأحرف الالتينية.

العالمة  ع��ن  مبعزل   )American( كلمة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  اال���س��رتاط��ات: 

وباالأو�ساع االأخرى العتبارها ا�سم منطقة جغرافية. 

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

LUCIANA

املودعة حتت رقم : 279706  بتاريخ: 2017/09/17

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

واالأدوات  اجلمنازية  الريا�سة  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 

الريا�سية غر الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة عيد امليالد، الدمى، مالب�س الدمى، اأك�س�سوارات الدمى

الواق�عة بالفئة:28

و�سف العالمة:   العالمة هي كلمة "  LUCIANA" مكتوبة باأحرف التينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

MELODY

املودعة حتت رقم : 28061٤  بتاريخ: 2017/10/2

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

واالأدوات  اجلمنازية  الريا�سة  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 

الريا�سية غر الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة عيد امليالد، الدمى، مالب�س الدمى

الواق�عة بالفئة:28

و�سف العالمة:   العالمة هي كلمة "  MELODY" مكتوبة باأحرف التينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

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

WELLIEWISHERS
املودعة حتت رقم : 277873   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي
وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

املواد  امل�سنوعة من هذه  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق  املنتجات    / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
وغر واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق 
الكاتبة  االآالت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  وم��واد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية )غر 

الواردة يف فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(، كتب.
الواق�عة بالفئة:16

و�سف العالمة:   العالمة هي عبارة  WELLIEWISHERS مكتوبة باالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

WELLIEWISHERS

املودعة حتت رقم :  27787٤  بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات   املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مالب�س للحفالت 

التنكرية.

الواق�عة بالفئة:25

و�سف العالمة:   العالمة هي عبارة  WELLIEWISHERS مكتوبة باالأحرف الالتينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

WELLIEWISHERS

املودعة حتت رقم : 277875   بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات    التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�سطة الريا�سية 

والثقافية، األعاب عر االنرتنت.

الواق�عة بالفئة:٤1

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة  WELLIEWISHERS مكتوبة باالأحرف الالتينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

يعلن ق�سم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�سجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

WILLA

املودعة حتت رقم :  27791٤  بتاريخ: 2017/08/09

با�س��م:      اأمريكان غرل، ال ال �سي

وعنوانه 333 كونتيننتال بوليفارد، اإل �سيغوندو، �سي ايه 902٤5، الواليات املتحدة االمريكية

اأدوات  األعاب الفيديو،  اأجهزة  اأدوات اللعب،  األعاب ودمى و  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات   

الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية، زينة ل�سجرة عيد امليالد.

الواق�عة بالفئة:28

و�سف العالمة:   العالمة هي كلمة " WILLA " مكتوبة باأحرف التينية.

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

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2009/10/13 املودعة حتت رقم :13٤657 
بتاريخ: 2011/12/07 امل�سجلة حتت رقم :13٤657 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
 وعنوانه: ٤38 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 119958، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سوؤون العقارية؛ خدمات الوكاالت العقارية؛ خدمات وكاالت تاأجر اأماكن االإقامة ووكاالت ال�سكن؛ ترتيب تاأجر ال�سقق؛ 
تقييم العقارات؛ خدمات حت�سيل االإيجار؛ تاأجر وا�ستئجار املمتلكات العقارية وال�سكنية وال�سقق الفندقية واملباين والديار 
الديار  اإدارة  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  املحافظ؛  اإدارة  التطوير؛  وم�سروعات  وال�سقق  امل�سرتكة  العقارية  وامللكيات 
وال�سقق؛ ا�ست�سارات االإدارة والتطوير والتقييم واإدارة امل�ساريع والتن�سيق؛ وجميعها تت�سل بالعقارات؛ اإدارة املباين؛ خدمات 
خدمات  العقارية؛  اال�ستثمارات  االأ�سول؛  اإدارة  العقارات؛  تثمني  العقارية؛  الو�ساطة  العقارات؛  يف  اال�ستثمار  اال�ستثمار؛ 
�سناديق اال�ستثمار؛ اإدارة ال�سناديق؛ خدمات اأمناء اال�ستثمار؛ خدمات ال�سناديق؛ خدمات اإدارة ال�سناديق؛ خدمات تاأ�سي�س 
ال�سناديق؛ التقييم والتحليل املايل؛ التقييمات املالية؛ خدمات التمويل؛ التمويل العقاري؛ خدمات ال�سرائب واملنتجات 
واخلدمات وال�سرائب والر�سوم وجميع تلك اخلدمات مرتبطة بالعقارات و/اأو االأمالك العقارية و/اأو املقار و/اأو اأماكن 
ال�سكن؛ اإعداد التقارير املتعلقة باخلدمات ال�سابقة؛ اإ�سدار الق�سائم ذات القيمة فيما يتعلق برامج والء املتعاملني؛ اإ�سدار 
الدائم؛  امل�سرتي  وبرامج  املتعاملني  والء  برامج  اخلا�سة  املنافع  بتقدمي  يتعلق  فيما  القيمة  ذات  الق�سائم  اأو  البطاقات 

 خدمات املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميعها واردة يف الفئة 36. 
 الواق�عة بالفئة: 36  

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، ٤38 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 119958، �سنغافورة
تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/03/16  تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 2018/07/11 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  18  اأغ�شط�س 2018 العدد 12406
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»81« منت�سبا ينجزون برناجما تدريبيا مبعهد �سرطة راأ�ش اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

تقييم  ق�سم  رئي�س  الزعابي  اإبراهيم  حممد  العقيد  �سهد 
الرامج التدريبية ب�سرطة راأ�س اخليمة، حفل تخريج ) 5 
ال�سرطة، �سملت )81(  ( دورات تخ�س�سية مبعهد تدريب 
ودورة   ،) اجلنائي  التحقيق  م��ه��ارات   ( دورة  ه��ي:  منت�سب، 
) اال�سعاف واالنقاذ البحري (، ودورة ) االأج�سام امل�سبوهة 
والعتاد الع�سكري (، ودورة ) اإدارة اجلودة ال�ساملة يف العمل 
الدورات  تاأتي هذه  املكان (، حيث  (، ودورة ) لغة  ال�سرطي 

تاأهيل  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة  الإ�سرتاتيجية  جت�سيداً 
املتغرات  مواكبة  من  لتمكينها  الب�سرية  الكوادر  وتدريب 

وامل�ستجدات.
واأ�ساد العقيد حممد اإبراهيم الزعابي، باحل�سيلة املعرفية 
�سمن  والتخ�س�سية،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  حتققها  ال��ت��ي 
خطط وبرامج معهد تدريب �سرطة راأ�س اخليمة، الرامية 
اإىل تطوير عنا�سرها الب�سرية وتنمية مهاراتهم الوظيفية 
اأف�سل وجه، مما يحقق  واجباتهم على  اأداء  لتمكينهم من 
اال�سرتاتيجية  العمل يف تطبيق اخلطة  وا�ستمرارية  جناح 

لوزارة الداخلية، والتي تهدف اإىل ا�ستثمار املوارد الب�سرية 
اال�ستثمار االأمثل.

يف ختام التخريج كّرم رئي�س ق�سم تقييم الرامج التدريبية 
ب�سرطة راأ�س اخليمة، املحا�سرين وخريجي الدورات تقديراً 
العمل على حتقيق  ُمقْدّرة يف  بذلوه من جهود  ملا  وعرفاناً 
على  املطلوب  بال�سكل  ال����دورات  ه��ذه  م��ن  امل��رج��وة  النتائج 
اأكمل وجه، داعياً  اخلريجني اإىل تطبيق مكت�سبات الدورات 
يف تطوير مهاراتهم اليومية املهنية، وتنمية ح�سهم االأمني 

مبا يخدم املجال. 

اللواء بن ثاين يرتاأ�ش الجتماع الدوري للجنة العليا لالأداء احلكومي املتميز
•• دبي-الفجر:

ل�سرطة  العام  القائد  ث��اين،  بن  حممد  احمد  طيار  اللواء  �سعادة  تراأ�س 
دبي بالوكالة، االجتماع الدوري للجنة العليا لالأداء احلكومي املتميز يف 
�سرطة دبي، بح�سور اأع�ساء اللجنة من خمتلف االإدارات العامة ومراكز 

ال�سرطة، وعدد من ال�سباط.
واأكد �سعادة اللواء احمد بن ثاين، خالل االجتماع، جاهزية �سرطة دبي 
تت�سمنه  ملا  التميز وغرها،  اخلارجي يف جم��ال  التحكيم  ن��وع من  الأي 
االإدارات  يف  مطبقة  امل�ستوى  عاملية  مناذج  من  دبي  �سرطة  ا�سرتاتيجية 
على  حري�سة  ال�سرطة  قيادات  اأن  اإىل  م�سراً  ال�سرطة،  ومراكز  العامة 
اإىل  دب��ي  ب��اإم��ارة  الو�سول  يف  وامل�ساهمة  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  جت�سيد 

التناف�سية العاملية يف خمتلف املجاالت وخا�سة االأمنية منها.
من جانبه، قال املقدم بدر علي بو �سمره ، مدير االإدارة العامة للتميز 

اإن �سرطة دبي متتلك املمكنات املنا�سبة للمناف�سة يف  والريادة بالوكالة، 
ح�ستها  وزي��ادة  حتقيق  من  متكنت  فق�����د  الع������املية،  اجل�����وائز  خم������تلف 
اأن  املا�سيني، مو�سحا  العاملية خالل العامني  يف احل�سول على اجلوائز 
احلكومي،  للعمل  اأ�سا�سية  ركيزة  تعتر  القيادية  االجتماعات  هذه  مثل 
وثقافة متجذرة يف اأو�ساط اللجان وفرق العمل داخل �سرطة دبي، التي 
الرائدة  دبي  �س����رطة  مك������انة  تع�������زيز  يف  ال�سن������ني  مر  على  �س����اع�����دت 
عاملياً، وذلك من خ����الل املت�����ابعة احلثي�����ثة من قب������ل الف�����ريق الق������يادي 
التميز  جوائز  �سمنها  وم��ن  املخ�����تلفة  الع�����مل  ملجاالت  دب��ي  ل�س�����رطة 

املحلية والعاملية.
هذا وقد ناق�س االج������تماع قرارات االجتماع ال�سابق وما مت تنفيذه منها، 
اإىل  االجتماع  وتطرق  كما  اجلوائز.  ملختلف  التقييم  نتائج  وا�ستعرا�س 
املحلية  التميز  جل��وائ��ز  ال�سرطة  وم��راك��ز  العامة  االإدارات  ا���س��ت��ع��دادات 

واالإقليمية والعاملية.

زّوار دبي مول ي�ساركون �سرطة دبي يف حل األغاز اجلرائم 
•• دبي-الفجر:

دبي  �سرطة  علماء  جمل�س  با�سر 
م�سرح  »لعبة  مبادرة  تنفيذ  اليوم، 
دبي  التفاعلي« يف مركز  اجلرمية 
ال�����زوار من  لتمكني  وذل����ك  م����ول، 
األغاز  ح���ل  يف  ال��ف��ك��ري��ة  امل�����س��ارك��ة 
اجلرائم التي مت اإعدادها من قبل 

فريق العمل.
واأكد الرائد الدكتور را�سد حمدان 
رئ��ي�����س جم��ل�����س علماء  ال���غ���اف���ري 
ياأتي  التي  امل��ب��ادرة  اأن  دب��ي  �سرطة 
تنفيذها بناًء على توجيهات �سعادة 
اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد 

اأن مبادرة »لعبة م�سرح  واأ�سار اإىل 
اجلرمية التفاعلي« ياأتي تنظميها 
يف اإطار دور جمل�س علماء �سرطة 
دبي يف اإر�ساد اأفراد املجتمع وخا�سة 
التخ�س�سات  خمتلف  اإىل  الطلبة 
العلمية التي ميكن اأن تكون جمال 
عملهم امل�ستقبلي يف خدمة الوطن، 
م�سراً اإىل اأن املبادرة حتقق الهدف 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
املجتمع  اإ���س��ع��اد  يف  دب���ي  ل�����س��رط��ة 
فئاته.  خم��ت��ل��ف  م���ع  وال���ت���وا����س���ل 
امل�ساركني  الفائزين  اأن  اإىل  ولفت 
على  �سيح�سلون  االأل���غ���از  ح��ل  يف 
جوائز اإىل جانب تنظيم زيارة لهم 

الفرتة  خ����الل  ال��ت��ج��اري��ة  امل���رك���ز 
املقبلة، و�سيعلن عن مكان تنفيذها 
م���ن خ����الل ���س��ف��ح��ة ���س��رط��ة دبي 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
من  امل�ساركة  يف  الراغبني  لتمكني 
احل�سور اإىل املن�سة التي �ستوفرها 

�سرطة دبي يف املكان.
م�����س��رح اجلرمية  »ل��ع��ب��ة  اأن  واأك����د 
ال��ت��ف��اع��ل��ي« ه���ي ع���ب���ارة ع���ن طرح 
امل�����س��ارك��ني وعليهم  اأم����ام  ج��رمي��ة 
وفقاً لالأدلة العلمية املناف�سة فيما 
على  والتعرف  لغزها  حل��ل  بينهم 
هوية منفذها ا�ستناداً اإىل لالأدلة، 
اللعبة  اأ����س���ل���وب  اأن  اإىل  م�������س���راً 

العام ل�سرطة دبي، �ستنفذ يف دبي 
مول على مدار 3 اأيام، و�ستت�سمن 
حتديات جديدة للم�ساركني يف حل 
التوعية  ن�سر  جانب  اإىل  االأل��غ��از، 
يف  العلمية  والتخ�س�سات  باملهام 

�سرطة دبي.
اأن مبادرة  ال��غ��اف��ري  ال��رائ��د  وب��ني 
التفاعلي«  اجلرمية  م�سرح  »لعبة 
ينظمها  ل���ع���ب���ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ه����ي 
جم��ل�����س ع���ل���م���اء ����س���رط���ة دب�����ي يف 
اإم��������ارة دبي  ال���ت�������س���وق يف  م����راك����ز 
الإ����س���راك ال��زائ��ري��ن وخ��ا���س��ة فئة 
اجلرائم،  األ���غ���از  ح���ل  يف  ال�����س��ب��اب 
و���س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ال��ع��دي��د من 

التفكر  على  كبر  ب�سكل  يعتمد 
االح�������رتايف وق���ي���ا����س م����دى ق���درة 
االأدل��ة وطرح  رب��ط  ال�سخ�س على 
اال�ستنتاجات. وبني اأن »لعبة م�سرح 
ت�ستهدف  ال��ت��ف��اع��ل��ي«  اجل���رمي���ة 
ال�سباب  ج��ي��ل  وخ��ا���س��ة  امل��ج��ت��م��ع 
بهدف تثقيفهم يف جماالت العمل 
رجال  ب��اأدوار  وتعريفهم  ال�سرطي 
واالأمان  االأم��ن  ال�سرطة يف حفظ 
التي  العلمية  وامل���ج���االت  ل��ل��ن��ا���س، 
األغاز اجلرائم،  ت�ستخدمها يف حل 
واأه���م���ي���ة ال��ت��ف��ك��ر االح�������رتايف يف 
العلوم يف  اأن��واع  ا�ستخدام خمتلف 

حتقيق االأمن واالأمان.
التخ�س�سات  على  ل��الط��الع  دب��ي 
توفر  يف  ت�ستخدم  التي  العلمية 

لالأدلة  العامة  االإدارة  مبنى  اإىل 
اجلنائية وعلم اجلرمية يف �سرطة 

الق�سائية  للجهات  امل��ادي��ة  االأدل���ة 
لتحقيق العدالة.

•• ال�سارقة-الفجر:

»خميم  للكتاب  ال�سارقة  لهيئة  التابعة  العامة،  ال�سارقة  مكتبات  تنظم 
االأطفال  ت�سجيع  بهدف  العامة،  ال�سارقة  مكتبة  يف  ال�سيفي«  ال��ق��راءة 
فاعلة  كو�سيلة  اأهميتها  واإب���راز  ال��ق��راءة  على  12عاماً،  اإىل   7 عمر  من 

لال�ستفادة من خمتلف العلوم واملعارف. 
وي�سعى املخيم الذي ت�ستمر فعالياته كل اإثنني، وثالثاء، واأربعاء من �سهر 
فراغ  اأوق��ات  ا�ستثمار  اإىل  العامة،  ال�سارقة  مكتبة  يف  اجل��اري،  اأغ�سط�س 
االأطفال وطاقتهم خالل االإجازة ال�سيفية بطريقة ترفيهية قريبة اإىل 
قلوبهم، حيث يت�سمن �سل�سلة من الور�س القرائية، والعلمية، والفنية، 

والتوعوية، والريا�سية.
ومن بني الور�س التي يتم تنظيمها ور�سة »كيف تقول ال ملن يوؤذيك« التي 
تعّرف الطفل باأهمية حماية نف�سه وكيفية الدفاع حال تعر�سه للخطر اأو 
االأذى من قبل االآخرين، وور�سة »طفلة من الف�ساء«، وهي عر�س تثقيفي 
يعرف امل�ساركني باأ�سرار الف�ساء، وور�سة »اإعادة التدوير«، و«ق�ستي«، التي 
اأ�سا�سيات  تعلم  وور�سة  ق�سة،  وكتابة  الكتاب  �سناعة  كيفية  الطفل  تعلم 

وفنون اخلط العربي.
ال��ع��امل«، حيث  »رح��ل��ة ح��ول  بعنوان  املخيم ور���س��ة عمل تدريبية  وي��ق��دم 
ر�سم  املتبعة يف جمال  االأ�ساليب  اأه��م  على  االأطفال من خاللها  يتعرف 
كما  القما�س،  من  م�سنوعة  لوحات  على  العامل  ح��ول  امل�سهورة  املعامل 
جانب  اإىل  ال��ت��ج��ري��دي،  ال��ف��ن  واأ���س�����س  جماليات  خاللها  م��ن  يكت�سفون 

تخ�سي�س ور�سة »امل�سمم ال�سغر«، التي تهدف اإىل حتفيز االأطفال على 
التفكر االإبداعي، واحلفاظ على البيئة، كونها توفر لهم فر�سة التفكر 

خارج ال�سندوق الإعادة تدوير بع�س املواد واال�ستفادة منها جمدداً. 
الذي  امل��ه��ن«،  »�سيف  خميم  العامة  كلباء  مكتبة  نّظمت  جانبها  وم��ن 
للم�سرتكني  ق���ّدم  حيث  �سنة،   14 اىل   8 عمر  م��ن  االأط��ف��ال  ا�ستهدف 
خالل كل اأ�سبوع مهنتني، تعرفوا من خاللها على اأهم االأ�س�س املتعبة يف 
جماالت العمل، حيث مت تخ�سي�س ور�س عمل تقدم لالأطفال تعريفات 
الأ�سا�سيات  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  والوقائية،  الطبية  املهن  عن  اأ�سا�سية 
بني  م��ا  جمعت  توليفة  يف  وغ��ره��ا،  اخلفيفة،  امل��اأك��والت  و�سنع  الطهي 

املتعة والتعّلم. 
يحلو  »�سيفنا  بعنوان  �سيفياً  برناجماً  احللو،  وادي  مكتبة  نظمت  كما 
باالإبتكار«، بالتعاون مع مركز الطفل بوادي احللو، ت�سمنت باقة متنوعة 

من الور�س التدريبية والتوعوية التي ترثي معارف وخرات االأطفال. 
ال�سارقة  مكتبات  اإدارة  م��دي��ر  امل���رزوق���ي،  ���س��ارا  ق��ال��ت  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
العامة: » ياأتي تنظيمنا لهذه املخيمات متا�سياً مع روؤية مكتبات ال�سارقة 
وا�سحة من خالل  ثقافية  اإ�سهامات  ان�سائها  التي قدمت ومنذ  العامة، 
الفر�س املعرفية التي تتيحها جلموع القراء واملثقفني يف دولة االإمارات 
تخ�سي�سنا  يرتجم  املنطلق  هذا  ومن  ال�سارقة،  واإم��ارة  املتحدة  العربية 
يف  ال��ق��راءة  ثقافة  غر�س  على  احل��ر���س  م��دى  ال�سيفية  املخيمات  لهذه 
وتنميتها  الكامنة  مواهبهم  اكت�ساف  على  وم�ساعدتهم  ال�سغار،  نفو�س 
وفتح املجال اأمامهم للتعلم واختبار جتارب جديدة ونوعية، ف�ساًل عن 

امل�ساركة، وت�سجيعهم على التعلم مع اقرانهم خالل االإجازة  تعزيز روح 
ال�سيفية«.

كتيباً  ال�سيفي« حقيبة حتوي  »القراءة  ويتم منح كل م�سارك يف خميم 
عليه  مطبوع  وقمي�س  الطفل،  تهم  تثقيفية  ومن�سورات  كتاب،  وفا�سل 
املثايل  للم�سارك  جائزة  تخ�سي�س  مت  كما  األ���وان،  وعلبة  املخيم،  �سعار 

تت�سمن، �سهادة تقدير، وق�سيمة األعاب من اأنتيك�س الند - ميغا مول.
وتنظم مكتبات ال�سارقة العامة هذا املخيم بالتعاون مع كل من مبادرة 
للمتاحف  ال�سارقة  وهيئة  ذك��ي��ة،  بو�سائل  العربية  اللغة  لتعليم  لغتي 
»متحف ال�سارقة للخط«، واخلدمات االجتماعية »حماية حقوق الطفل«، 

وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية »مزرعة االأطفال«.
يذكر اأن مكتبة ال�سارقة العامة تاأ�س�ست على يد ال�سيخ �سلطان بن �سقر 
له،  خا�سة  كمكتبة  القا�سمية«  »املكتبة  ا�سم  حتت   1925 عام  القا�سمي 
حتت  احل�سن  �ساحة  يف  �سابقاً  كانت  حيث  تنقالت،  عدة  موقعها  و�سهد 
اأفريقيا، ومبنى املركز  مبنى امل�سيف، ومن ثم يف مبنى البلدية، وقاعة 

الثقايف بال�سارقة، واملدينة اجلامعية. 
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
املجل�س االأعلى، حاكم ال�سارقة قد افتتح يف مايو 2011، املبنى اجلديد 
للمكتبة يف »ميدان ق�سر الثقافة« حتت ا�سم مكتبة ال�سارقة العامة، حيث 
حتتوي املكتبة على اأكرث من ن�سف مليون كتاب يف �ستى جماالت العلوم 
واملعارف واالآداب بلغات متعددة، وت�سم املكتبة حالياً اأربع مكتبات فرعية 

يف  كٍل من كلباء، ووادي احللو، ودبا احل�سن، وخورفكان، والذيد. 

ي�ستهدف الأطفال من عمر 7-12 عامًا

مكتبات ال�سارقة العامة ُترثي �سيف ال�سغار مبخيم القراءة

الروهينجا لالجئي  راأ�ش   100 منها  الدولة  خارج  ال�سارقة«  »خريية  لـ  اأ�سحية   8000
•• ال�سارقة-وام:

ال�سارقة  جلمعية  التابعة  االأ�ساحي  حلملة  العليا  اللجنة  اأنهت 
اخلرية فح�س كافة اأعداد االأ�ساحي املقرر ذبحها داخل الدولة 
اأ�سحية   700 بنحو  وامل��ق��درة  املبارك  االأ�سحى  اأي��ام عيد  خ��الل 
و�سجالت  بك�سوف  امل�سجلني  امل�ستفيدة  االأ���س��ر  على  لتوزيعها 
يف  ب��اخل��ارج  ذبحها  �سيتم  اأ�سحية   8000 مقابل  يف  اجلمعية 
دولة مت تخ�سي�س قرابة 700 اأ�سحية منها لتوزيعها على   55
الجئي الروهينجا يف جمهورية بنجالدي�س. وقال عبداهلل �سيف 
اجلمعية  ان  االأ���س��اح��ي  حلملة  العليا  اللجنة  رئي�س  هندي  ب��ن 
توزيع  ومت  مبكر  وقت  قبل  االأ�ساحي  حملة  ترتيبات  يف  با�سرت 

مهام احلملة عر ثالث جلان فرعية هي جلنة الفح�س وجلنة 
من  االنتهاء  مبجرد  اأن��ه  اإىل  ..م�سراً  التوزيع  وجلنة  املق�سب 
���س��راء روؤو������س االأ���س��اح��ي امل��ق��رر ذب��ح��ه��ا وت��وزي��ع��ه��ا داخ����ل دولة 
االإم��ارات قامت جلنة الفح�س بدورها بالك�سف عليها وفح�سها 
التي  واالأمرا�س  العيوب  كافة  للتاأكد من �سالمتها وخلوها من 
 . االأ�سحية  �سعرة  يف  ال�سريعة  ل�سوابط  مطابقتها  دون  حتول 
اأيام  خ��الل  للذبح  ج��اه��زة  اأ�سبحت  االأ���س��اح��ي  كافة  اأن  واأو���س��ح 
العيد ومن ثم توزيعها على امل�سجلني بك�سوف و�سجالت اجلمعية 
يف  رئي�سية  �سنوية  حملة  ه��ي  االأ���س��اح��ي  حملة  اأن  اىل  ..الف��ت��ا 
ال�سارقة اخلرية يتم تنفيذها �سنويا  م�ساريع وحمالت جمعية 
اتباع  على  الدولة وخارجها حيث جت�سد حر�س اجلمعية  داخل 

هدي النبي /�س/ وتفعيل �سنته كما تعك�س احلملة الثقة الكبرة 
من قبل املح�سنني جتاه اجلمعية حيث يبادر اأهل اخلر بالترع 
باأ�سحياتهم اإىل اجلمعية لتنوب عنهم يف توزيعها على م�ستحقيها 
من االأ�سر امل�سجلني يف ك�سوف اجلمعية وهي حاالت من الفقراء 
ابن  وب��ني  بعناية.  درا�ستهم  ال��ذي��ن مت��ت  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  وذوي 
تنفيذ  يف  الراغبني  املح�سنني  ترعات  ا�ستقبال  يتم  اأن��ه  هندي 
الكوبونات  حم�سلي  عر  اجلمعية  خالل  من  االأ�سحية  �سعرة 
التابعني للجمعية واملنت�سرين يف كافة مدن ومناطق االإمارة اإىل 
جانب تخ�سي�س حم�سل جلمع ترعات االأ�ساحي من زوار املقر 
الرئي�سي حيث تبلغ قيمة االأ�سحية داخل الدولة 700 درهم يف 

مقابل 350 درهماً لالأ�سحية باخلارج.

امل�����دع�����و / ح���وا  ف���ق���د 
حممد يا�سني ، اثيوبيا   
اجلن�سية - جواز �سفره 
 )EP1430656( رقم
م���������ن ي�������ج�������ده ع���ل���ي���ه 
رقم   بتليفون  االت�سال 

0527946189

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ن����ور ح�����س��ني ن��ب��ي اهلل ، 
ب��ن��غ��الدي�����س   اجلن�سية 
رق���م  ����س���ف���ره  - ج��������واز 
)C0664443( من يجده 
بتليفون  االت�سال  عليه 

رقم  0544792701

فقدان جواز �سفر
م�سعود   / امل��دع��و  فقد 
بنغالدي�س     ، ه���ا����س���م 
اجلن�سية - جواز �سفره 
 )V0443471( رق��م 
م���������ن ي�������ج�������ده ع���ل���ي���ه 
رقم   بتليفون  االت�سال 

0568535581

فقدان جواز �سفر
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حمكمة راأ�ش اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءًا 
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و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.
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20,000       32916 2015 1.6  19467/2018 5

