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ت����أخ���ر اإط�����اق ال��ق��م��ر 
ال�صقر1  عني  ال�صن�عي 
اجلوية الأح����وال  ل�صوء 

•• اأبوظبي -وام: 

�سبا�س  �أري����ن����ا  ���س��رك��ة  ق�����ررت 
ت�������اأخ�������ر �إط��������������اق �ل����ق����م����ر 
�ل�����س��ن��اع��ي ع����ن �ل�����س��ق��ر 1 
غر  �جلوية  �لظروف  ب�سبب 
فوق  �لرياح  و�رتفاع  �ملائمة، 
م��رك��ز غ��ي��ان��ا �ل��ف�����س��ائ��ي على 
لأمريكا  �ل�����س��م��ايل  �ل�����س��اح��ل 
�جل��ن��وب��ي��ة ح��ت��ى ي���وم �لثنن 
�مل���و�ف���ق 8 ي��ول��ي��و �جل����اري يف 
 5:53:03 �ل�����س��اع��ة  مت����ام 
�سباحا بتوقيت دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة .
دول�����ة  �أن  ب����ال����ذك����ر  ج�����دي�����ر 
�أكملت  ق���د  ك���ان���ت  �لإم��������ار�ت 
�ل���س��ت��ع��د�د�ت لإطاق  ك��اف��ة 
�ل���������س����ن����اع����ي عن  �ل�����ق�����م�����ر 
يوم  م������د�ره  �إىل   1 �ل�����س��ق��ر 
من  �ل�ساد�س  �مل��و�ف��ق  �ل�سبت 
ي��ول��ي��و �جل������اري، ح��ي��ث مرت 
�ل����س���ت���ع���د�د�ت لإط�����اق عن 
خمتلفة،  مب��ر�ح��ل   1 �ل�سقر 
لتوفر  �ل���ق���م���ر  ���س��م��م  ك���م���ا 
تغطية عاملية ملدة ع�سر �سنو�ت 
�لع�سكري  لا�ستخد�م  قادمة 
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رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يعزون 
خ�دم احلرمني ال�صريفني يف وف�ة الأمرية اجلوهرة

•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 
�هلل، برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمن �ل�سريفن �مللك �سلمان بن 
عبد�لعزيز �آل �سعود ملك �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة عرب فيها 
بنت  �جل��وه��رة  �لأم���رة  وف��اة  و���س��ادق مو��ساته يف  تعازيه  ع��ن خال�س 
�آل �سعود و�لدة �ساحب �ل�سمو �مللكي  عبد�لعزيز بن م�ساعد بن جلوي 
�لأمر �سعود بن نايف بن عبد�لعزيز �آل �سعود، �سائًا �ملوىل تعاىل �أن 

يتغمدها بو��سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتن �إىل خادم �حلرمن �ل�سريفن.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�جلي�س �لوطني �ليمني يو��سل تقدمه يف �سعدة 

�الإمار�ت ترحب باالتفاق وت�ؤكد �أنه ي�ؤ�ش�س النتقال �شيا�شي مب�شر

ال�صودانيون يحتفلون ب�تف�ق ت�صكيل جمل�س �صي�دي وحكومة مدنية 

�ل�سود�نيون يحتفلون بالتو�سل لتفاق بن �ملجل�س �لع�سكري وقوى �لتغير  )رويرتز(

�حل�ثي�ن ي�شتغل�ن عطلة �ل�شيف لت�شجيع �الأطفال على �لقتال
اجلي�س الوطني ي�صيطر على من�طق جديدة يف �صعدة

مدير �الأمن �جلز�ئري �ل�شابق يف »�حلب�س �مل�ؤقت«

تظ�هرات ح��صدة يف الع��صمة رف�صً� لل�صلطة الق�ئمة

1000 قتيل منذ بدء �ال�شتباكات جن�ب طر�بل�س

اجلي�س الليبي ي�صقط ط�ئرة للملي�صي�ت ومقتل ق�ئده�
•• طرابل�س-اأ ف ب:

تابعة  مقاتلة  �إ���س��ق��اط  �لليبي  �لوطني  �جلي�س  �أعلنت 
ترهونة  مدينة  يف  �ل��وط��ن��ي  �ل��وف��اق  حكومة  مللي�سيات 
)90 ك��ل��م ج��ن��وب ���س��رق ط��ر�ب��ل�����س( م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه مقتل 
�أفاد �للو�ء �أحمد �مل�سماري �ملتحدث  قائدها، بح�سب ما 

با�سم قو�ت حفرت.
�لأر�سية  �لدفاعات  �أن  في�سبوك  على  �مل�سماري  وكتب 
ت�سقط طائرة )-39�إل( نتج عنه مقتل قائدها، وذلك 
�لكلية �جلوية م�سر�تة لاإغارة على  �إقاعها من  بعد 

�لأمنين يف مدينة ترهونة.
قاعدة جوية يف  د�خل  �جلوية م�سر�تة مقامة  و�لكلية 

�ملدينة �لتي تبعد 200 كلم �سرق طر�بل�س.
وتنطلق معظم �لطائر�ت �حلربية لقو�ت حكومة �لوفاق 
حماور  يف  حفرت  ق��و�ت  ت�ستهدف  �سربات  لت�سن  منها 
�لقتال. ون�سرت و�سائل �إعام حملية ومو�قع �لتو��سل 
و�أ�ساء  ومظلة  طائرة  حطام  تظهر  �سور�  �لجتماعي 
�أنها تعود للطائرة �لتي  ب�سرية يف منطقة زر�عية، قيل 
�أ�سقطتها قو�ت �جلي�س �لوطني �لليبي يف منطقة قريبة 

من مدينة ترهونة.
�لعاملية يف ليبيا  �أعلن مكتب منظمة �ل�سحة  �إىل ذلك، 
جنوب  �ل�ستباكات  قتلى  ح�سيلة  �رتفاع  �جلمعة،  �م�س 

طر�بل�س منذ �ندلعها مطلع ني�سان �أبريل �ملا�سي بن 
�لقو�ت �ملو�لية للم�سر خليفة حفرت و�مللي�سيات �لتابعة 

حلكومة �لوفاق �إىل قر�بة �ألف قتيل.
وقالت منظمة �ل�سحة �لعاملية يف تغريدة على ح�سابها 
يف تويرت، باأن ح�سيلة �ل�سحايا منذ �ندلع �ل�ستباكات 
جنوب طر�بل�س و�سل �إىل قر�بة �ألف قتيل و�أكرث من 5 

�آلف جريح.
كما �كدت �ملنظمة �رتفاع ح�سيلة �لق�سف �جلوي �لذي 
كلم   15( ب��ت��اج��ور�ء  �ملهاجرين  �إي���و�ء  مركز  ��ستهدف 

�سرق طر�بل�س( �إىل 53 قتيا و 140 جريحا.
بدوره، �أكد جويل ميلمان �ملتحدث با�سم �ملنظمة �لدولية 
�ملهاجرين  �لقتلى  ح�سيلة  �رتفاع  جنيف،  من  للهجرة 

�إىل 53 قتيا.
6 �أطفال  وقال ميلمان يف بيان �سحايف، �إن بن �لقتلى 
م�سر� �إىل �أن �ملركز كان ي�سم �أكرث من 600 مهاجر 

ميثلون جن�سيات 17 دولة معظمهم �أفارقة .
بتاجور�ء  �ملهاجرين  �إي���و�ء  مركز  عنابر  �أح��د  وتعر�س 
120 مهاجر� من جن�سيات  �أك��رث من  و�ل��ذي ك��ان فيه 

�أفريقية ليلة �لثاثاء �ملا�سي، �إىل ق�سف جوي .
ون��ف��ى �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ق����و�ت ح��ف��رت م�����س��وؤول��ي��ت��ه��م عن 
يف  موؤ�مرة  بتدبر  طر�بل�س  ملي�سيات  مّتهماً  �لق�سف، 

حماولة لإل�ساق �لتهمة بالقو�ت �مل�سلحة.

•• اليمن-وكاالت:

�ليمني  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س  �سيطر 
باإ�سناد من �لتحالف �لعربي، �م�س 
يف  ج��دي��دة  مناطق  على  �جل��م��ع��ة، 
�سعدة،  حمافظة  يف  ر�زح  مديرية 
نيوز  �سكاي  م��ر����س��ل  �أف���اد  ح�سبما 

عربية .
قو�ت  �إن  ع�سكرية  م�سادر  وقالت 
�جل���ي�������س �ل���ي���م���ن���ي م�������س���ن���ودة من 
�ل���ت���ح���ال���ف �ل���ع���رب���ي مت��ك��ن��ت من 
م��ن��اط��ق جديدة  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة 
غ��رب��ي حمافظة  ر�زح  م��دي��ري��ة  يف 
����س���ع���دة، و����س���ط ت��ق��ه��ق��ر ك���ب���ر يف 
�ملو�لية  �سفوف ملي�سيات �حلوثي 

لإير�ن .
و�أو�سحت �مل�سادر �أن قو�ت �جلي�س 
�سيطرت بالكامل على مناطق بيت 
ح�سر�ن و معتق �لعتم و �لعري�سة ، 

ومو�قع �أخرى يف �ملديرية.
على  ن��اري��ا  �جلي�س  �سيطر  ك��ذل��ك 
لإير�ن  �مل��و�ل��ي��ة  �مللي�سيات  م��و�ق��ع 
ز�هر  �آل  م��ن��اط��ق  يف  و�مل��ت��م��رك��زة 
يف  �ل�سحية  و�ل��وح��دة  �سرقة  و�آل 

�ملديرية ذ�تها.
ذ�تها،  �لع�سكرية  للم�سادر  ووفقا 
ف��ق��د ج����اءت �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى هذه 

عدد  يف  �ملتو�لية  �مليلي�سيا  خ�سائر 
من �جلبهات.

وحّذر وزير �لإعام �ليمني معمر 
ميلي�سيا  ��ستغال  م��ن  �لإري����اين، 
للمخيمات  �لن��ق��اب��ي��ة،  �حل��وث��ي 
وحتويلها  مناطقها  يف  �ل�سيفية 
ل�ستقطاب  مغلقة  مع�سكر�ت  �إىل 
�لأط�����ف�����ال وت��ع��ب��ئ��ت��ه��م ب���الأف���ك���ار 

�ملتطرفة وتدريبهم على �لقتال.
توؤكد  �ملعلومات  �إن  �لإري��اين  وقال 
�أن بع�س ما ت�سميه �مليلي�سيا مر�كز 
�إرهابية  مع�سكر�ت  ه��ي  �سيفية” 
يف  وي�����س��ارك  عليها  ي�سرف  مغلقة 
�إد�رت��ه��ا خ��رب�ء �إي��ر�ن��ي��ون لتدريب 
�خلفيفة  �لأ�سلحة  على  �لأط��ف��ال 
و�ملتو�سطة و�لدفع بهم يف جبهات 
�ملتطرفة  �لأف���ك���ار  ون�����س��ر  �ل��ق��ت��ال 

�لدخيلة على �ليمن.
ميلي�سيا  �أن  �إىل  �لإري����اين  و�أ���س��ار 
��ستقطاب  �إىل  جل������اأت  �حل����وث����ي 
ي�سمى  ف��ي��م��ا  �لأط����ف����ال  وجت��ن��ي��د 
لتعوي�س  �ل�������س���ي���ف���ي���ة  �مل������ر�ك������ز 
جبهات  يف  �ل��ب�����س��ري��ة  خ�����س��ائ��ره��ا 
�أبناء  �ل��ق��ت��ال خ��ا���س��ة م���ع ع����زوف 
�لقبائل عن �لنخر�ط يف �سفوفها 
بعد �نك�ساف حقيقة �أنها ذر�ع تد�ر 

من �حلر�س �لثوري �لإير�ين.

مع  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ي�ستمر  ب��ي��ن��م��ا  ج���اء 
�أف��ر�د من عائلة هامل، يف حمكمة 
���س��ي��دي حم��م��د ب��و���س��ط �جل���ز�ئ���ر، 
تتعلق  تهما  يو�جهون جميعا  حيث 

بالف�ساد.
بوتفليقة  �مل�ستقيل  �لرئي�س  وك��ان 
مهام   2018 يونيو   26 يف  �أن��ه��ى 
هامل، �لذي توىل هذ� �ملن�سب منذ 

�سارية  م��و�ج��ه��ات  ع��ق��ب  �مل���و�ق���ع 
ملي�سيات  ���س��د  �جل��ي�����س  خ��ا���س��ه��ا 
عنا�سرها  لذت  �ل���ت���ي  �حل���وث���ي 
ب���ال���ف���ر�ر ب���اجت���اه ب��ن��ي م��ع��ن و�آل 
مقاتات  �أ���س��ن��دت  ح���ن  يف  ع��ل��ي، 
�لعمليات  ه��ذه  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف 
ثقيلة  و�أ�سلحة  �آل��ي��ات  با�ستهد�ف 

ومو�قع وثكنات.
تربوية  م�����س��ادر  �أك�����دت  ذل����ك،  �إل 

مينية �أن قياد�ت ميلي�سيا �حلوثي 
�لن��ق��اب��ي��ة ف��ر���س��ت ع��ل��ى م���در�ء 
ومدير�ت �ملد�ر�س ومكاتب �لرتبية 
حتت  �لو�قعة  و�ملناطق  �سنعاء  يف 
�سيفية  م���ر�ك���ز  ف��ت��ح  ���س��ي��ط��رت��ه��ا 
وتدري�سهم  �لأط��ف��ال  ل�ستقطاب 
طابع  عليها  يغلب  تعبوية  مناهج 
�ل���ت���ح���ري�������س ب����ه����دف ������س����ت����در�ج 
بجبهات  ل���ال���ت���ح���اق  �لأط������ف������ال 

�لقتال.
و�أن���������س����اأت م��ي��ل��ي�����س��ي��ا �حل���وث���ي ما 
�أن  ز�ع��م��ًة  �سيفية  مر�كز  �أ�سمتها 
فر�غ  �أوق���ات  ��ستغال  ه��و  هدفها 
يف  �ل�سيفية  و�إج��ازت��ه��م  �ل��ط��اب 
�لظن  يغلب  ل��ك��ن   ، �ل���ق���ر�آن  تعلم 
�أن �ل���ه���دف م���ن ه����ذه �مل���ر�ك���ز هو 
غ�����س��ل ع��ق��ول �لأط����ف����ال، وم���ن ثم 
�لدفع بهم �إىل �جلبهات لتعوي�س 

يف معركة �ملنا�شب �لعليا:
الحت�د الأوروبي: انت�ص�ر �صغري لفكتور اأورب�ن

•• الفجر - خرية ال�شيباين

يتعّهد �سد�قة مع بطله �ليميني �ملتطرف، �لإيطايل ماتيو �سالفيني ، ويرى 
نف�سه كزعيم جلبهة �سيادية تتوق �إىل هزم �حتاد �أوروبي فدر�يل، من وجهة 
 ، �أورب��ان  �ل��وزر�ء �ملجري، �لقومي فيكتور  ، هناأ رئي�س  نظره. يف بروك�سل 
تيمرمان�س،  فر�ن�س  �لدميقر�طي  �ل�سرت�كي  تعين  عرقلة  على  نف�سه 
�ل��ذي كان يف وقت ما �لأوف��ر حظا لرئا�سة �ملفو�سية �لأوروب��ي��ة.  وح�سب 
�ل�سحافة �ملو�لية للحكومة ، فاإّن ر�سالة من �أوربان �إىل رئي�س حزب �ل�سعب 
�لأوروبي )�ملحافظ( هي �لتي �أقنعت �لنو�ب مبعار�سة تر�سيح �لهولندي.                             
)�لتفا�سيل �س10(

•• اجلزائر-وكاالت:

خرج �آلف �جلز�ئرين �إىل �ل�سارع 
للتظاهر�ت  �لع�سرين  �جلمعة  يف 
برغم  �لقائمة  لل�سلطة  �ملعار�سة 
يعّد  بينما  لل�سرطة،  كبر  �نت�سار 
ه����ذ� �ل���ي���وم م��ه��م��اً ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل 
�لطرفن لأّنه ياأتي بعد يومن من 
�قرت�ح تقّدم به �لرئي�س �لنتقايل 
ع��ب��د �ل����ق����ادر ب���ن ���س��ال��ح لإخ�����ر�ج 

�لباد من �أزمتها.
�أفرجو�  �رحلو�،  �ملتظاهرون  وهتف 
عن �جل��ز�ئ��ر، فيما ق��ال �سحايف يف 
�إّن �ملتظاهرين  وكالة فر�ن�س بر�س 
�أجربو� طوقاً من عنا�سر �ل�سرطة 
�لذين ي�سعون �خلوذ�ت ويحملون 
كانو�  بعدما  �لرت�جع  على  �ل��دروع 
يقفون على بعد �أمتار من �ل�ساحة 
�لرمزية للحركة �لحتجاجية �أمام 
�لعا�سمة  �ملركزي يف  �لربيد  مبنى 
توقيف  �إىل  �سهود  و�أ�سار  �جلز�ئر. 

نحو ع�سرة من �ملتظاهرين.

�لتحقيق  ق��ا���س��ي  �أم����ر  ذل����ك،  �إىل 
يف �جل���ز�ئ���ر ب��و���س��ع م��دي��ر �لأم���ن 
�ل�������س���اب���ق، ع���ب���د �ل���غ���ن���ي ه����ام����ل، يف 
�خلر��س،  �سجن  يف  �ملوؤقت  �حلب�س 
�لغربية  ب���ال�������س���اح���ي���ة  �مل����ت����و�ج����د 
ل��ل��ع��ا���س��م��ة �جل���ز�ئ���ري���ة، ح�����س��ب ما 

ذكرت و�سائل �إعام حملية.
�لقا�سي  �أمر  �أن  �مل�سادر  و�أو�سحت 

•• اأبوظبي-اخلرطوم- الفجر-وكاالت

�أ�ساد معايل وزير �لدولة �لإمار�تي لل�سوؤون 
�أن����ور ق��رق��ا���س، �م�����س �جلمعة،  �خل��ارج��ي��ة، 
بالتفاق �لذي مت �لتو�سل �إليه يف �ل�سود�ن، 
�سيا�سي  �نتقال  �إىل  يوؤ�س�س  �أن��ه  �إىل  م�سر� 

مب�سر.
تويرت  يف  ح�سابه  على  قرقا�س  �أن���ور  وكتب 
ن���ب���ارك ل��ل�����س��ود�ن �ل�����س��ق��ي��ق �لت���ف���اق �لذي 
�حلر�س  مب�سر،  �سيا�سي  لن��ت��ق��ال  يوؤ�س�س 
على �لوطن و�حل��و�ر ثم �حل��و�ر مهد لهذ� 

�لتفاق.
و�أ�ساف �لوزير يف تغريدته نقف مع �ل�سود�ن 
يف �لع�سر و�لي�سر ونتمنى �ن ت�سهد �ملرحلة 
يعزز  ر��سخ  د�ستوري  نظام  تاأ�سي�س  �لقادمة 
ووطني  �سعبي  تكاتف  �سمن  �ملوؤ�س�سات  دور 

و��سع.
�ل��و���س��ي��ط �لأف��ري��ق��ي لل�سود�ن  وق���د و���س��ف 
حم��م��د �حل�����س��ن ول���د ل���ب���ات، �ل��ن��ظ��ام �لذي 
�لع�سكري  �مل��ج��ل�����س  ب���ن  ع��ل��ي��ه  �لت���ف���اق  مت 
و�لتغير،  �حلرية  �إع��ان  وق��وى  �لنتقايل 
باأنه �أقرب �إىل �لنظام �لربملاين حيث تكون 

�ل�ساحيات و��سعة لرئي�س �حلكومة.
�لتفاق  مت  �أنه  �لأفريقي،  �لو�سيط  و�أو�سح 
تكون �حلكومة م�سكلة من كفاء�ت  �أن  على 
قوية  �إر�دة  مل�سنا  م�سيفا:  م�ستقلة،  وطنية 

من �لطرفن لتتم كل �لأمور بالتو�فق.

�ل�سود�نية  �لأط�����ر�ف  �أن  ل��ب��ات  ول���د  وب����ّن 
�إليه  �ستوقع على �لتفاق �لذي مت �لتو�سل 

خال �أ�سبوع على �أبعد تقدير.
يف  �جلمعة،  فجر  �ل�سود�نين،  مئات  وخ��رج 
بتوقيع  �بتهاجاً  �أح��ي��اء �خل��رط��وم  ع��دد م��ن 
و�لتغير  �حلرية  وق��وى  �لع�سكري  �ملجل�س 
وحكومة  �ل�����س��ي��ادة  جم��ل�����س  ت�سكيل  �ت��ف��اق 
مدنية يف �ملرحلة �لنتقالية بعد يومن من 

�ملفاو�سات �ملبا�سرة.
يطلقون  وه��م  ب�سيار�تهم  مو�طنون  وج��ال 
�لذي حتقق،  بالتفاق  فرحاً  �ل�سيارة  �أب��و�ق 

وردد �ملحتفلون �سعار�ت تنادي بحكم مدين 
يف �ل�سود�ن.

وتو�سل �ملجل�س �لع�سكري �لنتقايل �حلاكم 
يف �ل�����س��ود�ن وحت��ال��ف م��ن �أح���ز�ب �ملعار�سة 
وجماعات �لحتجاج يف وقت مبكر من �سباح 
�ل�سلطة  لتقا�سم  �ت��ف��اق  �إىل  �جلمعة  �م�س 

خال فرتة �نتقالية تقود �إىل �نتخابات.
�ملوريتاين  �لأفريقي،  �لحت��اد  و�سيط  وق��ال 
م���وؤمت���ر �سحايف  ل���ب���ات، يف  ح�����س��ن  حم��م��د 
على  حم��ادث��ات  ع��ق��د�  �للذين  �جلانبن  �إن 
�تفقا  �خلرطوم،  �لعا�سمة  يف  يومن  مدى 

بن  بالتناوب  لل�سيادة  جمل�س  �إق��ام��ة  على 
�لع�سكرين و�ملدنين وملدة ثاث �سنو�ت �أو 

تزيد قليًا.
ع��ل��ى ت�سكيل  �أي�������س���اً  �ل���ط���رف���ان  �ت���ف���ق  ك��م��ا 
كفاء�ت  ح��ك��وم��ة  ���س��م��ي��ت  م��دن��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
وعلى  وزر�ء  رئي�س  برئا�سة  م�ستقلة  وطنية 
م�ستقل  وطني  �سفاف  دقيق  حتقيق  �إق��ام��ة 
عا�ستها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ن��ي��ف��ة  �لأح������د�ث  ملختلف 

�لباد يف �لأ�سابيع �لأخرة.
كذلك  و�ملعار�سة  �لع�سكري  �ملجل�س  و�تفق 

على �إرجاء �إقامة �ملجل�س �لت�سريعي.
�أنباء  ودرت  �إن  ما  باأنه  روي��رتز  �سهود  و�أبلغ 
�لحتفالت  عمت  حتى  ل��ات��ف��اق  �لتو�سل 
�جلهة  يف  �لو�قعة  درم��ان  �أم  مدينة  ���س��و�رع 
�ملقابلة من �خلرطوم عرب نهر �لنيل. وخرج 
�إىل  �لأع���م���ار  جميع  م��ن  �لأ���س��خ��ا���س  �آلف 
ي���رددون مدنية! مدنية!  و�أخ���ذو�  �ل�����س��و�رع 

مدنية!.
�ل�سائقون  و�أط��ل��ق  �ل��ط��ب��ول  �ل�����س��ب��ان  وق���رع 

�أبو�ق �سيار�تهم وزغردت �لن�ساء �حتفال.
�حلرية  بقوى  �لقيادي  �ل��د�غ��ر  عمر  وق��ال 
و�لتغير هذ� �لتفاق يفتح �لطريق لت�سكيل 
�أن  ون��رج��و  �لنتقالية  �ل�سلطة  موؤ�س�سات 

يكون هذ� بد�ية عهد  
�لفريق  �لع�سكري  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �أم��ا 
�أول حممد حمد�ن دقلو، فقال هذ� �لتفاق 

�سيكون �ساما ل يق�سي �أحد�.

اإي������ران ت��ه��دد ب���ح��ت��ج���ز 
ن���ق��ل��ة ن��ف��ط ب��ري��ط���ن��ي��ة 

•• لندن- رويرتز:

هدد قائد باحلر�س �لثوري �لإير�ين 
�أم�س باحتجاز ناقلة بريطانية رد� 
على �حتجاز م�ساة �لبحرية �مللكية 
�إير�نية  ن��ف��ط  ن��اق��ل��ة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

عماقة يف جبل طارق.
وقال حم�سن ر�سائي على تويرت �إذ� 
مل تفرج بريطانيا عن ناقلة �لنفط 
�ل�سلطات  على  �سيكون  �لإي��ر�ن��ي��ة 
ناقلة  �حتجاز  و�ج��ب  )�لإي��ر�ن��ي��ة( 

نفط بريطانية .
وذك������رت ح��ك��وم��ة ج��ب��ل ط�����ارق �أن 
طاقم �لناقلة )جري�س 1( �ملوجود 
على متنها يخ�سعون لا�ستجو�ب 

ك�سهود ولي�س كمجرمن.
�مللكية  �ل��ب��ح��ري��ة  م�����س��اة  و�ع���ت���ل���ى 
�ملنطقة  قبالة  �لول  �أم�س  �لناقلة 
و�سيطرو�  ل��ربي��ط��ان��ي��ا  �ل���ت���اب���ع���ة 
هليكوبرت  ط��ائ��رة  و�أن��زل��و�  عليها. 
ع��ل��ى م���ن �ل��ن��اق��ل��ة وه���ي تتحرك 

و�سط ظام د�م�س.
وز�رة  ب����ا�����س����م  �مل����ت����ح����دث  وق���������ال 
�خلارجية عبا�س مو�سوي �إن �سحنة 
�ل��ن��ف��ط �خل�����ام ك���ان���ت م���ن �إي�����ر�ن. 
�لنفط  �إن  �ل�سفينة  �أور�ق  وت��ق��ول 
من �لعر�ق لكن بيانات �لتتبع �لتي 
�أطلعت عليها رويرتز ت�سر �إىل �أنه 

مت حتميله يف ميناء �إير�ين.

