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وا�سنطن: �سندفع »لينكولن« 
اإىل هرمز »عند احلاجة«

•• وا�شنطن-رويرتز:

قال القائد امل�سرف على القوات البحرية الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط 
لرويرتز اإن معلومات ا�ستخباراتية اأمريكية ت�سري اإىل وجود تهديد من 
اإذا  اإر�سال حاملة طائرات عرب م�سيق هرمز  اإي��ران لن متنعه من  قبل 

اقت�ست احلاجة.
الأمريكي  الأ���س��ط��ول  ق��ائ��د  م��ال��وي،  الأم����ريال جيم  ن��ائ��ب  يو�سح  ومل 
اخلام�س املتمركز يف البحرين، ما اإذا كان �سري�سل املجموعة الهجومية 
حلاملة الطائرات اإبراهام لينكولن اإىل املمر املائي ال�سرتاتيجي الواقع 

قبالة اإيران، والذي مير من خالله خم�س النفط امل�ستهلك عامليا.
اإدارة  جانب  من  الأو���س��ط  بال�سرق  ن�سرها  ت�سريع  مت  التي  واملجموعة، 
الرئي�س دونالد ترامب لتحذير لإيران، انتقلت عرب قناة ال�سوي�س اإىل 

البحر الأحمر يوم اخلمي�س وهي الآن حتت قيادة مالوي.
من  متر  جعلها  اإىل  احتجت  »اإذا  الهاتف  عرب  مقابلة  يف  مالوي  وق��ال 
امل�سيق ف�ساأفعل ذلك... ل�ست مقيدا باأية حال ول تواجهني �سعوبة باأي 

�سكل من الأ�سكال لت�سغيلها يف اأي مكان بال�سرق الأو�سط«.
وت��رف�����س اإي����ران ح��دي��ث ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ن وج���ود ت��ه��دي��د بو�سفه 

»معلومات ا�ستخباراتية كاذبة«.
اإنها �سرعت ن�سر لينكولن  وقالت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( 
واأر�سلت قاذفات اإىل ال�سرق الأو�سط بعد معلومات ا�ستخباراتية اأمريكية 
اأو  ق���وات  على  هجمات  ل�سن  حمتملة  اإي��ران��ي��ة  حت�سريات  اإىل  اأ���س��ارت 
مرتبطة  ال�ستخباراتية  املعلومات  اإن  مالوي  وق��ال  اأمريكية.  م�سالح 
»بن�ساط حقيقي ر�سدناه«. وقال »بالتاأكيد كان ذلك كافيا بالن�سبة يل... 

للقول اإننا راأينا يف هذا تهديدا«.
اإن اإحدى  اأ���س��م��ائ��ه��م،  اأم��ري��ك��ي��ون، طلبوا ع��دم ذك��ر  وي��ق��ول م�����س��وؤول��ون 
املعلومات ال�ستخباراتية اأ�سارت اإىل اأن اإيران نقلت �سواريخ على زوارق. 
وقال اأحد امل�سوؤولني اإن ال�ساروخ الذي جرى ر�سده على وجه التحديد 

ميكن على ما يبدو اإطالقه من �سفينة �سغرية.

امراأة حتمل العلم الفل�سطيني بينما يواجه ال�سبان قوات الحتالل باحلجارة يف غزة  ))رويرتز(

�صهيد و30 جريحا بر�صا�ص االحتالل يف غزة

انتقادات متبادلة بني م�سوؤولني اأمريكيني وفل�سطينيني ب�ساأن »�سفقة القرن«

�صحية االأكلي�صيهات املتكل�صة:

�سياط النقد تطال الرئي�سات اأكرث من نظرائهن الرجال
•• الفجر - خرية ال�شيباين

من �سالومي زورابي�سفيلي يف جورجيا، اإىل كوليندا 
�ساهل ورق  ب�  غراباركيتاروفيت�س يف كرواتيا، مرورا 
زودي يف اإثيوبيا، اأو ت�ساي انغ وين يف تايوان ، �سيًئا 
كرئي�سات  الن�ساء  ُتنتخب  متزايد،  وب�سكل   ، ف�سيًئا 
�سنة  خم�سني  الأم���ر  �سي�ستغرق  وان  حتى   ، ل��ل��دول 

امل�ستوى  على  الكامل  التنا�سف  حتقيق  قبل  جيدة 
العاملي.

ول���ك���ن مب���ج���رد ان��ت��خ��اب��ه��ن ، ت���ب���داأ امل�����س��اك��ل : على 
ال��رئ��ي�����س��ات م��واج��ه��ة  ق��وال��ب منطية ع��ن��ي��دة ب�سكل 
من�سب  الن�سائية  القيادات  تتوىل  »عموما،  خا�س. 
الرئي�س بدعم اأقل من القادة الذكور، ويتاآكل دعمهن 
ب�����س��رع��ة اأك����������������������رب.                                )التفا�سيل 

•• عوا�شم-وكاالت:

 24« فل�سطيني  ���س��اب  ا�ست�سهد 
اآخ��رون جراء   30 واأ�سيب  عاما« 
الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  قمع 

للمتظاهرين �سرقي قطاع غزة.
وق���ال���ت م�����س��ادر ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة اإن 
م��ن ب��ني اجل��رح��ى اأرب��ع��ة اأطفال 

وم�سعف.
وقال املتحدث با�سم الوزارة ا�سرف 
»ا�ست�سهد  بر�س  لفران�س  ال��ق��درة 
املواطن عبد اهلل جمعة عبد العال 
ب��ر���س��ا���س ق����وات الح���ت���الل بعد 
�سرق  واحل��و���س  بالبطن  اإ�سابته 

رفح«.
ال�سرائيلي  الح����ت����الل  وق���م���ع 
خالل  الفل�سطينيني  املتظاهرين 
م�سريات العودة �سرقي قطاع غزة 
 30 ا���س��اب��ة  اىل  ادى  ام�����س مم���ا 

�سخ�سا بجراح خمتلفة.
بغزة  ال�����س��ح��ة  وزارة  وب��ح�����س��ب 
اأ�سيب م�سعف بر�سا�س الحتالل 
ت���ادي���ت���ه عمله  اث���ن���اء  ال����راأ�����س  يف 

الن�ساين �سرق خانيون�س.
اأدى ح��وايل مئة  ذات��ه  الوقت  فب 
ال�سالة  م�����س��ل  األ������ف  وث���م���ان���ني 
اجلمعة  يف  الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  يف 
و�سط  رم�سان،  �سهر  م��ن  الأوىل 

ت�سديد اأمني اإ�سرائيلي يف القد�س 
ما  وف���ق  حميطها،  ويف  ال��ق��دمي��ة 
���س��رح م��دي��ر ع��ام اأوق����اف القد�س 
ال�سيخ  الأق�����س��ى  امل�سجد  و���س��وؤون 

عزام اخلطيب.
اخلطيب  ع�������زام  ال�������س���ي���خ  وق�������ال 
لفران�س بر�س »و�سل حوايل مئة 
امل�سجد  اىل  م�سل  األ��ف  وثمانني 
الأق�سى رغم احلواجز والنت�سار 

الأمني الكبري«.
خري  على  ال�سالة  “انتهت  وتابع 
داخ����ل الأق�����س��ى وب��اح��ات��ه وقمت 
امل����راف����ق م���ن مراكز  ك���ل  ب��ت��ف��ق��د 
اإ���س��ع��اف وم��راك��ز خ��دم��ات اأخرى 

للم�سلني«.
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ���س��ي��ا���س��ي��ا 
املالكي  ري�����ا������س  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
املتحدة  الأمم  يف  اج��ت��م��اع  اأم�����ام 
ح�������س���ره امل����ف����او�����س الأم����ري����ك����ي 
ال���������س����رق الأو�����س����ط  ل���ل�������س���الم يف 
الوليات  اإن  جرينبالت  جي�سون 
ت�������س���وغ ع���ل���ى م����ا يبدو  امل���ت���ح���دة 
الفل�سطينيني  ل�ست�سالم  خ��ط��ة 

لإ�سرائيل ولي�س اتفاقا لل�سالم.
وم�ست�سار  ج��ري��ن��ب��الت  وق�����س��ى 
الأب��ي�����س ج���اري���د كو�سرن  ال��ب��ي��ت 
اإىل  ال��ت��و���س��ل  ���س��ب��ي��ل  ع���ام���ني يف 
اأن  ي���اأم���الن يف  ل��ل�����س��الم  اق�����رتاح 

يوفر اإطار عمل ملحادثات جديدة 
بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني. 
اخلطة  عن  الك�سف  املتوقع  وم��ن 

يف يونيو حزيران.
الجتماع  خ����الل  امل���ال���ك���ي  وق�����ال 
يف  الأع�ساء  للدول  الر�سمي  غري 
ملناق�سة  ال����دويل  الأم����ن  جم��ل�����س 

مع الأ�سف.
من جانبه اتهم جي�سون جرينبالت 
مبعوث الرئي�س الأمريكي دونالد 
اأع�ساء  الأو���س��ط  لل�سرق  ت��رام��ب 
بال�سعي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال���ق���ي���ادة 
الإ�سرائيلية- ال�سالم  خطة  ل��واأد 
الفل�سطينية التي يرعاها ترامب 

الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  ق�سية 
الفل�سطينية  الأرا�������س������ي  ع���ل���ى 
ل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  اإن  امل���ح���ت���ل���ة 
النخراط  ع��دم  رفاهية  ميلكون 
جهود  لكن  لل�سالم  ج��ه��ود  اأي  يف 
الإدارة الأمريكية ل ميكن و�سفها 
بجهود لل�سالم ول ترقى اإىل ذلك 

حتى قبل الك�سف عنها.
وح������ث ج���ري���ن���ب���الت امل�������س���وؤول���ني 
الفل�سطينيني على النتظار حتى 
اإن  ق��ائ��ال  اخل��ط��ة  تفا�سيل  ي���روا 
م��ن اخل��ط��اأ اإع����الن »وف��ات��ه��ا فور 

و�سولها«.
روي�����رتز، رف�س  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
جرينبالت، اأحد مهند�سي اخلطة 
التي ي�سفها ترامب باأنها »�سفقة 
م�سوؤولني  ا����س���ت���ن���ك���ار  ال�����ق�����رن«، 
ال�سالم  مل��ق��رتح��ات  فل�سطينيني 
�ستكون  اأنها  ي��رون  التي  املنتظرة 
واأنها  ب�����س��دة لإ���س��رائ��ي��ل  م��ن��ح��ازة 
�ستوجه �سربة لهدف اإقامة دولة 

فل�سطينية.
تبادل  ال�����ذي  ج��ري��ن��ب��الت  وق�����ال 
م�سوؤولني  م���ع  ع��ل��ن��ا  الن���ت���ق���ادات 
ك���ب���ار ع��ل��ى تويرت  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
ت�سعى  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  »ال�����س��ل��ط��ة 
ل�����واأد خ��ط��ة مل ت���ره���ا. ق���د تقدم 
حما�سهم  يثري  �سيئا  اخلطة  لهم 
احلايل...عليهم  موقفهم  ويغري 
وينتظروا  ب��ال�����س��رب  ي��ت��ح��ل��وا  اأن 
حتى اإعالن اخلطة«. واأ�ساف »اأي 
اإنها )اخلطة( ولدت  طرف يقول 
ال��ك��ث��ري من  م��ي��ت��ة ول مي��ن��ح��ه��ا 
ف�ستكون  ال�ساق  والعمل  الهتمام 

فر�سة كبرية �سائعة«.

ميلي�صيات احلوثي تعاود ق�صف مطاحن احلديدة

اإعالن الطواريء �سمايل ال�سالع وانطالق معركة »قطع النف�س«

طريان االأ�صد يلقي براميل متفجرة على ريف اإدلب

هجوم للمعار�سة ال�ستعادة مواقع يف ريف حماة
•• بريوت-وكاالت:

الطريان  اأن  ام�س اجلمعة،  املعار�س  الإن�سان  ال�سوري حلقوق  املر�سد  ذكر 
براميل  ام�����س  �سباح  األ��ق��ى  الأ���س��د،  ب�سار  الرئي�س  ل��ق��وات  التابع  امل��روح��ي 
متفجرة على بلدة الهبيط بريف اإدلب اجلنوب �سمال �سوريا، بالتزامن مع 

ا�ستهداف طائرات النظام احلربية بالر�سا�سات الثقيلة لأماكن يف البلدة.
كما نفذت طائرات رو�سية حربية بعد منت�سف ليل اخلمي�س اجلمعة غارات 
عدة على اأماكن يف بلدتي الهبيط والق�سابية بالقطاع اجلنوبي من الريف 
وحتى  الليل  منت�سف  بعد  ما  منذ  البلدتني  يف  اأماكن  وتتعر�س  الإدل��ب��ي، 

اللحظة لق�سف بري مكثف بع�سرات القذائف ال�ساروخية واملدفعية.
�سوريا مع  ب�ساأن  ق��رر عقد جل�سة طارئة  ال��دويل قد  الأم��ن  وك��ان جمل�س 
املناطق  �سد  اجلوية  ال�سربات  ت�ساعد  من  الأرب��ع��اء،  ي��وم  املخاوف  تنامي 
التي ت�سيطر عليها املعار�سة، بناء على طلب اأملانيا والكويت وبلجيكا، التي 
ت�سرتك يف امل�سوؤولية عن الق�سايا الإن�سانية يف الأجندة ال�سورية مبجل�س 

الأمن املوؤلف من 15 ع�سواً.
هذا وبداأت ف�سائل املعار�سة ال�سورية ام�س اجلمعة، هجوماً وا�سعاً ل�ستعادة 
ريف  يف  عليها  ا�ستولت  قد  ال�سورية  احلكومية  القوات  كانت  وبلدات  مدن 

حماة �سمايل �سوريا خالل اليومني املا�سيني.
وقال قائد ع�سكري يف اجلبهة الوطنية للتحرير املعار�سة »دخلت ف�سائل 
املعار�سة بلدة كفرنبودة )اليوم(، بعد ك�سر خطوط دفاع القوات احلكومية 
وجتري الآن معارك يف الحياء ال�سمالية ال�سرقية«. واأكد القائد الع�سكري، 
الذي مل يتم ت�سميته »�سقط قتلى وجرحى من عنا�سر القوات احلكومية«.

•• اليمن-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت ق���وات احل����زام الأم��ن��ي ح��ال��ة ال���ط���ورائ باليمن يف 
ال�سالع،  مبحافظة  ���س��خ��ب«   - ���س��ن��اح   - »قعطبة  م��ن��اط��ق 
بالتزامن مع انطالق عملية ع�سكرية كبرية لدحر هجمات 

ميلي�سيات احلوثي على ال�سالع.
م�ساء وحتى   9 التجوال من  القوات فر�س حظر  وق��ررت 
القيادة  حتت  املن�سوية  القوات  كافة  موجهة  �سباحاً،   8

املوحدة للجبهه اإىل التقيد باحلظر.
واأكد بيان للحزام الأمني انطالق معركة “قطع النف�س” 
حتت قيادة العميد هادي العولقي قائد اللواء 30 والذي 

جرى تعينه قائدا ملحور ال�سالع.
املوحدة  الت�سكيلة  �سمن  اجلبهات  تعزيز  اإىل  البيان  ودع��ا 
احلوثي  الهجوم  ملواجهة  ال��ع��ام  النفري  واإع���الن  للجبهة، 

حدة  وت�����س��اع��دت  ه��ذا  ال�����س��ال��ع.  حمافظة  على  املت�ساعد 
امل���ع���ارك ال���دائ���رة ب��ني ق����وات اجل��ي�����س امل�����س��ن��ودة باملقاومة 

واحلزام الأمني يف قعطبة �سمايل ال�سالع.
احلوثيني  املتمردين  ع�سرات  اإن  ميدانية،  م�سادر  وقالت 
�سقطوا بني قتيل وجريح واأ�سري يف معارك يف قعطبة خالل 

ال�ساعات املا�سية.
واأ����س���ارت امل�����س��ادر اإىل ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى ع���دد م��ن الآليات 

الع�سكرية واملركبات.
هذا وق�سفت طائرات التحالف تعزيزات مللي�سيات احلوثي 
�سمايل ال�سالع كانت قادمة من حمافظة اإب، كما ا�ستهدفت 

مواقع لهم يف قرى حمر و�سخب غربي قعطبة.
مطاحن  الإي��ران��ي��ة  احلوثي  ميلي�سيات  ق�سفت  ذل��ك،  اإىل 
البحر الأحمر يف مدينة احلديدة غربي اليمن، وذلك بعد 
اأيام قليلة من اإعادة ت�سغيلها مب�ساعدة فريق دويل، وفق ما 

اأفادت م�سادر “�سكاي نيوز عربية”، اخلمي�س.
جلنة  يف  احلكومي  الفريق  رئي�س  عزيز،  بن  �سغري  وق��ال 
التن�سيق واإعادة النت�سار يف مدينة احلديدة، اإن ميلي�سيات 
احل��وث��ي الإي��ران��ي��ة ا���س��ت��ه��دف��ت ���س��وام��ع م��ط��اح��ن البحر 
الأح��م��ر جم����ددا، يف خ���رق وا���س��ح ل��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار يف 

املدينة.
به  ق��ام��ت  م��ا  ت�سريحات �سحافية،  ع��زي��ز يف  ب��ن  وو���س��ف 
البحر  ملطاحن  جديد  ا�ستهداف  من  احلوثي  ميلي�سيات 
ال�سعب  اأب��ن��اء  ح��رم��ان  اإىل  “عدوان يهدف  ب��اأن��ه  الأح��م��ر، 

اليمني من امل�ساعدات الغذائية«.
الإيرانية  احلوثي  ميلي�سيات  ا�ستهدفت  �سابق،  وق��ت  ويف 
والأ�سلحة  ال���ه���اون  ب��ق��ذائ��ف  الأح���م���ر  ال��ب��ح��ر  م��ط��اح��ن 
الر�سا�سة، مما اأدى اإىل ت�سرر اإحدى املطاحن، التي يوجد 

بها كميات كبرية من القمح.

غومار  توما�س   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�شيباين

مايو   29 اإىل   23 الفرتة من  يف 
من  اأك�����ر  ���س��ي��ن��ت��خ��ب   ،  2019
ممثليهم  اأوروب�����ي  م��ل��ي��ون   300
ت�ستمر خم�س  ل��ولي��ة  ال��ربمل��ان  يف 
�سنوات. و�سُتجري هذه النتخابات 
البناء  الثقة يف  ع��دم  م��ن��اخ م��ن  يف 
الأوروبي، وبزحف القوى ال�سيا�سية 

املعادية علًنا ل�ستمراره.
اأرب��ع��ة ع�سر ع��اًم��ا على  بعد م��رور 
رف���������س ف���رن�������س���ا وه����ول����ن����دا، عرب 
د�ستور  و���س��ع  مل��ع��اه��دة  ال�ستفتاء، 
لأوروبا، وع�سية بريك�سيت ل تزال 
���س��روط��ه غ��ري معروفة  م��ف��ردات��ه 
حتى الآن ، فاإن الحتاد الأوروبي ، 

مرة اأخرى ، على مفرتق الطرق.

•• اجلزائر-اأ ف ب:

ي���وم  ت���ظ���اه���ر اجل�����زائ�����ري�����ون يف 
ع�������س���ر على  ال�����ث�����اين  اجل����م����ع����ة 
�سهر  ب��داي��ة  الول منذ  ال��ت��وايل، 
يوؤثر  اأن  ميكن  وال���ذي  رم�سان، 
فيه ال�سوم والتعب املرتاكم على 
م�ستوى التعبئة �سد النظام و�سد 
يف  امل��ق��ررة  الرئا�سية  النتخابات 

الرابع من متوز يوليو.
�سالة  بعيد  قوية  التعبئة  وب��دت 
�سافية  ����س���م���اء  حت����ت  اجل���م���ع���ة 
ودرجة حرارة تالم�س الثالثني.

�ساحة  ح��ول  ع��دة  �سوارع  وغ�ست 
باملحتجني  امل�����رك�����زي  ال����ربي����د 
الذين هتفوا »قايد ارحل، بدوي 
ارحل، بن �سالح ارحل« يف ا�سارة 
اأرك�����ان اجل��ي�����س احمد  ق��ائ��د  اىل 
نور  ال���وزراء  ورئي�س  �سالح  قايد 
بالوكالة  والرئي�س  بدوي  الدين 

عبد القادر بن �سالح.
اعترب  �سالح  قايد  الفريق  وك��ان 
الحتجاج  حل��رك��ة  حليفا  ل��ف��رتة 

اأط��ل��ق اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون احلملة 
من خالل عملية ات�سالية �سيا�سية 
اأج����رى  م���ار����س،   3 م����زدوج����ة. يف 
الإيطايل  التلفزيون  على  مقابلة 
ال����ع����م����وم����ي، وا�����س����ف����ا خ���الف���ات���ه 

�سالفيني  م���ات���ي���و  م����ع  الأخ���������رية 
ال���ل���ذي���ن  م�����اي�����و،  دي  ول����وي����ج����ي 
اأزم����ة  ال���ت���دخ���ل يف  ي������رتددا يف  مل 
تتنزل  باأنها  ال�����س��ف��راء،  ال�����س��رتات 
)التفا�سيل  »ال��ت��ح��ولت«.  ب��اب  يف 

الرئي�س  ع��ن  تخليه  ب��ع��د  وذل����ك 
ما  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
ب��ع��د ع�سرين  ل��ال���س��ت��ق��ال��ة  دف��ع��ه 

عاما يف احلكم.
غ��ري ان��ه ك��ان ي��وم ام�����س كما يوم 
اجلمعة املا�سي مو�سع ا�ستهداف 
املتظاهرين  م���ن  خ���ا����س  ب�����س��ك��ل 
الذين هتفوا اجلزائر »جمهورية 
ماهي�س )لي�ست( ثكنة« و»اجلي�س 

جي�سنا والقايد خاننا«.
التعبئة  م�������س���ت���وى  و�����س����ي����ك����ون 
م���و����س���ع م���ت���اب���ع���ة م����ن ك���ث���ب يف 
املنظمات  من  العديد  تتهم  وقت 
وال�سخ�سيات الفريق قايد �سالح 
العملية  ف���ر����س  ع���ل���ى  ب��ال��ع��م��ل 
بالقوة  اجل�����اري�����ة  الن���ت���ق���ال���ي���ة 
املقررة يف  الرئا�سية  والنتخابات 

الرابع من متوز يوليو.

فرن�سيني  جيينييديييني  مقتل 
فيييا�يييسيييو بييييوركييييييييينييييا  يف 

•• باري�س-اأ ف ب:

ق��ت��ل ج��ن��دي��ان ف��رن�����س��ي��ان خالل 
�سمال  يف  ره��ائ��ن  حت��ري��ر  عملية 
فيها  اأف���������رج  ف���ا����س���و  ب���ورك���ي���ن���ا 
جنوبي  وك�������وري  اأم����ريك����ي  ع����ن 
وفرن�سيني اثنني، ح�سبما اأعلنت 

الرئا�سة الفرن�سية اجلمعة.
ليال  الع�سكرية  العملية  وُنّفذت 
الفرن�سيني  ال�سائحني  لتحرير 
ل�سيمويا،  ول��وران  بيك  باتريك 
حديقة  يف  اثرهما  فقد  اللذين 
ب��ن��دج��اري ال��وط��ن��ي��ة يف ب��ن��ني يف 

الأول من مايو.

زعيم كوريا ال�سمالية ياأمر بتاأهب قتايل كامل
•• �شول-وكاالت:

كيم  الزعيم  اأن  اجلمعة،  ام�س  ال�سمالية،  كوريا  يف  الر�سمي  الإع��الم  ذكر 
�سواريخ  باإطالق  ووج��ه  ال�ساربة،  قدراته  بتعزيز  اجلي�س  اأم��ر  اأون  جونغ 
جديدة، يف ظل تنامي التوترات ب�سبب الختبارات ال�ساروخية التي تظهر 

على ما يبدو جتهيزات نظام �ساروخي متطور جديد.
وجاءت اأنباء دعوة كيم اإىل »تاأهب قتايل كامل« يف اأعقاب اإعالن الوليات 
تنقل  لأنها  ال�سمالية  لكوريا  تابعة  �سحن  �سفينة  احتجزت  اأنها  املتحدة 

الفحم ب�سورة غري قانونية.
الثانية  وياأتي ت�ساعد التوتر يف ظل تعر املحادثات بعدما انهارت القمة 
بني كيم والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�سبب املطالب الأمريكية بنزع 

ال�سالح النووي لبيونغ يانغ ومطالب كيم بتخفيف العقوبات.
تعزيز  ���س��رورة  على  )كيم(  »�سدد  الكورية  املركزية  الأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
الغربية، لتنفيذ  ق��درات وح��دات الدفاع يف منطقة اجلبهة، وعند اجلبهة 

مهام قتالية والبقاء يف حالة تاأهب قتايل كامل ملواجهة اأي و�سع طارئ«.

مواقــيت ال�صالة
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�ساءت عالقة اوروبا بامريكا

كوليندا غراباركيتاروفيت�س الكرواتية

مظاهرات حا�سدة يف اجلزائر العا�سمة �سد رموز النظام ال�سابق )رويرتز(

طالب بالعودة �صريعا اىل الو�صاطة ال�صيا�صية لالأمم املتحدة 

جمل�س االأمن يدعو لوقف اإطالق النار يف ليبيا 

البناء االحتادي يف غرفة االنعا�ص:

االنتخابات االأوروبية على طريقة الروليت الرو�سية

تظاهرات يف اجلزائر يف يوم اجلمعة االأول من رم�سان 

•• االأمم املتحدة-ا ف ب:

دعا جمل�س المن الدويل اجلمعة كافة اأطراف النزاع 
الليبي اىل العودة �سريعا اىل الو�ساطة ال�سيا�سية لالمم 
املتحدة والتعهد باحرتام وقف لطالق النار، وذلك يف 

اعالن ق�سري اعتمد لهجة معتدلة.
اأن  ميكن  وح��ده  الت�سعيد  خف�س  اأن  املجل�س  واأ���س��اف 

ي�ساعد يف جناح و�ساطة المم املتحدة.
لوقف  بريطاين  ق��رار  م�سروع  اىل  الع���الن  ي�سر  ومل 
اطالق النار معطل منذ عدة اأ�سابيع ب�سبب النقا�سامات 

يف جمل�س المن.
واأكد املجل�س اأن ال�سلم وال�ستقرار يف ليبيا لن يتحققا 
مبعوث  لو�ساطة  دعمه  جم��ددا  �سيا�سي،  ح��ل  ع��رب  ال 

المم املتحدة غ�سان �سالمة.
اأك��ر م��ن �سهر م��ن حم��اول��ة قوات  وي��ب��دو الو�سع بعد 
امل�سري خليفة حفرت ال�سيطرة على طرابل�س وتخلي�سها 
من امللي�سيات، يف ماأزق �سواء على امل�ستوى الع�سكري اأو 

ال�سيا�سي.
وقوات  امل�سري خليفة حفرت  ق��وات  املعارك بني  وخلفت 
الفي  واأك����ر م��ن  454 قتيال  ال�����س��راج  ف��ائ��ز  ح��ك��وم��ة 
جريح، بح�سب ح�سيلة ملنظمة ال�سحة العاملية. كما اأدت 
الف �سخ�س   55 اأكر من  املعارك والق�سف اىل نزوح 

بح�سب المم املتحدة.
وع���رب امل��ج��ل�����س يف اإع���الن���ه ع��ن ان�����س��غ��ال��ه ال��ب��ال��غ لعدم 
ال����س���ت���ق���رار يف ط��راب��ل�����س وال���و����س���ع الن�������س���اين ال���ذي 

يتدهور.

االإمارات تنجح فى تقدمي كافة احلجج اأمام حمكمة 
العدل الدولية بالهاي يف الق�سية املرفوعة �سد قطر

•• الهاي - وام:

جنح الفريق القانوين للدولة فى تفنيد كافة احلجج واأدلة الإثبات امللفقة التي قدمها 
للنظر يف  الأول فى لهاي  ام�س  الدولية  العدل  القطري فى جل�سة حمكمة  اجلانب 
طلب دولة الم��ارات العربية املتحدة يف اتخاذ اج��راءات وقتية حلماية حقوق الدولة 
للمحكمة على �سحة  الدولة  من فريق  تاأكيداً  وذلك  املرفوعة �سد قطر  الق�سية  يف 
وعدالة طلب الدولة املقدم ل�سدار تدابري �سد قطر نتيجة ممار�ساتها الكيدية �سد 

دولة المارات.
ب�سكل  مرافعاته  يف  الدولية  العدل  حمكمة  اأم��ام  للدولة  القانوين  الفريق  بني  فقد 
بيانات ملفقة لأ�سخا�س  اإىل  امل�ستندة  املقدمة  القطرية  م�ستفي�س عدم �سحة الدلة 
عدة حول اخلط ال�ساخن الذي اأعلنت عنه الدولة يف يونيو 2017 ل�ستقبال طلبات 
ا�ستخدمتها  والتي  املقدمة  البيانات  تلك  من  تبني  حيث  الدولة،  لدخول  القطريني 
اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف قطر يف تقريرها ال�سادر يف يناير 2019م على اأن 

معظم هوؤلء ال�سخا�س مل ي�ستخدموا اأ�سا�ساً اخلط ال�ساخن.   )التفا�سيل �س3(
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ويف الرابع من مار�س ، ن�سر اإميانويل 
ماكرون، منربا يف جميع دول الحتاد 
ال���ولي���ات  ، وك���ذل���ك يف  الأوروب���������ي 
امل��ت��ح��دة وال�����س��ني ورو���س��ي��ا ، بعنوان 
الأوروبية”،  النه�سة  اأج���ل  “من 

وّجهه اإىل “مواطني اأوروبا«.
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تطرح 100 رقم ثالثي ورباعي وخما�سي يف مزادها االإلكرتوين

•• دبي-وام:

تطرح هيئة الطرق واملوا�سالت 100 رقم ثالثي ورباعي وخما�سي 
 H، I، J، K، L، M، N، O، P،  « الفئات  من  املميزة  املركبات  للوحات 
Q، R، S، T« وذلك يف ثاين مزاد اإلكرتوين لها خالل عام 2019. 
ويبداأ الت�سجيل يف املزاد الإلكرتوين ال�56 اعتبارا من غدا وينطلق 
املزاد يوم الأحد املوافق 19 مايو اجلاري يف ال�ساعة الثامنة �سباحا. 
و�سيخ�سع بيع الأرقام يف هذا املزاد لتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة 
البالغة %5 وت�سرتط عملية امل�ساركة يف املزاد اأن يكون للمتعامل 
ملف مروري يف اإمارة دبي ف�سال عن اأنه يتطلب من امل�ساركني اإيداع 
 120 اإىل  اإ�سافة  اآلف دره��م   5 للهيئة مببلغ  تاأمني موجه  �سيك 

درهما تدفع كر�سوم ا�سرتاك غري قابلة لال�سرتجاع وذلك مبراكز 
الدفع  .. كما ميكن  ودي��رة  والرب�ساء  رم��ول  اأم  املتعاملني يف  اإ�سعاد 
www. الإل��ك��رتوين  املوقع  على  الئتمانية  البطاقة  طريق  عن 

ال�سادة  وق��ال جمال  دراي��ف.  دب��ي  التطبيق  اأو من خ��الل   rta.ae
املزادات  اإن  الرتخي�س  موؤ�س�سة  يف  املركبات  ترخي�س  اإدارة  مدير 
���س��ري��ح��ة م��ن اجلمهور  ل���دى  ك��ب��رية  ب��اأه��م��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة تت�سم 
اختيار  يف  احل��ري��ة  متنحهم  كونها  بها  امل�ساركة  يف�سلون  ال��ذي��ن 
الأرقام دون عناء اأو انتظار ف�سال عن اأن هذه النوعية من املزادات 
ُت�سهم يف تعزيز اخلدمات الإلكرتونية التي تطرحها هيئة الطرق 
واملوا�سالت والتي تهدف من خاللها اإىل الرتقاء مب�ستوى ونوعية 

خدمات تنفيذ املعامالت للجمهور.

�سلطان القا�سمي يفتتح م�سجد ال�سارقة يف منطقة الطّي
•• ال�شارقة -وام:

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
الأعلى حاكم ال�سارقة بح�سور �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة م�ساء ام�س م�سجد ال�سارقة الواقع يف منطقة الطي 
 300 اإن�سائه  تكلفة  بلغت  وال��ذي  الإم���ارات  �سارع  مع  مليحة  طريق  تقاطع  على 

مليون درهم. 
بالفتتاح  اإي��ذان��ا  ال�ستار  �سموه  اأزاح  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  و�سول  وف��ور 
الر�سمي مل�سجد ال�سارقة الذي يعد اأكرب م�سجد يف الإمارة، حيث بداأت اأعمال البناء 

فيه يف عام 2014م. 
واأدى �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة وعدد كبري من �سمو ال�سيوخ وكبار ال�سيوف 
امل�����س��وؤول��ني، وج��م��وع م��ن امل�سلني م��ن خمتلف مناطق وم��دن ال��دول��ة، �سالة  م��ن 

الع�ساء والرتاويح. 
قاعة  من  ب��دءا  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  جت��ول  ال�سالة  من  النتهاء  وبعد 
املقتنيات التي ت�سم عددا من امل�ساحف من الع�سور الإ�سالمية املختلفة وم�سكوكات 
اأ�سدرت خ�سي�سا مبنا�سبة افتتاح امل�سجد بالإ�سافة اإىل عدد من مناذج الزخارف 

امل�ستخدمة يف ت�سميم امل�سجد. 

وحمتويات  ملرافق  هولوجرامي  عر�س  على  واطلع  العر�س،  قاعة  �سموه  زار  ثم 
امل�سجد، وجم�سم ثالثي الأبعاد للم�سجد بالإ�سافة اإىل عر�س فيلم وثائقي حول 
مراحل بناء امل�سجد.  وجتول �سموه واحل�سور يف اأرجاء امل�سجد مطلعا �سموه على 
ما ي�سمه من مرافق حيوية تخدم جميع امل�سلني بالإ�سافة على اجلوانب اجلمالية 

وت�ساميم العمارة الإ�سالمية التي يحتويها امل�سجد. 
الإ�سالمية  ال��ع��ل��وم  ف���روع  يف  الكتب  اأم��ه��ات  ت�سم  �سخمة  مكتبة  امل�سجد  وي�سم 
اإجمالية  م�ساحة  على  ال�سارقة  م�سجد  ويقع  ال�سريفة،  النبوية  وال�سنة  املختلفة، 
ت�سل اإىل نحو 2 مليون قدم مربع مع احلدائق اخلارجية له، ويت�سع لأكر من 25 
امل�سجد ويف  داخل  املخ�س�سة  امل�ساحات  و500 م�سل، موزعني على عدد من  األفا 
طوابقه العليا، حيث ي�ستوعب امل�سجد اأكر من 5 اآلف م�سل يف الداخل الرئي�س، 
منهن 610 للن�ساء يف جناحهن املخ�س�س لل�سالة، ويف الرواق الأمامي والأروقة 
املفتوحة  ال�ساحة  جانب  اإىل  م�سل،  اآلف   6 من  اأك��ر  امل�سجد  ي�ستقبل  اجلانبية 

والتي ت�ستقبل اجلزء الأكرب من امل�سلني باأكر من 13 األفا و500 م�سل. 
ويتوفر بامل�سجد منطقتني خم�س�ستني للو�سوء بهما 352 مي�ساأة، اإىل جانب عدد 
2 موا�سيء خارجية، كما تتوزع 6 مواقع ملاء ال�سبيل يف منطقة املواقف اخلارجية.  
وروعي يف ت�سميم امل�سجد ا�ستخدام اأحدث جتهيزات الأمن وال�سالمة وفق اأحدث 
�سكن  ي��وج��د  املتكاملة، حيث  وامل��راف��ق  م��ن اخل��دم��ات  ع��دد  اإىل ج��ان��ب  الأن��ظ��م��ة، 

خم�س�س لإمام امل�سجد واملوؤذن، اإ�سافة اإىل عدد من امل�سارات واملالحق مثل قاعة 
وم�سار لغري امل�سلمني لزيارة امل�سجد، ومتحف، و�ساحات مفتوحة للزوار، ومم�سى 
مطاطي حول �سور امل�سجد لريا�سة امل�سي، اإىل جانب حمل للهدايا التذكارية وعدد 

من اخلدمات التي يحتاجها امل�سلون والزوار. 
كما مت تخ�سي�س 100 كر�سي متحرك خلدمة املر�سى وكبار ال�سن، موزعة على 
امل�ساحات اخلارجية يف امل�سجد، بالإ�سافة اإىل 16 مظلة كبرية يف م�ساحات املواقف 

اخلارجية للزوار. 
�سيارة   2260 لنحو  واحل��اف��الت  ال�سيارات  مل��واق��ف  املخ�س�سة  امل�ساحات  وتت�سع 
مبنى  داخ��ل  300 موقف  منها  امل�سجد،  م��ن موقع يف حميط  اأك��ر  يف  وح��اف��ل��ة، 
اإىل جانب  امل�سجد، و60 موقفا للحافالت،  امل�سجد، و1400 موقف خارج مبنى 

500 موقف خارج �سور امل�سجد. 
ويتميز امل�سجد مبوقعه ال�سرتاتيجي املميز، حيث يقع على اأهم الطرق يف الإمارة 
والدولة، ويتمتع امل�سجد بعدد 6 مداخل رئي�سة تاأخذ قا�سدي امل�سجد من الطرق 
العامة اإىل داخل امل�سجد، منها 4 مداخل عامة، ومدخالن للن�ساء، ومدخل لكبار 
املناطق  من  العديد  ال�سارقة  م�سجد  ويخدم  للحافالت.   ومدخل  ال�سخ�سيات، 
جميع  اإىل  بالإ�سافة  وج��وي��زع،  وحو�سي  والبديع  وال�سيوح  الطي  منها:  امل��ج��اورة 
اللذين  مليحة  وطريق  الإم���ارات  طريق  على  الدولة  يف  الرئي�سة  الطرق  عابري 

يربطان عدد من الإم��ارات.  ويتميز م�سجد ال�سارقة، الذي ا�ستغرق العمل فيه 5 
�سنوات، بالت�سميم املعماري الإ�سالمي والذي مييز مباين الإمارة البا�سمة، حيث 
املميز  واملعمار  بالثقافة  اإىل الهتمام  الإب��داع والعمران بطريقة ت�سري  روعي فيه 
والثقافية  والإ�سالمية  والعلمية  املعرفية  ال�سروح  اإىل  لي�ساف  الإم���ارة،  مل�ساجد 

العديدة يف ال�سارقة. 
رافق �سموه يف افتتاح م�سجد ال�سارقة ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي رئي�س دائرة 
البحرية  املوانئ  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  وال�سيخ خالد بن عبد اهلل  املركزية  املالية 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  حممد  بن  �سقر  وال�سيخ  واجل��م��ارك 
وال�سيخ خالد بن �سقر القا�سمي رئي�س هيئة الوقاية وال�سالمة بال�سارقة وال�سيخ 
خالد بن ع�سام القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين وال�سيخ �سامل بن عبدالرحمن 
وال�سيخ  القا�سمي  في�سل  بن  ط��ارق  وال�سيخ  احلاكم،  �سمو  مكتب  رئي�س  القا�سمي 
في�سل بن �سعود القا�سمي مدير هيئة مطار ال�سارقة الدويل وال�سيخ عبد اهلل بن 
حممد القا�سمي مدير فرع الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بال�سارقة. 
كما اأدى ال�سالة اأي�سا معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�سحة ووقاية 
البنية  النعيمي وزير تطوير  املجتمع ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  والدكتور حممد مطر  التحتية 

والأوقاف، وكبار امل�سوؤولني يف الدوائر واملوؤ�س�سات الحتادية واملحلية. 

الدولية يف  امل�سابقة  ملقر  الوفد  زي��ارة  خ��الل  وذل��ك  وم�سرفيهم 
مبنى غرفة جتارة و�سناعة دبي . واعرب �سعادة امل�ست�سار ابراهيم 
حممد بوملحه م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم دبي رئي�س اللجنة 
املنظمة جل��ائ��زة دب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي خ��الل تكرميه 

•• دبي-وام:

كرمت اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي وفدا 
طالبا  �سم  الهندية  ك��ريل  ولي���ة  م��ن  ال�سنة  م��رك��ز  طلبة  م��ن 

بولية  ال�سنة  مركز  لوفد  وتقديره  �سكره  عن  الوفد  لع�ساء 
كريل على اهتمامهم باجلائزة وحر�سهم على متابعة فعالياتها 
على ار�س الدولة وحتملهم م�ساق ال�سفر من الهند اإىل الإمارات 

العربية للم�ساركة فى هذا احلدث القراآين املبارك.

العلماء ال�سيوف يزورون املر�سى يف امل�ست�سفيات

» دبي الدولية للقراآن الكرمي « تكرم وفدا من طلبة مركز ال�سنة فى كريال بالهند

ال�سيخ البخاري: الت�سامح هو مفتاح التنمية

•• اأبوظبي-الفجر:

رم�سان  �سهر  الرابع من  اليوم  يف 
املبارك زار بع�س العلماء ال�سيوف 
م���وا����س���ني  امل���������س����ايف  امل����ر�����س����ى يف 
التفاوؤل  ف��اأدخ��ل��وا  ول��ذوي��ه��م  ل��ه��م 
وال��ب�����س��م��ة وال��ر���س��ى ب��ق�����س��اء اهلل 
وق������دره ع��ل��ي��ه��م ب���ه���ذه ال����زي����ارات 
والدعوات الرم�سانية التي يرجى 
ق��ب��ول��ه��ا يف ه���ذه الأي�����ام امل��ب��ارك��ة ، 
ال��زي��ارات الرم�سانية  وت��اأت��ي ه��ذه 
����س���م���ن ال�����ربام�����ج ال�������ذي اأع����دت����ه 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف للعلماء �سيوف �ساحب 
ال����دول����ة حفظه  رئ���ي�������س  ال�����س��م��و 
�سرائح  ك��ل  ف��وائ��ده��ا  لت�سمل  اهلل 
املجتمع مبن فيهم اأولئك املر�سى 
امل�ست�سفيات  يف  ي��ق��ي��م��ون  ال���ذي���ن 
مم����ا ي���ع���ان���ون ب���ع���ي���دا ع����ن الأه�����ل 
والأب��ن��اء والأ���س��رة يف هذه الأجواء 
، وق���د  ال����روح����ي����ة  ال���رم�������س���ان���ي���ة 
ك����ان ل��ه��ذه ال����زي����ارات اأث����ر جميل 
ومرافقيهم  امل��ر���س��ى  م��وا���س��اة  يف 
ذكرتهم باأجواء رم�سان ومبا اأعده 
لل�سائمني  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل 
وال�����ذاك�����ري�����ن وخ����ا�����س����ة اأول����ئ����ك 
وال�سراء  ال�����س��راء  يف  ال�����س��اب��ري��ن 
واملغفرة  ال�سفاء  ربهم  من  راج��ني 

واملثوبة يف هذا ال�سهر الكرمي .
�سعد  الأحياء فقد  اأما يف جمال�س 
ب�سهرات رم�سانية مفعمة  رواده��ا 
والتذكري  وال�����وع�����ظ  ب���ال���ث���ق���اف���ة 

وم�������س���اع���دة ال����ف����ق����راء والأي�����ت�����ام 
والأرامل واأبناء ال�سبيل ...

ف���ي���م���ا اأف������ا�������س ب���ق���ي���ة ال���ع���ل���م���اء 
املحا�سرين يف امل�ساجد واملوؤ�س�سات 
يف م���ف���ه���وم ال���ت�������س���ام���ح واأن�����واع�����ه 
م�سيدين  واأه����داف����ه  وم�����س��ام��ي��ن��ه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  مب���ب���ادرة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
– وقيادته  – حفظه اهلل  ال��دول��ة 
الر�سيدة بتنبيه العامل اإىل اأهمية 
التعاي�س  يف  ودوره  ال���ت�������س���ام���ح 
العام  ه��ذا  اأعلنوا  حني  احل�ساري 

عاما للت�سامح.

يزال  وم��ا  ال��وق��ف  ك��ان  اإذ  املجتمع 
رافدا خرييا واإن�سانيا تطوعيا من 
املقتدرين الواقفني لبناء امل�ساجد 
واملدار�س واجلامعات وامل�ست�سفيات 
وح����ف����ر الآب����������ار وب�����ن�����اء ال�������س���دود 
ح�سارية  مظاهر  وكلها  واجل�سور 
نعمت املجتمعات امل�سلمة بفوائدها 
اإىل اليوم و�سيبقى للواقف ر�سيده 
امل��ت��ن��ام��ي م��ن الأج����ر وال���ث���واب ما 
دام وقفه يدر على املجتمع اخلري 
والعطاء ، كما نوه املحا�سر باأهمية 
الوقف يف تخريج العلماء واملثقفني 
وطباعة امل�ساحف والكتب العلمية 

جمل�س  ف��ف��ي  �سبحانه  اهلل  ب����اآلء 
م��ف��ل��ح ع��ائ�����س الأح���ب���اب���ي بالعني 
ال���دك���ت���ور جعفر  امل���ح���ا����س���ر  ب����ني 
بح�سور  الأبوية  العالقة  اأولفقي 
حما�سرة  فكانت  والأب���ن���اء  الآب����اء 
اجتماعية اأ�سرية يف غاية الأهمية 
، اأ�ساد بوقعها واأثرها الرائع الآباء 
والأب�����ن�����اء وك����ل م���ن ح�����س��ر ، ويف 
النعيمي  ���س��وي��دان  بخيت  جمل�س 
اأي�سا طرح الدكتور عبد  يف العني 
العقلية  املوؤثرات  مو�سوع  املر�سي 
حتا�سيها  اإىل  ال�������س���ب���اب  م��ن��ب��ه��ا 
واغ���ت���ن���ام احل����ي����اة والأع�����م�����ار مبا 

 ، واملجتمع  والأ����س���رة  ال��ف��رد  ينفع 
وحم���ذرا م��ن رف���اق ال�����س��وء الذين 
ينبغي اأن يتنبه اإليهم جميع اأبناء 
���س��امل بن  امل��ج��ت��م��ع ، ويف جم��ل�����س 
ال��ع��ني تناول  ال��ع��ام��ري يف  ل��وت��ي��ة 
ال��دك��ت��ور حم��م��ود ت��وف��ي��ق حممد 
“ الوقف  بعنوان  مو�سوعا مهما  
املوؤمن  م��ن  “ عطاء  عطاء ومن��اء 
و�سمعته  وث���واب���ه  اأج����ره  ومن���اء يف 
حما�سرة  كانت   ، جمتمعه  واأب��ن��اء 
علمية واجتماعية عالية الأهداف 
املحا�سر  ف��ي��ه��ا  اأج����اد  وامل�����س��ام��ني 
يف  الوقفية  التنمية  اأهمية  ببيان 

•• ابوظبي-الفجر:

اإبراهيم  ال�سيد  ال�سيخ  ف�سيلة  اأ���س��اد 
اخلليل البخاري اأحد �سيوف �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
رم�سان  ل�����س��ه��ر  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ن��ه��ي��ان 
املبارك يف كلماته مبختلف امل�ساجد يف 
الذي  الت�سامح  بعام  اأب��و ظبي  مدنية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  اع��ل��ن��ت��ه 
حيث تعك�س هذه املبادرة ر�سالة قوية 
مببادئ  املجتمع  حتلي  اأه��م��ي��ة  ح��ول 
ب��اأن معظم  وال��ت��اآزر م�سيفاً  الت�سامح 
قواعد ال�سريعة الإ�سالمية قد بنيت 

على اأ�س�س الت�سامح وال�سهولة ، وعلى 
وعال  جل  اهلل  اأمرنا  قد  املثال  �سبيل 
“ �َسْهُر  �سوم رم�سان يف قوله تعاىل 
اْلُقْرَءاُن  ِف��ي��ِه  اأُن����ِزَل  ���ِذى  الَّ ��اَن   َرَم�����سَ
اْلُهَدى  ���َن  مِّ ���َن���اٍت  َوَب���يِّ ��ا���ِس  ��ل��نَّ لِّ ُه����ًدى 
ْهَر  ِم��ن��ُك��ُم ال�سَّ ���َس��ِه��َد  َف��َم��ن  َوْل��ُف��ْرَق��اِن 
ْمُه “ وبعد هذا الأمر ب�سكل عام  َفْلَي�سُ
توالت �سور الت�سامح يف قوله تعاىل » 
ٌة  ا اأَْو َعلَى  �َسَفر  َفِعدَّ َوَمن َكاَن َمِري�سً
ُ ِبُكُم اْلُي�ْسَر َوَل  اٍم اأَُخر ُيِريُد اهللَّ ْن اأَيَّ مِّ
ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْسَر « ، وخالل هذه الآية 
املراد  ب��اأن  �سبحانه  اهلل  بني  الكرمية 
ولي�س  والت�سامح  الي�سر  ه��و  الإل��ه��ي 

قواعد  ف��اإن  وهكذا   ، والت�سدد  الع�سر 
�سريعتنا الغراء جاءت على عديد من 
الرخ�س والعزائم التي تدعو املجتمع 
يف  والت�سامح  الي�سر  اتباع  اأهمية  اىل 
على  اهلل  اأوج��ب  التي  الفرائ�س  اأداء 
الذي  ال���وق���ت  ن��ف�����س  ، ويف  امل�����س��ل��م��ني 
القيام  ال�����س��م��ح��ة  ���س��ري��ع��ت��ن��ا  اأوج���ب���ت 
لغري  اجللو�س  رخ�ست  ال�سالة  عند 
رخ�س  وك����ذل����ك   ، ع��ل��ي��ه  ال����ق����ادري����ن 
للم�سافرين يف ق�سر ال�سالة واجلمع 
الفقه  ورد يف  ال�سالتني ح�سبما  بني 
والعزائم  الرخ�س  ، وهذه  الإ�سالمي 
الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  وردت  ال��ت��ي 
ات��ب��اع امل�سلم  اأه��م��ي��ة  اأب���رز دل��ي��ل على 
عن  والتجنب  والعفو  الت�سامح  بقيم 
باأن  ف�سيلته  و���س��رح  الت�سدد.   �سور 
يف  نف�سه  و�سف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 
الأ�سماء  م��ن  بعديد  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
اجلمال  �سفات  فيها  مب��ا  وال�����س��ف��ات 
اجلمالية  �سفاته  ول��ك��ن   ، واجل����الل 
هي التي وردت يف �سورة الفاحتة � اوىل 

�سور القراآن � ب�سورة مكررة ..
 وهكذا نرى يف حديث رواه ال�سيخان 
ع��ن ال�����س��ح��اب��ي اجل��ل��ي��ل اأب����ي هريرة 
اهلل  �سلى  النبي  ع��ن  عنه  اهلل  ر���س��ي 
عليه و�سلم قال : قال ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم :
ملّ��ا خلق اهلل اخل��ل��ق كتب يف ك��ت��اب ،    
رحمتي  اإن  العر�س:  ف��وق  عنده  فهو 
غلبت  رواي������ة:  ويف   ، غ�����س��ب��ي  ت��غ��ل��ب 
غ�����س��ب��ي ، وه���ك���ذا ف�����اإن ع���دي���دا من 
النبوية  والأح��ادي��ث  القراآنية  الآي��ات 
تن�س ب�سراحة اأهمية ت�سمك املجتمع 
الت�سامح  وق��ي��م  مب��ب��ادئ  الإ���س��الم��ي 
هو  الت�سامح  ف���اإن  وك��ذل��ك  وال�سفح 
���س��ري��ع��ت��ن��ا الغراء  اأه����م م��ق��ا���س��د  م���ن 
وكذلك ركن اأ�سا�سي يف بناء قواعدها 

وا�ستنباط اأحكامها . 

مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ي�سارك يف مهرجان الت�سامح الذي نظمته كلية الدار اجلامعية
•• دبي-الفجر: 

القرار  ات��خ��اذ  ودع���م  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  م��رك��ز  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��الق��اً 
الفعاليات،  كافة  بالدولة يف  واملوؤ�س�سات  الهيئات  كافة  امل�ساركة مع  على 
امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  لديها  يكون  وال��ت��ي  املجتمعية،  للمبادرات  وت��ع��زي��زاً 
واملرونة واملبادرة ال�ستباقية الناجحة وامل�ستدامة، �سارك العميد الدكتور 
عبد اهلل عبد الرحمن يو�سف بن �سلطان، مدير املركز، يف فعاليات عام 
الت�سامح، الذي نظمته كلية الدار اجلامعية يف نادي �سباط �سرطة دبي 

بالقرهود.
الت�سامح هو  عام  اأن  يو�سف  الرحمن  دكتور عبد اهلل عبد  العميد  واأك��د 
العربية  الإم��ارات  تاأ�سي�س دولة  تكري�س للقيم والنهج الذي تر�سخ منذ 

املتحدة على يد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، والتي ت�سكل 
اأ�سا�سية  قيم العي�س امل�سرتك الأ�سيلة كاأ�سلوب حياة ملجتمعنا.. وركيزة 
لتعزيز  الر�سيدة  لقيادتنا  الإيجابية  الروؤية  وفق  احل�سارة،  ركائز  من 
بني  والإن�ساين  والثقايف  احل�ساري  والتوا�سل  والتقارب  التعاي�س،  قيم 

املجتمعات على اختالف عروقها وجذورها واأديانها واألوانها.
باأن  فيه  اأن��ه مم��ا ل�سك  الرحمن  دك��ت��ور عبد اهلل عبد  العميد  واأو���س��ح 
املجتمعية  للمبادرات  تعزيز  اجلامعية  ال��دار  كلية  فعاليات  يف  امل�ساركة 
التي ت�سارك فيها القيادة العامة ل�سرطة دبي دوماً مع جميع املوؤ�س�سات 
باأهمية  ال��ف��رد  وع��ي  م��ن  ت��ب��داأ  الت�سامح  قيم  لأن  املجتمعية،  والهيئات 
واحلياة  العمل  خالل  �سلوكه  يف  وتتجلى  الغري،  مع  والتكامل  التعاي�س 

امل�سرتكة التي ت�سودها اأوا�سر املحبة واملودة.

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

   KIMBERLEY PROCESS UAE   : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 308736   بتاريخ: 2019/03/27

بيانات الأولوية:  
باإ�سم :مركز دبي لل�سلع املتعددة 

وعنوانة :  �س ب 48800 – دبي – الإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
الكرمية  والأحجار  واجلواهر  الأملا�س  فح�س  الثمينة؛  واملعادن  الكرمية  والأحجار  الأملا�س  اأ�سالة  اإثبات  �سهادات  اإ�سدار 
واملعادن الثمينة ؛ اإ�سدار �سهادات اإثبات اأ�سالة الأملا�س واجلواهر والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة ؛ اإثبات اأ�سالة الأملا�س 

واجلواهر والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة ؛ فح�س اجلودة لالأملا�س  واجلواهر  والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة.
و���س��ف ال��ع��الم��ة: ال��ط��ل��ب ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني ح��ي��ث ال��ع��الم��ة الوىل يف امل��ج��م��وع��ة ت��ت��ك��ون م��ن الكلمات 
KIMBERLEY PROCESS UAE مكتوبة باللغة الإجنليزية باللون الأزرق بني طوقني  باللون الأزرق والذي 
والعالمة  زرق��اء متداخلة؛  مثلثات  �سكل  على  �سعار  يوجد  الداخلي  الطوق  قلب  الأزرق ويف  باللون  يحتوي على جنمتني 
الإجنليزية بني  باللغة  KIMBERLEY PROCESS UAE مكتوبة  الكلمات  تتكون من  املجموعة  الثانية يف 

طوقني والذي يحتوي على جنمتني ويف قلب الطوق الداخلي يوجد �سعار على �سكل مثلثات متداخلة.
ال�سرتاطات : 

بالربيد  اإر�سالة  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س علي  لدية  فعلي من 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251
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 مدار24 �صاعة

ماجد بن �سعود املعال يفتتح مهرجان »الرتكات«

اأمل القبي�سي تلتقي املجموعة الربملانية الن�سائية يف الربملان االأفريقي
•• جوهان�شربج-وام:

اأكدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
اأن جتربة الإم����ارات يف  الحت���ادي، 
جم����ال مت��ك��ني امل�������راأة ه���ي من���وذج 
والعامل،  املنطقة  دول  م��ن  لكثري 
ل���ي�������س ف���ق���ط مل�����ا ح���ق���ق���ت���ه امل��������راأة 
اإجن������ازات نوعية  الإم���ارات���ي���ة م���ن 
تطورا  ه���ن���اك  لأن  اأي�������س���ا  واإمن������ا 
ال�����دور الذي  م�����س��ت��م��را يف ط��ب��ي��ع��ة 
تقوم به املراأة يف املجتمع الإماراتي، 
ت�سجيع  على  دائما  حت�سل  بحيث 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  وق���وة دف��ع م��ن 
يف  امل�سوؤولية  لت�سدر  يوؤهلها  مما 
مواقع العمل الوطني جميعها بكل 

اقتدار.
معاليها  ل���ق���اء  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
جم��م��وع��ة ال��ن�����س��اء ال��ربمل��ان��ي��ات يف 
ال����ذي يفوق  ال���ربمل���ان الأف���ري���ق���ي 
عددهم 100 برملانية على هام�س 
“ك�سيف  وح�����س��وره��ا  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
اخلام�سة  ال����دورة  اف��ت��ت��اح  �سرف” 
مدينة  يف  الف����ري����ق����ي  ل���ل���ربمل���ان 
اللقاء  ب���داي���ة  ويف  ج��وه��ان�����س��ربج. 
����س���ع���ادة حم�س  ح�������س���ره  ال������ذي   -
�سعيد الهاملي �سفري الدولة لدى 
اأ�سادت  جمهورية جنوب افريقيا - 
الربملانيات  ال���ن�������س���اء  جم���م���وع���ة 
بالدور الهام الذي يقوم به املجل�س 
املراأة  وم�ساركة  الحت��ادي  الوطني 

الفعالة يف احلياة الربملانية.
وق����ال����ت م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
الذي  العدد  اإن لقاء هذا  القبي�سي 
الن�ساء  م���ن  اإم�������راأة   100 ي���ف���وق 
الفريقي  ال��ربمل��ان  يف  الربملانيات 
ه��و دل��ي��ل على ت��واج��د امل����راأة بقوة 
ودورها املحوري املتنامي اإىل جانب 
مناق�سة  يف  ال�����س��راك��ة  ويف  ال��رج��ل 

اي����اه����ا مب���وا����س���ل���ة ب�����ذل اجل���ه���ود 
اإنها  اإليه، وقالت  لتحقق ما ت�سبو 
من  العديد  وري���ادة  متيز  �ساهدت 
كل  رغم  الفارقة  الربملانات  ن�ساء 

التحديات والعراقيل.
واأ�����س����ادت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
ون�سال  ج��ه��ود  وح��ي��ت  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
امل������راأة الف��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف 
وحتديات  ا�ستثنائية  ظ���روف  ظ��ل 
وت�سحياتها  بعملها  واثبتت  ع��دة 
ال�������س���الم من  جن���اح���ه���ا يف ����س���ن���ع 
ال�سيا�سية  الفاعلة  امل�ساركة  خالل 

والربملانية.
وق����دم����ت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة امل 
للمجموعة  دع��������وة  ال���ق���ب���ي�������س���ي 
الربملان  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الف��ري��ق��ي ل��زي��ارة دول���ة الم����ارات 
وامل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي الحت��������ادي 
ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب ع��ل��ى خمتلف 
دولة  ت�سهده  ال��ت��ي  ال��ت��ق��دم  اأوج����ه 

المارات يف خمتلف املجالت.

و���س��ي��اح��ة ج���اذب���ة، وقالت  م�����س��ت��دام 
تعترب  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  ال�سياحة  اإن 
اأه���م م��الم��ح ال���روؤي���ة اجلديدة  م��ن 
ل��ل��ن��ه��و���س ب���الإم���ارة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
وجهة �سياحية وا�ستثمارية م�ستدامة 

وجاذبة.
تنظيمه  مت  امل��ه��رج��ان  اأن  واأ���س��اف��ت 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء 
ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ 
القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
ومتابعة �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود 
بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين 
التي  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  روؤي�����ة  ت��ع��زي��ز  يف 
ال�سياحي  القطاع  تنمية  على  تركز 
و ال���س��ت��ث��م��اري ب��الم��ارة م��ن خالل 
الهادفة  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  تنفيذ 
لالرتقاء  احليوية  القطاعات  لكافة 
مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات وج�����ودة حياة 
توجهات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  املجتمع 
الإمارات  حكومة  وبرامج  ومبادرات 

يف املجالت املختلفة.
وت�ستمر فعاليات املهرجان حتى 15 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  اجل��اري  مايو 
الثالثة  ح���ت���ى  و  م�������س���اء  وال���ن�������س���ف 

فجرا.

•• اأم القيوين-وام:

اف��ت��ت��ح ال�����س��ي��خ م��اج��د ب��ن ���س��ع��ود بن 
ال�سياحة  دائ���رة  رئي�س  امل��ع��ال  را���س��د 
والآث������ار ب����اأم ال��ق��ي��وي��ن م�����س��اء اأم�س 
الأول فعاليات مهرجان “الرتكات” 
امل��ت��خ�����س�����س يف ع����رب����ات امل����اأك����ولت 
ينظمه  ال�����ذي  امل��ت��ن��ق��ل��ة  وامل���ط���اع���م 
القيوين  اأم  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س 
العامة  الأم������ان������ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
وبدعم  ل��الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
و�سركات  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ات  ورع���اي���ة 
�سعادة  الف���ت���ت���اح  ح�����س��ر   . خ��ا���س��ة 
ح��م��ي��د را�����س����د ال�����س��ام�����س��ي الأم�����ني 
و�سعادة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام 
املجل�س  ع�سو  ليتيم  را���س��د  عائ�سة 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي رئ��ي�����س��ة جمل�س 
�سيدات اأعمال اأم القيوين وعدد من 
ماجد  ال�سيخ  وبو�سول   . امل�سوؤولني 
البيت  قاعة  يف  امل��ق��ام  املهرجان  ملقر 
تفقد  ب��الم��ارة  للمنا�سبات  متوحد 
م��ع احل�����س��ور اأق�����س��ام��ه ال��ت��ي �سملت 
جم���م���وع���ة م����ن ع����رب����ات امل����اأك����ولت 
وامل���ط���اع���م امل��ت��ن��ق��ل��ة امل�������س���ارك���ة من 
تنوعت  والتي  الدولة  اإم��ارات  جميع 

الالتي  املنتجة  والأ�سر  القيوين  باأم 
قدمن خمتلف املنتجات من العطور 
وال����دخ����ون واحل���ل���وي���ات وامل����اأك����ولت 
الرتاثية والعربية والأزياء والعبايات 
اليدوية.  والأ�سغال  والك�س�سوارات 
وحر�ست اجلهات املنظمة للمهرجان 
الجتماعية  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  اط����ار  يف 

العربية  وامل���ط���اب���خ  امل�����اأك�����ولت  ب���ني 
اأو�سطية  وال���������س����رق  وال���الت���ي���ن���ي���ة 
والإيطالية  الأم��ريك��ي��ة  والأك������الت 
ال�سعبية  امل���ط���اب���خ  اإىل  ب���ال����س���اف���ة 
املبا�سرة  ال��ط��ب��خ  ع��رو���س  وم��ن�����س��ات 
لتدريب  م���راك���ز  وم�����س��ارك��ة  احل���ي���ة 

الطهي مع اأ�سهر الطهاة.

كما تفقد ال�سيخ ماجد مع احل�سور 
للمهرجان  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  الأق�������س���ام 
الأطفال  لأل��ع��اب  ق�سما  �سملت  التي 
ببطولة  “رد بول”  وم�ساركة �سركة 
بال�سافة اإىل  “تاغ تيم اك�سرتمي”، 
املعر�س امل�ساحب لفعاليات املهرجان 
الأعمال  �سيدات  فيه  ت�سارك  ال��ذي 

ب������ادرت م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س ال����دول����ة يف 
اإ�سراك املراأة ب�سورة كاملة وفاعلة 
ال����وط����ن����ي، واع����ت����ربت  ال���ع���م���ل  يف 
ع���م���ل وطنية  خ���ط���ة  الأم�������ر  ه�����ذا 
را�سخ  كمبداأ  وثبتته  ا�سرتاتيجية 
يف ك��ل جانب م��ن ج��وان��ب املجتمع 
املراأة  ب��اأن  الإم��ارات��ي اعرتافا منها 
وتطوير  تنمية  يف  اأ�سا�سي  �سريك 
وم�ستقبله،  ح��ا���س��ره  وب��ن��اء  البلد 
امل���ب���ادرات والإجن������ازات  اإن  وق��ال��ت 
املتحققة على كافة الأ�سعدة توؤكد 
مدى اهتمام الدولة باملراأة واإميانها 
باأهمية متكينها حتى اأ�سبحت على 

قدم امل�ساواة مع الرجل.
امل��������راأة يف  م�����س��اه��م��ة  اإىل  ول���ف���ت���ت 
امل�ساركة  املجالت خا�سة يف  جميع 
عملية  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
الن�سب  م�ستعر�سة  ال��ق��رار  �سنع 
انتخابات  يف  امل����راأة  حققتها  ال��ت��ي 
وعام   2011 وع���ام   2006 ع���ام 
ق�����رار  اإىل  م�������س���رية   ..  2015

معاليها  م�سددة  الق�سايا،  خمتلف 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل امل�����س��رتك بني 
املجل�س الوطني الحتادي والربملان 
التن�سيق  يخ�س  فيما  الف��ري��ق��ي 
والت�ساور حيال خمتلف الق�سايا ل 
�سيما التي لها عالقة بتمكني املراأة 
وحماية  اجلن�سني  ب��ني  وامل�����س��اواة 
امل��راأة من العنف خا�سة يف مناطق 

احلروب والنزاعات والهجرة.
الدولة  روؤية  معاليها  وا�ستعر�ست 
منذ  امل����راأة  متكني  على  وحر�سها 
اأربعة  م���ن  اأك�����ر  ق��ب��ل  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
موؤ�س�س  اأن  اإىل  م�����س��رية  ع���ق���ود، 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  الدولة 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
التعليم  فر�س  توفري  على  حر�س 
ت�سمني  ومت  ل����ل����م����راأة  وال����ع����م����ل 
للمراأة  ت��ك��ف��ل  مب������واد  ال���د����س���ت���ور 
اأبرزها امل�ساواة  حقوقها والتي من 
وتكافوؤ الفر�س، وي�سري على نهجه 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة “ 
متثيل  ن�سبة  ب��رف��ع   “ اهلل  حفظه 
املراأة الإماراتية يف املجل�س الوطني 
الدورة  م��ن   50% اإىل  الحت���ادي 
القادمة، يف خطوة تر�سخ توجهات 
الدولة امل�ستقبلية، وحتقق التمكني 
وتوؤكد  الإماراتية،  للمراأة  الكامل 
على دورها الريادي واملوؤثر يف كافة 
القطاعات احليوية يف الدولة وباأن 
املراأة  متكني  م��ن  انطلقت  ال��دول��ة 
خالل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  مت��ك��ني  اإىل 
الربملانية  املجموعة  واأثنت  امل��راأة. 
الفريقي  ال���ربمل���ان  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
على دور املجل�س الوطني الحتادي 
ال���ربمل���ان���ي���ة  امل����ح����اف����ل  يف ج���م���ي���ع 
ن�سبة  رف���ع  اإن  ..وق���ال���ت  ال��دول��ي��ة 
الدورة  من  اعتبارا  الن�ساء  متثيل 
%50 يعد  النتخابية املقبلة اإىل 
العديد  اإل��ي��ه  ت�سعى  اإجن���از  مبثابة 
الن�ساء يف افريقيا، حيث دعت  من 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ 
ح��ك��ام الم����ارات ف�سال ع��ن جهود 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����س��ة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����س���ري���ة امل��ت��وا���س��ل��ة يف 

جمال متكني املراأة .
واأب��������رزت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
دولة  ق��ي��ادة  ودور  روؤي����ة  القبي�سي 
الإم�����ارات يف ت��ق��دم وت��ط��ور امل����راأة، 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  م�����س��رية 

ال�ستفادة  ���س��رورة  اإىل  ب��رمل��ان��ي��ات 
جمال  يف  الإماراتية  التجربة  من 
اجلانب  ول���س��ي��م��ا  امل������راة  مت��ك��ني 
الربملاين. واأ�سارت جمموعة الن�ساء 
الفريقي  ال��ربمل��ان  يف  الربملانيات 
ب��ح��اج��ة ل��الط��الع على  اأن��ه��ن  اإىل 
العربية  الإم��������ارات  دول����ة  جت��رب��ة 
وال�سباب  امل���راأة  متكني  يف  املتحدة 
احلياة  يف  وم�ساركتها  امل���راأة  ودور 
النتخابية  وب��راجم��ه��ا  ال��ربمل��ان��ي��ة 
وط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه��ا وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
ال�سعيد  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  م��ن��اق�����س��ات 
الداخلي ويف امل�ساركة يف الفعاليات 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
وهذا التقدم ال�سريع الذي حققته 
امل��������راأة م����ن خ�����الل ع�����س��وي��ت��ه��ا يف 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي. ويف 
اأمل  اأكدت معايل الدكتورة  اخلتام 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
�سيكون  امل���راأة  �سوت  اأن  الحت���ادي 
داعية  الربملان الفريقي،  عاليا يف 

املجتمع  تنمية  وزارة  مع  وبالتعاون 
على ا�ست�سافة عدد كبري من الأيتام 
اإىل  املهرجان  فعاليات  وم�ساركتهم 
الهدايا  وت���ق���دمي  ت��ك��رمي��ه��م  ج��ان��ب 
عائ�سة  �سعادة  واأك���دت  لهم.  املنوعة 
ل���ي���ت���م يف ت�������س���ري���ح ل���وك���ال���ة اأن����ب����اء 
“الرتكات”  م��ه��رج��ان  اأن  الإم�����ارات 

الذي ينظم لأول مرة يف اأم القيوين 
يف  ياأتي  عديدة  جهات  مع  بالتعاون 
القيوين  اأم  روؤي��ة  ا�سرتاتيجية  اط��ار 
روؤي�����ة  م����ع  ت��ت��ك��ام��ل  ال���ت���ي   2021
الإمارات لتحقيق التنمية امل�ستدامة 
ت��ر���س��ي��خ جمتمع  ت��ت��م��ث��ل يف  وال���ت���ي 
متنوع  اقت�ساد  على  مبني  متالحم 

•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
يف  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  و�سمو  عجمان  حاكم 
والأجنبية  والإ�سالمية  العربية  ال��دول  قنا�سل  املا�سية  الليلة  الزاهر  ق�سر 
والتربيكات  التهاين  اأطيب  ل�سموهما  الذين قدموا  الدولة  لدى  املعتمدين 
مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك .. داعني اهلل العلي القدير اأن يعيده على 
قيادة و�سعب الإم��ارات ب��دوام التقدم والزده��ار يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وعلى �سموهما 
والربكات.  باليمن  والإ�سالمية  العربية  الأمتني  وعلى  والعافية  بال�سحة 
وتبادل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان وويل عهده خالل اللقاء مع القنا�سل 
دولة  تربط  التي  الثنائية  العالقات  وتوطيد  تعزيز  و�سبل  ال��ودي  الأحاديث 

التهاين والتربيكات  ال�سقيقة وال�سديقة. وتقبل �سموهما  بالدول  الإمارات 
من جموع املهنئني بحلول ال�سهر الف�سيل من ال�سيوخ وكبار رجالت الدولة 

ووجهاء واأعيان البالد واأبناء القبائل وجمع غفري من املواطنني واملقيمني.
وعرب املهنئون عن �سادق م�ساعرهم بهذه املنا�سبة .. داعني اهلل العلي القدير 
اأن يعيدها على �سموهما بال�سحة وال�سعادة. ح�سر ال�ستقبالت ال�سيخ اأحمد 
الإداري���ة  لل�سوؤون  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن 
واملالية وال�سيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية 
والتخطيط ومعايل  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  را�سد  وال�سيخ 
بن  حميد  وال�سيخ  احلاكم  دي��وان  رئي�س  النعيمي  �سعيد  بن  ماجد  الدكتور 
عمار النعيمي و�سعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب �ساحب ال�سمو 
حاكم عجمان و�سعادة يو�سف النعيمي مدير عام الت�سريفات وال�سيافة وكبار 

امل�سوؤولني.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة بح�سور �سمو ال�سيخ حممد بن 
�سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة يف جمل�س ال�سيافة 
بخزام م�ساء ام�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن را�سد املعال نائب حاكم اأم 
القيوين الذي قدم ل�سموه التهاين والتربيكات بحلول �سهر رم�سان 
املبارك.. داعيا اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�سبة على �سموه 

بال�سحة والعافية.
حميد  معايل  من  املباركة  املنا�سبة  بهذه  التهاين  �سموه  تقبل  كما 
حممد القطامي املدير العام لهيئة ال�سحة بدبي ومعايل عبدالعزيز 

الغرير رئي�س جمل�س اإدارة احتاد م�سارف الإمارات ومن وفد الهيئة 
املناخي  التغري  وزارة  ووف��د  والأوق���اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة 
ووجهاء  اأع��ي��ان  وم��ن  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  ووف��د  والبيئة 
البالد وكبار امل�سوؤولني ومديري الدوائر املحلية والإحتادية ورجال 
الأعمال واأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة �سموه بحلول ال�سهر 
هذه  يعيد  اأن  وج��ل  عز  اهلل  اإىل  بالدعاء  اجلميع  وتقدم  الف�سيل. 
املنا�سبة املباركة على �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مبوفور ال�سحة والعافية وعلى �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة و�سعب الإمارات والأمتني العربية والإ�سالمية باليمن 

واخلري والربكات.

�سعود القا�سمي ي�ستقبل نائب حاكم اأم القيوين حاكم عجمان ي�ستقبل قنا�سل الدول العربية واالإ�سالمية واالأجنبية

االإمارات تنجح فى تقدمي كافة احلجج اأمام حمكمة العدل الدولية بالهاي يف الق�سية املرفوعة �سد قطر
يبني  وه��ذا  وم���زورة،  ملفقة  وث��ائ��ق  ال�سقيقة  البحرين  مملكة 
ق�سائية  جهة  اأع��ل��ى  اأم���ام  حتى  التلفيق  على  ال��دوح��ة  اع��ت��ي��اد 

دولية.
كما مت تو�سيح عدم م�سداقية اللجنة الوطنية حلقوق الن�سان 
يف قطر والتي مل يتم مراجعة ت�سنيفها والتزامها وفقاً ملبادئ 

باري�س منذ عام 2015.
الأول  ام�س  بالهاي  الدولية  العدل  حمكمة  جل�سة  ختام  ويف 
الدولة  �سفري  العتيبة  الدكتورة ح�سة عبداهلل  �سعادة  اأو�سحت 
امام املحكمة يف كلمتها  الدولة  الهولندية وممثل  اململكة  لدى 
للدولة  القانوين  الفريق  قدمها  التي  املرافعات  بان  اخلتامية 
ال��ط��ل��ب للمحكمة  ت���ق���دمي  ال����دول����ة يف  م���وق���ف  ق����وة  اأظ����ه����رت 
اىل  م�سرية  العن�سري  التمييز  مناه�سة  باتفاقية  والتزامها 
اأن التقارير املقدمة للمحكمة توؤكد باأن العمال التي تقوم بها 
قطر با�ستمرار اأدت اإىل تفاقم النزاع بني الطرفني اإىل حد كبري 

وجتعل حل النزاع اأكر �سعوبة.
على  الق�ساء  اتفاقية  ا���س��ت��خ��دام  اأ���س��اءت  قطر  ان  اىل  ونبهت 
اإجراءين متوازيني م�سيئني �سد  وب��داأت يف  العن�سري  التمييز 
قدمها  التي  الأدل���ة  اأك���دت  وكما  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  الإم����ارات 
الفريق القانوين للدولة يف املرافعات فان املوؤ�س�سات الإعالمية 
القطرية م�ستمرة يف ن�سر التهامات الكاذبة �سد الإمارات فيما 

•• الهاي - وام:

واأدلة  احلجج  كافة  تفنيد  فى  للدولة  القانوين  الفريق  جنح 
الإثبات امللفقة التي قدمها اجلانب القطري فى جل�سة حمكمة 
دولة  للنظر يف طلب  ف��ى له���اي  الأول  ام�����س  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل 
حلماية  وقتية  اج����راءات  ات��خ��اذ  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات 
حقوق الدولة يف الق�سية املرفوعة �سد قطر وذلك تاأكيداً من 
فريق الدولة للمحكمة على �سحة وعدالة طلب الدولة املقدم 
لإ�سدار تدابري �سد قطر نتيجة ممار�ساتها الكيدية �سد دولة 

الإمارات.
فقد بني الفريق القانوين للدولة اأمام حمكمة العدل الدولية 
القطرية  الأدل����ة  �سحة  ع���دم  م�ستفي�س  ب�سكل  م��راف��ع��ات��ه  يف 
املقدمة امل�ستندة اإىل بيانات ملفقة لأ�سخا�س عدة حول اخلط 
2017 ل�ستقبال  يونيو  الدولة يف  عنه  اأعلنت  ال��ذي  ال�ساخن 
طلبات القطريني لدخول الدولة، حيث تبني من تلك البيانات 
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ا�ستخدمتها  والتي  املقدمة 
اأن معظم  2019م على  يناير  ال�سادر يف  يف قطر يف تقريرها 
هوؤلء ال�سخا�س مل ي�ستخدموا اأ�سا�ساً اخلط ال�ساخن اأو �سبق 
لهم تقدمي طلب الدخول، وهذا ما اعتادت عليه قطر يف تلفيق 
الأدلة اذ لها �سوابق عندما قدمت اأمام املحكمة يف ق�سيتها مع 

على  قطر  وعملت  املحكمة،  اأم��ام  ال��ن��زاع  حمل  بامل�سائل  يتعلق 
اأدل��ة مزيفة ت�سري فيها ب��اأن الإم��ارات ط��ردت املواطنني  تقدمي 
القطريني و متنعهم من العودة اإىل اأرا�سيها. كما اأعرتفت قطر 
امام املِحكمة باأنها اغلقت املوقع اللكرتوين املخ�س�س للتقدم 
بطلبات الدخول للدولة مقدمة حججا مفربكة باأن املوقع غري 
اآمن وهي يف احلقيقة متنع املواطنني القطريني من ال�سفر اىل 
دولة الإمارات العربية املتحدة لتقوي�س جهود الدولة مل�ساعدة 
بقرار  ملتزمة  غري  الم���ارات  ان  لإظهار  القطريني  املواطنني 
املحكمة. واأ�سارت �سعادة ال�سفرية العتيبة اىل اأنه عندما نظرت 
املحكمة  ، طبقت  موؤقتة  تدابري  املحكمة يف طلب قطر لتخاذ 
اأن  من  ثقتها  عن  معربة  والقانونية  الواقعية  املعايري  بع�س 
املحكمة �ستفعل ال�سيء نف�سه بالن�سبة لدولة الإمارات العربية 
حقوق  املحكمة  حتمي  اأن  هو  نطلبه  ما  كل  ان  موؤكدة  املتحدة 

دولة الإمارات على قدم امل�ساواة.
واكدت ان الإجراءات التي تقدمت بها الدولة تطلب من املحكمة 

اأن:
-1 ت�سحب قطر �سكواها املقدمة اإىل جلنة الق�ساء على التمييز 
العن�سري عماًل باملادة 11 من التفاقية الدولية للق�ساء على 
واتخاذ   2018 مار�س   8 يف  العن�سري  التمييز  اأ�سكال  جميع 

جميع التدابري لإنهاء النظر بها يف اللجنة. 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  عرقلة  عن  قطر  تكف  ان   2-
حجب  طريق  عن  ذل��ك  يف  مبا   ، القطريني  املواطنني  مل�ساعدة 
التقدم  القطريني  للمواطنني  ميكن  ال��ذي  الإلكرتوين  املوقع 

بطلب للح�سول على ت�سريح اإىل دولة الإمارات. 
وموؤ�س�ساتها  الوطنية  هيئاتها  الفور  على  قطر  توقف  ان   3-
الإع��الم��ي��ة امل��م��ل��وك��ة ل��ه��ا م��ن ت��ف��اق��م ال��ن��زاع ومت��دي��ده وجعل 
الإمارات  دول��ة  كاذبة عن  اتهامات  ن�سر  اأ�سعب من خالل  حله 

والق�سايا حمل النزاع اأمام املحكمة. 
-4 المتناع عن اتخاذ اأي اإجراء قد يوؤدي اإىل تفاقم النزاع اأو 

متديده اأمام املحكمة اأو زيادة �سعوبة حله.
الدولية  العدل  حمكمة  ق�ساة  ا�ستماع  من  اأي��ام  ثالثة  وخ��الل 
املحكمة  اأم���ام  احلجج  كافة  بنجاح  الم���ارات  قدمت  للطرفني 
اإجراءتها  تتمكن قطر من تربير  ذلك مل  النقي�س من  وعلى 

الت�سعيدية اأو تقدمي اي اإثباتات لت�سرفاتها �سد الإمارات.
اإىل القرب والتجاور اجلغرايف والروابط الجتماعية  وبالنظر 
فاإن   ، املتحدة  العربية  والإم���ارات  امل�سرتكة بني مواطني قطر 
ت�سديقه،حيث  مي��ك��ن  ل  اأم���ر  العن�سري  بالتمييز  ادع����اء  اأي 
احلقيقي  اخل���الف  اأن  املحكمة  على  امل��ع��رو���س��ة  احل��ج��ج  اأك���دت 
لدعم  الطويلة  قطر  حكومة  مبمار�سات  يتعلق  الطرفني  بني 

التطّرف والرهاب.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ولفز لدارة املن�ساأت ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN-2733070  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نواف دياب يون�س %24 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ب�سام جنيب ذياب %25
AL OTAIBA TRANSPORT ESTABLISHMENT تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة موؤ�س�سة العتيبة للنقليات

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نواف دياب يون�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عو�س حممد احمد خلف العتيبة

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ب�سام جنيب ذياب
تعديل ا�سم جتاري من/ ولفز لدارة املن�ساأت ذ.م.م

WOLVES FACILITIES MANAGEMENT LLC
اىل/ولفز للمقاولت ذ.م.م

WOLVES CONTRACTING LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت حفر قنوات التمديدات اخلدمية )4290903(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت الطرق الرئي�سية وال�سوارع والعمال املتعلقة بها )4210001(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات ادارة املن�ساأت )8211010(

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اورا�سكوم لالن�ساء وال�سناعه- ابوظبي

رخ�سة رقم:CN-1011319  قد تقدموا الينا بطلب
Arab Development Establishment تعديل وكيل خدمات/ا�سافة موؤ�س�سة المناء العربية
Orascom Construction Co تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة اورا�سكوم لالن�ساءات

تعديل مدير/حذف جوزيف اوريجان�س عزيز �ساروفيم 
Orascom Co تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة اورا�سكوم لالن�ساء وال�سناعة

تعديل وكيل خدمات/حذف موؤ�س�سة المناء العربية
تعديل ا�سم جتاري من/ اورا�سكوم لالن�ساء وال�سناعه- ابوظبي

ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES- ABU DHABI

اىل/�سركة اورا�سكوم لالن�ساءات 2
ORASCOM CONSTRUCTION CO 2

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز ومطعم حيات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1982947 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة دلل �سعيد مهري �سعيد القبي�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هاند وو�س للعناية 

CN قد تقدموا الينا بطلب بال�سيارات رخ�سة رقم:2537414 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ا�سماعيل �سامبيه را�سد �سعيد البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يوين تيم لال�ستثمارات- 

CN �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:2685408 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي عبداهلل خلفان حممد الفزاري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة البادي للتجارة وال�ستثمار ذ.م.م 

ALBADIE GROUP FOR TRADING & INVESTMENTS LLC

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جممع عيادات اماريلي�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1200722 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زينب بن ميده %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سامل عبداهلل حممد العامري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف حمد عبيد حمد املهريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز اماريلي�س للتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1195741 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زينب بن ميده %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سامل عبداهلل حممد العامري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف حمد عبيد حمد املهريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رك�س اي اي للعقارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1144795 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ذياب خليفة حمدان %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اعالن �صابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1365857 بال�سم التجاري بي�ست �سريفي�س 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  اجلب�س  لعمال 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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جرين بيوتي لتجارة م�ستح�سرات وم�ستلزمات التجميل-ذ.م.م
بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية لدى الكاتب العدل 

بالرقم )1905000453( تقرر حل وت�سفية �سركة:  

جرين بيوتي لتجارة م�صتح�صرات وم�صتلزمات التجميل -ذ.م.م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي

CN-1800068 بالرقم 

وتعيني امل�سفي/ اليوت هادي �ساهد لتدقيق ومراجعة احل�سابات كم�سفي 

قانوين لل�سركة.فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 

�س.ب   026222188 فاك�س   026222300 رق��م  هاتف  املعني  امل�سفى 

الكورني�س غرب بنايه ورثة عبد اهلل �سلطان بن  46198 ابوظبي �سارع 

�سليم الطابق )اخلام�س( مكتب رقم )501( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوم من تاريخ هذا العالن

اإعييييييييالن ت�سفيييييية �سركيييييييية 
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بيت العمر لل�سيانة وادارة العقارات- ذ م م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات- انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية بتاريخ 2019/05/08 بحل وت�سفية �سركة

بيت العمر لل�صيانة وادارة العقارات - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي

CN-2502901 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى املعني 

 –  202075 ���س.ب    037378989 فاك�س    037378999 رق��م  هاتف 

مدينة العني – �سناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�سحي واخرون 

اأق�ساها  الثبوتيه، وذلك خالل مدة  امل�ستندات  واإح�سار  مكتب رقم )3( 

45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإعييييييييالن ت�سفيييييية �سركيييييييية 
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ذا كري�ست للتجارة العامة- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الدارية 

اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ

2019/05/02 بحل وت�سفية �سركة

ذا كري�صت للتجارة العامة - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي

CN-1890019 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى املعني 

هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 ابوظبي 

بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم 

)705( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما 

من تاريخ هذا العالن.

اإعييييييييالن ت�سفيييييية �سركيييييييية 
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ترينر وميلر انرتنا�سيونال للمقاوالت الكهروميكانيكية- ذ م م 
تعلن الحتاد للمحا�سبة واملراجعة  ذ م م - حما�سبون قانونيون- ابوظبي 

انه مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري العادية بتاريخ 2019/01/22 

بحل وت�سفية �سركة

 ترينر وميلر انرتنا�صيونال للمقاوالت الكهروميكانيكية - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي

CN-1744846 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى املعني 

هاتف رقم 026349400 فاك�س 026349416 �س.ب  46765 ابوظبي 

�سارع ال�ستقالل بناية موزه حممد فا�سل املزروعي الطابق )ميزانني1( 

اأق�ساها  الثبوتيه، وذلك خالل مدة  امل�ستندات  واإح�سار  مكتب رقم )1( 

45 يوم من تاريخ هذا العالن

اإعييييييييالن ت�سفيييييية �سركيييييييية 

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11 

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: 

ال�سادة/مزرعة املرموم النتاج االلبان �ص.ذ.م.م- فرع ابوظبي 2 
IN-2003233:رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التي:

تعديل ال�سم التجاري
من: مزرعة املرموم النتاج االلبان �ص.ذ.م.م- فرع ابوظبي 2 

اىل: املرموم النتاج االلبان ذ.م.م
لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم: املرموم النتاج االلبان ذ.م.م

مكتب  مراجعة  اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر  اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل  تنمية ال�سناعه - 

الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة لكي مان للحدادة

رخ�سة رقم:CN-1108005  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك مرزوق مهدي حممد الحبابي %100 
تعديل وكيل خدمات

حذف عزه خلفان حميد نا�سر ال�سوايف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر وو�س لتنظيف وتلميع ال�سيارات

رخ�سة رقم:CN-1136140  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة قروان حممد علي �سامل ال�سيعري %100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان حممد علي �سامل ال�سيعري
تعديل ا�سم جتاري من/ �سوبر وو�س لتنظيف وتلميع ال�سيارات

SUPER WASH CAR CLEANING & POLISHING

اىل/ريد ف�س ل�سوي وبيع لال�سماك
RED FISH FOR GRILL AND SELLING FISH

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سوي وقلي ال�سماك واحليوانات البحرية )5621005(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ال�سماك واحليوانات البحرية الطازجة- بالتجزئة )4721006(

تعديل ن�ساط/حذف تنظيف وتلميع ال�سيارات )4520017(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11 

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

رخ�سة رقم:CN-1123007  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عائ�سة عبدالكرمي حممد �سعبان البلو�سي %100 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القنطرة للكهرباء والتربيد ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN-1908987  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة رادا جوبيندا ديبنات هاري نارايان ديبنات %49 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد ح�سن ال�سابط النقبي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رادا جوبيندا ديبتات هاري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف هريون مياه عبدالر�سيد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد ح�سن ال�سابط النقبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11 

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

رخ�سة رقم:CN-2162151  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيخه �ساهو بلو�س %51 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف في�سل �ساهو بلو�س
تعديل ا�سم جتاري من/ مطبعة الريحان ذ.م.م

AL RAYHAN PRINTING PRESS LLC

اىل/مطبعة �سيخة �ساهو بلو�س ذ.م.م
SHEIKHA SHAHO BALOCH PRINTING PRESS LLC

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
العامة  لل�سيانة  ال�سمال  ازهار  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN-1111289  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعد مبيوع �سعد ال�سام�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سعد مبيوع �سعد ال�سام�سي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ال�سيد ال�سعيدي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة ازهار ال�سمال لل�سيانة العامة ذ.م.م
اىل/�سركة ازهار ال�سمال لل�سيانة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AZHAR ALSHAMAL GEN. MAIN- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

انطلقت اأوىل املجال�س الرم�سانية 
مكتب  ينظمها  وال��ت��ي  الن�سائية، 
بقطاع  الن�سائية  ال�سرطة  ���س��وؤون 
اأبوظبي،  ب�سرطة  الب�سرية  امل��وارد 
بقطاع  املجتمعية  ال�سرطة  واإدارة 
اأمن املجتمع ب�سرطة اأبوظبي حتت 
تزامناً  والت�سامح”،  “املراأة  �سعار 

مع �سعار عام الت�سامح2019 ».
يف  الأول  امل��ج��ل�����س  وا���س��ت�����س��اف��ت 
اأبوظبي  مبدينة  ال��ف��الح  منطقة 
ال�������س���ي���دة ن���ب���ي���ل���ة �����س����رف ع���ب���ده، 
واأو����س���ح���ت  ال���رائ���د دك���ت���ور اآمنه 
�سوؤون  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ال��ب��ل��و���س��ي، 
املجال�س  اأن   ، الن�سائية  ال�سرطة 
العام  لهذا  الن�سائية  الرم�سانية 
والت�سامح  )امل��راأة  �سعار  تقام حتت 
( تزامًنا مع عام الت�سامح 2019 
اإب�����راز دولة  اإىل   ي��ه��دف  وال����ذي   ،
ع��ا���س��م��ة عاملية  ك��ون��ه��ا  الإم�������ارات 
الت�سامح  قيمة  وتاأكيد  للت�سامح، 
موؤ�س�س  لنهج  ام���ت���داًدا  ب��اع��ت��ب��اره 

ال����دول����ة ، امل���غ���ف���ور ل����ه ب�������اإذن اهلل  
ال�سيخ زايد  بن �سلطان  اآل نهيان 
“طيب اهلل ثراه “  وعماًل موؤ�س�سًيا 
قيم  تعميق  اإىل  يهدف  م�ستداًما 
ال��ت�����س��ام��ح واحل����وار وت��ق��ب��ل الآخر 

والنفتاح على الثقافات املختلفة.
“البتزاز  اأن مو�سوع  اإىل  وا�سارت 
مبحوره  م��رت��ب��ط  اللكرتوين” 
ب�”�سالم..وت�سامح.. ال��رئ��ي�����س��ي 

التطور  اأف����رز  ح��ي��ث  واإيجابية”، 
والتقدم العلمي والتقني يف جمال 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 
“و�سائل  الإن�������رتن�������ت  و����س���ب���ك���ة 
اأمناًطا  الجتماعي”  ال��ت��وا���س��ل 
م�ستحدثة من اجلرائم املعقدة يف 

طرق ارتكابها ويف و�سائل ك�سفها.
حمدة  ال��ن��ق��ي��ب  اجل��ل�����س��ة  واأدارت 
�سرطة  م����دي����ري����ة  ال�����ب�����ادي،م�����ن 
بقطاع  وامل�����ط�����ارات  امل���ن���اف���ذ  اأم�����ن 
،ورحبت  وامل��ن��اف��ذ  الأم�����ن  ����س���وؤون 
ب��احل��ا���س��رات م���وؤك���دة اأه��م��ي��ة دور 
الوعي  م�ستوى  رف���ع  يف  امل��ج��ال�����س 

الأمني والجتماعي مبجتمعنا. 
وناق�س املجل�س  مو�سوع “البتزاز 
�سرطة  وج����ه����ود  اللكرتوين” 

اأب��وظ��ب��ي يف ال��ت��ع��ام��ل الأم���ن���ي مع  
ق�������س���اي���ا  الب�����ت�����زاز الل����ك����رتوين،  

ت�سكل  حيث  للجرمية   والت�سدي 
هذه اجلرائم رخطًرا يوؤرق املجتمع 

الدويل واملحلي على حد �سواء. 
واحلا�سرات  امل�����س��ارك��ات  واأج��م��ع��ت 

على اأهمية دور جمال�س املواطنات 
بالق�سايا  ال����ت����وع����ي����ة  رف�������ع  يف 
وتو�سيع  وال�����س��رط��ي��ة،  املجتمعية 
الق�سايا  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  دائ������رة 
ت��ت��ن��اول جوانب  ال��ت��ي  امل��ط��روح��ة 
املجتمع،  اأف��راد  كل  تهم  اإجتماعية 
الفرد  بثقافة  الرت��ق��اء  يف  وت�سهم 
�سرطة  ور����س���ال���ة  روؤي������ة  وحت��ق��ي��ق 
املجتمع  اإ�����س����راك  ع���رب  اأب���وظ���ب���ي، 
الأمن  تعزيز  اأطيافه، يف  مبختلف 

والأمان.
ولفتت اإىل اهمية  التوعية ودورها  
التعريف مبثل  ه��ذه  اجلرائم  يف 

وو�سائل الوقاية منها.
علي  غ��ي��داء  النقيب  وا�ستعر�ست 
ع�����ب�����داهلل، ع�����س��و م��ك��ت��ب ����س���وؤون 
ال�سرطة الن�سائية، حمور الت�سامح 
اللكرتوين”،  “البتزاز  املوؤ�س�سي 
احل�سور  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  رك�����زت  و 
مب���ع���ن���ى الب������ت������زاز الل�����ك�����رتوين، 
�سرطة  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 
م��ع ق�سايا   ال��ت��ع��ام��ل  اأب��وظ��ب��ي يف 
يف  اللكرتوين، وجهودها  البتزاز 

الت�سدي لهذه اجلرمية  .
تاأثري  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
ا����س���ت���دراج الأط����ف����ال واب���ت���زازه���م 
الكرتونًيا، و دور الأ�سرة يف توعية 
وتوجيه الأبناء من الغزو الفكري 
موؤكدة  الل��ك��رتون��ي��ة،  واجل���رائ���م 
اأهمية  تعاون الأ�سرة  مع ال�سرطة 
اجلرائم  ع��ن  التبليغ  خ���الل  م��ن 

اللكرتونية.
ول���ل���وق���اي���ة م���ن ج���رائ���م الب���ت���زاز 
توعية  ميكن  قالت:  الل��ك��رتوين، 
ال��ط��الب يف امل��دار���س ع��ن خماطر 
الب���ت���زاز الل���ك���رتوين ع��ن طريق 
بالإ�سافة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل����ب����ادرات 
املرافق  على  ال��رق��اب��ة  ت�سديد  اإىل 
تنظيم  و  امل����دار�����س،  يف  احل��ي��وي��ة 
للمدر�سني  ت����وع����وي����ة  ح����م����الت 
واأ�سحاب الخت�سا�س عن البتزاز 
توعية  واأخ������������رًيا  الل�������ك�������رتوين، 
اأول��ي��اء الأم���ور ح��ول كيفية فر�س 
الرقابة على الأجهزة اللكرتونية 

لالأبناء.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

 وّزع م�ست�سفى راأ�س اخليمة وجبات اإفطار على 
الإم���ارة،  يف  الأج���رة  �سيارات  �سائقي  م��ن  مئات 
ال�ساقة  ال��ع��م��ل  ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م ول�����س��اع��ات 
يف  اأقيمت  فعالية  يف  ي��وؤدون��ه��ا،  التي  والطويلة 

يف  م�ساًء،  و6   4 ال�ساعة  ب��ني  امل�ست�سفى  مبنى 
على  الب�سمة  ور�سمت  ال�سائقني  �سّرت  م��ب��ادرة 
اإقباًل  وجوههم. و�سهدت هذه املبادرة ال�سنوية 
هائاًل من العاملني يف املجتمع املحلي، والذين 
متر جهودهم دون تقدير غالباً، على الرغم من 
والتزامهم  وج��ه  اأك��م��ل  على  لأعمالهم  اأدائ��ه��م 

بواجباتهم الدينية.
�سديقي،  ر�سا  الدكتور  توّجه  املنا�سبة  وبهذه 
الرئي�س التنفيذي ل�’اأربيان هيلث كري جروب‘ 
واملدير التنفيذي مل�ست�سفى راأ�س اخليمة بال�سكر 
ل�سائقي �سيارات الأجرة على خدماتهم قائاًل: 
“�سائقو �سيارات الأجرة موجودون دائماً، ونحن 

نعترب وجودهم من امل�سلمات لكن احلقيقة هي 
لول وجودهم  بكثري  اأ�سعب  �سيكون  التنقل  اأن 
لي�س  الإف��ط��ار  وجبات  تقدمي  اإن  جمتمعنا.  يف 
اإل لفتة �سغرية، وعربون تقدير جلميع �سائقي 
ي�سّهلون  ال��ذي��ن  اإم��ارت��ن��ا  الأج�����رة يف  ���س��ي��ارات 

تنقلنا، بغ�س النظر عن حالة الطق�س 

ال�سائقني  ه��وؤلء  من  “العديد  قائاًل:  واأ�ساف 
ي�����س��وم��ون، ل��ك��ن��ه��م ل ي��ه��م��ل��ون واج��ب��ات��ه��م اأو 
ياأخذون اأي اإجازات. ولهذا ال�سبب حر�سنا على 
اأن تت�سمن هذه الوجبات اأطعمة جاهزة لالأكل، 

لت�سّهل عليهم الإفطار اأثناء تاأدية عملهم«.
من  ولأك��ر  اخليمة،  راأ���س  م�ست�سفى  ويوا�سل 

عقد من الزمن، تقدمي خدماته للمقيمني يف 
وتثقيفية  تعليمية  برامج  طريق  عن  الإم��ارات 
ملجالت  ري����ادت����ه  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  م���درو����س���ة، 
فيه  الفاعلة  وامل�ساركة  املجتمع  م��ع  التوا�سل 

وخلق بيئة اأكر �سعادة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�سلطان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة  رع��اي��ة  حت��ت 
ال�سمو رئي�س  اآل نهيان ممثل �ساحب  زايد  بن 
ت��راث الإم���ارات.. انطلقت  ن��ادي  الدولة رئي�س 
تراث  لنادي  التابعة  الن�سائية  املراكز  فعاليات 
الرابع  الرم�ساين  امل��ه��رج��ان  �سمن  الإم����ارات 
�سهر  من  الع�سرين  حتى  ت�ستمر  والتي  ع�سر، 

رم�سان املبارك.
بني  م��ا  تنوعت  مم��ي��زة  بباقة  الفعاليات  ب���داأت 
والثقافية،  الدينية  والندوات  ال�سعبية  احلرف 

بالإ�سافة اإىل فعاليات خا�سة بالأطفال.
رم�سانية  باقة  الن�سائي  اأبوظبي  مركز  وق��دم 
الكرمي”،  ال��ق��راآن  “حمفظة  بتجربة  ب���داأت   ،
م���ن خ����الل حت��ف��ي��ظ وت�����الوة ال����ق����راآن، و�سرح 
املركز  ق��دم  ال��ق��راآن��ي��ة، كما  الآي���ات  العديد م��ن 
ح�سل  التي  اجل��وائ��ز  عن  تعريفية  نبذة  اأي�ساً 
عليها ن��ادي ت��راث الإم��ارات يف الفرتة الأخرية 
اأهمها: جائزة ال�سارقة الدولية للرتاث الثقايف 
اأف�سل  جم����ال  يف   )2018-2017( ل���ع���ام 
املمار�سات  ال��ث��ق��ايف..  ل��ل��رتاث  �سوناً  املمار�سات 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  وج��ائ��زة  املحلية، 

لالأداء التعليمي املتميز فئة املوؤ�س�سات الداعمة 
للتعليم، مببادرة تراثنا هويتنا لعام )2018-

.)2019
وا�ستهل مركز العني الن�سائي الأيام الأوىل من 
الإفطار  وجبات  بتوزيع  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر 
�سائم  اإف��ط��ار  م�����س��روع  �سمن  ال�سائمني  على 
ال��ذي يقوم ب��ه امل��رك��ز ك��ل ع��ام، حيث مت توزيع 
ال��ع��م��ال وامل��ح��ت��اج��ني كمبادرة  ع��ل��ى  ال��وج��ب��ات 
و�سارك  امل��ح��ب��ة.  وزرع  للتوا�سل  ت��ه��دف  خ���رّية 
)مركز  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  اأي�ساً  املركز 
لدعم  الأوىل  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة  يف   ) رم����اح 

تراثي  ركن  النا�سئة من خالل  الأ�سر  ا�ستقرار 
لزينة املراأة وركن �سور لالألعاب ال�سعبية وركن 
ب�سرح  امل�سرفات  ق��ام��ت  وق��د  العربية،  للقهوة 
وتعريفهم  للح�سور  الرتاثية  الأرك���ان  جميع 

بالرتاث الإماراتي العريق.
وقدم مركز ال�سمحة الن�سائي ن�ساطاً رم�سانياً 
مميزاً من خالل ور�سة خا�سة لطالبات املركز 
وتنّوعت  رم�سان”،  “اأهاًل  ا���س��م  عليها  اأط��ل��ق 
ال��ور���س��ة م��ا ب��ني احل���رف ال��ي��دوي��ة م��ث��ل التلي 
واألعاب  ال�سعبية،  والأك����الت  وال�����س��دو،  وال��غ��زل 
حمبة  زرع  ب��ه��دف  ل��ل��ط��ال��ب��ات،  خ��ا���س��ة  �سعبية 

وتعريفهم  الطالبات  ب��ني  م��ا  الف�سيل  ال�سهر 
بالهوية الوطنية واملحافظة عليها.