20,000       32860 2015 1.6  19472/2018 6

20,000       32473 2015 1.6  19471/2018 7

22,000       85235 2016   19466/2018 8

253,000      12231 2015 440   19793/2018 9

19,000       2 34983 2016   19465/2018 10

26,000      O 49619 2016   19497/2018 11

15,000     16 87224 2015    19488/2018 12

42,000         16 21037 2016   19486/2018 13

19,000       O 69017   2013   19490/2018 14

21,000     H 63683 2014   19492/2018 15

10,000      H 73856 2008 H3 19496/2018 16

14,000       J 9704 2011   20501/2018 17

16,000       M 89792 2013   20120/2018 18

12,500     J 25993 2012   19494/2018 19

14,000     E 71814 2012   19501/2018 20

13,000      10 96428 2014    19484/2018 21

20,000         Q 89062 2014   19481/2018 22

8,000        K 36570 2011   19491/2018 23

15,000       P 70871 2015   20529/2018 24

13,000        J 78054 2013   19493/2018 25

37,000      Q 59382 2015   19499/2018 26

13,000     R 50231 2015    19487/2018 27

15,000      G 86631 2013     20119/2018 28

15,000       P 69351 2015   20500/2018 29

15,000      M 29143 2008 4.2   19483/2018 30

7,000        Q 37899 2014   20527/2018 31

16,000      R 61260 2013   19502/2018 32

22,000      1 60694 2015   20516/2018 33

13,000     R 13892 2014   20525/2018 34

12,000      B 20975 2012 1.6  20515/2018 35

13,000      2 52469 2012    20517/2018 36

15,000     1 87173 2014    200  20508/2018 37

4,000    2 83058 2007   20518/2018 38

7,000   M 64962 2013 10  20512/2018 39

1,500    N 76332 2008   20506/2018 40
4,500     B 23786 2010    20534/2018 41

7,000     B 30171 2009   20521/2018 42

11,000     R 14928 2012   20510/2018 43

17,000    L 94617 2014 APV 20520/2018 44

27,000     N 11576 2013   20528/2018 45

6,000        2 91670 2007   20533/2018 46

6,000     G 24532 2008   20509/2018 47

15,000      1 90214 2015   20513/2018 48

11,000    1 48289 2011   20526/2018 49

15,000    26051 2014   20507/2018 50

11,000      F 43195 2012 2.5  20519/2018 51

5,000      Q 57687 2011    20505/2018 52

14,000      F 86025 2013   20523/2018 53

5,000       I 84829 2013     20522/2018 54

13,000       C 67391  2014    20511/2018 55

13,000     U 15972 2012   20531/2018 56

9,000     O 39415 2010   20524/2018 57

7,000     P 34054 2010   20116/2018 58

25,000      K 75337 2014   20504/2018 67

22,000      A 81346 2016   19464/2018 60

23,000           P 95961   2014    19774/2018 61

95,000        4 97153 2016   20118/2018 62

42,000       R 21255 2014 E300 20502/2018 63

37,000       P 96354  2015   19478/2018 64

75,000        15 12153 2016 1   19477/2018 65

165,000        6 60239  2017    19476/2018 66

38,000        I 74494 2015   19475/2018 67

40,000        N 88613 2014 6  20117/2018 68

13,000      9 43118 2015   19474/2018 69

100,000       5 36762 2013      20113/2018 70

23,000         S 2859 2007 LEXUS L S 460 L 20121/2018 71

16,000       O 73126 2013   20122/2018 72

18,000       A 98100 2016   20514/2018 73

22,000         13 30296 2014  _ 37  20503/2018 74

7,000         A 80176 2014 1.5  18070/2018 75

5,000     77034 2012   18313/2018 76

5,500    M 51934 2009   18085/2018 77

1,000      56069 2006   5849/2018 78

8,000      F 49739 2013   18101/2018 79

8,500      10 52099 2011   18058/2018 80

5,500      J 59986 2012  18071/2018 81
1,500       K 35482 2006   18217/2018 82

7,500    H 53460 2011   18233/2018 83

2,000     N 90563 2007 6 18229/2018 84

4,500      P 80548  2010   18224/2018 85

4,000         G 58025 2012   18208/2018 86

45,000    N 80934 2015   18205/2018 87

20,000     P 23109 2014   18213/2018 88

5,500      1 86419 2013   18061/2018 89

5,500      1 86420 2013   18110/2018 90

40,000         O 53526 2014    18238/2018 91

77,000         S 38194 2016  _  12841/2018 92

20,000        M 70978 2009 X6   18221/2018 93

19,500     Q 87365  2015   18081/2018 94

2,500      Q 75692 2012   20682/2018 95

10,000   L 68917 2012   20683/2018 96

11,000    J 34713 2013   20685/2018 97

75,000      9 29721 2016    20678/2018 98

75,000      B 37827 2015   20679/2018 99

32,000     p 70461 2014 _ XC60 20680/2018 100

35,000     p 51035 2014   20677/2018 101

11000      Q 19030 2012 _  20681/2018 102

9,000    R 29353 2011 _  20684/2018 103

32000       B 85173 2014   20553/2018 104

14000      C 5634 2015   20549/2018 105

15000        64953 2016   20620/2018 106

13000       1 94748 2015   20610/2018 107

20000      P 68389 2015   6 20552/2018 108

18000        30169 2016   20623/2018 109

30000     B 21494  2015    20550/2018 110

11000             A 13916 2015    9   20611/2018 111

18000       3 25897 2016   20625/2018 112

18000       3 25881 2016   20618/2018 113

36000       54351 2016      20613/2018 114

18000        31561 2016   20622/2018 115

18000       3 25887 2016   20616/2018 116

18000       3 25894 2016   20615/2018 117

18000        31244 2016   20612/2018 118

15000        66925 2016    20624/2018 119

18000       3 25901 2016   20619/2018 120

7000         P 57294 2011  3 20570/2018 121

10000         L 51149 2007   320   20626/2018 122

18000        M 76705 2015     20593/2018 123

15000      F 65739 2010  RAV 4 20582/2018 124

12000          K 39308 2015    20566/2018 125

9000         K 44906 2010   20589/2018 126

10000         M 14024 2012   20551/2018 127

8000       N 82649 2012    20554/2018 128

15000       R 76908 2013    20556/2018 129

10000         P 49377 2014    20578/2018 130

10000         F 65109 2013   20587/2018 131

10000        N 89597 2013    20564/2018 132

28000       Q 95161 2014    20567/2018 133

30000       R 28668 2015    20592/2018 134

15000       P 97454 2014   20579/2018 135

15000         R 83011 2015   20586/2018 136

24000        P 83117 2014   20576/2018 137

28000           E 89843 2015   20559/2018 138

21000        I 83454 2015   20558/2018 139

45000           Q 37045 2013    20575/2018 140

8000         R 51837 2012    20555/2018 141

12000         M 76073 2014   20590/2108 142

28000       G 48767 2015   20584/2018 143

15000         Q 44193 2015    20605/2018 144

19000        P 29645 2014   20588/2018 145

11000          I 70392 2014    20565/2018 146

5000         N 63579 2008   20585/2018 147

17000        P 18068 2015   20568/2018 148

9000         P 94002 2014   20557/2018 149

11000       C 87528 2012    20604/2018 150

44000          O 47864 2015     20594/2018 151

6000           C 51067 2011  2 20581/2018 152

8000          G 46247 2006   A6 20573/2018 153

14000        L 81070 2013      20628/2018 154

4000        K 33871 2010    20563/2018 155

15000       R 25357 2015    20561/2018 156

22000           N 6247 2014   20574/2018 157

12000         N 44927 2009  RAV 4 20560/2018 158

17000       F 79412 2015   20571/2018 159

40000         C 72471 2015    20602/2018 160

35000      R 19209 2014 CRV 10402/2018 161

15000       B 32583 2015  10414/2018 162

30,000     p 12757 2014  6945/2018 163

45,000     S 79091 2014  2721/2018 164

25000     M 46595 2014  26564/2017 165

35,000        K 12560 2013 c 200 18354/2018 166

27000     I 46378 2013 CRV 18350/2018 167

47,000    T 58545  2017  18352/2018 168

32000     I 58299 2016  18343/2018 169

47000     N 99492 2016  18347/2018 170

9,000        R 46263 2011 4.0   18345/2018 171

29000     R 53647  2013  19835/2018 172

25000      S 84737 2015  19834/2018 173

23000      38699 2015  19833/2018 174

32000      D 14816 2016  19832/2018 175

25000        75932 2014    19831/2018 176

40000     14 17736 2014 150  19830/2018 177

16000      S 39221 2016  19829/2018 178

25000          J 42109 2016  19828/2018 179

25000     I 99359 2015  19827/2018 180

18,000       M 19179 2013  19826/2018 181

32,000      I 59513 2016  19825/2018 182

50,000       D 88439 2015   19824/2018 183

12,000      16 29161 2014  19823/2018 184

20,000      17 17690 2016  19822/2018 185

25,000      15 23986 2015  19821/2018 186

32,000     R 53728 2015 370  19820/2018 187

9,000        J 94240 2013  19819/2018 188

85000      R 73486 2015 435   11192/2018 189

137,000     92709 2016  11175/2018 190

11,000     E 82476 2015  18336/2018 191

19,000      B 19100 2016  18338/2018 192

19,000      B 49200 2016  18341/2018 193

15000      12 36522 2016   17492/2018 194

22000       A 5417 2008  17487/2018 195

45,000     L 26868  2012  15477/2018 196

72000    9 92443 2015    18385/2018 197

13,000      S 48176 2016 10    18361/2018 198

225,000           E 75819 2017 730   18377/2018 199

30,000      S 48171  2016   18384/2018 200

30,000      S 48172  2016   18382/2018 201

32,000      S 48179 2017  18383/2018 202

25,000      S 48173 2016  18375/2018 203

16,000      S 48174 2016  18364/2018 204
24,000      S 48167 2016  18359/2018 205

32,000      S 48177 2016  18357/2018 206

24,000      S 48186 2016  18368/2018 207

12,000      S 48175 2016 10  18372/2018 208

16,000      S 48168 2016   18370/2018 209

32,000      S 48178 2017  18381/2018 210

32,000      S 48169 2016  18366/2018 211

32,000     A 75212 2015  20152/2018 212

35,000      B 30526  2014  20151/2018 213

32,000       S 1980  2013  20150/2018 214

22,000        B 86563  2014  20149/2018 215

60,000      E 30008 2012  20148/2018 216

18,000       71331 2006 500  18560/2018 217

14,000   )      A 74848 2016 1.5  19959/2018 218

35,000   )        15 81862 2015  19958/2018 219

12,000   )      14 90891 2010  19957/2018 220

14,000   )    7 81556 2015  19956/2018 221

35,000   )       10 76883 2009 8   19955/2018 222

30,000   )     A 51566 2014  19960/2018 223

88,000.00          G 57070 2015  20339/2018 224

14,500.00      M 17579 2014  20354/2018 225

12,000.00          P 54887 2014  20347/2018 226

13,000.00           O 53015 2015  20344/2018 227

11,000.00      O 75633 2014  20291/2018 228

8,000.00        O 76435 2013 APV 20363/2018 229

24,000.00           L 26100  2014  20329/2018 230

9,000.00          H 95744 2014  20330/2018 231

8,000.00            P 72963 2014  20365/2018 232

8,500.00          I 50887 2013  20368/2018 233

12,000.00      J 46178 2014  20371/2018 234

20,000.00            M 92113 2014  20366/2018 235

11,000.00          M 14516 2014  20364/2018 236

15,000.00         P 23440 2015  20355/2018 237

14,000.00          M 69627 2013 L200 20358/2018 238

15,000.00      B 82402 2015  20372/2018 239

10,000.00          K 14957 2012   20370/2018 240

9,000.00      P 38814 2014  20352/2018 241

8,000.00        O 76437 2013 APV 20376/2018 242

12,000.00           O 46998 2013  20332/2018 243

13,000.00      L 16109 2015  20356/2018 244

9,000.00       H 64657 2011  20349/2018 245

90,000.00          J 97516  2015   20334/2018 246

21,000.00         H 82815 2015 ASX 20351/2018 247

42,000.00            O 28412 2016  20341/2018 248

14,000.00          Q 68038 2015  20328/2018 249

22,000.00      2 81850 2013   20274/2018 250

10,000.00          R 33564 2015 EC7 20362/2018 251

10,000.00           R 33571 2015 EC7 20343/2018 252

50,000.00             O 12513 2014  20325/2018 253

14,000.00     P 94997 2010  20326/2018 254

40,000.00           1 17385 2016 NPR 20335/2018 255

35,000.00        E 65935 2015   20338/2018 256

22,000.00        D 96339 2013   20359/2018 257

12,000.00        O 13853 2014  20375/2018 258

13,000.00      H 15289 2013  20340/2018 259

9,500.00           B 19870 2013  20327/2018 260

13,000.00           P 49391 2014  20361/2018 261

42,000.00        M 25424 2017  20350/2018 262

11,000.00       K 28503 2014  20345/2018 263

11,000.00       K 28916 2014  20333/2018 264

55,000.00        D 14813 2017   20374/2018 265

60,000.00      T 95356 2017  20360/2018 266

27,000.00      P 33567 2015 DMAX 20369/2018 267

21,000.00      G 89238 2015  20367/2018 268

10,000.00             N 74370 2014  20373/2018 269

13,000.00       Q 94264 2015  20290/2018 270

15,000.00      F 47926 2015  20294/2018 271

12,000.00      O 79034 2014  20289/2018 272

11,000.00       K 29165 2014  20287/2018 273

11,000.00       K 29619 2014  20284/2018 274

11,000.00       K 28918 2014  20283/2018 275

11,000.00       K 28538 2014  20280/2018 276

11,000.00       K 29103 2014  20275/2018 277

11,000.00       K 28896 2014  20293/2018 278

30,000.00     E 33680 2014  20285/2018 279

11,000.00      O 75638 2014  20324/2018 280

12,000.00      J 48639 2014  20282/2018 281

12,000.00      M 79652 2013  20281/2018 282

11,000.00       M 96022 2013  20279/2018 283

21,000.00           M 36028 2013  20277/2018 284

22,000.00      N 73863 2014  20276/2018 285

8,000.00      K 80720 2013  20331/2018 286
17,000.00        2 20691 2015  20595/2018 287

80,000.00    . .    P 76081  2014 GX 460 S 20627/2018 288

13,000.00      L 14679 2015  20580/2018 289

19,000.00            Q 72514 2016  20665/2018 290

14,000.00      Q 34157 2015  20660/2018 291

9,000.00    . .    E 63690 2013  20577/2018 292

30,000.00        P 22306 2014   20583/2018 293

17,000.00      2 37890 2015  20591/2018 294

17,000.00      2 38281 2015  20672/2018 295

16,500.00      2 37746 2015  20671/2018 296

13,000.00      A 86550 2015  20662/2018 297

13,000.00      A 86552 2015  20661/2018 298

30,000.00          Q 64374 2015  20647/2018 299

13,000.00        66785  2014  20666/2018 300

11,000.00      M 65717 2014  20653/2018 301

35,000.00            G 10427 2015   20659/2018 302

10,500.00      1 63506 2014  20668/2018 303

36,000.00          R 47379 2016   20606/2018 304

12,000.00        C 55218 2015  20603/2018 305

13,000.00      2 38396 2015  20600/2018 306

13,000.00          A 55131 2015  20640/2018 307

11,000.00        A 11124 2014  20598/2018 308

13,000.00       O 34006 2015  20649/2018 309

11,000.00       K 29242 2014  20650/2018 310

75,000.00     J 71471  2014   20651/2018 311

60,000.00      N 38300 2014   20648/2018 312

19,000.00      H 31360 2015  20652/2018 313

17,000.00        Q 76726 2016  20601/2018 314

45,000.00         A 96607 2015  20663/2018 315

19,000.00      R 67370 2016  20597/2018 316

11,500.00      M 56637 2012 200 20599/2018 317

25,000.00       T 40931 2017  20667/2018 318

15,000.00      F 39983  2013  20658/2018 319

14,000.00       C 86298 2014  20656/2018 320

46,000.00      S 66905 2016  20642/2018 321

80,000.00       J 83477 2016  20657/2018 322

14,000.00            Q 72655 2016  20655/2018 323

12,000.00        H 73673 2013  20670/2018 324

24,000.00       N 59934 2015  20609/2018 325

8,000.00          N 96603 2013  20614/2018 326

15,000.00           Q 69212 2015  20664/2018 327
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•• كييف-رويرتز:

اال�ست�سارات  يف  املتخ�س�سة  ايه.بي.كيه-اإنفورم  قالت 
والتحليالت ام�س اإن �سادرات اأوكرانيا من ال�سعر اإىل 
يوليو  يف  باملئة   55 قفزت  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بف�سل  ط��ن  األ���ف   464 اإىل  �سنوي  اأ���س��ا���س  على  مت��وز 

تراجع اإنتاج ال�سعر يف دول اأ�سا�سية منتجة.
بانخفا�س  مرتبط  النمو  “هذا  قائلة  بيان  يف  وعلقت 
هي  م�سدرة  اأ�سا�سية  دول  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�سعر  اإن��ت��اج 

اأ�سرتاليا وكندا ورو�سيا«.
من  االأوك���راين  الفائ�س  اإن  اال�ست�سارات  �سركة  وقالت 

العملية  الناحية  من  زال  ما  للت�سدير  القابل  ال�سعر 
عند م�ستوى املو�سم ال�سابق البالغ 4.1 مليون طن.

وح�سدت اأوكرانيا 7.1 مليون طن من ال�سعر من 95 
باملئة من امل�ساحة املزروعة حتى 13 اأغ�سط�س اآب.

دبلوما�سيا  خالفا  اإن  اأي�سا  ايه.بي.كيه-اإنفورم  وقالت 
ب��ني ال�����س��ع��ودي��ة وك��ن��دا اأث���ر ع��ل��ى ال��ع��الق��ات التجارية 
بينهما قد ي�سمح الأوكرانيا بزيادة ال�سحنات املتجهة اإىل 

ال�سعودية.
ال�سعر يف  4.28 مليون ط��ن م��ن  اأوك��ران��ي��ا  و���س��درت 
 ،2018-2017 حزيران  متوز/يونيو  يوليو  مو�سم 

و�سملت الكمية 1.9 مليون طن لل�سعودية.

جتار ليبيا يعانون من انقطاع 
الكهرباء لفرتات طويلة 

�سادرات ال�سعري الأوكراين 
لل�سعودية تقفز يف يوليو 

•• بنغازي-رويرتز:

ي��واج��ه اأ���س��ح��اب امل��ت��اج��ر واأن�����س��ط��ة االأع��م��ال ال�سغرة يف 
طويلة،  لفرتات  الكهرباء  انقطاع  ب�سبب  �سعوبات  ليبيا 
اال���س��ت��م��رار يف ظل  اأج���ل  وه��و م��ا يجعلهم ي�سارعون م��ن 
اقت�ساد يعاين بالفعل من نق�س يف ال�سيولة وارتفاع معدل 
الت�سخم.وعلى مدى �سنوات عديدة بات ا�ستمرار انقطاع 
البالد  اأنحاء  يف  احل��دوث  �سائع  اأم��را  اليوم  معظم  التيار 
خالل اأ�سهر ال�سيف يف ظل درجات حرارة مرتفعة جتعل 
ا�ستخدام  على  االإق��ب��ال  بفعل  يزيد  الكهرباء  على  الطلب 
مكيفات الهواء.ونادرا ما يتم فر�س �سداد فواتر الكهرباء 
الكثر  هناك  لي�س  لذا  كبر.  بقدر  الدولة  تدعمها  التي 
مما ي�سجع على االقت�ساد يف اال�ستهالك. وتعطلت خطط 
لتعزيز القدرة االإنتاجية ملحطات الكهرباء ب�سبب امل�سكالت 
ال  عجزا  يعني  ما  وهو  ال�سيا�سية،  واال�سطرابات  االأمنية 

يقل عن األف ميجاوات يف اأوقات ارتفاع الطلب.
ويجعل هذا اأن�سطة االأعمال ال�سغرة تتعطل ب�سكل متكرر. 
ويف بنغازي ثاين مدن ليبيا يقول اإبراهيم العمامي، وهو 
انخفا�س  يف  ت�سببت  التيار  انقطاعات  اإن  مقهى،  مالك 
اإىل  ا�سطرته  كما  الن�سف،  مبقدار  للقهوة  بيعه  معدالت 

التوقف عن تقدمي الع�سائر الطازجة.
ي��ط��اق يف  اأ���س��ب��ح ال  ال��ك��ه��رب��اء  ان��ق��ط��اع  “ب�سراحة  وق����ال 
بنغازي... ينقطع لفرتات طويلة وق�سرة، ويف احلالتني 

نخ�سر«.
ملدة  يعمل  جيدا  لي�س  لكنه  كهرباء  مولد  “لدي  واأ���س��اف 
اآالت  ب�سبب  امل��وا���س��ل��ة  ي�ستطيع  ال  وب��ع��ده��ا  ���س��اع��ات  اأرب���ع 

املقهى«.
وي���ق���ول م��ال��ك��و ور������س ت�����س��ن��ي��ع امل���ع���ادن يف امل��دي��ن��ة اإنهم 
يعيدون فتح ور�سهم ليال حني تعود الكهرباء، اأو يعملون 
الكهربائي عند  ال��ت��ي��ار  ارت��ف��اع  ي���وؤدي  اأن  ي��دوي��ا. ومي��ك��ن 
املولدات  تكلفة  وتبلغ  اآالت��ه��م،  تدمر  اإىل  الكهرباء  ع��ودة 
ب�سعر  دوالر  اآالف  )ت�سعة  ليبي  دينار  األف   60 ال�سناعية 

�سرف ال�سوق ال�سوداء(.
واأع��م��ال اإ���س��الح امل��ول��دات اأح��د املهن القليلة امل��زده��رة يف 
عام  انتفا�سة  ب��ع��د  ن�سب  ال���ذي  ال�����س��راع  وت�سبب  ليبيا. 
يف  املختلفة،  الف�سائل  ب��ني  التناف�س  وك��ذل��ك   ،2011

عرقلة اقت�ساد البالد املعتمد على النفط.

على  وغربه  البالد  �سرق  يف  منف�سلتني  اإدارت���ني  وت�سرف 
اإمدادات الكهرباء.

تلقى نحو  البالد  �سرق  اإن  الكهرباء  وقال م�سوؤول بقطاع 
زال  ما  لكنه  املا�سي،  االأ�سبوع  م�سر  من  ميجاوات   60

يواجه عجزا يف االإمدادات ي�سل اإىل 250 ميجاوات.
ويف العا�سمة طرابل�س، الواقعة يف غرب البالد والتي بها 
عدد اأكر من ال�سكان، ي�ستمر انقطاع الكهرباء ما بني �سبع 
اإىل ما  وع�سر �ساعات يوميا، لكن يف بع�س االأحيان ميتد 

يزيد عن 12 �ساعة.
احلكومية  اجلهة  وهي  للكهرباء،  العامة  ال�سركة  وتقول 
االأزمة  اإن  طرابل�س،  يف  الكهرباء  اإم����دادات  ع��ن  امل�سوؤولة 
�سببها م�ساكل من بينها نق�س التمويل وال�سيانة الدورية 

وال�سرقات والتخريب.
من�ساآت  من  النحا�س  �سرقة  عن  ال�سركة  تعلن  ما  وكثرا 
ل��ل��ك��ه��رب��اء. ويف االآون������ة االأخ������رة ن�����س��رت ف��ن��ي��ني الإزال����ة 
تو�سيالت غر قانونية، وقد قطعوا بالفعل ما يزيد عن 

طرابل�س. يف  احلملة  من  اأيام  �ستة  اأول  يف  و�سلة   500
�سبكة  يف  بالعبث  يقومون  م�سلحني  اإن  م�سوؤولون  ويقول 
الكهرباء ل�سمان و�سول اإمدادات الكهرباء اإىل مناطقهم.

ويف �سرق وغرب البالد، �سجلت م�ستويات املعي�سة تراجعا 
حادا مع خ�سارة الدينار لقيمته يف ال�سوق املوازية، وارتفع 
ال�����س��ي��ول��ة لدى  ون���ف���دت  ب��امل��ئ��ة   30 ن��ح��و  اإىل  ال��ت�����س��خ��م 

البنوك.
وعجز البنك املركزي املنق�سم واحلكومة املعرتف بها دوليا 
بها، مما  وع��ود  اإ�سالحات �سدرت  تنفيذ  يف طرابل�س عن 
اإىل الوقوف يف  يفاقم اال�ستياء بني املواطنني امل�سطرين 

طوابر اأمام البنوك ل�ساعات اأو حتى الأيام ل�سحب املال.
كما ي�سب ال�سكان غ�سبهم على حكومة موازية تفتقر اإىل 
ال�سالحيات ب�سكل كبر يف �سرق البالد، حيث زادت اأ�سعار 
اخلراف مل�ستويات قيا�سية قبيل عيد االأ�سحى الذي يحل 

االأ�سبوع القادم.
وتت�ساءل االآمال بحل اأزمة اإمدادات الكهرباء.

طرابل�س  يف  مطعم  �ساحب  وه��و  ال��زق��ع��ال،  حممد  وق���ال 
كهربائيا،  ف��رن��ا  “ا�ستعمل  الإغ��الق��ه،  ي�سطر  اأن  يخ�سى 
وعندما ال توجد كهرباء يعني هذا اأنني ال ا�ستطيع خدمة 
ثمانية موظفني  وروات��ب  االإيجار  “اأدفع  اأ�ساف  زبائني«. 

وم�سرتيات، ولكن يف النهاية ال اأجد �سيئاً اأدفعه لنف�سي«.

جمموعتان اأملانيتان توقفان 
اأن�سطتهما يف اإيران 

•• برلني-وكاالت:

لل�سكك  بان  ودويت�سي  لالت�ساالت  تيليكوم  دويت�سي  االأملانيتان  املجموعتان  اأنهت 
احلديد اأن�سطتهما يف اإيران التي فر�ست عليها الواليات املتحدة عقوبات جديدة.
“ديتيكون”  �سركة  عن  بر�س  فران�س  لوكالة  تيليكوم”  “دويت�سي  �سركة  وقالت 
اال�ست�سارية االإيرانية التابعة لها، “نظراً حل�سا�سية عالقات ايران مع �سائر العامل، 
اأنهت ديتيكون اأن�سطتها يف اإيران يف منت�سف مايو 2018 مبفعول فوري”، موؤكدة 
ال�سادر  ع��دده��ا  يف  االأ���س��ب��وع��ي��ة  فرت�سافتفو�سه  جملة  اأوردت���ه���ا  معلومات  ب��ذل��ك 
اخلمي�س.واأكد متحدث با�سم ال�سركة االأملانية اأنه يف �سوء هذا القرار، مل يعد لدى 
الدولة متلك %31 من اأ�سهمها، اأي اأن�سطة يف  تزال  ال  تيليكوم” التي  “دويت�سي 
اإيران.واأ�ساف املتحدث اأن ن�ساط املجموعة االأملانية يف اإيران كان حمدوداً، اإذ كان 
رقم اأعمال �سركة “ديتيكون” قبل اإغالقها يناهز 300 األف يورو.واأفادت �سركة 
اأ�سهمها، وكالة فران�س بر�س اأن  كامل  االملانية  الدولة  متلك  بان” التي  “دويت�سي 
امل�سروعني اللذين تنفذهما يف اإيران �سركتا هند�سة وا�ست�سارات تابعتان لها “يو�سكا 
ان ينتهيا«.واأو�سح متحدث با�سمها اأن امل�سروع االأول الذي ُينفذ بالتن�سيق مع �سركة 
ا�ست�سارية  اأغ�سط�س” والثاين وهو مهمة  “ينتهي يف  اي�سرتن رايلوايز”،  “بونياد 
الإعادة هيكلة �سركة ال�سكك احلديد االإيرانية الر�سمية “راي”، “�سينتهي يف اأيلول 

�سبتمر”، من دون اال�سارة اىل اي �سلة بالعقوبات االأمركية.
االن�سحاب  اإث��ر  اأوروبية  ل�سركات  عديدة  ا�ستثمارية  م�ساريع  يف  النظر  واأعيد 
بعقوبات  العمل  واإع���ادة  االإي���راين  النووي  ح��ول   2015 اتفاق  من  االمريكي 

اقت�سادية �سارمة يف االأول من اأغ�سط�س.

تركيا تهدد بالرد على اأي عقوبات اقت�سادية جديدة 
•• انقرة-اأ ف ب:

اأعلنت وزيرة التجارة الرتكية روه�سار بكجان ام�س اأن تركيا �سرتّد يف حال قررت الواليات املتحدة فر�س عقوبات 
جديدة، وذلك بعد تهديد وا�سنطن بت�سديد العقوبات اإذا مل تفرج اأنقرة عن الق�ّس االأمركي.

ونقلت وكالة اأنباء “االأنا�سول” الر�سمية ت�سريح بكجان “نحن رّدينا )على العقوبات االأمركية( مبوجب قواعد 
على  ووا�سنطن  اأنقرة  بني  خطرة  دبلوما�سية  اأزم��ة  بذلك«.واندلعت  القيام  و�سنوا�سل  العاملية  التجارة  منظمة 
اإرهابية  باأن�سطة  التج�س�س والقيام  ال�سنة يف تركيا بتهمة  اندرو بران�سون ملدة �سنة ون�سف  الق�ّس  خلفية احتجاز 

وو�سعه بعدها قيد االإقامة اجلرية.
مماثلة.  بتدابر  اأن��ق��رة  ورّدت  تركيني  وزي��ري��ن  على  عقوبات  املتحدة  ال��والي��ات  فر�ست  اأغ�سط�س،  اآب  بداية  ويف 

وت�ساعدت التوترات خ�سو�ساً بعد الرفع املتبادل للر�سوم اجلمركية.
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العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى  2018/487 عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/ 1- تنميات جلوبل للتطوير العقاري - �س ذ م م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ اأمني مو�سوى وميثله/عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�سويدي قد 
واعادة  املرمة  االتفاقية  وبطالن  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد والزام املدعي عليها بان ت�سدد للمدعي مبلغ وقدره 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   )%12( بواقع  القانونية  والفائدة  درهم(   251.251.50(
ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االحد 
املوافق 2018/8/19 ال�ساعة:9:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• راأ�ص اخليمة –الفجر:

لالأدوية  املُ�سّنعة  ال�سركات  اأكر  اإح��دى  »جلفار«  اأعلنت 
نتائج  واأفريقيا، عن حتقيق  االأو�سط  ال�سرق  يف منطقة 
ظّل  يف   2018 ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  يف  قوية  مالية 

موا�سلة ال�سركة تعزيز موقعها املايل. 
درهم  مليون   558 بلغت  مبيعات  عن  ال�سركة  واأعلنت 
اإماراتي )152 دوالر اأمريكي( خالل الن�سف االأول من 
عام 2018 مع �سايف اأرباح بلغ 48 مليون درهم اإماراتي 
)13 مليون دوالر اأمريكي(، وذلك بعد تطبيق املعاير 
الدولية اجلديدة الإعداد التقارير املالية »اآي اإف اآر اإ�س 9« 
و«اآي اإف اآر اإ�س 15«.ويف هذا ال�سياق، قال جروم كارل، 
املدير العام ل�سركة »جلفار«: ات�سم الن�سف االأول من عام 
2018 بكونه فرتة حافلة ولكن مثمرة يف الوقت ذاته؛ 
اإذ �سهدنا ت�سارعاً يف اإيراداتنا يف منطقة بالد ال�سام خالل 
الربع الثاين، وما زلنا نوا�سل حت�سني االأداء مقارنًة مبا 
لنا،  التابعة  ال�سركات  وت��ق��وم  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  عليه  ك��ان 
التعاون اخلليجي  ويف طليعتها �سركاتنا يف دول جمل�س 

وم�سر، بتقدمي اأداء قوي على ال�سعيد املحلي. 
اأفريقيا  �سمال  يف  ملحوظاً  تقدماً  اأحرزنا  قائاًل:  وتابع 
وياأتي  وامل��غ��رب.  ليبيا  نتائج قوية يف  من خ��الل حتقيق 
اأداوؤنا القوي كنتيجٍة لروؤيتنا الوا�سحة والقرارات التي 

اتخذناها خالل العام املا�سي. 
االأ����س���ول غر  ب��ع�����س  بت�سفية  ُق��م��ن��ا  ق���ائ���اًل:  واأ����س���اف 

�سيعود  الذي  االأم��ر  الثاين،  الربع  اال�سرتاتيجية خالل 
بالفائدة على تدفقاتنا النقدية و�سي�ساعدنا على الرتكيز 

ب�سكٍل اأكر على جمال عملنا االأ�سا�سي. 
ومّت االإعالن �سابقاً عن اعتالء جلفار للمرتبة االأوىل بني 
ال�سركات امل�سنعة لالأدوية يف االإمارات العربية املتحدة، 
ما يعك�س منواً قوياً وم�ساعفاً يف املبيعات مقارنًة مع عام 
يف العام احلايل، ُتخطط ال�سركة الإطالق  اأّما   .2017
25 منتجاً جديداً يف االإمارات العربية املتحدة وت�سجيل 

املنطقة. يف  جديد  منتٍج   200
اأّن موا�سلة اال�ستثمار يف امل�ساريع احلالية  وُيوؤمن كارل 
اإبقاء  يف  �سُي�سهم  جديدة  رئي�سية  اأ���س��واق  اإىل  والتو�سع 
جلفار على امل�سار ال�سحيح لتعود اإىل النمو امل�ستدام مبا 

يتما�سى مع اأهدافها. 
موؤّخراً  اأطلقنا  ق��ائ��اًل:  ذات��ه،  ال�سياق  ك��ارل، يف  واأ���س��اف 
ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��ج��ات اجل���دي���دة يف جم����االت عالجية 
وت�سر  الدموية،  واالأوع��ي��ة  القلب  جم��ال  مثل  رئي�سية 
يف  خا�سة  ال�سحيح،  امل�سار  على  للتو�سع  خططنا  جميع 
اململكة العربية ال�سعودية واأفريقيا، حيث نحقق جناحات 

يف عدٍد من االأ�سواق الرئي�سية. 
واختتم بقوله: نهدف اإىل حتقيق منو ريادي يف القطاع 
من خالل اال�ستثمار يف جمال عملنا، وتطوير موّظفينا، 
وموا�سلة توفر املنتجات عالية اجلودة. وتبدو ميزانيتنا 
ا�ستمرارنا يف احلد من الديون  اأكرث قّوة مع  العمومية 

طويلة االأجل واإدارة راأ�س مالنا املتداول. 

•• بروك�سل-رويرتز:

اإح�����س��اءات االحت��اد االأوروب���ي )يورو�ستات(  ق��ال مكتب 
ام�س اإن الت�سخم ال�سنوي يف دول منطقة اليورو الت�سع 
ع�سرة ارتفع اإىل 2.1 باملئة يف يوليو متوز موؤكدا املعدل 

فوق امل�ستهدف من قبل البنك املركزي االأوروبي.
وتاأكيد ارتفاع معدل الت�سخم خر جيد للبنك املركزي 
االأوروب��ي الذي ي�سعى اإىل و�سع نهاية لرنامج ل�سراء 
ال�سندات بحلول نهاية العام وملح اإىل احتمال رفع اأ�سعار 

الفائدة العام املقبل.
اإىل  امل�ستهلكني  اأ�سعار  يف  االأ�سا�سي  الت�سخم  وت�سارع 
2.1 باملئة على اأ�سا�س �سنوي يف يوليو متوز من اثنني 

باملئة يف يونيو حزيران بقيادة ارتفاع اأ�سعار الطاقة.
وبا�ستثناء الطاقة واالأغذية غر امل�سنعة، وهي موؤ�سر 
الت�سخم  لقيا�س  االأوروب���ي  امل��رك��زي  البنك  فيه  ينظر 

اأ�سا�س  ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى   1.3 االأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  االأ���س��ا���س��ي، 
�سنوي.

والتفيا  اإ�ستونيا  يف  االأع��ل��ى  ال�سنوي  الت�سخم  وك���ان 
وبلجيكا، بينما �سهدت اليونان وايرلندا زيادات اأقل يف 

االأ�سعار.
عند  الت�سخم  الإبقاء  االأوروب��ي  املركزي  البنك  وي�سعى 

م�ستوى قريب جدا من اثنني باملئة.
البنك املركزي  ب��ي��ان��ات م��ن  اأظ��ه��رت  اأخ����رى،  م��ن جهة 
امل��ع��ام��الت اجلارية  م��ي��زان  اأن فائ�س  ال��ي��وم  االأوروب����ي 
املعدلة  القراءة  يف  يذكر  تغر  دون  ظل  اليورو  ملنطقة 

ل�سهر يونيو حزيران عند 24 مليار يورو.
وارتفع فائ�س ميزان املعامالت اجلارية لدول املنطقة 
البالغ عددها 19 دولة اإىل 3.6 باملئة من الناجت املحلي 
باملئة يف   3.2 �سهرا مقارنة مع   12 االإج��م��ايل خ��الل 

ال�سنة املنتهية يف يونيو حزيران 2017.