الحتال يقمع م�صريات غزة وال�صفة ب�لر�ص��س والغ�ز
•• غزة-ال�شفة-وكاالت:

بالر�سا�س  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن  �آلف  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لإح����ت����ال  ق�����و�ت  و�ج���ه���ت 
�لف  و�سل  حيث  �لغربية،  و�ل�سفة  وغ��زة  قطاع  يف  للدموع  �مل�سيل  و�ل��غ��از 
�حلدود  طول  على  �لعودة  خميمات  �ىل  �جلمعة  �أم�س  ع�سر  �لفل�سطينين 
�ل�سرقية لقطاع غزة. وو�سل �لفل�سطينيون �ىل خم�سة نقاط تبد�أ من رفح 
�لقطاع وغزة ثم جباليا  بالربيج و�سط  م��ررو�  �لقطاع  وخان يون�س جنوب 
�أليات  �ىل  ��سافة  �لح��ت��ال  جنود  م��ن  �لقنا�سة  ع�سر�ت  و�نت�سر   . �سمال 

ع�سكرية مقابل خميمات �لعودة .
وجاءت م�ساركة �لفل�سطينين تلبية لدعوة من �لهيئة �لعليا مل�سر�ت �لعودة 
وك�سر �حل�سار و�لتي دعت �ىل �أو�سع م�ساركة ممكنة يف �جلمعة �لتي حتمل 

عنو�ن بوحدتنا ن�سقط �ملوؤ�مرة.
�ملعدين  بالر�سا�س  �لفل�سطينين  م��ن  ع��دد  �أُ���س��ي��ب  �لغربية،  �ل�سفة  ويف 
و�لختناق بالغاز خال �عتد�ء �دت قو�ت �لحتال على م�سرة كفر قدوم 
�ل�سبوعية �سرق قلقيلية. وكانت �مل�سرة �نطلقت بعد �نتهاء �ساة �جلمعة 
لذكرى  �إح��ي��اء   ،2003 ع��ام  منذ  �ملغلق  �ملدخل  باجتاه  �لقرية  م�ساجد  يف 
�نطاقة �مل�سرة �ل�سبوعية يف �لأول من متوز عام 2011 ودخولها �لعام 

فيكتور �وربان.. �سار من �لفاعلن يف �لحتاد �لوروبي

ح�سود جز�ئرية تو��سل �لتظاهر مطالبن بتغير �لنظام )� ف ب(

�سبان يتظاهرون يف �ل�سفة �سد م�سادرة �لحتال �لر��سي �لفل�سطينية)� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 

جمهورية الراأ�س الأخ�صر بذكرى ا�صتقال باده
•• اأبوظبي-وام:

�إىل  "حفظه �هلل" برقية تهنئة  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو  بعث �ساحب 
فخامة �لرئي�س جورج كارلو�س فوني�سكا رئي�س جمهورية �لر�أ�س �لأخ�سر مبنا�سبة ذكرى ��ستقال 
باده . كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة �لرئي�س جورج كارلو�س فوني�سكا.
�آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �آل مكتوم و�ساحب  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  وبعث �ساحب 
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل معايل جوزي يولي�س ديبينا كوريا �إي �سيلفا رئي�س وزر�ء جمهورية 

�لر�أ�س �لأخ�سر.

الهوية و اجلن�صية  تطلق مب�درة للرتحيب بزوار الدولة و اإ�صع�دهم 

د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - �أب�ظبي تك�شف عن تفا�شيل خميم مكتبة �ل�شيفي

برن�مج تثقيفي وترفيهي �صيفي يق�م حتت �صع�ر »عندم� اأكرب« خال �صهري يوليو واأغ�صط�س يف جميع اأفرع مكتبة 

•• اأبوظبي-وام:

بزو�ر  للهوية و �جلن�سية" مبادرة للرتحيب  "�لهيئة �لحتادية  �أطلقت 
�لدولة ب�سكل غر تقليدي وذلك عرب متكينهم من �لتو��سل مع ذويهم 
منذ �للحظة �لأوىل �لتي تطاأ فيها �أقد�مهم �أر�س �لإم��ار�ت من خال 
م��ن دقائق  ع���دد�  ز�ئ���ر تت�سمن  ل��ك��ل  �ت�����س��ال جم��ان��ي��ة  �سريحة  ت��ق��دمي 

�لت�سال �لهاتفي وحزمة بيانات خلوية.
تهدف �لهيئة من خال هذه �ملبادرة �إىل �لتعبر عن ترحيب �لإمار�ت 
بز�ئريها فور و�سولهم �إىل �ملطار�ت و�ملنافذ �حلدودية و�إدخال �لبهجة 
�ل�سيافة  و  �لأ�سالة  �لدولة من قيم  به  تتميز  �ب��ر�ز ما  و  نفو�سهم  �إىل 
تعزيز  على  وحر�سها  وثقافاته  �لعامل  �سعوب  خمتلف  على  �لنفتاح  و 
�لعاقات �لإن�سانية بن �سعبها و�ل�سعوب �لآخرى على �ختاف �أعر�قهم 

و�أجنا�سهم ومعتقد�تهم.
 Telecom "ناو " تيليكوم  �سركة  م��ع  �تفاقية  �لهيئة  �أب��رم��ت  وق��د 
حممد  خمي�س  �لعقيد  جانبها  من  وقعها  �ملبادرة  هذه  لتنفيذ   Now
�ل�سركة  �مل�ساندة ومن جانب  لقطاع �خلدمات  �لتنفيذي  �ملدير  �لكعبي 
�للو�ء  �سعادة  �أك��د  و   . لها  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  �لليطاين  �سربل 
�سعيد ر�كان �لر��سدي �ملدير �لعام ل�سوؤون �لأجانب و �ملنافذ يف �لهيئة و 
�لذي ح�سر توقيع �لتفاقية �أن هذه �ملبادرة تاأتي يف �إطار حر�س �لهيئة 
على �مل�ساهمة يف تر�سيخ �ملكانة �ملرموقة و �ل�سمعة �لعاملية �لتي حتظى 
د�ئما  �أنها �ستظل  �لإم��ار�ت يف خمتلف �ملجالت و�لتاأكيد على  بها دولة 
وطن �ل�سعادة ملو�طنيها و�ملقيمن فيها وكل من يزورها �إىل جانب جعل 
�لنطباع �لأول عنها مبهر� لدى �لز�ئر من خال ��ستقباله بالبت�سامة 
و�لرتحاب و�إجناز �إجر�ء�ته بي�سر و�سهولة وتقدمي كل �لت�سهيات �لتي 
جتعل من زيارته لاإمار�ت جتربة ل ت�ساهى ولكي يكون �سفر� لها يف 

باده ويف خمتلف �لبلد�ن �لتي يزورها.
�لقيادة  روؤي��ة  من  كافة  وم�ساريعها  مبادر�تها  ت�ستلهم  �لهيئة  �إن  وق��ال 

خمتلف  يف  و�ح��د  �لرقم  �لإم���ار�ت  ت�سبح  �أن  على  تركز  �لتي  �لر�سيدة 
�مل���ج���الت وم���ن بينها �مل���ج���الن �لق��ت�����س��ادي و�ل�����س��ي��اح��ي وت��ت��ع��اون مع 
�حلكومة  خطط  �إجن��اح  �سبيل  يف  و�خل��ا���س  �لعام  �لقطاعن  موؤ�س�سات 
تعزيز  يف  ح��ي��وي  ب���دور  لي�ساهم  وت��ط��وي��ره  �ل�سياحة  بقطاع  ل��ارت��ق��اء 
�لقت�ساد وتنويع م�سادر �لدخل �لوطني، خ�سو�سا يف ظل ما تتميز به 
�لإم��ار�ت من جاذبية حيث باتت و�حدة من �أكرث دول �لعامل ��ستقطابا 

لل�سياح.

و �أ�ساف �أن �ملبادرة ت�سمل جميع زو�ر �لدولة ممن تزيد �أعمارهم عن 18 
لل�سياحة  �أو  للزيارة  كانت  �سو�ء  �لتاأ�سرة  نوع  �لنظر عن  بغ�س  و  عاما 
�أو تاأ�سرة عبور تر�نزيت وكذلك  �أو تاأ�سرة و�سول لأول مرة لاإقامة 
جميع �مل�سافرين �لقادمن من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لذين ل 

يحتاجون �إىل تاأ�سرة لدخول �لدولة.
و�أو�سح �للو�ء �لر��سدي �أن ت�سليم �سريحة �لت�سال للز�ئر يتم من خال 
�ل��دخ��ول حيث يتم ت�سجيلها  ب��و�ب��ة �جل���و�ز�ت وف��ور مهر ج���و�زه بختم 

�لإل��ك��رتوين بن نظام  �لربط  ف��وري من خال  ب�سكل  با�سمه وتفعيلها 
�لهيئة �خلا�س ب�سوؤون �لأجانب و�ملنافذ ونظام �ل�سركة �مل�سغلة، لفتا �إىل 
�أي�سا بقانونية وجود �لز�ئر يف �لدولة  �أن �ساحية �ل�سريحة مربوطة 
وت�ستمر يف �لعمل طيلة فرتة �ساحية تاأ�سرته ويتم جتديدها يف حال 
متديد �ساحية �لتاأ�سرة، يف حن تتوقف �ل�سريحة تلقائيا عن �لعمل 

يف حال خمالفة �لز�ئر �أو جتاوزه ملدة �ساحية تاأ�سرته.
ل�سركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  و  �لرئي�س  �لليطاين  �سربل  ع��رب  جانبه  م��ن 
للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ع��ت��ز�زه  ع��ن  ناو"  "تيليكوم 
و�جلن�سية يف هذه �ملبادرة �لر�ئدة �لتي ت�ستهدف تعزيز �لقطاع �ل�سياحي 
�لعامل  يف  نوعه  من  �لأول   SIM 24 يف �لدولة من خ��ال م�سروع  
�إبقاء �مل�سافرين على  �لذي يعتمد على �لتفعيل �لذ�تي لل�سر�ئح بهدف 

�ت�سال بذويهم �أثناء �سفرهم.
يو�جه  �سائح  ك��ل  مع�سلة  يحل  رقميا  ت��ط��ور�  ميثل  �مل�����س��روع  �إن  ق��ال  و 
�لإ�سافية  �لتجو�ل  ر�سوم  يتحمل  �أو  �سبكة مفتوحة  �لبحث عن  م�سكلة 
�لزو�ر  جلميع  ومريحة  ممتعة  جتربة  ويوفر  موطنه  �إىل  �لعودة  عند 

�أثناء �إقامتهم يف �لإمار�ت مبا�سرة من حلظة و�سولهم.
و�أ�ساف �أن زو�ر �لدولة يح�سلون مبوجب هذه �ملبادرة على باقة �ت�سالت 
من  دق��ائ��ق  ب�3  م�سبقا  حمملة  جمانية  حملية  �سريحة  على  حت��ت��وي 
�ل�ستمتاع  لهم  يتيح  ما  �لبيانات  و20 ميغابايت من  �ل�سوتية  �ملكاملات 
 SIM 24 بخدمات �ت�سال ممتازة خال رحلتهم لفتا �إىل �أن م�سروع
مبلف  �إلكرتونيا  وربطها  �ل�سر�ئح  لتوزيع  ومبتكرة  �آمنة  طريقة  يعد 
تعريف �مل�ستخدم، ومن ثم تفعيلها من خال عملية رقمية �ساملة تقلل 
�أوقات �لنتظار يف متاجر �ملطار�ت حيث يتم �سر�ء �ل�سر�ئح و�إعادة  من 

�سحنها.
بطاقة  عرب  �إلكرتونيا  �ل�سريحة  �سحن  �إع��ادة  �لز�ئر  باإمكان  �إن  ق��ال  و 
�لئتمان �أو يف �أي نقطة بيع على غر�ر جميع �ل�سر�ئح �لآخرى �لتي يتم 

�سر�وؤها يف جميع �أنحاء �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

تنظم د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي خميم "مكتبة" �ل�سيفي لعام 2019 
 6 من  �لفرتة  خ��ال  وذل��ك  �أكرب"،  "عندما  �سعار  حتت  و�ل�سباب،  لاأطفال 
و�لوثبة  و�لباهية  خليفة  منتزه  مكتبة  من  كل  يف  �أغ�سط�س  يوليو ولغاية 8 
وز�يد �ملركزية و�ملرفاأ.  ويت�سمن برنامج خميم "مكتبة" �ل�سيفي جمموعًة 
من �لأن�سطة �لتي تركز على تنمية �ملهن و�ملهار�ت و�حلرف �مل�ستقبلية، من 

�لقر�ءة،  مثل؛  �ملو�سوعات  من  متنوعة  جمموعة  تغطي  عمل  ور���س  خ��ال 
�لتدوير،  و�إع��ادة  �لأويل،  �لإ�سعاف  ومهار�ت  �لقانون  و�أ�سا�سيات  و�لت�سميم 
وفنون �خلط �لعربي، وكتابة �ملدونات، و�سناعة �لدمى و�ملو�سيقى، و�لزر�عة، 
يتيح  �لذي  �ملثايل  �ملكان  "مكتبة" �ل�سيفي  ويعترب خميم  �لطهي.  ومهار�ت 
�ملهن  على  و�لتعرف  �هتماماتهم  ل�ستك�ساف  �لفر�سة  و�ليافعن  لاأطفال 
�لتي يريدون ممار�ستها لحقاً يف حياتهم. وت�ساحب فعاليات خميم "مكتبة" 
�ل�سيفي م�سابقة "حتدي �لقر�ءة �ل�سيفي" و"مبادرة �أمن �ملكتبة �ل�سغر"، 

�لتي تقام بالتعاون مع �لعديد من �جلهات �حلكومية �لتي �أخذت على عاتقها 
مهمة ت�سجيع �أفر�د �ملجتمع على �لقر�ءة و�لطاع. كما يقدم خميم "مكتبة" 
من  خمتلفة  جم��م��وع��ة  حت��ت  للفتيات  خ�سي�ساً  م�سممًة  ور���س��اً  �ل�سيفي 
�لعناوين، مبا يف ذلك �حلرف �ليدوية و�خلط �لعربي و�لديكوباج وغرها.  
وبهذه �ملنا�سبة، قال عبد�هلل ماجد �آل علي، �ملدير �لتنفيذي لقطاع د�ر �لكتب 
يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة- �أبوظبي: "نتطلع لعودة خميم "مكتبة" �ل�سيفي 
و�لتو��سل مع عدد كبر من �لأطفال �ل�سباب لإثر�ء معارفهم. ويعترب �ل�سعار 

�ملختار لهذ� �لعام ’عندما �أكرب‘ مو�سوعاً يثر �هتمام �مل�ساركن؛ بخا�سة �أّنه 
�أتاح لنا ت�سميم برنامج ي�ستمل على �لكثر من �لهتمامات �لو��سعة و�ملتنوعة 
هو�ية  �أو  نحو مهنة  توجيههم  على  و�مل�ساعدة  �ليوم،  �لأطفال  �لتي ميتلكها 
برنامج  يوفرها  �لتي  �ملتنوعة  و�لفعاليات  �لعمل  ور�س  تلبي  كما  م�ستقبلية. 
�ملخيم �ل�سيفي جمموعة كبرة من �لهو�يات و�لتطلعات �لتي من �ملتوقع �أن 
�إىل  جديد�ً  �سيئاً  �سيتعلمون  �مل�ساركن  �أّن  �ملوؤكد  ومن  �لأذو�ق،  كافة  تر�سي 

جانب ق�سائهم لأوقات مليئة بالرتفيه و�ملرح".

�صرطة اأبوظبي تطلع على جهود �صرتات�  يف �صن�عة هي�كل الط�ئرات
•• اأبوظبي-وام: 

�سركة  تطبقها  �لتي  �ملمار�سات  �أف�سل  على  �أبوظبي  �سرطة  من  وفد  �طلع 
يف  �ملتخ�س�سة  لا�ستثمار"  "مبادلة  ل�سركة  �لتابعة  للت�سنيع  �سرت�تا 

�سناعة �أجز�ء هياكل �لطائر�ت يف مدينة �لعن.
و�لتقى �إ�سماعيل علي عبد�هلل �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �سرت�تا للت�سنيع 
وفد �سرطة �أبوظبي وتبادل معه �خلرب�ت و�ملعرفة و�لتعاون بن �ل�سركة 

و�إد�رة طر�ن �سرطة �أبوظبي يف �سيانة �لطائر�ت.

وتطرق �للقاء �إىل �سبل تبادل �خلرب�ت بن �سرت�تا و�إد�رة �لأدلة �جلنائية 
لطابعة �لأبعاد �لثاثية �إىل جانب �لتعريف بجهود "�سرت�تا" يف تر�سيخ 

مكانة �إمارة �أبوظبي مركز� عامليا يف جمال �سناعة �لطائر�ت.
وق����ام �ل��وف��د ب��ج��ول��ة م��ي��د�ن��ي��ة يف �مل�����س��ن��ع و �ط��ل��ع ع��ل��ى �أح����دث �لآليات 
و�ملمار�سات �ملتطورة يف �سناعة و تركيب �لأج��ز�ء �مل�سنعة �لتي تدخل يف 
�سناعة هياكل �لطائر�ت �إىل جانب �أهم �إجن��از�ت �سرت�تا يف ت�سنيع تلك 
�لبتكار يف �سناعة  و  و �جل��ودة  �ل�سامة  �أعلى معاير  �لهياكل و تطبيق 

�أجز�ء هياكل �لطائر�ت �لكربى �لر�ئدة عامليا مثل �إيربا�س وبوينج.

ح�كم ال�ص�رقة يتلقى برقية تعزية من رئي�س 

اإريرتي� يف وف�ة خ�لد بن �صلط�ن الق��صمي
•• ال�شارقة -وام:

�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم  �ل�سمو  لقى �ساحب 
�ل�سارقة برقية تعزية ومو��ساة من فخامة �أ�سيا�س �أفورقي رئي�س دولة �إريرتيا يف وفاة �ملغفور 

له جنله �ل�سيخ خالد بن �سلطان �لقا�سمي. 
�أ�سدق م�ساعر �لتعزية و�ملو��ساة ل�ساحب �ل�سمو حاكم  �إريرتيا يف برقيته عن  و�أعرب رئي�س 
�ل�سارقة بهذ� �مل�ساب �لأليم، �سائًا �هلل جلت قدرته �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته و�أن يلهم 

�سموه و�أ�سرته �لكرمية جميل �ل�سرب وح�سن �لعز�ء.

ح�كم ال�ص�رقة يتلقى برقية تعزية من الرئي�س 
التون�صي يف وف�ة خ�لد بن �صلط�ن الق��صمي

•• ال�شارقة -وام:

تلقى �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�ل�سارقة برقية تعزية ومو��ساة من فخامة �لباجي قايد �ل�سب�سي رئي�س �جلمهورية �لتون�سية 
يف وفاة �ملغفور له جنله �ل�سيخ خالد بن �سلطان �لقا�سمي. و�أعرب �لرئي�س �لتون�سي يف برقيته 
عن خال�س تعازيه و�سادق مو��ساته ل�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة و�أ�سرة �لفقيد، �سائًا �ملوىل 
عز وجل �أن يتغمده بو��سع رحمته وغفر�نه وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يحفظ �ساحب �ل�سمو 

حاكم �ل�سارقة من كل �سوء ويلهم �سموه و�أهل �لفقيد وذويه جميل �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
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اأخبـار الإمـارات
ح�كم ال�ص�رقة يتقبل تع�زي �صلط�ن بن 

زايد بوف�ة خ�لد بن �صلط�ن الق��صمي
•• ال�شارقة -وام:

تقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة 
�لتعازي من �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة ع�سر �م�س 
�جلمعة بوفاة جنله �ملغفور له �ل�سيخ خالد بن �سلطان بن حممد �لقا�سمي وذلك يف ق�سر �لبديع. 
وتقبل �لتعازي �إىل جانب �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة.. �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
�لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة و�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن �سامل بن �سلطان �لقا�سمي نائب 
حاكم �ل�سارقة. و �أعرب �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان عن خال�س تعازيه و�سادق مو��ساته 
�إىل �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة، د�عيا �ملوىل �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته، و�أن ي�سكنه 

ف�سيح جناته، و�أن يلهم �سموه و �أفر�د �أ�سرته �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

ح�كم ال�ص�رقة يتقبل التع�زي يف وف�ة خ�لد بن �صلط�ن الق��صمي
•• ال�شارقة -وام:

تقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�لقا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�سلطان  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  وب��ح�����س��ور 
�لقا�سمي  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
�ل�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 
و���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن �سامل 
حاكم  ن��ائ��ب  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن 
ق�سر  �م�������س يف  ���س��ب��اح  �ل�������س���ارق���ة 
وفاة  يف  و�مل��و����س��اة  �لتعازي  �لبديع 
�ملغفور له �ل�سيخ خالد بن �سلطان 
�ساحب  جنل  �لقا�سمي  حممد  بن 

�ل�سمو حاكم �ل�سارقة.
�ل�سيخ   .. ت��ع��ازي  �سموه  تقبل  فقد 
ز�ي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة 
�ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب����ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
ومعايل  و�لعلمية  �لإن�سانية  نهيان 

ب���ن حم��م��د �آل ث���اين �مل�����س��ت�����س��ار يف 
مكتب �سمو �حلاكم و�ل�سيخ حممد 
د�ئرة  رئ��ي�����س  �لقا�سمي  ���س��ع��ود  ب��ن 
بن  ع�سام  و�ل�سيخ  �ملركزية  �ملالية 
مكتب  يف  �مل�ست�سار  �لقا�سمي  �سقر 
���س��م��و �حل���اك���م و�ل�����س��ي��خ خ��ال��د بن 
ع���ب���د�هلل �ل��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�ملو�نئ �لبحرية و�جلمارك و�ل�سيخ 
رئي�س  �لقا�سمي  �أحمد  بن  �سلطان 
و�ل�سيخ  لاإعام  �ل�سارقة  جمل�س 
رئي�س  �لقا�سمي  ع�سام  ب��ن  خ��ال��د 
و�ل�سيخ  �مل�����دين  �ل����ط����ر�ن  د�ئ������رة 
رئي�س  �لقا�سمي  حميد  بن  حممد 
د�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية 
بن خالد  بن خالد  في�سل  و�ل�سيخ 
�لقا�سمي و�ل�سيخ طارق بن في�سل 
�لقا�سمي و�ل�سيخ ماجد بن �سلطان 
�ل��ق��ا���س��م��ي م���دي���ر د�ئ�������رة ����س���وؤون 
�ل�������س���و�ح���ي و�ل����ق����رى وع������دد من 

�ل�سيوخ و�مل�سوؤولن.

�ل��دك��ت��ور ث��اين ب��ن �أح��م��د �لزيودي 
و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل���ت���غ���ر  وزي������ر 
�ملن�سوري  ر����س��د  م��ب��ارك  وم��ع��ايل 

�لقبائل و�ملو�طنن و�أبناء �جلاليات 
�لعربية و�لإ�سامية.

و�أعرب �جلميع عن خال�س تعازيهم 

�ل�سارقة  ح���اك���م  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�آل  �ل����ك����رمي����ة وع����م����وم  و�أ�����س����رت����ه 

�لقو��سم �لكر�م �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

وجموع  �مل��رك��زي  �مل�سرف  حمافظ 
�مل��ع��زي��ن م��ن ك��ب��ار رج���الت �لدولة 
و�أع��ي��ان �ل��ب��اد و�ل�����س��ف��ر�ء و�سيوخ 

و���س��ادق م��و����س��ات��ه��م، د�ع���ن �ملوىل 
بو��سع  �لفقيد  يتغمد  �أن  �ل��ق��دي��ر 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم 

�سموهم  �إىل جانب  �لتعازي  وتقبل 
ب���ن خ���ال���د بن  .. �ل�����س��ي��خ ف��ي�����س��ل 
عبد�هلل  و�ل�سيخ  �لقا�سمي  حممد 

ح�كم ال�ص�رقة يتلقى ر�ص�لة تعزية من رئي�س 
اإقليم زجنب�ر بوف�ة خ�لد بن �صلط�ن الق��صمي

•• ال�شارقة -وام:

تلقى �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة، 
ر�سالة تعزية خطية من فخامة �لدكتور علي حممد �سن رئي�س �إقليم زجنبار يف جمهورية تنز�نيا، 
عرب فيها عن خال�س تعازيه ومو��ساته يف وفاة �ملغفور له �ل�سيخ خالد بن �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
جميل  �لكر�م  �لقو��سم  و�آل  و�أ�سرته  �سموه  يلهم  �أن  �هلل  د�عياً  �ل�سارقة،  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  جنل 
�ل�سرب وح�سن �لعز�ء. وت�سلم �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة �لر�سالة ع�سر �م�س بح�سور �سمو �ل�سيخ 
�ل�سيخ عبد�هلل بن  �ل�سارقة و�سمو  �لقا�سمي ويل عهد و نائب حاكم  �سلطان بن حممد بن �سلطان 
�سامل �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة من �سعادة مبارك نا�سر مبارك �سفر جمهورية تنز�نيا �ملتحدة 

لدى �لدولة وذلك يف ق�سر �لبديع.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ع��ق��دت د�ئ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س �خليمة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���دد م���ن �جلهات  و 
�ملحلية  و  �لحت�����ادي�����ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�ملنظمات  م��ن  ع���دد  و  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت 
�لأوىل،  �لت�ساورية  �خلا�سة �جلل�سة 
�ملبادئ  ل��و���س��ع  در�����س���ة  م���ن  ك���ج���زء 
�مل�ستد�مة  للمجتمعات  �لتوجيهية 

يف �لإمارة. 
مدير  �سكر  بن  حممد  منذر  و�أعلن 

ر�أ����س �خليمة عن  بلدية  د�ئ���رة  ع��ام 
على  للم�سروع  عمل  ف��ري��ق  ت�سكيل 
م�ستوى �إمارة ر�أ�س �خليمة يت�سمن 
مم��ث��ل��ن م���ن ك���ل م���ن د�ئ�����رة بلدية 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة، م��وؤ���س�����س��ة �ل���زر�ع���ة 
�ملخلفات،  �إد�رة  موؤ�س�سة  �لتجميلية، 
موؤ�س�سة  �ل�سحي،  �ل�سرف  موؤ�س�سة 
�لأ���س��غ��ال و ه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و 

�لتنمية. 
و ق��ال  بن �سكر “ نعتزم من خال 
ه���ذ� �مل�����س��روع ل��دم��ج �مل���دخ���ات من 

�لقطاعات  م��ن  �مل�����س��ل��ح��ة  �أ���س��ح��اب 
�جلهات  ذل����ك  يف  مب���ا  �ل�����س��ل��ة  ذ�ت 
�حل���ك���وم���ي���ة و �أ����س���ح���اب �مل����ب����اين و 
�ملقاولن  و  �مل�����س��غ��ل��ن  و  �مل��ط��وري��ن 
ناأخذ  �أن  �أج���ل  م��ن  �ل�ست�سارين  و 
و  �ملختلفة  �لنظر  وجهات  بالعتبار 

�أف�سل �ملمار�سات �ملتاحة.«
وت�����س��م��ن��ت �ل����ور�����س����ة ���س��ل�����س��ل��ة من 
�إىل  �لتي تهدف  �لقيمة و  �لنقا�سات 
و  لو�سع  خمتلفة  ط��رق  ��ستك�ساف 
للمجتمعات  توجيهية  مبادئ  تنفيذ 

�ساهم  حيث  �لإم����ارة.  يف  �مل�ستد�مة 
بع�س �مل�ساركن باأفكارهم و جتاربهم 
�ساهم  ، يف حن  يف مبادر�ت مماثلة 
�أكرث  نظر  بوجهات  �لآخ���ر  �لبع�س 
مو�سوعية، قابلة للتطبيق و تتو�ئم 