ق�سم  رئي�سة  التميمي  فاطمة  الأ�ستاذة  وقالت 
بنادي  الأن�����س��ط��ة  اإدارة  يف  الن�سائية  الأن�����س��ط��ة 
الن�سائية  امل���راك���ز  “قدمت  الإم�������ارات:  ت����راث 
الدينية  الرم�سانية  الفعاليات  من  جمموعة 
املحا�سرات  وال��ث��ق��اف��ي��ة،واأه��م��ه��ا  واخل����ريي����ة 
الوجبات  وتوزيع  اجلماعي  والإف��ط��ار  الدينية 
اإىل  بالإ�سافة  تراثية،  وور���س  املحتاجني،  على 
فعاليات خا�سة للموظفات والطالبات التابعات 
تهدف  التميمي:  واأ�سافت  الن�سائية«.  للمراكز 

اإىل توفري حياة كرمية لالأ�سر  الفعاليات  هذه 
الرم�ساين،  امل���ري  ت��وزي��ع  خ���الل  م��ن  املتعففة 
تقدمي  والطالبات من خالل  الأمهات  وتوعية 
وتوطيد  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة،  ال�����س��ح��ي��ة  ال����ربام����ج 
ال��ع��الق��ات ب��ني امل��وظ��ف��ات م��ن خ���الل الإفطار 
لزيادة  واح��دة  مائدة  على  والتجمع  اجلماعي 
بالإ�سافة  احل�����س��ور،  ب��ني  وال��ت��وا���س��ل  امل��ح��ب��ة 
وال��ط��ال��ب��ات باحلرف  اجل��م��ه��ور   ت��ع��ري��ف  اإىل 
وتعلمها  ق��دمي��اً  الأم��ه��ات  متار�سها  كانت  التي 
وال���ت���دري���ب ع��ل��ي��ه��ا ك���ن���وع م���ن امل��ح��اف��ظ��ة على 

الرتاث الإماراتي والهوية الوطنية.

احتفااًل ب�صهر ال�صيام

م�ست�سفى راأ�س اخليمة يقدم وجبات اإفطار ل�سائقي �سيارات االأجرة

تزامنًا مع املهرجان الرم�صاين الرابع ع�صر

انطالق فعاليات املراكز الن�سائية التابعة لنادي تراث االإمارات

انطالق املجال�س الرم�سانية الن�سائية  ب�سرطة اأبوظبي حتت �سعار »املراأة والت�سامح«

كهرباء ومياه دبي توفر 2300 وجبة اإفطار يوميا
•• دبي-وام:

والجتماعية  الدينية  والأن�سطة  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظم 
جمتمعية  واأن�سطة  دينية  حما�سرات  تت�سمن  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  ط��وال  واخل��ريي��ة  والثقافية 
توفر  كما  الجتماعي  والتكافل  والتعا�سد  التوا�سل  روح  وتر�سيخ  الف�سيل  ال�سهر  بقيم  لالحتفاء 

الهيئة وجبات اإفطار يومية لنحو 2300 �سائم طوال �سهر رم�سان املبارك يف مواقع خمتلفة.
تعزيز  على  احلر�س  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  واأك��د 
رم�سان  �سهر  خالل  �سيما  ل  املوظفني  جميع  بني  الجتماعي  والتقارب  والتعا�سد  التوا�سل  قيم 
يف  واخل��ريي��ة  والثقافية  واملجتمعية  الدينية  الأن�سطة  م��ن  جمموعة  الهيئة  تنظم  حيث  امل��ب��ارك 
اأجواء روحانية جت�سد القيم الإ�سالمية النبيلة القائمة على الت�سامح والإخاء وعمل اخلري وتعك�س 
التقاليد الأ�سيلة لدولة الإمارات العربية املتحدة مبا يعّمق مبادئ امل�ساركة وروح الفريق والتعاون 

بني املوظفني وير�سخ اأ�س�س الت�سامح والعالقات الإن�سانية.
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل الت�سجيل /املالك: 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم: 31566 بتاريخ: 1999/05/31
وامل�سجلة حتت الرقم: 26529 بتاريخ: 2000/11/20 

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
يف  امل�ستعملة  الداخلي،  الح��رتاق  حمركات  اأج��زاء   -  7 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
ال�سكال  واأدوات  وامل��وزع��ات  الكهربائي  التيار  وم��اأخ��ذ  ال�سعال  �سمعات  وتت�سمن  املحركات  ذات  املركبات 

اللكرتونية. 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2019/05/31 

وحتى تاريخ : 2029/05/31.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك: 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1999/04/26  املودعة بالرقم: 31072 
بتاريخ 2000/02/01 امل�سجلة حتت الرقم: 23325 

با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300  : وعنوانه 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1 - املواد املانعة للتجمد واملواد املربدة امل�ستخدمة للعربات 

ذات املحركات. 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية  يف: 2019/04/26 

وحتى تاريخ : 2029/04/26.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك: 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 1999/04/26 املودعة بالرقم: 31070 
بتاريخ: 2002/04/02  امل�سجلة حتت الرقم: 31245 

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1 - �سوائل لناقل احلركة الوتوماتيكي. 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2019/04/26 
وحتى تاريخ : 2029/04/26.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك: 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 1999/04/26 املودعة بالرقم: 31071 
بتاريخ: 2002/04/03  امل�سجلة حتت الرقم: 31246 

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4 - زيوت التزليق لناقل احلركة الوتوماتيكي يف ال�سيارات 

زيوت و�سحوم التزليق. 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2019/04/26 

وحتى تاريخ: 2029/04/26.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

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

املودعة حتت رقم : 309464 بتاريخ:   10 ابريل 2019 
با�س��م:   اأولم انرتنا�سيونال ليمتد

وعنوانه: 7 �سرتايت�س فيو، # 20 – 01 مارينا 1 اي�ست تاور، �سنغافورة 018936
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأرز، حبوب النب، القهوة، القهوة الفورية، م�سحوق الكاكاو، 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعجنات،  احل��ب��وب،   من  م�سنوعة  م�ستح�سرات  الكاكاو،  منتجات  و  الكاكاو 
مق�سر،  �سعري  للقهوة،  منكهات  حمم�سة،  غري  قهوة  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
)معكرونة  نودلز  رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  املعكرونة،  اجل��اودار،  دقيق  مطحون،  �سوفان  مطحون،  �سعري 
ال��ذرة، دقيق  ال��ذرة، دقيق حبوب  النودلز،  دقيق  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  التح�سري،  رقيقة( �سريع 
ال�سويا، دقيق القمح، دقيق البطاطا، دقيق التابيوكا، دقيق اجلوز، ذرة مطحونة، وجبات حم�سرة اأ�سا�سها 
الأرز، دقيق الأرز، اأرز كامل احلبة، الأطعمة اخلفيفة املكونة اأ�سا�ساً من الأرز، اأطعمة اأ�سا�سها الأرز، �سعريية 

الأرز، نودلز الأرز.
الواق�عة بالفئة:30

و�سف العالمة: العالمة هي  كلمة  SURABHI كتبت باأحرف لتينية كما  هو مبني يف �سورة العالمة 
اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

   PINOY SPICE DATU PUTI   : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 309353   بتاريخ: 2019/04/09

بيانات الأولوية:  
باإ�سم :    نوتري- ايجا، انك.

�سيتي،  بونيفا�سيو جلوبال  �سرتيت،  ك��ورن��ر30   افنيو.   9 �سنرت،  كامبو�س  واي  ، جيه   9 الطابق    : وعنوانة 
تاجويج، مرتو مانيال 1634،الفليبني  

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
اخلل.

 DATU" و�سف العالمة: العالمة تتكون من �سكل بي�ساوي ي�ستمل على �سكل رجل وبجانبها الكلمات
ال�سكل  حتت  كتبت  الالتينية  بالأحرف   "Pinoy Spice" والكلمات  الالتينية،  بالأحرف   "PUTI

البي�ساوي ، وكل ما �سبق داخل �سطح م�ستطيل  على خلفية م�ستطيل اأكرب.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

   PINOY SPICE   : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 309354   بتاريخ: 2019/04/09

بيانات الأولوية:  
باإ�سم :    نوتري- ايجا، انك.

�سيتي،  بونيفا�سيو جلوبال  �سرتيت،  ك��ورن��ر30   افنيو.   9 �سنرت،  كامبو�س  واي  ، جيه   9 الطابق    : وعنوانة 
تاجويج، مرتو مانيال 1634،الفليبني  

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
اخلل.

و�سف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات )PINOY SPICE( بالأحرف الالتينية.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

   FDR   : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 309431   بتاريخ: 2019/04/10

بيانات الأولوية:  176،752/88 ، 2018/10/31 ، الوليات املتحدة الأمريكية 
باإ�سم :    مورجانز جروب، اإل اإل �سي

وعنوانة :  131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك نيويورك 10012، الوليات املتحدة الأمريكية
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
؛ تنظيم وترتيب فعاليات  ليلية  ؛ فعاليات مو�سيقية ؛ خدمات نوادي  الرق�س  خدمات الرتفيه؛ فعاليات 
النوادي؛ خدمات  واملو�سيقى ؛خدمات الرتفيه يف  الرق�س  واملو�سيقى؛ خدمات الرتفيه يف جمال  الرق�س 
الدي�سكو يف النوادي؛ خدمات الرتفيه املقدمة يف النوادي الليلية ؛ خدمات نوادي الرتفيه ؛ خدمات النوادي 
)الكباريه(؛ نوادي ال�سواطئ وامل�سابح؛ خدمات الرتفيه يف النوادي الجتماعية؛ خدمات نوادي الرق�س ؛ 

توفري مرافق الرق�س واملو�سيقى.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة FDR بالأحرف الالتينية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:  
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ: 1999/05/11  املودعة بالرقم: 31286 
بتاريخ: 2002/02/26 امل�سجلة حتت الرقم: 31101 

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وتت�سمن فلرتات   - املحركات  ذات  املركبات  اج��زاء   - بالفئة: 12  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 

)�سفايات( الزيت وفلرتات )�سفايات( الوقود وفلرتات )�سفايات( �سوائل التربيد. 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2019/05/11 

وحتى تاريخ: 2029/05/11.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

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

املودعة حتت رقم :309432 بتاريخ:   10 ابريل 2019
با�س��م:   اأولم انرتنا�سيونال ليمتد

وعنوانه: 7 �سرتايت�س فيو، # 20 – 01 مارينا 1 اي�ست تاور، �سنغافورة 018936
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأرز، حبوب النب، القهوة، القهوة الفورية، م�سحوق الكاكاو، 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعجنات،  احل��ب��وب،   من  م�سنوعة  م�ستح�سرات  الكاكاو،  منتجات  و  الكاكاو 
مق�سر،  �سعري  للقهوة،  منكهات  حمم�سة،  غري  قهوة  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
)معكرونة  نودلز  رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  املعكرونة،  اجل��اودار،  دقيق  مطحون،  �سوفان  مطحون،  �سعري 
ال��ذرة، دقيق  ال��ذرة، دقيق حبوب  النودلز،  دقيق  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  التح�سري،  رقيقة( �سريع 
ال�سويا، دقيق القمح، دقيق البطاطا، دقيق التابيوكا، دقيق اجلوز، ذرة مطحونة، وجبات حم�سرة اأ�سا�سها 
الأرز، دقيق الأرز، اأرز كامل احلبة، الأطعمة اخلفيفة املكونة اأ�سا�ساً من الأرز، اأطعمة اأ�سا�سها الأرز، �سعريية 

الأرز، نودلز الأرز.
الواق�عة بالفئة:30

EVERGRAIN كتبت باأحرف لتينية كما هو مبني يف �سورة  و�سف العالمة:  العالمة هي  كلمة 
العالمة اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

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

املودعة حتت رقم : 309435   بتاريخ:   10 ابريل 2019
با�س��م:    اأولم انرتنا�سيونال ليمتد

وعنوانه: 7 �سرتايت�س فيو، #20– 01 مارينا 1 اي�ست تاور، �سنغافورة 018936
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأرز، حبوب النب، القهوة، القهوة الفورية، م�سحوق الكاكاو، 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعجنات،  احل��ب��وب،   من  م�سنوعة  م�ستح�سرات  الكاكاو،  منتجات  و  الكاكاو 
مق�سر،  �سعري  للقهوة،  منكهات  حمم�سة،  غري  قهوة  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
)معكرونة  نودلز  رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  املعكرونة،  اجل��اودار،  دقيق  مطحون،  �سوفان  مطحون،  �سعري 
ال��ذرة، دقيق  ال��ذرة، دقيق حبوب  النودلز،  دقيق  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  التح�سري،  رقيقة( �سريع 
ال�سويا، دقيق القمح، دقيق البطاطا، دقيق التابيوكا، دقيق اجلوز، ذرة مطحونة، وجبات حم�سرة اأ�سا�سها 
الأرز، دقيق الأرز، اأرز كامل احلبة، الأطعمة اخلفيفة املكونة اأ�سا�ساً من الأرز، اأطعمة اأ�سا�سها الأرز، �سعريية 

الأرز، نودلز الأرز
الواق�عة بالفئة:30

و�سف العالمة:العالمة هي  كلمة RUCHIRA كتبت باأحرف لتينية كما هو مبني يف �سورة العالمة. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

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

املودعة حتت رقم :309461 بتاريخ:   10 ابريل 2019
با�س��م:   اأولم انرتنا�سيونال ليمتد

وعنوانه: 7 �سرتايت�س فيو، # 20 – 01 مارينا 1 اي�ست تاور، �سنغافورة 018936
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأرز، حبوب النب، القهوة، القهوة الفورية، م�سحوق الكاكاو، 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعجنات،  احل��ب��وب،   من  م�سنوعة  م�ستح�سرات  الكاكاو،  منتجات  و  الكاكاو 
مق�سر،  �سعري  للقهوة،  منكهات  حمم�سة،  غري  قهوة  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
)معكرونة  نودلز  رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  املعكرونة،  اجل��اودار،  دقيق  مطحون،  �سوفان  مطحون،  �سعري 
ال��ذرة، دقيق  ال��ذرة، دقيق حبوب  النودلز،  دقيق  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  التح�سري،  رقيقة( �سريع 
ال�سويا، دقيق القمح، دقيق البطاطا، دقيق التابيوكا، دقيق اجلوز، ذرة مطحونة، وجبات حم�سرة اأ�سا�سها 
الأرز، دقيق الأرز، اأرز كامل احلبة، الأطعمة اخلفيفة املكونة اأ�سا�ساً من الأرز، اأطعمة اأ�سا�سها الأرز، �سعريية 

الأرز، نودلز الأرز.
الواق�عة بالفئة:30

العالمة  الالتينية كما هو مبني يف �سورة  بالأحرف  SORU كتبت  كلمة  العالمة هي  العالمة:  و�سف 
اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 128897
با�س��م: ال�سيد بالل حممد احلموي

وعنوانه: عقار رقم 5668، احلي ال�سمايل، �سارع الربعني، مع�سمية ال�سام، ريف دم�سق، 
�سوريا

وامل�سجلة حتت رقم : )133497(  بتاريخ: 2011/03/06
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/05/05 وحتى تاريخ : 2029/05/05
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 128898
با�س��م: ال�سيد بالل حممد احلموي

وعنوانه: عقار رقم 5668، احلي ال�سمايل، �سارع الربعني، مع�سمية ال�سام، ريف دم�سق، 
�سوريا

وامل�سجلة حتت رقم : )130426(  بتاريخ: 2011/01/30
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/05/05 وحتى تاريخ : 2029/05/05
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 128899
با�س��م: ال�سيد بالل حممد احلموي

وعنوانه: عقار رقم 5668، احلي ال�سمايل، �سارع الربعني، مع�سمية ال�سام، ريف دم�سق، 
�سوريا

وامل�سجلة حتت رقم : )130425(  بتاريخ: 2011/01/30
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/05/05 وحتى تاريخ : 2029/05/05
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309592         بتاريخ: 2019/04/14
رقم الأولوية: UK00003346357 تاريخ الأولوية: 2018/10/17 

البلد الأولوية: اململكة املتحدة
با�س��م: فاآ�سجم هولدينح ليمتد

وعنوانه: 25 مادوك�س �سرتيت لندن، دبليو 1 ا�س 2 كيو ان، املمكلة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

العرق؛ م�ستح�سرات  ال�سلبة؛ مزيالت  العطور  التواليت؛  العطور؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه  التجميل؛  م�ستح�سرات 
اأو اجللد؛ م�ستح�سرات التجميل لعالج اجللد اجلاف؛  تنظيف اجل�سم والعناية باجلمال؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة 
م�ستح�سرات التجميل لال�ستخدام يف عالج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ املرطبات؛ جل 
اليدين والقدم؛ م�ستح�سرات  اليدين؛ م�ستح�سرات فرك  ال�سابون؛ غ�سول  بالد�س؛ زيوت احلمام؛  احلمام وال�ستحمام 
للوجه  التنغيم  غ�سول  للوجه؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اليدين؛  لو�سن  اجل�سم؛  لو�سن  اأو  غ�سول  اجل�سم؛  زي��وت  اجل�سم؛  ف��رك 
كرميات  ال��وج��ه؛  مناديل  ال��وج��ه؛  واملطهرات  غ�سول  اجل�سم؛  كرميات  اجل�سم؛  حليب  اجللد؛  اأح��ب��ار  واليدين؛  واجل�سم 
الوجه؛ م�ستح�سرات فرك الوجه )غري الطبية(؛ اأقنعة اجلمال؛ جل العني؛ لو�سن العني؛ كرمي العني؛ كرمي الأظافر؛ 
زيوت  ال�سعر؛  لو�سن  اأو  ال�سعر؛ غ�سول  ال�سامبو؛ مكيفات  بال�سعر؛  العناية  بالأظافر؛ م�ستح�سرات  العناية  م�ستح�سرات 
ما  جل  و  بل�سم  احلالقة؛  بعد  ما  م�ستح�سرات  التواليت؛  م�ستلزمات  معطر؛  التلك  م�سحوق  معطر؛  م�سحوق  ال�سعر؛ 
احلالقة؛  م�ستح�سرات  احل��الق��ة؛  بل�سم  احل��الق��ة؛  رغ���وة  اأو  معجون  احل��الق��ة؛  �سابون  احل��الق��ة؛  ج��ل  احل��الق��ة؛  بعد 
الغرف؛  الغرفة؛ عطر  العطر لتعطر  انبعاث  التدليك؛ فتائل  التجميل؛ زيوت  العطرية؛ زيوت  الزيوت  املعطرة؛  الزيوت 

م�ستح�سرات العبري او ال�سدا للغرفة؛ رذاذ معطر الغرفة
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة كلمة MyoSKNFIT باللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309599         بتاريخ: 2019/04/14
رقم الأولوية: UK00003346357 تاريخ الأولوية: 2018/10/17 

البلد الأولوية: اململكة املتحدة
با�س��م: فاآ�سجم هولدينح ليمتد

وعنوانه: 25 مادوك�س �سرتيت لندن، دبليو 1 ا�س 2 كيو ان، املمكلة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الربوتينبة؛  املكمالت  باحلمية؛  واخلا�سة  الغذائية  املكمالت  الفيتامينات؛  وم�ستح�سرات  الفيتامينات 
املكمالت الغذائية واملكمالت الفيتامينات واملعادن؛ امل�ستح�سرات طبية؛ املواد الغذائية للحمية، امل�سروبات 

واملنتجات للغايات الطبية
الواق�عة بالفئة: 5

و�سف العالمة: عبارة كلمة MyoSKNFIT باللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309671         بتاريخ: 2019/04/15
با�س��م: اك�سن ليوب ماركتينج اأ�س دى اأن. بى اأت�س دي.

وعنوانه: يونيت دبليو 3 اأيه 06-07، ال فى 3 اأيه، و�ست وينج مرتوبولينت �سكوير، جالن بى جى يو 1/8، 
دامان�سارا بريدانا، 47820 بيتالينج جايا، �سيالجنور، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد  مزلقات؛  اأو  الت�سحيم.  م��واد  النارية؛  للدراجات  البرتولية  املنتجات  لل�سيارات؛  البرتولية  املنتجات 

الت�سحيم. اأو مزلقات ال�سناعية؛ ال�سحمة
الواق�عة بالفئة: 4

و�سف العالمة: عبارة كلمة EXN باحرف لتينية امامها 3 �سرطات باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
حكـــومــة دبـــــي- �صلطـة واحـة دبـي لل�صيليكـونال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 

اإع��الن رق��م )2019/18(
الرخ�س  بيانات  بع�س  تعديل   / اإلغاء  عن  لل�سيلكون  دب��ي  واح��ة  �سلطة  تعلن 
اأو اإعرتا�س  اإع��الن ، فعلى كل �سخ�س اأو جهة اأي حق  ح�سبما هو حمدد بكل 
حتمل  دون  الإع���الن  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوعني  خ��الل  املخت�سة  املحكمة  مراجعة 

ال�سلطة  اأدنى م�سئولية جتاه حقوق الغري.
اإلغــاء الرخ�صـة:

العنــــوان: دبي،  دولة االإمارات العربية املتحدة- �صلطة واحـة دبــي لل�صيليكــون

تغيري االأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:

رقم الرخ�سة
896
209

3062
3085
2103

�ساحب الرخ�سة:    
Royal Brands Trading FZE       رويال براندز تريدينغ م م ح

ADB SAFEGATE BVBA     ايه دي بي �سيف جيت بي يف بي ايه
HOTELLAUNCHER TECHNOLOGY SOLUTIONS - FZCO هوتيل لون�سر تكنولوجي �سولو�سنز - �س م ح

Makech Trading FZE            ماك�س للتجارة  م م ح
Bankroll FZE               بنكرول - م م ح

رقم الرخ�سة

3032

2553

To                        ال�سم التجاري اجلديد
NADSER TRADING FZE

ناد�سري تريدينج م م ح
بيلدر ما�ستريز تريدينج م م ح

Builder Masters Trading FZE

From                   ال�سم التجاري القدمي
NADSER TRADING FZCO

ناد�سري تريدينج �س م ح
جيه زد اك�س تريدينج م م ح

JZX Trading FZE

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11



السبت    11   مايو    2019  م   -   العـدد  12628  
Saturday   11   May   2019  -  Issue No   12628

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ال���ل���واء ع��ب��د اهلل خليفة  ���س��ع��ادة  ك���ّرم 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي، 
اإبراهيم  خليل  خبري  اللواء  بح�سور 
العام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د  امل���ن�������س���وري، 
والعميد  اجل��ن��ائ��ي،  ال��ب��ح��ث  ل�����س��وؤون 
العامة  الإدارة  مدير  ال�سمايل،  علي 
العميد  ونائبه  العقابية،  للموؤ�س�سات 
مروان جلفار، كرم الرقيب اول عمر 
غلوم ح�سن البلو�سي، وال�سرطي اول 

اإبراهيم، من ق�سم  اإ�سماعيل  اإبراهيم 
�سرطة  م���رك���ز  ال��ب��ح��ري يف  الإن����ق����اذ 
امل���وان���ئ، وذل����ك ل���س��ت��ع��ادت��ه��م��ا �ساعة 
�سقوطها يف  بعد  ال�سياح  ثمينة لأحد 

مياه البحر.
الرقيب  بجهود  امل���ري  ال��ل��واء  واأ���س��اد 
البلو�سي،  ح�����س��ن  غ���ل���وم  ع��م��ر  اول 
اإ�سماعيل  اإب��راه��ي��م  اول  وال�����س��رط��ي 
اأداءهما املتميز الذي  اإبراهيم، مثمناً 
لدى  دبي  ل�سرطة  طيبة  �سمعة  ترك 
الدائم يف توفري  و�سعيهما  اجلمهور، 

الأمن والأمان للمواطنني واملقيمني 
على اأر�س الإمارة.

ن��ه��اي��ة اللقاء  امل���ري يف  ال���ل���واء  وق���دم 
�سهادة �سكر وتقدير للرقيب اول عمر 
غلوم ح�سن البلو�سي، وال�سرطي اول 
تقديراً  اإبراهيم،  اإ�سماعيل  اإبراهيم 
ياأتي  التكرمي  اأن  موؤكداً  جلهودهما، 
منت�سبي  وت�����س��ج��ي��ع  حت��ف��ي��ز  اإط����ار  يف 
���س��رط��ة دب����ي ع��ل��ى ب����ذل امل���زي���د من 
ت��ق��دمي خدمات  اجل��ه��د وال��ع��ط��اء يف 

راقية لإ�سعاد املجتمع.

بجزيل  املكرمان  تقدم  جانبهما،  من 
ال�����س��ك��ر ل��ل��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي 
الكرمية  ال���ل���ف���ت���ة  ل����ه����ذه  ت����ق����دي����راً 
دبي  �سرطة  منت�سبي  بكل  واهتمامه 
ميدانياً،  لعملهم  ���س��ع��ادت��ه  وم��ت��اب��ع��ة 
موؤكدان اأن هذا التكرمي مبثابة و�سام 
�سرف لهما وحافز لتقدمي املزيد من 

اجلهد والعطاء يف خدمة اجلمهور.
القيادة  م��رك��ز  ان  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
وال�سيطرة يف الإدارة العامة للعمليات 
تلقى بالغاً من اأحد ال�سائحني يفيد 

اأثناء  البحر  مياه  يف  �ساعته  ب�سقوط 
املطلة على  املطاعم  اأح��د  ت��واج��ده يف 
�ساعته  واأن  ج���م���ريا،  ن��خ��ل��ة  ج���زي���رة 
م�ساعدته  اإىل  ويحتاج  الثمن  غالية 
اإي��ج��اده��ا، وع��ل��ى ال��ف��ور حتركت  على 
ال�سفادع  ف���ري���ق  ق���ب���ل  م����ن  دوري�������ة 
الب�سرية يف ق�سم الإنقاذ البحري اإىل 
وبعد  النخلة  جزيرة  يف  البالغ  مكان 
ال���س��ت��ف�����س��ار م���ن ال�����س��ائ��ح ع���ن مكان 
البحر  اإىل  ن���زل���وا  ال�����س��اع��ة  ���س��ق��وط 
من  ومت��ك��ن��وا  بحث  عمليات  واج����روا 

العثور عليها.
�سرطة  اإىل  بال�سكر  ال�����س��ائ��ح  وت��ق��دم 

لبالغه  ال�ستجابة  �سرعة  على  دب��ي 
با�ستعادة  اإ����س���ع���اده  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م 

البالغ  مع  وتعاملهم  الثمينة  �ساعته 
بجدية واهتمام كبريين.

••  دبي-الفجر:

�سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ك��رم 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  مكتوم  اآل 
للطاقة يف دبي و�سعادة �سعيد حممد 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر 
ك��ه��رب��اء ومياه  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ملتالزمة  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  دب����ي 
الرت�سيد  ج��ائ��زة  يف  ل��ف��وزه��ا  داون 
املتميزة  التعليمية  امل��ن�����س��اأة  لفئة 
الرت�سيد”  يف  ال��ه��م��م  لأ����س���ح���اب 
بالتعاون   “ “ديوا  تنظمها  وال��ت��ي 
وهيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
بدبي  الب�سرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
التعليمية  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  ل��الح��ت��ف��اء 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف  ال��ت��ي تطبق 
واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد 

الإجن��������ازات  ت���ق���دي���ر  اإىل  اإ����س���اف���ة 
الفردية �سمن القطاع التعليمي.

وتوجه �سعادة �سعيد حممد الطاير 
واملوؤ�س�سات  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ب��ال�����س��ك��ر 
“جائزة  �ساركت يف  التي  التعليمية 
اأ�ساد بدور الهيئات  الرت�سيد” كما 
والطلبة  والإداري������ني  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
���س��اه��م��وا يف حت��ق��ي��ق هذه  ال���ذي���ن 

النتائج.
وق����ال����ت م����ن ج���ان���ب���ه���ا ال���دك���ت���ورة 
جمل�س  رئ���ي�������س  ج�����ع�����رور  م����ن����ال 
كمجل�س  ن��ف��خ��ر  اجل��م��ع��ي��ة:  اإدارة 
يف  وم�ستفيدين  وم��وظ��ف��ني  اإدارة 
الرت�سيد  بجائزة  بالفوز  اجلمعية 
 459 العام  ه��ذا  فيها  �سارك  التي 
موؤ�س�سة تعليمية حكومية وخا�سة 
يحتذى  من�����وذج�����اً  مت���ث���ل  وال����ت����ي 

ل��ل��ت��ع��اون امل��ث��م��ر وال��ب��ن��اء يف اإط���ار 
البيئة  امل�����س��رتك��ة حل��م��اي��ة  روؤي��ت��ن��ا 
الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
التنمية  حت���ق���ي���ق  يف  ل����الإ�����س����ه����ام 
يوؤكد  كما   ، ال��دول��ة  يف  امل�ستدامة 
مل�ستقبل  “معا  اجل����ائ����زة  ����س���ع���ار 
اجلهود  ت�سافر  اأهمية  م�ستدام” 
فالعمل  الإجن��������������ازات  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
ن�سري  ال��ذي  الأ�سا�س  هو  امل�سرتك 
عليه يف الإمارات فكما قال �ساحب 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ب���روح  ي��ع��م��ل  “ اجل��م��ي��ع  اهلل” .. 
يف  ي�سرتك  والكل  ال��واح��د  الفريق 

�سنع دولة الإمارات«.
م��ن��ال جعرور  ال���دك���ت���ورة  ث��م��ن��ت  و 

هيئة  ت����ب����ذل����ه����ا  ال�����ت�����ي  اجل������ه������ود 
ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي ل��ل��ع��م��ل من 
اأج���ل رف��ع ال��وع��ي ال��ع��ام مبنظومة 
امل�ستدامني  وال���س��ت��ه��الك  الإن��ت��اج 
حتقيق  يف  ب��دوره��ا  ت�ساهم  وال��ت��ي 
مبا  القطاعات  كافة  يف  ال�ستدامة 
يتما�سى مع روؤية الإمارات 2021. 
جائزة  اأن  اجلمعية  رئي�سة  واأك��دت 
املميزة  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��رت���س��ي��د 
والرائدة على م�ستوى الدولة حيث 
وهو  ���س��ام  ه��دف  لتحقيق  انطلقت 
ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال���س��ت��دام��ة حفظا 
ل���ل���م���ق���درات ال���وط���ن���ي���ة ودمي���وم���ة 
يف  الهدر  وتقليل  الطبيعية  امل��وارد 
امل�ستويات  اأق��ل  اإىل  وامل��اء  الكهرباء 
كونها  خا�سة  اأهمية  تكت�سب  وه��ي 
ت�ستهدف املجتمع املدر�سي وتنه�س 

خالل  من  البيئية  وثقافته  بوعيه 
والتوعية  والطاقات  اجلهود  ح�سد 

باأهمية الرت�سيد.
ال���ق���ائ���م���ني على  وث���م���ن���ت ج����ه����ود 
يف  ل���دوره���ا  الرت�سيد”  “جائزة 
حياة  يف  ال���رت����س���ي���د  ث���ق���اف���ة  ن�����س��ر 

ال��ط��ل��ب��ة وامل���ج���ت���م���ع اإ����س���اف���ة اإىل 
حت��ف��ي��ز امل�����س��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة من 
خمتلف فئات املجتمع نحو تر�سيد 
ا���س��ت��ه��الك م�����س��ادر ال��ط��اق��ة غري 
املتجددة وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبل 

م�ستدام لالأجيال القادمة.

الم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اأن  وك�������س���ف���ت 
املبادرة  اأخ��ذت زم��ام  ملتالزمة داوت 
التوعية  ثقافة  ن�سر  على  وعملت 
ال�سلة  ذات  القيم  وغر�س  البيئية 
وامل�ستفيدين  امل����وظ����ف����ني  ب�����ني 
مب��ف��ه��وم ال����س���ت���دام���ة م���ن خالل 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����روات وامل����وارد 
وتعزيز  ال��ق��ادم��ة  ول���الأج���ي���ال  ل��ن��ا 
امل�سوؤولية وعملت على العديد من 
�ساأنها املحافظة  التي من  املبادرات 
داخل  وامل��ي��اه  والطاقة  البيئة  على 

وخارج اجلمعية 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال����وزراء، وممثلي  م��ن  ع��دد  بح�سور 
كبار  من  ونخبة  الثقافية،  املوؤ�س�سات 
املثقفني والنا�سرين العامليني، تّوجت 
للكتاب  الدويل  تورينو  معر�س  اإدارة 
ال�سارقة ر�سمياً �سيف  اإمارة   2019
املعر�س  م��ن   48 ال����  ال�����دورة  ���س��رف 
ال��ذي يقام خ��الل ال��ف��رتة م��ن خالل 
مايو   13 وح����ت����ى   9 م����ن  ال����ف����رتة 

اجلاري.
جاء ذلك خالل حفل افتتاح املعر�س 
الذي اأقيم على اأر�س املعار�س مبدينة 
فاهم  ال�سيخ  خالله  وحت��دث  تورينو 
العالقات  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي، 
احلكومية، رئي�س وفد الإمارة امل�سارك 
األربتو  ���س��ع��ادة  بح�سور  امل��ع��ر���س،  يف 
الإيطايل،  الثقافة  وزي��ر  بوني�سويل، 
اإقليم  رئي�س  �سيمبارينو،  و�سريجيو 
عمدة  اأّپ��ي��ن��دي��ن��و،  وك��ي��ارا  بييمونتي، 
مدينة تورينو، وجوليو بيينو، رئي�س 
معر�س تورينو الدويل للكتاب، وعدد 
من ال�سخ�سيات الدبلوما�سية وممثلي 

الهيئات واملوؤ�س�سات الثقافية. 
تراأ�سه  ال����ذي  ال�����س��ارق��ة  وف���د  و���س��م 
دائرة  رئي�س  القا�سمي،  فاهم  ال�سيخ 
العالقات احلكومية بال�سارقة، رئي�س 
وفد الإمارة امل�سارك يف املعر�س، كاًل 
م��ن ���س��ع��ادة اأح��م��د ال��ع��ام��ري، رئي�س 
و�سعادة  ل���ل���ك���ت���اب،  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة 
الدكتور حبيب ال�سايغ، الأمني العام 
لالحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب، 
رئي�س جمل�س اإدارة احتاد كتاب واأدباء 
العوي�س،  عبداهلل  و�سعادة  الإم���ارات، 
بال�سارقة،  ال��ث��ق��اف��ة  دائ������رة  رئ��ي�����س 
رئي�س  امل�سلم،  ال��ع��زي��ز  عبد  و���س��ع��ادة 
معهد ال�سارقة للرتاث، و�سعادة را�سد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  امل��دي��ر  ال��ك��و���س، 

ونخبة  الإم�����ارات�����ي�����ني،  ال���ن���ا����س���ري���ن 
والنا�سرين  والأدب��������اء  ال���ك���ت���اب  م���ن 

الإماراتيني.
اأّپ��ي��ن��دي��ن��و، عمدة  واف��ت��ت��ح��ت ك���ي���ارا 
مدينة تورينو اإىل جانب ال�سيخ فاهم 
عمر  ���س��ع��ادة  ال��ق��ا���س��م��ي،  �سلطان  ب��ن 
ال�سام�سي،  احل�����س��ان  حم��م��د  ع��ب��ي��د 
�سفري الدولة لدى جمهورية اإيطاليا، 
وعدد من ممثلي الهيئات واملوؤ�س�سات 
والإيطالية،  الإم���ارات���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
املعر�س،  يف  امل�����س��ارك  ال�سارقة  جناح 
تبذلها  ال��ت��ي  وت��ع��رف��وا على اجل��ه��ود 
والجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
م�ستعر�سني  الإم����ارة،  يف  وال��رتاث��ي��ة 
اإماراتياً  ك��ات��ب��اً   57 اأع��م��ال  ت��رج��م��ة 

وعربياً اإىل الإيطالية.
وا�ستهل ال�سيخ فاهم القا�سمي كلمته 
“ي�سعدنا  بالقول:  الفتتاح  حفل  يف 
اأن نعر�س ق�سة جناحنا على واحدة 
اإيطاليا  الأدبية يف  املن�سات  اأب��رز  من 
العا�سمة  الأوروب��ي��ة، هنا يف  وال��ق��ارة 
وعا�سمتها  لإي���ط���ال���ي���ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

برنامج  لإع����داد  دفعنا  م��ا  الثقافية، 
ويف  احل���دث،  بهذا  يليق  فريد  ثقايف 
ال��وق��ت ذات���ه، ي��وف��ر ل���زوار “معر�س 
وللمعنيني  للكتاب”  ال��دويل  تورينو 
الأوروب����ي����ة �سورة  ال��ن�����س��ر  ب�����س��ن��اع��ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة لأح�������دث اإجن���������ازات دول����ة 
امل��ت��ح��دة والعامل  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 

العربي يف امل�سهد الثقايف والأدبي.
القا�سمي  ف����اه����م  ال�������س���ي���خ  وك�������س���ف 
ال�سارقة  منها  تنطلق  التي  الر�سالة 
العاملية  العا�سمة  اخ��ت��ي��اره��ا  ع��ام  يف 
“اإن  بقوله:   ،2019 للعام  للكتاب 
�سعار )افتح كتاباً، تفتح اأذهاناً( الذي 
بتتويجها  الإم��ارة لالحتفاء  اختارته 
العا�سمة العاملية للكتاب، يعك�س قيم 
وم���ب���ادئ الإم������ارة ودول�����ة الإم������ارات، 
ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤي�����ة  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�سارقة، التي توؤكد على دور الثقافة 
التعاطف،  تعزيز  الثقايف يف  والتبادل 
وال���ت�������س���ام���ح، ولغة  الآخ�������ر،  وق���ب���ول 

احل������وار، ال��ت��ي مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه��ا من 
جديدة  ثقافات  على  التعرف  خ��الل 

من العامل«.
القا�سمي:  ف���اه���م  ال�����س��ي��خ  واأ�����س����اف 
الثقافة،  ع��ن  ن��ت��ح��دث  م��ا  “كثرياً 
وثقافة الكتب، لكن الثقافة م�سطلٌح 
ال��ك��ث��ري م���ن الفنون  ي�����س��م��ل  جم����رد، 
واملو�سيقى،  ك��امل�����س��رح،  ال��ع��ن��ا���س��ر،  و 
مهارت  وح��ت��ى  والأدب،  وال�����س��ي��ن��م��ا، 
يكون  اأن  وي�سعدين  اليومية،  احلياة 
ك����ل ذل�����ك امل����خ����زون امل����ع����ريف جنحت 
الكتاب  اإن��ه  جمعه،  يف  واح���دة  و�سيلة 
-منذ  الب�سرية  ف��ي��ه  ت��ب��ادل��ت  ال����ذي  
وخرباتها،  معارفها  ال�سنني-  اآلف 
وتبادلت ثقافتها يف حالة من احلوار 

والتعاي�س وال�سالم«.
ي�����س��اع��دن��ا على  “ ال���ك���ت���اب  وت����اب����ع: 
اإنه  امل�����س��ت��وى،  ع��امل��ي  تعليم  تاأ�سي�س 
املو�سيقى،  على  العزف  لتعلم  يوؤهلنا 
وه�����و ال������ذي مي���ّك���ن امل���خ���رج���ني من 
���س��ن��اع��ة الأف�����الم وامل�����س��ل�����س��الت التي 
�سا�سات  ع��ل��ى  مب�ساهدتها  ن�ستمتع 

ع��ّل��م��ن��ي، عندما  ..ال���ك���ت���اب  ال��ت��ل��ف��از 
امل�سرحية،  ال��ف��ن��ون  يف  ط��ال��ب��اً  ك��ن��ت 
املرجتلة  الإي��ط��ال��ي��ة  الكوميديا  ف��ن 
زيارة  ق��ب��ل  ديالرتي”،  “كوميديا 
الإيطالية.. اللغة  وعلمني  اإيطاليا، 

الكتاب هو ما يجمعنا«.
القا�سمي  ف����اه����م  ال�������س���ي���خ  وت����وج����ه 
وعمدة  الإي���ط���ايل  لل�سعب  ب��ال�����س��ك��ر 
مدينة تورينو واإدارة معر�س الكتاب، 
اجلزيل  ب��ال�����س��ك��ر  “اأتوجه  ب��ق��ول��ه: 
ت���وري���ن���و،  لأ����س���دق���ائ���ن���ا يف م���دي���ن���ة 
دورة  �سرف  �سيف  ال�سارقة  لختيار 
فمحادثاتنا  املعر�س،  من  العام  ه��ذا 
ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ال����ع����ام امل���ا����س���ي من 
املدن  اإىل  الن�����س��م��ام  م��ه��م��ة  خ����الل 
واملبتكرة،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
واأكد  اليوم”،  ال�سراكة  بهذه  اأثمرت 
�سيفتح  بال�سارقة  املعر�س  احتفاء  اأن 
اآفاقاً جديدة لتعزيز عالقات الإمارة 

املتينة مع تورينو. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����س���ع���ادة اأح���م���د بن 
ركا�س العامري، رئي�س هيئة ال�سارقة 

للكتاب؛ اجلهة امل�سرفة على فعاليات 
“ي�سكل احتفاء  املعر�س:  ال�سارقة يف 
بال�سارقة  الإي��ط��ايل  الثقايف  امل�سهد 
فعاليات  ع��ل��ى  مم��ي��ز  ����س���رف  ���س��ي��ف 
للكتاب،  ال������دويل  ت���وري���ن���و  م��ع��ر���س 
احتفاًء مبنجز ثقايف وم�سرية طويلة 
و�سع اأ�سا�ساتها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
وقّدم خاللها املعرفة والكتاب �سبياًل 
ل��ف��ت��ح ن���واف���ذ احل�����وار وال��ت��الق��ي مع 

خمتلف ثقافات العامل«.
هيئة  “تلتزم  ال���ع���ام���ري:  واأ�����س����اف 
الرامية  ب��روؤي��ت��ه��ا  للكتاب  ال�����س��ارق��ة 
وال�سورة  الثقايف  املنجز  تقدمي  اإىل 
اجل�����وه�����ري�����ة مل�����������س�����روع ال���������س����ارق����ة 
نوا�سل  لهذا  العامل،  اإىل  احل�ساري 
الدولية  م�ساركاتنا  ون��ع��زز  ج��ه��ودن��ا 
ل��ب��ن��اء ج�����س��ور ت��ن��ج��ح يف ت���ق���دمي ما 
تقوده الإمارة من جهود على خمتلف 
امل�ستويات، �سواء على م�ستوى تنظيم 
الثقافية، ورعاية  املعار�س وامللتقيات 

والإن�ساين،  ال�سعبي  الرتاث  وحماية 
و�سناعة  ال��رتج��م��ة  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 
الكتاب، وتو�سيع ثقافة القراءة ون�سر 
ف��ئ��ات املجتمع  ب���ني خم��ت��ل��ف  ق��ي��م��ه��ا 

املحلي والعربي«.
فتحت  الهيئة  اأن  ال��ع��ام��ري  واأو���س��ح 
اختيار  ف��ع��ال��ي��ات  �سل�سلة  خ���الل  م��ن 
معار�س  على  �سرف  �سيف  ال�سارقة 
اأمام  ال��ك��ت��ب ال��ع��امل��ي��ة، ال��ب��اب وا���س��ع��اً 
الكّتاب واملثقفني الإماراتيني والعرب 
ليقدموا نتاجهم الإبداعي اإىل القراء 
والفرن�سية،  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغات  يف 
والإ�سبانية، واليوم يف معر�س تورينو 
والعرب  الإم��ارات��ي��ون  الكّتاب  يعر�س 
الإيطالية،  باللغة  الأدب��ي��ة  اأعمالهم 
جديداً  تاريخاً  اإ�سداراتهم  لت�سجل 
الإماراتية  الثقافية  ال��ع��الق��ات  على 
من  جانب  على  وت�سيء  الإيطالية، 

احلراك الثقايف العربي«.
اأبيندينو،  ك���ي���ارا  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
التعاون  “بداأ  تورينو:  مدينة  عمدة 
زيارتي  خالل  وتورينو  ال�سارقة  بني 

ملعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب العام 
املا�سي، حيث حتددت مالمح اأهدافنا 
التوا�سل  ج�������س���ور  مب����د  امل�������س���رتك���ة 
واحلوار بني مدننا وثقافاتنا، فكالنا 

منّثل رمزاً عاملياً للكتاب«.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال �����س����ع����ادة األ����ربت����و 
الإيطايل:  الثقافة  وزير  بوني�سويل، 
“يوفر معر�س تورينو الدويل للكتاب 
من�سة لتبادل خمتلف الآراء ووجهات 
النظر، فالكتب متّثل اأفكار موؤلفيها، 
ك��م��ا ي�����س��ّك��ل امل��ع��ر���س م���رك���زاً يجمع 
الكتاب  ي�سهم  اإذ  للثقافة،  العط�سى 
بحرية  وم�ساركتها  الأف��ك��ار  ب��ت��داول 
تعزيز  على  النا�س  ي�ساعد  ما  كاملة، 
املنفتح،  وف��ك��ره��م  ال��ن��ق��دي��ة  روح��ه��م 
والتعامل مع الثقافات والأفكار كافة، 

مهما بدت خمتلفة وبعيدة«.
من جهته قال نقول لجوييا، املدير 
“يعد  للكتاب:  تورينو  ملعر�س  الفني 
للكتاب  ال�������دويل  ت���وري���ن���و  م���ع���ر����س 
من�سة للتبادل، واملواجهة، وامل�ساركة، 
والح��ت��ف��ال، وي��ج��م��ع امل��ع��ر���س مئات 
اآلف من القراء ويقدم مثاًل اإيجابياً 
ع���ن ال���دول���ة ب��اأك��م��ل��ه��ا، وع���ن جتربة 

ثقافية توحدنا جميعاً«.
وي�سارك يف اجلناح املخ�س�س لالإمارة 
كّل من احت��اد كتاب واأدب��اء الإمارات، 
العاملية  العا�سمة  ال�����س��ارق��ة  ومكتب 
ال�سارقة  وه��ي��ئ��ة   ،2019 ل��ل��ك��ت��اب 
وجمعية  وال���ت���ل���ف���زي���ون،  ل�����الإذاع�����ة 
ومدينة  الإم����ارات����ي����ني،  ال��ن��ا���س��ري��ن 
يف  الثقافة  ودائ���رة  للن�سر،  ال�سارقة 
للرتاث،  ال�سارقة  ومعهد  ال�سارقة، 
اليافعني،  لكتب  الإم��ارات��ي  واملجل�س 
املعا�سرة،  ل��ل��ح��رف  اإرث������ي  جم��ل�����س 
وجمموعة  ال��ق��ا���س��م��ي،  وم��ن�����س��ورات 
ومبادرة  ح���دود،  ب��ال  وثقافة  كلمات، 

1001 عنوان.

