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الإمارات ت�ؤكد اأهمية تعزيز التعاون 
الدويل من اأجل ا�ستدامة امل�ارد املائية

•• دو�شنبه-وام:

وتنفيذ  لو�ضع  ال��ع��امل  دول  ت�ضعى  ان  اأهمية  الإم����ارات  دول��ة  اأك���دت 
امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  من  ال�ضاد�س  الهدف  لتحقيق  اخلطط 
2030 و�ضرورة ا�ضتمرار التعاون الدويل وتكاتف اجلهود من اأجل 

ا�ضتدامة املوارد املائية للجميع .
حامد  مطر  الدكتور  �ضعادة  القاها  التي  الدولة  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
رفيع  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  وال�ضناعة يف  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ي��ل  ال��ن��ي��ادي 
امل�ضتوى حول العقد الدويل للعمل: "املاء من اأجل التنمية امل�ضتدامة 
برعاية  طاجيك�ضتان  حكومة  تنظمه  ال��ذي   "2028  -  2018
منظمة  مع  بالتعاون  الرحمن  علي  ام��ام  الطاجيك�ضتاين  الرئي�س 

الأمم املتحدة و الذي اختتم ام�س يف العا�ضمة الطاجيكية دو�ضنبه.
الأه����داف  لتحقيق  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  حتقيق  اإىل  امل���وؤمت���ر  وي�����ض��ع��ى 
 2030 امل�ضتدامة  التنمية  اأه��داف  �ضمن  باملياه  املتعلقة  والغايات 
ال�ضرف  املياه وخدمات  توافر  :"�ضمان  ال�ضاد�س  الهدف  وبالأخ�س 

ال�ضحي للجميع".                                             )التفا�ضيل �س3(

التنمية القت�سادية يف اأب�ظبي تنفذ حملة 
تفتي�سية مل�سادرة اأجهزة ال�ستقبال غري القان�نية

•• اأبوظبي -وام:

نفذت دائرة التنمية القت�ضادية يف اأبوظبي حملة تفتي�ضية على املحال 
ا�ضتقبال م�ضفرة تبث املحتوى الإعالمي  اأجهزة  التي تبيع  التجارية 
والت�ضريعات  وال��ق��وان��ن  الأن��ظ��م��ة  ي��خ��ال��ف  ق��ان��وين مب��ا  غ��ر  ب�ضكل 

املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة. )التفا�ضيل �س2(
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املجر.. جترمي م�ضاعدة املهاجرين

�سوريا بجنوب  النظام  �سد  تتحد  م�سلحة  ف�سائل   7

ق�ات الأ�سد تق�سف مناطق املعار�سة بالراميل املتفجرة

اجلي�ش الليبي ي�سيطر على م�انئ الهالل النفطي
•• طرابل�س-وكاالت:

ال�ضيطرة  مت  اأن���ه  ليبية  ع�ضكرية  م�����ض��ادر  ك�ضفت 
الهالل  النفطية �ضمن منطقة  املوانئ  الكاملة على 

النفطي مبحيط مدينة راأ�س لنوف �ضمال ليبيا.
واأ�ضارت امل�ضادر  اإىل اأن جنود اجلي�س الوطني الليبي 
الن�ضر،  ومنقار  ال�ضرقية،  )البوابة  مناطق  اأخ�ضعت 
مع�ضكر  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال�ضكنية(،  واملنطقة  وامل�ضنع، 
ال�ضتطالع ومطار راأ�س لنوف الع�ضكري الذي �ضهد 
هبوط اأول طائرة ع�ضكرية  خالل ال�ضاعات املا�ضية. 
واأ�ضافت امل�ضادر اأن القوات امل�ضلحة الليبية ت�ضيطر 
الآن على وادي مطراتن،  ومدينة وميناء ال�ضدرة، 
ومدينة بن جواد موؤكدة اأن �ضالح اجلو يق�ضف اآليات 

للمرتزقة ب�ضركة النهر قرب املدينة الأخرة.
ع��دد من  القب�س على  اأن��ه مت  ع��ن  امل�����ض��ادر  وك�ضفت 
وامل�ضاركن  انقركة،  اأدم  بقيادة  الت�ضادين  املرتزقة 
النفطي  ال��ه��الل  ع��ل��ى  الإره��اب��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات  �ضمن 
اأحزمة  م��رت��دي��ن  اجل�����ض��ران  اإب��ره��ي��م  ق���وات  �ضمن 
و�ضل  عليهم  املقبو�س  اإجمايل  اأن  مو�ضحة  نا�ضفة، 
اجل�ضران  ميلي�ضيات  م��ن  ع��ن�����ض��راً   70 ن��ح��و  غ��ل��ى 

و�ضبط نحو 150 اآلية تابعة له.
واأو�ضحت امل�ضادر اأنه يجري ر�ضد رتل هارب مكون 
حدود  خ���ارج  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  ت��اب��ع  14�ضيارة  م��ن 
والتعامل  م��ط��اردت��ه��م  ج�����واد، وج�����اري  ب���ن  م��دي��ن��ة 
معهم، و اأن قوات الإرهاب على كافة املحاور ترتاجع 
وتن�ضحب، ومت ر�ضد غالبيتهم على الطريق الفوقيه 
النوفلية  اإىل  امل����وؤدي  الكهرباء"  حم��ط��ة  "طريق 

والوديان يف حماولة التفات فا�ضلة على القوات.
�ضهداء  عدة  فقد  الليبي  اجلي�س  اأن  امل�ضادر  وذك��رت 
الربغثي  الأح��م��دي  حممد  العقيد  ه��م  امل��ع��رك��ة  يف 
وامل��الزم مرعي  توكرة،  البحث اجلنائي  ق�ضم  رئي�س 
بو�ضالكة العبديل العقوري من الكتيبة 106، وبدر 
جابر ال�ضعيطي كتيبه 166، ومرعي العبديل كتيبه 
106، وحمد اأدم ال�ضليماين من الكتيبة 116 م�ضاة 
اآلية، وعبدالرازق بوهيبه من الكتيبة 153، ومو�ضى 
وعبدالرازق   ،153 ال��ك��ت��ي��ب��ة  م��ن  ال��ط��ي��ار  اأب��وب��ك��ر 
153، وحم���م���د غ��ي��ث فرج  ال��ك��ت��ي��ب��ة  م���ن  ب��وه��ي��ب��ه 
الورفلي و�ضالح عبدال�ضالم مقاوي، وحميد اإدري�س 
كتيبة  من  العمامي  وخالد  "الأبيار"،  من  احلوتي 

"اأجدابيا".  166

•• عوا�شم-وكاالت:

اندماجها  ال�ضوري عن  اجلنوب  م�ضلحة يف  ف�ضائل   7 اأعلنت 
مركزية،  عمليات  غ��رف��ة  وت�ضكيل  م��وح��د  ع�ضكري  ع��م��ل  يف 

ملعنا�ضرها امل�ضلحة املتمركزة يف حميط منطقة درعا.
وجاء احتاد ف�ضائل "البنيان املر�ضو�س"، و"ر�س ال�ضفوف"، 
املوت"،  و"مثلث  الغزاة"،  و"�ضد  ال�ضفوف"،  و"توحيد 
مواجهة  ب��ه��دف  البغاة"،  "�ضد  وغ��رف��ة  املبن"،  و"الن�ضر 
ال�ضوري  اجلي�س  لها  يجهز  التي  املرتقبة  الع�ضكرية  العملية 
ع�ضكري  بدعم  املقبلة،  الأي���ام  انطالقها  وامل��ق��رر  اجل��ن��وب  يف 

رو�ضي.
�ضوريا،  يف  الرو�ضية  حميميم  ق��اع��دة  با�ضم  املتحدث  واأع��ل��ن 
ال�ضورية  " قوات النخبة  اأن  ايفانوف، �ضباح ام�س  اليك�ضاندر 
املتمثلة بالقوة القتحامية ال�ضاربة يف قوات ال�ضابط ال�ضوري 

اإل��ق��ائ��ه��ا ع��دة ب��رام��ي��ل على ب��ل��دة ب�ضر احل��ري��ر يف ري��ف درعا 
ال�ضرقي.

الفراغية  بال�ضواريخ  �ضورية  حربية  مقاتالت  وا�ضتهدفت 
الأحياء ال�ضكنية يف بلدة ب�ضر احلرير وبلدة املجيدل مبنطقة 

اللجاة بريف درعا ال�ضرقي.
املدنين هربا من  ن��زوح متوا�ضلة من  املنطقة حركة  وت�ضهد 
يف  املحلي  املجل�س  ق��ال  حيث  املنطقة،  على  املكثف  الق�ضف 
األف  مئة  اأك��ر من  عربية" اإن  نيوز  ل�"�ضكاي  درع��ا  حمافظة 
املكثف  الق�ضف  نتيجة  ومدنهم  بلداتهم  من  ن��زوح��وا  م��دين 
اأيام  اأربعة  خالل  درع��ا  حمافظة  على  ال�ضوري  النظام  لقوات 
املا�ضية، باجتاه مناطق تعترب اأكر اأمنا يف ظل اأو�ضاع ان�ضانية 
�ضعبة يعي�ضها النازحون. وكان عدد من قوات النظام ال�ضوري 
وميلي�ضياته قد قتلوا واأ�ضيب اآخرون، اجلمعة، بق�ضف لف�ضائل 

املعار�ضة ال�ضورية ا�ضتهدف مواقع ع�ضكرية يف مدينة درعا.

العميد �ضهيل احل�ضن �ضتحظى بفر�ضة جديدة لثبات قدراتها 
القتالية يف املعركة القادمة جنوبي البالد".

هذا وقال املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان، ام�س، اإن اجلي�س 
مناطق  على  متفجرا  برميال   12 م��ن  اأك���ر  األ��ق��ى  ال�����ض��وري 
ت�ضيطر عليها املعار�ضة يف جنوب غرب البالد، يف اأول ا�ضتخدام 

لهذا النوع من الذخرة هناك منذ نحو عام.
وميثل ذلك ت�ضعيدا يف هجوم بداأه اجلي�س قبل اأيام يف املنطقة 
التي تقع �ضمال �ضرقي درعا، و�ضمل حتى الآن ق�ضفا مدفعيا 

وا�ضتخداما حمدودا للقوة اجلوية، وفق ما ذكرت "رويرتز".
وت��وا���ض��ل ق���وات ال��ن��ظ��ام ال�����ض��وري ق�ضفها امل��ك��ث��ف ع��ل��ى قرى 

وبلدات ريف درعا ال�ضرقي، لالأ�ضبوع الثاين على التوايل.
وقالت م�ضادر طبية يف حمافظة درعا ل�"�ضكاي نيوز عربية" 
اإن ثالثة مدنين قتلوا فيما اأ�ضيب عدد اآخر باإلقاء مروحيات 
ع��ل��ى م��دي��ن��ة احل����راك، ف�ضال عن  ب��رام��ي��ل متفجرة  ال��ن��ظ��ام 

من ترامب اإىل �سالفيني:
اأ�سب�ع �سق�ط اأقنعة املتطرفني يف ال�سلطة!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

يف رواية وولف ارلربو�س "القبيحون اخلم�ضة"، فاأر، و�ضفدع، وعنكبوت، 
وخّفا�س و�ضبع ا�ضت�ضلموا لقبحهم، الذي تذروه املو�ضيقى املبهجة التي 
لي�ضوا  الب�ضر..  م��ن  مرعبن  خم�ضة  لدينا  ال��واق��ع،  يف  معا.  يلعبونها 
فئرانا ول �ضباعا، ُي�ضّمون ترامب، �ضي�ضنز، �ضالفيني، اوربان، وزيهوفر، 
تف�ضل مو�ضيقاهم بن ال�ضود والبي�س والأطفال والآب��اء، وتخلط بن 
املنظمات غر احلكومية واملجرمن.. نوتة مو�ضيقية ُتعزف اليوم على 

نطاق عاملي، على �ضفتي الأطل�ضي.
والأطفال  ل�ضالفيني،  ال��روم��ا)ال��غ��ج��ر(  �ضامل"  "تنظيف  اإىل  دع���وة 
لرتامب،  بالن�ضبة  اأق��ف��ا���س  يف  بهم  وُيحتفظ  ا���ض��ره��م  ع��ن  امل��ع��زول��ن 
الأمل��اين هور�ضت  الداخلية  وزي��ر  احل��دود من طرف  باإغالق  والتهديد 

زيهوفر ...

ت�سكيك اإيطايل يف بقاء اأوروبا م�حدة
•• برلني-اأ ف ب:

ن�ضرت  ت�ضريحات  يف  �ضالفيني  ماتيو  اليطايل  الداخلية  وزي��ر  �ضكك 
اجلمعة بقدرة الحتاد الأوروب��ي، الذي ي�ضهد انق�ضامات ب�ضاأن الهجرة 
وغرها من امللفات، على جتاوز ال�ضعوبات التي �ضي�ضهدها العام املقبل.

وقال زعيم حزب الرابطة املناه�س للهجرة ملجلة "دير �ضبيغل" الأملانية 
�ضيكون هناك اأوروبا موحدة اأم ل". كان  اإن  �ضيتقرر  عام،  غ�ضون  "يف 

الحتاد  ميزانية  ب�ضاأن  املقبلة  امل��ح��ادث��ات  خ��الل  �ضيت�ضح  اأن��ه  واأ���ض��اف 
كان  "اإن   2019 للعام  الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  انتخابات  وقبيل  الأوروب���ي 

الأمر برمته فقد اأي معنى" يف اإ�ضارة اإىل التكتل.
"اكواريو�س"  ويف وقت �ضابق من ال�ضهر اجلاري، منع �ضالفيني �ضفينة 
خالفا  اأث���ار  م��ا  ايطاليا  يف  الر�ضو  م��ن  مهاجرا   630 تقل  كانت  التي 

اأوروبيا وانتقادات لذعة من فرن�ضا.
الحتاد  اع�ضاء  باقي  اجل��دي��دة  ال�ضعبوية  اليطالية  احلكومة  وتتهم 
الأوروبي بالتخلي عن روما يف وقت حتاول التعامل مع تدفق املهاجرين 

منذ ثالث �ضنوات، يواجه التعاون الأوروبي اختبارا �ضعبا نتيجة تدفق 
املهاجرين الذي، بدل ان يوقظ الرغبة يف احتاد �ضيا�ضي، اثار الأنانية 
وا�ضتعاد ال���دروع، ووّت���ر امل�����ض��وؤول��ن، ال��ذي��ن اأظ��ه��روا يف الي���ام الخرة 

وجههم احلقيقي.                                      )التفا�ضيل �س14(

الذين يعربون املتو�ضط قادمن من افريقيا.
حتى  ا�ضتقبال  ميكننا  "ل  قوله  �ضالفيني  ع��ن  الأمل��ان��ي��ة  املجلة  ونقلت 
بع�ضا" ممن هم يف  نر�ضل  اأن  نريد  العك�س،  واح��د على  اإ�ضايف  �ضخ�س 

ايطاليا اإىل دول اأخرى.

رو�سيا تط�ر غ�ا�سة ت�ستطيع البقاء 
اأ�سهر حتت املاء دون طاقم وطاقة ن�وية

•• مو�شكو -وام:

الرو�س  العلماء  قيام  ع��ن  الرو�ضية  املتقدمة  ال��درا���ض��ات  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
بتطوير غوا�ضة م�ضرة ت�ضتطيع البقاء اأ�ضهر حتت املاء دون طاقم وطاقة 
نووية. وقال اإيغور ديني�ضوف نائب مدير عام املوؤ�ض�ضة اإن علماء رو�س يف 
املوؤ�ض�ضة يعملون على تطوير غوا�ضة م�ضرة ت�ضتطيع عبور طريق البحر 
ال�ضمايل " وعند ال�ضرورة حتت اجلليد " دون ا�ضتخدام الطاقة النووية 
الأقل  على  ت�ضتغرق  لفرتة طويلة  دون طاقم  الإبحار  على  ق��ادرة  وتكون 

ثالثة اأ�ضهر" .
واأو�ضح ديني�ضوف اأن العمل يجري حاليا على تطوير حمركات الحرتاق 
يف  من��وذج  اأول  �ضيظهر  فيما  �ضترلنغ  حمركات  ت�ضمى  والتي  اخل��ارج��ي 
حيث  ال�ضمال  يف  والتجارب  الختبارات  تبداأ  اأن  على  املقبل  العام  نهاية 
الظروف القا�ضية بعد اأن يقوم العلماء باإجراء جتارب للتغلب على امل�ضافة 
ال�ضرورية يف البحر الأ�ضود بعد ذلك �ضتوكل اإليها مهمة الإبحار حتت املاء 
امل�ضروع على  2000 كيلومرت". و�ضتح�ضل رو�ضيا يف حالة جناح  مل�ضافة 
غوا�ضات ذاتية القيادة قادرة على الإبحار يف املحيط العاملي ودون ا�ضتخدام 

املفاعالت النووية حلركتها.

اأمام جمل�س حقوق الإن�سان 

املجم�عة العربية ت�ؤكد حر�سها على حق�ق املراأة  
•• جنيف-وام:

الزعابي  ���ض��امل  عبيد  �ضعادة  األ��ق��ى 
امل���ن���دوب ال���دائ���م ل��دول��ة الم����ارات 
لدى لالأمم املتحدة يف جنيف كلمة 
ال�  ال���دورة  اأم��ام  العربية  املجموعة 
التابع  الإن�ضان  حقوق  ملجل�س   38
ل������الأمم امل���ت���ح���دة ك�����ون الإم��������ارات 
ت����رتاأ�����س ح���ال���ي���ا جم��ل�����س روؤ�����ض����اء 
البعثات العربية يف جنيف وذلك يف 
اإطار النقا�س ال�ضنوي ب�ضاأن حقوق 

الإن�ضان للمراأة.
خالل  العربية  املجموعة  رحبت  و 
ال��ك��ل��م��ة ب����اخل����رباء امل�������ض���ارك���ن يف 
ب�ضاأن  امل��ه��م  ال�ضنوي  النقا�س  ه��ذا 
حقوق الن�ضان للمراأة و اأعربت عن 

�ضكرها على املعلومات التي وردت يف 
الإحاطات التي قدموها.

ت�ضع  امل��ج��م��وع��ة  دول  اأن  اأك����دت  و 
حقوق املراأة �ضمن اإحدى اأولوياتها 
الرامية  اجل��ه��ود  جميع  ت�ضجع  و 
مبادئ  م����ن  ان���ط���الق���ا  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا 
ال�����ض��ري��ع��ة ال���ض��الم��ي��ة ال��ت��ي اأقرت 
م��ب��داأ امل�����ض��اواة ب��ن امل���راأة و الرجل 
الن�ضانية  ال��ك��رام��ة  و  ال��ق��ي��م��ة  يف 
احلقوق  يف  بينهما  بذلك  م�ضاوية 
من  ان��ط��الق��ا  وت�ضعى  وال��واج��ب��ات 
م�ضاركة  ت��ع��زي��ز  ���ض��م��ان  اإىل  ذل���ك 
احلياة  م��ن��اح��ي  ج��م��ي��ع  يف  امل�������راأة 
ذلك  وت���ع���زي���زه���ا مب����ا يف  ال���ع���ام���ة 
القرار  و�ضنع  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة 

والتمثيل الربملاين.

و فيما يتعلق باجلوانب القت�ضادية 
املجموعة  دول  ح��ر���س  اإىل  ن��وه��ت 
فر�س  تكافوؤ  و  توفر  �ضمان  على 
ال��ع��م��ل ل��ل��م��راأة ب��اع��ت��ب��اره��ا اإح���دى 
النمو  امل��ه��م��ة يف حت��ق��ي��ق  ال��رك��ائ��ز 
الق��ت�����ض��ادي ل��ل��ب��ل��دان وامي��ان��ا باأن 
ال��ع��م��ل يعد  ����ض���وق  م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف 
منو  حتقيق  نحو  الأم��ث��ل  الطريق 

اقت�ضادي عاملي.
ع��ل��ى حر�س  امل��ج��م��وع��ة  ����ض���ددت  و 
القوانن  و�ضع  على  كذلك  دول��ه��ا 
وال���ت�������ض���ري���ع���ات ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
اأ�ضكال  ج��م��ي��ع  م���ن  امل������راأة  ح��م��اي��ة 
على  ذل��ك  يف  مب��ا  والتمييز  العنف 
تاأثر هذا  باعتبار  �ضبكة النرتنت 

العنف على املراأة 

ماتيو �ضالفيني..هل ت�ضاهم مواقفه يف الطاحة مبركل؟

القوات الليبية تفر�س �ضيطرتها على ميناء ال�ضدرة النفطي  )رويرتز(

حممد بن را�ضد خالل ح�ضوره فعاليات مهرجان رويال ا�ضكوت للخيول باإجنلرتا يف يومه الرابع )وام(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأفاد اأحبطت قوات لواء العمالقة اأم�س، عملية ت�ضلل على 
القب�س على قيادي حوثي كبر  واألقت  مطار احلديدة، 

وقتلت مرافقيه.
يف  املتمردين  م��ن  الع�ضرات  مقتل  بالتزامن  ذل��ك  وج��اء 
ع�ضكرية  ت��ع��زي��زات  ا�ضتهدفت  العربي  للتحالف  غ���ارات 
للميلي�ضيات كانت يف طريقها اإىل جبهة ال�ضاحل الغربي. 
وقالت م�ضادر ميدانية من داخل احلديدة، اإن احلوثين 
ب��ا���ض��روا ح��م��ل��ة خ��ط��ف وا���ض��ع��ة ا���ض��ت��ه��دف��ت خ���الل الأي����ام 
مل�ضروعهم  املعار�ضن  من  ونا�ضطن  �ضحفين  املا�ضية 

الطائفي.
وتوؤكد التطورات الع�ضكرية جناح ا�ضرتاتيجية التحالف 
اإىل  امتدت  التي  الليلية  غاراته  اأحبطت  بعدما  العربي 
ع�ضكرية  بتعزيزات  للدفع  احلوثين  حم��اولت  ال�ضباح، 

باجتاه جبهة ال�ضاحل الغربي.
واأكدت م�ضادر ميدانية ا�ضتهداف احلوثين على طريق 
اخلط العام يف منطقة امل�ضربية، الرابطة بن حمافظتي 
احلديدة واإب. مما اأدى اإىل �ضقوط الع�ضرات يف �ضفوفهم 

بن قتيل وجريح  .
ومل تقت�ضر عمليات ت�ضييق اخلناق على احلوثي بق�ضف 
التعزيزات املت�ضللة فح�ضب، اإذ قامت قوات املقاومة املكلفة 
ال�ضاحلي جنوبي مطار احلديدة، بتنفيذ  بحماية اخلط 
اجلاح  منطقة  �ضرقي  حوثية  م��واق��ع  على  عنيف  هجوم 

التابعة ملديرية بيت الفقيه.

الهجوم املباغت جنح يف تكبيد احلوثين خ�ضائر فادحة، 
يف  امل���زارع  بن  من  للت�ضلل  خمططهم  اإف�ضال  اإىل  واأدي 
داخل  العمالقة  األ��وي��ة  على  اخل��ط  قطع  بهدف  املنطقة 

مدينة احلديدة.
وم����زارع م��دي��ري��ة ال��دري��ه��م��ي، مل تغب ه��ي الأخ����رى عن 
اأخبار املواجهات، حيث قالت م�ضادر ميدانية اإن الع�ضرات 
من احلوثين �ضقطوا قتلى جراء مواجهات عنيفة �ضنتها 
طائرات  م��ن  ب��دع��م  امل�����ض��رتك��ة  اليمنية  امل��ق��اوم��ة  ق����وات 
التحالف يف املنطقة وغربي مديرية التحيتا واملجيلي�س.

يف  ال�ضرعية  دع��م  حتالف  با�ضم  املتحدث  ق��ال  ذل��ك،  اىل 
اإن  اجلمعة،  ام�س  املالكي،  تركي  ال��رك��ن  العقيد  اليمن، 
وترة العمليات الع�ضكرية يف �ضعدة ت�ضر ب�ضكل �ضريع، 
ومكا�ضب  تقدما  حققت  �ضعدة  يف  العمليات  اأن  م��وؤك��داً 

كثرة على الأر�س.
وق�����ال خ����الل م���وؤمت���ر ���ض��ح��ايف م���ن ب��روك�����ض��ل اإن احلل 
اليمني،  لل�ضعب  الأمثل  دائماً  الدبلوما�ضي هو  ال�ضيا�ضي 
ال�ضرعية  اأن التحالف يوا�ضل العمل لإعادة  م�ضدداً على 
بينها  احلديدة  يف  كثرة  خيارات  لدينا  وق��ال:  اليمنية. 
املدنين  �ضالمة  اأن  اإىل  ع�ضكرية خاطفة، م�ضراً  عملية 
اأو  تنازل  اأي  واأن  التحالف،  ل��دى  ق�ضوى  اأول��وي��ة  ت�ضكل 
اقرتاح من ميلي�ضيات احلوثي يجب اأن يتم عرب املبعوث 
الأممي. ونوه املالكي اإىل اأن عمليات التحالف يف احلديدة 
م�ضتمرة والقوات امل�ضرتكة ت�ضهم يف اإزالة الألغام، م�ضيفاً 
اأن حترير احلديدة من �ضاأنه تاأمن املالحة البحرية يف 

املمرات الدولية.

بح�سور حممد بن را�سد

خي�ل الإمارات ت�ا�سل حتقيق اإجنازاتها مبناف�سات »رويال ا�سك�ت« باإجنلرتا 
•• لندن- وام:

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بح�ضور 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي )رعاه اهلل(.. وا�ضلت خيول المارات ام�س 
ا�ضكوت  اإجنازاتها يف فعاليات مهرجان رويال  حتقيق 
للخيول باإجنلرتا يف يومه الرابع مب�ضاركة نخبة من 

اأميز واأقوي اخليول الوروبية والعاملية.
وت��اب��ع ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
ال�ضيخ  �ضمو  جانبه  واإىل  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 

ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزير  ح��م��دان ب��ن را���ض��د اآل مكتوم 
ا�ضكوت  روي��ال  �ضباق مهرجان  اأ�ضواط  املالية خمتلف 
والأ�ضهر  الأع��رق  ال�ضنوي  احل��دث  الربيطاين  امللكي 
املهجنة  للخيول  ال�����ض��رع��ة  ���ض��ب��اق��ات  يف  واملتخ�ض�س 
والتي تتناف�س ب�ضرا�ضة من اأجل ر�ضد الألقاب يف هذا 

العر�س الريا�ضي و الجتماعي الكبر يف اإجنلرتا .
ومت ت��ت��وي��ج ف��ري��ق ج��ودل��ف��ن ب��ط��ال يف ���ض��وط )كينغ 
الثانية  ل��ل��ف��ئ��ة  امل��ي��ل  ون�����ض��ف  امل��ي��ل  مل�����ض��اف��ة  اإدوارد( 
الفار�س وليام  )اأول��د بر�ضيان( بقيادة  املهر  بوا�ضطة 
بويك واإ���ض��راف امل��درب �ضاريل اآب��ل��ب��ي.     )التفا�ضيل 

التحالف: احلوثي حول م�ساكن املدنيني لتح�سينات ع�سكرية

 ل�اء العمالقة يحبط عملية ت�سلل 
باحلديدة.. ويعتقل قياديا ح�ثيا
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اأخبـار الإمـارات
حامد بن زايد يح�سر اأفراح 
اخلييلي وال�سرياين يف العني

•• العني - وام:

اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  اآل نهيان رئي�س  ال�ضيخ حامد بن زايد  ح�ضر �ضمو 
مبنا�ضبة  اخلييلي  بالهوا�س  غافان  الدهيمي  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال�ضتقبال  حفل 
زفاف جنله “حممد” اإىل كرمية عبداهلل �ضعيد حممد بن عمر ال�ضرياين .

العن  ام�س بقاعة الحتفالت مبركز  اأقيم م�ضاء  الذي   - كما ح�ضر احلفل 
للموؤمترات - عدد من ال�ضخ�ضيات و كبار امل�ضوؤولن و جمع كبر من الأهل 

والأ�ضدقاء.

�سرطة دبي تتلقى 40 األف مكاملة يف رم�سان والعيد 
•• دبي -الفجر:

لإدارة  التابع   )901( الت�ضال  مركز  مدير  احلمودي  علي  حممد  الدكتور  الرائد  قال 
مركز القيادة وال�ضيطرة يف الإدارة العامة للعمليات ب�ضرطة دبي اإن املركز تلّقى 40 األفاً 
و912 مكاملة خالل �ضهر رم�ضان املبارك واإجازة عيد الفطر منها  38 األفا و679 مكاملة 

خالل �ضهر رم�ضان و2233 مكاملة خالل اإجازة عيد الفطر.
اأف�ضل  وتقدمي  اجلمهور  مع  التوا�ضل  على  دب��ي  �ضرطة  حر�س  احلمودي  الرائد  واأّك��د 
واأي�ضر اخلدمات لهم من خالل خمتلف قنوات التوا�ضل، ذاكرا خدمة »ال�ضت�ضارة الأمنية« 
على الرقم املجاين ملركز الت�ضال )901(، الهادفة لتقدمي ا�ضت�ضارات لأفراد اجلمهور 
يف املجالت املرورية، اجلنائية، الطفل والأ�ضرة، املخدرات، حقوق الإن�ضان، الأمر الذي من 

�ضاأنه تقدمي احللول للم�ضاكل والتحديات التي تواجههم.

اخلدمات الذكية ت�فر 1.3 ملياردرهم على اجلهات احلك�مية خالل 3 �سن�ات

وفد طلبة مدار�ش �سرطة اأب�ظبي يزور �سرح » زايد امل�ؤ�س�ش«

•• اأبوظبي-وام:

تطبيق  نتيجة  الحت��ادي��ة  احلكومية  للجهات  امل���ايل  ال��وف��ر  قيمة  بلغت 
الثالث  ال�ضنوات  1.3 ملياردرهم خالل  والإلكرتونية  الذكية  اخلدمات 
الت�ضالت  تنظيم  هيئة  اأ�ضدرتها  اإح�����ض��اءات  بح�ضب  وذل��ك   .. املا�ضية 

ممثلة مببادرة احلكومة الذكية.
وجاءت هذه الإح�ضاءات مبوجب درا�ضة اأعدتها الهيئة حول ال�ضتثمار يف 
التحول الإلكرتوين-الذكي للخدمات احلكومية للجهات الحتادية واأثره 
على اأهداف التنمية امل�ضتدامة ب�ضكل عام.. وخل�ضت يف ح�ضيلتها النهائية 
اإىل موؤ�ضرات اإيجابية على �ضعيد الإجنازات التي حتققت يف القطاع وهو 
اإح��راز ترتيب متقدم على م�ضتوى العامل يف  اإىل  ما دفع دول��ة الإم���ارات 

اخلدمات الذكية.

املادي  ال��وف��ر  باحت�ضاب  القت�ضادي  امل��ح��ور  يف  املتوقع  ال��وف��ر  قيا�س  ومت 
الذي  الوقت  احت�ضاب  وكذلك  الحتادية  احلكومية  اجلهات  على  الناجت 
مت توفره على كل جهة احتادية وذلك من خالل درا�ضة وحتليل العديد 
للجهة  املتعامل  يحتاجها  التي  الزيارات  �ضملت عدد  والتي  العنا�ضر  من 
احلكومية للتقدمي على اخلدمات ومعدل الوقت امل�ضتغرق لكل معاملة.. 
اإ�ضافة اإىل كلفة الوقت الذي مي�ضيه املوظف يف مراكز اإ�ضعاد املتعاملن 

يف الدولة.
وتظهر املوؤ�ضرات اأن قيمة التوفر املايل الذي مت خالل الأعوام الثالثة 
اأك��ر من  2015 مت توفر  املا�ضية ك��ان يف زي��ادة م�ضطردة.. ففي ع��ام 
277 مليون درهم بينما مت يف عام 2016 توفر اأكر من 339 مليون 
الذكية  اخلدمات  �ضهدت  فيما   .. درهم بزيادة 22 يف املائة عن 2015 
بتوفر  كبرة  قفزة   2017 عام  يف  الحتادية  للحكومة  والإلكرتونية 

املائة  يف   85 اإىل  ن�ضبتها  و�ضلت  ب��زي��ادة  دره���م  مليون   628 م��ن  اأك���ر 
مقارنة مع العام 2016.

وت�ضدر قطاع الأمن والعدل املرتبة الأوىل من حيث امل�ضاهمة يف املحور 
القت�ضادي وبن�ضبة 40.59 يف املائة تاله القطاع املايل والقت�ضادي يف 
والبيئة  التحتية  البنية  وقطاع  املائة  يف   32.90 بن�ضبة  الثانية  املرتبة 
التعليم  قطاع  ث��م  امل��ائ��ة  يف   11.70 بن�ضبة  الثالثة  املرتبة  يف  والطاقة 
الجتماعية  ال�����ض��وؤون  وق��ط��اع  امل��ائ��ة  يف   9.76 بن�ضبة  ال��راب��ع��ة  باملرتبة 
باملرتبة اخلام�ضة بن�ضبة 3.58 يف املائة وقطاع ال�ضحة �ضاد�ضاً وقطاعات 

اأخرى �ضابعاً بن�ضبة 0.86 يف املائة و0.60 يف املائة على التوايل.
امل��ادي خالل  التوفر  اأي�ضا من حيث  وك��ان قطاع الأم��ن والعدل الأعلى 
الأعوام الثالثة املا�ضية حيث بلغت قيمة الوفرة يف عام 2017 اأكر من 
يف حن كان اأقل توفر من ن�ضيب قطاع ال�ضوؤون  درهم..  مليون   290

الجتماعية يف عام 2015 بنحو 3 مالين درهم.
الزمن  من  عقدين  نحو  قبل  ظهر  الإلكرتونية  احلكومة  مفهوم  وك��ان 
الإنرتنت  روؤي��ة ع�ضرية تهدف لتوظيف  العامل معرّباً عن  على م�ضتوى 
املعلومات واخلدمات  اأجل توفر  وتكنولوجيا الت�ضالت واملعلومات من 

احلكومية اإلكرتونياً.
ومنذ ذلك الوقت.. ظل الهدف على الدوام يتمثل يف ت�ضهيل حياة النا�س 
عرب توفر وقتهم وجهدهم بهدف ا�ضتثمار ذلك يف جمالت اأخرى ت�ضيف 

املزيد من القيمة حلياة املجتمعات والأفراد.
نقطة حت��ول مهمة   2013 العام  �ضكل  الم���ارات..  دول��ة  م�ضتوى  وعلى 
جلهة تطبيق اخلدمات الذكية بعدما مت اإطالق مبادرة احلكومة الذكية 
يواكب  وع��ل��ى نحو  ك��ب��رة  ب�ضرعة  للجمهور  ت��وف��ر اخل��دم��ات  اأج���ل  م��ن 

التطورات التي �ضهدها العامل يف هذا املجال.

•• اأبوظبي -وام:

زار وفد من طلبة مدار�س ال�ضرطة بقطاع املوارد الب�ضرية ب�ضرطة اأبوظبي 

�ضرح زايد املوؤ�ض�س الذي اأن�ضئ ليكون تكرميا وطنيا دائما للمغفور له ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » واحتفاء بقيمه وعطائه امللهم.

وتاأتي زيارة الوفد - الذي رافقه خاللها الرائد حممد �ضامل �ضويد رئي�س 
ق�ضم �ضوؤون الدار�ضن مبدار�س ال�ضرطة - يف اإطار مبادرات »عام زايد« لتعزيز 

قيم » احلكمة والحرتام وبناء الإن�ضان وال�ضتدامة » . واطلع منت�ضبو دورة 
فوج عام زايد للتاأهيل املهني للم�ضتجدين رقم 26 على �ضور اأر�ضيفية نادرة 
له  باملغفور  �ضخ�ضية  معرفة  جمعتهم  اأ�ضخا�س  يق�ضها  �ضخ�ضية  وق�ض�س 
ال�ضيخ زايد وت�ضجيالت �ضوتية نادرة ب�ضوته متاأملن الق�ضايا التي اأيدها 

وداف��ع عنها » رحمه اهلل » وجتولوا يف الرو�ضة وحديقة النباتات الرتاثية 
مبا  وفخرهم  اإعجابهم  عن  الزائر  الوفد  اأع�ضاء  واأع��رب  لل�ضرح.  املرافقة 
الزيارة  ه��ذه  معتربين  املوؤ�ض�س  ل��الأب  نبيلة  وقيم  ملهم  اإرث  من  �ضاهدوه 
فر�ضة ثمينة تركت الأثر الطيب يف نفو�ضهم من خالل تعرفهم ب�ضكل اأعمق 

�سرطة اأب�ظبي ت�ا�سل تعزيز ال�عي املروري .. وتفاعل لفت مع مبادرة » لكم التعليق «
•• اأبوظبي-وام:

األفا و800   24 اأك��ر من  تفاعل 
ع��رب ح�ضاب  اجل��م��ه��ور  م��ن  متابع 
العامة  للقيادة  ال��ت��اب��ع  ان�ضتغرام 
اأبوظبي مع فيديو مل�ضهد  ل�ضرطة 
اإ�ضرار  يك�ضف عن  م��روري  ح��ادث 
اأحد ال�ضائقن على جتاوز الإ�ضارة 
�ضوارع  اأح��د  يف  ب�ضيارته  احل��م��راء 

وف��ت��ح ال��ب��اب اأم����ام اأف����راد املجتمع 
ل��ت��ق��دمي الق�����رتاح�����ات ال���ت���ي من 
ال�ضلوكيات  م����ن  احل�����د  ����ض���اأن���ه���ا 

املرورية اخلاطئة.
اأبوظبي  �ضرطة  اأن  املهري  واأك��د 
موؤ�ض�ضات  اأدوار  ب��ت��ك��ام��ل  ت���وؤم���ن 
�ضواء من  املجتمع يف هذا اجلانب 
جانب الإعالم اأو منظمات املجتمع 
امل���دين وامل��دار���س واجل��ام��ع��ات اإىل 

وخمالفاتهم املرورية.
وان���ت���ق���د اجل���م���ه���ور ع�����دم ال���ت���زام 
ال�ضائق بقوانن واأنظمة املرور ما 
نوع  وت�ضببه يف  ح��ادث  لوقوع  اأدى 
للحركة  التوازن  وعدم  اخللل  من 
امل���روري���ة وف��و���ض��ى اإىل ج��ان��ب ما 
خ�ضائر  م����ن  احل��������ادث  ع����ن  ن���ت���ج 
املقرتحات  اجلمهور  وق��دم  فادحة 
وال��ت��و���ض��ي��ات للحد من  واحل��ل��ول 

ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م��ا ب��ن 18 اإىل 
30 �ضنة. وتفاعل اجلمهور ب�ضكل 
ال��ف��ي��دي��و الثاين  ن�����ض��ر  ك��ب��ر م���ع 
لتجاوز الإ�ضارة ال�ضوئية احلمراء 
�ضمن مبادرة »لكم التعليق » �ضواء 
من خالل التعليقات اأو املقرتحات 
الأفكار  من  العديد  ت�ضمنت  التي 
�ضاأنها حتقيق  التي من  الإيجابية 
املجتمع  يف  امل����روري����ة  ال�����ض��الم��ة 

ته�ضمت  وال���ت���ي  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
ال�ضلبي  ل��ت�����ض��رف��ه  ن��ت��ي��ج��ة  مت��ام��ا 

مت�ضببا يف حادث مروري األيم.
امل��اأ���ض��اوي يف �ضياق  امل�����ض��ه��د  وج���اء 
مبادرة »لكم التعليق« التي اأطلقتها 
اإدارة الإعالم الأمني بقطاع �ضوؤون 
القيادة عرب من�ضاتها على مواقع 
موا�ضلة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
ال�ضائقن  ب��ع�����س  جت�����اوزات  ن�����ض��ر 

يعد  وال�����ذي  الأ�����ض����رة  دور  ج���ان���ب 
حموريا يف هذه اجلهود خا�ضة اأن 
ن�ضبة كبرة من احلوادث املرورية 
ي��ق��ف وراءه�������ا ال�����ض��ب��اب م���ن فئة 
اإذ توؤكد الإح�ضائيات  ال�ضن  �ضغار 
ال�ضادرة عن �ضرطة اأبوظبي خالل 
اأن  العام اجل��اري  الأول من  الربع 
باحلوادث  املت�ضببن  من   46%
امل���روري���ة وامل��ت��اأث��ري��ن ب��ه��ا ه��م من 

اخلاطئة  امل����روري����ة  ال�����ض��ل��وك��ي��ات 
وتعزيز التوعية املرورية.

املهري  العقيد حممد علي  وق��ال 
مدير اإدارة الإعالم الأمني بقطاع 
�ضهدت  امل��ب��ادرة  اإن  القيادة  ���ض��وؤون 
املتابعن  اإقبال كبرا من جمهور 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  عرب 
ونفذتها ال�ضرطة يف اإطار حر�ضها 
امل�ضتمر على تعزيز الوعي املروري 

وت���وف���ر اأع���ل���ى م�����ض��ت��وي��ات الأم���ن 
وال�ضالمة للمجتمع.

» التنمية القت�سادية يف اأب�ظبي« تنفذ حملة تفتي�سية مل�سادرة اأجهزة ال�ستقبال غري القان�نية
•• اأبوظبي -وام:

املحال  على  تفتي�ضية  حملة  اأبوظبي  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  نفذت 
الإعالمي  امل��ح��ت��وى  تبث  م�ضفرة  ا�ضتقبال  اأج��ه��زة  تبيع  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 
املعمول  والت�ضريعات  والقوانن  الأنظمة  يخالف  مبا  قانوين  غر  ب�ضكل 
اإط��ار احلملة.. متت مداهمة  املتحدة. ويف  العربية  الإم���ارات  بها يف دول��ة 
دعت  فيما  اأبوظبي..  الن�ضاط يف  النوع من  التي متار�س هذا  املحال  اأح��د 
الأجهزة  ت���داول ه��ذه  ع��دم  اإىل  الإم���ارات���ي  املجتمع  اأف���راد  ال��دائ��رة جميع 
الوطنية  الت�ضالت  �ضركات  اأن  اإىل  التجاري م�ضرة  الغ�س  والبتعاد عن 
يف الدولة تقدم هذه اخلدمات ب�ضكل قانوين.. م�ضددة على اأهمية احرتام 
والقوانن  الت�ضريعات  تكفله  ما  وه��ذا  املجاورة  واحلقوق  الفكرية  امللكية 
املعمول بها يف الدولة. واأكدت الدائرة موا�ضلتها احلمالت التفتي�ضية ملنع 
تداول هذه الأجهزة وحما�ضبة ال�ضركات والأفراد الذين يتداولونها و�ضيتم 
تنفيذ العقوبات التي تن�س عليها القوانن والأنظمة. وتاأتي هذه احلملة 
ا�ضتنادا اإىل القوانن املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة خا�ضة 
تلك املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية واحلقوق املجاورة وتتبع يف �ضبيل ذلك 

اأف�ضل املمار�ضات العاملية.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكر                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية المارات                    7474900
�ضيدلية الأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية املدينة                       2240566 
�ضيدلية اجلامعة                    3967335 
�ضيدلية الأحتاد                      3935619
�ضيدلية ابن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جراند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية العن                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نهيان بن مبارك ي�سهد احتفال �سفارة الهند بالي�م العاملي للي�غا
•• اأبوظبي-وام:

يف  لليوغا  الرابع  العاملي  باليوم  اأبوظبي  يف  الهند  �ضفارة  احتفلت 
بن  نهيان  ال�ضيخ  م��ع��ايل  بح�ضور  ب��اأب��وظ��ب��ي  الإم�����ارات  اأم  حديقة 
مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح و م�ضاركة خم�ضة الف �ضخ�س من 
املتحم�ضن لليوغا مبا فيهم العديد من اأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي 
واأبناء  املواطنن واملقيمن والطالب  الدولة وح�ضد من  املعتمد يف 
اجلالية الهندية املقيمة بالدولة. ورحب �ضعادة نفديب �ضينغ �ضوري 
يف  امل�ضاركن  اليوغا  بع�ضاق  ال��دول��ة  ل��دى  الهند  جمهورية  �ضفر 

جميع  يف  لليوغا  واملتزايدة  الكبرة  ال�ضعبية  بان  منوها  الحتفال 
اأنحاء العامل �ضهادة على فوائدها ال�ضحية املثبتة.

مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  ق��ال  املنا�ضبة  بهذه  كلمته  وخ��الل 
اإ�ضافية  اإن اليوغا ت�ضجعنا على اكت�ضاف اهتمامات وقيم  اآل نهيان 
و  الآخ��ري��ن  فهم  على  ت�ضاعدنا  واليوغا   .. الخرين  مع  نت�ضاركها 
وت�ضجع  تدعم  الت�ضامح  وزارة  ان  معاليه  ..م��وؤك��دا  معهم  التفاعل 
الفعاليات التي تعك�س روح وقيم الت�ضامح و الحتفال باليوم العاملي 
قبل  م��ن  اليوغا  ممار�ضة  منوها  الط����ار...  ه��ذا  يف  ي��دخ��ل  لليوغا 

مزيدا  ا�ضاف  واح��د  ومبكان  الوقت  نف�س  يف  م�ضارك  اآلف  خم�ضة 
من اجلمال على املناظر الطبيعية اخلالبة التي تتمتع بها حديقة 
املو�ضيقى  اأن��غ��ام  على  اليوغا  احل��دث ممار�ضة  و�ضهد   . الإم���ارات  اأم 
قبل مدرب  اليوغا من  فوائد  فقرات حول  تقدمي  كما مت  العربية 
حمرتف .. كما �ضهد احلدث ممار�ضة اأنواع خمتلفة من اليوغا مبا 
فيها دي�ضكتوب يوغا وهي جمموعة من التمارين تعتمد على اليوغا 
ا للموظفن العاملن يف املكاتب وباور يوغا وهي  وم�ضممة خ�ضي�ضً
موا�ضع  على  تركز  التي  التكاملية  واليوغا  املكثفة  اليوغا  من  نوع 

لزيادة التكامل بن الدماغ الأمين والأي�ضر وكذلك اليوغا التاأملية 
ويوغا ال�ضحك.

واليوم العاملي لليوغا هو مبادرة اأطلقها رئي�س وزراء الهند ناريندرا 
 11 امل��ت��ح��دة عليها يف  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  و���ض��ادق��ت اجلمعية  م���ودي 
دي�ضمرب عام 2014 معلنة يوم 21 يونيو من كل عام يوما عامليا 
والقن�ضليات  ال�ضفارات  العاملية  الفعالية  ه��ذه  ...وت��ن��ظ��م  لليوغا 
ال��دورة هو »ممار�ضة  العامل و�ضعار هذه  اأنحاء  الهندية يف خمتلف 

اليوغا لل�ضحة«.

الإمارات ت�ؤكد اأهمية تعزيز التعاون الدويل من اأجل ا�ستدامة امل�ارد املائية

املمتحن�ن براأ�ش اخليمة: اأ�سئلة اللغة الإجنليزية »اأكرث من �سهلة« 

�سرطة دبي تنظم ور�سة عمل ملن�سقي نظام القرتاحات

م�ست�سار النم�سا يبحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات

•• دو�شنبه-وام:

اأك����دت دول����ة الإم������ارات اأه��م��ي��ة ان 
وتنفيذ  لو�ضع  العامل  دول  ت�ضعى 
ال�ضاد�س  الهدف  اخلطط لتحقيق 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  م���ن 
ا�ضتمرار  ������ض�����رورة  و   2030
اجلهود  وتكاتف  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 
م��ن اأج���ل ا���ض��ت��دام��ة امل����وارد املائية 

للجميع.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ال���دول���ة التي 
ال���ق���اه���ا ����ض���ع���ادة ال����دك����ت����ور مطر 
حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة 
وال�����ض��ن��اع��ة يف امل����وؤمت����ر ال����دويل 
رفيع امل�ضتوى حول العقد الدويل 

الكلمة  يف  ال���ن���ي���ادي  وا���ض��ت��ع��ر���س 
ج��ه��ود وم���ب���ادرات دول���ة الم����ارات 
ل�ضمان توافر املياه وتعزيز خدمات 
وم�ضاهمات  ال�����ض��ح��ي  ال�������ض���رف 
ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا املجال  الم�����ارات 
حيث اأ�ضار اىل ا�ضرتاتيجية الأمن 
الم�����ارات  ل���دول���ة   2036 امل���ائ���ي 
العام  ب���داي���ة  اع��ت��م��اده��ا  ال��ت��ي مت 
توفر  اىل  ت�ضعى  وال��ت��ي  اجل���اري 
الأحوال  جميع  ويفيِ  للجميع  املياه 
املياه  ن���درة  واق���ع  وذل���ك مبجابهة 
وخ���ف�������س م���وؤ����ض���ره���ا م����ن خ���الل 
واإدارة  املائية  امل��وارد  تنمية  برامج 
اإنتاجيتها  املياه ورفع  الطلب على 
وزيادة ن�ضبة معاجلة مياه ال�ضرف 

ي�ضعى  وال����ذي  ل��ل��م��ب��ادرة  البحثي 
مبتكرة  تقنية  حلول  تطوير  اىل 
ورخ��ي�����ض��ة مل�����ض��اع��دة امل���الي���ن من 
���ح ون����درة  ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن ����ضُ

وتلوث مياه ال�ضرب حول العامل.
من  ح�ضوراً  املوؤمتر  افتتاح  و�ضهد 
عدد من روؤ�ضاء الدول و بالإ�ضافة 
اىل الرئي�س الطاجاكي�ضتاين ح�ضر 
تركمان�ضتان  ج��م��ه��وري��ات  روؤ���ض��اء 
وي�ضارك  وافغان�ضتان  وباك�ضتان 
اأكر  م��ن  م�ضاركن   - امل��وؤمت��ر  يف 
دول��ة ميثلون حكومات   100 من 
وممثلي  امل�ضوؤولن  وك��ب��ار  ووزراء 
ملوؤ�ض�ضات الأمم املتحدة واملنظمات 
واملوؤ�ض�ضات  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 

التنمية  اأج�����ل  م���ن  امل�����اء  ل��ل��ع��م��ل: 
 2028  -  2018 امل�������ض���ت���دام���ة 
الذي تنظمه حكومة طاجيك�ضتان 
الطاجيك�ضتاين  الرئي�س  برعاية 
بالتعاون  ال���رح���م���ن  ع���ل���ي  ام������ام 
و  امل����ت����ح����دة  الأمم  م���ن���ظ���م���ة  م�����ع 
العا�ضمة  يف  ام�����س  اخ��ت��ت��م  ال����ذي 

الطاجيكية دو�ضنبه.
حتقيق  اإىل  امل������وؤمت������ر  وي�������ض���ع���ى 
التعاون الدويل لتحقيق الأهداف 
وال���غ���اي���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ي��اه �ضمن 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030 
وبالأخ�س الهدف ال�ضاد�س: �ضمان 
ال�ضرف  وخ���دم���ات  امل���ي���اه  ت���واف���ر 

ال�ضحي للجميع.

امل���ي���اه �ضمن  ق��ط��اع  ب��الب��ت��ك��ار يف 
لالبتكار  الوطنية  ال�ضرتاتيجية 

والبتكار املتقدم .
واأك����د ال��ن��ي��ادي ع��ل��ى ال���ت���زام دولة 
المارات الرا�ضخ بامل�ضاركة الفاعلة 
امل���ب���ذول���ة  ال����دول����ي����ة  يف اجل����ه����ود 
لإي���ج���اد ح���ل���ول م�����ض��ت��دام��ة لفقر 
املياه من خالل ت�ضمن براجمها 
مبادرات  الن�ضانية  للم�ضاعدات 
مل��ع��اجل��ة ف��ق��ر امل���ي���اه.. م�����ض��را اىل 
م���ب���ادرة »���ض��ق��ي��ا الم��������ارات« التي 
حممد  مبادرات  موؤ�ض�ضة  اأطلقتها 
التي  العاملية  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
للمحتاجن  امل��ي��اه  ب��ت��وف��ر  تعنى 
الربنامج  وك���ذل���ك  ال���ع���امل  ح����ول 

ال�ضحي واعادة ا�ضتخدامها واإدارة 
والطاقة  املياه  انتاج  بن  الرتابط 

والغذاء على م�ضتوى الدولة.
م���ا حققته  ���ض��ع��ادت��ه  وا���ض��ت��ع��ر���س 
املياه  م�����ض��ادر  ت��ن��وي��ع  ال���دول���ة يف 
غر  مياه  م�ضادر  على  والعتماد 
البحر  م���ي���اه  ب��ت��ح��ل��ي��ة  ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال�ضرف  م��ي��اه  ا���ض��ت��خ��دام  واإع������ادة 
الدولة  وج��ه��ود  املعاجلة  ال�ضحي 
الربنامج  خ���الل  م���ن  امل��ت��وا���ض��ل��ة 
وم�ضاريع  ل��ال���ض��ت��م��ط��ار  ال��وط��ن��ي 
للتخزين  ال��������رائ��������دة  ال�������دول�������ة 
للمياه  وال�ضرتجاع  ال�ضطناعي 
يف اإم��ارت��ي اأب��وظ��ب��ي وال�����ض��ارق��ة .. 
املتعلقفة  الدولة  اإىل جهود  واأ�ضار 

وجمتمعات  ال����دول����ي����ة  امل����ال����ي����ة 
الأعمال واملنظمات غر احلكومية 
نخبة  جانب  اىل  امل��دين  واملجتمع 
ال���ع���ل���م���اء واخل��������رباء يف هذا  م����ن 
املجال ومن املتوقع ان يتم يف ختام 
امل��وؤمت��ر ال��ي��وم الإع����الن ع��ن بيان 
املوؤمتر حول تعزيز العمل واحلوار 
ال����دويل ح���ول امل��ي��اه خ���الل العقد 

القادم.
املهند�ضة  �ضعادة  الدولة  وف��د  �ضم 
ف��اط��م��ة ال���ف���ورة ال�����ض��ام�����ض��ي وكيل 
ل�ضوؤون  امل��ك��ل��ف  امل�����ض��اع��د  ال������وزارة 
املُ��ال مدير  والدكتور حممد  املياه 
واملهند�ضة هند  املائية  املوارد  اإدارة 

اآل علي رئي�س ق�ضم التحلية.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

جل�س اأم�س الول طالب امل�ضتوين 
املتقدم والعام يف راأ�س اخليمة ملادة 
خروجهم  وبعد  الإجنليزية  اللغة 
و�ضفوا  الم���ت���ح���ان���ات  ق���اع���ة  م���ن 

الأ�ضئلة باأنها )اأكر من �ضهلة (.
المتحان  على  القائمن  وبح�ضب 

ومن يزور مراكز المتحانات يجد 
اأن الغالبية العظمى من املمتحنن 
غ����ادروا ق��اع��ة الم��ت��ح��ان��ات مبكرا 
وجوههم  الب��ت�����ض��ام��ة  ع��ل��ت  وق����د 
دلل�����ة ع��ل��ى الرت����ي����اح مب���ا حوى 
ولدى  الجنليزية  اللغة  امتحان 
ال�ضوؤال يجيب البع�س باأن الأ�ضئلة 
ك��ان��ت خ��ال��ي��ة م��ن ال��ت��ع��ق��ي��دات لذا 

من طالب اخر هو حممد عبداهلل 
الذي قال: يف ت�ضوري اخلا�س اأن 
الأ���ض��ئ��ل��ة ك��ان��ت »اأك����ر م��ن �ضهلة« 
بتحديد  يتعلق  بع�ضها  كانت  وان 
الإجابة  ت��ق��ارب��ت  ع��ن��دم��ا  ال���ذك���اء 

لبع�س الأ�ضئلة. 
واأ���ض��اف : ك��غ��ري م��ن املمتحنن 
ف��ق��د مت��ك��ن��ت م���ن الإج����اب����ة على 

الجنليزية  اللغة  م��ادة  فان  نف�ضه 
مت توزيعها على ثالث �ضفحات  اذ 
حملت ال�ضفحة الأوىل اأ�ضئلة حول 
اأ�ضئلة  الثانية  ويف  اجلمل  تركيب 
تبحث عن الإجابة بينما ال�ضفحة 
قراءة  املمتحنن  طالبت  الثالثة 
اأو  اإجابات الأ�ضئلة وحتديد ال�ضح 

اخلطاأ من بينها.

عليها  الإج��اب��ة  اأجن���زوا  المتحان 
ف���رتة زمنية  غ�����ض��ون  ���ض��ري��ع��ا ويف 
من  خالية  المتحان  غرفة  كانت 
الأ�ضئلة  اأن  اىل  لف���ت���ا  ال���ط���الب 
الدرا�ضي  املنهج  �ضميم  من  كانت 
وم���ا ك���ان ي��ت��م ي��ت��داول��ه امل��ع��ل��م مع 

الطالب يف ال�ضف.
وم���ا ي��ق��ول��ه را���ض��د مي��ك��ن �ضماعه 

اأن��ه��ى ال��ط��الب الج��اب��ة عليها يف 
وقت وجيز جدا. 

وو���ض��ف��ت جم��م��وع��ة م��ن الطالب 
اللغة  م��������ادة  ام����ت����ح����ان  اأ�����ض����ئ����ل����ة 

الجنليزية بال�ضهلة جدا.
بينما قال اأحد هوؤلء وا�ضمه را�ضد 
�ضهلة  الأ���ض��ئ��ل��ة  ك���ان���ت  ال�����ض��ح��ي: 
ال���زم���الء يف غرفة  ل���درج���ة  ج����دا 

جميع الأ�ضئلة دومنا حاجة ل�ضياع 
الوقت يف البحث عن الإجابة.

اأما �ضعيد خالد الذي يتوقع اإحراز 
مع  اأتفق  يقول:  الكاملة  ال��درج��ة 
زم��الئ��ي ب���اأن ام��ت��ح��ان م���ادة اللغة 
الإجن��ل��ي��زي��ة ك��ان �ضهال واأك���ر ما 
مت��ي��زت ب���ه اأ���ض��ئ��ل��ة الم��ت��ح��ان هو 

التنوع والبعد عن التعقيدات.

•• دبي-الفجر:

الإدارة  يف  الب���ت���ك���ار  م���رك���ز  ن��ظ��م 
�ضرطة  والريادة يف  للتميز  العامة 
ملن�ضقي  تعريفية  عمل  ور�ضة  دب��ي 
ن���ظ���ام الق����رتاح����ات ال���ه���ادف اإىل 
مت���ك���ن م���ت���ع���ام���ل���ي ����ض���رط���ة دب���ي 
الأفكار  تقدمي  من  فئاتهم  بكافة 

اإىل اقرتاحاتهم واآرائهم يف تطوير 
يحقق  مب��ا  النظام  يف  العمل  اآل��ي��ة 
ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات 

دبي يف هذا ال�ضاأن.
النقيب خالد خليفة  ق��دم  ب���دوره، 
امل����زروع����ي رئ��ي�����س ق�����ض��م الأف���ك���ار 
الور�ضة  يف  امل�����ض��ارك��ن  اإىل  ���ض��رح��اً 
ن��ظ��ام الق���رتاح���ات وقنوات  ح���ول 

�ضناعة  يف  ال��ف��ع��ال��ة  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
اأهل  ما  وه��و  دب��ي،  ب�ضرطة  القرار 
القيادة العامة ل�ضرطة دبي لإحراز 
لالإبداع  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ة  ج���ائ���زة 
احلكومي  ل���الأداء  دب��ي  برنامج  يف 
املتميز اأكر من مرة.  ومت تطوير 
النظام  م���ن  الق�����رتاح�����ات  ن���ظ���ام 
الإلكرتوين  ال��ن��ظ��ام  اإىل  ال��ي��دوي 

دبي  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اإىل 
اإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب املوقع  ب��ط��ري��ق��ة 

الإلكرتوين والقنوات الذكية.
بن  اإبراهيم  الدكتور  املقدم  واأك��د 
���ض��ب��اع م���دي���ر م���رك���ز الب���ت���ك���ار اأن 
الور�ضة تهدف اإىل تعريف من�ضقي 
نظام القرتاحات حول اآلية العمل 
وال�ضتماع  النظام،  يف  امل�ضتحدثة 

يف  م��ه��م��اً  دوراً  ول��ع��ب  اجل����دي����دة، 
اخلالق،  الن�����ض��اين  الفكر  حتفيز 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  وح���ف���ظ 
والب�����داع�����ي�����ة لأ����ض���ح���اب���ه���ا عرب 
لكافة  امل����ربم����ج  الآيل  ال���ت���وث���ي���ق 
الق����رتاح����ات والأف����ك����ار ال������واردة، 
جميع  اأم���������ام  ال���ف���ر����ض���ة  واأت�����������اح 
املوظفن بكافة منا�ضبهم ورتبهم 

من  ���ض��واء  الق���رتاح���ات  ا�ضتقبال 
الداخلين  ال�����ض��رط��ة  م��ت��ع��ام��ل��ي 
ذكره  واجل���دي���ر  اخل���ارج���ي���ن.  اأو 
اأن ن��ظ��ام الق���رتاح���ات ب���داأ يف عام 
برنامج  م�����ض��م��ى  حت���ت   1999
للموارد  ك���اأداة مهمة  الق��رتاح��ات 
واجلمهور  وللمتعاملن  الب�ضرية 
التطويرية  الأف����ك����ار  اإي�������ض���ال  يف 

العامة  الإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للذكاء ال�ضطناعي، ليتما�ضى مع 
ل�ضرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  توجهات 
دبي الهادفة اإىل جعل بيئة العمل 
لالرتقاء  و���ض��ف��اف��ي��ة  ي�����ض��راً  اأك����ر 
يتيح  والربنامج  العمل،  مب�ضتوى 
جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن ب�����ض��رط��ة دبي 

التعامل معه اإلكرتونياً.

•• فيينا-وام: 

كورتز  �ضيبا�ضتيان  معايل  ا�ضتقبل 
م�����ض��ت�����ض��ار ج��م��ه��وري��ة ال��ن��م�����ض��ا - 
معايل   - فيينا  العا�ضمة  يف  ام�س 
اأحمد اجلابر  بن  �ضلطان  الدكتور 

وزير دولة.
�ضلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ون���ق���ل 
م�ضت�ضار  اإىل  اجل���اب���ر  اأح���م���د  ب���ن 
القيادة  حتيات  النم�ضا  جمهورية 
ومتنياتها  الإم�����������ارات  دول�������ة  يف 
جل��م��ه��وري��ة ال��ن��م�����ض��ا مب���زي���د من 
ال��ت��ق��دم وال��ن��م��اء وح��ر���ض��ه��ا على 
ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بن 
اآفاق  وب��ل��وغ  ال�ضديقن  البلدين 

اأرحب من التعاون امل�ضرتك.
كورتز  �ضيبا�ضتيان  معايل  ورح��ب 
�ضلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ب���زي���ارة 
لدولة  متمنيا  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن 
التطور  م����ن  امل����زي����د  الإم������������ارات 
ع���ن تطلعه  م��ع��رب��اً  والزده���������ار.. 

ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال���دول���ة يف 
م��ا يخت�س  امل��ج��ال خا�ضة يف  ه��ذا 
ومبادئ  م��ف��اه��ي��م  وت��ع��زي��ز  ب��ن�����ض��ر 
والت�ضامح  والع���ت���دال  الو�ضطية 

وقبول الآخر. 
الدكتور  معايل  اأك��د  جانبه..  م��ن 
���ض��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر على 
العالقات الرا�ضخة التي جتمع بن 
دولة الإمارات وجمهورية النم�ضا.. 
م�ضراً اإىل حر�س الإمارات يف ظل 
ال��ق��ي��ادة على تقوية  دع��م ورع��اي��ة 
�ضراكاتها مع النم�ضا ودول العامل 
ج�ضور  م��ّد  اأن  م��وؤك��داً  ال�ضديقة.. 
ونهج  اإرث  هو  وال�ضداقة  التعاون 
اأر�ضاه  اأن  منذ  ال��دول��ة  يف  م�ضتمر 
بن  زاي�����د  ال�����ض��ي��خ  امل���وؤ����ض�������س  الأب 
�ضلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 

.«
الذي  التطور  اإىل  معاليه  واأ���ض��ار 
���ض��ه��دت��ه ال���ع���الق���ات الإم����ارات����ي����ة 
املا�ضية  الفرتة  خالل  النم�ضاوية 

الثنائية  ال���ع���الق���ات  ت��ع��م��ي��ق  اإىل 
موؤكدا  ال�ضديقن..  البلدين  بن 
اأوا�ضر  تعزيز  على  ب���الده  ح��ر���س 
ال�����ت�����ع�����اون امل���������ض����رتك م�����ع دول�����ة 
واأ�ضار  الإم��ارات يف �ضتى املجالت. 
م�ضت�ضار النم�ضا اإىل املكانة الرائدة 
ال��ت��ي حتتلها دول���ة الإم����ارات على 
ال�����ض��ع��ي��دي��ن الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
الر�ضيدة..  قيادتها  روؤي���ة  بف�ضل 
التقدم  م���ن  امل���زي���د  ل��ه��ا  م��ت��م��ن��ي��اً 
الذي  بالتطور  واأ���ض��اد  والزده�����ار 
�ضهدته دول��ة الإم��ارات يف خمتلف 
ع��ل��ى تطور  م��ث��ن��ي��ا   .. ال��ق��ط��اع��ات 
ال�ضراكة بن العديد من املوؤ�ض�ضات 
فيها  مب��ا  والإم��ارات��ي��ة  النم�ضاوية 
ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون الأخ�������رة بن 
اأدن��وك ». واأكد  اإم يف و«  اأوم  �ضركة 
معايل �ضيبا�ضتيان كورتز احلر�س 
ع��ل��ى ال���ض��ت��م��رار يف ال��ت��ع��اون مع 
الإم����ارات يف جهود مكافحة  دول��ة 
باجلهود  م�������ض���ي���داً  ال�����ت�����ط�����ّرف.. 

ال��ذي تقوم به جلنة  وال���دور املهم 
البلدين  ب���ن  امل�����ض��رتك  ال��ت��ع��اون 
النمو  م��ن  للمزيد  امل��ج��ال  فتح  يف 
وال��ت��ط��ور يف ال��ع��الق��ات مب��ا يعود 
البلدين  ���ض��ع��ب��ي  ع���ل���ى  ب����اخل����ر 

ال�ضديقن.
تعزيز  ����ض���ب���ل  ال���ن���ق���ا����س  وت�����ن�����اول 
ال��������ع��������الق��������ات وال���������ت���������ع���������اون يف 
التقليدية  ال����ط����اق����ة  ق����ط����اع����ات 
التكرير  و����ض���ن���اع���ات  وامل���ت���ج���ددة 
وتكنولوجيا  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
الرقمية  وال����ع����ل����وم  امل���ع���ل���وم���ات 
القت�ضادية  ال���ع���الق���ات  وك���ذل���ك 
والتجارية والثقافية والجتماعية 

وال�ضياحية وغرها من املجالت.
زيارة  اأعقاب  يف  الزيارة  هذه  تاأتي 
دول���ة  اإىل  ال��ن��م�����ض��اوي  امل�����ض��ت�����ض��ار 
والتي  املا�ضي  اأب��ري��ل  يف  الإم����ارات 
ج������رى خ���الل���ه���ا ب���ح���ث ع���الق���ات 
ال�ضديقن  البلدين  بن  التعاون 

و�ضبل تطويرها وتعزيزها.
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الهالل كابيتال
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تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى 2012/1922  مدين )كلي( 
اىل املحكوم عليه : زينب ملك �ضاه مراد وب�ضفتها وليا طبيعيا على ابنها القا�ضر 

خالد حممد يو�ضف بهارد - نحيطكم علما بانه بتاريخ  2014/4/19 م 
قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اأعاله 

بالزام  املحكمة  : حكمت  بالتايل  الزعابي   �ضيف حممد  احمد  ل�ضالح  حممد 
املدعي عليهما ب�ضفتيهما باأن يوؤديا بالت�ضاوي للمدعي ب�ضفته مبلغ 120.000 
مائة وع�ضرون الف درهم والزمتهما الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لالإ�ضتئناف 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإعالنك بهذا التبليغ 
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
حمرر  على  الت�ضديق  وطلب    ، الإم����ارات    : اجلن�ضية   ، اأح��م��د  مو�ضى  م��راد  جا�ضم 
يت�ضمن )تنازل(  يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري كيفان لت�ضليح املكيفات 
والثالجات ، ن�ضاط الرخ�ضة ت�ضليح املكيفات والثالجات ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
بتاريخ 2006/5/9 يف  ال�ضادر  القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة مهنية رقم 541874 
دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.   اىل ال�ضيد/ بابول �ضاندرا ديب بيجوي كومار 
العدل يف مدينة  الكاتب  بان  : بنغالدي�س -  ليكن معلوما للجميع  ، اجلن�ضية  ديب 
خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء 

ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
�ضركة / زاماكان انرتنا�ضيونال منطقة حرة ذ م م  )رخ�ضة رقم 93984 (  والكائنة ب���� دبي ،  �س ب 
: 233256  ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبى للمجمعات البداعية 
اإدارة  ،  ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س 
ال�ضركة / زاماكان انرتنا�ضيونال منطقة حرة ذ م م   )ال�ضركة الرئي�ضية( يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ  1 مايو 2018  ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب : 
ال�ضيد :  MBK حما�ضبون قانونيون  

ا�ضم ال�ضركة : MBK حما�ضبون قانونيون      
�س ب 233256   دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم :  971-4-3585133+  
 Email:clients@mbkauditing.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

ماء البحر لعمال ال�ضباغ
رخ�ضة رقم:CN 1135812 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/انرتكونكت 
 CN 2082558:لعمال البالط والطابوق رخ�ضة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�ضة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فورتي 

تو انفرومنتال لال�ضت�ضارات ذ.م.م- ابوظبي
رخ�ضة رقم:CN 1223440 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/رويال  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�ضونال لدارة املطاعم
رخ�ضة رقم:CN 2112993 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/نك�ضت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2023220:لالجبان واملخلالت رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/نك�ضت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضتار لالجبان واملخلالت
 رخ�ضة رقم:CN 2023242 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/نور  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1484255:البادية للقرطا�ضية  رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/نك�ضت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضتار لبيع اللحوم الطازجة
 رخ�ضة رقم:CN 1541063 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بار كهف الرحبة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2240702 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1.2*6

تعديل ا�ضم جتاري من/بار كهف الرحبة
AL RAHBA CAVE BAR

اىل/مطعم اوجيني بار
OJINI BAR RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23

اإعــــــــــالن
�ضركة  املباين-  لتنظيف  يو  فور  ال�ض�����ادة/ميد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م رخ�ضة رقم:1190964 

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

تعديل ا�ضم جتاري من/ميد فور يو لتنظيف املباين- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

MADE FOR YOU BUILDING CLEANING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ميد فور يو لدارة العقارات و�ضيانة املباين- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

 MADE FOR YOU REALESTATE MANAGEMENT & BUILDINGS

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة الو�ضاطة يف بيع العقارات و�ضرائها )6820004(

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

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بنتا لال�ضتثمار ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1730290 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد عبداهلل را�ضد عامر الرميثي %50  
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة مطعم بيلز ماركت %50
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حمدان حمد مطر حممد عمره ال�ضام�ضي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حمد حممد مفتاح ال�ضام�ضي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مدر�ضة ريت�س الربيطانية ذ.م.م 

رخ�ضة رقم:CN 1417796 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

 AL DHABI UNION COMPANIES الظبي الحتاد لتمثيل ال�ضركات ذ.م.م
REPRESENTATION LLC من 1% اىل %90

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد نهيان مبارك اآل نهيان %10  

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
rbs ad 1 spc ltd حذف ار بي ا�س ايه دي 1 ا�س بي �ضي ليمتد

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ح�ضانة اخلرباء اخلا�ضة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2215242 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضلطان ح�ضن علي احلو�ضني %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف علي ح�ضن علي �ضقر احلو�ضني
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ح�ضانة اخلرباء اخلا�ضة
ALKBRA BRIVTE NURSARY

اىل/ح�ضانة هابي جامب- فرع 2
HAPPY JUMP NURSERY- BRANCH 2

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ح�ضانة الرنج�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2083216 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ح�ضانة الرنج�س
ALNARJIS NURSERY

اىل/ح�ضانة هابي جامب- فرع 3
HAPPY JUMP NURSERY- BRANCH 3

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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مركز اعداد القادة- ذ م م
قانونيون-  حما�ضبون  واملراجعة-  للمحا�ضبة  الحتاد  تعلن 
العادية  غر  العموميه  اجلمعيه  قرار  مبوجب  انه  ابوظبي 

بتاريخ 2018/06/12 بحل وت�ضفية �ضركة
مركز اعداد القادة- ذ م م 

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
 026349416 فاك�س  رقم026349400  هاتف   املعن  امل�ضفى 
حممد  موزه  بناية  ال�ضتقالل  �ضارع  ابوظبي   46765 �س.ب  
فا�ضل املزروعي الطابق )ميزانن1( مكتب رقم )1( واإح�ضار 
من  يوم   45 اأق�ضاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ضتندات 

تاريخ هذا العالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

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

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : كازوزه
املودعة بالرقم : 292618   بتاريخ : 2018/05/23

 بيانات الأولوية : 
باإ�ضم :مطعم كازوزة م م ح

وعنوانة : دبي- ميناء را�ضد- مكعبات مارينا- حمل رقم 12 هاتف: 0554028871
pro@sascco.com :ضندوق الربيد: 32310 امييل� 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 خدمات تقدمي امل�ضروبات والطعمة.
 kAZOZA و�ضف العالمة:عبارة عن كلمتن الوىل كازوزه باللغة العربية والثانية ا�ضفلها 

باللغة الجنليزية وحولهما خطوط متقطعة مثل فرقعة ال�ضودا
ال�ضرتاطات : 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
الإقت�ضاد اأو اإر�ضالة بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  23  يونيو 2018 العدد 12358
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة اجلر�س 

CN 1176995:الزرق للهواتف املتحركة  رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر خلفان حممد را�ضد العرياين %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف احمد خلفان حممد را�ضد �ضعيد العرياين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23

اإعــــــــــالن
للنجارة  احمد  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة جميل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب امل�ضلحة  رخ�ضة رقم:1159518 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 4*2 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة جميل احمد للنجارة امل�ضلحة
JAMIL AHMED INFORCED CARPENTRY

اىل/ور�ضة جميل احمد لت�ضليح ال�ضيارات المريكية
JAMIL AHMED AMERICAN AUTO WORKSHOP

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ا�ضالح ميكانيكا احلافالت وال�ضاحنات واملركبات املقطورة )4520024(
تعديل ن�ضاط/حذف اعمال النجارة امل�ضلحة )4390004(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة تالفيندر �ضينغ لرتكيب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب احلجر رخ�ضة رقم:1176667 

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

تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة تالفيندر �ضينغ لرتكيب احلجر

TALVINDER SINGH STONE FIXING EST

اىل/بي تو واي لعمال احلجر والبا�ضكو

B TO Y STONE PASCO WORKS

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/�ضالح الأمن للملكية الفكرية
بن�ضر التعديالت املو�ضحة اأدناه على طلب ت�ضجيل 

العالمة التجارية التالية:
املودعة حتت رقم : 223251          بتاريخ : 2014/12/15
امل�ضجلة حتت رقم :                      بتاريخ : 2015/02/05 

باإ�ض��م :  �ضركة فود امربيوم )فرع من العابدي القاب�ضة �س ذ م م(
وعنوانه : �س.ب: 15016، م�ضتودع ملك خا�س ����� جممع دبي لالإ�ضتثمار، دبي، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
من  امل�ضنوعة  الكحولية  غ��ر  امل�����ض��روب��ات  الأخ����رى؛  الكحولية  غ��ر  وامل�����ض��روب��ات  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  امل��ي��اه 
امل�ضروبات غر  امل�ضتخدمة يف حت�ضر  املركزة وامل�ضتح�ضرات الأخرى  الع�ضائر  الفواكه،  الفواكه وع�ضائر 

الكحولية.
الواق�عة بالفئة  : 32

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: )    ( – )                    (
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 

تعديل العالمة من : 

  اىل : /  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  23  يونيو 2018 العدد 12358
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 اعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / يا�ضر �ضبر �ضبر ح�ضن 
نعلمكم بان املدعي / �ضركة التاأمن العربية �س م ل - يف الدعوى رقم 2018/3053  مطالبات 

ب�ضيطة  - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
الزام املدعي عليه باأن يوؤدي لها مبلغ )9800( درهم )ت�ضعة الف وثمامنائة درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�ضداد التام .  والزام املدعي عليه بالر�ضوم 

وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�ضي ح�ضورك اأمام الدائرة املطالبات الب�ضيطة قاعة 154 مبحكمة ال�ضارقة الحتادية 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا  او بوا�ضطة وكيل معتمد  البتدائية �ضخ�ضيا 
لها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم املوافق 2018/6/24 ، ال�ضاعة 8.30 �ضباحا - وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 اعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / 1- كيوت لتجارة قطع غيار ال�ضيارات - ذ م م ،  2- حممد نعيم عبدالرزاق 
نعلمكم بان املدعي / موؤ�ض�ضة قطع الغيار امل�ضمونة  

يف الدعوى رقم 2018/3109 جتاري كلي - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  باأن  بينهما  فيما  والت�ضامم  بالت�ضامن  والثاين  الوىل  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم 
)938525 درهم( )ت�ضعمائة وثمانية وثالثون الف وخم�ضمائة وخم�ضة وع�ضريون درهما( مع احت�ضاب فائدة قانونية 
على املبلغ املذكور 12% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام واحلكم بالزام املدعي عليهما الوىل 
والثاين بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره )100000( )مائة الف درهما( كتعوي�س عن ال�ضرار املادية واملعنوية التي 
حاقت بها عما حلقها من خ�ضارة وما فاتها من ك�ضب من جراء فعل املدعي عليهما. الزام املدعي عليهما الوىل والثاين 

بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة. 
البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة   ، الوىل  الكلية  الدائرة   5 الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   ح�ضورك  يقت�ضي  لذا 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم املوافق 
2018/7/3 ، ال�ضاعة 8.30 �ضباحا ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال 

عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة :   يورولوك�س - �س ذ م م  
ال�ضكل   - القرهود   - دي��رة   - للعقارات  الطاير  �ضركة  ملك   201 رق��م  مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 74493  رقم القيد بال�ضجل التجاري 
التاأ�ضر يف  باأنه قد مت  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  : 570166  مبوجب هذا تعلن 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
دبي بتاريخ 2018/3/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/3/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن ت�سارترد - دبي  العنوان :   
مكتب رقم 109 ملك ال�ضرايا للعقارات - ديره - املطينة -  هاتف  2727112-04 فاك�س: 
2727101-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي/ت�سارترد - دبي  
املطينة  دي���ره -  ل��ل��ع��ق��ارات -  ال�����ض��راي��ا  م��ل��ك  رق���م 109  :   مكتب  ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2727101 ف��اك�����س:   04-2727112 ه��ات��ف     -
التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية 
يورولوك�س - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/3/8 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/3/8 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�ضفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  انذار عديل بالن�سر

رقم 3959/ 2018
املنذرة / فريند ريل �ضتيت - �ضركة منطقة حرة بوكالة املحامي / ا�ضماعيل ح�ضن 

املنذر اليه / ذا كيت�ضن اوف تاي ري�ضتورانت جي ال تي - جمهول العنوان 
امل��و���ض��وع : ان���ذار ب��الخ��الء وت�ضليم امل��اأج��ور و���ض��داد م��ا ه��و مرت�ضد ب��ذم��ة امل��ن��ذر ال��ي��ه مبلغ 

ي�ضتجد  وما   2018 ابريل  نهاية  حتى  درهم   152854
�ضي  اآر   9 رقم  التجزئة  بيع  املو�ضوفة - حمل  املاأجورة  العن  باخالء  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ابراج بحرات اجلمرا - دبي   - تاور  اكزكيوتيف  الطابق الر�ضي - غولد كر�ضت   K18 09
تنذر املنذرة املنذر اليه �ضداد املرت�ضد بذمته مبلغ 152854 درهم حتى نهاية ابريل 2018 
وما ي�ضتجد حتى تاريخ الخالء الفعلي وت�ضليمها خالية من ال�ضواغل وال�ضخ�ضا وبحالة ت�ضمح 

باإ�ضتغاللها واإعادة تاأجرها مع رف�س التجديد لي طلب لالإيجار 
كما تنذر املنذرة املنذر اليه بت�ضليمه براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتر امل�ضتحقة على 

املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي - مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2018/4019   

املنذر : البنك العربي املتحد
املنذر اليه : �ضركة ا�ضدود للتجارة العامة - ذ م م - جمهول حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره 19،165،000.00 درهم )ت�ضعة ع�ضر مليون 
ومائة وخم�ضة و�ضتون الف درهم( وما ي�ضتجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من 
اتخاذ كافة الجراءات  له  املنذر يحق  املهلة فان  ال�ضداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وحال 
رقم  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�ضدة  املديونية  بت�ضوية  للزامكم  قبلكم  القانونية 
مربع  مرت   95.44 م�ضاحته  البالغ   1 �ضنرت  بزن�س  جمرا  مببنى   20 رقم  بالطابق   2007
واملواقف DMCC-2216 بقطعة الر�س رقم 25 مبنطقة الثنية اخلام�ضة باإمارة دبي طبقا 
لحكام القانون واملادتن )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني  رقم 14 ل�ضنة 

الخرى.  القانونية  املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  دبي  باإمارة   2008
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/4021

املنذر : البنك العربي املتحد
املنذر اليه : �ضركة ا�ضدود للتجارة العامة - ذ م م - جمهول حمل القامة 

1،423،008.00 دره���م )ف��ق��ط مليون  ���ض��داد مبلغ وق���دره  ب�����ض��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
قانونية  فائدة  من  عليها  ي�ضتجد  وما  غر(  ل  دره��م  وثمانية  الف  وع�ضرين  وثالثة  واربعمائة 
للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�ضداد خالل هذه املهلة فان املنذر 
بذمتكم  املرت�ضدة  املديونية  بت�ضوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق 
مبا فيها طلب بيع العقار رقم 117 بالطابق رقم 1 مببنى الرتا 3 البالغ م�ضاحته 138،33 
دبي  ب��اإم��ارة  الثالثة  الثنية  6 مبنطقة  رق��م  الر���س  303 على قطعة  رق��م  وامل��واق��ف  مرتمربع 
الرهن  واملادتن )25( و )26( وما بعدهما من قانون  القانون  واملرهون للمنذر طبقا لحكام 

التاأميني  رقم 14 ل�ضنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/379  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/1- اأران برو�س يومي�ضون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
متويل )م�ضاهمة عامة( وميثله:نا�ضر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ اتفاقية اليجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة:2008/8/24 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وب��ال��زام  ال�ضواغل  م��ن  خالية  للمدعية  احل��ي��ازة  ورد 
)552.553( درهم تعوي�س والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة 
ch.1.B.8 لذا  يوم الإح��د املوافق  2018/7/15  ال�ضاعة :09:30���س بالقاعة : 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2384  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- ينغ ومبن كونرتولز - م م ح   جمهول حمل القامة 
اأحمد راجن��رز وميثله / عبداهلل مروان  مبا ان طالب التنفيذ/ تا�ضر 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  املطرو�ضي    بخيت  احمد  ع��ب��داهلل 
درهم  وق��دره )369783(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2383  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  املباين    ل�ضيانة  انرتنا�ضيونال  ال�ضمراء  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد جمال الدين عبداحلميد عبدالرحمن 
وميثله / خليفة يو�ضف حممد علي بن عمر   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )53154( درهم اىل طالب 
خلزينة  ر���ض��وم  دره��م   3922 مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2647  تنفيذ عمايل 
العاملية - �س م ح   جمهول حمل القامة  املنفذ ���ض��ده/1- �ضيمكو  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ فيليب دينتون ليون وميثله / �ضوق حم�ضن بدر 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الكثري   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )758190( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�ضافة اىل مبلغ 20400 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/333   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضدهما/1- وان بي بي ليمتد )�ضركة بيزن�س باي ليمتد - �ضابقا( 2-اوي�ضرت 
�ضابقا(  جمهويل   - العقاري  للتطوير  امنيات  )�ضركة  م  م  ذ  �س   - العقاري  للتطوير 
قد  �ضوليبارامبيل   كومار  اجايا  جايادفانان  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�ضامن بدفع املبلغ املنفذ 
2-بانف�ضاخ عقد  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )4908530( وق��دره  به 
ال�ضادر يف  التحكيم  ، بطالن حكم  امل��وؤرخ 2007/4/23  الوحدة رقم 1002  و�ضراء  بيع 
الدعوى رقم 11 ل�ضنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدويل.   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/1317   تنفيذ مدين  
بت  جمهول  �ضليم بت حممد �ضادق  املنفذ �ضده/1- حممد  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضمر فاطمة وميثله / جمال 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل���ري   �ضقر  خليفة  حممد 
املبلغ املنفذ به وق��دره )221168(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3414  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  الأط��ل�����س  / 1- جبال  عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ي��و���ض��ف ح�����ض��ن ح�������ض���ن   ق���د اأق����ام 
 64856( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف ورقم 
الثنن    ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB181412345AE(ال�ضكوى
املوافق 2018/7/9  ال�ضاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/50  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كرياتد للعقارات املحدودة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
كيميا�ضن م.د.م.�س وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�ضويدي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ببطالن وف�ضخ التفاقية واعادة املتعاقدين للحالة التي 
وقدره  مببلغ  والت�ضامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  وال���زام  التعاقد  قبل  عليها  كانوا 
والر�ضوم  التام  ال�ضداد  تاريخ  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  دره��م   )90.000(
 2018/6/26 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ضاريف 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/63  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- فا�ضو �ضيورام ناير جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�ضوراب 
الزعابي  خلفان  بن  حممد  عبداهلل  حممد  وميثله:عبدالعزيز  عبدول  حممد  احمد 
بالت�ضامن  عليهم جميعا  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م   )500000( وق���دره  وال��ت�����ض��امم مببلغ 
والفائدة 12% من تاريخ احلادث 2016/5/5 وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ 
ال�ضاعة 9.30  املوافق 2018/6/26  املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء 
�س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
يف الق�سية رقم 2018/327 جتاري كلي 

للمحاماة  بر�ضتيج   : بوكالة  دب���ي   ف��رع   - الوطني  الفجرة  بنك   : م��ن  امل��رف��وع��ة 
وال�ضت�ضارات القانونية ، �ضد / �ضركة ح�ضن عبداهلل ح�ضني للتجارة - ذ م م  - ح�ضن 
امل��وؤرخ يف  عبداهلل ح�ضيني - ر�ضول علي كرميي -  بال�ضارة اىل كتاب حمكمة دبي 
2018/6/07  واملت�ضمن تكليفي خبرا يف الق�ضية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه 
تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�ضية املذكورة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27  ال�ضاعة 
12.00 ظهرا  وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبر: احمد ماجد لوتاه- الهالل 
كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامن- بجانب ديرة 
�ضيتي �ضنرت- بور�ضعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�ضور يف املوعد املذكور 

وتقدمي كافة مالديكم من م�ضتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى 2012/1922  مدين )كلي( 
اىل املحكوم عليه : زينب ملك �ضاه مراد وب�ضفتها وليا طبيعيا على ابنها القا�ضر 

خالد حممد يو�ضف بهارد - نحيطكم علما بانه بتاريخ  2014/4/19 م 
قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اأعاله 

بالزام  املحكمة  : حكمت  بالتايل  الزعابي   �ضيف حممد  احمد  ل�ضالح  حممد 
املدعي عليهما ب�ضفتيهما باأن يوؤديا بالت�ضاوي للمدعي ب�ضفته مبلغ 120.000 
مائة وع�ضرون الف درهم والزمتهما الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لالإ�ضتئناف 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإعالنك بهذا التبليغ 
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
حمرر  على  الت�ضديق  وطلب    ، الإم����ارات    : اجلن�ضية   ، اأح��م��د  مو�ضى  م��راد  جا�ضم 
يت�ضمن )تنازل(  يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري كيفان لت�ضليح املكيفات 
والثالجات ، ن�ضاط الرخ�ضة ت�ضليح املكيفات والثالجات ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
بتاريخ 2006/5/9 يف  ال�ضادر  القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة مهنية رقم 541874 
دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.   اىل ال�ضيد/ بابول �ضاندرا ديب بيجوي كومار 
العدل يف مدينة  الكاتب  بان  : بنغالدي�س -  ليكن معلوما للجميع  ، اجلن�ضية  ديب 
خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء 

ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
�ضركة / زاماكان انرتنا�ضيونال منطقة حرة ذ م م  )رخ�ضة رقم 93984 (  والكائنة ب���� دبي ،  �س ب 
: 233256  ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبى للمجمعات البداعية 
اإدارة  ،  ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س 
ال�ضركة / زاماكان انرتنا�ضيونال منطقة حرة ذ م م   )ال�ضركة الرئي�ضية( يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ  1 مايو 2018  ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب : 
ال�ضيد :  MBK حما�ضبون قانونيون  

ا�ضم ال�ضركة : MBK حما�ضبون قانونيون      
�س ب 233256   دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم :  971-4-3585133+  
 Email:clients@mbkauditing.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية

ح�ضن   / امل����دع����و  ف���ق���د 
م�ضطفى  دروي�س  يون�س 
، الردن اجلن�ضية - جواز 
�ضفره رقم )351153( 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ض��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0506156519

فقدان ج�از �سفر
فقد املدعو / �ضانتا ايري�س 
تررو بانياجوا ، الدومنيكان    
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )az0256880( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0544034384

فقدان ج�از �سفر
راج����ي���������س   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�ضريفالبا  ك����اجن����ه����اجن����اد 
الهند      ، ك���اجن���ه���اجن���اد  راو 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
يجده  م��ن   )9058127(
رقم   بتليفون  الت�ضال  عليه 

    0502562404

فقدان ج�از �سفر
فقد املدعو / حممد عمران 
بنغالدي�س     ، يون�س  حممد 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
)1708554( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0552968055

فقدان ج�از �سفر
ا�ضماعيل   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ضتان     ، ال���دي���ن  ���ض��م�����س 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )1854582CC( رقم 
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ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 
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ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 
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فقدان ج�از �سفر
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فقدان ج�از �سفر
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العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1003
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/  في�ضل مال ح�ضن �ضريف - اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغة  50% من كامل ح�ضته البالغة 100% من كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل 
ال�ضيد/ حممد ادري�س مهر بخ�س - باك�ضتاين اجلن�ضية - وحيث ان ال�ضيد/ في�ضل مال ح�ضن �ضريف 
- اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل  جزء من ح�ضته  )50%( من كامل ح�ضته البالغة )%100( 
الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  باك�ضتاين   - خان  حمبوب  ورف  بخ�س  مبهر  عدنان  حممد  ال�ضيد/  اىل  وذلك 
املهنية امل�ضماة )ور�ضة ج�ضر القا�ضمية ل�ضيانة ال�ضيارات( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 
)747602(  - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 986
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضاجى مون بوليكال �ضاكو - هندي اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ضته البالغة 33 %  من كامل ح�ضته البالغة )100%(  وذلك اىل ال�ضيد / جو�س ماتيو - هندي اجلن�ضية 
، كما يرغب  يف البيع والتنازل عن جزء من ح�ضته البالغة )34%( من كامل ح�ضته البالغة )100%(  لل�ضيد 
 / بافن برامي�ضواران - هندي اجلن�ضية ، كما يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�ضته البالغة )33 %( 
امل�ضماة  الرخ�ضة  ، يف  - هندي اجلن�ضية  برامي�ضواران  بافن  ال�ضيد/  اىل  البالغة )%100(  كامل ح�ضته  من 
ال�ضادرة من  رقم )542713(  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  العالنية(  للواحات  ال�ضاطع  )النجم 

دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة.  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل 
. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 983
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ، اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضادة / جمموعة البطحاء للرعاية ال�ضحية 
ذ م م ( رخ�ضة جتارية �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بدبي برقم رخ�ضة )649928( يف الرخ�ضة 
دائرة  من  ال�ضادرة   )617202( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  للتجارة(  )فينا  امل�ضماة 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 
تعديالت اخرى : مت تغير ال�ضكل القانوين  من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ( كما مت 
تغير ال�ضم  التجاري من )فينا للتجارة( اىل )فينا للتجارة - ذ م م ( - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن 
للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 982
البيع والتنازل عن كامل  ال�ضيد/ �ضتيفن بينجيال�س - هندي اجلن�ضية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
ح�ضته البالغة 100%  يف حديقة القرائن للمقاولت الفنية( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 
)738603( اىلال�ضيدة / �ضري فرجي�س كيفن - هندي اجلن�ضية - حيث ان الطرف الأول ميلك موؤ�ض�ضة فردية 
بوكيل خدمات با�ضم )حديقة القرائن للمقاولت الفنية( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة رخ�ضة رقم )738603( 
وحيث ان الطرف الأول يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اىل الطرف الثاين 
يف املن�ضاأة املذكورة بكافة مقوماتها املادية واملعنوية وال�ضم �ضامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�ضاأة 
الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   : اخرى  تغرات  واملوقع.   وال�ضهرة  املهنية  والرخ�ضة  التجاري  ال�ضم  كذلك  املباعة 

لخر - تغر وكيل خدمات .  
الكاتب العدل  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من 

تاريخ هذا العالن

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 984
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ، اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضادة / جمموعة البطحاء لل�ضيارات ذ م م ( 
رخ�ضة جتارية �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بدبي برقم رخ�ضة )649927( يف الرخ�ضة امل�ضماة 
)اوتو�ضتار للتجارة( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )114901( ال�ضادرة من دائرة التنمية 
القت�ضادية بال�ضارقة  تعديالت اخرى : مت تغير ال�ضكل القانوين  من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل )�ضركة 
 ال�ضخ�س الواحد ( كما مت تغير ال�ضم  التجاري من )اوتو�ضتار للتجارة( اىل )اوتو�ضتار للتجارة ذ م م( - 
الكاتب  �ضان  ل�ضنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  . فقد  العدل 
ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 999
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ طاهر يو�ضف حممد حممود - باك�ضتاين اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  اىل ال�ضيد/ نظر علي حممد يو�ضف - باك�ضتاين اجلن�ضية يف 
)جنوم النهدة لتجارة الهواتف املتحركة والطباق الهوائية( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
املتحركة  الهواتف  لتجارة  الهندة  جنوم  من  التجاري  ال�ضم  تغير  مت   : تعديالت    )722017( رقم 
والطباق الهوائية اىل جنوم النهدة لتجارة الطباق الهوائية - مت تغير الن�ضاط من بيع الهوائيات 
القنوات  ا�ضتقبال  اجهزة  وا�ضالح  تركيب   ، املتحركة  الهواتف  بيع   ، بالتجزئة   - ال�ضتقبال  واجهزة 
اجهزة  وا�ضالح  تركيب  بالتجزئة-   - ال�ضتقبال  واجهزة  الهوائيات  بيع  اىل  الهوائيات   - التلفزيونية 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  الهوائيات.    - التلفزيونية  القنوات  ا�ضتقبال 
الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف 

يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 985
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ، اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضادة / جمموعة البطحاء للرعاية ال�ضحية 
ذ م م ( رخ�ضة جتارية �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بدبي برقم رخ�ضة )649928( يف الرخ�ضة 
ال�ضادرة   )500358( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  احلديثة(  الرقة  )�ضيدلية  امل�ضماة 
القانوين  من )موؤ�ض�ضة  ال�ضكل  بال�ضارقة  تعديالت اخرى : مت تغير  التنمية القت�ضادية  دائرة  من 
فردية( اىل )�ضركة ال�ضخ�س الواحد ( كما مت تغير ال�ضم  التجاري من )�ضيدلية الرقة احلديثة( اىل 
)�ضيدلية الرقة احلديثة - ذ م م ( - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2382  ا�ستئناف جتاري                                 
اىل املدعي عليه /1 - �ضابان بوتيا فورايل �ضوكت علي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( - �س م ب )م( فرع دبي - قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2018/5/30  
وقبل  �ضكال  ال�ضتئناف  بقبول   : املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم 
الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبر امل�ضريف �ضاحب الدور بجدول املحكمة تكون 
مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى وامل�ضتندات املقدمة فيها وما ع�ضى ان 
ال�ضادر  التمهيدي  باحلكم  املبينة  املهمة  اداء  م�ضتندات  من  اخل�ضوم  يقدمه 
من حمكمة اأول.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الربعاء  املوافق 2018/8/29  

  Ch2.D.19 ال�ضاعة 00 : 10 �ضباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2018/250    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �ضده / 1-  فرانكي جينا فيا دري�س   جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله 
ام��ر على  رق��م 360/2018  ال��دع��وى  ال�ضادر يف   ال��ق��رار  ومو�ضوعه تظلم من 
عري�ضة جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف.     وحددت لها جل�ضه يوم  الأحد   املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 رقم  بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا   2018/7/1
اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1812  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  التقنية العربية للوحات  - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
 / م�ضوؤولية حم���دودة( وميثله  ذات  )�ضركة  احل��دي��د  لتوريد  دي��ال  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  -   قد  املطوع  عبدالرحمن ح�ضن حممد 
واتعاب  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م(  وق���دره )39901  امل��دع��ي عليها مببلغ  ب��ال��زام 
احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %18 والفائدة   املحاماة 
املوافق  2018/6/28   املعجل بال كفالة.   وح��ددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س   بالنفاذ 
اأو من ميثلك  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/338  تنفيذ عقاري   
جلوبال  تنميات  2-�ضركة  العقاري  والتطوير  ال�ضتثمار  تنميات  �ضركة  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
للتطوير العقاري 3- �ضليمان عبدالعزيز نا�ضر املاجد  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ اجاى براكا�س لوهيا   نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/113  عقاري كلي  
واملعدل بال�ضتئناف رقم  61/2017 ا�ضتئناف عقاري يوم  الحد  بتاريخ  2017/9/13  باعتباره 
اىل  وت�ضليمه  دره��م   )44897956.22( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �ضندا 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 2-بطالن العقود �ضند الدعوى املوؤرخة 11/1 و 2007/2/10 
املوؤرخ  ال��دع��وى  �ضند  العقد  3-ب��ط��الن  الوىل  �ضدها  وامل�ضتاأنف  امل�ضتاأنف  بن  فيما  املربمة 
2007/2/10 املربم فيما بن امل�ضتاأنف وامل�ضتاأنف �ضدها الثانية.   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/1760  ا�ستئناف جتاري   
م م  جمهول حمل  ذ  الهند�ضية -  امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة كزينز  اىل 
عبدالرحمن   / هولدجنز  وميثله  ان��ى  /دي��ل  امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بالدعوى  ال�����ض��ادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  ق��د   - امل��ط��وع  حممد  ح�ضن 
بتاريخ 2017/3/13 وح��ددت لها جل�ضه  : 2017/802 جتاري جزئي  رقم 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/6/27 املوافق  الرب��ع��اء   يوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/1697  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- مان�ضي�ضرت �ضيبينج - �س ذ م م  جمهول 
زاده   قد  امل�ضتاأنف /م��ه��دي حممد علي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ا�ضتاأنف  القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم : 2017/181 مدين 
كلي بتاريخ 2017/12/24   وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�س املوافق 
 ch2.E.23 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم    2018/7/12
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/130  ا�ستئناف عقاري    

حمل  جمهول  م    م  ذ  ���س   - للعقارات  بنج�س   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
امل�ضتاأنف /ب��ان جلوبال ديفيلومبنت - �س ذ م م وميثله  ان  القامة مبا 
/ نورة احمد مو�ضى �ضنقور - قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 
جل�ضه  لها  وح���ددت    ، م   2018/4/10 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2017/425  :
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/6/27 املوافق  الربعاء  يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/802 جتاري جزئي 
حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  او�ضي�س  ميجا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2018/5/6 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ توم�ضون التجارية والبحرية - �س ذ م م  : بالزام 
و�ضبعمائة  ال��ف  وثالثن  وثمانية  مائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي 
وواحد وت�ضعن درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
احلا�ضل يف 2018/3/8 وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1064  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-حافظ حممد اإح�ضان اهلل ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير �ضركة 
عدن اخل�ضراء للتجارة العامة - ذ م م  2-�ضركة عدن اخل�ضراء للتجارة العامة - �س ذ م 
م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد بن عثمان بن نا�ضر اأبو حيمد   قد اأقام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )1204000.00  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
التام   ال�ضداد  وحتى   2015/8/15 م��ن  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م( 
املوافق   الثنن   ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و 
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة    2018/7/2
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
مكتب اإدارة الدعوى 
 اإعادة اإعالن بالن�سر 
 2018/58  جتاري كلي 

اىل املدعي عليهم :  1- مهي�س كومار ك�ضن�ضاند بكاراين - اجلن�ضية : الهند  
2- منجو فا�ضديف باجومال باجراين  - اجلن�ضية : الهند 

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
قد اقام الدعوى احلقوقية 2018/58 جتاري كلي 

وقدره  مبلغ  للبنك   ي��وؤدوا  بان  والت�ضامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  وال��زام  التحفظي  تثبيت احلجز  طلب 
4.304.732.16 درهم )اربعة مالين وثالثمائة واربعة الف و�ضبعمائة واثنان وثالثون درهم و�ضتة ع�ضر 
املدعي  ال��زام  مع  التام  ال�ضداد  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية   والفائدة  فل�س 
باملحكمة  الدعوى  اإدارة  اأم��ام مكتب  يقت�ضي ح�ضورك  لذل    . املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  الر�ضوم  عليهم 
املدنية  برا�س اخليمة �ضباح يوم الثالثاء املوافق  2018/6/26 م ال�ضاعة 9.00 التا�ضعة �ضباحا ، لالإجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور اأور اإر�ضال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر 4034/ 2018
املنذر :  �ضلطان را�ضد �ضعيد الظاهري - هاتف : 050-1184153 

املنذر اليه : انالي�ضت�س خلدمات اإدارة املن�ضاآت - �س ذ م م )جمهول حمل القامة( 
لذلك : فان املنذر يخطر املنذر اليه ، وخالل املدة القانونية ، باأنه ولغايات جتديد عقد اليجار  
للمبنى القائم على قطعة الر�س رقم )8( - رقم البلدية 228-336  - منطقة املركز التجاري 
الثانية - �ضارع ال�ضيخ زايد - بردبي - دبي ، والذي ينتهي بتاريخ 2018/9/27 ، فان جتديد العقد 
ملدة �ضنة من 2018/9/28 وحتى 2019/9/27 بقيمة ايجارية قدرها )65.000،000 درهم( خم�ضة 
و�ضتون مليون درهم فقط ل غر ، وبدل ايجار مبنى املواقف وقدرها )1.000.000 درهم( درهم 
مليون درهم فقط ل غر ، للفرتة من 2018/9/28 وحتى تاريخ 2019/9/27 ، واإذا ما وافق املنذر 
اليه فعليه اإعالن موافقته كتابة اىل املنذر... واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية 

الالزمة مع حتميل املنذر اليه الر�ضوم وامل�ضاريف والتعوي�ضات الالزمة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

 اعـــــــالن       
 : خورفكان   والت�ضديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�ضيد/ هيثم علي حممد �ضعيد املن�ضوري ، اجلن�ضية : الإمارات وطلب الت�ضديق 
على حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف ال�ضم التجاري املزرعه لبيع الدواجن الطازجة 
واملرخ�س  من دائرة التنمية القت�ضادية يف  ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 623126 
ال�ضادر بتاريخ 2012/6/7 من دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ 
عبداهلل �ضيايل فاليابوراييل ، اجلن�ضية : الهند  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2017/5973 م ج    
املرفوعة من املدعي/ الفاميد للتجارة العامة - �س ذ م م 

اىل املدعي عليه /1- معد نزار كرم اخل�ضايل  2/ �ضيدلية �ضليم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري للمدعي عليه الأول وح�ضوريا للمدعي عليها الثانية :- 
بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ مايل اجمايل وقدره )300.970 
درهم( وفائدة قانونية بواقع 3%  من تاريخ ال�ضتحقاق يف 2015/5/31 وحتى متام ال�ضداد 
، والزام املدعي عليهما بامل�ضروفات و )200 درهم  اأ�ضل املبلغ املق�ضى به  على ل تزيد عن 

مقابل اتعاب املحاماة. 
وبفوات   ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل  لال�ضتئناف  قابال  حكما 
هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�ضار اليه و�ضتتخذ بحقكم اليجراءات القانونية 

لتنفيذه �ضدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 996
البيع والتنازل عن كامل  اإماراتي اجلن�ضية يرغب يف  ال�ضيخ �ضلطان القا�ضمي -  باأن  ليكن معلوما للجميع  
ال�ضادة/ )جمموعة البطحاء للرعاية ال�ضحية - ذ م م ( رخ�ضة جتارية  البالغة )100%( وذلك اىل  ح�ضته 
�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بدبي برقم رخ�ضة )649928( يف الرخ�ضة امل�ضماة )موؤ�ض�ضة فينا للتجارة( 

تاأ�ض�ضت باإمارة دبي مبوجب رخ�ضة رقم )227648( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 
، كما مت  الواحد(  ال�ضخ�س  القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل )�ضركة  ال�ضكل  تعديالت اخرى : مت تغير 
تغير ال�ضم التجاري من )فينا للتجارة اىل )فينا للتجارة ملالكها جمموعة البطحاء للرعاية ال�ضحية �ضركة 

ال�ضخ�س الواحد �س ذ م م ( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل 
. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1000

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد نور غفور - اأفغاين اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  يف الرخ�ضة امل�ضماة / خمبز الطوار - مبوجب 
رخ�ضة )737026( وذلك لل�ضيد/ عبداملتن واحدي - افغاين اجلن�ضية  تعديالت اخرى : 

تنازل مالك الرخ�ضة ال�ضابق ل�ضاحبها احلايل 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1001

هندي   - ابراهام  جون�ضون  جون�ضون  جالدوين  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيدة/ 
امل�ضماة  الرخ�ضة  يف   )649928( رخ�ضة  اجلن�ضية  هندية   - جوهنى  جوهنى  مارى  ان 
 )750095( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  لتجارة(  الأح�ضن  )الختيار 

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13
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اأخبـار الإمـارات
فريق عمل تط�ير اإدارة احلدث والبالغ يعقد اجتماعه الأول 

•• دبي-الفجر:

القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �ضعادة  بتوجيهات 
العام ل�ضرطة دبي، ومتابعه اللواء خبر خليل اإبراهيم 
املن�ضوري، م�ضاعد القائد العام ل�ضوؤون البحث اجلنائي، 
اإدارة احلدث والبالغ اجتماعه  عقد فريق عمل تطوير 
الأول يف اإدارة مركز القيادة وال�ضيطرة يف الإدارة العامة 

للعمليات.
مدير  املع�ضم،  ���ض��رور  خ���ادم  اهلل  عبد  العميد  بح�ضور 
مركز �ضرطة بردبي، والعقيد حممد عقيل اأهلي، نائب 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 

ل�����ض��وؤون ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري، وع����دد م��ن ال�����ض��ب��اط من 
خمتلف الإدارات املعنية باإدارة احلدث والبالغ، ويهدف 
دبي  �ضرطة  يف  اجلنائية  العملية  تطوير  اإىل  الجتماع 
العامة  والإدارات  القطاعات  جميع  م�ضاركة  خالل  من 

امل�ضرتكة يف العملية  الإدارية. 
اآل��ي��ة م��ن��ظ��وم��ة ا���ض��ت��الم البالغات  ون��اق�����س الج��ت��م��اع 
والأح��داث اجلنائية واملراحل التي متر بها و�ضول اإىل 
ت�ضجيل البالغ واإحالته اإىل النيابة العامة، وما يت�ضمن 
من تطوير ا�ضتالم البالغات وال�ضتجابة لها، بالإ�ضافة 
على  املبنية  وال��ت��ح��ري  البحث  منظومة  مناق�ضة  اإىل 

برامج حتليل واأنظمة الذكاء ال�ضطناعي. 

اآلية  العميد عبد اهلل خادم خالل الجتماع  وا�ضتعر�س 
تطوير العملية الإدارية يف مراكز ال�ضرطة وموا�ضفات 
العقيد  تطرق  بينما  ال�ضرطة،  ورج��ل  الأمنية  الدورية 
وال�ضيطرة،  القيادة  اإدارة مركز  فار�س، مدير  بن  تركي 
من  للبالغات  ال�ضتجابة  وت��ع��زي��ز  تفعيل  عملية  اإىل 
خالل برنامج حتليل الذكاء ال�ضطناعي، وقدم الرائد 
اتخاذ  ودع��م  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  النمر من مركز  اأن��ور 
اىل  للو�ضول  امل�ضتقبلي  ال�ضت�ضراف  عن  نبذة  ال��ق��رار، 
الأهداف ال�ضرتاتيجية للقيادة العامة ل�ضرطة دبي يف 
املرحلة املقبلة من خالل م�ضاركة جميع اجلهات املعنية 

يف �ضرطة دبي. 

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�ؤكد اأهمية دور » قناة ال�سرقية«  يف اإبراز اجلانب الرتاثي لل�سارقة
•• ال�شارقة -وام:

اأن  ال�ضارقة لالإعالم  القا�ضمي رئي�س جمل�س  اأحمد  ال�ضيخ �ضلطان بن  اأكد 
قناة ال�ضرقية من كلباء تعك�س روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
دور  تعزيز  يف  ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن 
اخلطاب الإعالمي من خالل قنوات تلفزيونية هادفة تعمل على اإبراز تراث 

وتاريخ املنطقة ال�ضرقية يف اإمارة ال�ضارقة.
ج��زء مهم من  برامج هي  تعر�ضه من  » مبا  ال�ضرقية  قناة   « اأن  اإىل  ولفت 
املنظومة الإعالمية والرتاثية والثقافية التي يحر�س �ضاحب ال�ضمو حاكم 
ال�ضارقة على اإبرازها ملا لها من دور كبر يف تقريب املجتمع والأ�ضرة واإثراء 

املخزون املعريف لدى جلمهور.
جاء ذلك خالل زيارته القناة اأم�س الول - يرافقه اأع�ضاء املجل�س كل من 
ال�ضارقة لالإعالم » �ضم�س«  �ضعادة الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة 
و�ضعادة  لالإعالم  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  ع��ام  مدير  خلف  ح�ضن  حممد  و�ضعادة 
طارق �ضعيد عالي مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�ضارقة و�ضعادة ح�ضن 
يعقوب املن�ضوري اأمن عام جمل�س ال�ضارقة لالإعالم -حيث اطلع على اأبرز 
الأ�ضرة  القناة من برامج تراثية وجمتمعية تالم�س واقع  اإليه  ما تو�ضلت 

واملجتمع يف املنطقة ال�ضرقية.

وجتول رئي�س جمل�س ال�ضارقة لالإعالم يف الأق�ضام املختلفة لقناة ال�ضرقية 
من كلباء وتعرف على خمتلف براجمها اخلا�ضة التي تتنوع ما بن الربامج 
القناة  اأن  م��وؤك��داً  والرتفيهية..  والدينية  والتاريخية  والن�ضائية،  الّطبية 
تتميز باأ�ضلوب طرح فريد من نوعه يهدف ملناق�ضة ق�ضايا جمتمع املنطقة 

ال�ضرقية وحماولة الو�ضول حللول بالتعاون مع اجلهات احلكومية.
عمل  �ضر  علي  زي��ارت��ه  خ��الل  القا�ضمي  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  واط��ل��ع 
الربامج  وتقييم  والن��ت��ق��اء  والإن��ت��اج  الهند�ضة   : ومنها  الأق�����ض��ام  خمتلف 
التلفزيونية  واملحتوى والتي تعمل معاً كمنظومة متكاملة لإنتاج الربامج 

املتميزة التي تبث من قناة ال�ضرقية من كلباء.
والتقى رئي�س جمل�س ال�ضارقة لالإعالم الكوادر الإعالمية واأثنى على جهود 
القائمن على القناة موؤكداً اأن ما تنتجه من برامج يعد اإ�ضافة نوعية ت�ضاهم 

يف تعريف اجلمهور باملنطقة ال�ضرقية وتنوعها الرتاثي والثقايف.
ووجه ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي بالهتمام بجودة العمل الإعالمي 
واحلر�س الدائم على الرتقاء به وفق توجيهات وروؤية �ضاحب ال�ضمو حاكم 

ال�ضارقة.
ال�ضرقية من  قناة  د�ضن  قد  كان  ال�ضارقة  حام  ال�ضمو  �ضاحب  اأن  اإىل  ي�ضار 
ابراز  على  ت��رك��ز  عربية  ثقافة  ذات  ق��ن��اة  لتكون   2014 ف��رباي��ر  يف  كلباء 

امل�ضكالت والق�ضايا املتعلقة باملنطقة ال�ضرقية واإيجاد احللول لها.

�سرطة راأ�ش اخليمة تعزز امل�ساركة يف جائزة وزير الداخلية
•• راأ�س اخليمة- الفجر

األ���ق���ى  ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور نا�ضر 
معهد  ن�����ائ�����ب  ال����ب����ك����ر  حم����م����د 
ور�ضة  ب��الإن��اب��ة  ال�ضرطة  ت��دري��ب 
ع���م���ل ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ح�����ول »ج���ائ���زة 
العلمي  للبحث  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
 »2018 ال���راب���ع���ة  ال�������دورة   –
منت�ضبي  م���ن  ع�����دداً  ا���ض��ت��ه��دف��ت 
، ح��ي��ث عقدت  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة 

مببنى ال�ضهيد طارق ال�ضحي.

الإبداع والبتكار طريقاً لتحقيق 
خمتلف  يف  وال���ت���م���ي���ز  ال�����ري�����ادة 
ال�ضرطي م�ضتهدفة  العمل  اأوجه 
ال�ضرطي  ب����الأداء  التفوق  ب��ذل��ك 
اإىل مقدمة الركب  والو�ضول به 

على امل�ضتوى املحلي والعاملي.
وت�����ض��م��ن��ت ال���ور����ض���ة ع�������دداً من 
منها  امل���ت���خ�������ض�������ض���ة  امل�������ح�������اور 
ا����ض���ت���ع���را����س م���ف���ه���وم اجل����ائ����زة 
واأهدافها واملجالت التي ت�ضملها 
اجلائزة  متناوًل �ضعادته �ضروط 

ال��ور���ض��ة تهدف  ب���اأن  البكر  وق���ال 
اإىل تعزيز روح امل�ضاركة لدى كافة 
امل��وظ��ف��ن م��ن ال�����ض��ب��اط و�ضف 
على  والعمل  والأف����راد  ال�ضباط 
اأفكارهم  اإط��الق  على  ت�ضجيعهم 
اإىل  حتويلها  بهدف  ومناق�ضتها 
مبادرات وم�ضاريع متميزة ت�ضب 
وتطوير  الأداء  يف جهود حت�ضن 
القيادة  م���ن  ح��ر���ض��اً  اخل���دم���ات 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى حتفيز اجل��م��ي��ع يف 
تبني  ع��رب  والتحديث  التطوير 

امل�ضاركة والرت�ضح للجائزة واأهم 
معاير التقييم املتعلقة بالبحث 
الطرق  اإىل  بالإ�ضافة   ، العلمي 
التي يجب ا�ضتخدامها يف توثيق 
واملوا�ضفات   ، امل�����ض��ارك  ال��ب��ح��ث 
الفنية للبحث  ومراحل امل�ضاركة 
�ضعادته  وت���ط���رق   ، اجل����ائ����زة  يف 
قيمة  ح���ول  تف�ضيلي  ���ض��رح  اإىل 
الت�ضجيل  كيفية  وع���ن  اجل��ائ��زة 
واإج��راءات ت�ضليم البحث العلمي 

واآلية التوا�ضل مع املعنين.

خالل مناف�سة الروبوتات ال�سنوية يف جامعة ولنغونغ يف دبي

طالب من مدر�سة دبي الثان�ية احلديثة يبتكرون »روب�ت« يحرك �سناديق التخزين
•• دبي-الفجر:

اأظ���ه���ر ف���ري���ق م���ن م���در����ض���ة دبي 
ال���ث���ان���وي���ة احل���دي���ث���ة امل�������ض���ارك يف 
ال�ضنوية  ال����روب����وت����ات  م�����ض��اب��ق��ة 
ولنغونغ  جامعة  ت�ضت�ضيفها  التي 
الروبوت  ق�����درة  م���وؤخ���را  دب����ي  يف 
�ضناديق  نقل  على  ط���وروه  ال���ذي 
وجهة  اإىل  ب��ف��ع��اع��ل��ي��ة  ال��ت��خ��زي��ن 
حمددة يف فئة التخزين. و�ضهدت 
 26 ال��ف��ري��دة  ال�ضنوية  امل�ضابقة 
فريًقا مدر�ضًيا من دبي وال�ضارقة 
حما�ضي  ع���ر����س  يف  ي��ت��ن��اف�����ض��ون 
ي�ضم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ل��ل��م��ه��ارات 
لعر�س  التحديات  م��ن  جمموعة 

خرباتهم يف الروبوتات.
 60 احل��������دث  ه������ذا  و�������ض������ارك يف 
مدر�ضة حملية ودولية يتناف�ضون 
يف ثالثة حتديات خمتلفة: حتدي 
التخزين  ال��ط��ائ��رة وحت���دي  ك���رة 

والتحدي احلر.
ور������ض�����ة عمل  ال�����ط�����الب  ح�������ض���ر 
ح���ول »����ض���وت غ���ر ع����ادي بطرق 

غ���ر م���ع���ت���ادة«، وه����ي ع���ب���ارة عن 
ال�ضوت  جمال  ل�ضتك�ضاف  جل�ضة 
مي  د.  ب����ق����ي����ادة  وال�����ت�����ج�����ري�����ب، 
الربا�ضي، اأ�ضتاذ م�ضارك ود. فرهاد 
اأوروم�ضيان، العميد امل�ضارك بكلية 
الهند�ضة وعلوم املعلومات بجامعة 
ولنغونغ يف دبي. وح�ضر املعلمون 
مو�ضوع  ح�����ول  امل���ع���ل���م  م���ن���ت���دى 
با�ضتخدام  اجل���ي���دة  امل���م���ار����ض���ات 
تدري�س  ك��ط��ري��ق��ة  ال����روب����وت����ات 

مبتكرة.
ت���وزي���ع اجل����وائ����ز، فازت  يف ح��ف��ل 
ال��ث��ان��وي��ة احلديثة  دب���ي  م��در���ض��ة 
حت����دي  يف  الأوىل  ب�����اجل�����ائ�����زة 
ال��ت��خ��زي��ن ن���ظ���ًرا ل��ق��درت��ه��ا على 
اإىل وجهة  نقل �ضناديق التخزين 
حمددة بفاعلية. كما فازت مدر�ضة 
ج��ي ا���س ا����س  اخل��ا���ض��ة باجلائزة 

الأوىل يف فئة املدر�ضة الثانوية.
ويف حتدي الكرة الطائرة، فاز كل 
من عمار يا�ضر وحمود ح�ضن وعلي 
اإبراهيم من مدر�ضة دبي الثانوية 
دو�ضي  هر�ضال  وجاينام  احلديثة، 

كري�ضتوفر  ال���ث���اين  ب��امل��رك��ز  ف����از 
ب��ي��در���ض��ون واأب���ه���راج ج��وب��ت��ا واآدي 
فرما واأنيكا ويلموت من مدر�ضة 
بالإجنليزية،   ال��ن��اط��ق��ة  ج���م���را 
برمي  وب��ران��اف  ���ض��ارم��ا  وك�ضيتيج 
واأديتيا �ضوبرامانيان من مدر�ضتنا 

الثانوية.

وبافلو  غوبتا  �ضونو  ويا�ضوردهان 
فيكتوريا  م��در���ض��ة  م���ن  ���ض��اف��ي��ك��و 
فئة  يف  الأوىل  باجلوائز  الدولية 

املدار�س الإعدادية والثانوية.
فازت مدر�ضتنا  احلر،  التحدي  يف 
يف  الأوىل  ب���اجل���ائ���زة  ال���ث���ان���وي���ة 
حيث  ال��زراع��ة،  م�ضتقبل  م�ضروع 

جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
موؤ�ض�س  اأوروم�����ض��ي��ان،  ف��ره��اد  د. 

م�ضابقة الروبوتات.
اإعجابنا  ال��ط��الب ك��ل ع��ام  وي��ث��ر 
وم�ضاريعهم  امل��ذه��ل��ة  مب��واه��ب��ه��م 
»اإن  اأوروم�ضيان  د.  وذكر  املبتكرة. 
امل�ضكالت  حت��دي��د  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 

وح�ضل جميع الفائزين باملدار�س 
الثانوية على منح درا�ضية للربامج 
اجل��ام��ع��ي��ة يف ج��ام��ع��ة زاي�����د فور 

تخرجهم من املدر�ضة الثانوية.
اخلطيب  ع�����ب�����ادة  د.  وق�����دم�����ت 
ود.ه����ي����ال ���ض��ي��ال���ض��ي راج����ام����اين 
اأع�ضاء  م���ن  وك��اله��م��ا  اجل���وائ���ز، 

ق����ام ال���ط���الب ب��اب��ت��ك��ار روب�����وت ل 
الزراعية  بالأن�ضطة  فقط  ي��ق��وم 
ا على  التقليدية، ولكنه يعمل اأي�ضً
بطريقة  املختلفة  العوامل  قيا�س 
ع���ل���م���ي���ة، م���ث���ل رط�����وب�����ة ال���رتب���ة 
اأهمية  من  لها  ملا  املياه،  وم�ضتوى 

ق�ضوى للنباتات.