وطبيعة �إمارة ر�أ�س �خليمة.
�أطلقت  �ل���ع���ام،  م���ن  ���س��اب��ق  يف وق���ت 
برنامج  �خليمة  ر�أ����س  بلدية  د�ئ���رة 
بارجيل ، لو�ئح �ملباين �خل�سر�ء يف 
باملباين  ُيعنى  �ل��ذي  و  ر�أ���س �خليمة 
�جلديدة يف �لإمارة من حيث كفاءة 

�ملتجددة  �مل����و�رد  و  �مل��ي��اه  و  �ل��ط��اق��ة 
�لبيئية.  �ل���ت���د�ب���ر  م���ن  غ���ره���ا  و 
�إىل توفر  بارجيل  برنامج  “يهدف 
�ملياه  و  �لطاقة  م��ن   30% ن�سبة 
�لبناء  معاير  و  م��ق��ارن��ًة  �مل��ب��اين  يف 
�حلالية. �إل �أن هناك جو�نب �أخرى 
�ل�ستد�مة  و  �ملياه  و  �لطاقة  لكفاءة 
ب�سكٍل عام و �لتي ل ميكن معاجلتها 
على م�ستوى �لبناء �لفردي كقابلية 
�لعي�س و �لتنقل. حيث تتطلب هذه 
�أو���س��ع مثل  �أ�سمل و  �جل��و�ن��ب نظرة 

�لطبيعية،   �ملناظر  بالعتبار  �لأخ��ذ 
و  �لتحتية.  �لبنية  و  �لتنقل  و�سائل 

مبادئ  بو�سع  ب��د�أن��ا  �ل�سبب،  ل��ه��ذ� 
�مل�ستد�مة  للمجتمعات  ت��وج��ي��ه��ي��ة 

لربنامج  م��ك��م��ل��ة  ���س��ُت��ع��ت��رب  �ل��ت��ي  و 
بارجيل.« 

••  راأ�س اخليمة - الفجر: 

جنح �لطاقم �لطبي يف م�ست�سفى ر�أ�س 
يبلغ من  بناء  عامل  �إنقاذ  يف  �خليمة 
م��ن �لإ���س��اب��ة ب�سلل  29 ع��ام��اً  �لعمر 
د�ئم، �إثر �سقوطه يف موقع �لإن�ساء�ت 
�ل����ذي ي��ع��م��ل ف��ي��ه. وك����ان �أج���ي���ت ر�م 
تركيب  يف  ي��ع��م��ل  ه���ن���دي  ����س���وده���ار، 
�ل�����س��ر�م��ي��ك يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة، قد 
�أدى  �أق��د�م، ما   10 �سقط من �رتفاع 
�لفقري  ع��م��وده  يف  �سديد  تفتت  �إىل 
�إىل  ���س��وده��ار ب�سرعة  �ل��رق��ب��ي. ون��ق��ل 
ليكت�سف  ماخليمة  ر�أ�����س  م�ست�سفى 
�لأطباء وجود �سظايا عظمية ت�سغط 

على �لنخاع �ل�سوكي.
ت��دخ��ًا جر�حياً  �حل��ال��ة  و����س��ت��دع��ت 
�إ�سعافياً، حيث �أُدخل �ملري�س مبا�سرًة 
له  و�أج����ري����ت  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة  �إىل 
جر�حة على يد �لدكتور تينكو جوزيه 
جر�حة  ����س��ت�����س��اري  ك��وري�����س��ي��ن��ك��ال، 
ر�أ����س  م�ست�سفى  يف  و�لأع�������س���اب  �مل���خ 
�لدكتور  و�أو����س���ح  وف��ري��ق��ه.  �خل��ي��م��ة 
قائًا:  �لعملية  كوري�سينكال خطو�ت 
تثبيت  هي  �لق�سوى  �أولويتنا  “كانت 
عنق  ط���وق  ��ستخدمنا  ح��ي��ث  �ل��ع��ن��ق، 
كامل،  ب�سكل  �لعنق  فيادلفيا، لدعم 
�أخرى.  �أدوي��ة  �إعطائه  �إىل  بالإ�سافة 
وعندما قررنا �إجر�ء �لعمل �جلر�حي 
تفتت  �أول����ه����م����ا  حت����دي����ن،  و�ج���ه���ن���ا 
متعددة  قطع  �إىل  �لرقبية  �لفقر�ت 

�لتاأثر  �إز�ل��ت��ه��ا دون  م��ن  ب��د  ك���ان ل 
على �لنخاع �ل�سوكي، لذ� ركزنا بد�يًة 
على �إز�لة جميع �سظايا �لعظام بحذر 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  مبجهر،  بال�ستعانة 
�لقر�س  من  �ملنبثقة  �ل�سظايا  بع�س 

�لفقري«.
يف ح��ن ك���ان �ل��ت��ح��دي �ل��ث��اين �لذي 
�لفريق �جل��ر�ح��ي ه��و تنبيب  و�ج��ه��ه 
�إن  حيث  تخديره(،  )بهدف  �ملري�س 
يت�سبب  قد  للعنق  ب�سيط  �أي حتريك 

�لتغلب  �لفريق جنح يف  بال�سلل، لكن 
على هذه �لعقبة �أي�ساً.

كوري�سينكال:  �ل���دك���ت���ور  و�أ������س�����اف 
�إز�لة  بعد  �لتالية  �خلطوة  “ومتثلت 
�لفقري  �ل��ع��م��ود  ب��ت��ث��ب��ي��ت  �ل�����س��ظ��اي��ا 
�لرقبي بقف�س قابل للتمدد، مدعوم 
على  �لتيتانيوم  من  خا�سة  ب�سفائح 
�لقف�س  بتثبيت  قمنا  ك��م��ا  ط��رف��ي��ه. 
و�أ�سفل  �أعلى  �ل�سليمة،  �لفقر�ت  على 
�لعمود  لتثبيت  �لإ����س���اب���ة،  م�����س��ت��وى 

�لفقري ب�سكل �أكرب«. 
��ستغرقت �جلر�حة 7 �ساعات تقريباً 
ومت �إيقاظ �ملري�س من �لتخدير بعد 
ن�����س��ف ���س��اع��ة ف��ق��ط م���ن �جل���ر�ح���ة. 
ومتكن �ملري�س من �لعودة �إىل منزله 
يف غ�سون �أ�سبوع بعد �لعملية دون �أي 
�أمل �أو �سعف. و�سيتوجب على �ملري�س 
�رتد�ء طوق د�عم للرقبة ملدة �سهرين 

للم�ساعدة �ل�سفاء ب�سكل كامل.
�جلر�حية،  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ه��ّن��اأ �ل��دك��ت��ور ر���س��ا ���س��دي��ق��ي، �ملدير 
�خليمة،  ر�أ�����س  مل�ست�سفى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لإ�سابة  م���ن  جن��ات��ه  ع��ل��ى  �مل��ري�����س 
قائًا:  ل��ل�����س��ف��اء،  ومت��اث��ل��ه  ب��ال�����س��ل��ل 
�ل�سيد  �جلر�حية  �لعملية  “منحت 
لعي�س حياته  �سودهار فر�سة جديدة 
بدور  �أ���س��ي��د  �أن  و�أود  طبيعي.  ب�سكل 
ر�أ�س  م�ست�سفى  يف  �جلر�حي  �لفريق 
�ل��ر�ئ��ع. وميكنني  �خليمة وجم��ه��وده 
�ل���ق���ول ب��ك��ل ث��ق��ة �أن����ه ع��ن��دم��ا يتعلق 
�لإ�سعافية  �حل���الت  مبعاجلة  �لأم���ر 
�حلرجة، فاإن م�ست�سفى ر�أ�س �خليمة 
موثوقًة  طبية  موؤ�س�سًة  �لآن  �أ�سبح 
يف  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ل���دى جم��ت��م��ع 
�أجيت  �مل��ري�����س  و���س��ك��ر  �لإم����������ار�ت«. 
�لعمل،  �إىل  عودته  بعد  �سودهار،  ر�م 
على  �خليمة  ر�أ����س  م�ست�سفى  ط��اق��م 
�جلر�حية  وخ��ربت��ه  �ل�سريع  تدخله 
�لتي �ساعدته على �لعودة �إىل ممار�سة 

حياته �لطبيعية ب�سكل م�ستقل.

حادث يهر�س عم�ده �لفقري

عملية جرحية تنقذ ع�ما  من الإ�ص�بة ب�ل�صلل الدائم

•• كيجايل-وام: 

�سارك معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغر 
�خلام�س  �لتحرير  عيد  حفل  مر��سم  يف  و�لبيئة  �ملناخي 
بالعا�سمة  �أق��ي��م  �ل����ذي  رو�ن�����د�  و�ل��ع�����س��ري��ن جل��م��ه��وري��ة 

�لرو�ندية كيجايل.
كاغامي  ب��ول  �ل��رو�ن��دي  للرئي�س  �ل��زي��ودي  نقل معايل  و 
�آل  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد  �ل�سمو  حتيات و تهاين �ساحب 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�ل�سمو  “رعاه �هلل” و�ساحب  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�سيخ حممد بن 
ومتنياتهم  �ملنا�سبة  بهذه  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

لل�سعب �لرو�ندي �ل�سديق دو�م �لتقدم و�لزدهار.
ح�����س��ر م���ر�����س���م �حل���ف���ل ����س���ع���ادة ه�����ز�ع حم��م��د خر�سان 
�لقحطاين �سفر �لدولة لدى جمهورية رو�ند� �إىل جانب 
عدد كبر من روؤ�ساء �لدول و �حلكومات و ممثلي خمتلف 

بلد�ن �لعامل �لتي تربطها عاقات مع رو�ند�.

الزيودي ي�ص�رك يف حفل عيد 
التحرير ال� 25 جلمهورية رواندا

مكمل لربنامج �لبارجيل

 بلدية راأ�س اخليمة تدر�س املب�ديء التوجيهية للمجتمع�ت امل�صتدامة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

مدير  �لبكر  حممد  نا�سر  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  �سهد 
معهد تدريب �سرطة ر�أ�س �خليمة، بح�سور�لعقيد 
�لزعابي نائب مدير معهد تدريب  �إبر�هيم  حممد 
���س��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، و�مل��ق��دم �إب��ر�ه��ي��م ب��ن �سكر 
�لزعابي رئي�س ق�سم �لتدريب، حفل تخريج دورتن 
هما:  �ل�سرطة،  ت��دري��ب  مبعهد  عقدتا  تدريبيتن 
�إ�سرت�تيجية   ( ( ودورة  �مل�ستقبل  �إ�ست�سر�ف   ( دورة 

�لتميز �ملوؤ�س�سي (.
باملعارف  �لبكر،  نا�سر  �لدكتور  �لعقيد  �أ�ساد  حيث 
�ملنت�سبن  �إىل  �لتدريبيتن  �لدورتن  �لتي قدمتها 
�ملفاهيم  �ك��ت�����س��ب��وه خ��ال��ه��م��ا م���ن  مل���ا  �مل�����س��ارك��ن، 
و�لأ�س�س يف �لعلوم و�ملعارف �لإ�سرت�تيجية و�لإد�رية 
و�لتقنية، �إىل جانب �لتدريبات �لعملية �لتي تدعم 
حتقيق  يف  ب���دوره���ا  وت�����س��ه��م  �مل�ستقبل  �إ���س��ت�����س��ر�ف 
�لذي حتر�س  �ملوؤ�س�سي،  �لتميز  غاية  �إىل  �لو�سول 

�سرطة ر�أ�س �خليمة على تطبيقه و�حلفاظ عليه.

�سرطة  تدريب  معهد  مدير  ك��رم  �حلفل،  ختام  ويف 
�لدورتن،  ومنت�سبي  حم��ا���س��ري،  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س 
�أ�سهمت ب�سورة مبا�سرة  �ل���دور�ت  ب��اأن ه��ذه  م��وؤك��د�ً 
يف زيادة �حل�سيلة �ملعرفية و�لعملية لدى منت�سبي 
�ل�سرطة، �سمن �إطار �سعي وز�رة �لد�خلية لتطبيق 
�إىل �سقل وتطوير مهار�ت  �لر�مية  ��سرت�تيجيتها 
منت�سبيها، من خال تدريبهم وتاأهيلهم لي�سبحو� 
�أكمل  وعلى  �ملطلوبة  بال�سورة  �لعمل  على  قادرين 

وجه.

معهد تدريب �صرطة راأ�س اخليمة 
يخرج دورتني تدريبيتني

�صرطة اأبوظبي و حم�ية املن�ص�آت يحث�ن مرت�دي البحر على التقيد ب�صروط ال�صامة
•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  بالتعاون  مع جهاز  �أبوظبي  حثت �سرطة 
حلماية �ملن�ساآت �حليوية و�ل�سو�حل مرتادي �لبحر 
بغر�س �ل�سباحة  �إىل �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية 
و�سروط �ل�سامة، و�ل�ستماع �إىل ن�سر�ت �لأر�ساد 
�جل��وي��ة و�إر���س��اد�ت �ل�سرطة وغ��ره��ا م��ن �جلهات 

�ملعنية، قبل �لنطاق يف �أية رحلة بحرية.
و�أكد �لعميد ز�يد حممد �لهاجري، مدير مديرية 
�لعمليات  ب��ق��ط��اع  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����س��ام��ة  �ل���ط���و�رئ 
�ملركزية،  �جلاهزية  للتعامل مع �حلالت �لطارئة 
�أه��م��ي��ة �تخاذ  ���س��اع��ة، لف���ت���اً  �إىل   24 ع��ل��ى م���د�ر 
�لح��ت��ي��اط��ات �ل��ازم��ة، م��ن قبل م��رت��ادي �لبحر، 
وع����دم جت��اه��ل ت��ع��ل��ي��م��ات �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة بتوفر 

متطلبات �ل�سامة �لعامة.

ودعا، يف �إطار حملة "�سّيف باأمان " مرتادي �لبحر 
�لبحرية،  �ل��و���س��ائ��ل  وم�ستخدمي  ���س��ي��ادي��ن،  م��ن 
�سرورة  �إىل  �ل�����س��ب��اح��ة،  ومم��ار���س��ي  و�مل�����س��ت��ج��م��ن، 
�أخ����ذ �حل��ي��ط��ة و�حل�����ذر، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �سامتهم، 
وعدم �لرتدد يف طلب �مل�ساعدة  من �ل�سرطة عند 
�لقيادة  �إىل م��رك��ز  ب��الت�����س��ال  �ل��ط��ارئ��ة  �ل��ظ��روف 

و�لتحكم على 999.
وط���ال���ب ه�����و�ة �ل�����س��ب��اح��ة �إىل ع����دم �ل���ت���ه���اون يف 
ل���ل���م���ه���ار�ت و�خل���ط���و�ت  �إج�������ادة  مم��ار���س��ت��ه��ا دون 
ممار�سة  يف  �ل��ام��ب��الة  �أن  مو�سحاً   �ل�سحيحة، 
�إىل �لإجهاد وعدم �لقدرة على  �ل�سباحة تعر�سهم 
للغرق  ع��ر���س��ة  يجعلهم  م��ا  �ل�����س��اط��ئ  �إىل  �ل��ع��ودة 
�إىل  �إ�سافة  طويلة،  م�سافات  قطع  عند  خ�سو�ساً 
�ل�سحيح  �ل�ستخد�م  وع��دم  �مل�سافة،  تقدير  ع��دم 
جوية  ظ��روف  يف  �ل�سباحة  �أو  �ل�سامة،  لو�سائل 

و�سدة  �مل��وج،  و�رت��ف��اع  �لبحر  ��سطر�ب  مثل  �سيئة، 
�لرياح و�لتيار�ت �ملائية.

�حليوية  �ملن�ساآت  حماية  ج��ه��از  �أك���د  ج��ان��ب��ه   وم��ن 
�لأم�����ن و�حلماية  ب��ت��وف��ر  �ه��ت��م��ام��ه  و�ل�����س��و�ح��ل 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة، و تعزيز  ل��ل��م��ن�����س��اآت �حل��ي��وي��ة و�ل��ب��ن��ى 
�مل��ن��ظ��وم��ة �لأم���ن���ي���ة ب���ه���دف �����س���ت���د�م���ة �لزده������ار 

�لقت�سادي و�لجتماعي يف �لدولة. 
جمموعة  ق��ائ��د  �لكعبي  ع��ب��د�هلل  �لعقيد  و�أو���س��ح 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى متابعة  �أن �جل��ه��از  �ل�����س��و�ح��ل  ح��ر���س 
باملن�ساآت  �ملتعلقة  �لأمنية  �لإج��ر�ء�ت  كافة  وتقييم 
و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف  �أب��وظ��ب��ي  �مل��ن��ت�����س��رة  باإمارة  �حل��ي��وي��ة 
�مل��ن�����س��اآت �ل��ب��رتول��ي��ة �ل��ربي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة، وتاأمن 
وحماية �مل�سرح �لبحري لاإمارة من خال تطبيق 
و�سامة  ب��اأم��ن  و�ل��ق��و�ن��ن  �خلا�سة  �لت�سريعات 
م���رت���ادي �ل��ب��ح��ر وح��م��اي��ة ث���رو�ت���ه �ل��ب��ح��ري��ة عرب 

�لتن�سيق مع �جلهات  �حلكومية �لحتادية و�ملحلية 
�لبحر  م���رت���ادي  �ل��ك��ع��ب��ي  ن�����س��ح   و  �مل��ع��ن��ي��ة بذلك.  
 " �للن�س  �أو  "�لطر�د  ل�  �لازمة  �ل�سيانة  ب��اإج��ر�ء 
�لدفع  و�أج��ه��زة  �مل��ح��رك��ات  وفح�س  �لإب���ح���ار،  قبل 
ملاء  �سحب  وم�سخات  �ل�سطح  وم��ع��د�ت  و�مل��اح��ة 
من  �لتاأكد  �أهمية  �إىل  ولفت  �لكهرباء،   وم�سادر 
متطلبات �ل�سامة �لبحرية �لتي تتنا�سب مع نوع 
�لنجاة  و�أط����و�ق  وهي"�سرت�ت  �لبحرية  �لو�سيلة 
�لتلفون  �أو  �لا�سلكي  وجهاز  �ل�ستغاثة  وم��ع��د�ت 
�لنقال ومعد�ت مكافحة �حلريق �ملتنقلة و�سندوق 

�لإ�سعافات �لأولية وحبال �لربط وم�سباح يدوي.
بالأ�سو�ء  جم��ه��زة  �لبحرية  �ل��و���س��ائ��ل  ت��ك��ون  و�أن 
ن�سرة  ومعرفة  وتنبيه  �إر���س��اد�ت  وبو�سلة  �ملاحية 
�ملاء  �لأح���و�ل �جل��وي��ة و�ل��ت��زود بكميات كافية م��ن 

و�لطعام. 

•• ال�شارقة-وام:

ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  تقبل 
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  وبح�سور  �م�س  �ل�سارقة، ع�سر  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
و�سمو  �ل�سارقة  حاكم  نائب  و  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
و�ملو��ساة  �لتعازي  �ل�سارقة  حاكم  نائب  �لقا�سمي  �سامل  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ 
�ل�سمو  �لقا�سمي، جنل �ساحب  �ل�سيخ خالد بن �سلطان  �ملغفور له  يف وفاة 

بن  و�ل�سيخ طالب  نهيان  �آل  بن حمد�ن  �ل�سيخ حممد  �ل�سارقة من  حاكم 
�لقا�سمي، و�لأمر طال بن بدر بن �سعود رئي�س �ملجل�س �لريا�سي  �سقر 
حممود  ف���اروق  و�ل��دك��ت��ور  �لعربية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجان  �حت��اد  رئي�س  �لعربي 
حمادة �مل�ست�سار �لديني بديو�ن ويل عهد �أبوظبي، ومن كبار رجالت �لدولة 
�لقبائل  و�سيوخ  �لدبلوما�سي  �ل�سلك  و�أع�����س��اء  و�ل�سفر�ء  �ل��ب��اد  و�أع��ي��ان 

و�ملو�طنن و�أبناء �جلاليات �لعربية و�لإ�سامية.
و�أعرب �جلميع عن خال�س تعازيهم ومو��ساتهم بهذ� �مل�ساب �جللل، �سائلن 

�ملوىل عز يف عاه �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن 
يلهم �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة و�أ�سرته وعموم �آل �لقو��سم �لكر�م جميل 

�ل�سرب وح�سن �لعز�ء.
تقبل �لتعازي �إىل جانب �سموه �ل�سيخ عبد�هلل بن حممد �آل ثاين �مل�ست�سار 
يف مكتب �سمو �حلاكم، و�ل�سيخ حممد بن �سعود �لقا�سمي رئي�س د�ئرة �ملالية 
�ملو�نئ �لبحرية  �لقا�سمي رئي�س د�ئرة  �ملركزية، و�ل�سيخ خالد بن عبد�هلل 
�ل�سارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سمي  �أح��م��د  ب��ن  �سلطان  و�ل�سيخ  و�جل��م��ارك، 

�ملدين،  �لطر�ن  د�ئرة  رئي�س  �لقا�سمي  بن ع�سام  و�ل�سيخ خالد  لاإعام، 
عبد�لرحمن  بن  �سامل  و�ل�سيخ  �لقا�سمي،  �سامل  بن  عبد�لرحمن  و�ل�سيخ 
�لقا�سمي  حميد  بن  حممد  و�ل�سيخ  �حلاكم،  �سمو  مكتب  رئي�س  �لقا�سمي 
رئي�س د�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية، و�ل�سيخ في�سل بن خالد بن خالد 
�سلطان  بن  ماجد  و�ل�سيخ  �لقا�سمي،  في�سل  بن  ط��ارق  و�ل�سيخ  �لقا�سمي، 
�سيف بن حممد  و�ل�سيخ  و�لقرى،  �ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئرة  �لقا�سمي مدير 

�لقا�سمي مدير هيئة �لوقاية و�ل�سامة، وعدد من �ل�سيوخ و�مل�سوؤولن.

ح�كم ال�ص�رقة يتقبل التع�زي يف وف�ة خ�لد بن �صلط�ن الق��صمي
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اأخبـار الإمـارات

�أو�شت باإدر�ج �جل�دة كمادة علمية �شمن �لتخ�ش�شات �لبيطرية 

»الزراعة وال�صامة الغذائية« تختتم الندوة الع�ملية يف اإدارة اجلودة ب�ملختربات البيطرية

ع��دد من  تقدمي  �ل��ن��دوة  و�سهدت 
�لتي  �ل��ت��خ�����س�����س��ي��ة  �مل��ح��ا���س��ر�ت 
�ملو��سيع  م����ن  �ل���ع���دي���د  ���س��م��ل��ت 
�أنظمة  تطبيق  ب��اأه��م��ي��ة  �ملتعلقة 
�لبيطرية  �مل��خ��ت��رب�ت  يف  �جل���ودة 
و�لعائد من هذ� �لتطبيق، كما مت 
�لتطرق لأهم معاير و��سرت�طات 
�جل��������ودة �ل�����و�ج�����ب ت����و�ف����ره����ا يف 

�خلرب�ت و�ملهار�ت و�إثر�ء جتاربنا 
�ملخترب�ت  يف  �جل����ودة  ���س��م��ان  يف 
��ستمر�رية  و�إد�رة  �ل��ب��ي��ط��ري��ة 
و�أنها  ���س��ي��م��ا  ل  ف��ي��ه��ا،  �لأع����م����ال 
�ملخترب�ت  ع����ن  مم��ث��ل��ن  جت���م���ع 
و�لإقليمية،  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملنظمة  م����ن  دول����ي����ن  وخ��������رب�ء 
�حليو�نية،  ل��ل�����س��ح��ة  �ل���ع���امل���ي���ة 

ومتطلبات  �لبيطرية  �ملخترب�ت 
نظام �ليزو 17025:2017. 

بالندوة  �مل���������س����ارك����ون  و�أو������س�����ى 
�جلودة  �أنظمة  تطبيق  ب�����س��رورة 
و�إدر�ج  �لبيطرية،  �مل��خ��ت��رب�ت  يف 
�سمن  ع��ل��م��ي��ة  ك����م����ادة  �جل��������ودة 
�لبيطري  �ل���ط���ب  ت��خ�����س�����س��ات 
موؤكدين  �لبيطرية،  و�ملخترب�ت 

و�لفنين  �ملخت�سن  م��ن  ونخبة 
�ل��رثوة �حليو�نية، مما  يف جم��ال 
يجمع  م��ت��ك��ام��ًا  ملتقى  يجعلها 
�أد�ء  ب��ت��ع��زي��ز  �مل��ع��ن��ي��ة  �لأط�������ر�ف 
و�لرتقاء  �لبيطرية  �مل��خ��ت��رب�ت 
للعمل  �حل��ي��وي،  �لأم���ن  بفاعلية 
�أهد�فنا  لتحقيق  وتو�فق  بتكامل 

�مل�سرتكة وخدمة جمتمعاتنا".