التتويج فعاليات  ي�صاركون  كاتبًا  و57  14موؤ�ص�صة 

ال�سارقة تروي ق�سة م�سروعها احل�ساري يف حفل تتويجها �سيف �سرف معر�س تورينو الدويل للكتاب
فاهم القا�صمي: “افتح كتابًا، تفتح اأذهانًا” �صعار يعك�ص قيم ومبادئ ال�صارقة ودولة االإمارات

ال�صتعادتهما �صاعة ثمينة الأحد ال�صياح

اللواء املري يكرم �سرطيني من ق�سم االإنقاذ البحري

»كهرباء ومياه دبي« تكرم »متالزمة 
داون« بجائزة الرت�سيد
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اعالن مدعى عليه بالن�صر
املدعية باحلق املدين : كويك ديل للتجارة العامة - ذ م م  - ب�سفتها مالكة العالمة 
 - ويليل  كومال  �سريف  حممد   : امل��دين  باحلق  عليه  املدعي   - ال�سلية  التجارة 
ال�سميكة  ال�سركة  تابعي  اح��دى  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - اجلن�سية  هندي 
الثالثة( يف  )دائ��رة اجلنح  البتدائية  دبي  الغذائية. قررت حمكمة  امل��واد  لتجارة 
املذكور بالئحة  املدعى عليه  ، اعالن  الق�سية اجلزائية رقم 2019/15431 جزاء 
الدع��اء وذل��ك عن طريق الن�سر،  حيث اق��ام املدعي باحلق امل��دين دع��واه املدنية 
 ، دره��م  وق��دره )51.000(  بتعوي�سه موؤقتا بدفع مبلغ  املدعي عليه يطالبه  �سد 

والق�سية موؤجلة جلل�سة 2019/5/19 م  لورود الإعالن.
ماجد عي�صى احلب�صي/رئي�ص ق�صم ق�صايا اجلزاء

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION
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اإعالن بالن�صر

رقم )2019/3554(
املنذر : ح�سن عبداهلل احمد البحري 

املنذر اليه : ركن املدينة للمقاولت - �س ذ م م 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/88880( 

فان املنذر يخطر املنذر اليه بال�سداد خالل مدة اق�ساها 30 يوما 
قيمة  �سداد  مع  الخ��الء  بطلب  دع��وى  اقامة  اىل  �سي�سطر   وال 
مع   ، الق�سائية  الدعوى  ر�سوم  اىل  بال�سافة  امل�ستحقة  اليجار 

حفظ كافة حقوق الطالب الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : اخلور االبي�ص لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  
ال�سكل   IC1-FRN-Q09-S08  - العاملية  املدينة   - نخيل   - دبي   : العنوان 
بال�سجل  القيد  الرخ�سة : 545281 رقم  ، رقم  : ذات م�سوؤولية حم��دودة  القانوين 
التجاري : 1106562 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/3/6  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاق 
بن  احمد  بن  جمعه  ال�سيخ  ملك   308 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق 
جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود -  هاتف : 2500781-04  فاك�س : 04-2500782  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : ليفينج واتر �صبورت�ص تريدينج - �ص ذ م م  
D1/09-606 ملك عبدالرحيم حممد عبدالرحيم - القرهود  العنوان : مكتب 
)ا�ستدامة B(  ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 633108  
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1225487 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/3/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2019/3/20  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني الرواد حما�صبون قانونيون العنوان : مكتب A805 - ملك امل�ستثمر الأول 
)�س ذ م م( - رقة البطني - دبي  هاتف :     فاك�س :      م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �صيدلية هيل ويل - �ص ذ م م  
القانوين  ال�سكل   - الكرامة   - العقارية  دب��ي  موؤ�س�سة  4 ملك   -  5 رق��م  : حمل  العنوان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   753751  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1217236
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2018/11/22  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/22  
و�صركاه  حار�ص  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
بن حم  �سامل  بن  م�سلم  ال�سيخ  ملك   504 رق��م  مكتب   : العنوان  لتدقيق احل�صابات  
)بن حم العقارية( - ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2959958-04  فاك�س : 04-2959945    
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاق لتدقيق احل�صابات
دي��رة -  ال مكتوم -  ال�سيخ جمعه بن احمد بن جمعه  رق��م 308 ملك  العنوان : مكتب 
دائرة  تعلن  : 2500782-04  مبوجب هذا  : 2500781-04  فاك�س  -  هاتف  القرهود 
لت�سفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
اخلور االبي�ص لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/6 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : الرواد حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب A805 - ملك امل�ستثمر الأول )�س ذ م م( - رقة البيطن - 
دبي  هاتف :      فاك�س :         مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ليفينج واتر �صبورت�ص 
تريدينج - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/3/20  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/20  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : حار�ص و�صركاه لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم )بن حم العقارية( 
- ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2959958-04  فاك�س : 2959945-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  �صيدلية هيل ويل - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/11/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/11/22 وعلى 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة :  كور لوجيك تكنولوجي�س    )�س.ذ.م.م(
206 ملك حممد حنيف جاكواين  رقم  : مكتب  عن�وانها   ،   512701  : الرخ�س��ة  رقم 
ذات م�سئولية حم���دودة،  رقم   : القانوين  ال�سك�ل   ، التجاري  - اخلليج  ع��ارف  حممد 
القيد بال�سجل التجاري : 65389  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك 
مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2019/3/13( وامل�سدق 
لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/3/13(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة : �سينتك�س للتجارة العامة - �س ذ م م 
موزه  ملك    )FL12(  -  1206 رق��م  مكتب   : عن�وانها    ،  592148   : الرخ�س��ة  رق��م 
علي عبداهلل العوي�س - ال�سبخه ، ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  ، رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1006247 ، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2019/4/23( وامل�سدق لدى ال�سيد 
اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  لديه  من  وعلى    )2019/4/23( بتاريخ  العدل  الكاتب 
 : -  هاتف  البطني  رق��ة   - 9( ملك مركز منت لالعمال  املعني يف مكتب )10-  امل�سفي 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04  –  2223773( فاك�س   )04  –  2226266(

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة : البحري انرت جلف لتجارة املعدات الريا�سية �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م 
رقم الرخ�س��ة : 744731 ، عن�وانها : مكتب رقم 707 ملك ماجد حممد امني حممد �سديق 
الكاظم - ديرة - ال�سبخه ، ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ 
م م( ، رقم القيد بال�سجل التجاري : 1312056 ، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك 
مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2019/2/14( وامل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/2/14(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل 
امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف   )04  –  2223773( فاك�س   )04  –

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة : ويلفيك�س للخدمات الفنية - ذ م م 
لوتاه  ماجد  را�سد  نا�سر  ملك   -  133 رقم  مكتب   : عن�وانها   ،  606569  : الرخ�س��ة  رقم 
، رقم  ذات م�سئولية حم��دودة   : القانوين  ال�سك�ل  ال�سناعية الوىل  الق�سي�س   - - ديرة 
القيد بال�سجل التجاري : 1023481 ، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك 
وامل�سدق   )2019/4/4( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب 
مطالبة  او  اع��رتا���س  لديه  من  وعلى   )2019/4/4( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  ل��دى 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - 
هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية  كور لوجيك تكنولوجي�س )���س.ذ.م.م(  وعنوانها  
: مكتب رقم 206 ملك حممد حنيف جاكواين حممد عارف - اخلليج التجاري  وذلك 
وامل�سدق  بتارخ )2019/3/13(  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  مبوجب 
او مطالبة  بتاريخ )2019/3/13(  وعلى من لديه اعرتا�س  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  
هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  
 : ، عن�وانها  م  م  ذ  - �س  العامة  للتجارة  �سينتك�س  بت�سفية  للقيام  املذكور اعاله  امل�سفي 
وذلك   ، ال�سبخه   - العوي�س  م��وزه علي عبداهلل  )FL12( ملك   -  1206 رق��م  مكتب 
وامل�سدق  بتارخ )2019/4/23(  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  مبوجب 
او مطالبة  بتاريخ )2019/4/23(  وعلى من لديه اعرتا�س  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  
هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن دائرة 
امل�سفي  بتعيني   لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  ، قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ال�سخ�س  الريا�سية �سركة  املعدات  البحري انرت جلف لتجارة  للقيام بت�سفية  املذكور اعاله 
الواحد �س ذ م م ، وعن�وانها : مكتب رقم 707 ملك ماجد حممد امني حممد �سديق الكاظم 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ال�سبخه    - دي��رة   -
لديه  من  وعلى    )2019/2/14( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2019/2/14(
اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال 
كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف    - البطني  رق��ة   -

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية  ويلفيك�س للخدمات الفنية - ذ م م ، عن�وانها : مكتب 
رقم 133 - ملك نا�سر را�سد ماجد لوتاه - ديرة - الق�سي�س ال�سناعية الوىل  وذلك 
وامل�سدق   )2019/4/4( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب 
مطالبة  او  اعرتا�س  لديه  من  وعلى    )2019/4/4( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  
هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
يف الدعوى 114 ل�صنة 2019 مدين كلي - دبي 

املقامة من / عبدالله بن احمد جعفر اكرب 
�سد / جون جوزف كريتني 

نعلن نحن اخلبري احل�سابي / حممد حميد حممد املري ، انه مت تعيننا من 
حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم 
املحكمة ال�سادر بجل�سة 2019/4/28 يف الدعوى املذكورة اعاله كما نعلن املدعي 
يوم  جل�سة  له  املقرر  اخلربة  اجتماع  كريتني" حل�سور  جوزيف  "جون  عليه 
الربعاء املوافق 2019/5/15 يف متام ال�ساعة 2.00 ظهرا ، وذلك مبقر مكتبنا 

الكائن  مبركز الدانة - مكتب رقم 601 ، �سارع اآل مكتوم - ديرة - دبي.  
اخلبرياحل�صابي 
حممد حميد حممد املري  

اإعالن اإجتمـاع خبـرة
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/20 ا�صتئناف تنفيذ �صرعي 

حمل  جم��ه��ول  عبداحلافظ  ان���ور  ���س��ده/1-���س��ارة  امل�ستاأنف  اىل 
قد   - حم��م��ود  حممد  حممد  /�سامر  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ا�ستاأنف ال��ق��رار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رق���م      وح��ددت لها 
�سباحا    10.00 ال�ساعة    2019/5/19 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سه 
منطقة  يف  ال�سخ�سية  الأح����وال  مبنى  يف   )14( رق��م  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  القرهود  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1260 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- مايكرو نت ورك )�س ذ م م( 2-�سيد حممد ازفر ح�سنني - ب�سفته 
كفيل مت�سامن ملديونية مايكرونت ورك - �س ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/2/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
بنك دبي التجاري )�س م ع( بالزامكما بان يوؤديا بالت�سامن والتكافل اىل البنك املدعي 
مبلغ وقدره )931.806.43( ت�سعمائة واحد وثالثون الفا وثمامنائة و�ستة دراهم وثالثة 
الق�سائية احلا�سل يف  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  فل�سا  واربعون 
2018/6/11 وحتى متام ال�سداد والزامكما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

اعالن حكم بالن�صر
 يف  الدعوى رقم 2019/498 جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ابوب�سايت  م  �سعيد  عليه/1-با�سم  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/4/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/مداح بن عو�س بن حمود احلي�سوين احلربي بالزام املدعي عليه ان  ي�سدد 
للمدعي مبلغا وقدره 170.000 درهم )مائة و�سبعون الف درهم( م�سافا اليه فائدة 
قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا ، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 
2019/1/30 وحتى متام ال�سداد ، والزمت املدعي عليه بامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  املحاماة.حكما  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1473  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-توتال تكنولوجي للدعاية والإعالن - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ يو�سف داريف لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م - حاليا - الريامي اتو ليزجن 
- �س ذ م م )�سابقا( - وميثلها مديرها ال�سيد/ ميتون �سريد هاران نامبيار وميثله/مي 
عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب الفال�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )12365 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق 2019/5/14 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1755  جتاري جزئي              

خان   را�سيد  خ��ان  2-مون�سي  علي  ن��واب  علي  �سكندر  �سيد  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ جلوبال لل�سناعات الغذائية فرع 1 ذ م م 
وميثله/يا�سني ابوبكر �سامل احلامد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   50.489.89( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
2019/5/26 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
 اعالن ن�صرا        

اىل املدعي عليه/الداء الأول ملقاولت البناء 
حمدان  املدعي/�سعيد  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها  وميثلها 
لدى جلنة ف�س   2019/37 بالرقم  تنفيذية  ق�سية  اأقام �سدكم  قد  النقبي 
املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خورفكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو 
يوم من  ال�سادر يف مدة 15  تنفيذ احلكم  اأو  لتقدمي طلباتكم  وكيال عنكم 
اأمامها يف مقر بلدية خورفكان.  ويف حالة تخلفكم  تاريخ الإعالن للمثول 
عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف 

تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

     المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
 اعالن ن�صرا 

اإىل املدعي عليه/ دنقل ملقاولت الت�سكية وميثلها جمال جابر �سديق حممد 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ عبداهلل عمر عبداهلل الوكيل 
عبداهلل را�سد م�سعود - قد اأقام �سدكم ق�سية تنفيذية بالرقم 2019/38 لدى 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 
حالة  ويف  خورفكان.   بلدية  مقر  يف  اأمامها  للمثول  الإعالن  تاريخ  من  يوم 
تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

     المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية  2018/2138 

اإىل املحكوم عليه/فاطمة مبارك وليد خمي�س ال�سركال - اإماراتية اجلن�سية 
- ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�سدرت 
مبلغ  بدفع  ب��اإل��زام��ك  يق�سى   )2018/498( رق��م  ال��دع��وى  يف  حكما  بحقك 
وقدره )405690( درهم ، �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم له/ 
البنك العربي املتحد ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم  
به خالل )15( يوما من  املحكوم  املبلغ  ب�سداد  اأنت مكلف  لذا   ،  2018/2138
تاريخ ن�سر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�صاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�صاء - عجمان

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
اعالن بالن�صر للمدعي عليه بلغتي العربية والجنليزية 

اىل املدعى عليه / حممد اجنم حممد ا�سلم نيازي  
 2019/1815 رقم  الدعوى  ابراهيم  عبدالعظيم  �سلطان  املدعي/ا�سالم  بان  نعلمكم 
مطالبات ب�سيطة  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليها بان 
املدعي  والزام  درهما  وخم�سمائة  الف  خم�سة  درهما   5500 وقدره  مبلغ  للمدعي  توؤدي 
مكتب  اأمام  ح�سوركم  يقت�سي  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   5 رقم  مكتب  الدعوى  اإدارة 
وذلك   ، امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل 
املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  �سباحا    9.30 ال�ساعة   2019/5/13 املوافق  الإثنني  يوم 
امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات 

القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
 الإعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية 

اىل املدعى عليهم /1- �سركة نيو هايت�س انرتنا�سيونال - �س م ح  2- �سيد ح�سن حممود �سيد 
خالد حممود 3-�سرفت ح�سني �سجاد ح�سني - نعلمكم بان املدعية / البنك العربي املتحد - �س 
م ع يف الدعوى رقم 2019/842 الدائرة الكلية التجارية  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب 
فيها : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 
)1.470.721.61( درهم بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  والزام  ال�سداد  متام 
ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�سي ح�سورك اأمام الدائرة الكلية التجارية القاعة رقم )138( 
الدعوى  ، وذلك لالجابة على  او بوا�سطة وكيل معتمد  ال�سارقة الحتادية �سخ�سيا  مبحكمة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، وذلك يوم الأحد املوافق 2019/5/19 وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك 

فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 627
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/خالد عبداهلل خليفة دميا�س ، اإماراتي اجلن�سية واحمد عبداهلل 
خليفة دميا�س ال�سويدي ، اإماراتي اجلن�سية يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
)100%( اىل كل من ال�سيد/ الإمارات العاملية خلدمات املن�ساآت - ذ م م ، اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ 
جمموعة ال�سرق والغرب العاملية - ذ م م ، اإماراتي اجلن�سية يف )ركن الو�سل للمقاولت الفنية( 
مبوجب رخ�سة رقم )606309( وبرقم ال�سجل )52101(  تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال 
يتنازل   ، لل�سركة  التجاري  ال�سركة وتغيري ال�سم  ن�ساط  مهنية اىل فرع ل�سركة حملية وتغيري 
�ساحب الرخ�سة لخر. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 625
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حمد را�سد عبدال�سالم حممد املعيني - الإمارات اجلن�سية يرغب 
باروت  خلف  غامن  خلف   / الرابع  الطرف  اىل   )%51( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
�سنقور - الإمارات اجلن�سية ويرغب ال�سيد/ حممد ابو الب�سار عبدالر�سيد - بنغالدي�س اجلن�سية يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )25%( ويرغب ال�سيد/ حممد نظور ال�سالم �سم�س ال�سالم 
- بنغالدي�س اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )24%( وذلك اىل ال�سيد/ ابراهيم 
بن الفو مياه - بنغالدي�س اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / ال�سراق للخراطة - ذ م م والتي تاأ�س�ست 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )501184( و�سجل جتاري )20156(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 621

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/احمد �سامل حممود �سليمان ال�ساوي - الإمارات اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51 %  يف )مطعم قلعة عدن للمندي ذ م م( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
اليمن   - الكمراين  عي�سى حممد عبداهلل  ال�سيد/  اىل  وذلك   )747251( رقم  ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
اجلن�سية  ويرغب ال�سيد/ حممد فريد �سالح هادي - اليمن اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم  باإمارة  تاأ�س�ست  البالغة )49%( يف مطعم قلعة عدن للمندي ذ م م والتي 
)747251( وذلك اىل ال�سيد/ عي�سى حممد عبداهلل الكمراين - اليمن اجلن�سية. تغيري ال�سم التجاري 
من )مطعم قلعة عدن للمندي ذ م م( اىل )مطعم قلعة عدن للمندي( تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة 

ذات م�سوؤولية حمدودة( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(.
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل 

ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 619

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/مهدي خليل عبداهلل خليل نوح ، بحريني  اجلن�سية 
للحالقة  اخل�سراء  ال�سجار  �سالون  يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
رقم ترخي�س 537935 وذلك لل�سيد/ الق كومار �سيل ك�سوب كومار �سيل ، بنغالدي�س 
اجلن�سية - تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة 
فردية بوكيل خدمات. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 623

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/جون اك�سافري دي�سوزا - برتغايل  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �سهزاد كوفوكال 
بن جميد كوفوكال - هندي اجلن�سية يف )كافترييا واحة الريان( مبوجب رخ�سة رقم 
اىل  املدينة(  واحة  )كافترييا  من  التجاري  ال�سم  تغيري  مت   : تعديالت   .)626572(

)كافترييا املوز الأ�سفر( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3545 (

املنذر : رمي للتمويل 
املنذر اليه : ابو علي عبداملالك �سروف

مل يقم املنذر اليه ب�سداد الدين املرت�سد بذمته بكفالة �سخ�سية وتر�سد بذمته مبلغ وقدره حتى تاريخ 
2019/3/10 مبلغ وقدره 51.495.947.98 درهم )واحد وخم�سون مليونا واربعمائة وخم�سة وت�سعون الفا 
وت�سعمائة و�سبعة واربعون درهما وثمانية وت�سعون فل�سا( والفائدة القانونية 51% وفائدة تاأخري واخالل 
للمديونية  ال�سامن  اليه هو  املنذر  ان  الودية حيث  املطالبة  تكرار  ب�سداده رغم  يقم  بال�سداد 17% ومل 
مبوجب عقود الرهن فان املنذرة توجه هذا النذار للمنذر اليه بطلب �سداد الدين املرت�سد بذمته نتيجة 
كفالته وتر�سد بذمته مبلغ وقدره حتى تاريخ 2019/3/10 مبلغ وقدره 51.495.947.98 درهم )واحد 
وت�سعون  وثمانية  درهما  واربعون  و�سبعة  وت�سعمائة  الفا  وت�سعون  وخم�سة  واربعمائة  مليونا  وخم�سون 
فل�سا( والفائدة القانونية 51% وفائدة تاأخري واخالل بال�سداد 17% خالل 30 يوم من تاريخ ن�سر لهذا 

النذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3552 (

املخطر / حممد علي ال�سيخ هزمي جا�سم ال�سام�سي 
املخطر اليه / �سي�سل لتجارة الأ�سماك - موؤ�س�سة فردية 

مملوكة لل�سيد/ ابراهيم عبداهلل حممد احلاج 
يخطركم املنذر بدفع املرت�سد من قيمة اليجار وبتجديد اليجار للدكتني رقمي 13 
و 14 للمحل رقم 1 ب�سوق ال�سمك للفرتة من 2018/3/1 اىل 2019/3/1 ودفع الجرة 
ال�سنوية 50000 درهم وذلك بت�سليم مقدم الطلب �سيكات ال�سداد ح�سب الكيفية املتفق 
عليها خالل 30 يوم من تاريخ ت�سلم الخطار واإل فان املخطر �سيقوم باتخاذ الجراءات 
حتى  امل�ستحقة  الج��رة  بدفع  اليه  املخطر  وال��زام  حقوقه  بحفظ  الكفيلة  القانونية 
تاريخ الخال التام مع الزامه اي�سا بدفع فواتري املاء والكهرباء والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1/3565(

املنذرة : اخلاجة للعقارات - �س ذ م م ، بوكالة املحامي / را�سد النعيمي 
املنذر اليها : اخلليج لتكنولوجيا املعلومات 

الفرتة من  املرت�سد بذمتها عن  اليجار  �سداد بدل  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذرة  على  تنبه 
2018/1/1 وحتى تاريخ النذار القانوين بواقع مبلغ اإجمايل وقدره )46396( درهم )�ستة 
، مع تقدمي  واربعون الف وثالثمائة �ستة وت�سعون درهم( وما ي�ستجد من قيمة ايجارية 
ن�سر هذا  تاريخ  ي��وم من   30 وذل��ك خ��الل   ، دب��ي  نهائية من هيئة كهرباء ومياه  خمال�سة 
القانونية �سدكم عن طريق  اآ�سفني اىل اتخاذ كافة الج��راءات  الن��ذار وال �سوف ن�سطر 
املوؤجرة  العني  من  اإخالئكم  طلب  فيها  مبا  دبي  اإم��ارة  يف  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز 
املقررة  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  حتملكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  والزامكم 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3402(

املنذر : �سركة دبي لال�ستثمار العقاري )ذ م م( رخ�سة جتارية رقم 45672 
املنذر اليها : يونيك فا�ست تراك خلدمات متابعة املعامالت - �س ذ م م 

رخ�سة مهنية رقم 794826 مكتب رقم M-25 )جمهول حمل القامة( 
تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي : 

يتوجه املنذرة بهذا الن��ذار لن��ذار املنذر اليه ب�سداد مبلغ وق��دره =/ 54.285 درهم ميثل بدل 
اليجار للفرتة من تاريخ 2018/5/5 وحتى 2019/5/4 مع �سرورة �سرعة مراجعة املنذر اليها 
العقد عن تلك الفرتة وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ ن�سر هذا الخطار  للمنذر لتجديد 
اآ�سفني للجوء اىل مركز ف�س املنازعات اليجارية بدبي  لل�سداد وجتديد العقد وال �سن�سطر 
التي  ال���س��رار  عن  بالتعوي�س  املطالبة  يف  املنذرة  حق  وحفظ  الخ��الء  مع  بال�سداد  للزامكم 

تتعر�س لها جراء التاأخري يف ال�سداد مع حتميلكم الر�سوم وم�ساريف التقا�سي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3574 (

املنذر : رمي للتمويل 
املنذر اليه : مهاجني ابو علي �سروف 

مل يقم املنذر اليه ب�سداد الدين املرت�سد بذمته بكفالة �سخ�سية وتر�سد بذمته مبلغ وقدره حتى تاريخ 
2019/3/10 مبلغ وقدره 51.495.947.98 درهم )واحد وخم�سون مليونا واربعمائة وخم�سة وت�سعون الفا 
وت�سعمائة و�سبعة واربعون درهما وثمانية وت�سعون فل�سا( والفائدة القانونية 51% وفائدة تاأخري واخالل 
للمديونية  ال�سامن  اليه هو  املنذر  ان  الودية حيث  املطالبة  تكرار  ب�سداده رغم  يقم  بال�سداد 17% ومل 
مبوجب عقود الرهن فان املنذرة توجه هذا النذار للمنذر اليه بطلب �سداد الدين املرت�سد بذمته نتيجة 
كفالته وتر�سد بذمته مبلغ وقدره حتى تاريخ 2019/3/10 مبلغ وقدره 51.495.947.98 درهم )واحد 
وت�سعون  وثمانية  درهما  واربعون  و�سبعة  وت�سعمائة  الفا  وت�سعون  وخم�سة  واربعمائة  مليونا  وخم�سون 
فل�سا( والفائدة القانونية 51% وفائدة تاأخري واخالل بال�سداد 17% خالل 30 يوم من تاريخ ن�سر لهذا 

النذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3401(
املنذر : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م 

املنذر اليها : توما�س بينيت جلف - �س ذ م م )جمهول حمل القامة( 
تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي 

مت تنفيذ اتفاقية تاأجري بني �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار و�سركة توما�س 
بينيت جلف �س ذ م م بتاريخ 2007/4/15 مت حتويل اليجار اىل بنك الإمارات دبي 
الوطني بتاريخ 2007/2/18 تر�سد مبلغ 3.768.299.71 درهم اإماراتي على ال�سادة 
توما�س بينيت جلف ل�سالح �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار مننحكم مهله 
�سهر واحد من تاريخ ن�سر هذا النذار ل�سداد املبلغ املرت�سد مع حتملكم الر�سوم 

وامل�ساريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/3566 (
املنذر : احمد جمعه ح�سن جمعه الزعابي - ب�سفته  مالك فندق ايليت بيبلو�س )حاليا( - كورال 

دبي الرب�سا )�سابقا( - بوكالة املحامي / را�سدالنعيمي 
املنذر اليه : مطعم ومقهى اجلميزة - وميثله الدكتور / �ساكر �سعد اأ. اأدري�س - �سعودي اجلن�سية  
تنبه املنذرة على املنذر اليها ب�سرعة �سداد بدل اليجار املرت�سد بذمتها عن الدفعات ال�سهرية 
امل�ستحقة بداية من 2019/2/1 وحتى تاريخه بواقع مبلغ اإجمايل وقدره )189000( درهم )مائة 
ت�سعة وثمانون الف درهم( ، وما ي�ستجد من قيمة ايجارية ، مع تقدمي خمال�سة نهائية من 
، وذل��ك خالل 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار وال �سوف ن�سطر  هيئة كهرباء ومياه دبي 
اآ�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم عن طريق مركز ف�س املنازعات اليجارية يف 
اإمارة دبي مبا فيها طلب اإخالئكم من العني املوؤجرة والزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية 

مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3564 (

املنذر/ املوؤجر : �سركة بلو باي للعقارات - �س ذ م م 
رقم  ، رخ�سة جت��اري��ة  م  م  ذ  ���س   - للمقاولت  �سوبر فيجني   - �سركة   / اليه  امل��ن��ذر 

679597 - جمهويل حمل الإقامة
درهم  الفا  ثالثني   )30.000( والبالغة  اليجارية  للقيمة  الكامل  بال�سداد  نكلفكم 
من  يوما   )30( ثالثني  خ��الل   2019/1/31 بتاريخ  انتهي  ال��ذي  العقد  وبتجديد 
باتخاذ  ملوكلي  بال�سافة  ا�سفا  �ساأ�سطر  وال  قانوين  ب�سكل  الن��ذار  تبلغكم  تاريخ 
جميع الجراءات القانونية والق�سائية مبطالبتكم واخالءكم من الوحدة التجارية 
املذكورة اعاله والزمكم بت�سليمها للمنذر خالية من ال�سواغل مع ت�سمينكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/3746  جتاري جزئي
جمهول  ال�����س��اده   خليفه  ال�سيد  ابراهيم  ال�سيد  علي  غ��امن  عليه/1-  املحكوم  اىل 
  2019/2/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل �س.م.ع مكتب ادارة - فرع برج 
بان  ال�ساده(  خليفه  ال�سيد  ابراهيم  ال�سيد  علي  )غ��امن  عليه  املدعي  بالزام  البحر 
بكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  وب�سمول  دره��م   )31.991.75( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
والزمت بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/438  جتاري جزئي

اح�ساين  اكرب  ذ.م.م 2- علري�سا علي  العامة  للتجارة  في�ستا  املحكوم عليه/1-  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ازاد 
2018/6/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ما�ساء اهلل �سفت زاده بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )ثالثمائة وخم�سة وثمانني الف درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2013/2/28 وحتى 
متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  مبثابة احل�سوري 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/869  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- الفا �ستار للدعاية والعالن ملالكها/رولدون انيل رولدون 2- 
�ستار للدعاية والعالن جمهول  الفا  انيل رولدون ب�سفته كفيل موؤ�س�سة  رولدون 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/11/19  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة اخلليج للتمويل �س.م.خ بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )723.078.59( من تاريخ قيد 
الدعوى احلا�سل يف 2018/4/23 وحتى متام ال�سداد والزامكما بالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1528  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فيد باك للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد هادي حميد فرزاي نيا 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني �س.م.ع وميثله:منى احمد 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى مو�سوعها  عليك  اأقام  قد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )687134.24( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما 
تاريخ  من  الئتمان  بطاقة  عن   %36 و  التجاري  القر�س  عن   %18 والفائدة  املحاماة 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق:2019/5/22 ال�ساعة:9:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/534  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-جيفانا دهارا ك�سامنكي �ستي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام  قد  ال�سباغ  يو�سف  احمد عبدالعزيز  ���س.م.ع وميثله:منى  الوطني  بنك الحت��اد 
عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم ان يوؤديا 
مبلغ وقدره )1.134.799.53( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %15 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch2.E.22:لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2019/5/27 ال�ساعة:9:30 �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 الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/555  جتاري كلي

املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  اهلل  بركت  اهلل  1-ع�سمت   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  ال�سباغ  يو�سف  احمد عبدالعزيز  ���س.م.ع وميثله:منى  الوطني  بنك الحت��اد 
ان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى  عليك 
يوؤديا مبلغ وقدره )2.671.917( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاخريية بواقع 17% عن القر�س التجاري و 36% عن بطاقة الئتمان من تاريخ رفع 
لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى 
جل�سة يوم الربعاء املوافق:2019/6/12 ال�ساعة:9:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/167  عقاري كلي
امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-زاه�����د م��ع��روف 2- وح��ي��د م��ع��روف 3- خ��دي��ج��ة معروف  اىل 
4- ن��رج�����س ح�����س��ني جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/اأن��ي��ل ك��وم��ار جاين 
مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الن�سار  ح�سني  حممد  يو�سف  وميثله:فتوح 
ونقل  الدعوى  ط��ريف  بني   2017/5/16 امل��وؤرخ��ة  التفاقية  ونفاذ  ب�سحة  املطالبة 
لها  والت��ع��اب.وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  املدعي  اىل  دبي  بامارة  العقار  ملكية 
جل�سة يوم الحد املوافق:2019/5/19 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 الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3558 (

املنذر / �سركة �سرايا للعقارات )�س ذ م م ( 
املنذر اليه / ني�سانت بوليامكود - هندي اجلن�سية هندي اجلن�سية ويحمل جواز �سفر 

رقم K0885153 )جمهول حمل الإقامة( 
املو�سوع / طلب اعالن بالن�سر يف النذار القانوين حتت رقم املحرر 

)2019/1/83096( بتاريخ 2019/4/17
تلتم�س املنذرة من املنذر �سده ب�سرعة �سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمته واملقدرة مببلغ 
وقدره )643.881 درهم( يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ العالن وال �سي�سطر 

املنذرة من اتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة للوفاء بحقوقها.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�صمرب 2018

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2018 

تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�صمرب 2018

بيان االأرباح اأو اخل�صائر  لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018

بيان االأرباح اأو اخل�صائر واالإيرادات ال�صاملة 
االأخرى لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018

بيان التغريات يف حقوق ملكية املركز الرئي�صي 
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018

بيان التدفقات النقدية  لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018

اإي�صاحات حول البيانات املالية كما يف 31 دي�صمرب 2018
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•• ال�شارقة-الفجر:

من  الأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
�سرف  ����س���ي���ف  ال�������س���ارق���ة  م�������س���ارك���ة 
للكتاب  ال�������دويل  ت���وري���ن���و  م���ع���ر����س 
حوارية  جل�سة  ا�ست�سافت   ،2019
الكاتبني  عربية”  “ابداعات  بعنوان 
موؤلف  البو�سعيدي  عمر  الإماراتيني 
»فقط   ،»Gust Read it  « كتاب 
اإقراأه” وعليا ال�سام�سي موؤلفة رواية 
جتربتهما  ع��ن  للحديث  “عالية” 
اخل����ا�����س وك����ي����ف ����س���اه���م���ت ظ����روف 
بني  ب��ال��دم��ج  ت�سمت  ال��ت��ي  ن�ساأتهما 
الأجنبية  والثقافات  العربية  الثقافة 

يف التاأ�سي�س لأ�سلوبهم يف الكتابة.
ن�ساتها  عن  ال�سام�سي  عليا  وحتدثت 
اإيطالية، واأو�سحت  اأب عربي واأم  مع 
تتعلم  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا  وال��دي��ه��ا  اأن 
الثقافينت  على  تتعرف  واأن  اللغتني 
والإيطالية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ك��ت��ب  ف��ك��ان��ت 
ب�����س��ك��ل دائ�����م داخ�����ل مكتبة  م��ت��وف��رة 

بيتها، وهو ما اأثر على طريقة  تقدمي 
اأفكارها جلمهورها.  

باأنني  “ اأ���س��ع��ر  ال�����س��ام�����س��ي:  وق��ال��ت 
الثقافة  ب����ني  ل��ل��ج��م��ع  حم���ظ���وظ���ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة والأ���س��ي��ل��ة وبني 
واملتنوعة،  الرية  الإيطالية  الثقافة 
كتاباً  امل����ن����زل  م��ك��ت��ب��ة  ���س��م��ت  ح���ي���ث 

م�سوراً،  ك��ان  وال��دي  ولأن  باللغتني، 
طفولتي،  م��ن��ذ  ال��ت�����س��وي��ر  م��ار���س��ت 
ال�سورة  اأن  اأع���ت���رب  زل����ت  ول  وك��ن��ت 
ولي�ست  ب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  زاخ����رة  ح��ك��اي��ة 
جمرد م�سهد جامد، وعندما تزوجت 
ورزق������ت ب��ط��ف��ل��ي ن�����س��اأ ع���ن���دي �سغف 
اأكرب  م�ساحتها  لأن  املكتوبة  احلكاية 

م�ساحات  الكاتب  ومتنح  امل�سورة  من 
اأو������س�����ع ل���ي���ع���رب ف���ي���ه���ا ع����ن وج����دان����ه 
اأوىل رواياتي بعنوان  واأفكاره، فكانت 
طفلة  ح��ي��اة  م�سرية  وه��ي  “عالية” 
ن�ساأت يف اجلمرية، حيث حاولت من 
خاللها تتبع م�سار تطور دبي واإبراز 
عليها  ط��راأت  التي  الكبرية  املتغريات 

وعلى حياة النا�س فيها«.
وتابعت ال�سام�سي: “ حر�ست على اأن 
ومبا�سرة  ب�سيطة  ال��رواي��ة  لغة  تكون 
ومدى  ال�����س��غ��ار  ذوق  م���ع  ل��ل��ت��ت��الئ��م 
وعيهم، ولكني تفاجاأت باإقبال الكبار 
عليها، وهو ما يثبت اأن الكتاب الناجح 
الب�سيطة  اللغة  بني  ال��ذي يجمع  هو 

والفكرة القوية«. 
اأن���ه���ا الآن يف  ال�����س��ام�����س��ي  واأو����س���ح���ت 
الكتابة  ع���ن  ت���وق���ف  ت���وق���ف  م���رح���ل 
وقالت  والتعلم،  ال��ق��راءة  يف  تق�سيها 
تتمثل  الكتاب  من  الكثري  م�سكلة  اإن 
يف كرة الإنتاج بدون مراعاة للجودة، 
وهو ما يلحق ال�سرر بامل�سهد الثقايف 
“على  وق���ال���ت:  ع����ام،  ب�سكل  ال��ع��رب��ي 
اأن  اأو  اإنتاجه  بجودة  يهتم  اأن  الكاتب 

يتوقف عن الكتابة«. 
البور�سعيدي  عمر  ا�ستعر�س  ب��دوره 
ال��ك��ت��اب��ة، وقال:  ب���داي���ات جت��رب��ت��ه يف 
“تلقيت تعليمي يف مدار�س اإجنليزية 
الأوىل  حم��اولت��ي  فكانت  وفرن�سية، 

طفاًل  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا  ال�سعر  ك��ت��اب��ة  يف 
الدرا�سة  وب��ع��د  الإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة 
خ�����س��ت ال��ع��دي��د م���ن جت����ارب العمل 
اخلا�س الذي يتطلب توا�سل مبا�سر 
م����ع ال���ع���م���الء وم���������زودي اخل���دم���ات 
باللغة غري العربية، وهو ما اأثر على 
طبيعة حتليلي لأفكار النا�س وفهمي 
نظرتي  اإن�����س��اج  يف  و���س��اه��م  ملواقفهم 
للتنوع والتعدد كم�سهد جمايل ل بد 

منه«. 
عملي  خ��الل   “ البو�سعيدي:  وت��اب��ع 
كنت األتقي بطلبة اجلامعات واملدار�س، 
مقتطفات  يدونون  ل  اأنهم  ولحظت 
م���ن ك���الم���ي، وع��ن��دم��ا ���س��األ��ت��ه��م عن 
ال�سبب قالوا يل، ملاذا ل ت�سع لنا كل 
ما تقوله يف كتاب، وفعاًل جاء كتابي 
الأول بعنوان “فقط اإقراأه” ا�ستجابة 
اجليل  ه��ذا  مع  التوا�سل  يف  لرغبتي 

ونقل اأفكاري اإليه ب�سدق«. 
وال�سباب  الأط�����ف�����ال  ���س��غ��ف  وح������ول 
البو�سعيدي:  قال  والكتابة،  بالقراءة 

على  امل��ل��ت��ق��اة  امل��ه��م��ات  اأح����د  “ م���ن 
عاتق الكاتب هي تعزيز العالقة بني 
الرتكيز  وال�سباب، من خالل  الكتاب 
الذي  اجلديد  وتقدمي  املحتوى  على 
وهنا  وهمومهم،  ق�ساياهم  يالم�س 

اأتفق مع زميلتي عليا ال�سام�سي، فعلى 
الكاتب اأن يهتم باجلودة ولي�س بعدد 
بالو�سول  هي  فال�سهرة  الإ���س��دارات، 
ولي�س  ووجدانهم  ال��ق��راء  عقول  اإىل 

اإىل رفوف املتاجر يف الأ�سواق. 

•• دبي-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة وح�����س��ور ���س��ع��ادة اللواء 
طيار اأحمد حممد بن ثاين، م�ساعد 
ومدير  املنافذ،  ل�سوؤون  العام  القائد 
ع�����ام م����رك����ز دب�����ي لأم�������ن ال����ط����ريان 
املدين  الطريان  املدين لدى منظمة 
مركز  ا�ست�ساف  )الي��ك��او(،  ال���دويل 
دب���ي لأم����ن ال���ط���ريان امل����دين املركز 
الأو�سط  ال�سرق  يف  املعتمد  الإقليمي 
من منظمة الطريان املدين الدويل، 
ال�������س���اد����س ع�سر  اأع����م����ال الج���ت���م���اع 
اأمن الطريان  ملديري مراكز تدريب 
وذلك  املنظمة  من  املعتمدين  امل��دين 
يف ال��ف��رتة م��ن 27 اأب��ري��ل وح��ت��ى 1 
مايو 2019 يف قاعة زعبيل باملركز 
بن  عمر  ال�سيد  بح�سور  ال��ت��ج��اري، 
غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة 
ل��ل��ط��ريان امل�����دين، وال��ع��م��ي��د حممد 
الإدارة  مدير  نائب  املزروعي،  دي��الن 
ونائب مدير  امل��ط��ارات  لأم��ن  العامة 
ع�ام مركز دبي لأمن الطريان املدين 

لدى املنظمة، واملقدم مهند�س مروان 
مركز  م��دي��ر  �سنكل،  ح�سني  حم��م��د 
دب���ي لأم����ن ال���ط���ريان امل����دين املدير 
منظمة،  ل����دى  ل��ل��م��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإدارة  مدير  حمبوب،  ط��ارق  وال�سيد 
والتخطيط  والأن��ظ��م��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
املدين،  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  يف 
،امل�سرف يف  ا�ستريلند  وال�سيد ديفد 
منظمة اليكاو على مراكز التدريب 
ومب�ساركة  امل���ن���ظ���م���ة،  يف  امل���ع���ت���م���دة 
تدريب  م����راك����ز  م����دي����ري  م����ن   32
املعتمدين  امل�����دين  ال����ط����ريان  اأم�����ن 
قارات  الي��ك��او يف جميع  من منظمة 

العامل.
وقال اللواء طيار اأحمد بن ثاين، يف 
لأمن  دب��ي  مركز  اإن  امللتقى،  افتتاح 
الطريان املدين يرحب ب�سيوفه من 
مديري مراكز التدريب حول العامل 
ال����ذي ي��ع��م��ل��ون حت��ت م��ظ��ل��ة اليكاو 
يف اج��ت��م��اع��ه��م احل����ايل يف دب���ي على 
امل���ط���ارات، واأن هذا  ه��ام�����س م��ع��ر���س 
ملركز  ال��ري��ادي  ال���دور  يعك�س  امللتقى 

دبي لأمن الطريان املدين يف اللتزام 
بخطة اليكاو التدريبية، م�سرياً اإىل 
اأن هذا الجتماع ياأتي للمرة الثانية 
يف دبي، ويعول عليه يف مراجعة نتائج 
التدريب املتخ�س�س يف اأمن الطريان 
املحدثة  الت�سريعات  ويناق�س  املدين، 
يف جم�����ال اأم������ن ال����ط����ريان امل�����دين، 
امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  على  والط����الع 
التدريب،  جم����ال  يف  وال��ت��ط��وي��ري��ة 
دبي  مركز  وا�ستعداد  حر�س  م��وؤك��داً 
لأمن الطريان املدين يف العمل على 
بالتعاون  التدريبية  الربامج  تطوير 
الدويل  امل��دين  الطريان  منظمة  مع 
مراكز  مع  التن�سيق  اإىل  بالإ�سافة   ،
ال��ت��دري��ب يف ت��ب��ادل اخل���ربات وطرح 
الأف���ك���ار وال��ت��وق��ع��ات لإي���ج���اد حلول 
وفر�س تطويرية للعملية التدريبية. 
من جهته قال ال�سيد عمر بن غالب 
امل���ل���ت���ق���ى هو  ه�����ذا  م����ن  ال����ه����دف  اإن 
املحلية  امل��م��ار���س��ات  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة 
املجال،  ه��ذا  يف  والعاملية  والإقليمية 
وذل�����ك م���ن خ����الل ت���ب���ادل اخل����ربات 

اأف�سل  ع���ل���ى  والط��������الع  والأف�����ك�����ار 
وا�ست�سراف  وال���ت���ج���ارب  امل��م��ار���س��ات 
امل�ستقبل والبتكار ملواكبة امل�ستجدات 
وامل��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة، م��وؤك��داً حر�س 
املتحدة على  العربية  دول��ة الم��ارات 
ا�ستثمار هذا احلدث العاملي يف جعله 
وتبادل  وال��ن��ق��ا���س  ل��ل��ت��ح��اور  و���س��ي��ل��ة 
اخلربات بني جميع مراكز التدريب.

واأكد ابن غالب التزام دولة المارات 
منظمة  وت����و�����س����ي����ات  ب����ن����ود  ب����دع����م 
ال���ط���ريان امل�����دين ال������دويل الي���ك���او، 
م��ث��م��ن��اً اإ�����س����ه����ام م���رك���ز دب�����ي لأم����ن 
الطريان املدين منذ اعتماده يف دعم 
اأم��ن ال��ط��ريان املدين  جهود ت��دري��ب 
م��ن خ���الل ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل العديد 
العاملة  الأمنية  الجهزة  ك��وادر  من 
باملنظمة،  الأع�ساء  وال��دول  بالدولة 
خا�سًة دول جمل�س التعاون اخلليجي 

ودول منطقة ال�سرق الأو�سط.  
اأكد  للملتقى  الفتتاحية  الكلمة  ويف 
املزروعي  دي���الن  ب��ن  حممد  العميد 
امل���ت���وف���رة يف  الإم���ك���ان���ي���ات  ك���اف���ة  اأن 

�سرطة دبي، ممثلة مبركز دبي لأمن 
الطريان املدين التابع لالإدارة العامة 
لأمن املطارات، يتم ت�سخريها لتاأهيل 
املوارد الب�سرية العاملة يف قطاع اأمن 
الدولة  داخل  �سواء  امل��دين،  الطريان 
والدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  اأو 
لاليكاو،  املنظمة  ال��دول  اأو  العربية 
منظومة  لأي  الأ���س��ا���س  ب��اع��ت��ب��اره��م 
اأمنية متكاملة، م�سرياً اإىل اأن املركز 
لعر�سها  املعرفة  ن�سر  اأ�ساليب  يطور 

ون�����س��ره��ا ب��ني ج��م��ي��ع امل���راك���ز لر�سم 
منظومة  لتطوير  ا�ست�سرافية  روؤي��ة 
اأم��ن الطريان امل��دين ال��دويل، وذلك 
وروؤيتها  الي���ك���او  لأه�����داف  حت��ق��ي��ق��اً 
وجهودها الرامية يف قطاع التدريب.