•• عوا�سم-وكاالت:

اخلام  اجت��اه  مع  اجلمعة،  ام�س  النفط،  اأ�سعار  انخف�ست 
االأمركي نحو �سابع تراجع اأ�سبوعي و�سط زيادة املخاوف 
من  يحد  قد  مما  العاملي،  االقت�سادي  النمو  تباطوؤ  ب�ساأن 

الطلب على البرتول يف ظل تراكم املخزونات.
مزيج  ال��ع��امل��ي  القيا�س  خل��ام  االآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  وانخف�ست 
برنت 3 �سنتات اإىل 71.40 دوالر للرميل عند ال�ساعة 
02:29 بتوقيت غرينت�س. وهبطت العقود االآجلة للخام 

االأمركي �سنتا واحدا اإىل 65.45 دوالر للرميل.
االأ���س��ب��وع، يف ثالث  باملئة ه��ذا   2 ال��رتاج��ع  وب��رن��ت ب�سدد 
ان��خ��ف��ا���س اأ���س��ب��وع��ي ع��ل��ى ال���ت���وايل. اأم���ا اخل���ام االأمركي 
ففي طريقه لتكبد خ�سائر لالأ�سبوع ال�سابع، مع انخفا�س 
كبرة  زي���ادة  االأرب��ع��اء  بيانات  ب��امل��ئ��ة.واأظ��ه��رت   3 يتجاوز 
م��ف��اج��ئ��ة يف خم���زون���ات اخل���ام يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، مما 
القلق ب�ساأن توقعات الطلب على الوقود، باالإ�سافة  غذى 
اإىل تعر�س اخلام ل�سغوط من موجة بيع وا�سعة يف ال�سلع 

االأولية ال�سناعية مثل النحا�س واالأزمة املالية يف تركيا.

وقال بنك )اإي��ه.اإن.زد( يف مذكرة “امل�ستثمرون ال يزالون 
حذرين مع بقاء الزيادة املفاجئة يف املخزونات االأمركية 

يوم االأربعاء حا�سرة يف اأذهانهم«.
ر�سوم جمركية  املتحدة فر�س  والواليات  ال�سني  وتبادلت 
على  اأخ���رى  ر���س��وم  بفر�س  وه��ددت��ا  ومنتجات،  �سلع  على 
على  يوؤثر  قد  مما  ال����دوالرات،  مليارات  قيمتها  ���س��ادرات 
االأزمة  ه��زت  نف�سه  الوقت  العاملي.ويف  االقت�سادي  النمو 
وترددت  النا�سئة،  االأ���س��واق  الرتكية  باللرة  تع�سف  التي 

اآثارها عر اأ�سواق االأ�سهم وال�سندات واملواد اخلام.
واأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات اأم��رك��ي��ة، االأرب���ع���اء، اأن اإن��ت��اج اخل���ام يف 
يوميا  برميل  األف   100 مبقدار  ارتفع  املتحدة  الواليات 
يف  املنتهي  االأ���س��ب��وع  يف  يوميا  برميل  مليون   10.9 اإىل 
االأمركية  النفط  اأغ�سط�س.وزادت خمزونات  العا�سر من 
وهي اأكر زيادة اأ�سبوعية منذ مار�س  برميل،  مليون   6.8

من العام املا�سي.
ويظهر الطلب االآ�سيوي عالمات على التباطوؤ مع ت�سرر 
اق��ت�����س��ادات ب��ع�����س اأك����ر م�����س��رتي ال��ن��ف��ط يف ال��ع��امل من 

النزاعات التجارية وقوة الدوالر.

•• �سيدين-�سان فران�سي�سكو-رويرتز:

اإن��ه مل يتم اخ��رتاق اأي من بيانات  اأب��ل ام�س  قالت �سركة 
باأن  حملية  اإع���الم  و�سائل  اأف���ادت  اأن  بعد  وذل��ك  العمالء 
الكمبيوتر  �سبكة  ب���اخ���رتاق  اع����رتف  ا���س��رتال��ي��ا  م��راه��ق��ا 
الرئي�سية لل�سركة وحتميل ملفات والدخول على ح�سابات 
حمامي  ع��ن  ن��ق��ال  اإي����دج(  )ذي  �سحيفة  ع���م���الء.وذك���رت 
 16 اإن املراهق البالغ من العمر  املراهق قوله يف حمكمة 
عاما، وهو من مدينة ملبورن بجنوب البالد، اخرتق نظام 
من  االأمريكي  التكنولوجيا  لعمالق  امل��رك��زي  الكمبيوتر 

منزله باإحدى ال�سواحي عدة مرات على مدار عام.
جيجابايت   90 بتنزيل  قام  املراهق  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
الك�سف  دون  عمالء  ح�سابات  واخ��رتق  االآمنة  امللفات  من 
عن هويته.وذكرت )ذي اإيدج( نقال عن وثائق املحكمة اأن 

االأمريكي  االحت���ادي  التحقيقات  مكتب  مع  توا�سلت  اأب��ل 
لدى علمها باالخرتاق. واأحال املكتب بعد ذلك االأمر اإىل 

ال�سرطة اال�سرتالية االحتادية.
وقال التقرير اإن مداهمة ال�سرطة اال�سرتالية ملنزل اأ�سرة 
ال��ع��ث��ور على ج��ه��ازي الب��ت��وب وهاتف  اأ���س��ف��رت ع��ن  الفتى 
حممول وقر�س �سلب يتفقون مع تفا�سيل االخرتاق التي 
ر�سدتها اأبل.وذكر التقرير اأن الفتى كان يتفاخر باأفعاله 

عر خدمة وات�ساب للرتا�سل.
وقال متحدث با�سم اأبل اإن موظفي اأمن املعلومات بال�سركة 
“اكت�سفوا الدخول غر امل�سرح به واحتووه وقدموا تقريرا 
بالواقعة اإىل �سلطات اإنفاذ القانون”، دون اأن يديل مبزيد 

من التعليقات على تفا�سيل الق�سية.
يتم  مل  ب��اأن��ه  عمالءنا  نطمئن  اأن  “نريد  املتحدث  وق��ال 

اخرتاق بياناتهم يف اأي مرحلة خالل هذه الواقعة«.

بنك دبي التجاري يعلن عن اأ�سماء الفائزين باجلوائز 
الكربى يف حملته الرتويجية »اربح الذهب يوميًا«

�سجلت ال�سركة مبيعات بلغت 558 مليون درهم اإماراتي خالل الن�سف الأول

جلفار تعلن عن نتائج قوية 
للن�سف الأول من عام 2018

النفط ينخف�ش و�سط »خماوف النمو«الت�سخم مبنطقة اليورو فوق امل�ستهدف يف يوليو 

تركيا ت�سدد �سندات بقيمة 3.8 مليار دولر يف اأكتوبر  

اأبل تطمئن عمالءها بعد تقارير عن اخرتاق اأنظمتها 

•• وا�سنطن-وكاالت:

بعدما  اجلمعة،  ام�س  االآ�سيوية،  التعامالت  يف  حم��دودة  مكا�سب  الذهب  حقق 
هبط اإىل اأدنى م�ستوى يف 19 �سهرا يف اجلل�سة ال�سابقة، لكن املعدن االأ�سفر ظل 

على م�سار اأكر خ�سارة اأ�سبوعية منذ منت�سف عام 2017.
وارتفع الذهب 0.1 باملئة يف املعامالت الفورية اإىل 1175.22 دوالر لالأوقية 
بحلول ال�ساعة 06:37 بتوقيت غرينت�س، بينما انخف�س املعدن االأ�سفر 0.2 

باملئة يف العقود االأمركية االآجلة اإىل 1181.30 دوالر لالأوقية.
تراجع  �ساد�س  يكون  قد  ما  يف  باملئة   2.9 الذهب  خ�سر  اأ�سبوعي،  اأ�سا�س  وعلى 
عند   2017 يناير  منذ  م�ستوياته  اأدن��ى  املعدن  التوايل.و�سجل  على  اأ�سبوعي 
1159.96 دوالر لالأوقية، اخلمي�س.ومن بني املعادن النفي�سة االأخرى، ارتفعت 
الف�سة 0.2 باملئة اإىل 14.64 دوالر لالأوقية، لكنها اجتهت اإىل ت�سجيل اأكر 

تراجع اأ�سبوعي منذ اأوائل فراير.

•• لندن-رويرتز:

من املنتظر اأن ت�سدد تركيا و�سركاتها �سندات بالعمالت 
دوالر يف  مليار   3.8 نحو  اإىل  قيمتها  ت�سل  االأجنبية 
اأكتوبر ت�سرين االأول، يف الوقت الذي تواجه فيه البالد 
التي خ�سرت ما  اللرة  �سعوبات جراء هبوط عملتها 
يزيد عن ثلث قيمتها منذ بداية العام.و�سيكون �سهر 
اأكتوبر ت�سرين االأول االأثقل من حيث �سداد ال�سندات، 
مليارات  ث��الث��ة  اإىل  املبلغ  اأ���س��ل  قيمة  �ست�سل  حيث 

ف�سال عن 762 مليون دوالر قيمة الفائدة.
تركية  �سركات  اأن  ج��رنال  �سو�سيتيه  ح�سابات  وُتظهر 
ال�سعبة  بالعملة  مقومة  �سندات  �سداد  عليها  �سيتعني 
العام،  نهاية  بحلول  ت�ستحق  دوالر  مليار   1.8 بقيمة 
بقيمة  حكومية  �سندات  ا�ستحقاق  اأج��ل  �سيحل  فيما 

دوالر. مليار   1.25
وينتاب القلق م�ستثمري االأ�سواق النا�سئة ب�ساأن عبء 
الدين اخلارجي لرتكيا وقدرة �سركاتها وبنوكها على 
ال�سداد بعد طفرة يف االإ�سدارات بالعملة ال�سعبة كانت 

تهدف اإىل امل�ساعدة يف متويل اقت�ساد �سريع النمو.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��رك��ات، ف�����اإن ت��ك��ل��ف��ة خ���دم���ة الدين 
اخلارجي املقوم بالعملة ال�سعبة زادت بنحو الربع يف 

ال�سهرين االأخرين وحدهما عند احت�سابها باللرة.
مذكرة  يف  ج���رنال  �سو�سيتيه  م��ن  داو  جي�سون  وك��ت��ب 
لرتكيا  اخلارجي  التمويل  “متطلب�����ات  العمالء  اإىل 
االأجنبية يف  بالعملة  ُمقوم  دين  اأعلى  لديها  كبرة... 
االأج��ل بقيمة  النا�سئة ودي��ن خارجي ق�سر  االأ���س��واق 
180 مليار دوالر واإجمايل دين خارجي بقيمة 400 

مليار دوالر«.
الدين  اأ���س��ل  م��دف��وع��ات  م��راق��ب��ة  “يتعني  داو  وك��ت��ب 
التي  التكلفة  ال��ع��ام-  نهاية  حتى  كثب  ع��ن  وال��ف��ائ��دة 
 25 تزيد  التزاماته  ل�سداد  ال�سركات  قطاع  يتحملها 
باملئة مقارنة مع يونيو حزيران بالنظر اإىل انخفا�س 

قيمة العملة«.
لكنه اأ�سار اإىل اأن اأحد العوامل املخففة لل�سغط رمبا 
يتمثل يف اأن معظم الدين اخلارجي الق�سر االأجل يف 
�سورة اأدوات كالقرو�س امل�سرفية واالئتمان التجاري، 
اآجال  اأو متديد  االأدوات  اإع��ادة هيكلة ه��ذه  وق��د تكون 

ا�ستحقاقها اأي�سر مقارنة مع ال�سندات.
اأن قرو�سا بنحو �سبعة  اإل.بي.�سي  وتظهر بيانات من 
ا�ستحقاقها  موعد  يحل  اأن  املقرر  من  دوالر  مليارات 
حتى نهاية العام، وت�سكل القرو�س امل�سرفية ما يزيد 

عن 90 باملئة منها.

الذهب على طريق اأكرب خ�سارة اأ�سبوعية يف عام

•• دبي – د.حممود علياء

اأعلن بنك دبي التجاري عن اأ�سماء الفائزين 
الرتويجية  حملته  يف  ال��ك��رى  ب��اجل��وائ��ز 
اأقيم موؤخراً  يومياً« يف حفل  الذهب  “اربح 

يف مقره الرئي�سي يف دبي. 
ملدة  ا�ستمرت  التي  احلملة،  ه��ذه  ومبوجب 
عملة  على  فائزاً   122 ح�سل  اأ�سهر،  اأربعة 
ذهبية زنة خم�س غرامات، كما ح�سل خم�سة 
فائزين على جوائز ك��رى، وهي عبارة عن 

عمالت ذهبية زنة 250 غرام.
قبل  من  للفائزين  اجلوائز  ت�سليم  مت  وق��د 

ال���ع���ام ملجموعة  امل���دي���ر  م��ال��ه��وت��را،  اأم���ي���ت 
دبي  بنك  يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية  اخل��دم��ات 

التجاري.
هذا وقال اأميت مالهوترا، مهنئاً الفائزين: 
»نحن �سعداء لتقدمي هذه العمالت الذهبية 

للفائزين، 
اإىل  ن�سعى  التجاري  دب��ي  بنك  يف  اإننا  حيث 
توفر اأف�سل املنتجات واخلدمات امل�سرفية 

ومكافاأة عمالئنا على ا�ستخدامها.
تعزيز  اإىل  ب��ا���س��ت��م��رار  ن�����س��ع��ى  اأن���ن���ا  ك��م��ا   
اأ�سلوب  منتجاتنا واإ�سافة قيمة مميزة على 

حياة عمالئنا. 

ح�ساباتهم  على  االط��الع  عمالئنا  فباإمكان 
مدار  على  امل�سرفية  معامالتهم  واإج����راء 
ال�ساعة من خالل قنواتنا الرقمية املبتكرة 

واحلائزة على جوائز عديدة.
لعمالئنا  نقدم  فاإننا  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة   
خ�سومات  ي��ق��دم  ح�سري  م��ك��اف��اآت  برنامج 

خا�سة يف اأكرث من 500 متجر.
اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر اأن ال��ب��ن��ك ق����ام م���وؤخ���راً 
للهواتف  اجلديد  امل�سريف  تطبيقه  باإطالق 
الذكية املعزز مبزايا جديدة لتزويد عمالئه 
الرقمية  امل�����س��رف��ي��ة  اخل����دم����ات  ب����اأح����دث 
امل�سممة مل�ساعدتهم يف اإدارة �سوؤونهم املالية 

وحتقيق اأهدافهم املالية.
ويعد بنك دبي التجاري واحداً من البنوك 
الرائدة يف دولة االإمارات العربية املتحدة يف 

جمال االبتكارات الرقمية،
جائزة  على  امل�سريف  التطبيق  ح�سل  فقد   
»موؤ�سر  جوائز  من  كجزء  تطبيق«  »اأف�سل 
والتي  ال��ع��م��الء«  خل��دم��ة  املعيارية  امل��ق��ارن��ة 

تنظمها �سركة ايثو�س للحلول املتكاملة.
بنك  »اأف�سل  بجائزة  البنك  تكرمي  كما مت   
اي�ست«،  ميدل  »بانكر  جوائز  �سمن  رقمي« 
وفاز موؤخراً بجائزة »البنك الرقمي االأكرث 

ابتكاراً« من جملة التمويل الدولية.

•• دبي-الفجر:

 )MENA Research Partners )MRP  موؤ�س�سة اأجرتها  لدرا�سة  وفقاً   
لالأبحاث يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا،  ت�ستحوذ منطقة اخلليج على %34 من 
ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، ومتتلك اأكر 
اإمكانات الإطالق وت�سغيل ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة على امل�ستوى االإقليمي. ويف حني 
العامل، من  لالإقت�سادات حول  الفقري  العمود  واملتو�سطة متثل  ال�سغرة  ال�سركات  اأن 
املنطقة حتديات كبرة  واملتو�سطة يف  ال�سغرة  ال�سركات  العديد من  تواجه  اأن  املتوقع 

ب�سبب ارتفاع التكاليف مع ا�ستمرار نق�س املهارات.
وقال »تيجا�س جوينكا«، املدير التنفيذي ل�سركة »تايل« العاملية: »تلعب ال�سركات ال�سغرة 
واملتو�سطة دوراً حمورياً يف ازدهار االقت�ساد، وقد اأعطت منطقة ال�سرق االأو�سط االأولوية 
لقطاع ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة باالإ�سافة اإىل اإطالقها املبادرات والقوانني اجلديدة 

التي تعزز ا�ستقطاب وتاأ�سي�س هذه ال�سركات. والتحديات التي يواجهها قطاع ال�سركات 
ال�سغرة واملتو�سطة هي تكلفة الت�سغيل واجلودة والتمويل والتنظيم وغرها الكثر«.

وتعد »تايل« �سركة عاملية رائدة يف جمال املحا�سبة واالمتثال ال�سريبي، وتقدم خدماتها 
اإىل 50 األف �سركة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و1.2 مليون عميل حول العامل. 
وقد قامت ال�سركة موؤخراً باإ�سدار برناجمها اخلا�س ب�سريبة القيمة امل�سافة يف االإمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية، وهو برنامج لي�س �سهل التثبيت فح�سب، بل 

ميكن االعتماد عليه وت�سغيله ب�سال�سة يف حلول املحا�سبة واإدارة االأعمال.
يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  لل�سركات  اإحل��اح��اً  االأك��رث  التحديات  على  ال�سوء  ت��ايل  واأل��ق��ت 
املنطقة والتي تتمثل يف زيادة الفجوة بني احتياجات ال�سوق وتقدميات ال�سركات، ونق�س 

االأبحاث والتطوير يف اأولويات ال�سناعة واجتاهات ال�سوق. 
واأ�ساف »جوينكا«: »متثل االأبحاث ور�سى العمالء املحور الرئي�سي واالأولوية الق�سوى 
لعملياتنا، وهو ما حافظ على جناحنا اإىل االآن. لقد ب�سطنا عرو�سنا لتلبية احتياجات 

ال�سغرة  ال�سركات  العمالء، ولي�س فقط املرجمني �سمن فرق عملنا. وتواجه معظم 
واملتو�سطة يف املنطقة معوقات كبرة، حيث اأن موظفيها غر م�ستعدين لتطوير تقنيات 

ومناذج اأعمال مالئمة لبيئات االأعمال ال�سائدة«.
التحديات ج��زءاً من كل مرحلة عمل، وهذا ما  واختتم »جوينكا« حديثه قائاًل: »متثل 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  لل�سركات  وميكن  واالزده���ار.  بالنمو  التجاري  للن�ساط  ي�سمح 
وتعزيز  املعرفة،  تبادل  ذل��ك  يف  مبا  والعقبات،  التحديات  على  التغلب  االأو���س��ط  ال�سرق 
االلتزام  االأ�سواق من خالل  اإىل  الو�سول  املهارات، وحت�سني  تنمية  ودع��م  امل��ايل،  الدعم 
�سر  و���س��م��ان  االأع��م��ال  حت��دي��د  على  للم�ساعدة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  وت�سميم  بال�سيا�سات 

العمليات ب�سكل �سل�س«.
ال�سركات  على  �سيكون  حالياً،  االأ���س��واق  ت�سهده  ال��ذي  الكبر  التكنولوجي  التطور  ومع 
من  اجلديدة  املوجة  وتتبنى  بالركب  تلحق  اأن  االأو�سط  ال�سرق  يف  واملتو�سطة  ال�سغرة 

الثورة التكنولوجية للبقاء على اإطالع على الفر�س التي يوفرها ال�سوق.

درا�سة عاملية جديدة: "منطقة اخلليج ت�ستحوذ على %34 من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا"

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

دونالد  االأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
عجلة  ع���ل���ى  “لي�س  اأن������ه  ت����رام����ب 
يف  ات��ف��اق  اإىل  للتو�سل  اأمره”  م��ن 
املفاو�سات اجلارية ملراجعة اتفاقية 
التجارة لالأمركا ال�سمالية )نافتا( 

مع املك�سيك وكندا.
اجتماع الإدارته  وقال ترامب خالل 
التو�سل اإىل  باإمكانكم  يكن  “اإن مل 
وقت  يف  تفعلوا”،  ف��ال  جيد،  ات��ف��اق 
وا�سنطن  اإىل  مك�سيكي  وف��د  و�سل 
ملوا�سلة املفاو�سات مع ممثل التجارة 
اليتهايزر.وعمل  روب��رت  االأمركي 
اأ�سابيع  اأربعة  املفاو�سون على مدى 
متتالية �سعيا لت�سوية اخلالفات مع 
املك�سيك، وال �سيما ب�ساأن الرتتيبات 

املتعلقة ب�سناعة ال�سيارات.
على  “ل�ست  ����س���رح  ت����رام����ب  ل���ك���ن 

عجلة من اأمري، نريد التو�سل اإىل 
االتفاق ال�سحيح«.

 24 اإن االتفاقية املوقعة قبل  وقال 
“كانت كارثة لبالدنا”. وتابع  عاما 
نافتا  اإىل  نتو�سل  اأن  اإما  “بالتايل، 
جيدة، نافتا عادلة لنا، اأو ال نوقع اأي 

اتفاقية اإطالقا«.
كما انتقد الرئي�س كندا مرة جديدة 
اجلمركية  “ر�سومهم  اإن  ق���ائ���ال 
وح����واج����زه����م كبرة  ج�����دا  ع���ال���ي���ة 
ح��ت��ى يف  نتكلم معهم  اإن��ن��ا ال  ج���دا، 
الوقت احلا�سر«.غر اأن املفاو�سني 
ال����ت����ج����اري����ني ب�������دوا م���ت���ف���ائ���ل���ني يف 

االأ�سابيع االأخرة.
لرتامب  اخلمي�س  اليتهايزر  وق��ال 
خالل  اخ���رتاق���ا  ن��ح��ق��ق  اأن  “اآمل 
االأ�سابيع املقبلة. ما زال هناك بع�س 

امل�سكالت التي ي�سعب حلها«.
واأ�ساف اأن كندا قد تن�سم قريبا اإىل 
املفاو�سات مو�سحا “لدي اأمل كبر 
مع املك�سيك، ثم بعدما نتو�سل اإىل 
تن�سم  اأن  اآم��ل  املك�سيك،  م��ع  ات��ف��اق 
االقت�ساد  وزي���ر  اإل��ي��ن��ا«.وك��ان  ك��ن��دا 
غواخاردو  اإيلديفون�سو  املك�سيكي 
اإىل  �ستن�سم  كندا  اأن  م��وؤخ��را  اأعلن 
امل�سائل  ت�����س��وي��ة  ب��ع��د  امل���ف���او����س���ات 
اأن  الرئي�سية مع مك�سيكو، مو�سحا 
امل�سائل االأ�سعب تركت للنهاية، مبا 
فيها طلب الواليات املتحدة معاودة 
ن���اف���ت���ا ك����ل خم�س  امل�������س���ادق���ة ع���ل���ى 

�سنوات.

ترامب يرتيث ب�ساأن معاودة 
التفاو�ش حول نافتا 
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كيم جونغ: الوليات املتحدة تعتمد »اأ�سلوب الع�سابات« 
•• �سيول-اأ ف ب:

جونغ  ك���ي���م  ال�������س���م���ايل  ال����ك����وري  ال���زع���ي���م  دان 
“اأ�سلوب  ت��ت��ب��ع  ال��ت��ي  املعادية”  “القوات  اأون 
اأفادت  ما  ح�سب  عقوبات،  فر�س  يف  الع�سابات” 
و�سائل االإعالم الكورية ال�سمالية الر�سمية بينما 
تطالب وا�سنطن مبوا�سلة ال�سغط الدويل على 

بيونغ يانغ.
ب��ن��اء يف منطقة وون�سان- م��وق��ع  زي��ارت��ه  واأث��ن��اء 
“القوات  اأون  جونغ  كيم  هاجم  احل��دودي��ة،  كاملا 
املعادية” التي اتهمها باأنها “ت�سعى خلنق ال�سعب 

الكوري عر عقوبات دنيئة وح�سار«.
الرئي�س  التقى  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  وك��ان 
االأمركي دونالد ترامب يف حزيران يونيو خالل 
قمة تاريخية يف �سنغافورة التزم خاللها بالعمل 
االأ�سلحة  الكورية من  �سبه اجلزيرة  اإخ��الء  على 
لتف�سرات  قابلة  مبهمة  �سيغة  وه��ي  ال��ن��ووي��ة 

خمتلفة.
ونددت  م��وؤك��د  تدبر  اأي  يانغ  بيونغ  تتخذ  ومل 
“االأحادية”  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  مب��ت��ط��ل��ب��ات 

وب�اأ�سلوب الع�سابات الذي تتبعه.
وحت��ّث ال��والي��ات املتحدة من جهتها ال��دول على 

االإبقاء على ممار�سة اأق�سى حّد من ال�سغط على 
على  الإج��ب��اره��ا  العقوبات  ع��ر  ال�سمالية  ك��وري��ا 

التنازل عن برناجمها النووي والبال�ستي.
واأعلنت وزارة اخلزانة االأمركية االأربعاء املا�سي 
عقوبات مالية �سد �سركة رو�سية واأخرى �سينية 
ال��ت��ج��اري��ة مع  ع��الق��ات��ه��م��ا  متهمتني مب��وا���س��ل��ة 

كوريا ال�سمالية، رغم احل�سار على بيونغ يانغ.
اإال اأن بيونغ يانغ م�سممة على ت�سجيع ما قال اإنه 
“ع�سر جديد” يف عالقتها مع الواليات املتحدة 
عدم  على  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  حر�س  التي 

مهاجمتها باال�سم.

تركيا ترف�ش الإفراج عن الق�ش الأمريكي  
•• انقرة-اأ ف ب:

اأثار  الذي  برون�سون  اأن��درو  االأمركي  الق�س  عن  لالإفراج  ثانيا  التما�ساً  اجلمعة  الرتكي  الق�ساء  رف�س 
احتجازه ثم و�سعه يف االإقامة اجلرية اأزمة بني تركيا والواليات املتحدة.

اجلرية،  االإقامة  قيد  برون�سون  ببقاء  ق�ست  املحكمة  اإن  بر�س  لفران�س  هاالفورت  جيم  حماميه  وق��ال 
اأكتوبر  االأول  ت�سرين  يف  احتجز  ال��ذي  برون�سون  يوماً.ويواجه   15 بعد  القرار  �سي�ستاأنف  اأن��ه  وا�ساف 
اإدانته.واأثارت ق�سيته  يف حال  عاماً   35 لل�سجن  ت�سل  قد  والتج�س�س، عقوبات  االإره��اب  بتهمة   2016
االإف��راج عنه بفر�س  الرئي�س دونالد ترامب يف حال عدم  املتحدة فيما هدد  وال��والي��ات  اأزم��ة بني تركيا 
عقوبات جديدة على تركيا بد اأن �ساعف التعرفة على االأملنيوم وال�سلب امل�ستوردين من تركيا اال�سبوع 
بران�سون  ترامب  الدوالر.واخلمي�س و�سف  امام  الرتكية  اللرة  �سعر �سرف  املا�سي، م�ساهما يف خف�س 

الذي ي�سرف على كني�سة �سغرة يف اإزمر باأنه “وطني عظيم” وقال اإنه حمتجز “رهينة«.
ويحظى ترامب بدعم االنغليكانيني.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

املتطرفني  امل�ستوطنني  م��ن  جم��م��وع��ة  ���س��ّن 
فجر ام�س اجلمعة، اعتداءات ممنهجة طالت 
ممتلكات لفل�سطينيني يف نابل�س �سمال ال�سفة 

الغربية.
واأك�����د م�����س��وؤول م��ل��ف اال���س��ت��ي��ط��ان يف �سمال 
اعتداءات  اأن  دغل�س،  غ�سان  الغربية،  ال�سفة 
ا�ستمرت حتى �ساعات  املتطرفني  امل�ستوطنني 
املواطنني  ع��ل��ى  ن��اب��ل�����س  مب��دي��ن��ة  م���ت���اأخ���رة 
وممتلكاتهم، عقب مقتل م�ستوطنة اإ�سرائيلية 
ع��ن حتطيم مركبات  اأ���س��ف��رت  ���س��ر  ب��ح��ادث 
املواطنني  م��ن��ازل  ومهاجمة  ج��راف��ة  واإح���راق 
يف قرية جالود، اإ�سافة اإىل اإغالق عدة طرق 
ملا  وفقاً  نابل�س،  حمافظة  حميط  يف  رئي�سية 

ذكرته وكالة “معاً” الفل�سطينية.
حطموا  امل�������س���ت���وط���ن���ني  اإن  دغ���ل�������س،  وق�������ال 
ر�سقها  خ���الل  م��ن  فل�سطينية  م��رك��ب��ة   40
ب��احل��ج��ارة وال��زج��اج��ات ال��ف��ارغ��ة على طريق 
“ايت�سهار” وحواجز حوارة وزعرتة وبالقرب 
حتطم  اإىل  اأدى  م��ا  “عليه”  م�ستوطنة  م��ن 
طفيفة  باأ�سرار  واإ�سابات  منها  العديد  زجاج 

لعدة مواطنني.
ع�سرات  اإن  دغ��ل�����س  ق���ال  ج���ال���ود،  ق��ري��ة  ويف 
“احيا”  البوؤرة اال�ستيطانية  امل�ستوطنني من 
وكانوا  القرية  ال�سرقية من  املنطقة  هاجموا 
ي��ح��اول��ون اإ���س��ع��ال ال��ن��ار ب��امل��ن��ازل، ل��وال تدخل 
مواجهات  وان��دالع  لهم،  والت�سدي  املواطنني 
قبل تدخل قوات االحتالل واإجبار امل�ستوطنني 

على الرتاجع.
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م�سوؤولة  م�����س��ادر  واأع���رب���ت  ه���ذا 
ام�س  ���س��ب��اح  االأو����س���اع  ا���س��ت��ع��ال  تخوفها م��ن 
الن�سطاء عر  م��ن  ع��دد  ت���داول  م��ع  اجلمعة، 
م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل االج���ت���م���اع���ي، ����س���وراً ملا 

اأ�سموه بوحدات الطائرات الورقية التي تنوي 
التظاهر اليوم قبالة قطاع غزة.

يوين  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�سحفي  ال��ك��ات��ب  وق���ال 
يريدون  الن�سطاء  “هوؤالء  اإن  مناحيم  ب��ن 
اإر���س��ال ه��ذه ال��ط��ائ��رات اإىل م��ا ي�سمى  اأي�����س��اً 
املوجودة  املواقع  اأو  غ��زة،  قطاع  مب�ستوطنات 

قباله قطاع غزة وواقعة يف اإ�سرائيل«.
الوحدة  ه���ذه  اأع�����س��اء  غالبية  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ق���ام���وا ب��ال��ت��م��وي��ه ع��ل��ى ���س��وره��م، خ���وف���اً من 
معرفة اإ�سرائيل لهم وحتديدها ل�سخ�سياتهم، 
اإال اأنها ويف ذات الوقت ظهر عدد من اأع�ساء 
وع��ن��ا���س��ر ه���ذه ال���وح���دة ب��وج��وه��ه��م دون اأي 
متويه، االأمر الذي يعك�س حتدياً من املقاومة 

الإ�سرائيل.
وحدات  م�سطلح  اأطلقت  اإ�سرائيل  اأن  يذكر 
مل���ن يعملون  ل���الإ����س���ارة  ال���ورق���ي���ة  ال���ط���ائ���رات 

وي��ق��وم��ون ب��اإر���س��ال ال��ط��ائ��رات ال��ورق��ي��ة �سد 
الذي  امل�سطلح  وه��و  االإ�سرائيلية،  االأه���داف 
االإع������الم  و����س���ائ���ل  ج��م��ي��ع  االآن  ت�����س��ت��خ��دم��ه 

االإ�سرائيلية.
اىل ذل��ك، ذك��رت و�سائل االع��الم اال�سرائيلية 
ام�س ان ال�سرطة اال�سرائيلية تقوم با�ستجواب 
رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو يف مقر اقامته 
يف القد�س الغربية مرة اخرى يف اإطار واحدة 
من احدى ق�سايا الف�ساد التي تهدد باالإطاحة 

به.
و�سلت  ال�سرطة  ان  االع���الم  و���س��ائ��ل  وق��ال��ت 
للتحقيق  نتانياهو  منزل  اىل  اجلمعة  �سباح 
معه يف ق�سية الر�سوة املعروفة اإعالميا با�سم 
اأكر  بيزيك”،  “ق�سية  او   ”4000 “امللف 

جمموعة ات�ساالت يف ا�سرائيل.
ويتعلق التحقيق مبعرفة ما اإذا كان نتانياهو 

�سعى للح�سول على تغطية اعالمية ايجابية 
ميلكه  ال����ذي  االخ���ب���اري  “والال”  م��وق��ع  يف 
مقابل  “بيزيك”  رئي�س  ايلوفيت�س  ���س��اوؤول 
خ���دم���ات وت�����س��ه��ي��الت ح��ك��وم��ي��ة ع�����ادت على 

جمموعته مبئات ماليني الدوالرات.
ون�سرت ال�سحف �سورا لل�سرطة وهي متوجه 

اىل منزل نتانياهو.
هذه  نتانياهو  مكتب  او  ال�سرطة  ت��وؤك��د  ومل 

املعلومات.
ونقلت �سحيفة “هاآرت�س” ام�س عن املحامية 
املخت�سة  ال��ن��ي��اب��ة  م��دع��ي��ة  اري  ب���ن  ل��ه��ي��ئ��ات 
ب��ال�����س��رائ��ب وال��ق�����س��اي��ا االق��ت�����س��ادي��ة والتي 
ت�سرف على ملف نتانياهو انتقاداتها “لوترة 
ات��خ��اذ ال���ق���رارات يف ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م��ع رئي�س 

الوزراء«.
العا�سر من  نتانياهو يف  ال�سرطة  وا�ستجوبت 

متوز يوليو الكرث من خم�س �ساعات يف منزله 
االحتيال  وح���دة  جت��ري��ه  حتقيق  اط���ار  يف   “
االوراق  وهيئة  الوطنية  اخلطرة  واجلرائم 

ح�سب ال�سرطة. املالية”، 
لكن و���س��ائ��ل االإع����الم االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ق��ال��ت ان 

ال�سرطة حققت يف ق�سية بيزيك.
 2017 يف  بيزيك  ق�سية  يف  التحقيق  وب���داأ 
لكنها بداأت تتخذ منحى يهدد رئي�س الوزراء 

يف 18 فراير �سباط 2018.
و���س��غ��ل ن��ت��ان��ي��اه��و ح��ق��ي��ب��ة االت�������س���االت حتى 
كرئي�س  م���ن�������س���ب���ة  ج�����ان�����ب  اىل   2017

للحكومة.
ملفات  �ستة  نتانياهو يف  ال�سرطة مع  وحتقق 
على االأقل مفتوحة حاليا �سده، وقد او�ست 
اليه يف  التهم  بتوجيه  �سباط فراير   13 يف 
اثنني منها.وهذه هي املرة الثانية ع�سرة التي 

يخ�سع فيها نتانياهو للتحقيق.
يونيو حول  للتحقيق يف حزيران  وقد خ�سع 
ق�سية تتعلق ب�سفقة �سراء غوا�سات ع�سكرية 

اأملانية تثر �سبهات ف�ساد.
زوجة  اىل  وجهت  اال�سرائيلية  النيابة  وكانت 
نتانياهو )59 عاما( يف  �ساره  ال��وزراء  رئي�س 
“االحتيال وخيانة  تهمة  يونيو  21 حزيران 
اجرته  ط��وي��ل  حتقيق  ب��ع��د  وذل���ك  االأمانة” 

ال�سرطة يف مزاعم بتزوير نفقات اال�سرة.
وبعدما كان من املقرر اأن تبداأ حماكمة �ساره 
حمكمة  ام���ام  ي��ول��ي��و  مت���وز   19 يف  نتانياهو 
من  ال�سابع  حتى  تاأجلت  القد�س،  يف  ال�سلح 
نف�سها  املحكمة  اأم���ام  اك��ت��وب��ر  االأول  ت�سرين 
وممثل  العام  املدعي  مكتب  طلب  على  “بناء 

املتهمة” بح�سب وزارة العدل.
وي��ل��زم ال��ق��ان��ون اأي وزي��ر يف احلكومة مب��ا يف 
اإليه  وجهت  ح��ال  يف  اال�ستقالة  رئي�سها  ذل��ك 

ر�سميا تهمة الف�ساد.