•• اأبوظبي –الفجر:

�ختتمت يوم �أم�س �لأول �خلمي�س 
فعاليات  �أب��وظ��ب��ي،  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف 
�جلودة  �إد�رة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ن��دوة 
�لتي  �ل���ب���ي���ط���ري���ة،  ب���امل���خ���ت���رب�ت 
للزر�عة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  نظمتها 
مقرها  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل�����س��ام��ة 
خال  �أبوظبي  مبدينة  �لرئي�س 
يوليو  �إىل4   3 م�����ن  �ل�����ف�����رتة 
���س��ع��ادة ر��سد  ب��ح�����س��ور  �جل�����اري، 
�ملدير  �مل���ن�������س���وري  ب���ال���ر����س���ا����س 
�حليو�نية-  – �ل��رثوة  �لتنفيذي 
وم�����س��ارك��ة خمت�سن  �ل��ه��ي��ئ��ة،  يف 
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ن 
عن  وممثلن  �لبحرين،  ومملكة 
يف  �لوطنية  �لبيطرية  �ملخترب�ت 

�لدولة. 
كما �سارك يف �لندوة �لربوفي�سور 
فيني�سو كابور�يل - �ملدير �ل�سابق 
�لبيطرية  �مل���خ���ت���رب�ت  ل�����س��ب��ك��ة 
لأنظمة  و�مل���وؤ����س�������س  �لإي���ط���ال���ي���ة 
�لبيطرية  �مل��خ��ت��رب�ت  يف  �جل���ودة 
لل�سحة  �ل����ع����امل����ي����ة  ب���امل���ن���ظ���م���ة 

����س��ت��ع��د�دي��ة وكفاءة  رف���ع  �أه��م��ي��ة 
�مل��خ��ت��رب�ت �ل��وط��ن��ي��ة ب�����س��ك��ل عام 
�لنا�سئة  �ملر�سية  �لأوبئة  ملقاومة 
وو�سع  �حليو�نية  �لأم��ر����س  عن 
�حليو�نية  �لأمر��س  باأهم  قائمة 
�لازمة  �مل��و�د  وتوفر  �لدولة  يف 
لت�سخي�سها، كما �أو�سى �مل�ساركون 
ب��اأه��م��ي��ة وج����ود خم��ت��رب مرجعي 
م���ع���ت���م���د يف جم�������ال �جل����������ودة يف 
بتدريب  يعنى  �ملنطقة  �أو  �لدولة 
وت��اأه��ي��ل �مل��خ��ت��رب�ت �لأخ������رى يف 
هذ� �ملجال.    وت�ساهم �ملخترب�ت 
�أب���وظ���ب���ي  �ل���ب���ي���ط���ري���ة يف ه���ي���ئ���ة 
�لغذ�ئية  و�ل�������س���ام���ة  ل���ل���زر�ع���ة 
ب�����س��ك��ل �أ����س���ا����س يف ت��ع��زي��ز �لأم����ن 
و�ل�ستجابة  ل����اإم����ارة  �حل���ي���وي 
من  �لوبائية،  �لأمر��س  لطو�رئ 
وفق  �لأم��ر����س  ت�سخي�س  خ��ال 
�أحدث �لتقنيات �ملتطورة، و�إجر�ء 
�لعينات  على  �ملخربية  �لتحاليل 
وبر�مج  ب��ال��ت�����س��خ��ي�����س  �خل��ا���س��ة 
و�لتحاليل  �مل��ر���س��ي  �ل�ستق�ساء 
وقيا�س  �للقاحات  بكفاءة  �ملتعلقة 
�لتحاليل  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��ن��اع��ة 

�حل����ي����و�ن����ي����ة، و�ل����دك����ت����ور ك���رمي 
للدول  �لإق��ل��ي��م��ي  �ملمثل  ت��ون��ك��ار� 
�لعاملية  �ملنظمة  ل��دى  �لأفريقية 
و�لدكتورة  �حل��ي��و�ن��ي��ة،  لل�سحة 
�سامة �ملهري مديرة �ملخترب�ت 
جانب  �إىل  �لهيئة،  يف  �لبيطرية 
�ملخترب�ت  م��وظ��ف��ي  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ل���ب���ي���ط���ري���ة مم����ن ل���ه���م �خل����ربة 
�أنظمة �جلودة  �لو��سعة يف جمال 

يف �ملخترب�ت �لبيطرية. 
بالر�سا�س  ر�����س���د  ���س��ع��ادة  و�أك�����د 
�ملن�سوري خال �فتتاحه فعاليات 
�ل��ن��دوة �ل��دور �لكبر �ل��ذي تقوم 
به �ملخترب�ت �لبيطرية يف �لهيئة 
و�لوقاية  �لت�سخي�س  جم���ال  يف 
باأهمية  ووج�����ه  �لأم�����ر�������س،  م���ن 
تطبيق �أنظمة �جل��ودة ودوره��ا يف 
�لت�سخي�سي،  �لعمل  �سمان كفاءة 
�ملتوفرة  و�ل�ستفادة من �خلرب�ت 
يف �لهيئة يف جمال �جلودة �لفنية 

و�لإد�رية. 
�لندوة  "متثل  ���س��ع��ادت��ه:  وق�����ال 
�لعاملية يف �إد�رة �جلودة باملخترب�ت 
لتبادل  ثمينة   فر�سة  �لبيطرية 

�ملت�سلة بتنمية �لرثوة �حليو�نية، 
�لبيطرية  �ملخترب�ت  ت�سارك  كما 
�ملحافل  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  للهيئة 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���دول���ي���ة ح��ي��ث حققت 
�لعاملية  �لإجن������از�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��وط��ن��ي��ة يف جمال 
و�لتحاليل  �لأم��ر����س  ت�سخي�س 
�ملخربية. وجتدر �لإ�سارة �إىل دور 
�أبوظبي للزر�عة و�ل�سامة  هيئة 
�ملنظمة  �خ���ت���ي���ار  يف  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�حليو�نية  ل��ل�����س��ح��ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
لإن�ساء مكتبها  �أبوظبي  �لعا�سمة 
ي��ع��زز مكانة  �لإق��ل��ي��م��ي، مب��ا  �سبه 
�لإمارة وي�سهم يف تطوير �لتعاون 
�لأع�ساء يف  و�ل��دول  �ملنظمة  بن 
�ملنطقة، و�ملتمثلة يف دول جمل�س 
�ل����ت����ع����اون �خل���ل���ي���ج���ي و�ل���ي���م���ن، 
ومب�����ا ي���دع���م ج���ه���ود �مل��ن��ظ��م��ة يف 
جميع  يف  �حل��ي��و�ن  �سحة  تعزيز 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل وذل����ك م���ن خال 
�لأمر��س  على  �ل�سيطرة  �سمان 
دولية  معاير  وو���س��ع  �حليو�نية 
للرثوة  �لآم��ن��ة  �لتجارة  لت�سهيل 

�حليو�نية.

اإ�صع�د �صرطة دبي تنظم ور�ص� تعريفية ب�لقوانني وال�صروط حل�ملي البط�قةور�صة حول الت�ص�مح مبركزية �صرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت �سرطة �أبوظبي ور�سة عمل 
�إ�سعاد  يف  و�أث�����ره  "�لت�سامح  ع���ن 
مديرية  م�������س���رح  يف  �لعاملن" 
�ملرور و�لدوريات بقطاع �لعمليات 

�ملركزية .
�سهيل  �ل��ع��م��ي��د  �ل��ور���س��ة  وح�����س��ر 
�لعمليات  م��دي��رق��ط��اع  �خل��ي��ي��ل��ي، 
�ل�سحي  �أح��م��د  �ملركزية،و�لعميد 
ن����ائ����ب م����دي����ر �ل���ق���ط���اع وم�������در�ء 
�لتابعة  و�لإد�ر�ت  �مل����دي����ري����ات 

للعمليات �ملركزية . 
 و�أكد �لعميد �سهيل �خلييلي،�هتمام 
ب���ت���ع���زي���ز قيم  �أب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة 
و�لتجاوز  �لعمل  بيئة  يف  �لت�سامح 
ع����ن �أخ�����ط�����اء �لآخ�����ري�����ن وو����س���ع 
�لأعذ�ر لهم، و�لنظر �إىل مز�ياهم 
وح�سناتهم بدًل من �لرتكيز على 

عيوبهم و�أخطائهم.
 ودع����ا �ل��ع��ام��ل��ن ب��ال��ق��ط��اع ، �إىل 
و�لنفتاح  ب��الإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ت��ح��ل��ى 
�لتعامل  و  �ملختلفة  �لثقافات  على 

•• دبي-الفجر:

نظمت جلنة بطاقة �إ�سعاد يف �سرطة 
�لتعريفية  �لور�س  من  �سل�سة  دبي 
�مل���ع���ن���ي���ة ب���ال���ق���و�ن���ن و�ل�������س���روط 
�خل��ا���س��ة ب��ب��ط��اق��ة �خل�����س��وم��ات " 
�إ�سعاد"، وذلك يف كل من موؤ�س�سة 
وم�ست�سفى  للمو��سات،  �لإمار�ت 

لطيفة، وموؤ�س�سة دبي لاإعام.
�ل�سام�سي،  ح�����س��ن  �ل�����س��ي��د  وق����دم 
�للجنة،  يف  �لت�سويق  قطاع  رئي�س 
و�لقو�نن  �ل�سروط  ح��ول  �سرحاً 
�إ�سعاد،  ببطاقة  �خلا�سة  و�لأحكام 
�لإل���ك���رتوين  �مل���وق���ع  �إىل  م�����س��ر� 
�لذي ميّكن م�ستخدميه  للبطاقة 
�خل�سومات  ع��ل��ى  �لط������اع  م���ن 
�لتي ت�سمل خمتلف �لقطاعات من 
�ل�سّحة، �لتعليم، �ل�سياحة و�ل�سفر، 
�مل�سارف،  �ل��ري��ا���س��ة،  �ل��ت��م��وي��ن، 
�ملطاعم  و�مل�����و�������س�����ات،  �ل���ن���ق���ل 
�لبناء،  م�����س��ت��ل��زم��ات  و�ل����ف����ن����ادق 

مو�سوع  �لت�سامح  و�أثره يف �إ�سعاد 
�إىل  لف��ت��اً   و�ملتعاملن  �لعاملن 
�لإمار�ت  دول��ة  تبنته  �ل��ذي  �لنهج 
ج�سر  ت��ك��ون  �أن  يف  تاأ�سي�سها  منذ 
�لعامل  �سعوب  بن  وت��اٍق  تو��سل 

وثقافاته يف بيئة منفتحة.

، ومع  �لإي���ج���اب���ي م���ع زم���ائ���ه���م 
�لرتقاء   يف  ي�سهم  مب��ا  �جل��م��ه��ور 
�سرطة  تقدمها  �ل��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 

�أبوظبي �إىل �أف�سل �ملمار�سات .
خملد  �ل����دك����ت����ور  و�����س���ت���ع���ر����س    
�حل���و�م���دة، م��ن �مل��ع��ه��د  �مل����روري ، 

�ل��ت�����س��ام��ح يف  ق���ي���م  �إىل  وت����ط����رق 
�سرورة  م��وؤك��د�ً  و�ملجتمع   ، �لدين 
و�لنفتاح  �لآخ����ر  وت��ق��ب��ل  �حل����و�ر 
على �لثقافات �ملختلفة.، و  تدريب 
بالت�سامح   �ل��ت��ح��ل��ي  ع��ل��ى  �ل��ن��ف�����س 

وجعله ثقافة عامة .

و���س��ب��ه �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ن�����س��م��ة �إىل 
برنامج بطاقة " �إ�سعاد ".

 كما وتاأتي هذه �خلطوة �نطاقا 
"�إ�سعاد"  بطاقة  جلنة  حر�س  من 
على توعية حاملي �لبطاقة بكيفية 

�ملختلفة.  �لعام  �لقطاع  وع��رو���س 
وتاأتي هذه �لور�س �لتعريفية وفق 
�أع�ساء  ق��ب��ل  م���ن  �آل���ي���ة مم��ن��ه��ج��ة 
بحيث  �للجنة،  يف  �لت�سويق  قطاع 
�حلكومية  �ل���دو�ئ���ر  ك��اف��ة  ت�سمل 

�ل�����س��رك��ات و�جلهات  �ل��ت��ع��ام��ل م��ع 
�خل�سومات  ب��رن��ام��ج  يف  �مل�����س��ارك��ة 
تعميق  �إىل  بالإ�سافة   " "�إ�سعاد 
ف��ه��م��ه��م ل���ل���ق���و�ن���ن و�ل�������س���روط 

�خلا�سة با�ستخد�م �لبطاقة. 
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2338  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���س��اه��د ج��ب��ار ع��ب��د �جل��ب��ار جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�أقام  قد  �ملحرزي  علي  �سيف  حممد  وميثله:�سيخه  ���س.م.ع  �لتمويل  �مل��دع��ي/د�ر 
عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )56132.10( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 21% من تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.وحددت لها جل�سة يوم 
�لربعاء �ملو�فق:2019/7/17 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2150  جتاري جزئي

�أبوظبي  ف��رع   - ذ.م.م  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��م��ق��اولت  �سيدكو  1-���س��رك��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
قد  ����س.ذ.م.م  خر�سانه  لان�ساء�ت  �ملدعي/�لغرير  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
�أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
 %9 بو�قع  �ملبلغ  ه��ذ�  على  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�سافة  دره��م   )65.528.90(
بكافة  �ملدعي عليها  �ل��ز�م  �لتام مع  �ل�سد�د  �لدعوى وحتى  رفع  تاريخ  �سنويا من 
�لربعاء  ي��وم  لها جل�سة  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�����س��روف��ات  �ل��ر���س��وم 
�ملو�فق:2019/7/10 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/225  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-با�سيفيك فنت�سرز ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�سيمون �سوكومييكا �تيجو قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة بف�سخ منوذج 
�حلجز بن �ملدعي و�ملدعي عليها و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )232.584.10( 
�حلكم  و�سمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم   %12 بو�قع  و�لفائدة  دره��م 
�ملو�فق:2019/7/11  �خلمي�س  يوم  جل�سة  لها  كفالة.وحددت  با  �ملعجل  بالنفاذ 
�ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2019/661  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم   �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م.م.ح  �نرتنا�سونال  كيم  دلتا  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/4/14  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/
�لتد�عي  ط��ريف  بن  �مل��ربم  و�ل�سحن  �لبيع  عقد  بف�سخ  ليمتد  )ي��و(  �سي�ستمز  ب��اور  جرين 
و�ملوؤرخ يف:2018/4/9 وبالز�م �ملدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثمانية وثاثن �لف 
ومائتي وثمانن دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي ب�سعر �ل�سرف وقت �لتنفيذ 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف 2019/5/24 وحتى �ل�سد�د 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من  �تعاب  �لف درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ  و�لزمتها 
�ليوم  طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من 
�لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2415  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-يو �ر ميدل �ي�ست م.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

�أقام  دي ��س ��س للحديد ���س.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع قد 
 )77557( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  مو�سوعها  �لدعوى  عليك 
�ل�ستحقاق  تاريخ  من   %18 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.وحددت لها جل�سة يوم 
�لربعاء �ملو�فق:2019/7/17 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2345  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عامل �مل�ستقبل للكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/هيبورث بي �م �ي �س.ذ.م.م وميثله: �حمد ح�سن حممد 
بتكليفكم  ب��ت��اري��خ:2019/7/2  �ل�سادر  �ملحكمة  ق��ر�ر  مبوجب  �ملازمي  عبد�هلل 
بالوفاء يف �لدعوى �ملذكورة �عاه فاأنت مكلف ب�سد�د مبلغ وقدره )51739.64( 
�قامة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
�ملحكمة  فان  �ملحكمة وعليه  �و بخزينة  للمدعي  �لتام  �ل�سد�د  �لدعوى وحتى 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال خم�سة 

�يام تاريخ ن�سر هذ� �لعان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2388  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لتقنية �لذكية للمقاولت �لكهربائية و�ل�سحية جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/هيبورث بي �م �ي �س.ذ.م.م وميثله: �حمد ح�سن 
بتاريخ:2019/7/2  �ل�����س��ادر  �ملحكمة  ق���ر�ر  مب��وج��ب  �مل��ازم��ي  ع��ب��د�هلل  حممد 
ب�سد�د مبلغ وقدره  فاأنت مكلف  �ملذكورة �عاه  �لدعوى  بالوفاء يف  بتكليفكم 
)75536.55( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% �سنويا 
من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام للمدعي �و بخزينة �ملحكمة وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال خم�سة �يام تاريخ ن�سر هذ� �لعان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/170  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد عبد�هلل حممد مر�د علي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/�سركة دبي �ل�سامية للتامن وعادة �لتامن )�مان( قد �أقام عليك 
�لدعوى مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )5000000( درهم 
وحتى  �ملطالبة  وقت  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�    ch1.C.15:بالقاعة �ل�ساعة:09:30 �س  �ملو�فق:2019/7/10  �لربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�إعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�ساين  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1951982:ليت �سنرت لانارة  رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�ملثايل  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

لد�رة �لعقار�ت و�ملقاولت �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1192114 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6 

�إعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/نور  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبو�دي للحد�دة و�لنجارة �مل�سلحة
رخ�سة رقم:CN 1668803 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6 

�لغاء �إعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
�لديرة  �سرح  �لتجاري  بال�سم   CN رقم:1145029 
للمقاولت �لعامة بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقاً.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ورني�س 

CN 2508751:للتجارة �لعامة  رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�ستيج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2610000:آرت لاأفر�ح و�ملنا�سبات رخ�سة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رويال �ستارز كافيه 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2187902 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة يحيى حممد يحيى حممد �ل�سويدي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد حممد عبد�هلل �جلعيدي �حل�سرمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
للهد�يا  �ل�س�����ادة/�ملكنون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لعطور رخ�سة رقم:1710014 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ر��سد حممد عبيد �لقطامي �ل�سويدي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر �سعيد نا�سر �سيف �ل�سو�يف
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافتريا برغر �ند 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب مور رخ�سة رقم:2142596 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة من�سور �سعيد حممد علي �ل�سام�سي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ر��سد علي خليفة �لدرمكي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم د�ر �ليا�سمن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2159011 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة خالد �سيف �سعيد خمي�س �لري�سي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف غازي �سعيد عبود بن حريز
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�يادي للرعاية �ل�سحية �ملنزيل

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2064504 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد ح�سن حممد ح�سن مرعي %25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/في�سل عقيل عبد�هلل حممد �ملرزوقي من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ في�سل عقيل عبد�هلل حممد �ملرزوقي من 100% �ىل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة علي م�سطفى خليل ق�سق�س %24
تعديل لوحة �لعان/ �جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل �ل�سكل �لقانوين/ من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/�يادي للرعاية �ل�سحية �ملنزيل

AYADI HOME HEALTH CARE
�ىل/�يادي للرعاية �ل�سحية �ملنزيل ذ.م.م

 AYADI HOME HEALTH CARE LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
�حلفات  لتعهد�ت  مومنت�س  �ل�س�����ادة/�سويت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�ملنا�سبات �لرتفيهية رخ�سة رقم:2178758 
تعديل وكيل خدمات ��سيمه علي �ل�سباغ �ىل �سريك %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �لهام باملخفي %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد �سعبان عبا�س حممد

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل �ل�سكل �لقانوين/ من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/�سويت مومنت�س لتعهد�ت �حلفات و�ملنا�سبات �لرتفيهية
SWEET MOMENTS FOR PLEDGES CONCERTS EVENTS ENTRTARNMENTS

�ىل/�سويت مومنت�س لتعهد�ت �حلفات و�ملنا�سبات �لرتفيهية ذ.م.م
 SWEET MOMENTS FOR PLEDGES CONCERTS EVENTS ENTRTARNMENTS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لفر�سان للخدمات �لطبية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1461361 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فاطمة �سرحان علي �سرحان �لكعبي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر عبد�هلل نا�سر باحلر�ن �لظاهري
تعديل �ل�سكل �لقانوين/ من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/�لفر�سان للخدمات �لطبية
AL FORSAN FOR MEDICAL SERVICES

�ىل/�لفر�سان للخدمات �لطبية- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL FORSAN FOR MEDICAL SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لعروبة �ل�سيلة للمقاولت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�سة رقم:1296443 
تعديل ��سم جتاري من/�لعروبة �ل�سيلة للمقاولت �لعامة

ALOROBA ALESELA GENERAL CONTRACTING

�ىل/�لعروبة �ل�سلية لل�سيانة �لعامة
ALOROBA ALESELA GENERAL MAINTENANCI

تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �ملباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�سادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز �لرحمة للعاج �لطبيعي 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب بالطب �ل�سيني رخ�سة رقم:1038653 

تعديل ��سم جتاري من/مركز �لرحمة للعاج �لطبيعي بالطب �ل�سيني

AL RAHMA CHINESE MEDICAL NATURAL TREATMENT CENTRE

�ىل/مركز �لرحمة للطب �لتكميلي و�لطب �لبديل

AL RAHMA TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE CENTER

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سمر�ء لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1138117 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد روؤوف حممد غو�س %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ديتيلز لتمثيل �ل�سركات- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 
DETAILS REPRESENTATION OF COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد روؤوف حممد غو�س

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف بدر حممد برك عمر �لكندي

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك: 
Cara VINTAGE.VIVID.VALUED. :بطلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 313146 بتاريخ : 2019/07/01 
بيانات �لأولوية: 

با�س��م: كار� للمجوهر�ت �س م ح 
وعنو�نه: �س.ب 117973، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات: 
�ملعادن �لنفي�سة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�سنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها، غر �لو�ردة يف فئات 

�أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة.
 �لو�ق�عة بالفئة: 14 

و�سف �لعامة:�لعامة عبارة عن �لكلمات ).Cara VINTAGE.VIVID.VALUED(، كتبت باأحرف لتينية 
 ،VINTAGE.VIVID.VALUED. �ل�سعار  كلمات  فوق  كبر  بخط   Cara �لكلمة  كتبت  حيث  مميز،  ب�سكل 

ويوجد �أعاها ت�سميم مميز بي�ساوي �ل�سكل متد�خل به �أ�سكال هند�سية. 
�ل�س��رت�طات:

�أو  �لقت�ساد   وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  مكتوباً  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 6 يوليو  2019 العدد 12674 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك: 
Cara VINTAGE.VIVID.VALUED. :بطلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 313147 بتاريخ : 2019/07/01 
بيانات �لأولوية: 

با�س��م: كار� للمجوهر�ت �س م ح 
وعنو�نه: �س.ب 117973، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات: 
خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة على �لإنرتنت �لتي ت�سمل �ملاب�س؛ ماب�س �لرجال، ماب�س �لن�ساء، ماب�س 
�ملجوهر�ت،  �لأحذية،  �لطاء،  مو�د  �لك�س�سو�ر�ت،  �لقرطا�سية،  مو�د  �حلقائب،  �لر�سمي،  �لزي  �لأطفال، 
م�ستح�سر�ت �لتجميل، �لعطور، �ل�ساعات؛ �لرتويج لبيع �ل�سلع و�خلدمات، �لإعان على �لإنرتنت وو�سائل 

�لإعام؛ �لت�سويق عرب �لإنرتنت، �لت�سويق �لد�خلي و�خلارجي.
 �لو�ق�عة بالفئة: 35 

و�سف �لعامة:�لعامة عبارة عن �لكلمات ).Cara VINTAGE.VIVID.VALUED(، كتبت باأحرف لتينية 
 ،VINTAGE.VIVID.VALUED. �ل�سعار  كلمات  Cara بخط كبر فوق  �لكلمة  كتبت  ب�سكل مميز، حيث 

ويوجد �أعاها ت�سميم مميز بي�ساوي �ل�سكل متد�خل به �أ�سكال هند�سية.
�ل�س��رت�طات:

�أو  �لقت�ساد   وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  مكتوباً  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 6 يوليو  2019 العدد 12674 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك: 
 DETEL :بطلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 313217 بتاريخ : 2019/07/02 
بيانات �لأولوية: 

با�س��م: ��س.جي. كوربوريت موبيليتي بي يف تي ليمتد 
وعنو�نه: �سي- 290 مايابوري �ند�سرتيال �ريا فيز 2، نيو دلهي 110064، �لهند 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات: 
�أجهزة ت�سجيل؛ كامر�ت مر�قبة؛ �أجهزة �ت�سالت �لكرتونية؛ �أجهزة كمبيوتر؛ �أجهزة كمبيوتر حممولة؛ 
�لأجهزة �ملحمولة �لا�سلكية وهي �لهو�تف و�لهو�تف �ملحمولة و�أجهزة �لكمبيوتر �للوحي؛ ملحقات �لهاتف 
�سيار�ت؛  �أطقم  حم��ولت؛  �سو�حن؛  �ملحمولة؛  �لهو�تف  بطاريات  �ملحمولة؛  �لهو�تف  �أغطية  �ملحمول؛ 
�سماعات �لر�أ�س؛ �سماعات �لأذن؛ ميكروفونات؛ لوحات مفاتيح؛ كبات كمبيوتر؛ كبات م�سغل وم�سي )يو 

��س بي(؛ �أجهزة �لإنرتنت �ملحمولة؛ �سماعات �سوت بلوتوث؛ �سماعات بلوتوث؛ تلفزيونات )�ل �ي دي(.
 �لو�ق�عة بالفئة: 09

و�سف �لعامة:�لعامة عبارة عن كلمة )DETEL( كتبت باأحرف لتينية بخط مميز باللون �لأزرق.
�ل�س��رت�طات:

�أو  �لقت�ساد   وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  مكتوباً  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 6 يوليو  2019 العدد 12674 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك: 
 LUBRICO :بطلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 312478 بتاريخ : 2019/06/16 
بيانات �لأولوية: 

با�س��م: لوبريك�س �س م ح 
وعنو�نه: قطعة �أر�س 1 �إي – 02 �سي، �س .ب 42438، �ملنطقة �حلرة باحلمرية، �ل�سارقة، �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة 
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات: 

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  �لغبار،  وتثبيت  وترطيب  �مت�سا�س  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 
�ملحركات(، مو�د �إ�ساءة، �سموع وفتائل لاإ�ساءة.

 �لو�ق�عة بالفئة: 04
وب�سيغة  مميز  ب�سكل  لتينية  باأحرف  كتبت   )LUBRICO( كلمة  عن  عبارة  �لعامة:�لعامة  و�سف 
ر�سم جنوم  �لأزرق، ويوجد فوقها  باللون  باإطار  �لأحمر وحمدد  باللون  ت�سميم  د�خل  �لأزرق  باللون  فنية 

وحتتها ر�سم خطوط باللون �لأبي�س. 
�ل�س��رت�طات:

�أو  �لقت�ساد   وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  مكتوباً  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 6 يوليو  2019 العدد 12674 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

كامل  م���ه���ن���د����س  �ل�����ل�����و�ء  �ف���ت���ت���ح 
�لإد�رة  م��دي��ر  �ل�����س��وي��دي،  ب��ط��ي 
دبي،  �سرطة  يف  للعمليات  �لعامة 
“تاأهيل  ب��ع��ن��و�ن  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
عمليات  ����س���ب���اط  م����ن  م����درب����ن 
�ل�ستجابة  على  �ل�سرطة  ق��ي��اد�ت 
حل�سور  وذل�������ك  و�لتطويق”، 
�ل��ع��ق��ي��د ت��رك��ي ب���ن ف���ار����س مدير 
يف  و�ل�سيطرة  �لقيادة  مركز  �إد�رة 
ونائبه  للعمليات،  �لعامة  �لإد�رة 
�ل��ع��ق��ي��د حم��م��د �مل����ه����ري، وع���دد 
�لعامة  �لإد�رة  م��ن  �ل�سباط  م��ن 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �مل���رك���زي���ة �لحت���ادي���ة، 

و�لقياد�ت �ل�سرطية يف �لدولة.
و�أو�سح �للو�ء كامل بطي �ل�سويدي 
�لقيادة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل����دورة  �إن 
ملدة  وت�ستمر  دبي  ل�سرطة  �لعامة 
5 �أيام، تهدف �إىل تاأهيل مدربن 
�لد�خلية على  على م�ستوى وز�رة 
�ل��ت��ع��ام��ل �ل�����س��ري��ع م���ع �حل����الت 
�لطارئة، م�سيفا �أن هذه �لدور�ت 
ت�سهم يف تطوير منهجية �لتعامل 

�ل��ط��ارئ��ة وتوحيد  �ل��ب��اغ��ات  م��ع 
�لإجر�ء�ت �ملتبعة.

�ل��دورة تتناول �جلانبن  �إن  وق��ال 
�ل��ن��ظ��ري و�ل��ع��م��ل��ي، ح��ي��ث يتناول 
�لتي  �ملو�د �خلا�سة  �لأول  �جلانب 
�لتي  �ل��ط��ارئ��ة  ب��ال��ب��اغ��ات  تتعلق 
حتتاج �إىل ��ستجابة �سريعة وخطط 
ت�سمن  ف��ي��م��ا  �مل����و�ق����ع،  ل��ت��ط��وي��ق 

“مترين طاولة”  �لعملي  �جلانب 
عرب تطبيق عملي يحاكي �لو�قع، 
و�لتحرك  للباغات  كال�ستجابة 
�ل�سرطية،  ل���ل���دوري���ات  �ل����ف����وري 
وتاأهليهم  �مل�������س���ارك���ن  وت����دري����ب 
من  ب��دوره��م  ليتمكنو�  ك��م��درب��ن 
كيفية  يف  �آخ��ري��ن  �سباط  ت��دري��ب 

�لتعامل مع �لباغات �لطارئة.