امل���ق���دم مهند�س  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
مركز  م��دي��ر  �سنجل،  حممد  م���روان 
دبي لأمن الطريان املدين، اإن مركز 
دبي لأمن الطريان املدين ي�ست�سيف 
�سوت  اأن  بعد  املو�سع  الجتماع  ه��ذا 

املديرون يف الجتماع ال�سابق ل�سالح 
م��رك��ز دب����ي لأم����ن ال���ط���ريان املدين 
ال���دورة  ه���ذه  لعقد  كمقر  لخ��ت��ي��اره 
الأكر م�ساركة من ناحية  التي تعد 
عدد املراكز، م�سيفاً اأن العامل ي�سهد 
الطريان،  ق��ط��اع  م��ت�����س��ارع��ا يف  من���وا 
وهذا ما يجعل اأمن الطريان يف حتد 
املنظومة  ه���ذه  ع��ل��ى  للحفاظ  ك��ب��ري 
م�����س��روع، وفقاً  ت��دخ��ل غ��ري  اأي  م��ن 
والإج���راءات  والت�سريعات  لالأنظمة 

اخلا�سة بهذا القطاع املهم، موؤكداً اأن 
والفعال  واحلديث  املتطور  التدريب 
ال���ت���ي يحر�س  ه���و م���ن الأول�����وي�����ات 
دب����ي لأم�����ن الطريان  م���رك���ز  ع��ل��ي��ه��ا 
امللتقى  امل���دين، وال���ذي يقدم يف ه��ذا 
لطرحها  ال��ع��م��ل  اأوراق  م���ن  ع�����ددا 
ب��ه��دف تطوير  امل��راك��ز  على م��دي��ري 
ملعايري  وف���ق���اً  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
امل��ن��ظ��م��ة ال������دويل ل���ل���ط���ريان امل���دين 

الدويل اليكاو. 

�صمن فعاليات ال�صارقة �صيف �صرف معر�ص تورينو الدويل للكتاب

روائيون وكتاب اإماراتيون: على الكاتب اأن يهتم باجلودة اأو اأن يتوقف عن الكتابة

»اأمن الطريان املدين« ي�ست�سيف ملتقى مديري 
املراكز املعتمدة من منظمة االيكاو

فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�صمرب 2018
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عربي ودويل

ماكرون وحواجز النهو�ص االوروبي

اليمني املتطرف ينبعث يف املانيا �صالفيني واوربان  جبهة االزعاج االوروبي

اوروبا خ�صومة مع بوتني وتزايد نفوذ ال�صني �صاءت عالقة اوروبا بامريكا

•• �شيول-اأ ف ب:

�سّن  مناورة على  بتنفيذ  ج��ون��غ-اأون  كيم  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  اأم��َر 
الكورّية  املركزّية  الأن��ب��اء  وكالة  اأعلنت  ما  وف��ق  املدى"  بعيدة  "�سربة 

ال�سمالّية الر�سمّية اأم�س .
وقالت الوكالة "مّت اإطالع القائد الأعلى كيم جونغ اأون على خّطة املناورة 

التي ت�سمل و�سائل هجومّية بعيدة املدى، وقد اأعطى اأمًرا ببدئها".
وهذه املناورة هي ثاين جتربة اإطالق لأ�سلحة يف كوريا ال�سمالّية يف اأقّل 
ل اإىل  من اأ�سبوع، و�سط توّترات مع الوليات املتحدة التي ت�سعى للتو�سّ

اّتفاق تتخّلى مبوجبه كوريا ال�سمالية عن تر�سانتها النووية.
ا�ستخدامه،  مّت  الذي  ال�سالح  نوع  ال�سمالّية  الكورّية  الوكالة  تذكر  ومل 

متجّنبًة ا�ستخدام كلمة �ساروخ اأو قذيفة.
وامل�سّممة  �سربات،  وتنفيذ  ق��ّوات  لن�سر  الناجحة  "املناورة  ان  واأ�سافت 
قّوة  اأظ��ه��رت مت��ام��اً  ال��دف��اع،  ل��وح��دات  ال�سريع  الفعل  رّد  ق��درة  لفح�س 
اأو مهّمة قتالّية بكفاءة  اأّي عملية  التي كانت م�ستعّدة لتنفيذ  الوحدات 

عالية".
املتحدة اخلمي�س �سفينة �سحن  ال��ولي��ات  ذل��ك يف وق��ت ���س��ادرت  وي��اأت��ي 
الأمريكي  الرئي�س  اأّك��د  فيما  للتوتر،  جديد  ت�سعيد  يف  �سمالية  كورية 
دونالد ترامب اأّن نظام كيم غري م�ستعّد للتفاو�س يف �ساأن نزع الأ�سلحة 

النووية.
وانتهت القمة الثانية لرتامب وكيم يف فيتنام يف �سباط-فرباير املا�سي 
من دون اّتفاق على و�سع حّد لربنامج بيونغ يانغ النووي مقابل تخفيف 
ا�ستياًء لدى كوريا  اأث��ار  ما  ببيان م�سرتك،  العقوبات، ومل تختتم حّتى 
حول  اخلا�ّس  الأمريكي  املوفد  وو�سل  املحادثات.  جمود  اإزاء  ال�سمالية 

كوريا ال�سمالية �ستيفن بيغون، اإىل �سيول م�ساء الأربعاء لإجراء حمادثات 
مع امل�سوؤولني الكوريني اجلنوبيني حول خطوات احلليفني ب�ساأن بيونغ 

يانغ. والزيارة هي الأوىل له منذ قمة هانوي.
اإّن���ه مت��ت م�����س��ادرة �سفينة �سحن كورية  ن��ي��وي��ورك، ق��ال م�����س��وؤول��ون  يف 
الربنامج  بخ�سو�س  املتحدة  الأمم  عقوبات  انتهاكها  ب�سبب  �سمالية 

النووي لبيونغ يانغ.
واأفاد امل�سوؤولون باأّن �سفينة "وايز اأون�ست" التي تنقل حمولة تبلغ 18 

طّناً �سدرت كميات من الفحم واأعادت الآلت اإىل البلد الفقري املعزول.
�سكل  "يف  ال�سمالية  كوريا  الو�سع يف  يدر�س  اأن��ه  ترامب اخلمي�س  واأّك��د 

جّدي جداً" بعدما اأطلقت بيونغ يانغ �ساروخني بعد �ساعات من و�سول 
املوفد الأمريكي اىل �سيول.

ق�سرية  ���س��واري��خ  �سغرية،  ���س��واري��خ  "كانت  ل�سحافيني  ت��رام��ب  وق���ال 
"مع كوريا  "العالقة  اأن  اأحد را�س عّما ح�سل"، م�سيفاً  امل��دى. ما من 
يتحدثون  التفاو�س،  يريدون  اأنهم  اأعلم  و�سرنى.  ال�سمالية" م�ستمّرة 

عن التفاو�س، لكنني ل اأعتقد اأنهم م�ستعدون للتفاو�س".
الت�سرف  اإّن  الكوري اجلنوبي مون ج��اي-ان من جهته،  الرئي�س  وق��ال 
لتوجيه  "احتجاج وهو مبثابة �سغط  يانغ ينطوي على  لبيونغ  الأخ��ري 

املباحثات النووية يف املنحى الذي تريده".
ال�سمال  اأّن  "يبدو  ال�ُسلطة  لتوّليه  الثانية  الذكرى  يف  مقابلة  يف  وق��ال 

م�ستاء ب�سّدة من اأّن قمة هانوي انتهت بدون اّتفاق".
جتعل  قد  اأّنها  من  نحّذر  ال�سمالية،  كوريا  نوايا  كانت  "مهما  واأ���س��اف 

املفاو�سات اأكر �سعوبة".
اإىل مائدة الفطور  والتقى بيغون نظريه الكوري اجلنوبي يل دو-ه��ون 

اخلمي�س.

مرة اأخرى ، على مفرتق الطرق.
احلملة  م��اك��رون  اإميانويل  اأطلق 
ات�سالية  ع���م���ل���ي���ة  خ�������الل  م�����ن 
مار�س،   3 يف  م��زدوج��ة.  �سيا�سية 
التلفزيون  ع��ل��ى  م��ق��اب��ل��ة  اأج����رى 
وا�سفا  ال���ع���م���وم���ي،  الإي�����ط�����ايل 
ماتيو  م����ع  الأخ���������رية  خ���الف���ات���ه 
مايو،  دي  ول���وي���ج���ي  ���س��ال��ف��ي��ن��ي 
يف  التدخل  ي���رتددا يف  اللذين مل 
ال�����س��ف��راء، باأنها  ال�����س��رتات  اأزم���ة 
ويف  "التحولت".  ب��اب  يف  تتنزل 
الرابع من مار�س ، ن�سر اإميانويل 
م����اك����رون، م��ن��ربا يف ج��م��ي��ع دول 

الحت�����اد الأوروب��������ي ، وك���ذل���ك يف 
الوليات املتحدة وال�سني ورو�سيا 
النه�سة  اأج������ل  "من  ب���ع���ن���وان   ،
"مواطني  اإىل  وّجهه  الأوروبية"، 

اأوروبا".
يف اليوم نف�سه ، اأطلق حزب ال�سعب 
ال�سيا�سية  ال��ك��ت��ل��ة   ، الأوروب���������ي 
املنتهية  ال���ربمل���ان  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
وليته ، اإجراءات ا�ستبعاد فيكتور 
اأوربان وحزبه فيد�س عقب حملة 
�سورو�س  وج����وه  ُت��ظ��ه��ر  اإع��الن��ي��ة 

الأوروبي".
هناك   ، ال�سيا�سي  امل�ستوى  على 
هذه  ل�سالح  بو�سوح  ظهر  ���س��يء 
�سبابية  ي�����زداد  ف�����س��ل  احل��م��ل��ة: 
ال��ع��م��وم��ي الوطني  ال��ف�����س��اء  ب��ني 
وال��ف�����س��اء ال��ع��م��وم��ي الأوروب������ي، 
وب���ني ال�������س���وؤون ال��داخ��ل��ي��ة وتلك 
اخل��ارج��ي��ة. وامل��ذه��ل اأن ن��رى اإىل 
احلياة  نتابع  اأ�سبحنا  درج���ة  اأي 
والعك�س   ، ل�سركائنا  ال�سيا�سية 
نف�س  نواجه  اأننا  ملجرد   ، �سحيح 

، كما  ت��رام��ب ب�سكل ح��اد  دون��ال��د 
العالقات مع فالدميري  تدهورت 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���رو����س���ي.  ب��وت��ني 
اخلطاب ، يعلق الزعماء ال�سينيون 
اأه���م���ي���ة ق�������س���وى ع���ل���ى الحت�����اد 
للوليات  م��وازن��ة  الأوروب���ي كقوة 
نفوذا  ميار�سون  لكنهم   ، املتحدة 
اأوروبا  يف  واقت�ساديا  دبلوما�سيا 
ي����زداد ت���دخ���اًل.. ه���ذا ه��و الو�سع 

ال�سرتاتيجي.
، ل  امل��������زدوج  ال�������س���ي���اق  ه�����ذا  ويف 

وجونكر م�سحوبني بن�س يقول: 
"اإنهما يريدان اإقرار ح�سة اإعادة 
 ، التوطني الإجباري للمهاجرين 
الأع�ساء  ال��دول  حقوق  واإ�سعاف 
يف الدفاع عن حدودها ؛ وت�سهيل 
ال����ه����ج����رة ع����ن ط����ري����ق ت���اأ����س���رية 
فران�سوا  ع����رّب  وق����د   ." م��ه��اج��ر 
قائمة  رئي�س   ، بيالمي  كزافييه 
عن   ، فرن�سا  يف  "اجلمهوريني" 
الذي  لالنق�سام  "العميق  اأ���س��ف��ه 
ال�سعب  داخ��ل حزب  اليوم  يحدث 

اإىل الربملان ، حدث ما كان ميكن 
ت�سوره قبل خم�س �سنوات ، متاًما 

مثل فوك�س يف اإ�سبانيا.
 مت التلويح باملادة 7 من معاهدات 
الحتاد �سد بولندا واملجر ، اللتني 
تعلنان �سراحة اأنهما دميقراطيات 
غري ليربالية. ويف �سمال اأوروبا ، 
ال�سكندينايف  ال���ن���م���وذج  ي���واج���ه 
ا، �سعوبات يف جمال  ال�سهري اأي�سً

التكامل والندماج.
امريكا  م���ع  ال��ع��الق��ات  ت���ده���ورت 

التحديات.
اأن ذل��ك عالمة  امل��ف��ارق��ات،  وم��ن 
ا  اأي�سً ولكن  م�سرتك،  وع��ي  على 
عن انق�سامات عميقة حول املعنى 
للم�سروع  نعطيه  ان  يجب  ال��ذي 
الأوروب���ي. يف الواقع ، متر ثالث 
دمي��ق��راط��ي��ات اأوروب���ي���ة ك���ربى - 
واإيطاليا  املتحدة  واململكة  فرن�سا 
اأملانيا  - باأزمة �سيا�سية حادة. ويف 
، دخ���ل ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف، ممثال 
اأملانيا،  اج��ل  م��ن  البديل  ح��زب  يف 

ال�سرخ  ت��اأك��ي��د  يف  ال��ره��ان  يتمثل 
وت��ع��م��ي��ق��ه داخ����ل اأوروب������ا ، واإمن���ا 
يتطور  ع��امل  يف  مكانتها  فهم  يف 
�سورتها.  ع����ن  ي��خ��ت��ل��ف  ب�����س��ك��ل 
ي���ج���ب فعال  ذل��������ك،  ول���ت���ح���ق���ي���ق 
�سد  فعال  ب�سكل  احلماية  توفري 
اأ�سكال التدخل اخلارجي  خمتلف 
الحتجاج  اإل���ي���ه  ن��ن�����س��ب  اأن  دون 
الج�����ت�����م�����اع�����ي والن����ق���������س����ام����ات 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة احل���ال���ي���ة، ال���ت���ي هي  
وعملية  املفتوحة،  اأنظمتنا  نتاج 
اجليواقت�سادي  ل��ل��وزن  تن�سيب 
الدولية.  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  لأوروب�����ا 
نفهم  اأن  ب��اخل�����س��و���س،  وي���ج���ب 
اأن الحت��اد الأوروب���ي ، ال��ذي ُبنى 
والإف����راط يف  القانون  دول��ة  على 
التنظيم ، �سيتعني عليه اأن يقطع 
عالمته  الت�سيي�س"،  "عدم  م��ع 
اأن يكون قادًرا  اأراد  اإذا   ، التجارية 
الالعبني  ال���وج���ود يف وج���ه  ع��ل��ى 

الدوليني الرئي�سيني.
    وحول هذه النقطة ، فاإن قراءة 
ك��ت��اب ل���وك ف���ان م��ي��دي��الر مفيد 
األ��ي��ك�����س��ي�����س دي  1. لح����ظ  ج����ًدا 
يف   )1859-1805( ت��وك��ف��ي��ل 
والداخل  اخل����ارج  "يف  ذك��ري��ات��ه: 
تاأتينا  ال���ع���ق���ب���ات  اأك������رب  ك���ان���ت   ،
الأعمال  �سعوبة  من  اأق��ل  بن�سبة 
كان  ال��ذي��ن  م��ن  واإمن���ا  التجارية، 
ل   .")...( معنا  ادارت���ه���ا  عليهم 
اأنها  �سوى  اأوروب���ا  �سيء جديد يف 

مل تعد مركز امل�سرح العاملي.

ع�صر   ، اأوروبا  ترجتل  •عندما 
�صنوات من االأزمات ال�صيا�صية ، 

باري�ص ، غاليمار ، 2018.
الفرن�صي  املعهد  • مدير 
لبحوث العالقات الدولية

البناء االحتادي يف غرفة االنعا�ص:

االنتخابات االأوروبية على طريقة الروليت الرو�سية...
•• الفجر - توما�س غومار- 

ترجمة خرية ال�شيباين

 29 اإىل   23 من  الفرتة  يف 
�صينتخب   ،  2019 مــايــو 
اأكرث من 300 مليون اأوروبي 
لوالية  الربملان  يف  ممثليهم 
�ــصــنــوات.  خــمــ�ــص  ت�صتمر 
االنتخابات  هذه  و�صُتجري 
يف  الثقة  عــدم  من  مناخ  يف 
وبزحف  االأوروبــي،  البناء 
املعادية  ال�صيا�صية  القوى 

علًنا ال�صتمراره.
اأربعة ع�صر عاًما  بعد مرور 
وهولندا،  فرن�صا  رف�ص  على 
ملعاهدة  اال�ــصــتــفــتــاء،  عــرب 
ــــــا،  و�ـــصـــع د�ــصــتــور الأوروب
تزال  ال  بريك�صيت  وع�صية 
مـــفـــرداتـــه �ــصــروطــه غري 
فاإن   ، االآن  حتى  معروفة 

االحتاد االأوروبي ، 

 جتري االنتخابات يف مناخ من انعدام الثقة يف البناء، 
وبزحف القوى ال�سيا�سية املعادية علًنا ال�ستمراره

 ال جديد يف اأوروبا.. �سوى اأنها مل تعد مركز 
امل�سرح العاملي

 يتمثل الرهان يف فهم مكانة اأوروبا يف عامل 
يتطور ب�سكل يختلف عن �سورتها

 على االحتاد االأوروبي القطع مع عدم الت�سيي�س 
اإذا اأراد مقعدا بني الالعبني الدوليني الرئي�سيني

ر�صالة طهران ال�صمنية عبارة عن رجاء وتهديد يف اآن واحد 

تقرير: اإيران تتو�ّسل اأوروبا اأكرث مما تهّدد اأمريكا!
•• وا�شنطن-وكاالت:

كتب كيث جون�سون، مرا�سل موقع "فورين بولي�سي"، وزميله 
عن  ال��ق��وم��ي،  والأم����ن  الديبلوما�سية  حم���رر  غ��رام��ر،  روب���ي 
بع�س  وخ�سية  النووي،  التفاق  بالن�سحاب من  اإي��ران  تهديد 
الديبلوما�سيني من اأن يكون ذلك التفاق على و�سك النهيار.

الرئي�س  اإدارة  ان�����س��ح��اب  م���ن  ع���ام  ب��ع��د  اإن����ه  امل���ح���رران  وق����ال 
عام  وقعت  التي  النووية  اإي��ران  �سفقة  من  ترامب  الأمريكي 
�سرب  اأن  يبدو  اقت�سادية،  عقوبات  فر�س  واإعادتها   ،2015
اأخرياً.  نفدا  قد  ال�سفقة،  على  للحفاظ  وا�ستعدادها  طهران، 
اإي��ران، يوم الأربعاء الأخري، اإنها �سوف تتوقف عن  فقد قالت 
النووي،  لالتفاق  الرئي�سية  الأح��ك��ام  م��ن  لبندين  الم��ت��ث��ال 
كانت م�ستعدة  اأوروب��ي��ة  ودول  وا�سنطن  ملواجهة مع  والإع���داد 

حتى الآن ملد طهران ب�سريان حياة. 
اإي���ران  اإن  ال��رئ��ي�����س الإي�����راين ح�سن روح����اين  اإىل ذل���ك، ق���ال 
اأخرى  دول  اإىل  ثقيل  وم��اء  خم�سب  يورانيوم  �سحن  �ستوقف 
اأ�سلحة نووية- ما  لبناء برنامج  اأ�سا�سيان  عن�سران  وهما   –
اإي���ران  قدمتهما  لتعهدين  خ��رق��اً  ي��ع��د  م��ا  الإن���ت���اج،  ق��ي��د  زال 
ال�ساملة  العمل  خطة  با�سم  واملعروفة   ،2015 �سفقة  �سمن 

."JCPOA "امل�سرتكة
واأ�سار بع�س املحللني اإىل اأن ر�سالة طهران ال�سمنية عبارة عن 
اأوروب��ي��ني و�سينيني يف  اآن واح��د اإىل �سركاء  رج��اء وتهديد يف 
ال�سفقة النووية، ومفادها اأنه اإما ت�ساعدوننا، اأو نت�سرف على 

هوانا. 
وقال اإيلي غريامنايه، باحث لدى املجل�س الأوروبي للعالقات 
اخلارجية: "بداأت اإيران يف التحول من ال�سرب ال�سرتاتيجي 

اإىل العمل ال�سرتاتيجي". 
وي�سري كاتبا املقال اإىل اأن تلك اخلطوة الأولية اأقل حدة مما 
خ�سي منه عدد من املراقبني، ومل تت�سمن اأية خطوات فورية 
�سنع  ي�سبق  ق��د  ال��ذي  املخ�سب  اليورانيوم  م��ن  مزيد  لإن��ت��اج 
قنبلة. ومع ذلك ميكن اعتبار ما �سدر عن اإيران مبثابة اإنذار 

باإنهاء ال�سفقة، اإن مل ت�سارع اأوروبا للم�ساعدة على حفظها. 
يف هذا ال�سياق، قال علي فائز، مدير ق�سم اإيران لدى جمموعة 
�سوءاً.  اأ�سد  الأم��ر  يكون  "قد  لالأبحاث:  الدولية  كراي�سي�س 
النتقامية �سد  التدابري  م��ن  اأدن���ى  ح��داً  اإي���ران  ات��خ��ذت  فقد 
عند  الكرة  الآن  و�سارت  الأمريكية.  الأق�سى  ال�سغط  حملة 
باقي املوقعني على ال�سفقة يف اأن يختاروا بني حتدي عقوبات 
اأو ان��ت��ظ��ار م��زي��د م��ن اخلروقات  اأح���ادي���ة اجل��ان��ب،  اأم��ري��ك��ي��ة 

الإيرانية التي �ستوؤدي لنهيار ال�سفقة. 
اأنه  وما ينذر ب�سوء، ح�سب كاتبي املقال، ما قاله روحاين من 
املقبلني،  ال�سهرين  يف  اقت�سادية  م�ساعدات  ت�سل  مل  ح��ال  يف 
ب�ساأن قدرتها على  اأخ��رى  قيود  تتخلى عن  �سوف  اإي���ران  ف��اإن 
على  ي�سهل  م��ا  تخزينه،  اأو  ال��ي��وران��ي��وم  م��ن  م��زي��د  تخ�سيب 

النظام بناء �سالح نووي ب�سرعة.
�سيا�سة  بارز لدى مركز  باحث  نيفيو،  ريت�سارد  قال  ذلك،  اإىل 
الطاقة الدولية التابع جلامعة كولومبيا: "اأعتقد اأن هذه هي 

بداية نهاية ال�سفقة النووية. وتكمن امل�سكلة احلقيقية يف اأننا 
 60 اإي��راين مدته  ال�سباق وف��ق ج��دول زمني  اإىل  اليوم  عدنا 
يوماً، ومع انتقام اأمريكي موؤكد عرب فر�س مزيد من العقوبات. 
ولذا ياأتي التهديد من ت�سعيد حتمي اأكر مما حدث اليوم".  
لكن بدا اآخرون اأكر تفاوؤًل. وقالت �سوزان مالوين، خبرية يف 
ق�سم اإيران لدى معهد بروكينز لالأبحاث يف وا�سنطن" اأعطى 
عن  للتخلي  م�ستعدين  غري  لأنهم  الإ���س��ارة  تلك  الإي��ران��ي��ون 

ال�سفقة، بل ما زالوا يبحثون عن خمرج ما".
رد  الآن يف كيفية  �سوؤالن هامان  املقال، يرتكز  وح�سب كاتبي 
الوليات املتحدة، وما اإذا كانت اأوروبا قادرة على الوفاء بوعود 
قدمتها قبل عام حول تقدمي بع�س املكا�سب القت�سادية التي 

وعدت بها مبوجب ال�سفقة النووية. 
وق���د ان��ت��ق��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال���ربي���ط���اين، ج��ريمي��ي هانت، 
اخل��ط��وة الإي��ران��ي��ة خ���الل م��وؤمت��ر �سحفي ع��ق��ده م��ع وزير 
لندن  اإىل  زي��ارت��ه  عند  بومبيو،  م��اي��ك  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة 
يوم الأربعاء، قائاًل: "اإذا توقفت اإيران عن الوفاء بالتزاماتها 
النووية، �سيكون لذلك عواقب، بالطبع. ولطاملا حافظت اإيران 

على التزاماتها، �ستكون اململكة املتحدة ملتزمة اأي�ساً". 
وعلق بومبيو باأن الوليات املتحدة �سوف متتنع عن اأي رد اإىل 
تهديدها. وقال بومبيو:  اإي��ران فعلياً  اإذا نفذت  اأن ترى فيما 
هددت  اأع��م��ال  ب�ساأن  الت�سريحات  م��ن  ع���دداً  اإي���ران  "اأطلقت 
بتنفيذها من اأجل اإثارة هلع العامل. �سرنى ما الذي �سيقومون 

به فعلياً". 

النواب الفرن�سيون يناق�سون م�سروع قانون نوتردام 
•• باري�س-اأ ف ب:

م�سروع  الفرن�سيون  ال��ن��واب  يناق�س 
ق���ان���ون م��ث��ري ل��ل��ج��دل ح����ول ترميم 
ن����وت����ردام خ����الل خم�س  ك���ات���درائ���ي���ة 
�سنوات، بعدما دمرها حريق جزئيا يف 

ني�سان-اإبريل املا�سي،
وي�����س��ك��ل ت��رم��ي��م ال��ك��ات��درائ��ي��ة التي 
ني�سان-  15 يف  كبري  ب�سكل  ت�سررت 
تقنيا  م�سبوق"،  غري  "حتديا  اإب��ري��ل 
وم��ع��م��اري��ا وم��ال��ي��ا، ل��ل��ح��ك��وم��ة التي 
اخ�����ت�����ارت ت��خ�����س��ي�����س ن�������س حم���دد 

للعملية.
وت��ري��د احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ت��ل��ق��ت هبات 
يورو،  املليار  تناهز  بتربعات  ووع���ود 

اإن�ساء جهاز لإدارة ومراقبة العملية.
التربعات  ب�����اب  ف���ت���ح  ال���ن�������س  وي���ق���ر 
ني�سان-اإبريل   16 م��ن��ذ  ال��وط��ن��ي��ة 
اإىل  الهبات  كل  تدفع  اأن  على  وين�س 

الدولة اأو اإىل موؤ�س�سة عامة.
انتقدوا اجلزء  النواب  وكان عدد من 
وال�سوؤال  القانون.  الأول من م�سروع 
امل���ط���روح ه��و م����اذا �ستفعل  الأ���س��ا���س 
املحتمل  الأم�������وال  ب��ف��ائ�����س  ال���دول���ة 
بعد انتهاء الأ�سغال. واقرتح بع�سهم 
على  املتبقية  الأم�����وال  ت��وزي��ع  اإع����ادة 

كاتدرائيات وكنائ�س اأخرى.

وق�����ال م��ر���س��د ال������رتاث ال���دي���ن���ي اإن 
حواىل خم�سة اآلف مبنى ديني تعاين 
من التقادم يف فرن�سا التي ت�سم بني 

اأربعني األف و�ستني األف كني�سة.
لكن وزير الثقافة فرانك ري�سرت اأكد 
�ستذهب  التربعات"  اأم����وال  "كل  اأن 
وتفيد  ن�����وت�����ردام.  ك���ات���درائ���ي���ة  اإىل 
الإجمالية  الكلفة  اأن  ع��دة  تقديرات 
 700 اأو   600 لالأ�سغال لن تتجاوز 

مليون يورو.
ويثري اجلزء الثاين من الن�س جدل 
عامة  هيئة  باإن�ساء  يتعلق  فهو  اأك��رب. 
الأ�سغال  وتن�سيق  واإجن����از  لت�سميم 
خ�����الل ف�����رتة ق�������س���رية. وه�����و ين�س 
مبخالفة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال�����س��م��اح  ع��ل��ى 

بع�س قواعد العمران وحماية البيئة 
وحماية الرتاث.

اأنه  راأوا  املعار�سة ما  ن��واب يف  وانتقد 
اإط�����الق ي���د احل��ك��وم��ة لإن�����س��اء هيئة 

عامة، حتى قبل معرفة ت�سكيلتها.
يتعلق  ح�����دة  الأك��������ر  اجل������دل  ل���ك���ن 
بع�س  مبخالفة  لها  ال�سماح  مب�ساألة 
القواعد، اإذ اعترب كثريون اأنها نتيجة 
اإميانويل ماكرون يف  الرئي�س  لرغبة 

اإجناز الأ�سغال خالل خم�س �سنوات.
"من  ب���ال���ق���ول  ال���ث���ق���اف���ة  وزي������ر  ورد 
غ����ري ال��������وارد ال��ت�����س��ك��ي��ك يف امل���ب���ادئ 
والأمر  الرتاث"،  حلماية  الأ�سا�سية 
الإج���راءات  يف  الوقت  "بك�سب  يتعلق 

الإدارية".

و�صط ت�صاعد التوتر مع الواليات املتحدة 

كيم ياأمر مبناورة على �سّن �سربة بعيدة املدى  
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عربي ودويل

قالت جماعات حقوقية اأم�س اإن ثالثة ن�سطاء تايالنديني يواجهون 
اأحكاما باإهانة امللكية اختفوا بعد اأنباء عن اعتقالهم يف فيتنام وذلك 
بعد �سهور من وفاة اثنني من منتقدي اجلي�س وامللكية كانا يعي�سان 

يف املنفى.
ون��ف��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ت��اي��الن��دي ب���راوي���ت ووجن�����س��وان اأن 
التحالف  يقول  كما  تايالند  الثالثة حمتجزين يف  الن�سطاء  يكون 

التايالندي حلقوق الإن�سان.
ال�سلطات  �سلمت  فيتنام  اإن  بيان  يف  ووت�س  رايت�س  هيومن  وقالت 
تعليقات  ي��ب��ث  ال���ذي  ���س��ي��وا���س��وت  ت�سوت�سيب  م��ن  ك��ل  ال��ت��اي��الن��دي��ة 
�سيا�سية اإىل تايالند من املنفى و�سيام ترياووت وكريت�سانا تاباي يوم 

الأربعاء الثامن من مايو- اأيار.
"التقارير عن  اآ�سيا يف هيومن رايت�س  اآدام��ز مدير ق�سم  وقال براد 
اإعادة فيتنام ثالثة ن�سطاء بارزين ق�سرا اإىل تايالند يجب اأن تدق 

ناقو�س اخلطر يف اأرجاء املجتمع الدويل".
يواجه  ت�سوت�سيب  اأن  لندن  الدولية ومقرها  العفو  وذك��رت منظمة 

منذ فرتة طويلة اتهامات باإهانة امللكية.
لتحقيقات  يخ�سعان  ك��ان��ا  وكريت�سانا  �سيام  م��ن  ك��ال  اأن  واأ���س��اف��ت 

ال�سرطة لنف�س ال�سبب.

اأفريقيا  "املوؤمتر الوطني الأفريقي" احلاكم يف جنوب  يتجه حزب 
طريقه  يف  اأن���ه  اإىل  ت�سري  التوقعات  اأن  رغ��م  الن��ت��خ��اب��ات  يف  للفوز 
منذ  ال�سلطة  توليه  خ��الل  عامة  انتخابات  يف  اأداء  اأ���س��واأ  لت�سجيل 
الناخبون يف جنوب اأفريقيا يوم الأربعاء لختيار  و�سوت  عاما.   25
اإحباطهم من  اإقليمية وعربوا عن  اأع�ساء الربملان وت�سعة جمال�س 
تف�سي الف�ساد وارتفاع معدل البطالة وعدم امل�ساواة بني الأعراق التي 

البي�ساء. الأقلية  حكم  انتهاء  من  عاما  ل تزال م�ستمرة بعد 25 
الأفريقي  الوطني  املوؤمتر  حلزب  اختبار  اأ�سعب  النتخابات  وكانت 
الذي يحكم البالد منذ انتخابات جرت عام 1994. ومل تقل نتائج 
60 يف املئة من  اأ�س�سه نيل�سون مانديال من قبل عن  احلزب الذي 

الأ�سوات منذ توليه ال�سلطة.
اأك��ر من ثلثي  ال�سباق الربملاين بعد فرز  وج��اء احل��زب يف مقدمة 

الدوائر النتخابية.
وبحلول ال�ساعة 0600 بتوقيت جرينت�س ام�س اجلمعة، مت اإح�ساء 
دائرة   22925 الق��رتاع يف  باملئة من مراكز   75.6 الأ���س��وات يف 
 57.21 انتخابية. وت�سع النتائج الأولية احلزب يف املقدمة بنحو 
الدميقراطي"  "التحالف  ح��زب  ح�سل  بينما  الأ���س��وات  م��ن  باملئة 
"املنا�سلون  ح��زب  ون���ال  امل��ئ��ة  يف   21.81 على  الرئي�س  امل��ع��ار���س 
من  امل��ئ��ة  يف  ع�سرة  نحو  القت�سادية" الي�ساري  احل��ري��ة  اأج���ل  م��ن 

الأ�سوات.

ج���رى الإف������راج ع���ن امل��ح��ل��ل��ة ال�����س��اب��ق��ة ب��ال���س��ت��خ��ب��ارات يف اجلي�س 
لرف�س  �سهرين يف احلب�س  بعد ق�ساء  ت�سيل�سي مانينغ،  الأمريكي، 
الإدلء ب�سهادتها ب�ساأن ك�سف معلومات �سرية ع�سكرية ودبلوما�سية 

ملوقع "ويكيليك�س".
وقال الفريق القانوين لت�سيل�سي يف بيان الليلة املا�سية اإن "ت�سيل�سي 

خرجت من مركز اعتقال األكزندريا "فريجينيا".
ال�سجن  يف  �سنوات  �سبع  ق�ست  التي  مانينغ،  تعود  اأن  املمكن  وم��ن 
متت  اأن��ه  حيث  احلب�س  اإىل  ل�"ويكيليك�س"،  بيانات  ت�سريبها  ب�سبب 
دعوتها لالإدلء ب�سهادتها جمدداً اأمام هيئة حملفني كربى خمتلفة 

يف 16 مايو"اأيار" اجلاري.
واأ�سار البيان اإىل اأنه من املحتمل اأن يتم حب�سها مرة اأخرى واأن تعود 

اإىل مركز اعتقال األكزندريا.
ال�سئلة  الإجابة على  "�ست�ستمر يف رف�س  ت�سيل�سي  اأن  البيان  واأك��د 
لديها  اأن  للمحكمة  تثبت  لكي  املتاح  القانوين  الدفاع  و�ست�ستخدم 

اأ�سبابها املربرة لرف�س الإدلء ب�سهادتها".
هيئة  اأ�سئلة  على  ال��رد  مار�س"اآذار"  يف  رف�ست  ق��د  مانينغ  وك��ان��ت 

حملفني كربى يف حمكمة �سرق فريجينيا.
ورغم اأنه لي�س من املعروف حتديداً ما تريد النيابة �سوؤالها ب�ساأنه، 
عن  الإج��اب��ة  رف�س  يف  "�ست�ستمر  اإنها  وحماموها  هي  قالت  لكنها 

اأ�سئلة ب�ساأن "ويكيليك�س" وموؤ�س�سه جوليان اأ�ساجن.

عوا�شم

بانكوك

بريتوريا

وا�شنطن

املالكي: املليارات لن تغرينا للتخلي عن القد�س
•• لندن-وكاالت:

اأكد وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�س املالكي، اأن "الت�سالت ل 
تزال مقطوعة متاماً" مع اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب، 
"لن  التي  القرن"  "�سفقة  اإعالنه  موعد  من  قليلة  اأ�سابيع  قبل 
يجدوا فل�سطينياً واحداً يقبل بها"، اإل اإذا ت�سمنت القد�س ال�سرقية 

كعا�سمة لدولة فل�سطني امل�ستقلة على حدود عام 1967.
" ن�سرت  "ال�سرق الأو�سط  املالكي يف ت�سريحات ل�سحيفة  وك�سف 
اأم��ري��ك��ي��ني يوجهون  اأم�����س اجل��م��ع��ة، ال��ن��ق��اب ع��ن اأن م�����س��وؤول��ني 

الفل�سطينية. القيادة  مع  جمدداً  "ر�سائل" للتحدث 
واأفاد املالكي، الذي يزور نيويورك حالياً للم�ساركة يف اجتماع غري 

ول  الفل�سطينية  الق�سية  �ساأن  يف  الأم��ن  جمل�س  لأع�ساء  ر�سمي 
بال�سق  اأنه  يعتقدون  الأمريكيون  كان  "اإذا  باأنه  ال�ستيطان،  �سيما 
يتنازلوا عن  اأن  اأج��ل  الفل�سطينيني من  اإغ��راء  القت�سادي ميكن 
القد�س اأو عن الدولة الفل�سطينية، فهم يخطئون متاماً"، ولذلك 
تت�سمن  ل  اأي خطة  ملناق�سة  م�ستعدين  "الفل�سطينيني غري  فاإن 
دولة فل�سطينية م�ستقلة على حدود عام 1967 والقد�س ال�سرقية 

عا�سمة لها".
وطالب املالكي امل�سوؤولني الأمريكيني ب�"الرتاجع عن القرار الذي 
يوؤكدوا  واأن  اأخرى"،  خطوات  وع��ن  القد�س،  بخ�سو�س  ات��خ��ذوه 
"التزامهم ال�سرعية الدولية وحل الدولتني"، واإذ ذاك "لن تكون 

لدينا اأي م�سكلة للعودة واجللو�س معهم".

الفل�سطينيون  ي�سع  اأن  �سيء  يف  الواقعي  من  ك��ان  اإذا  عما  و�سئل 
�سروطاً على اجلانب الأمريكي، فقال: "مل ل، مل ل. من يبحث عن 

الآخر الآن؟ الأمريكيون يحاولون التحدث مع الفل�سطينيني".
ت�سغط  العربية ل  "الدول  اأن  الفل�سطيني  اخلارجية  وزي��ر  واأك��د 
العربية  "الدول  اأن  م�سيفاً  اإطالقاً"  الفل�سطيني  اجلانب  على 
حترتم موقفنا وتقدره، وهي تنقل مواقفنا الوا�سحة اإىل الإدارة 

الأمريكية".
تتقا�سمان  ال�سعودية وم�سر  العربية  اململكة  "كاًل من  اأن  واأو�سح 
معنا املواقف ذاتها. امللك �سلمان قال للرئي�س الفل�سطيني حممود 
هو  هذا  ترف�سونه.  ما  ونرف�س  تقبلونه  ما  نقبل  "نحن  عبا�س: 

موقف اململكة العربية ال�سعودية".

�صاهل ورق زودي رئي�صة اإثيوبيا�صالومي زورابي�صفيلي يف جورجيات�صاي انغ وين زعيمة تايوان

كوليندا غراباركيتاروفيت�ص الكرواتية

�صحية االأكلي�صيهات املتكل�صة:

�سياط النقد تطال الرئي�سات اأكرث من نظرائهن الرجال..
•• الفجر - خرية ال�شيباين

زورابي�سفيلي  ����س���ال���وم���ي  م�����ن 
ك���ول���ي���ن���دا  اإىل  ج������ورج������ي������ا،  يف 
كرواتيا  يف  غ��راب��ارك��ي��ت��اروف��ي��ت�����س 
يف  زودي  ورق  ���س��اه��ل  ب����  م�����رورا   ،
اإثيوبيا، اأو ت�ساي انغ وين يف تايوان 
متزايد،  وب�سكل   ، ف�سيًئا  �سيًئا   ،
 ، للدول  كرئي�سات  الن�ساء  ُتنتخب 
حتى وان �سي�ستغرق الأمر خم�سني 
التنا�سف  حتقيق  قبل  جيدة  �سنة 

الكامل على امل�ستوى العاملي.
تبداأ   ، ان��ت��خ��اب��ه��ن  ول��ك��ن مب��ج��رد 
الرئي�سات مواجهة   : على  امل�ساكل 
قوالب منطية عنيدة ب�سكل خا�س. 
"عموما، تتوىل القيادات الن�سائية 
اأق���ل من  ب��دع��م  ال��رئ��ي�����س  من�سب 
ال���ذك���ور، وي��ت��اآك��ل دعمهن  ال���ق���ادة 
ب�سرعة اأكرب. كما ميكن اأن ي�سحب 
دعمه  وبكثافة،  ب�سرعة  اجلمهور، 
للرئي�سات ب�سبب �سيا�سات فا�سلة يف 
العمومي"،  والف�ساد  الأمن  جمال 
اأ�ستاذ م�سارك  يقول ريان كارلني، 
للعلوم ال�سيا�سية بجامعة جورجيا 
تقرير  املتحدة، وموؤلف  بالوليات 

عن هذا املو�سوع.
ل��ق��د در������س يف ب��ح��ث��ه ب��ي��ان��ات من 
م����ع����اه����د ا�����س����ت����ط����الع����ات ال��������راأي 
ال��ع��ام واخل��ا���س م��ن ثمانية ع�سر 
الالتينية  اأمريكا  يف  دميقراطية 
 1992 ب����ني ع�����ام  اآ����س���ي���ا  و�����س����رق 

ال�سيا�سية  ال��زع��ام��ة  اأن  مو�سحا 
بالعدائية  ع���ادة  ت��رت��ب��ط  ال��ف��ع��ال��ة 
على  والع��ت��م��اد  وال��ق��وة  والطموح 
ب��ال��ن��ف�����س. �سفات  ال�����ذات وال��ث��ق��ة 

ُتن�سب عموما اإىل الرجال.
النا�س  "معظم  اأن  وي����الح����ظ 
ي��رب��ط��ون ال��ن�����س��اء ب��ف�����س��ائ��ل مثل 
واللطف  والرحمة  والعطف  املودة 
والإح�سان والوداعة. هذه القوالب 
وا�سعة  اجل���ن�������س���ان���ي���ة  ال��ن��م��ط��ي��ة 
ملحوظ،  ب�سكل  ودائمة  النت�سار، 
النطباع  م����ن  ال���ك���ث���ري  وت���ع���ط���ي 
تتمتعن  ل  الرئي�سات  الن�ساء  ب��اأن 

بال�سفات القيادية املطلوبة ".

العتبار  يف  توؤخذ  ومل  و2016. 
يف ه���ذه ال���درا����س���ة، ال��ب��ل��دان التي 
منا�سب  ال���ن�������س���اء  ف���ي���ه���ا  ت����ول����ت 
اخلارجية،  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 
م���ث���ل امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة وال������دول 

ال�سكندنافية.
قيا�س  خ���الل  "من  ري�����ان:  ي��ق��ول 
ه����ذه  ال�������س���ي���ا����س���ي���ني يف  ����س���ع���ب���ي���ة 
اأقل  الرئي�سات  اأن  اأدركنا  البلدان، 
�سعبية، وُيحكم عليهن بق�سوة اأ�سد 
من نظرائهن من الرجال، وُيعزى 
النمطية  ال�سور  اإىل  جزئًيا  ذل��ك 
اجلن�سية البالية ال�سائدة يف جميع 
كارلني،  ري���ان  ي��ق��ول  الثقافات"، 

احلكم اأقل كفاءة
ت������غ������ذي ال������ق������وال������ب ال���ن���م���ط���ي���ة 
اإ�سافيا:  ت�����س��ك��ي��ك��ا  اجل��ن�����س��ان��ي��ة 
ت��ت��ع��ر���س ال��ن�����س��اء ل��ت��دق��ي��ق اكرب، 
وا����س���رتاط���ات اأك����ر ���س��رام��ة من 
نظرائهن الرجال. " يجب عليهن 
اأن يتفوقوا على الرجال ليعتربوا 
كارلني.  ريان  يوؤكد  اأي�سا"،  اأكفاء 
وه����ذا ي��ن�����س��ف  ف��ران�����س��واز جريو 
�ستكون حقا  "املراأة  اأن  اأك��دت  التي 
م�ساوية للرجل يف اليوم الذي، يف 
من�سب مهم ، يتم تعيني ام��راأة ل 

كفاءة لها".
 وهكذا ، يتم الت�سكيك يف قدراتهن 

الرئا�سية. "اإن جناح الن�ساء يف اأدوار 
الإدارة ُيعزى يف اأغلب الأحيان اإىل 
احلظ اأو اجلهد ولي�س اإىل القدرة، 
رغم اأّن اإخفاقهن ُين�سب اإىل نق�س 

يف املهارات. 
وبالن�سبة للرجال ، يتم عك�س هذا 
كارلني.  ري��ان  ي�سرح  كما   ، املنطق 
ُيعزى  ال����رج����ال،  ي��ن��ج��ح  ف��ع��ن��دم��ا 
ذل��ك اإىل ق��درات��ه��م، ول��ك��ن عندما 
حًظا  �سيكون  ذل��ك  ف���اإن  يف�سلون، 
ا يف اجلهد". منطق  نق�سً اأو  �سيًئا 
على  حقيقته  م���ن  ال��ت��اأك��د  مي��ك��ن 
الإ�سادة  يتم  حيث  املدر�سة  مقاعد 
لرتكيزهن  ال�سغريات  بالفتيات 
اأو  ذك��اء  م��دح  يتم  بينما  وعملهن، 

قدرات الذكور ال�سغار.

اخلطوط  الرئي�سات  حتتل  لئن   
ال�سور  ه�����ذه  ف�����ان   ، الأم����ام����ي����ة 
جميع  تطال  اجلن�سانية  النمطية 
او  ال��ربمل��ان  يف  انتخابهن  يتم  م��ن 
امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة وغ���ريه���ا من 
النا�سطات  ج��م��ي��ع  اأي  ال��ه��ي��ئ��ات 
�سيا�سيا.  اإىل جانب نزع ال�سرعية 
الن�ساء  ف����اإن   ، م��وؤ���س�����س��ات��ي��ا  ع��ن��ه��ن 
با�ستمرار  ي�����س��ارع��ن  ال�سيا�سيات 
�سد التمييز العادي ، من ال�ستائم 
ح��ت��ى يف  تلحقها  ال��ت��ي  اجل��ن�����س��ي��ة 
اإىل نقد   ، ال�ساحات الدميقراطية 
اأ�سلوب اللبا�س ، مرورا  اأو  ال�سوت 
بال�ستخدام الطفويل لأ�سمائهن.

عن �صليت الفرن�صية

خبرية اأملانية: ال�سودان بحاجة 
اإىل دعم اأوروبي 

•• برلني-وكاالت:

عقب �سهر على النقالب الع�سكري يف ال�سودان، طالبت خبرية اأملانية اأوروبا 
بتقدمي املزيد من امل�ساعدة لل�سودان خالل عملية التحول الدميقراطي.

غي  الأمل��ان��ي��ة  وال�سيا�سة  العلوم  موؤ�س�سة  م��ن  فيرب  اأنيته  الباحثة  وق��ال��ت 
لتعهدات  الأوروب���ي  الحت��اد  تقدمي  "اإن  اجلمعة،  اأم�س  ُن�سرت  ت�سريحات 
ال�سودان خالل املرحلة النتقالية نحو حكومة مدنية  حمددة ب�ساأن دعم 
قد يخدم املعار�سة، موؤكدة �سرورة اأن يكون هناك اإعالن وا�سح من اأوروبا 

قريباً عما ميكن انتظاره منها يف هذا ال�ساأن".
كما طالبت فيرب الحتاد الأوروبي باإي�ساح ما �سيحدث اإذا مت�سك اجلي�س 

بال�سلطة يف ال�سودان اأو ا�ستخدم العنف �سد املتظاهرين.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن رد فعل الحتاد الأوروبي على التطورات يف ال�سودان 

منح�سر حالياً على املطالبة بانتقال �سريع حلكومة مدنية.
ال�سودان حالياً حول ت�سكيل  الع�سكرية يف  القيادة  املعار�سة مع  وتتفاو�س 

حكومة انتقالية مدنية متهد الطريق لنتخابات حرة.
وعقب احتجاجات م�ستمرة اأطاح اجلي�س ال�سوداين بالرئي�س عمر الب�سري 
اقت�سادية  اأزم���ة  ال�����س��ودان م��ن  وي��ع��اين  "ني�سان" امل��ا���س��ي.  اأب��ري��ل   11 يف 

طاحنة، ويحتاج لذلك اإىل م�ساعدة اخلارج.

القوالب منطية وا�سعة االنت�سار تعطي االنطباع باأن 
الرئي�سات ال تتمتعن بال�سفات القيادية املطلوبة

الزعامة ال�سيا�سية الفعالة ترتبط عادة بالعدوانية 
والقوة والثقة بالنف�س وهي �سفات ُتن�سب عموما للرجال

 جناح الن�ساء يف اأدوار االإدارة ُيعزى يف اأغلب 
االأحيان اإىل احلظ اأو اجلهد ولي�س اإىل القدرة

غوايدو: �ساأقبل بتدخل ع�سكري اأمريكي
•• روما-وكاالت:

قال زعيم املعار�سة الفنزويلية خوان غوايدو اأم�س اجلمعة، اإنه "منفتح على قبول تدخل 
ع�سكري اأمريكي للم�ساعدة يف التعامل مع الو�سع ال�سيا�سي الطارئ يف بلده".

اقرتح  "اإذا  اليومية  الإي��ط��ال��ي��ة  �ستامبا"  "ل  �سحيفة  م��ع  مقابلة  يف  غ��واي��دو  وق���ال 
الأمريكيون تدخال ع�سكريا ف�ساأقبله على الأرجح".

الرئي�س  ت�سن حكومة  فيما  كراكا�س  اأجنبيتني يف  ل�سفارتني  فنزويليان  وجلاأ م�سرعان 
ث��ورة يف  لإ�سعال  اأي���دوا حماولته  ال��ذي��ن  ج��واي��دو  على حلفاء  م���ادورو حملة  نيكول�س 
ال�سوارع يف الأ�سبوع املا�سي. وتواجه فنزويال اأزمة �سيا�سية واجتماعية تفاقمت يف يناير 
"كانون الثاين" املا�سي عندما حلف مادورو اليمني الد�ستورية لفرتة رئا�سية جديدة فاز 
بها يف انتخابات و�سفت باأنها "مزورة" ومل ت�سارك بها املعار�سة، ما دفع غوايدو لإعالن 

نف�سه رئي�ساً موؤقتاً لفنزويال، واعرتفت به نحو 50 دولة. 