التفكر  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  واإث����ب����ات 
املبتكر والعثور على حلول تنا�ضب 
اإن  اأع��م��اره��م ���ض��يء ملهم ح��ق��اً... 
هوؤلء ال�ضباب هم علماء امل�ضتقبل، 
ت�ضجيعهم  اإىل  اجلامعة  وت��ه��دف 
واهتمامهم  ق��درات��ه��م  وت��ط��وي��ر  

بالتكنولوجيا«.
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/5952  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-���ض��وب��ر ف��اي��ن ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / وق���ار اح��م��د جهانكر اح��م��د  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(    22846( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
ال�ضكوى  وامل�����ض��اري��ف.رق��م  وال��ر���ض��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB182715060AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.30 ال�ضاعة     2018/6/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4713  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اون�ضت اك�ضربي�س لتاأجر ال�ضيارات ���س.ذ.م.م  جمهول 
اأق��ام عليك  البلو�ضي  قد  اك��رب  املدعي / ح�ضن مهدي  ان  حمل الق��ام��ة مبا 
درهم(    36000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
ال�ضكوى  وامل�����ض��اري��ف.رق��م  وال��ر���ض��وم  دره����م   )3000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB181959369AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 ال�ضاعة     2018/7/10
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3905  عمايل جزئي

ال�����ض��الم��ة واط���ف���اء احلريق  ل��رتك��ي��ب م��ع��دات  امل��دع��ي عليه / 1-ج�����ض��ور  اىل 
يا�ضر ع�ضرى خلف ح�ضن    / املدعي  ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ضاريف. وال��ر���ض��وم  دره��م   )2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(    23100(
الربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB181580240AE ال�ضكوى  رق��م 
املوافق 2018/6/27   ال�ضاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2017/12414  عمايل جزئي 

اىل امل��دع��ي عليه/1- ليتل م��ور �����س.ذ.م.م )ف���رع( جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  كابينا  اتبنزا  جيل  امل��دع��ي/م��ارك 
بتاريخ 2018/1/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ مارك جيل اتبنزا كابينا 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )16816.80( درهم وتذكرة العودة اىل 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ضاحب عمل 
ورف�ضت  فيها  ن�ضيبه  املدعي من  واعفت  امل�ضروفات  باملنا�ضب من  والزمتها  اخر 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1707  ا�ستئناف عمايل    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اآي�س انرتنا�ضيونال اديوكي�ضن �ضنرت منطقة حرة 
جبارين  حممد  مايك   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م 
ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف/  قد  ال�ضفار  ابراهيم  ح�ضن  وميثله:ا�ضماعيل 

بالدعوى رقم 2016/5952 عمايل جزئي بتاريخ:2017/9/3
وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�س املوافق 2018/7/5 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/87  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- املغربي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثله:احمد  املغربي  �ضليمان  �ضالح  ع��ادل  يو�ضف   / امل�ضتاأنف  ان  مبا 
عبداهلل حممد ملك اأنوهي قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
ب��ت��اري��خ:2018/1/16  وح��ددت لها جل�ضه  رق��م 2017/2065 جت��اري كلي 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/7/3 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/145  ا�ستئناف عقاري    
القامة  حم��ل  جمهول  ا���ض��اب  �ضليم  عبد   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
مبا ان امل�ضتاأنف / �ضويب اي�ضاب وميثله:علياء خليفة �ضامل خليفة 
ال�����ض��وي��دي ق��د ا���ض��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2017/357 عقاري كلي بتاريخ:2018/5/1  وحددت لها جل�ضه يوم 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/7/23 املوافق  الثنن  
ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/2190 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- حممد احمد رزوق - ب�ضفته مدير �ضركة كوالتي ل�ضناعة 
اجلاهزة  اخلر�ضانة  ل�ضناعة  كوالتي  �ضركة   -2 ����س.ذ.م.م  اجلاهزة  اخلر�ضانة 
�ضعيد  مطر  التنفيذ/�ضعيد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م 
اأقام عليك الدعوى  بن بليلة وميثله:را�ضد عبداهلل علي هوي�ضل النعيمي قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4310( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2-بعزل املدعي عليه الأول من من�ضبه 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��دع��ي.    وتعين  لل�ضركة  كمدير 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2018/2067 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضدهما/1- �ضركة احمد �ضريف للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد 
ر�ضا عبدالرحمن �ضريف جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( قد 
املنفذ به وق��دره )86111.96( درهم  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�ضامن  
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2018/125 تنفيذ �سرعي
ان  القامة مبا  �ضعيد حممد جعفر علي جمهول حمل  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/هيا فهد ح�ضن عبداهلل احلمادي وميثله:فتيحة حممد برجو 
قوراري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم 
ال�ضادر يف الدعوى رق��م:968/2016 احوال نف�س م�ضلمن ب�ضداد املبلغ املنفذ 
ال�ضتحقاق  تاريخ  وامل�ضاريف من  للر�ضوم  �ضامال  درهم  به وقدره )181294( 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

     يف الدعوى رقم 2016/674 تنفيذ عقاري
املنفذ �ضده/1- رجاء حممد ممتاز اخل��وام جمهول حمل القامة  اىل 
علي  وميثله:ح�ضن  عبداحلميد  خالد  التنفيذ/عميد  طالب  ان  مب��ا 
بتاريخ:2018/6/18  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  لوتاه  عبدالرحمن 
اعالنكم ل�ضداد قيمة املطالبة )29451.76( درهم يف ملف التنفيذ اعاله 
وال بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار:�ضقة �ضكنية - املنطقة:مر�ضى 
دب���ي - رق���م الر��������س:135 - ا���ض��م امل��ب��ن��ى:وي�����ض��ت ���ض��اي��د م��اري��ن��ا - رقم 

العقار:110 خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/2068 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- ب��ي��ت ال�����ض��در ل���الأزي���اء �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف الهالل )�ضركه م�ضاهمه عامه( 
وميثله:نا�ضر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )70639.87( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/309  تنفيذ عقاري   
اي��ري��ن  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب  اىل املنفذ ���ض��ده/1- ه��ال��دون كيفات 

التنفيذ/داماك اخلليج للعقارات �س.ذ.م.م
ن��ع��ل��ن��ك��م ب��احل��ك��م ال�������ض���ادر يف ال���دع���وى رق�����������م:2017/404 ع���ق���اري ك��ل��ي ي����وم الحد 

بتاريخ:2017/9/13   باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )10806240( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ  متام ال�ضداد وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ 

ن�ضر هذا العالن. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2018/45  تظلم مدين

اىل املتظلم �ضده / 1-ه�ضام مالك حمزه اجليو�ضي جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم / �ضينا بارك وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهري قد اأقام 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى 
لها  وح��ددت  وامل�ضاريف.  والر�ضوم  على عري�ضة مدين  امر   240/2018 رقم 
 Ch  : بالقاعة  ال�ضاعة 11.00 �س  املوافق 2018/7/3    الثالثاء  جل�ضة يوم 
C.15.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأيام على  ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/15  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1- فورتر�س كابيتال لال�ضتثمار �س.ذ.م.م 2- حامد احمد خمتار حامد 
حممد - ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته املمثل القانوين/فورتر�س كابيتال لال�ضتثمار �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/10  يف 
عليهما  املدعي  بالزام  العطار  علي  مو�ضى  جمعة  يحيى  ل�ضالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
الوىل والثاين ان يوؤديا للمدعي بالت�ضامن مبلغ )150.000( دولر امريكي او ما يعادله 
مبلغ وقدره )550.770( درهم اماراتي مع الفائدة القانونية 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية احلا�ضل يف:2018/1/8 حتى متام ال�ضداد والزمتهما بالر�ضوم وامل�ضروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب  اليوم  اعتبارا من 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1393  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  د�ضمال  ب��ن  احمد  �ضركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املياه  و�ضحب  ال�ضحي  ال�ضرف  خلدمات  القوية  امل��دع��ي/امل��ع��دات  ان  مبا  الق��ام��ة 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ  ���س.ذ.م.م قد 
وقدره )277.868.88( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  حدة  على  فاتورة  كل  ا�ضتحقاق  تاريخ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/7/11 ال�ضاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1824  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/علي حممد كادافان علي كويا كادافات جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�ضركة عو�س ال�ضعدي للتجارة )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة( وميثله:عبداهلل 
عبدالقادر علوي نا�ضر الهيثمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )157.000( وق��دره  مببلغ  عليه 
النفاذ  ال�ضداد مع  بتاريخ:2016/12/6 حتى  ا�ضتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق:2018/7/4 ال�ضاعة:08:30�س 
بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1841  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/بايلنك تك �س.ذ.م.م - فرع دبي )�ضابقا( - تك فاوندي�ضن�س ذ.م.م - 
فرع دبي )حاليا( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/الرباط لعمال حفر ال�ضا�ضات 
وتثبيت الركائز �س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي املو�ضى احلمادي قد اأقام عليك الدعوى 
والر�ضوم  دره��م   )304550( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.وحددت 
 ch.1.C.12:لها جل�ضة يوم الثنن املوافق:2018/7/2 ال�ضاعة:08:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1843  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/احمد عبداهلل علي �ضيود ال�ضحي جمهول حمل القامة مبا 
ال�ضايغ  �ضامل  عبداهلل  حممد  وميثله:�ضعيد  خ�ضوف  ع��ادل  املدعي/�ضعاد  ان 
امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ال��غ��اف��ري 
مببلغ وقدره )125000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء 
املوافق:2018/7/4 ال�ضاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1726  جتاري جزئي

�ضاحبها/ - وميثلها  فردية  موؤ�ض�ضة   - لال�ضتثمار  الرايية   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حممد علي �ضاهن حممد الطاهري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اأرامك�س 
المارات وميثله:اأمل عمر ال�ضبيعي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )39757.29( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
التام.  ال�ضداد  وحتى  يف:2016/4/8  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
 Ch وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   1.C.12
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3919  جتاري جزئي 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فران�ضي�س  جيمبى  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك 
ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره 
)6306.56( درهم م�ضافا اليه فائدة ب�ضيطة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ:2010/3/18 وحتى 
2017/11/26 ثم فائدة ب�ضيطة على الجمايل بواقع 9% �ضنويا من تاريخ:2017/11/26 
اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�ضمائة  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  وحتى متام 
قابال لال�ضتئناف  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري  ما عدا  ورف�ضت  املحاماة 
�ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خ��الل 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2018/122  عقاري كلي 

اىل املدعي عليهما/1- �ضيحراج علي خان ف�ضل حممود خان كيتور 2- �ضولك�ضانا 
�ضهراج كيتور جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�ضالمي �س.م.ع قد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/6/5 
احلكم التمهيدي التايل بندب اخلبر احل�ضابي املخت�س �ضاحب الدور من املقيدين 
ان  وماع�ضى  وم�ضتنداتها  الدعوى  اوراق  على  لالطالع  املحكمة  خ��رباء  بجدول 
يقدم اليه من م�ضتندات ولبحث ما ورد باحلكم التمهيدي وقدرت على ذمة اتعاب 
وم�ضاريف اخلبر امانة مقدارها خم�ضة ع�ضر الف درهم والزمت املدعي ايداعها 
، وحددت لها املحكمة جل�ضة  خزانة املحكمة وحددت جل�ضة 2018/7/22 للتقرير 

 .ch1.B.8:يوم الحد املوافق:2018/7/22 ال�ضاعة:09:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/291  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- مانوهر بر�ضومت دا�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
يوجي�س �ضاندر ناري�س �ضوجني وميثله:احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )884.293(  بالزام  املطالبة  عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى 
وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/7/15 ال�ضاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/418  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �ضانايل هولينجز م.م.ح )منطقة حرة الفجرة( 2- حممد 
نور احلق حممد احلق ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مالك/�ضانايل هولدينجز م.م.ح 
)منطقة حرة الفجرة( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد بن مانع بن 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضبيعي  عمر  وميثله:امل  اأبالعال  �ضلطان 
املطالبة بتثبيت احلجز التحفظي رقم 13 ل�ضنة 2018 حجز حتفظي عقاري والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/7/15 
اأو من ميثلك  Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سعيد بن طحن�ن يح�سر اأفراح 
الأحبابي يف العني

•• العني-وام:

ح�ضر معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الول حفل ال�ضتقبال الذي اأقامه �ضعيد 
رفعان الأحبابي مبنا�ضبة زفاف جنله »بدر« اإىل كرمية ال�ضاعر ح�ضن ظافر بن ع�ضان الأحبابي. 
اأقيم يف �ضالة زاخ��ر مبدينة العن - عدد من وجهاء القبائل وكبار  ال��ذي  كما ح�ضر احلفل - 
واملهنئن  املدعوين  م��ن  وجمع  وال�ضرطة  امل�ضلحة  ال��ق��وات  و�ضباط  وامل�����ض��وؤول��ن  ال�ضخ�ضيات 
اإلقاء عدد من الق�ضائد ال�ضعرية  و�ضيوف من دول جمل�س التعاون اخلليجي. وت�ضمن احلفل 

وتقدمي عرو�س فنية �ضعبية من وحي الرتاث الإماراتي ابتهاجا بهذه املنا�ضبة.

خالل امل�ساركة يف موؤمتر الأمم املتحدة ل�ستك�ساف الف�ساء »يوني�سبي�س 50+«

وكالة الإمارات للف�ساء ت�سلط ال�س�ء على جه�د الدولة يف حتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
•• اأبوظبي-الفجر: 

للف�ضاء  الإم���ارات  وكالة  �ضلطت 
ال�����ض��وء ع��ل��ى ج��ه��ود ال���دول���ة يف 
املتحدة  الأمم  اأه������داف  حت��ق��ي��ق 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة، ب�����دءاً من 
املناخية  ال��ت��غ��ي��رات  م���ن  احل����د 
ال�ضطناعية  الأقمار  با�ضتخدام 
البحث  دع���م ج��ه��ود  اإىل  و���ض��وًل 
املياه  حت��دي��ات  مل��واج��ه��ة  العلمي 
والغذاء، وذلك خالل امل�ضاركة يف 
موؤمتر الأمم املتحدة ل�ضتك�ضاف 

الف�ضاء »يوني�ضبي�س 50+«. 
وت���ت���م���ث���ل م���������ض����ارك����ة ال����وك����ال����ة 
ت�ضت�ضيفه  ال������ذي  امل�����وؤمت�����ر  يف 
»فيينا«  ال��ن��م�����ض��اوي��ة  ال��ع��ا���ض��م��ة 
و21   18 ب���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
رفيع  ب����وف����د  اجل����������اري،  ي���ون���ي���و 
الدكتور  معايل  برئا�ضة  امل�ضتوى 
الفال�ضي  بالهول  عبداهلل  اأحمد 
التعليم  ل�����ض��وؤون  ال���دول���ة  وزي����ر 
رئي�س  املتقدمة  واملهارات  العايل 

وخ�����الل ج��ل�����ض��ة ح���واري���ة �ضمت 
روؤ������ض�����اء وك�������الت ال���ف�������ض���اء من 
�ضّدد  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف 
الأح����ب����اب����ي ع���ل���ى احل����اج����ة اإىل 
ت��ع��زي��ز اأوا����ض���ر ال��ت��ع��اون الدويل 
يف جم���ال ال��ف�����ض��اء، وه���و الأم���ر 
ال�����ذي ���ض��ع��ت اإل���ي���ه ال����دول����ة من 
خ��الل ت��ق��دمي ك��ل ال��دع��م املمكن 
لعقد  التح�ضرات  ف��رتة  خ��الل 
موؤمتر »يوني�ضبي�س 50+«، حيث 
اثنن من  دب��ي  اإم���ارة  ا�ضت�ضافت 
املنتديات الثالثة رفيعة امل�ضتوى 
ل����ل����م����وؤمت����ر حتت  ال���ت���م���ه���ي���دي���ة 
للتنمية  كدافع  »الف�ضاء  عنوان 
الق����ت���������ض����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
امل�����ض��ت��دام��ة«، وال��ت��ي ���ض��در عنها 
»اإعالن دبي« الذي �ضيجري تبني 
الأمم  »اأج���ن���دة  �ضمن  تو�ضياته 

املتحدة للف�ضاء 2030«.
الأمم  م���وؤمت���ر  اأن  اإىل  وي�������ض���ار 
با�ضتك�ضاف  امل���ع���ن���ي  امل����ت����ح����دة 
الف�ضاء اخلارجي وا�ضتخدامه يف 

للعديد من  الأم��د  حلول طويلة 
الب�ضر  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
على كوكب الأر�س.  وقدم �ضعادة 
م�ضروع  كلمته  خ��الل  الأح��ب��اب��ي 
يهدف  ال����ذي   »2117 »امل���ري���خ 
ب�ضرية  م�����ض��ت��وط��ن��ة  اإن�������ض���اء  اإىل 
م�ضاهمة  عن  كمثال  املريخ  على 
دول���ة الإم�����ارات يف ه���ذه اجلهود 
امل�ضروع  �ضيدعم  حيث  ال��ع��امل��ي��ة، 
والتطوير  العلمي  البحث  جهود 
الالزمة للخروج بحلول متقدمة 
النقية  واملياه  الزراعة  لتحديات 
واإم�������دادات ال��ط��اق��ة ���ض��م��ن بيئة 
اأدن����ى مقومات  ت��وف��ر  ق��ا���ض��ي��ة ل 
احل���ي���اة، وال���ت���ي ���ض��ت��ج��ري �ضمن 
»م��دي��ن��ة امل���ري���خ ال��ع��ل��م��ي��ة« التي 
ي��ج��ري اإن�����ض��ائ��ه��ا ب���اإم���ارة دب���ي يف 
ل��ت��ك��ون منوذجاً  امل�����ض��روع،  اإط����ار 
ي���ح���اك���ي ظ�������روف احل����ي����اة على 
كوكب امل��ري��خ.     وق��ال الأحبابي 
الأر������س  م��راق��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأن 
وال�ضت�ضعار عن بعد التي توفرها 

و�ضعادة  ال��وك��ال��ة،  اإدارة  جمل�س 
نا�ضر  حممد  املهند�س  الدكتور 
الوكالة،  ع���ام  م��دي��ر  الأح���ب���اب���ي 
من  وع��دد  العليا  الإدارة  وف��ري��ق 

امل�ضوؤولن واملهند�ضن. 
واأل���ق���ى ���ض��ع��ادة الأح���ب���اب���ي كلمة 
بعنوان  خا�ضة  جل�ضة  يف  رئي�ضية 
متحورت  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي«  »ك��وك��ب��ي، 
يف  ال���ف�������ض���اء  ق����ط����اع  دور  ح������ول 
املتحدة  الأمم  اأه������داف  حت��ق��ي��ق 
اأكد  وال��ت��ي  امل�����ض��ت��دام��ة،  للتنمية 
فيها اأن فوائد ا�ضتك�ضاف الف�ضاء 
تغطي  املختلفة  وا���ض��ت��خ��دام��ات��ه 
اأو  اأي ق��ط��اع  اأو����ض���ع م���ن  ن��ط��اق��اً 
العاملية  واأن اجلهود  اآخ��ر،  جمال 
اإىل  ت���ه���دف  ال��ف�����ض��اء  يف جم����ال 
ميكنها  متقدمة  تقنيات  ت��وف��ر 
حياة  يف  اإي��ج��اب��ي  تغير  اإح����داث 
ال��ن��ا���س، م��ع��رب��اً ع��ن اإمي���ان���ه باأن 
جهود البحث والتطوير يف جمال 
اخلارجي  ال��ف�����ض��اء  ا���ض��ت��ك�����ض��اف 
تطوير  اإىل  مبا�ضر  ب�ضكل  ت��ق��ود 

يف  ت�ضهم  ال�ضطناعية  الأق��م��ار 
املتحدة  الأمم  ب���اأه���داف  ال���وف���اء 
املرتبطة  امل�����ض��ت��دام��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
باحلياة على الأر�س وحتت �ضطح 
املاء، م�ضراً اإىل م�ضاهمة الدولة 
يف هذا الإطار واملتمثلة يف م�ضروع 
ال�ضطناعي،  ���ض��ات«  »م���زن  قمر 
ال���ذي ي��ج��ري ت��ط��وي��ره م��ن قبل 
ال����دول����ة  ال���ط���ل���ب���ة يف ج���ام���ع���ات 
غازي  كمية  ق��ي��ا���س  ع��ل��ى  ليعمل 
الكربون  اأك�����ض��ي��د  وث����اين  امل��ي��ث��ان 
وت��وزع��ه��م��ا يف ال���غ���الف اجل���وي 
علمي  جهاز  با�ضتخدام  ل��الأر���س 
يعمل بالأ�ضعة حتت احلمراء ذات 
�ضيقدم  كما  ال��ق�����ض��رة،  امل��وج��ات 
ب��ي��ان��ات ع��ن ظ��اه��رة امل��د الأحمر 
توؤثر  والتي  الدولة  �ضواحل  على 
�ضلبياً على البيئة املائية والروة 
هذه  مترير  وبالتايل  ال�ضمكية، 
املخت�ضة  اجل��ه��ات  اىل  املعلومات 
ذات  الوقائية  الإج���راءات  لتخاذ 

ال�ضلة يف الوقت املنا�ضب.

ملناق�ضة  وذل������ك  الأك����ادمي����ي����ن، 
جمالت التعاون املختلفة مبا يف 
ذلك تطوير واعتماد قرارات من 
واأطر  ال�ضيا�ضات  توجيه  �ضاأنها 
الأع���وام  خ��الل  امل�ضرتكة  العمل 
ال���ق���ادم���ة. وت���ن���اول امل���وؤمت���ر دور 

»يوني�ضبي�س  ال�ضلمية  الأغرا�س 
50+« يقام بالتزامن مع الذكرى 
ال�50 لنطالقته، ويجمع كوكبة 
الف�ضائي  ال���ق���ط���اع  ق�������ادة  م����ن 
ووكالت الف�ضاء حول العامل، اإىل 
جانب روؤ�ضاء ال�ضركات واخلرباء 

حيث  التعليم،  جمال  يف  الف�ضاء 
ال�ضحي،  حمدة  املهند�ضة  �ضاركت 
الف�ضائية  امل��ه��م��ات  اإدارة  ع�ضو 
يف  للف�ضاء،  الإم�����ارات  وك��ال��ة  يف 
جل�ضة حوارية خم�ض�ضة لل�ضباب 

واأقيمت على هام�س املوؤمتر.

يقام خالل الفرتة من 15 يوليو وحتى 18 اأغ�سط�س 

»�سجايا فتيات ال�سارقة« تطلق برناجمها 
ال�سيفّي التفاعلّي حتت �سعار »التحدي« 

•• ال�شارقة-الفجر:

حتت �ضعار »التحدي« وتزامناً مع 
الإجازة ال�ضيفية ، ينطلق يف 15 
الذي  التدريبي  الربنامج  يوليو 
ال�ضارقة،  ف��ت��ي��ات  �ضجايا  تنظمه 
التابعة ملوؤ�ض�ضة ربع قرن ل�ضناعة 
م�ضتهدفاً  وامل��ب��ت��ك��ري��ن،  ال����ق����ادة 
عاماً   18  13- �ضن  من  الفتيات 
وتنمية  مب���ه���ارات���ه���ن  ل���الرت���ق���اء 
اأج������واء  م���واه���ب���ه���ن امل���ت���ن���وع���ة يف 

حما�ضية تفاعلية جماهرية.

مواطنات  ال��ربن��ام��ج  وي�����ض��ت��ه��دف 
اخلليج،  ودول  الإم���������ارات  دول�����ة 
جواز  وحامالت  املواطنات،  وبنات 

جزر القمر
من  الإم���������������ارات  يف  وامل����ق����ي����م����ات 
�ضعادة  وق��ال��ت  اأخ����رى.   جن�ضيات 
القا�ضمي،  خالد  عائ�ضة  ال�ضيخة 
ال�ضارقة:  ف��ت��ي��ات  ���ض��ج��اي��ا  م��دي��ر 
نعمل على ا�ضتثمار اأوقات الفتيات 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام، ون����ويل ف�ضل 
ُي�ضكِّل  اإذ  خا�ضاً،  اهتماماً  ال�ضيف 
توظيفها  ي���ت���م  ذه���ب���ي���ة  ف���ر����ض���ة 

ي�ضتمر  الذي  الربنامج  ويت�ضمن 
 ،2018 اأغ�����ض��ط�����س   18 ح���ت���ى 
والأن�ضطة  ال���ور����س  م���ن  �ضل�ضلة 
امل����ه����ارات  ت���ط���وي���ر  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
والفنية،  وال��ري��ا���ض��ي��ة،  ال��ق��ي��ادي��ة، 
وال��ت��ق��ن��ي��ة، وغ��ره��ا، اإ���ض��اف��ًة اإىل 
الفتيات  حت��ف��ز  تخ�ض�ضية  ور����س 
املاألوف وحتدي  على اخل��روج عن 
ق���درات���ه���ن وال��ت��ن��اف�����س يف اأج�����واء 
ح���م���ا����ض���ي���ة و�����ض����ط ج���م���ه���ور من 
امل�����ض��ج��ع��ن، وي��ن��ت��ه��ي ك���ل حتدي 
بتوزيع ميداليات على الفائزات.  

وممتع  مفيد  ه��و  م��ا  ك��ل  لتقدمي 
ل��ل��ف��ت��ي��ات، وق����د ح��ر���ض��ن��ا يف هذا 
ك الفتاة  ال�ضيف على تو�ضيع مداريِ
عن  ف�ضاًل  التجريب،  خ��الل  م��ن 
اأن��واع خمتلفة من  دفعها خلو�س 
بناء  �ضبيل  يف  وذل���ك  ال��ت��ح��ّدي��ات، 
اإىل  الن�ضمام  ويتم  �ضخ�ضيتها.  
احلما�ضية  واأن�����ض��ط��ت��ه  ال��ت��ح��دي 
رمزية،  ر���ض��وم  ل��ق��اء  ال�ضتثنائية 
الت�ضجيل عرب  خ��الل  م��ن  وذل���ك 

الرابط التايل
www.sajaya-registration.com

ور�سة ل�سرطة اأب�ظبي حتث الطلبة على ال�سل�كيات الإيجابيةالإمارات ورومانيا تبحثان �سبل تعزيز العالقات الثنائية
•• بوخار�شت-وام:

اأحمد  ال���دك���ت���ور  ����ض���ع���ادة  ال���ت���ق���ى 
الدولة  �ضفر  املطرو�ضي  عبداهلل 
ام�������س معايل  ب���وخ���ار����ض���ت  ل�����دى 
خارجية  وزي��ر  ميلي�ضكانو  تيودور 
وزارة  مب����ق����ر  وذل���������ك  روم�����ان�����ي�����ا 
اخلارجية يف العا�ضمة بوخار�ضت.

مناق�ضة  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  وج������رى 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ن��م��ي��ة  ���ض��ب��ل 
ب����ن دول������ة الإم����������ارات وروم���ان���ي���ا 
القت�ضادية  امل���ج���الت  يف  خ��ا���ض��ة 
التبادل  وزي�������ادة  وال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
الهتمام  ذات  وامل��ج��الت  التجاري 

امل�ضرتك بن البلدين.

•• ابوظبي-الفجر:

اإدارة رعاية  ناق�ضت ور�ضة نظمتها 
اأم��ن املجتمع،  الأح���داث، يف قطاع 
مدر�ضة  يف  اأب����وظ����ب����ي،  ب�����ض��رط��ة 
ال�ضلوكيات  ،ظ����اه����رة  ال�����ض��م��ي��ح 
ال�����ض��ل��ب��ي��ة ب����ن ط�����الب امل����دار�����س، 
وال���ت�������ض���دي ل���ه���ا ب���ال���ت���ع���اون مع 
الهيئات التدري�ضية واأولياء الأمور 

والطلبة.
ال��ور���ض��ة ح��ر���س �ضرطة  وت��ع��ك�����س 
املغفور  قيم  تر�ضيخ  على  اأبوظبي 
ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآليِ 
بناء  ث�����راه« يف  »ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان 

الإن�ضان والحرتام.
وتطرقت اإىل دور الأ�ضرة يف تربية 

ال�ضلوكيات  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  الأب���ن���اء 
الإيجابية واحرتام الآخر ، وكيفية 

اأ�ضحاب  م���ن  الأ����ض���دق���اء  اخ��ت��ي��ار 
اخللق احل�ضن ،وممار�ضة الأن�ضطة 

نحو  على  اأوق��ات��ه��م  ل�ضغل  املفيدة 
يعود عليهم باملنفعة.

»طرق دبي« تعلن الفائزين يف م�سابقة كتابة الق�سة الق�سرية لأ�سحاب الهمم
•• دبي-الفجر:

واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
امل�ضاركن  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���ض��م��اء  ع��ن 
الق�ضرة  ال��ق�����ض��ة  م�����ض��اب��ق��ة  يف 
اأطلقتها  ال��ت��ي  الهمم،  لأ���ض��ح��اب 
م�ضتهدفة  اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع 
ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن اجل���م���ه���ور من 
طلبة املدار�س واجلامعات من كال 
اجلن�ضيات  جميع  ومن  اجلن�ضن 
الثانية من  املرحلة  �ضمن  وذل��ك 
وباللغتن  اأك����ر(  )اق����راأ  م��ب��ادرة 

العربية والإنكليزية. 

ال��ك��ل��م��ات، التي  الأق�������ض���ى ل��ع��دد 
والفئات  ال��ق�����ض��ة  م��ن��ه��ا  ت��ت��ك��ون 
للق�ض�س  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ال���ُع���م���ري���ة 
املكتوبة ومنها 11 �ضنة فما دون 
500 كلمة كحد اأدنى، 14-11 
�ضنة 1000 كلمة، 15-17 �ضنة 
1500 كلمة و18 �ضنة فما فوق 

اأق�ضى.  كحد  كلمة   2000
كما  الق�ض�س،  م��وا���ض��ي��ع  ودارت 
امل�ضابقة،  ����ض���روط  ع��ل��ي��ه  ن�����ض��ت 
ال��ت��ن��ق��ل عموما  م��ن��ظ��وم��ة  ح����ول 
وذلك  خا�ضة،  اجلماعي  والنقل 
اأكرب  وا�ضتقطاب  ت�ضجيع  بهدف 

�ضعي الهيئة لدمج هذه ال�ضريحة 
وال����ك����ت����اب����ة  امل�����ع�����رف�����ة  ع��������امل  يف 
يف  مواهبهم  واكت�ضاف  الإبداعية 
التعبر عن مو�ضوعات ذات �ضلة 
النقل  جمال  يف  خا�ضة  بتنقلهم، 

اجلماعي.
اإن م�ضابقة الق�ضة  وقالت املري: 
ال��ث��ان��ي��ة، يف  دورت��ه��ا  الق�ضرة يف 
اإط��ار مبادرة )اق��راأ اأك��ر( تنطلق 
اأ�ضحاب  ب�ضريحة  اهتمامنا  م��ن 
الهمم، يف كل مبادراتنا اخلدمية 
واملعرفية والتثقيفية، وهو الأمر 
ال�����ذي ي���ع���زز دورن������ا يف الل���ت���زام 

واأك���دت م���وزة امل���ري، م��دي��ر اإدارة 
املوؤ�ض�ضي  والت�������ض���ال  ال��ت�����ض��وي��ق 
الق�ضرة  ال��ق�����ض��ة  م�����ض��اب��ق��ة  اأن 
معاي�ضة  جم����ال  ح����ول  ت��ت��م��ح��ور 
والتي  العامة،  املوا�ضالت  و�ضائل 
اجلديدة  ن�ضختها  يف  ت�ضتهدف 
فئاتهم  مبختلف  الهمم  اأ�ضحاب 
ال��ُع��م��ري��ة، وذل���ك يف اإط���ار �ضعيها 
ملواكبة مبادرة »جمتمعي.. مكان 
�ضمو  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي  ل��ل��ج��م��ي��ع« 
ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ض��د 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، عرب 

الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��ن  ع��دد ممكن 
للم�ضاركة يف امل�ضابقة. كما جرى 
تقييم الق�ض�س امل�ضاركة بالتعاون 
طران  م��ه��رج��ان  م��ع  والتن�ضيق 

الإمارات لالآداب.
الت�ضويق  اإدارة  م���دي���ر  واأك�������دت 
هيئة  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ي  والت�������ض���ال 
الهيئة  اأن  وامل���وا����ض���الت  ال��ط��رق 
حت����ر�����س دائ�����م�����ا ع����ل����ى اإط�������الق 
م�ضوؤوليتها  مع  تن�ضجم  مبادرات 
اأ�ضحاب  خ��ا���ض��ة  امل��ج��ت��م��ع،  جت���اه 
اإ�ضافة  مي��ث��ل��ون  ال���ذي���ن  ال��ه��م��م 
ج���دي���دة ن��وع��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، واأن 

هذا  يف  املجتمعية  مب�ضوؤوليتنا 
املجال. 

وفاز بامل�ضابقة 4 مت�ضابقن هم: 
�ضو�ضانث يالي�ضيتي بق�ضة حملت 
املجهول(،  اإىل  )رح���ل���ة  ع���ن���وان 
وفار�س بالنثيجال بق�ضة حملت 
ع��ن��وان )اأح�����الم ت���وم���ي(، و�ضامل 
حم���م���د ب��ق�����ض��ة ح���م���ل���ت ع���ن���وان 
�ضيف  و�ضيخة  ك����ارل(  اأن���د  )ك���ات 
حملت  التي  بق�ضتها،  ال�ضام�ضي 

عنوان )رحلة كفاح(. 
بع�س  امل���������ض����اب����ق����ة  وت�������ض���م���ن���ت 
احلد  مثل  الفنية  ال���ض��رتاط��ات 

م�ضابقة الق�ضة الق�ضرة ومبادرة 
داعما  ج���زءا  تعترب  اأك���ر«  »اق����راأ 
التي تتجاوب  امل��ب��ادرات  ه��ذه  من 

حكومة  وتوجيهات  توجهات  م��ع 
يف  الفعالة  امل�ضاهمات  ع��رب  دب��ي 

تعزيزها وم�ضاندتها.   
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حمكمة راأ�ش اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف 
متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءًا يوم الربعاء املوافق 27 يونيو 2018 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.
  التقييم المدعيالمدعي عليهرقم السيارةاللوننوع السيارةرقم الملف#
� اإلسال�� خليفه حسن أحمد سليمان محمد  ابيض-الشارقة-76565بيج نيسان باترول _ استيشن -115265/20182015         68,000م�ف أبوظ��

� اإلسال�� المغامر لتاج�� السيارات والحافالت  عجمان-B-38699أبيضتويوتا ياريس _ صالون -215276/20182016         20,000م�ف أبوظ��

� اإلسال�� المغامر لتاج�� السيارات والحافالت  عجمان-B-34187أبيضتويوتا هاي اس _ حافلة -315281/20182015         37,000م�ف أبوظ��

� _ استيشن -415272/20182013
� -12-83071أسود هايونداي سانتا�� � اإلسال�� امنه محمد حسن فضل  أبوظ��         28,000م�ف أبوظ��

� اس _ صالون -515274/20182015
� -P-32398رمادي كاديالك ايه �� � اإلسال�� مروة سعد عبد التمي��  د��         42,000م�ف أبوظ��

ا _ استيشن -615262/20182015 � � اإلسال�� المغامر لتاج�� السيارات والحافالت  عجمان-B-34184أبيضتويوتا اف��         17,000م�ف أبوظ��

� - كوبيه-77391/20182012
� اس ��

� -32105-11ابيضكاديالك �� �� � اإلسال�� روية راشد حمدانأبوظ��         15,000م�ف أبوظ��

� -E-53603احمرهيونداي اكسنت-815470/20182016 ب لتاج�� السياراتد�� � االسال�� الن��         15,000م�ف ابوظ��

� -E-74723رصا�� كيا ريو-915450/20182015 ب لتاج�� السياراتد�� � االسال�� الن��         14,000م�ف ابوظ��

� -Q-71980ابيضنيسان باترول-1015468/20182016 يف النامونةد�� � االسال�� عمار ابراهيم محمد ��         75,000م�ف ابوظ��

� فورد موستنج-1115466/20182014
� -13-53102اسود/ف�� � االسال�� ديالن بيناديكت هيلريكوسابوظ��         25,000م�ف ابوظ��

� -13-23740ابيضتويوتا اف جيه-1215452/20182014 يابوظ�� وز جوهر اسد الثم�� � االسال�� ف��         55,000م�ف ابوظ��

� -Q-73264ابيض لؤلؤيتويوتا بريفيا-1315481/20182016 � االسال�� سندباد للسياحةد��         55,000م�ف ابوظ��

� -9-25324ابيضمرسيدس �� ال اس 1415454/20182014-500 � االسال�� ابراهيم السيد منصور محمد الهاش�� ابوظ��         95,000م�ف ابوظ��

� ام دبليو 1515502/20182015-5201 � -F-89705ابيض�� كة ديفسكو لتاج�� السياراتد�� � االسال�� ��         60,000م�ف ابوظ��

1615489/2018X6-2014 ام دبليو � � -J-41323اسود�� كة ديفسكو لتاج�� السياراتد�� � االسال�� ��         78,000م�ف ابوظ��

� -M-17734ابيضنيسان زد 1715495/20182014-370 � د��
� االسال�� راميش ليال راما��         30,000م�ف ابوظ��

� -C-14145اسودتويوتا لند كروزر-1815475/20182016 � د��
� االسال�� يوسف محمد سالم محمد الشيبا��      135,000م�ف ابوظ��

� كيا سورينتو-1915472/20182014 � االسال�� احمد وليد احمد ع�� ابيض-الشارقة-25723ذه��         18,000م�ف ابوظ��

� -14-95508رماديشيفروليه امباال-2015478/20182014 � ناساكوابوظ�� � االسال�� بيجو شار�� ايب��         30,000م�ف ابوظ��

� هيونداي فلوس�� -2115498/20182014
� -C-31124ف�� � االسال�� حسام ابو جبلد��         14,000م�ف ابوظ��

ا-2215493/20182015 � االسال�� الغال لتاج�� السياراتالشارقة-1-29618ابيضهيونداي الن��         13,000م�ف ابوظ��

� -G-33998احمرشيفروليه سيلفرادو-2315451/20182014 � االسال�� محمد مالك سليمان عكامد��         50,000م�ف ابوظ��

� -P-48845اسودنيسان باتشفندر-2415448/20182014 � د�� � االسال�� اياد حسن ع�� البستن��         32,000م�ف ابوظ��

وكو-2515471/20182013 � -12-53429ابيضفولكس واجن س�� � االسال�� عمرو سم�� عبد � الضال�� ابوظ��         18,000م�ف ابوظ��

� ام �� يوكن-2615482/20182016 � -Q-13203ابيض�� � االسال�� محمد زه�� سعيد الكرديد��         85,000م�ف ابوظ��

2712856/2018Mitsubishi Mirage 2014رماديA Ras Al-Khaima 49752االسال�� جوليت ديكوسو ايكالرينو �           7,000م�ف ابوظ��

2818997/2017Nissan Altima 2.5 2013-2أبيض Sharjah 96325 االسال�� المشتاق لتجارة األكياس البالستيكية والورقية ذ م م �         15,000م�ف ابوظ��

298080/2016Nissan Navara 2009- � � االسال�� رشا عبد � زوجة عبيد محمدA Fujerah 49003ذه��           8,000م�ف ابوظ��

3012775/2018Audi A3 2016 -أبيضO Dubai 72681- االسال�� الجوري لتأج�� السيارات �         35,000م�ف ابوظ��

3111211/2018Infiniti G 25 2013 �
� االسال�� خلود ع�� محمد ع�� عاشور H Dubai 91845ف��         20,000م�ف ابوظ��

3210179/2018Nissan Patrol 20166أبيض Abu Dhabi 35057وز فرحان � االسال�� مبارك محمد مبارك ف��      115,000م�ف ابوظ��

3315141/2017Toyota Hailux 2014-أبيضA Fujerah 34113االسال�� عبدالعزيز شفيق ع�� عبد الحكيم �         25,000م�ف ابوظ��

349726/2017Lexus L X 570 2015- 1أبيض /لؤلؤي Sharjah 51520 االسال�� زبارة لتأج�� السيارات �      170,000م�ف ابوظ��

و _ استيشن -3515269/20182014 � باج�� � ميتسوبي��
� -15-85349ف��           8,000دنيا للتمويل ارون فيجيان اومانا فيجيان  أبوظ��

سا -3615268/20182008           4,000دنيا للتمويل عمران من�� أحمد  الشارقة-2-97964أبيضنيسان ف��
� نيسان تيدا _ صالون -3715290/20182011 � -C-79291ذه��           7,000دنيا للتمويل محمد ع�� مااليل  د��

3815292/20182005- � كري _ استيشن مونت��           3,000دنيا للتمويل محمد كاشف مهر محمد اسالم  الشارقة-2-72488أزرق م��

� -M-14312أبيضنيسان تيدا _ صالون -3915295/20182011 � ش�� بهادر ش�� بهادر  د��           7,000دنيا للتمويل شاه��

� كيا كارنز _ استيشن -4015280/20182014
        16,000دنيا للتمويل محمد رضوان محمد رزاق  عجمان-B-16797ف��

� ال 200 _ بيك أب شحن -4115278/20182008           7,000دنيا للتمويل الزين لتصليح المكيفات والثالجات  ابيض-الشارقة-13495أبيضميتسوبي��

        10,000دنيا للتمويل محمد سهيل شيخ عبدالكريم شيخ  عجمان-B-1825أبيضتويوتا كامري _ صالون -4215297/20182010

� تويوتا كوروال 1.8 _ صالون -4315287/20182012 �  الشارقة-2-42258ذه��         12,000دنيا للتمويل محمد رمضان ارشاد حس��

� تويوتا كامري -4415285/20182009
� -13-47317ف��           8,000دنيا للتمويل عبدالسالم ترافاتات اسينار  أبوظ��

          9,000دنيا للتمويل جانف�� رام اواتار الشارقة-2-51264أبيضنيسان التيما _ صالون -4515283/20182011

        10,000دنيا للتمويلاالتحاد لتأج�� السيارات عجمان-A-87716رماديبريليانس - صالون-466757/20162014

4729237/2017Honda Accord 2015 - �
        31,000دنيا للتمويلغالم أحمد عنايت ع�� -H Dubai 71793ف��

489739/2017Nissan Altima 20072رمادي Sharjah 97112 �
          2,000دنيا للتمويلمحمد يوسف ع�� لتنظيف المبا��

4913372/2016Nissan Altima 200610رمادي Abu Dhabi 455811,500دنيا للتمويلمحمد مصط�� بارابوراث ابوبكر          

506386/2017Toyota Camry 2009رماديWHITE Sharjah 846154,000دنيا للتمويلرافيندر سينغ جورديب سينغ          

5112078/2018Nissan Tiida 2011أسودP Dubai 245474,000دنيا للتمويلمحمد إقبال ع�� محمد خان          

5212306/2018Ford Focus 2010أبيضB Dubai 704742,500دنيا للتمويلمالك وقاص شاه محمد          

5312755/2018Toyota Innova 2011 ��رصاJ Dubai 5756410,000دنيا للتمويلعمر حيات محمد رفيق        

5412745/2018Nissan Altima 2012أبيضN Dubai 3789910,000دنيا للتمويلاسوكان بايادا سوكوماران بايادا        

5512970/2018Toyota Yaris 2011أبيضR Dubai 566397,000دنيا للتمويلليونيل بريس موغنول بيك          

5612968/2018Nissan Sentra 2013أبيضR Dubai 33420ل � ف راحت م��           7,500دنيا للتمويلأ��

5712974/2018Toyota Camry 20091أبيض Sharjah 392565,000دنيا للتمويلمحمد خالد بن فق�� محمد نسيم          

5812752/2018Ford Mustang 2009أحمرP Dubai 74213بوتياه ساتياناثان بونياه �           7,000دنيا للتمويلساتيان مارت��

5912748/2018Toyota Corolla 20101أحمر Sharjah 261497,000دنيا للتمويلاجو باباجان باباجان          

6012979/2018Toyota Camry 20081أبيض Sharjah 276894,000دنيا للتمويلمحمد إقبال محمد نور          

6112887/2018Nissan Tiida 2009رماديN Dubai 538233,500دنيا للتمويلأ�ار إقبال محمد إقبال          

6212747/2018Nissan Sunny 2013أسودQ Dubai 948465,000دنيا للتمويلعبدالرحمن السيد محمد ع�� قمحاوي          

6312751/2018Nissan Tiida 2011 � � ال�� فق�� حيدرP Dubai 79359ذه��           5,000دنيا للتمويلمسك��

6412750/2018Dodge Caliber 2007 �
          2,500دنيا للتمويلعبد� حسن ع�� محجوبAbu Dhabi 30267 12ف��

6512762/2018Mitsubishi Lancer 2016رماديB Ajman 3409215,000دنيا للتمويلساجيت ايياثفاالبيل نارايانان        

6629230/2017Ford ECOSPORT 2015 �           5,000دنيا للتمويلفيوال انفوالI Dubai 95897ذه��

675849/2018Honda Civic 2006 �
             500دنيا للتمويلعبد الرحمن كوشادات ابوبكرWHITE Sharjah 56069ف��

685826/2018Toyota Yaris 2008-أبيضI Dubai 803852,500دنيا للتمويلمحمد محسن إفضال محمد افضال ملك          

695842/2018Toyota Corolla 2009-أبيضI Dubai 41730� �5,000دنيا للتمويلسيف � ن          

705832/2018Suzuki selerio 2012- � يان فرجيسWhite Sharjah 23319ب��           3,500دنيا للتمويلبينا ش��

716449/2018Toyota Camry 20092أزرق Sharjah 53710� بن سيف �           4,000دنيا للتمويلطلعت حس��

727037/2018Nissan Tida 2011- �
          4,000دنيا للتمويلريستيتوتو تاندوك كايابياب P Dubai 84262ف��

7312758/2018Hyundai Tucson 2009-أسودI Dubai 55653رشاد � � محمد أم��           5,000دنيا للتمويلبالل أم��
7412759/2018Toyota Fortuner 2013-أبيضQ Dubai 59039 ماريبي�� ماريبي�� كاشاحاه �

        30,000دنيا للتمويلرا��

7512749/2018Nissan Virsa 2012- �
          5,000دنيا للتمويلمحمد عبيد � هارون محمدA Dubai 23903ف��

7612847/2018Dodge Challenger 2014- ��15أسود / برتقا AbuDhabi 51683و � فان دير م��         25,000دنيا للتمويلايت��

7712978/2018Hyundai Tucson 2015-أسودB Dubai 7423320,000دنيا للتمويلمنصور ع�� عبدالوهيد باثيكاالن        

7812074/2018Toyota Corolla 2012-أسودC Dubai 97196 7,000دنيا للتمويلاسد جهانج�� محمد نواز بوت          

7912333/2018Hyundai Tucson 2013-أبيضF Dubai 8171513,000دنيا للتمويلمحمد عمر عبده عثمان        

8012954/2018TATA L B O316 E C 2005-2أبيض AbuDhabi 67218 2,000دنيا للتمويلجلوبال باسنجرز لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة          

811464/2018Mitsubishi L 200 2011-أبيضWhite Sharjah 31465 4,500دنيا للتمويلبرج العارف لمقاوالت البناء ذ م م          

8210206/2017Honda Accord 2012-2أبيض Sharjah 694589,000دنيا للتمويلزهرة الريحان لتجارة قطع غيار السيارات          

8326533/2017Hyundai Santa 2009-أبيضI Dubai 16672 ��7,000دنيا للتمويلسيد مهتاب وسيم سكندر سكندر ع          

8415529/2017Toyota Corolla Sedan 2014-أحمرB Ajman 67928 12,000دنيا للتمويلنيصار للمقاوالت الكهروميكانيكية        

8510250/2107Toyota Yaris 2008-1أسود Sharjah 30385وت كوتوكال موهانان           2,000دنيا للتمويلنشاد ايدات��

� -53918-12ابيضتويوتا هايلوكس-بيك اب كبينة مزدوجة-8629239/20172013 كة اكتيف لتجارة القطع الحديدية ذ م مأبوظ�� � زيوريخ��         25,000حبيب بنك اي ��

� القمه للمقاوالت الكهروميكانيكيهعجمان-B-15440 ابيضتويوتا - هايس-8715371/20182015         40,000بنك راس الخيمة الوط��

� اوسيان لمقاوالت الصيانه العامهعجمان-B- 29560ابيضنيسان - حافلة -8815370/20182015         25,000بنك راس الخيمة الوط��

� االتفاق لتأج�� السياراتالشارقه-33720 -1ابيضهايونداي - اكسنت-8915369/20182015         15,000بنك راس الخيمة الوط��

9015567/20182016- �
� ماجالن لتجارة الحديد ذ م م عجمان-B-34585رمادي/ اصفركوماتسو اف دي 30 اتش ��         38,000بنك راس الخيمة الوط��

� بولتون للمقاوالت الفنية الشارقة-53054-1ابيضتويوتا هايس - حافلة-9117584/20172014         15,000بنك راس الخيمة الوط��

� -C-97687اسودنيسان باترول - استيشن-9224086/20172014 � ع�� محمد للتجارة العامة ش ذ م م د��         75,000بنك راس الخيمة الوط��

� - ال 9315368/20182012-200 � الجرف لتجارة الديزلعجمان-A-50302ابيضميتسوبي��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

9412648/2018Honda Accord 2014 -14رمادي Abu Dhabi 88165- �
� اميت كومار راميش راغوا��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

9513038/2018BMW 316 i 2015 -أبيضO Dubai 96084-سيد حسن عاطف سيد هارون �         28,000بنك راس الخيمة الوط��

9612582/2018Lexus GX 460 2014 - أبيض لؤلؤيO Dubai 6295- بريتام لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ش ذ م م �         90,000بنك راس الخيمة الوط��

9712652/2018Bentley Continental GT 2013 -أزرقH Dubai 11711-حمودي عبيد � � غص��      240,000بنك راس الخيمة الوط��

9812664/2018Nissan Patrol 2016 -أبيضT Dubai 18093- ناشونال ش ذ م م � يوكيه الفوتيك ان��         85,000بنك راس الخيمة الوط��

9912646/2018Audi A6 2014 -أبيضL Dubai 23065- الفريد لنقل الركاب بالسيارات الفخمة ش ذ م م �         23,000بنك راس الخيمة الوط��

10012641/2018Changan SC7169 2015 -أبيضO Dubai 45944-تاريم لتأج�� السيارات ش.ذ.م.م �           5,000بنك راس الخيمة الوط��

10112640/2018TATA Telkoline 2015 -أبيضH Dubai 49445- رويال فاليو للكهروميكانيكيات ش ذ م م �           6,000بنك راس الخيمة الوط��

10212612/2018Mitsubishi Pajero 2007 -رماديJ Dubai 22956- نبيل عبد المحسن العمارين �           5,000بنك راس الخيمة الوط��

10312588/2018Chevrolet Cruze 2016 -أبيضH Dubai 94690- ميجا بوليس للوساطة العقارية �         19,000بنك راس الخيمة الوط��

10412610/2018Kia SORENTO 2013 -أبيضH Dubai 24098- القاسم للتغليف ش ذ م م �         17,000بنك راس الخيمة الوط��

1056514/2017Toyota Yaris 2015 -أبيضB Ajman 31965-الطاهر لتجارة األدوات الطبية �         16,000بنك راس الخيمة الوط��

10613745/2018Mitsubishi gallant 2009 -أبيضA Fujerah 58996-أحمد يوسف حسن الحيت �           3,000بنك راس الخيمة الوط��

10713100/2018Kia Optima 2015 -رماديA Umm al-Quwain 55128-أطوال لتأج�� السيارات ذ م م �         18,000بنك راس الخيمة الوط��

10813743/2018Renault Duster 2014 - � � بيج-J Dubai 69199ب�� � رحمت � بيج حس��           7,000بنك راس الخيمة الوط��

10913553/2018Volkswagen Touareg 2015 -رماديB Ajman 21375- الينا سافينكوفا �         42,000بنك راس الخيمة الوط��

11013584/2018Toyota Yaris 2016 -أبيضB Ajman 26015-ارب اليف لتجارة المستلزمات الطبية والجراحية �         16,000بنك راس الخيمة الوط��
11113344/2018Renault Safrane 2011 -أبيضH Dubai 19271-كوال �

� محمد صالح عبدالرحمن عبدالرحمن كو��           3,000بنك راس الخيمة الوط��

11213146/2018Toyota Hiace 2014 -أبيضP Dubai 90684-المشهور للمقاوالت والصيانة العامة �         27,000بنك راس الخيمة الوط��

11313125/2018Chevrolet Cruze 2016 -أسودE Dubai 56205-كانجورا لنقل المواد العامة الثقيلة ش.ذ.م.م �         19,000بنك راس الخيمة الوط��

11413094/2018Mitsubishi Mirage 2014 -أسودA Ras Al-Khaima 89404-رمادرا فندق وأجنحة ذ م م ش ذ م م �           6,000بنك راس الخيمة الوط��

11513550/2018Nissan Tiida 2014 -2أبيض Sharjah 81772-القدس لتأج�� السيارات �         11,000بنك راس الخيمة الوط��

11613141/2018Nissan Micra 2016 - �
� مانيال لتأج�� السيارات والحافالت ش ذ م م -R Dubai 71268ف��         10,000بنك راس الخيمة الوط��

11711050/2018Toyota Yaris 2014 -أبيضA Umm al-Quwain 32857- األسطورة لتأج�� السيارات �           6,000بنك راس الخيمة الوط��

1187930/2016Mercedes G 63 AMG 2015 -5أبيض Abu Dhabi 63023- اليت كالس لتأج�� السيارات �      270,000بنك راس الخيمة الوط��

11910589/2018 Land RoverLR2 2009 - �
� عبدل سعيد محمد سعيد -J Dubai 83973ف��           7,000بنك راس الخيمة الوط��

12010606/2018Mitsubishi Mirage 2014 -أبيضQ Dubai 94091-سكوب لتجارة الوسائل اإلعالنية �           1,500بنك راس الخيمة الوط��

12110544/2018BMW 730 2014 -أسودL Dubai 28500- ي ستار للمواصالت ش ذ م م � توب لك��         45,000بنك راس الخيمة الوط��

1227429/2018Range Rover Sport 2016 -أبيضD Dubai 36915- اتوجيت لتأج�� السيارات �      170,000بنك راس الخيمة الوط��

12313085/2018Mitsubishi Lancer 2014 -رماديP Dubai 44206- تش جالس وميتل الفنية ش ذ م م �           5,000بنك راس الخيمة الوط��

12413031/2018Porsche Cayenne 2016 -أبيضC Dubai 34037- مانيال لتأج�� السيارات والحافالت ش ذ م م �      130,000بنك راس الخيمة الوط��

12513557/2018Nissan Tiida 2015 -أبيضB Ajman 22312- الزعيم لتأج�� السيارات �         12,000بنك راس الخيمة الوط��

12613545/2018Mazda 2 2014 -10أزرق Abu Dhabi 32819-اورنج فلكس لتجارة األنابيب ذ م م �           5,000بنك راس الخيمة الوط��

12713079/2018lexus es350 2013- �
ي ستار للمواصالت ش ذ م م -L Dubai 24074ف�� � توب لك��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

12813070/2018Toyoto innova 2014-أبيضP Dubai 39155- سيجما اليفاتورز اند اسكاالتورز ش ذ م م �         15,000بنك راس الخيمة الوط��

� نيوديل�� للمقاوالت الفنية -Sharjah 95337 1أسود-تويوتا فورش��  2014 12924094/2017         33,000بنك راس الخيمة الوط��

1307483/2018Nissan MICRA 2015-أبيضR Dubai 17901-الفا برينتينج بريس منطقة حرة ذ.م.م �           6,000بنك راس الخيمة الوط��

13113103/2018Nissan sunny 1.5 2015-أبيضA UmmAlquian 55123-أطوال لتأج�� السيارات ذ م م �           8,000بنك راس الخيمة الوط��

13213081/2018Kia Rio 2014-أسودO Dubai 13864- الين لتأج�� السيارات � � الع��           7,000بنك راس الخيمة الوط��

13313096/2018Mitsubishi Lancer 2016 - �
يد-A RasAlkhima 27140ف�� � مارين للتكييف والت��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

13413089/2018Toyota corolla 2014-أبيضM Dubai 48697- ان لينكس للخدمات الفنية ش ذ م م � � ايه ��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

13513083/2018Toyota Hiace 2016-أبيضJ Dubai 40849- ار ايه جيه للخدمات الفنية ش ذ م م �         46,000بنك راس الخيمة الوط��

13613090/2018Toyota Coster 2014-أبيضQ Dubai 30925-كيب األلمنيوم والزجاج � النجمة الساطعة ل��         47,000بنك راس الخيمة الوط��

13713078/2018peugeot partner 2015-أبيضP Dubai 18922- شوكو  ا ش ذ م م �         13,500بنك راس الخيمة الوط��

13813082/2018Mitsubishi Pajero 2015-رماديR Dubai 74881- سيلفر دريمز للخدمات الفنية ش ذ م م �         36,000بنك راس الخيمة الوط��

13913101/2018Nissan Sunny 2015-أبيضA UmmAlquian 55129-أطوال لتأج�� السيارات ذ م م �           8,000بنك راس الخيمة الوط��

14013102/2018Nissan sunny 1.5 2015-أبيضA UmmAlquian 55132-أطوال لتأج�� السيارات ذ م م �           8,000بنك راس الخيمة الوط��

� �� اس-14115018/20182016 � -J-67929ابيضبورش كاين �� � مؤسسه بيج شو ايفنتد��      190,000بنك راس الخيمة الوط��

14214827/2018S500-2014 5937ابيضمرسيدس-E- � � د��
� بدر احمد محمد أحمد المرزو��      160,000بنك راس الخيمة الوط��

ف عزيز عبد حامدام القوين-X-818احمرشيفرلية كورفت-14315275/20182015 � ا��      120,000بنك راس الخيمة الوط��

� تويوتا الند كروزور-14414993/20182015 � -C-70426ذه�� � جاديف شاه سينغ بيدىد��      105,000بنك راس الخيمة الوط��

14514843/2018X5-2015 ام دبليو � � ونلونج هوالشارقه-1-85195ف�� ��         95,000بنك راس الخيمة الوط��

14615248/2018X6-2013 ام دبليو � � -N-36644اسود�� � ديكسون سوبرماركتد��         85,000بنك راس الخيمة الوط��

� عبدالرحيم حبيب �عجمان-B-1245ابيض لؤلؤىتويوتا الند كروزور �� اكس  ار-14715263/20182014         75,000بنك راس الخيمة الوط��

� -J-95357ابيضتويوتا لند كروزر-14815289/20182014 كة ركن منعم التجاريهد�� �� �         75,000بنك راس الخيمة الوط��

14914979/2018740LI-2014 ام دبليو � � -E-5720اسود�� � بريشوس تايمز م د م سد��         70,000بنك راس الخيمة الوط��

� محمد يونس ع�� ام القوين-A-13706ابيض لؤلؤىتويوتا برادو-15015271/20182016 � حافظ محمد نور االم��         70,000بنك راس الخيمة الوط��

� -H-42500ابيض لؤلؤىتويوتا الندكروزور-15114850/20182014 � النادر ستار للتجاره العامه ش ذ م مد��         65,000بنك راس الخيمة الوط��

15215319/2018535I-2015 ام دبليو � � -K-80295ابيض�� � الحميدى لتاج�� السياراتد��         65,000بنك راس الخيمة الوط��

� -C-95976ابيضهايونداي اي 15315307/20182015-10 � نانايد��
� مطعم كوسينا ��           6,000بنك راس الخيمة الوط��

� -F-24877اسودكاديالك اسكليد-15415013/20182013 في�� د�� � في�� النت سيف�� س��         55,000بنك راس الخيمة الوط��

اطور للصيانه العامهعجمان-B-26276ابيضنيسان سيلفيان-15515003/20182015 � االم��         50,000بنك راس الخيمة الوط��

15615006/20182016- �
� -Q-89276ف�� هيونداي سنتا�� � مانيال لتأج�� السيارات والحافالت ش ذ م مد��         50,000بنك راس الخيمة الوط��

� الجوده الصناعيه معدات التكييف ذ م مالشارقه-1-23356ابيضايسوزو اف اس ار-15715328/20182016         50,000بنك راس الخيمة الوط��

� -O-85331ابيض لؤلؤىتويوتا برادو-15814844/20182014 � رجيفان بيالنكو نارلينان كوتورد��         47,000بنك راس الخيمة الوط��

� -M-30376ف�� تويوتا راف 15915000/20182016-4 � الفالح للتجاره العامه ش ذ م مد��         46,000بنك راس الخيمة الوط��

� -G-91590بيجتويوتا الند كروزور بيك اب-16015012/20182014 � ايفينتس للسياحه 1001د��         45,000بنك راس الخيمة الوط��

� -M-26804رمادىليكزيس �� اس 16115330/20182014-350 � اكسنا لالزياء ش ذ م مد��         45,000بنك راس الخيمة الوط��

� -E-54214ابيضتويوتا فورتش�� -16214860/20182015 � بلو بيند لتجارة الكمبيوتر ش ذ م مد��         42,000بنك راس الخيمة الوط��

� انفين�� كيو اكس 16315015/20182014-70 � -K-91881ب�� � احمد مصط�� محمد الريدىد��         42,000بنك راس الخيمة الوط��

� -R-65605ابيضميتسوبي�� كان�� -16414845/20182015 يس للخدمات والشحن ش ذ م مد�� � ساينام اكس��         41,000بنك راس الخيمة الوط��

� -R-78649ابيضتويوتا هايلوكس-16515304/20182016 � ستار بور تيكنيكال ووركد��         40,000بنك راس الخيمة الوط��

� -J-16764ف�� هوندا اكورد-16614846/20182015 � المنطفه رقم واحد ش ذ م مد��         36,000بنك راس الخيمة الوط��

� -F-19048ابيضفورد ايدج-16714877/20182014 � محمد غانم العمال الكهروميكانيكيه ش ذ م مد��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

� -R-39897ابيضتويوتا هاي ايس-16814983/20182015 ى للتجاره العامه ش ذ م مد�� � جولدن ب��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

� -Q-78144ابيضتويوتا هايس-16914978/20182015 � الماء للنباتات والزهور ش ذ م مد��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

� -D-82467ابيضتويوتا هايس-17014977/20182015 كيب انظمه التكييفد�� � خالد شعبان ل��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

� -M-54377ابيضتويوتا هايلوكس-17115016/20182015 � كومات للصناعات ش ذ م مد��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

17215001/2018JX35-2013 ��12407اسودانفين-L- � � ايشان للتجاره العامه ش ذ م مد��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

� -Q-41050ابيضتويوتا هايلوكس-17315004/20182015 � الصميم للتجاره العامه ش ذ م مد��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

� -R-19253ابيضتويوتا هايلوكس-17415011/20182015 كه ماكس ميديا لحلول االعالن والتوزيع ذ م مد�� �� �         35,000بنك راس الخيمة الوط��

� -Q-73395ابيضتويوتا هايلوكس-17514971/20182015 � المراكب للنقلياتد��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

17615312/2018H1-2016 93864ابيضهيونداى-Q- � � السنافر لتنظيف المبا�� د��         35,000بنك راس الخيمة الوط��

� -D-55846ابيضكيا سبورتاج-17714831/20182016 � سمارت درايف لتأج�� السيارات ش ذ م مد��         33,000بنك راس الخيمة الوط��

� -I-17904ابيضميتسوبي�� كان�� -17814854/20182014 � النادر ستار للتجاره العامه ش ذ م مد��         32,000بنك راس الخيمة الوط��

� نافنيت مورا جندرا جنا�الشارقه-1-45935ابيضنيسان باثفايندر-17914828/20182014         32,000بنك راس الخيمة الوط��

18014997/2018NPR-2014 83470ابيضايسوزو-G- � � القرن للشحن واالمدادات ش ذ م مد��         31,000بنك راس الخيمة الوط��

18115020/2018X6-2010 ام دبليو � � -E-33750ابيض�� � انا افراميدود��         31,000بنك راس الخيمة الوط��

� -P-93544ف�� تويوتا فورتش�� -18215305/20182014 � ديزاير للسياحه ش ذ م مد��         31,000بنك راس الخيمة الوط��

� -L-63563ابيضفورد ادج-18314984/20182013 ناشونال ش ذ م مد�� � �� ار اى ميديا ان��         30,000بنك راس الخيمة الوط��

� -P-59886ابيضهينو 18415017/20182014-300 � افنيو هوم للتجاره العامه ش ذ م مد��         30,000بنك راس الخيمة الوط��
� -P-91077ابيضهوندا اودي�-18515021/20182014 � ديكسون سوبرماركتد��         30,000بنك راس الخيمة الوط��

� جعفر بارامبات كاندى بن ابوبكرابيض-الشارقه-68934احمرمازدا �� اكس 18615279/20182015-5         30,000بنك راس الخيمة الوط��

18715256/2018Q5-2013 49649رمادياودي-L- � � لوجيستيكد�� � برايت سوليوش��         30,000بنك راس الخيمة الوط��

� عجمان-B-39413ابيضنيسان اورفان-18814825/20182016 � القمه لتجاره لوازم التدخ��         28,000بنك راس الخيمة الوط��

� -D-60874اسودمازدا 18914994/20182014-6 � حسام الدين السيد حسن محمدد��         28,000بنك راس الخيمة الوط��

� -L-10385ابيضتويوتا هايس-19015002/20182014 � تيم ميد لخدمات التنظيف ش ذ م مد��         28,000بنك راس الخيمة الوط��

� -H-36349ابيض لؤلؤىتويوتا كامرى-19114968/20182015 � بزنس الين اي�� سوليوشن للتجاره ش م حد��         28,000بنك راس الخيمة الوط��

� -L-12189احمرنيسان جوك-19214980/20182015 � الجديد لتأج�� السيارات ذ م مد��         27,000بنك راس الخيمة الوط��

� رامادا فندق واجنحه ذ م م ش ذ م مراس الخيمه-A-80364ابيض/لؤلؤيتويوتا كامرى-19314869/20182015         26,000بنك راس الخيمة الوط��

� تويوتا انوفا-19415252/20182015
� -F-93975ف�� � بالس لتجارة مواد البناءد�� � سيف��         25,000بنك راس الخيمة الوط��

19514853/2018ML63-2009 90191ف�� مرسيدس-Q- � � بوريس توتسو توتسود�� � فيف��         24,000بنك راس الخيمة الوط��

� يو 19615273/20182015-6 � -Q-82456ابيضلوكسج�� � محمد عمر جودوشيال شيام زاود��         24,000بنك راس الخيمة الوط��

� امباال لتاج�� السيارات ش ذ م مراس الخيمه-A-88974ابيضتويوتا بريفيا-19714986/20182014         23,000بنك راس الخيمة الوط��

� -Q-18556ف�� كيا كرنفال-19815333/20182015 � ديزاير للسياحه ش ذ م مد��         23,000بنك راس الخيمة الوط��

� -M-63932ابيض لؤلؤىتويوتا فورتش�� -19914841/20182013 � طلعت صديق محمد صديقد��         22,000بنك راس الخيمة الوط��

جالسالشارقه-1-21723ابيضنيسان اورفان-20014985/20182015 � الكوثر لصيانه منتجات الفاي��         22,000بنك راس الخيمة الوط��

�  الفا للصناعات المعدنيه ش م ح ذ م مراس الخيمه-A-48420ابيضنيسان اورفان-20115022/20182014         22,000بنك راس الخيمة الوط��

20214833/2018XC60-2015 29899ابيضفولفو-D- � � رادكاليف جلوبال سيكيور�� ش ذ م مد��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� -D-91374ازرقمازدا � اكس 20314894/20182014-5 � روسا مودا للتجاره ش ذ م مد��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� الغندور لتأج�� السياراتراس الخيمه-N-1052ابيضتويوتا ياريس-20414842/20182016         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� -O-28725ابيضتويوتا هاي ايس-20514885/20182014 � باب المدينه لخدمات الشحن ش ذ م مد��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� -E-45364ابيضتويوتا هاي اس-20614981/20182013 ازى لنقل الركاب بالحافالت المؤجره ش ذ م مد�� � الش��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� -H-98196ف�� كيا اوبتيما-20714988/20182015 � عبدالرحمن اسحق ع�� ادمد��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� -P-45093ابيضتويوتا هايس-20815322/20182014 كيب االرضياتد�� � نجمه البحر ل��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� ايروفد لتجاره المواد الغذائيهالشارقه-2-89591ابيضتويوتا هايس-20915260/20182014         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� هايونداي سوناتا-21015300/20182016
� -Q-89279ف�� � مانيال لتأج�� السيارات والحافالتد��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� -O-87514ابيضتويوتا هاي ايس-21115302/20182014 يا لنقل الركاب بالحافالت المؤجرةد�� � نور ال��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� -O-12684أحمرجاك اس 21215296/20182017-3 كادود�� � كالديرون م�� � ميلف��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

� -B-56982ابيضتويوتا هاي ايس-21315293/20182014 � جريت ديلز للخدمات الفنيةد��         21,000بنك راس الخيمة الوط��

21414848/2018xf-2012 15705رماديجاكور-H- � � ريجني�� للدعايه واالعالن ش ذ م مد��         20,000بنك راس الخيمة الوط��

� االفق العمال االلمنيوم والزجاج ذ م معجمان-A-9186ابيضتويوتا كوروال21514852/20182015-2.0         20,000بنك راس الخيمة الوط��

� جازان لتجاره المواد الغذائيه ذ م مالشارقه-1-31350ف�� تويوتا كوروال21614863/20182015-1.6         20,000بنك راس الخيمة الوط��

� -D-97142ابيضتويوتا كوروال-21714870/20182015 � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��         20,000بنك راس الخيمة الوط��

� جورميج سينغ شاناينغعجمان-B-18305أبيض لؤلؤيتويوتا فورش�� -21815267/20182014         20,000بنك راس الخيمة الوط��

� المجلس لتأج�� السياراتالشارقه-2-96345ابيضتويوتا كوروال-21915277/20182015         20,000بنك راس الخيمة الوط��

� ديبا بريانجا�� هيفا هاكوروالشارقه-2-90433ابيض/لؤلؤينيسان تيدا-22014864/20182016         19,000بنك راس الخيمة الوط��

� -E-33419ابيضتويوتا كوروال-22114991/20182014 ازياند�� � ماجد ش��         19,000بنك راس الخيمة الوط��

� -M-50082ابيضنيسان ميكرو-22215308/20182014 � الماسه الصفراء العمال االصباغد��         19,000بنك راس الخيمة الوط��

22314872/2018L200-2015 ��31305ابيضميتسوبي-D- � � محمد امران لتجاره الحديدد��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

و-22414992/20182012 � -C-73654اسودميتسوبي�� باج�� � يوسف قطب الدين من�� د��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

� -S-70339اسودنيسان تيدا-22514995/20182016 � جوباالن ماى ماىد�� � براف��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

� -T-13822ابيضميتسوبي�� الن�-22614989/20182016 � محمد ثاسيم بوكاكيالت شمس الديند��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

� -J-98636ابيضتويوتا هايس-22715306/20182013 يال ش ذ م مد�� � نقليات ام��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

� -I-51458ف�� ميتسوبي�� الن�-22815261/20182016 � عبد� اتش ابراهيمد��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

� -H-29955ابيضتويوتا فورتيونر-22915298/20182012 � شهزاد احمد �اج احمدد��         18,000بنك راس الخيمة الوط��

� -P-62397اسودتويوتا ياريس-23014849/20182015 � ناشيونال بالنيت للسياحه ش ذ م مد��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� رامادا فندق واجنحه ذ م م ش ذ م مراس الخيمه-A-80454رماديتويوتا ياريس-23114878/20182015         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� -I-14718ابيضتويوتا كوروال-23214884/20182014 � قوس الشهاب للتجاره العامه ش ذ م مد��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� -Q-58891ابيضتويوتا ياريس-23315007/20182015 � جوابكو للمقاوالت والخدمات الفنيه ش ذ م مد��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� -H-16995ابيضتويوتا ياريس-23414999/20182015 � يونيك كونسبت لتأج�� السيارات ش ذ م مد��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� -R-74688ابيضرينو دوكر-23515338/20182016 نيكون م د م سد�� � ب��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� -Q-54867ابيضتويوتا ياريس-23615310/20182015 � الشمال للسياحه ش ذ م مد��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� -Q-89976  ابيضتويوتا ياريس-23715294/20182015 � مكس لوجيستيكس ش ذ م مد��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� -P-4812ابيضتويوتا ياريس-23815264/20182015 ونياتد�� � من�� احمد لتجارة االلك��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� الشارقه-1-86123احمرتويوتا ياريس-23915291/20182015
كة تارا لصناعة االشغال المعدنية للمبا�� �� �         17,000بنك راس الخيمة الوط��

� -F-54143ابيضتويوتا ياريس-24015253/20182015 � نسيم المحيط للتجارةد��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-24114859/20182015 � -Q-69023ابيضنيسان سن�� � القايد لتاج�� السيارات ش ذ م مد��         16,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-24214974/20182015 � -Q-13794ف�� هيونداي الن�� � العالميه كار لتاج�� السيارات ش ذ م مد��         16,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-24314982/20182015 � -E-67948ابيضهيونداي الن�� ى لتاج�� السيارات والحافالت ش ذ م مد�� � ايزى ف��         16,000بنك راس الخيمة الوط��

24415282/20182016- � � -D-75787ابيضنيسان ص�� � ع�� البحار لخدمات التوزيع المحدودهد��         16,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-24515258/20182015 � هايونداي الن��
� -P-64208ف�� � رويال جاالك�� لتأج�� السياراتد��         16,000بنك راس الخيمة الوط��

� -15-97491رمادينيسان التيما-24615257/20182014 � محمد مبارك العامري لنقل الركاب بالحافالت المؤجرةأبوظ��         16,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-24714874/20182015 � -P-56685ابيضهيونداي الن�� � المنتظم لتأج�� السياراتد��         15,000بنك راس الخيمة الوط��

� -Q-17593ابيض لؤلؤىنيسان تيدا-24815014/20182015 � كومات للصناعات ش ذ م مد��         15,000بنك راس الخيمة الوط��

� -E-68451ف�� هيونداي اكسنت-24915009/20182015 ى لتاج�� السيارات والحافالت ش ذ م مد�� � ايزى ف��         15,000بنك راس الخيمة الوط��

اكس لتجاره الفحم والحطب ذ م معجمان-B-33494ابيضنيسان داتسون-25014970/20182014 � ان��         15,000بنك راس الخيمة الوط��

� نيسان تيدا-25115288/20182015
� -F-48204ف�� � اتوجيت لتأج�� السياراتد��         15,000بنك راس الخيمة الوط��

� الزعيم لتأج�� السياراتعجمان-B-22318ابيضنيسان تيدا-25215247/20182015         15,000بنك راس الخيمة الوط��

� منجره الجزاتالشارقه-1-12436ف�� نيسان تيدا-25314835/20182015         14,000بنك راس الخيمة الوط��

� -L-99751ف�� نيسان تيدا-25414839/20182015 � القايد لتاج�� السيارات ش ذ م مد��         14,000بنك راس الخيمة الوط��

اتو-25514976/20182015 � -L-62420رمادىكيا س�� � زيتونه لتأج�� السيارات ش ذ م مد��         14,000بنك راس الخيمة الوط��

� القائد لتأج�� السياراتعجمان-A-6708ابيضهايونداي سوناتا-25615270/20182014         14,000بنك راس الخيمة الوط��

� -I-93207رصا�� كيا سورينتو-25715286/20182012 � محمد تسوار اقبال نا� احمد ال�� د��         14,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-25814987/20182014 � -P-88610احمرنيسان سن�� � القايد لتاج�� السيارات ش ذ م مد��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

� -O-54396ف�� نيسان التيما-25914851/20182013 يز كايد�� � ويلما جوت��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

� تنظيم الداره وتنظيم الفعاليات ذ م مالشارقه-1-93159ابيض لؤلؤىتويوتا ياريس-26014826/20182014         13,000بنك راس الخيمة الوط��

� -O-36558ابيضتويوتا ياريس-26114866/20182014 � سنفلور لتأج�� السياراتد��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-26214847/20182014 � -J-46126ابيضنيسان سن�� � سنفلور لتأج�� السياراتد��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-26314861/20182014 � -O-70779ف�� هيونداي الن�� � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-26414857/20182014 � -H-98964ابيضنيسان سن�� � القايد لتاج�� السيارات ش ذ م مد��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

� -P-53913ابيض/لؤلؤيتويوتا ياريس-26515010/20182014 � الشامل لنقل الركاب بالحافالت المؤجره ش ذ م مد��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

� -O-91668  ابيضتويوتا كوروال-26615266/20182014 � حارس فيتيل فاالبيل بافا فيتيل فاالبيلد��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-26715315/20182014 � -H-71926  ابيضهيونداى الن�� � موبايل وير لتكنولوجيا المعلومات ش ذ م مد��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

� -R-84029ف�� ميتسوبي�� الن�-26815303/20182015 ى ش ذ م مد�� ال لي�� غال�� � ب��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

� -O-28724ابيضنيسان تيدا-26915324/20182014 � اغوانا للدعايه واالعالند��         13,000بنك راس الخيمة الوط��

� -E-69651ابيضتويوتا اينوفا-27014888/20182013 � الخيارات المتعدده للتنظيف والخدمات ش ذ م مد��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

� -L-35191اسودنيسان قشقاى-27114855/20182012 � محمود ابراهيم محمود يوسفد��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

� -J-16770برونزىهيونداي اكسنت-27214880/20182014 � المنتظم لتأج�� السياراتد��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

27314990/2018X-2013 34546ابيضتويوتا كوروال-P- � � رياس كاالنجال عزيز كاالنجالد��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

27415005/20182015- � � -F-64669ابيضنيسان ص�� � الصميم للتجاره العامه ش ذ م مد��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

� الغندور لتاج�� السياراتراس الخيمه-N-1057ف�� تويوتا كوروال27515254/20182015-1.6         12,000بنك راس الخيمة الوط��

� -K-28622احمركيا ريو-27615251/20182014 � السيارات العالميه لتاج�� السياراتد��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

� -L-82922  برونزيهيونداى اكسنت-27715245/20182014 � جينيال لتاج�� السيارات ش ذ م مد��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

� -C-91536ابيضتويوتا كوروال-27814829/20182013 � مدينه الجمال لألعمال الفنيه ش ذ م مد��         11,000بنك راس الخيمة الوط��

يال اوتامانأبيض-الشارقه-73552ابيضتويوتا كوروال 27914996/20182013-1.6 � شاتوت بوزهيش��         11,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-28014975/20182013 � -M-92440ف�� نيسان سن�� � بينكس للمالحه ش ذ م مد��         10,000بنك راس الخيمة الوط��

28114973/20182014- � � -P-34983ابيضنيسان ص�� � فوديرس لتاج�� السيارات ش ذ م مد��         10,000بنك راس الخيمة الوط��

28214969/20182014-1.6 � � الفا للصناعات المعدنيهراس الخيمه-A-48421ابيضنيسان ص��         10,000بنك راس الخيمة الوط��

� -p-27951ابيضبيجو بارت�� -28315336/20182015 كة بيجة للتجارة ذ م م د�� �� �         10,000بنك راس الخيمة الوط��

� -N-79121أبيض لؤلؤيتويوتا ياريس-28415244/20182013 � ماتشليس لتأج�� السياراتد��         10,000بنك راس الخيمة الوط��

� -C-78581ف�� نيسان تيدا-28514840/20182013 � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

� -C-81461ف�� نيسان تيدا-28614836/20182013 � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

� -N-14023ابيضنيسان تيدا-28714834/20182013 � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

� -M-20674ابيضنيسان تيدا-28814832/20182013 � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

� -H-20425ابيضنيسان تيدا-28914830/20182013 � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

� -C-79783ف�� نيسان تيدا-29014891/20182013 � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-29114837/20182013 � -C-78014ف�� نيسان سن�� � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-29214838/20182013 � -M-55285ابيضنيسان سن�� � لتأج�� السيارات ش ذ م مد�� ست اوبش�� � ف��           9,000بنك راس الخيمة الوط��

� اجيش بابو سوريندران سوريندرانراس الخيمه-A-18346ابيضهوندا سيفيك-29314998/20182010           8,000بنك راس الخيمة الوط��

� اترج-29415284/20182014 � مؤسسة البكرى لتجارة اعالف الحيوانات االليفةام القوين-A-95502ابيضميتسوبي��           8,000بنك راس الخيمة الوط��

� -H-49677ف�� نيسان ميكرا-29515008/20182013 � ريال هايتس للوساطه العقاريهد��           7,000بنك راس الخيمة الوط��
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� -G-85192ابيضميتسوبي�� كان�� -29614972/20182012 � المنشات العامه ش ذ م مد�� � ابتوس لتعهدات تجه��           6,000بنك راس الخيمة الوط��

29715019/2018I10-2014 85882ف�� هيونداي-L- � � جينيال لتأج�� السيارات ش ذ م مد��           6,000بنك راس الخيمة الوط��

يسعجمان-B-13217اخ�� نيسان ميكرا-29815259/20182013 � جرناس اكس��           6,000بنك راس الخيمة الوط��

� تويوتا كوروال-29915255/20182013
� -N-62813ف�� � نيو ادريان لتأج�� السياراتد��           6,000بنك راس الخيمة الوط��

ا-30015249/20182016 � -K-86028أبيض لؤلؤينيسان سن�� � لتأج�� السياراتد��
� الرو��           6,000بنك راس الخيمة الوط��

� الن�-30115246/20182014 � االسطوره لصهر االلمنيوم وتنقيتهابيض-الشارقه-73692رماديميتسوبي��           6,000بنك راس الخيمة الوط��

� -F-48227اسودرينو داس�� -30215299/20182015 � برامبيل انوار شاه نوازد��
� بابو مادا��

� رفيدة سيدو��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

� -J-93188ابيضتويوتا هايس-30315301/20182013 � ع�� جنعان للخدمات الفنيه ش ذ م مد��         15,000بنك راس الخيمة الوط��

يعجمان-B-21188ابيضنيسان باترول-30415250/20182014 � رضوان الزه�� � حسام محمد حس��         80,000بنك راس الخيمة الوط��

30514943/2017Mitsubishi Roza 2013- 2أصفر AbuDhabi 48304 مؤسسة القرية لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة �         25,000بنك راس الخيمة الوط��

30615484/2017Nissan Altima 2014-أبيض /لؤلؤيP Dubai 53603لينك واي لتأج�� السيارات �         16,000بنك راس الخيمة الوط��

30715371/2017Range Rover Vog 2013-أسودL Dubai 1839اكسيلنس نيو لتأج�� السيارت ش.ذ.م.م �         70,000بنك راس الخيمة الوط��

30818226/2018Mazda 2 2015- �
� يو سيف لتأج�� السياراتO Dubai 19489ف��         12,000بنك راس الخيمة الوط��

30912787/2018Toyota Corolla 2015- �
� ك�ى للسفر والسياحة P Dubai 72032ف��         17,000بنك راس الخيمة الوط��

31021610/2017Toyota Corolla 2015-أبيضB Ajman 31160 نادبسان سوريش كومار ناديسان �         28,000بنك راس الخيمة الوط��

� ام �� - بيك اب كبينة مززدوجة -31118999/20172014 � -62858-9ابيض�� � اإلسال�� شعيل عم�� سعيد مبارك المنصوريأبوظ��         36,000بنك د��

� اإلسال�� عبد الستار دوالر خانعجمان-B- 37232ابيضتويوتا افانزا-31213184/20182016         19,000بنك د��

ا-31313178/20182013 � اإلسال�� عاطف خالد محمد ع�� عجمان-B-94218رمادينيسان سن��           9,000بنك د��

� ال 31413181/20182014-300 � -75428-2ابيضميتسوبي�� � اإلسال�� مؤسسة واحة المها للمقاوالت والصيانة العامةأبوظ��         19,000بنك د��

� دودج درنجو-31513179/20182014
� -43713-10ف�� � اإلسال�� ثوماز سينا مارقيوسأبوظ��         35,000بنك د��

31613182/20182016- �
ة-A-12446رماديهوندا �� ار �� � تي�� فاياتوكافيلالفج��

� اإلسال�� ما�� كو��         45,000بنك د��

� الن� -31713183/20182016 � اإلسال�� عبد � أبوبكر عبدالقادر عمر ابيض-45598-الشارقةأحمر ميتسوبي��         16,000بنك د��

� -L-26868ابيض لؤلؤيتويوتا سكويا-31815477/20182012 � اإلسال�� محمد برويز فدوىد��         45,000بنك د��

31915546/20182014- � � -J/70914رصا�� نيسان ص�� ي سوريابراكاش د�� � التجاري براديب ناناج��           7,000بنك أبو ظ��

32015563/2018RX350  2013- 32175 ابيض لؤلؤيلكزيس/C- � � التجاري نواب رحيم كل ع�� د��         55,000بنك أبو ظ��

� كيا اسبورتج-32115562/20182015
� -L/38978ف�� � التجاري راجا رنثام بانر سلفار د��         22,000بنك أبو ظ��

ا -32215561/20182015 � -P/10647أبيضهيونداي الن�� � التجاري فيوت�� ستار لتأج�� السياراتد��         15,000بنك أبو ظ��

� -29197/10رمادي أوداي ايه 32315560/20182011-7 � ليونارد جاميس  أبو ظ�� � التجاري كيف��         35,000بنك أبو ظ��

� -6757/9رمادي نيسان باترول -32415559/20182014 �  أبو ظ�� � التجاري سالم مصبح �حان سعيد الكع��         88,000بنك أبو ظ��

� كان�� -32515558/20182014 � -94706/2أبيض ميتسوبي�� � التجاري الطريق البعيد لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة  أبو ظ��         60,000بنك أبو ظ��

� -90467/10أبيض تويوتا فور ش�� -32615557/20182014 � التجاري زالدي ريانو كروز  أبو ظ��         33,000بنك أبو ظ��

� -37595/15أبيضهايونداي فيلوس�� -32715568/20182016 � التجاري رودريجو دي ازيفيدوا  أبو ظ��         25,000بنك أبو ظ��

� -19145/14أزرق مازدا 32815556/20182015-6 � التجاري نورمان ميدانو ماريانو  أبو ظ��         16,000بنك أبو ظ��

� الن� -32915555/20182016 � -J/30636أبيضميتسوبي�� از احمد مالك اعجاز الحق د�� � التجاري مالك ش��         17,000بنك أبو ظ��

س -33015554/20182012 � -94395/11أسودشيفرليه تراف�� � التجاري رائد محمود أحمد العتوم  أبو ظ��         12,000بنك أبو ظ��

� التجاري مانوج راجا كوباال الشارقة-28990/1ابيضنيسان تيدا -33115553/20182013         12,000بنك أبو ظ��

� -54126/4ابيضكيا ريو -33215552/20182014 � الين لتاج�� السيارات أبو ظ�� � التجاري مكتب الع��           9,000بنك أبو ظ��
اتو -33315570/20182014 � -59117/4ابيضكيا س�� � الين لتاج�� السيارات أبو ظ�� � التجاري مكتب الع��           9,000بنك أبو ظ��

� كيا ريو -33415569/20182014 � -51872/4ب�� � الين لتاج�� السيارات أبو ظ�� � التجاري مكتب الع��           8,000بنك أبو ظ��

يال  الشارقة-55491/3ابيضنيسان اكس تريل -33515519/20182017 � التجاري م ح مطار الشارقة داكت اندس��         37,000بنك أبو ظ��

� -M/97845ابيضرينو داس�� -33615533/20182014 � التجاري اسية بغم محمد وسيم  الدين د��         12,000بنك أبو ظ��

� الن� -33715564/20182016 � -63428/17أسودميتسوبي�� � التجاري احمد ايوب محمد ايوب ابوظ��         17,000بنك أبو ظ��

� -27339/15أحمر كيا سول -33815530/20182016 � التجاري اتول برابهاكاران برابهاكاران فيال ابوظ��         25,000بنك أبو ظ��

اج -33915527/20182016 � م�� � -21307/15أسود ميستشو�� � التجاري محمد سعيد عبد العزيز عزيز  أبو ظ��         12,000بنك أبو ظ��

� -21537/17أزرق هوندا اكورد -34015528/20182015 � التجاري مجد كمال درويش  أبو ظ��         29,000بنك أبو ظ��

� ام دبليو  اي34115524/20182017-340 � -S/49548رمادي �� � التجاري أحمد عصام احمدد��      145,000بنك أبو ظ��

ا -34215521/20182017 � -48377/15رمادي هايونداي الن�� � التجاري داماسكوا لتأج�� السيارات  أبو ظ��         27,000بنك أبو ظ��

� التجاري فيجيش سومايدان ناير سومايدان ناير  الشارقة-I/56281أبيضتويوتا كوروال -34315518/20182013         14,000بنك أبو ظ��

� -I/24320رمادي دودج دورانجو -34415516/20182012 � د��
� التجاري سامسون سونيل كومار كو��         19,000بنك أبو ظ��

� -Q/92052أبيضفورد فيوجن -34515515/20182012 � التجاري جاجانديب سينغ هارب�� د��           8,000بنك أبو ظ��

� -P/53917ازرقكيا سول صالون -34615565/20182016 � التجاري ادينا اونو د��         22,000بنك أبو ظ��

� التجاري ميتالكس لألعمال الهندسية عجمان-B/53464ابيضرينو كوليوس -34715513/20182015         27,000بنك أبو ظ��

� التجاري ميتالكس لألعمال الهندسية عجمان-B/52464ابيضرينو كوليوس -34815566/20182015         27,000بنك أبو ظ��

� -T/10282اسوددودج تشاجر -34915512/20182014 � التجاري محمد ع�� محمد اك�� د��         32,000بنك أبو ظ��

� -H/70963اسودهيونداي توسان-35015548/20182012 � التجاري منصور مجيد خان عبدالمجيد د��         14,000بنك أبو ظ��

� ام دبليو اكس 5-35اي-35115545/20182015 �� � � -77162/15ب�� � التجاري جاري جون سميت ابوظ��      102,000بنك أبو ظ��

� -H/78731ابيضرينو فلونس -35215543/20182012 � د�� � التجاري افيناش رامشاندرا خار��           8,000بنك أبو ظ��

� نيسان ميكرا -35315541/20182013 � -M/24637بنفس�� � التجاري جون اونوم اوسورو د��           7,000بنك أبو ظ��

� تويوتا راف 35415539/20182013-4
� -T/48620ف�� � التجاري اروي حسن عمر المقطري د��         26,000بنك أبو ظ��

� ام دبليو 35515535/20182013-528 � -60499/12ازرق�� � التجاري بريان ميكيل ايست  أبو ظ��         39,000بنك أبو ظ��

� هوندا سيفيك-35615537/20182015 � -Q/98614ب�� � التجاري جيمس بانتا ديقواباتكو د��         27,000بنك أبو ظ��

� كان�� -35715536/20182013 � -L-12339ابيضميتسوبي�� � التجاري الرئي�� لتجميل الحدائقد��         35,000بنك أبو ظ��

� -C-73295ابيضتويوتا هاي س -35815534/20182013 � التجاري الرئي�� لتجميل الحدائقد��         31,000بنك أبو ظ��

� -R-44095ازرقهيونداي اكسنت -35915525/20182016 � التجاري شاهم�� لتاج�� السياراتد��         15,000بنك أبو ظ��

36015514/20182014- �
� -P-36324ابيضهوندا �� ار �� � التجاري ريتشارد جودي وت�� د��         35,000بنك أبو ظ��

� كيا سورنتو-36115517/20182013 � -L-72561ب�� � د�� � التجاري ادريان ريزون فيسين��         16,000بنك أبو ظ��

� -O-82322ابيضتويوتا كوروال-36215532/20182015 � التجاري القايد لتاج�� السياراتد��         22,000بنك أبو ظ��

� ام دبيليو 36315520/20182009-630 � -J-69017ابيض�� وفيتسج فلوريا د�� جوي ب�� � التجاري س��         15,000بنك أبو ظ��

� -Q-39057رماديمازدا36415523/20182013-3 � التجاري جوسيليتو سانبيدرو سوليناد��           9,000بنك أبو ظ��

و -36515522/20182013 � باج�� � -M-75619ابيضميتسوبي�� � التجاري ع�� البحار لخدمات التوزيع المحدودةد��         19,000بنك أبو ظ��

� -R-78763احمرمازدا36615531/20182016-3 � التجاري انيل اسشوارداس شارماد��         22,000بنك أبو ظ��

� -N-50696 ابيض لؤلؤيتويوتا فورتش�� -36715529/20182015 � التجاري ان ايل كيه للخدمات الفنية د��         37,000بنك أبو ظ��

� -J-34513اسودكيا ريو-36815526/20182015 اج بجوانداسد�� � التجاري ن��         12,000بنك أبو ظ��

� -O-68831احمرهيونداي اي 36915551/20182014-20 � التجاري جينيف�� مينيفود��           8,000بنك أبو ظ��

و -37015550/20182013 � باج�� � -I-24404اسودميتسوبي�� � التجاري جوهن ريتم باولد��         17,000بنك أبو ظ��

� -F-75629اسودنيسان قشقاي -37115547/20182013 � التجاري جاغيت كور ساردارد��         15,000بنك أبو ظ��

� التجاري الروعة لقطع غيار وزينة السياراتابيض-17670-الشارقةابيضنيسان باترول-37215549/20182015      105,000بنك أبو ظ��

� كان�� -37315544/20182013 � التجاري وايت جولد لتجارة الديزلعجمان-B-93457(ابيض-احمر-اخ�� )ميتسوبي��         33,000بنك أبو ظ��

37415542/20182012- �
� التجاري راؤ عامر اكاشعجمان-B-74471أبيضهيونداي سانتا��         20,000بنك أبو ظ��

� التجاري ريد روس لصناعة المالبس عجمان-A-43549اسودهيونداي توسان-37515540/20182014         20,000بنك أبو ظ��

� -Q-71139احمرتويوتا كوروال-37615538/20182012 ت روين سالديوار د�� � التجاري الب��         13,000بنك أبو ظ��

� بورش بوكس�� -37714091/20182012 � -F-14563ب�� � د��
� التجاريجيا نبا تيسا رافا جنا��         31,000بنك ابوظ��

37814095/2018C-2014 300 30673رماديكرايسلر-E- � � التجاريكرايج ميتسو هاراداد��         25,000بنك ابوظ��

� -13-19353اسودهيونداي كريتا-37914082/20182017 � التجاريايمن كمال مصط�� ابراهيمابوظ��         27,000بنك ابوظ��

� التجاريبطرس جورجنس هانكومراس الخيمة-A-51472رماديفورد رينجر-38014103/20182015         31,000بنك ابوظ��

� ام دبليو 228 اي-38114098/20182016 � -R-86823ازرق�� � التجاريلينا يوسف ع�� محمدد��         92,000بنك ابوظ��

ا-38214085/20182013 � -C-22755اسودبورش بانام�� � التجاريايان دافيد كونستابلد��      100,000بنك ابوظ��

38315463/20182014- � � نيسان ص��
� -F-52466ف�� � التجاريفن الصحراء للسياحة و السفرد��           8,000بنك ابوظ��

38415462/20182014- � � -F-52022ابيضنيسان ص�� � التجاريفن الصحراء للسياحة و السفرد��           8,000بنك ابوظ��

� -14-52449احمر/اسودفورد موستنج-38515460/20182012 � التجاريمايكل االن كاستيلوابوظ��         18,000بنك ابوظ��

� -16-33581احمرفورد موستنج-38615459/20182015 � التجاريمايكل االن كاستيلوابوظ��         45,000بنك ابوظ��

� التجاريمحمد عاطف عارف ابو شهابالشارقة-2-13089ازرقفورد اكسبلورر-38715456/20182016         55,000بنك ابوظ��

38815486/20182016-5.1 � � -Q-88305رمادينيسان ص�� � التجارياالبداع لتاج�� الحافالت و السياراتد��         15,000بنك ابوظ��

� مازدا 38915484/20182015-6
� -J-24926ف�� � التجارياميت دي انميش كومار ديد��         20,000بنك ابوظ��

� -O-63729ابيضكيا اوبتما -39015487/20182015 � التجاريبلدون للتجارة العامةد��         21,000بنك ابوظ��

� -16-52658رماديمازدا 39115490/20182016-6 � التجارياخ�� احمد اقبال احمدابوظ��         27,000بنك ابوظ��

� نيسان تيدا-39215500/20182016 � -E-95793ذه�� وباراماداتيلد�� � التجاريفينود كومار كادافات موهانداس ش��         19,000بنك ابوظ��

� -F-81889رصا�� نيسان باتفايندر-39315496/20182014 � التجاريجوزيف لتاج�� السياراتد��         32,000بنك ابوظ��

� -10-61813احمرجيب رانجلر صحارى-39415479/20182013 � ابوظ�� � ماري كي�� � التجاريجاكل��         40,000بنك ابوظ��

� -T-61433ابيضكيا ريو-39515492/20182016 ب لتاج�� السياراتد�� � التجاريالن��         15,000بنك ابوظ��

� -J-70259ازرقفولكس واجن طوارق-39615505/20182016 � ياننايس�� د�� � التجاريجيوسي��         75,000بنك ابوظ��

3974444/2018BMW 316 i 2015 -أسودP Dubai 89609-التجاريجاوراف مروة �         42,000بنك ابوظ��

3984402/2018Mitsubishi Lancer 2013 -أبيضP Dubai 41154- �
� كريشنان كو��

� التجارياوداياكومار كريشنان كو��         12,000بنك ابوظ��

39914988/2017Kia Picanto 2015 -أصفرQ Dubai 66746-ناديت ليموس هويوا � التجاريب��         12,000بنك ابوظ��

40026815/2017Chevrolet CAMARO 2014 - ��أسود برتقاQ Dubai 31911- التجاريبراديش راميش مانكودييل �         65,000بنك ابوظ��

40126829/2017Renault Duster 2015 -11أزرق Abu Dhabi 41049- التجاريمانوج داس ماداس سيسي�� ساتهو داس دهارماداس �         13,000بنك ابوظ��

40226822/2017Ford ECOSPORT 2015 -أبيضR Dubai 19035-التجارياي اكس تريدينغ م.د.م.س �         25,000بنك ابوظ��

4034425/2018BMW 320 2011-أزرقJ Dubai 93719- ��بهز ادكري �
� التجاريطاهرة محمد ت��         25,000بنك ابوظ��

40419850/2017Toyota Camry 2012- ��رصاI Dubai 68929- التجاريمحمد ذب�� مسعود مسعود الرحمن �         21,000بنك ابوظ��

40514861/2017Mercedes s 350 L 2007-5أبيض AbuDhabi 12385سلطان محمد عبد � محمد بوسنان � � الوط��         14,000االمارات د��

          3,000االمارات االسال�� الفرن الساخن للفطائر والمعجنات ام القيوين- A-89930ابيض كيا بيكانتو  - صالون -40615358/20182009

ج -راس الخيمة-53042ابيضتويوتا هايلوكس بيك اب شحن -40715357/20182008         17,000االمارات االسال�� االرتكاز لمقاوالت البناء  ال��

ا - صالون -40815362/20182014         11,000االمارات االسال�� الهدوج لتاج�� السيارات  راس الخيمة- A-84169احمر نيسان سين��

� -9-68843ابيض تويوتا هايس - حافلة -40915363/20182014         24,000االمارات االسال�� فياض لفنون الحجر والمقاوالت العامة  ابوظ��

� - صالون -41015361/20182011 ج -راس الخيمة-94641ابيض نيسان ص��           7,000االمارات االسال�� الوان لتاج�� السيارات  ال��

� - صالون -41115364/20182015 ناشونال المنطقة الحرة بعجمان  عجمان- B-28481رصا�� نيسان ص��         13,000االمارات االسال�� اوبتايمس ان��

� ��  راس الخيمة-A-18401ابيض كيا سورينتو- استيشن -41215365/20182015
        35,000االمارات االسال�� ايه ��

� -7-3174ابيضنيسان اكس تريل استيشن -41315359/20182011         12,000االمارات االسال�� محمد ابو بكر محمد يونس  ابوظ��

� الن� - صالون -41415360/20182015         14,000االمارات االسال�� هيدروفلو الصالح المعدات الهيدروميكانيكية ام القيوين-A-90678رصا�� ميتسوبي��

41513292/2018Nissan Altima SL2.5 2015 - � � لتأج�� السيارات-Abu Dhabi 17883 14ذه��
        18,000االمارات االسال�� األسبا��

41622927/2017Ford Escape 2013 -13أبيض Abu Dhabi 96412-11,000االمارات االسال�� دينوراج عبدالرحيم يونس صاحب        

4176644/2018Isuzu Forklift 2015 - ��1برتقا Sharjah 86814- 15,000االمارات االسال�� القوارب لصناعة األخشاب م م ح        

41813284/2018Hyundai ACCENT 2014 - �
          9,000االمارات االسال�� فورم اي تو زيد لتأج�� السيارات-Abu Dhabi 35969 11ف��

41913818/2018Nissan Sentra 2015 - �
          9,000االمارات االسال�� ك م لتأج�� السيارات -A Ajman 45100ف��

42013804/2018Nissan Sunny 2016 -1أبيض Sharjah 24779- 13,000االمارات االسال�� الظفرة لتأج�� السيارات        

42111030/2017Nissan Pathfinder 2014-1أسود Sharjah 74746-عكاوي �         30,000االمارات االسال�� منصور عبدالمجيد حس��

4222293/2017Hyundai Sonata 2012-أسودBurj RasAlkhaima 96786-12,000االمارات االسال�� فراس مو� محمد خلف        

42319741/2017Mercedes c 350-salon-أبيضA AJMAN 2008-ناشونال         10,000االمارات االسال�� زاك ان��

42413307/2018Kia Cerato 2016- �
        14,000االمارات االسال�� داماسكو لتأج�� السيارات-AbuDhabi 29810 15ف��

42513318/2108Nissan X-trail 2015-2أسود Sharjah 67377- 30,000االمارات االسال�� تقنيات المكتبات        

42613290/2018Toyota Landcruiser 2010-6أبيض AbuDhabi 44683- 38,000االمارات االسال�� اإلمارات ادفينت�� لنقل الركاب        

42713322/2018Toyota Yaris 2012-11أبيض AbuDhabi 10275- 6,000االمارات االسال�� مأكوالت بون ذ م م          

        21,000عي� سبت البلو�� ورثة سبت البلو�� راس الخيمة/B/ 3806ابيض تويوتا  اينوفا-2007 تنفيذ4281377/2017

  التقييم المدعيالمدعي عليهرقم السيارةاللوننوع السيارةرقم الملف#
� اإلسال�� خليفه حسن أحمد سليمان محمد  ابيض-الشارقة-76565بيج نيسان باترول _ استيشن -115265/20182015         68,000م�ف أبوظ��

� اإلسال�� المغامر لتاج�� السيارات والحافالت  عجمان-B-38699أبيضتويوتا ياريس _ صالون -215276/20182016         20,000م�ف أبوظ��

� اإلسال�� المغامر لتاج�� السيارات والحافالت  عجمان-B-34187أبيضتويوتا هاي اس _ حافلة -315281/20182015         37,000م�ف أبوظ��

� _ استيشن -415272/20182013
� -12-83071أسود هايونداي سانتا�� � اإلسال�� امنه محمد حسن فضل  أبوظ��         28,000م�ف أبوظ��

� اس _ صالون -515274/20182015
� -P-32398رمادي كاديالك ايه �� � اإلسال�� مروة سعد عبد التمي��  د��         42,000م�ف أبوظ��

ا _ استيشن -615262/20182015 � � اإلسال�� المغامر لتاج�� السيارات والحافالت  عجمان-B-34184أبيضتويوتا اف��         17,000م�ف أبوظ��

� - كوبيه-77391/20182012
� اس ��

� -32105-11ابيضكاديالك �� �� � اإلسال�� روية راشد حمدانأبوظ��         15,000م�ف أبوظ��

� -E-53603احمرهيونداي اكسنت-815470/20182016 ب لتاج�� السياراتد�� � االسال�� الن��         15,000م�ف ابوظ��

� -E-74723رصا�� كيا ريو-915450/20182015 ب لتاج�� السياراتد�� � االسال�� الن��         14,000م�ف ابوظ��

� -Q-71980ابيضنيسان باترول-1015468/20182016 يف النامونةد�� � االسال�� عمار ابراهيم محمد ��         75,000م�ف ابوظ��

� فورد موستنج-1115466/20182014
� -13-53102اسود/ف�� � االسال�� ديالن بيناديكت هيلريكوسابوظ��         25,000م�ف ابوظ��

� -13-23740ابيضتويوتا اف جيه-1215452/20182014 يابوظ�� وز جوهر اسد الثم�� � االسال�� ف��         55,000م�ف ابوظ��

� -Q-73264ابيض لؤلؤيتويوتا بريفيا-1315481/20182016 � االسال�� سندباد للسياحةد��         55,000م�ف ابوظ��

� -9-25324ابيضمرسيدس �� ال اس 1415454/20182014-500 � االسال�� ابراهيم السيد منصور محمد الهاش�� ابوظ��         95,000م�ف ابوظ��

� ام دبليو 1515502/20182015-5201 � -F-89705ابيض�� كة ديفسكو لتاج�� السياراتد�� � االسال�� ��         60,000م�ف ابوظ��

1615489/2018X6-2014 ام دبليو � � -J-41323اسود�� كة ديفسكو لتاج�� السياراتد�� � االسال�� ��         78,000م�ف ابوظ��

� -M-17734ابيضنيسان زد 1715495/20182014-370 � د��
� االسال�� راميش ليال راما��         30,000م�ف ابوظ��

� -C-14145اسودتويوتا لند كروزر-1815475/20182016 � د��
� االسال�� يوسف محمد سالم محمد الشيبا��      135,000م�ف ابوظ��

� كيا سورينتو-1915472/20182014 � االسال�� احمد وليد احمد ع�� ابيض-الشارقة-25723ذه��         18,000م�ف ابوظ��

� -14-95508رماديشيفروليه امباال-2015478/20182014 � ناساكوابوظ�� � االسال�� بيجو شار�� ايب��         30,000م�ف ابوظ��

� هيونداي فلوس�� -2115498/20182014
� -C-31124ف�� � االسال�� حسام ابو جبلد��         14,000م�ف ابوظ��

ا-2215493/20182015 � االسال�� الغال لتاج�� السياراتالشارقة-1-29618ابيضهيونداي الن��         13,000م�ف ابوظ��

� -G-33998احمرشيفروليه سيلفرادو-2315451/20182014 � االسال�� محمد مالك سليمان عكامد��         50,000م�ف ابوظ��

� -P-48845اسودنيسان باتشفندر-2415448/20182014 � د�� � االسال�� اياد حسن ع�� البستن��         32,000م�ف ابوظ��

وكو-2515471/20182013 � -12-53429ابيضفولكس واجن س�� � االسال�� عمرو سم�� عبد � الضال�� ابوظ��         18,000م�ف ابوظ��

� ام �� يوكن-2615482/20182016 � -Q-13203ابيض�� � االسال�� محمد زه�� سعيد الكرديد��         85,000م�ف ابوظ��

2712856/2018Mitsubishi Mirage 2014رماديA Ras Al-Khaima 49752االسال�� جوليت ديكوسو ايكالرينو �           7,000م�ف ابوظ��

2818997/2017Nissan Altima 2.5 2013-2أبيض Sharjah 96325 االسال�� المشتاق لتجارة األكياس البالستيكية والورقية ذ م م �         15,000م�ف ابوظ��

298080/2016Nissan Navara 2009- � � االسال�� رشا عبد � زوجة عبيد محمدA Fujerah 49003ذه��           8,000م�ف ابوظ��

3012775/2018Audi A3 2016 -أبيضO Dubai 72681- االسال�� الجوري لتأج�� السيارات �         35,000م�ف ابوظ��

3111211/2018Infiniti G 25 2013 �
� االسال�� خلود ع�� محمد ع�� عاشور H Dubai 91845ف��         20,000م�ف ابوظ��

3210179/2018Nissan Patrol 20166أبيض Abu Dhabi 35057وز فرحان � االسال�� مبارك محمد مبارك ف��      115,000م�ف ابوظ��

3315141/2017Toyota Hailux 2014-أبيضA Fujerah 34113االسال�� عبدالعزيز شفيق ع�� عبد الحكيم �         25,000م�ف ابوظ��

349726/2017Lexus L X 570 2015- 1أبيض /لؤلؤي Sharjah 51520 االسال�� زبارة لتأج�� السيارات �      170,000م�ف ابوظ��

و _ استيشن -3515269/20182014 � باج�� � ميتسوبي��
� -15-85349ف��           8,000دنيا للتمويل ارون فيجيان اومانا فيجيان  أبوظ��

سا -3615268/20182008           4,000دنيا للتمويل عمران من�� أحمد  الشارقة-2-97964أبيضنيسان ف��
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العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1081  مدين جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  ���ض��روار جمهول حمل  ���ض��روار غ��الم  املدعي عليه/1- وقا�س  اىل 
املدعي/�ضتارلت ليموزين لنقل الركاب بال�ضيارات الفخمة �س.ذ.م.م وميثله:را�ضد 
عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )18178( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  التام.وحددت  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12
مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.D.17:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/7/3 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  ال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة / مرمي را�ضد 
عبداهلل احلا�س الزعابي - عدلت م�ضمى ال�ضهرة )احلا�س( 
را�ضد  م��رمي   / التعديل  بعد  ا�ضمها  ليكون   ، )امل��اج��د(  اىل 
عبداهلل املاجد الزعابي.  وان من له م�ضلحة يف العرتا�س 
ان يتقدم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ العالن اأمام 

ق�ضم ال�ضهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 ماهر نعيم ح�سن �سرور 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12358 بتاريخ 2018/6/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 186
اجلن�ضية  اإماراتي   احلمادي  ح�ضن  خلفان  حممد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بلي�ضون  ال�ضيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
با�ضم  امل�ضماة  املهنية  الرخ�ضة  وذلك يف  د�ضوزا هندي اجلن�ضية  فريديرك  بيتر  د�ضوزا 

)رينبو للحالقة( مبوجب رخ�ضة مهنية رقم )214482( 
مت تغير الك�ضل القانوين  من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
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  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة : �سي او ا�س انرتنا�سيونال للتجارة  - �س ذ م م   
رقم الرخ�ضة: 594422  العنوان :  مكتب رقم 1405 ملك ا�ضلن جافن انتوين 
- الثنية اخلام�ضة  هور العنز ال�ضكل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة رقم 
بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1008902 التجاري:  بال�ضجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�ضركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�ضدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�ضادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ضتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/229 - التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه : حممد اأحمد حممد عبداهلل املرا�ضده - الإمارات اجلن�ضية ، العنوان : الإماراتي دبي ، 
الهاتف املتحرك : 9710501545574+ - ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�ضدرت بحقك 
حكما بتاريخ 2017/8/15  يف ق�ضية ) 2017/145( جتاري كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 1515419،81  
درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف  - املحكوم له :  بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  اجلن�ضية : العنوان 
: الإمارات دبي اخلليج التجاري -   ابراج رجال الأعمال - برج ا�ضبكت - الطابق 12 - مكتب رقم 1206  ، 
الهاتف املتحرك : 971508116113+  - ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل 
بالرقم امل�ضار اعاله. مالحظات : اأول ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�ضادر يف الأمر على عري�ضة 
ي��وؤدي اىل البنك مبلغا مقدراه  رقم 8376 ل�ضنة 2017  را���س اخليمة - ثانيا : بالزام املدعي عليه بان 
1423021،09 درهم وفوائده التفاقية بواقع 4% وفوائد التفاقية بواقع 4% �ضنويا اعتبارا من تاريخ رفع 
الدعوى والزمته بامل�ضاريف ومبلغ مائة درهم اتعاب حماماة.  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء 
اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ 

بحقك الجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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دولة اأوروبية يف قمة م�سغرة ح�ل الهجرة   16

مريكل ت�سرتط ع�دة الالجئني ال�س�ريني بتن�سيق اأممي

•• بروك�شل-اأ ف ب:

قالت املفو�ضية الأوروبية ام�س اأن 16 دولة على الأقل اعلنت 
نيتها امل�ضاركة يف القمة امل�ضغرة التي تعقد ب�ضكل طارئ غدا 

الأحد يف بروك�ضل ملناق�ضة حلول اأوروبية مل�ضاألة الهجرة.
وكان من املفرت�س اأن يجمع اللقاء الذي طرحت فكرة عقده 
يف القمة الفرن�ضية الأملانية يف ميزبرغ، ثماين دول هي فرن�ضا 
واأملانيا وايطاليا وا�ضبانيا والنم�ضا وبلغاريا واليونان ومالطا.

غر اأن ثماين دول اأخرى اأعلنت يف ما بعد رغبتها امل�ضاركة يف 
هذا الجتماع، هي بلجيكا وهولندا ولوك�ضمبورغ والدمنارك 
وال�ضويد وفنلندا و�ضلوفينيا وكرواتيا، بح�ضب املتحدث با�ضم 

املتحدث  وذك��ر  وينرت�ضتاين.  األك�ضندر  الوروب��ي��ة  املفو�ضية 
املفو�ضية  رئي�س  اأن  للمفو�ضية  اليومي  ال�ضحايف  املوؤمتر  يف 
اإىل ه���ذا الج��ت��م��اع غر  “يونكر دع���ا  الوروب���ي���ة ج���ان ك��ل��ود 

الر�ضمي حول م�ضائل الهجرة واللجوء«.
الدول  روؤ�ضاء  العمل مع  الهدف من الجتماع هو  ان  واأو�ضح 
القمة  قبل  اأوروب����ي  ح��ل  اىل  بالتو�ضل  املهتمة  واحل��ك��وم��ات 

الأوروبية التي �ضتعقد يف 28 و29 يونيو يف بروك�ضل.
وقال اإن الدعوة ل تزال مفتوحة “ل اأحد م�ضتبعدا واجلميع 

مدعوون ول احد جمرب على امل�ضاركة اأي�ضا«.
و�ضلوفاكيا  )امل���ج���ر  ف��ي�����ض��ي��غ��راد  جم��م��وع��ة  دول  وا���ض��ت��ب��ع��دت 
وبولندا وت�ضيكيا( اخلمي�س امل�ضاركة يف اجتماع الأحد معتربة 

“غر  خالله  مناق�ضتها  املفرت�س  من  التي  الق��رتاح��ات  اأن 
يتم  اأنه مل  امل�ضاركة معتربة  بعدم  ايطاليا  وه��ددت  مقبولة«. 

الأخذ باقرتاحها ب�ضكل كاف، قبل تاأكيد ح�ضورها.
�ضحايف  م��وؤمت��ر  عقد  يتوقع  ل  اأن��ه  اإىل  وينرت�ضتاين  واأ���ض��ار 
قرار  ه��ن��اك  “لي�س  واأن  ر�ضمي”  غ��ر  “اجتماع  لأن���ه  الأح���د 
اليطايل جوزيبي  ال��وزراء  رئي�س  وق��ال  اخلتام«.  لإعالنه يف 
ال�ضاعة  عند  ينتهي  اأن  املفرت�س  ال��ذي من  اللقاء،  اأن  كونتي 
�ضيختتم  الربنامج،  بح�ضب  الأح��د  غ(  ت   17،00( ال�ضابعة 
مناق�ضتها  �ضنوا�ضل  والتي  املتناولة  املوا�ضيع  عن  ب�ملخ�س 
امل��ق��ب��ل، اخل��م��ي�����س واجلمعة.  ال��ق��م��ة الوروب���ي���ة الأ���ض��ب��وع  يف 
اأنه  الأملانية �ضرحت اجلمعة  با�ضم احلكومة  وكانت متحدثة 

القمة”  اأثناء  الهجرة  مل�ضكلة  �ضامل  اأي حل  “لن يكون هناك 
على  م�ضددا  املقبل،  الأ�ضبوع  نهاية  يف  �ضتعقد  التي  الوروبية 
�ضرورة التو�ضل اىل “اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف” يف 
لقاء الأحد. وقالت اولريكه دمير يف لقاء مع �ضحافين ان 
تبادل  “اول  ت�ضكل  ان  يجب  بروك�ضل  يف  امل�ضغرة  القمة  ه��ذه 

لالآراء مع الدول الع�ضاء املهتمة واملعنية ل اكر ول اقل«.
وحتد هذه الت�ضريحات من اآمال اجلناح اليميني يف التحالف 
احلكومي ملركل التي تطالب بحلول قبل نهاية يونيو لإبعاد 
املهاجرين الذين ي�ضلون اىل املانيا، اىل الدول التي ت�ضجلوا 
فيها اول وهي يف الغالب ايطاليا واليونان. لكن روما ترف�س 

ذلك.

••بريوت-اأ ف ب:

اأن  على  ام�س  اأنغيال مركل  الأملانية  امل�ضت�ضارة  �ضددت 
بالتن�ضيق مع  تتم  اأن  ال�ضورين يجب  الالجئن  ع��ودة 
التوتر بن  ياأتي على خلفية  املتحدة، يف موقف  الأمم 
ل�ضوؤون  العليا  واملفو�ضية  اللبنانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

الالجئن اإزاء هذا امللف.
ال�ضهر  با�ضيل  ج��ربان  اللبناين  اخلارجية  وزي��ر  واأب��ل��غ 
الالجئن  ل�����ض��وؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  مفو�ضية  احل���ايل 
موظفيها،  ل�ضالح  امل��ق��دم��ة  الإق���ام���ة  ط��ل��ب��ات  ب��اإي��ق��اف 
على  ال�ضورين  النازحن  ت�ضجيع  ب�عدم  اإي��اه��ا  متهماً 

العودة ل بل تخويفهم من ذلك.
رئي�س  مع  م�ضرتك  �ضحايف  موؤمتر  يف  مركل  وقالت 
احلكومي  ال�ضراي  يف  احلريري  �ضعد  املكلف  احلكومة 
الالجئن  ع���ودة  اأن  امل�����ض��وؤول��ن  م��ع  “اأكدُت  ب���روت  يف 
ال�ضورين ل ميكن اأن تتم ال عرب اتفاق وحمادثات مع 

منظمات الأمم املتحدة«.
�ضيا�ضي يف  اىل حل  بالتو�ضل  امل�ضاهمة  “نريد  وتابعت 
�ضوريا ميكننا من عودة الالجئن اىل �ضوريا، ونتعاون 
مع مفو�ضية الالجئن”، م�ضرة اىل اأن ذلك “ل بد اأن 

يحدث عندما تتوفر الظروف الآمنة لهم«.
نحو  حملين  م�����ض��وؤول��ن  بح�ضب  ل��ب��ن��ان  وي�ضت�ضيف 
مفو�ضية  تتحدث  بينما  ���ض��وري،  لج��ئ  ون�ضف  مليون 
����ض���وؤون ال��الج��ئ��ن ع���ن وج����ود اأق����ل م���ن م��ل��ي��ون لجئ 

الأ�ضهر  يف  لبنانيون  م�ضوؤولون  وكرر  لديها.  م�ضجلن 
الأخرة املطالبة ب�ضرورة عودة الالجئن اىل مناطق 

توقفت فيها املعارك يف �ضوريا.
وبرز التوتر بن اخلارجية واملفو�ضية يف اأبريل املا�ضي 
غادر  عملية  يف  م�ضاركتها  ع��دم  املفو�ضية  اأعلنت  حن 
مبوجبها 500 لجئ جنوب لبنان اإىل �ضوريا مبوجب 

اتفاق بن المن العام اللبناين وال�ضلطات ال�ضورية.
اليها  با�ضيل  وجهها  التي  الت��ه��ام��ات  املفو�ضية  ونفت 
مطالبة اخلارجية بالعودة عن قرارها دون اي تاأخر. 
لعودة  موؤاتية  �ضوريا  يف  الظروف  ت��رى  ل  اأنها  واأك��دت 

برعاية اممية.
ال�ضحايف مع  امل��وؤمت��ر  وق��ال احل��ري��ري اجلمعة خ��الل 
ل��ل��ن��ازح��ن ال�ضورين  ال��وح��ي��د  ال���دائ���م  م��رك��ل احل���ل 
وك��رمي، م�ضيفاً  اآم��ن  ب�ضكل  �ضوريا  هو يف عودتهم اىل 
وقت  ب��اأ���ض��رع  ال��ن��ازح��ن  ب��ع��ودة  مبوقفنا  “متم�ضكون 

ممكن«.
وتابع النزوح اأكرب بكثر من طاقة لبنان على التحمل.
امل��ج��ل�����س الرنوجي  ب��ي��ن��ه��ا  وح������ذرت م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة 
لالجئن و�ضايف ذي �ضيلدرن وكر يف تقرير م�ضرتك 
يتم  للقلق  م��ث��رة  م�����ض��ارات  م��ن  ف��رباي��ر  �ضهر  مطلع 

اتباعها للرتويج لإعادة الالجئن يف العام 2018.
اأن  خطر  يف  ال��الج��ئ��ن  اآلف  م��ئ��ات  اأن  التقرير  وذك���ر 
يتم دفعهم اإىل العودة اإىل �ضوريا يف العام 2018 رغم 

ا�ضتمرار العنف والق�ضف الذي يهدد حياة املدنين.

•• بريوت-رويرتز:

ال�������ض���وري حلقوق  امل���ر����ض���د  ق�����ال 
املعار�ضة  يف  وق��ي��ادي��ون  الإن�����ض��ان 
تابعة  هليكوبرت  طائرات  اإن  ام�س 
اأ�ضقطت  ال�������ض���وري���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
مناطق  ع��ل��ى  م��ت��ف��ج��رة  ب���رام���ي���ل 
جنوب  يف  املعار�ضة  عليها  ت�ضيطر 
منذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ب��الد  غ���رب 
عام يف حتد ملطالب اأمريكية بوقف 

الهجوم.
ب��ا���ض��ت��ع��ادة املنطقة  وت��ع��ه��د الأ���ض��د 
الأردن  ال��واق��ع��ة على احل���دود م��ع 
ومع ه�ضبة اجلولن التي حتتلها 
اإ�ضرائيل، و�ضرع اجلي�س يف ت�ضعيد 
هجومه هناك هذا الأ�ضبوع مهددا 
الت�ضعيد”  “خلف�س  م��ن��ط��ق��ة 
املتحدة  ال���ولي���ات  ع��ل��ي��ه��ا  ات��ف��ق��ت 

ورو�ضيا العام املا�ضي.
مطلبها  املتحدة  الوليات  وك��ررت 
الأ�ضد  حم���ذرة  املنطقة،  ب��اح��رتام 
وال����رو�����س ال���ذي���ن ي��دع��م��ون��ه من 
لالنتهاكات.  وخيمة”  “عواقب 
ال�ضربات  ب��ب��دء  دم�����ض��ق  وات��ه��م��ت 
اجل������وي������ة وال����ق���������ض����ف امل����دف����ع����ي 

والهجمات ال�ضاروخية.
بت�ضعيد  كبر  هجوم  �ضن  وي��ه��دد 
اأو����ض���ع ن��ط��اق��ا ق��د ي��زي��د انخراط 
امل���ت���ح���دة يف احل�����رب.  ال�����ولي�����ات 
قلقا  �ضوريا  غ��رب  جنوب  وي�ضبب 
التي  لإ����ض���رائ���ي���ل  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ا 
على  هجمات  املا�ضي  ال��ع��ام  كثفت 
متحالفة  اإي���ران  تدعمها  ف�ضائل 

مع الأ�ضد.
وي��رك��ز ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ع���دة بلدات 
ب�ضر  خا�ضة  للمعار�ضة  خا�ضعة 
�ضرقي  ���ض��م��ال  ال���واق���ع���ة  احل���ري���ر 
مدينة درعا ويهدد ب�ضطر منطقة 
�ضمال  متتد  للمعار�ضة  خا�ضعة 
اإىل اأرا�س ت�ضيطر عليها احلكومة 

ال�����ض��وري��ة. وق����ال امل��ر���ض��د ومقره 
الهليكوبرت  طائرات  اإن  بريطانيا 
برميال   12 م���ن  اأك����ر  اأ���ض��ق��ط��ت 
متفجرا على املنطقة مما ت�ضبب يف 
اأ�ضرار مادية دون خ�ضائر ب�ضرية. 
ب��ك��ر احل�����ض��ن املتحدث  اأب����و  وق����ال 
التي  ال��ث��ورة  جي�س  جماعة  با�ضم 
ال�ضوري  اجلي�س  لواء  تقاتل حتت 
اأ�ضقطت  ال��ربام��ي��ل  ه��ذه  اإن  احل��ر 
ب����ل����دات وق������رى واإن  ث�����الث  ع���ل���ى 
طائرات حربية ا�ضتهدفت منطقة 

اأخرى.
روي�����رتز  اإىل  م��ت��ح��دث��ا  واأ������ض�����اف 
يخترب  النظام  ل��الآن  ه��و  “اأعتقد 
م��ق��ات��ل��ي اجلي�س  ث���ب���ات  اأم����ري����ن: 
احل�����ر وم������دى ال����ت����زام ال����ولي����ات 
خف�س  باتفاق  الأمريكية  املتحدة 

الت�ضعيد يف اجلنوب«.
وقال التلفزيون الر�ضمي ال�ضوري 
ا�ضتهدفت  اجل��ي�����س  وح������دات  اإن 

ب�ضط �ضلطة الدولة ال�ضورية«.
لإ�ضرائيل  م�����ربر  “ل  واأ������ض�����اف 
للقيام باأي عمل من �ضاأنه تعطيل 

مكافحة الإرهاب«.
باملعار�ضة يف اجلنوب  قيادي  اتهم 
اإيران مبحاولة ن�ضف اتفاق خف�س 
الت�ضعيد وتعهد مبقاومة �ضر�ضة. 
اأب��و ع��رة قائد  وق��ال العقيد ن�ضيم 
منتلك  “نحن  ال�ضنة  �ضباب  ق��وات 

الكثر من الأ�ضلحة«.
وح�ضل مقاتلو معار�ضة يف جنوب 
غرب �ضوريا على دعم �ضمل اأ�ضلحة 
من خ�ضوم الأ�ضد الأجانب خالل 
احلرب امل�ضتمرة منذ �ضبعة اأعوام.

وي��ع��ت��ق��د حم���ل���ل���ون ل���ل�������ض���راع اأن 
اأن  ب��ع��د  ا�ضتمر ح��ت��ى  ال��دع��م  ه���ذا 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ق���رر 
ترامب العام املا�ضي اإنهاء برنامج 
وكالة  تديره  ع�ضكرية  م�ضاعدات 
واإن  الأمريكية  املركزية  املخابرات 

التنظيمات  واأوك��������ار  “جتمعات 
الإرهابية«.