للمتدربن  ك��ام��ل  �ل���ل���و�ء  ومت��ن��ى 
عملهم  مهام  يف  و�لنجاح  �لتوفيق 
�ل�����دورة، لتنمية  و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن 
مهار�تهم �ل�سرطية، موؤكد�ً حر�س 
على  دب��ي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
لنقل  �لتدريبية  �ل���دور�ت  تنظيم 
لكافة قياد�ت  و�مل��ع��ارف،  �خل��رب�ت 

�ل�سرطة يف �لدولة. 

•• الفجرية -وام:

ح�����س��ر ���س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
�ل�����س��رق��ي ويل ع��ه��د �ل��ف��ج��رة م��اأدب��ة �ل��غ��د�ء �لتي 
�أقامها بركات ح�سن �لعبدويل بفندق �سيجي �لديار 

�ل��ف��ج��رة مب��ن��ا���س��ب��ة زف����اف جن��ل��ه “ حم��م��د “ �إىل 
�سمو ويل  هناأ  و  كرمية عبد�هلل حممود �حلمادي. 
عهد �لفجرة �لعري�س متمنيا له حياة �أ�سرية �سعيدة 
�لغد�ء..  م��اأدب��ة  ح�سر  و�لتوفيق.  بالنجاح  مكللة 
�ل�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف �ل�سرقي رئي�س هيئة 

�ملنطقة �حلرة، و�ل�سيخ عبد�هلل بن حمد بن �سيف 
و  �لأج�����س��ام  لبناء  �لإم����ار�ت  �حت���اد  رئي�س  �ل�سرقي 
�أحمد بن حمد بن �سيف  �للياقة �لبدنية، و �ل�سيخ 
�ل�سرقي، و �سعادة �سامل �لزحمي مدير مكتب �سمو 

ويل عهد �لفجرة وعدد من �مل�سوؤولن.

ويل عهد الفجرية يح�صر م�أدبة غداء اأق�مه� برك�ت 
العبدويل مبن��صبة زف�ف جنله

•• دبي-الفجر

�هلل خليفة  �للو�ء عبد  �سعادة  �سهد 
دبي،  ل�سرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري 
ف���ع���ال���ي���ات ت����ك����رمي �ل����ف����ائ����زي����ن يف 
�لذي  ع�سر  �لثامن  �لأفكار  برنامج 
ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت��ه 
للبنن،  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ة  يف 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  ب��ح�����س��ور م�����س��اع��دي 
ومر�كز  �لعامة  �لإد�ر�ت  وم��دي��ري 
و�ل�سركاء  و�ل�������س���ب���اط  �ل�����س��رط��ة 
�ل�سرف  و�سيف  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ن، 
يو�سرو  �لدكتور  �لياباين  �ملخرتع 

ناكامات�سو.
�سعادة  د���س��ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ات،  وخ����ال 
�ل����ل����و�ء �مل�����ري م��ن�����س��ة �لب���ت���ك���ار يف 
من�سة  عبارة عن  وهي  دبي  �سرطة 
�ملبتكرين  ك��اف��ة  جتمع  �ل��ك��رتون��ي��ة 
فيما  �لكرتونيا  للتو��سل  �لقوة  يف 
ومتكينهم  مبا�سر،  وب�سكل  بينهم 
من معرفة �أجندة وفعاليات �لقيادة 
�مل�ستقبلية،  و�خل��ط��ط  �لب��ت��ك��ار  يف 
ور�س  �لل���ك���رتوين يف  و�ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�لعمل، وتوفر خدمة دعم �مل�ساريع 
�إىل  فكرة  من  لتحويلها  �لبتكارية 
و�قع، و�ستكون حلقة و�سل جديدة 
لتبادل  و�مل��وظ��ف��ن  �ل��ق��ي��اد�ت  ب��ن 

�لأفكار و�لقرت�حات

كلمة �شكر
ب����د�ي����ة  يف  �حل�����������س�����ور  و������س�����اه�����د 

حياة  عن  ق�سر�  فيلما  �لفعاليات 
يو�سرو  �لدكتور  �لياباين  �ملخرتع 
 92 �لعمر  من  �لبالغ  ناكامات�سو، 
يورو�سر  �لدكتور  �أل��ق��ى  ث��م  ع��ام��ا، 
بال�سكر  فيها  تقدم  مقت�سبة  كلمة 
للقيادة �لعامة ل�سرطة دبي ولدولة 
ول�سعب  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 
هذ�  يف  ��ست�سافته  على  �لم����ار�ت، 

�حلدث �ملهم.

تكرمي �لفائزين
وع���ق���ب ذل������ك، ك�����رم �ل����ل����و�ء �مل����ري 
برنامج  يف  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �ل��ف��ائ��زي��ن 
بد�أت  2018و�لتي  ل��ع��ام  �لأف��ك��ار 
�أ�سحاب  ف��ئ��ة  �ل��ف��ائ��ز ع��ن  ب��ت��ك��رمي 
�ملدين  و�لتي ح�سلت عليها  �لهمم، 
�لإد�رة  من  �إبر�هيم  ح�سن  عائ�سة 

�لعامة للمرور.
وعلى م�ستوى فئات �لإد�ر�ت �لعامة 
“ن�سبة  فئة  ع��ن  ف��از  دب��ي،  ل�سرطة 
�لقرت�حات  يف  �ملوظفن  م�ساركة 
للمو�رد  �لعامة  �لإد�رة  و�لأفكار”، 
�لب�سرية، وعن فئة ن�سبة �لرد على 
�لقرت�حات، فاز بها �لإد�رة �لعامة 
للخدمات و�لتجهيز�ت، وعن فئتي” 
�ملطابقة”،  �لقرت�حات  نقاط  عدد 
فاز  �ملطبقة”  �لق��رت�ح��ات  و”عدد 
�لهيئات  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة  بهما 
ف��از عن  فيما  و�ل��ط��و�رئ،  و�ملن�ساآت 
�لإد�رة  ب��الأد�ء،  �لتح�سن  ن�سبة  فئة 

�لعامة للخدمات و�لتجهيز�ت.

مر�كز �ل�شرطة
�ل�سرطة،  م���ر�ك���ز  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
م�ساركة  ن�سبة  �أع��ل��ى  ف��ئ��ة  ع��ن  ف���از 
مركز  �لق��رت�ح��ات،  يف  للموظفن 
ن�سبة  فئة  وع��ن  �لر��سدية،  �سرطة 
�لق�������رت�ح�������ات، مركز  ع���ل���ى  �ل�������رد 
���س��رط��ة ن��د �ل�����س��ب��ا، وع���ن ف��ئ��ة عدد 
نقاط �لقرت�حات �ملطبقة، فاز بها 
فئة  وع��ن  �لر��سدية،  �سرطة  مركز 
ف��از بها  ع��دد �لق��رت�ح��ات �ملطبقة 
م��رك��ز ���س��رط��ة �ل��رف��اع��ة، وع���ن فئة 
بها  ف��از  �لأد�ء،  يف  �لتح�سن  ن�سبة 

مركز �سرطة حتا.
ك��م��ا وف����از ع���ن ف��ئ��ة �أف�����س��ل من�سق 

�ق���رت�ح���ات ك��ل م��ن �ل�����س��رط��ي �أول 
ع��ب��د �ل���رح���م���ن خ���ال���د رم�������س���ان يف 
�ملركز �لأول، و�لرقيب عادل حممد 
�ل��ث��اين، و�ملدين  �مل��رك��ز  عبد �هلل يف 
ف��اط��م��ة حم��م��د ح�����س��ن ي��و���س��ف يف 

�ملركز �لثالث.

�أف�شل فكرة
�بتكارية،  �أف�سل فكرة  وفاز بجائزة 
�لزري  نا�سر  حميد  نا�سر  �لعقيد 
ع���ن ف���ك���رة ت��اأه��ي��ل حم��ا���س��ري��ن يف 
فئة  وعن  �ملتعاملن،  �إ�سعاد  حقيبة 
ف��ار���س �لق��رت�ح��ات ف��از بها مدين 
�أحمد،  حممد  �لقدو�س  عبد  خبر 
بطي  �سهيل  علي  �مل���دين  ف��از  فيما 
�ملوظفن  �أك�����رث  ف��ئ��ة  ع���ن  �ل���ع���ي���ال 
ت��ف��اع��ا يف ب��رن��ام��ج �لق���رت�ح���ات، 
�جلمهور  �ق�����رت�ح�����ات  ف���ئ���ة  وع�����ن 

�ل�سيد علي خليفة �لغامن.

فئة �لقطاعات و�ملجل�س �لذكي
�لأد�ء  يف  �لتح�سن  ن�سبة  فئة  وع��ن 
�ل�سرطة  ق��ط��اع��ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�لعام  �لقائد  م�ساعد  قطاع  بها  فاز 
ل�سوؤون �إ�سعاد �ملجتمع و�لتجهيز�ت، 
تطبيقا  �لإد�ر�ت  �أك����رث  ف��ئ��ة  وع���ن 
لأف���ك���ار جم��ل�����س حم��م��د ب���ن ر��سد 

�لعامة  �لإد�رة  ب��ه��ا  ف����از  �ل����ذك����ي، 
�للو�ء  �سعادة  وك��رم  كما  للعمليات، 
�لأفكار  ح��ف��ل  �مل��ت��ح��دث��ن يف  �مل���ري 

و�لد�عمن.

�إطالق حتدي �الأفكار
كما �سهد �للو�ء �ملري �إطاق حتدي 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  ل��اأف��ك��ار  دب��ي  �سرطة 
�لقرت�حات  ق��در من  �أك��رب  تطبيق 
�ل���������و�ردة م����ن جم��ل�����س حم���م���د بن 
ر����س��د �ل��ذك��ي ل�����س��رط��ة دب���ي خال 
وذلك من قبل �لإد�ر�ت  يوما،   30
�ل��ع��ام��ة وم���ر�ك���ز �ل�����س��رط��ة، حيث 
نهاية  يف  �ل���ف���ائ���ز  ت���ك���رمي  ���س��ي��ت��م 

�لتحدي.

�فتتاح �مللتقى
رفيع  �أح��م��د حممد  �لعميد  و�أل��ق��ى 
لل�سوؤون  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م���دي���ر 
�لتي  �لف���ت���ت���اح  ك��ل��م��ة  �لإد�ري������������ة، 
�لربنامج  يف  باحل�سور  فيها  رح��ب 
 18 �ل�  �ل�سنوي لاأفكار يف ن�سخته 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  م��وؤك��د� 
دبي حتر�س يف كل عام على تكرمي 
�أ����س���ح���اب �لق�����رت�ح�����ات و�لأف����ك����ار 
�ملتميزة بتوجيهات من �سعادة �للو�ء 
عبد �هلل خليفة �ملري، و�إ�سر�ف من 

بن  �سعيد  �ل�سال  �لدكتور  �ل��ل��و�ء 
�لقائد  م�ساعد  �لفا�سي،  هويدي 

�لعام ل�سوؤون �لإد�رة. 
يقول   : رف���ي���ع  �ل��ع��م��ي��د  و�أ������س�����اف 
���س��اح��ب ���س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم،  �آل  ر������س����د 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
“�لأمم  �هلل،  رع������اه  دب������ي،  ح���اك���م 
بالإن�سان  ت��وؤم��ن  �لتي  ه��ي  �لعاقلة 
و�إبد�عاته”  و�أف�����ك�����اره  وب��ق��ي��م��ت��ه 
ت�ستمد  �ل��ف��ك��ري  �ملنطلق  ه���ذ�  م��ن 
�لعامة ل�سرطة دبي روؤيتها  �لقيادة 
يف  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  يف  �ل�سامية 
حتفيز  خ��ال  من  �ل�سرطي  �لعمل 
وت��ط��وي��ر ك���و�دره���ا �ل��ب�����س��ري��ة �لتي 
�لناب�سة  �حلقيقية  �لقوة  تعتربها 
نحو  �ل�سرت�تيجية  روؤيتنا  ر�سم  يف 

م�ستقبل �آمن و�سعيد ملجتمعنا.
وتابع: يف هذه �لروؤية جاء برنامج 
�لأفكار يف �سرطة دبي ليكون من�سة 
�لإبد�عية  �لأف��ك��ار  خمتلف  جتمع 
ل�سرطة  �خلارجين  �ملتعاملن  من 
دبي و�ملتعاملن �لد�خلن يف �لقوة، 
وحافز�ً للت�سجيع على طرح �لأفكار 

و�لبتكار�ت على مد�ر 18 عاماً.
�قرت�ح 34�ألف 

برنامج  �أن  رف���ي���ع  �ل��ع��م��ي��د  و�أك������د 
�لأف����ك����ار ���س��ه��د �إق����ب����ال ك���ب���ر�ً من 
�إجمايل  بلغ  حيث  �لأف��ك��ار  مقدمي 
ع���دد �لق����رت�ح����ات �مل��ق��دم��ة خال 
�أل����ف مقرتح،   34 �مل��ن�����س��رم  �ل��ع��ام 
يوؤكد  �لكبر  �ل��رق��م  ه��ذ�  �أن  مبينا 
�مل�ساركة  �ل��ربن��ام��ج وح��ج��م  �أه��م��ي��ة 
�سرطة  منت�سبي  م��ن  فيه  �لفاعلة 

دبي �أو جمهور �ملتعاملن معها.
�مل�ساركة  �إن  رف��ي��ع:  �لعميد  وق���ال 
منت�سبينا  ل����ك����اف����ة  �ل���ع���ري�������س���ة 
من  مكنتنا  ق��د  م��ع��ن��ا  و�مل��ت��ع��ام��ل��ن 
�ل�سرت�تيجية  خ���ط���ط���ن���ا  ر�����س����م 
�سناعة  خ����ال  م���ن  و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
على  وحمفزة  وفاعلة  مرنة  قنو�ت 
�أر�س  �إىل  تقدمي �لأفكار وحتويلها 
�ل�����و�ق�����ع، وه������ذ� م��ت��ط��ل��ب م���ه���م يف 
حياة �ملوؤ�س�سات �لتي ُتعنى ب�سناعة 

�أه���د�ف���ه���ا وخ��ط��ط��ه��ا ع���رب تاحم 
�لأفكار و�لعقول.

و�أ���س��اف: �إن رح��ل��ة �لأف��ك��ار يف قوة 
�سرطة دبي مدعاة للفخر و�لعتز�ز 
�لذي  �ل�سريع  �لتطور  �إىل  بالنظر 
و�ك���ب م��ر�ح��ل��ه��ا و�إج���ر�ء�ت���ه���ا، و�إن 
ت��ط��وي��ر ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام �ل���ذي �نطلق 
على  �لب�سيطة  �لأوىل  ن�سخته  يف 
�لقرت�حات”  “�سندوق  ���س��ك��ل 
ذكية  من�سة  �ل��ي��وم  �أ���س��ب��ح  �أن  �إىل 
ل��اأف��ك��ار و�لب���ت���ك���ار�ت ي��رت��ك��ز على 
تطويع �لتقنيات �حلديثة، ويرتبط 
و�لعلمية  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  ب��امل��وؤ���س�����س��ات 
ك���و�درن���ا م���ن �سناعة  �ل��ت��ي مت��ك��ن 
م�ستقبل �لبتكار وتعزز من قدرتها 
ع��ل��ى رف���ده���ا ب���الأف���ك���ار و�مل����ب����ادر�ت 

�لنا�سجة.

برنامج تكامل
�سامل  �ل�سيد  ق��دم  �لف��ت��ت��اح،  وب��ع��د 
ع��ب��د �هلل ب���ن ���س��ب��ي��ب رئ��ي�����س جلنة 
�لبتكار وبر�ء�ت �لخرت�ع يف د�ئرة 
�أبوظبي،  يف  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
ورق����ة ع��م��ل ح���ول �خل���دم���ات �لتي 
ت��ك��ام��ل، م�سر�  ب��رن��ام��ج  ي��وف��ره��ا 
�لرب�مج  �أح��د  هو  �لربنامج  �أن  �إىل 
�ملهمة يف �لد�ئرة �لقت�سادية لدعم 

�ملبتكرين.
ت��ك��ام��ل هو  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
برنامج وطني �نطلق  عام 2011 
للمخرتعن،  �لدعم  توفر  بهدف 
وت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة �لب��ت��ك��ار يف دولة 
�لربنامج  �أن  م��ب��ي��ن��ا  �لإم�����������ار�ت، 
ي��ق��دم دع��م��ا ك��ام��ا ل��ك��اف��ة مر�حل 
ذ�ته  �لوقت  يف  م�ستعر�سا  �لبتكار، 
�لربنامج  يقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
بت�سجيل  �خل��ا���س��ة  و�ل����س���رت�ط���ات 
بر�ءة �لخرت�ع لدى د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية. 
 470 ه��ن��اك  �أن  �إىل  �سبيب  ون����وه 
�خرت�عا م�سجا يف دولة �لإمار�ت، 
�لك�سف  ج��ه��از  �خ���رت�ع  ب���ر�ءة  منها 
عن جو�ز �ل�سفر �ملزور �لذي �بتكره 
ع��ام��ر �جل��اب��ري و�مل�سجل  �مل��و�ط��ن 

�لوليات  يف  �خ���رت�ع  ك���رب�ءة  �أي�سا 
بر�ءة  2017،وكذلك  عام  �ملتحدة 
ي�ستخدم  كيميائي  مل��رك��ب  �خ���رت�ع 
�بتكرته  �لتجميل  م�ستح�سر�ت  يف 

�ملو�طنة  منى �حلمادي.

كيف تك�ن مبتكر�؟ 
ناكامت�سو،  يو�سرو  �لدكتور  وق��دم 
�مل��خ��رتع �ل��ي��اب��اين، و���س��اح��ب �أكرب 
�لعامل،  يف  �لب����ت����ك����ار�ت  م���ن  ع����دد 
�بتكار�،   3700 ع���دده���ا  و�ل��ب��ال��غ 
“كيف  ب���ع���ن���و�ن  ق�����دم ورق������ة ع���م���ل 
فيها  ��ستعر�س  مبتكر�ً؟”،  ت��ك��ون 
 1933 �أوىل �خرت�عاته، ففي عام 
تت�سمن  ���س��غ��رة  ط���ائ���رة  �خ�����رتع 
 1942 �ل��ع��ام  ويفيِ  ط����ر�ن،  ن��ظ��ام 
�بتكر م�سخة �إخر�ج �ملياه، ويفيِ �لعام 
�ملدمج،  “�لقر�س  �ب��ت��ك��ر   1947
“طائر�ت  و�خ������رت�ع   ،»CD و�ل������ 
وعدد   ،1940 �لعام  �لدرونز” يف 
و�لبتكار�ت،  �مل��ق��رتح��ات  م��ن  كبر 

�لتي �ساهمت يف تطوير �لب�سرية. 
وت���ط���رق ي��و���س��رو ن��اك��ام��ت�����س��و �إىل 
عنو�ن  يحمل  و  �ألفه  �ل��ذي  �لكتاب 
و�سول  وكيفية  �لبتكار”  “فل�سفة 
�أن  مبينا  �لخ���رت�ع،  �إىل  �ل�سخ�س 
�لخ����رت�ع ي��ب��د�أ ب��و���س��ع ن��ظ��ري��ة ثم 
�لعمل على  و�أخ����ر�  �ل��ف��ك��رة  و���س��ع 

تطبيقها على �أر�س �لو�قع. 
و�لتعلم  �لدر��سة  �أهمية  على  وحث 
حتديد  و�أهمية  للمخرتع،  �مل�ستمر 
�لبتكار  �إىل  ل���ل���و����س���ول  �ل����ه����دف 
ي�سكل قيمة م�سافة  �لذي  �جلديد 

للب�سرية. 

منظ�مة �البتكار
وقدم �مل�ست�سار �سيد �أحمد بن رو�ن 
من �سرطة دبي ورقة عمل بعنو�ن” 
دبي،  �سرطة  �لبتكار” يف  منظومة 
��سرت�تيجية  خ��ال��ه��ا  ����س��ت��ع��ر���س 
و�لهادفة  ل��اب��ت��ك��ار  دب����ي  ���س��رط��ة 
�آمنة  مدينة  �أج��ل  من  �لبتكار  �إىل 
م�����زده�����رة، و�مل�������س���ت���م���دة م����ن روؤي�����ة 
حكومة �إمارة دبي ووز�رة �لد�خلية. 

�صرطة دبي توؤهل �صب�ط� على �صرعة ال�صتج�بة للح�لت الط�رئة

34  �ألف �قرت�ح �لعام �ملا�شي و�إطالق »حتدي خا�س باالأفكار«

اللواء املري يكرم الف�ئزين يف برن�مج الأفك�ر ويد�صن من�صة البتك�ر

•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إط����ار ت��ط��وي��ر م���ه���ار�ت �لأط���ف���ال �لإب���د�ع���ي���ة، وت��ع��زي��ز قدر�تهم 
�ل�سارقة  لهيئة  �لتابعة  �لعامة،  �ل�سارقة  مكتبات  ت�ستعد  �لذهنية، 
للكتاب، لتنظيم 3 فعاليات فنية وترفيهية تفاعلية، جتمع بن �ملتعة 
و�لتعليم، حتت �سعار “�سيف �ملكتبة، ثقافة، وفنون، و�بتكار” وتنطلق 
وت�ستهدف  �جل��اري،  يوليو   11 7 وحتى  �ملمتدة من  �لفرتة  خ��ال 
ويت�سمن  �ل�سيفّية.  �لعطلة  خال  7-12عاماً،  عمر  من  �لأطفال 
رغبات  تلبي  �لتي  �ملتنوعة،  �لور�س  من  جمموعة  �لفعاليات  ج��دول 
وتقام   ذ�ئقتهم �جلمالية،  وتنمي  �ملختلفة ومتتع حو��سهم  �لأطفال 

�لفعالية �لأوىل حتت عنو�ن “ يوم مع �لفن �جلميل”،  و�لتي  تنق�سم 
�إىل  ور�ستن خمتلفتن، �لأوىل يتعلم خالها �لأطفال  تقنيات فنية 
متنوعة مثل فن تلوين �لفقاقيع، و�لر�سم بال�سرطة �لا�سقة، حيث 
�سيتعرف خالها �مل�ساركون على مفهوم عجلة �لألو�ن و�لقدرة على 
�سيتعلم   كما  حمرتفة،  فنية  ولوحات  باإبد�عات  ليخرجو�  تن�سيقها، 
�لأطفال يف  �لور�سة �لثانية جمموعة من �لأعمال �ليدوية �ملختلفة. 
وتت�سمن  �لطبيعة”،  م��ع  ي��وم  بعنو�ن”  �لثانية  �لفعالية  وتنطلق 
مز�رع  “حديقة  ب��ع��ن��و�ن  �لأوىل  ت��ق��ام  ح��ي��ث  خمتلفتن،  ور���س��ت��ن 
يف  ت�ساهم  �لتي  �لزر�عة  �أ�سا�سيات  �لأطفال  خالها  يتعلم  �سغر”، 
زرع قيم عميقة بن �لأطفال مثل �أهمية �ل�سرب وحتمل �مل�سوؤولية، 

و�مل�ساركة يف �لإنتاج، وتاأتي �لور�سة �لثانية بعنو�ن” �ل�سيف �ل�سغر” 
باأنف�سهم،  �ل�سحّية  وجباتهم  �سنع  كيفية  �لأط��ف��ال  يتعلم  حيث 

بطريقة ممتعة ومرحة.
و�لتي  �لثالثة،  �لفعالية  تنطلق  وتعلم”،  “يومنا لعب  وحتت عنو�ن 
“ �لأوريغامي” �لتي  �لور�سة �لأوىل بعنو�ن  تت�سمن ور�ستن، تقام 
يتعلم خالها �مل�ساركون فن طي �لورق �لياباين، ومبادئ �لأوريغامي 
و�أ�سا�سياته وعاقته بالريا�سيات، وكيف ي�سنعون حتف فنية و�أعمال 
“م�سرح  ع��ن��و�ن  حت��ت  �لثانية  �ل��ور���س��ة  ت��ق��ام  فيما  ورق،  م��ن  جميلة 
�لظل” حيث ياألف �لأطفال ق�سة ق�سرة ومن ثم ر�سم �سخ�سياتها 

و�أخر� عر�س �لق�سة يف م�سرح �لظل بطريقة مبتكرة وفريدة.

ت�شتهدف �الأطفال من عمر 7-12 عامًا
فنون الر�صم والزراعة والطهي جتمع ال�صغ�ر يف »مكتب�ت ال�ص�رقة الع�مة«

�حمد  فائزه   / �ملدعو  فقد 
���س��امل ب��ن ����س��ح��اق ، �ليمن   
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)3102872( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

 0555565234

فقدان جواز �صفر
�بر�هيم  �سيد  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
باك�ستان   ، �ساه  نبي  ن��ور  �ساه 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)5143702( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �صفر
عبد�سكور  �مل������دع������و/  ف���ق���د 
ب���اك�������س���ت���ان   ، ع����ب����د�ل����غ����ن����ي 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)5165001( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �صفر
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�ملودعة حتت �لرقم: 131486          بتاريخ: 2009/07/08
با�س��م :  �س.�لق�سر �مللكي ل�سناعة �لعطور.)ذ.م.م(

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س ب : )66589(
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و  �ملاب�س، م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  �أخرى  �لأقم�سة ومو�د  م�ستح�سر�ت ق�سر 
جلي وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان. 