اإحباط علني.. �صباط يريدون التهدئة

غزة تف�سح التناق�سات بني نتانياهو وجي�س االحتالل
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تو�سف اليوم احلرب يف غزة باأنها 
اأطول حرب ا�ستنزاف اإ�سرائيلية. 
م�����ن ع�سر  اأك��������ر  م�������س���ى  ف���ق���د 
تتخلله  ���س��راع،  ب��دء  على  �سنوات 
اإ�سرائيل  بني  العنف،  من  نوبات 
غزة  على  ت�سيطر  التي  وحما�س، 

منذ عام 2007. 
تنقل  ������س�����اع�����ة،   48 وخ����������الل 
بث  ب��ني  الإ�سرائيلي  التلفزيون 
الأنباء حول �سقوط وابل  اأحدث 
اأج���ربت ع�سرات  م��ن ال�����س��واري��خ 
داخ����ل  الخ����ت����ب����اء  ع���ل���ى  الآلف 
مالجئ، وبني �سور لدخان اأ�سود 
ي���ح���وم ف����وق ق���ط���اع غ����زة نتيجة 
اإعالنات  اإىل  اإ�سرائيلية،  �سربات 

عن وقف لإطالق النار. 
مرا�سلة  ك����راف����ت،  دي���ن���ا  وت���ق���ول 
�ساين�س  "كري�ستيان  م����وق����ع 
اإن  اأب����ي����ب،  ت����ل  م����ن  مونيتور" 
الأ�سد منذ  وه��و  الأخ��ري،  القتال 
اإ�سرائيل  ب����ني   2014 ح�����رب 
وحما�س، خلف 29 قتياًل – 25 
يف غزة، من متطرفني ومدنيني، 
ومنهم اأطفال، واأربعة مدنيني يف 
اإ����س���رائ���ي���ل. وق��ب��ل الإع������الن عن 
وقف اإطالق النار، اأقيمت جنازات 
���س��ارك��ت فيها ح�����س��ود ك��ب��رية من 

لالإرهاب.
لكن يوم الثنني الأخري، خرجت 
اإىل العلن، على نحو غري معهود، 
اإحباط  ع��ل��ى  ت����دل  ت�����س��ري��ح��ات 
اجلي�س حيال قادته ال�سيا�سيني. 
ع��ق��د مع  م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي  ويف 
انتقد  ع�سكرية،  ���س��وؤون  حم��رري 
م���������س����وؤول ع�������س���ك���ري اأ������س�����ري له 
جمهول"  اأم��ن��ي  "م�سدر  ب��ا���س��م 
قد  "القتال  اإن  قائاًل  احلكومة، 
ي��ن��دل��ع جم�����دداً خ���الل اأي������ام، اإن 
مل ت��ه��دئ اإ���س��رائ��ي��ل الأو����س���اع يف 
جهود  ل��ب��ذل  ودع����ا  فوراً"،  غ���زة 

ديبلوما�سية لتحقيق ذلك. 
اأدىل  ن��ف�����س��ه،  امل����وؤمت����ر  و����س���م���ن 
م�سوؤولون ع�سكريون مبالحظات 
تناق�ست مع ت�سريحات عدد من 
ب���اأن اجلي�س  اأع�����س��اء احل��ك��وم��ة، 
الأهداف  "بتحقيق  اأوام���ر  تلقى 
قبل  الالزمة"  ال���ع���م���ل���ي���ات���ي���ة 
ي���وم ا���س��ت��ق��الل اإ���س��رائ��ي��ل، وقبل 
م�سابقة  اإ����س���رائ���ي���ل  ا���س��ت�����س��اف��ة 
الرفيعة  ي���وروف���ي���ج���ن  اأغ���ن���ي���ة 
اأبيب  تبداأ يف تل  امل�ستوى، والتي 

خالل الأ�سبوع املقبل.
كاتبة  ت���رى  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  ويف 
الإ�سرائيلي  احل�����س��ار  اأن  امل��ق��ال، 
غزة،  يف  الق��ت�����س��اد  خل��ن��ق  اأدى 
وبات مليونان من �ساكنيه يعانون 

املعزين. 
غالباً  ال��ك��ات��ب��ة،  ح�����س��ب  ول���ك���ن،   
عدائية  ت�����س��ري��ح��ات  ت��غ��ط��ي  م���ا 
و���س��ع��ور ب��ح��ت��م��ي��ة ال�������س���راع عند 
اجل��ان��ب��ني، على ن���زاع ي���دور منذ 
اجلي�س  ب���ني  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  م����دة 
النخبة  م�����ع  وال�����س����ت����خ����ب����ارات 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب�����س��اأن ك��ي��ف��ي��ة وقف 

الهجمات ال�ساروخية من غزة. 
فقد كرر كبار �سباط اجلي�س اأن 
تهدئة  ه��ي  ا�سرتاتيجية  اأف�سل 
غ��زة مع  الأر����س يف  الو�سع على 
الع�سكري.  ال���ردع  على  احل��ف��اظ 
الرد  يعني، ح�سب قولهم،  وذل��ك 
على ال�سواريخ، لكن مع تخفيف 
اإ�سرائيل  فر�سته  ال��ذي  احل�سار 
على غزة منذ عام 2007 والذي 
�سل اقت�سادها، وجعلها على حافة 
ويرى م�سوؤولون  اإن�ساين.  انهيار 
معاناة  ا�ستمرت  اإذا  اأن��ه،  اأمنيون 
اإ�سرائيل.ولكن،  �ستعاين  غ���زة، 
الكاتبة، لطاملا رف�ست  كما تلفت 
بزعامة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو، 
�سبب  ويرجع  اجلي�س.  تو�سيات 
ن��ت��ان��ي��اه��و يف  ����س���رك���اء  ذل����ك لأن 
الئ���ت���الف احل���اك���م ي��خ�����س��ون اأن 
تنازلت  اأية  اإىل  الناخبون  ينظر 
تقدم حلما�س على اأنها ا�ست�سالم 

وت���ل���ف���ت ال���ك���ات���ب���ة ل���وج���ه���ة نظر 
ت�سري  التي  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
ل����وج����وب ت��غ��ي��ري ذل�����ك ال����واق����ع. 
وي���ق���ول ���س��ل��وم��و ب�����رون، ج���رنال 
م��ن�����س��ب مدير  ���س��غ��ل  م��ت��ق��اع��د 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال����س���رتات���ي���ج���ي يف 
باإحباط لأنه يف  "اأ�سعر  اجلي�س: 
ي�ستطيعون  ل  ع��ق��الء  احلكومة 
ب�سبب  ع��اق��ل��ة  ���س��ي��ا���س��ات  و����س���ع 

اعتبارات �سيا�سية". 
كان  اأن��ه  اإىل  املقال  كاتبة  وت�سري 

من الفقر مع نق�س من الكهرباء 
وامل�������واد ال���غ���ذائ���ي���ة والإم���������دادات 

الطبية. 
وط�����وال ال���ع���ام امل��ا���س��ي، خرجت 
املنطقة  عند  اأ�سبوعية  م�سريات 
احل��دودي��ة م��ع غ��زة، حيث حاول 
لفت  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  حم���ت���ج���ون 
و�سلت  ما  �سعوبة  مل��دى  النتباه 
وقتل  غ�������زة.  يف  احل�����ي�����اة  اإل�����ي�����ه 
ع�سرات اأثناء مواجهات مع قوات 

اإ�سرائيلية. 

ه��ن��اك م���ا ل ي��ق��ل ع���ن ���س��وت اأو 
�سوتني داخل وزارة نتانياهو من 
الداعمني لتنمية اقت�سادية، لكن 

مل يعد هناك اأحد.
مرا�سل  زي��ن��غ��ر،  اإي������ران  وي���ق���ول 
كنعان  �سبكة  يف  العربية  ال�سوؤون 
حما�س  "ت�سعر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة: 
ح���ال���ي���اً ب����اأن����ه ل���ي�������س ل���دي���ه���ا ما 
خطري  اح��ت��م��ال  وه����و  تفقده"، 
ي�سكل  ال��ت��ي  لإ���س��رائ��ي��ل  بالن�سبة 
مواجهة  يف  ج��ب��ه��ت��ه��ا  م���دن���ي���ون 
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العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/95  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة بريل ا�ست ماجنمنت �سريف�سز ذ.م.م - فرع 
التنفيذ/دو �سريف خلدمات  ان طالب  القامة مبا  دبي جمهول حمل 
ادارة املن�ساآت موؤ�س�سة فردية وميثله:اآمنه خلفان �سالح اجلالف  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1724435( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/204  تنفيذ �صرعي 

اىل املنفذ �سده/1- حممد عبداهلل احمد حممد ال علي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نيال �سليمان غريب �سليمان املطوع وميثله:حممد عبيد 
خلفان الر�سة ال�سويدي  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 56/2018 احوال 
نف�س م�سلمني واملعدل بال�ستئناف رق��م:2018/582 ا�ستئناف احوال �سخ�سية 
للر�سوم  �سامال  دره���م   )116.901( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  وم��واري��ث 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال�ستحقاق.   تاريخ  من  وامل�ساريف 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/272  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- المارات الوطنية للنقل البحري واجلوي  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / احلقوق الدولية حمامون وم�ست�سارون 
قانونيون وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2018/6049 عمايل جزئي بتاريخ:2019/1/28     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2019/5/12 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/3447  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-روؤي��ات للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
امان خانا راجيندر نات خانا وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )56900 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )3000( وتذكرة عودة مببلغ  درهم  درهم( 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�س املوافق 2019/5/16 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/3404  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-روؤيات للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اني�س 
يو�سف  احمد  حممد  وميثله:يو�سف  املجيد  عبد  اون���وين  فيلياياث  املجيد  عبد 
احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م  دره��م(   64800(
لها  التام وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب 
 ch1.A.2:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2019/5/16 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/3402  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-روؤيات للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /تامر 
ال�سيد ابراهيم مورو وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي قد اأقام عليك 
درهم  درهم(   81450( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2019/5/16 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/3467  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ت���رو����س ك��وال��ي��ت��ي خل���دم���ات احل��را���س��ة �������س.ذ.م.م 
اأقام  قد  اوبيتا  �سيجيوك  /كايو�س  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
 17525( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB192150930AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   10.30 ال�ساعة   2019/5/21 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/3453  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  والر���س��ي��ات  التك�سيه  1-ال��ب�����س��ائ��ر لع��م��ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد ن�سيم عبدالغفار خان قد اأقام 
 9891( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
ال�سكوى:mb190776561ae وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   10.30 ال�ساعة   2019/5/21
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/3290  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول  التنظيف  الغد خلدمات  املدعي عليه / 1-اأ�سطورة  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح�����س��ن ع���الم ع��ل��ي ح�سن ق��د اأق����ام عليك 
 15750( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
ال�سكوى:MB192732529AE وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   09.30 ال�ساعة   2019/5/19
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1758  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-برايان لالعمال الكهروميكانيكية 
ب��ي.ام.اي.���س.ذ.م.م وميثله:احمد ح�سن حممد  املدعي/هيبورث  ان  القامة مبا 
ال��زام املدعي عليها بان توؤدي  اأق��ام عليك الدعوى مو�سوعها  املازمي قد  عبداهلل 
للمدعية مبلغ وقدره )233.609.75( درهم مع الفائدة القانونية 12% �سنويا من 
تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة 
ال�ساعة:8:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا  يوم اخلمي�س املوافق:2019/5/16 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/881  مدين جزئي

القامة  اجل��ي��زاوي جمهول حمل  اأدي��ب  املدعي عليه / 1-حممد فخري  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ع��م��ري��ة  عبداملعطي  �سعبان  امل��دع��ي/اح��م��د  ان  مب��ا 
والر�سوم  درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )9925(  بالزام  املطالبة  مو�سوعها 
ال�سداد  وح��ت��ى  ال�ستحقاق  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف 
امل��واف��ق:2019/5/16 ال�ساعة:9:30 �س  التام.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/232  مدين جزئي

عدنان  عاطف   -2 عبدالكرمي  ابراهيم  عبدالرحيم  ابراهيم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
قد�سية  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
الكميتي  علي حميد  ل�سالح/عبداحلميد  اعاله  املذكورة  الدعوى  2019/3/31  يف 
والفائدة  دره��م   )35.000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  الثاين  عليه  املدعي  بالزام   -1
عليه  املدعي  ال��زام   -2 ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  وامل�����س��اري��ف.  بالر�سوم  ال��ث��اين 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
114 /2019SCT  : رقم املطالبة

هيئة حتكيم الدعاوى ال�سغرية 
اىل املدعي عليها : راما لينجو 

ويجب  التجاري  ابوظبي  بنك  من  �سدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2019/3/17 بتاريخ 
عليك اما العرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�ستمارة  الخت�سا�س مدعوما بالدلة على 
املعينة بقانون العالمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�ستندات ترغب 
يف العتماد عليها يف اجراءات الت�ساور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�ساور يف غ�سون  باإجراءات  ال�سغرية  الدعاوى  املطالبة �سيقوم م�سجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�سور اإجراءات الت�ساور يجوز 

لقا�سي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�سغرية وي�سدر اأمرا �سدك

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
اعالن حكم بالن�صر

       يف  الدعوى رقم 2017/10782  عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه/1- فندق بوابة ابن بطوطة دبي 2- جوكر برودك�سنز جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/9/23  يف الدعوى 
عليها  للمدعي  ح�سوريا  املحكمة  بحكمت  غامن  توفيق  ل�سالح/رامي  اع��اله  املذكورة 
الوىل ومبثابة احل�سوري للمدعي عليها الثانية اول:بعدم قبول الدعوى قبل املدعي 
عليها الوىل فندق بوابة ابن بطوطة - دبي لرفعها على غري ذي �سفة - ثانيا:بالزام 
املدعي عليها الثانية جوكر برودك�سنز بان توؤدي للمدعي مبلغ اثنان و�ستون الف درهما 
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة 
فيها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب 
لال�ستئناف خالل  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�ست 
ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1577  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ات�سالت لدارة املرافق ذ.م.م - فرع دبي   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اهلل راخيا  قد اأق��ام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10905(
مبلغ )979( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/973  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-و���س��ي��م را���س��ي��د العمري جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  زليخة  املدعي/م�ست�سفى 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )277008( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2019/5/16 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.10:بالقاعة �س  ال�ساعة:9:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12628 بتاريخ 2019/5/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/3985  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- ايهاب خليل ح�سن احمد الكرد  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2019/2/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
م  بالزا  احل�سوري  الم���ارات  )م(  ����س.م.ب  الو���س��ط  ال�سرق  ل�سالح/اميك�س  اع��اله 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية )اميك�س ال�سرق الو�سط( مبلغ )31.313.17( درهم 
والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2011/8/11 حتى 
اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ ثالثمائة  بامل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

اليمني  على  نتنياهو،  يائري   -  1
اأكر من اأبيه

األف   25 تويرت:  على  املتابعون   -
�سخ�س

 7 في�سبوك:  على  امل�سرتكون   .-
اآلف �سخ�س

اأك��ر من وال��ده. من  لعله ميينيا 
عاماً   27  ، نتنياهو  يائري  ع���ادات 
ال�سبكات  على  اآرائ���ه  ع��ن  التعبري 
ف���ل���رت. واذا  ب�����دون  الج��ت��م��اع��ي��ة 
لدعم  العديدة  تدويناته  ا�ستثنينا 
تعليق  مت  فقد   ، نتنياهو  بنيامني 
كتابات  ب�����س��ب��ب  م�����وؤخ�����راً  ي���ائ���ري 
في�سبوك  منعه  اذ  للعرب.  معادية 
�ساعة   24 ط��ي��ل��ة  م��ن�����س��ت��ه  م����ن 
اإىل الن��ت��ق��ام من  ب�����س��ب��ب دع���وت���ه 
هجوم  ب��ع��د  الوحو�س"،  "هوؤلء 
اإ�سرائيليني على يد  على جنديني 

فل�سطيني يف ال�سفة الغربية.
ا مع  اأي�سً نتنياهو  يائري  يتفاعل    
اأبناء م�سوؤولني اآخرين ، �سواء مع 
معه  ت�سابك  ال��ذي  ك��ورب��ني  تومي 
)"يبدو  غ���زة  بخ�سو�س  م���وؤخ���را 
ي�سارك  ك��ورب��ني  جريميي  اب��ن  اأّن 
كتب   )" ال�سامية  م��ع��اداة  يف  اأب����اه 
دون���ال���د  م���ع  اأو  ف��ي�����س��ب��وك،  ع��ل��ى 
ترامب جونيور الذي يثّمن دعمه 
 27  ، نتنياهو  ي��ائ��ري  لإ���س��رائ��ي��ل. 
كمن�سق  اإ�سرائيل  يف  يعمل   ، �سنة 

ا�ستفزازي مثل والده
- امل��ت��اب��ع��ون ع��ل��ى ت��وي��رت: 3.54 

ماليني
في�سبوك:1.6  على  امل�سرتكون   -

مليون
   مل ي�سل بعد اإىل م�ستوى والده 
ال����ذي يف ر���س��ي��ده اأك����ر م���ن 60 
لدونالد  ان  ال  م�����س��رتك،  مليون 
ت���رام���ب ج���ون���ي���ور م��ت��اب��ع��ني كر 
ا على تويرت. وعلى غرار اأبيه  اأي�سً
، ي�ستخدم دونالد ترامب جونيور 
ل�ستفزاز  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سبكات 
خ�������س���وم���ه وم����ه����اج����م����ة و����س���ائ���ل 

الإعالم.
   يف اأوائل يناير ، على �سبيل املثال 
، ق���ارن اجل����دار ال���ذي ي��رغ��ب فيه 
املك�سيك،  م��ع  وال���ده على احل���دود 
وكتب  ح��ي��وان��ات.  حديقة  بحماية 
"�ستوري"  يف  جونيور"  "دون 
"هل  اإن�������س���ت���غ���رام  م���ن�������س���ور ع���ل���ى 
ال�ستمتاع  ميكنكم  مل���اذا  ت��ع��رف��ون 
، لأن  ب��ي��وم يف حديقة احل��ي��وان��ات 

اجلدران توؤدي وظيفتها".
دونالد ترامب جونيور ، 41 عاماً 
، ال��ذي يدير ���س��وؤون الأ���س��رة على 
راأ�س منظمة ترامب ، ل يلعب دوًرا 
ومع  الأب��ي�����س،  البيت  يف  �سيا�سًيا 
ذل���ك ك���ان ج����زًء م��ن ف��ري��ق حملة 

والده.

منظمة  يف  الجتماعية  لل�سبكات 
غري حكومية.

جدا  ملتزم   ، كوربني  تومي    -  2
بفل�سطني

اآلف   7 ت��وي��رت:  على  املتابعون   -
�سخ�س

في�سبوك:6  ع��ل��ى  امل�����س��رتك��ون   -
اآلف �سخ�س

   يف اخلام�سة والع�سرين من عمره 
، تومي كوربني ،  هو اأ�سغر الأبناء 
 69 الثالثة لزعيم حزب العمال، 
ال�سبكات  على  تدويناته  يف  ع��اًم��ا. 
الجتماعية ، يقوم ال�ساب بانتظام 
ب�����اإع�����ادة ن�����س��ر ت���غ���ري���دات وال������ده، 
بالق�سية  ج��ًدا  ملتزم  ا  اأي�سً لكنه 
زعيم  غ����رار  ع��ل��ى   ، الفل�سطينية 

املعار�سة الربيطانية.
يف 6 مايو ، على �سبيل املثال ، اأطلق 
على تويرت وفي�سبوك عملية جمع 
للمنظمة غري احلكومية  تربعات 
لفل�سطني"،  ال���ط���ب���ي  "العون 
مب��ن��ا���س��ب��ة ع���ي���د م����ي����الده����ا. كما 
، يف  �سهيد  �سورة طفل  ن�سر  اأع��اد 
ق�سف اإ�سرائيلي على غزة. "يجب 
وه��و يرى  اأن يغ�سب  ال��ع��امل  على 
ي�ستيقظ  اأن  وعليه  ال�سورة،  هذه 
وي���ت�������س���ام���ن م����ع ف��ل�����س��ط��ني ، من 

ب�سالم ، احلرية لفل�سطني". 
 ، ج��ون��ي��ور  ت��رام��ب  دون��ال��د    -  3

األفا  و700   ، تويرت  على  مليون 
على في�سبوك

ل��ي�����س��وا ج����زًء م��ن احل��ك��وم��ة، لكن 
من  مكنتهم  درج����ة  ب��ل��غ  ن��ف��وذه��م 
اإ�����س����ق����اط وزي��������ر. مي����ار�����س اأب���ن���اء 
�سلطة  بول�سونارو  جايري  الرئي�س 
موازية غري م�سبوقة يف الربازيل. 
الجتماعية،  ال�سبكات  اأن�سار  من 
لدعم  الطريقة  هذه  ي�ستخدمون 

والدهم ودفع بيادقهم. 
عاًما   36  ، ب��ول�����س��ون��ارو  ك��ارل��و���س 
جمل�س  ع�����س��و  ال����ث����اين  الب������ن    ،

غري ان كارلو�س لي�س البن الوحيد 
للرئي�س الذي يثري اجلدل حوله. 
فالفيو،  ال�سناتور  اإج��ب��ار  مت  لئن 
37 عاًما، على النحناء للعا�سفة 
�سّممت  م�سبوهة  معامالت  ب�سبب 
ب���داي���ة ال���ولي���ة ال��رئ��ا���س��ي��ة، ف���اإن 
اإدواردو، البن الثالث ، 34 عاًما ، 
ا على و�سائل التوا�سل  نا�سط اأي�سً

الجتماعي. .
اأث����ار جدل   ، ويف الآون����ة الأخ����رية 
حول اإطالق �سراح لول الذي �ُسمح 
ج��ن��ازة حفيده:  ب��امل�����س��ارك��ة يف  ل��ه 

متكن  ج���ان���ريو  دي  ري����و  م��دي��ن��ة 
ب��رئ��ي�����س احلكومة  الإط���اح���ة  م���ن 
تغريدة  ب��ع��د  ب��ي��ب��ي��ان��و  غ��و���س��ت��اف��و 
ق��ات��ل��ة ح��ي��ث و���س��ف الب���ن الوزير 

بالكاذب يف 13 فرباير. 
اأ����س���ل���وب ك���ارل���و����س ع������دواين على 
نعت   - الج���ت���م���اع���ي���ة  ال�������س���ب���ك���ات 
"باخلنازير".  الإع������الم   و���س��ائ��ل 
اليومية  غلوبو  �سحيفة  وح�سب 
الربازيلية، التي در�ست 500 من 
منها  باملائة   72 ف��ان   ، تغريداته 

تت�سمن هجمات.

تلك  خ������الل  دوره  ن���ت���ائ���ج  وم������ن 
ال���ف���رتة  دع���وت���ه ل��ال���س��ت��ج��واب يف 
اجتماعه  ب�سبب  ال�سيوخ  جمل�س 
عليه  عر�ست  رو�سية  حماٍمية  مع 
ت��ه��م هيالري  م��ع��ل��وم��ات  ت���ق���دمي 

كلينتون.
موؤثرون   ، بول�سونارو  اأبناء   -  4

على تويرت واحلكومة
 1.44 ب��ول�����س��ون��ارو:  اإدواردو   -
مليون م�سرتك على تويرت، و 2.3 

مليون م�سرتك على في�سبوك
 1.14 ب��ول�����س��ون��ارو:  ك��ارل��و���س   -

عندما  ع����ام.  ح���ق  ���س��ج��ني  "لول 
مي���وت اأح���د اأق���رب���اء �سجني اآخ���ر ، 
هل �سرتافقه ال�سرطة الفيدرالية 
 ،" اأي�سا للذهاب اإىل اجلنازة؟  هو 

ت�ساءل على تويرت.
بث   ، الغ�سب  موجة  مواجهة  ويف 
تغريدة ثانية اأكد فيها اأنه "بعيدا 
عن كل اعتبار اأيديولوجي" ، فاإن 
وغري  "حمزنة  ت��ظ��ل  ط��ف��ل  وف����اة 

مرغوب فيها".

عن لوجورنال دي دميان�ص

بول�صونارو ، نتنياهو ، ترامب ...

اأبناء الي... جنود اأبائهم على ال�سبكات االجتماعية...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

يائري  انهم  �صنة..  و41   25 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

جونيور  ترامب  دونالد   ، كوربني  تومي   ، نتنياهو 
اأو اأي�صا كارلو�ص اأو اإدواردو او فالفيو بول�صونارو. 
الروؤ�صاء"  "اأبناء  اأ�صبح  الظل،  يف  البقاء  عو�ص 
على  اآبائهم  بعمل  الفخورين  املدافعني  ا�صر�ص  من 

برئي�ص  االأمر  تعلق  �صواء  االجتماعية،  ال�صبكات 
وزراء اإ�صرائيل، اأو بزعيم املعار�صة الربيطانية، اأو 
اأو الربازيل. وبا�صتثناء  برئي�ص الواليات املتحدة 
م�صرية  بعد  هـــوؤالء  يــبــداأ  مل  بول�صونارو،  اأبــنــاء 

�صيا�صية. ولكن لي�ص موؤكدا اأن ي�صتمر هذا احلال.    
�صحيفة لوجورنال دي دميان�ص الفرن�صية، قدمت 
هذه ال�صخ�صيات التي قد جُترب او ُتدفع اإىل لعب 

دور اأكرث اأهمية يف ال�صنوات املقبلة.

دونالد ترامب جونيور ن�صخة من ابيه 

تومي كوربني ن�صري للق�صية الفل�صطينيةكارلو�ص االطاحة برئي�ص احلكومة 

فالفيو بول�صونارو�صبهات ف�صاد يائري ووالده  االناء مبا فيه ير�صح

 ميينيا اأكرث من والده، يعرّب يائري نتنياهو عن اآرائه على 
ال�سبكات االجتماعية بدون فلرت

- ي�ستخدم دونالد ترامب جونيور ال�سبكات االجتماعية 
ال�ستفزاز خ�سومه ومهاجمة و�سائل االإعالم

على غرار زعيم املعار�سة الربيطانية، تومي كوربني 
ملتزم جًدا بالق�سية الفل�سطينية 

 ميار�س اأبناء الرئي�س جايري بول�سونارو �سلطة موازية 
غري م�سبوقة يف الربازيل

ال حروب دبلوما�صية من اأجل االأ�صد 

لهذه االأ�سباب اأوروبا لن ت�سارك يف اإعمار �سوريا
•• وا�شنطن-وكاالت:

الباحث  دك���رمي���ا،  اأوج��ي��ن��ي��و  راأى 
ال�سيا�سية  ال���درا����س���ات  م��ع��ه��د  يف 
الرغم  على  اأنه  الدولية مبيالنو، 
من احتمال حدوث بع�س التطبيع 
ال�������س���ي���ا����س���ي ب�����ني ب���ع�������س ال������دول 
امل�ستقبل  يف  ودم�����س��ق  الأوروب����ي����ة 
قوية  عوامل  ثمة  اأن  اإل  القريب، 
لتزال متنع الحتاد الأوروبي من 

امل�ساهمة يف اإعادة اإعمار �سوريا. 
ال��ب��اح��ث، يف م��ق��ال ن�سره  وي�����س��ري 
اإىل  "اأتالنتيك"،  جمل�س  م��وق��ع 
اخل���الف���ات امل���ت���زاي���دة ب���ني ال���دول 
الأع�������س���اء يف الحت������اد الأوروب�������ي 
ب�������س���اأن ����س���وري���ا م��ن��ذ خ���ري���ف عام 
امل���وق���ف  ي���ظ���ل  ول����ك����ن   ،2018
ال��ر���س��م��ي ل��الحت��اد الأوروب������ي هو 
ع��دم امل�����س��ارك��ة م��ع ن��ظ��ام الرئي�س 
ال�سوري ب�سار الأ�سد حلني حتقيق 
بقيادة  �ساملة  �سيا�سية  "عملية 
امل�سروعة  التطلعات  تلبي  �سورية 
لل�سعب ال�سوري" وفق قرار الأمم 

املتحدة رقم 2254. 
ف��اإن بع�س احلكومات  ذل��ك،  وم��ع 
املوقف  ب��ه��ذا  تلتزم  مل  الأوروب���ي���ة 
ال���ر����س���م���ي وب���������داأت ت���ت���ع���ام���ل مع 
احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة، ول��ك��ن يرى 
حدوث  احتمال  رغ��م  اأن��ه  الباحث 

ال�����س��رك��ات الأوروب����ي����ة ال��ك��ربى يف 
م�ساريع اإعادة الإعمار يف حال اإلغاء 

العقوبات الأوروبية بالكامل. 
العامل  اأن  ال����ب����اح����ث  وي����و�����س����ح 
امل�ستبعد  اأنه من  يتمثل يف  الثاين 
احلكومات  م���ن  اأي  ي��خ��و���س  اأن 
من  دبلوما�سية  ح��رب��اً  الأوروب���ي���ة 
اأجل الأ�سد رغم تزايد املتعاطفني 
مع النظام ال�سوري، وبخا�سة لأن 
ب��ول��ن��دا واإي��ط��ال��ي��ا التي  دول م��ث��ل 
ال�سيا�سي  للتطبيع  دعماً  اأظ��ه��رت 
ل��ي�����س��ت الأك��������ر ا�����س����ت����ق����راراً من 
امل��ال��ي��ة ول ح��ت��ى الأكر  ال��ن��اح��ي��ة 
ال�سيا�سية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ت���اأث���رياً 

داخل الحتاد الأوروبي. 
ورمب����ا ت����رتدد روم�����ا، ع��ل��ى الأم����د 
ال�سيا�سي  الثمن  دفع  يف  الق�سري، 
لالحتاد  الر�سمي  املوقف  لتحدي 
الأوروب����������ي ب�������س���اأن ����س���وري���ا، وقد 
 2018 ان��خ��رط��ت يف ن��ه��اي��ة ع���ام 
لعتماد  م��ك��ث��ف��ة  م���ف���او����س���ات  يف 
املفو�سية  ق��ب��ل  م���ن  م���وازن���ات���ه���ا 
الأوروبية. ومن املتوقع عقد جولة 
جديدة من املفاو�سات بنهاية العام 
اجلاري؛ حيث اأن معظم الأهداف 
امل��ط��ل��وب��ة م���ن الحت�����اد الأوروب�����ي 
للموازنة لن تتحقق على الأرجح، 
ومن ثم فاإن روما لن تفتح جبهة 
بروك�سل  م����ع  اأخ�������رى  م���واج���ه���ة 

يف  اآخ����رون  �سكك  بينما  ال�����س��وري، 
عقوبات  بع�س  و���س��رع��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
الحت��������اد الأوروب�������������ي، وحت����دي����داً 
العقوبات التي تقو�س تدفق ال�سلع 
الإن�سانية  وامل�ساعدات  الأ�سا�سية 

اإىل �سوريا.
الكلفة  اأن  ال���ب���اح���ث  وي���و����س���ح   
اإع��م��ار البنية  ال��ت��ق��دي��ري��ة لإع����ادة 
اإىل  للو�سول  والقت�ساد  التحية 
اأو���س��اع ما قبل احل��رب ت��رتاوح ما 
دولر.  م��ل��ي��ار  و400   200 ب��ني 
ت���اأث���ري  اأي  اإح���������داث  اأج�������ل  وم�����ن 
البالد،  م�����س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي 
املانحني  م��ن  ال��ع��دي��د  على  يتعني 
يكن  مل  اإن  ب��ع�����س��رات،  امل�����س��اه��م��ة 
مئات، املليارات من الدولرات على 
مدار فرتة ترتاوح ما بني اخلم�س 
امل��ق��ب��ل��ة. ولكن  ���س��ن��وات  وال��ع�����س��ر 
الدول  تكون  اأن  املحتمل  غري  من 
الأوروبية من بني هوؤلء املانحني، 
القريب  امل�ستقبل  يف  الأق����ل  ع��ل��ى 
رئي�سية،  ع���وام���ل  اأرب����ع����ة  ب�����س��ب��ب 

بح�سب الباحث. 
م�ساألة  يف  الأول  ال��ع��ام��ل  ويتمثل 
الق���ت�������س���ادي���ة؛ حيث  ال���ع���ق���وب���ات 
اأن ك��ي��ان��ات الحت����اد الأوروب�����ي لن 
عملية  يف  امل�����س��ارك��ة  م���ن  ت��ت��م��ك��ن 
العقوبات  اأن  طاملا  الإع��م��ار  اإع���ادة 
وموؤخراً  قائمة،  لت��زال  الأوروبية 

بع�س التطبيع ال�سيا�سي، اإىل حد 
م��ا، بني ع��دد من ال��دول الأع�ساء 
يف الحت����اد الأوروب������ي ودم�����س��ق يف 
ثمة  اأن  اإل  ال���ق���ري���ب،  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ع���وام���ل ق���وي���ة لت������زال مت��ن��ع اأي 
اإعادة  يف  كبرية  اأوروب��ي��ة  م�ساهمة 

اإعمار �سوريا. 
بولندا  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  وي��ل��ف��ت 
وزي���ر خارجيتها يف  ن��ائ��ب  اأر���س��ل��ت 
���س��وري��ا خالل  اإىل  ر���س��م��ي��ة  زي����ارة 
كما  املا�سي،  اأغ�سط�س"اآب"  �سهر 
�سرح وزير اخلارجية الإيطايل يف 
باأن  املا�سي  الثاين"  يناير"كانون 
حكومته تدر�س اإعادة فتح ال�سفارة 
تناق�س  ويف  دم�سق.  يف  الإيطالية 
�سارخ مع �سيا�سة الحتاد الأوروبي 
�سوريا، حافظت اجلمهورية  ب�ساأن 
الت�سيكية على عالقات دبلوما�سية 
طوال  الأ���س��د  ن��ظ��ام  م��ع  م�ستمرة 
ال�������س���راع ومل ت��غ��ل��ق ���س��ف��ارت��ه��ا يف 

دم�سق. 
املا�سية،  القليلة  الأ���س��ه��ر  وخ��الل 
ا����س���ت���م���ر اجل���������دل ح�������ول ال�������دور 
يف  الأوروب�����ي  ل��الحت��اد  امل�ستقبلي 
���س��وري��ا بعد احلرب،  اإع��م��ار  اإع����ادة 
تنتقد  الأ�����س����وات  ب��ع�����س  وب�������داأت 
ع���الن���ي���ة ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة الحت�����اد 
الأوروب���������ي ب��اأك��م��ل��ه��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
"احلرب القت�سادية" �سد النظام 

ت��زاي��د ع���دد الأف������راد ال��ذي��ن متت 
م���ع���اق���ب���ت���ه���م م�����ن ق����ب����ل الحت�������اد 
يناير"كانون  �سهر  يف  الأوروب������ي 

الثاين" املا�سي. 
باأن  الكثريين  جمادلة  مع  وحتى 
العقوبات تزيد من معاناة ال�سعب 
ال�����س��وري واأن���ه���ا ع��ل��ى الأرج�����ح لن 
اإجبار  وه��و  امل��ع��ل��ن،  هدفها  حتقق 
ان���ت���ق���ال ال�����س��ل��ط��ة ون���ه���اي���ة حكم 
يتخذ  اأن  امل�����س��ت��ب��ع��د  م���ن  الأ�����س����د، 
جديداً  موقفاً  الأوروب����ي  الحت���اد 
خالل  املقبلة  القليلة  الأ�سابيع  يف 
التجديد ال�سنوي للعقوبات املقررة 
يونيو"حزيران"  �سهر  ب��داي��ة  يف 
ت�سريحات  بح�سب  وذل��ك  املقبل، 
الك�سف  رف�س  اأوروب���ي  دبلوما�سي 
يرجح جتديد  وال��ذي  هويته،  عن 
نقا�س  اأي  وت���اأج���ي���ل  ال���ع���ق���وب���ات 
حقيقي حتى عام 2020 للتحقق 
من جدوى تغيري ال�سيا�سة وخا�سة 

من خالل احلوار مع مو�سكو. 
وي�سيف الباحث اأنه حتى اإذا متت 
اإزال���ة عقوبات الحت���اد الأوروب����ي، 
العاملة  الأوروب���ي���ة  الكيانات  ف���اإن 
يف �سوريا �ستظل خا�سعة للعقوبات 
الأمريكية والتي من غري املحتمل 
قريب،  وقت  اأي  اإزالتها يف  يتم  اأن 
بل على العك�س ، رمبا يتم تكثيفها، 
م�ساركة  ���س��ي��ق��و���س  ال����ذي  الأم�����ر 

الأوروب��������ي ب���دف���ع ت��ك��ال��ي��ف اإع�����ادة 
الإع�����م�����ار. وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن 
مو�سوعاً  ُت���ع���د  ال��ه��ج��رة  ق�����س��اي��ا 
رئ��ي�����س��ي��اً يف ال�����س��ي��ا���س��ة الأوروب���ي���ة 
اخلا�سة  ال��ق�����س��ي��ة  اأن  اإل  ال���ي���وم، 
غائبة  باتت  ال�سوريني  بالالجئني 
يف  حتى  الداخلية،  النقا�سات  ع��ن 
الهجرة  فيها  ت�سكل  التي  البلدان 
اإيطاليا  م��ث��ل  رئ��ي�����س��ي��اً  م��و���س��وع��اً 
وف��رن�����س��ا.  وي��الح��ظ ال��ب��اح��ث اأن 
ال�ستثناء كان يف اأملانيا؛ حيث كان 
مو�سوعاً  ال�����س��وري��ون  ال��الج��ئ��ون 
النتخابية  احل��م��ل��ة  يف  اأ���س��ا���س��ي��ا 
مدار  ع��ل��ى  ول��ك��ن   ،2018 ل��ل��ع��ام 
التوازن اجلديد  فاإن  املا�سي  العام 
منو  نتيجة   " الأمل��ان��ي��ة  لل�سيا�سة 

العك�س من  ���س��وري��ا. وع��ل��ى  ب�����س��اأن 
على  اإيطاليا  تتفاو�س  رمبا  ذل��ك، 
املفرو�سة  العقوبات  م��ن  موقفها 
ع��ل��ى ����س���وري���ا وك���ذل���ك رو����س���ي���ا يف 
مقابل احل�سول على موقف اأكر 

ليونة ب�ساأن عجز ميزانيتها. 
الباحث،  الثالث، براأي  العامل  اأما 
فهو فقدان ق�سية عودة الالجئني 
الدافع  كانت  اأنها  ل�سيما  لقوتها، 
الرئي�سي حل�س الحتاد الأوروبي 
ع��ل��ى اإع����ادة اإع��م��ار ���س��وري��ا. وعلى 
ا�ستمر  امل��ا���س��ي��ني  ال��ع��ام��ني  م����دار 
التاأكيد  يف  الرو�س  الدبلوما�سيون 
ال���الج���ئ���ني  ت�������س���ج���ي���ع  اأن  ع����ل����ى 
العودة  على  اأوروب����ا  يف  ال�سوريني 
ل��وط��ن��ه��م ي�����س��ت��ل��زم ق���ي���ام الحت����اد 

لالجئني  ال�سديق  اخل�سر  ح��زب 
القومية  م�����ن  اأ�������س������رع  ب�����وت�����رية 
للهجرة"  امل��ن��اه�����س��ة  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
ي�سري اإىل ت�ساوؤل اأهمية الالجئني 
الداخلي.   ال��ن��ق��ا���س  يف  ال�����س��وري��ني 
وي�سيف الباحث اأن العامل الرابع 
يبدو  الأ���س��د ل  اأن نظام  يتمثل يف 
اأوروبا  تلعب  لأن  متاماً  متحم�ساً 
رئي�ساً يف �سوريا بعد احلرب.  دوراً 
والواقع اأن دم�سق �سريحة للغاية 
العقوبات،  ب���اإل���غ���اء  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ول��ك��ن م��و���س��ك��و ه��ي ال��ت��ي ت�سغط 
على الحت��اد الأوروب��ي للم�ساهمة 
مبا�سر،  ب�سكل  الإع���م���ار  اإع����ادة  يف 
وقال الأ�سد بو�سوح اإنه ل يريد اأن 

ي�سارك الغرب يف اإعادة الإعمار. 
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»�سينوبك« و »�سي.اإن.بي.�سي« تتخليان عن �سراء نفط اإيراين  
•• �شنغافورة-رويرتز:

قالت ثالثة م�سادر مطلعة اإن �سركة ال�سني للبرتوكيماويات "جمموعة 
تكرير  �سركتي  اأكرب  ال�سينية،  الوطنية  البرتول  وموؤ�س�سة  �سينوبك" 
مايو-  يف  للتحميل  اإي���راين  نفط  ���س��راء  ع��ن  تخلتا  ل��ل��دول��ة،  مملوكتني 
ال�سغط  لزيادة  العقوبات  باإعفاءات من  العمل  وا�سنطن  اإنهاء  بعد  اأي��ار 
العقوبات  من  ا�ستثناءات  اأي  املتحدة  الوليات  جتدد  ومل  طهران.  على 
اأجل  اأكر ت�سددا عما كان متوقعا مع نهاية  اإي��ران، لتتبني موقفا  على 
املا�سي  الثاين  الإع��ف��اءات يف نوفمرب- ت�سرين  الإع��ف��اءات. وج��رى منح 

لعدد من م�سرتي النفط الإيراين.
وال�سني اأكرب عميل لنفط اإيران مع ا�ستريادها 475 األف برميل يوميا 

يف الربع الأول من العام اجلاري وفقا لبيانات اجلمارك ال�سينية.
وقال م�سدران اإن �سينوبك وموؤ�س�سة البرتول الوطنية ال�سينية تخلتا 
اأن  م��ن  ال�سركتني  قلق  م��ع  اأي���ار  م��اي��و-  للتحميل يف  �سحنات  ع��ن حجز 
احل�سول على نفط من اإيران قد ينتهك العقوبات الأمريكية ويوؤدي اإىل 

عزلهما عن النظام املايل العاملي.
وقال م�سدر ثالث اإن �سينوبك، التي ت�سرتي غالبية واردات ال�سني من 
اإي��ران، ل ترغب يف خرق عقد توريد طويل الأج��ل لكنها اختارت  نفط 

تعليق حجز �سحنات جديدة حاليا ب�سبب املخاوف املتعلقة بالعقوبات.
احل�سا�سة  الطبيعة  ب�سبب  اأ�سمائها  ن�سر  ع��دم  املطلعة  امل�سادر  وطلبت 
للم�ساألة. ومن بني خم�س ناقالت عمالقة قامت بتحميل نفط اإيراين 
بينما  �سحنتهما،  ناقلتان  فرغت  ال�سني،  اإىل  لنقله  -ني�سان  اأب��ري��ل  يف 

اآخرتان قبالة نينغبو وت�سو�سان يف �سرق ال�سني لتفريغ  تنتظر ناقلتان 
�سحنتهما، وفقا لبيانات رفينيتيف واملحللة لدى رفينيتيف اإميا يل.

وتتجه ناقلة خام�سة اإىل �سويدونغ يف اإقليم قوانغدونغ جنوب البالد.
و�سي. �سينوبك  وامتنعت  الإي��ق��اف.  م��دة  تعرف  ل  اإنها  امل�سادر  وقالت 

اإن.بي.�سي عن التعليق. ومل ترد �سركة النفط الوطنية الإيرانية حتى 
الآن على طلب من رويرتز للتعقيب عرب الربيد الإلكرتوين. واتخذت 
ال�سركتان موقفا مماثال يف اأكتوبر- ت�سرين الأول املا�سي عرب التخلي 
تعيد  اأن  قبل  ال��ث��اين،  ت�سرين  نوفمرب-  يف  �سحنات  على  احل�سول  ع��ن 
طهران  لدفع  الإيرانية  النفط  ���س��ادرات  على  عقوبات  فر�س  وا�سنطن 
لل�سواريخ  واآخ��ر  النووي  اتفاق لوقف برناجمها  التفاو�س على  لإع��ادة 

البالي�ستية واحلد من نفوذها الإقليمي.

وا�ستاأنفت ال�سركتان يف وقت لحق حجز ال�سحنات بعد اأن منحت وا�سنطن 
الإي���راين،  للنفط  اآخ��ري��ن  عامليني  عمالء  و�سبعة  ال�سني  اإىل  اإع��ف��اءات 
للم�سدر  وفقا  املتاأخرة  ال�سحنات  لتعوي�س  اإ�سافية  �سحنات  وا�سرتتا 
"ل توجد تر�سيحات حتى  امل�سدر  التجارة. وقال  الثالث وبيانات تدفق 
جتاوز  عر�س  مثل  ما،  حل  على  للعثور  ت�سعيان  ال�سركتني  الآن...ل��ك��ن 

الكميات يف اأ�سهر لحقة".
واتفقت �سينوبك يف 2012 على حتميل نحو 265 األف برميل يوميا يف 
املتو�سط من اإيران مبوجب اتفاق طويل الأجل ينتهي يف نهاية 2019.

وقال امل�سدران اإنه بينما انتقدت بكني العقوبات الأمريكية الأحادية على 
اإيران واإنهاء ال�ستثناءات، فاإن ال�سركات تتوخي احلذر طاملا مل حت�سل 

على تفوي�س حكومي حمدد ملوا�سلة طلب �سراء نفط من طهران.

اجلل�صة االأوىل تتناول اأهمية اال�صتثمار واال�صتقالل املايل 

�سيدات اأعمال ال�سارقة يطلق من�سة حوار املجل�س  لتبادل اخلربات واملعارف
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأط����ل����ق جم��ل�����س ����س���ي���دات اأع���م���ال 
املجل�س"  "حوار  من�سة  ال�سارقة، 
كمبادرة جديدة وح�سرية خا�سة 
لهّن  ت���ت���ي���ح  ب���ح���ي���ث  ب���ع�������س���وات���ه 
والطالع  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل  فر�سة 
الأعمال،  مم��ار���س��ات  اأف�����س��ل  على 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب اخلرباء 

واملخت�سني يف هذا املجال.
ج����ذب  اإىل  امل����ن���������س����ة  وت������ه������دف 
�سيدات  جمل�س  اإىل  ج��دد  اأع�ساء 
اأع��م��ال ال�����س��ارق��ة وت��ق��دمي مناذج 
م��ل��ه��م��ة ل���ه���ّن وحت���ف���ي���زه���ّن على 
لتاأ�سي�س  ق���درات���ه���ن  ا���س��ت��ك�����س��اف 
���س��رك��ات وم�����س��اري��ع خ��ا���س��ة بهّن 
رائدات  م��ع  التوا�سل  خ��الل  م��ن 
وال���س��ت��ف��ادة من  ناجحات  اأع��م��ال 

جتاربهّن. 
وت�����ق�����دم امل���ن�������س���ة ����س���ل�������س���ل���ًة من 
�سهرياً،  امل���ل���ه���م���ة  امل����ح����ا�����س����رات 

بعنوان  الف��ت��ت��اح��ي��ة  امل��ح��ا���س��رة 
حياة"،  اأ�����س����ل����وب  "ال�ستثمار 
حتدثت فيها عن اأهمية ال�ستثمار 

وال�ستقالل املايل.
ماجد  بنت  هند  ال�سيخة  وق��ال��ت 
�سيدات  جمل�س  رئي�س  القا�سمي، 
من�سة  "متثل  ال�����س��ارق��ة:  اأع��م��ال 
جديدة  م��ب��ادرة  املجل�س"  "حوار 
ت�سجيع  اإىل  ت���ه���دف  وم���ب���ت���ك���رًة 
اأع�ساء  ب��ني  والتفاعل  التوا�سل 
ال�سارقة،  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�س 
مناق�سات  ا�ست�سافة  خ���الل  م��ن 
ح�����ول م���وا����س���ي���ع م���ت���ن���وع���ة تهم 
ع�������س���وات���ن���ا، مت���ا����س���ي���اً م����ع روؤي�����ة 
امل���������راأة من  امل���ج���ل�������س يف مت���ك���ني 
ال�����دخ�����ول وامل���ن���اف�������س���ة يف ع���امل 
الأع���م���ال، وخ��ا���س��ًة يف ظ��ل تزايد 
التي  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�������س���رك���ات  ع����دد 
مت��ل��ك��ه��ا وت��دي��ره��ا ال�����س��ي��دات، ما 
يدل على جناح املجل�س يف حتقيق 
ب���دوره���ا،  ور�سالته".   اأه����داف����ه 

التي  ال�ساحنات"،  "كفاءة  م��ب��ادرة 
ي�����س��ت��ع��ر���س م����ن خ���الل���ه���ا اأك����ر 
منتجاتهم  ع��ار���س   1،250 م��ن 
املخ�س�سة ل�سل�سلة القيمة الكاملة 
ال�����س��اح��ن��ات، م���ن قطع  يف ق���ط���اع 
اإىل  ال�������س���اح���ن���ات،  واك�������س�������س���وارات 
البدن  اإ����س���الح  ال����ور�����س،  م���ع���دات 

والعناية به. 
اأوتوميكانيكا  اأكادميية  تعود  كما 
– التي تت�سمن عرو�ساً تقدميية 
رئ���ي�������س���ي���ة م����ث����ل الإع�������������الن عن 
ح��ج��م جت����ارة دب����ي يف ق��ط��ع غيار 
 ،2018 يف  ال�سيارة  واك�س�سوارات 
اإ�سافة اإىل نتائج ا�ستطالع اأجرته 
 Explori "اإك�سبلوري"  �سركة 
الإبداعات  حول  لالأبحاث  العاملية 
ال�سرق  يف  ال�����س��ي��ارات  ���س��ن��اع��ة  يف 

الأو�سط. 
كما تت�سمن اأكادميية اأوتوميكانيكا 
التي  اجلل�سات  م��ن  �سل�سلة  اأي�سا 
تقدمها �سركة Tiqani وكذلك 
 ،AfriConnect ions
الواعدة  الفر�س  ت�ستعر�س  والتي 
ال���������س����ي����ارات  خ�����دم�����ات  ������س�����وق  يف 

الأفريقي. 