احل����ك����وم����ة  ق�����������وات  اأن  ورغ�����������م 
املدفعي  ال���ق�������ض���ف  ا����ض���ت���خ���دم���ت 
وال�ضاروخي ب�ضكل مكثف فاإنها مل 
تلجاأ بعد للقوة اجلوية التي كانت 
عامال حا�ضما يف ا�ضتعادتها ملناطق 
اأخرى من قب�ضة املعار�ضة. ويقول 
الطائرات  اإن  م��ع��ار���ض��ة  م��ق��ات��ل��و 

احلربية الرو�ضية مل ت�ضارك.
املوالية  الأخ�����ب�����ار  ج����ري����دة  ل���ك���ن 
اجلمعة  ال���ي���وم  ن��ق��ل��ت  اهلل  حل���زب 
لبنان  ل��دى  الرو�ضي  ال�ضفر  ع��ن 
األ���ك�������ض���ن���در زا���ض��ب��ي��ك��ن ق���ول���ه اإن 
اجلنوب  ي�ضتعيد  ال�ضوري  اجلي�س 

الغربي مب�ضاعدة من مو�ضكو.
مقابلة  يف  ق��ول��ه  اجل��ري��دة  ونقلت 
ال�ضوري  اجلي�س  اإن  نقول  “نحن 
الرو�ضية  ال��ق��وات  م��ن  ب��دع��م  الآن 
واإعادة  اجلنوب  يف  اأر�ضه  ي�ضتعيد 

كان قد �ضهد تراجعا.
وا���ض��ت��ع��اد الأ����ض���د ه���ذا ال���ع���ام اآخر 
العا�ضمة  ق���رب  امل��ع��ار���ض��ة  ج��ي��وب 
دم�ضق ومدينة حم�س مبا يف ذلك 
م��ن��ط��ق��ة ال��غ��وط��ة ال�����ض��رق��ي��ة ذات 

الكثافة ال�ضكانية العالية.
ت��زال هناك مناطق كبرة  لكن ل 
فبالإ�ضافة  �ضيطرته.  نطاق  خارج 
ي�ضيطر  ال���غ���رب���ي  اجل����ن����وب  اإىل 
مقاتلو املعار�ضة اأي�ضا على م�ضاحة 
وت�ضيطر  ���ض��وري��ا.  غ��رب  �ضمال  يف 
ج��م��اع��ات م��ع��ار���ض��ة م��دع��وم��ة من 
املنطقة  م���ن  اأج������زاء  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا 

احلدودية ال�ضمالية.
اأكراد  مقاتلن  حت��ال��ف  وي�ضيطر 
املتحدة  ال��ولي��ات  وع��رب تدعمهم 
على ربع املناطق ال�ضورية الواقعة 
�ضرقي نهر الفرات. ولدى الوليات 
املتحدة اأي�ضا قاعدة يف التنف قرب 
احلدود مع العراق والأردن تتحكم 
يربط  ال���ذي  ال�ضريع  ال��ط��ري��ق  يف 

دم�ضق وبغداد.
الإقليمي  التحالف  يف  قائد  وق��ال 
اإن  اخلمي�س  اأم�س  لالأ�ضد  الداعم 
اأفراد  اأح��د  قتلت  اأمريكية  �ضربة 
اجلي�س ال�ضوري قرب التنف. لكن 
اإن  قالت  الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة 
اإحدى جماعات املعار�ضة ال�ضورية 
امل�ضلحة ا�ضتبكت مع “قوة معادية 
لكن  ال��ت��ن��ف  ق���رب  غ��ر حمددة” 
ذلك مل ي�ضفر عن �ضقوط اأي قتلى 

من اجلانبن.
وت����ن����ف����ي احل�����ك�����وم�����ة ال���������ض����وري����ة 
املتفجرة،  ال��ربام��ي��ل  ا�ضتخدامها 
وهي عبوات مملوءة مبواد متفجرة 
ول  هليكوبرت  ط��ائ��رات  ت�ضقطها 
ذلك  وم��ع  بدقة.  ت�ضويبها  ميكن 
املتحدة مرارا  الأمم  وّث��ق حمققو 
الرباميل  ل��ه��ذه  دم�ضق  ا�ضتخدام 

خالل ال�ضراع.

�سفري رو�سي: مو�سكو ت�ساعد يف العمليات الع�سكرية

نافذة الأ�سد مي�سي قدما يف هج�مه على اجلن�ب ال�س�ري
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• مي�شال كولوم�س

   الثالثاء املا�ضي، مل تتمكن مذيعة �ضريط انباء 
غمرها  فقد  ن�ضرتها.  اإن��ه��اء  م��ن  �ضي”  ب��ي  “ان 
ال��ت��اأث��ر وك��ان��ت ع��ل��ى و���ض��ك ال��ب��ك��اء، وه���ي تكت�ضف 
مبا�ضرة م�ضمون برقية تعلن اأن اأطفال مت ف�ضلهم 
قرب  احت��ادي��ة  ح�ضانة  يف  وُجّمعوا  اأمهاتهم،  عن 
احلدود املك�ضيكية. انهم �ضحايا ت�ضديد الإجراءات 
التي اتخذتها احلكومة الفيدرالية الأمريكية �ضد 
يتم  الذين  املعتقلن،  ال�ضرعين  غر  املهاجرين 
نهاية مايو، وقد  اوتوماتيكيا منذ  اأطفالهم  عزل 

خ�ضع 2325 قا�ضرا لهذا الجراء.
   اجراء، رغم النتقادات التي ل حت�ضى ول تعد، 
كّرر دونالد ترامب الدفاع عنه مبختلف النغمات 
كما  املتحدة  للوليات  املهاجرين  “اجتياح  راف�ضا 
ق�ضوة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  الدميقراطيون”.  ي��ود 
الأمريكين  بع�س  ت��ذّك��ر  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة،  ه���ذه 
مب��م��ار���ض��ات ج��دي��رة مب��ع�����ض��ك��رات الع��ت��ق��ال اإب���ان 
يكن  مل  الرئي�س  اأن  اإل  الثانية،  العاملية  احل��رب 
�ضيا�ضة  على  اإن�ضاين  طابع  اإ�ضفاء  يف  راغبا  يبدو 

عدم الت�ضامح التي اعتمدها.
ولئن  انتخابية.  باأ�ضباب  اأ�ضا�ضا  تف�ضره   حزم مت 
اأمريكا  م��ن  ك��ب��ًرا  ج��زًء  املمار�ضات  ه��ذه  �ضدمت 
الأوىل،  ال�����ض��ي��دة  ت��رام��ب،  ميالنيا  اأن  ل��درج��ة   -
انتقدتها - فان الناخبن اجلمهورين ي�ضتمّرون 

يف دعمهم للرئي�س.
   غر انه يف النهاية، تنازل وتراجع ووّقع الأربعاء 
لعائالت  الوت��وم��ات��ي��ك��ي  الف�ضل  يلغي  م��ر���ض��وًم��ا 
امل��ه��اج��ري��ن غ���ر ال�����ض��رع��ي��ن، و���ض��ي��ظ��ل��ون رهن 
الوالدين.  حماكمة  انتظار  يف  �ضوية،  الع��ت��ق��ال 
لنا  ���ض��ت��ك��ون  ل��ك��ن  م��ت��ح��دة،  ال���ع���ائ���الت  “�ضتظل 
بلهجة  الرئي�س  قال  اخرتاقها”،  ح��دود ل ميكن 

املنت�ضر.
   وقد يعود انقالبه ه��ذا، ال��ذي جاء مبثل ق�ضوة 

قرار الف�ضل والعزل، يعود يف جزء منه اىل خطر 
يتهدده، ويتمثل يف تخّلي جمموعة موؤثرة للغاية 
يف  ت�ضمى  والتي  الإجنيلية،  الكنائ�س  لوبي  عنه: 
الوليات املتحدة الئتالف امل�ضيحي، الذي �ضاهم، 

يف نوفمرب 2016، اإىل حد كبر يف انتخابه.

�سيا�سة عموما مقبولة
رئي�س  ي�ضر  الكونغر�س،  اأع�ضاء  اإىل  ر�ضالة     يف 
الئ���ت���الف، رال���ف ري���د، اإن ع��ل��ى اأع�����ض��اء جمل�س 
ال�ضيوخ والنواب مترير قانون �ضريع حول �ضروط 
للممار�ضات  حد  و�ضع  �ضاأنها  من  مراقبة  هجرة 
ال�������ض���ادم���ة ل���������الإدارة ال���ف���درال���ي���ة جت�����اه اأط���ف���ال 

املهاجرين غر ال�ضرعين.
 1.8 الإمي���ان واحل��ري��ة،  املنظمة،     وت�ضم ه��ذه 
مرات  ع�ضر  ي��ف��وق  م��ا  رمب��ا  ول��ك��ن  ع�ضو،  مليون 
بتقدمي  تعهدت  ذل��ك،  اإىل  واإ�ضافة  الن�ضار.  من 
منت�ضف  ان��ت��خ��اب��ات  يف  دولر  م��ل��ي��ون   20 م��ب��ل��غ 
املر�ضحن  ال��دف��اع عن  امل��دة يف نوفمرب، من اج��ل 

اجلمهورين الذين يواجهون �ضعوبات.
   وه���ذه احل��ج��ج ه��ي ال��ت��ي ك��ان��ت الأك����ر تاأثرا 
الئتالف  لأن  ح�ضاباته،  ب��ن  وم��ن  ت��رام��ب،  على 
امل�ضيحي ل ي�ضكك او يدين جممل �ضيا�ضة الرئي�س 
املتعلقة  الج���راءات  وامن��ا  الهجرة،  مراقبة  ب�ضاأن 
الوليات  الن���زع���اج يف  اث�����ارت  ال��ت��ي  ب���الأط���ف���ال، 

املتحدة المريكية.
   انه، يف كل الأحوال، موقف اجرب دونالد ترامب 
على التفكر: عام 1994، كان رالف ريد ولوبيه 
تامي على غالفها  الذي قدمته جملة  الإجنيلي، 
�ضاهم  للرب”،  المي����ن  “الع�ضد  ع���ن���وان  حت���ت 
خالل انتخابات التجديد الن�ضفي، يف خ�ضارة بيل 
وجمل�س  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  لالأغلبية  كلينتون 
بالن�ضبة  حتى  �ضاحلة  امل��ا���ض��ي،  درو����س  ال��ن��واب.. 

لدونالد ترامب.
ترجمة خرة ال�ضيباين

ف�سل العائالت املهاجرة: لهذا انقلب ترامب...!

* حملل �ضيا�ضي، ومدير حترير �ضابق ملجلة لوبوان الفرن�ضية. 

اإردوغان ومناف�سه يتعهدان باإعادتهم لبالدهم 

الالجئ�ن ال�س�ري�ن ورقة �سغط يف النتخابات الرتكية
اإح�����الل الأم�����ن يف  م��ب��ا���ض��رة اإىل 
بداية من  ال�ضورية  الأرا���ض��ي  كل 
حدودنا  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  امل���ن���اط���ق 
ول��ت�����ض��ه��ي��ل ع�����ودة ���ض��ي��وف��ن��ا اإىل 

ديارهم«.
هذا  يتحقق  ك��ي  “لكن  واأ����ض���اف 
ينبغي اأن مير يوم 24 يونيو )يوم 
ا�ضتقرار  ب�����ض��الم.  الن��ت��خ��اب��ات( 
�ضوريا يعتمد على قوة تركيا واإل 

�ضيمزقون �ضوريا اإربا«.
األف   200 اإن  اإردوغ��������ان  وق�����ال 
اإىل مناطق  بالفعل  ع��ادوا  �ضوري 
عليها  ت�ضيطر  ���ض��وري��ا  ���ض��م��ال  يف 
ت����رك����ي����ا وم����ق����ات����ل����ون �����ض����وري����ون 
ب��ع��د حمالت  م��ت��ح��ال��ف��ون م��ع��ه��ا 
اأك���راد  م��ق��ات��ل��ن  ل��ط��رد  ع�ضكرية 

وتنظيم داع�س منها.
ال�ضيطرة ع�ضكريا  ومع ذلك فاإن 
�ضوريا  م��ن  ك��ب��رة  منطقة  ع��ل��ى 

بالفجوة  وال�������ض���ع���ور  وال����ع����ن����ف 
الطبقية.

يف  باأ�ضواتهم  الأت����راك  و�ضيديل 
والرئا�ضية  الربملانية  النتخابات 
ا�ضتطالعات  وت�ضر  الأح��د.  ي��وم 
مناف�ضة  �ضت�ضهد  اأنها  اإىل  ال��راأي 
عندما  متوقعا  ك��ان  مم��ا  اأق����وى 
يف  النتخابات  اإىل  اإردوغ����ان  دع��ا 
اأبريل ني�ضان. ويعني هذا احتمال 
انتخابات  يف  اإع���ادة  جولة  اإج���راء 
احلرية  ح��زب  وخ�����ض��ارة  الرئا�ضة 
وال��ت��ن��م��ي��ة احل���اك���م لأغ��ل��ب��ي��ت��ه يف 
 600 يت�ضكل من  ال��ذي  الربملان 

مقعد.
اأم�����ا حم����رم اإجن�����ه م��ر���ض��ح حزب 
مناف�س  اأك��رب  اجلمهوري  ال�ضعب 
الن��ت��خ��اب��ات فقد  لإردوغ��������ان يف 
باإعادة  م��رارا خالل حملته  تعهد 

ال�ضورين لبالدهم.

•• ا�شطنبول-رويرتز:

ت��ع��ه��د ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رجب 
طيب اإردوغان ومناف�ضه الرئي�ضي 
يف انتخابات الرئا�ضة التي جتري 
ي��وم غد الأح��د ب��اإع��ادة الالجئن 
ا�ضتجابة  يف  لبالدهم  ال�ضورين 
لقلق الناخبن املتزايد اإزاء اأعداد 

الالجئن يف تركيا.
ويعي�س ما يربو على 3.5 مليون 
�����ض����وري ف������روا م����ن ال���������ض����راع يف 
بلدهم يف تركيا واأ�ضبح وجودهم 
النتخابات  ق�����ض��اي��ا  م��ن  ق�ضية 
عبئا  الأت���راك  بع�س  يعتربهم  اإذ 
اقت�ضاديا وتهديدا لفر�س العمل 

املتاحة اأمامهم.
مبدينة  كلمة  يف  اإردوغ�����ان  وق���ال 
�ضرق  ج���ن���وب  يف  ع���ن���ت���اب  غ������ازي 
النتخابات  بعد  “ن�ضعى  ال��ب��الد 

مبا ي�ضمح بعودة اأكر من ثالثة 
اأكرب  مالين لجئ متثل حتديا 
بكثر و�ضت�ضع تركيا يف مواجهة 
م����ع ق�����وى اأخ��������رى م�������ض���ارك���ة يف 
رو�ضيا  بينها  ال�����ض��وري  ال�����ض��راع 

واإيران.
الواقعة  عنتاب  غ��ازي  ت�ضت�ضيف 
ك���ي���ل���وم���رتا من   50 ب���ع���د  ع���ل���ى 
األف   383 ���ض��وري��ا  م���ع  احل�����دود 
20 يف املئة  اأو م��ا ي��ق��ارب  ���ض��وري 
وزارة  لبيانات  وفقا  �ضكانها  م��ن 

الداخلية.
الدولية  للمجموعة  تقرير  وذكر 
الثاين  كانون  يناير  يف  ل��الأزم��ات 
اأن م��ع��دل ال��ع��ن��ف ب���ن الأت�����راك 
ثالثة  اإىل  ارت���ف���ع  وال�������ض���وري���ن 
اأم���ث���ال���ه يف ال��ن�����ض��ف ال���ث���اين من 
2017 اإذ توؤجج امل�ضاكل يف مدن 
العرقية  اخل�����ض��وم��ات  رئ��ي�����ض��ي��ة 

ح�ضد  خ�������الل  ال���ت���ع���ه���د  وك�����������رر 
اخلمي�س  الأول  اأم�����س  ان��ت��خ��اب��ي 
العالق������ات  �ضي�ضلح  اإن��ه  قائ������ال 
ال�ضوري  ال��رئ��ي�����س  ح��ك��وم��ة  م���ع 
يف  ���ض��ف��را  وي��ع��ن  الأ�ض�����د  ب�����ض��ار 
من  اأي���ام   10 غ�ضون  يف  دم�ض��ق 

انتخابه.
اأن�ضاره  م��ن  الآلف  مل��ئ��ات  وق���ال 
ال�ضعب  ح����زب  م��ع��ق��ل  اإزم������ر  يف 
تركيا  غ�������رب  يف  اجل�����م�����ه�����وري 
ال�ضالم  ���ض��ي��ا���ض��ات  خ����الل  “من 
�ضوري  م���الي���ن  اأرب����ع����ة  ���ض��ن��ع��ي��د 
اأ����ض���وات الطبول  ل�����ض��وري��ا و���ض��ط 

واملزامر«.
خطة  �ضتقنع  ك��ي��ف  ي��ت�����ض��ح  ومل 
اإجنه لإعادة العالقات مع دم�ضق 
ال�ضورين  ال���الج���ئ���ن  م���الي���ن 
بالعودة اإىل مناطق حتت �ضيطرة 

احلكومة.
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اليابان تعليق تدريباتها على الإج��الء يف حال اطلقت كوريا  قررت 
وبيونغ  وا�ضنطن  بن  التاريخية  املحادثات  بعد  �ضاروخا،  ال�ضمالية 

يانغ، كما اعلن ام�س املتحدث با�ضم احلكومة اليابانية.
وياأتي القرار بعد القمة يف 12 يونيو بن الرئي�س المركي دونالد 
ترامب والزعيم الكوري ال�ضمايل كيم جونغ اون، والتي وقعا خاللها 

اتفاقا يدعو اىل نزع ال�ضالح النووي من �ضبه اجلزيرة الكورية.
يف  حتقق  ال��ذي  التقدم  “بعد  لل�ضحافين  �ضوغا  يو�ضيهيد  واعلن 
الوقت  يف  �ضنعلق  ال�ضمالية،  وك��وري��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  القمة 
�ضحافية  معلومات  موؤكدا  �ضكانا”،  ت�ضمل  التي  التدريبات  الراهن 
الوقت  يف  �ضتكتفي  احلكومة  ان  �ضوغا  واو���ض��ح  اخلمي�س.  ���ض��درت 
الراهن باإعالم النا�س دوريا حول منظومة الإنذار يف البالد وحول 
لهجوم  ال��ي��اب��ان  تعر�ضت  ح���ال  يف  اع��ت��م��اده  يتعن  ال���ذي  ال�����ض��ل��وك 
حلقا  �ضاروخن  يانغ  بيونغ  اطلقت  املا�ضي،  العام  ويف  بال�ضواريخ. 
فوق الرخبيل الياباين، بينما �ضقط �ضواريخ اأخرى يف البحر قبالة 
اليابان. وهذا العام اختباأ مئات من �ضكان طوكيو يف املالجئ خالل 
كوريا  وهاجمت  اليابانية.  العا�ضمة  يف  نوعه  من  الأول  التدريب 
ال�ضمالية بانتظام اليابان التي ا�ضتعمرت �ضبه اجلزيرة الكورية من 
1910 حتى ال�ضت�ضالم الياباين يف نهاية احلرب العاملية الثانية يف 

1945 واحلليف الأ�ضا�ضي للوليات املتحدة. 

 
طالبت الوليات املتحدة مايل باإجراء حتقيق موثوق به و�ضفاف بعد 
العثور على 25 جثة يف ثالث مقابر جماعية واإقرار حكومة باماكو 

بتورط بع�س الأفراد يف اجلي�س.
واأبدت املتحدثة با�ضم وزارة اخلارجية الأمركية هيذر ناورت يف بيان 

“قلقها اإزاء دور القوات الع�ضكرية املالية يف مقتل 25 �ضخ�ضا«.
وقالت ناورت نوؤيد قرار وزير )الدفاع املايل تيينا( كوليبايل اإجراء 
حتقيق ع��ل��ى ال��ف��ور، داع��ي��ة ح��ك��وم��ة م���ايل اإىل ���ض��م��ان اإج����راء هذا 

التحقيق “ب�ضكل موثوق به و�ضفاف«.
الن�ضان  اعرت�ضت منظمات حقوق  ما  كثرا  الأخ��رة،  الأ�ضهر  ويف 
وال�ضكان على اعالن اجلي�س املايل الق�ضاء على ارهابين يف و�ضط 

البالد، ونددوا بعمليات اعدام خارج نطاق الق�ضاء.
اإزاء  قلقة ج��دا  زال��ت  ما  املتحدة  “الوليات  اأن  ن��اورت على  و�ضددت 
تدهور الو�ضع الأمني يف مايل وال�ضاحل. نحن نح�س قوات المن 
واحل��ك��وم��ات ع��ل��ى ات��خ��اذ الإج������راءات ال�����ض��روري��ة لح����رتام حقوق 

الإن�ضان وحماية املدنين وبناء الثقة والت�ضدي للتطرف العنيف«.
 

اتفقت الكوريتان ام�س على ا�ضتئناف برنامج لقاءات العائالت التي 
فرقتها احلرب الكورية يف اغ�ضط�س املقبل، وهي الوىل من نوعها 
منذ 2015 واحدث ف�ضول التقارب الدبلوما�ضي يف �ضبه اجلزيرة 

الكورية.
تفرق املالين خالل احلرب الكورية 1950-1953 التي اأدت اىل 
ان يتمكنوا من  انق�ضام �ضبه اجلزيرة. وقد مات معظمهم من دون 
روؤية ذويهم، ول حتى احل�ضول على اأخبار عنهم لأن كل الت�ضالت 

عرب احلدود بن املدنين ممنوعة.
الكورية اجلنوبية ان  التوحيد  وجاء يف بيان م�ضرتك ن�ضرته وزارة 
يف  كومغانغ  جبل  يف  اغ�ضط�س   26 اىل   20 م��ن  �ضتعقد  ال��ل��ق��اءات 

كوريا ال�ضمالية.
خالل  اأب��رم��ت  اتفاقات  �ضمن  اللقاءات  ه��ذه  ا�ضتئناف  ق��رار  وي��اأت��ي 
الكوري  الزعيم  بن  املا�ضي  ابريل  يف  عقدت  التي  احلا�ضمة  القمة 

ال�ضمايل كيم جونغ اون والرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي-ان.
وا�ضاف البيان انه “مت اختيار مئة م�ضارك من كل جانب” مو�ضحا 
ان عمليات تفقد املوقع املقرر لعقد هذه اللقاءات يف جبل كومغانغ 

�ضتبداأ ال�ضبوع املقبل.
وهناك 57 الف �ضخ�س فقط بن امل�ضجلن لدى ال�ضليب الأحمر 
الكوري اجلنوبي للقاء اأقاربهم، ل يزالون على قيد احلياة وغالبيتهم 

تفوق اأعمارهم 70 عاما.

عوا�شم

طوكيو

�سيول

وا�سنطن

رو�سيا تت�قع اتهامات 
جديدة من »حظر الكيميائي« 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

قالت رو�ضيا ام�س انها تتوقع اأن ت�ضدر منظمة حظر الأ�ضلحة الكيميائية 
تقريرا “مليئا بالأدلة الكاذبة” يتهم دم�ضق با�ضتخدام الأ�ضلحة الكيميائية 
يف الغوطة ال�ضرقية يف �ضوريا، قبل اأيام من اجتماع لهذه املنظمة يهدف اإىل 

تعزيز �ضالحياتها.
واأعلنت املنظمة يف مايو اأنها اأخذت عينات من مدينة دوما التي �ضهدت يف 
ال�ضابع من ابريل هجوما كيميائيا مفرت�ضا ومن املتوقع اأن يتم العالن 
ع��ن خ��ال���ض��ات اخل���رباء الأ���ض��ب��وع امل��ق��ب��ل، بح�ضب امل��دي��ر ال��ع��ام للمنظمة 
احمد اوزجمو. وحملت الدول الغربية النظام ال�ضوري م�ضوؤولية الهجوم 
الذي اأدى بح�ضب م�ضعفن اىل مقتل 40 �ضخ�ضا على الأقل، ورّدت عليه 
وا�ضنطن وباري�س ولندن ب�ضرب من�ضاآت ع�ضكرية لدم�ضق. اعتربت مو�ضكو 
ودم�ضق اأن الهجوم مل يكن اأكر من متثيلية. واأكد م�ضوؤول كبر يف اجلي�س 
الرو�ضي اجلرنال ايغور كريلوف يف موؤمتر �ضحايف اأن “من الوا�ضح اأنه 
يتّم اعداد تقرير اتهامي جديد مليء بالأدلة الكاذبة«. واأ�ضاف ان “بعثة 
ت�ضاء”،  كما  حتقيقها  جتري  اخلا�ضة  الكيميائية  الأ�ضلحة  حظر  منظمة 
معتربا اأن هذا التحقيق “ل ميت ب�ضلة ل اىل املو�ضوعية ول اىل احلياد«.
وياأتي هذا الت�ضريح قبل اأيام من اجتماع خا�س تعقده املنظمة يف 26 و27 

يونيو يف لهاي، بناء على طلب قدمته لندن لتعزيز �ضالحيات املنظمة.
ق���رار منح خرباء  اأع��م��ال الج��ت��م��اع  ي���درج على ج���دول  اأن  وم��ن املفرت�س 
يف  كيميائية  اأ�ضلحة  ا�ضتخدام  ع��ن  امل�ضوؤولن  ت�ضمية  �ضالحية  املنظمة 

امل�ضتقبل.

حتالف دعم ال�سرعية تعهد بتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية  عرب ج�سر جوي 

خطط وا�سرتاتيجيات جاهزة للتعامل مع ميناء احلديدة بعد حتريره

ج�با ت�سعى اىل ا�ستبعاد م�سار من املفاو�سات  

ال�سع�دية ت�ؤكد دعمها الدائم لدفع عجلة امل�ساهمات الإن�سانية

دع�ة اأممية للتحقيق ح�ل حق�ق الإن�سان بفنزويالترامب: ك�ريا ال�سمالية دمرت 4 م�اقع للتجارب البال�ستية 
قد مت بالفعل  اأربعة مواقع جتارب كبرة”  اإن  الواقع، 
ال�ضالح  ب�نزع  يتعلق  المر  ان  ترامب  وتابع  تدمرها. 

النووي ب�ضكل كامل، وقد بداأ ذلك يتحقق.
وكان م�ضوؤول اأمركي قال لوكالة فران�س بر�س الثالثاء 
قريباً  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�ضّلم  قد  ال�ضمالية  كوريا  اإن 
اأمركي قتلوا يف  200 جندي  رف��ات  اأوىل ت�ضم  دفعة 
اأبرمه  ال��ذي  الت��ف��اق  وذل��ك مبوجب  الكورية،  احل��رب 

ترامب وكيم خالل قمتهما يف �ضنغافورة.
اأنهم  فهمت  “لقد  اخلمي�س  الأم��رك��ي  الرئي�س  وق��ال 
اأبطالنا  اإع����ادة رف���ات  اأن��ه��م يف ط���ور  اأو  ب���اإع���ادة،  ق��ام��وا 

الكبار«.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأن كوريا  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي دون���ال���د  اأع��ل��ن 
البال�ضتية،  للتجارب”  مواقع  “اأربعة  دمرت  ال�ضمالية 
اأب���دوا �ضكوكا  العديد من املحللن  ك��ان  وذل��ك يف وق��ت 
الزعيم  مع  عقدها  التي  التاريخية  القمة  نتائج  حيال 

الكوري ال�ضمايل كيم جونغ-اون.
وقال ترامب خالل اجتماع لإدارته عالقتنا جيدة جدا. 
اإر�ضال ال�ضواريخ، مبا فيها ال�ضواريخ  لقد توقفوا عن 

البالت�ضية، يف اإ�ضارة اإىل كوريا ال�ضمالية.
اأحد مواقع جتاربهم الكبرة. يف  “لقد دمروا  واأ�ضاف 

••االأمم املتحدة-وام:

ال�ضعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  اأك����دت 
ال�����ض��ق��ي��ق��ة دع��م��ه��ا ال���دائ���م ل��ك��ل ما 
امل�ضاهمات  ع��ج��ل��ة  دف���ع  ���ض��اأن��ه  م��ن 
اإىل الأم����ام م��ن خالل  الإن�����ض��ان��ي��ة 
ت��ق��دمي امل�����ض��اع��دة اإىل ك��ل م��ن هم 

بحاجة دون ا�ضتثناء اأو متييز.
امل��م��ل��ك��ة التي  ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة 
يحيى  بن  اهلل  عبد  ال�ضفر  األقاها 
املعلمي مندوبها الدائم لدى الأمم 
ال�ضوؤون  ق�ضم  اج��ت��م��اع  يف  امل��ت��ح��دة 
القت�ضادي  ب��امل��ج��ل�����س  الإن�����ض��ان��ي��ة 
وذلك  املتحدة  لالأمم  والجتماعي 

مبقر املنظمة يف نيويورك.
ال�ضعودية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
اململكة  اإن   “ ق���ول���ه  امل��ع��ل��م��ي  ع���ن 
تاأ�ضي�ضها على م�ضاعدة  عملت منذ 
فقد  املنكوبة..  ال�ضعوب  وم�ضاندة 

اأ�ضقاءها  اململكة  اإىل م�ضاعدة  ونوه 
ع���ل���ى جت������اوز حم��ن��ه��م واأزم���ات���ه���م 
البيئة  ل���ت���ح���دي���ات  وال����ت���������ض����دي 
الفئات  على  امل��ن��اخ  تغر  وخم��اط��ر 
الأك��������ر ����ض���ع���ف���ا.. لف����ت����ا يف ه���ذا 
ال�ضدد اإىل “ مبادرة اإطالق خطة 
العمليات الإن�ضانية ال�ضاملة باليمن 
ماكونو  اإع�����ض��ار  م��ن  للمت�ضررين 
�ضقطرى..  باإغاثة حمافظة  وذلك 
طائرات   4 ب���اإر����ض���ال  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
حم��م��ل��ة ب���� 127 ط��ن��ا م���ن امل����واد 
الإغاثية والعالجية و500 خيمة 
�ضجادة..  واأل�����ف  ب��ط��ان��ي��ة  و300 
�ضلمان  امل���ل���ك  م���رك���ز  ت��ك��ف��ل  ف��ي��م��ا 
لالإغاثة والأعمال الإن�ضانية بعالج 
بادرت  ال��ذي��ن  اليمنين  امل�ضابن 
قوات التحالف العربي بنقلهم اإىل 

حمافظة جدة ».
اأن  اإىل  امل��ع��ل��م��ي  ال�����ض��ف��ر  واأ�����ض����ار 

ت���خ���ط���ت احل������واج������ز اجل���غ���راف���ي���ة 
ف��ي��م��ا يتعلق  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���ع���وائ���ق 
ب��امل�����ض��اع��ي الإن�������ض���ان���ي���ة م����ن اأج����ل 
الو�ضول للمحتاجن بغ�س النظر 
عن اأعراقهم واألوانهم ودياناتهم.. 
الإن�ضانية  امل��ب��ادئ  اأه���م  م��ن  وه���ذه 
اململكة  ت�����ض��ت��م��ر  ال��ت��ي  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 

بال�ضعي اإىل تر�ضيخها ».
“ يف ظ��ل م��ا يتعر�س له  واأ����ض���اف 
املجتمع الدويل من حتديات كبرة 
بتعزيز  ل��ل�����ض��ع��ي  ���ض��ت��ى  وم�����ض��اع��ب 
يخ�س  فيما  الإن�ضانية  ال�ضتجابة 
امل�ضلح..  ال��ن��زاع  مبناطق  الأط��ف��ال 
�ضلمان  امل���ل���ك  م���رك���ز  اأق�������ام  ف���ق���د 
الإن�ضانية  والأع�����م�����ال  ل���الإغ���اث���ة 
اإعادة  اأهمها  م�ضاريع متعددة ومن 
تاأهيل الأطفال املجندين يف اليمن 
الذين زجت بهم امللي�ضيات احلوثية 

النقالبية يف �ضاحات القتال ».

الأ�ضهر  غ�ضون  يف  ق��دم��ت  اململكة 
مركز  خ��الل  من  املا�ضية  اخلم�ضة 
امللك �ضلمان اأي�ضا 1.7 مليار دولر 
لتمويل اأكر من 419 م�ضروعا ل� 
37 دولة م�ضتفيدة وهي تّعد �ضريكا 
رئي�ضيا يف التنمية الدولية.. موؤكدا 
متثل  واملعونات  امل�ضاعدات  هذه  اأن 
اململكة  �ضيا�ضة  م��ن  اأ�ضا�ضيا  جانبا 

اخلارجية.
وخل�س مندوب اململكة الدائم لدى 
اململكة  اأن   “ اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الدولية  ب���اجل���ه���ود  ث��ق��ت��ه��ا  ت���وؤك���د 
م�ضتوى  حت���ق���ي���ق  اإىل  ال����رام����ي����ة 
حيث  للمت�ضررين  مالئم  معي�ضي 
حتقيق  يف  بامل�ضاهمة  ذل���ك  ي�ضب 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030، 
رغم  املتحدة،  الأمم  و�ضعتها  التي 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا يف هذا 

املجال ».

ت�ن�ش تعتقل مهرب مهاجرين و�سريكا له 
•• تون�س-رويرتز:

الرئي�ضي  املنظم  على  القب�س  األقت  اإنها  ام�س  التون�ضية  ال�ضلطات  قالت 
اأوروب��ا قتل فيها الع�ضرات هذا ال�ضهر،  لرحلة بحرية غر �ضرعية باجتاه 

كما اعتقلت ع�ضكريا كان يحاول تهريبه.
وقتل 87 مهاجرا اأغلبهم تون�ضيون ول يزال ع�ضرات مفقودين اإثر اأ�ضواأ 
اأنقذت قوات خفر ال�ضواحل ع�ضرات بعدما  كارثة بحرية يف البالد، بينما 
غرق مركب متهالك مكتظ باملهاجرين يف رحلة انطلقت من جزيرة قرقنة 

بجنوب البالد باجتاه ال�ضواحل الإيطالية.
اأق��ال رئي�س ال��وزراء يو�ضف ال�ضاهد وزير الداخلية لطفي  وعقب احل��ادث 
ذلك  الأمنين يف �ضفاق�س وقرقنة. ومنذ  القادة  كبار  براهم وع�ضرة من 
الوقت ت�ضن القوات المنية حمالت وا�ضعة على مهربي املهاجرين يف عدة 

مناطق من تون�س.
املنظم  م��ن �ضبط  الأم���ن  وح���دات  “متكنت  الداخلية  ل����وزارة  ب��ي��ان  وق���ال 
الرئي�ضي لعملية الهجرة غر ال�ضرعية التي جدت ب�ضواحل جزيرة قرقنة 
وراح �ضحيتها 87 �ضخ�ضا. وقد مت �ضبط املعني بال�ضندوق اخللفي لإحدى 

ال�ضيارات رفقة �ضريك له حماول مغادرة جزيرة قرقنة«.
ويف بيان منف�ضل قالت وزارة الدفاع اإن ع�ضكريا برتبة رقيب يعمل بالقاعدة 
الع�ضكرية يف بوفي�ضة تورط يف تهريب اأحد املطلوبن ل�ضلوعه يف تنظيم 

رحالت غر �ضرعية من جزيرة قرقنة.

•• جنيف-اأ ف ب:

و���ض��ف امل��ف��و���س ال�ضامي ل���الأمم امل��ت��ح��دة حل��ق��وق الن�����ض��ان زي��د رعد 
احل�ضن اجلمعة الو�ضع يف فنزويال باملوؤ�ضف، داعيا اىل ان�ضاء جلنة 
اجلنائية  املحكمة  قبل  من  اللتزام”  من  “مزيد  اىل  دولية  حتقيق 
الن�ضان  “و�ضع حقوق  ان  بيان  زيد رعد احل�ضن يف  وق��ال  الدولية. 
م�ضرا  املعار�ضن  قمع  �ضيا�ضة  وانتقد  موؤ�ضف”.  الفنزويلين  لدى 
ع�ضوائية  واعتقالت  الق�ضاء  نطاق  خ��ارج  اع��دام��ات  ت�ضمل  انها  اىل 
وتعذيبا يتمثل باأعمال عنف جن�ضية وعمليات اإعدام وهمية و�ضدمات 
ارتفاع  ملعاجلة  حبوب  علبة  �ضعر  يفوق  “عندما  وا���ض��اف  كهربائية. 
ال�����ض��غ��ط، احل���د الدن�����ى م���ن ال���رات���ب ال�����ض��ه��ري، واحل��ل��ي��ب املجفف 
الو�ضع  ه��ذا  التظاهر �ضد  ف���اإن  �ضهرين،  م��ن  اك��ر  رات���ب  ل��الأط��ف��ال 

ميكن اأن يقودك اإىل ال�ضجن والظلم ال�ضديد الناجم عن كل هذا ظلم 
ال�ضامي  للمفو�س  اول  تقرير  ن�ضر  بعد  التقرير  هذا  وياأتي  �ضارخ«. 
اىل  واملنهجي  املعمم  “اللجوء  وان��ت��ق��د   ،2017 اغ�ضط�س  يف  ن�ضر 
للمتظاهرين  الع�ضوائي  والعتقال  التظاهرات  خ��الل  مفرطة  ق��وة 
القوة  ا���ض��ت��خ��دام  وي��ت��وا���ض��ل  امل��ف��رت���ض��ن«.  ال�ضيا�ضين  وامل��ع��ار���ض��ن 
املفرطة والعتقالت الع�ضوائية وعمليات التعذيب و�ضوء املعاملة، كما 
تقول املفو�ضية التي ت�ضر اىل ان هذا القمع الذي تقوم به �ضلطات 
الدولة قد بداأ يف 2014. ولأن ال�ضلطات الفنزويلية رف�ضت ال�ضماح 
زيد رعد احل�ضن  كلف  البالد،  اىل  بالو�ضول  املتحدة  خلرباء المم 
اج��راء مقابالت  الن�ضان  فريقا من الخت�ضا�ضين يف جمال حقوق 
عن بعد مع حواىل 150 �ضخ�ضا، منهم �ضحايا وعائالتهم، وكذلك 

�ضهود و�ضحافين وحمامن واطباء خ�ضو�ضا.

املدن، لكن حكومة جنوب ال�ضودان اكدت انها ح�ضلت 
من “ايغاد” على ال يبقى بعد ذلك “يف املنطقة او اي 

مكان قريب من جنوب ال�ضودان«.
ي��ت��وج��ب ح��ل��ه��ا من�ضب نائب  ال��ت��ي  وب���ن اخل���الف���ات 
الرئي�س الذي ي�ضغله حاليا تابان دينغ احلليف ال�ضابق 
2016 مع جزء من  ان�ضق عنه يف يوليو  ال��ذي  مل�ضار 

حركته، ح�ضب وثيقة �ضلمتها احلكومة اىل ال�ضحف.
اىل  التو�ضل  يتم  “مل  ان��ه  اىل  اي�ضا  الن�س  وي�ضر 
احلكومة  داخ���ل  ال�ضلطة”  تقا�ضم  ب�����ض��اأن  ت�ضوية  اي 
“اجلدول الزمني لتوحيد  ا�ضتمرار خالف على  واىل 

القوات امل�ضلحة«.
م�ضوؤولة”  ال��ال  “الت�ضريحات  م�ضار  ح��رك��ة  ودان���ت 
ملاكوي، معتربة انها تهدف اىل “اخراج عملية ال�ضالم 

يف حمافظات احلديدة وتعز و�ضعدة و�ضنعاء. ويحتوي 
 1461 يتجاوز  اإجمايل  بطول  اأر�ضفة،   8 على  امليناء 
 250 ب��ط��ول  اآخ��ري��ن  اإىل ر�ضيفن  ب��الإ���ض��اف��ة  م���رتا، 
مرتا يف حو�س امليناء، مت تخ�ضي�ضهما لتفريغ ناقالت 
من  اأك��ر  امليناء  يف  املالحي  املمر  ط��ول  ويبلغ  النفط. 
مرت،   200 ق��راب��ة  عر�ضه  ويبلغ  بحرية،  اأم��ي��ال   10

فيما ي�ضل عمقه اإىل 10 اأمتار.
األف طن   31 وي�ضتطيع امليناء ا�ضتقبال �ضفن بحمولة 
كحد اأق�ضى، كما يوجد يف امليناء 12 م�ضتودعا لتخزين 
الب�ضائع املختلفة، وميتلك 15 لن�ضا بحريا مبوا�ضفات 
والقطر  البحري  الإن��ق��اذ  لغر�س  خمتلفة  ومقايي�س 

•• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

ال�����ض��ودان منحى  ال�ضالم يف جنوب  ات��خ��ذت حم��ادث��ات 
�ضيئا ام�س عندما بدا ان الرئي�س �ضلفا كر ي�ضعى اىل 
على  واف��ق  وان  م�ضار  ري��اك  املتمردين  زعيم  تهمي�س 

عقد لقاء جديد معه الثنن املقبل يف اخلرطوم.
وكان اجتماع بن الرجلن م�ضاء الأربعاء اثار اآمال يف 

امكانية التو�ضل اىل حل تفاو�ضي قريبا.
ون�ضر مكتب رئي�س الوزراء الثيوبي احمد ابيي الذي 
املنظمة  )اي���غ���اد(  للتنمية  احل��ك��وم��ي��ة  الهيئة  ي��رئ�����س 
ن�ضر  ال�ضالم،  احياء عملية  ت�ضعى اىل  التي  القليمية 

�ضورا لبيي وم�ضار وكر وهم يتعانقون.
وعقد قمة اخلمي�س يف ادي�س ابابا لعدد من قادة دول 
والكيني  الب�ضر  عمر  ال�ضوداين  وخ�ضو�ضا  “ايغاد” 
حممد  اهلل  عبد  حممد  وال�ضومايل  كينياتا  اوه���ورو 
يح�ضر  مل  لكن  وم�����ض��ار.  ك��ر  غلى  ال�ضغط  لتعزيز 
الذي  مو�ضيفيني  يويري  الوغندي  الرئي�س  القمة 

يلعب دورا ا�ضا�ضيا.
اآم����ال الك���ر تفاوؤلء  ال�����ض��ودان خيبت  ل��ك��ن ح��ك��وم��ة 
ال�ضعبية  احل��رك��ة  زع��ي��م  م�ضار  ان  بتاأكيدها  اجلمعة 
حكومة  يف  ل��ه  م��ك��ان  ل  ال�����ض��ودان-م��ع��ار���ض��ة  لتحرير 

وحدة وطنية.
ال�ضودان مايكل ماكوي  وقال وزير الع��الم يف جنوب 
حكومة  ان  ابابا  ادي�س  يف  اجلمعة  �ضحايف  موؤمتر  يف 
جوبا “نفد �ضربها” من زعيم املتمردين رياك م�ضار. 
ال�ضرار  من  م�ضار،  ري��اك  من  �ضربنا  “نفد  وا�ضاف 

التي �ضببها لأهل جنوب ال�ضودان«.
وقال ماكوي الذي يعد من املت�ضددين يف نظام جنوب 
فقط  ول��ي�����س  ����ض���وداين،  ج��ن��وب  “ب�ضفتي  ال�������ض���ودان 

ك��ف��ى واذا  ن��ق��ول  ����ض���وداين،  ال��رئ��ي�����س، ب�ضفتي ج��ن��وب 
كان م�ضار يريد ان ي�ضبح رئي�ضا فما عليه ال انتظار 

النتخابات«.
لكن  بال”ودي”.  اللقاء  ب��ي��ان  يف  و���ض��ف  م�ضار  وك���ان 
تتطلب  للنزاع”  ال��ع��م��ي��ق��ة  “ال�ضباب  ان  ان  ���ض��رح 
احلالية  ال�ضالم  م�ضاعي  اأ�ضلوب  ان  م�ضيفا  “وقتا” 

“غر واقعي«.
واتهم ماكوي زعيم املتمردين بانه حاول طوال حياته 
ل  ال�ضبب  لهذا  انه  معتربا  بانقالبات،  القيام  املهنية 
“ل نريد  مكان له يف حكومة وح��دة يف البالد. وق��ال 

�ضيا�ضيا«.
لكن احلكومة وافقت على طلب روؤ�ضاء الدول الع�ضاء 
املنظمة  )اي���غ���اد(  للتنمية”  احل��ك��وم��ي��ة  “الهيئة  يف 
القليمية التي ت�ضعى اىل حتريك عملية ال�ضالم منذ 
ا�ضهر، امل�ضاركة يف لقاء جديد بن م�ضار وكر الثنن 

يف العا�ضمة ال�ضودانية اخلرطوم.
اي���غ���اد  دول  ل�����روؤ������ض�����اء  ق��������رار  “انه  م�����اك�����وي  ق������ال 

و�ضنحرتمه«.
ايليا يف  مارتن  ال�ضودان  وزي��ر خارجية جنوب  و�ضرح 
م�ضممة  تبقى  احلكومة  ان  نف�ضه  ال�ضحايف  امل��وؤمت��ر 
على التو�ضل اىل ال�ضالم ولهذا الهدف وافق كر على 
برعاية  ا�ضهر  منذ  اجلانبان  ويتفاو�ضان  م�ضار.  لقاء 
“ايغاد” لكن هذا الجتماع اجلديد يفرت�س ان ي�ضمح 

بت�ضريع العملية.
وهو واحد من القرارات الرئي�ضية التي اتخذت خالل 
على  اآخ��ر يف نروبي،  لقاء  و�ضيليه  اجل��اري،  ال�ضبوع 
مهلة  خ��الل  ابابا  ادي�س  يف  النهائي  الت��ف��اق  يوقع  ان 

ا�ضبوعن، ح�ضب حكومة جنوب ال�ضودان.
ويف هذه الفرتة ميكن مل�ضار القامة يف واحدة من هذه 

•• اليمن-وكاالت:

ي�ضتعد ميناء احلديدة على ال�ضاحل الغربي يف اليمن، 
حولته  اأن  بعد  اليمنين،  ملالين  حياة  �ضريان  ليعود 
الإي���راين،  ال�ضالح  لتلقي  منفذا  احلوثية  ميلي�ضيات 
ومت��وي��ل اأع��م��ال��ه��ا الإره��اب��ي��ة ع��رب نهب اإي���رادات���ه منذ 

احتالله قبل نحو 3 اأعوام.
ا�ضتعادة  م��ن  امل�ضرتكة  اليمنية  ال��ق��وات  اق���رتاب  وم��ع 
خططا  و�ضع  العربي  التحالف  ف��اإن  احل��دي��دة،  مدينة 
ع���دة ل��ع��ودة امل��ي��ن��اء ���ض��ري��ع��ا اإىل ال��ع��م��ل يف ح���ال اأق���دم 

احلوثيون على تخريبه اأو تفجره.
ويفيِ هذا ال�ضياق، قالت املندوبة الدائمة لالإمارات لدى 
مبقر  �ضحفي  م��وؤمت��ر  يف  ن�ضيبة،  لن��ا  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
اأن  يريد  التحالف  اإن  ن��ي��وي��ورك،  يف  ال�ضعودية  البعثة 
يجعل  مب��ا  اأ���ض��رع  ب�ضكل  املنطقة  يف  ال�ضتقرار  يب�ضط 
البيئة يف احلديدة اأكر اأمانا من اأجل ت�ضهيل الو�ضول 

اإىل ال�ضكان وتقدمي امل�ضاعدات.
واأكدت على و�ضع كافة ال�ضيناريوهات يف احل�ضبان عند 
جلاأ  ح��ال��ة  يف  اأن���ه  اإىل  م�ضرة  احل��دي��دة،  م��ع  التعامل 
ا�ضتعدادات  ف���اإن ه��ن��اك  امل��ي��ن��اء،  ت��دم��ر  اإىل  احل��وث��ي��ون 
امليلي�ضيات  تدمره  قد  ما  بناء  لإع��ادة  بالفعل  موجودة 

ب�ضكل �ضريع ل�ضمان ا�ضتمرار تدفق امل�ضاعدات.
ال��ت��ي ميكن  ال��ب��دي��ل��ة  للمنافذ  ك��م��ا مت و���ض��ع خ��رائ��ط 
ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا مل��وا���ض��ل��ة ال��ع��م��ل��ي��ات الإن�����ض��ان��ي��ة، وف���ق ما 

اأ�ضافت ن�ضيبة.
بزرع  احل��وث��ي  ميلي�ضيا  ق��ي��ام  م��ن  قلقها  ع��ن  وع���ربت 
الألغام والعبوات النا�ضفة ب�ضورة ع�ضوائية على الطرق 
والعبوات  البحرية  الأل��غ��ام  وزرع  ال�ضكنية،  والأح��ي��اء 
النا�ضفة حول ميناء احلديدة لتدمر البنى الأ�ضا�ضية، 
ون�ضر القنا�ضة والأ�ضلحة الثقيلة يف الأحياء ال�ضكنية، 

وانتحال �ضفة مقاتلي املقاومة، واإ�ضاءة معاملة املدنين 
بهدف اإثارتهم �ضد قوات التحالف العربي.

احلوثي  ميلي�ضيات  اأن  اإىل  الإماراتية  املندوبة  واأ�ضارت 
ميناء  يف  ال�ضفن  حمولت  اإن��زال  عمليات  باإعاقة  تقوم 
احل��دي��دة، واإج��ب��ار ف��رق الإغ��اث��ة على اإزال����ة كامرات 
التي  العمليات  ت�ضهيل  وبالتايل  امل��خ��ازن،  من  املراقبة 
الإمدادات  م�ضار  وحتويل  ل�ضرقة  احلوثيون  بها  يقوم 

الغذائية.

اقرتاب احل�سم
باإ�ضناد  امل�����ض��رتك��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل��ق��اوم��ة  ق����وات  ومت��ك��ن��ت 
م�����ن حت����ال����ف دع������م ال�������ض���رع���ي���ة م�����ن حت����ري����ر مطار 
امليناء  م��ن  كيلومرتات  بعد  على  واأ�ضبحت  احل��دي��دة، 

ال�ضرتاتيجي.
العمليات  ب����دء  ق��ب��ل  ال�����ض��رع��ي��ة  وت��ع��ه��د حت���ال���ف دع����م 
وامليناء  احل��دي��دة  مدينة  لتحرير  الرامية  الع�ضكرية 
الإغاثية  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  تقدمي  يف  با�ضتمراره 
عن طريق ج�ضر جوي وبحري لإي�ضالها اإىل اليمنين 

الذي يعانون من اإرهاب احلوثي.
امل�ضاعدات  اإدخ����ال  اإي��ق��اف  ب��ع��دم  ال��ت��ح��ال��ف  تعهد  ك��م��ا 
الإن�ضانية رغم العمليات القتالية الدائرة على الأرا�ضي 
الت�ضاريح  اإع��ط��اء  ي��وا���ض��ل  اأن���ه  اإىل  م�����ض��را  اليمنية، 
والهيئات  املنظمات  لكافة  واجل��وي��ة  وال��ربي��ة  البحرية 

الإن�ضانية املعنية لدخول اليمن.

اأهمية امليناء الإن�سانية وال�سرتاتيجية
ي��ع��د م��ي��ن��اء احل���دي���دة ال����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى ���ض��اح��ل البحر 
ال��ي��م��ن، بعد ميناء عدن،  اأك���رب م��وان��ئ  ث��اين  الأح��م��ر، 
ويحتل موقعا ا�ضرتاتيجيا لقربه من خطوط املالحة 
العاملية، وهو �ضريان احلياة لأكر من 8 مالين ميني 

عن م�ضارها«. واللقاء بن كر وم�ضار كان الأول منذ 
املعارك العنيفة التي دارت يف العا�ضمة جوبا يف يوليو 
2016 وانهت اتفاق �ضالم ابرم يف اغ�ضط�س 2015 
واىل  الرئي�س  نائب  من�ضب  اىل  بالعودة  مل�ضار  و�ضمح 

جوبا.
وفر م�ضار اثر تلك املعارك من بالده لكنه ما زال يتمتع 
بنفوذ كبر على حركته. وعاد اىل جوبا مبوجب اتفاق 
تو�ضلت اليه ايغاد يف 2015، ولكن بعد عودته بقليل 

اندلع قتال عنيف ودام.
ال�����ض��ودان اىل مقتل  وادت احل���رب اله��ل��ي��ة يف ج��ن��وب 
البالغ  ال�����ض��ك��ان  ث��ل��ث  ن��ح��و  وت�����ض��ري��د  ع�����ض��رات اللف 
دي�ضمرب  يف  اندلعها  منذ  ن�ضمة  مليون   12 عددهم 

2013، بعد عامن من ا�ضتقالل البلد الفتي.

والإر�ضاد واملناورات البحرية. واأمنت امليلي�ضيات عوائد 
مالية كبرة عرب ال�ضيطرة عليه، وا�ضتخدمته لإدخال 
اإيران،  م��ن  املهربة  البالي�ضتية  وال�����ض��واري��خ  الأ�ضلحة 
وكافة و�ضائل الدعم اللوج�ضتي، كما ا�ضتعملته كقاعدة 
عن  ف�ضال  البحر  ع��رب  الإره��اب��ي��ة  عملياتها  لن��ط��الق 

ن�ضر الألغام البحرية.
و���ض��ي��وؤدي حت��ري��ر امل��ي��ن��اء اإىل قطع ���ض��ري��ان ط��ه��ران يف 
كما  بالأ�ضلحة،  للحوثين  اإي��ران  اإم��داد  بوقف  اليمن، 
لنطالق  كقاعدة  ا�ضتخدامه  م��ن  امليلي�ضيات  �ضيمنع 
حركة  وتهديد  الغربي  ال�ضاحل  يف  الإرهابية  اأعمالها 
املالحة البحرية والتجارة العاملية عرب البحر الأحمر.
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ترامب �سد الأطفال
قررها  الت�ضامح”  “عدم  �ضيا�ضة     
اإطار  ال��رب��ي��ع، يف  ت��رام��ب يف  دون���ال���د 
والتجني�س”،  الهجرة  دائ���رة  “عمل 
اأ�ضرهم  ع��ن  ط��ف��ال   2342 ف�ضلت 
5 مايو و9 يونيو، وفقا لأحدث  بن 
الداخلية  الأم������ن  ل�������وزارة  اإح�������ض���اء 
اأنه  على  الن�س  وين�س  الأم��ري��ك��ي��ة. 
الأمريكية  ال�ضلطات  ت���ويل  مب��ج��رد 
ر، من 10  م�ضوؤوليتهم، يو�ضع الق�ضّ
عمالقة  اأق��ف��ا���س  يف  ع��ام��ا،   17 اإىل 
ال�ضحراء،  يف  ع�����ض��ك��ري��ة  خ���ي���ام  اأو 
م���ع ف���را����س رق���ي���ق وب��ط��ان��ي��ة فقط. 
وبالن�ضبة لالأطفال ال�ضغار والر�ضع، 

تفتح مراكز يف جنوب تك�ضا�س.
امل���واط���ن���ن  ����ض���ف���وف  ����ض���خ���ط يف     
واجلمهورين،  وال���دمي���ق���راط���ي���ن 
ال�ضابقات،  الول  ال�ضيدات  ومت���ّردت 
وكتبت لورا بو�س، زوجة جورج دبليو، 
بو�ضت:  الوا�ضنطن  ن�ضرته  مقال  يف 
تك�ضا�س  ح��دودي��ة   ولي���ة  يف  “اأعي�س 
وحماية  ت��ع��زي��ز  اإىل  احل���اج���ة  اأف���ه���م 
عدم  �ضيا�ضة  لكن  ال��دول��ي��ة،  ح��دودن��ا 
ال��ت�����ض��ام��ح ه���ذه ق��ا���ض��ي��ة، وه���ي تدمي 

قلبي«.
   وو�ضلت ال�ضجة حتى عائلة ترامب، 
التي �ضرحت  نادر مليالنيا  مع تدخل 
الأطفال  ع���زل  روؤي����ة  “تكره”  اأن��ه��ا 
يتو�ضل  اأن  يف  و”تاأمل  ا���ض��ره��م،  ع��ن 
النهاية  يف  الكونغر�س  يف  املع�ضكران 
ناجح  اإ����ض���الح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ات���ف���اق  اإىل 

للهجرة ».
   و�ضع مع�ضكر ترامب، رغم معاداته 
امل��ه��اج��ري��ن اىل الأرا�����ض����ي  ل���دخ���ول 
بول  واأعلن  اأحمًرا.  خًطا  الأمريكية، 
جمل�س  يف  اجلمهورين  زعيم  ري��ان، 
ال���ن���واب، ع���ن ت�����ض��ري��ع ل��الإب��ق��اء على 
“اإ�ضالح  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  م��ع��ا  ال����ض���ر 
اأو�ضع للهجرة” دون اعتماد “�ضيا�ضة 
تكون نتيجتها ف�ضل الآباء والأبناء”. 
يتن�ضل  ال���ف���درال���ي���ة،  ال����ولي����ات  ويف 
احلكام اجلمهوريون والدميقراطيون 
“عدم  �ضيا�ضة  م��ن  الآخ���ر  تلو  واح���دا 

الت�ضامح«.
    الأرب���ع���اء، ت��راج��ع ت��رام��ب اأخ���را، 
اإبعاد  ي��ح��ظ��ر  م���ر����ض���وم  ع��ل��ى  ووّق������ع 
اعتقال  وال��دي��ه��م قبل  ع��ن  الأط��ف��ال 
حتقيق  اإج��������راء  ان���ت���ظ���ار  يف  ه�������وؤلء 
ج���ن���ائ���ي ل���دخ���ول���ه���م ب���ط���ري���ق���ة غر 
�ضرعية للوليات املتحدة. ويف الثناء، 
والدها  اىل  ت��رام��ب  اإيفانكا  حت��دث��ت 
على  حثته  ابنته  اإن  اىل  اأ���ض��ار  ال���ذي 
واعرتف  املمار�ضة،  ه��ذه  عن  التخلي 
من  ب��د  ل  وان����ه  م���وؤمل���ة،  “ال�ضور  ان 
ح�ضب  ت�ضريعي”،  ح��ل  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
اجلمهوري  النائب  كوبرلو،  كارلو�س 

الإن�ضان، وحتى حظر  اح��رتام حقوق 
ت����وزي����ع م���ن�������ض���ورات اإع���الم���ي���ة حول 

اإجراءات اللجوء..
  »هذا يعيدنا اإىل زمن الرعب الذي 
الدكتاتورية  �ضقوط  منذ  ن�ضهده  مل 

ال�ضيوعية«.

هور�ست زيهوفر، احلل
 الو�سط اأو الإنذار الخري

   لقد �ضمعناه �ضابقا وهو ينزلق، لكنه 
ذه���ب ه���ذا الأ���ض��ب��وع اب��ع��د. الثنن، 
الحتاد  ورئي�س  الداخلية  وزي��ر  حث 
امل�����ض��ي��ح��ي الج���ت���م���اع���ي ال���ب���اف���اري، 
هور�ضت زيهوفر، اأجنيال مركل على 
ب��ل��ورة وال��ت��ف��او���س ع��ل��ى ح��ل لق�ضية 
وترك  اأوروب��ا،  اىل  املهاجرين  و�ضول 
مل  اإذا  باأ�ضبوعن.  نهائيا  اإن���ذارا  لها 
الأوروبية،  القمة  م��ف��او���ض��ات  تنجح 
الوزير  ف�ضيقوم  يونيو،  و29   28 يف 

باإغالق احلدود.
اإن������ه يف ح���ال���ة عدم  ق�����ال     ع���م���ل���ّي���ا، 
التفاق، �ضيتم اإعادة جميع املهاجرين 
امل�����ض��ج��ل��ن يف ب��ل��د اخ���ر م���ن الحت���اد 
بداية  اأمل��ان��ي��ا  م��دخ��ل  اإىل  الأوروب������ي 
وي�����ض��رتك الحتاد  ي��ول��ي��و.  �ضهر  م��ن 
امل�����ض��ي��ح��ي ال���دمي���ق���راط���ي، والحت�����اد 
امل�����ض��ي��ح��ي الج��ت��م��اع��ي ال���ب���اف���اري يف 

نف�س املوقف.
   �ضعت اجنيال مركل، اىل تخفيف 
التوتر والطماأنة: “نعتقد اأن الحتاد 
امل�����ض��ي��ح��ي ال���دمي���ق���راط���ي والحت�����اد 
هدف  لديهما  الج��ت��م��اع��ي  امل�ضيحي 
ب�ضكل  الهجرة  تنظيم  وهو  م�ضرتك، 
كبر  ب�ضكل  واحل��د  بلدنا،  يف  اأف�ضل 
م��ن ع���دد الأ���ض��خ��ا���س ال��ق��ادم��ن اإىل 
التي  الطريقة  “اإن  وا�ضافت:  هنا”. 
اإذا  ما  �ضتحدد  اأملانيا،  بها  �ضتت�ضرف 

كانت اأوروبا �ضتظل موّحدة اأم ل«.
باأجنيال مركل  الإن���ذار  اأدى ه��ذا     
ماكرون،  اإميانويل  مع  �ضياغة،  اإىل 
مذكرة نوايا جديدة جتاه املهاجرين 

تق�ضي ب� :
الأوروبين  ال�ضركاء  م��ن  الق���رتاب   
“مراكز  اإن�ضاء  م�ضرتك،  حل  لإيجاد 
حتت  اأف����ري����ق����ي����ا،  ����ض���م���ال  يف  فرز” 
رق��اب��ة الأمم امل��ت��ح��دة، م��ن اأج���ل منع 
يف  مبا�ضرة  القت�ضادين  املهاجرين 
الأوروبي،  الحت��اد  اإىل  العبور  بلدان 
م��ث��ل ل��ي��ب��ي��ا؛ اإن�������ض���اء م��ك��ت��ب اأوروب�����ي 
واإدارة  امل��م��ار���ض��ات  لتن�ضيق  ل��ل��ج��وء 
احل����دود  ع��ل��ى  ال���ل���ج���وء  “اإجراءات 

اخلارجية«.
   يف هذا الأ�ضبوع امل��وؤمل، ومن خالل 
املتطرفون  ف���از  ال�����ض��غ��ط،  ت��ك��ت��ي��ك��ات 

بجولة.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

م���ن ولي�����ة ف���ل���وري���دا. ول���ك���ن الأم����ر 
حالت  يعالج  ل  اجل��دي��د  التنفيذي 
اإىل  ت��رام��ب  �ضيا�ضة  اأدت  التي  الأ���ض��ر 

ف�ضل اأفرادها بالفعل.