 �إد�رة �لعالمات �لتجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 6 يوليو  2019 العدد 12674 

دولة االإمارات العربية املتحدة
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وزارة االقت�شاد
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وزارة االقت�شاد
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اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت 6 يوليو  2019 العدد 12674 

دولة االإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية   
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حكـــ�مــة دبـــــي- �شلطـة و�حـة دبـي لل�شيليكـ�ن

�إعــالن رقــم )2019/24(
�لرخ�س  بيانات  بع�س  تعديل   / �إلغاء  لل�سيلكون عن  دبي  و�حة  �سلطة  تعلن 
ح�سبما هو حمدد بكل �إع��ان، فعلى كل �سخ�س �أو جهة �أي حق �أو �إعرت��س 
حتمل  دون  �لإع���ان  تاريخ  من  �أ�سبوعن  خ��ال  �ملخت�سة  �ملحكمة  مر�جعة 

�ل�سلطة �أدنى م�سئولية جتاه حقوق �لغر.
�إلغــاء �لرخ�شـة:

�لعنــــ��ن: دبي،  دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
�شلطة و�حـة دبــي لل�شيليكــ�ن

رقم �لرخ�سة
2749
2327
2078
2936
2949

�ساحب �لرخ�سة:    
 DIGICORP TECHNOLOGIES - FZCO    ديجيكورب تكنولوجيز - �س م ح  
BRANDZWIRED SERVICES - FZE           بر�ندزو�يرد �سرفي�سز - م م ح
Numenetics FZE                    نيمينيتك�س - م م ح  
 Venator Design FZE             فينيتور لت�سميم م م ح

)JAWHARA JEWELLERY L.L.C )BRANCH جوهرة للمجوهر�ت �س.ذ.م.م )فرع( 

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6 

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2280  تنفيذ جتاري 
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- �ح��م��د ع��ب��د�هلل ���س��ي��ف ب��ن دروي�������س �ل�����س��ح��ي  - ب�سفته 
�ل�سخ�سية 2- �ل�����س��رح ل��ل��م��ق��اولت ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
قد  �ل�سبيعي   عمر  وميثله:�أمل  ���س.ذ.م.م  باطون  مك�س  �لتنفيذ/ردي  طالب 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكما بالت�سامن بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )2031650( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1102  تنفيذ جتاري 
���س.م.ح جمهول حمل  �لم��ار�ت  �ملنفذ �سده/1- فوجلا دنرب جلف  �ىل 
م.د.م.���س وميثله:�ساح  ب��اور   4 �لتنفيذ/�سمارت  �ن طالب  �لقامة مبا 
ح�سن حممد مبا�سري  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )145972( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و 
تاريخ  �ملذكور خال 15 يوما من  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3838  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �ملباين  تنظيف  خلدمات  �وركيد  1-بلو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى  �لقامة مبا �ن �ملدعي /طارق حممد �سيد حممد قد 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21600 درهم( و�لر�سوم 
جل�سة  لها  وح��ددت   mb192674512ae:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف 
 ch1.A.1:بالقاعة 10.00 �س  �ل�ساعة  �ملو�فق 2019/7/15  �لثنن  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2019/1541  عمايل جزئي 
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �سكاي  دول�سي  مطعم  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ  �بيلينى نعلنكم  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  �ن �ملدعي/دينا 
�ملدعي  بالز�م  �بيلينى  ل�سالح/دينا  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/4/17
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )274.754( درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنها 
على �لدرجة �ل�سياحية عينا �و قيمتها ما مل يلتحق �ملدعية بخدمة رب عمل 
�خر عند تنفيذ �حلكم وباملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعية من ن�سيبها 
منها. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/679  ا�شتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سافيناز �ساح علي حممد ح�سن  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / بدور ر�ستم �حمد خمتار توفيق وميثله:�ساح 
ح�سن حم��م��د م��ب��ا���س��ري  ق��د ����س��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2019/631 مدين جزئي بتاريخ:2019/5/30     
 10.00 �ل�ساعة   2019/7/11 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2019/207 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- �سميت �سوبها�سبهاى كوتارى

وميثله:�أمل عمر �ل�سبيعي 
باعان �ملطعون �سده:1- �سرينوج م.د.م.�س جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاه ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل 

حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

فقد �ملدعو / �حمد �سعبان 
م�سر     ، �ل��ع��ي�����س��وى  �ح��م��د 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )19415183A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

 0582323973

فقدان جواز �صفر
تايلر  �مل���دع���و / �مي���ا  ف��ق��د 
�جلن�سية  ب���ري���ط���ان���ي���ا     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )8 0 1 1 2 7 3 0 7 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0506833810

فقدان جواز �صفر

فايكو  ���س��ت��ن��ا  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
�جلن�سية  �ث���ي���وب���ي���ا  ع���ل���ى 
ج��������������������و�ز   �������س������ف������ره رق������م 
)EP5209035( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة �لثيوبية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د �مل��دع��و/ ك��م��ر�ن ��سرف 
باك�ستان   ، ������س����رف  حم���م���د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)1841731(   يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �صفر

�سامويل   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�جويونو،  �سوكويبوكا  ج��ون 
ن������ي������ج������ري������ا   �جل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )A04269325(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0543814264 

فقدان جواز �صفر
��سناكو   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
برهاين �سيتوتاو ، �ثيوبيا   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)3180428ثح(  رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

 0509446664

فقدان جواز �صفر

ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ ف����اط����م����ة 
�ث���ي���وب���ي���ا   ، ����س���ي���د  ي���������س����وف 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4146492(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو/ حممد نور �لهدى 
بنغادي�س   ، �ح���م���د  ���س��ال��ح 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى ممن   )0807259(
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
�لبنغادي�سية �و �قرب مركز 

�سرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �صفر
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�أكد رئي�س وزر�ء كند� جا�سن ترودو، �أن �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
على  لقائهما  يف  بينغ  جن  �سي  �ل�سيني  نظره  مع  بحث  ت��ر�م��ب، 
كندين  توقيف  م�ساألة  �ليابان،  �لع�سرين يف  هام�س قمة جمموعة 

�ثنن يف �ل�سن.
وقال ترودو يف موؤمتر �سحايف يف مونرتيال: “باإمكاين �أن �أوؤكد �أن 
خال  �لكندين”  م�ساألة  �ل�سيني  نظره  مع  �أث��ار  تر�مب  دونالد 

لقائهما.
�إنه “مقتنع” باأن  و�كتفى رئي�س �لوزر�ء �لكندي حتى �لآن بالقول 

�لرئي�س �لأمريكي �لتزم بوعده يف هذ� �مللف.
20 يونيو  �لأب��ي�����س يف  �ل��ب��ي��ت  �إىل  زي���ارت���ه  �أث���ن���اء  ت�����رودو  وط��ل��ب 
لقائه  كند� خال  ل�سالح  �لتو�سط  تر�مب  دونالد  من  “حزير�ن” 

نظره �ل�سيني على هام�س جمموعة �لع�سرين يف �أو�ساكا.
ووعد �لرئي�س �لأمريكي يف حينه ببذل ق�سارى جهده.

و�أكد ترودو �لثاثاء �أنه تناول بنف�سه هذه �مل�ساألة مع �سي جن بينغ 
على  بينهما  د�رت  �لتي  �لق�سرة  �لر�سمية  غ��ر  �لأح��ادي��ث  خ��ال 

هام�س قمة جمموعة �لع�سرين نهاية �لأ�سبوع �ملا�سي.
تكون  �أل  �لأرب���ع���اء،  ك��ن��د�  م��ن جانبها على  �ق��رتح��ت  بكن  �أن  غ��ر 
“�ساذجة وتفكر �أن �حللفاء �ملزعومن ي�ستطيعون حقيقة �لنخر�ط 

يف ق�سايا لي�ست ق�ساياهم«.
ورد ترودو �خلمي�س باأن حلفاء عديدين لأوتاو� “قلقون من �سلوك 

�ل�سن مع كند�، وهو �سلوك من �ساأنه �أن يتكرر مع دول �أخرى«.

ذكرت حمطة خرب ترك �لتلفزيونية �خلا�سة �أنه �سيتم حتميل �أول 
دفعة منظومة �لدفاع �لرو�سية �إ�س-400 �لتي ��سرتتها �أنقرة على 
�لأ�سبوع  ما  وق��ت  تركيا يف  �إىل  و�ست�سل  �لأح��د  ي��وم  �سحن  طائر�ت 

�لقادم.
وقالت �ملحطة دون �أن تذكر �مل�سدر �إن �لدفعة �لأوىل من �ملنظومة 
�سيتم �إر�سالها على طائرتي �سحن من قاعدة جوية ع�سكرية رو�سية. 
�ل��رو���س��ي �لذي  �ل��ف��ري��ق �لفني  �أن ي�سل  �مل��ت��وق��ع  �أن���ه م��ن  و�أ���س��اف��ت 

�سي�سرف على تركيب �ملنظومة �إىل تركيا بحلول يوم �لثنن.
�أن��ق��رة �سر�ء  وث��ار خ��اف بن تركيا و�ل��ولي��ات �ملتحدة ب�ساأن ق��ر�ر 
تائم  ل  �إن��ه��ا  و��سنطن  ت��ق��ول  �ل��ت��ي  �إ�س-400  �ل��دف��اع  منظومة 
�إف- �لأمريكية  �ملقاتات  و�ستعر�س  �لأطل�سي  �سمال  دفاعات حلف 

وتخطط  ت�سنيعها  يف  تركيا  ت�ساعد  �ملقاتات  وه��ي  للخطر،   35
�أي�سا ل�سر�ئها.

�إف-35  برنامج  تركيا من  ��ستبعاد  ر�سميا عملية  و��سنطن  وب��د�أت 
�لتي تنتجها �سركة لوكهيد مارتن.

 

�لوليات  تقودها  �لتي  �لعقوبات  �إن  �جلمعة  �م�س  فنزويا  قالت 
�خلارجية  �ل��دي��ون  متويل  �إع���ادة  عمليات  وق��ف  يف  ت�سببت  �ملتحدة 
مليار�ت  وكلفتها  و�لأدوي�����ة  �لأغ��ذي��ة  م��ن  حيوية  و�رد�ت  وع��رق��ل��ة 

�لدولر�ت على �سورة خ�سارة �أ�سول نفطية.
ورف�س نائب وزير �خلارجية وليام كا�ستيو �نتقاد�ت مي�سيل با�سليه 
مفو�سة �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان ونفى وجود �أزمة �إن�سانية يف 

�لبلد �لع�سو يف منظمة �أوبك و�لتي ت�سهد �نهيار� �قت�ساديا.
�ملتحدة يف  �لتابع لاأمم  �لإن�سان  �أمام جمل�س حقوق  وقال كا�ستيو 
30 مليار دولر من  جنيف �سادرت �لوليات �ملتحدة ما يقرب من 
�أ�سول �سركة بي.دي.يف.�إ�س.�إيه )�حلكومية للنفط( فيما يجمد 40 
بنكا ما ي�سل �إىل 5.4 مليار دولر، �لأمر �لذي مينع فنزويا من 

�سر�ء �لأغذية و�لأدوية .
�إع��ادة متويل ديونها يف حن تتعر�س  و�أ�ساف فنزويا ل ت�ستطيع 
دخل  �أن  �إىل  م�سر�  للعقوبات،  �لتجارية  و�لأع��م��ال  �لنفط  ناقات 
�سادر�ت �لنفط هوى من 40 مليار دولر �سنويا �إىل خم�سة مليار�ت 

دولر.
دولر  م��ل��ي��ار   200 ن��ح��و  ف��ن��زوي��ا  ع��ل��ى  �ملُ�ستحقة  �ل��دي��ون  وت��ب��ل��غ 
وذلك ملجموعة متنوعة من حاملي �ل�سند�ت ،و�ملوردين �لتجارين 

و�سركات تعر�ست �أ�سولها للم�سادرة.

عوا�شم

اأوتاوا

انقره

جنيف

اإيران تط�لب لندن 
ب��لإفراج عن ن�قلة النفط  

 •• طهران-اأ ف ب:

طالبت طهر�ن لندن “بالإفر�ج �لفوري” عن ناقلة نفط �إير�نية حمتجزة يف 
مياه جبل طارق منددة بعمل “قر�سنة” وفق بيان ر�سمي ُن�سر �أم�س.

وقدمت طهر�ن �ل�سكوى م�ساء �خلمي�س لل�سفر �لربيطاين يف طهر�ن لدى 
�حُتجزت  �لتي  �لنفط  ناقلة  �أن  �أك���دت  �لتي  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �إىل  ��ستدعائه 
“يف �ملياه �لدولية«. و�حتجزت �ل�سلطات يف جبل طارق �لتابع  �خلمي�س كانت 
 ”1 “غري�س  �لعماقة  �ل�سفينة  �إ�سبانيا، �خلمي�س  باأق�سى جنوب  لربيطانيا 
�لعقوبات  رغم  �سوريا  �إىل  �لنفط  من  كميات  ت�سحن  كانت  باأنها  ُي�ستبه  �لتي 
�أن  بوريل  جو�سيب  �لإ�سباين  �خلارجية  وزي��ر  و�أع��ل��ن  دم�سق.  على  �ملفرو�سة 
�لوليات �ملتحدة طلبت �عرت��س ناقلة �لنفط. وتوؤكد �ل�سلطات �لربيطانية �أن 
عملية �لحتجاز ح�سلت على بعد حو�يل �أربعة كيلومرت�ت جنوب جبل طارق 
يف منطقة ت�ستخدمها �ل�سفن للتزّود بالوقود. و�أعلنت طهر�ن م�ساء �خلمي�س 
�أنها ��ستدعت �ل�سفر �لربيطاين لديها روب ماكر لاحتجاج. و�أثناء �للقاء 
غر  ب�”�لعرت��س  �لإير�نية  �ل�سلطات  ن��ددت  �خلارجية،  وز�رة  يف  ماكر  مع 
�ملقبول” لناقلة �لنفط ودعت لندن �إىل “�لإفر�ج �لفوري” عن �ل�سفينة، “مبا 
�أنها �حُتجزت بناء على طلب �لوليات �ملتحدة، بح�سب �ملعلومات �ملتوفرة حالياً«. 
و�سّددت طهر�ن على “و�قع �أن ناقلة �لنفط كانت تعرب �ملياه �لدولية” وو�سفت 
و�أ�سارت �إىل �أن بريطانيا “لي�س  “خطوة �لبحرية �لربيطانية باأنها قر�سنة”. 
لديها �أي حّق يف فر�س عقوباتها �خلا�سة �لأحادية �جلانب �أو عقوبات �لحتاد 

�لأوروبي خارج حدودها �لإقليمية على دولة �أخرى«.

ع�دة در�ماتيكية الإيه�د بار�ك، 

مل�ذا يتحّدى جرنالت اإ�صرائيل نت�ني�هو؟ 

جتّنب �ل�شيا�شة يف خطاب حما�شي 

ترامب ي�صيد بقوة اأمريك� خال العيد الوطني 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

باده  بجي�س  تر�مب  دونالد  �لأم��رك��ي  �لرئي�س  �أ�ساد 
وبتاريخ �أمركا يف �لقرنن و�لن�سف �ملا�سين، متجّنباً 
�ل�سيا�سة يف خطاب حما�سي خال �حتفال  �خلو�س يف 

�لعيد �لوطني يف و��سنطن.
بعد  بلد عظيم”،  له من  “يا  تر�مب يف خطابه  وق��ال 
�لأنظار  خطف  مبحاولة  �ّتهمته  لنتقاد�ت  تعّر�س  �أن 
له  �ل��ذي ل تكون  �لوطني  للعيد  �ل�سنوي  يف �لحتفال 

�سبغة �سيا�سية يف �لعادة.
�آلف  ت�سفيق  وق��ع  على  ت��ر�م��ب يف خطابه  قاله  ومم��ا 
�مل�ساركن يف �لحتفال “بالن�سبة لاأمركين، ل �سيء 

م�ستحيل«.
وحّلقت طائر�ت مقاتلة مبا فيها طائر�ت �سبح من طر�ز 
“بي-2” �لتي نادر�ً ما تظهر يف �أجو�ء و�سط �لعا�سمة 
�أقل  ��ستغرق  �ل���ذي  �لأم��رك��ي��ة حيث ج��رى �لح��ت��ف��ال 
�أحد�ثاً  يذكر  تر�مب  كان  نف�سه،  �لوقت  يف  �ساعة.  من 
�لر�ئدة  �لخ��رت�ع��ات  من  �ملتحدة،  �لوليات  تاريخ  من 
�حلا�سرين  �آلف  وهتف  �مل��ع��ارك.  يف  �لنت�سار�ت  �إىل 
يف  “نا�سونال مول”  �لأمطار يف منتزه  بحما�سة حتت 

و��سنطن “يو ��س �إيه! يو �أ�س �إيه!«.
ووعد تر�مب باأن تر�سل �لوليات �ملتحدة قريباً رجاًل 
�لعلم  ل�”غر�س  ذل��ك  من  �أبعد  تذهب  و�أن  �لقمر،  �إىل 

�لأمركي على �ملريخ«.
ه��زم طاغية وعرب  �ل��ذي  �ل�سعب  د�ئًما  “�سنكون  وق��ال 
�لف�ساء  �إىل  �ل��ع��ل��وم وح��ّل��ق  �إجن�����از�ت يف  ق����ارة وح��ّق��ق 
و�رتفع �إىل �ل�سماء، لأننا لن نن�سى �أبًد� �أننا �أمركيون 

و�مل�ستقبل ملكنا«.
و�أل���ق���ى ت��ر�م��ب خ��ط��اب��ه �أم����ام مت��ث��ال ���س��خ��م للرئي�س 
�ألقى  حيث  لينكولن  �أب��ر�ه��ام  ع�سر  �لتا�سع  �لأم��رك��ي 
هاف  )�أي  حلم”  “لدي  �ل�سهر  خطابه  لوثر  مارتن 

ما يعادلها” و�أعلى منها، �إىل حركة “قادة لأجل �أمن 
�إىل  وتدعو   2014 عام  تاأ�س�ست يف  و�لتي  �إ�سر�ئيل”، 
�لدولتن.  حل  لتحقيق  �مل�ستقبل  خيار  على  �حلفاظ 
�لر�هن،  �ل��و���س��ع  “�إن وه���م  ب��رن��ام��ج �حل��رك��ة  وي��ق��ول 
وحالة �جلمود �حلايل ي�سر�ن باأمن �إ�سر�ئيل وطابعها 

كدولة دميقر�طية يهودية«. 

مبد�أ �ل��قع
�لعام  ب���ار�ك، يف  �إي��ه��ود  �لكاتب  ���س��األ  ذل��ك، عندما  �إىل 
�لع�سكرين  �ملتخ�س�سن  ك��ب��ار  يجعل  ع��م��ا  �مل��ا���س��ي، 
يقولون �ل�سيء ذ�ته، �أجابه: “�أ�سمي ذلك مبد�أ �لو�قع. 
�لأ�سخا�س يتعاملون مع �حلياة و�ملوت على  �إن هوؤلء 
يطلقون  هم  ول��ذ�  �سعبنا،  يحمون  وه��م  يومي،  �أ�سا�س 
�إنقاذ  �أج��ل  من  فعالية  �أك��رث  تكون  كيف  ب�ساأن  �أحكاماً 
�إنهم ل يفكرون �سيا�سياً، ولذ� �نتهى �لأمر باأن  �أرو�ح. 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حتت عنو�ن” ملاذ� يتحدى جرن�لت �إ�سر�ئيل نتانياهو” 
كتب نري زيلرب، �سحفي وحملل يف �سيا�سات وثقافة 
و��سنطن  وزميل م�ساعد لدى معهد  �لأو�سط،  �ل�سرق 
قادة  ق��د�م��ى  ك��ب��ار  معظم  �أن  �لأدن���ى  �ل�سرق  ل�سيا�سة 
�جلي�س �لإ�سر�ئيلي يعتقدون �أن رئي�س �لوزر�ء يقو�س 
وي�سحي  �لإ�سر�ئيلية،  للدولة  �لدميقر�طية  �لقيم 

باحللم �ل�سهيوين عرب رف�سه حل �لدولتن. 
ي�سر  بولي�سي”،  “فورين  جملة  يف  مقاله  بد�ية  ويف 
وزر�ء  رئي�س  ب��ار�ك،  لإيهود  در�ماتيكية  لعودة  �لكاتب 
�إىل �حلياة  �أو�سمة،  و�أكرث �جلرن�لت  �أ�سبق،  �إ�سر�ئيلي 
قبيل  وذل��ك  �لغياب،  من  �سنو�ت  �ست  بعد  �ل�سيا�سية، 

�نتخابات �سبتمرب”�أيلول” �ملقبل. 

�نف�شال
ك��ان بالكاد  ب���ار�ك  �إن  �ل��ك��ات��ب،  �ل��ق��ول، ح�سب  ومي��ك��ن 
وح����ده. ف��ق��د �ق��ت��ح��م ع���امل �ل�����س��ي��ا���س��ة، خ���ال �لأ�سهر 
�لأخ����رة، ع��دد كبر م��ن �جل����رن�لت �ل��ق��د�م��ى وقادة 
م�سرتك:  وحيد  لهدف  �لإ�سر�ئيلي  للجي�س  �سابقون 
�ملتهم  ن��ت��ان��ي��اه��و  بنيامن  �ل�����وزر�ء  برئي�س  �لإط���اح���ة 
�لهدف  يكمن  لبع�سهم،  وبالن�سبة  ف�����س��اد.  بق�سايا 
�لأو�سع يف �إنقاذ �إ�سر�ئيل كدولة يهودية ودميقر�طية، 

عرب �لنف�سال عن �لفل�سطينين.
�إ�سر�ئيل  وزر�ء  رئي�س  �سغل من�سب  ب��ار�ك، وقد  وق��ال 
�ل�سيا�سي  ح��زب��ه  �إط���اق  عند   ،2001  -1999 م��ن 
�لذي مل ي�سمه بعد، �إن م�ستقبل �حلركة �ل�سهيونية يف 
ووقف �إىل جانب �جلرن�ل �ل�سابق، 77 عاماً،  خطر”. 
نائب  غ���ولن،  يائر  متقاعد،  �آخ��ر  �إ�سر�ئيلي  �سابط 

�سابق لرئي�س �أركان �جلي�س.
مبثابة  �لتجمع  ذل��ك  �عتبار  ميكن  �أن��ه  �لكاتب  وي��رى 
�سيا�سية  م�سكلة  يف  �لغارق  نتانياهو  �سد  �سباط  ث��ورة 
حكومة  بت�سكيل  مايو”�أيار”  يف  ف�سله  ب��ع��د  عميقة 
ج��دي��دة ب��ع��دم��ا ح��ق��ق ف����وز�ً �ن��ت��خ��اب��ي��اً. وي��اأم��ل �أولئك 
�لع�سكريون �لذين حتولو� �إىل �سا�سة باأن ينجحو� هذه 
�أن  �ملرة يف حتقيق ما ف�سلو� فيه من قبل. لكن يرجح 
يف  ف��وزه،  و��سل  نتانياهو  لأن  قا�سية،  حملة  يو�جهو� 
�ل�سنو�ت �لأخرة، رغم حترك معظم �ملوؤ�س�سة �لأمنية 

�لإ�سر�ئيلية �سده.

جتميد
وي�سر كاتب �ملقال ملو��سلة رئي�س �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي 
يخدم  وحيث مل  لاأمن”،  “كر�عي  �سورته  ��ستغال 
�أية خطو�ت  فكرة �ل�سام، بل عمل فعلياً على جتميد 
نحو حل �ل�سر�ع. وقد و�سل �لأمر لدرجة �أن نتانياهو 
من  قطاعات  ل�سم  دعمه  عن  �لتعبر  يف  م��وؤخ��ر�ً  ب��د�أ 
�حتمالت  �إف�سال  �ساأنها  من  خطوة  �لغربية،  �ل�سفة 
�ل�سا�سة  بع�س  وم��ث��ل  �ل��دول��ت��ن.  ح��ل  على  �لتفاو�س 
قاعدته  ي�ستميل  كيف  نتانياهو  يعرف  �لإ�سر�ئيلين، 
�ليمينية، ويحتفظ بولء �ملوؤيدين، ول يهمه ما يلحق 
وجهه،  يف  تقف  موؤ�س�سات  يف  �لأج���ل  طويل  �سرر  م��ن 

كالق�ساء و�لإعام وحتى �جلي�س، يف بع�س �حلالت؟
�لقيادة  ع��ل��ى  �لأم����ر  يقت�سر  ل  �ل��ك��ات��ب،  ح�سب  ل��ك��ن، 
�لعليا للموؤ�س�سة �لأمنية �لإ�سر�ئيلية �لتي ترى �أن تلك 

�سيا�سات مدمرة. 
من  �ملتقاعدين  �لع�سكرين  من   300 قر�بة  و�ن�سم 
ووكالة  بيت،  �سن  �لأمني  و�جلهاز  و�ل�سرطة  �جلي�س 
“ �أو  عميد  رتبة  يحملون  ممن  لا�ستخبار�ت  �ملو�ساد 

و�أبطالنا  و�سعبنا  بتاريخنا  نحتفي  لأمركا.  �خلا�سة 
و�لن�ساء  �ل��رج��ال  علمنا،  ع��ن  بفخر  ي��د�ف��ع��ون  �ل��ذي��ن 
“�أمتنا  وق���ال  �مل��ت��ح��دة«.  �ل��ولي��ات  جي�س  يف  �ل�سجعان 
�أقوى  �إنها �لآن  �أي وقت م�سى.  �أك��رث من  �أق��وى �ليوم 

من �أي وقت م�سى«.
�لر�بع من متوز/يوليو عادة مئات  وجتتذب �حتفالت 
�آلف �لأ�سخا�س �لذين يتو�فدون �إىل “نا�سونال مول” 
لا�ستمتاع باإطاق �لأ�سهم �لنارية. ومل تثن �لعو��سف 
�لرعدية موؤيدي تر�مب �لذين كانو� يعتمرون �لقبعات 

�حلمر�ء، ول معار�سيه عن �ملجيء.
وقالت دي ر�ن�سون �لبالغة 55 عاما و�لتي قدمت من 

فلوريد� مع عائلتها “�أنا بغاية �حلما�سة«.

فروع  ب��ك��ل  ت���ر�م���ب  و�أ����س���اد   .1936 ع���ام  درمي(  �ي���ه 
�حلدود  ودوري����ات  بامل�سعفن  خ�سو�ساً  ون���وه  �جلي�س 
ووك����الت �ل��ه��ج��رة و�جل���م���ارك �ل��ت��ي و�ج��ه��ت �نتقاد�ت 
ب�سبب معاملتها للمهاجرين. وكان �لبع�س حّذر من �أن 
�ملنا�سبة  ه��ذه  يلقي خطابا يف  رئي�س  �أول  وه��و  تر�مب، 
منذ عقود، قد ي�سرق �لحتفال لتعزيز موقعه �ل�سيا�سي 

ومهاجمة مناف�سيه �لدميوقر�طين.
ع��ن نف�سه وعن  ع���ادة، �حل��دي��ث  لكنه جتّنب على غ��ر 

خ�سومه �ل�سيا�سين.
ون��وه م��ر�ر� وتكر�ر�، حتت زخ��ات �ملطر، بعظمة باده، 

معلنا �أنها “�أكرث دولة ��ستثنائية يف تاريخ �لعامل«.
�لتحية  ه���ذه  يف  و�ح����دة  ك��اأم��ة  جنتمع  “�ليوم،  وق���ال 

�تخذو� مو�قف مع ي�سار �لو�سط، وهذ� يعني �سيئاً ما 
عن �لو�قع، ل عنهم«.  وح�سب كاتب �ملقال، �إن �لو�قع 
عن  �لنف�سال  ب��دون  و����س��ح:  �لو�سط  لي�سار  بالن�سبة 
�لإ�سر�ئيليون،  �ليهود  يجد  �أن  يتوقع  �لفل�سطينين، 
�إجمايل  �أع��د�ده��م تقل دميوغر�فياً من  �أن  يف يوم ما، 
�ل�سكان، ما ي�ستدعي مناق�سة م�ساألة قدرة �إ�سر�ئيل على 

�حلفاظ �إما على طابعها �ليهودي �أو دميقر�طيتها«
بار�ك،  �إىل  بالإ�سافة  �أن��ه  �إىل  �لكاتب  يلفت  ذل��ك،  �إىل 
للجي�س  �سابقون  ق��ادة  يقودها  قوى  نتانياهو  تعار�س 
و�أبي�س  �أزرق  ح��زب  منهم  ثاثة  ي��ر�أ���س  �لإ�سر�ئيلي، 
�لو�سطي: بيني كانتز ومو�سي ياعلون وغابي �أ�سكنازي. 
وقد �أثمر دخولهم �لأويل لعامل �ل�سيا�سة، يف وقت �سابق 
�أبريل”  �نتخابات  يف  ملمو�سة  نتيجة  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  من 
يحققو�  ومل  �ل��ف��وز،  عليهم  ��ستع�سى  لكن  ني�سان”، 

�أمنيتهم بالإطاحة بنتانياهو. 