اأن ي�سفر  اإنها ال تتوقع  قالت امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مركل ام�س 
عن  ال�سبت  غ��دا  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر  ال��رو���س��ي  الرئي�س  م��ع  اجتماعها 
“اإنه اجتماع عمل لي�س له نتائج معينة  نتائج حمددة.وقالت مركل 
اإىل  و�سوريا  اأوكرانيا  من   - توؤرقنا  امل�سكالت  من  ع��ددا  لكن  متوقعة 
حوار  وج��ود  ت��رر  ب�سورة  �سخمة  وه��ي  االقت�سادي-  التعاون  ق�سية 
دائم ب�ساأنها«.وذكرت خالل موؤمتر �سحفي مع رئي�س وزراء جمهورية 
اجلبل االأ�سود دو�سكو ماركوفيت�س يف برلني اأنه قد يكون من املهم عقد 

اجتماع رباعي بني اأملانيا ورو�سيا وتركيا وفرن�سا ب�ساأن �سوريا.

طلب وزير الداخلية االيطايل ماتيو �سالفيني )ميني قومي( من مالطا 
ا�ستقبال 170 مهاجرا مت اإنقاذهم يف املياه الدولية يف منطقة عمليات 
هذه الدولة ال�سغرة الواقعة يف املتو�سط.وردت احلكومة املالطية التي 
�سمحت لل�سفينة “اأكواريو�س” بالر�سو على �سواطئها وهي تقل 141 
مهاجرا بعد اتفاق على توزيعهم على عدد من الدول االأوروبية، بالقول 
اإن املهاجرين رف�سوا م�ساعدة من زورق مالطي الأنهم يريدون التوجه 
يف  االإي��ط��ايل  الداخلية  وزي��ر  االإيطالية.وقال  المبيدو�سا  جزيرة  اإىل 
)منطقة  املياه  اىل  ال�سفينة  واكبوا  “املالطيني  اإن  غ�سبه  يعك�س  بيان 
ال�سواحل  خلفر  �سفينة  وق��ام��ت  االإيطالية  واالإن��ق��اذ(  البحث  عمليات 
الداخلية«.واأ�ساف  وزارة  اإبالغ  دون  متنها من  اإىل  بنقلهم  االيطاليني 
مالطا  ب�سلطات  االت�سال  االإيطالية  ال�سفينة  م��ن  “طلبت  �سالفيني 
ا�ستقبال  “بعد  اأن��ه  املهاجرين«.واأكد  الإن��زال  ميناء  الت�سرف  يف  لت�سع 
بواجبها  ق��ام��ت  اإيطاليا  اأن  اأعتقد  �سنوات  خ��الل  مهاجر  األ���ف   700
ال�سفينة مل ت�سدر  اأن  اأكدت  املالطية  االآخرين«.لكن احلكومة  وواجب 
“اأي اإ�سارة ا�ستغاثة” واأنها “كانت متوجهة اإىل المبيدو�سا يف ممار�سة 
االإيطاليون  ت��وىل  عندما  البحر”  عر�س  يف  احل��رة  املالحة  يف  حلقها 
االهتمام بها.واأو�سحت فاليتا اأنه “اإذا كانت ال�سلطات االإيطالية تعتر 
م�سددة على اأنه  تدخلها عملية اإنقاذ، فاإن اأقرب مرفاأ هو المبيدو�سا”، 
مبا اأن االإيطاليني “مل يهتموا ب�سالمة املهاجرين عندما كانت ال�سفينة 
فاإنهم ال ي�ستطيعون مطالبة مالطا ب�سيء. يف منطقة االنقاذ الليبية”، 
وكان خفر ال�سواحل االإيطاليون اأر�سلوا يف متوز يوليو املا�سي لراقبوا 
ه��وؤالء من دون  اإغاثة  ب��داأوا  �سفينة �سيد،  450 مهاجرا يف  بعيد  من 
انتظار �سوء اأخ�سر من روما التي كانت تطلب منهم انتظار اأن تتكفل 

مالطا بهم.

عزل احلزب ال�سيوعي ال�سيني اأو دفع عددا من امل�سوؤولني ال�سيا�سيني 
اإىل اال�ستقالة بعد ف�سيحة مدوية للقاحات فا�سدة اأثارت �سجة يف 

ال�سني، كما اأعلنت و�سيلة اإعالم ر�سمية.
وكانت ال�سلطات اكت�سفت يف متوز يوليو عملية ت�سنيع غر �سرعية 
للقاحات �سد داء الكلب يف خمتر لالأدوية يف اإقليم جيلني )�سمال 
�سرق(.ومل تتمكن بكني من احتواء غ�سب الراأي العام رغم الرقابة 

ال�سديدة التي متار�سها على �سبكات التوا�سل االجتماعي.
�سجالت  زورت  ق��د  �سانغ�سينغ  �سانغ�سون  موؤ�س�سة  اأن  يف  وي�ستبه 
15 �سخ�سا ل�سلتهم  انتاج وعدلت معلومات عن الت�سنيع. واأوقف 

بالف�سيحة، بينهم رئي�سة جمل�س ادارة املوؤ�س�سة.
وظهرت اأوىل النتائج ال�سيا�سية اخلمي�س عر اإقالة ع�سرة م�سوؤولني، 

كما ذكرت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة.
ومنهم جني يوهي، نائب حاكم جيلني، حيث مقر املختر امل�سبوه. 

وكان م�سوؤوال عن االإ�سراف على العنا�سر واالأدوية يف االإقليم.
ال�سيا�سي  للمكتب  اج��ت��م��اع  ال��ق��رار خ��الل  امل��واف��ق��ة على  وق��د مت��ت 
اأع�ساء ومي�سك فعليا  املوؤلف من �سبعة  ال�سيني،  ال�سيوعي  للحزب 

بال�سلطة يف ال�سني، ويراأ�سه الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ.
وذكرت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة التي نقلت خال�سة االجتماع اأن 
“الذين ينتهكون القانون ويعر�سون االأمن العام للخطر، خ�سو�سا 

على �سعيد اللقاحات واالأدوية، يتعني اإنزال اأق�سى العقوبات بهم«.
وطالب امل�سوؤولون اأي�سا با�ستقالة ثالثة م�سوؤولني اآخرين هم نائب 
رئي�س اجلمعية االإقليمية، وعمدة �سانغ�سون عا�سمة االإقليم، ونائب 

مدير االإدارة الوطنية لتنظيم ال�سوق.

عوا�سم

برلني

بكني

روما

اأمريكا ترحب بتقدم ال�سعودية 
100 مليون دولر ل�سوريا

•• وا�سنطن-وكاالت:

دوالر  مليون   100 مببلغ  ال�سعودية  مب�ساهمة  املتحدة  ال��والي��ات  رحبت 
خا�سعة  تعد  مل  ���س��وري��ا  م��ن  اأج����زاء  اإىل  اال���س��ت��ق��رار  اإع����ادة  يف  للم�ساعدة 

ل�سيطرة تنظيم داع�س االإرهابي.
االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  فيه  ت�سعى  وق��ت  يف  ال�سعودية  امل�ساهمة  وت��اأت��ي 

دونالد ترامب اإىل تقلي�س امل�ساعدات اخلارجية.
الإعادة  �سرورية  املهمة  امل�ساهمة  “هذه  بيان  يف  اخلارجية  وزارة  وق��ال��ت 
اأن  واأ�سافت  احلملة”،  يف  مهم  وقت  يف  املبكرة  التعايف  وجهود  اال�ستقرار 
“االأرا�سي التي ي�سيطر عليها تنظيم داع�س تقل�ست اإىل 1000 كيلومرت 
مربع يف �سوريا واأن نحو 150 األف �سخ�س عادوا اإىل مدينة الرقة بعد اأن 

فر منها التنظيم املت�سدد«.
ويف حني رحبت اخلارجية االأمريكية مب�ساهمة الريا�س، فقد دعت ال�سركاء 
واحللفاء االأمريكيني اإىل القيام بن�سيبهم يف هذا اجلهد الذي ي�ساعد يف 

جلب قدر اأكر من اال�ستقرار واالأمن اإىل املنطقة.
وقالت الوزارة “برنامج اإعادة اال�ستقرار والتعايف املبكر حا�سم ل�سمان عدم 
لتهديد  قاعدة  �سوريا  وا�ستغالل  جمدداً  الظهور  داع�س  تنظيم  ا�ستطاعة 

�سعوب املنطقة وتدبر هجمات ت�ستهدف املجتمع الدويل«.
وت�سعى اإدارة ترامب لتحاوز الكونغر�س من اأجل خف�س اأموال امل�ساعدات 
املحتلة  الغربية  �سوريا وال�سفة  اأم��وال لرامج يف  اخلارجية، مبا يف ذلك 

وقطاع غزة.

م�ستوطنون يعتدون على ممتلكات فل�سطينيني بنابل�س 

قلق اإ�سرائيلي من جتدد الطائرات الورقية احلارقة

•• برلني-رويرتز:

ك�سف تقرير اأطلعت عليه رويرتز اأن احلكومة 
اقرتاح  ب�����س��اأن  قريبا  ق���رارا  �ستتخذ  االأمل��ان��ي��ة 
االحتاد  خارج  املاهرة من  العمالة  على  ي�سهل 
االأوروبي االنتقال اإىل اأملانيا للعمل حيث ت�سعى 

اأملانيا ل�سد نق�س حاد يف االأيدي العاملة.
بلد  وقد تكون ملثل هذه اخلطط ح�سا�سية يف 
ي�سوده اجتاه مناه�س للهجرة �ساهم يف ح�سد 
املنتمي  اأملانيا  اأج��ل  من  البديل  حل��زب  الدعم 
�سيا�سة  ب�ساأن  ن��زاع��ا  وفجر  املتطرف  لليمني 
امل�ست�سارة  ب��ح��ك��وم��ة  ي��ط��ي��ح  اأن  ك���اد  ال��ه��ج��رة 

اأجنيال مركل يف يوليو متوز.

اأ�سا�سي  ب�����س��ك��ل  اجل���دي���د  االق������رتاح  وي���ه���دف 
من  للمتخ�س�سني  الهجرة  �سيا�سة  لتخفيف 
خارج االحتاد االأوروبي نظرا الأن مواطني دول 
االحتاد يتمتعون بحرية احلركة للعمل داخل 

التكتل.
واأ�سبح نق�س العمالة املاهرة وقلة عدد ال�سباب 
امل�ستعدين لاللتزام بتدريب وظيفي ي�سل اإىل 
ثالثة اأعوام ون�سف العام من اأهم م�سادر قلق 

املديرين يف اأكر اقت�ساد اأوروبي.
وتعلق اأملانيا اآماال على اأكرث من مليون الجئ 
و�سلوا اإليها يف عام 2015 ل�سد الفجوات يف 
القوة العاملة لكن نق�س العمالة املاهرة التي 
يف  الالجئني  معظم  وف�سل  االأمل��ان��ي��ة  تتحدث 

اإثبات كفاءتهم اأبطاأ العملية.
وقال مكتب العمل االحتادي يف ال�سهر اجلاري 
اإن 1.2 م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة م��ا زال���ت ���س��اغ��رة يف 
اأمل���ان���ي���ا.وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي اأط��ل��ع��ت عليه 
رويرتز اأن وزارات الداخلية والعمل واالقت�ساد 
االأملانية اتفقت على توظيف املزيد من العمالة 

االأجنبية املاهرة يف البالد.
ال���وزارات  ه��ذه  اإن  باحلكومة  م�سدران  وق��ال 
التي  ب��ق��ي��ة احل��ك��وم��ة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  اأر���س��ل��ت 
هناك  اأن  واأ�سافا  قريبا  ب�ساأنه  ق��رارا  �ستتخذ 

اإمكانية الإجراء تعديالت عليه.
ويقرتح التقرير اأن تتخلى احلكومة عن اإلزام 
ل�سغل  االأمل����ان  امل��واط��ن��ني  بتف�سيل  ال�����س��رك��ات 

ال�ساغرة قبل البحث عن مواطنني  الوظائف 
من خارج االحتاد االأوروبي.

اإتاحة فر�سة للخريجني والعمال  كما يقرتح 
احلا�سلني على تدريب مهني للقدوم اإىل اأملانيا 
زمنية  ف��رتة  اإط���ار  يف  عمل  فر�سة  ع��ن  بحثا 

الكفاءة  ���س��روط  عليهم  انطبقت  اإذا  حم���ددة 
ل���ن يكونوا  اأن���ه���م  ال��ت��ق��ري��ر  وال���ل���غ���ة.واأ����س���اف 
االجتماعي  ال��ت��اأم��ني  م��زاي��ا  م��ن  م�ستفيدين 
بالعمل  لهم  �سي�سمح  لكن  الفرتة  هذه  خالل 

يف وظائف اأقل من موؤهالتهم لك�سب املال.

اأملانيا تدر�ش تخفيف قوانني الهجرة  

ترامب يطالب بـ"اتفاق عادل" لبالده مع ال�سني

القوات ال�سينية تتدرب على �سرب اأهداف اأمريكية  
•• وا�سنطن-وكاالت:

)البنتاغون(  االأمركية  الدفاع  ل��وزارة  تقرير جديد  اأف��اد 
لتنفيذ  تدريبات  يبدو  ما  على  جت��ري  �سينية  ق��اذف��ات  اأن 
املتحدة  للواليات  اأو حليفة  اأمركية  اأه��داف  �سد  �سربات 
اإع��داد بكني  يف املحيط الهادئ، م��وردا تفا�سيل عن كيفية 

لقواتها الرية من اأجل “القتال والفوز«.
���س��در اخلمي�س وعر�س  ال���ذي  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  وي���رز 
واالقت�سادية  الع�سكرية  ال��ق��وة  ت��ن��ام��ي  ال��ك��ون��غ��ر���س  ع��ل��ى 
اأجل  ذلك من  بكني  ت�ستغل  وكيف  لل�سني،  والدبلوما�سية 

بناء نفوذ دويل والتاأ�سي�س لهيمنة اإقليمية.
اأن  التقرير  ذك��ر  ال�سينية،  اجل��وي��ة  بالقوة  يتعلق  وفيما 

اأهداف  ل�سرب  ق��درات  بتطوير  تقوم  ال�سينية  القاذفات 
بعيدة عن ال�سني قدر االإمكان.

وقال التقرير اإنه “يف ال�سنوات الثالث االأخرة و�ّسع جي�س 
التحرير ال�سعبي ال�سيني ب�سرعة مناطق عمليات قاذفات 
امل��ي��اه م��ا يك�سبها خ���رة يف م��ن��اط��ق بحرية  ف���وق  ال��ق��ن��اب��ل 
اأهداف  �سد  �سربات  على  االأرج���ح  على  وي��ت��درب  ح�سا�سة، 
م�سرا بذلك اإىل كيفية دفع  اأمركية وحليفة الأمركا”، 

ال�سني بعملياتها اىل اخلارج نحو املحيط الهادئ.
�سينية  قاذفات  �ست  حلقت   2017 عام  اأغ�سط�س  اآب  ويف 
من طراز “اأت�س-6 كاي” فوق م�سيق مياكو جنوب �سرق 
لتحّلق  �سرقا  اجتهت  االأوىل  وللمرة  ثم  اليابانية،  اجل��زر 

�سرق اأوكيناوا حيث يتمركز 47 األف جندي اأمركي.

ي�ستعر�س  اأن  ميكن  ال�سيني  اجلي�س  اإن  التقرير  وق���ال 
لها  حليفة  وق���وات  اأم��رك��ي��ة  ق���وات  ���س��رب  على  “قدراته 
وق���واع���د ع�����س��ك��ري��ة يف غ���رب امل��ح��ي��ط ال���ه���ادي وم���ن بينها 

غوام«.
وحتديث  لبناء  لعقود  ميتد  ب��رن��ام��ج  على  ال�سني  تعمل 
حدد  وق��د  املا�سي،  يف  متخلفة  كانت  التي  امل�سلحة  قواتها 
جي�س  امتالك  يف  يتمثل  هدفاً  لل�سني  الع�سكريون  القادة 

على م�ستوى عاملي بحلول العام 2050.
املا�سي اجلي�س  العام  الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ  واأمر 
يكون  جي�س  اإىل  بحاجة  ب��الده  اإن  وق��ال  ج��ه��وده.  بتعزيز 

جاهزا “للقتال والفوز” يف احلروب.
واأثارت هذه الدعوة قلق الدول املجاورة لل�سني، وال �سيما 

تلك التي تواجه نزاعات حدودية معها.
للعام  الع�سكرية  ال�سني  ميزانية  بلغت  للتقرير  ووف��ق��ا 
190 مليار دوالر، وهي بعيدة كثرا عن  2017 حواىل 
ميزانية البنتاغون ال�سنوية التي تبلغ حواىل 700 مليار 

دوالر.
املا�سي  العام  ال�سنوي  تقريره  البنتاغون  اأ���س��در  وعندما 
باأن  التنبوؤ  يف  م�����س��وؤول  غ��ر  ب��اأن��ه  وو�سفته  بكني  رف�سته 
بناء  عر  العاملي  الع�سكري  وج��وده��ا  تو�سع  �سوف  ال�سني 

قواعد خارجية يف بلدان مثل باك�ستان.
ت�سعى  �سوف  ال�سني  اأن  التقرير جمددا  يوؤكد  العام  وهذا 

اىل تاأ�سي�س قواعد جديدة يف بلدان مثل باك�ستان.
والعن�سر الرئي�سي لهذا احل�سور العاملي هو مبادرة “حزام 
وطريق” التي ت�سعى اإىل تقوية العالقات مع دول اأخرى 

من خالل االإقرا�س وم�ساريع للبنية التحتية.
الع�سكرية  اال�ستعدادات  اأي�سا على  ال�سوء  التقرير  ي�سلط 

ال�سينية امل�ستمرة خلطة طوارئ يف م�سيق تايوان.
مع  ال�سلمي  ال��ت��وح��ي��د  اإع����ادة  اإىل  ر�سميا  ال�����س��ني  وت��دع��و 
القوة  ا�ستخدام  اإمكانية  اإطالقا  ت�ستبعد  تايوان، لكنها مل 

الع�سكرية، كما ي�سر التقرير.
ويقول التقرير اإنه من املرجح اأي�سا اأن “اجلي�س ال�سعبي 
ال�سيني يعّد على ما يبدو خلطة طوارئ من اأجل توحيد 
تايوان وال�سني بالقوة، ويرف�س اأو مينع اأو يوؤخر تدخل اأي 

طرف ثالث با�سم تايوان«.
“اإذا ما ا�سطرت الواليات املتحدة للتدخل، فاإن  وتابع اأنه 
حتقيق  اإىل  وال�سعي  فّعال  تدخل  تاأخر  �ستحاول  ال�سني 

الن�سر يف حرب مكثفة للغاية وحمدودة وق�سرة االأمد«.
وعلى الرغم من ا�ستياء جاراتها، بنت ال�سني جمموعة من 
لتكون  املحيط،  يف  واملواقع  ال�سغرة  اال�سطناعية  اجل��زر 

من�ساآت ع�سكرية يف بحر ال�سني اجلنوبي.
وقد توقفت بكني حاليا عن املطالبة باأرا�س. لكن التقرير 
اإن�����س��اء بنى حتتية يف ثالثة  ذل��ك  م��ع  “وا�سلت  اإن��ه��ا  ق��ال 

مواقع متقدمة«.
ال�سني  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  حث  ذل��ك،  اىل 
على تقدمي عر�س اأف�سل على مائدة املفاو�سات، يف الوقت 
مفاو�سات  ج��ول��ة  اأول  ل��ب��دء  ال��ب��ل��دان  ف��ي��ه  ت�ستعد  ال���ذي 
رئي�سية بينهما خالل اأكرث من �سهرين يف اإطار جهود نزع 

فتيل احلرب التجارية بني الواليات املتحدة وال�سني.
ونقلت وك��ال��ة ب��ل��وم��رغ ل��الأن��ب��اء ع��ن ت��رام��ب ق��ول��ه خالل 
نحن  اخلمي�س:  االأول  اأم�س  االأمريكية  للحكومة  اجتماع 
جنري حمادثات مع ال�سني، وهم يريدون عقد حمادثات 
عر�س  تقدمي  على  ق��ادري��ن  غر  “اأنهم  م�سيفاً  ب�سدة”، 
مقبول بالن�سبة لنا، ولذلك فنحن لن نرم اأي اتفاق حتى 

نح�سل على اتفاق عادل لبالدنا.
ويف وقت �سابق اأم�س، رحب كبر امل�ست�سارين االقت�ساديني 
للرئي�س االأمريكي باإعالن ال�سني اأنها �سوف تبعث بنائب 
اأواخر  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  �سووين  وان��غ  التجارة  وزي��ر 
وزي��ر اخلزانة  ال�سهر اجل��اري لعقد حمادثات مع م�ساعد 

االأمريكي للعالقات الدولية، ديفيد مالبا�س.
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 565
اإماراتية   ، ال�سام�سي  حرمول  يو�سف  عبيد  موزة   / ال�سيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
نائلة  ال�سيدة/  اىل    %100 البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�سية 
وال�سيل(  العبايات  باك�ستانية اجلن�سية يف )املاهر خلياطة وتطريز   ، كلثوم حممد طاهر 
ال�سارقة  مبوجب رخ�سة رقم )6166٤1( - تعديالت اخرى :- مت تغير  باإمارة  تاأ�س�ست 

ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ، اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل
ال�شناعية 13/ الجنازات   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : م�ساريع املانع - �س ذ م م  
ال�سكل   ، ميثاء  ع��ود   - القاب�سة  �سعفار  ب��ن  �سركة  ملك   316-31٤ مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بال�سجل  القيد  رق��م    603086 : الرخ�سة  رق��م    ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
باأنه قد مت  التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  التجاري : 101930٤ مبوجب هذا تعلن 
اأعاله ، وذلك مبوجب  التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/6/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/7/10  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املكتب 
الوطني للمحا�سبة العنوان : مكتب ملك هالل �سامل بن طراف - بردبي - ال�سطوة  
-  هاتف : 3987870-0٤ فاك�س : 3987877-0٤  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ج�ست فود انرتنا�سيونال - �س ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 110 - ملك امالك ال�سعفار - بردبي - الكرامة - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�سة : 51٤7٤8  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
التاأ�سر يف  باأنه قد مت  التنمية االقت�سادية بدبي  1073363 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2018/7/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/10   
الوطني  املكتب  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
للمحا�سبة العنوان : مكتب ملك هالل �سامل بن طراف - بردبي - ال�سطوة  -  هاتف : 
3987870-0٤ فاك�س : 3987877-0٤  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

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

ا�سم امل�سفي : املكتب الوطني للمحا�سبة 
العنوان : مكتب ملك هالل �سامل بن ط��راف - بردبي - ال�سطوة  -  هاتف 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   -  0٤-3987877  : فاك�س   0٤-3987870  :
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  م�ساريع 
ب��ت��اري��خ  2018/6/13   دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  املانع - �س ذ م م  
لديه  من  وعلى   2018/7/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

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

ا�سم امل�سفي : املكتب الوطني للمحا�سبة 
العنوان : مكتب ملك هالل �سامل بن ط��راف - بردبي - ال�سطوة  -  هاتف 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   -  0٤-3987877  : فاك�س   0٤-3987870  :
ج�ست  اأع��اله لت�سفية   املذكور  باأنه قد مت تعيني امل�سفي  االقت�سادية بدبي 
بتاريخ    دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �س   - انرتنا�سيونال  فــود 
2018/7/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/7/10 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�سركة : ريفلك�س  مارين ليمتد - مكتب متثيل - فرع �سركة اجنبية )رخ�سة رقم 765٤20 
(  والكائنة  مكتب ٤0 ملك قرية االعمال )B( الطابق ال�ساد�س )601( - بور �سعيد - 
ديرة ، دبي دولة االم��ارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى دائرة التنمية االإقت�سادية 

دبي ، ترغب عقد بتاريخ 2018/٤/19 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة. 
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل ٤5 يوما من تاريخ هذا االع��الن عن طريق الريد 

امل�سجل او االت�سال ب - ال�سيد : فيليب �سرتونق  
ا�سم ال�سركة : ريفلك�س مارين    

�س ب : 123885 ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971٤3692899+  

Email:philip.strong@reflexmarine.com :  الريد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب ٤5 يوما.

ا�شعار ت�شفية
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 الق�شية رقم 2018/2153 جتاري جزئي 
املدعية / �سركة اخلليج للتمويل - �س م خ 

املدعي عليهما / 1( ري�سولف تكنولوجيز - �س ذ م م 
2( ريتي�س جاجنادهاران جاجنادهاران مادهافان 

ت��ق��رر عقد جل�سة اخلرة  دب��ي - لقد   ، رق��م 2018/2153 جت���اري ج��زئ��ي  ال��دع��وى  يف 
امل��واف��ق   2018/8/26  احلادية ع�سر  االأح��د  ي��وم  اع��اله  الدعوى  االأوىل يف  امل�سرفية 
�سباحا  وذلك مبكتبنا الكائن ببناية االحتاد )وزارة الطاقة( خلف �سيتي �سنرت ديرة - 
الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 0٤/2588900 وفاك�س رقم 2581055/0٤ 
كافة  اح�سار  اأع��اله مع  املذكور  املوعد  او من ميثلكم يف  يرجى منكم احل�سور  ل��ذا   ،

دفوعكم وم�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا لتي�سر اعمال اخلرة يف الدعوى.
اخلبري املحا�سبي / امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

 دعوة حل�شور
 اجتماع اخلربة الأول
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 اعالن بالن�شر باللغة العربية والجنليزية

 للح�شور اأمام مدير الدعوى )الدائرة الكلية( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية  
يف الدعوى رقم 2018/2084 مدين كلي

اإىل املدعي عليها / �سركة و�سام ح�سني �سامل اجلفري العقارية )ذ م م ( 
ومن ميثلها ورثة / و�سام ح�سني اجلفري 

نعلمك باأن املدعي / جعفر �سامل �سعيد اجلابري 
قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها ب :- 

1- حكم التحكيم النهائي رقم 2017/109٤ مدين كلي عجمان املطلوب الت�سديق عليه 
االحتادية  عجمان  مبحكمة  الكلية(  ال��دائ��رة   - دع���وى  )م��دي��ر  ام���ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
االبتدائية يوم الثالثاء املوافق 2018/8/28 ال�ساعة 9.00 �سباحا وذلك لالإجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ا�سال وكيل عنكم فانه 

�سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابكم  - حتريرا يف - 2018/8/5    
مكتب ادارة الدعوى
 خلود ال�شويدي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعادة اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم 2017/1554 - مدين )جزئي( 

بوا�شطة الن�شر  
 بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

اىل املدعي عليه /  2- الزمالك للمقاوالت - ذ م م 
جن�سيته / 

اقام املدعي / كملجيت �سينج �سوخديف �سينج - جن�سيته / االإمارات العربية املتحدة 
حثبور  وخالد  ال�سويدي  را�سد  مكتب   -  1 بالرا�سيد  بناية   - البحرة  كورني�س   - ال�سارقة  اإم��ارة   / عنوانه 

للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - مكتب 1101 ، رقم الهاتف : 065500031 
الدعوى برقم / 2017/155٤ )مدين )جزئي(( - عجمان 

ومو�سوعها : الزام املدعي  51000 درهم  
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف 

ال�ساعة 8.30 من يوم 2 �سهر : �سبتمر ل�سنة : 2018 م. 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه - حرر بتاريخ 2018/8/12 

 مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه /  موؤ�س�سة العلم امل�سئ للتجارة العامة ملالكها عبداهلل عبدالرحمن حممد الها�سمي  
نعلمكم بان املدعي / موؤ�س�سة الينكو للتجارة العامة ملالكها �سعيد هالل عبداهلل املالكي 

يف الدعوى رقم 2018/٤323 الدائرة املدنية التجارية اجلزئية االوىل 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : - الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 176.000.00 
درهم مائة و�ستة و�سبعون الف درهم قيمة الب�سائيع املقدمة من املدعية للمدعي عليها مع �سمول احلكم بالنفاذ 
بالنفاذ  احلكم   �سمول  مع  التكميلي  التعوي�س  �سبيل  على  درهم  االف  وع�سرة  و10.000.00  كفالة  بال  املعجل 
املعجل بال كفالة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام وحفظ كاقة حقوق 

املدعية االخرى مع ت�سمني املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
او  �سخ�سيا  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   3 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   ح�سورك  يقت�سي  لذا 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، وذلك بتاريخ 2018/9/18 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها  بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم اإر�سال 

وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
اأحمد ابراهيم ح�سن حممد امليل ، اجلن�سية : االإمارات ، وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري موؤ�س�سة اخليام ملقاوالت 
 ، التك�سية واالأر�سيات   ، ، ن�ساط الرخ�سة مقاوالت فئة �ساد�سة  التك�سية واالر�سيات 
 1٤0685 رقم  االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية  التنمية  دائ��رة  واملرخ�س من 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   1983/7/23 بتاريخ  ال�سادر 
من�سور عبداهلل خمي�س خلفان االأحب�س ، اجلن�سية : االإمارات.  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/2592(

املنذر : مرا�س العقارية - �س ذ م م - اإعمار �سكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750 
وميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب العدل 

بدبي بتايخ : 2018/5/14 
املنذر اليه : طارق اكر حممد - فيال رقم  25 الكائن على قطعة االر�س رقم 0 - 339 رقم البلدية 367-318 
رقم العقار : US367 - 318 مبنطقة ام ال�سيف - اإمارة دبي ، رقم الهاتف : 043887884 رقم الهاتف املتحرك 