�سي�سنز والنازيني
 والكتاب املقد�س

ودي��ة على قناة فوك�س     يف مناق�ضة 
املوالية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال��ق��ن��اة  ن���ي���وز، 
للجمهورين، عر�ضت ال�ضحفية على 
جيف �ضي�ضنز، وزير العدل المريكي: 
الدمياغوجية  الطريقة  ه��ي  “هذه 
جرنال  خ�ضومكم،  بها  يتحدث  التي 
الأطفال  مو�ضوع”  ح���ول  �ضي�ضنز، 
اجلرنال  التالية:  اللقطة  املعتقلن. 
ال�ضابق  ال��رئ��ي�����س  ه����اي����دن،  م��اي��ك��ل 
ل��وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة، يقارن 
باأملانيا  ترامب  دونالد  هجرة  �ضيا�ضة 
�ضورة  ت�ضندها  ت��غ��ري��دة  يف  ال��ن��ازي��ة 

مع�ضكر اعتقال اأملاين.
   وردا على �ضوؤال حول امل�ضالة، حت�ّضر 
هايدن قائاًل: “م�ضيت على طول تلك 
العائالت،  ف�ضل  يتم  حيث  الطريق 
ا����ض���ت���خ���دم���ت تلك  ال�������ض���ب���ب  ول����ه����ذا 
املتحدة  الوليات  اأن  اأع��رف  ال�ضورة. 
ل��ي�����ض��ت اأمل��ان��ي��ا ال��ن��ازي��ة ول��ك��ن هناك 
�ضبكة  ع��ل��ى  ودائ���م���ا  ت�ضابه”.  اأوج����ه 
فوك�س نيوز، تعمدت ديان فين�ضتاين، 

��ل رئ��ي�����س ال������وزراء  ال��ع��م��وم��ي��ة، ف�����ضّ
“ا�ضتبدال  ام����ام  ن��ح��ن  م���وؤام���رات���ه: 
املالية  النخب  م��ن  بتنظيم  ال�ضكان، 
“يك�ضب  ان  من اجل  والقت�ضادية”، 
�ضورو�س  ج������ورج  م���ث���ل  امل�������ض���ارب���ون 
اجتياح  خ��الل  م��ن  جيد  ب�ضكل  امل���ال 

القارة«.
ميكن     ولتفادي هذا “ال�ضتبدال”، 
املنظمات  ت�ضعر  اأن  ال��ي��وم  للمحاكم 
ممنوعة  ب���ان���ه���ا  احل���ك���وم���ي���ة  غ�����ر 
ثمانية  م�����ن  اق������ل  الق�����������رتاب  م�����ن 
م��ن احل����دود اخلارجية  ك��ي��ل��وم��رتات 
تتوىل  ال����ت����ي  احل���������دود  ل�������ض���ي���ن���غ���ن، 
الدول  نيابة عن  هنغاريا م�ضوؤوليتها 
الأع�����ض��اء يف الحت���اد الأوروب�����ي. كما 
ين�س الت�ضريع على عقوبة ت�ضل اإىل 
اأي �ضخ�س  ال�ضجن عاما واحدا بحق 
ي�ضاعد �ضخ�ضا اآخر دخل املجر ب�ضكل 
لي�س  بلد  م��ن  ان��ط��الق��ا  �ضرعي  غ��ر 
جزء من ف�ضاء �ضنغن، وذلك اإذا كانت 
معر�ضة  غر  املذكور  ال�ضخ�س  حياة 

خلطر فوري.
   ويرى املعنيون من الن نتائج هذا 
ال��ق��ان��ون: م��ارت��ا ب���اردايف م��ن املنظمة 
هذا  هل�ضنكي:  جلنة  احلكومية  غر 
اللجوء  �ضيمنعنا من م�ضاعدة طالب 
يف اعداد ملفه، ويجعل من امل�ضتحيل 
ل�ضمان  احل����دود  ع��ل��ى  م��ه��ام��ن��ا  اأداء 

امل���ق���د����س لدعم  ب��ال��ك��ت��اب  ا���ض��ت��ن��ج��د 
مواقفه من ف�ضل العائالت املهاجرة 
غر ال�ضرعية “ميكن اأن احيلك اإىل 
احلكيمة  ومقولته  بول�س  القدي�س 
والوا�ضحة... يجب اأن نطيع قوانن 
ل�ضمان  �ضّنها  قد  اهلل  لأن  احلكومة، 
ل��ل��ولي��ات املتحدة  ال��دخ��ول  ال��ن��ظ��ام، 
وان  ج���رمي���ة...  ق��ان��وين  غ��ر  ب�ضكل 
ي���ك���ون ل����ك اأط����ف����ال ل ي��ح��م��ي��ك “. 

فليكن.

�سالفيني من اجل
 روما بدون روما

ف�ضل  “تطهر”  وق���ت  ل��ق��د ح���ان     
الداخلية  ل���وزي���ر  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ال��رب��ي��ع 
ا�ضتلم  ان  ف��م��ا  اجل���دي���د.  الإي���ط���ايل 
ال�ضلطة، ها هو يريد اإطالق “اإح�ضاء 
ال�ضرعين  الروما لطرد غر  الغجر 
منهم”. هل هي م�ضكلة وثائق؟ “من 
هم اإيطاليون، لالأ�ضف، �ضيكون علينا 
الأ�ضيلن،  مبعنى  بهم”،  الحتفاظ 
اأن يعرف كل  اذن. ان �ضيلفيني يريد 
�ضيء عن الروما، يريد اأن “يرى من، 

ولية  ع��ن  الدميقراطية  ال�ضناتورة 
كاليفورنيا، تعمدت زلة ل�ضان: “اإنها 
الأمريكية  الملان�...  املتحدة  الوليات 
هناك  النازية،  اأملانيا  لي�ضت  انها   ...
ف��رق.. هنا ل نختطف الأط��ف��ال من 

ا�ضرهم حتى الآن«.
متهد  ال�����ض����ت����دي����و:  اىل  ال�����ع�����ودة     
ما،  ح���د  اإىل  ب�����ض��خ��ري��ة  ال�����ض��ح��ف��ي��ة، 
�ضي�ضنز:  جيف  فعل  رد  اىل  الطريق 
الذي يحدث؟«،  �ضي�ضنز، ما  “جرنال 
ا�ضمعي،  “اجلرنال”:  ت����ام،  ب����ربود 
النازية  اأملانيا  مبالغات،  ه��ذه  حقيقة 
البالد”..  م��غ��ادرة  من  اليهود  منعت 

نرتك حرية اخليال للم�ضاهد.
اأك���ر جدّية:  ك��ان��ت     بقية اجل����واب 
اأن  علينا  خ��ط��رة  م�ضكلة  “ولكنها 
نفكر بعقالنية نريد اأن مننح اللجوء 
اإىل الذين ي�ضتوفون املعاير املطلوبة 
لأ�ضباب  ي���ه���اج���رون  ال����ذي����ن  ول���ك���ن 
ال�ضخ�ضية،  ومل�ضلحتهم  اقت�ضادية، 
وما يعتقدون اأنه يف م�ضلحة اأ�ضرهم، 

لي�س لهم اأ�ض�س لطلب اللجوء ».
15 يونيو، جيف �ضي�ضنز     اجلمعة، 

م�ضتقبال  لها  ُي�ضمح  ل��ن  متنه،  على 
دخول املوانئ اليطالية.

اأوربان: اإغالق احلدود
    وع��د احل��ر دي���ن.. يف خ�ضم حملة 
ل��ّوح فيكتور  اأبريل،  انتخابه يف  اإع��ادة 
اأورب�������ان ب��ال�����ض��ب��ح ال����ذي ي��خ��ّي��م على 
ملكافحة  ج����دي����د  ق����ان����ون  اأوروب������������ا: 
باملنظمات  يتعلق  امل��رة،  الهجرة. هذه 
اأ�ضبحت  ال����ت����ي  احل���ك���وم���ي���ة،  غ����ر 
عر�ضة للمالحقة اجلنائية اإذا قامت 
 20 اخلمي�س  املهاجرين.  مب�ضاعدة 
“ -اوقفوا  ق��ان��ون  ت��ب��ن��ي  ي��ون��ي��و، مت 
 160 ال��ربمل��ان  ق��ب��ل  م��ن  �ضورو�س” 

�ضوتا مقابل 18 �ضوتا.
ملوؤامرة  ا���ض��م  �ضورو�س”؟  »اأوق���ف���وا    
مربكة، حتمل ا�ضم ملياردير اأمريكي 
�ضورو�س،  اأ���ض��ل جم���ري، ج���ورج  م��ن 
يتهمه اأوربان نف�ضه بتنظيم “الهجرة 
اجلماعية” من خالل املنظمات غر 
بعيد(  )م��ن  يقودها  التي  احلكومية 

المر الذي ينفيه �ضورو�س.
    يف ح������واره الأ����ض���ب���وع���ي ل���الإذاع���ة 

وكيف، وكم هم«.
الف�ضول، وجذهت  ه��ذا  ولإر���ض��اء     
له دعوته من الغجر: “اإذا كان يريد 
بلياقة  به  ف�ضرنحب  هنا،  اإىل  املجيء 
ل���رى ك��ي��ف نعي�س”.  ���ض��ع��ادة،  وب��ك��ل 
خميم  م��ن  حمميدي  حبيبي  اق���رتح 
مقابلة  يف  روم�����ا،  يف  ف��ي��ل��ي��دج  ري���ف���ر 
“بع�ضنا  ب��ر���س:  ف��ران�����س  م��ع وك��ال��ة 
الغلبية  لكن  �ضيئة،  اأ���ض��ي��اء  يرتكب 
اأي  اأب���داً  يرتكبوا  ومل  اإيطاليون  هنا 

جرمية ».
ي�ضتجب  مل  ال����راه����ن،  ال���وق���ت  يف     
���ض��ال��ف��ي��ن��ي ل��ل��دع��وة ب���ل ي��ت��ح��دث عن 
يف  ف��ي��دي��و  يف  ال�ضامل”  “التطهر 
���ض��ارع، حي  “�ضارع   :2017 ف��رباي��ر 
عنيفة  بطريقة  ���ض��اح��ة،  �ضاحة  ح��ي، 
ال�������ض���رورة، لأن  اق��ت�����ض��ت  اإذا  وق��وي��ة 
هناك مناطق كاملة من املدن، واجزاء 

كاملة من اإيطاليا، خارج ال�ضيطرة«.
   وقبل اأيام، كان نف�س ماتيو �ضالفيني 
قد و�ضع �ضركاءه الأوروبين يف ورطة 
مثل  املهاجرين،  ق���وارب  اأن  باإعالنه 
“الكواريو�س”، و630 �ضخ�ضا كانوا 

اوربان يزرع الرعب يف املنظمات غر احلكومية املجر جترمي م�ضاعدة املهاجرين

موجة تنديد واحتجاج يف الوليات املتحدة والعامل

وزير الداخلية الملاين يلوح بغلق احلدود�ضالفيني حملة التطهر ال�ضاملوزير العدل المريكي ي�ضتنجد بالجنيل

دع�ة اإىل »التطهري ال�سامل« الغجر ل�سالفيني، واأطفال يف اأقفا�ش لرتامب

وزير العدل الأمريكي ي�ستنجد بالكتاب املقد�س لدعم مواقفه من ف�سل العائالت املهاجرة 
يريد �سالفيني 
كل  ــة  ــرف ــع م
�ــــســــيء عــن 
ــــر، ــــج ــــغ ال

وكيف،  مــن،   
ـــم« ــــــم ه وك

ــرة  ــج ــه قــــانــــون ال
اإىل  املــجــر  يــعــيــد 
الــرعــب الذي  زمــن 
منذ  ــده  ــه ــس ــ� ت مل 
ال�سيوعية �سقوط 

يـــدفـــع  اأن  ـــــــدل  ب
ــن  ــري ــاج ــه تـــدفـــق امل
�سيا�سي  ـــاد  احت اىل 
اأوروبي، اأثار الأنانية 
ـــــدروع وا�ـــســـتـــعـــاد ال

ــ�ع، ــب ــس اأ� يف 
ــالل   ومـــن خ
ــات  ــك ــي ــت ــك ت
فاز  ال�سغط، 
ــ�ن  ــرف ــط ــت امل
بـــــجـــــ�لـــــة

من ترامب اإىل �سالفيني:

اأ�سب�ع �سق�ط اأقنعة املتطرفني يف ال�سلطة...! 
•• الفجر – خرية ال�شيباين

اخلم�سة”،  “القبيحون  ارلربو�س  وولف  رواية  يف     
ا�ست�سلموا  و�سبع  وخّفا�س  وعنكبوت،  و�سفدع،  فاأر، 
لقبحهم، الذي تذروه املو�سيقى املبهجة التي يلعبونها 

ُتعزف اليوم على نطاق عاملي، على �سفتي الأطل�سي.
)الغجر(  الــرومــا  �سامل”  “تنظيف  اإىل  ــوة  دع    
ل�سالفيني، والأطفال املعزولني عن ا�سرهم وُيحتفظ 
باإغالق  والتهديد  لرتامب،  بالن�سبة  اأقفا�س  يف  بهم 
هور�ست  الأملــاين  الداخلية  وزير  طرف  من  احلــدود 

الب�سر..  من  مرعبني  خم�سة  لدينا  الواقع،  يف  معا. 
�سي�سنز،  ترامب،  ُي�سّمون  �سباعا،  ول  فئرانا  لي�سوا 
بني  مو�سيقاهم  تف�سل  وزيهوفر،  اوربــان،  �سالفيني، 
بني  وتخلط  ـــاء،  والآب والأطــفــال  والبي�س  ال�سود 
املنظمات غري احلكومية واملجرمني.. نوتة مو�سيقية 

التعاون  يواجه  �سنوات،  ثــالث  منذ      ... زيهوفر 
املهاجرين  تدفق  نتيجة  �سعبا  اختبارا  الأوروبـــي 
الذي، بدل ان يوقظ الرغبة يف احتاد �سيا�سي، اثار 
الذين  امل�سوؤولني،  ووّتــر  الــدروع،  وا�ستعاد  الأنانية 

اأظهروا يف الأيام الأخرية وجههم احلقيقي.
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املال والأعمال

فايربا�س  هائلة.  للندن  بالن�ضبة  الرهانات  املتحدة«.  اململكة  يف  ايربا�س 
تنتج  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  م��وق��ع��ا   25 يف  �ضخ�س  ال���ف   15 ت��وظ��ف 
الجنحة لطائرات املدنية والع�ضكرية. وهي ت�ضغل ب�ضكل غر مبا�ضر اكر 
من مئة الف �ضخ�س عرب �ضبكة تتاألف من اأربعة اآلف مزود وت�ضاهم ب7،8 

مليارات جنيه ا�ضرتليني يف الن�ضاط القت�ضادي الربيطاين.
ويف ويلز حيث توؤمن “ايربا�س” حواىل 11 الفا و500 وظيفة مبا�ضرة 
“مقلق  بانه  ال��ق��رار  العمالية  املحلية  احلكومة  و�ضفت  مبا�ضرة،  غر  او 
للمناورة،  بهام�ضها  الح��ت��ف��اظ  على  احلري�ضة  م��اي  وت��رف�����س  ل��ل��غ��اي��ة«. 
ا�ضتبعاد امكانية عدم التو�ضل اىل اتفاق وان كانت توؤكد با�ضتمرار انه لي�س 

اخليار الذي تف�ضله.
وردت متحدثة با�ضمها اجلمعة “حققنا تقدما كبرا من اجل ابرام �ضراكة 
التجارية  امل��ب��ادلت  ان  م��ن  للتاأكد  الوروب����ي  الحت���اد  م��ع  وخا�ضة  وثيقة 

•• لندن-اأ ف ب:

تهدد جمموعة ال�ضناعات اجلوية الوروبية “ايربا�س” مبغادرة بريطانيا 
يف حال خروجها من الحتاد الأوروبي بدون اتفاق، يف �ضربة قا�ضية موجهة 
اىل رئي�ضة احلكومة املحافظة تريزا ماي التي تواجه مفاو�ضاتها �ضعوبات 

قبل ت�ضعة اأ�ضهر من دخول بريك�ضت حيز التنفيذ.
على  الربيطانيون  فيه  �ضوت  ال��ذي  لال�ضتفتاء  الثانية  ال��ذك��رى  وع�ضية 
ج��ر���س الن����ذار ببيان  “ايربا�س”  اخل���روج م��ن الحت���اد الوروب�����ي، دق��ت 
حذرت فيه من انها �ضتعيد النظر يف ا�ضتثماراتها يف اململكة املتحدة اذا مت 

النف�ضال بال اتفاق.
ت��وم وليامز  امل��دين يف املجموعة  ال��ط��ران  ف��رع  وق��ال مدير ال�ضتثمار يف 
“جمرد احلديث عنه، يهدد �ضيناريو بال اتفاق ب�ضكل مبا�ضر م�ضتقبل  ان 

ايربا�ش تهدد مبغادرة بريطانيا ب�سبب بريك�ست 
�ضتبقى حرة و�ضل�ضة قدر الإمكان، عرب ادراج قطاع ال�ضناعات 

اجلوية«.
يف  ت�ضجيله  نوا�ضل  ال��ذي  اجليد  للتقدم  “نظرا  وا���ض��اف��ت 

املفاو�ضات ل نتوقع ان يتحقق �ضيناريو عدم وجود اتفاق«.
القلق  يتزايد  بروك�ضل،  اوروب��ي��ة يف  قمة  اي��ام من  قبل  لكن 
املفاو�ضات وامكانية تو�ضلها اىل نتيجة بحلول  ب�ضاأن تقدم 
نهاية اك��ت��وب��ر كما ك��ان م��ق��ررا، ل��ي��رتك ل��ل��ربمل��ان الأوروب����ي 
وخمتلف الربملانات الوطنية الوقت الالزم للنظر يف التفاق 

قبل موعد بريك�ضت املقرر يف 29 مار�س 2019.
تاأ�ضف لأن احلكومة الربيطانية مل  التي  “ايربا�س  وتقول 
ت�ضغ اليها، انها اجرت تقييما للمخاطر ك�ضف ان غياب اتفاق 

�ضيوؤدي اىل “خلل خطر” يف النتاج يف اململكة املتحدة.

اأب� غزالة وكلية احلق�ق يف جامعة القاهرة تنظمان ندوة ح�ل حماية حق�ق امللكية الفكرية 

اأوبك مت�سي باجتاه زيادة الإنتاج 
الذي تواجه فيها عقوبات من الوليات املتحدة.

وقال وزير النفط الإيراين بيجن زنغنه يف ت�ضريحات 
ال�ضعودي  الطاقة  وزي��ر  م��ع  اجتماع  بعد  لل�ضحفين 

خالد الفالح قبيل مباحثات اأوبك “نحن ُنعد �ضيئا«.
وحتى الآن ما زال��ت اإي��ران، ثالث اأك��رب منتج يف اأوبك، 
حيث  اتفاق  اإىل  التو�ضل  طريق  يف  الأ�ضا�ضية  العقبة 
ال��ت��ي ميار�ضها  ال�����ض��غ��وط  رف�����س  اإىل  امل��ن��ظ��م��ة  دع���ت 
امل��زي��د من  ل�ضخ  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
ت��رام��ب عقوبات ج��دي��دة على طهران  اخل���ام. وف��ر���س 
اإنتاج  انخفا�س  ال�ضوق  مراقبو  ويتوقع  اأي���ار  مايو  يف 
اأن  ه��ذا  ويعني   .2018 بنهاية  الثلث  مب��ق��دار  اإي���ران 
اأن حتققها  اإيران القليل من املكا�ضب التي ميكن  اأمام 
من اتفاق يرفع اإنتاج اأوبك، على عك�س ال�ضعودية التي 

تت�ضدر قائمة م�ضدري اخلام يف العامل.
الإنتاج  بزيادة  اأو�ضوا  املنتجن  اأغلبية  اإن  الفالح  وقال 
وعلى  ت��دري��ج��ي  ب�ضكل  يوميا  برميل  مليون  مب��ق��دار 

اأ�ضا�س تنا�ضبي وفقا للح�ض�س املقررة.

•• فيينا-رويرتز:

اق��رتب��ت منظمة ال��ب��ل��دان امل�����ض��درة ل��ل��ب��رتول )اأوب���ك( 
اأك����ر م���ن ت��ع��زي��ز اإن��ت��اج��ه��ا م���ن ال��ن��ف��ط ح��ي��ث ب���دا اأن 
مناف�ضتها  اأقنعت  املنظمة،  يف  منتج  اأك��رب  ال�ضعودية، 
اإيران بالتعاون، وذلك بعد اأن حذر م�ضتهلكون كبار من 

نق�س يف املعرو�س.
وقالت ال�ضعودية ورو�ضيا غر الع�ضو يف اأوبك اإن زيادة 
يف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، اأو ما يعادل نحو 
اأ�ضبحت مقرتحا  العاملية،  الإم��دادات  باملئة من  واحد 

�ضبه متوافق عليه للمنظمة وحلفائها.
الوليات  من  دع��وات  و�ضط  فيينا  يف  املنظمة  وجتتمع 
املتحدة وال�ضن والهند لتهدئة اأ�ضعار اخلام واحليلولة 

دون حدوث نق�س ي�ضر بالقت�ضاد العاملي.
الأع�ضاء من  اإىل موافقة جميع  اأوب��ك نظريا  وحتتاج 
اتفاقات دون  اأق��رت  املا�ضي  اتفاق. لكنها يف  اإب��رام  اأجل 
الوقت  الإم���دادات يف  زي��ادة  انتقدت فكرة  التي  اإي���ران، 

التقنية،  ون���ق���ل  وال���رتخ���ي�������س، 
وغرها. 

واملعار�ضة؛  الإل���غ���اء  واإج�������راءات 
الوثائق  وت��رج��م��ة  وال���ض��ت��ئ��ن��اف؛ 

املتعلقة بامللكية الفكرية؛ وتقدمي 
ال�ضت�ضارات حول ق�ضايا التنازل، 

••  القاهرة – الفجر:

للملكية  غزالة  اأب��و  �ضركة  نظمت 
ن����دوة علمية  ال��ف��ك��ري��ة يف م�����ض��ر 
امللكية  ح����ق����وق  ح���م���اي���ة  ح������ول 
كلية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ف���ك���ري���ة 

احلقوق يف جامعة القاهرة. 
الأ�ضتاذ  بح�ضور  الندوة  وعقدت 
ال�ضنو�ضي عميد  الدكتور �ضربي 
كلية احلقوق يف جامعة القاهرة، 
– م�ضت�ضار  دنيا  اأحمد  والدكتور 
اأبو غزالة للملكية الفكرية، حيث 
اأهمية  ال��دك��ت��ور دن��ي��ا ع��ل��ى  اأك����د 
حقوق  حل��م��اي��ة  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
املخرتعن، ويف ذات الوقت اإتاحة 
لال�ضتفادة  للجميع  امل��ع��ل��وم��ات 

على  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  يف  منها 
امل�ضتوى العلمي. 

دور  اإىل  دن���ي���ا  ال���دك���ت���ور  واأ�����ض����ار 
بالبحث  ال���ن���ه���و����س  يف  ال����دول����ة 
ا�ضت�ضدار  خ����الل  م���ن  ال��ع��ل��م��ي 
جمهورية  يف  وال��ل��وائ��ح  القوانن 
القانون  خ��ا���ض��ة  ال��ع��رب��ي��ة  م�ضر 
واخلا�س   2018 لعام   23 رق��م 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ب��ح��واف��ز 
والب���ت���ك���ار وال������ذي ي�����ض��ج��ع على 
ال��ت��ع��ل��ي��م العايل  ت��ط��وي��ر ه��ي��ئ��ات 
جميع  وتذليل  العلمي  والبحث 
الذي  ال��ه��دف  لتحقيق  العقبات 
اأن�����ض��ئ��ت ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ات م��ن اأجله 
اجلهات  التعاون مع  ذل��ك  مبا يف 

اخلا�ضة وال�ضركات املختلفة.

ري���ادي يف ه��ذا ال�����ض��اأن يف العديد 
من الدول العربية.

وق�������د اأع����������رب امل���������ض����ارك����ون عن 
ج�������اء  مب��������������������ا  اه��ت��م��ام��ه��������������������م 
ه����ذه  م����ث����ل  ودور  ال�������ن�������دوة،  يف 
الوع��������ي  زي����������ادة  يف  اللق��اءات 
عالق��������ة  ل��������ه  ما  بكل  واملعرف��������ة 
الفكري����������ة،  امللكي��������ة  بحماي������ة 

وم�ضتجداتها.
يف  احل���ق���وق  ك��ل��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
كلية  اأول  ه���ي  ال��ق��اه��رة  ج��ام��ع��ة 
عام  م�������ض���ر  اأن�������ض���ئ���ت يف  ح����ق����وق 
اخل�����دي�����وي  ع����ه����د  يف   1868
“ مدر�ضة  اإ�ضماعيل حتت م�ضمى 

الإدارة والأل�ضن«. 
تزال-  – ما  كانت  اإن�ضائها  ومنذ 

العاملية  املنظمة  دور  اإىل  وتطرق 
يف   WIPO الفكرية  للملكية 
واملخرتعن  الباحثن  م�ضاعدة 
م��ن اخلدمات  ال��ع��دي��د  ب��اإ���ض��اف��ة 
يف  البحث  مثل  م��وؤخ��را  املجانية 
املن�ضورة  ال��رباءات  بيانات  قواعد 
لغات  ت�������ض���ع  اإىل  وت���رج���م���ت���ه���ا 

خمتلفة. 
ا�ضتعداد  اإىل  ك����ذل����ك  واأ�������ض������ار 
جم���م���وع���ة ط������الل اأب��������و غ���زال���ة 
الهيئات  ج���م���ي���ع  م����ع  ل���ل���ت���ع���اون 
للنهو�س  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
جمهورية  يف  ال��ع��ل��م��ي  ب��ال��ب��ح��ث 
م�ضر العربية وت�ضخرها جلميع 
الالزمة  والإم��ك��ان��ي��ات  ال��ك��ف��اءات 
ودور  �ضابقة  خ���ربات  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا 

الكلية الأم جلميع كليات احلقوق 
يف م�ضر.

للملكية  غ��زال��ة  اأب���و  �ضركة  ت��ق��دم 
ال���ع���دي���د   AGIP ال����ف����ك����ري����ة 
ت�ضمل  ال�����ت�����ي  اخل������دم������ات  م�����ن 
التجارية،  ال���ع���الم���ات  ت�����ض��ج��ي��ل 
وت�ضجيل  الخ��������رتاع،  وب��������راءات 
ت�ضجيل  وعمليات  الت�ضميمات، 
واملحافظة  املجال،  ا�ضم  وجتديد 
خالل  م��ن  الفكرية  امللكية  على 
ال�ضنوية،  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ج��دي��دات 
التحذيرية  الإع����الن����ات  ون�����ض��ر 
وبراءات  التجارية  العالمات  عن 
مراقبة  وخ����دم����ات  الخ���������رتاع؛ 
والإجراءات  التجارية،  العالمات 
والتزوير؛  ل��ل��ت��ع��دي��ات  امل�������ض���ادة 

وا�سنطن تخ��ش حروبا جتارية على عدة جبهات •• وا�شنطن-اأ ف ب:

الأوروب����ي  ال�ضن اىل الحت���اد  م��ن 
يلي  م����ا  يف  وك������ن������دا..  وامل���ك�������ض���ي���ك 
يف  وا�ضنطن  فتحتها  التي  اجلبهات 
اعلنتها على  التي  التجارية  احلرب 

ال�ضركاء الكبار للوليات املتحدة.
دونالد  الم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  ه����دد 
ت����رام����ب ب����زي����ادة ق��ي��م��ة ال��������واردات 
ال�ضينية التي �ضيفر�س ر�ضوما على 
دخول الوليات املتحدة لتبلغ 450 
اجلزء  -اي  املجموع  يف  دولر  مليار 
الك���رب م��ن ال�����واردات ال��ق��ادم��ة من 
رده��ا على  اذا و�ضعت بكن  ال�ضن- 

القرارات المركية.
وت�����ض��م��ل ال��ر���ض��وم اجل��م��رك��ي��ة التي 
الآن  ح���ت���ى  وا����ض���ن���ط���ن  ف���ر����ض���ت���ه���ا 
�ضلعا  باملئة،   25 ن�ضبتها  والبالغة 
مليار   50 بقيمة  م�ضتوردة  �ضينية 
الرئي�س  ل��وع��د  تنفيذ  ه��ي  دولر، 
املفرت�ضة  ال�ضرقة  معاقبة  ترامب 

للملكية الفكرية المركية.
ردت ال�ضن بفر�س ر�ضوم جمركية 
وا�ضنطن  تتهم  وب��ات��ت  “مطابقة” 
“بالبتزاز«. وكانت الوليات املتحدة 
ن�ضبتها  ج��م��رك��ي��ة  ر���ض��وم��ا  ف��ر���ض��ت 
الفولذ  واردات  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   25
و10 ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى المل��ن��ي��وم، مب��ا يف 
ذلك تلك الآتية من ال�ضن. وتريد 
دونالد  الم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  ادارة 
مع  التجاري  العجز  خف�س  ترامب 
دولر  م��ل��ي��ار   375 وال��ب��ال��غ  ب��ك��ن 
تطبق  دولر.  مليار   200 مب��ق��دار 
اعتبارا من  الوروب���ي  الحت���اد  دول 
ر�ضوم  فر�س  قرارها  اجلمعة  اليوم 
جمركية على �ضل�ضلة من الجراءات 
اجلمركية م�ضتهدفة ع�ضرات ال�ضلع 
ووي�ضكي  اجل��ي��ن��ز  م��ث��ل  الم��رك��ي��ة 
ب��ورب��ون ودراج���ات ن��اري��ة، يف اعقاب 
وت�ضتهدف  ال�ضلب.  على  ال��ر���ض��وم 
 2،8 قيمته  م��ا  امل�����ض��ادة  ال��ت��داب��ر 
المركية.  ال�ضلع  من  ي��ورو  مليار 

» دي�ا « تبحث تعزيز 
التعاون مع » مايكرو�س�فت «

•• ريدموند-وام:

الطاير  �ضعيد حممد  �ضعادة  بحث 
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي مع �ضاتيا 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  ناديال 
مايكرو�ضوفت �ضبل تعزيز التعاون 

بن اجلانبن.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ال���ل���ق���اء ال����ذي 
ل�ضركة  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل��ق��ر  يف  ع��ق��د 
ريدموند  مبدينة  مايكرو�ضوفت 
اإط����ار زيارة  الأم��ري��ك��ي��ة وذل���ك يف 
وف����د ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دبي 

للوليات املتحدة.
حممد  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  وا�ضتعر�س 
التعاون  ت���ع���زي���ز  ���ض��ب��ل  ال���ط���اي���ر 
الهيئة  ���ض��ت��ق��وم  ح��ي��ث  امل�������ض���رتك 
وم������اي������ك������رو�������ض������وف������ت ب���ت���ط���وي���ر 
يف  الكمية  احلو�ضبة  ا�ضتخدامات 
الطاقة  ك���ف���اءة  جم����الت حت�����ض��ن 
التحتية  والبنية  امل��ي��اه  وام����دادات 
 X 10 يف دب��ي مب��ا يدعم م��ب��ادرة
حلكومة  عمل  منهج  ت�ضكل  ال��ت��ي 
ريادة  بالإمارة نحو  دبي لالنتقال 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل وج��ع��ل��ه��ا ت�����ض��ب��ق مدن 

العامل بع�ضر �ضنوات. 
اأن  ن��ادي��ال  اأك���د �ضاتيا  م��ن ج��ان��ب��ه 
�ضريك  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
ا�ضرتاتيجي ملايكرو�ضوفت .. لفتا 
ال���ت���ع���اون يف  ت��ع��زي��ز  اإىل ����ض���رورة 
كفاءة  البيانات  م��راك��ز  اأك��ر  بناء 

با�ضتخدام الطاقة النظيفة.

ان�ضحاب  م���اي���و  يف  ت���رام���ب  اأع���ل���ن 
ال��ن��ووي مع  الت��ف��اق  م��ن  وا�ضنطن 
اي�����ران ال����ذي مت ال��ت��و���ض��ل ال��ي��ه يف 
 -- �ضائكة  حم��ادث��ات  ب��ع��د   2015
وتدابر  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  يعني  م��ا 
التي  اجل��ه��ات  على  ج��دي��دة  عقابية 

تقوم مببادلت جتارية معها.
ال�ضركات  ه���ذه  الم��رك��ي��ون  ام��ه��ل 
بن ت�ضعن و180 يوما لالن�ضحاب 
من ايران. و�ضيتطبق اوىل العقوبات 
من  ال�ضاد�س  يف  فر�ضها  اعيد  التي 
اغ�����ض��ط�����س، ت��ل��ي��ه��ا دف���ع���ة ث��ان��ي��ة يف 

الرابع من نوفمرب.
توتال  الفرن�ضية  املجموعة  واأعلنت 
انها تنوي التخلي عن م�ضروع للغاز 
ايران،  يف   2017 يوليو  يف  ب��داأت��ه 
م���ا مل حت�����ض��ل ع��ل��ى ا���ض��ت��ث��ن��اء من 

الوليات املتحدة.
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  ال���ي���اب���ان  اب��ل��غ��ت 
ال��ع��امل��ي��ة ان��ه��ا ت��ع��ت��زم ال����رد بتدابر 
بقيمة  ام��رك��ي��ة  �ضلع  على  مماثلة 
50 مليار ين )385 مليون يورو، 
اعقاب  يف  دولر(  م���ل���ي���ون   446
بداأت  وال��ت��ي  ال�ضلب  على  ال��ر���ض��وم 

تطبق عليها منذ مار�س.
لليابان  الرئي�ضية  املخاوف  وتتعلق 
بالتهديد بفر�س ر�ضوم على واردات 
ال�ضيارات.  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ب��ي��ان م�ضرتك  وح����ذرت ط��وك��ي��و يف 
مع املفو�ضية الوروبية ان مثل هذه 
الجراءات “�ضتوؤدي اىل ا�ضطرابات 

خطرة يف ال�ضواق الدولية«.
من  الأول  يف  البي�س  البيت  اأع��ل��ن 
مايو انه اجنز اتفاقا للتجارة احلرة 
ن��زاع��ا جت��اري��ا مع  ينهي  �ضيول  م��ع 

كوريا اجلنوبية.
�ضيول  ت���واف���ق  الت����ف����اق  ومب���وج���ب 
على فتح قطاع ال�ضيارات اأكر امام 
و  الم��رك��ي��ة.  ال�����ض��ي��ارات  م�ضنعي 
اي�ضا على خف�س �ضادراتها  وافقت 
املتحدة  ال��ولي��ات  اىل  ال�ضلب  م��ن 

بن�ضبة 30 باملئة.
 

ال�ضلب  ع����ل����ى  ال�����ر������ض�����وم  ف����ر�����س 
بدورها  املك�ضيك  ق��ررت  والمل��ن��ي��وم، 
فر�س ر�ضوم جمركية م�ضاوية على 
�ضلع امركية، منها بع�س منتجات 

ال�ضلب والجبان والفاكهة.
الر�ضوم  طالتها  التي  رو�ضيا  البغت 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  ال�������ض���ل���ب،  ع���ل���ى 
لتخاذ  م�����ض��ت��ع��دة  ب���ان���ه���ا  ال���ع���امل���ي���ة 
الوليات  ���ض��د  انتقامية  اج�����راءات 
قيمة  م��و���ض��ك��و  وت����ق����در  امل����ت����ح����دة. 

ال�ضرار ب538 مليون دولر.
البلدين  ب��ن  التجارية  وال��ع��الق��ات 
التي  ب��ال��ع��ق��وب��ات  خ�ضو�ضا  ت��اأث��رت 
ف��ر���ض��ت��ه��ا وا���ض��ن��ط��ن ع��ل��ى ع���دد من 
الرو�ضية  وال��ك��ي��ان��ات  ال�ضخ�ضيات 
املنهكة بامل�ضاركة يف هجمات ملو�ضكو 

�ضد الدميوقراطيات الغربية.

ورئي�س  ترامب  وت��ب��ادل  الم��رك��ي. 
ال�������وزراء ال���ك���ن���دي ج��ا���ض��ن ت����رودو 
الت���ه���ام���ات ب�����ض��ب��ب ال���ر����ض���وم على 
ملجموعة  م��ت��وت��رة  ق��م��ة  يف  ال�ضلب 
ال�����ض��ب��ع ال��ت��ي ت�����ض��م ال�����دول الكر 

ثراء، يف نهاية ال�ضبوع املا�ضي.
التجاري  العجز  اىل  ترامب  ولفت 
الكبر مع كندا، وهو ما نفته اوتاوا. 
بتدابر مماثلة  الرد  كندا  وتعهدت 

�ضد وا�ضنطن يف متوز/يوليو.
وا�ضنطن  ب�����ن  امل����ف����او�����ض����ات  ام������ا 
واملك�ضيك وكندا لتحديث نافتا، فقد 

�ضهدت �ضعوبات ب�ضبب ال�ضيارات.
اأن يتم ت�ضنيع  ف��اإدارة ترامب تريد 
ال�ضيارات يف كندا او املك�ضيك، ب�ضكل 
رئي�ضي باأجزاء م�ضنعة يف الوليات 
املتحدة. ويف اعقاب اعالن وا�ضنطن 

وميكن ان تفر�س ر�ضوم يف امل�ضتقبل 
 3،6 بقيمة  اخ����رى  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 

مليارات يورو.
ول��دى اوروب���ا الن خم��اوف م��ن ان 
تنفذ وا�ضنطن تهديدا بفر�س ر�ضوم 
ما  م�ضتوردة،  �ضيارات  على  عقابية 
ال�ضيارات  �ضناعة  خ�ضو�ضا  تخ�ضاه 

الملانية.
وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك اع��ل��ن��ت جمموعة 
دامي��ل��ر ال��ت��ي حت��ت��ل امل��رت��ب��ة الوىل 
لل�ضيارات  امل��ن��ت��ج��ة  ال�����ض��رك��ات  ب���ن 
خف�ضت  انها  وال�ضاحنات،  الفاخرة 
م�ضرة  امل��ال��ي��ة،  نتائجها  ت��ق��دي��رات 

اىل التوتر التجاري.
الع�ضوان  واملك�ضيك،  ك��ن��دا  تنج  مل 
لمركا  احل����ر  ال���ت���ب���ادل  ات���ف���اق  يف 
الهجوم  م���ن  )ن���اف���ت���ا(،  ال�����ض��م��ال��ي��ة 

•• اثينا-اأ ف ب:

منطقة  اليه  تو�ضلت  ال��ذي  “التاريخي”  بالتفاق  ام�س  اليونان  رحبت 
انها  موؤكدة  ال��دي��ون،  اأزم��ة  من  �ضنوات  ثماين  انتهاء  فيه  واأعلنت  اليورو 

“تطوي �ضفحة«.
ليل  اثينا  ل��دي��ون  اخ��رة  مل��رة  ال��ذي ي�ضمل تخفيفا كبرا  الت��ف��اق  واأب���رم 
ا�ضتمر  اليورو  مالية منطقة  ل��وزراء  اجتماع �ضعب  اثر  اخلمي�س اجلمعة 

اكر من �ضت �ضاعات يف لوك�ضمبورغ.
وقال رئي�س الوزراء اليوناين الك�ضي�س ت�ضيربا�س “لقد تو�ضلنا اىل اتفاق 
م�ضيفا “تكتب  تاريخي يف جمموعة اليورو بالم�س حول ديون اليونان”، 
�ضفحة جديدة لكن يجب ال نخرج” عن طريق ال�ضالحات واجلهود يف 
املوازنة. وقال الناطق با�ضم احلكومة اليونانية دميرتي�س تزاناكوبولو�س 

من جهته “اليونان تطوي �ضفحة، دينها ا�ضبح الن قابال لل�ضداد«.
واأ�ضاف للتلفزيون الر�ضمي هذا قرار تاريخي، مو�ضحا “اعتقد انه ا�ضبح 

باإمكان ال�ضعب اليوناين ان يبت�ضم وان يتنف�س جمددا«.
و�ضيتيح التفاق لثينا اخلروج من و�ضاية دائنيها يف املوعد املقرر يف 20 
باأن متّول نف�ضها يف الأ�ضواق بعد �ضنوات  اأغ�ضط�س املقبل، كما �ضيتيح لها 

من النكما�س احلاد وثالثة برامج م�ضاعدات.
اإن  قائلن  التفاوؤل  يف  الف���راط  من  ح��ذروا  وحمللن  اع��الم  و�ضائل  لكن 
احرتام التزامات املوازنة الواردة يف التفاق �ضيتطلب تطبيق قواعد �ضارمة 

جدا. كما ان البالد �ضتبقى خا�ضعة ملراقبة م�ضددة من اجلهات الدائنة.
ان  التوهم  رهيبا  خطاأ  “�ضيكون  ان��ه  نيا”  “تا  املعار�ضة  �ضحيفة  وكتبت 
م�ضيفة “ما يلي  نهاية برامج امل�ضاعدة تعني عودة اىل الو�ضع الطبيعي”، 

ذلك مراقبة م�ضددة مل ت�ضهدها اي دولة اخرى” بعد مثل هذه الربامج.
مبكر  وق��ت  يف  لوك�ضمبورغ  يف  اتفقوا  ال��ي��ورو  منطقة  مالية  وزراء  وك��ان 
ت�ضتفيد منها  التي  امل�ضاعدة  برامج  اليونان من  �ضبل خروج  اجلمعة على 

منذ ثماين �ضنوات وكذلك اجراءات تخفيف ديونها.
“اأزمة  اإن  املفو�س الوروبي لل�ضوؤون القت�ضادية بيار مو�ضكوفي�ضي  وقال 
الذي كان  النفق  الليلة. و�ضلنا اخرا اىل نهاية  اليونان تنتهي هنا، هذه 

طويال جدا و�ضعبا. انها حلظة تاريخية«.
“انا  قائال  بالتفاق  ت�ضاكالوتو�س  يوكليد  اليوناين  املالية  وزي��ر  ورح��ب 
م�ضرور”، م�ضيفا “يجب ان نحر�س على ان ي�ضعر ال�ضعب اليوناين بنتائج 

ابدت  املانيا  لن  امل��ح��ادث��ات  متديد  مت  ع��دة،  م�ضادر  وبح�ضب  ملمو�ضة«. 
الذي  اليونان وهو الج��راء  دي��ون  اللحظة الخ��رة لتخفيف  معار�ضة يف 

تعتربه اجلهات الدائنة �ضروريا ل�ضمان م�ضداقيتها يف ال�ضواق املالية.
وقال وزير املالية الفرن�ضي برونو لومر “املفاو�ضات كانت �ضعبة، فلنعرتف 

بذلك، لكنني اعترب ان م�ضكلة الدين اليوناين ا�ضبحت الن خلفنا«.
ا�ضتحقاق ت�ضديد ق�ضم كبر من  وواف��ق الوروب��ي��ون اجلمعة على متديد 
العلى يف الحتاد  يبقى  ان م�ضتواه  �ضنوات، رغم  ملدة ع�ضر  اليونان  ديون 
لليونانين  �ضيتيح  ما  الداخلي(  الناجت  اجمايل  من   180%( الوروب��ي 
من  بدل   2032 من  اعتبارا  �ضوى  الديون  من  ق�ضم  بت�ضديد  يبداأوا  ال 

2022 كما كان قائما حتى الن.
كما اتفق الوزراء على دفع اآخر �ضريحة من امل�ضاعدة وتبلغ 15 مليار يورو 

مقابل 88 من ال�ضالحات التي اجنزتها اليونان يف ال�ضابيع املا�ضية.
مليار  و9،5  الدين  خلدمة  خم�ض�ضة  مليار   5،5 املبلغ،  ه��ذا  اأ�ضل  وم��ن 
التي   22 ال���  ي��ورو لالأ�ضهر  24 مليار  واك��ر من  ام��ان مالية”  “ل�ضبكة 

�ضتلي خروج اليونان من الربنامج.
م�ضروطة  ال��دي��ون  تخفيف  اإج����راءات  بع�س  �ضتبقى  اأمل��ان��ي��ا،  م��ن  وب�ضغط 

مبوا�ضلة اآخر ال�ضالحات وبع�ضها �ضيمتد على اأ�ضهر عدة.
لكن اأثينا �ضتكون اعتبارا من خروجها من برنامج امل�ضاعدات يف اغ�ضط�س 
وحتى العام 2022 حتت مراقبة م�ضددة من جانب الوروبين، و�ضتكون 

املراقبة اأ�ضّد حتى من تلك التي فر�ضت على الربتغال وقرب�س وايرلندا.
و�ضدد مو�ضكوفي�ضي على ان “اطار املراقبة هذا ملا بعد اخلروج من الربنامج 

كان �ضروريا لكن لن يكون هناك يف اي من الحوال اي برنامج مقّنع«.
يف  ال��ي��ون��اين  ال��دي��ن  و�ضع  �ضي�ضتعر�ضون  انهم  اي�ضا  الوروب��ي��ون  واع��ل��ن 

2032 ويتفقوا اذا لزم المر على اإجراءات تخفيف جديدة.
التي  لغ���ارد  كري�ضتن  ال���دويل  النقد  ل�ضندوق  العامة  امل��دي��رة  واأع��ل��ن��ت 
ماليا يف  �ضارك  ال��ذي  ال�ضندوق  ان  لوك�ضمبورغ اجلمعة  كانت حا�ضرة يف 
يف  �ضالعا  �ضيبقى  لكنه  الثالث  يف  ي�ضارك  ل��ن  يونانين،  برناجمن  اأول 
مراقبة ما بعد برنامج اخلروج. وح�ضلت اليونان خالل ثماين �ضنوات على 
م�ضاعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو و�ضندوق 

النقد الدويل، وزعت على ثالثة برامج م�ضاعدات.
يف املقابل، ا�ضطر اليونانيون اإىل تطبيق مئات ال�ضالحات التي غالبا ما 

كانت موؤملة، وكان هدفها ب�ضكل اأ�ضا�ضي ت�ضحيح املالية العامة.

منطقة الي�رو تعلن انتهاء اأزمة دي�ن الي�نان 

نيكي يهبط مع تراجع
 اأ�سهم �سركات ال�سيارات 

•• طوكيو-رويرتز:

تراجع  مع  ام�س  اليابانية  ال�ضركات  لأ�ضهم  القيا�ضي  نيكي  املوؤ�ضر  هبط 
اأن خف�ضت داميلر الأملانية توقعاتها لالأرباح  اأ�ضهم �ضركات ال�ضيارات بعد 

م�ضتندة اإىل املخاوف املتعلقة بالر�ضوم اجلمركية.
ياأتي هذا يف الوقت الذي تراجعت فيه معنويات امل�ضتثمرين ب�ضبب بيانات 
اإىل  باملئة   0.78 نيكي  املتحدة. وانخف�س  الوليات  اقت�ضادية �ضعيفة يف 
22516.83 نقطة. واملوؤ�ضر منخف�س 1.46 باملئة هذا الأ�ضبوع. ونزل 
موؤ�ضر قطاع ال�ضيارات 1.58 باملئة وت�ضدر قائمة القطاعات الأ�ضواأ اأداء. 
2018 بفعل خماوف من فر�س ر�ضوم  وخف�ضت داميلر توقعاتها لأرباح 
املتحدة  الوليات  التي ت�ضدرها من  بنز  �ضيارات مر�ضيد�س  جمركية على 
اإىل ال�ضن. وقالت بي.ام.دبليو اإنها تتفقد “خيارات ا�ضرتاتيجية” يف ظل 

نزاع جتاري بن الوليات املتحدة وال�ضن.
وهبط �ضهم تويوتا 2.66 باملئة و�ضهم هوندا 1.97 باملئة ومازدا 0.73 
باملئة يف بور�ضة طوكيو. وخ�ضر املوؤ�ضر توبك�س الأو�ضع نطاقا 0.33 باملئة 

م�ضجال 1744.83 نقطة.

الي�رو يرتفع يف ظل بيانات 
جيدة عن فرن�سا واأملانيا 

•• لندن-رويرتز: 

ام�س  ب��امل��ئ��ة   0.5 ال����ي����ورو  ارت���ف���ع 
اجلمعة بعد ت�ضجيل اأداء اأف�ضل من 
التوقعات يف ن�ضاط الأعمال بفرن�ضا 
يف ي��ون��ي��و ح���زي���ران ع��ل��ى ن��ح��و عزز 
الآمال يف احتمال اأن تكون املخاوف 
ب�ضاأن تباطوؤ اأكرب يف منطقة اليورو 
يف ال��رب��ع ال��ث��اين ق��د ان��ت��ه��ت. ومع 
بلوغ القراءة الأولية ملوؤ�ضر مديري 
م�ضتوى  باأملانيا  اخلا�س  امل�ضرتيات 
العملة  ارت��ف��ع��ت  ال���ت���وق���ع���ات،  ف����اق 
الأوروبية املوحدة اإىل اأعلى م�ضتوى 
خالل اليوم عند 1.1674 دولر. 
وعلى اأ�ضا�س اأ�ضبوعي، تتجه العملة 
ن�ضبته  ارتفاع  ت�ضجيل  اإىل  املوحدة 
هبوط الأ�ضبوع  لتنهي  باملئة،   0.5

املا�ضي.
تراجع  اإىل  ال���ي���ورو  ارت���ف���اع  واأدى 
موؤ�ضر الدولر مقابل �ضلة عمالت، 
العملة  م���وؤ����ض���ر  ان���خ���ف�������س  ح���ي���ث 
الأمريكية 0.2 باملئة اإىل 94.58 
العملة  ت�ضجل  مل  ال��ن،  ومقابل   .
وارتفعت  ي��ذك��ر  ت��غ��را  الأم��ري��ك��ي��ة 
وهو  ي����ن،   110.14 اإىل  ق��ل��ي��ال 
م�ضتوى دون الأعلى يف اأ�ضبوع البالغ 
اأم�س  �ضجلته  الذي  ين   110.76
و���ض��ط خم���اوف ب�����ض��اأن ن���زاع جتاري 

بن الوليات املتحدة وال�ضن.
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�سندوق النقد يحث لبنان على اإجراء �سبط مايل »ف�ري وكبري« 

ل��ال���ض��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ض��ر يف 
الأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
ن�ضرتها  ال��ت��ي  الأرق�������ام  وب��ح�����ض��ب 
ال�ضتثمارات  اإجمايل  ف��اإن  القمة، 
ع��ن��ه��ا خالل  الإع��������الن  ال���ت���ي مت 
ال���دورات الأرب��ع��ة ال�ضابقة  اأع��م��ال 
مليار   93 م���ن  ي���ق���رب  م���ا  ب��ل��غ��ت 
دولر يف م�ضاريع ا�ضتثمارية دعمت 
اأك����ر م��ن 140 األ����ف وظ��ي��ف��ة يف 
التقى  ذلك  اإىل  املتحدة.  الوليات 
معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري 
ووف���د ال��دول��ة امل�����ض��ارك م��ع حاكم 
بحث  حيث  الأمريكية  اأوت��ا  ولي��ة 
الفر�س  م�����ن  ع�������ددا  اجل����ان����ب����ان 
واإمكانية  وال�ضتثمارية  التجارية 

تطوير اآفاق التعاون امل�ضرتك.
 “ وق���ال �ضعادة ج��م��ال اجل���روان : 
تعترب هذه امل�ضاركة الأويل ملجل�س 
الإمارات للم�ضتثمرين باخلارج يف 
اأن ن�ضارك يف  هذا املوؤمتر ونتطلع 
الوليات  تعترب  حيث  املقبل  العام 
مهمة  ا�ضتثمارية  وج��ه��ة  امل��ت��ح��دة 

للدولة وامل�ضتثمر الإماراتي«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ض��ع��ادة عبداهلل 
م�ضاركة  “ اإن  ك��ل��ب��ان  ج��ا���ض��م  ب��ن 
الإم��������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم يف 
ال�ضوق  لأهمية  تاأتي  احل��دث  ه��ذا 
الإماراتية  ل��ل�����ض��ادرات  الأم��ري��ك��ي 

وبخا�ضة من الأملنيوم ».

•• وا�شنطن-وام: 

ت�����ض��ارك دول���ة الإم�����ارات ع��رب وفد 
ب��رئ��ا���ض��ة معايل  امل�����ض��ت��وى  رف���ي���ع 
املن�ضوري  ���ض��ع��ي��د  ب����ن  ����ض���ل���ط���ان 
الدورة  اأع��م��ال  يف  القت�ضاد  وزي��ر 
اأمريكا  اخ��رت  قمة  م��ن  اخلام�ضة 
نظمتها  التي   2018 لال�ضتثمار 
وزارة التجارة الأمريكية واختتمت 

ام�س يف وا�ضنطن.
وت��رك��ز ال��ق��م��ة - ال��ت��ي ت��ق��ام حتت 
لتنموا  ه���ن���ا  ا����ض���ت���ث���م���روا  ع����ن����وان 
ه��ن��ا وت��ن��ج��ح��وا ه��ن��ا - ع��ل��ى املزايا 
جمالت  يف  لال�ضتثمار  واحل��واف��ز 
والتكنولوجيا  وامل��ع��رف��ة  الب��ت��ك��ار 
و�ضناعة  امل����ت����ق����دم  وال���ت�������ض���ن���ي���ع 

الف�ضاء.
ي�ضم وفد الدولة امل�ضارك يف اأعمال 
�ضالح  اآل  اهلل  عبد  ���ض��ع��ادة  القمة 
ل�ضوؤون  الق��ت�����ض��اد  وزارة  وك���ي���ل 
جمال  و�ضعادة  اخلارجية  التجارة 
ملجل�س  ال���ع���ام  الأم������ن  اجل�������روان 
باخلارج  للم�ضتثمرين  الإم�����ارات 
وعبد اهلل بن كلبان الع�ضو املنتدب 
ل�ضركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������س 
لالألومنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  الإم��������ارات 
�ضركة  من  ممثلن  اإىل  بالإ�ضافة 
مبادلة وجهاز اأبوظبي لال�ضتثمار 
وع����������دد ك����ب����ر م������ن ال���������ض����رك����ات 

ال��ت��ج��ارة الأمريكي  واأو���ض��ح وزي��ر 
قمة  اأن  الفتتاحية  كلمته  خ��الل 
اأ�ضبحت  لال�ضتثمار  اأمريكا  اخرت 
العاملية  لل�ضركات  الأب���رز  احل���دث 
يف  جديدة  فر�س  عن  تبحث  التي 
الوليات املتحدة .. م�ضرا اإىل اأن 
الأكر  ي��زال  ل  الأمريكي  ال�ضوق 
العامل  يف  ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ان��ف��ت��اح��اً 
ال�ضيا�ضات  م��ن  بالعديد  مدعوما 
املحفزة للنمو. ولفت اإىل اأن القمة 
يف دورتها الراهنة التي انطلقت يف 
ت�ضهد ح�ضور  اجل��اري  يونيو   20
م�ضاركة  وف���ود  األف   3 م��ن  اأك���ر 
م���ن 66 دول����ة ح����ول ال���ع���امل من 
القمة  ت�ضارك يف  دول��ة   15 بينهم 
التطور  يعك�س  ما  وه��و  م��رة  لأول 
املتميزة  املن�ضة  هذه  تكت�ضبه  التي 
خالل  رو���س  واأعلن  �ضنوي.  ب�ضكل 
كلمته عن ا�ضتثمارات بقيمة 600 
جديدة  م�ضاريع  يف  دولر  مليون 
قمة  يف  ال�����ض��رك��ات  عنها  �ضتك�ضف 
ال���ض��ت��ث��م��ار ه���ذا ال��ع��ام وال��ت��ي من 
 800 من  اأك��ر  تخلق  اأن  املتوقع 

فر�ضة عمل اأمريكية جديدة.
اأم���ري���ك���ا  “اخرت  ق���م���ة  وت�������ض���ك���ل 
الأك������رب  احل�������دث  لال�ضتثمار” 

بعدد  الإم���ارات���ي���ن  وامل�ضتثمرين 
يتجاوز ال� 30 م�ضارك من الدولة 
ح��ي��ث ي��ع��د ال��وف��د الإم����ارات����ي من 
يف  امل�ضاركة  العربية  ال��وف��ود  اأك��رب 

اأعمال القمة.
افتتحها  ال��ت��ي   - ال��ق��م��ة  وت�����ض��ه��د 
وزي����ر ال��ت��ج��ارة الأم���ري���ك���ي ويلرب 
رو�س - م�ضاركة نخبة من قيادات 
ب���احل���ك���وم���ة الأم����ري����ك����ي����ة وك���ب���ار 
الوليات  حكام  من  و9  امل�ضوؤولن 
العاملية  ال�������ض���رك���ات  م����ن  وع�������دد 
القت�ضادية  التنمية  وم��ن��ظ��م��ات 
الأمريكية وخرباء واأكادميين من 

املعنين بال�ضتثمار يف اأمريكا.
وق����ال م��ع��ايل ���ض��ل��ط��ان ب���ن �ضعيد 
اأعمال  يف  امل�����ض��ارك��ة  اإن  امل��ن�����ض��وري 
لال�ضتثمار”  اأمريكا  “اخرت  قمة 
ت�ضكل من�ضة مثالية لالطالع على 
املطروحة  ال�ضتثمار  فر�س  اأب���رز 
باأ�ضواق الوليات املتحدة واحلوافز 
وال�ضيا�ضات  املتاحة  والت�ضهيالت 

املحفزة لنمو ال�ضتثمارات.
جتمع  القمة  اإن  معاليه  واأ���ض��اف 
فئات  خمتلف  واح���د  �ضقف  حت��ت 
ال�ضركات ال�ضتثمارية من �ضركات 
وال�ضركات  اجل��ن�����ض��ي��ات  م��ت��ع��ددة 

لال�ضتثمار”  اأمريكا  “اخرت  قمة 
مبثابة  ل��ت��ك��ون   2013 ع���ام  م��ن��ذ 
للم�ضتثمرين  ����ض���ن���وي  م��ل��ت��ق��ى 
ل�ضتك�ضاف  وال��ع��امل��ي��ن  امل��ح��ل��ي��ن 
بال�ضوق  املتنوعة  فر�س ال�ضتثمار 
الأمريكي والطالع على احلوافز 
املتاحة للم�ضتثمرين  والت�ضهيالت 

بجميع اأنحاء الوليات املتحدة.

الأمريكية.
الإمارات  دول��ة  اأن  املن�ضوري  واأك��د 
تتمتع بعالقات �ضراكة متميزة مع 
واأن  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
ل  القمة  تلك  اأع��م��ال  يف  امل�ضاركة 
تفتح فقط املجال اأمام امل�ضتثمرين 
فر�س  على  للتعرف  الإم��ارات��ي��ن 
هي  واإمن���ا  وال�����ض��راك��ات  ال�ضتثمار 

وال�ضركات  واملتو�ضطة  ال�ضغرة 
ال�ضوق  يف  العاملة  ���ض��واء  النا�ضئة 
الأمريكي اأو التي تبحث عن فر�س 
ل��ل��دخ��ول يف ه���ذا ال�����ض��وق وه���و ما 
للم�ضتثمرين  وا�ضعة  ي�ضكل فر�ضا 
يف اأي ن�ضاط جتاري للتوا�ضل مع 
املوؤ�ض�ضات املعنية بت�ضهيل الأعمال 
الأ�ضواق  يف  وامل���وردي���ن  ال��ت��ج��اري��ة 

وتعميق  ل��ل��ت��وا���ض��ل  اأي�����ض��ا  من�ضة 
والتجارية  القت�ضادية  العالقات 
وت�ضليط  احلكومي  امل�ضتوى  على 
امل�ضتهدف  القطاعات  على  ال�ضوء 
العالقات  اأج��ن��دة  ع��ل��ى  ت��ط��وي��ره��ا 
ال���ب���ل���دي���ن خالل  ب����ن  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 

املرحلة املقبلة.
الأمريكية  التجارة  وزارة  وتنظم 

الإمارات ت�سارك يف اأعمال قمة اخرت اأمريكا لال�ستثمار 2018 

الدين، وهو ما �ضيتطلب التزاما �ضيا�ضيا قويا وم�ضتداما«. وجدد تقديراته 
و2018.   2017 يف  باملئة  و1.5  واح��د  بن  منخف�س  اقت�ضادي  لنمو 
وقال “املحركات التقليدية للنمو يف لبنان تقبع حتت �ضغط يف ظل الأداء 
ال�ضعيف لقطاعي العقارات والإن�ضاءات ومن امل�ضتبعد اأن يكون اأي انتعا�س 
فمن  احلالية  ال�ضيا�ضات  ظ��ل  ويف  امل�ضتقبل،  اإىل  »وبالنظر  قريبا.  ق��وي 
املتو�ضط«.  املدى  باملئة على  النمو تدريجيا �ضوب ثالثة  اأن يزيد  املتوقع 
وتراجعت  ���ض��وري��ا.  يف  ال��دائ��رة  احل���رب  بفعل  اللبناين  الق��ت�����ض��اد  ت�ضرر 
معدلت النمو ال�ضنوي اإىل ما بن واحد واثنن باملئة من ما بن ثمانية 
وع�ضرة باملئة يف ال�ضنوات الأربع قبل احلرب. وتعاين ركيزتان �ضابقتان من 

ركائز القت�ضاد هما ال�ضياحة اخلليجية والعقارات الفاخرة.
ُكلف رئي�س وزراء حكومة ت�ضير الأعمال �ضعد احلريري بت�ضكيل حكومة 
جديدة اإثر النتخابات الربملانية التي جرت ال�ضهر املا�ضي، وكانت الأوىل 

•• بريوت-رويرتز:

قال املجل�س التنفيذي ل�ضندوق النقد الدويل اإن لبنان يحتاج اإىل �ضبط 
مايل “فوري وكبر” لتح�ضن القدرة على خدمة الدين العام الذي جتاوز 

من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية 2017. باملئة   150
اتفقوا  التنفيذين  املديرين  اإن  املا�ضية  قبل  الليلة  لل�ضندوق  بيان  وقال 
التثبيت  على  �ضباط  ف��رباي��ر  يف  لبنان  ح��ث  ل��ل��خ��رباء  تقييم  ف��ح��وى  م��ع 
الفوري لأركان �ضيا�ضته املالية عن طريق خطة �ضبط ت�ضتهدف ا�ضتقرار 
ن�ضبة الدين للناجت املحلي الإجمايل ثم و�ضعها على م�ضار نزويل وا�ضح. 
اأك��رب ن�ضبة من نوعها  اإىل ناجته الإجمايل هي ثالث  ون�ضبة دي��ون لبنان 
على  املديرون  “�ضدد  لل�ضندوق  التنفيذي  املجل�س  بيان  وق��ال  العامل.  يف 
على خدمة  القدرة  لتح�ضن  �ضروريا  يعد  وكبرا  فوريا  ماليا  �ضبطا  اأن 

13 باملئة من النفقات  اأ�ضعار الكهرباء مبا يعادل  1.3 مليار دولر لدعم 
التي  الئتمانية،  للت�ضنيفات  موديز  وكالة  قالت  اجلمعة  واليوم  الأولية. 
ن�ضبة فوائد  اإن  B3 مع نظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة،  لبنان ت�ضنيف   متنح 

الديون اإىل الإيرادات يف لبنان هي الأعلى يف العامل عند 42.9 باملئة.
وقال اإلي�ضا باري�ضي-كابوين املحللة لدى موديز يف بيان “يت�ضافر هذا مع 
متو�ضط اأجل ا�ضتحقاق بنحو خم�س �ضنوات لي�ضلط ال�ضوء على ح�ضا�ضية 

لبنان البالغة لزيادات اأ�ضعار الفائدة«.
وبدت موديز اأكر تفاوؤل اإزاء توقعات منو لبنان عن �ضندوق النقد وقالت 
اإن القت�ضاد منا حوايل 1.9 باملئة يف 2017 واإنها تتوقع منوه 2.5 باملئة 
يف 2018 وثالثة باملئة يف 2019.  ترتكز هذه النظرة على توقعات ملزيد 
وبدء  �ضوريا  يف  ال�ضراع  وانح�ضار  القت�ضادية  ال�ضيا�ضة  يف  التن�ضيق  من 

تدفق الأموال التي وعد بها املانحون خالل موؤمتر باري�س.