و�أ�سافت قبل خطاب تر�مب “�أعتقد �أن �لأمر ر�ئع، �إنه 
يظهر �ل�سجاعة و�حلما�سة �لوطنية«.

لكن �إيربيل �سميث �لبالغة 43 عاما و�لتي جاءت من 
ب�سماع  مهتمة”  “غر  �إنها  قالت  �ل�سمالية  كارولينا 
خطاب تر�مب، وباأن “��ستعر��س �لقوة” للجي�س غر 

�سروري.
و���س��ك��ل �حل����دث ل���رت�م���ب �ل����ذي ك����ان ي��ح��ي��ط ب���ه كبار 
�مل�سوؤولن  م��ن  كبر  وع���دد  �لبنتاغون  يف  �مل�����س��وؤول��ن 
�جلمهورين �ملدعوين و�ملانحن من كبار �ل�سخ�سيات، 
من  �سهًر�   16 قبل  �لوطنية  حما�سته  لتاأكيد  منا�سبة 

�لنتخابات �لرئا�سية.
وتظهر �ل�ستطاعات تقدم مناف�سيه �لدميوقر�طين 

�ملحتملن عليه بن�سب بارزة.
للمنا�سبة،  ع�سكريا  عر�سا  �أ�سا�سا  يريد  تر�مب  وك��ان 
�لرئي�س  �إليه  دعاه  �لذي  �لع�سكري  �لعر�س  غر�ر  على 
�لفرن�سي �إميانويل ماكرون عام 2017 مبنا�سبة �لعيد 

�لوطني �لفرن�سي.
�لآليات  بع�س  م��ع  م�سغر  ب��ع��ر���س  �لك��ت��ف��اء  مّت  ل��ك��ن 
و�ن،  ف��ور���س  �إي���ر  �لرئي�س  ل��ط��ائ��رة  وطلعة  �مل�سفحة، 
حربية  وطائر�ت  هجومية  ومروحيات  بي-2،  وقاذفة 
�أخ�����رى وف���رق���ة ����س��ت��ع��ر����س��ي��ة ل�����س��اح �ل��ب��ح��ري��ة “بلو 

�إينجلز«.
مع ذلك، �سكل �لأمر عر�سا للقوة �لع�سكرية �لتي غابت 
�ن��ت��ق��اد�ت من  و�أث���ار  لعقود،  �لأم��رك��ي��ة  �لعا�سمة  ع��ن 

خ�سوم تر�مب يف وقت �سابق.
و��ستمتع تر�مب باحل�سود �لكبرة �لتي تو�فدت بعد 30 
�سهر� �أم�ساها يف �لدفاع عن نف�سه، بعد �حل�سد �ل�سئيل 
�لثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  تن�سيبه  حلفل  ت��و�ف��د  �ل���ذي 
ر�ئع �سم وطنين  “ح�سد  وكتب على تويرت   .2017
هائلن هذ� �مل�ساء، و�سول �إىل ن�سب و��سنطن”، مرفقا 

�لتغريدة ب�سورة للح�سور.

جدل يف تركي� بعد و�صف اأردوغ�ن الإيغور ب� »ال�صعداء«
•• اأ�شطنبول-وكاالت:

��ستنكر نائب رئي�س جمموعة نو�ب حزب �خلر �لرتكي بالربملان، لطفي 
توركان، ت�سريحات �لرئي�س رجب طيب �أردوغان، �لتي زعم فيها �أن �أقلية 
�لإيغور يف منطقة �سنجان �ل�سينية يحظون بحياة �سعيدة، مت�سائًا ما �إذ� 

كان تكبيل �ملوتى يعد حياة �سعيدة بالن�سبة لأردوغان.
�لإيغور  متتع  ع��ن  �أردوغ�����ان  حل��دي��ث  �مل�ستنكرة  �لفعل  ردود  وتت�ساعد 
بحياة �سعيدة خال زيارته �إىل �ل�سن، وفق ما �أوردت �سحيفة “زمان” 
�لرتكية، . ويف تعليقه على �لأمر خال �جلمعية �لعمومية بالربملان، �أ�سار 
�ل�سيني  �أردوغ��ان ونظره  �ل�سينية لقاء�ت  �ل�سحافة  �إىل تناول  توركان 
يف �ل�سن عقب قمة �لع�سرين، مفيد�ً �أن �ل�سحافة �ل�سينية حتدثت عن 
�سنجان  “�سكان  �إن  بقوله،  �لويغور  جت��اه  �ل�سن  ل�سيا�سة  �أردوغ���ان  دع��م 

)�لإيغور( يحظون بحياة �سعيدة«.
“ينبغي على  �أردوغ��ان �أخطاأ يف ��سم �ملنطقة، قائًا:  �أن  و�أ�ساف توركان، 
ترك�ستان  با�سم  تعرف  �ملنطقة  تلك  �أن  �أوًل  يعرف  �أن  �أردوغ����ان  �ل�سيد 
�ل�سيا�سة  من  جزء  �ل�سرقية  ترك�ستان  وق�سية  �سنجان،  ولي�س  �ل�سرقية 
للظلم  تو�سيفه  ب�سدة  ندين  ع��ام.  �ألفي  منذ  �لرتكية  للدولة  �لقومية 
�أن يتحدث فيه عما يعاين منه  �ل��ذي كان يجب عليه  �ملكان  بال�سعادة يف 

�أ�سقاوؤنا ويجد حًا مل�ساكلهم«.
�سعيدة يف ظل ظلم  �لإي��غ��ور بحياة  �أن �حلديث عن متتع  ت��ورك��ان،  وع��دَّ 
�ل�سن مبثابة جهل ل يرب�أ، وقال: “قبل عدة �أيام ت�سلمت عائلة �لأكادميي 
�ل�سهر برتك�ستان �ل�سرقية، نور حممد توحتي، جثمانه وقدميه مكبلتن 
بالنع�س بعد ��ست�سهاده على يد �لإد�رة �ل�سينية د�خل مع�سكر �لعتقال. 

هل تكبيل �ملوتى هو ما تق�سده باحلياة �ل�سعيدة؟«.

�لر�سالة  و����س��ت��ع��ر���س��ت  �ل���ق���د����س«.  م��دي��ن��ة  يف  خ��ا���س��ًة 
�ليمينية  �ل�ستيطانية  للحركة  �لأخ����رة  �مل���ح���اولت 
على  �ل�ستياء  على  تعمل  �لتي  كوهامي”  “عطرت 
�خلليل،  ب��اب  يف  �لأرثوذك�سية  للكني�سة  تابعة  ع��ق��ار�ت 
�لقيامة،  �إىل كني�سة  �مل��وؤدي  وميد�ن عمر بن �خلطاب، 
ومقر�ت �لبطركيات �ملقد�سية. وحذر عبا�س يف ر�سالته 
من خطورة تغير �لو�سع �لقائم �لتاريخي و�لقانوين 
�ل�ستيطانية،  �حل��رك��ات  م�ساعي  وم��ن  �لقد�س،  ملدينة 
بدعم من �حلكومة �لإ�سر�ئيلية، �ل�ستياء على عقار�ت 
�لكنائ�س، وطالب �لبابا بالتدخل �لعاجل لإنقاذ �لوجود 

�مل�سيحي يف �ملدينة �ملقد�سة، قبل فو�ت �لأو�ن.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، حم���م���ود ع��ب��ا���س، �لبابا  دع����ا �ل��رئ��ي�����س 
“�إنقاذ  �أج����ل  م���ن  فور�ً”  “�لتدخل  �إىل  ف��ر�ن�����س��ي�����س 
يعتقد  �ل��ذي  �لقد�س”  يف  �لتاريخي  �مل�سيحي  �ل��وج��ود 
�أنه يف خطر، ح�سب ما �أفادت وكالة �لأنباء �لفل�سطينية 
�ل��ر���س��م��ي��ة وف�����ا. وح���م���ل �ل�����س��ف��ر �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي لدى 
�أعرب  �لتي  عبا�س  ر�سالة  ق�سي�سية،  عي�سى  �لفاتيكان، 
“قلق �ل���ق���ي���ادة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �ل��ع��م��ي��ق من  ف��ي��ه��ا ع���ن 
�ل�سعب  بحق  �لإ�سر�ئيلية  �لنتهاكات  وت�ساعد  تطور 
فل�سطن،  يف  �مل�سيحي  �لوجود  و��ستهد�ف  �لفل�سطيني 

عب��س يط�لب الب�ب� ب�لتدخل لإنق�ذ امل�صيحية يف القد�س

مط�لب�ت اأممية ب�لتحقيق يف قتلى حرب املخدرات ب�لفلبني 
 •• جنيف-رويرتز:

 24 �أك�����رث م���ن  �إن  ن�����س��ط��اء  ق����ال 
بفتح  �ملتحدة  �لأمم  طالبت  دول��ة 
حتقيق يف �لآلف من حالت �لقتل 
�لرئي�س  ي�سنها  �ل��ت��ي  �حل����رب  يف 
على  دوترتي  رودريجو  �لفلبيني 

�ملخدر�ت.
و�أ�سافو� �أن �أي�سلند� قدمت م�سروع 
�أوروب�����ي�����ة يف  ب���دع���م دول  �ل����ق����ر�ر 
�لأغلب. ويحث �مل�سروع �حلكومات 
ع��ل��ى م��ن��ع �لإع�������د�م خ�����ارج نطاق 
�لتي  �لأوىل  �مل��رة  وميثل  �لق�ساء 
حقوق  ملجل�س  ط��ل��ب  فيها  ُي��وج��ه 
�لإن�سان بالت�سدي لتلك �لق�سية.

�أن  على  دوت��رت��ي  حكومة  وت�سر 
�سخ�س  �آلف  خم�سة  م��ن  �لأك���رث 

�لذين ُي�ستبه باأنهم جتار خمدر�ت 
عمليات  يف  �ل�������س���رط���ة  وق��ت��ل��ت��ه��م 
مكافحة �ملو�د �ملخدرة �أبدو� جميعا 

مقاومة.
ل��ك��ن ن�����س��ط��اء ي���ق���ول���ون �إن م���ا ل 
قتلو�  �سخ�س  �أل���ف   27 ع��ن  يقل 
 2016 يف  دوترتي  �نتخاب  منذ 
�ل��ق�����س��اء ع��ل��ى �جلرمية،  ب��دع��وى 
و�إن طفا عمره ثاث �سنو�ت قتل 
بر�سا�س �ل�سرطة خال مد�همة 
�أحدث  �لأ�سبوع من بن  يف مطلع 

�ل�سحايا.
كارلو�س  “بوديت”  �إلي�سر  وق��ال 
ومقرها  دي��ف��ن��د  �آي  ج��م��اع��ة  م���ن 
�سر�ع  �سياق  “يف  لرويرتز  مانيا 
حالة  �أ�سو�أ  هي  هذه  م�سلح..  غر 
ل��ل��ق��ت��ل خ�����ارج ن���ط���اق �ل��ق�����س��اء يف 

�لعامل«.
�لإن�سان  حقوق  جمل�س  و�سي�سوت 
ومقره جنيف على م�سروع �لقر�ر 
قبل �أن يختتم دورته �لتي ت�ستمر 
يوليو   12 يف  �أ����س���اب���ي���ع  ث����اث����ة 
�أع�سائه  بن  من  و�لفلبن  مت��وز. 
�حل���ال���ي���ن �ل���ب���ال���غ ع����دده����م 47 

دولة.
و�أقر كارلو�س باأن �لدول �لآ�سيوية 
ل��ن ت�����س��وت ع��ل��ى �لأرج����ح ل�سالح 

�مل�سروع.
�آ�سيوي  ���س��ف��ر  �أب����ل����غ  وب���ال���ف���ع���ل 
�لك�سف عن  روي��رتز �سريطة ع��دم 
�مل�سروع  توؤيد  لن  بلده  باأن  هويته 
�أ�سو�أ حتدث يف  �أ�سياء  “هناك  لأن 

�لعامل«.
�ملجل�س  �إن  ي��ق��ول��ون  ن�سطاء  لكن 

�ملتحدة  �لأمم  م��ف��و���س��ة  وم��ك��ت��ب 
مي�سيل  �لإن�سان  حلقوق  �ل�سامية 
با�سليه يجب �أن يلقيا �ل�سوء على 

�لو�سع يف �لفلبن.
ل��ي��ل��ى م��ط��ر م���ن هيومن  وق���ال���ت 
�لأوىل  “�لأولوية  ووت�����س  ر�يت�س 
هو  �ل�����دورة  ه���ذه  يف  ل��ن��ا  بالن�سبة 

�لو�سع يف �لفلبن«.
يف  م�����س��ت��م��رة  “�جلثث  و�أ����س���اف���ت 
ومناطق  م���ان���ي���ا  يف  �ل�����رت�ك�����م 
�أخ���رى يف  �أخ����رى، وم���رة  ح�سرية 
�إط���ار �حل��رب على �مل��خ��در�ت �لتي 
للغاية  ك���ب���رة  ب���درج���ة  ن��ع��ت��ربه��ا 
و�ملجتمعات  �ل���ف���ق���ر  ع���ل���ى  ح���رب���ا 

�ملعدمة و�ملهم�سة«.
�ل��ق��ت��ل تلك  �أن ح����الت  و�أ����س���اف���ت 
�أو�سع  ه��ج��م��ات  �إط������ار  يف  حت����دث 
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ن�سط.  ر�د�ري  توجيه  بنظام  �أي�ساً  ويتميز   »kh-31P«
و�أكد �لباحث يف معهد �لدفاع عن �لدميقر�طيات بهنام بن 
طالبلو �أن قدرة �إير�ن على عر�س قوتها وم�سايقة �ل�سفن 
ب�سكل  �ستت�ساعف  كانت  �خلليج  يف  �لعظمى  �ل��ق��وى  وردع 
 .Kh-31 �ل�ساروخ  ملمو�س لو جنحت يف �حل�سول على 
�أن  ميكن  �ل�سو�ريخ  هذه  على  �إي��ر�ن  ��ستحو�ذ  �أن  و�أ�ساف 
�خلليج،  يف  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  مهاجمة  على  قدرتها  ي��ع��زز 

وتهديد �لتجارة �لبحرية يف م�سيق هرمز.
وذكرت �ملجلة �أن هذه �ملحاولة �لإير�نية، مل تكن �لأوىل، �إذ 
�أكرث  �أوكر�نيا  �أ�سلحة من  �لإير�نيون �حل�سول على  حاول 
من مرة، ففي 2005، ك�سف �ملدعون �لعامون �لأوكر�نيون، 
خارج   Kh-55 �إي���ر�ن ���س��و�ري��خ ك��روز م��ن ط��ر�ز  تهريب 
�أمريكوين  م�سوؤولون  يعتقد  خطوة  يف   ،2001 يف  �لباد 
�ل�سابق  �لرئي�س  حكومة  يف  �لفا�سدين  �مل�سوؤولن  كبار  �أن 
�سو�ريخ  ويعتقد خرب�ء  فيها.   �ساعدوهم  كوت�سما  ليونيد 
�أ�سا�س �ساروخ كروز طويل  KH-55 �مل�سروقة، ت�سكل  �أن 
�ملدى “�سومر” �لإير�ين �لذي ك�سفته طهر�ن يف 2015.

ن�سرتها  �لتي  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  برقيات  و�أظهرت 
كييف  ح��ذرو�  �لأمريكين  �مل�سوؤولن  �أن  �أي�ساً  ويكيليك�س 
من  �لع�سرين  �ل��ق��رن  م��ن  �لأول  �لعقد  منت�سف  يف  م���ر�ر�ً 
�لتي  �خل��ارج��ي��ة  �لإقليمية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �جلمعية  ت���ورط 
فر�ست عليها �لوليات �ملتحدة عقوبات يف 2004، يف بيع 
معادن خا�سة ومفيدة يف بناء �سو�ريخ بالي�ستية �إىل �سركات 

تقف ور�ءها �إير�ن. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�إيقاف  �لأم���ري���ك���ي  �نرت�ست”  “نا�سيونال  م��وق��ع  ك�����س��ف 
بعد  �لأوك��ر�ن��ي��ة  بكييف   2018 �ملا�سي  �لعام  يف  �إير�نين 
�مل�ساد  �أت�س-31”  “كي  �ساروخ  قطع  تهريب  حماولتهما 
�لأوكر�نية  �ل�سلطات  �أن  م�سيفاً  �سيارتهما،  يف  لل�سفن، 
�سادرت �لقطع و�لكتب �لفنية �ملر�فقة، ورحلت �لإير�نين 

�إىل بادهما، وتكتمت على �خلرب. 
ون��ق��ل �مل��وق��ع �أن رئ��ي�����س ج��ه��از �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت �لأوك�����ر�ين 
�لأمريكية،  �حلكومة  يف  م�سوؤولن  �أبلغ  هريت�ساك،  فا�سيل 
و��سنطن،  �إىل  �أخ��ر�ً  قام  زيارته  �أثناء  �لإي��ر�ين  بالنتهاك 
م��و���س��ح��اًً �أن �أح����د �لإي���ر�ن���ي���ن ي��دع��ى ع��ب��دي ب��ي��ان، و�أن���ه 
ونقل  بكييف.  ب��اده  �سفارة  يف  ع�سكرياً  ملحقاً  يعمل  ك��ان 
كار�كو  ت��وم  �لأمريكي  �خلبر  عن  �إنرت�ست”  “نا�سيونال 
بحثاً  �أوكر�نيا  يف  يكونا  مل  �لإير�نين  �لدبلوما�سين  ،�أن 
�لنوع  �أج��ل �حل�سول على هذ�  بل من  “دجاج كييف”  عن 

من �ملعد�ت.
ح���اول  �ل�����ذي   »KH-31« �����س����اروخ  ب�����اأن  �مل���وق���ع  وي��ف��ي��د 
�لإير�نيون �سرقة �أجز�ئه، يعرف لدى حلف �سمال �لأطل�سي 
با�سم »AS-17 Krypton«، وهو �ساروخ متطور بعيد 
�ملدى، وتفوق �سرعته �ل�سوت، وم�سمم لتحمل �آثار �لتد�بر 
وتتجاوز  �ل�سلب  بالوقود  �لنفاث  حمركه  ويعمل  �مل�سادة، 
�سرعته 3 ماك، ما يعني ثاثة �أ�سعاف �سرعة �ل�سوت. وهو 
�ل�ساروخ  قاعدة  نف�س  على  و�سنع  لل�سفن،  م�ساد  �ساروخ 

ثاين جوك�سال كاهيا، نائب وكيل وز�رة �لدفاع �لرتكية و�لذي متت 
�إىل  ل��و�ء  من   ،2016 يونيو  منت�سف  �نقاب  �أح���د�ث  بعد  ترقيته 
فريق ثاين، بالإ�سافة �إىل �ل�سكرتر �لعام للقو�ت �مل�سلحة �لرتكية، 
�إد�ن���ة حركة  �ساهد� مهما يف حتقيقات  ك��ان  �ل��ذي  �أوز���س��ارت،  عرفان 
�خلدمة، عقب �أحد�ث  �لنقاب. �جلرن�ل لفانت �أرجون، �أي�سا �سمن 
 13 �لقادة �لأت��ر�ك يف ليبيا، وكان قد مت �حلكم عليه بال�سجن ملدة 
ويعترب  تربئته.  متت  ثم   ،2003 عام  �ملطرقة”  “�نقاب  يف  عاما 
من �أهم �مل�ساركن يف �سحق عنا�سر حزب �لعمال �لكرد�ستاين يف بلدة 
“ن�سيبين” يف ولية ماردين، بح�سب و�ل. و�سملت �لقائمة –وفقا 
يف  �ملتهمن  �أحد  ت�سايبينار،  جور�سال  �للو�ء  �لليبية-  �لأنباء  لوكالة 
�أي�سا و�أفرج عنه. و�للو�ء �سلجوق يافوز،  “�نقاب �ملطرقة”  ق�سية 

�أحد �أهم قادة عملية “غ�سن �لزيتون” يف عفرين �ل�سورية.

•• طرابل�س-وكاالت:

�لعمليات  �إد�رة  م�����س��وؤويل  �إىل  تو�سله  �لليبي  �لوطني  �جلي�س  �أك��د 
�لع�سكرية مليلي�سيا طر�بل�س وحددهم بالأ�سماء و�ملنا�سب و�ملهام وذكر 
�أنهم ي�ساركون يف توجيه �لطائر�ت �لرتكية �مل�سّرة بدون طيار، و�لتي 
�ل�سرت�تيجية  على منطقة غريان  �ل�سيطرة  دور� حموريا يف  لعبت 
�لأتر�ك  �لقادة  �أن  ليبية  �إع��ام  و�سائل  وذك��رت  ر�سادة.  �أب��و  ومع�سكر 
غر  عمليات  غرفتي  طر�بل�س  �لعا�سمة  د�خ��ل  م��ن  ي��دي��رون  ك��ان��و� 
معروف مكانهما حتديد�. وت�سر معلومات غر موؤكدة �إىل �أن �لفريق 
�لع�سكري �لرتكي �تخذ من قاعدة معيتيقة �جلوية يف طر�بل�س مقر� 
لإد�رة �لعمليات �لع�سكرية. وبح�سب وكالة �لأنباء �لليبية فقد �سمت 
�لفريق  طر�بل�س  مليلي�سيا  �لع�سكرية  �لعمليات  تدير  �لتي  �لقائمة 

•• بنما-رويرتز:

ذكرت هيئة بنما �لبحرية �أن ناقلة �لنفط �لإير�نية �لعماقة “غري�س 1” �لتي �حتجزتها 
م�ساة �لبحرية �مللكية �لربيطانية يف جبل طارق مل تعد مقيدة يف �سجاتها لل�سفن �لدولية 
من �سجاتها بعد   ”1 “جري�س  “رفعت  �إنها  “�أيار«. وقالت �لهيئة  29 مايو  �عتبار�ً من 
�أن  �لرغم من  به. وعلى  �أو مرتبطة  �لإره��اب  �ساركت يف متويل  �ل�سفينة  �أن  �إن��ذ�ر يو�سح 
�حتجازها«.   على  و�عرت�ست  لل�سفينة  ملكيتها  �أعلنت  �إي��ر�ن  ف��اإن  بنما،  علم  ترفع  �لناقلة 
�أم�س  مبكرة  �ساعة  يف  �لنفط،  ناقلة  �عرت�ست  �إ�سبانيا  جنوب  ط��ارق  جبل  �سلطات  وكانت 
لل�سلطات  كيلومرت�ت جنوب جبل طارق �خلا�سع   4 بعد نحو  كانت على  بينما  �خلمي�س، 
�لربيطانية. ومت �عرت��س ناقلة �لنفط “غري�س 1” �لتي ترفع علم بنما لا�ستباه بنقلها 

حمولة من �لنفط �إىل �سوريا يف خرق للعقوبات �لدولية �ملفرو�سة على هذ� �لبلد.