: 0504567100  ، �س ب : 26680 دبي ، االإمارات العربية املتحدة - رقم مكاين : 1887080324 
 25 رقم  الفيال  على  املرتتبة  دره��م   100.000 بقيمة  االيجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
دب��ي - وذل��ك خ��الل بخالف ما ي�ستجد  اإم���ارة  ال�سيف -  ام  367 مبنطقة   - 318 الكائن على قطعة االر���س رق��م 
من قيمة ايجارية ور�سوم �سريبة القيمة امل�سافة وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم االنذار واإال �ست�سطر 
املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها 
باخالء العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات االيجاروالر�سوم و�سريبة القيمة امل�سافة املرتتبة عليها حتى تاريخ االخالء 

الفعلي مع الزامها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5333(

املنذر :  �سركة دبي لال�ستثمار العقاري - �س ذ م م 
 املنذر اليه : مركز 6 �سيجما خلدمات التدريب االإداري - �س ذ م م  - جمهول حمل االقامة    
مبوجب عقد االيجار املوؤرخ يف 2017/9/7 وحيث ان املنذر اليه مل يقم ب�سداد مقابل 
اإن��ه مل  اإال  االآن رغم مطالبتها له ودي��ا الأك��رث من مرة  املنذرة حتى  لل�سركة  االيجار 
يتمثل اىل تلك املطالبات حتى تاريخه وعليه فان ال�سركة املنذرة تتوجه اىل املنذر اليه 
ومنها  املنذرة  ال�سركة  ل�سالح  عليكم  امل�ستحقة  املادية  االإلتزامات  كافة  �سداد  بوجوب 
ب��دل االإي��ج��ار وذل��ك خ��الل م��دة اق�ساها 30 يوما من تاريخ ه��ذا االن��ذار ويعتر هذا 
مبثابة اإنذار بال�سداد ويرتب اآثاره القانونية من تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة املطالبة 

باخالء املاأجور بعد انق�ساء املهلة املمنوحة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5334(

املنذر :  �سركة دبي لال�ستثمار العقاري - �س ذ م م 
املنذر اليه :  �سركة كاي�سيل لالأنظمة - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة    

اإنتهي بتاريخ  امل��وؤرخ يف 2016/7/16 وحيث ان عقد االإيجار قد  مبوجب عقد االيجار 
2017/7/15 ولقد مت اإنذاركم ودفع القيمة االيجارية ولكنكم مل ت�ستجيبو بالرغم من 
املطالبات وامل�ساعي الودية املتكررة من جانب ال�سركة املنذرة  وعليه فان ال�سركة املنذرة 
ل�سالح  عليكم  امل�ستحقة  املادية  االإلتزامات  كافة  �سداد  بوجوب  اليه  املنذر  اىل  تتوجه 
ال�سركة املنذرة ومنها بدل االإيجار وجتديد العقد وذلك خالل مدة اق�ساها 30 يوما 
اآث��اره القانونية من  اإن��ذار بال�سداد ويرتب  من تاريخ هذا االن��ذار ويعتر هذا مبثابة 

تاريخه ويحق لل�سركة املنذرة املطالبة باخالء املاأجور بعد انق�ساء املهلة املمنوحة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإعالن بالن�شر - اإمارة دبي 
حمكمة  الحوال ال�شخ�شية

اعالن تغيري ا�شم
اإماراتي   ، اخلاجه  حممد  عبداحلميد  حممود   / ال�سيد  تقدم 
من  ا�سمه  تغير  بطلب  ال�سرعية  دب��ي  حمكمة  اىل  اجلن�سية 
را���س��د عبداحلميد  حم��م��ود ع��ب��داحل��م��ي��د حم��م��د اخل��اج��ه اىل 
ب��ه ايل  حممد اخل��اج��ة.   وعلى م��ن لديه اع��رتا���س ان يتقدم 

املحكمة املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ق�شم خدمات الحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1301

اإماراتي   ، ال�سام�سي  الهامور  فرحان  جمعه  �سامل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )املرفاأ لتجارة زينة   ، عبيد ح�سن حممد احلمادي 
دائرة  من  ال�سادرة   )7٤9821( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات( 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة  -  تعديالت اخرى :- ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1302
اجلن�سية  باك�ستاين    - ر�ساء  غالم  عرفان  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد عظيم 
بابر حممد يو�سف - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )مطعم ج�سر الهور( تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )628٤59( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية 

بال�سارقة - تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1300
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فا�سر امباالفان كرات - هندي  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد حنيفة بانتابوالن 
- هندي اجلن�سية يف )احلليو خلياطة املالب�س الرجالية( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )7377٤8( - تغيرات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر 
وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1298
ليكن معلوما للجميع بان ورثة عمر يو�سف جا�سم الدوخي يرغب يف البيع والتنازل عن 
 ، الدوخي  يو�سف جا�سم  احمد عمر  ال�سيد/  اىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�ستهم 
اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )بنان لتجارة الزهور ( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )759968( 
تغيرات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر

وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1303

ال�سيد/ حممد ر�سيد عبداملجيد - هندي  اجلن�سية  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �ساجد 
باإمارة  تاأ�س�ست  ( والتي  عبداحلميد - هندي اجلن�سية يف )الرغد لكي املالب�س 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )515236(  
املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1299

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سعيد حممد ابراهيم حممد الزرعوين - اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ر�سيد جهانكر ر�سيدي - اإيراين 
اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )التاج االبي�س ل�سيانة ال�سيارات ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
ال�سكل  تغير   : اخرى  تعديالت    . بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )573363( رقم 
التجاري  الن�ساط  تغير   - خدمات(   بوكيل  فردية  )موؤ�س�سة  لي�سبح  فردية(  )موؤ�س�سة  من  التجاري 
من )ور�س ال�سيانة واال�سالح العام للمركبات - كراجات( لي�سبح )ال�سيانة واال�سالح العام للمركبات 
)كراجات((.  وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم  2018/127  بيع عقار مرهون 
مو�سوع الق�سية : اإ�سدار القرار باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1009 بالطابق رقم 
10 مببنى ذا �سيجنات�سر - البالغ م�ساحته 129.56 مرت مربع على قطعة االر�س رقم 2٤8 

مبنطقة برج خليفة باإمارة  دبي املرهون نظر مبلغ 2.289.988.58 درهم 
االأول -  ابوظبي  بنك   - )�سابقا(  الوطني  ابوظبي  بنك   : التنفيذ  : طالب  االع��الن  طالب 
حاليا ، املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- حممود امل�سرف خمتار ال�سكري -  جمهول حمل 
االقامة.  مو�سوع االإعالن :- نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 2٤8 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ذا 
امل�ساحة : 129.56 مرت مربع وفاء  الطابق 10 -  الوحدة : 1009 - رقم  �سيجنات�سر - رقم 

للمبلغ املطالب به )2289988( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1863 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- هامبيل لالأعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي / جا�سم باد�ساه �سردر - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2018/5/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ جا�سم باد�ساه �سردر بحكمت املحكمة مبثابة 
للمدعي مبلغ )19.2٤7( درهم )ت�سعة ع�سر  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام   -: احل�سوري 
الف ومئتان و�سبعة واربعون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد 
التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اآخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3639 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- كرونيك�س للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/حمزه ن�سر احلوراين  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2018/5/8 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ حمزه ن�سر احلوراين بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 59563 درهم ، وبتذكرة العودة لوطنه عينا او 
وامل�سروفات  الر�سوم  من  وباملنا�سب   ، اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ورف�ست 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

العري�س ل اإ�سكال للنه�سة يف ت�سكيل كتلة برملانية

جل�سة اتفاق كتلتي النداء وامل�سروع

ال�سحبي بن فرج كتلة اخرى يف الطريق

م�سهد برملاين جديد يف العودة الت�سريعية

- مرزوق: املبادرة 
لي�ست موجهة �سد رئي�ش 

احلكومة بل ي�ستطيع 
التعاون معها

- �سمام اأمان للعملية ال�سيا�سية، وقوة اقرتاح تت�سدى لكل 
حماولت التوظيف ال�سيا�سي للم�سار الت�سريعي 

- بن فرج: هدف الكتلة اإ�سقاط حكومة 
ال�ساهد وا�ستعدادًا للمعركة الفا�سلة 

- الكتلة الأوىل تبقى مفتوحة اأمام كل 
الأطراف النيابية الأخرى خللق اغلبية برملانية

- العري�ش: اإذا تاأ�س�ست هذه الكتل على م�سادة اأو 
معاداة ُكتل اخرى فاإن ذلك ل يتقدم باملجل�ش

••الفجر - تون�ص - خا�ص

حا�سرا  الت�سريعي  ال�ساأن  مــازال  الربملانية،  العطلة  رغم 
على ال�ساحة ال�سيا�سية يف ا�ستكمال على ما يبدو للتطورات 

امل�سجلة قبل اأيام من العطلة الربملانية، والتي كان اأبرزها 
ت�سجيل ا�ستقالت نواب من كتلهم، وخا�سة من كتلة م�سروع 
تون�س، حيث خ�سرت هذه الخرية خم�سة نواب وهم كل من 
ال�سحبي بن فرج ومروان فلفال وليلى ال�ستاوي وهدى �سليم 

و�سهيل العلويني.   وقد بات �سبه املوؤكد اليوم، ان التون�سيني 
�سي�ستقبلون م�سهدا برملانيا جديدا، بعد اعالن كل من كتلة 
حزب حركة نداء تون�س وكتلة احلرة حلزب حركة م�سروع 
كتلة  لت�سكيل  توحيدي  م�سار  يف  انخراطهما  عن  تون�س، 

املنتظرة  الولويات  عن  كا�سفة  الربملان،  يف  الوىل  تكون 
رئي�س  انتخاب  ثم  �سغور  �سد  وهي  ت�سكيلها  مت  ان  للكتلة 
وتنقيح  الد�ستورية،  املحكمة  وار�ساء  النتخابات،  هيئة 

القانون النتخابي، وامل�سادقة على قانون املالية.

م�سهد برملاين جديد يف تون�س:

دون ان�سهار: النداء واحلّرة الكتلة الأوىل بالربملان

مبادرة مفتوحة
   وجاء يف بيان �سادر عن الكتلتني، 
�سفيان  رئي�سيهما  قبل  م��ن  ُم��وّق��ع 
ال�سريف،  ال������روؤوف  وع��ب��د  ط���وب���ال 
على  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  “التفاق  مت  ان���ه 
يف  االوىل  تكون  نيابية  كتلة  تكوين 
الرملان ومتثل �سمام امان للعملية 
تت�سدى  اق���رتاح  وق���وة  ال�سيا�سية، 
ال�سيا�سي  التوظيف  حم��اوالت  لكل 

للم�سار الت�سريعي«.
   وا�ساف البيان ان “الكتلة �ستكون 
ال�سامنة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ال���ق���وة  مب��ث��اب��ة 
واملُحّكمة  ال�����س��ي��ا���س��ي  ل��ال���س��ت��ق��رار 
�ساأنها  ال��ت��ي م��ن  ك��ل اخل���الف���ات  يف 

تعطيل ت�سير ال�ساأن العام«.
   واعلنت الكتلتان، ان مبادرة ت�سكيل 
تبقى  ال����رمل����ان  يف  االوىل  ال��ك��ت��ل��ة 
مفتوحة امام كل االطراف النيابية 

برملانية  اغ��ل��ب��ي��ة  خل���ل���ق  االأخ��������رى 
املوؤ�س�سة  م��ردودي��ة  رف��ع  نحو  تدفع 
ال�سلطة  دور  وت��ف��ع��ي��ل  الت�سريعية 

التنفيذية.
   ي�سار اىل ان هذا البيان امل�سرتك 
باأن  الكتلتني، ويذكر  االول بني  هو 
كل نواب احلرة من�سقني عن الكتلة 
نواب  واأن جمموع  تون�س،  نداء  االم 
منهم  ن��ائ��ب��ا   69 ب���  ي��ق��در  الكتلتني 

55 من النداء.
وه��ك��ذا تعتر ه��ذه اخل��ط��وة عنوانا 
مم����ّه����دا خل����ط����وة ���س��ي��ا���س��ي��ة اأك����ر 
القائمة  ال�سيا�سية  االزم��ة  ملواجهة 
يف  ال��ق��ادم��ة  االنتخابية  وال��ره��ان��ات 
من  ال�سياق،  هذا  ويف   .2019 افق 
املنتظر اأن يتم االإعالن خالل االيام 
“احتاد  جبهة  ت�سكيل  ع��ن  القادمة 
نداء  �ست�سم  ال��ت��ي  تون�س”  ن����داء 

تون�س واالحزاب املن�سقة عنه.

مرزوق يو�سح.. العري�س يعلق
   واكد حم�سن مرزوق االأمني العام 
ت��ون�����س يف تدوينة  م�����س��روع  حل��رك��ة 
ه����ذه اخلطوة  خ��ل��ف��ي��ة  ت��و���س��ي��ح��ي��ة 

وابعادها، وخل�سها يف ما يلي:
    اوال: اجلبهة الرملانية التقدمية 
ك��ان��ت اأح���د اأه����داف ح��رك��ة م�سروع 
ت��ون�����س وغ���ره���ا م���ن ال���ق���وى منذ 
اأوىل  اأ����س���ه���ر. وح�����س��ل��ت حم����اول����ة 
فبيان  ل���ذل���ك  ل��ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا.  ���س��اب��ق��ة 
تون�س  ون��داء  تون�س  م�سروع  حركة 
نوعيا.  ج��دي��دا  يحمل  مل  امل�سرتك 
اجلديد هو التن�سيق بني الطرفني.

ال��ب��ي��ان تعبر  ا���س��ت��ع��م��ل     ث��ان��ي��ا: 
ال�سيا�سي،  معناها  يف  م��وح��دة  كتلة 
فهي جبهة الن  وقانونيا  �سكليا  اما 

الكتل التي �ستنظم لها حتافظ على 
كيانها يعني ال ان�سهار وال ذوبان.

   ثالثا: مو�سوع اجلبهة الرملانية 
هو حتقيق ال��ت��وازن ال��رمل��اين حول 
البيان.  يف  ذك����رت  حم����ددة  ق�����س��اي��ا 
الوهمية  امل��ع��رك��ة  يف  ل��ه��ا  دخ���ل  وال 
ال�سدفة  ���س��ب��اط  ل��ه��ا  ي��ن��ظ��ر  ال��ت��ي 
حزبه  وق��ي��ادة  احلكومة  رئي�س  ب��ني 

احلالية. 
   رابعا: الهجوم الذي تتلقاه املبادرة 
ت�ستهدفها.  التي  النه�سة  لي�س من 
ولكن باالأ�سا�س من األد اأعداء رئي�س 
اأ�سحاب  م���ن  ف��ئ��ة  وه����م  احل��ك��وم��ة 
وين�سرونه  ب��ه  املحيطني  امل�����س��ال��ح 
ظ��اه��ري��ا وك���ان���وا ي��خ��ط��ط��ون لبعث 
تق�سيم  م���ن  ت���زي���د  ب��رمل��ان��ي��ة  ك��ت��ل��ة 
النه�سة  وت��خ��دم  التقدمية  ال��ق��وى 

بطريقة مبا�سرة.

   خام�سا: هذه املبادرة لي�ست موجهة 
ي�ستطيع  ب��ل  احل��ك��وم��ة  رئي�س  �سد 
ذلك  ت�ستطيع  ك��م��ا  معها  ال��ت��ع��اون 
االرث(  )مبادرة  اجلمهورية  رئا�سة 

واملنظمات الوطنية واالجتماعية.
لباقي  مفتوحة  امل��ب��ادرة  �ساد�سا:     
تكتمل  ح���ت���ى  ال���رمل���ان���ي���ة  ال����ق����وى 
باأكرث  اأه��داف��ه��ا  وتتحدد  مالحمها 
عمل  اأر���س��ي��ة  ب�سياغة  وت��ق��وم  دق���ة 
اعالن  الأن���ه  ع���ام  ف��ال��ب��ي��ان  مف�سلة 

عام.
   حركة النه�سة الطرف امل�ستهدف 
م���ن ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وح��ي��د ه����ذه والتي 
الرملان،  كتل  �سدارة  منها  انتزعت 
ال���ن���ائ���ب االأول  ل�����س��ان  اأك������دت ع��ل��ى 
اأنه  العري�س،  علي  احلركة  لرئي�س 
كتلة  ت�سكيل  يف  للنه�سة  اإ���س��ك��ال  ال 
برملانية مبجل�س نواب ال�سعب ما دام 

املجل�س  ا�ستقرار  يف  �سي�ساهم  ذل��ك 
وبالتايل  عمله،  ن�سق  يف  والت�سريع 
يف امل�سادقة على م�ساريع القوانني. 
   وت���اب���ع ال��ع��ري�����س يف ت�����س��ري��ح ل� 
تاأ�س�ست  اإذا  “اأما  املغاربي’  ‘ال�سارع 
معاداة  اأو  م�سادة  على  الكتل  ه��ذه 
يتقدم  ال  ذل�����ك  ف�����ان  اخ������رى  ُك���ت���ل 

باملجل�س«.

ا�ستعداد ملعركة قادمة
   ويبدو ان كتلة اأخرى �سرتى النور 
التون�سي،  ال��رمل��ان  قبة  حتت  اأي�سا 
ح��ي��ث اأك�����د ال���ن���ائ���ب ال�����س��ح��ب��ي بن 
فرج، اإنه �سيتم خالل االأيام القليلة 
برملانية  كتلة  عن  االع��الن  القادمة 
جديدة ت�سم عددا هاما من النواب 
املواقف  يف  فكريا  يتقاربون  ال��ذي��ن 

والتوجهات ال�سيا�سية.

   واأفاد بن فرج، يف ت�سريح ل�سحيفة 
حملية، 

ب���وج���ود م�������س���اورات ب���ني ع����دد هام 
الكتلة  ه���ذه  لتاأ�سي�س  ال���ن���واب  م��ن 
ال��رمل��ان��ي��ة ال���ت���ي ���س��ت�����س��ت��غ��ل خالل 
ال�����س��ن��ة ال���رمل���ان���ي���ة ال���ق���ادم���ة على 
راف�سا  امل��واط��ن��ني  م�سالح  حتقيق 
املعطيات  م����زي����د  ع����ن  االإف���������س����اح 

ب�ساأنها.
كتلة  م��ن  امل�ستقيل  النائب  وق���ال     
احلرة اإنه ال �سحة لوجود نية لديه 
لالن�سمام اىل الكتلة الدميقراطية 

مبجل�س نواب ال�سعب.
   وب�ساأن الكتلة الرملانية اجلديدة 
نداء  كتلتي  ب��ني  تكوينها  امل��رت��ق��ب 
تون�س واحلرة ملناف�سة كتلة النه�سة 
يف الرملان، قال ال�سحبي بن فرج اإن 
حافظ قائد ال�سب�سي مل يثبت كونه 

خم��ت��ل��ف��ا م���ع ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة وهو 
اب��ن ال��ت��واف��ق واأح���د دع���اة التحالف 

الد�ستوري االإ�سالمي.
   واأ�ساف “هذا التحالف الرملاين 
اجلديد غايته موا�سلة نف�س امل�سار 
عملية  يف  ب�����رز  ال������ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
اجلديد  الداخلية  لوزير  الت�سويت 
ال�ساهد  ح���ك���وم���ة  اإ�����س����ق����اط  وه�����و 
التي  الفا�سلة  للمعركة  وا�ستعداد 
دي�سمر  ����س���ه���ري  يف  ���س��ت��ح�����س��ل 
احلكومة  ح��ول  القادمني  ونوفمر 

وحول م�سر يو�سف ال�ساهد«.
ب���ن ف���رج وج����ود تن�سيق     والح����ظ 
���س��ي��ا���س��ي ك��ب��ر ب���ني ح��رك��ت��ي ن���داء 
تون�س وم�سروع تون�س على م�ستوى 
املواقف ويف الكتل واالأحزاب م�سددا 
بينهما  بال�سرورة  �سيكون  اأن��ه  على 

حتالف انتخابي.

قتيال يف الفي�سانات بولية كريال الهندية   164
•• كو�سني-اأ ف ب:

اإىل  الهند  غ��رب  بجنوب  ك��راال  والي��ة  يف  الفي�سانات  اأدت 
رئي�س  اأعلنها  جديدة  ح�سيلة  وف��ق  �سخ�سا،   164 م�سرع 
حمذرا  اجلمعة،  ام�س  فيجايان  بيناراي  املحلية  احلكومة 

من اأمطار غزيرة جديدة.
وقالت حكومة الوالية اإن االأزمة “خطرة للغاية”، م�سرة 
اإىل اأن عمليات جتري مل�ساعدة اآالف االأ�سخا�س املحا�سرين 

باملياه.
والية  حكومة  يف  العامة  العالقات  اإدارة  يف  م�سوؤول  وق��ال 
وفاة  اأكد  “رئي�س احلكومة  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  كراال 

164 �سخ�سا. لقي نحو مئة �سخ�س م�سرعهم يف ال�ساعات 
ال�36 االأخرة«.

وحتدثت و�سائل االإعالم عن ح�سيلة اأكر.
مودي  ن��اري��ن��درا  الهندي  ال����وزراء  رئي�س  ���س��رح  جهته،  م��ن 
اجلمعة اأنه ناق�س و�سع ال�سيول مع فيجايان بينما مت ن�سر 

مزيد من الع�سكريني واملنقذين يف الوالية.
وقال مودي يف تغريدة على تويرت ام�س اجلمعة “�ساأتوجه 

م�ساء اليوم اإىل كراال لتفقد الو�سع«.
وت�سهد كراال ال�سهرة ب�سواطئها املزروعة باأ�سجار النخيل 
ومنتجعاتها وحقولها املزروعة بال�ساي، اأمطارا مو�سمية كل 
هذا  الغزيرة  االأمطار  عن  جنمت  التي  االأ�سرار  لكن  �سنة. 

العام هي االأ�سواأ منذ قرن.
اإىل  م�سرد جل��اأوا  األ��ف   150 اأك��رث من  ال�سلطات  واأح�ست 

1300 خميم اقيمت اليوائهم.
ام�س  ال�سكان  اإىل  جديدا  حتذيرا  فيجايان  مكتب  واأ���س��در 

اجلمعة.
با�ستثناء  االأق��ال��ي��م  “كل  اإن  ت��وي��رت  ت��غ��ري��دة على  وق���ال يف   
الغزيرة  “االأمطار  اأن  واأ�ساف  تاأهب”.  كا�سارغود يف حالة 
ميكن ان توؤثر على هذه االأقاليم ال�13 وعلى اجلميع توخي 

احلذر«.
ووج����ه ���س��ك��ان ن�����داءات ل��ل��م�����س��اع��دة ع��ل��ى ���س��ب��ك��ات التوا�سل 

االجتماعي.



السبت  18   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12406  
Saturday   18   August   2018  -  Issue No   1240616

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/9065  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-امل����رك����ز االي���ط���ايل ال��ط��ب��ي ���������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ح�����س��ام ���س��ي��د حم��م��د اب��راه��ي��م ال���غ���زاوي ق���د اأق���ام 
 97933( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وامل�������س���اري���ف رقم  وال���ر����س���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB185272473AE:ال�سكوى
املوافق 2018/9/18 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6229  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الريامي للزجاج وااللومنيوم �س.ذ.م.م 2- الريامي للمقاوالت 
�س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ليجمون كومباراكارا انتوين حوهن 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )58988 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى 
وحتى ال�سداد التام رقم ال�سكوى:MB182066314EA/2018  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/٤ ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/7550  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ترونورث للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ حممد اقبال حممد نواز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   13258( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB183894785EA/2018  وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 10.00 �س  ال�ساعة  املوافق 2018/8/26  االحد  يوم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فان  تخلفك  ويف حالة   ، االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سر مدة االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5974  عمايل جزئي

االق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  ان��رتي��ورز  / 1-هايتك  املدعي عليه  اىل 
اأقام  قد  املازمي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  ب��ادي  بيجو   / املدعي  ان 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٤263٤ درهم( 
الدعوى  اقامة  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
لها  وح���ددت    mb182114821ae:ال�سكوى رق��م  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى 
 ch1.A.2:جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/9/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2842 تنفيذ جتاري
املنفذ ���س��ده/1- حممد ع��زاز حيدر جمهول حمل االق��ام��ة مبا  اىل 
رجب  وميثله:هاين  بوتا  حممد  اأ���س��رف  التنفيذ/حممد  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة  اأقام عليك الدعوى  مو�سى عبداهلل اجل�سمي قد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )69309( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2652 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- بيكر لالن�ساءات املعدنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
العامة  وامل��ق��اوالت  للنقليات  التنفيذ/مزيان  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
وميثله:علياء خليفة �سامل خليفة ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)8332٤.٤8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2786 تنفيذ جتاري
اخل��ر���س��ان��ة اجلاهزة  ل�سناعة  ك��وال��ت��ي  ���س��رك��ة  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/�سعيد مطر  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
�سعيد بن بليلة وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7368830( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2846 تنفيذ جتاري

�س.ذ.م.م  واملالحة  ال�سحن  خلدمات  ا�س  ايه  ار  �سده/1-  املنفذ  اىل 
االم���ارات  التنفيذ/ارامك�س  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ذ.م.م وميثله:امل عمر ال�سبيعي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )160728( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2084 تنفيذ جتاري
ان  االق��ام��ة مب��ا  ار عمرو جمهول حم��ل  ���س��ده/1- عمرو  املنفذ  اىل 
ا�سماعيل  وميثله:خالد  البدارين  �سامل  بدر  التنفيذ/حممد  طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زرع��وين  حممد  عبدالعزيز 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٤88960( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/448 تنفيذ �شرعي
اىل املنفذ �سده/1- توما�س ويليام جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�سوميرتا توما�س وميثله:علوي غالب علي �سعيد اجلابري قد 
احلكم  تنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
ال�سادر يف االتفاقية رقم:326/2017 احلالة رقم:7/2017 حاالت زوجية 
�سامال  دره���م   )359٤0( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  م�سلمني  غ��ر 
للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/72 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة اأبيار للتطوير العقاري جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/متيم بن فا�سل بن حممد خري القباين وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل 
اجل�سمي قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2018/7/2٤ اخطاركم بانه مت احلجز 
على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن العقار نوع )�سقة �سكنية - رقم االر���س:175 - 
الكائن مبنطقة:جبل علي ال�سناعية الثالثة( حتت يد دائرة االرا�سي واالمالك وفاء 
�سهر من  �سداد املرت�سد خالل  دره��م وعليكم  وق��دره )1016210(  به  املطالب  للمبلغ 
املزايدة  لكم بطريق  العائد  املحجوز عليه  العقار  بيع  �سيتم  واال  االع��الن  ن�سر  تاريخ 

وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/357  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اميا يليتا دولويرا�س دانتاي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رق��م 2017/511 تظلم جت��اري  وح��ددت لها جل�سه ي��وم االرب��ع��اء  املوافق 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����س��اءا    17.30 ال�ساعة   2018/9/12
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/137  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ال�سركة اال�سيوية ملواد البناء ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي التجاري وميثله:علي 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم 2018/55 تظلم جتاري وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 
2018/9/12 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/398  ا�شتئناف تظلم جتاري    
االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  �������س.ذ.م.م  احل�سينة   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
قد  ع��ام��ة(   م�ساهمة  )�سركة  الوطني  االحت���اد  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
ت��ظ��ل��م جتاري   2017/55٤ رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ا���س��ت��اأن��ف/ 

بتاريخ:2017/12/7     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2018/9/5 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2482  مدين جزئي
ان  االق��ام��ة مب��ا  لياقت علي جمهول حم��ل  ا�سف  / 1- حممد  عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ���س.ذ.م.م قد  الثقيلة  بال�ساحنات  العامة  املواد  املدعي/عبدالعزيز عبد لنقل 
�سداد  او  ال�سيارة  ب��رد  �سده  املتنازع  ب��ال��زام  مطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
قيمتها مبلغ )٤5000( درهم والزامه بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س املوافق 2018/8/30 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1907  مدين جزئي

حمل  جمهول  الرئي�سي  ح�سن  ابراهيم  حممد  1-جا�سم   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /عبدالفتاح حم�سن قا�سم �سامل قد اأقام عليك الدعوى 
مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
 %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )500000( وق��دره 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.19:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2018/8/30 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3922 عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- روي��ال اربيان فودز �س �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    - زوراب خان  / ف�سل رحمن  املدعي 
زوراب خان  رحمن  ف�سل  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2018/7/25  يف  بتاريخ  
االف وخم�سمائة  �ستة  وق��دره )6.563(  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  ان  املدعي عليها  بالزام 
وثالثة و�ستون درهما اإماراتيا ، وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابله نقدا ما مل 
يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر ، والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم 
وامل�ساريف واعفاء املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��الن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 208/6799  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- بيج اند فت لتجارة االغذية ال�سحية جمهول حمل االقامة 
اأن املدعي/حممد عبدالبا�سط عبدالفتاح م�سطفى وميثله / ابراهيم ح�سن  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد   - املال  ابراهيم 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000  وقدرها )3٤500 
واتعاب املحاماة ، رقم ال�سكوى )MB99101433AE(  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء   املوافق 2018/8/28  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة Ch1.A.1  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8491  عمايل جزئي             

���س ذ م م  جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ب��واب��ة اخل��ر للنقليات -  اىل 
االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ع��ب��دال��واح��د ح��ب��ي��ب خ���ان -  ق���د اأق�����ام عليك 
 13690( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
االحد   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB184219685AE(ال�سكوى
املوافق 2018/9/2  ال�ساعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/20 تنفيذ احكام املركز املايل
رم�����س��ان  جم��ه��ول حمل  ���س��ده/1- حممد عوي�س حممد  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري وميثله/ عبداهلل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سام�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)135866.٤٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2856   تنفيذ جتاري  
املنفذ �سده/1- عبدال�سالم رحمت م��ران  جمهول حمل االقامة  اىل 
 / وميثله  ع  م  ���س   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأق����ام عليك  ال��ع��م��ران ال�سام�سي - ق��د  ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل ع��م��ران 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )3٤91٤.72(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2765   تنفيذ جتاري  
ان  ف��رج  جمهول حمل االقامة مبا  املنفذ ���س��ده/1- عبيد خمي�س  اىل 
وميثله   - احل��م��ادي  ط��اه��ر  ع��ل��ي  ع��ب��دال��واح��د  التنفيذ/في�سل  ط��ال��ب 
اأق���ام عليك  ق��د   - ال�سام�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل حمد   /
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1687110(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2837   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سهاب الدين �سودري دلوار  جمهول حمل االقامة 
 / وميثله  ع  م  ���س   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأق����ام عليك  ال��ع��م��ران ال�سام�سي - ق��د  ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل ع��م��ران 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )27157.81(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12406 بتاريخ 2018/8/18   
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عربي ودويل

•• الفجر – خرية ال�سيباين

يطلق  انه  لو  كما  وال�سبابة،  اإبهامه  يرفع 
النار، وجمهوره ينت�سي ويبتهج. 

لدى  املف�سلة  التيمة  احلــركــة  هــي  تلك 

جاير بول�سونارو، 63 عامًا، �سعبوي من اليمني 
يف  الثانية  املرتبة  يحتل  والـــذي  املتطرف، 
 7 الربازيلية يف  للرئا�سية  الراأي  ا�ستطالعات 

اأكتوبر القادم.
“خطر على الدميقراطية”، حتذر جملة  انه   

اإيكونوم�ست” الربيطانية الأ�سبوعية. “ذي 
   بالأم�س القريب، 

هذا  تر�ّسح  جمــرد  حتى  ت�سور  ميكن  ل  كــان 
القائد الع�سكري ال�سابق،

بالطبقة  الثقة  انعدام  ي�سّب  ل�ساحله  لكن   

الك�سف  لّطخها  التي  ال�سائدة،  ال�سيا�سية 
امل�ستمر عن الف�ساد. 

ريو  عن  الربملان  يف  نائب  بول�سونارو،  جاير   
كمر�سح  يتقدم   ،1991 عام  منذ  جانريو  دي 

للنظام«. “مناه�س 

بنى �سعوده على �سبكات التوا�سل الجتماعي:

الربازيل: ع�سكري �سابق لت�سفية الدميقراطية...!