اإ�ضالحات  يف  قدما  امل�ضي  ���ض��رورة  على  �ضدد  وق��د   ،2009 منذ  للبنان 
اقت�ضادية طال تاأخرها. وترغب الدول واملوؤ�ض�ضات املانحة اأن ي�ضكل لبنان 
مبليارات  مت��وي��ل  ع��ن  يفرجوا  ك��ي  اإ���ض��الح��ات  ينفذ  واأن  �ضريعا  حكومة 
ني�ضان.  اأبريل  يف  باري�س  ا�ضت�ضافته  موؤمتر  خالل  به  تعهدوا  ال���دولرات 
الإجمايل  املحلي  للناجت  امليزانية  عجز  ن�ضبة  بخف�س  احل��ري��ري  وتعهد 

خم�ضة باملئة على مدى خم�س �ضنوات.
ت�ضمل  املعامل،  وا�ضحة  مالية  “ا�ضرتاتيجية  اإن  ال�ضندوق  مديرو  وق��ال 
اإج��راءات الدخل والإنفاق، مبا ي�ضل اإىل حوايل خم�س نقاط  مزيجا من 
مئوية من الناجت املحلي الإجمايل، تعد طموحا لكنها �ضرورية” لتحقيق 
ا���ض��ت��ق��رار ال��دي��ن ال��ع��ام وو���ض��ع��ه يف م�����ض��ار ن����زويل ع��ل��ى امل����دى املتو�ضط. 
الوظائف  اأج���ور  وكبح  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة  م��ع��دلت  ب��زي��ادة  واأو���ض��وا 
العامة وخف�س دعم الكهرباء تدريجيا. ويف العام املا�ضي اأنفقت احلكومة 

ب�ادر حرب جتارية بني وا�سنطن والحتاد الأوروبي
 •• بروك�شل-اأ ف ب:

الرئي�س  م��ع  التجاري  ن��زاع��ه  يف  امل�ضاد  هجومه  ام�س  الوروب���ي  الحت���اد  اأط��ل��ق 
ع�ضرات  على  ا�ضافية  جمركية  ر���ض��وم  ف��ر���س  ع��رب  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الم��رك��ي 

املنتجات المركية مثل الوي�ضكي واجلينز والدراجات النارية.
ليل اخلمي�س  التنفيذ منت�ضف  ر�ضميا حيز  التي دخلت  الر�ضوم اجلديدة  وهذه 
اجلمعة بتوقيت بروك�ضل )اخلمي�س 22،00 ت غ(، هي رد الوروبين على فر�س 
على  باملئة  و10  ال��ف��ولذ  على  باملئة   25 ن�ضبتها  تبلغ  جمركية  ر�ضوما  ترامب 
العامل مبا يف ذلك على حلفائها. وقالت  الملنيوم على وارداتها من معظم دول 
املفو�ضة الوروبية للتجارة �ضي�ضيليا مامل�ضرتوم خالل ال�ضبوع اجلاري ان القرار 
الحادي وغر املربر للوليات املتحدة بفر�س ر�ضوم جمركية ل يرتك لنا اي خيار 
اآخر. وا�ضافت انه “ل ميكن انتهاك قواعد التجارة العاملية من دون رد فعل من 
ف�ضيتم  “اذا الغت الوليات املتحدة ر�ضومها اجلمركية”  مو�ضحة انه  جانبنا”، 

اإي�ضا الغاء الإجراءات الأوروبية. وقبل الحتاد الأوروبي، فر�ضت املك�ضيك التي 
�ضملتها الجراءات المركية اي�ضا، ر�ضوما ردا على وا�ضنطن بينما تنوي كندا ان 
حتذو حذوها يف بداية يوليو. ويف هذه الأج��واء التي تت�ضم بالتوتر بن ال�ضن 
احتمال  يزيد من  وم��ا  ترت�ضم مالمح ح��رب جتارية.  ب��داأت  املتحدة،  وال��ولي��ات 
حدوثها هو ان دونالد ترامب ينوي فر�س ر�ضوم على ال�ضيارات الجنبية اي�ضا، ما 
�ضيلحق �ضررا بال�ضركات اليابانية والمركية. وقال روبرت بركفي�ضت اخلبر 
القت�ضادي يف م�ضرف “ا�س اي بي” ال�ضويدي يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س 
“لدينا هنا حرب جتارية، حرب جتارية تتكثف«. واكد رئي�س املفو�ضية الوروبية 
يف  “وا�ضحا ومكافئا”  رده��م  يكون  ان  يريدون  الوروبين  ان  يونكر  كلود  جان 
“يتحدى ك��ل م��ن��ط��ق«. تطبق ال��ر���ض��وم التي  م��واج��ه��ة ال��ق��رار الم��رك��ي ال���ذي 
الوليات  يف  املنتجة  ال�ضلع  من  طويلة  لئحة  على  الوروب���ي  الحت��اد  يفر�ضها 
املتحدة مثل مواد زراعية )الرز والذرة والتبغ...( ومنتجات من احلديد ال�ضلب 
واآليات )دراجات نارية و�ضفن...( والن�ضيج. وقال نائب رئي�س املفو�ضية الوروبية 

هاريل  النارية(  )ال��دراج��ات  مثل  منتجات  اخرتنا  “اذا  اخلمي�س  كاتاينن  يركي 
ديفيد�ضون وزبدة الكاكاو والوي�ضكي، فلوجود بدائل لها يف ال�ضوق )الوروبية(”. 
“ل نريد ان نفعل �ضيئا ميكن ان ي�ضر بامل�ضتهلكن«. وتابع كاتاينن ان  وا�ضاف 
“هذه املنتجات �ضيكون لها �ضيا�ضيا اي�ضا بعد رمزي كبر«. وقد امل الأوروبيون 
يف  ترامب  اعلنها  التي  العقابية  الج���راءات  من  اعافوؤهم  يتم  ان  طويلة  لفرتة 
مار�س. لكن بعد اعفائهم مرتن موقتا وحماولت لإجراء مناق�ضات جتارية مع 
وا�ضنطن، مت تطبيق هذه الجراءات على الحتاد الوروبي يف الول من يونيو. 
وهم  العاملية.  التجارة  منظمة  اىل  ب�ضكوى  الوروب��ي��ون  تقدم  الط���ار،  ه��ذا  ويف 
ينوون اي�ضا فر�س اجراءات تو�ضف بالإنقاذية حلماية �ضوقهم للفولذ والملنيوم 
الرد  اج��راءات  وتعادل  املتحدة.  الوليات  الآن اىل  بعد  لها  التي لن جتد منفذا 
التي طبقت اعتبارا من اجلمعة على املنتجات المركية، يف قيمتها ال�ضرار التي 
جنمت عن القرار المركي حول ال�ضادرات الأوروبية من الفولذ والملنيوم اىل 

الوليات املتحدة، اي ما جمموعه 6،4 مليارات يورو يف 2017.

اأ�سعار الذهب ترتفع مع تراجع 
الدولر من اأعلى م�ست�ى يف 11 �سهرا 

•• بنجالورو-رويرتز:

اأ�ضهر  �ضتة  اأدن��ى م�ضتوى يف  اأن �ضجلت  الذهب ام�س اجلمعة بعد  اأ�ضعار  ارتفعت 
خالل اجلل�ضة ال�ضابقة مع تراجع الدولر من اأعلى م�ضتوى يف 11 �ضهرا بفعل 
 1269.46 اإىل  الفورية  املعامالت  يف  باملئة   0.2 الذهب  وزاد  ل��الأرب��اح.  جني 
دولر لالأوقية )الأون�ضة( بحلول ال�ضاعة 0644 بتوقيت جرينت�س. ويف اجلل�ضة 
اأدنى م�ضتوى  1260.84 دولر لالأوقية، وهو  الأ�ضفر  املعدن  ال�ضابقة، لم�س 
منذ 19 دي�ضمرب كانون الأول 2017. بيد اأن املعدن الأ�ضفر يتجه اإىل الرتاجع 
0.7 باملئة على اأ�ضا�س اأ�ضبوعي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للت�ضليم 
املعادن  بن  وم��ن  لالأوقية.  دولر   1271.50 اإىل  باملئة   0.1 اآب  اأغ�ضط�س  يف 
16.39 دولر لالأوقية وهي  0.5 باملئة اإىل  النفي�ضة الأخ��رى، ارتفعت الف�ضة 
ما زالت على م�ضار خ�ضارة ن�ضبتها 0.6 باملئة هذا الأ�ضبوع. وهبطت الف�ضة اإىل 
16.16 دولر لالأوقية يف اجلل�ضة  اأيار اإىل  اأدنى م�ضتوى منذ الثاين من مايو 
و952   861.80 عند  يذكر  تغرا  والبالديوم  البالتن  ي�ضجل  ال�ضابقة. ومل 
اأ�ضبوعي باأكر من ثالثة باملئة.  دولرا لالأوقية، لكنهما مي�ضيان �ضوب تراجع 
ويف وقت �ضابق من اجلل�ضة، انخف�س البالديوم اإىل اأدنى م�ضتوى يف �ضبعة اأ�ضابيع 

عند 947.15 دولر لالأوقية.

  %  الت�سخم ال�سن�ي باملغرب ينخف�ش 2.6 
•• الرباط-رويرتز:

اأ�ضعار  ت�ضخم  اإن  اجلمعة  ام�س  املغرب  يف  للتخطيط  ال�ضامية  املندوبية  قالت 
امل�ضتهلكن ال�ضنوي يف البالد تباطاأ قليال لي�ضجل 2.6 باملئة يف مايو اأيار من 
2.7 باملئة يف اأبريل ني�ضان. وبلغ ت�ضخم اأ�ضعار الغذاء 3.4 باملئة يف مايو اأيار 
مقارنة مع 3.7 باملئة يف ابريل ني�ضان. وقالت املندوبية يف بيان اإن ت�ضخم اأ�ضعار 

املواد غر الغذائية ارتفع اإىل 1.9 باملئة من 1.7 باملئة يف ابريل.

الإمارات العاملية لالأملني�م ت�ّقع اتفاقية مع األ�دي�م الأوروبية لتزويدها مبنتجات الأملني�م املدرفلة
•• دبي-الفجر:

العاملية  الإم��������ارات  ���ض��رك��ة  وّق���ع���ت 
�ضناعية  ���ض��رك��ة  اأك����رب  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
ام�س  وال��غ��از،  النفط  ق��ط��اع  خ���ارج 
�ضنوات  خم�س  اإىل  مت��ت��د  ات��ف��اق��ي��ة 
األوديوم  ���ض��رك��ة  مبقت�ضاها  ت���زود 

مبنتجات الأملنيوم املدرفلة. 
األ������ودي������وم ثالثة  ����ض���رك���ة  مت��ت��ل��ك 

األ�������ودي�������وم: ي�����ض��ك��ل ت���وق���ي���ع ه���ذه 
الت���ف���اق���ي���ة م���ع ���ض��رك��ة الإم�������ارات 
لنا  كربى  اأهمية  لالأملنيوم  العاملية 
املدرفلة  الأملنيوم  منتجات  لتاأمن 
عالية اجلودة لعدة �ضنوات ، ونحن 
�ضريك ميتلك  بتعاملنا مع  �ضعداء 
خربة وخمزون موثوق من الطاقة 
بالتزامه  وي��ت��م��ي��ز  اخل�����ام،  وامل������واد 

باأعلى معاير اجلودة.    
اأن �ضركة الإمارات  اجلدير بالذكر 

العاملية  الإم���ارات  ل�ضركة  األ��ودي��وم 
ل��الأمل��ن��ي��وم ل��ت��اأم��ن اإم���دادات���ه���ا من 
لفائف الأملنيوم على املدى الطويل، 
ونتطلع اإىل موا�ضلة اإمداد األوديوم 
الأملنيوم  لفائف  م��ن  باحتياجاتها 
ب�ضكل موثوق، حتى  اجل��ودة  عالية 
تتمكن من موا�ضلة اإنتاجها خالل 

ال�ضنوات املقبلة«. 
وم����ن ج���ان���ب اآخ�����ر ق����ال اآرن������و دي 
�ضركة  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  وي���رت، 

والطباعة والتغليف. 
وّقع التفاقية، وليد العطار، مدير 
الت�ضويق يف �ضركة الإمارات العاملية 
لالأملنيوم،  و اآرنو دي ويرت، املدير 
التنفيذي يف �ضركة األوديوم، يف مقر 
�ضركة الإمارات العاملية لالأملنيوم يف 

منطقة الطويلة يف اأبوظبي.   
العطار،  ول���ي���د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
الإمارات  �ضركة  يف  الت�ضويق  مدير 
اختيار  »ي�ضعدنا  العاملية لالأملنيوم: 

ل�ضركة  �ضابقاً  تابعة  كانت  معامل 
األكوا الأمريكية يف كل من اإ�ضبانيا 
الإم����ارات  وب����داأت �ضركة  وف��رن�����ض��ا. 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم ب��ت��زوي��د �ضركة 
األوديوم باملعدن منذ العام 2017.        
وُت�������ض���ت���خ���دم م���ن���ت���ج���ات الأمل���ن���ي���وم 
عديدة  منتجات  �ضنع  يف  املدرفلة 
والرقائق  والأل���واح  ال�ضفائح  منها 
جمالت  يف  ا�ضتخدامها  يتم  التي 
ال�ضيارات  ت�ضنيع  م��ن��ه��ا  م��ت��ع��ددة 

القدرة  متتلك  ل��الأمل��ن��ي��وم  العاملية 
على اإنتاج نحو 400 األف طن من 
عام  كل  املدرفلة  الأملنيوم  منتجات 
يف موقع ال�ضركة مبنطقة الطويلة 
يف م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ال�����ض��ن��اع��ي��ة يف 
مليون   2.6 اأنتجت  كما  اأبوظبي. 
ما  املا�ضي  العام  الأملنيوم  من  طن 
جعلها اأكرب منتج “لالأمنيوم عايل 
القيمة  ذات  املنتجات  اأو  اجلودة” 

امل�ضافة يف العامل.    
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الفجر الريا�ضي

ي�ضارك مربط عجمان مبجموعة مميزة من خيوله للمناف�ضة 
العربية  اخل��ي��ل  جل��م��ال  ال��دول��ي��ة  منتون  بطولة  األ��ق��اب  على 

بفرن�ضا التي تنطلق اليوم وتعد من اأبرز بطولت اأوروبا.
النتائج  على  للحفاظ  عجمان  مربط  خيول  م�ضاركة  وت��ات��ي 
ال�ضنوات  ال��ب��ط��ول��ة يف  ه����ذه  ���ض��ج��ل��ت��ه��ا خ����الل  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة 
املا�ضية وكذلك موا�ضلة للبداية القوية خليول املربط يف اأول 
ال�ضهر عرب بطولة براغ التي  م�ضاركاته الأوروبية خالل هذا 

اأقيمت يف جمهورية الت�ضيك وحققت خاللها ثالثية ذهبية. 
“جالردو جي” قد تو�ضح بذهبية  وك��ان جنم مربط عجمان 
وخطفت   2016 ال��ع��ام  يف  منتون  بطولة  ن�ضخة  يف  الأم��ه��ار 
خيول عجمان ال�ضواء خالل بطولة منتون يف العام 2013 
النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  تكرمي  فيها  مت  وال��ت��ي 

ويل عهد عجمان بلقب اف�ضل مرب ومالك يف البطولة. 
وح�ضدت املهرة “ع ج ا�ضياد” من مربط عجمان ف�ضية املهرات 
خالل تلك الن�ضخة من البطولة وح�ضلت املهرة “عجمانية او 
ا�س” على الربونزية ونال “بناريا بن بلوان” اللقب الربونزي 

يف فئة الأفرا�س. 
م��و���ض��م بطولت  ا�ضتهلت  ق��د  ع��ج��م��ان  م��رب��ط  وك��ان��ت خ��ي��ول 
الدولية  ب��راغ  بطولة  لأل��ق��اب  باكت�ضاحها  الأوروب��ي��ة  اجل��م��ال 
من  والعا�ضر  التا�ضع  يف  اأقيمت  التي  العربية  اخليل  جلمال 
ثالثية  وحققت  ب���راغ  الت�ضيكية  بالعا�ضمة  اجل���اري  ال�ضهر 
ذهبية خالل البطولة التي �ضهدت م�ضاركة اأف�ضل املرابط يف 
العامل كما نالت خيول عجمان اي�ضا ميدالية ف�ضية واخرى 
ايه  الفحل  ابنة  العرجاء  �ضلطانة  امل��ه��رة  ومنحت  ب��رون��زي��ة.  
جربيكاو والفر�س جي ايه برديتا البطولة الذهبية للمهرات 
وتو�ضحت رفيقتها الفر�س با�ضندرا �ضتيمو �ضيكو التي تنحدر 
من الفحل عجمان مون�ضكيون والفر�س ام ايه �ضكارلت باللقب 
فرفالدي  براريابنة  ج  ع  اجلميلة  ونالت  لالأفرا�س  الذهبي 
الفئة  نف�س  يف  الرابع  املركز  ار  اف  فر�ضاك  لبيلي  والفر�س 
وح�ضل الفحل انتاريو�س او ا�س ابن ار اف اي فر يد والفر�س 
ع��ج��م��ان ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ال��ف�����ض��ي ل��ل��ف��ح��ول ومل��ع��ت ام��ه��ار مربط 
ايالف  ج  ع  بالذهب  توج  حيث  الأمهار  بطولة  خالل  عجمان 

ابن الفحل ع ج مردان والفر�س اي�ضرتل ونال رفيقه ع ج ردمان 
اللقب  ابن الفحل ع ج م��ردان والفر�س ع ج رهيفة  اي�ضا  وهو 

الربونزي لنف�س الفئة. 
واأكد خالد غامن مدير مربط عجمان ان كل النجاحات التي 
للدعم  طبيعية  نتيجة  ج���اءت  امل��رب��ط  خ��ي��ول  حتققها  ظ��ل��ت 
الكبر والرعاية من �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 

عهد عجمان.
لبطولة  اجلاهزية  قمة  يف  عجمان  مربط  خيول  اأن  واأ���ض��اف 
منتون واملحافظة على �ضجلها الطيب يف هذه البطولة وكذلك 
يف  ال�ضهر  ه���ذا  خ���الل  حتققت  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  للنتائج  ام��ت��داد 

جمهورية الت�ضيك عرب بطولة براغ الدولية. 
ولفت خالد غامن اىل ان بطولت الإم��ارات ا�ضبحت حمطات 
املحلي  الإن��ت��اج  ا�ضبح  حيث  خليولنا  اخل��ارج��ي  للتاألق  مهمة 
يف  مطلوبة  الإم����ارات  خ��ي��ول  وا�ضبحت  عالية  ب��ج��ودة  يتمتع 
التي ظلت  الكبرة  والإجن���ازات  املميزة  النتائج  بعد  مكان  كل 

حتققها.

•• لندن- وام:

بح�ضور �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي )رع��اه اهلل(.. 
وا���ض��ل��ت خ��ي��ول الم������ارات ام�����س حتقيق 
اإجن��ازات��ه��ا يف ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان رويال 
ا�ضكوت للخيول باإجنلرتا يف يومه الرابع 
واأق��وي اخليول  اأميز  مب�ضاركة نخبة من 

الوروبية والعاملية.
وتابع �ضاحب ال�ضمو نائب رئي�س الدولة 
واإىل  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ج��ان��ب��ه ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن را�ضد 
املالية  وزي���ر  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  اآل مكتوم 
رويال  م��ه��رج��ان  ���ض��ب��اق  اأ����ض���واط  خمتلف 
ا�ضكوت امللكي الربيطاين احلدث ال�ضنوي 
�ضباقات  واملتخ�ض�س يف  والأ�ضهر  الأع��رق 
تتناف�س  والتي  املهجنة  للخيول  ال�ضرعة 
الأل��ق��اب يف هذا  اأج��ل ر�ضد  م��ن  ب�ضرا�ضة 
العر�س الريا�ضي و الجتماعي الكبر يف 

اإجنلرتا .
ومت ت��ت��وي��ج ف���ري���ق ج���ودل���ف���ن ب��ط��ال يف 
ون�ضف  امليل  مل�ضافة  اإدوارد(  )كينغ  �ضوط 
)اأولد  املهر  بوا�ضطة  الثانية  للفئة  امليل 

ب��ر���ض��ي��ان( ب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���س ول��ي��ام بويك 
واإ�ضراف املدرب �ضاريل اآبلبي بعد مناف�ضة 
من  ح�ضد  قوية  خيول  ت�ضعة  مع  حامية 

خاللها الفريق الأزرق لقب ال�ضوط .
ال�ضيخة  ���ض��م��و  ال���ف���وز  ج���ائ���زة  وت�����ض��ل��م��ت 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بنت  اجلليلة 
احل�ضن  بنت  هيا  الأم��رة  �ضمو  بح�ضور 

الدولة  رئي�س  نائب  ال�ضمو  �ضاحب  حرم 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

الماراتية  ال��ف��وز  اإن��ت�����ض��ارات  وت��وا���ض��ل��ت 
�ضوط  يف  ال��ع��ري��ق  اأ���ض��ك��وت  م�ضمار  ع��ل��ي 
1200 مرت  مل�����ض��اف��ة  )ك��وم��ن��وي��ل��ث ك���ب( 
للفئة الأوىل اإذ انتزع الفوز املهر )اقتدار( 
اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حمدان بن  ل�ضمو 

واإ�ضراف  ك����راويل  ال��ف��ار���س ج��ي��م  ب��ق��ي��ادة 
املدرب ال�ضر مايكل �ضتاوت .

وت�����ض��ل��م ج����ائ����زة ال����ف����وز ب��ال�����ض��ب��اق �ضمو 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ 
ح��اك��م دب���ي وزي����ر امل��ال��ي��ة و���ض��ط اإعجاب 
وت�ضفيق اجلماهر الغفرة لهذا الجناز 
الم��ارات��ي اجل��دي��د يف اأح��د اأه��م �ضباقات 

)األباين  ���ض��وط  اخل��ي��ل الجن��ل��ي��زي��ة. ويف 
للفئة  م��رت   1200 ومل�����ض��اف��ة  �ضتيك�س( 
ال��ث��ال��ث��ة.. ح��ق��ق ف��ري��ق ج��ودل��ف��ن املركز 
الثاين بوا�ضطة املهر )يل بيلو�ضا( بقيادة 
ال��ف��ار���س ول���ي���ام ب��وي��ك واإ�����ض����راف امل���درب 
�ضاريل اآبلبي .. فيما كان املركز الأول من 
علي  ل�ضيف  اأدي�ضن(  )م��ن  املهرة  ن�ضيب 

و  دوي���ل  جيم�س  ال��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  الكتبي 
اإ�ضراف املدرب مارك جون�ضتون.

وي��ع��د م��ه��رج��ان روي�����ال اإ���ض��ك��وت احلدث 
مل��ا ي�ضهده  ع��امل اخل��ي��ل  الأك���ر قيمة يف 
مل  را�ضخة  عريقة  تقاليد  و  اأح���داث  م��ن 
وعرب  �ضنة   300 م��ن  اأك���ر  م��ن��ذ  تتغر 
اأف�ضل  لي�ضبح  احل����دث  ت��ط��ور  ال�����ض��ن��ن 

فعالية ريا�ضية يف بريطانيا حيث يجتمع 
اخليل  ب�ضباقات  املهتمن  من  األف   300
لي�ضتمتعوا برتاث هذا احلدث الفريد من 
والتجديد على  الرتاث  يت�ضافر  اإذ  نوعه 

مدى خم�ضة اأيام من ال�ضباقات .
ح�ضر ال�ضباق عدد من ال�ضيوخ وامل�ضوؤولن 

واملهتمن ب�ضباقات اخليل الجنليزية.

خي�ل مربط عجمان ت�سارك يف بط�لة »منت�ن« الدولية بفرن�سا 

بح�سور حممد بن را�سد
خي�ل الإمارات ت�ا�سل حتقيق اإجنازاتها مبناف�سات »رويال ا�سك�ت« باإجنلرتا 

اإح�ساءات لعبي رو�سيا تثري 
ال�سك�ك.. والفيفا »يكتم ال�سر«

زلتك� يك�سف �سر الف�ز الكا�سح 
على الأرجنتني

ال��ق��دم )فيفا( الك�ضف  ل��ك��رة  ال���دويل  رف�����س الحت���اد 
اأج��راه��ا لالعبي  التي  امل��خ��درات  ع��دد فحو�ضات  عن 
ب��ع��د البداية  امل���ون���دي���ال،  ال��رو���ض��ي خ���الل  امل��ن��ت��خ��ب 

التاريخية للم�ضت�ضيف.
موؤ�ض�ضات  ك��ربى  يف  ك��ب��ار  م�ضوؤولن  مطالب  ورغ���م 
الك�ضف  الفيفا  رف�س  ال��ع��امل،  يف  املن�ضطات  مكافحة 
وفقا  للرو�س،  اإ�ضافية  اختبارات  اأج��رى  كان  اإذا  عما 

ل�ضحيفة »تيلغراف«.
على  الرقابة  لت�ضديد  الفيفا  على  ال�ضغوط  وزادت 
ا���ض��ت��خ��دام امل��ن�����ض��ط��ات م��ن ق��ب��ل ال���رو����س، وذل���ك بعد 
الريا�ضة  ت��اري��خ  يف  من�ضطات  ف�ضيحة  اأك���رب  تف�ضي 

تعاطي  ع��ن  ك�ضفت  ال��ت��ي   ،2016 ع��ام 
ريا�ضي  األ�����ف  م���ن  اأك�����ر 

للمن�ضطات،  رو�ضي 
ريا�ضة   30 يف 

خم�����ت�����ل�����ف�����ة، 
ب�����ربن�����ام�����ج 
 ” ه عا تر “
احل���ك���وم���ة 

الرو�ضية.
ورغ����������������������������م 

ال��������ن��������ت��������ائ��������ج 
امل���ت���وا����ض���ع���ة يف 

امل��������ب��������اري��������ات 
ال��ودي��ة، حقق 
امل������ن������ت������خ������ب 
ال�������رو��������ض�������ي 

اأف�����������ض�����ل 

ان��ط��الق��ة ل��ب��ل��د م�����ض��ي��ف يف ت���اري���خ امل���ون���دي���ال، بعد 
بنتيجة  ث��م  ال�ضعودية،  على   0-5 بنتيجة  انت�ضاره 

3-1 على م�ضر.
كما ت�ضدر 3 لعبون رو�س لئحة اأكرب امل�ضافات التي 
قطعها لعبو املونديال يف اجلولة الأوىل، حيث قطع 
األيك�ضاندر غولوفن ما معدله 11.9 كم يف اللقاءين، 
يوري  ثم  ك��م(،   11.7( �ضاميدوف  األيك�ضاندر  ت��اله 

غازين�ضكي )11.4 كم(.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ق���ال خ��ب��ر امل��ن�����ض��ط��ات العاملي 
ترافي�س تايغارت، اإن الأداء العايل قد ل يكون �ضببه 

املن�ضطات، ولكنه ي�ضتوجب “اختبارات اإ�ضافية«.
باأكر  ت��ق��وم  اأن  ال��ف��ي��ف��ا  ع��ل��ى  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
م�����ن الخ�����ت�����ب�����ارات ال���ع���ادي���ة 
الأ�ضا�ضية  والإج�����راءات 
ال�������رو��������س، كي  م�����ع 
ت������ك�������������ض������ب ث����ق����ة 
امل�����ت�����اب�����ع�����ن 
ل����ل����ح����دث 

الكبر.
واأك�������������������������د 
م�����ت�����ح�����دث 
ل��ل��ف��ي��ف��ا ب�����اأن 
الدويل  الحت����اد 
ل ي�ضتطيع التعليق 
يتعلق  اأم�����ر  اأي  ع��ل��ى 
املن�ضطات  ب���ف���ح�������س 

خالل البطولة.

ك�ضف مدرب منتخب كرواتيا لكرة القدم، زلتكو داليت�س، عن �ضر الفوز 
الكبر الذي حققه فريقه 3-0 على نظره الأرجنتيني يف بطولة 

كاأ�س العامل لكرة القدم املقامة حالياً يف رو�ضيا.
يف  ع�ضر  ال�ضتة  ل��دور  املتاأهلن  بركب  الكرواتي  املنتخب  وحل��ق 

املونديال الرو�ضي، بعدما حقق انت�ضاره الثاين على التوايل يف 
املجموعة الرابعة، لرفع ر�ضيده اإىل �ضت نقاط يف

املجموعة الرابعة، وذلك قبل خو�س مباراته الأخرة يف مرحلة 
املجموعات اأمام نظره الأي�ضلندي الثالثاء املقبل.

ق���ال دال��ي��ت�����س ع��ق��ب امل���ب���اراة: ك��ن��ا نعلم اأن ث��الث��ي خ��ط دفاع 
لعبوه  وي�ضعر  البطء،  من  يعاين  الأرجنتن  منتخب 

ببع�س الرتباك عندما يتعر�ضون لل�ضغط.
اأكن  ال��ك��روات��ي: ب�ضراحة، مل  امل���درب  واأ���ض��اف 

اأتوقع قبل البطولة تاأهلنا للدور الثاين بعد 
خو�س مباراتن فقط بالدور الأول.

�ضدد داليت�س على اأن النت�ضار الكبر الذي 
حققه فريقه يعود للم�ضتوى املذهل الذي 

اأداء  ���ض��وء  ب�ضبب  ولي�س  لع��ب��وه،  ق��دم��ه 
راأ�ضهم  وعلى  الأرجنتن  جنوم منتخب 

قائد الفريق ليونيل مي�ضي.
خ�ضرت  “الأرجنتن  دال��ي��ت�����س:  اأك����د 
املباراة لأننا كنا ممتازين، ولي�س ب�ضبب 

ارتباك لعبيها«.
الفائز  الأرجنتن،  منتخب  موقف  وب��ات 

وو�ضيف  و1986،   1978 ع���ام���ي  ب��ال��ل��ق��ب 
املجموعة،  للغاية يف  املا�ضية، �ضعبا  الن�ضخة  بطل 

املركز  يف  واح����دة  نقطة  ع��ن��د  ر���ض��ي��ده  جت��م��د  اإذ 
الثالث.

وي��خ��ت��ت��م امل��ن��ت��خ��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ب��اري��ات��ه يف 
مرحلة املجموعات مبواجهة نظره النيجري 
كري�ضتوفي�ضكي  ملعب  على  املقبل  الثالثاء 
مبدينة �ضان بطر�ضربغ، اإذ يخ�ضى “راق�ضو 
لكاأ�س  الأول  ال���دور  م��ن  التانغو” اخل���روج 
امل�ضابقة  ن�ضخة  منذ  الأوىل  للمرة  العامل 

عام 2002 بكوريا اجلنوبية واليابان. 

على  مي�ضي  ليونيل  النجم  ي��ب��دو 
و���ض��ك ات��خ��اذ ق���رار حم���زن ملحبي 
منتخب الأرجنتن باعتزال اللعب 
“راق�ضو  اأخ��ف��ق  ال����دويل، يف ح��ال 
التانغو” يف عبور الدور الأول من 

كاأ�س العامل 2018 يف رو�ضيا.
وب���������ات امل���ن���ت���خ���ب الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
بعد  ل���ل���غ���اي���ة،  ���ض��ع��ب  م���وق���ف  يف 
كرواتيا  اأم�������ام  امل����ذل����ة  خ�������ض���ارت���ه 
ب��ث��الث��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، اخل��م��ي�����س، يف 
الرابعة.  املجموعة  ج���ولت  ث��اين 
واحدة  نقطة  الأرجنتن  ومتتلك 
م��ن م��ب��ارات��ن، واأ���ض��ب��ح م�ضرها 

الفرق  بنتائج  متعلقا 
الأخرى يف املجموعة 
اأي�ضا  ت�����ض��م  ال���ت���ي 

نيجريا واآي�ضلندا.
اأن  املتوقع  ومن 

يقود مي�ضي 
ال������������������ذي 
�����ض����ي����ت����م 
غ��������������������دا 
الأح��������د 
ع�����ام�����ه 

احل�����ادي 
موجة  وال�����ث�����الث�����ن، 

لعدد  اجلماعي”  “العتزال 
املنتخب،  جن������وم  م�����ن  ك���ب���ر 
امل���ب���ك���ر من  ال����������وداع  يف ح������ال 
تقارير  ح�������ض���ب  امل�����ون�����دي�����ال، 
خربا  �ضيمثل  مم���ا  ���ض��ح��ف��ي��ة، 
ال��ق��دم يف  ك��رة  لع�ضاق  حمزنا 

الأرج��ن��ت��ن، وال��ع��امل ب�ضكل 
عام.

ون������ق������ل������ت ����ض���ح���ي���ف���ة 
“م���������������������������������رور” 

نية  يطا لرب ا

مع�ضكر  م���ن  م��ق��رب��ة  م�������ض���ادر  ع���ن 
اأن ع����ددا من  م��ن��ت��خ��ب الأرج���ن���ت���ن، 
�ضيتبعون  امل���ن���ت���خ���ب  لع���ب���ي  ك���ب���ار 
ال����دويل،  الع���ت���زال  ق����رار  يف  مي�ضي 
واأنخيل  اأغ���وي���رو  ���ض��رخ��ي��و  ب��ي��ن��ه��م 
واإيفر  روخ���و  وم��ارك��و���س  م��اري��ا  دي 
بانيغا ورمبا غونزالو هيغواين. كما 
الالعبن  بع�س  اإن  ال�ضحيفة  قالت 
خورخي  الفني  املدير  اإقالة  يريدون 
احلا�ضم،  ال���ل���ق���اء  ق��ب��ل  ����ض���ام���ب���اويل 
الثالثاء، اأمام نيجريا. وكان مي�ضي، 
الأرجنتن،  منتخب  مع  املوفق  غر 
اأع��ل��ن اع��ت��زال��ه ال��ل��ع��ب ال����دويل عام 
الفوز  يف  ف�����ض��ل��ه  ب���ع���د   ،2016
ببطولة “كوبا اأمركا” بعد 
النهائي  دور  ب��ل��وغ 
ت�ضيلي،  اأم����������ام 
ل���ك���ن���ه ت����راج����ع 
ع��������ن ق����������راره 

لحقا.
وي��������واج��������ه 
جن������������������������م 
نة  �ضلو بر
الإ�ضباين 
حب  �ضا
خلم�س  ا
ك�����������������رات 
ذه������ب������ي������ة، 
ان������ت������ق������ادات 
تراجع  ب�����ض��اأن 
م���������������ض�������ت�������واه يف 
الدولية  امل���ح���اف���ل 
يقدمه  مب���ا  م��ق��ارن��ة 
الكتالوين،  ال��ف��ري��ق  م��ع 
اإن��ه ل  فيما يقول ع�ضاقه 
ي��ج��د ال���دع���م ال���ك���ايف من 

زمالئه يف املنتخب.

مي�سي على و�سك اتخاذ القرار املحزن
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يق�ضي قائد املنتخب املك�ضيكي لكرة القدم رافايل ماركيز، 
يف  غريبا  �ضيفا  خم���درات،  جت��ارة  ب�ضبكة  ا�ضمه  املرتبط 
رو�ضيا حيث ل ميكنه ارتداء نف�س القم�ضان التي يرتديها 
قارورة  نف�س  ال�ضرب من  التدريبات ول حتى  زم��الوؤه يف 

املياه.
املانيا  امل��ب��اراة �ضد  خ��الل  اأ�ضبح  ال��ذي  ماركيز  التف�ضر؟ 
ال�ضاد�ضة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ض��ات  م���ن  الوىل  اجل���ول���ة  يف 
 5 ي�ضارك يف  التاريخ  راب��ع لعب يف  الرو�ضي،  للمونديال 
على   2017 اآب/اغ�ضط�س  منذ  ا�ضمه  يتواجد  نهائيات، 
المركية  ال�ضريبية  ال�ضلطات  ل��دى  ال�����ض��وداء  القائمة 
راوول  ب��زع��ام��ة  خم���درات  جت���ارة  ب�ضبكة  ا�ضمه  لرت��ب��اط 
فلوري�س هرنانديز، حيث اأدرجت وزارة اخلزانة الأمركية 
ا�ضمه �ضمن لئحة من 21 �ضخ�ضا و42 كيانا مرتبطن 

بال�ضبكة.
اأ���ض��ول��ه وح�ضاباته  ج��م��ي��ع  ل���ذل���ك، مت جت��م��ي��د  ون��ت��ي��ج��ة 

املتحدة، ول ميكن لنجم بر�ضلونة  الوليات  امل�ضرفية يف 
ال�ضباين ال�ضابق اأن يكون لديه اأي نوع من العالقات مع 

ال�ضركات اأو البنوك الأمريكية.
وهكذا، فخالل احل�س التدريبية للمك�ضيكين يف رو�ضيا، 
يرتدي ماركيز زيا خمتلفا عن الالعبن الآخرين، والذي 
للمنتخب  الأمريكين  الرعاة  من  ا�ضم  اأي  فيه  يظهر  ل 

املك�ضيكي.
39 عاما و�ضاحب  العمر  البالغ من  كما خ�ضر املخ�ضرم 
اأنكر مرارا وتكرارا اي عالقة  144 مباراة دولية والذي 
ال�ضخ�ضين،  رعاته  من  العديد  هرنانديز،  بفلوري�س  له 
وت�ضبب ا�ضتدعاوؤه اىل �ضفوف املنتخب املك�ضيكي بامل�ضاكل 

املباراة  يف  ي�ضارك  مل  مثال،  فماركيز  الح��ي��ان.  بع�س  يف 
ال��دول��ي��ة ال��ودي��ة ���ض��د وي��ل��ز يف م��دي��ن��ة ب��ا���ض��ادي��ن��ا بولية 
رحلة  تت�ضمن  األ  العتبار  عن  يف  اأخ��ذ  كما  كاليفورنيا، 

بعثة املنتخب اىل رو�ضيا توقفا يف الوليات املتحدة.
الذي  املك�ضيكي  املنتخب  اأن  تف�ضر  ميكن  كيف  وبالتايل، 
النهائي للمونديال  الدور ثمن  التاأهل اىل  ميلك فر�ضة 
الرو�ضي اعتبارا من غد اجلمعة يف حال فوزه على كوريا 
اجلنوبية يف رو�ضتوف يف اجلولة الثانية، يعقد “حياته” 

من اجل لعب باتت �ضنوات تاألقه من املا�ضي؟
خوان  الكولومبي  م��درب��ه  ق��ال  مثلما  لأن���ه  ب�ضاطة  بكل 
هناك  ي���وج���د  ل  امل���ل���ع���ب،  “خارج  او����ض���وري���و،  ك���ارل���و����س 

الكر  تقدمي  ال��ذي ميكنه  القدم  كرة  باأنه لعب  نقا�س 
للمنتخب«.

وقال المن العام لالحتاد املك�ضيكي لكرة القدم غيرمو 
اخلرباء  خمتلف  با�ضت�ضارة  “قمنا  املونديال  قبل  كانتو 
ال��ق��رارات، التي هي يف راأي��ن��ا، ل توؤثر على  واتخذنا ه��ذه 

رافايل ماركيز والحتاد«.
وزارة اخلزانة  ق��رارات  “ناأخذ على حممل اجلد  وا�ضاف 
المريكية ونظمنا عملياتنا يف املونديال حتى ل نتخطى 

تلك القرارات«.
املك�ضيكي ميغيل هريرا  ال�ضابق للمنتخب  امل��درب  وداف��ع 
“انه رجل  ال�ضابق، وقال لوكالة فران�س بر�س  عن قائده 

الرقام القيا�ضية، تاريخي، رمز كرة القدم املك�ضيكية«.
من جهته، اعترب قطب الدفاع ال�ضابق للمنتخب خواكن 
معه  تعامل  راف���ا  جانبا.  ت��رك��ه  يجب  ���ض��يء  “اإنه  ب��ل��رتان 
اجلانب  على  ك��ام��ل  ب�ضكل  ورك���ز  ال�ضحيحة  بالطريقة 

الريا�ضي ليكون حا�ضرا يف رو�ضيا«.
املك�ضيكيون،  امل�ضجعون  يقدمه  الذي  للدعم  بالن�ضبة  اأما 
نالها  التي  املذهلة  التحيات  اآخرها  دائما  به  يحظى  فهو 
“لوجنيكي”  األف كانوا متواجدين مبلعب   40 من نحو 
الأخ���رة من  ال�15  ال��دق��ائ��ق  دخ��ل يف  يف مو�ضكو عندما 
لقبها  عن  الدفاع  حملة  ا�ضتهلت  التي  اأملانيا  �ضد  املباراة 

باخل�ضارة اأمام ممثل الكونكاكاف �ضفر1-.
املك�ضيك،  “يف  ب��ه��دوء  ماركيز  ق��ال  املختلطة،  املنطقة  يف 
راه��ن علينا  اأح��د  ج��دا. ل  باأننا مت�ضائمون  تقاليد  لدينا 
كل  لقلب  نف�ضيا  ا�ضتعدت  املجموعة  واحد، وهذه  ب�ضنتيم 

�ضيء«.

ايرماتوف  راف�ضان  الوزبكي  احلكم  اأطلق  اأن  ما 
�ضافرة نهاية مباراة الأرجنتن وكرواتيا بخ�ضارة 
لكاأ�س  الأول  ال����دور  يف  �ضفر3-  ل����الأوىل  م��ذل��ة 
ال��ق��دم، ح��ت��ى خ��رج��ت ال�ضحافة  ال��ع��امل يف ك���رة 
بينما  و”الذل”،  “الكارثة”  بعناوين  الأرجنتن 

دوى �ضوت املفرقعات احتفال يف زغرب.
وح��ج��ز امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��روات��ي م��ق��ع��ده ل��ل��دور ثمن 
حلوله  منذ  الأوىل  للمرة  العامل  لكاأ�س  النهائي 
الأرجنتن  اأ���ض��ب��ح��ت  بينما   ،1998 ع���ام  ث��ال��ث��ا 
الأوىل  للمرة  الأول  ال��دور  من  ب��اخل��روج  مهددة 
منذ 2002، بعد اكتفائها بنقطة من مباراتيها 

الأولين يف املجموعة الرابعة.
�ضحيفة  راأت  الل������ك������رتوين،  م���وق���ع���ه���ا  وع���ل���ى 

ح�ضلت  ك���ارث���ة  ان  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  “كالرين” 
تخيب  الأرج���ن���ت���ن  ك���روات���ي���ا،  “�ضد  اخل��م��ي�����س 
العامل”،  كاأ�س  من  للخروج  طريقها  ويف  الآم��ال 
�ضخرت  “كرواتيا  ان  نا�ضيون  ل  اع��ت��ربت  بينما 
البطولة  يف  م�ضتقبلها  وعر�ضت  الأرجنتن  من 
للخطر«. وركز املعلق التلفزيوين دييغو لتوري، 
من �ضبكة “تي يف بوبليكا” على امل�ضاهمة الباهتة 
“يف  املنتخب ليونيل مي�ضي، قائال ان كان  لنجم 

حالة جمود، كان بعيدا عن م�ضتواه، مكتئب«.
“اينفوباي” الهزمية  الخ��ب��اري  امل��وق��ع  وو���ض��ف 
ب�املذلة، موجها انتقادا حادا حلار�س املرمى ويلي 
كابايرو الذي ارتكب خطاأ فادحا ل ي�ضدق جاء 

منه الهدف الأول لكرواتيا.

اأو�ضكار  ال�����ض��اب��ق  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل���داف���ع  واع���ت���رب 
بكاأ�س  الفائز  الفريق  اأع�����ض��اء  اأح���د  روغ��ج��ري، 
دييغو  ال����ض���ط���ورة  ج��ان��ب  اىل   1986 ال���ع���امل 
مارادونا، اأن �ضم كابايرو اىل املنتخب مت “لأنه 
يف  بقدميه”،  جيدا  يكون  اأن  املفرت�س  م��ن  ك��ان 
لأنتي  �ضمح  م��ا  ال��ك��رة،  ت�ضتيته  ���ض��وء  اىل  اإ���ض��ارة 

ريبيت�س بت�ضجيل الهدف الأول يف الدقيقة 53.
عارمة  ال��ف��رح��ة  ك��ان��ت  ال��ك��روات��ي��ة  العا�ضمة  ويف 
ان  منذ  الأوىل  للمرة  النهائي  ثمن  اىل  بالتاأهل 
عام  النهائي  ن�ضف  ببلوغ  ال��ع��امل  املنتخب  ف��اج��اأ 
عن  ال���ض��ت��ق��الل  بعد  م�ضاركة  اول  يف   1998

يوغو�ضالفيا.
وج�ضدت �ضحيفة “يوتارنيي لي�ضت” حالة ال�ضارع 

الأرجنتن،  على  ال�ضاحق  ال��ف��وز  بعد  ال��ك��روات��ي 
“كرواتيا يف حالة  اللكرتونية  لن�ضختها  بعنوان 

ن�ضوة«.
املفرقعات  اأ���ض��وات  العا�ضمة  ���ض��وارع  يف  و���ض��ادت 
والأبي�س  الأحمر  والأل��وان  والحتفالت  النارية 

والأزرق التي غطت ال�ضاحات.
الن�ضوة  ح��ال��ة  “�ضت�ضتمر  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  وت��اب��ع��ت 
بالتاأكيد حتى ال�ضاعات الأوىل من �ضباح اليوم”، 
يف  ل�فاتريني  ال��رائ��ع  ب��ال��ف��وز  “يحتفل  م�ضيفة 

كرواتيا باأ�ضرها”، يف ا�ضارة اىل لقب املنتخب.
اأن  ف����راأت  ن��وف��وت�����ض��ي،  �ضبورت�ضكي  �ضحيفة  اأم���ا 
 - واح��دة  خال�ضة  اىل  تو�ضل  باأكمله  “العامل 

كرواتيا �ضحقت الأرجنتن!«.

ي�ضعى املنتخب التون�ضي لكرة القدم اىل تفادي م�ضر الثالثي 
ال��ع��رب��ي امل��غ��رب وم�����ض��ر وال�����ض��ع��ودي��ة، ع��ن��دم��ا ي��الق��ي نظره 
البلجيكي اليوم ال�ضبت على ملعب “اوتكريتي” اخلا�س بنادي 
مناف�ضات  من  الثانية  اجلولة  افتتاح  يف  مو�ضكو  يف  �ضبارتاك 

املجموعة ال�ضابعة ملونديال رو�ضيا.
النهائيات مبكرا وحتديدا  الثالثة  العربية  املنتخبات  وودعت 
من اجلولة الثانية عقب تعر�س كل منها خل�ضارتن متتاليتن، 
“ن�ضور قرطاج” الذين  على  العربي معلقا  المل  يبقى  فيما 
�ضيكون همهم الوحيد هو انتزاع نقطة على الأقل لالإبقاء على 

اآمالهم حتى اجلولة الثالثة الخرة.
وعلى غرار املغرب وم�ضر اللذين مل ي�ضعفهما احلظ يف اجلولة 
الوىل عندما قدما عرو�ضا جيدة لكنهما خ�ضرا )�ضفر1-( يف 
الوقت القاتل امام ايران والوروغ��واي تواليا، �ضقطت تون�س 
امام انكلرتا بهدف قاتل لنجمها هاري كاين )1-2( يف مباراة 

كانت ت�ضتحق فيها التعادل على اأقل تقدير.
العرب  ا�ضتخل�ضوا  قرطاج”  “ن�ضور  يكون  ان  املفرت�س  وم��ن 
العربي  الثالثي  م�ضر  وكذلك  النكليز  ام��ام  ال�ضقوط  من 
ان ينجح يف  دون  الثانية  ال��ذي قدم عرو�ضا جيدة يف اجلولة 
تفادي اخل�ضارة، وبالتايل فاإن مدربهم نبيل معلول على دراية 
كاملة مبا يجب القيام به امام منتخب مر�ضح لإح��راز اللقب 
و�ضرب بقوة يف مباراته الوىل بفوزه الكبر على بنما بثالثية 

نظيفة.
و�ضدد معلول يف ت�ضريح للتلفزيون التون�ضي الربعاء على انه 
بدفاع  “�ضنلعب  الهجومي  للعب  دفع منتخب بالده  �ضيحاول 
الأمام”،  اإىل  ال��ف��ري��ق  يحمل  ل��الع��ب  بحاجة  ون��ح��ن  متقدم 
م�ضرا اىل انه �ضيعتمد بع�س التغيرات يف ت�ضكيلته الأ�ضا�ضية، 

ل�ضيما يف خطي الدفاع والو�ضط.
واأ�ضاف “نحن بحاجة لدماء جديدة يف اخلط اخللفي«.

ب���طء يف اخل���ط اخل��ل��ف��ي للمنتخب  “ثمة  ان  م��ع��ل��ول  واع��ت��رب 
لعبيه  ان  اىل  م�����ض��را  ا�ضتغالله”،  و���ض��ن��ح��اول  البلجيكي 
�ضيحاولون “عزل التوا�ضل بن كيفن دي بروين واإدين هازار 

وعزلهما عن و�ضط امليدان... و�ضنبحث عن العمق«.
حار�ضهم  ج��ه��ود  الأوىل  امل���ب���اراة  يف  قرطاج”  “ن�ضور  وخ�����ض��ر 
الكتف  ق��وي��ة يف  تعر�س ل���ض��اب��ة  ال���ذي  الأ���ض��ا���ض��ي معز ح�ضن 
تلقت  ان  لتون�س  و�ضبق  املونديال.  يف  م�ضاركته  اأنهت  الأي�ضر 
يو�ضف  قائدها  باإ�ضابة  النهائيات،  قبل  موجعتن  �ضربتن 

امل�ضاكني الركبة واملهاجم طه يا�ضن اخلني�ضي الفخذ.
ومت���ن���ي ت��ون�����س ال��ن��ف�����س ع��ل��ى الق�����ل ب���ت���ك���رار اجن����ازه����ا ام���ام 
“ال�ضياطن احلمر” يف مونديال 2002 عندما انتزعت منهم 

التعادل 1-1 يف اجلولة الثانية اي�ضا.
ركلة  اقتن�س  ال��ذي  يو�ضف  ب��ن  ال��دي��ن  فخر  مهاجمها  وراأى 

اجلزاء امام الإنكليز “خ�ضرنا املعركة ولي�س احلرب«.
ويرجح التاريخ كفة البلجيكين الذين مل يخ�ضروا حتى الن 
تنجح  مل  تون�س  ان  كما  امل��ون��دي��ال،  يف  افريقي  منتخب  ام��ام 
يف  اخلام�ضة  )للمرة  العاملي  العر�س  يف  م�ضاركاتها  ت��اري��خ  يف 

الن�ضخة احلالية( يف التغلب على منتخب اوروبي.
وح��ق��ق��ت ت��ون�����س ف���وزا واح����دا يف ت��اري��خ��ه��ا وك���ان ع��ل��ى ح�ضاب 
كان  اأنه  علما  املك�ضيك 3-1 يف م�ضاركتها الأوىل عام 1978، 

النت�ضار الول ملنتخب عربي وافريقي يف املونديال.
وتطمح بلجيكا اىل ح�ضم بطاقة تاأهلها مبكرا وعدم تاأجيلها 

اىل املواجهة املرتقبة امام انكلرتا يف اجلولة الثالثة الخرة.
روبرتو مارتينيز لعبيه من  لبلجيكا  الإ�ضباين  املدرب  وحذر 
خطورة املنتخب التون�ضي بقوله “لديهم الكثر من ال�ضجاعة 
متفاهمون  “الالعبون  م�ضيفا  جدا”،  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ون  وه���م 
مبا�ضرة  قدم  كرة  يلعبون  اإنهم  البع�س...  بع�ضهم  بن  جيدا 

وفعالة«.
اإدي��ن هازار  ع��دم تعر�س جنمه  اأمله يف  واع��رب مارتينيز عن 
لتدخالت قوية من التون�ضين على غرار ما ح�ضل يف املباراة 
الوىل امام بنما، وقال “ما يقلق هو اأنه كان معر�ضا لالإ�ضابة 

يف كل تدخل بحقه«.
وب��ع��د الأه�������داف ال��ث��الث��ة يف م��رم��ى ب��ن��م��ا، ي��ت��ط��ل��ع املنتخب 
حت�ضبا  ت��ون�����س  ام���ام  اله����داف  م��ن  غلته  رف���ع  اىل  البلجيكي 

بطل  لتحديد  انكلرتا  اله��داف مع  ف��ارق  للدخول يف ح�ضاب 
التوقعات  يالقي  اأداء  تقدمي  عن  عجزوا  وبعدما  املجموعة. 
 2014 ال���ربازي���ل  )م��ون��دي��ال  الأخ���رت���ن  م�ضاركتيهما  يف 
عند  م�ضوارهم  انتهى  حيث  فرن�ضا  يف   2016 اأوروب���ا  وك��اأ���س 
ربع النهائي(، ياأمل ال�ضياطن احلمر رد العتبار يف املونديال 
الكثر  للمنتخب  الذهبي  اجليل  يقدم  ان  وي��وؤم��ل  ال��رو���ض��ي. 

بقيادة جنوم مثل دي بروين وهازار وروميلو لوكاكو.
2014 على  واإذا كان خروج بلجيكا من ربع نهائي مونديال 
يد الأرجنتن بهدف لغونزالو هيغواين “مقبول” ل�ضيما اأن 
الفريق كان �ضابا يف حينها، فاإن اخلروج على يد ويلز بنتيجة 
1-3 يف ربع نهائي كاأ�س اأوروبا 2016 �ضكل �ضدمة عجلت يف 
عامليا،  الثالثة  بلجيكا،  وبلغت  فيلموت�س.  مارك  امل��درب  رحيل 
مباريات  ع�ضر  يف  وتعادل  انت�ضارات  بت�ضعة   2018 مونديال 
يف الت�ضفيات الأوروبية، لكن ال�ضكوك قائمة حول قدرة املدرب 
اجلديد على ان يخرج من هذا املنتخب املوهوب، اأف�ضل ما لديه. 
واكد هازار انه ورفاقه يدركون تطلع اجلماهر البلجيكية اىل 
اجناز يف العر�س العاملي، بيد انه �ضدد على �ضعوبة املهمة. وقال 
“عرفنا ذلك قبل البطولة. يقول النا�س ان بلجيكا �ضتفوز بكل 
مباراة لكن المور لي�ضت بهذه الب�ضاطة. نريد الفوز، لقد فزنا 
يف املباراة الأوىل ولدينا مباراة اأخرى يوم ال�ضبت �ضد تون�س. 

نتعامل مع املونديال مباراة بعد مباراة«.
املركز  املونديال  يف  احلمر  لل�ضياطن  نتيجة  اف�ضل  ان  يذكر 
دور  يف  �ضقطت  عندما   1986 املك�ضيك  مونديال  يف  ال��راب��ع 
مارادونا  دييغو  ا�ضطورتها  بثنائية  الرجنتن  ام��ام  الرب��ع��ة 

الذي قادها اىل اللقب الثاين يف تاريخها.
دفاع  ق��ط��ب  با�ضتئناف  اخلمي�س  ���ض��ارا  ن��ب��اأ  مارتينيز  وت��ل��ق��ى 
من  تعافيه  عقب  للتدريبات  فرمايلن  ت��وم��ا���س  بر�ضلونة 
ال�ضابة يف الفخذ، فيما من املتوقع ان ي�ضتاأنفها القائد فان�ضان 
يعانيان  كانا  عاما(   32( الالعبن  وك��ال  اجلمعة،  كومباين 
يف  الر�ضمية  الت�ضكيلة  يف  تثبيتهما  ومت  الفخذ  يف  ا�ضابة  من 

اللحظة الخرة.

»كارثة« و»ذل« يف الرجنتني ومفرقعات يف كرواتيا 

ال�سيف الرو�سي الغريب للمك�سيكي ماركيز 

ت�ن�ش لتفادي م�سري الثالثي العربي بلقاء بلجيكا 

خرج ليونيل مي�ضي من نفق ملعب “نيجني نوفغورود” 
اذلل  ت��واج��ه  الرج��ن��ت��ن  ان  ال���راأ����س لإدراك�����ه  منحني 
اخلروج من دور املجموعات يف كاأ�س العامل لكرة القدم 
لهزمية  ال�ضباين  بر�ضلونة  جن��م  وتعر�س  رو�ضيا.  يف 
مذلة من قبل منتخب كرواتي بثالثية نظيفة، ما جعل 
عليه  يح�ضد  ل  و�ضع  يف  اجلنوبي  الم��رك��ي  املنتخب 
النهائية قبل  املباراة  اأعوام على و�ضوله اىل  اأربعة  بعد 
اخل�ضارة اأمام اأملانيا بعد التمديد بهدف ماريو غوت�ضه.

كاأ�س العامل على و�ضك ان تخ�ضر الالعب، الذي �ضيطر 
مع الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو، على كرة القدم على 

مدى عقد من الزمن.
ي��ح��ت��ف��ل م��ي�����ض��ي غ����دا الأح������د ب��ع��ي��د م���ي���الده احل����ادي 
للمرة  الأك��رب  البطولة  يف  ن�ضاهده  ورمب��ا  والثالثن. 
اإرث��ه فيها بعدما ف�ضل يف نقل  اأن ي��رتك  الأخ��رة دون 

ماآثره املذهلة مع ناديه اىل ال�ضاحة الدولية.
 2014 ع��ام  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائي  الأرج��ن��ت��ن  وخ�ضرت 
من  تعاين  ان  قبل  التمديد،  بعد  �ضفر1-  املانيا  ام��ام 
الرتجيح يف  بركالت  ت�ضيلي  امام  خ�ضارتن متتاليتن 

نهائي كوبا امريكا يف 2015 و2016.
واأمل��ح مي�ضي قبل انطالق كاأ�س العامل احلالية اىل انه 
ال�ضعيد  على  اعتزل  كان  وهو  دوليا،  اللعب  يعتزل  قد 
الدويل بالفعل يف عام 2016 قبل اأن يعود عن قراره.

بعد اهداره ركلة جزاء يف املباراة الوىل لالرجنتن يف 
مونديال رو�ضيا التي انتهت بالتعادل 1-1 مع اي�ضلندا، 
املباراة  اىل  يتطلع  ك��ان  ب��اأن مي�ضي  �ضك  يكن هناك  مل 
�ضد كرواتيا. لكنه بدا متوترا حتى قبل انطالق املباراة، 
وعك�ضت لغة ج�ضده �ضورة �ضخ�س ي�ضعر بثقل التوقعات 
الن�ضيد  ع��م��ي��ق خ����الل  ب��ت��اأم��ل  ي��ف��رك ج��ب��ي��ن��ه  ك����ان  اذ 

الوطني.
الم��ر مل  لكن  ليلته،  �ضتكون  انها  الوىل  للوهلة  وب��دا 
يكن كذلك، فهو كان غائبا تقريبا ومل�س الكرة 20 مرة 

فقط يف ال�ضوط الول، ووحده املهاجم �ضرخيو اغويرو 
كان اقل منه مل�ضا للكرة، وحتى احلار�س ويلي كابايرو 

كان منغم�ضا باملباراة اكر من جنم بر�ضلونة.
منتخب   )1-3( الك����وادور  مرمى  يف  ثالثيته  حملت 
الرجنتن اىل كاأ�س العامل وانقذت حملته يف الت�ضفيات 
الثغرات  الخ��رة رغم  املحطة  الأمركية اجلنوبية يف 
اخلمي�س  للعيان  وا�ضحة  كانت  الخطاء  لكن  الكبرة، 
الذي  كاباييرو  للحار�س  امل�ضحكة  اللقطة  واأب��رزه��ا 

اأهدى كرواتيا هدف التقدم.
يف  زميله  جن��اح  ل��ول  الت�ضجيل  م��ن  قريبا  مي�ضي  ك��ان 
م�ضافة  م��ن  ك��رة  اب��ع��اد  يف  راكيتيت�س  اي��ف��ان  بر�ضلونة 
الرتاجع  اىل  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م  وا���ض��ط��ر  ق��ري��ب��ة. 
للح�ضول  الحيان  بع�س  دف��اع فريقه يف  ملنطقة  كثرا 
لعبي  من  بجدار  دائما  ي�ضطدم  كان  لكنه  الكرة  على 

كرواتيا.
�ضجلت كرواتيا هدفن متاأخرين كانا مبثابة خنجرين 
يف قلب الرجنتن واآمال مي�ضي، ليبقى مقدرا لأف�ضل 
باأهم لقب يف  الفوز  العامل خم�س م��رات عدم  لعب يف 

كرة القدم.
كل هذا يتناق�س ب�ضكل �ضارخ مع تاألق غرميه الربتغايل 
كري�ضتيانو رونالدو الذي �ضجل اأربعة اأهداف يف نهائيات 
الكرة  جائزة  على  للح�ضول  ويتطلع  الآن  حتى  رو�ضيا 

الذهبية لأف�ضل لعب يف العامل للمرة ال�ضاد�ضة.
اعترب مدرب الرجنتن خورخي �ضامباويل بعد املباراة 
ليو.  اإب��داع  على  طغى  الأرجنتيني  الفريق  واق��ع  “ان 

مردوده حمدود لن املنتخب ل ي�ضاعده كما يجب«.
وكان �ضامباويل مرتددا يف املقارنة بن مي�ضي ورونالدو 
ورمبا  الرابعة  للمرة  العامل  كاأ�س  غمار  يخو�س  ال��ذي 
كري�ضتيانو  ان  “اعتقد  بقوله  م�ضرته،  يف  الخ���رة 
لعب عظيم، ميكنكم روؤية كل ما حققه لناديه وبالده. 

يف الوقت احلايل ل يجب املقارنة بن الالعبن«.

مي�سي ي�سعر بالأمل مع حت�ل 
احللم اإىل كاب��ش

الإيطايل رافانيلي مدربا لأر�سنال كييف 
الدويل  تعين  الوك�����راين  كييف  ار���ض��ن��ال  ن���ادي  اأع��ل��ن 
لفريقه  مدربا  رافانيلي  فابريت�ضيو  ال�ضابق  اليطايل 

ملدة عام واحد.
وقال رافانيلي )49 عاما( يف موؤمتر �ضحايف “انا ممن 
لأر�ضنال على هذه الدعوة. اننا نفتح �ضفحة جديدة من 

التعاون، واآمل ان تكون طويلة ومثمرة«.
ومل يك�ضف الطرفان عن التفا�ضيل املادية للعقد.