واخلا�س.
ال��دورة الأوىل من  ونظم املجل�س 
ه���ذه امل���ب���ادرة م�����س��اء اأم�����س الأول 
للمنا�سبات  اجل���واه���ر  م��رك��ز  يف 

مو�سوعات  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت��ت��ن��اول 
بقطاع  يتعلق  ما  واأهمها  متنوعة 
الأعمال، عرب ا�ست�سافة نخبة من 
املتخ�س�سني من القطاعني العام 

األقت  بال�سارقة، حيث  واملوؤمترات 
ال����ع����م����ارة، مدير  ه���ب���ة  خ���الل���ه���ا 
ال�سرق  ع��الق��ات  ورئي�س  م�ساعد 
"في�سرتا"،  ���س��رك��ة  يف  الأو����س���ط 

•• دبي-الفجر: 

مع اقرتاب موعد انطالق معر�س 
 ،2019 دب������ي  اأوت���وم���ي���ك���ان���ي���ك���ا 
ل�سناعة  دويل  جت����م����ع  اأك���������رب 
�سعور  ي�����س��ود  امل���رك���ب���ات،  خ���دم���ات 
�سوء  ال�سوق يف  العام يف  بالتفاوؤل 
ت�سري  التي  ال�سوقية  الإح�سائيات 
ُي��ن��ت��ظ��ر اأن  اإىل اجت����اه من��و ���س��ائ��د 

ي�ستمر. 
وف��ًق��ا ل��ت��ق��ري��ر ���س��در م���وؤخ���راً عن 
���س��رك��ة ت��ك�����س��اي ل���الأب���ح���اث حول 
منطقة  يف  امل����رك����ب����ات  خ�����دم�����ات 
ُيتوقع  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق 
غيار  قطع  على  الطلب  يرتفع  اأن 
ال�سرق  يف  ال�������س���ي���ارات  وم���ك���ون���ات 
الأو�سط لي�سل اإىل 39.59 مليار 
دولر )146 مليار درهم( بحلول 
مليار   28.14 مقابل   ،2024

دولر يف 2018.
وباملثل، �سريتفع الطلب الأفريقي 
على قطع غيار ال�سيارات ومكوناتها 
بحلول  دولر  مليار   47.73 اإىل 
مليار   33.17 م��ق��اب��ل   2024
2018. وهذا يوؤكد  دولر يف عام 
ال��ه��ائ��ل��ة لهذه  الأع����م����ال  ف���ر����س 
التي  الرئي�سية  والأ���س��واق  املناطق 
اأوتوميكانيكا  معر�س  ي�ستهدفها 

دبي.
بليكوزن،  غ�����ازي  حم���م���ود  وق�����ال 
دبي:  اأوتوميكانيكا  معر�س  مدير 
الأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  "تعد 
اإثارة  الأ�سواق  اأك��ر  من  واأفريقيا 
يف ق���ط���اع خ����دم����ات امل����رك����ب����ات يف 
اأوتوميكانيكا  ي��ع��ّد  ك��م��ا  ال���ع���امل، 
الوا�سع،  الإقليمي  بانت�ساره  دب��ي، 
الالعبني  ل��ل��ق��اء  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����س��ة 
هذا  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  وال�������س���اري���ن 

ال�سوق والتفاعل معهم". 
ال�سركات  معظم  ل��وج��ود  "نظًرا 
دب����ي هذا  ال�����س��وق يف  ال����رائ����دة يف 
ال��ع��ام، ي��ع��د امل��ع��ر���س م��ك��اًن��ا رائًعا 
ال�سناعة،  حم����رتيف  ل��ل�����س��اري��ن، 
امل��������وزع��������ني ومم�����ث�����ل�����ي اجل�����ه�����ات 
احلكومية  للتعرف على اجتاهات 
وا�ست�سراف  ال�������س���وق  وت����ط����ورات 

م�ستقبل ال�سناعة.
قاموا  ال��ذي��ن  ل��ل��زائ��ري��ن  "ميكن 
معر�س  يف  امل�����س��ب��ق  ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل 
ا  اأي�سً   2019 دبي  اأوتوميكانيكا 
اخلا�سة  ن�سختهم  اإىل  ال��و���س��ول 
من تقرير تك�ساي لالأبحاث بالنقر 
على رابط ميكن حتميله للتعرف 

على اأرقام ال�سوق الرئي�سية". 

�سوق  من�����و  ال����ت����ق����ري����ر  وي����ت����وق����ع 
ال�������س���ي���ارات يف ال�������س���رق الأو����س���ط 
ن�سبته  م����رك����ب  ����س���ن���وي  مب����ع����دل 
بني  احلجم  حيث  % من   5.12
عامي 2018 و 2024، يف اإ�سارة 
الت�ساعدي  الجت��اه  ا�ستمرار  اإىل 

يف هذا ال�سوق �سريع التو�سع.
واأف��اد التقرير اأن الإط��ارات ت�سكل 
����س���وق خدمات  يف  الأك�����رب  اجل�����زء 
بلغت   بح�سة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��رك��ب��ات 
وتال   .2018 يف  امل��ائ��ة  يف   26
 11 بن�سبة  الت�سحيم  م���واد  ذل��ك 
امل��ح��ور وناقل  امل���ائ���ة؛ م��ك��ون��ات  يف 
فالتر   .%  3 ب��ن�����س��ب��ة  احل����رك����ة 
تليها   .%  2 – وال���زي���ت  ال���ه���واء 
اأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��ق، ال���ب���ط���اري���ات، 
دوا��������س�������ات ال�����ف�����رام�����ل واأح�����ذي�����ة 
املكونات  ت�����س��ك��ل  ف��ي��م��ا  ال���ف���رام���ل، 
الأخ�������رى ، مب���ا يف ذل����ك امل�����ربد ، 
الكهربائية، باقي  العادم واملكونات 

احل�سة ال�سوقية.
بامل�سّي قدماً، ت�سمل عوامل النمو 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة خل��دم��ات امل��رك��ب��ات يف 
قطع  على  الطلب  ت��زاي��د  املنطقة 
املركبات،  بتعديل  اخلا�سة  الغيار 
قنوات  يف  ال����س���ت���ث���م���ارات  زي�������ادة 
ج���دي���دة مل�����س��ارك��ة ال���ع���م���الء مثل 
و�سائط الت�سليم ال�سريع واملبيعات 

عرب الإنرتنت لقطع الغيار.
ق���ط���ع غيار  �����س����وق  ت����ط����ور  ل���ق���د 
ال�سرق  يف  امل�����س��ت��ع��م��ل��ة  ال�����س��ي��ارات 
كاملة  ���س��ن��اع��ة  لي�سبح  الأو����س���ط 
تقدر قيمتها مباليني الدولرات، 
�سركة   100 م����ن  اأك�������ر  ت�������س���م 
�����س����غ����رية وم����ت����و�����س����ط����ة احل���ج���م 
املنطقة.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  منت�سرة 
الرئي�سي  امل������ورد  الإم��������ارات  ت���ع���ّد 
منطقة  يف  ال�سيارات  غيار  لقطع 

اإىل  وكذلك  التعاون  جمل�س  دول 
امل�ستقلة  ال�����دول  وراب���ط���ة  اإي������ران 

و�سبه القارة الهندية واأفريقيا.
3 ماليني  م��ن  اأك���ر  م��ع ح�سول 
امراأة على رخ�س للقيادة يف اململكة 
املتوقع  ال�����س��ع��ودي��ة، م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
الطلب على قطع غيار  ي�سجل  اأن 
وم��ك��ون��ات ال�����س��ي��ارات من���واً هائاًل. 
ومن العوامل الأخرى التي يتوقع 
اأن ت��دف��ع ال��ن��م��و ال�����س��وق��ي زي����ادة 
ت��وط��ني ق��ط��ع غ��ي��ار ال�����س��ي��ارات يف 
ال�سرق الأو�سط للحد من تكاليف 
ال�ستثمارات  وتفعيل  ال���س��ت��رياد 

املحلية.
ي��ق��ام م��ع��ر���س اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا دبي 
اإىل   10 م��ن  ال��ف��رتة  يف   2019
الدويل  دبي  مركز  يف  يونيو   12
ويغطي  وامل���ع���ار����س  ل���ل���م���وؤمت���رات 
قطع  وه��ي  ال�ستة  املنتجات  اأق�سام 
اللكرتونيات  وامل��ك��ون��ات،  ال��غ��ي��ار 
الك���������س���������س����وارات  ؛  والأن�����ظ�����م�����ة 
والتخ�سي�س، الإ�سالح وال�سيانة، 
واإعادة  العناية  ال�سيارات،  غ�سيل 
والبطاريات.  والإط���ارات  التهيئة، 
اأق�ساًما   2019 دورة  ت�سم  ك��م��ا 
الغيار  ل��ق��ط��ع  ج����دي����دة  ف���رع���ي���ة 
اجل�سم  ال�����زراع�����ي�����ة،  وامل������ع������دات 
الدراجات  غ��ي��ار  ق��ط��ع  وال���ط���الء، 
النارية ومكوناتها، والزيوت ومواد 

الت�سحيم.
التي  املعر�س  فعاليات  اأب���رز  وم��ن 
ت��ع��ود ه��ذا ال��ع��ام منطقة الإب����داع، 
اأر�س  و�سط  يف  خم�س�سة  فعالية 
تو�سيحية  عرو�ساً  تقدم  املعر�س 
م�سار  ت�سكل  م��ن��ت��ج��ات  وع���رو����س 
امل��رك��ب��ات الإقليمي  ���س��وق خ��دم��ات 

والعاملي. 
اأي�ساً  ال��ع��ائ��دة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وم���ن 

من�سة  اأن  اإىل  ال��ع��م��ارة  واأ����س���ارت 
احل�����وار اجل���دي���دة ت��ن��اق�����س اأب����رز 
ال�����س��ب��ل ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خاللها 
والتخطيط،  ال���ري���ادي���ة،  ل���ل���روح 
توفري  امل�����س��اع��دة يف  واحل��وك��م��ة، 
ملوا�سلة  الأم������د  ط��وي��ل��ة  اأ����س�������س 
يف  القت�سادي  النمو  عجلة  دف��ع 
ال�سارقة واملنطقة. ي�سار اإىل اأن هبة 
م�سريتها  بداية  يف  تولت  العمارة 
امل��ه��ن��ي��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���س��ب يف 

العمارة  ه��ب��ة  امل��ح��ا���س��رة  ���س��ك��رت 
املجل�س على دعوتها لتفتتح اأوىل 
بتعزيز  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ن�����س��ة  ج��ل�����س��ات 
موؤكدة  الأع��م��ال،  �سيدات  خ��ربات 
تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  تنامي 
اقت�سادات  دع��م  يف  العربية  امل���راأة 
جناحها  ن��ط��اق  وتو�سيع  املنطقة 
والعائلي،  ال��ف��ردي  امل�ستوى  م��ن 
لي�سمل الرخاء املجتمعي واملحلي 

والدويل.

م��وؤ���س�����س��ات ق��ان��ون��ي��ة وخ���ريي���ة يف 
ل��ن��دن وان�����س��م��ت يف ع���ام 2012 
"اأورجنفيلد"،  جم��م��وع��ة  اإىل 
"في�سرتا"،  با�سم  اليوم  املعروفة 
ال�ست�سارات  ق�سم  يف  عملت  حيث 
جانب  اإىل  وت����ق����دم  ال���ت���ج���اري���ة، 
خدمات  الإداري�������ة  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 
من  لعدد  الئتمانية  ال�ست�سارات 
ال�سركات التابعة ملنظمات متعددة 

اجلن�سيات.

وا�سنطن تطبق زيادة الر�سوم على ال�سلع ال�سينية  
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأعلنت الوليات املتحدة اأم�س بدء تطبيق زيادة يف 
الر�سوم اجلمركية على �سلع م�ستوردة من ال�سني 
التوتر  يفاقم  ما  املقابل،  يف  بالرد  تعهدت  التي 
قبل بدء اليوم الثاين للمفاو�سات التجارية بني 

اجلانبني يف وا�سنطن.
واأط��ل��ع الرئي�س الأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب من 
الأول  اليوم  نتائج  على  الأمريكيني  املفاو�سني 
من املباحثات مع الوفد ال�سيني اخلمي�س، لكنه 
مل يتخذ اأي خطوة لإرجاء تطبيق زيادة الر�سوم 
-- م��ا ب��دد الآم���ال ب��اإرج��اء تنفيذ ال��ق��رار و�سط 

توا�سل املفاو�سات.
وبعد دقائق من دخول الزيادة اجلديدة من 10 
مليار   200 اإىل  ي�سل  م��ا  على  باملئة،   25 اإىل 
اأعلنت  التنفيذ،  حيز  ال�سينية  ال�سلع  من  دولر 
وزارة التجارة ال�سينية اإنها "تاأ�سف ب�سدة" للقرار 
"التدابري  ب��ات��خ��اذ  ت��ع��ه��ده��ا  وك����ررت  الأم���ريك���ي 

امل�سادة الالزمة" دون تقدمي اأي تفا�سيل.
العامل  يف  اقت�سادين  اأك��رب  م��ن  م�سوؤولون  وع��اد 
اإىل طاولة املفاو�سات م�ساء اخلمي�س، يتقدمهم 
واملمثل  ه��ي،  ليو  ال�سيني  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب 
الأم���ريك���ي ل��ل��ت��ج��ارة روب�����رت لي��ت��ه��اي��زر ووزي���ر 

اخلزانة الأمريكي �ستيفن منوت�سني.
ر�سوم  الطرفان فر�س  تبادل  املا�سي  العام  ومنذ 
من  دولر  مليار   360 م��ن  اأك��ر  على  جمركية 
الزراعية  بال�سادرات  اأ�سر  ما  الثنائية،  التجارة 
يف  الت�سنيع  وبقطاعي  ال�سني  اإىل  الأم��ريك��ي��ة 

البلدين.
�سكاوى  و�سط  التجارية  احل��رب  ت��رام��ب  واأط��ل��ق 

من ممار�سات جتارية �سينية غري عادلة.
يف  ترامب  الأمريكيني  املفاو�سني  فريق  والتقى 
�ساعة متاأخرة اخلمي�س لإطالعه على املحادثات 
مكتب  يف  غدا  املباحثات  موا�سلة  على  و"اتفقوا 
للبيت  ب��ي��ان  وف���ق  الأمريكي"،  ال��ت��ج��ارة  مم��ث��ل 

الأبي�س.
ال�سيني  الوفد  مع  ومنو�سني  ليتهايزر  والتقى 
بيان  واأ�ساف  اخلمي�س.  م�ساء  دقيقة   90 قرابة 
ليو  مع  عمل  ع�ساء  اجريا  اإنهما  الأبي�س  البيت 

الذي يراأ�س اجلانب ال�سيني.
وقالت وزارة التجارة ال�سينية يف بيان "ناأمل اأن 
يتمكن اجلانبان الأمريكي وال�سيني من اللتقاء 
�سويا حلل  اجل���اد  وال��ع��م��ل  ال��ط��ري��ق  يف منت�سف 
امل�سكالت القائمة من خالل التعاون والت�ساور".

الأ�سابيع  يف  امل�سوؤولني  تفاوؤل  من  الرغم  وعلى 
التو�سل  باجتاه  املحادثات مت�سي  اأت  املا�سية يف 
اتهم  اأن  بعد  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  التوتر  ع��اد  لت��ف��اق، 
ال��رتاج��ع عن  غا�سبا مب��ح��اول��ة  ال�سني  ت��رام��ب 

التزاماتها.
وقال ترامب اخلمي�س "اأخذوا الكثري، الكثري من 
اأجزاء ذلك التفاق واأعادوا التفاو�س. ل ميكنكم 

القيام بذلك".
لكنه اأبقى على الآمال بانقاذ اتفاق.

له" م�سيفا  التو�سل  املمكن  "من  ترامب  وق��ال 
من  جدا  جميلة  ر�سالة  املا�سية  الليلة  "تلقيت 

الرئي�س �سي" جينبينغ.

اأي�سا  را�سيا  �سيكون  اإن���ه  ق��ال  ال��وق��ت  نف�س  ويف 
بالإبقاء على الر�سوم. كما هدد باأن تطال الر�سوم 

اجلمركية القا�سية جميع ال�سلع ال�سينية.
ال���دويل اجل��ان��ب��ني لتخاذ  النقد  ودع���ا ���س��ن��دوق 
اأن اخل���الف التجاري  ���س��ري��ع حم���ذرا م��ن  ق���رار 

ي�سكل "تهديدا" للنمو العاملي.
ت�سببت الر�سوم اجلديدة برتاجع الأ�سواق املالية 

هذا الأ�سبوع واأثارت توتر امل�سّدرين.
اأفق  اإن  ل��ي��و ل���دى و���س��ول��ه اىل وا���س��ن��ط��ن  وق���ال 
املحادثات "واعد" لكنه حذر من اأن زيادة الر�سوم 
بدل  باجلانبني" ودع��ا  ال�سرر  "تلحق  اأن  ميكن 

من ذلك اإىل التعاون.
اأجري  اأن  "اآمل  �سينية  اإع����الم  ل��و���س��ائ��ل  وق���ال 
م����ع اجلانب  و����س���ري���ح���ة  ع��ق��الن��ي��ة  حم����ادث����ات 

الأمريكي".
واأ�ساف "بالطبع تعتقد ال�سني اأن زيادة الر�سوم 
يف الو�سع الراهن لي�س حال للم�سكلة، بل ي�سر 

بال�سني والوليات املتحدة والعامل باأ�سره".
و�ست�سمل الزيادة اجلديدة خمتلف ال�سلع امل�سنعة 
يف ال�سني مثل املعدات الكهربائية والآليات وقطع 

ال�سيارات والأثاث.
ال�سلع  ف��اإن  ال��زي��ادة  تطبيق  يف  ثغرة  ب�سبب  لكن 
اأمريكية  مرافئ  اإىل  متجهة  �سفن  على  املحملة 
الر�سوم  ف��ق��ط  ���س��ت��دف��ع  ال��ل��ي��ل،  م��ن��ت�����س��ف  ق��ب��ل 
ال�سابقة البالغة 10 باملئة، ح�سب ما �سرح مكتب 

اجلمارك الأمريكية وحماية احلدود.
وه����ذا ���س��ي��م��ن��ح اجل��ان��ب��ني ف����رتة ���س��م��اح لتجنب 

ت�سعيد.

الذهب ي�ستقر مع تزايد التوترات التجارية
 •• عوا�شم-رويرتز:

التوترات  اليوم اجلمعة، متلقية الدعم من تزايد  اأ�سعار الذهب  متا�سكت 
التجارية بعد اأن دخلت زيادة للر�سوم اجلمركية اأمر بها الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب على �سلع �سينية بقيمة 200 مليار دولر حيز التنفيذ، مما 

ي�سع املعدن النفي�س على م�سار حتقيق مك�سب اأ�سبوعي.
املعامالت  يف  الذهب  ا�ستقر  جرينت�س،  بتوقيت   0705 ال�ساعة  وبحلول 
الفورية عند 1284 دولرا لالأوقية "الأون�سة" مرتفعا نحو 0.4 باملئة 
عند  اأي�سا  للذهب  الآج��ل��ة  الأمريكية  العقود  متا�سكت  كما  الأ���س��ب��وع.  يف 
اأمر بها الرئي�س الأمريكي دونالد  1285 دولرا لالأوقية. ودخلت زيادة 
ترامب للر�سوم اجلمركية على ب�سائع �سينية بقيمة 200 مليار دولر اإىل 
اإنها �سرتد، مما يفاقم  25 باملئة حيز التنفيذ اليوم اجلمعة، وقالت بكني 
التوترات يف الوقت الذي يجري فيه الطرفان حمادثات يف حماولة اأخرية 

لإنقاذ اتفاق جتاري.
ي���وم من  اأول  اأم��ري��ك��ي��ون و�سينيون  ك��ب��ار  م��ف��او���س��ون جت��اري��ون  واخ��ت��ت��م 
امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي متتد ي��وم��ني اأم�����س اخلمي�س لإن��ق��اذ ات��ف��اق جت���اري على 
�سفا النهيار مع م�سي وا�سنطن قدما يف خطط زي��ادة الر�سوم على �سلع 

م�ستوردة من ال�سني بقيمة مئات املليارات من الدولرات.
يف  الأول  -كانون  دي�سمرب  نهاية  منذ  م�ستوياته  لأدن��ى  الذهب  وانخف�س 

اأواخر الأ�سبوع املا�سي، لكنه ارتفع 1.4 باملئة تقريبا منذ ذلك احلني.

فقد املدعو / عبا�س ماهي�س 
باك�ستان     ، م��اه��ي�����س  ���س��ري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BF0846972( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563103640

فقدان جواز �سفر
اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سوريا     ، هنداوى  ا�سماعيل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )N12900934( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0582079024

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع���������اط���������ف ج��������������ول حم����م����د 
باك�ستان     ، ع����ل����ي  ا������س�����رف 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )4799332DV(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0565722120

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد عثمان 
حممد اعظم بوت ، باك�ستان   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2856283AH( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0551903041

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / جماهد انور 
باك�ستان     ، ان������ور  حم���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1799682LW( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0525825872

فقدان جواز �سفر

علي  �سديق   / املدعو  فقد 
ال�سودان     ، م��و���س��ى  ح��ام��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )04089022P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506397797

فقدان جواز �سفر

�سفعت   / امل������دع������و  ف����ق����د 
نيبال     ، م�����س��ل��م��ان  اح���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )07113147( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0559264102

فقدان جواز �سفر
جورجيو�س   / امل��دع��و  فقد 
ال����ي����ون����ان     ، زي���ك�������س���ي�������س 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )am0983448( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0562936969

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ اب����ي����ل����ني 
الفلبني   ، تيبيكو  دال��ي�����س��اى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EC1834350(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت 11 مايو  2019 العدد 12628 
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•• ال�شارقة-الفجر

كروية غري متوقعة،  �سيناريوهات 
ون���دّي���ة حت��ب�����س الأن���ف���ا����س، عنوان 
ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن ال���دورة الرابعة 
الريا�سية  ال�������س���ارق���ة  ل���ب���ط���ول���ة 
ال�سالت  ق���دم  ل��ك��رة  الرم�سانية 
ال�سارقة  ق����ن����اة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 
الريا�سية، حتت رعاية كرمية من 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 
�سلطان القا�سمي، ويل العهد نائب 
ال�سارقة، على ميدان �سالة  حاكم 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  م��ل��ع��ب 
فريقاً   12 مب�ساركة  احلزانة،   –
اأربع  على  الكبار موزعني  فئة  من 
جمموعات، اإىل جانب �سّت فرق يف 
مناف�سات النا�سئني حتت 14 �سنة 
مايو   19 حتى  جمموعتني،  على 

املقبل. 

تي جي يف اأول ظهور له يك�ّصر 
عن اأنيابه 

وترية  تت�ساعد  ي���وم،  ب��ع��د  وي��وم��اً 
البطولة �سيما على �سعيد مناف�سة 
ثاين  ليجمع  الِكبار،  اأو  النا�سئني 
اأيام الأم�سيات الكروية للدورة كّل 
“تي جي”  “تالينتو” وفريق  من 
ب��ف��وز كبري  الأخ���ري  ا�ستهّله  ال���ذي 
وب��ح�����س��ي��ل��ة ث��ق��ي��ل��ة م���ن الأه�����داف 
رّد،  دون  نظيفاً  ه��دف��اً   12 ب��واق��ع 
حيث اأمطر الوافد اجلديد �سباك 
الأهداف  “بدرزينة” من  املواهب 
ك��ّل م��ن عي�سى حممد  وّق��ع عليها 
بالهدف  بيات  وحممد  )ه��دف��ني(، 

الثالث.
ال��ل��ق��اء الثاين  ان��ط��الق عمر  وم��ع 
�سجّل كّل من الالعب �سيف الكعبي 
هدفني، اتبعه زميله عبد الرحمن 
�ساد�ساً  ه���دف���اً  ل��ي�����س��ج��ل  ج���ب���اري 
النعيمي مهرجان  ويوا�سل حارث 
الأهداف بثالثية، وي�سيف بعدها 
زم��ي��ل��ه ع��ب��ي��د ب���و ���س��م��اح هدفني 

م���اي���د مو�سى  ت��ب��ع��ه��م��ا  ج��م��ي��ل��ني، 
اللقاء  لينهي  اأخري  بهدف  املازمي 

بح�سيلة هي الأكرب حتى الآن.

ــي 90  ــــه ج ـــور واإي ـــرباط االم
�صراع الندّية 

كّل  خ���ا����س  ال�����ق�����اءات،  ث����اين  ويف 
اأي��ه جي  من الإم��رباط��ور وفريق 
الدقائق  منذ  قوية  مناف�سة   90
الأوىل حيث اأظهر كال الطرفني 
بالنقاط  ل��ل��ظ��ف��ر  ق���وي���ة  ن���دي���ة 
املجموعة  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال���ث���الث 
الثانية، مع �سد وجذب، وا�ستماتة 
م����ن خ�����ّط ه���ج���وم الإم�����رباط�����ور 
كان  اخل�����س��م  ح��ار���س  وا�ستب�سال 
خالل  اأخ��رى  كلمة  لالإمرباطور 
ا�ستثمر  ال���ذي  الثامنة  الدقيقة 
ه��ج��م��ة واع����دة ا���س��ك��ن��ه��ا ع��ب��د اهلل 
املعيني  م��اي��د  �سباك  كرم�ستجي 
ال���ك���ازاخ���ي  ات���ب���ع���ه  اأوًل  ه����دف����اً 
بالهدف  دري���زج���ول���وف  ج���اوري���ن 
ليباغت   11 الدقيقة  يف  ال��ث��اين 
ال�سميع  عبد  باهلل  املعتز  الالعب 
بت�سديدة  الإم�����رباط�����ور  ���س��ب��اك 

اأيه  خاللها  من  اأه��دى  �ساروخية 
جي اأول الأه��داف.  ومع ا�ستهالل 
عمر اللقاء الثاين خا�س الفريقان 
بالرغم  الفوز  على  كروياً  �سراعاً 
لكّن  القوية  جي  اأي��ه  هجمات  من 
ي�ستمر  اأن  ا���س��ت��ط��اع  الإم���رباط���ور 
بالعزف على اأوتار الفوز لي�ساعف 
الكازاخي دريزجولوف مرة اأخرى 
م���ن ن��ت��ي��ج��ة ف��ري��ق��ه ب���ه���دف ثاين 
�سخ�سي وثالث لالإمرباطور، ومع 
عابرة  وب��ك��رة  الهجمات  م�ساعفة 
اوزوروف بري�سان  ا�سكنها  للقارات 
90 رفع ر�سيد  اأي��ه جي  يف �سباك 
التي  لكن   ،4 اإىل  فريقه  اأه����داف 
القتال  يف  وا�ستمر  ي��ه��داأ،  مل  ج��ي 
على مرمى اخل�سم حتى الدقائق 
ل��ي�����س��ج��ل لع���ب���ه طالب  الأخ�������رية 
اأتبعه  ال����ث����اين،  ال���ه���دف  ال����ف����زاي 
بثالث  احلميد  عبد  حممد  زميله 
الأهداف لكن �سافرة احلكم كانت 
 4 بنتيجة  اللقاء  لينتهي  الفي�سل 
اأه��داف لالمرباطور مقابل 3، يف 

لقاء كان عنوانه الندّية. 

بـ  قــروب  اإل  بي  واإي  احلمرية 
اليتيمة« “النقطة 

وب���ه���دوء م��ط��ل��ق ل ع��ا���س��ف��ة بعده 
ان����ت����ه����ى ال����ل����ق����اء ال����ث����ال����ث ال�����ذي 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  ق��ط��ب��ي  ج��م��ع 
“احلمرية” و “اإي بي اإل قروب” 
بالتعادل ال�سلبي، بعد مباراة قوية 
�سهدتها اأر�سية امليدان، خا�س فيها 
ك��ال ال��ف��ري��ق��ان ن����زال ك����روي حذر 
ب��ح��ث��ا ط���وي���اًل م���ن خ���الل دقائقه 
النقاط  اإىل  الو�سول  فر�سة  ع��ن 
�سعيد  ع���ل���ى  ال���ث���م���ي���ن���ة  ال����ث����الث 
املجموعة الثالثة، لكن احلظ بقي 
معانداً بالرغم من توايل الهجمات 
نتيجة  دون  امل���رم���ي���ني  ك���ال  ع��ل��ى 
الذي  ال��ث��اين  ال�سوط  حتى  ُت��ذك��ر 
ا�ستمات فيه الالعبون للبحث عن 
الهجمات  ع��ن طريق  ���س��واء  ه��دف 
ال�����واع�����دة ال���ت���ي ���س��ن��ه��ا الإي�������راين 
اأو  بهروز بهلول مل�سلحة احلمرية 
ال��رّد ال��ذي ياأتي من ج��دار الدفاع 
واحلار�س املبدع عمر الفهيم، لكن 
ال�����س��اف��رة ال��ن��ه��ائ��ي��ة و���س��ع��ت حداً 
ليكتفي  ال�سلبي  ب��ال��ت��ع��ادل  ل��ل��ق��اء 

كال الفريقان بنقطة يتيمة ت�سعل 
ثالث املجموعات.

بخما�صية  اأول  فـــور  �ــصــبــورت 
املجموعة  عــر�ــص  على  يــرتّبــع 

الرابعة 
وختام ال�سهرة الكروية كان م�سكاً، 
فريقي  م����ن  ك�����ّل  ج���م���ع  ل���ق���اء  يف 
الوافد  وال�سباب  اأول  ف��ور  �سبورت 
اإيقاع  على  م�سى  ال���ذي  اجل��دي��د، 
التحدي والقوة بني كال الفريقني 
اأنه  اأث��ب��ت  اأول  ف���ور  ���س��ب��ورت  ل��ك��ن 
ج��دي��ر ب��ال��و���س��ول اإىل امل��رم��ى من 
خالل هجماته الواعدة واخلاطفة 
وال�سريعة التي قادها �سفيان امل�سرار 
وبالل بقايل دون ا�ستثمار حقيقي 
ا�ستطاع  ال��ذي   10 الدقيقة  حتى 
ح��م��دي حممد من  ال��الع��ب  فيها 
ال�سبورت  اأه������داف  اأول  ت�����س��ج��ي��ل 
�سباك  ا�سكنها  قاتلة  ب�ساروخية 
 14 الدقيقة  الفردان حتى  نا�سر 
النتيجة  وي�ساعف  امل�سرار  لياأتي 
ومل  فريقه،  مل�سلحة  ث��اين  لهدف 
النتيجة  ب��ه��ذه  ال�����س��ب��ورت  يكتفي 

خور�سيدي  ح�����س��ني  اأ����س���اف  ح��ت��ى 
الهدف الثالث يف الثواين الأخرية 
ومع  الأول.   ال�����س��وط  ع��م��ر  م���ن 
اللقاء  من  الثاين  ال�سوط  و�سول 
على  ال�سبورت  هجمات  ت�ساعفت 
الدقيقة  ح��ت��ى  ال�����س��ب��اب  م���رم���ى 
هدف  عن  اأ�سفرت  التي  اخلام�سة 
لكن  �سعد،  ه�سام  عليه  وّق���ع  راب���ع 
الأيدي  مكتوف  يقف  مل  ال�سباب 
املتميز  ���س��اه  اأودع لع��ب��ه ج��اب��ر  ب��ل 
ه��ج��م��ة هنا  وب���ني  ل���ه،  اأوًل  ه��دف��اً 
واأخرى هناك اأر�سل �سفيان امل�سرار 
ا�سكنها  خ��اط��ف��ة  ب��ي��ن��ي��ة  مت���ري���رة 
زميله يو�سف را�سد �سباك ال�سباب 
بالهدف  ج��راح��ات��ه��م  م��ن  ليعمق 
اخل��ام�����س ل��ي�����س��ت��م��ر ال�����س��ب��ورت يف 
فر�س �سيطرته على ميدان اللقاء 
حتى الثواين الأخرية التي ح�سمت 
م�ستحق  ب��ف��وز  مل�سلحته  النتيجة 

بخم�سة اأهداف مقابل هدف. 

جوائز قّيمة للجمهور 
وك�������ان�������ت ال�����ب�����ط�����ول�����ة ق�������د دع�����ت 
اجلماهري الوفية ملوؤازرة الالعبني 

م���ن خم��ت��ل��ف ال���ف���رق امل�����س��ارك��ة يف 
اللجنة  ر�سدت  حيث  مناف�ساتها، 
قّيمة  ج����وائ����ز  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ف���ن���ي���ة 
املدرجات  على  احلا�سر  للجمهور 
تقدمي  �سيتم  ح��ي��ث  وع��ائ��الت��ه��م، 
ال��ك��رتون��ي��ة ذك��ي��ة هواتف،  اأج��ه��زة 
اإىل تذاكر  اإ�سافة  واأجهزة لوحية، 
للطريان،  العربية  قيمة من  �سفر 
ف�����وري�����ة حيث  ن���ق���دي���ة  وج�����وائ�����ز 
�سحب  ف��ق��رات  ال��ل��ج��ن��ة  خ�س�ست 
على الهواء مبا�سرة للجمهور تقام 
ما بني املباريات طيلة اأيام املناف�سة 
اىل جانب ح�سور �سيوف مميزين 
م�ساهري  من  البطولة  اأي��ام  طيلة 
والفن  ال����ق����دم  وك������رة  ال���ري���ا����س���ة 

وو�سائل التوا�سل الجتماعي. 

تكرمي
ع����ن الع����ت����زاز  ت����ع����رّب  ل���ف���ت���ة  ويف 
ت�ساف  التي  الريا�سية  باملنجزات 
و�سمن  الإم������������ارة،  خ����زائ����ن  اإىل 
مبادرات بطولة ال�سارقة الريا�سية 
ال�سالت،  ق��دم  لكرة  الرم�سانية 
الريا�سية  ال�سارقة  قناة  احتفلت 

ل��ل��ب��ط��ول��ة بفوز  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ة 
فريق نادي ال�سارقة الريا�سي لكرة 
ببطولة  اخلليج”  “بطل  ال�����س��ل��ة 
ال�سلة  ل��ك��رة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  الأن���دي���ة 
وذلك  ال��ت��وايل،  على  الثاين  للعام 
عربت  املناف�سات  تخلل  احتفال  يف 
اعتزازها  ع��ن  م��ن خ��الل��ه  ال��ق��ن��اة 
ب��ه��ذا الإجن���از ال���ذي اع��ت��ادت عليه 

اجلماهري الريا�سية يف الإمارة. 

مواجهات االأحد
وي�سهد يوم الحد مواجهات حادة 
حيث  الثانية  املجموعة  ف��رق  ب��ني 
ي��ل��ت��ق��ي ك���ّل م���ن الإم����رباط����ور مع 
عند  امل��وج��ه��ات  اأوىل  يف  ال��ب��ح��ري 
ال�ساعة 10 م�ساًء، فيما يلتقي كّل 
من فرق املجموعة الثالثة الوحدان 
واإيه بي اإل جروب يف اللقاء الثاين 
ويتواجه  م�ساًء،   11 ال�ساعة  عند 
ال�سباب  الرابعة  املجموعة  فريقي 
 12:10 ال�ساعة  عند  وخورفكان 
الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  وف����رق  م�����س��اًء، 
وف���ه���ود زعبيل  ال�����س��ارق��ة  ���س��رط��ة 
يذكر  ل��ي��اًل.    1:15 ال�ساعة  عند 
بداأت  الريا�سية  ال�سارقة  قناة  اأن 
حتت   2007 ال����ع����ام  يف  ال���ع���م���ل 
لالإعالم،  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مظلة 
متخ�س�سة  ري���ا����س���ي���ة  ��ة  ك��م��ن�����سّ
التغطيات  جم����ال  يف  وم�����س��ت��ق��ل��ة 
امليدانية واملواكبة الإعالمية لباقة 
متعددة من الفعاليات والبطولت 
الريا�سية، مثل مهرجان ال�سارقة 
ال���ري���ا����س���ي���ة ال�������س���ح���راوي ال����ذي 
عن  ف�ساًل  �سنوياً،  القناة  تنظمه 
املحلية  الأح����داث  لأب���رز  تغطيات 
العربية  الأن�����دي�����ة  ب���ط���ول���ة  م���ث���ل 
ل���ل�������س���ي���دات، و����س���ب���اق���ات ال�������زوارق 
ال�سريعة، وطواف ال�سارقة الدويل 
البلجيكي  وال�����دوري  ل���ل���دراج���ات، 
لكرة القدم، وغريها من املناف�سات 
والعربية  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 

والدولية.

•• اأبوظبي-الفجر

ت�ستاأنف يف العا�سرة من م�ساء اليوم 
بفندق  الريا�سية  باخليمة  ال�سبت 
مباريات  اأبوظبي  يف  الإم���ارات  ق�سر 
لكرة  زاي��د  بن  من�سور  كاأ�س  بطولة 
مبارياتها   ت��ت��وا���س��ل  ال���ت���ي  ال���ق���دم 
برعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وباإ�سراف  ال��رئ��ا���س��ة،  ����س���وؤون  وزي����ر 
�سوؤون  ب������وزارة  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الأربعاء   يوم  تختتم  والتي  الرئا�سة، 
22 مايو احلايل برعاية من �سركة 
ات�سالت و طريان الحتاد م�ساهمة 
يف اإجناح احلدث الريا�سي املجتمعي 
ال�سنوي .. وتبداأ جولة اليوم الرابعة 
م��ن م�����س��وار ال��ب��ط��ول��ة ب��ل��ق��اء يجمع 
ب���ني ف���ري���ق م��ك��ت��ب ال��ب��ع��ث��ات ال���ذي 
ب�����دون ر�سيد  امل����ب����اراة  ت��ل��ك  ي���دخ���ل 
الأوىل  م���ب���ارات���ه  يف  خ�����س��ارت��ه  ب��ع��د 
الوطنية  الإم��������ارات  م���دار����س  اأم�����ام 
فريق  مواجهة  قبل  لهدف  بهدفني 
يف  الليلة  للتنمية  ظبي  اأب��و  �سندوق 
البطولة  م�����س��وار  يف  الأول  ظ��ه��وره 
من  ف��رق   10 م�ساركة  ت�سهد  ال��ت��ي 
املعتمدة  واجل��ه��ات  ال����وزارة  موظفي 
لدى اللجنة الريا�سية لوزارة �سوؤون 

الرئا�سة. 
الإث���ارة  �ستكون  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
ح��ا���س��رة يف امل��ب��اراة ال��ت��ي جتمع بني 
الوطنية  الإم����ارات  م��دار���س  فريقي 
فريق  “ مع  البطولة  لقب  “حامل 
املجموعة  ���س��م��ن  الحت������اد  ط�����ريان 
“حامل  ي��دخ��ل��ه��ا  وال����ت����ي  ال���ث���ان���ي���ة 
،كحال  ن��ق��اط   3 ب��ر���س��ي��د  اللقب” 
الإمارات،  ق�سر  �سركة  فريق  ر�سيد 
الحتاد  ط���ريان  ف��ري��ق  خ�سر  بينما 
الإمارات  ق�سر  اأم��ام  الأوىل  مباراته 
اليوم  م��ب��اراة  يف  التعوي�س  ،وي��اأم��ل 

ليبقي يف �سلب املناف�سة تطلعا لبلوغ 
دور الأرب���ع���ة م���ن ال��ب��ط��ول��ة وال���ذي 
اأول  بلقاء   5-21 الثالثاء  يبداأ يوم 
املجموعة الأوىل ،مع ثاين املجموعة 
اأول  م���ب���اراة  تعقبها  وال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
املجموعة الثانية ،مع ثاين املجموعة 
الفريق  منها  يتاأهل  ،وال��ت��ي  الأوىل 
ال��ف��ائ��ز خل��و���س امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ، 

اخل��ا���س��ر يف مباراة  ال��ف��ري��ق  وي��ل��ع��ب 
والرابع  ال��ث��ال��ث  امل��رك��زي��ن  حت��دي��د 
على  ي�����س��رف  ،ال��ت��ي  للبطولة  م�سكا 
من  معتمدين  حكام  مبارياتها  اإدارة 
احتاد الإمارات لكرة القدم ،ور�سدت 
ب���وزارة  املنظمة  ال��ري��ا���س��ي��ة  اللجنة 
را�سد  �سعادة  برئا�سة  الرئا�سة  �سوؤون 
العامري وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة 

جوائز  احل��ك��وم��ي  التن�سيق  ل��ق��ط��اع 
للفرق  ث��م��ي��ن��ة  وت���ق���دي���ري���ة  م���ال���ي���ة 
الأوىل  ال���ث���الث���ة  ب���امل���راك���ز  ال���ف���ائ���زة 
لعب  لأف�سل  قيمة  ج��وائ��ز  وه��ن��اك 
ال��ب��ط��ول��ة واأح�����س��ن حار�س  وه�����داف 
جائزة  ،ب��ج��ان��ب  البطولة  يف  م��رم��ي 
الإداري املثايل التي مت ر�سدها لأول 

مرة يف تلك البطولة.

�صهد اأربع مواجهات عنوانها »الندّية« املطلقة

�سراع على النقاط ومفاجاآت كروية يف ثاين اأيام »ال�سارقة الريا�سية الرم�سانية لكرة قدم ال�ساالت«

مباراتان يف بطولة من�سور بن زايد بق�سر االإمارات اليوم 

بح�صور خلف بن عنرب

انطالق بطولة الفرجان حتت �سعار » عام الت�سامح«
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

بح�سور �سعادة خلف �سامل اإ�سماعيل بن عنرب نائب الرئي�س 
و�سعادة  الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات  جمعية  ع��ام  ومدير 
دائ��رة اخلدمات  اأحمد حممد احلمادي مدير عام  املهند�س 
مباريات  الأول  اأم�س  م�ساء  انطلقت  اخليمة  براأ�س  العامة 
“بطولة الفرجان الثامنة لكرة القدم ل�سدا�سيات ال�سالت 
ال�سالة  يف  الت�سامح”  “عام  �سعار  حت��ت  املقامة   ”2019

متام  يف  التعليمية  اخليمة  راأ���س  ملنطقة  التابعة  الريا�سية 
ال�ساعة 10.00 م�ساًء بعد �سالة الرتاويح، بني فريق كرم 
اأكادميية نادي الإم��ارات وتنطلق  البلو�سي للنقليات وفريق 

املباراة الثانية بني فريق كلنا خليفة وفريق كوماندو
 2019-05-27 الثنني  ي��وم  البطولة  فعاليات  وتختتم 
وذلك مب�ساركة 16 فريق مق�سمني على 4 جمموعات من 

خمتلف اإمارات الدولة.
ولأول مرة يف بطولت الفرجان �سوف تن�سم دائرة اخلدمات 

البطولة  وه��ي  البطولة،  تنظيم  يف  اخليمة  ب��راأ���س  العامة 
الثامنة على التوايل التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية 
ال�ساد�سة  والبطولة  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  يف  الجتماعية 

ع�سر من بطولت الفرجان لكرة القدم.
الإمارات  احت��اد  يف  م�سجلني  حكام  البطولة  مباريات  يدير 

لكرة القدم
تقدم اجلمعية جوائز يوم ية للجماهري املتواجدة 

وت�سم  اللجنة املنظمة للبطولة 

بن عنرب � رئي�س اللجنة املنظمة اإ�سماعيل  �سامل  1.خلف 
� مدير البطولة النعيمي  ح�سن  2.�سامل 

احلكام جلنة  رئي�س   � البدري  3.بدر 
4.اأحمد حممد تيم � من�سق عام البطولة
اأ�سد � اأخ�سائي العالج الطبيعي 5.�سادي 

الرفاعي  “تعليق املباريات« اأحمد   � احلب�سي  6.�سامل 
وال�سوتيات التقني  الدعم   � العزم  اأبو  7.حممد 

البطولة �سر  اأمني   � ما�سي  8.حم�سن 

•• راأ�س اخليمة-الفجر

ال�ستعرا�سية  امل���واج���ه���ة  د���س��ن��ت 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ق���دام���ى  ب���ني 
راأ����س  ال��ق��دم وجن����وم  ل��ك��رة  الأول 
ال�������س���ي���خ �سقر  ب���ط���ول���ة  اخل���ي���م���ة 
الرم�سانية  القا�سمي  �سعود  ب��ن 
ينظمها  التي  القدم  لكرة  الثامنة 
اأجواء  و�سط  وذل��ك  التعاون  ن��ادي 
مثرية من املتعة الكروية واملهارات 
اجلميل  ال��ف��ن��ي  والأداء  ال��ف��ردي��ة 
من القدامى يف �سورة معربة عن 
لالعبني  امل��م��ت��ازة  الفنية  القيمة 
بالعطاء  املختلفة  ال�ساحات  اأث��روا 

اجلميل.
الراقي  ب��الأداء  وا�ستمتع احل�سور 
ل���ك���ل م����ن ف��ي�����س��ل خ���ل���ي���ل، ن����واف 

جا�سم  ف����اخ����ر،  ح��م��ي��د  م�����ب�����ارك، 
الدوخي، �سعيد خمي�س، علي �سعيد، 
فوؤاد  دروي�س،  جمعة  �سعيد،  ب�سري 
خليل، بدر طبيب، حممد الهيا�س، 
الغراب،  عبدالرحمن  علوان،  بدر 
اخلابوري،  ���س��امل  را����س���د،  خليفة 
خالد الطويل، عادل �سالح، جابر 

احلمادي وعبداهلل احلمادي.
حميد  ب��ن  في�سل  ال�����س��ي��خ  و���س��ه��د 
العربي  الحت��اد  رئي�س  القا�سمي، 
ل������ل������دراج������ات ف����ع����ال����ي����ات ال����ي����وم 
عبداهلل  ج��ان��ب  اإىل  الف��ت��ت��اح��ي، 
حماد ال�سحي، رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي التعاون و�سيف حممد رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي التعاون ال�سابق 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���س��ي،  و���س��ال��ح 
اإدارة التعاون وعبدالعزيز  جمل�س 

منقو�س، مدير عام النادي و�سعيد 
العام  ال�����س��ر  اأم�����ني  رب������اع،  اأح���م���د 
ع�سو  ال��ب��ط��ران،  ويو�سف  للنادي 
للجوجي�ستو  الإم����������ارات  احت������اد 

واأع�ساء جمل�س الإدارة.
الفتتاحي  ال��ي��وم  ف��ق��رات  وب����داأت 
ث���م عر�س  ال�����س��رط��ة  مب��و���س��ي��ق��ى 
وح������دة ال����ك����الب ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة ثم 
املباراة  مب��ت��اب��ع��ة  اجل��م��ي��ع  ان��ت��ق��ل 
جنوم  ق��دام��ى  ب��ني  ال�ستعرا�سية 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي وجن����وم راأ�����س 
اخليمة وبعد ذلك بداية مباريات 
العميد  ف���ري���ق���ي  ب����ني  ال���ب���ط���ول���ة 

والكوماندوز.
حميد  بن  في�سل  ال�سيخ  وحر�س 
وعبداهلل حماد ال�سحي على تكرمي 
اأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سابق وهم 

علي �سالح ال�سحي، اأحمد حمادي 
را�سد واأ�سماء عبدال�سمد الكيتوب 
بها  ق��ام��وا  ال��ت��ي  للجهود  ت��ق��دي��راً 
يو�سف  تكرمي  مت  كما  ال�سابق،  يف 
البطران  لدوره املوؤثر واحليوي يف 
تطور لعبة اجلوجي�ستو وانت�سارها 

الكبري يف اإمارة راأ�س اخليمة.
وط�����ال ال���ت���ك���رمي احل���ك���م ال����دويل 
اإمارة  اأبناء  اأحد  حمد علي يو�سف 
التاألق  مل�سرة  راأ�س اخليمة تقديراً 
يف ال��ت��ح��ك��ي��م ومت���ي���زه ال���الف���ت يف 
ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  نهائي  اإدارة 
�سباب  فريقي  ب��ني  ال��دول��ة  رئي�س 
الأه��ل��ي وال��ظ��ف��رة اأخ�����رياً، ك��م��ا مت 
عبداهلل  ف��ي�����س��ل  احل���ك���م  ت���ك���رمي 
املباراة  اإدارة  يف  مل�ساركته  علي  اآل 

الفتتاحية للبطولة.