جترا على اهانة الرئي�سة ال�سابقة يف جل�سة عزلها املر�سح اليميني جريالدو األكمني يف خطر

�سعبوي اخر  مراهن جدي على الرئا�سة رجل احلنني اىل ال�سلطة الع�سكرية

- قومي متطرف مناه�ش للي�سار، �ساعف اأربع مرات نوايا الت�سويت ل�ساحله خالل عامني
نتوءات

اأينما حّل، يتم ا�ستقبال بول�سونارو من قبل ح�سد 
كبر ي�سرخ “ميتو” “اأ�سطورة”. ومع ذلك، فاإن 
ب�سطحاته  اأك��رث  ا�سُتهر  الغام�س،  الرملاين  هذا 
امل��ع��ت��ادة ���س��د ال�����س��ود وامل��ث��ل��ي��ني وال��ن�����س��اء، اأكرث 
على  امل��واف��ق��ة   - ال��ه��زي��ل  الت�سريعي  ن�ساطه  م��ن 

مقرتحني اثنني له طيلة �سبعة وع�سرين عاماً. 
ذلك”،  ت�ستحقني  ال  الأن���ك  اغت�سبك  ال  »اأن���ا      
زميلته  خماطبة  ا�ستطاع  الفجاجة،  ه��ذه  مبثل 
يف الرملان عام 2014 هي التي �سجبت عمليات 
الديكتاتورية  خ�����الل  اجل���م���اع���ي  االغ���ت�������س���اب 

 .)1985-1964(
م���ا يثر  ����س���ادم���ة؟ ذاك  ت�����س��ري��ح��ات��ه  ان  ه���ل     
ح��م��ا���س م��ع��ج��ب��ي��ه، ال���ذي���ن ي�����س��ف��ون اأن��ف�����س��ه��م ب� 
“البول�سونيون”، يف اإ�سارة اإىل الكائنات ال�سفراء 
تطبع  حيث  احلقر”،  “اأنا  فيلم  يف  ال�سغرة 
اأحاديث بطلهم الذي ال يقا�سمه  مالمح الق�سوة 
الرجل  فيه  ي��روا  ان  ويف�سلون  اأف��ك��اره،  اجلميع 
احل����ازم، ال��ق��ادر ع��ل��ى ال��ن��ه��و���س ببلد ع��ل��ى حافة 

الهاوية.
حزب  زعيم  ل��وال،  ال�سابق  الرئي�س  وبا�ستثناء     
الرازيل  اأح����د يف  امل�����س��ج��ون ح��ال��ي��ا، ال  ال��ع��م��ال، 
يثر مثل هذا احلما�س. قومي متطرف، رجعي، 
“مناه�س للي�سار، �ساعف بول�سونارو اأربع مرات 
ل�����س��احل��ه يف غ�����س��ون عامني،  ال��ت�����س��وي��ت  ن���واي���ا 
وقد  ب��امل��ائ��ة،  و24   19 ب���ني  االن  ر���س��ي��ده  ويف 
التوا�سل  �سبكات  على  ال�ساروخي  �سعوده  بنى 
االجتماعي، حيث يبلغ عدد امل�سرتكني يف �سفحته 

على في�سبوك 5.4 مليون م�سرتك. 
   وانطلق يف ا�ستقطاب القاعدة االإجنيلية باعتناق 

دي��ن��ه��م. وُي��ع��ّد ن��اخ��ب��وه م��ن امل��رف��ه��ني، والذكور، 
“بالن�سبة لهوؤالء، االإبقاء على الو�سع  وال�سباب. 
العمال،  ح����زب  ب���ق���اء  ب��ب�����س��اط��ة  ي��ع��ن��ي  ال����راه����ن 
 ،2016 2003 حتى ع��ام  ال��ذي حكم م��ن ع��ام 
ال�سيا�سية  يالحظ عامل االجتماع وا�ستاذ العلوم 
وينتف�سون  غره،  يعرفوا  مل  انهم  ريت�سي،  رودا 
راأيهم،  ح�سب  والقطاعية،  الفئوية  من  نوع  �سد 
واملثليني،  لل�سود،  واملنا�سرة  الن�سوية،  احلركات 

النا�سطة يف اجلامعات.
نتوءاته بر�سيد ترامب؟ هذا فخر  نقارن     هل 
له.. الن بول�سونارو اأقرب اىل رودريغو دوترتي، 
الرئي�س الفلبيني الذي �سن حرباً على املخدرات، 
ويكّرر الدعوات اإىل قتل املجرمني. ففي مواجهة 
انعدام االأمن )63 األف و880 جرمية قتل عام 

 ،2017
تي�سر  بول�سونارو عن  يدافع  قيا�سي(،  رقم  وهو 
ام���ت���الك االأ����س���ل���ح���ة ال���ن���اري���ة، وت��خ��ف��ي�����س �سن 
16 ع��ام��ا، واالإع�����دام  اإىل  امل�����س��وؤول��ي��ة اجل��ن��ائ��ي��ة 
باإجراءات موجزة، “ال�سرطي الذي ال يقتل لي�س 

�سرطيا«.

غري موؤّهل
   ع��ام 2016، جت���ّراأ ه��ذا ال��ذي ي�سكنه احلنني 
“لروح  الع�سكري، على اهداء �سوته  اىل املجل�س 
الزعيم  اأو�����س����رتا،  ك���ارل���و����س  ال��ع��ق��ي��د  وذاكرة” 
الت�سويت  خ���الل  ال��ق��م��ع��ي،  ل��ل��ج��ه��از  ال�����س��ي��ا���س��ي 
زمن  �سجنت  ال��ت��ي  ل���وال،  خليفة  رو�سيف  الإق��ال��ة 

الع�سكر وتعر�ست للتعذيب.
   لقد تغذى بول�سونارو على احتقار حزب العمال، 
بدورهم  تطالهم  اأن  قبل  ال��ذي غر�سه خ�سومه، 
نزيه  رج��ل  باأنه  التظاهر  يحب  ولئن  الف�سائح. 

ا ق�ساياه. ونظيف، فاإنه يجر اأي�سً
الفل�سفة  اأ���س��ت��اذ  ري��ب��رو،  جانني  ريناتو  يقول     
يف  ال�سابق  التعليم  ووزي���ر  ب��اول��و  �ساو  جامعة  يف 
�سكل من  “نحن يف  رو���س��ي��ف،  ديلما  رئ��ا���س��ة  ظ��ل 
اأطيح  اللعبة،  ق��واع��د  اح���رتام  يتم  ال  ال�����س��ذوذ.. 
بالرئي�سة يف انقالب برملاين، ةُتنتزع ال�سرعية عن 
حتى  باإمكاننا  يعد  ومل  الف�ساد،  ب�سبب  االأح���زاب 
انتهاكات  ب��ارت��ك��اب  املتهمة  بالعدالة”،  ال��وث��وق 

وجتاوزات. 
   وي�سيف: “هناك فقدان للثقة يف الدميقراطية 

مب���ا ي�����س��ج��ع ف��ك��رة ال���رج���ل امل��ع��ج��زة، ان مل يكن 
بالتاأكيد  ب��ول�����س��ون��ارو  ان  ال��ع�����س��ك��ري.  ال��ت��دخ��ل 
يخو�س انتخابات، لكنه يريد دولة اال�ستثناء، مبا 

اأن دولة القانون ُتوّلد الف�ساد والركود«. 
اأنطونيو  املتقاعد  العميد  املر�سح،  نائبه  وك��ان     
2015، عن  ع���ام  علنا  داف���ع  ه��ام��ل��ت��ون،  م����وراو 
ان  وما  ال�سيا�سية.  االأزم��ة  الإنهاء  اجلي�س  تدخل 
اأغ�سط�س، جت��راأ م��وراو على  اأوائ��ل  مت تعيينه يف 
تراخيها،  الهنود  عن  ورثت  “الرازيل  اإن  القول 

وعن االأفارقة، مكرها«.

   بالن�سبة للبع�س، جاير بول�سونارو غر م�ستعد 
متاًما، وال موؤهل لهذا املن�سب.. انه ال يعرف �سيئاً 
عن االقت�ساد، وال يخفي ذلك، ووعد بانه �سيمنح 
غيدا�س،  ب��اول��و  امل��ت��ط��رف  ال��ل��ي��رايل  م�ست�ساره، 
تفوي�سا مطلقا.  ولئن كان اال�ستبل�سمنت يف�سل 
ف���اإن رجال  األ��ك��م��ني،  اليميني ج��رال��دو  امل��ر���س��ح 
به  وال��ت��الع��ب  “لتوظيفه  ال��ي��ه،  ان�سموا  اع��م��ال 
ال�سيء  يقول رودا ريت�سي. ونف�س  اأجنع”،  ب�سكل 
بالن�سبة لل�سناعات الغذائية.. بول�سونارو مفتون 
ب��ح��م��ل ال�������س���الح ���س��د ت�����س��رف��ات ح���رك���ة م���ن ال 

ميلكون ار�سا �سد كبار مالك االأرا�سي، اأو بوعد 
ب��اأر���س االأج����داد للهنود احلمر،  ع��دم االع���رتاف 
ال�سركات متعددة اجلن�سيات.. يف  بها  التي حتلم 
املقابل، يناأى اجلي�س بنف�سه عنه ...    ان ما يطلق 
عليه من االن البول�سونارية، لي�ست ظاهرة عابرة، 
كتب، من جهته، برونو كارفاليو، اأ�ستاذ االأدب يف 
ّغر  بول�سونارو  حدث،  “مهما  هارفارد:  جامعة 
ملواقفه  ال�سرعية  مبنح  ال�سيا�سي  امل�سهد  فعال 

املتطرفة التي دفعت بالو�سط اإىل اليمني ».
عن ليبريا�سيون

- با�ستثناء الرئي�ش ال�سابق 
لول، امل�سجون حاليا، ل اأحد 

يثري مثل هذا احلما�ش

- ل يعرف �سيئًا عن القت�ساد 
ول يخفي ذلك و�سيمنح 
م�ست�ساره تفوي�سا كامال

- فقدان الثقة يف الدميقراطية 
ي�سجع فكرة الرجل املعجزة، اإن مل 

يكن التدخل الع�سكري

- غرّي امل�سهد ال�سيا�سي مبنح 
ال�سرعية ملواقفه املتطرفة 

التي دفعت بالو�سط اإىل اليمني

وحده ال�سجني لول قادر على مناف�سته
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ل���ف���ري���ق رينو  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ي�����رى 
�سريل  ال��ف��رن�����س��ي   1 ل��ل��ف��ورم��وال 
برنامج  ب��ني  التحالف  اأن  اأبيتبول 
للهند�سة  اإن��ف��ي��ن��ي��ت��ي  اأك����ادمي����ي����ة 
�سورة  ع���ل���ى  ي��ق��ت�����س��ر  ال  وف���ري���ق���ه 
واإنفينيتي،  ري���ن���و  ب���ني  ال�������س���راك���ة 
ي�سعى  اأ����س���ا����س���ي  ت����ع����اون  ف���ي���ه  ب����ل 
العامل. ح��ول  امل��واه��ب   ال�ستك�ساف 
اأطلقت برنامج  اإنفينيتي قد  وكانت 
اإنفينيتي  الأك����ادمي����ي����ة   2018
للهند�سة العاملية للعام اخلام�س على 
اأف�سل  اأم���ام  امل��ج��ال  لفتح  ال��ت��وايل، 
واملنطقة  ال��ع��امل  ح���ول  امل��ه��ن��د���س��ني 
موتور  اإنفينيتي  �سركة  م��ع  للعمل 
.1 للفورموال  �سبورت  رينو   وفريق 

ف��ر���س��ة ال��ع��م��ر ه����ذه ال���ه���دف منها 
القتحام  ال��ت��الم��ذة  نخبة  م�ساعدة 
�سيحتّكون  ح��ي��ث  ال��ه��ن��د���س��ة،  ع���امل 
امل���ه���ن���د����س���ني خ�������رة على  ب�����اأك�����رث 
.1 الفورموال  ويف  العاملي   ال�سعيد 

ميزة جديدة يف ن�سخة 2018 من 
ُتتيح  للهند�سة  اإنفينيتي  اأكادميية 
اإىل  للدخول  م�سبوقة  غر  فر�سة 
حلبات الفورموال 1 خالل اجلوائز 
نهائيات من   6 ُتقام  الكرى، حيث 
حظائر  يف  ل���الأك���ادمي���ي���ة   7 اأ����س���ل 
ال��ف��ورم��وال 1. ب���داأت يف ك��ن��دا ومن 
الريطانية  ���س��ي��ل��ف��ر���س��ت��ون  يف  ث���م 

�سنغافورة  وبعدها  اأوروب��ا(  )لنهائي 
واأوقيانو�سيا(،  اآ����س���ي���ا  )ل���ن���ه���ائ���ي 
واملك�سيك،  امل���ت���ح���دة  وال������والي������ات 
اجلولة  يف  اخل���ت���ام  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
اأبوظبي  2018 يف  ملو�سم  االأخ��رة 
االأو�سط. ال�����س��رق  منطقة   لنهائي 
وب����ذل����ك، ���س��ي��دخ��ل امل���ت���اأه���ل���ون اإىل 
مناطق   10 يف  االأكادميية  نهائيات 
فريق  اإىل حظائر  العامل  ح��ول  من 
اأي����ام اخلمي�س   1 ل��ل��ف��ورم��وال  ري��ن��و 
الكرى،  اجل���وائ���ز  ان���ط���الق  ُق��ب��ي��ل 

ح����ي����ث ����س���ي���خ�������س���ع���ون ل���ت���ح���دي���ات 
واختبارات عديدة حتت اأعني رئي�س 
التقني يف رينو �سبورت بوب  الق�سم 
ب��ي��ل و���س��ائ��ق��ي ال��ف��ري��ق وع�����دد من 
.1 للفورموال  ري��ن��و  ف��ري��ق   اأع�����س��اء 
اأن نتذكر  اأواًل يجب  اأبيتبول:  وقال 
جتارية  ع��الم��ة  ه���ي  اإن��ف��ي��ن��ي��ت��ي  اأن 
مميزة من حتالف عاملي و�ستكون لها 
منتجات ريا�سية عديدة يف ال�سنوات 
اإنفينيتي  اأن  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل��ة.  القليلة 
يف  االأول  ال����ي����وم  م����ن  ا����س���ت���ث���م���رت 

الهجينة. ال���ط���اق���ة   ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واأ�ساف: هناك تنا�سق ا�ستثنائي بني 
بالتعاون  واإنفينيتي   1 ال��ف��ورم��وال 
ثم  تركيبة متكاملة.  اإنها  رينو،  مع 
لدينا بع�س الن�ساطات من اإنفينيتي 
الفورموال  يف  تطورها  نتابع  ونحن 
الهند�سة  اأك����ادمي����ي����ة  وه����ن����اك   ،1
ال����ت����ي ان���ط���ل���ق���ت م���ن���ذ 5 اأع���������وام، 
ُب���ل ري�سينغ،  ب��داي��ة م��ع ف��ري��ق ري���د 
ان�سممنا  ع��ن��دم��ا  اإل��ي��ن��ا  وان��ت��ق��ل��ت 
.2016 يف   1 ال����ف����ورم����وال   اإىل 

الرنامج  ه���ذا  يف  “اأرى  واأك���م���ل: 
مزايا كثرة، وال يقت�سر على �سورة 
بل  اإنفينيتي،  وب��ني  بيننا  ال�سراكة 
فيه تعاون اأ�سا�سي ي�سعى ال�ستك�ساف 
املواهب من حول العامل. اإنه برنامج 
اأن  ج���داً  ال��ه��ام  وم��ن  مثر وم�سجه 
ي��ك��ون ل��دي��ن��ا م��زي��ج م���ن ك���ل ذلك، 
ال�ستك�ساف نخبة املواهب يف جامعات 
الفورموال  ن��ح��و  وج��ذب��ه��ا  ال���ع���امل 
اإنفينيتي  م���ن  ج�����زءاً  ل��ي��ك��ون��وا   1
وف��ري��ق ري��ن��و ل��ل��ف��ورم��وال 1، ورمبا 

االإمكانيات لالن�سمام  تكون لديهم 
اأرى  االأ���س��ب��اب  ل��ه��ذه  ف��ري��ق��ن��ا.  اإىل 
اإنفينيتي  اأك���ادمي���ي���ة  ب���رن���ام���ج  اأن 
باهر”. م�����س��ت��ق��ب��ل  ول����دي����ه   رائ�������ع 

اإنفينيتي  اأكادميية  برنامج  �سعبية 
ل��ل��ه��ن��د���س��ة ت��������زداد ع�����ام ب���ع���د اآخ����ر 
و�سهدت ن�سخة 2017 تقدمي اأكرث 
بلد   41 م��ن  ط��ل��ب   12000 م��ن 
اأ�سعاف  ثالثة  بازدياد  اأي  خمتلف، 
من الن�سخة ال�سابقة، للتناف�س على 
وبالتايل  ع��امل��ي��اً،  م��ت��اح��ة  اأم��اك��ن   7

واأقوى. اأعلى  امل�ساركة   بات م�ستوى 
 ملحة عن اأكادميية اإنفينيتي للهند�سة

اإنفينيتي  اأك������ادمي������ي������ة  ُت�����ن�����ّظ�����م 
ل��ل��ه��ن��د���س��ة ����س���ن���وي���اً ل��ل��ب��ح��ث عن 
اليافعني  امل���ه���ن���د����س���ني  اأف���������س����ل 
جمال  �سمن  للعمل  ال��ع��امل  ح���ول 
.1 وال��ف��ورم��وال  ال�سيارات   �سناعة 
اإىل عامها  االأكادميية  االآن، و�سلت 
وتوؤمن  ال����ت����وايل،  ع��ل��ى  اخل���ام�������س 
بثمن  ُت��ق��در  ال  فر�سة  االأك��ادمي��ي��ة 
ل�������س���ب���ع���ة ت�����الم�����ذة مم����ّي����زي����ن من 

ح��ول ال��ع��امل ل��الرت��ق��اء مب�سرتهم 
خم�سرمني،  م��ه��ن��د���س��ني  ي���د  ع��ل��ى 
التقنية  ال�����س��راك��ة  يف  دوٍر  ول��ل��ع��ِب 
ب�������ني اإن����ف����ي����ن����ي����ت����ي واأك������ادمي������ي������ة 
 ري����ن����و �����س����ب����ورت ل����ل����ف����ورم����وال 1.

الت�سفيات  ُت��ق��ام   ،2018 لن�سخة 
)ال�سرق  العامل  ح��ول  7 مناطق  يف 
واأوقيانو�سيا،  اآ����س���ي���ا  االأو������س�����ط، 
ورو�سيا،  اأوروب��������ا  ال�������س���ني،  ك���ن���دا، 
املتحدة(،  وال�����والي�����ات  امل��ك�����س��ي��ك، 
واحد  مبقعد  منطقة  ك��ل  وحت��ظ��ى 
م����ن امل����ق����اع����د ال�������س���ب���ع���ة املُ����ت����اح����ة.

 

متقدمني   10 اأف�سل  اختيار  ويتم 
ب��ط��ل��ب��ات م���ن ك���ل م��ن��ط��ق��ة، ليكون 
تلميذ   70 امل�����ج�����م�����وع  ب����ذل����ك����م 
نهائيات  و���س��ي��خ��و���س��ون  ه��ن��د���س��ة، 
ملحاولة  م��ن��ط��ق��ة،  ك���ل  يف  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال����ن����ه����ائ����ي. يف  م������رك������ز   ������س�����م�����ان 

الفريدة  االأك��ادمي��ي��ة  وت��وؤم��ن ه��ذه 
الفائزين  م��ن  ف��رد  لكل  نوعها  م��ن 
ال�سرة  يف  ال��ع��م��ر  ف��ر���س��ة  ال�سبعة 
املهنية من خالل تغطية م�ساريف 
�سركة  اإىل  والدخول  كاملة،  ال�سفر 
واأجٍر  ال�سيارات،  ل�سناعة  اإنفينيتي 
فر�سة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ث��اب��ت  ���س��ه��رٍي 
املهند�سني  نخبة  جانب  اإىل  العمل 
�سباقات و�سناعة  ِقمة  العامل يف  يف 

ال�سيارات.

يخو�س فريق تن�س الطاولة يف نادي الذيد الثقايف الريا�سي 
لفئتي  التدريبي  املع�سكر  يف  اإقامته  خ��الل  مكثفة  تدريبات 
ب��ال��ذي��د. وي��خ�����س��ع الالعبون  االأ���س��ب��ال وال��ن��ا���س��ئ��ني وال���ق���ام 
يت�سمن  تدريبات �سباحية وم�سائية، كما  اإىل  املع�سكر  خالل 
الرنامج رحالت ترفيهية لالعبني، وذلك ا�ستعداداً خلو�س 
املناف�سات املحلية مع بداية املو�سم الريا�سي وي�ستمر املع�سكر 
�سبعة ويهدف اإىل االرتقاء باأداء الالعبني وتاأهيلهم للمو�سم 

اجلديد. واأ�ساد را�سد بن خمي�س الطنيجي ع�سو جمل�س اإدارة 
للمع�سكر  زيارته  الفردية خالل  االألعاب  م�سرف  الذيد  نادي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  هويدن  بن  �سامل  بتوجيهات  التدريبي، 
مبختلف  ب��ال��الع��ب��ني  االإدارة  جمل�س  واه��ت��م��ام  ال��ذي��د  ن���ادي 
النق�سبندي  ن���دمي  ال��ف��ري��ق  م���درب  وت��ق��دم  ال��ع��م��ري��ة  فئاتهم 
بال�سكر اإىل جمل�س االإدارة على دعمهم لالرتقاء بفريق تن�س 
يبذلون  املع�سكر  خ��الل  وم��ن  الالعبني  اأن  م��وؤك��دا  ال��ط��اول��ة 

جهودهم للتح�سر الكبر واملناف�سة بقوة يف اجلوالت املقبلة. 
فيما اأ�سار خليفة اجلاري اأمني ال�سر العام لنادي الذيد الثقايف 
الريا�سي اأن جمل�س اإدارة النادي يويل اهتمام كبرا بالعبي 
تن�س الطاولة من خالل توفر طاقم فني واإداري ف�سال عن 
اإقامة املع�سكرات ال�سنوية يف اإطار ما يحققه الفريق من نتائج 
متقدمه ولفت اجلاري اإىل اأن النادي يعول على الفريق ب�سكل 

كبر لرفع ا�سم النادي خالل م�ساركته يف الدوري املحلي.

تــوا�ســل مع�سكــر فـريــق تنــ�ش الطــاولـة بنـــادي 
الــــذيـــد للتح�سيـــر  للمو�ســــم

برنامج اأكادميية اإنفينيتي تعاون اأ�سا�سي ي�سعى ل�ستك�ساف املواهب حول العامل

بوك�سينج  والكيك  تاي  للمواي  االإم��ارات  قام احتاد 
بتفعيل  ال��رب��اط  املغربية  بالعا�سمة  االأول  اأم�����س 
املغربية  امللكية  واجل��ام��ع��ة  بينه  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 
لريا�سات الفنون القتالية والكيك بوك�سينج ، وذلك 
بح�سور طارق بن هزمي املهري ع�سو جمل�س اإدارة 
رئي�س  ال��ه��اليل  وح�سن  التنفيذي  امل��دي��ر  االحت���اد 
بح�سور،عدد  املغربية  باجلامعة  االح���رتاف  جلنة 
املهري  ن��ق��ل  وق���د  ال��ط��رف��ني،  م��ن  امل�سئولني  م��ن 

�سعيد  اهلل  عبد  وتقدير  حتيات  االجتماع  بداية  يف 
اجلامعة  واأع�ساء  لرئي�س  االحت��اد  رئي�س  النيادي 
والكيك  القتالية  الفنون  لريا�سات  املغربية  امللكية 
�سهدته  ال���ذي  املثمر  بالتعاون  م�سيدا  بوك�سينج، 
االحتاد  عمر  من  املا�سية  الفرتة  خ��الل  االتفاقية 
م�سلحة  ف��ي��ه  مل��ا  تفعيلها  ي��ت��ج��دد  ،وال���ت���ي  ال��ول��ي��د 
ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  يف  القتالية  ال��ف��ن��ون  ري��ا���س��ة 
كاأول �سراكة خارجية عربية والتي اأفزت الكثر من 

الفنية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  االإيجابية  النجاحات 
والتنظيمية.

وج���دد ال��ه��اليل ال��رتح��ي��ب ب��وف��د احت���اد االإم����ارات 
ال��ث��اق��ب��ة الحتاد  ب��ال��روؤي��ة  ال��ث��اين م�سيدا  ب��ل��ده  يف 
االإم��ارات الذي اأ�سهر حديثا ،اإال اأنه جنح يف جتاوز 
وفقا  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  االحت����ادات  م��ن  الكثر 
خل��ط��ط االحت����اد ال�����س��اب ال����ذي ح���دد اأه���داف���ه من 
اأول اج��ت��م��اع ل��ه م��ن��ذ اإ���س��ه��اره وال����ذي مي��ث��ل دعما 

لريا�سة دولة االإم��ارات ال�سقيقة ،مما انعك�س على 
املا�سية  الفرتة  خالل  والتنظيمية  الفنية  نتائجه 
بني  التعاون  ا�ستمرار  ،موؤكدا  االأ�سعدة  كافه  على 
اجلامعة املغربية واحتاد االإمارات دون قيد اأو �سرط 
امل�ستويات  لبلوغ  اللعبة  م�سرة  دفع  يف  للم�ساهمة 
العاملية التي ت�سهم يف اإعالء الريا�سة االإماراتية يف 
العربية  الريا�سة  ل�سالح  ت�سب  والتي  املجال  هذا 
تفعيلها  مت  التي  االتفاقية  وا�ستملت  ع��ام.  ب�سكل 

على 5 بنود رئي�سية والتي تبداأ بتنظيم اأول بطولة 
دولية اأفرو اأ�سيوية للمواي تاي مب�ساركة اأبطال من 
قارتي اآ�سيا واأفريقيا مما ي�سهم يف توطيد عالقات 
امل�ساركني  والالعبني  االحت��ادات  تلك  بني  التعاون 
اأول  تنظيم  على  والعمل   .. املقرتحة  البطولة  يف 
املغربية  االإم��ارات��ي��ة  ال�����س��داق��ة  ك��اأ���س  على  بطولة 
مع�سكرات  تنظيم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل   .. ت���اي  ل��ل��م��واي 
املنتخبني  بني  م�سرتكة  حت�سرية  ودي��ة  ول��ق��اءات 

القادمة  ل��ال���س��ت��ح��ق��اق��ات  ا����س���ت���ع���دادا  ال�����س��ق��ي��ق��ني 
..واالتفاق على تنظيم دورة تاأهيل م�سرتكة للحكام 
يف جمال ريا�سة املواي تاي ، بجانب تنظيم دورات 
وور�س خا�سة بالتنظيم االإداري مت�سيا مع التطور 
يف جمال الت�سويق الريا�سي ب�سفة خا�سة ،والذي 
اأ�سبح اأحد اأبرز عنا�سر التطوير وا�ستمرار الن�ساط 
الدروع  تبادل  اللقاء مت  ، ويف ختام حفل  الريا�سي 

والهدايا التذكارية بني الوفدين ال�سقيقني.

يفتتح الهالل بطل الدوري واالحتاد 
لكرة  اجلديد  املو�سم  الكاأ�س،  بطل 
من  ال�سبت  اليوم  ال�سعودية  القدم 
ال�سوبر،  ال��ك��اأ���س  م���ب���اراة  يف  ل��ن��دن، 
امل�سابقة  وعني كل منهما على لقب 

احلديثة العهد مب�سماها احلايل.
امل�ساركة  امل��ب��اراة  ت��ك��ون  اأن  وي��ت��وق��ع 
االأوىل لالإماراتي عمر عبد الرحمن 
م��ع ن��ادي��ه اجل��دي��د ال���ه���الل، بينما 
االأرجنتيني  االحت��اد  م��درب  �سيكون 
رام����ون دي���از يف م��واج��ه��ة م��ع ناديه 

ال�سابق.
وت��ق��ام امل���ب���اراة اخل��ام�����س��ة م��ن هذه 
امل�����س��اب��ق��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب ل��وف��ت�����س رود 
اخلا�س بنادي كوينز بارك رينجرز 
يف العا�سمة االإنكليزية، والذي يت�سع 
لنحو 18 األف متفرج، وذلك للمرة 

الثانية يف اآخر ثالثة موا�سم.
للمرة  امل����ب����اراة  ل��ن��دن  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
الثالثة، بعدما اأقيمت ن�سخة املو�سم 

املا�سي على ملعب نادي فولهام.
ويخو�س الهالل املباراة التي جتمع 
والكاأ�س،  ال��دوري  بطلي  بني  �سنويا 
يف  ف��از  وه��و  ت��وال��ي��ا.  الثالثة  للمرة 
املرة االأوىل على الن�سر على الن�سر 
اأمام  الثانية  يف  وخ�سر  )-1�سفر( 
االأه���ل���ي ب���رك���الت ال��رتج��ي��ح 4-3 
االأ�سلي(،  ال��وق��ت  يف   1-1 )ت��ع��ادال 
اعتالء  اىل  االحت�����اد  ي��ت��ط��ل��ع  ف��ي��م��ا 
ا���س��م��ه يف  ال��ت��ت��وي��ج وت��دوي��ن  من�سة 
وال�سباب  الفتح  الفائزين مع  �سجل 
ث��اين م�ساركة  والهالل واالأه��ل��ي يف 
الن�سخة االوىل  له بعد ان اخفق يف 

قبل اأربع �سنوات اأمام الفتح.

االنتقاالت  �سوق  يف  الهالل  ون�سط 
حت�������س���را ل��ل��م��و���س��م، ف��ت��ع��اق��د مع 
املدرب الرتغايل جورجي جيزو�س، 
وع������زز ���س��ف��وف��ه ب���ث���الث���ة اأج����ان����ب: 
بوتيا،  األ���رت���و  االأ����س���ب���اين  امل���داف���ع 
كارييو،  اأن��دري��ه  ال��ب��رويف  واملهاجم 
و�سانع االألعاب والهداف االإماراتي 
اأف�سل  “عموري”،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 

العب يف اآ�سيا لعام 2016.
للمو�سم  جيدا  “الزعيم”  وا�ستعد 
يف  خارجيا  مع�سكرا  ف��اأق��ام  اجلديد 
النم�سا خا�س خالله مباريات ودية، 
ليتجاوز  الريا�س  اإىل  يعود  اأن  قبل 
ال�سباب الُعماين يف ذهاب الدور 32 

من البطولة العربية لالأندية.
للثالثي  ال���ف���ري���ق  اف���ت���ق���اد  ورغ������م 
اال���س��ا���س��ي ن���واف ال��ع��اب��د وع��ب��د اهلل 

بداعي  ال����ف����رج  و����س���ل���م���ان  ع��ط��ي��ف 
االإ���س��اب��ة، وع���دم اك��ت��م��ال الالعبني 
االأجانب يف �سفوفه، يطمح الهالل 
وب�����دء مو�سمه  ث����ان  ب��ل��ق��ب  ل��ل��ظ��ف��ر 
ميلك  ان��ه  �سيما  ال  مثالية  ب�سورة 
م���ن احلار�س  ب�����دءا  ب������ارزة  اأ����س���م���اء 
ال���ع���م���اين ع���ل���ي احل���ب�������س���ي م������رورا 
بالعبي الو�سط الرازيلي كارلو�س 
ال�سوري  باملهاجم  وانتهاء  اإدواردو 

عمر خربني.
واأ�سار خريبني، اأف�سل العب يف اآ�سيا 
الفريق  “�سعي  اىل   ،2017 ل��ع��ام 
التي  االأه��داف  لتحقيق  املو�سم  هذا 
وم����ن �سمنها  اأج���ل���ه���ا  م���ن  ا���س��ت��ع��د 
“�سنبذل  موؤكدا  ال�سوبر”،  الكاأ�س 
اأج����ل الفوز  ك���ل م���ا يف و���س��ع��ن��ا م���ن 

باللقب واإ�سعاد جماهرنا«.

املو�سم  ���س��ي��ب��داأ االحت����اد  امل��ق��اب��ل،  يف 
ب���ث���وب ج���دي���د، ف��ب��ع��د ال��ت��ع��اق��د مع 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي رام������ون دي�����از م���درب 
�سبعة  ا�ستقطب  ال�����س��اب��ق،  ال��ه��الل 
الع���ب���ني اأج���ان���ب دف���ع���ة واح�����دة هم 
االأ���س��رتايل ماثيو جورمان  امل��داف��ع 
واملهاجم ال�سربي األك�سندر بيزيت�س 
والرباعي  االأحمدي  واملغربي كرمي 
ال��رازي��ل��ي ج��ون��ا���س دي ���س��وزا )لن 
االإيقاف(  ب�سبب  امل��ب��اراة  يف  ي�سارك 
املعروف  اأول��ي��ف��را  دي  واأن��در���س��ون 
كارليتو  وت��ي��اغ��و  “فالديفيا”  ب���� 

ورومارينيو دا �سيلفا.
وتعاقد اأي�سا مع خم�سة حمليني هم 
ح�سن معاذ ومن�سور احلربي وجابر 
وعبداهلل  ال���زق���ع���ان  وع���ل���ي  ع��ي�����س��ى 

ال�سمري.