وتابع مهاجم يوفنتو�س الإيطايل ال�ضابق “اريد ادخال 
اريد   .3-3-4 طريقة  واعتماد  الهجومية  القدم  كرة 
الو�ضع  كان  كما  الهجومية،  الكرة  وهي  افكاري  تنفيذ 

يف الفرق التي كنت العب فيها«.
وف����از راف��ان��ي��ل��ي يف م�����ض��رت��ه ال��ط��وي��ل��ة ك��الع��ب والتي 

ا���ض��ت��م��رت 20 ع���ام���ا ب��ل��ق��ب ال�������دوري الي����ط����ايل مع 
يوفنتو�س ولت�ضيو، كما فاز بدوري ابطال اوروبا وكاأ�س 
الحتاد الأوروبي، ومثل منتخب ايطاليا يف 22 مباراة 

�ضجل فيها 8 اهداف.
وفرن�ضا  انكلرتا  يف  اي�ضا  الإي��ط��ايل  املهاجم  واح���رتف 
بداياته  ف��ري��ق  يف  م�ضرته  ينهي  ان  قبل  وا�ضكتلندا، 

بروجيا.
يوفنتو�س  يف  ال�ضباب  ف��ري��ق  ت��دري��ب  راف��ان��ي��ل��ي  وت���وىل 
لعامن، لكن مهمته الوىل مع فريق يف الدرجة الوىل 
كانت ق�ضرة مع اجاك�ضيو الفرن�ضي يف 2013 اذ اقيل 
بعد نحو ثالثة ا�ضهر من بداية البطولة لفوز فريقه 

مبباراة واحدة فقط من ا�ضل 13.
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الفجر الريا�ضي
»و�سائل الت�ا�سل« جهاز رقابة يف امل�نديال يعترب امل�ضجعون الالعب الرقم 12 يف بطولت كرة القدم نظرا لدورهم يف 

2018 يف رو�ضيا ل تختلف عن غرها، لكن  حتفيز الالعبن. كاأ�س العامل 
مع تقدم الأعوام، اأ�ضبحت الرقابة على ت�ضرفاتهم تتعدى الكامرات ورجال 

الأمن، لت�ضل اىل... و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.
دولة  لأي  هاج�ضا  ال��ك��ربى  البطولت  يف  امل�ضجعن  ت�ضرفات  تنظيم  ي�ضكل 
ال��ت��ح��ر���س اجل��ن�����ض��ي، الت�ضرفات  ال��ع��ن�����ض��ري��ة،  ال��ه��ت��اف��ات  ال�����ض��غ��ب،  م��ن��ظ��م��ة. 
امل�ضيئة... كلها حوادث ت�ضهدها املالعب منذ عقود، وبات �ضبطها واحلد منها 

الهم الأ�ضا�ضي للدول وجلان امل�ضجعن وال�ضلطات الكروية.
تدريجا منذ  دوره  يتعزز  “رقابي” ا�ضايف  بات ثمة عامل   ،2018 رو�ضيا  يف 

اأعوام، يتمثل بو�ضائل التوا�ضل التي ين�ضر فيها اجليد وال�ضيء على ال�ضواء.
اللعبة ال�ضعبية الأوىل عامليا متنف�ضا للنا�س لو�ضع �ضجونهم  ت�ضكل مباريات 
اأن كاأ�س العامل هي احلدث الأهم  اليومية جانبا ولو ل�ضاعات معدودة، ومبا 
وجتمع م�ضجعي 32 دولة من خمتلف القارات والثقافات، لي�س م�ضتغربا ان 

تعاين املالعب من طفرة احلالت اخلاطئة.
لكن رقابة و�ضائل التوا�ضل تك�ضف ما كان امل�ضوؤولون يغفلون عنه �ضابقا.

بات ميكن للمرء ان يفقد وظيفته ب�ضبب �ضلوك م�ضن يف املدرجات، وهذا ما 
ح�ضل مع موظف يف �ضركة الطران الكولومبية “اأفيانكا”، اإذ طرد من العمل 
بعدما انت�ضرت �ضورته وهو يحت�ضي الكحول يف املدرجات خالل املباراة التي 

خ�ضرها منتخب بالده اأمام اليابان 1-2 يف �ضاران�ضك.
�ضابة  يتذاكى عندما طلب من  ان  اعتقد  برازيلي  مل�ضجع  نف�ضه ح�ضل  الأم��ر 
رو�ضية ترداد كلمات م�ضيئة دون ان تعلم معناها لكونها ل تتكلم الربتغالية، ما 
دفع �ضركة اخلطوط اجلوية “لتام” حيث يعمل اىل اإقالته، موؤكدة رف�ضها 

ب�ضدة “لأي نوع من املخالفات اأو املمار�ضات التمييزية«.
يف  “بو�ضوح  ي��دخ��الن  عنها  ال�ضادر  والبيان  ال�ضركة  اتخذته  ال��ذي  ال��ق��رار 
كاأ�س  مثل  احلجم  بهذا  اعالميا  اهتماما  ي�ضتقطب  ح��دث  توظيف  منطق 
التوا�ضل  اأخ�ضائي  األكييه،  جان-كري�ضتوف  حتليل  بح�ضب  وذل��ك  العامل”، 

خالل الأزمات.

ي�ضيف لوكالة فران�س بر�س “هذه احلما�ضة تبدو يل تقريبا مبثابة +ال�ضمولية 
اإطار  اأكانوا يف  املوؤ�ض�ضاتية+ التي تتطلب ت�ضرفات منوذجية” من املوظفن، 

ال�ضركة اأو خارجها.
من التجاوزات التي �ضجلت حتى الآن يف املونديال الرو�ضي، م�ضايقة م�ضجع 
فيله”  “دويت�ضه  قناة  يف  غونزالي�س  جولييث  الكولومبية  لل�ضحافية  رو�ضي 
وتقبيلها  بها  والتحر�س  بلم�ضها  قام  اذ  مبا�ضر،  بث  خالل  اخلمي�س  الأملانية 

رغما عنها، قبل ان يقدم اعتذاره يف اليوم التايل.
والريا�ضة  الجتماعية  العلوم  يف  الأبحاث  اأ�ضتاذ  ل�ضرتولن،  لودوفيك  يرى 
اأ�ضبه  الكروي  ال�ضتعرا�س  هذا  يف  “امل�ضاركة  اأن  نورماندي،  كاين  جامعة  يف 
بلحظة فك الرتباط، تخفيف ال�ضوابط، حلظة ن�ضمح فيها لأنف�ضنا بكلمات 
اأو حتى �ضلوك فاح�س .. اإنها م�ضاألة معقدة جدا، لأنه من ال�ضعب دائما معرفة 

مدى اإميانهم مبا يقولونه يف امللعب، والتزامهم مبا يفعلونه هناك«.

املثل ال�ضارخ متمثل بالأغنيات اأو الكلمات امل�ضيئة ملثليي اجلن�س.
املعنية  الفرن�ضية،  اون�ضومبل”  “فوت  رابطة  تطرقت  املا�ضي،  مايو  اأي��ار  يف 
�ضركة  اأج��رت��ه  ا�ضتطالع  اىل  ال��ق��دم،  ك��رة  خ��الل  م��ن  الجتماعية  بالتوعية 
اظهر انه رغم اعتبار 40 باملئة من م�ضجعي اللعبة  “ايب�ضو�س” املتخ�ض�ضة، 
12 املئة فقط منهم راأوا  باأن الكلمات التي ت�ضتخدم لو�ضف املثلين مهينة، 

انها “معادية” للمثلين.
يف ع���امل ك���رة ال���ق���دم، ال��ك��ل��م��ات امل�����ض��ت��خ��دم��ة ل��ن��ع��ت م��ث��ل��ي��ي اجل��ن�����س ترتبط 

ب�”الفولكلور” بح�ضب ما لحظت “ايب�ضو�س«.
الذي  نف�ضه  بالقدر  امل�ضيئة  للت�ضرفات  املدرجات م�ضرحا  تعد  عام، مل  ب�ضكل 
كانت عليه �ضابقا، بح�ضب ما يوؤكد ل�ضرتولن، م�ضيفا “اإن هام�س املخالفات 
اأ�ضبح اأقل بكثر يف يومنا هذا”، وان ال�ضيف “م�ضلط فوق روؤو�س امل�ضجعن 

املت�ضددين اأكر مما كان عليه الو�ضع قبل 20 اأو 30 �ضنة م�ضت«.
واأحيانا تكون عواقب املخالفات وخيمة مثل القرار الداري باملنع من دخول 

امللعب، بح�ضب بيار ريفييون، رئي�س الرابطة الوطنية للم�ضجعن يف فرن�ضا.
ي�ضيف “ما نريده هو اأن تبقى املدرجات م�ضاحة للحياة والتعبر«.

منح هدفان مثران لكوتينيو ونيمار يف الوقت املحت�ضب بدل ال�ضائع املنتخب الربازيلي اأول فوز يف نهائيات 
كاأ�س العامل على كو�ضتاريكا مبدينة �ضان بطر�ضربج ام�س اجلمعة.

كما فطرت النتيجة قلوب اأبناء كو�ضتاريكا لتوديعهم النهائيات بعد الهزمية الثانية.
الذي  فرمينو  للبديل  الكرة  لرفع  الأي�ضر  اجلانب  من  مار�ضيلو  تقدم   90 للدقيقة  املباراة  و�ضلت  وحن 

�ضربها براأ�ضه ليقابلها كوتينيو مبا�ضرة وي�ضعها بن قدميي احلار�س كيلور نافا�س.
وكان كوتينيو �ضاحب هدف املباراة الأوىل التي انتهت بالتعادل 1-1 اأمام �ضوي�ضرا.

اأي نقاط  اأربع نقاط بينما ل متلك كو�ضتاريكا  وبهذه النتيجة تت�ضدر الربازيل املجموعة اخلام�ضة بر�ضيد 
وودعت البطولة. ويف وقت لحق اليوم اجلمعة تلتقي �ضربيا، التي متلك ثالث نقاط، مع �ضوي�ضرا التي تعادلت 

مع الربازيل يف مباراتها الفتتاحية.
و�ضجل نيمار الهدف الثاين حن قابل عر�ضية جي�ضو�س يف هجمة مرتدة كانت اآخر كرة يف املباراة بعدما �ضعت 

كو�ضتاريكا للتعادل.
واعتقد نيمار اأنه ح�ضل على ركلة جزاء قبل 13 دقيقة على النهاية عندما اأ�ضار احلكم اإىل نقطة اجلزاء ثم 

اأبدل قراره بعد مراجعة حكم الفيديو امل�ضاعد.
وجهه  يغطي  وه��و  بالبكاء  نيمار  اأجه�س  النهاية  �ضفارة  اإط��الق  وف��ور 

بيديه.
ال��ذي خيم على معظم  التوتر  ذل��ك جت�ضيدا حلجم  وك��ان 

كو�ضتاريكا خم�ضة  و�ضع مدرب  اللقاء حيث  فرتات 
لع��ب��ن يف اخل����ط اخل��ل��ف��ي حل���رم���ان ن��ي��م��ار من 

جوان  تكليفه  ع���ن  ف�����ض��ال  ل��ل��م��رم��ى  ال��و���ض��ول 
بينيجا�س وكري�ضتيان جامبوا مبراقبة مهاجم 

باري�س �ضان جرمان.
وك���ان���ت ت�����ض��دي��دة م��ار���ض��ي��ل��و ع��ل��ى امل���رم���ى يف 
حقيقية  ف��ر���ض��ة  اأول  ه���ي   41 ال��دق��ي��ق��ة 
الأول.  ال�������ض���وط  ان���ت���ه���اء  ق��ب��ل  ل���ل���ربازي���ل 
فر�س  اأف�ضل  بورجي�س  ل�ضيل�ضو  و�ضنحت 
منتخب كو�ضتاريكا يف ال�ضوط الأول حن 
قابل متريرة جامبوا بت�ضديدة من م�ضافة 

ثمانية اأمتار.
و�ضط  ال�ضرتاحة  اإىل  الربازيل  وخرجت 
لكنها  امل�ضجعن  م��ن  ا�ضتهجان  �ضيحات 
ب����داأت ال�����ض��وط ال��ث��اين اأك����ر ن�����ض��اط��ا اإذ 
الدقيقة  يف  براأ�ضه  ي�ضجل  جي�ضو�س  كاد 
الثاين وتابعها كوتينيو  الرابعة لل�ضوط 

لكنها ابتعدت عن املرمى بفارق �ضئيل.
وك���ان���ت ال��ن��ه��اي��ة م��ث��رة ح��ي��ث هاجمت 
ال�����ربازي�����ل ب���ك���ل خ��ط��وط��ه��ا اأم�������ام دف����اع 

اأن جاء الغيث من  اإىل  العنيد  كو�ضتاريكا 
كوتينيو.

الربازيل تهزم ك��ستاريكا بهديف 
ك�تيني� ونيمار 

يف  املجموعات  دور  من  الثانية  اجلولة  �ضمن  �ضوت�ضي  يف  ال�ضبت  اليوم  ال�ضويد  مواجهة  اللقب  حاملة  اأملانيا  تخو�س 
بعد  يديها،  ال�16 بن  دور  اىل  تاأهلها  يبقي ح�ضابات  وح��ده  الفوز  ان  القدم، مدركة  كرة  2018 يف  رو�ضيا  مونديال 
خ�ضارتها املفاجئة اأمام املك�ضيك. ومني الأملان بخ�ضارة غر متوقعة اأمام املك�ضيك بهدف هرفينغ لو�ضانو يف مو�ضكو، ما 
و�ضعها يف موقف حرج �ضمن املجموعة ال�ضاد�ضة، وفيها اأي�ضا كوريا اجلنوبية التي تواجه املك�ضيك يف رو�ضتوف يف اليوم 
نف�ضه. وبحال خ�ضارتها اأمام ال�ضويد التي متلك 3 نقاط بعد فوزها على كوريا افتتاحا -1�ضفر، وعدم خ�ضارة املك�ضيك 

اأمام كوريا اجلنوبية، �ضيتعر�س اأبطال العامل لإق�ضاء مبكر من الدور الول للمرة الوىل منذ ن�ضخة 1938.
وتعد املانيا من القوى العظمى يف عامل كرة القدم، فاإىل األقابها العاملية الربعة )1954 و1974 و1990 و2014(، 

حلت و�ضيفة اربع مرات وثالثة يف مثلها، كما توجت بلقب بطولة اأوروبا ثالث مرات.
وتعر�س مدرب املنتخب يواكيم لوف لنتقادات ب�ضبب اختيارات لعبيه يف مباراة املك�ضيك، يف ظل مت�ضكه ب�ضانع اللعاب 

م�ضود اوزيل، لعب الو�ضط الدفاعي �ضامي خ�ضرة واملدافع جروم بواتنغ.
لكن لوف الذي ي�ضرف على املنتخب منذ 12 عاما وقاده اىل اللقب الخر متخطيا الربازيل امل�ضيفة 7-1 يف ن�ضف 
النهائي، �ضعى لحتواء الأزمة موؤكدا ان املنتخب لن ينهار، وان لديه “ما يكفي من اخلربة لتعوي�س هذه الهزمية«. 
وكان قائد املانيا ال�ضابق لوثار ماتيو�س اأق�ضى املنتقدين لأوزيل لعب و�ضط اأر�ضنال الإنكليزي، اإذ اتهمه بطل مونديال 

�ضغف«. فرحة،  قلب،  دون  “من  يلعب  اأنه   1990
ويف ظل �ضعي املانيا لأن ت�ضبح اأول منتخب يتمكن من الحتفاظ بلقبه منذ الربازيل )1958 و1962(، يتعن على 
لعبي لوف حتقيق نقلة نوعية بعدما ظهروا يف املباراة الأوىل عاجزين عن اخرتاق الدفاع املك�ضيكي، وعانوا يف �ضبط 
“من الن  الهجمات املرتدة ال�ضريعة للمك�ضيكين. وقال قائد املنتخب احلار�س مانويل نوير العائد من ا�ضابة قوية 
و�ضاعدا، لدينا فقط مباريات نهائية. يتعن على الالعبن اإظهار ما ميكنهم القيام به، ولكنني مقتنع باأننا قادرون على 
القيام بذلك«. وتاأمل املانيا يف ان ت�ضتعيد عافيتها ب�ضرعة كما فعلت يف 1982 عندما خ�ضرت مباراتها الفتتاحية �ضد 
اجلزائر، قبل ان حتقق فوزين على ت�ضيلي والنم�ضا وتبلغ النهائي حينما خ�ضرت اأمام ايطاليا. لكن املهاجم توما�س مولر 
واجلارة  تطرق اىل الفرتة التح�ضرية والعرو�س املتوا�ضعة التي ت�ضمنت اخل�ضارة اأمام الربازيل يف برلن �ضفر1- 
�ضن�ضتعيد حيويتنا وقوتنا  البطولة  اأنه عندما تبداأ  با�ضتخفاف نوعا ما،  “اعتقدنا،  ، معرتفا   2-1 النم�ضا  املتوا�ضعة 

املعتادة... ميكننا القول اأن تقييمنا للموقف كان خاطئا«.
يف الطرف املقابل، تعول ال�ضويد على اجلناح اميل فور�ضربغ الذي اأم�ضى مو�ضمن جيدين مع ليبزيغ الملاين حيث زامل 
مهاجم منتخب املانيا احلايل تيمو فرنر. كما ت�ضم ت�ضكيلة ال�ضويد اأ�ضماء معروفة يف الدوري الملاين على غرار لودفيغ 
اوغو�ضتين�ضون ظهر فردر برمين، لعب و�ضط هامبورغ األبن ايكدال ومهاجم هامبورغ ال�ضابق ماركو�س برغ. وقال 
القائد اندريا�س غرانكفي�ضت �ضاحب هدف الفوز �ضد كوريا من ركلة جزاء “طريقة لعبنا تختلف عن املك�ضيك”، معتربا 

ان الفريق يجب ان يبقى �ضلبا كما يف الت�ضفيات وخ�ضو�ضا امام فرن�ضا وايطاليا. 
“يجب ان نبقى �ضلبن عندما نفوز بالكرة، نطبق لعبنا الدفاعي  وتابع 

اخلا�س، ن�ضنع الفر�س ونحتفظ بالكرة قدر المكان«.
ان��در���ض��ون جن��ح��وا بالتغلب على فرن�ضا  ي��ان��ه  امل���درب  وك���ان لع��ب��و 
القوية �ضمن ت�ضفيات تقدموا فيها على هولندا، واق�ضوا ايطاليا 
ال�ضويد  ال��ق��اري، قبل منح  امللحق  ارب��ع م��رات م��ن  ال��ع��امل  بطلة 
ن�ضخة  ا�ضت�ضافتها  منذ  الفتتاحية  مبارياتها  يف  الأول  فوزها 

.1958
 6( ال�ضويد  �ضد  مواجهة   11 اآخ���ر  يف  تخ�ضر  مل  املانيا  لكن 

ان���ت�������ض���ارات و5 ت����ع����ادلت(، ف��ي��م��ا ي���ع���ود ال���ف���وز الخ���ر 
للمنتخب ال�ضكندينايف اىل ابريل 1978 )1-3( 

يف مباراة ودية. والالفت ان اآخر مواجهتن 
بينهما �ضهدتا ت�ضجيل 16 هدفا، اذ 

اكتوبر  يف  املانيا  يف   4-4 تعادل 
ال�ضويد  خ�ضرت  ثم   ،2012

على ار�ضها 3-5 يف اكتوبر 
ت�ضفيات  �ضمن   2013

مونديال 2014.
و�������ض������م������ن ك������اأ�������س 

ال�����ع�����امل، ف�����ازت 
على  امل����ان����ي����ا 
ال�������������ض������وي������د 
مرات  ث��الث 
 1934 يف 

 1 9 7 4 و
 2 0 0 6 و

وخ�������ض���رت اأم���ام���ه���ا يف 
 1958 ن����ه����ائ����ي  ن�������ض���ف 

النهائي  ال�����ض��وي��د  بلغت  ع��ن��دم��ا 
على اأر�ضها وكانت اأملانيا اأي�ضا حاملة 

للقب. ويف جممل املواجهات بينهما، فازت 
املانيا 15 مرة وال�ضويد 12 وتعادل 9 مرات.

اأملانيا ت�اجه ال�س�يد يف م�قف غري اعتيادي

 اأعلن مدرب املنتخب ال�ضويدي لكرة القدم يان اندر�ضون ام�س 
وماركو�س  هيالندر  وفيليب  يان�ضون  بونتو�س  املدافعن  ان 
�ضوت�ضي  اإىل  �ضفرهم  ت��اأج��ي��ل  اىل  وا���ض��ط��روا  مر�ضى  رودن 
اجلولة  املانيا يف  �ضد  ال�ضبت  م�ضاركتهم  ال�ضك حول  ويحوم 
الثانية من مونديال رو�ضيا، على غرار املهاجم اإ�ضحاق ثيلن 

الذي �ضافر مع الفريق لكنه م�ضاب يف الكاحل.
للتواء  تعر�س  “ثيلن  �ضحايف  م��وؤمت��ر  يف  ان��در���ض��ون  وق��ال 
ب��اآلم يف  �ضعروا  اي�ضا ثالثة لعبن  ولدينا  اأم�س،  كاحله  يف 
املعدة اأم�س )اخلمي�س(، وبالتايل قمنا بتق�ضيم املجموعة ول 

ميكنهم ال�ضفر معنا” ب�ضبب خماطر العدوى.
الثالثة  امل��ر���ض��ى  ان  ب��ي��ان  ال�����ض��وي��دي يف  الحت�����اد  واو����ض���ح 
�ضباح  باملنتخب  و�ضيلتحقون  ال�ضفاء”  اىل  “يتماثلون 

ال�ضبت.

�ضمن  الثالثي  ه��ذا  ت��واج��د  ال�ضويدي  الحت���اد  ي�ضتبعد  ومل 
الت�ضكيلة املدعوة ملواجهة املانيا حاملة اللقب م�ضاء ال�ضبت يف 

اجلولة الثانية من مناف�ضات املجموعة ال�ضاد�ضة.
امام  الوىل  امل��ب��اراة  يف  اأ�ضا�ضيا  لعب  يان�ضون  بونتو�س  وك��ان 

كوريا اجلنوبية )-1�ضفر(.
مدافع  ك����ان  اإذا  م���ا  ال�����ض��وي��دي��ون  امل�������ض���وؤول���ون  ي��و���ض��ح  ومل 
مان�ض�ضرت يونايتد النكليزي فيكتور ليندلوف الذي غاب عن 
املباراة الوىل ب�ضبب املر�س، متاثل اىل ال�ضفاء، بيد ان عدم 
ذكر ا�ضمه بن الالعبن غر اجلاهزين ي�ضر اإىل اأنه تعافى 
من مر�ضه. وتتقا�ضم ال�ضويد �ضدارة املجموعة ال�ضاد�ضة مع 
التاأهل غدا يف حال فوزها على  املك�ضيك، وهي متلك فر�ضة 
اخل�ضارة  ح��ال  لقبها يف  ان جت��رد من  املمكن  التي من  اأملانيا 

وفوز املك�ضيك او تعادلها مع كوريا اجلنوبية.

احل�سري ينتظر م�عدا مع التاريخ 
يف  النور  احلار�س ع�ضام احل�ضري  اأب�ضر  اأ�ضهر  وخم�ضة  عاما   45 قبل 
بانت�ضارات  احتفالته  طبق  امل�ضرية  املدينة  فاكهة  كانت  البطيخ.  كفر 
النادي الأهلي، ويتنظر عا�ضقها الثنن املقبل، ان ي�ضبح اأكرب لعب يف 
تاريخ كاأ�س العامل يف كرة القدم بحال خو�ضه مباراة م�ضر وال�ضعودية يف 

مونديال رو�ضيا 2018.
بقي احل�ضري بديال يف املباراتن الأولين )�ضد الأوروغ��واي �ضفر1- 
1-3( للحار�س حممد ال�ضناوي. لكن مع اإق�ضاء الفراعنة من  ورو�ضيا 
دور املجموعات، يتوقع ان ي�ضارك كبديل على الأقل يف املباراة ال�ضرفية 

الخرة يف فولغوغراد.
يف حوار مع برنامج “�ضاحبة ال�ضعادة” مع ا�ضعاد يون�س على قناة “�ضي 
بي �ضي” امل�ضرية، روى احل�ضري عالقته مع الفاكهة التي ا�ضتهرت بها 

م�ضر.
وكل  البطيخ  كفر  بلدي  لن  البطيخ...  ا�ضمها  بحاجة  مب��وت  “اأنا  ق��ال 

احتفالتي يف بطولتي يعترب اأكرها بالبطيخ«.
تابع احلار�س املكنى “ال�ضد العايل” ن�ضبة اىل �ضد اأ�ضوان، “يف مباراة مع 
مب�ضجع  فوجئت  الزمالك،  التقليدي(  )الغرمي  على  فيها  فزنا  الهلي 
حمتفال  العار�ضة  اأع��ل��ى  و�ضعدت  الح��ت��ف��الت  ف��ب��داأت  بطيخة،  يحمل 

معها«.
الراق�ضة  باحتفالته  او  بالبطيخ  احل�����ض��ري  رح��ل��ة  اخت�ضار  ميكن  ل 
التي دفعت اجلماهر اىل ال��رتداد مرارا “ارق�س يا ح�ضري، ارق�س يا 

ح�ضري«.
افريقيا )1998  اأمم  ك��اأ���س  ال�ضبعة يف  ب��الده  األ��ق��اب  اأرب��ع��ة م��ن  اأح���رز 
و2006 و2008 و2010(، لكنه مل يحمل قبل 2018 الوان م�ضر 
يف  الثانية  م�ضاركتها  منذ  بالتاأهل  لف�ضلها  الكبر،  العاملي  املحفل  يف 

.1990
اأك��ر من  اأوروب���ي، ح�ضد احل�ضري  ناد  اأي  على رغم عدم احرتافه مع 
الرقم  فولغوغراد يف حتطيم  ينجح يف  وقد  عاما،   25 يف  لقبا  ثالثن 
كاأ�س  يف  لع��ب  اأك��رب  موندراغون،  فريد  الكولومبي  للحار�س  القيا�ضي 
43 عاما  2014 عن عمر  الربازيل  �ضارك يف مونديال  العامل عندما 

وثالثة اأيام.
 1973 يناير   15 يف  دم��ي��اط  حمافظة  يف  امل��ول��ود  احل��ار���س  يكتف  مل 
والذي يردد بانه “الأخ الكبر” لالعبن، بح�ضد عادي لالألقاب القارية، 
بل �ضد ركلتن ترجيحيتن ل�ضاحل العاج يف نهائي 2006 وكرر ذلك يف 

ن�ضف نهائي 2017 يف مواجهة بوركينا فا�ضو.
ركلة ترجيح يف  له  ال��ذي �ضد  دروغ��ب��ا  ديدييه  العاجي  النجم  ق��ال عنه 
الذين  “هو من احلرا�س   2008 رائعة يف  راأ�ضية  وك��رة   2006 نهائي 
اأزعجوين كثرا. عن�ضر قوته انه يلعب بالطريقة القدمية. طريقة لعب 
املهاجمن الع�ضرين متاأقلمة مع احلرا�س، لكن هو ل ميكن التنبوؤ برد 

فعله لأنه يرجتل كثرا«.
الرجنتيني  امل���درب  يعيده  ان  قبل  ع��ام��ن،  ل��زه��اء  املنتخب  ع��ن  ابتعد 
 2017 الفريقية  المم  كاأ�س  و�ضارك يف   ،2016 كوبر مطلع  هكتور 
يف  معهم  و�ضارك  النهائية  املباراة  حتى  الفراعنة  قاد  حيث  الغابون،  يف 
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ي�ضرح الفرن�ضي باتري�س كارترون الذي عمل معه يف وادي دجلة وعن 
�ضاعة  قبل  ال��ت��دري��ب  اىل  “ي�ضل  احل�ضري  ان  ل��الأه��ل��ي،  م��درب��ا  اخ���را 
نف�ضه  ب��الأم��ر  و”يقوم  الحماء”،  بعمليات  للقيام  اجلميع  من  ون�ضف 
اىل  اأحيانا  “حتتاج  القاهرة  زحمة  ظ��ل  يف  ان��ه  يتابع  ال��ن��ه��ار«.  ختام  يف 
زهاء ثالث �ضاعات للو�ضول اىل التدريب ب�ضبب الزدحام. كان الالعب 
للملعب  جم��اورة  �ضغرة  �ضقة  يف  يقيم  ال��ذي  معرفتي  بح�ضب  الوحيد 
لتفادي القيادة لوقت طويل، بينما اأقامت زوجته واولده يف منزل كبر 
اأب��ع��د«. ب��داأ م�ضرته م��ع ن��ادي دم��ي��اط يف ال��درج��ة الثانية، وت���درب من 
دون قفازين لعدم توافر املال لديه، بح�ضب ما ذكر ل�ضحيفة “ليكيب” 
الفرن�ضية. اأ�ضاف “بعدها ح�ضلت على كف ارتديته فقط يف املباريات.. 

اليوم احظى بالرعاية ولدي قفازات للثلج، املاء، ال�ضيف«.
�ضعد اىل الدرجة الوىل حتى 1996 موعد بدايته مع املنتخب. وقع 
ثم  اخل��ربة  يكت�ضب  كي  اأخ��ر  ملو�ضم  دمياط  مع  �ضرا  ولعب  الهلي  مع 
�ضطع جنمه يف القاهرة. اأحرز ثمانية األقاب يف الدوري امل�ضري واأربعة يف 

الكاأ�س والكاأ�س ال�ضوبر، وثالثة القاب يف دوري ابطال افريقيا.
بعدها جاءت حادثة “هروب احل�ضري” يف 2008 لعالقته ال�ضيئة مع 
املدرب الربتغايل مانويل جوزيه والتي اعتربها “اكرب خطاأ ارتكبته يف 
حياتي”. ان�ضم اىل نادي �ضيون ال�ضوي�ضري من دون ابالغ ناديه الذي 
جلاأ اىل الحتاد الدويل )فيفا(، قبل العودة اىل م�ضر مع ال�ضماعيلي 
�ضيف 2009. اأوقف اأربعة ا�ضهر ومنع �ضيون �ضنة من اجراء تعاقدات.

تنقل بعد ذلك بن اندية م�ضرية ونادي املريخ ال�ضوداين، وعاد يف �ضيف 
2015 اىل وادي دجلة امل�ضري، بعد جتربة اوىل معه يف العام ال�ضابق، 

قبل ان ينتقل اىل التعاون ال�ضعودي يف 2017.
ي��روي احل�ضري ال��ذي توقع له م��درب حرا�س املرمى يف منتخب م�ضر 
يكن  مل  مرمى.  حار�س  ول��دت  اخلم�ضن،  �ضن  حتى  اللعب  ناجي  احمد 
والدي يريدين ان األعب كرة. حرق مالب�ضي الريا�ضية اأمامي. والدتي 

�ضاعدتني باإخفائها عنه وموا�ضلة اللعب.
تابع “كنت اأخفي مالب�ضي الريا�ضية يف �ضروايل. احيانا كنت اقفز من 
اك��ون حار�س  ان  م��ا رغبت فيه  ك��ل  امل��در���ض��ة،  اك��ن جيدا يف  ال�ضباك. مل 
اث��ارة ك�ضرطي  “لو مل اكن لعبا لخرتت مهنة فيها  مرمى”. ي�ضيف 
حار�ضا  حمرتفا،  حار�ضا  ا�ضبح  اأن  اأه���داف:   3 ل��دي  “كان  تابع  مثال«. 
بهذا  لي�س  لكن  ال�19 حققت هدفن  بعمر  للمنتخب.  لالأهلي، حار�ضا 
الثالث  حلمه  انتظر  واملنتخب”.  الوىل  الدرجة  يف  لعبت  اذ  الرتتيب، 
حتى عمر الثالثة والع�ضرين. رغم �ضنه، مل يح�ضم بعد ما اذا كان �ضي�ضع 
املا�ضي  م��اي��و  “يف اجلول” يف  مل��وق��ع  ق��ال  امل��ون��دي��ال.  بعد  مل�ضرته  ح��دا 
ال�ضعودية اأو الرحيل اأو حتى العتزال خيارات مفتوحة،  يف  “ال�ضتمرار 

والقرار النهائي بعد كاأ�س العامل«.

احتمال غياب 4 �س�يديني اأمام املانيا 

خرجت الإ�ضبانية غاربيني موغوروزا امل�ضنفة اأوىل من 
امل�ضرب، فيما  ك��رة  ل��دورة برمنغهام يف  الثاين  ال��دور 
برتا  والت�ضيكية  �ضفيتولينا  اإيلينا  الأوك��ران��ي��ة  تاأهلت 
ربع  اىل  التوايل  على  ورابعة  ثانية  امل�ضنفتان  كفيتوفا 

النهائي.
يف املباراة الأوىل، مل تقدم موغوروزا التي كانت مر�ضحة 
بقوة لإحراز اللقب وال�ضتعداد بال�ضكل الأمثل للدفاع 
عن لقبها يف بطولة وميبلدون ، ثالث البطولت الأربع 
الكربى )من 2 اىل 15 يوليو(، على ع�ضب برمنغهام 
بربورا  الت�ضيكية  اأم�����ام  و���ض��ق��ط��ت  امل��ع��ه��ود  م�����ض��ت��واه��ا 

�ضرتيكوفا 2-6 و4-6 يف �ضاعة و26 دقيقة.
وارتكبت موغوروزا امل�ضنفة ثالثة عامليا والتي تقدمت 
يف املجموعة الثانية 4-2 قبل اأن تخ�ضر اأربعة اأ�ضواط 

متتالية وتخرج من املناف�ضة، 29 خطاأ مبا�ضرا.
بطلة  وو�ضيفة  عامليا   24 امل�ضنفة  الت�ضيكية  وعلقت 
واأحب  حم��ارب��ة،  “اأنا  ال��ف��وز  ب��ع��د  و2016،   2014
القتال داخل وخارج امللعب. اأحيانا، عندما تقاتل تكافاأ، 

واأنا �ضعيدة جدا مبا قدمت اليوم«.
لي�ضيا  الأوكرانية  النهائي  ربع  يف  الت�ضيكية  و�ضتواجه 
ت�ضورنكو التي هزمت الرو�ضية داريا كا�ضاتكينا امل�ضنفة 

�ضاد�ضة 1-6 و6-3 و3-6.
دليلة  ال�ضلوفينية  النهائي  رب��ع  يف  ريباريكوفا  وتقابل 
ياكوبوفيت�س التي اأق�ضت اليابانية ناومي او�ضاكا 3-6 

ثم بالن�ضحاب.
من جانبها، مل جتد �ضفيتولينا �ضعوبة تذكر يف احلاق 
6-4 و2-6،  ك��ورن��ي��ه  ال��ي��زي��ه  ب��ال��ف��رن�����ض��ي��ة  ال��ه��زمي��ة 
و�ضربت موعدا يف ربع النهائي مع الرومانية ميهاييال 
بوزارن�ضكو التي هزمت الكرواتية برتا مارتيت�س 6-4 

و6-3 و2-6.
بدورها، حافظت كفيتوفا على فر�ضة الدفاع عن لقبها 
بفوزها على الأ�ضرتالية داريا غافريلوفا 6-2 و2-6، 
غورغي�س  ج��ول��ي��ا  الأمل��ان��ي��ة  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يف  و�ضتقابل 
املا�ضي  العام  بطلة  و�ضيفة  على  تغلبت  التي  اخلام�ضة 

و3-6.  الأ�ضرتالية ا�ضلي بارتي 6-7 )6-8( 

مالعب بريمنغهام الع�سبية ت�دع م�غ�روزا



م�س�ؤول يتعر�ش لت�بيخ وخ�سم راتب ب�سبب 3 دقائق
تعر�س موظف ياباين كبر يف مدينة كوبي جنوبي البالد، للتوبيخ 
والعقاب، ب�ضبب داأبه على اأخذ ا�ضرتاحة الغداء، قبل ثالث دقائق 
من الوقت املحدد لها. وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة "جابان تاميز"، 
فاإن امل�ضوؤول يف هيئة حمطات املياه باملدينة، كان يخرج قبل دقائق 
من بدء ا�ضرتاحته حتى يح�ضر الطعام. وعوقب امل�ضوؤول البالغ من 
العمر 64 عاما، بخ�ضم ن�ضف يوم عمل من راتبه كما جرت الدعوة 
املبكر الذي  اإىل موؤمتر �ضحفي لأجل تقدمي اعتذار عن اخلروج 
املوؤ�ض�ضة  يف  الغداء  ا�ضرتاحة  وتبداأ  اأ�ضهر.   7 طيلة  مرة   26 تكرر 
عند ال�ضاعة الثانية ع�ضرة وتنتهي يف الواحدة، وتطلب الإدارة من 
وع��دم جت��اوزه��ا. وقدمت  لهم  املتاحة  بالفرتة  الل��ت��زام  موظفيها 
الهيئة التي يعمل فيها املوظف اعتذارا عما ح�ضل وو�ضفته بالأمر 
املوؤ�ضف على اعتبار اأن املوظفن مطالبون بالبقاء يف اأماكنهم لأداء 
التوا�ضل  مواقع  يف  جدل  احلادثة  واأث��ارت  منهم.  املطلوب  العمل 
الجتماعي، اإذ راأى البع�س يف الأمر مظهرا من مظاهر التح�ضر 
واحرتام الوقت، لكن اآخرين اأبدوا تعاطفا مع ال�ضحية الذي خرج 
اآخرون يف التدخن. وتتعامل مدينة كوبي اليابانية  ملدة يق�ضيها 
اأوقف  املا�ضي،  فرباير  ففي  ال��وق��ت،  اح��رتام  م�ضاألة  مع  ب�ضرامة 
فرتة  اأث��ن��اء  خ��روج��ه  ب�ضبب  عمله،  ع��ن  كامل  ل�ضهر  اآخ��ر  موظف 

الدوام ل�ضراء "�ضندوي�ضات" من خارج مقر عمله.

لب�ؤة تثري غ�سبًا عارمًا يف بلجيكا
حمب�ضها  م��ن  هربت  بها  ل��ب��وؤة  اإن  بلجيكية  ح��ي��وان  حديقة  قالت 
لتخديرها مما  بعد ف�ضل حماولت  بالر�ضا�س  ال�ضرطة  وقتلتها 
اأثار انتقادات حادة من قبل جماعات مدافعة عن حقوق احليوان 
ال��ل��ب��وؤة م��ن حت��ري��ر نف�ضها م��ن حمب�ضها  و���ض��ي��ا���ض��ي��ن. ومت��ك��ن��ت 
اأم�س  مبكر  وقت  يف  بروك�ضل  �ضمايل  بالنكنديل  حيوان  بحديقة 
اإبالغهم بالحتماء باأماكن  اأو  اإجالء العاملن وال��زوار فورا  ومت 
م��غ��ل��ق��ة. وق��ال��ت ح��دي��ق��ة ح��ي��وان ب��الن��ك��ن��دي��ل ع��ل��ى ت��وي��رت "بعد 

حماولتن لتخدير اللبوؤة ا�ضطررنا لإخمادها بر�ضا�ضة".
وق��ال��ت ج��م��اع��ة ج��اي��ا امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق احل���ي���وان اإن 
حماولت حديقة احليوان وال�ضرطة لإعادة احليوان ملحب�ضه كانت 
وقالت حديقة حيوان بالنكنديل يف  البقر".  رعاة  "بعقلية  اأ�ضبه 
خطرا  الو�ضع  اأ�ضبح  اأن  بعد  احليوان  لقتل  ا�ضطرت  اإنها  بيان 
للغاية. وقال متحدث با�ضم ال�ضرطة "مل نرد اأن يحدث ذلك لكن 
ل�ضوء احلظ مل يكن هناك خيار اآخر. اإنه يوم حزين جدا لرجال 

ال�ضرطة الذين �ضاركوا يف العملية وحلديقة احليوان".

امل�سافرون الأكرث اإزعاجا على الطائرات
فاإنك  الطائرات،  بوا�ضطة  ال�ضفر  قليل  اأو  دائما  م�ضافرا  اأكنت  �ضواء 
من  ويجعل  رحلتك  عليك  ينغ�س  قد  ما  �ضخ�ضا  �ضت�ضادف  ما  غالبا 
الأقل،  على  اأو  �ضلبية،  جتربة  الراحة،  بها  يق�ضد  التي  الرحلة،  هذه 
جتربة منقو�ضة. هذا ال�ضخ�س املزعج، الذي قد ت�ضدفه، رمبا يكون 
جارك املزعج يف �ضف املقاعد، اأو اجلال�س باملقاعد املجاور وي�ضتغل حتى 
اأجزاء من امل�ضاحة اخلا�ضة بك، ورمبا يكون اجلال�س اأمامك ويتالعب 
باملقاعد اإىل اخللف اأو اجلال�س خلفك الذي ميار�س هواية ركل املقعد 
اأو ...  اأو ..  اأو اأي من ه��وؤلء ممن تفوح منه رائحة مزعجة..  اأمامه، 
وميكن القول اإن امل�ضافر املزعج هذا له وجوه عدة.. لكن من هو الأ�ضواأ 

براأيك؟
وفقا لدرا�ضة مو�ضعة و�ضاملة اأجرتها "اإك�ضبيديا"، املوؤ�ض�ضة العاملة يف 
جمال حجز ال�ضفر، فاإن اأكر امل�ضافرين اإزعاجا هو امل�ضافر الذي يركل 

املقعد من اخللف اأو الذي يجذب مقعدك لكي ينه�س من مقعده.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأزياء عاملية مب�اد من ج�سم الإن�سان
ال��ع��رق؟.. رمبا كان احلل يف يد  اأن تتخل�س من  اأزي��ائ��ك؟ هل تريد  ال�ضخ�ضية على  اأن تطبع ب�ضمتك  هل تريد 

الربيطانية ال�ضابة األي�س بوت�س.
بوت�س، خريجة الكلية امللكية للفنون، ميكنها اأن ت�ضاعدك على تزين مالب�ضك بالكامل ببلورات ت�ضكلت من اإفرازات 

اجل�ضد.
ويف عر�س الأزياء ال�ضنوي للكلية امللكية للفنون، قدمت بوت�س مناذج لت�ضميماتها الغريبة ومنها حذاء باليه مزين 

ببلورات ت�ضكلت من العرق وما بدا كاأنه قطعة من الفراء مطعمة ببلورات من البول.
وا�ضتخدمت بوت�س الدماء اأي�ضا �ضمن ت�ضميماتها. وهي ترى اأن مثل هذه املواد املنفرة التي تربع بها زمالوؤها يف 

الكلية لها فوائد بيئية و�ضحية تفوق خ�ضائ�س املواد البال�ضتيكية اأو القطنية التقليدية.
وقالت لرويرتز "بدل من ا�ضتخدام الإك�ض�ضوارات البال�ضتيكية يف تزين املالب�س... ميكننا اأن نبداأ يف العتماد على 

هذه املواد اجلديدة ومواد اأكر ارتباطا بالطبيعية".
واأ�ضافت اأن هذا املفهوم رمبا يجري تطويره يف امل�ضتقبل ل�ضنع اأداة ا�ضت�ضعار حيوية تر�ضد ارتفاع م�ضتويات ال�ضكر 
لدى مر�ضى البول ال�ضكري. و�ضمل عر�س اأزياء الكلية امللكية للفنون الأ�ضبوع املا�ضي جمموعات اأخرى م�ضتوحاة 
راق�ضة وعرو�س  خ��الل فقرات  والأزي���اء من  الأف��ك��ار  اأي حياكة. وقدمت  بال  البيئة منها جمموعة مالب�س  من 

متثيلية بدل من العر�س التقليدي الذي يعتمد على ال�ضر على الب�ضاط.
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مالب�ش ميالنيا غري الالئقة تثري اجلدل
تعر�ضت ال�ضيدة الأمركية الأوىل، ميالنيا ترامب، لوابل من النتقادات، 
ب�ضبب املالب�س التي ارتدتها اأثناء زيارتها ملركز احتجاز اأطفال مهاجرين 
غر �ضرعين يف ولية تك�ضا�س، جنوبي البالد. وارتدت ميالنيا �ضرتة من 
اأك��رتث، فماذا عنك".  "اأنا فعال ل  "زارا" كتب على ظهرها عبارة  �ضركة 
وراأى منتقدو ميالنيا اأن العبارة املكتوبة على اجلاكيت ل تليق ب�ضيدة اأوىل 

جتري زيارة لأطفال ميّرون بظروف �ضعبة ويحتاجون اإىل املوا�ضاة.
ونقلت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية عن املمثلة الكوميدية الأمركية، 
ت�ضيل�ضيا هاندلر، قولها اإنها ل ت�ضتوعب كيف اأن �ضيدة اأوىل زارت اأطفال 
باإجنليزيتها  حتدثهم  ك��ي  "غبي"  بلبا�س  اأهاليهم  ع��ن  ف�ضلهم  يعانون 
"املتلكئة". اأما املنتج جاد اأباتو فراأى اأن ما حدث يفوق اخليال، وعّلق قائال 

اإنه ما كان بو�ضع اأحد اأن يت�ضور ما ح�ضل، حتى يف اأ�ضواأ الكوابي�س.
تعليقا على عبارة اجلاكيت  كاثي غريفن  الكوميدية  قالت  ناحيتها،  من 

معهم".  لطفاء  نكون  باأن  مطالبون  اإننا  يقول  من  ولكل  لهم  "تبا 
يف  قائال  زوج��ت��ه،  ب�ضاأن  اأث���رت  التي  ال�ضجة  يحتوي  اأن  ت��رام��ب  وح���اول 
اأكرتث" لو�ضائل  "ل  بعبارة  توجهت  زوجته  "تويرت" اإن  على  له  تغريدة 
الإعالم الكاذبة. واأو�ضحت املتحدثة با�ضم ميالنيا ترامب اأن الأمر يتعلق 

باللبا�س فقط، ول توجد اأي ر�ضائل خفية يف العبارة التي حملتها.

ما �سمات الب�دكا�ست املنا�سب لالأطفال؟ 
اأن ال��ب��ودك��ا���ض��ت يعترب م��ن احل��ل��ول اجل��ي��دة، ال��ت��ي تتيح  على ال��رغ��م م��ن 
لالأطفال فر�ضة ال�ضتماع اإىل املو�ضيقى اأو حمتويات امللتيميديا بوا�ضطة 
الهاتف الذكي اأو اجلهاز اللوحي، اإل اأن هناك بع�س اأنواع من البودكا�ضت 

ل تنا�ضب الأطفال.
بامليديا" الآباء  يفعل طفلك  ماذا  "انظر  الأملانية  املبادرة  ن�ضحت  ولذلك 
له،  الأطفال  ا�ضتخدام  قبل  باأنف�ضهم  البودكا�ضت  اإىل  ال�ضتماع  ب�ضرورة 
وخا�ضة اأنه ل توجد تو�ضية باأعمار امل�ضتمعن، على غرار الأفالم واألعاب 

الفيديو.
وميكن لالآباء التعرف على اأنواع البودكا�ضت املنا�ضبة لالأطفال من خالل 
مالئمة املو�ضوع واللغة لعمر الأطفال، كما اأن املو�ضوعات يجب األ ت�ضتمل 
على و�ضف تف�ضيلي للعنف وينبغي اأن تكون �ضادرة عن م�ضدر جاد، واأن 

تكون خالية من الإعالنات.
الأف�ضل  تكون مفتوحة، ومن  األ  ينبغي  املو�ضوعات  نهاية  اأن  عالوة على 
وبالن�ضبة  احلكاية،  اأو  الق�ضة  تنتهي  عندما  ال�ضتماع  عملية  تتوقف  اأن 
لالأطفال الأ�ضغر �ضناً ُيف�ضل عدم وجود موؤثرات �ضوتية مثرة اأو مزعجة 

جنمة تلفزي�ن ال�اقع 
ال�سهرية ترحل مبكرًا

اأّك�������������دت �����ض����رط����ة ن����ورث����م����ربي����ا 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة خ���رب ال��ع��ث��ور على 
الواقع  تلفزيون  ب��رن��ام��ج  جنمة 
 2016 ل���ع���ام   Love Island
وملكة جمال بريطانيا العظمى،  

�ضويف جرادون  متوفية يف �ضقتها، 
م�����ض��اء ي���وم اأم�������س ع���ن ع��م��ر 32 

عاماً.
الإعالن  منذ  التعازي  وتوا�ضلت 
عن اخلرب، حيث نعاها �ضديقها 
كانت  ال����ذي  اأرم�����ض��رتون��غ  اآرون 
بقوله:  قوية  عالقة  بها  تربطه 
البت�ضامة،  تلك  اأبداً  اأن�ضى  "لن 
و�ضتظلن  حبيبتي،  كثراً  اأحبك 

عاملي اخلا�س لالأبد".
�ضرطة  ب���ا����ض���م  م���ت���ح���ّدث  واأك�������د 
نورثمربيا اأنهم عروا على جثة 
الّثامنة  ال�����ض��اع��ة  ح���واىل  ���ض��ويف 
العقارات  اأحد  والن�ضف م�ضاًء يف 

يف مدبرن ببونتالند.

وفاة والد م�سممة الأزياء 
كيت �سبيد 

قالت اأ�ضرة م�ضممة الأزياء الراحلة كيت �ضبيد اإن 
89 عاما بعد نحو  ف��ارق احلياة عن عمر  وال��ده��ا 
يف  الأ���ض��رة  واأ���ض��اف��ت  ابنته.  انتحار  م��ن  اأ�ضبوعن 
بيان اأن �ضحة الأب، ويدعى اإيرل اإف. برو�ضناهان 
ابنته  لوفاة  "انفطر  قلبه  واأن  تدهورت  جونيور، 
برو�ضناهان  وت���ويف  الأخرة".  الآون����ة  يف  الغالية 
الأرب��ع��اء يف منزله مبدينة كان�ضا�س يف ولية  ليل 
ميزوري لكن الأ�ضرة مل حتدد �ضبب الوفاة. وكانت 
�ضبيد )55 عاما( واحدة من اأبناء برو�ضناهان ال�ضتة 
وعر على جثتها يف منزلها مبدينة نيويورك يوم 
قال  وفاتها،  وبعد  ح��زي��ران.  يونيو  م��ن  اخلام�س 
اإمرباطورية  معها  ب��ن��ى  ال���ذي  �ضبيد  زوج  اأن����دي 
حلقائب  ت�ضميماتها  �ضعبية  على  قامت  ل��الأزي��اء 
اإنها عانت من الكتئاب  اليد ذات الأل��وان الزاهية 
والقلق لأكر من 15 عاما لكن مل تظهر اأي اإ�ضارة 

على اأنها �ضت�ضع حدا حلياتها.
ول يزال خم�ضة اأبناء وثمانية اأحفاد لربو�ضناهان 

على قيد احلياة.

فئران تتناول وجبة بقيمة 19 األف دولر
قالت ال�ضرطة اإن فاأرا واحدا على الأقل ت�ضلل عرب ثقب 
�ضرق  ب�ضمال  اآيل  �ضراف  ماكينة  من  اخللفي  اجل��زء  يف 
 19 عن  قيمتها  تزيد  عمالت  متزيق  يف  وت�ضبب  الهند، 
عن  بر�س"  "الأ�ضو�ضيتد  ونقلت  اأم��رك��ي.  دولر  األ���ف 
جيوتي  م��وغ��دا  تين�ضوكيا،  مدينة  يف  ال�ضرطة  م��راق��ب 
جهاز  لإ���ض��الح  فنيون  و�ضل  عندما  اإن��ه  قوله  ماهانتا، 
ال��ه��ن��دي ع���روا على  امل��رك��زي  ت��اب��ع للبنك  اآيل  ���ض��راف 
ف��ئ��ران ميتة ب��داخ��ل��ه، وع��م��الت ورق��ي��ة ه��ن��دي��ة ممزقة 
اأو ما يزيد على  1.3 مليون روبية  بقيمة تقدر بحوايل 
ال�ضراف  اإىل  دخلت  قد  الفئران  وكانت  دولر.   19000

الآيل من خالل ثقب �ضغر لإدخال الكابالت. 
اأدت  التي  الأ�ضباب  ملعرفة  حتقيقا  حاليا  البنك  ويجري 
اتخاذ  امل��ال، وبحث  املبلغ من  لهذا  الفئران  اإىل تخريب 

اإجراءات حتول دون تكرار وقوع مثل هذه احلادثة.

�سفاح الرنويج ي�سف ظروف اعتقاله بـ غري الإن�سانية
رف�ضت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، �ضكوى تقدم 
املتطرف  اليمن  من  �ضجن  وهو  بريفيك  اأندري�س  بها 
اإن  فيها  وق��ال  الرنويج،  2011 يف  �ضنة  �ضخ�ضا   77 قتل 

ظروف اعتقاله "غر اإن�ضانية".
وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن 
بريفيك، الذي حكم عليه بال�ضجن ل��21 عاما، قد تقدم 
ب�ضكوى حول ما و�ضفه بالتعامل غر الإن�ضاين، معتربا 
من  زن��زان��ة  يف  لعزله  وذل��ك  �ضيئة  ملعاملة  �ضحية  نف�ضه 
ثالثة غرف. وعزت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، 
قرار رف�س ال�ضكوى التي تقدم بها بريفيك اإىل افتقارها 
من  واح��د  ملنفذ  ال�ضجن  اإدارة  ت�ضمح  ول  �ضليم.  لأ�ضا�س 
اأكرب العتداءات الدامية يف البالد، �ضوى بالتوا�ضل مع 

املحامن واحلرا�س واأخ�ضائيي ال�ضحة النف�ضية.
ل�����ض��ب��اب حزب  2011 جت��م��ع��ا  ب��ري��ف��ي��ك يف ع���ام  وه��اج��م 
العمال بجزيرة اأوتويا، و�ضرع يف اإطالق النار عليهم، كما 

فجر قنبلة قرب مقر احلكومة يف اأو�ضلو.

قطع الإنرتنت ملنع غ�ش الطالب
املتنقلة  الإن��رتن��ت  خدمة  اجل��زائ��ري��ة  ال�ضلطات  اأوق��ف��ت 
الأربعاء  �ضاعتن،  مل��دة  البالد  اأن��ح��اء  جميع  يف  والثابتة 
امل��ا���ض��ي يف حم��اول��ة مل��ن��ع ال��غ�����س خ���الل ت��ق��دمي الطالب 

امتحانات الثانوية العامة.
ب��ن غربيط،  ن��وري��ة  وق��ال��ت وزي���رة التعليم اجل��زائ��ري��ة، 
الهواتف  مثل  بالإنرتنت،  ات�ضال  لها  التي  الأج��ه��زة  اإن 
من  اأك���ر  يف  حظرها  مت  اللوحية  والأج���ه���زة  املحمولة 
2000 مركز امتحان يف اجلزائر، واأن اأجهزة الك�ضف عن 

املعادن ن�ضبت عند مداخل املراكز.
اأ�ضئلة المتحانات، قالت  ت�ضريب  ملنع  اأخرى  ويف خطوة 
الهواتف  على  ت�ضوي�س  اأج��ه��زة  تركيب  مت  اإن���ه  ال��وزي��رة 
اأوراق  اأم��اك��ن طباعة  م��راق��ب��ة يف  وك��ام��رات  امل��ح��م��ول��ة، 
الم��ت��ح��ان��ات. وق���د مت ق��ط��ع خ��دم��ات الإن���رتن���ت "وفقا 
اختبارات  اإج��راء  �ضمان  بهدف  احلكومة،  من  لتعليمات 
�ضركة  اأف�����ادت  ح�ضبما  ب�ضال�ضة"،  ال��ث��ان��وي��ة  امل���دار����س 

الت�ضالت اجلزائرية العامة. لل اأنتوين لدى و�سولها اإىل مهرجان جوائز BET يف لو�س اأجنلو�س ، كاليفورنيا.   )ا ف ب(

ث�ران بركان ظهر يف اأحد 
اأفالم » جيم�ش ب�ند «

ثار بركان ياباين ظهر يف اأحد اأفالم 
ونفث  ال�����ض��ت��ي��ن��ات  يف  ب��ون��د  جيم�س 
دخانا لآلف الأمتار يف الهواء، وذلك 
بعد زلزال قوى هز غرب اليابان هذا 
الأ�ضبوع. ويقع بركان �ضينمويداكي 
يف منطقة ريفية بالأ�ضا�س على بعد 
طوكيو  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتا   985 ن��ح��و 
الربكان  وكان  كيو�ضو.  جزيرة  على 
قد هداأ منذ ثورانه يف اأبريل ني�ضان، 
وم���ع ذل���ك ظ��ل��ت ه��ن��اك ق��ي��ود على 
ترتفع  ال��ت��ي  ق��م��ت��ه  اإىل  ال���و����ض���ول 
لقطات  واأظ����ه����رت  م�����رتا.   1421
الدخان  ت�����ض��اع��د  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ب��ث��ه��ا 
اجلبل  قمة  ال�ضماء من  والرماد يف 
اجلا�ضو�ضية  ف��ي��ل��م  يف  ظ��ه��ر  ال����ذي 
ل  اأنت  تواي�س" اأو  ليف  اأونلي  "يو 
تعي�س اإل مرتن عام 1967.  وقال 
الربكان  اإن  )تي.بي.اإ�س(  تلفزيون 
قذف �ضخورا اإىل م�ضافة ت�ضل اإىل 
1100 مرت. ويوجد يف اليابان 110 
براكن ن�ضطة تراقب ال�ضلطات 47 
اأيلول  �ضبتمرب  با�ضتمرار. ويف  منها 
م�ضرعهم  �ضخ�ضا   63 لقي   2014
اأونتاكي،  ج��ب��ل  ب���رك���ان  ث������وران  يف 
اأك��رب ع��دد م��ن القتلى ي�ضقط  وه��و 
باليابان  ب���رك���اين  ن�����ض��اط  ن��ت��ي��ج��ة 
م��ن��ذ م��ا ي��ق��رب م��ن 90 ع��ام��ا. ويف 
اأفراد  اأحد  الثاين قتل  كانون  يناير 
اأمطر  ع��ن��دم��ا  ال���ي���اب���اين  اجل��ي�����س 
بال�ضخور يف  املتزجلن  ثائر  بركان 
وكان  البالد.  بو�ضط  جبلي  منتجع 
زلزال بقوة 6.1 درجة قد هز مدينة 
اأو�ضاكا، ثاين اأكرب مدن اليابان، يوم 
الثنن املا�ضي فاأودى بحياة خم�ضة 
�ضنوات  ت�ضع  عمرها  تلميذة  بينهم 

وت�ضبب يف اإ�ضابة مئات.

نف�ق ك�ك�.. التي اأتقنت احلديث مع الب�سر
قال معهد كاليفورنيا اإن الغوريال كوكو التي 
يقال اإنها اأتقنت لغة الإ�ضارة الأمركية نفقت 

عن عمر 46 عاما.
واأ�ضاف املركز الذي عكف على درا�ضة الغوريال 
تعلن  اأن  الغوريال  موؤ�ض�ضة  "يوؤ�ضف  بيان  يف 
الغوريال  اأن  كوكو" م�ضيفا  حمبوبتنا  رحيل 

نفقت اأثناء نومها.
الثدييات  م��ن  قليل  ع��دد  �ضمن  كوكو  وك��ان��ت 
التوا�ضل  مي��ك��ن��ه��ا  ال��رئ��ي�����ض��ي��ات  رت��ب��ة  ���ض��م��ن 
با�ضتخدام لغة الإ�ضارة. ومن بن تلك الثدييات 
ال�ضمبانزي وا�ضو بولية وا�ضنطن  اأنثى  اأي�ضا 

وذكر اإن�ضان الغاب ت�ضانتك يف اأتالنتا.
وق���ال ال��ق��ائ��م��ون على رع��اي��ة ال��غ��وري��ال كوكو 
باللغة  احلديث  بع�س  اأي�ضا  تفهم  كانت  اإنها 

الإجنليزية.
ورغم ت�ضكيك بع�س العلماء يف ا�ضتخدام كوكو 
للغة الإ�ضارة فاإن الغوريال التي تنتمي ل�ضاللة 
ال�ضهول الغربية اأ�ضبحت �ضفرة لنوعها الذي 

وال�ضيد  الأ���ض��ج��ار  قطع  عمليات  ب��ق��اءه  تهدد 
اجلائر يف موطنه الأ�ضلي بو�ضط اأفريقيا.

ك��وك��و يف ح��دي��ق��ة حيوان  ال���غ���وري���ال  وول�����دت 
متوز  يوليو  م��ن  ال��راب��ع  يف  فران�ضي�ضكو  �ضان 
تدعى  عاملة  اإن  املوؤ�ض�ضة  وق��ال��ت   .1971 ع��ام 
تدريب  يف  ب���داأت  باتر�ضون  "بيني"  فران�ضن 
ك��وك��و ب��ع��د ع����ام م���ن م��ول��ده��ا وع��ل��م��ت��ه��ا لغة 

الإ�ضارة.
وظ���ه���رت ال��غ��وري��ال يف ال��ع��دي��د م���ن الأف����الم 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ك��م��ا ظ��ه��رت م��رت��ن ع��ل��ى غالف 
اإحداها  وكانت  جيوجرافيك  نا�ضونال  جملة 
1978 يف �ضورة  الأول عام  اأكتوبر ت�ضرين  يف 

التقطتها كوكو لنف�ضها يف املراآة.
�ضبكة  ع���ل���ى  ك���وك���و  ���ض��ي��ت  ذاع   ،1998 ويف 
الإنرتنت بف�ضل ما و�ضف باأنه اأول حوار "بن 
للغوريال  تعليقات  ب��ث  ج��رى  حيث  الأنواع"، 
امل�ضروبات"  "اأحب  مثل  ب�ضري  مرتجم  ع��رب 

لع�ضرات الآلف من امل�ضاركن عرب الإنرتنت.

كيم كاردا�سيان تك�سف جتربتها مع الأزياء 
تطور  وكيف  الأزي���اء  مع  جتربتها  عن  كاردا�ضيان   الواقع  كيم  تلفزيون  جنمة  ك�ضفت 
اأ�ضلوبها يف اإختيار اإطاللتها من الأ�ضوء بح�ضب و�ضف زوجها مغني الراب ال�ضهر " 

كانييه وي�ضت " اإىل ان ا�ضبحت واحدة من اأكر ال�ضخ�ضيات املوؤّثرة يف عامل الأزياء 
واملو�ضة.

BoF حيث  م��وؤمت��ر جملة  لها �ضمن  لقاء  ه��ذا خ��الل  ك��اردا���ض��ي��ان  وج��اء حديث 
اأ�ضارت اإىل اأنه عندما بداأت مبواعدة وي�ضت يف العام 2012 و�ضف حينها اأ�ضلوبها 

يف اللبا�س واإطاللتها ب�الأ�ضوء وتخل�س من كل مالب�ضها واأحذيتها.
الأمر الذي اأحزنها كثراً وقتها، م�ضيفًة اأنه عّو�ضها عن ذلك ب�ضرائه لها مالب�س 
باآلف الدولرات من ا�ضهر املاركات العاملية، واأرجعت الف�ضل ملا هي عليه اليوم 
العاملين  امل�ضممن  من  جمموعة  على  عّرفها  لأنها  وي�ضت  زوجها  اإىل 

الذي اأدركوا تفا�ضيل ج�ضدها وعملوا على ت�ضميم اأزياء خا�ضة بها.