بح�صور في�صل بن حميد

»قدامى االأبي�س« ي�ستعيدون »الزمن اجلميل« يف رم�سانية �سقر بن �سعود
تكرمي احتاد اجلوجي�صتو واحلكم حمد علي يو�صف واأع�صاء نادي التعاون
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الفجر الريا�ضي

 •• العني – الفجر
ت�صوير حممد معني

�سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
انطلقت  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
الت�سامح  ع��ام  بطولة  الأول  اأم�����س 
القدم  كرة  ل�سباعيات  الرم�سانية 
فرع  امل�سري  النادي  ينظمها  التي 
العني يف ا�ستاد طحنون بن حممد 
“بالريا�سة  �سعار  حتت  بالقطارة  
البطولة   يف  وي�����س��ارك   ، نت�سامح” 
اجلاليات  ف���رق  م���ن  ف��ري��ق��اً   16
واملوؤ�س�سات  العني  مدينة  وفرجان 

ُق�سمت على 4 جمموعات.
البطولة  اف���ت���ت���اح  ح���ف���ل  ا���س��ت��ه��ل 
الإمارات  لدولة  الوطني  بالن�سيد 

العربية املتحدة  واأعقبته عدداً من 
والجتماعية  الثقافية  الفعاليات  
وا����س���ت���ع���را����س لأن�������س���ط���ة ال���ن���ادي 
املختلفة والأدوار التي يقوم بها يف 

خدمة جمتمع املدينة.

مباريات اليوم االأول
4 م�����واج�����ه�����ات ق�����وي�����ة يف  ج�������رت 
فريق  حقق  حيث  البطولة  افتتاح 
خالدينهو  فوزه الأول على النادي 
امل�سري بهدفني نظيفني يف امللعب 
1 �سمن مناف�سات املجموعة الأوىل 
امل�سري  ال���ن���ادي  ف���ري���ق  وت���ق���دم   ،
ب�سكوى ر�سمية حمتجاً على اإ�سراك 
الالعبني  لبع�س  خالدينهو  فريق 
خمالفاً  ���س��ف��وف��ه  يف  امل���ح���رتف���ني 

لوائح البطولة التي حتظر اإ�سراك 
املقرر  ومن   ، املحرتفني  الالعبني 
املنظمة يف  العليا  اللجنة  تنظر  اأن 

ال�سكوى للبت فيها.
 2 امللعب  على  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
فريق  مناف�سه  املقام  فريق  اكت�سح 
اجلالية اللبنانية اأ برباعية نظيفة 
وحل�ساب  ال��ث��ال��ث��ة  امل����ب����اراة  ويف   ،
الندية  ح�سرت  الرابعة  املجموعة 
مواجهة  يف  والإث�������������ارة  وال�����ق�����وة 
الأردنية  واجل��ال��ي��ة  ب��وك��اج��ون��ي��ورز 
ومت��ك��ن ال��ب��وك��ا م��ن حت��ق��ي��ق فوزه 
الأول على الأردنية القوي بثنائية 

مقابل هدف.
الليلة  م���ن  الأخ������رية  امل����ب����اراة  ويف 
الرم�سانية الريا�سية وعلى امللعب 

مهماً  فوزاً  دراجون  فريق  حقق   2
�سرطة  فريق  على  نظيفة  بثنائية 

العني.

مباريات اليوم 
قوية  م��واج��ه��ات  جت���ري ال��ي��وم 4 
مرحلة  من  الثالثة  اجلولة  �سمن 
الت�سامح  ع��ام  لبطولة  املجموعات 
امل�سري  ال����ن����ادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
ال���ن���ادي  الأوىل   جت���م���ع  ح���ي���ث    ،
امل�سري اأ بفريق دراجون واجلالية 
 ، ب  امل�����س��ري  اأم����ام  “اأ”  اللبنانية 
ب  اللبنانية  اأم���ام  وب��وك��اج��ون��ي��ورز 
مواجهة  يف  الأردن���ي���ة  واجل��ال��ي��ة   ،

الرو�سة ال�سرقية.
املدير الفني للبطولة

م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب حم���م���ود �سعد 
املدير الفني للبطولة عن ر�ساهم 
وامل�ستويات  البطولة  انطالق  من 
اليوم  يف  ال���ف���رق  اأظ��ه��رت��ه��ا  ال���ت���ي 
الأول من البطولة ، موؤكداً ا�ستالم 
ل�����س��ك��وي فريق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ن��ادي امل�����س��ري و اع��رتا���س��ه على 
�سمن  حمرتفني  لعبني  م�ساركة 
مطالباً  خالدينهو  فريق  �سفوف 
اإليه واعتبار  بتحويل نتيجة الفوز 

الأخري خا�سراً لنتيجة املباراة.
:” ���س��ع��ي��دون مبخرجات  واأ����س���اف 
اليوم الأول وامل�ستوى الفني املتميز 
�سيتطور  اأن����ه  ث��ق��ة  وع��ل��ى  ل��ل��ف��رق 
املباريات  وت��وايل  الوقت  م��رور  مع 
وارتفاع الإثارة و�سراع البحث عن 

النقاط«.
العني  نادي  اإدارة  :” ن�سكر  واأردف 
التي  ال���ك���ب���رية  امل�������س���اع���دات  ع���ل���ى 
ا�ستاد  ملعب  بتوفري  لنا  قدمتها 
بالقطارة  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
والإداري  ال��ف��ن��ي  ال��ع��م��ل  وط���اق���م 

الزعيم  للنادي  التابع  والتنظيمي 
وق�����د ك����ان����وا ج��م��ي��ع��ه��م ع����ون����اً لنا 
اأجل  من  قدموه  ما  على  ن�سكرهم 

اإجناح البطولة«.
�سعيدون  اأن��ن��ا  :” كما  �سعد  وت��اب��ع 
املباريات الذين ظهروا  باأداء حكام 

من  مكنتهم  عالية  بدنية  بلياقة 
ويقظة  ب���دق���ة  امل���ب���اري���ات  م��ت��اب��ع��ة 
العدالة  حت��ق��ي��ق��ه��م  يف  اأ���س��ه��م  م���ا 
ي�سلنا  ومل  ال�سحيحة  ب��ال��ق��رارات 
الطقم  اأداء  ع��ل��ى  اع���رتا����س  اأي 

التحكيمية يف البطولة«.

خ�سع مهاجم بر�سلونة ومنتخب الأوروغواي لوي�س 
و�سيغيب  اليمنى  ركبته  يف  جراحية  لعملية  �سواريز 
اأ�سابيع كما   6 4 اىل  ت���رتاوح م��ن  مل��دة  امل��الع��ب  ع��ن 

اأعلن ناديه .
و���س��ي��غ��ي��ب ���س��واري��ز ب��ال��ت��ايل ع���ن ن��ه��ائ��ي كاأ�س 

اأيار-مايو   25 يف  ف��ال��ن�����س��ي��ا  ���س��د  ا���س��ب��ان��ي��ا 
احلايل، وعن بداية بطولة كوبا امريكا التي 
ت�ست�سيفها الربازيل من 14 حزيران-يونيو 

اىل 7 متوز-يوليو املقبلني.
وا���س��در ال��ن��ادي ال��ك��ات��ال��وين بيانا 

لوي�س  الأوىل  ال���درج���ة  ف��ري��ق  “لعب  ان  ف��ي��ه  اأك����د 
ركبته  يف  باملنظار  ج��راح��ي��ة  لعملية  خ�سع  ���س��واري��ز 
اليمنى التي تعاين من �سرر يف الغ�سروف، اأما فرتة 

غيابه املحتملة فترتاوح من 4 اىل 6 اأ�سابيع«.
م��ت��ك��ررة على  اآلم  م���ن  ���س��واري��ز  وع���ان���ى 
م�ستوى الغ�سروف ما جعله يغيب عن 
الأوروغواي  ملنتخب  الودية  املباريات 

يف الأ�سهر الأخرية.
اجلهاز  م��ع  بالتفاق  �سواريز  وات��خ��ذ 
الطبي لنادي بر�سلونة القرار 
باإجراء العملية اجلراحية 
يومني من خروج  بعد 
دوري  م����ن  ف���ري���ق���ه 
اوروب��ا على  اأبطال 
ي��������د ل����ي����ف����رب����ول 
بعد  الإن���ك���ل���ي���زي 
خ�سارة  ت��ل��ق��ي��ه 
باأربعة  قا�سية 
اأهداف نظيفة 
يف اإي��اب ن�سف 
بعد  ال��ن��ه��ائ��ي 
ذهابا  ت��ق��دم  ان 
على  ب����ث����الث����ي����ة 

ملعبه.
�سواريز  و���س��ي��غ��ي��ب 
ع����ل����ى الأرج������������ح عن 
منتخب  م�����ب�����اري�����ات 
دور  يف  ال����ث����الث  ب�������الده 
كوبا  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ج��م��وع��ات 
ام��ريك��ا �سد الأك����وادور يف 17 
حزيران/يونيو، واليابان وت�سيلي 

يف 21 و25 منه على ىالتوايل.

جرمان  �سان  باري�س  مهاجم  اأم�����س  ال��ق��دم  لكرة  الفرن�سي  الحت���اد  عاقب 
الدويل الربازيلي نيمار باليقاف ثالث مباريات بالإ�سافة اإىل اثنتني مع 

وقف التنفيذ ل�ستباكه مع اأحد امل�سجعني يف نهائي كاأ�س فرن�سا �سد رين.
وذكر الحتاد الفرن�سي اأن العقوبة تدخل حيز التنفيذ “اعتبارا من الثنني 
13 اأيار-مايو” وبالتايل ي�ستطيع نيمار خو�س مباراة فريقه �سد اأجنيه 

يف املرحلة ال�ساد�سة والثالثني من بطولة فرن�سا ال�سبت.
و�سيغيب نيمار بالتايل عن املباراتني الخريتني لفريقه يف الدوري املحلي 
ب��ال���س��اف��ة اىل ك��اأ���س الب��ط��ال �سد ري��ن يف �سينزن  �سد دي��ج��ون وري��ن�����س 

ال�سينية يف اآب--اأغ�سط�س املقبل.
نهائي  فريقه  خ�سارة  اثر  رين  م�سجعي  واح��د  نيمار  بني  احلادثة  ووقعت 
الكاأ�س بركالت الرتجيح واأظهرت الأ�سرطة املهاجم الربازيلي وهو يقوم 
اأن  قبل  بت�سويره،  يقوم  وكاأنه  ب��دا  ال��ذي  للم�سجع  النقال  الهاتف  باإبعاد 

يتبادل واإياه ب�سع كلمات، �سبقت قيام املهاجم الربازيلي بتوجيه لكمة 
نحو وجه امل�سجع.

واأقر نيمار باأنه ت�سرف ب�سكل “خطاأ” وكتب يف تعليق على من�سور 
ان�ستاغرام،  موقع  على  الع��ت��داء،  �سريط  يت�سمن  اأ�سدقائه  لأح��د 

نعم. لكن ل ميكن لأي كان اأن يبقى  خطاأ؟  ب�سكل  ت�سرفت  “هل 
غري مباٍل”، يف اإ�سارة اإىل ما اعتربه الالعب اإهانات كان امل�سجع 

يوجهها له ولزمالئه.
اأواخر  نيمار  “ويفا” اوق���ف  للعبة  الوروب����ي  الحت���اد  وك���ان 

ال�سهر املا�سي ثالث مباريات اي�سا ل�ستمه حكام مباراة اإياب 
ثمن النهائي التي فاز فيها مان�س�سرت يونايتد النكليزي يف 

اآذار-مار�س على باري�س �سان جرمان على ملعب بارك   6
دي بران�س 3-1 وتاأهل بفارق الأهداف امل�سجلة خارجا 

بعد اأن خ�سر ذهابا على ملعبه اأولدترافورد �سفر2-، 
رغم عدم م�ساركته يف تلك املباراة ب�سبب الإ�سابة.

ركلة جزاء  احت�ساب  نيمار”27 عاما” بعد  وطرد 
ال�ستعانة  ب��ع��د  الأخ����رية  ال��دق��ائ��ق  ل��ي��ون��اي��ت��د يف 

امل��درج��ات خ�سارة  م��ن  وت��اب��ع  ال��ف��ي��دي��و،  بتقنية 
فريقه يف اللحظات الأخرية.

وكتب نيمار على مواقع التوا�سل الجتماعي 
اأربعة �سبية ل يفهمون  “اإنه العار. ي�سعون 
بالفيديو  الإع��ادة  لروؤية  القدم  كرة  يف  �سيئا 

اجلحيم«. اإىل  “...” ليذهبوا 
لوكالة  ال���ي���وم  الأوروب��������ي  الحت������اد  وك�����س��ف 

فران�س بر�س بان نيمار تقدم با�ستئناف من اجل 
اجتماع جلنة  تاريخ  ان  العقوبة م�سريا اىل  تخفيف 

ال�ستئناف مل يحدد بعد.
ني�سان-  26 يف  بحقه  اتخذت  التي  العقوبة  هذه  ومبوجب 

يف  جرمان  ل�سان  الثالث  املباريات  عن  نيمار  �سيغيب  اإبريل، 
دور املجموعات املو�سم املقبل، اإل اذا ق�سى ال�ستئناف برفعها 

اأو تخفيفها.

برعاية �صعيد بن طحنون 

افتتاح بطولة عام الت�سامح الرم�سانية للنادي امل�سري
فرق املقام وخالدينهو وبوكاجونيورز ودراجون يحققون فوزهم االأول 

�سواريز يخ�سع لعملية جراحية 

باييرن ميونييخ عليى م�سيارف اللقيب ال�سابيع توالييا  
لملانيا  بطال  التتويج  اىل  ميونيخ  ب��اي��رن  يتطلع 
للمو�سم ال�سابع تواليا لكن مهمته لن تكون �سهلة 
يف مواجهة خارج ملعبه �سد ليبزيغ الثالث، يف حني 
يخو�س مناف�سه املبا�سر بورو�سيا الذي يتخلف عنه 
بفارق اأربع نقاط مباراة �سهلة ن�سبيا على ملعبه يف 

املرحلة الثالثة والثالثني قبل الخرية.
لدورمتوند،   70 نقطة مقابل   74 بايرن  وميلك 
ما يعني ان الفريق البافاري يحتاج اىل الفوز على 
نتيجة  عن  النظر  بغ�س  بطال  يتوج  لكي  ليبزيغ 

مطارده.
كوفات�س حذر  نيكو  ال��ك��روات��ي  ب��اي��رن  م��درب  لكن 

ا�سبوع  يف  باليبزيغ  ال�ستهتار  مغبة  م��ن  لعبيه 
ابطال  دوري  يف  ل�سيما  درام��ات��ي��ك��ي��ة  نتائج  �سهد 

اوروبا.
اللقب  اح����راز  ن��اأم��ل يف  “بالطبع  ك��وف��ات�����س  وق���ال 
ال�سبت، لكننا �ساهدنا ما ميكن ان يح�سل يف كرة 
وتوتنهام  ل��ي��ف��رب��ول  جن���اح  اىل  ا���س��ارة  يف  القدم” 
بر�سلونة  ام����ام  ت��خ��ل��ف��ه��م��ا  ق��ل��ب  يف  الن��ك��ل��ي��زي��ني 
ال���س��ب��اين واي��اك�����س ام�����س��رتدام ال��ه��ول��ن��دي ب�سكل 

دراماتيكي ليبلغا نهائي دوري ابطال اوروبا.
وعلى الرغم من حذره، اأعرب كوفات�س عن فخره 
بالطريقة التي جنح فيها فريقه يف حتويل تخلفه 

لي�سبح يف و�سعية  دورمت��ون��د  نقاط عن   9 بفارق 
اكر مالئمة له حل�سم المور يف �ساحله.

وقال يف هذا ال�سدد “لقد تعني على الفريق اخراج 
القطار من الوحل، وقد جنح يف مهمته، الآن تبقى 

لنا مباراتان لكي ن�سل اىل الهدف املن�سود«.
وي�ستمر غياب حار�س مرمى بايرن ميونيخ مانويل 
ن��وي��ر ال���ذي مل يتعاف مت��ام��ا م��ن ا���س��اب��ة يف ربلة 
وغاب  املا�سي،  ال�سهر  منت�سف  لها  تعر�س  ال�ساق 

عن مباريات فريقه الخرية.
وقال كوفات�س “لن ياأتي مانويل معنا اىل ليبزيغ. 
ناأمل يف اأن يبداأ التمارين معنا ال�سبوع املقبل واأن 

الخريتني”  امل��ب��ارات��ني  يف  الت�سكيلة  �سمن  يكون 
اينرتاخت  ���س��د  الخ�����رية  امل����ب����اراة  اىل  ا����س���ارة  يف 
نهائي  ثم  ال��دوري،  يف  املقبل  ال�سبوع  فرانكفورت 

الكاأ�س �سد ليبزيغ يف ال�سبوع الذي يليه.
�سد  امل��ب��اراة  على  ي��رك��ز  فريقه  اأن  كوفات�س  واأك���د 
اللقب  على  ال�����س��راع  يف  حا�سمة  لكونها  لي��ب��زي��غ 
وك�سف  للكاأ�س،  النهائية  للمباراة  كربوفة  ولي�س 
“يجب علينا ان نفرق بني املباراتني، انهما مباراتان 
مع مناف�س واحد لكن الجواء تختلف بني مباراة 

يف الدوري واخرى يف الكاأ�س«.
وبعد ان �سمن ليبزيغ امل�ساركة يف دوري الأبطال 

املو�سم املقبل، اأكد مدربه رالف رانغنيك اأنه ل يعري 
اأي انتباه لل�سباق نحو اللقب بني بايرن ودورمتوند، 
معتربا ان املباراة قد يكون لها تاأثري على معنويات 
“ندرك جيدا ان حتقيق  لعبيه يف النهائي. وقال 
ذهني  تاأثري  لها  يكون  قد  ال�سبت  ايجابية  نتيجة 
ياأمل  امل��ق��اب��ل،  يف  للكاأ�س.  النهائية”  امل��ب��اراة  قبل 
دورمت���ون���د ب���اأن ي�����س��دي��ه لي��ب��زي��غ خ��دم��ة، ويلحق 
الول  يحافظ  لكي  اخل�����س��ارة  ال��ب��اف��اري  بالفريق 
املرحلة الخ��رية. ودف��ع دورمتوند  على امله حتى 
الذي كان متقدما بفارق مريح و�سل اىل 9 نقاط 
على غرميه، ثم مروره بفرتة انعدام الوزن واهدار 

البافاري  العمالق  واأح�سن  النقاط،  م��ن  العديد 
ا�ستغالل هذا الواقع ليق�سم الفارق تدريجيا قبل 
اهداف  خم�سة  قوامها  قا�سية  هزمية  به  يلحق  ان 
نظيفة يف املرحلة 28 مطلع ني�سان-ابريل املا�سي، 
موجها اإليه �سربة معنوية كبرية. وفقد دورمتوند 
درب��ي مدينة  ار�سه يف  على  ب�سقوطه  فعليا  الم��ل 
الرور ال�سناعية امام جاره �سالكه 2-4 يف املرحلة 
قبل املا�سية، ثم اهدر فوزا كان يف متناوله عندما 
تقدم على م�سيفه فريدر برمين بهدفني نظيفني 
التعادل  ان يدرك الخري  ال�سابقة قبل  يف اجلولة 

)2-2( م�ستغال اخطاء دفاعية هائلة.

اإيقاف نيمار ثالث مباريات عقوبة اللكمة تغيريات ثورية 
تبدل نظام دوري 

اأبطال اأوروبا
لكرة  الأوروب�������ي  الحت�����اد  اأن  ي��ب��دو 
لكبار  “خ�سع”  “يويفا”  ال���ق���دم 
الأن���دي���ة الأوروب���ي���ة، وح���دد م�سودة 
ل�سكل  ج����ذري����ة  ت���غ���ي���ريات  ت���ظ���ه���ر 
اأوروب������ا، مما  اأب���ط���ال  ب��ط��ول��ة دوري 
البطولة  يف  املناف�سة  �سكل  يغري  قد 

الأوروبية الأقوى اإىل الأبد.
“جذرية” يف نظام  وبرزت تغيريات 
ابتداء  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  بطولة 
�سالح  يف  ت�سب   ،2024 ع���ام  م��ن 
يف  اأوروب���������ا،  يف  “النخبة”  اأن����دي����ة 
“الأ�سو�سيتد  عليها  اطلعت  م�سودة 

بر�س«.
دور  لتغيري  خطة  الوثائق  واأظهرت 
 8 جمموعة  كل  لت�سم  املجموعات، 
ف���رق، ب���دل ع��ن 4، مم��ا ي��زي��د عدد 
املباريات اإىل 14 لكل فريق، وهو ما 
يرفع ن�سبة الأرباح من حقوق البث.

فريقا   24 اأن  الوثائق  و�سحت  كما 
للبطولة،  متاأهلني   32 اأ���س��ل  م��ن 
كل  فيها  مب��ق��اع��ده��م  �سيحتفظون 
مو�سم، من دون احلاجة للتاأهل عن 
ط��ري��ق ال����دوري امل��ح��ل��ي، مم��ا يخدم 

اأندية “النخبة” يف اأوروبا.
وجاءت التغيريات بعد ظهور تقارير 
اأندية  اأن  توؤكد  مار�س،  يف  اإعالمية 
اأوروبية كربى منها بر�سلونة وريال 
عقد  تعتزم  ميونخ،  وب��اي��رن  مدريد 
الأوروبي  الحتاد  �سري” مع  “لقاء 
لكرة القدم “اليويفا” هذا الأ�سبوع 
ملناق�سة تغيريات حمتملة يف م�سابقة 

دوري اأبطال اأوروبا.
تلك  اأن  اإىل  عاملية  م�سادر  واأ���س��ارت 
اليويفا   بعدها مع  اجتمعت  الأندية 
ر�سمية  حم�����ادث�����ات  اأول  لإج���������راء 
على  ج��ذري��ة  تغيريات  اإج���راء  ب�ساأن 

“الت�سامبيزليغ«.
ال�24 هي الأندية  و�ستكون الندية 
الأع�ساء يف احتاد الأندية الأوروبية، 
الذي ي�سم اأغنى الأندية يف اأوروبا، 
وي��ط��ال��ب م������رارا ب���رف���ع الإي�������رادات 
دوري  ع��ن  الن��ف�����س��ال  اأو  ل��الأن��دي��ة 

الأبطال اإىل الأبد.



اأكلت اأخطبوطا حيا فنالت عقابا فوريا 
عا�ست �سابة �سينية موقفا ل حت�سد عليه وهي تقوم ببث مبا�سر 
على اإحدى من�سات التوا�سل الجتماعي، اإذ فوجئت بهجوم غري 

متوقع من الأخطبوط فيما كانت ت�ستعد لأكله.
وح�سبما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن ال�سابة، وهي 
�سانعة حمتوى وموؤثرة "اإنفلون�سر" )influencer(، كانت تقدم 
اإن قربت  ما  لكن  اأخطبوطا حيا.  تاأكل  باأن  بعدما وعدت  حتديا، 
الفتاة الأخطبوط من وجهها حتى انق�س عليها بعدد من الأذرع 
فيديو  يف  اإزال��ت��ه،  حماولة  وت�سرخ  تئن  �سرعت  وعندئذ  املا�سة، 
الأخطبوط  ال�سني. وظل  "ويبو" ال�سهري يف  مبا�سر على موقع 
مب�سقة،  اإل  تزيله  اأن  ت�ستطع  ومل  ل��ث��وان،  الفتاة  بوجه  ملت�سقا 
وبعدما اأحدث اأثرا داميا على خدها. لكن ال�سابة مل ت�ست�سلم، فما 
اإن نزعت اأذرع الأخطبوط حتى تعهدت جمددا باأن تاأكل احليوان 
اإىل  الأخطبوط  ويلجاأ  اآخ��ر.  فيديو  مقطع  يف  لكن  حيا،  الرخو 
ا�ستخدام اأذرعه وما ت�سمه من نقاط م�س متعددة، حني ي�ست�سعر 

خطرا اأو عندما يرغب يف مهاجمة فري�سة.

حوت يعيد هاتفا ل�سياح 
حظي حوت اأبي�س باإعجاب وا�سع على املن�سات الجتماعية بعدما 

قدم م�ساعدة غري متوقعة لقارب �سياحي، على �ساحل نرويجي.
وا�ستطاع حوت اأبي�س اأن يلتقط هاتفا وقع يف املاء، ثم اأعاده اإىل 

عدد من ال�سياح الذين كانوا يلتقطون ال�سور من القارب.
به مبا�سرة  ع��اد  الهاتف، ثم  وتناول  امل��اء،  نف�سه يف  وغمر احل��وت 

وب�سكل مق�سود، �سوب يد ال�سائحة التي كانت تنتظر اجلهاز.
اإن��ه من  املعلقني  الت�سكيك وق��ال بع�س  لكن املقطع مل ي�سلم من 
اإعادة  ت���درب على عملية  ال��ب��ح��ري ق��د  ي��ك��ون احل��ي��وان  اأن  ال����وارد 
اجل��ه��از. يف امل��ق��اب��ل، داف���ع اآخ����رون ع��ن احل����وت، وق��ال��وا اإن���ه اأعاد 
الهاتف بطريقة مذهلة اإىل �ساحبته، بغ�س النظر عن اأمور مثل 
التدريب. ومل ُيْعَرف ما اإذا كان الهاتف قد عاد اإىل العمل ب�سكل 

طبيعي اأم اإن وقوعه يف املاء قد اأدى اإىل �سرر كبري.

خامت يف بطن �سمكة 
وجد رجل بريطاين فر�سة �سانحة للتقدم للزواج من حبيبته، بعد 
اأن عر على خامت يف بطن �سمكة خالل رحلة �سيد، يف م�سادفة ل 

حتدث اإىل يف الق�س�س اخليالية والأفالم ال�سينمائية. 
ويقول كري�ستوفر اإيجينجتون "50 عاماً" اإنه كان ينوي التقدم 
ومل  الوقت،  بع�س  عاماً" منذ   48" بيدجود  �ساندرا  من  للزواج 
�سانت  اإىل  رح��ل��ة  يف  ك��ان��ا  عندما  ���س��وى  املنا�سبة،  الفر�سة  يجد 

ليوناردز مبدينة لينكول�ساير يف وقت �سابق من هذا العام.
ا�سطياد كمية  اأن��ه متكن من  واأخ��رب كري�ستوفر �سحيفة حملية 
وكانت  للع�ساء،  فقط  منها  باثنتني  واحتفظ  ال�سمك،  من  كبرية 
غري  مفاجاأة  كانت  حيث  الوجبة،  حت�سري  عن  م�سوؤولة  �ساندرا 
اأن فتحت �ساندرا بطن ال�سمكة، عرت  متوقعة بانتظارها. وبعد 
على خامت بداخلها، فراحت ت�سرخ فرحاً، وهي غري م�سدقة لهذه 

املفاجاأة، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
ا�ستغالل  اإىل  كري�ستوفر  ���س��ارع  الفر�سة،  ه��ذه  ي�سيع  ل  وحتى 
الذي  اخل���امت  م�ستخدماً  ���س��ان��درا،  على  ال����زواج  لعر�س  امل��وق��ف، 
عرا عليه يف ال�سمكة. واأكد كري�ستوفر اأنه مل ي�سع اخلامت داخل 
ال�سمكة، وافرت�س اأن تكون قد ابتلعته يف وقت �سابق قبل اأن يتمكن 

من ا�سطيادها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خدمة ن�سية لل�سحة النف�سية برعاية وليام وهاري 
اأطلق الأمريان الربيطانيان وليام وهاري وزوجتاهما كيت وميجان خدمة ن�سية جديدة عرب الهاتف اأم�س مل�ساعدة 

من ميرون باأزمات نف�سية.
وقوبل حديث الأمريين ب�سراحة عن معانتهما من م�ساكل ال�سحة النف�سية يف اأعقاب وفاة والدتهما الأمرية ديانا 
التي يت�سديان  الرئي�سة  الق�سايا  اإحدى  امل�ساألة  ال�سقيقان من  باإ�سادات كثرية وجعل   1997 يف حادث �سيارة عام 
"ا�سرخ" اإىل تقدمي الدعم على مدار  "�ساوت" اأي  لها. وتهدف اخلدمة الن�سية اجلديدة التي اأطلق عليها ا�سم 
ال�ساعة ملن ميرون باأزمات نف�سية كالأفكار النتحارية والعتداءات وامل�ساكل العاطفية والتنمر عن طريق تو�سيلهم 

مبتطوعني مدربني وم�ساعدتهم على اإيجاد دعم على املدى الطويل.
اآلف  اإىل  باإمكانها الو�سول  "ن�سعر بحما�س هائل لإط��الق هذه اخلدمة لأن  وقال الأم��ريان وزوجتاهما يف بيان 
متحم�سون  ونحن  كثب  عن  تعمل  وه��ي  اخلدمة  روؤي��ة  جميعا  "ا�ستطعنا  البيان  واأ���س��اف  يوميا".  امل�ست�سعفني 

مل�ستقبلها. ناأمل اأن ين�سم اإلينا املزيد منكم ليكونوا جزءا من �سيء مميز للغاية".
وقال القائمون على اخلدمة الن�سية اإنها ت�ستهدف ال�سبان على نحو خا�س واإن ا�ستخدام الر�سائل الن�سية يعني 

اأنها �ستتمتع باخل�سو�سية والهدوء مما ي�سمح للنا�س با�ستخدامها يف املدار�س اأو احلافالت اأو يف املنزل.
وظهر الأمري وليام يف فيديو مبنا�سبة اإطالق اخلدمة ودعا النا�س اإىل امل�ساركة فيها لأنها ت�سعى للتو�سع من األف 

اإىل اأربعة اآلف متطوع.
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منتج لتبيي�س االأ�سنان ي�سوه فتاة
ت�سببت  اأن  بعد  متوقعة،  غ��ري  م��ف��اج��اأة  على  بريطانية  �سيدة  ا�ستيقظت 
جمموعة لتبيي�س الأ�سنان ا�سرتتها بثمن منخف�س برد فعل حت�س�سي يف 

�سفتيها.
واعتقدت ال�سيدة كلري كالرك "42 عاماً" اأنها متكنت من احل�سول على 
يتجاوز  ب�سعر ل  الأ�سنان  تبيي�س  ا�سرتت جمموعة  �سفقة جيدة، عندما 
60 جنيهاً ا�سرتلينياً "74 دولر"، لكن فمها كان �سديد التورم يف ال�سباح، 

وبدت وكاأنها �سحية لعملية جتميل فا�سلة.
اإحدى اجلامعات قد ر�سدت املنتج على موقع  وكانت كالرك وهي مديرة 
جلل�ستي  اخل�سوع  لها  �سبق  اأن  وب��ع��د  ب���وك،  في�س  الجتماعي  التوا�سل 
الكثري  اأنها �ستوفر  ا�سرتليني، اعتقدت  200 جنيه  اأ�سنان مقابل  تبيي�س 

با�ستخدام املجموعة املعرو�سة على املوقع.
وما زاد من رغبتها باحل�سول على املنتج، اأنها �ستتمكن من اإجراء العملية 
يف املنزل، ولن ت�سطر اإىل مراجعة الأطباء وعيادات التجميل، والبحث عن 

مربية لالعتناء باأطفالها ال�سغار.
اأنها وقعت يف خطاأ كبري، عندما  اأدرك��ت كلري  لكن يف �سباح اليوم التايل، 
تكن  ومل  البثور،  وتغطيهما  كبري،  ب�سكل  متورمتان  و�سفتاها  ا�ستيقظت 

قادرة على الكالم اأو تناول الطعام ب�سهولة.

االأمريكيون ينفقون ب�سخاء على األعاب الفيديو 
ك�سف تقرير اأن اأعمار الأمريكيني الذين يقبلون على األعاب الفيديو يكون 
وينفقون  املحمولة  هواتفهم  على  اللعب  ويف�سلون  املتو�سط  يف  عاما   33
كثريا على املحتوى بن�سبة تزيد 20 باملئة عن العام ال�سابق و85 باملئة عن 

عام 2015.
الوقت  يف  الرتفيه"  برامج  "جمعية  جتريه  ال��ذي  ال�سنوي  البحث  ياأتي 
الذي تفكر فيه مزيد من الأ�سر الأمريكية يف كيفية فر�س �سوابط على 
اأطفالها الذين يحبون األعاب الفيديو وتخ�سي�س ميزانياتها الرتفيهية يف 

ع�سر البث على الإنرتنت.
واأنفق الأمريكيون 43.4 مليار دولر يف عام 2018 معظمها على املحتوى 

ولي�س الأجهزة اأو لوازمها.
وقال �ستانلي بيري لوي�س القائم باأعمال رئي�س اجلمعية واملدير التنفيذي 
لها "تلم�س الألعاب وترا مهما يف الثقافة الأمريكية... وهذا ما يجعلها يف 

طليعة و�سائل الرتفيه اليوم".
اأك��ر من  اأو  املتحدة  ال��ولي��ات  البالغني يف  باملئة من    65 وم��ا يقرب من 
�سعبية هي  الألعاب  واأكر  الفيديو.  األعاب  164 مليون �سخ�س ميار�سون 
الب�سيطة يف قواعدها حيث يلعب 60 باملئة من ع�ساق األعاب الفيديو على 
اأجهزة  على  اأي�سا  يلعبون  ن�سفهم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  الذكية  هواتفهم 

الكمبيوتر ال�سخ�سية واأجهزة الألعاب املتخ�س�سة.

خدمة اإلكرتونية 
حل�سور الفعاليات

ح�سور  يف  رغ��ب��ت  واأن  ���س��ب��ق  ه���ل 
فعل  م��ن  تتمكن  ومل  م���ا،  فعالية 
ما  اإذاً  ان�����س��غ��ال��ك؟  ب�����س��ب��ب  ذل����ك 
"وي�ستاند"  زي��ارة موقع  اإل  عليك 
الإل�������ك�������رتوين ال�������ذي ي����وف����ر لك 
خدمة مُتكنك من ا�ستئجار وكالء 
حل�سور الفعالية نيابة عنك يف اأي 

وقت ترغب به. 
يطرحها  التي  الفعاليات  وت�سمل 
املوقع، ح�سور املوؤمترات، وحفالت 
الزفاف واجلنازات، اإل اأن اخلدمة 
املوقع  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
تتمثل يف متكني الأ�سخا�س الذين 
يرغبون يف الحتجاج من ا�ستئجار 

من ينوب عنهم يف هذه املهمة. 
ف����اإن خدمات  ال��ت��ق��اري��ر  وب��ح�����س��ب 
ح��ال��ي��اً يف فرن�سا  م��ت��وف��رة  امل��وق��ع 
اأ�سهر احتجاجات  التي ت�سهد منذ 

اأ�سحاب ال�سرتات ال�سفراء. 
توفر  باأنها  املوقع  وتتميز خدمات 
الفر�سة لالأ�سخا�س الذين ينوون 
فيها  بامل�ساركة  فعالية  اأي  ح�سور 
تغيري  ب�����س��اأن  للقلق  احل��اج��ة  دون 
ال�سفر  اأو  ال����زم����ن����ي،  ج���دول���ه���م 

مل�سافات طويلة.
وعلى الرغم من اأن املوقع مل يحظ 
بانت�سار وا�سع حتى الآن، ولكن من 
برواج  خدماته  حتظى  اأن  املتوقع 
كبري يف جميع اأنحاء العامل خالل 
نقل موقع  ما  وفق  فرتة ق�سرية، 

�سنرتال" الإلكرتوين.  "اأوديتي 

الهواتف القابلة للطي.. 
غوغل تلحق اأخريا بالركب

ك�سف م�����س��وؤول م��ن غ��وغ��ل، ع��ن اهتمام 
القابلة  ال��ه��وات��ف  بتكنولوجيا  ال�سركة 
جمموعة  اختبار  بالفعل  وب��داأت  للطي، 
كريو�س،  ماريو  واأو���س��ح  ال�سا�سات.  من 
امل�����س��وؤول ع��ن ع��م��ل��ي��ات ت��ط��وي��ر هواتف 
غوغل بك�سل، يف ت�سريحات ملوقع "�سي. 
التقنية،  اختربنا  "بالقطع  نت" قائال: 
نقوم بذلك منذ فرتة"، واأ�ساف "لكن ل 
اأعتقد اأننا اقرتبنا من ا�ستخدامها بعد". 
الختبارات  اأن  اأي�����س��ا  اأو����س���ح  ك��ريو���س 
القابلة  ال�سا�سات  تقنيات  على  املتعددة 
وا�سعة  اختبار  تاأتي �سمن عملية  للطي 
�سام�سونغ  اأن  اإىل  ي�سار  اأخرى.  لتقنيات 
تقنية  ب��ال��ف��ع��ل  ط���ب���ق  م����ن  اأول  ك���ان���ت 
الهواتف القابلة للطي، بعد الإعالن عن 
�سهرين  قبل  فولد"  "غالك�سي  ه��ات��ف 

تقريبا.

بائع فو�سار يبني طائرته اخلا�سة 
اخلا�سة  طائرته  بناء  من  باك�ستاين  فو�سار  بائع  متكن 
اأكيا�س  وب��ا���س��ت��خ��دام  دولر،   600 ع��ن  ت��زي��د  ل  بتكلفة 
وف���ر ما  اأن  وب��ع��د  ق��دمي��ة.  ع��رب��ة  م��ن  قما�سية وق��ط��ع��اً 
ي�ستطيع من عمله كبائع فو�سار وحار�س اأمن، بداأ حممد 
يف  الطفولة  حلم  حتقيق  على  عاماً" بالعمل   32" فايز 
من  الأ�سا�سية  املعلومات  على  ح�سل  حيث  ط��ائ��رة،  بناء 
برامج التلفزيون واملخططات على الإنرتنت. ومت ت�سنيع 
الطائرة من مواد ل ميكن لأحد اأن يتخيل اأن تدخل يف 
���س��ن��اع��ة ط���ائ���رة، م��ث��ل حم���رك اآل���ة ح��ف��ر، واأج��ن��ح��ة من 
اخلي�س، وعجالت ماأخوذة من عربة جُتر باليد، بح�سب 
فايز  عمل  وج���ذب  الربيطانية.  ميل"  "ديلي  �سحيفة 
ممثلون  زاره  حيث  البالد،  يف  اجلو  �سالح  انتباه  املذهل 
عنه عدة مرات واأ�سدر امل�سوؤولون �سهادة لالإ�سادة بعمله، 
وتوافد ال��زوار على روؤي��ة ابتكار ال�سيد فايز الفريد من 
نوعه، والذي يقبع الآن يف الفناء اخلايل مبنزله املوؤلف 
ت���اب���ور مب��ق��اط��ع��ة البنجاب  ث����الث غ����رف يف ق��ري��ة  م���ن 
ال��و���س��ط��ى. وك����ان ال�����س��ي��د ف��اي��ز ي��ح��ل��م ب��الن�����س��م��ام اإىل 
القوات اجلوية يف طفولته، لكن والده تويف وهو طالب 
ال��درا���س��ة يف ال�سف  ت��رك  اإىل  امل��در���س��ة، مم��ا ا�سطره  يف 
الثامن، والقيام باأعمال خمتلفة لإطعام والدته واإخوته 
ال�سغار اخلم�سة. واختار فايز يوم 23 مار�س "اآذار" العيد 
الوطني لباك�ستان لإزاحة ال�ستار عن طائرته وجتربتها 
اأمام ح�سد من النا�س، لكن قبل اأن يبداأ بت�سغيل املحرك 
و�سلت ال�سرطة واألقت القب�س عليه، قبل اأن تفرج عنه 

بكفالة بلغت 3000 روبية "20 دولر".

يلقى نهاية ماأ�ساوية داخل غابة 
حيث  م��وؤخ��را،  م��اأ���س��اوي��ا  م�سريا  بريطاين  ج��ن��دي  لقي 
لقي م�سرعه على يد فيل �سخم، بينما كان يقود عملية 
تهدف اإىل حماية احليوانات من ال�سيد يف اإحدى غابات 
فاإن  "تلغراف" الربيطانية،  وبح�سب �سحيفة  م��الوي. 
لقي  ال��ربي��ط��اين،  اجلي�س  يف  عن�سر  وه��و  تالبو،  ماثيو 
غري  ال�سيد  ملكافحة  عملية  يف  م�ساركته  خ��الل  حتفه 

القانوين، يف اخلام�س من مايو اجلاري.
ع�سكري  اأي  اإ�سابة  ع��ن  الع�سكرية  العملية  ت�سفر  ومل 
بريطاين اآخر، ومل ي�سب اأي من ال�سكان املحليني باأذى.

وق��ال��ت وزي���رة ال��دف��اع ال��ربي��ط��اين بيني م���وردون���ت، اإن 
اأداء  اأث��ن��اء  اجلندي  مبقتل  �سماعها  عند  انتابها  احل��زن 
تولت  التي  الوزيرة  واأ�سافت  الأفريقي.  البلد  يف  عمله 
مهامها موؤخرا، اأن احلادث املاأ�ساوي ي�سلط ال�سوء على 
املخاطر التي يواجهها اجلي�س حني يقوم بعمله حلماية 
الذين  املجرمني  من  بالنقرا�س،  املهددة  الأن���واع  اأك��ر 

ي�ستهدفون احلياة الربية.

الربازيل ترمم 200 قطعة اأثرية م�سرية 
قال املتحف الوطني يف الربازيل اإنه رمم 200 قطعة من 
جمموعته امل�سرية بعد حريق مدمر يف �سبتمرب 2018. 
كانت املجموعة حتتوي على 700 قطعة وكانت الأكرب يف 

اأمريكا الالتينية قبل احلريق.
ت�سمل القطع الأثرية املرممة متاثيل ومزهريات ومتائم 
ال��ن��ور منذ دفن  ت��ر  ت��اب��وت مومياء ومل  مت دفنها داخ��ل 

املومياء عام 750 قبل امليالد.
جون فورت�صون وجو�صوا فورت�صون اآبي رايدر فورت�صون وكري�صتي لني �صميث يح�صرون العر�ص االأول لفيلم  

رحلة كلب يف هوليوود، كاليفورنيا.  ا ف ب

تتحول اإىل م�سففة �سعر �سهرية 
ب�سبب حالة �سحية نادرة

هيو�سنت  مدينة  من  �سابة  عمدت 
�سعرها  ح���ل���ق  اإىل  الأم����ري����ك����ي����ة 
معاناتها  م��ن  لتتخل�س  بالكامل 
م���ن ا����س���ط���راب���ات ن��ف�����س��ي��ة وّل����دت 
انتزاع  يف  ����س���دي���دة  رغ���ب���ة  ل��دي��ه��ا 

�سعرها. 
عاماً"   25" اأزراد  دوري���ن  ت��ع��اين 
من مر�س الرتايكلومومانيا، وهو 
حالة نادرة تولد رغبة �سديدة لدى 

املري�س يف �سد �سعره وانتزاعه. 
ال��راب��ع��ة، بداأت  وع��ن��دم��ا ك��ان��ت يف 
دورين بانتزاع حواجبها ورمو�سها، 
ل��دي��ه��ا عندما  وت���ط���ورت احل���ال���ة 
ب��ل��غ��ت ال��ث��ام��ن��ة م��ن ع��م��ره��ا حيث 

بداأت بانتزاع خ�سال من �سعرها. 
وبعد 10 �سنوات من العالج الذي 
ال�سابة حلق  ق��ررت  نفعاً،  يجد  مل 
�سعر راأ�سها، وارتدت �سعراً م�ستعاراً 
ورمو�ساً �سناعية وبداأت بالعمل يف 
�سالون للحالقة خمت�س مبعاجلة 

ت�ساقط ال�سعر. 
وقالت دورين معلقة على جتربتها: 
�سعري  ب��ح��ل��ق  ق��م��ت  اأن  ب��ع��د   "
بالكامل، بداأت رغبتي بنزع ال�سعر 
بالرتاجع �سيئاً ف�سيئاً. اأعمل الآن 
يف �سالون حالقة مل�ساعدة الزبائن 
على عالج ت�ساقط ال�سعر لديهم"

يذكر باأن دورين بداأت يف نوفمرب 
"اإيالن  �سالون  العمل يف   2017
يخت�س  ال�������ذي  �ستوديو"  ه����ري 
والن�ساء  ال����رج����ال  م�������س���اع���دة  يف 
�سعرهم،  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  والأط���ف���ال 
ت�ساقط  م�سكلة  م���ن  وال��ت��خ��ل�����س 
ال�����س��ع��ر، ب��ح�����س��ب م���ا ن��ق��ل موقع 

"ميرتو" الإلكرتوين. 

تكيف فريد يجعل االأ�سماك متيز االألوان
ال�سحيقة رمبا  الأعماق  اأ�سماك  اإن بع�س  قال علماء 
مت��ت��ل��ك روؤي�����ة ث��اق��ب��ة جت��ع��ل��ه��ا مت��ي��ز الأل������وان و�سط 
تكيف  بف�سل  ال�سعبة  بيئتها  يف  ال��دام�����س  ال��ظ��الم 
جيني فريد من نوعه يف حني يفتقر الب�سر وغريهم 
من الفقاريات اإىل القدرة على متييز الأل��وان و�سط 

الأ�سواء اخلافتة.
لعدد  )اجلينوم(  اجلينية  اخلرائط  الباحثون  وحلل 
اأن ثالثا من  اإىل  اأن��واع الأ�سماك وخل�سوا  101 من 
على  تعي�س  التي  ال�سحيقة  الأعماق  اأ�سماك  �ساللت 
عمق نحو 1500 مرت حتت �سطح البحر تتمتع بنظام 
الظالم  الأل��وان يف  ب�سري خا�س ميكنها من متييز 

احلالك.
والتمتع بالب�سر الثاقب قد يعود بالنفع الكثري على 
هذه الأ�سماك يف بحثها عن الطعام والتزاوج وحتى ل 

ت�سبح طعاما لكائنات اأخرى يف الأعماق املظلمة.
وقالت زوزانا مو�سيلوفا اأ�ستاذة علم الأحياء التطوري 
يف جامعة ت�سارلز يف براج واأحد الباحثني يف الدرا�سة 
اأكر  "عيونها  "�ساين�س" العلمية  دوري��ة  املن�سورة يف 

الأعماق  يف  ب�سرها  اأن  نعتقد  ل��ذا  بكثري  ح�سا�سية 
جيد جدا". وت�ستخدم الفقاريات نوعني من اخلاليا 
وهما  ل��ل��روؤي��ة  ال��ع��ني  �سبكية  يف  ال�����س��وء  م�ستقبالت 
اخل��الي��ا ال��ع�����س��وي��ة واخل���الي���ا امل��خ��روط��ي��ة. وتعمل 
ال�ساطع ومتيز  اأجواء ال�سوء  اخلاليا املخروطية يف 
الأ�سواء  يف  الع�سوية  اخل��الي��ا  تعمل  فيما  الأل����وان 

اخلافتة ول ميكنها روؤية الألوان.
ال�ساللت  ه���ذه  ن��وع��ا م��ن   13 اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
ال��ق��اع ال�سحيق لديها وف���رة يف  اأ���س��م��اك  ال��ث��الث م��ن 
جينات معينة جتعل الأ�سماك على ما يبدو ت�ستخدم 

اخلاليا الع�سوية يف متييز الألوان.
ب�سدة  املرجح  "من  اأم�س اخلمي�س  وقالت مو�سيلوفا 
اأن باإمكانها روؤية الألوان با�ستخدام اخلاليا الع�سوية 

فح�سب وهو اأمر نادر بني الفقاريات".
وت��ك��ون ه���ذه الأ���س��م��اك ���س��غ��رية يف احل��ج��م اإذ ي�سل 
طولها اإىل 30 �سنتيمرتا فقط وتتغذى على العوالق 
والروبيان "اجلمربي" وتعي�س على عمق يرتاوح بني 

400 و1200 مرت.

جينيفر اأني�ستون تغلق 
قلبها منذ طالقها

اأحًدا  تواعد  مل  اأنها  عاملية  ملجلة  اأني�ستون   النجمة  جينيفر  �سّرحت 
اأحالمها  منذ طالقها من جا�ستني ثريو، كا�سفة عن موا�سفات فتى 
اأن يكون مرًحا، لديه الثقة، والعطف، والكرم، ويحيط به  املقبل وهو 

الأ�سخا�س الطيبون.
ذلك،  نفت  امل��واع��دة،  تطبيقات  ت�ستخدم  كانت  اإذا  عما  �سوؤالها  وع��ن 
قائلة : "من املحال اأن اأفعل هذا الأمر"، معتربة اأن املواعدة لي�ست من 
اأولوياتها، م�سيفة: "اأوؤمن اأن احلب يظهر من تلقاء نف�سه ل بالبحث 

وال�سعي وراءه".
 First" اأني�ستون ت�ستعد حاليا خلو�س بطولة فيلم  اأن  اجلدير ذكره 

Ladies " مع املمثلة الكوميدية تيج نوتارو.