واأقام “العميد” مع�سكرا خارجيا يف 
النم�سا اأي�سا خا�س خالله مباريات 
ودية، قبل التحول اإىل لندن الإقامة 
مباراة  خ��الل��ه  ل��ع��ب  اآخ����ر  مع�سكر 
ريدينغ  ن������ادي  م����ع  واح�������دة  ودي������ة 

الفريق  ب��ف��وز  ان��ت��ه��ت  االإن���ك���ل���ي���زي، 
ال�سعودي -3�سفر.

االحت����اد  يف  “اجلميع  دي�����از  وق�����ال 
ميلك االإ�سرار والعزمية لالنطالق 
يف املو�سم بقوة منذ البداية وحتقيق 

االإدارة  عنها  تبحث  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 
الفريق  بنجوم  ثقتي  واجل��م��اه��ر. 
ما  تنفيذ  على  ق���ادرون  فهم  كبرة 
ه��و م��ط��ل��وب منهم واحل���ف���اظ على 

تركيزهم طيلة املباراة«.

تفعيــل التعــاون  بيــن احتـــاد املــواي تـــاي واجلـامعـة املغربيــة

الهالل والحتاد يفتتحان املو�سم يف الكاأ�ش ال�سوبر 

ال�سجن مع وقف التنفيذ ل�سقيق مي�سي 
حكم على ماتيا�س مي�سي، ال�سقيق االأكر لنجم كرة القدم االأرجنتيني ليونيل مي�سي، بال�سجن لعامني 

ون�سف العام مع وقف التنفيذ، ب�سبب حمله ال�سالح بطريقة غر قانونية.
اإذا كان حمل  “مل ن�ستطع حتديد ما  األتاري يف موؤمتر �سحايف  العام االأرجنتيني لوكا�س  املدعي  واأف��اد 
ال�سالح لغايات غر م�سروعة. مت احلكم عليه بعقوبة ال�سجن لعامني ون�سف العام مع وقف التنفيذ، 

وتعهد بعدم القيام باأي خمالفة خالل اأربعة اعوام«.
ومت توقيف ماتيا�س يف 30 ت�سرين الثاين نوفمر 2017 بعد انقاذه من مركب كان يواجه الغرق يف 

النهر، وكان بحوزته م�سد�س مل ي�ستطع تبيان اأ�سباب حمله.
وانعقدت اجلل�سة اخلمي�س يف حمكمة روزاريو، م�سقط راأ�س مي�سي، على بعد نحو 300 كلم اإىل ال�سمال 
من بوينو�س اأير�س. وبات يتعني على �سقيق ليونيل اأن يبلغ الق�ساء يف حال تغير مكان �سكنه، واالمتناع 

عن تعاطي املخدرات واالإفراط يف �سرب امل�سروبات الكحولية، كما �سيخ�سع لرقابة ق�سائية منتظمة.
ويف اأيلول �سبتمر 2015، متت م�سادرة م�سد�س اآخر من ماتيا�س مي�سي بعد توقيفه وهو يقود �سيارته. 

ومت احلكم عليه حينذاك بالقيام باأعمال ذات نفع عام.
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الفجر الريا�ضي

الرتغايل  ال��ن��ج��م  ي���ب���داأ  وان���ت���ظ���ار،  ت���رق���ب  ب��ع��د 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو م��غ��ام��رت��ه اجل���دي���دة اليوم 
ال�سبت عندما ي�ستهل يوفنتو�س م�سعاه نحو لقب 
ال��دوري االإيطايل لكرة القدم من  ثامن تواليا يف 
�سائدة  �ستكون  احل��زن  اأج��واء  اأن  اإال  كييفو،  ملعب 

على خلفية كارثة انهيار اجل�سر يف جنوى.
ال�سيف  ه���ذا  ع��ن��اوي��ن  ع��ام��ا  ال�33  اإب����ن  وت�����س��در 
الذي توج  االإ�سباين  ق��راره تركه ريال مدريد  بعد 
الثالثة  املوا�سم  اأوروب��ا يف  اأبطال  معه بلقب دوري 
 100 مقابل  يوفنتو�س  اىل  واالن��ت��ق��ال  االأخ����رة، 

مليون يورو.
اآ” متني  “�سري  ف���رق  و���س��ائ��ر  ي��وف��ن��ت��و���س  وك���ان 
النف�س باأن تكون بداية املو�سم احتفالية، لكن كارثة 
انهيار جزء من ج�سر موراندي الثالثاء يف جنوى 
ما اأدى اىل �سقوط ما ال يقل عن 38 قتياًل، األقى 

بظالله على افتتاح البطولة.
املباراتني  اإرج��اء  ال��دوري اخلمي�س  رابطة  وق��ررت 
لفريقي مدينة جنوى، متجاوبة  االأحد  املقررتني 
م��ع طلب ت��ق��دم ب��ه ال��ن��ادي��ان، و���س��ط دع���وات اأي�سا 
املفرت�س  من  وكان  ككل.  املرحلة  مباريات  باإرجاء 
ي��ح��ل ج��ن��وى االأح����د �سيفا ع��ل��ى م��ي��الن، فيما  اأن 

يلعب �سمبدوريا على اأر�سه �سد فيورنتينا.
الوطني يف يوم اجلنازات  ايطاليا احلداد  و�ستعلن 
الر�سمية لل�سحايا. وبح�سب و�سائل اإعالم عديدة، 

من املفرت�س اأن جُترى اجلنازات �سباح ال�سبت.
وك�����س��ف��ت راب���ط���ة ال������دوري اأن����ه ���س��ت��ك��ون هناك 

املرحلة  م��ب��اري��ات  ك��ل  قبل  �سمت  دقيقة 
احلايل،  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  االأوىل 
بينها مباراتا يوفنتو�س وو�سيفه نابويل 
ملعبي  يف  ت��وال��ي��ا  والت�����س��ي��و  كييفو  ���س��د 

االأخرين.
تكرميا  ���س��وداء  ���س��ارات  الالعبني  جميع  و�سي�سع 
لل�سحايا يف املرحلة االفتتاحية التي طالب رئي�س 
باأكملها،  ب��اإرج��ائ��ه��ا  ف��ري��رو  ما�سيمو  �سمبدوريا 
يوم  يف  ب��االح��ت��ف��ال  التفكر  اأ�ستطيع  “ال  م���رزا 
مم��اث��ل، م��ا زال����ت اجل��ث��ث ه��ن��اك حت��ت االأنقا�س، 
اىل  فريقي  العبي  اإر���س��ال  يف  التفكر  اأ�ستطيع  ال 

امللعب«.
ورغ����م اأج������واء احل�����زن، ���س��ت��ك��ون االأن���ظ���ار موجهة 
مع  ل��رون��ال��دو  االأوىل  امل��ب��اراة  اىل  احل���ال  بطبيعة 
تقليده  عن  خ��رج  العجوز” ال��ذي  “ال�سيدة  فريق 
منه  ال�سيف يف حماولة  هذا  اأم��واال طائلة  واأنفق 
للفوز بدوري اأبطال اأوروبا بعدما هيمن متاما على 

املناف�سات املحلية.
ما�سيميليانو  امل�������درب  ف���ري���ق  وع������زز 

األيغري �سفوفه ب�سمه اأي�سا الظهر 
الرتغايل جواو كان�سيلو )فالن�سيا 
برين  ماتيا  واحلار�س  االإ�سباين( 
)ج��ن��وى( والع���ب ال��و���س��ط االأملاين 
اإمي���������ري ج������ان )الع��������ب ح�����ر بعد 

ان��ت��ه��اء ع��ق��ده م��ع ليفربول 
كما  االإن���ك���ل���ي���زي(، 

عاد اليه قلب 
عه  فا د

اىل  بعد عام فقط على رحيله  بونوت�سي  ليوناردو 
ميالن الذي ح�سل بدوره من غرميه على املهاجم 
الدفاع  اإعارة وقلب  االأرجنتيني غونزالو هيغواين 

ماتيا كالدارا.
و�سيبداأ رونالدو م�سواره االإيطايل اأ�سا�سيا يف مباراة 
ال�سبت بح�سب ما اأكد األيغري، كا�سفا بع�س اأ�سماء 
الالعبون  “غدا،  بالقول  االأوىل  امل��ب��اراة  ت�سكيلة 
البولندي  احل���ار����س  رون����ال����دو،  ه���م  االأ���س��ا���س��ي��ون 
البو�سني  فوي�سييت�س ت�سي�سني، جورجيو كييليني، 
مراليم بيانيت�س، الرتغايل كان�سيلو والرازيلي 

األيك�س �ساندرو«.
ال�سهر  بداية  منذ  يوفنتو�س  مع  رون��ال��دو  ومت��رن 
احل���ايل وخ��ا���س ه���ذا االأ���س��ب��وع م��ب��ارات��ني وديتني 
االأمركية  ج��ول��ت��ه  م��ع��ه يف  ي��ك��ن  ل��ك��ن��ه مل  م��ع��ه، 

اال�ستعدادية.
ي�سعر  “كري�ستيانو  اأن  األ��ي��غ��ري  وك�����س��ف 
ب��ال��ف�����س��ول ب�������س���اأن ب��ط��ول��ت��ه اجل����دي����دة، 
فتى  اإنه  لعبهم.  خ�سومه اجلدد وطريقة 

ب�سيط ويتاأقلم ب�سكل جيد جدا«.
جانلويجي  امل��خ�����س��رم  احل���ار����س  و���س��ي��ك��ون 
بوفون الغائب االأبرز عن يوفنتو�س 
وال�������دوري االإي����ط����ايل بعد 
الدوري  اىل  انتقاله 
ن�سي  لفر ا

خ�سر  كما  جرمان،  �سان  باري�س  األ��وان  عن  للدفاع 
الو�سط كالوديو  رم���وزه الع��ب  اأب���رز  اأح��د  الفريق 
“وديا” وودع  الذي ف�سخ اجلمعة عقده  ماركيزيو 
ابن ال�32 عاما النادي الذي دافع عن األوانه منذ 

اأن كان يف ال�سابعة من عمره.
ومن املوؤكد اأن قدوم رونالدو اىل الدوري االإيطايل 
�سيعيد اليه رونقه واالهتمام االعالمي به، وهو ما 
تطرق اليه احلار�س االأ�سطوري دينو زوف بالقول 
�سي�ستفيد.  اجلميع  البطولة.  م�ستوى  “�سرفع 
�ساخ�سة  االأن��ظ��ار  جميع  �ستكون  رون��ال��دو،  بوجود 
نحونا وباإمكان الدوري االإيطايل ا�ستعادة مكانته«. 
)رونالدو(  “�سراءه  اأن   1982 العامل  بطل  وراأى 
�سيوؤدي اىل قدوم اأ�سماء كبرة اأخرى اىل الدوري 

االإيطايل«.
اأم��ا العب و�سط يوفنتو�س ال��دويل االأمل��اين �سامي 
خ�سرة، فاأ�سار اىل اأنه يتطلع بفارغ ال�سر للعب 
اىل جانب رونالدو جمددا بعدما كان زميله يف ريال 
مدريد، ون�سيان ما اختره هذا ال�سيف من خيبة 
يف مونديال رو�سيا حني تنازل املنتخب االأملاين عن 

لقبه بخروجه من الدور االأول.
“اأتطلع  ان�ستاغرام  على  ح�سابه  يف  خ�سرة  وق��ال 
من  و�سيكون  اجل��دي��د،  املو�سم  لبدء  ال�سر  بفارغ 
اأي�سا األعب جمددا اىل جانب رونالدو بعد  الرائع 

الوقت الذي اأم�سيناه معا يف ريال مدريد«.
ل���ع���دد النقاط  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م  وب��ع��دم��ا ح��ط��م 
يبدو  نقطة،  بالن�سبة لو�سيف الدوري بجمعه 91 
فقط  ولي�س  بو�سافته  املو�سم  ه��ذا  مهددا  نابويل 
بت�ساوؤل حظوظه باملناف�سة على لقبه االأول منذ 
1990، وذلك يف ظل املناف�سة املتوقعة من روما 

واإنرت ميالن وروما والت�سيو.

اجلديدين  مدربيهما  مع  واأر�سنال  ت�سل�سي  حقق 
لكرة  االإن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري  يف  متفاوتتني  ب��داي��ت��ني 
الثانية  املرحلة  يف  ال�سبت  لقاءهما  اأن  بيد  القدم، 
ي�����س��ك��ل اختبارا  ب���ري���دج  ���س��ت��ام��ف��ورد  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
فريقي  ف�����س��ل  اأدى  ل��ن��دن.  ق��ط��ب��ي  مل��وق��ع  حقيقيا 
اإىل  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  اإىل  ب��ال��ت��اأه��ل  العا�سمة 
تغيرات جذرية. ويف وقت كان ت�سل�سي معتادا على 
تبديالت مدربيه يف عهد امللياردير الرو�سي رومان 
رحيل  م��ع  يتاأقلم  اأر���س��ن��ال  ي��زال  ال  اأبراموفيت�س، 
22 عاما على  اأر�سني فينغر بعد  ملهمه الفرن�سي 
اإىل  املوؤ�سرات االأوىل  الفنية. واأظهرت  اإدارته  راأ�س 
اأوناي اميري يحتاج اىل  اأن بديل فينغر االإ�سباين 
وقت طويل لوقف تراجع “املدفعجية” يف ال�سنوات 

ي��ك��ن حمظوظا  اأن االإ���س��ب��اين مل  ب��ي��د  االأخ�����رة. 
مبواجهة مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب، فخ�سر 

بثنائية �سريحة على اأر�سه االأ�سبوع املا�سي. 
اإميري  ق��رار  اأر���س��ن��ال  ترقب ع�ساق  وب��رغ��م 

باالإبقاء على حار�سه الت�سيكي برت ت�سيك 
)36 عاما( الذي ارتكب بع�س االأخطاء 

ا�ستبداله  اأو  �سيتي،  ���س��د  الفا�سحة 
ب���االأمل���اين ب��رن��د ل��ي��ن��و ال���ق���ادم من 

مدرب  ق��ال  ليفركوزن،  باير 
ب����اري���������س �����س����ان ج���رم���ان 

ال�سابق  ال���ف���رن�������س���ي 
تغر  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  “ال 
خ�سرت  اإذا  عقليتك 
اأريد  االأوىل.  امل��ب��اراة 
مان�س�سرت  �سد  ثباتا 

الفريق  احتفظ  �سيتي 
ب��اأف��ك��اره وروح���ه طوال 

دقيقة حتى عندما   90
ك���ن���ا ن���خ�������س���ر...«. ب�����دوره 

ماوريت�سيو  االإي���ط���ايل  اأك����د 
�����س����اري م������درب ت�����س��ل�����س��ي اأن����ه 

على  �����س����ه����ري����ن  اىل  ي����ح����ت����اج 
هجومية  فل�سفة  لتطبيق  االأق��ل 

ج��ع��ل��ت م���ن���ه م����درب����ا م���ط���ل���وب���ا يف 
مو�سم  بداية  وبرغم  نابويل.  ن��ادي 
املتاأخر  الرحيل  بها  ت�سبب  متعرثة 
اأنطونيو كونتي  االإيطايل  للمدرب 
كورتوا  تيبو  البلجيكي  واحل��ار���س 
اإىل ريال مدريد االإ�سباين ف�سال 

عن تكهنات حول رحيل عدد اآخر 
من النجوم، ا�ستهل “البلوز” 

م��و���س��م��ه ب��ف��وز ���س��ري��ح عل 
-3�سفر.  ه��ادر���س��ف��ي��ل��د 

عالمات  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
وا�����س����ح����ة ل���ت���اأث���ر 

������س�����اري، وذل����ك 
�سيطرة  ب��ع��د 
االإي���������ط���������ايل 
جينيو  ر جو

مع  ال���������ق���������ادم 
م�����������درب�����������ه م����ن 

الفريق اجلنوبي على خط الو�سط. ويعول ت�سل�سي 
اإدين  البلجيكي  االأول  لنجمه  كاملة  ع���ودة  على 
هازار هذا االأ�سبوع، بعد م�ساركته 15 دقيقة فقط 
امل�سوار  تلت  ال��ت��ي  اإج��ازت��ه  بعد  هادر�سفيلد،  �سد 
الناجح ملنتخب بالده يف املونديال االأخر حيث حل 
ثالثا.فاز كونتي مرتني يف 8 مباريات �سد اأر�سنال 
خالل مو�سمني له مع ت�سل�سي، وانقالب يف املوازين 
به  ي�سر  �سحيح  اجت��اه  اإىل  �سيوؤ�سر  االأ�سبوع  هذا 
اأي العب يف فرتة  بالتعاقد مع  ف�سله  �ساري.وبعد 
املخيبة  االأن���ب���اء  ا���س��ت��م��رت  ال�سيفية،  االن��ت��ق��االت 
بالتتايل على توتنهام، بعد ارجاء انتقاله اإىل ملعبه 
تقنية  م�سكالت  ب�سبب  جاهزيته  ل��ع��دم  اجل��دي��د، 
العبي  اأن  ذلك  و�سيعني  ال�سالمة.  باأنظمة  تتعلق 
بوكيتينو  م��اوري�����س��ي��و  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل����درب 
�سيخو�سون اأوىل مبارياتهم البيتية 

ملعب  ع���ل���ى 
ومي���ب���ل���ي 
ل�سهر  ا
�������������س������������د 

ج��اره��م ف��ول��ه��ام ال�����س��ب��ت، وه���و ال���ذي اع��ت��م��دوه يف 
املو�سم املا�سي اأي�سا. ووعد بوكيتينو بتحقيق الفوز 
للم�سجعني املحبطني من عدم االنتقال اإىل امللعب 
امللعب  املباريات يف  املزيد من  تعكر  ول��ن  اجل��دي��د. 
بتحقيق  ف�سله  فبعد  توتنهام.  معنويات  العريق 
املو�سم  اأر���س��ه  م��ب��اري��ات على  ث��الث  اأول  ال��ف��وز يف 
 16 ف��وزا يف   13 املا�سي، حقق فريق �سمال لندن 
مباراة بعد تاأقلمه مع وميبلي فوز مان�س�سرت �سيتي 
كان  الكثر من اجلهد  بذل  دون  اأر�سنال من  على 
نذير �سوؤم ملناف�سيه الطاحمني اليقاف املد الرائع 
غوارديوال  ج��و���س��ي��ب  االإ���س��ب��اين  امل����درب  لت�سكيلة 
الطاحمة بدورها اأن ت�سبح اأول ت�سكيلة يف عقد من 
ل�سربة  تعر�س  �سيتي  بلقبها.لكن  حتتفظ  الزمن 

قا�سية باإ�سابة جنمه املميز البلجيكي كيفن 
دي بروين بركبته خالل متارين االأربعاء، 

والتوقعات بابتعاده �سهرين على االأقل 
ذلك،  وبرغم  املالعب.  عن 

من  اآخ��ري��ن  الع��ب��ني  بت�سرفه  غ���واردي���وال  ميتلك 
امل�ستوى الالمع على غرار الرتغايل برناردو �سيلفا 
املتاألق بدور مركزي �سد اأر�سنال وقبلها ت�سل�سي يف 
القادم اجلديد  اإىل  التقليدية،  مباراة درع املجتمع 
من لي�سرت اجل��زائ��ري ال��دويل ريا�س حم��رز على 
اجلهة اليمنى. ومل يخ�س االإ�سباين دافيد �سيلفا 
كايل  الظهر  اأ���س��ار  فيما  امل��و���س��م،  ه��ذا  دقيقة  اأي���ة 
ووكر اىل اأن ال�ساب فيل فودن )18 عاما( قد ينال 
فر�سته يف ظل اإ�سابة دي بروين.  واأو�سح “لفيل 
�سلوك رائع، هو العب رائع، واالأهم هو �ساب رائع. ال 
نعتمد على العب واحد فقط. هذه مباراة فرق وكل 
من يدخل يلعب جيدا. بالطبع هي خ�سارة كبرة، 
للتعوي�س«.ويخو�س  واأك��رث  يكفي  ما  لدينا  لكن 
�سد  ب��روي��ن  دي  دون  م��ن  مبارياته  اأوىل  �سيتي 
العري�س  ف��وزه  وبعد  االأح��د.  هادر�سفيلد 
على و�ست هام برباعية نظيفة افتتحها 
وعززها  �سالح  حممد  امل�سري  جنمه 
ال�سنغايل �ساديو مانيه بثنائية، يختتم 
امل��رح��ل��ة االثنني  امل��ت�����س��در  ل��ي��ف��رب��ول 
الفائز  باال�س  كري�ستال  على  بحلوله 
فوزه  افتتاحا.وبعد  فولهام  على 
االفتتاحي على لي�سرت �سيتي 
بول  ال���ف���رن�������س���ي  ب���ه���ديف 
�سو، يحل  ول��وك  بوغبا 
يونايتد  م��ان�����س�����س��رت 
واأكد  ب��راي��ت��ون.  على 
م����درب����ه ال���رت���غ���ايل 
ج�����وزي�����ه م���وري���ن���ي���و 
جي�سي  امل��ه��اج��م  اأن 
ي�سارك  قد  لينغارد 

يف املواجهة.

توتنهام يعود اإىل وميبلي 

ت�سي�سلي وار�سنال اأمام اختبار حقيقي مبلعب �ستامفورد 

تعطل ابرز مناف�سات الرجال 

الأمطار ت�ساعد هاليب يف دورة �سين�سيناتي 

ماركيزيو يودع م�سجعي يوفنتو�ش نحو �سان جريمان 
وداع  ر�سالة  ماركيزيو  ك��الودي��و  ال��دويل  الو�سط  وج��ه الع��ب 
اأنهم  االإيطايل، معترا  يوفنتو�س  نادي  موؤثرة اىل م�سجعي 
كانوا “اأجمل جزء من هذه الق�سة الرائعة”، مع اإعالن نهاية 

م�سواره مع بطل اإيطاليا يف املوا�سم ال�سبعة االأخرة.
من  اجلديد  املو�سم  انطالق  ع�سية  بيان  يف  يوفنتو�س  واأ�سار 
الدوري ويف اليوم االأخر من فرتة االنتقاالت ال�سيفية، اىل 
بذلك  لينتهي  “ودية”،  بطريقة  الطرفني  بني  العقد  ف�سخ 
العجوز” الذي  “ال�سيدة  فريق  مع  عاما  ال�32  اب��ن  م�سوار 

دافع عن األوانه منذ اأن كان يف ال�سابعة من عمره.
�سورة  ان�ستاغرام،  على  ح�سابه  ع��ر  ماريكيزيو  ون�سر 
االأبي�س  بلونيه  النادي  قمي�س  يرتدي  وه��و  كطفل  له 
األف  رافقتني  “لقد  فيه  بتعليق جاء  واالأ���س��ود، مرفقة 

فكرة واألف �سورة طوال الليل. ال اأ�ستطيع التوقف 
عن النظر اىل هذه ال�سورة وتلك اخلطوط 

للقمي�س(  واالأ�سود  االأبي�س  )اخلطان 
ال��ت��ي ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ق�����س��ة حياتي 

كرجل و العب«.
هذه  اأح����ب  “اأنا  ووا����س���ل 

ال���ق���م���ي�������س ل���درج���ة 
اأن��ه على رغ��م كل 
اأن��ا مقتنع  �سيء، 
ب���������اأن ال���رح���ي���ل 
االأف�����������������������س�����������ل 
ل����ل����ف����ري����ق ب������اأن 

على  اأوال.  ي��اأت��ي 
يوم  يف  ال����������دوام. 
����س���ع���ب مم����اث����ل، 
اأمت�����������س�����ك ب���ه���ذا 
متوجها  املبداأ”، 

بالقول  امل�سجعني  اىل 
هذه  من  جزء  اأجمل  “اأنتم 

ال�سبب  لهذا  ال��رائ��ع��ة،  الق�سة 
�سنكون  قليلة،  اأي��ام  غ�سون  ويف 

قادرين على قول الوداع بطريقة خا�سة اأكرث«.
نحو  نهائية  ال  نظرة  �سوى  لي�س  قمي�سه(  )رق��م   8“ وختم 
االأعلى«. وحلق ماركيزيو الذي مل يدافع عن األوان اأي فريق 
اأعر الأمبويل  �سوى يوفنتو�س با�ستثناء مو�سم واحد عندما 
جانلويجي  امل��رم��ى  ح��ار���س  االأربعيني  بالقائد   ،2017 ع��ام 
بوفون الذي ودع الفريق بعدما دافع عن مرماه منذ 2001 

وانتقل اىل فرن�سا للعب مع باري�س �سان جرمان.
وتاأثر م�سوار ماركيزيو منذ ني�سان اأبريل 2016 وبداأ يفقد 
اإ�سابة  نتيجة  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  مركزه 

خطرة تعر�س لها يف ركبته.
وت���وج الع���ب ال��و���س��ط االأن��ي��ق ال���ذي خا�س 
اإيطاليا و�سجل  55 مباراة دولية بقمي�س 
مع  خا�سها  م��ب��اراة   389 يف  ه��دف��ا   37
مع  االأوىل  م��ب��ارات��ه  منذ  “بيانكونري” 
باألقاب   ،2006 اأغ�سط�س  اآب  يف  االأخ���ر 
�سبعة على  اأب���رزه���ا  ي��وف��ن��ت��و���س  م��ع  ع���دة 
اإ�سافة اىل  املحلي،  ال��دوري  التوايل يف 
الكاأ�س  واأرب���ع���ة يف  ال��ك��اأ���س  يف  ث��الث��ة 
ال�سوبر املحليتني. وهو كان اأي�سا من 
الالعبني القليلني الذين ا�ستمروا مع 
اإنزاله اىل الدرجة الثانية  الفريق بعد 
التالعب  ف�سيحة  ب�سبب   2006 ع���ام 

بالنتائج “كالت�سوبويل«.
و���س��ك��ر ي��وف��ن��ت��و���س االأم�����ر ال�����س��غ��ر على 
“اأن  ق��ائ��ال  االأع������وام،  خ��دم��ات��ه طيلة ه���ذه 
املهنية  م�����س��رت��ه  م��راف��ق��ت��ه يف  م���ن  ن��ت��م��ك��ن 
كان  يتحول اىل بطل،  يوم  بعد  يوما  واكت�سافه 
اأك����رث م���ن ام��ت��ي��از و����س���رف. ���س��ي��ك��ون م���ن دواع���ي 
القمي�س  ك��ان  اأي��ا  اأخ���رى،  م��رة  نتابعه  اأن  �سرورنا 
واالأ�سود  االأبي�س  ب��اأن  نعلم  الأننا  �سرتديه،  ال��ذي 
دائما جزءا ومن  �سيبقيان  يوفنتو�س(  )لونا قمي�س 

ق�سته«.
وتابع “�سكرا على كل �سيء كالوديو«.

اوىل  امل�سنفة  هاليب  �سيمونا  الرومانية  االأم��ط��ار  �ساعدت 
�سين�سيناتي  دورة  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  تخطي  على  ال��ع��امل  يف 
الرميير  دورات  خام�سة  امل�سرب،  لكرة  الدولية  االأمركية 
�سابع  يف  ال��رج��ال  مناف�سات  اأب���رز  عطلت  ح��ني  يف  لل�سيدات، 
املجموعة  خ�سرت  اأن  وب��ع��د  نقطة.  ل��الأل��ف  امل��ا���س��رتز  دورات 
الفوز  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  بطلة  و�سيفة  هاليب،  حققت  االأوىل، 
على ح�ساب  دق��ائ��ق  وث��م��اين  �ساعتني  ويف  ي��وم��ني  م���دار  على 
االمطار  اوق��ف��ت  ان  ب��ع��د  تومليانوفيت�س  اآي���ال  اال���س��رتال��ي��ة 
فوز  اىل  ت�سر  النتيجة  كانت  عندما  االخ��رة  للمرة  امل��ب��اراة 
 .3-3 احلا�سمة  الثالثة  يف  وتعادلهما  مبجموعة  منهما  كل 
االأربع  البطوالت  املتوجة بلقب وحيد يف  الرومانية  وخ�سرت 
الكرى وكان يف روالن غارو�س الفرن�سية مطلع متوز/يوليو، 
املجموعة االوىل 4-6، وفازت يف الثانية 6-3، ثم تخلفت يف 

الثالثة �سفر3- قبل ان تعادل 3-3.
وتوقفت املباراة بفعل االأمطار الغزيرة التي تدخلت االربعاء 
يف  املنظمني  وت�سع  الرنامج  لتعطل  ع��دة  م��رات  واخلمي�س 
الدور  خو�س  م��ن  اعقبت  التي  هاليب  وق��ال��ت  ح��رج.  موقف 
“كان   ، االأول��ي��ات  الثماين  امل�سنفات  جمموعة  �سمن  االأول 
�سعيدة حقا  اأنا  انتظرنا وقتا طويال.  االأمر �سعبا جدا الأننا 
�سعيدة  لكني  للغاية،  �سعبة  كانت  لقد  ب��امل��ب��اراة.  ف��زت  الأين 

باللعب جمددا هذا امل�ساء )ام�س(«.
وكان مقررا اأن تلعب هاليب التي فازت يف �ستة ا�سواط متتالية 

امل��ب��اراة يف �ساعتني وث��م��اين دق��ائ��ق، يف الفرتة  وان��ه��ت 
يف  �سحيتها  م��ع  ال��ث��ال��ث  وال����دور  امل�سائية 

مونرتيال  دورة  نهائي  ن�سف 
املا�سي  االأ�سبوع  الكندية 

الحقا  ت���ت���وج  ان  ق���ب���ل 
االأ�سرتالية  ب��ال��ل��ق��ب، 
بارتي  اأ���س��ل��ي  االأخ����رى 
التي  ع�سرة  ال�ساد�سة 
النهائي  ث���م���ن  ب��ل��غ��ت 
على ح�ساب اال�ستونية 

ك�������اي�������ا ك����ان����ي����ب����ي 
من  ال�ساعدة 

الت�سفيات 7-5 و6-3. لكن الكلمة االأخرة كانت لالأمطار 
ال��ت��ي ح��ال��ت دون اإق���ام���ة اي م���ن م��ب��اري��ات ه���ذه ال���ف���رتة ال 
فيدرر  روجيه  ال�سوي�سري  بني  واأب��رزه��ا  الرجال  ل��دى  �سيما 
النهائي.  ثمن  يف  ماير  لياندرو  واالرجنتيني  ثانيا  امل�سنف 
املا�سي  ال��ع��ام  نهائي  يف  ثقيلة  بخ�سارة  منيت  هاليب  وك��ان��ت 
التي  و�سفر6-(   6-1( موغورت�سا  غاربيني  اال�سبانية  امام 
من  وخ��روج��ه��ا  االول  احل��اج��ز  عند  ب�سقوطها  اللقب  فقدت 
الدور الثاين على يد االوكرانية لي�سيا ت�سورنكو التي اكملت 
م�سوارها وبلغت ربع النهائي بفوزها على الرو�سية ايكاترينا 
ال�سباحية  الفرتة  و�سهدت  و2-6.   )5-7(  6-7 ماكاروفا 
وانتهى  االخ���رى،  تلو  ال��واح��دة  االول��ي��ات  امل�سنفات  ت�ساقط 
فال�سينغ  وبطلة  الثالثة  �ستيفنز  �سلون  االأم��رك��ي��ة  م�سوار 
ميدوز االمركية، اآخر بطوالت الغراند �سالم االأربع الكرى 

التي تنطلق يف 27 اآب اغ�سط�س احلايل.
الدور  يف  املا�سي  اال�سبوع  مونرتيال  بطلة  و�سيفة  و�سقطت 
و6-2،   )10-8( 7-6 ايليز مرتنز  البلجيكية  امام  الثالث 
الرابعة وبطلة وميبلدون  ومل تكن االملانية اجنيليك كربر 
مونرتيال  يف  كما  مبكرا  وخ��رج��ت  ح���اال،  اف�سل  االنكليزية 
كيز  م��ادي�����س��ون  االم��رك��ي��ة  اأم����ام  ذات����ه  ال����دور  ب�سقوطها يف 

اخلام�سة ع�سرة 6-2 و6-7 )3-7( و6-4.
ارينا  ال�سابة  البيالرو�سية  م��ع  النهائي  رب��ع  يف  كيز  وتلتقي 
الفرن�سية كارولني  واأزاح��ت  التي وا�سلت مفاجاآتها  �سابالنكا 
فيما  و5-7،  و6-3   4-6 عليها  بفوزها  ال�ساد�سة  غار�سيا 
النهائي  رب���ع  اىل  ال��ث��ام��ن��ة  كفيتوفا  ب���رتا  الت�سيكية  ت��اأه��ل��ت 
مالدينوفيت�س  كري�ستينا  االخ���رى  الفرن�سية  على  بتغلبها 
اي�سا  ال�سباحية  الفرتة  مباريات  تكتمل  ومل  و2-6.   4-6
ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�سربي  بني  النهائي  ثمن  يف  واأهمها 
وحامل  اخلام�س  دمي��ي��رتوف  غريغور  وال��ب��ل��غ��اري  العا�سر 
اول  امل�سنف  ل�سالح  و1-2  و3-6   6-2 والنتيجة  اللقب 
يف العامل �سابقا )بعد ان ك�سر ار�سال مناف�سه( الذي ياأمل 
باإحراز لقب هده الدورة، الوحيدة بني دورات املا�سرتز التي 

مل يتوج بها حتى االآن.
وك���ان دمي��ي��رتوف ت���وج بلقب ال��ع��ام امل��ا���س��ي ع��ل��ى ح�ساب 

االأ�سرتايل نيك كريو�س 6-3 و5-7.
ك��ذل��ك ت��وق��ف��ت يف ال����دور ذات���ه م��ب��اراة ال��ك��روات��ي مارين 
)جمموعة  خات�سانوف  ك��ارن  والرو�سي  ال�سابع  �سيليت�س 
ال�سوي�سري  وم���ب���اراة  ال��ث��ال��ث��ة(،  يف  و1-1  منهما  ل��ك��ل 
فوت�سوفيت�س  م��ارت��ون  وامل��ج��ري  فافرينكا  �ستاني�سال�س 

)2-1 لالأول يف املجموعة االوىل(.
راونيت�س  ميلو�س  ال��ك��ن��دي  حقق  ال��ن��ه��ائ��ي،  ثمن  ويف 
الدور  من  اجل��زي��ري  مالك  التون�سي  اق�سى  ال��ذي 
مواطنه  ح�ساب  على  تواليا  الثالث  فوزه  الثاين، 
 19( �سابوفالوف  ديني�س  وال��واع��د  ال�ساب 
7-6 )8-6( و6-4، فيما فاز  عاما( 
بو�ستا  كارينيو  بابلو  اال���س��ب��اين 
الهولندي  الثالث ع�سر على 
روبن هازه 6-4 و2-6.

ال���ث���اين،  ال��������دور  ويف 
االأرجنتيني  ت��غ��ل��ب 
خ������وان م����ارت����ن دل 
ب��وت��رو ال��راب��ع على 
اجلنوبي  ال���ك���وري 
 2-6 هيونغ  ت�سونغ 
و6-3، و�سرب موعدا مع و�سيف البطل 

يف ثمن النهائي. 

بــوردو يعــاقــب بوييــت متهيـــدا لإقـــالة حمتملـــــة
عاقب نادي بوردو الفرن�سي لكرة القدم مدربه االأوروغواياين غو�ستافو 
وذلك  حمتملة،  الإقالة  متهيدا  اأ�سبوع  ملدة  مهامه  عن  باإيقافه  بوييت 
غداة تلويحه بالرحيل وانتقاده االإدارة لبيعها مهاجمه غايتان البورد 

دون موافقته.
التقى عددا  النادي �سباح ام�س اجلمعة، حيث  وو�سل بوييت اىل مقر 
من م�سوؤوليه، وغادر قبل موعد انطالق التمارين ال�سباحية، بح�سب 

ما اأفاد �سحايف يف وكالة فران�س بر�س.
وبعد وقت ق�سر من مغادرة املدرب، اأعلن رئي�س النادي �ستيفان مارتان 
يف موؤمتر �سحايف اأن اللقاء مع بوييت عقد “وفق االإجراءات االإدارية”، 
الإقالة  متهيدا  املقبل،  االأ�سبوع  واأبلغ فيه باأنه “لن يدرب الفريق” يف 

حمتملة.
واأ�ساف اأن الطرفني �سيعقدان اجتماعا يوم اجلمعة املقبل، واأنه “خالل 

فرتة اأ�سبوع ميكن اأن يح�سل توا�سل، لذا فكل �سيء ممكن من الناحية 
الفنية«.

وياأتي ذلك غداة تاأكيد املدرب الذي �سبق له االإ�سراف على اأندية مثل 
بوردو  م��ع  �سيفكر مب�ستقبله  اأن���ه  االإن��ك��ل��ي��زي��ني،  و���س��ن��درالن��د  ب��راي��ت��ون 
اإدارة النادي يف م�ساألة انتقال مهاجمه البورد )24 عاما(  ويبحث مع 

لنادي مونبلييه، والذي اأجنز اخلمي�س.
االأوك���راين �سمن  اأعقاب مباراة �سد �سيفه ماريوبول  امل��درب يف  وق��ال 
االأدوار التمهيدية للدوري االأوروبي “يوروبا ليغ” 2-1 “ل�ست �سعيدا، 
يناير  الثاين  كانون  منذ  يدربه  هذا اأ�سواأ يوم يف تاريخ النادي” الذي 

املا�سي.
واأ�ساف “ما قام به النادي مع غايتان هو اإهانة، طلبت من ادارة النادي 
عدم بيعه قبل اأن نتعاقد مع العب. اال اأنها مل تتعاقد مع العب جديد 

و�سمحت لالبورد بالرحيل اإهانة بحقي وبحق الالعبني وامل�سجعني«.
البورد  يكن  مل  اليوم،  مباراة  قبيل  الفندق  اىل  و�سلنا  “عندما  وتابع 

موجودا. ات�سلنا به لنجد اأنه يف مونبلييه. مل يخرين اأحد«.
واأ�سار املدرب اىل اأنه �سيتحدث اىل وكيل اأعماله قبل اتخاذ قرار ب�ساأن 
م�ستقبله، م�سيفا “ال اأعرف ما اذا �سيكون ذلك مبثابة النهاية بالن�سبة 

اإيل” يف النادي الفرن�سي.
ويف ت�سريحات مقت�سبة لل�سحافيني بعد املباراة، قال مارتان اأن بوييت 

االأربعاء«. ظهر  بعد  منذ  البورد  انتقال  اأجواء  يف  “و�سع 
واأبرم بوردو �سفقات عدة يف فرتة االنتقاالت ال�سيفية، اأبرزها التخلي 
واإع����ارة  االإ���س��ب��اين،  بر�سلونة  ل�سالح  م��ال��ك��وم  ال��رازي��ل��ي  ج��ن��اح��ه  ع��ن 
جيمي  املهاجم  و�سم  ال�سربي،  االأحمر  للنجم  كافو  جوناثان  مواطنه 

بريان من غانغان.

اأجواء احلزن تخيم على بداية رونالدو مع يوفنتو�س

»ماأ�ساة اجل�سر« تف�سد انطالقة »الكالت�سيو« الإيطايل



مولودة ابتلعت اأختها
ببنها  التخ�س�سي  االأطفال  متكن فريق طبي م�سري مب�ست�سفى 
من ا�ستئ�سال ورم وزنه 1.1 كلغم، من بطن طفلة عمرها 3 اأيام 
. ويف حديث ل� RT، �سرح مدير امل�ست�سفى، الدكتور حممد كليب، 
العملية  اإج��راء  العمر يومني )قبل  البالغة من  لينا  الطفلة  ب��اأن 
يف  �سديد  انتفاخ  م��ن  تعاين  وه��ي  امل�ست�سفى،  دخلت  واح���د(  بيوم 
اأو نزيف،  اأنها تعاين من ورم م�سخي  االأطباء  البطن، وك��ان ظن 
من  ات�سح  كما  طبيعية  كانت  ال��دم  يف  الهيموغلوبني  ن�سبة  لكن 
التحاليل. وتبني بعد اإجراء كافة الفحو�سات اأن اأ�سل االنتفاخ هو 
جنني غر مكتمل، موجود على جدار بطن الطفلة، التي ابتلعت 

تواأمها الذي مل يكن ملت�سقا بها.
ودخلت الطفلة ووزنها 3.6 كلغم، وقام بالعملية فريق اجلراحني 
برئا�سة اال�ست�ساري الدكتور، �سريف قداح، اأ�ستاذ جراحة االأطفال 

بكلية طب جامعة القاهرة.
وطبيبي  جراحني  ثالثة  ق��داح:  جانب  اإىل  الطبي  الفريق  و�سم 
تخدير، وفردين من التمري�س، وا�ستمرت العملية �ساعة ون�سف، 
ا�ستاأ�سلوا خاللها ورما وزنه 1.1 كلغم، وتكللت العملية بالنجاح.

وفقا  االآن،  ك��ل��غ��م   2.5 ت���زن  وه���ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  "لينا" م��ن  خ��رج��ت 
لل�سفاء، حيث �سرح  وتتماثل  للم�ست�سفى،  الر�سمية  للت�سريحات 
ح�سانة  يف  االآن  م��وج��ودة  الطفلة  ب���اأن   RT�ل امل�ست�سفى  م��دي��ر 
اجلراحة، و�ستخرج خالل اأ�سبوع، ولن يكون هناك اأي م�ساعفات 

م�ستقبلية لهذه العملية على الوظائف احليوية للطفلة.
للغاية، حيث  ن��ادرة  تعد  تلك احلالة  ف��اإن  امل�ست�سفى،  ملدير  ووفقا 

حتدث مبعدل حالة لكل ن�سف مليون طفل طبيعي.

رمو�ش �سناعية تفقدها الأ�سلية
اأ�سيب �سابة ُتدعى بينيابا �سوباب بال�سدمة بعدما جلاأت اإىل و�سع 

رمو�س ا�سطناعية يف اأحد �سالونات التجميل بتايلند.
وبح�سب ما ن�سر موقع ميرتو، فاإن �ساحب ال�سالون ا�ستعان مبادة 
ح�سا�سية  �سبب  ما  الرمو�س  لو�سع  ج��داً  وقوية  ال�سقة  �سمغية 

لدى بينيابا �سوباب.
وقد الحظت �سوباب بعد دقائق من انتهاء �ساحب ال�سالون من 
لها  خّف�س  الدفع  وعند  ببع�س  جفنيها  الت�ساق  الرمو�س،  و�سع 

ال�سعر حتى 30 دوالرا ال�سرت�سائها.
عينيها  يف  االأمل  من  �سوباب  عانت  ال�سالون،  من  خروجها  وبعد 

وجفنيها وجلاأت اإىل �سالون اآخر مل�ساعدتها.
ُن�سر اإىل اأن ال�سابة اأخرت ال�سرطة ما ح�سل معها اإال اأن رجال 
االأمن مل ي�ستطيعوا فعل اأي �سيء. اجلدير ذكره، اأن خبرة جتميل 
اأخرى تدخلت لتليني ال�سمغ واإزالته وبعد حماوالت كثرة انتهى 

االأمر ب�سقوط رمو�س �سوباب.

عمره عامان ون�سف ويدخن 40 �سيجارة يوميا
العمر عامني ون�سف  يبلغ من  اإندوني�سي  ن��ادرة لطفل  هي حالة 
فقط، ويدخن حوايل 40 �سيجارة يف اليوم، لي�سبح بذلك حديث 

املواقع وال�سحف العاملية.
اأناندا  راب��ي  الطفل  ف��اإن  "مرور" الريطانية،  �سحيفة  وح�سب 
اأحد  اأمام  م�ستعملة من  �سجائر  بالتقاط  اإدمانه  بداأ  بامونغكا�س 

االأك�ساك، يف مدينة �سوكابومي االإندوني�سية.
املارة  اإىل  اأيام قليلة، �سار الطفل مدمنا لل�سجائر ويتو�سل  وبعد 
با�ستمرار من اأجل احل�سول على مزاجه، وبالن�سبة للجميع كان 

االأمر م�سحكا يف البداية لكنه اأ�سبح كابو�سا فيما بعد.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درجة احلرارة الأن�سب لنف�سية الإن�سان
اأظهرت درا�سة اأجراها فريق من علماء النف�س على اأكرث من مليون ون�سف اإن�سان، اأن من يعي�سون يف مناخ معتدل 

ولطيف ي�سبحون اأكرث ميال نحو اال�ستقرار العاطفي والنف�سي.
ونقلت جملة فوكا�س االإيطالية عن فريق من علماء نف�سيني من جامعتي ميلبورن وبكني، قولهم باأن العي�س يف 

هدوء نف�سي يتطلب درجة حرارة طق�س تبلغ 22 درجة مئوية.
وتو�سل العلماء اإىل تلك النتيجة بعد اأن اأجروا درا�سة �سملت 1.66 مليون اإن�سان �سيني واأمريكي، تبني لهم من 
الذين  اأولئك  من  اأك��رث  عاطفيا  وا�ستقرارا  ووعيا  اجتماعيني  ي�سبحون  داف��ئ  طق�س  يف  يعي�سون  من  اأن  خاللها 

يعي�سون يف مناطق باردة اأو �سديدة احلرارة.
وقال اأحد الباحثني امل�ساركني يف الدرا�سة ويدعى، �سموئيل غو�سلينغ، اأن الب�سر من ذوات الدم احلار لذلك فاإنهم 

يف حاجة دائمة اإىل ال�سعور باالعتدال احلراري.
ي�سار اإىل اأن العلماء نفوا اأن يكون للعوامل املناخية االأخرى مثل معدل الرطوبة و�سرعة الرياح تاأثرات ملحوظة 
على ال�سخ�سية، كما اأ�ساروا اإىل اأن الدرا�سة ر�سدت الفروق بني �سخ�سيات ال�سعوب التي تعي�س يف درجات حرارة 

خمتلفة ولي�س تاأثر احلرارة ذاتها على ال�سخ�سية.
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الإعدام ملهرب خمدرات 
من  وال�ستني  اخلام�سة  يف  ماليزي  رج��ل  على  التايالندي،  الق�ساء  حكم 

العمر باالإعدام الإدانته باالإجتار باملخدرات وتبيي�س االأموال.
واأوقفت ال�سلطات يف هذا البلد، تون هونغ �سيونغ )65 عاًما( يف اأبريل من 
ال�سناعية،  املخدرات  من  كيلوغراًما   282 بتهريب  لتوّرطه   2017 العام 

وفق »فران�س بر�س«.
وعلى  ا،  اأي�سً ب��االإع��دام  وال�ستني  الرابعة  يف  تايالندية  ام���راأة  على  وحكم 

تايواين وتايالندية اأخرى بال�سجن املوؤبد.
وي�سهد اإنتاج امليثامفيتاميات طفرة يف ما يعرف مبثّلث الذهب، اأي املنطقة 

الواقعة بني بورما وتايالند والو�س وال�سني.
و�سبط طن و200 كيلوغرام من املخدرات ال�سناعية يف ماليزيا م�سدرها 

بورما يف �سهر مايو املا�سي، وهو رقم قيا�سي يف هذا البلد.
والقوانني التايالندية هي من االأ�سّد يف العامل يف جمال مكافحة املخدرات، 

ا منذ العام 1935. واأعدم بهذه التهمة 326 �سخ�سً

اأفقر رئي�ش يف العامل يرف�ش راتبه التقاعدي
رف�س رئي�س اأوروغواي ال�سابق خو�سيه موخيكا، الذي ا�ستهر بلقب "اأفقر 
رئي�س يف العامل" ب�سبب منط حياته املتوا�سع يف مزرعته الريفية، احل�سول 

على اأي راتب تقاعدي عن فرتة خدمته كع�سو يف جمل�س ال�سيوخ.
2020، قال  موخكيا ال���ذي ك���ان ي��ح��ق ل��ه االح��ت��ف��اظ مب��ق��ع��ده ح��ت��ى ع���ام 
اأنه  علما  �سخ�سية،  ا�ستقالته  دواف��ع  اإن  ال�سيوخ  ملجل�س  اأر�سله  خطاب  يف 
اأعلن ا�ستقالته الأول مرة عام 2016 لكنه اأجلها. واأ�ساف موخيكا، مررا 
ن�سرت  ال��ذي  خطابه  يف  وج��اء  طويلة".  رحلة  بعد  التعب  "اإنه  ا�ستقالته: 
الأن  ونظرا  ذلك،  "رغم  منه:  مقتطفات  "غارديان" الريطانية  �سحيفة 
عقلي ال يزال يعمل، ال ميكنني اال�ستقالة من الت�سامن ومعركة االأفكار".
الرئا�سة  �سباق  ليخو�س  ا�ستقال  موخيكا  اأن  اإىل  ال�سائعات  ت�سر  وبينما 

للمرة الثانية عام 2019، اأكد رئي�س اأوروغواي ال�سابق اأنه لن يرت�سح.
وتعر�س موخيكا )83 عاما(، الذي �سارك يف حرب الع�سابات لفرتة طويلة، 

لل�سجن لفرتات طويلة، قبل اأن يتحول ملعار�س ي�ساري.
واأثناء فرتة رئا�سته )2010-2015(، �ساهمت طقو�سه اخلطابية واأ�سلوب 
حياته �سديد التق�سف وقراراته بتقنني املاريغوانا وزواج املثليني، يف اكت�ساب 
�سعبية كبرة له يف اخلارج. لكن املنتقدين قالوا اإن اإدارته ف�سلت يف التعامل 

مع م�ساكل التعليم واالأمن وحماية البيئة، وغرها الكثر.
ذلك  يف  االأرجنتني  رئي�سة  اإىل  باعتذار   2013 ع��ام  يف  تقدم  موخيكا  ك��ان 
الوقت كر�ستينا فرنانديز دي كر�سرن، بعد اأن و�سفها باأنها عجوز �سمطاء، 
كما اعتذر لزوجها والرئي�س ال�سابق ني�ستور كر�سرن الذي كان يعاين �سعفا 

يف اإحدى عينيه، بعدما و�سفه باأنه "اأحول".

اإميا توم�سون تدعم 
املمثالت الأكرب �سنا 
احلا�سلة  الريطانية  املمثلة  قالت 
توم�سون  اإمي������ا  االأو�����س����ك����ار  ع���ل���ى 
التا�سعة  �سن  يف  وه��ي  قامت  والتي 
واخلم�سني ببطولة الفيلم الدرامي 
)ذا ت�سيلدرين اآكت( وتوؤدي فيه دور 
اإنه ال تزال  اأ�سرة،  قا�سية مبحكمة 
ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ف��ر���س��ة اأك����ر على 
ال�سا�سة الكبرة للن�ساء االأكر �سنا. 
ا�ستهرت  ال��ت��ي  ت��وم�����س��ون،  وت�����وؤدي 
باأدوار دراما تاريخية مثل )هاواردز 
�سين�سبيليتي(،  اآن��د  و)�سين�س  اإن��د( 
اإ�سدار  دور قا�سية جتد �سعوبة يف 
اأي�سا  مت����ر  ب��ي��ن��م��ا  ق����ان����وين  ح���ك���م 
الزوجية.  ح��ي��ات��ه��ا  يف  مب�����س��ك��الت 
ال�سجادة  ع��ل��ى  ت��وم�����س��ون  وذك�����رت 
للفيلم  االأول  ب��ال��ع��ر���س  احل���م���راء 
اإىل دور امراأة و�سلت  اإنها اجنذبت 
معقل  "قلب  يف  ب����ارز  من�سب  اإىل 
اأر  "مل  توم�سون  وق��ال��ت  الذكور". 
قط ق�سة عن قا�سية امراأة، واأعتقد 
اأنه يف عاملنا الذكوري عندما ت�سمع 
ت��ظ��ن تلقائيا  ف��اإن��ك  ق��ا���س��ي  ك��ل��م��ة 
اأن  واأ���س��اف��ت  رجل‘".  اإن����ه  ‘اأوه، 
�سينمائية جيدة  اأدوار  اإىل  االفتقار 
ي��زال م�سكلة  للن�ساء االأك��ر �سنا ال 

م�ستمرة منذ وقت طويل.

درا�سة حذرت من حالة ج�سر جنوى 
ذكرت �سحيفتان اإيطاليتان اأن درا�سة هند�سية اأجريت 
بتكليف من �سركة اأوتو�سرتاد امل�سغلة للطرق يف البالد 
املغلفة  الدعم  كابالت  حالة  من  ح��ذرت  املا�سي  العام 
يف  ج��ن��وى  يف  ان��ه��ار  ال���ذي  للج�سر  املثبتة  باخلر�سانة 

االأ�سبوع احلايل.
للبنية  اأتالنتيا  ملجموعة  التابعة  اأوت��و���س��رتاد  وت�سغل 
الفرن�سية  احل��دود  بني  يربط  ال��ذي  القطاع  التحتية 
الذي  اإيه10  ال�سريع  الطريق  من  ال�ساحلية  واملدينة 
 38 بحياة  اأودى  ال��ث��الث��اء مم��ا  ي��وم  اجل�سر  ب��ه  ان��ه��ار 

�سخ�سا على االأقل.
وقال خراء اإن اجل�سر به م�سكالت منذ اكتمال بنائه يف 

عام 1967 ومت تعزيز بع�س دعاماته يف الت�سعينيات.
التقارير  على  للتعقيب  طلب  على  اأتالنتيا  ت��رد  ومل 
التي ن�سرتها �سحيفتا ال�ستامبا وريبوبليكا وا�ست�سهدت 
يف  بوليتكنيكو  جامعة  يف  مهند�سون  اأج��راه��ا  بدرا�سة 

ميالنو يف نوفمر ت�سرين الثاين عام 2017.
كل  اجل�سر  حالة  تتابع  اإنها  اأوتو�سرتاد  �سركة  وقالت 
ثالثة اأ�سهر كما يقت�سي القانون واإنها اأجرت فحو�سات 

اإ�سافية باال�ستعانة بخراء من خارج ال�سركة.

يبيع 18 لعبا مقابل 10 روؤو�ش ماعز
القدم  ك��رة  ن��ادي  اأن  الرتكية  اإن"  اإن  "�سي  قناة  اأعلنت 
درج����ات  اأدن�����ى  يف  ي��ل��ع��ب  ال�����ذي  "غول�سبور"،  ال���رتك���ي 
البطولة الوطنية، باع 18 العبا �سابا، من اأجل �سراء 10 

روؤو�س ماعز.
واأفادت القناة اأن ال�سفقة جلبت للنادي 15 األف لرة اأو 

ما يعادل 2200 يورو.
10 روؤو���س ماعز، من  وا�ستخدم النادي هذا املال ل�سراء 

اأجل ك�سب اأموال اإ�سافية من بيع احلليب.
وتخطط اإدارة النادي لك�سب 5 اآالف لرة، اأي ما يعادل 

728 يورو، لتاأمني احتياجات النادي.
وكانت نادي كرة القدم الرتكي "غلطة �سراي" قد اأجرى 
"زينيت"  ل�����س��راء الع��ب  ���س��اب��ق،  اأول حم��ادث��ات، يف وق��ت 
اأن����ه ال يخطط  اأع��ل��ن  ال��الع��ب  اأن  اإال  دزوب�����ا،  ال��رو���س��ي 

لالنتقال اإىل تركيا.

انتحار �سابة بعد تربئة مغت�سبيها
اأق���دم���ت ف��ت��اة م��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى االن��ت��ح��ار ب��ع��دم��ا اأ�سيبت 
���س��ب��ان قاموا  ع���ن  اأف���رج���ت  ال�����س��ل��ط��ات  ب���االإح���ب���اط الأن 
مّتت  بعدما  وذل��ك  �سنوات،  قبل  واغت�سابها  باختطافها 

ترئتهم من التهم املوجهة اإليهم.
ويف تفا�سيل الق�سة، فخالل �سهر كانون الثاين من العام 
20 و23  اأعمارهم بني  اأربعة �سبان، ت��رتاوح  2016، قام 
 15 الوقت  ذلك  يف  عمرها  كان  الفتاة،  باختطاف  عاماً، 
�سيدي  منطقة  اىل  ونقلها  مراك�س  يف  �ساحة  من  عاماً، 
اأن  قبل  وتعذيبها  اغت�سابها  على  تناوبوا  حيث  مو�سى 
االإحباط  من  بحالة  الفتاة  اأ�سيبت  وقد  عنها.  ُيفرجوا 
واالكتئاب، وحاولت االنتحار يف متوز العام 2016، وذلك 
بعد معركة ق�سائية براأت حمكمة اال�ستئناف على اإثرها 
باخلطف.  يتعّلق  ما  يف  لهم  املن�سوبة  التهم  من  ال�سبان 
اإ�سارة اىل اأن الفتاة حاولت اأي�ساً االنتحار بعد ذلك باأيام 
 2017 اأي��ار العام  اأع��ادت الكّرة يف  اأنها  ولكنها جنت، كما 
من دون جدوى. اإ�سارة اىل اأن الفتاة اليائ�سة اأقدمت على 
حماولة رابعة لالنتحار من خالل �سنق نف�سها يف منزل 

اأ�سرتها لُيعرث عليها بعدها جثة.

تطعن زوجها لأنه اأراد الزواج 
عّدة  م���رات  زوج��ه��ا  طعن  على  م�سرية  طبيبة  اأق��دم��ت 
بال�سكني بهدف قتله، اإال اأنها مل تنل مبتغاها اإذ مّت انقاذه 

بنقله اإىل امل�ست�سفى.
ويف التفا�سيل، فقد تلقت ال�سرطة امل�سرية بالغاً يفيد 
ال��ه��رم يف  اإىل م�ست�سفى  ح��رج��ة  ح��ال��ة  رج��ل يف  بو�سول 
ال��ق��اه��رة، وع��ل��ى ال��ف��ور ب����داأ رج����ال االأم����ن التحقيق يف 

احلادثة ملعرفة اأ�سبابها.
اأن حالته  اإال  ال���زوج  اأق���وال  اأخ��ذ  وح���اول رج��ال ال�سرطة 
زوجته  اأن  الح��ق��اً  وتبني  االإج��اب��ة.  م��ن  منعته  ال�سحية 

الطبيبة هي التي طعنته ب�سبب خالفات بينهما.
اإنها  ف��ق��ال��ت  معها  للتحقيق  ال��زوج��ة  اح��ت��ج��از  مّت  وق���د 
اأفراد  الإعالة  كطبيبة  وتعمل  �سنوات،   10 منذ  متزوجة 

عائلتها فيما زوجها من�سغل بعالقات ن�سائية كثرة. املمثلة الربيطانية الأمريكية هايلي اأتويل تقف على ال�سجادة احلمراء لدى و�سولها حل�سور العر�س الأول لفيلم The Children Act يف لندن )اأ ف ب(

اأكرب مت�ساح يف 
العامل ب�سحة جيدة

العامل،  االأ���س��ر يف  اأك��ر مت�ساح يف 
كبرة،  و����س���ه���ي���ة  ج���ي���دة  ب�����س��ح��ة 
ح�سبما قال القائمون على رعايته 

يف حديقة حيوان بلغراد.
وو�سل "مويا" اإىل احلديقة قادما 
 1938 اأغ�����س��ط�����س  اأمل���ان���ي���ا يف  م���ن 
الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل�����رب  ق��ب��ي��ل 
واأف��اد مقتطف يف �سحيفة قدمية 
حديقة  اإىل  و�سوله  ع��ن  يتحدث 
ب��اأن��ه ك��ان يف الثانية من  احل��ي��وان 
يف  االآن  يجعله  مم��ا  وقتها،  عمره 

اأوائل الثمانينات من العمر.
وجن���������ا ال����ت����م���������س����اح االأم�������رك�������ي 
عنيفني  ق�سفني  م��ن  )ال��ق��اط��ور( 
نفذته  اأحدهما  �سربيا،  لعا�سمة 
اأملانيا عام 1941 واالآخر كان على 

يد احللفاء عام 1944.
مدير  األيك�سيت�س  �سربولوب  وقال 
حديقة احليوان ل�"رويرتز": "اإنه 
جيدا  وياأكل  طيبة  وب�سحة  بخر 
ل�سنه،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ج��ي��د  ح����ال  ويف 
ل�سنوات  ه��ك��ذا  اأن يظل  ن��اأم��ل  ل��ذا 
كثرة". وتعاقبت اأجيال من �سكان 
بلغراد وال�سياح على زيارة "مويا"، 
ن���ادرا م��ا يتحرك م��ن مكانه  وه��و 
لكنه ال يزال يتمتع بخفة احلركة 
يلتهم  ع��ن��دم��ا  ال���ط���ع���ام  وق����ت  يف 

الفئران وطيور ال�سمان.
ال��ذي يظهر فيه  الوقت  وه��ذا هو 
ال�����س��ن، عندما  ت��ق��دم��ه يف  ت���اأث���ر 
ي��ح��ي��د اأح���ي���ان���ا ع����ن ه���دف���ه وهو 

يحاول التقاط طعامه.
ال�سحية  امل�سكلة  ف��اإن  االآن  وحتى 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ع��ان��ى م��ن��ه��ا مويا 
ك��ان��ت اإ���س��اب��ت��ه ب��ال��غ��رغ��ري��ن��ا، مما 
االأمامية  خمالبه  اأح��د  لبرت  اأدى 

اليمنى يف 2012.

اأبلغ عن قنبلة على طائرة كي يلحق بها
املتجهة  بالطائرة  اللحاق  عن  تاأخر  اأن  بعد 
من لندن اإىل لو�س اجنلو�س.. مل يجد اأمني 
تاأجيل  �سوى حماولة  الفرن�سي حيلة  املكتبة 
اإق�����الع ال��رح��ل��ة ع���ن ط��ري��ق م��ك��امل��ة هاتفية 
منت  على  قنبلة  بوجود  ال�سرطة  فيها  يبلغ 

الطائرة.
ال���ذي يعي�س يف �سرق  م��ئ��ر  ات�����س��ل ج��اك��وب 
ل���ن���دن ب��ال�����س��رط��ة ق��ب��ل ث���م���اين دق���ائ���ق من 
اجلوية  للخطوط  التابعة  الطائرة  انطالق 
�سباحا من مطار   5:47 ال�ساعة  الرنويجية 
اأي��ار الأنه تاأخر كثرا  11 مايو  جاتويك يوم 
ورف�س موظفو ال�سركة ال�سماح له بالركوب.

تفتي�س  اإع�������ادة  اإىل  ال����ك����اذب  ب���الغ���ه  واأدى 
وك�سف  دقيقة.   90 الرحلة  وتاأجيل  ال��رك��اب 
اأن البالغ الكاذب جاء  حتقيق ملطار جاتويك 
با�ستخدام نف�س رقم الهاتف امل�سجل يف حجز 

مئر.

اأخرى  طائرة  لياأخذ  املطار  اإىل  عاد  وعندما 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة ي���وم 22 م��اي��و اأي����ار األقت 

ال�سلطات القب�س عليه.
اأن����ه ف��ق��د ���س��ري��ح��ة هاتفه  يف ال���ب���داي���ة زع����م 
ال��ث��الث��اء يف حمكمة  ي��وم  اأق��ر  لكنه  املحمول 
عن  خاطئة  معلومات  بتقدمي  ك��راون  لوي�س 
ب�سحة  اأ���س��رارا  تلحق  اأن  املحتمل  م��ن  م��ادة 
ع�سرة  بال�سجن  حكم  �سده  و�سدر  االإن�سان. 

اأ�سهر.
جاتويك  �سرطة  رئي�س  كلوذير  م��ارك  وق��ال 
من  �سخيفا  ق���رارا  ه��ذا  ”كان  اخلمي�س  ي��وم 
م��ئ��ر ال���ذي ل��ف��ق ادع����اء خ��ط��را للغاية من 

اأجل م�سلحته“.
اأنها  وظن  طائرته  على  متاأخرا  ”كان  وتابع 
ي��ت�����س��ل وي���ح���ذر م���ن وجود  اأن  ف��ك��رة ج��ي��دة 
قنبلة.. مع ذلك انتهى االأمر باأن يتحول هذا 

اإىل اأ�سواأ قرار اتخذه على االطالق“.

�سدور احلكم على بريتني �سبريز 
يف ق�سية ح�سانة طفليها

�سهرياً  اإ�سرتليني  األف جنيه   20 مبلغ  �سبرز   العاملية  بريتني  املغنية  تدفع  يف حني 
لطليقها  كيفني فيدرلني  كنفقة لطفليها، بناء على االتفاق املرم بينهما، اإال اأنه تقدم 
زادت  م�ساريفهما  الأن  نظراً  اأكر  بنفقة  مطالباً  املحكمة  يف  �سّدها  جديدة  بدعوى 
موؤخراً مع تقدمهما يف ال�سن. ولهذا اأمرت حمكمة اأمركية بتغرمي �سبرز مبلغ 110 
األف دوالر يف معركتها امل�ستمرة على نفقة طفليها �سون بر�ستون )12 عاما( وجيدن 
األف دوالر تعوي�سا له على   100 اأن يح�سل طليقها على  جيم�س )11 عاما(، على 
 Benchmark Resolution ل�سركة  املبلغ  بقية  يذهب  فيما  القانونية،  النفقات 
Group. وطلب حمامي فيدرلني يف الدعوى زيادة النفقة من 20 األف اإىل 60 األف 
جنيه اإ�سرتليني بحجة اأن الطفلني اأكر االآن، كما اأن ظروف الطرفني االقت�سادية 

.E! News تغرت ب�سكل كبر منذ عقد االتفاق، ح�سب ما ذكره موقع