ب�لأ�صم�ء.. 19 م�صوؤول ب�جلي�س الرتكي يديرون خطط ميلي�صي� طرابل�سبنم� تترباأ من ن�قلة النفط الإيرانية ب�صبب »الإره�ب«

�ملجر  يف  �ل�����س��ائ��دة  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة 
وبولند�، و�سرع يف �إجر�ء�ت �لنظر 
يف �نتهاك دولة �لقانون “�ملادة 7 
�لأوروبي”  �لحت��اد  معاهدة  من 
�لتي مبوجبها ميكن تعليق �حلّق 
يف �لت�سويت للبلدين. ول غر�بة 
��سم لهولندي وح��ده يثر  �أن  يف 

فزع �أوربان.
تيمرمان�س،  با�ستبعاد  �لأك��ي��د،     
�سّجل رئي�س �لوزر�ء �ملجري �سّلة 

بثاث نقاط.
عن ليبري��شي�ن

•• الفجر - خرية ال�شيباين
“بطله”  م��ع  ���س��د�ق��ة  يتعّهد      
�ل��ي��م��ي��ن��ي �مل���ت���ط���رف، �لإي���ط���ايل 
نف�سه  وي���رى   ، �سالفيني  م��ات��ي��و 
�إىل  تتوق  �سيادية  جلبهة  كزعيم 
ه��زم �حت��اد �أوروب���ي ف���در�يل، من 

وجهة نظره.
، هناأ رئي�س �لوزر�ء   يف بروك�سل 
�أوربان  فيكتور  �لقومي  �ملجري، 
تعين  ع���رق���ل���ة  ع���ل���ى  ن���ف�������س���ه   ،
�ل�سرت�كي �لدميقر�طي فر�ن�س 
تيمرمان�س، �لذي كان يف وقت ما 
�ملفو�سية  لرئا�سة  حظا  �لأوف����ر 

�لأوروبية. 
�ملو�لية  �ل�����س��ح��اف��ة  وح�����س��ب      
ف�������اإّن ر����س���ال���ة من   ، ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�ل�سعب  ح��زب  رئي�س  �إىل  �أورب���ان 
�لتي  ه��ي  “�ملحافظ”  �لأوروب����ي 

تخزين اليورانيوم.. اإيران 
ت�صغط على اأوروب� ل اأمريك� 

•• وا�شنطن-وكاالت:

كتب �ل�سفر �لفرن�سي �لأ�سبق يف �لأمم �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة جر�ر 
�آرو وم�سوؤول برنامج �إير�ن يف “جمموعة �لأزمات �لدولية” علي فائز يف 
�أنه منذ مايو “�أيار” �ملا�سي  موقع جملة “فورين بولي�سي” �لأمريكية، 
بن�سبة كبرة على  �لإنعا�س، وظل معلقاً  �لنووي على جهاز  و�سع �لتفاق 
�لتز�م من �ملوقعن �لأوروبين عليه، ممن ل يريدون مزيد من �لهتز�ز 
�لنت�سار  ملنع  �لأط����ر�ف  �ملتعدد  �لت��ف��اق  م��ن  حت��ل��ًا  �أو  �لأو���س��ط،  لل�سرق 

�لنووي. 
يف  �لتوتر  وتز�يد  �خلانقة  �لأمريكية  �لعقوبات  على  ع��ام  من  �أك��رث  وبعد 
�خلليج و�لهجوم على ناقات �لنفط، و�إ�سقاط طائرة ��ستطاع �أمريكية، 
�للحظة  يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�س  �أل��غ��اه��ا  �نتقامية  �أم��ري��ك��ي��ة  و���س��رب��ة 

�لأخرة- بد�أت �إير�ن ترت�جع عن �لتز�ماتها مبوجب �لتفاق �لنووي. 
وت�سّرع طهر�ن �لآن تخزين �ليور�نيوم �ملنخف�س �لتخ�سيب، لأن ما من بلد 
يجروؤ على ��ستر�د �لفائ�س من هذ� �ملخزون “كما ين�س �تفاق 2015” 
خوفاً من �لتعر�س لعقوبات �أمريكية فيما �إير�ن مل تعد م�ستعدة لتذويب 
�نتاج  �لفائ�س من طريق مزجه مب��و�د خ��ام. لكن طهر�ن ل ميكنها  ه��ذ� 
قنبلة نووية من �ليور�نيوم �ملنخف�س �لتخ�سيب من دون �ملرور بخطو�ت 

ميكن ف�سحها. 
�لتز�ماتها  لأح��د  �إي��ر�ن  �نتهاك  �إىل  �لنظر  �أن��ه يجب  �إىل  �لباحثان  و�أ�سار 
�أنه رد فعل حم�سوب لإجبار من تبقى  �أهمية مبوجب �لتفاق على  �لأقل 
ملو�جهة  و�ل�سن”  ورو���س��ي��ا  “�أوروبا  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق  على  �ملوقعن  م��ن 
حملة “�ل�سغط �لأق�سى من طريق �لعقوبات” �لأمريكية، متاماً كما كان 
�أي�ساً كتحذير،  �إليها  �إ�سقاطها لطائرة من دون طيار. ولكن يجب �لنظر 
مفاده �أنه يف حال ��ستمر�ر �ل�سغط �لقت�سادي، فاإنه من �ملرجح �أن تزيد 

طهر�ن من حدة �لأزمة وت�سرع برناجمها �لنووي. 
�أن يفقدو�  �ل��ق��ادة يف و��سنطن وط��ه��ر�ن  �ن��ه ميكن  �آرو وف��اي��ز م��ن  وح��ذر 
�أن  متز�يد  نحٍو  على  �لو��سح  من  وب��ات  ب�سرعة.  �لو�سع  على  �سيطرتهم 
تر�مب  خيار�ت  و�أن  �لنووي  بالتفاق  �للتز�م  �إىل  تعود  لن  تر�مب  �إد�رة 
تبدو حم�سورة يف توجيه �سربات ع�سكرية �أو �لرت�جع عن حملة �ل�سغط 
�إذ� ما �ختار �لزعماء  �لق�سي مما �سي�سر مب�سد�قيته. ولن يكون مفاجئاً 
�ملنطقة  يف  �لعد�ئية  �لأع��م��ال  تكثيف  �سيا�سة  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر  �لإي��ر�ن��ي��ون 
خنق  يف  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ����س��ت��م��رت  م��ا  �إذ�  �ل��ن��ووي  للمجال  وبالن�سبة 

�قت�سادها و�إطاق �لتهديد�ت �لع�سكرية. 
�لوليات  بن  ح��رب  �سفا  على  �ليوم  يقف  �لعامل  �أن  �إىل  �لباحثان  ولفت 
�ملتحدة و�إير�ن، حرب من �ساأنها �أن توؤدي �إىل خ�سائر ب�سرية فادحة، وتهدد 
�لتحالفات �ل�سرت�تيجية �لقائمة منذ زمن طويل، وتوؤدي �إىل �إلغاء �لنظام 
�لدويل ملنع �لنت�سار �لنووي. ويتعلق �خلطر �لأخر بتهديد�ت �إير�ن باأنها 
�إذ� �ن�سحبت يف نهاية �لأمر من �لتفاق �لنووي، فاإنها �ستتخلى عن معاهدة 
�أن ت�سنع  �ل�سمالية قبل  �لأمر �لذي فعلته كوريا  �لنووي،  حظر �لنت�سار 

�لأ�سلحة �لنووية وتختربها. 
�أوروب���ا  �سار�ييفو  يف  و�ح���دة  ر�سا�سة  و�سعت  مثلما  �أن���ه  �ل��ك��ات��ب��ان  وذك���ر 
�ليوم حلظاته  �لأو�سط  �ل�سرق  ي�سهد  �لأوىل،  �لعاملية  �حلرب  على طريق 
�خلا�سة منذ عام 1914، �إذ يحتمل   �أن يطلق حادث و�حد حريقاً �إقليمياً. 
وميكن �أن تنفلت �لأمور ب�سهولة �إىل خارج نطاق �ل�سيطرة.ويبدو �أن كًا 
من �لوليات �ملتحدة و�إي��ر�ن على و�سك �رتكاب خطاأ فادح يف �حلكم على 
�ل�سيا�سة �خلارجية. و�إذ� ��ستمر �لو�سع �لر�هن، فقد يوؤدي يف نهاية �ملطاف 

�إىل جعل �ألف �جلنود ومئات �لآلف من �ملدنين يدفعون �لثمن. 

م�سد�قيته”،  بنزع  وح��ده  كفيل 
�أن  م��وؤك��د�ً  �أورب����ان بعنف،  ي��ق��ول 
�أ�سل  �مل��ل��ي��اردي��ر �لأم��ري��ك��ي م��ن 
جمتمعات  تغير  “يريد  جمري 
فيما  وخ��ا���س��ة  �لو�سطى،  �أوروب����ا 

يتعلق مب�ساألة �لهجرة ». 
للحكومة،  �لر�سمي  �مل��ت��ح��دث     
“�سورو�س  و���س��وح��ا:  �أك����رث  ك���ان 
يريد جلب �ملهاجرين �إىل �أوروبا. 

وتيمرمان�س هو دميته”. 
قبل �لنتخابات �لأوروبية ، غمر 
ت�سّور  مبل�سقات  �لباد  �أورب���ان 

�سورو�س،  ب����ه  ي���ت���اع���ب  ي���ون���ك���ر 
ماين  جلب  يف  برغبته  �ملتهم 
كانت  و�إن  وح���ت���ى  �مل���ه���اج���ري���ن. 
�ورب���ان  لأن�����س��ار  �ل�سلبة  �ل��ن��و�ة 
بع�س  ب��د�أ  فقد   ، ذل��ك  يعتقدون 
من  ميّلون  �ليمينين  �لناخبن 

حملة �ل�سيطنة هذه.
وو�ر�سو  ب��ود�ب�����س��ت  ك��ان��ت  و�إذ�     
م������ع������ادي������ت������ن ل������ا�������س������رت�ك������ي 
فذلك  �لهولندي،  للدميقر�طي 
ه��و بطل  �لأخ����ر  �أن  �إىل  ي��رج��ع 
�مل����ع����رك����ة ����س���د �لأن����ظ����م����ة غر 

تر�سيح  مبعار�سة  �لنو�ب  �أقنعت 
من�سب  �إع���ط���اء  �إن  �ل��ه��ول��ن��دي. 
ل��ت��ي��م��رم��ان�����س ، ممثل  �ل��رئ��ا���س��ة 
 ، �لأوروب��ي��ن  حزب �ل�سرت�كين 
تاريخيا،  “خطاأ  له  بالن�سبة  كان 
�إىل  ����س���ي���وؤدي  وك�����ان  و�إذلل”، 

“تدمرنا �لذ�تي«.
   يف �ل��و�ق��ع ، كتب �أورب���ان فقط 
�أع�ساء  م��ن  �لعديد  فيه  فكر  م��ا 
�لربملان �لأوروب��ي �ملحافظن، يف 
يونكر  كلود  ج��ان  كر�سي  تقدمي 
ف���از حزب  ب��ي��ن��م��ا  ����س��رت�ك��ي  �إىل 

�نتخابات  يف  �لأوروب������ي  �ل�����س��ع��ب 
مايو.

بذك������اء  دخ������ل  �أورب�����������������ان  ل��ك��ن   
�لرف�س،  جبه�������ة  رئي�س  دور  يف 
�لو�سطى  �أوروب��ا  �ملكونة من دول 
�لأرب�������ع���������������ة: �مل�����ج�����ر وب����ول����ن����د� 
و�سلوفاكيا،  �لت�سيك  وجمهورية 
تر�سيح  ع����ار�����س����و�  وج���م���ي���ع���ه���م 

تيمرمان�س.
    ملاذ� هذه �ملعار�سة؟ �ل�سرت�كي 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي ق��د ي��ك��ون “رجل 
�ملعطى  ����س���ورو����س، وه����ذ�  ج����ورج 

•• الفجر - تون�س- خا�س
�ل��ر���س��م��ي��ة با�سم  �ل��ن��اط��ق��ة  �أك�����دت 
قر��س،  �سعيدة  �لتون�سية  �لرئا�سة 
�جلمعة   �أم�س  ن�سرتها  تدوينة  يف 
ع���ل���ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا ب��ف��ي�����س��ب��وك، �أن 
�ل�سب�سي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�أم�سى على �لأمر �ملتعلق بالدعوة 
لانتخابات �لت�سريعية و�لرئا�سية 
�ملتعّلق  �لأمر  2019 وعلى  ل�سنة 

•• كراكا�س-رويرتز

تقرير  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ق��ال��ت 
�ملتحدة  �لأمم  مفو�سة  �أ���س��درت��ه 
�ل���������س����ام����ي����ة حل�����ق�����وق �لإن���������س����ان 
�لأمن  ق��و�ت  �إن  با�سليه،  مي�سيل 
�لفنزويلية تر�سل فرق �ملوت لقتل 
ليبدو  م�ساهد  وتختلق  �ل�سبان، 
قاومو�  �ل�����س��ح��اي��ا  وك�����اأن  �لأم�����ر 

�لعتقال.
و�أظ���ه���رت �لأرق�����ام �حل��ك��وم��ي��ة �أن 
�لذين  �مل���ج���رم���ن  وف����ي����ات  ع�����دد 
يقاومون �لعتقال بلغ 5287 يف 
 19 �لعام �ملا�سي، و1569 حتى 

مايو”�أيار” �لعام �جلاري.
�إن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ت��ق��ري��ر  وق����ال 
خارج  ي��ع��دم��ون  منهم  “كثرين 

�إطار �لق�ساء فيما يبدو«.
20 رجًا كيف  وو�سفت عائات 
يرتدون  م��ل��ث��م��ون،  رج����ال  و���س��ل 
م���اب�������س ������س�����ود�ء م�����ن �ل����ق����و�ت 
عربات  يف  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  �خل��ا���س��ة 

�سود�ء ل حتمل لوحات معدنية. 
�ملوت  “فرق  �إن  �لعائات  وق��ال��ت 

يوم 27 يونيو �ملنق�سي بنهج �سارل 
ديغول بتون�س �لعا�سمة.

�إكباره  �لتون�سي  �لرئي�س     وج��ّدد 
قدمها  �لتي  �لكبرة  للت�سحيات 
�ل����ربرة يف مو�جهة  ت��ون�����س  �أب���ن���اء 
�لتون�سين  ك��اف��ة  د�ع��ي��ا  �لإره����اب، 
و�لت�سامن  �ل���وح���دة  م���زي���د  �إىل 
ت��ون�����س ط��ري��ق��ه��ا بثبات  ل��ت��و����س��ل 
�لدميقر�طي  ب��ن��ائ��ه��ا  ل��رت���س��ي��خ 

وحتقيق �لتنمية.

ح�ص�ب�ت خ�منئي اخلط�أ قد تكلفه الكثري
•• طهران-وكاالت:

يرى �لباحث و�خلبر يف �ل�سوؤون �لإير�نية حممود باركو، �أن �لنظام �لإير�ين ل 
يدرك �أبعاد وخطورة تهديد�ت جتاوز �لتز�ماته بالتفاق �لنووي، حيث �أنه ُيقامر 
�لتي ي�سف بها �لعقوبات �لأمريكية  “�حلرب �لع�سكرية”  �أمام  ب�سعبه و�قت�ساده 
�إىل �أنه مع تدهور  �ملتجددة عليه. وي�سر باركو يف تقرير ملوقع “ذي �إنرتبريرت”، 
�لقت�ساد يف �إير�ن، ت�ستخدم �ل�سلطات يف طهر�ن مر�ر�ً مفهوم “�حلرب �لع�سكرية” 
لو�سف �لعقوبات �لأمريكية �ملتجددة، حيث ��ستخدم وزير �خلارجية جو�د ظريف 
ب�سكل متكرر ها�ستاق #EconomicTerrorism يف تغريد�ت على موقع 
تويرت، قال يف �إحد�ها �إن “�لعقوبات لي�ست بديلة للحرب، بل هي �حلرب«. و�إىل 
هدد  جانب �لتعليقات �لتي مفادها �أن “�حلرب و�لعقوبات وجهان لعملة و�حدة”، 
�لرئي�س �لإي��ر�ين ح�سن روحاين يف دي�سمرب “كانون �لأول” �ملا�سي، باأنه �إذ� مل 
ُي�سمح لإير�ن بت�سدير نفطها، فلن ت�سمح لدول �أخرى يف �خلليج �لعربي بالقيام 
بذلك، وهذ� بر�أي باركو، ل يرتك �أي جمال لل�سك يف �أن �إير�ن ت�سر على طريق 

�لت�سعيد، خا�سة بعد �لهجمات على ناقات �لنفط يف �خلليج �لعربي .

بالتمديد يف حالة �لطو�رئ.
تدوينتها  يف  ق�����ر�������س  وك����ت����ب����ت 
رئا�سة  مبوؤ�س�سة  ع��ودن��اك��م  “كما 
حينه  يف  �خل������رب  �جل����م����ه����وري����ة، 
و�لإم�ساء يف �لآجال«.    وكان قائد 
�جلمعة  �أم�س  �ت�سل  قد  �ل�سب�سي 
�لأمن  حافظ  �ل�سهيدين  بعائلتي 
م���ه���دي �ل���زم���ايل و�مل����و�ط����ن عبد 
�لكرمي �لأخ�سر �للذين ��سُت�سهد� 
جّر�ء �لعملية �لإرهابية �لتي جّدت 

ملجل�س  ت��ق��ري��ر�ً  و�ستقدم  �مل��ا���س��ي 
ب���الأمم �ملتحدة،  ح��ق��وق �لإن�����س��ان 

�جلمعة.
“�لقتل  �إن  �ل����ت����ق����ري����ر  وق���������ال 
��سرت�تيجية  �إط���������ار  يف  ي�����اأت�����ي 
نيكول�س  �ل���رئ���ي�������س  حل���ك���وم���ة 
وقمع  حتييد  �إىل  تهدف  م���ادورو 
�ل�سيا�سين  �مل��ع��ار���س��ن  وجت���رمي 
هذه  و�أن  �حلكومة”  وم��ن��ت��ق��دي 
ت�����س��ارع��ت منذ  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

.2016
�إنها  ب���ي���ان  يف  ب��ا���س��ل��ي��ه  وق����ال����ت 
“ح�سلت على وعد من �حلكومة 
�مل��ت��ح��دة حلل  ب��ال��ع��م��ل م��ع �لأمم 
يف  مب��ا  �ل�سائكة،  �لق�سايا  بع�س 
ذلك �لتعذيب و�ملحاكمات �لعادلة 
كامل  ب�سكل  بالو�سول  و�ل�سماح 

�إىل من�ساآت �لحتجاز«.
تنظر  �أن  ح��ق��اً  “�آمل  و�أ����س���اف���ت 
�ل�سلطات بعن �لعتبار يف جميع 
�ملعلومات �لو�ردة يف هذ� �لتقرير، 
و�أن تتبع تو�سياته. علينا �أن نتفق 
�لفنزويلين  ج��م��ي��ع  �أن  ج��م��ي��ع��اً 

ي�ستحقون حياًة �أف�سل«.

عن �أفر�د �أ�سرهم قبل �إطاق �لنار 
“يف ك��ل حالة  ع��ل��ي��ه��م«. و�أ����س���اف 
يذكر �سهود كيف تتاعب �لقو�ت 
�خلا�سة مبوقع �جلرمية و�لأدلة. 
ي�����س��ع��ون �لأ���س��ل��ح��ة، و�مل���خ���در�ت 

على  �أ�سلحتهم  ن���ر�ن  ويطلقون 
لاإ�سارة  �ل��ه��و�ء  يف  �أو  �جل����در�ن، 
�إىل وج���ود م��و�ج��ه��ة ولإظ��ه��ار �أن 

�ل�سحية قاومت �ل�سلطات«.
�ل�سهر  يف  فنزويا  با�سليه  وز�رت 

�لأمتعة،  و�أخ��ذت  �ملنازل  �قتحمت 
وه��اج��م��ت �ل��ن�����س��اء و�ل��ف��ت��ي��ات ويف 
ب��ع�����س �لأح�����ي�����ان ج���ردت���ه���ن من 

ماب�سهن«.
وقال �لتقرير: “يف�سلون �ل�سبان 

يف معركة �ملنا�شب �لعليا:

الحت�د الأوروبي: انت�ص�ر �صغري لفكتور اأورب�ن...
 تعدُّ �ملجر �أّن �ال�شرت�كي �له�لندي رجل ج�رج �ش�رو�س يف �ملنطقة

دع�ة �لناخبني و�لتمديد يف حال �لط��رئ

ت�أكيدا لتع�فيه: الرئي�س التون�صي ُيوّقع على اأَْمَرين

فيكتور �وربان  �سار من �لفاعلن يف �لحتاد �لوروبيتيمرمان�س  �سحية �ملجري �وربان

�ل�سب�سي يوقع على �مرين

تيمرم�ن�س هو بطل املعركة �صد الأنظمة غري الليربالية ال�ص�ئدة يف املجر وبولندا
ر�شالة من �أوربان �إىل رئي�س حزب �ل�شعب �الأوروبي �أقنعت �لن��ب مبعار�شة تر�شيح �له�لندي

اإحب�ط حم�ولة اإيرانية لتهريب قطع �صواريخ من اأوكراني� الأمم املتحدة: ال�صلط�ت الفنزويلية تختلق م�ص�هد مق�ومة ال�صلط�ت
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ع��ل��ي��ه��ا ب���ف���ارق ���س��ا���س��ع، غ���ر �ن 
�لأوفر  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ملر�س��������ح 
ح���ظ���ا �أ����س���ب���ح ب���ع���د �مل���ن���اظ���رة يف 
مناف�سة ل�سيق�����ة يف ��ستطاعات 

�لر�أي:
��ستطاع  يف  ن��ق��اط   5 خ�����س��ر   •
�أجرته مورنينغ كون�سلت يف �ليوم 
باملئة   38 للمناظرة، من  �لتايل 

�إىل 33 باملئة.
�أك��رث خ�سارته  �لقلق  يثر  م��ا   •
�إىل  باملئة   32 م��ن   ، ن��ق��اط   10
��ستطاع  �آخ����ر  يف   ، ب��امل��ئ��ة   22
�لثنن،  �سدر  �ن  �ن  �سي  ل�سبكة 
 9 ه��اري�����س  ك��ام��ال  ك�سبت  بينما 

و�ليز�بيت و�رن  8.
ح�سب  ن����ق����اط   8 خ�����س��������������������ر   •
ُن�سر  �لذي  كوينيبياك  ��ستطاع 
22 ب��امل��ئ��ة ،  �ل��ث��اث��اء ، ب��ن�����س��ب��ة 
متقدماً بفارق نقطتن فقط عن 
كامال هاري�س “20 باملئة” �لتي 
ك�سبت 13  نقطة مقارنة باأو�ئل 

يونيو.
�أ�سهر من موؤمتر       قبل �سبعة 
لأو�نه  �ل�سابق  م��ن   ، �أي���و�  ولي���ة 
بايدن  ج���و  ك����ان  �إذ�  م���ا  م��ع��رف��ة 
�سيف�سل مرة �أخرى بعد 1988 
يز�ل  ل  �أن����ه  خ��ا���س��ًة  و2008، 
ي��ت�����س��در ����س��ت��ط��اع��ات �ل������ر�أي، 
��ستطاع  �آخ����ر  ح�����س��ب   ، وي��ب��ق��ى 
�لأقدر  �ملر�سح  كوينيبياك،  ر�أي 
، وهذه  تر�مب  دونالد  ه��زم  على 
ناخبي  ر�بحة كبرة جت��اه  ورق��ة 
حزبه. �إل �أنه خ�سر 14 نقطة يف 
هذ� �ملجال منذ نهاية �أبريل ، من 

56 باملئة �إىل 42 باملئة.
    فهل �سي�سمد خّطه �لو�سطي 
�حلملة  �أم���ام  و�سخ�سيته  و���س��ّن��ه 

�لطويلة �لتي تبد�أ؟
 �لرد �لأول �سيكون يف نهاية يوليو، 
�لدميقر�طية  �مل��ن��اظ��رة  خ���ال 
�لثانية يف ديرتويت.. رهان كبر 
ينتظر جو بايدن �لذي قد يخ�سر 

�لكثر.
عن ل�ج�رنال دي دميان�س

    لقد ف�سل نائب �لرئي�س �ل�سابق 
تخلي�س  يف  �مل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات 
لي�سرح  �لهجمات  تلك  نف�سه من 
خطته، بل غرق يف بع�س �لأحيان 

، بتاأكيده..
لوبي  �أن  �مل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى   
�لعدو”،  “لي�س  �لقوي  �لأ�سلحة 
ل�سالح  ت�سويته  عن  بالدفاع  �أو 
2003 ، وهي  حرب �لعر�ق عام 
ب�سعبية كبرة  مو�قف ل حتظى 

يف مع�سكره. 
ا �لتبا�سا و�سوء فهم   كما �أثار �أي�سً
، عندما �سئل عن �لإج��ر�ء �لأول 
�لذي �سيتخذه كرئي�س ، فاأجاب: 

“هزم دونالد تر�مب«.
�أن يثر      من هنا، ل غر�بة يف 
غ�����س��ب و���س��ائ��ل �لإع������ام. وقال 
�فتتاحية  جون كا�سيدي ، حمرر 
�أد�ء  “يثر  ن��ي��وي��ورك��ر:  جم��ل��ة 
����س���ك���وك���اً ج����دي����دة حول  ب����اي����دن 
للبيئة  وفهمه  و���س��ّن��ه  ����س��ت��ع��د�ده 
ومهار�ته  ف��ي��ه��ا،  ي��ت��ح��رك  �ل��ت��ي 

�ل�سيا�سية �لأ�سا�سية«.
ب��اي��دن علًنا  ، خ�سر  م��ب��ا���س��رة      
 ، �لرئي�سين  مموليه  �أح���د  دع��م 
ت���وم م��اك��ي��ن��رين �ل���ذي ق���ال “ل 
�أعتقد �أنه قام بعمل جيد” خال 
�لغمو�س  على  وعاتبه  �ملناظرة، 
ب�������س���اأن م���و�ق���ف���ه �ل�����س��اب��ق��ة. “ل 

�أعتقد �أنني �لوحيد«.

ما�شيه ي���شل مالحقته
    �أظهرت بد�ية حملة جو بايدن 
�لنتخابية، �أن جتربته - �نُتخب 
 1973 ع��ام  م��رة  لأول  �سيناتور 
عائًقا،  ��ا  �أي�����سً ت��ك��ون  �أن  مي��ك��ن   -
ي�ساعف  ملر�سح  بالن�سبة  خا�سة 

�لزلت و�لأخطاء �لت�سالية.
�أع��رب عن      يف منت�سف يونيو، 
ح�سرته على �لزمن �لذي كان فيه 
و�جلمهوريون  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 
يعرفون كيف يتو��سلون، معتقًد� 
�أنه حتى مع م�سوؤولن عن�سرين، 
معن”.  �ح������رت�م  ه���ن���اك  “كان 

موقف جلب �إليه نقد �لعديد من 
�ملر�سحن �لدميقر�طين، منهم 

كوري بوكر وكامال هاري�س.
    ك��م��ا ����س��ط��ر ج���و ب���اي���دن �إىل 
�إع����ادة �ل��ت��م��وق��ع يف دع��م��ه، �لذي 
��ستمر عقود�، لتعديل هايد، وهو 
يحّد  �إذ  ك��ب��ر،  جل��دل  مثر  بند 

“ي�سّلم  �أن  ���س��رورة  على  م�سدد� 
�مل�سعل!«.

حتذير �أول
حلملة  ي���ك���ن  مل  �لآن،  ح���ت���ى     
على  �نعكا�سا  �ل�سيئة  بايدن  جو 
�ل�ستطاعات ، �لتي ظل ي�سيطر 

قال  عندما  عمري  من  �ل�ساد�سة 
�لوقت  �إن   ”...“ رئا�سي  مر�سح 
قد حان لت�سليم �مل�سعل �إىل جيل 
جديد من �لأمريكين، وكان هذ� 
بايدن  ج��و  �ل�سناتور  ه��و  �ملر�سح 
، مر�سح  �سويلويل  �إري��ك  قال   ،“
ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا خ�����ال �مل���ن���اظ���رة، 

�لأم���و�ل  ��ستخد�م  ���س��ارم  ب�سكل 
�لإجها�س  لتمويل  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة 
�ل�سحي  �ل���ت���اأم���ن  ط���ري���ق  ع����ن 

�لعام. 
�ل�سابق،  �ل��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  وق�����ال 
�أخ�����ًر�، �أن���ه غ���ّر ر�أي����ه ومل يعد 

يوؤيد �لتعديل.

ك��ان قد  �مل��ر���س��ح  �أّن  �إىل  ي�سار      
خ����رج ل���ت���ّوه م���ن ج����دل �آخ������ر. يف 
�أو�ئل يونيو، مت �تهامه بال�سرقة 
بت�سمن  ق�����ام  ح���ي���ث  �ل���ف���ك���ري���ة 
من  �ل��ع��دي��د  �ملناخية”  “خطته 
دون  منظمات  كتبتها  �ل��ف��ق��ر�ت 

ذكر تلك �مل�سادر.
    جدل، ذّكر باأنه يف عام 1988 
، ��سطر �ملر�سح �لرئا�سي حينها، 
�إىل �لن�����س��ح��اب من  ب���اي���دن  ج���و 
فقر�ت  على  �سطوه  بعد  �ل�سباق 
�لعمال  ح��زب  رئي�س  خطاب  م��ن 
ذلك  كينوك. يف  نيل  �لربيطاين 
بالنتحال  ا  �أي�سً �عرتف  �لوقت، 

�أثناء در��سته �جلامعية ...

“�لف�سائح”  م�����ن  ر����س���ي���د     
ُي���ذّك���رن���ا ب�����اأن ج���و ب���اي���دن يعمل 
 40 م��ن  �أك���رث  منذ  �ل�سيا�سة  يف 
ع���اًم���ا. و�أم�����ام ه��ج��وم ك��ا���س��ح من 
جميع �لجتاهات، خال �ملناظرة 
هذه  �ملر�سح  ق��ال  �لدميقر�طية، 
�لكلمات “�لكارثي�������ة” و�حلّمالة 

لألف معنى: 
ك�������ان  طبعا  �نته����ى”..  “وقت����ي 
ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س �ل�����س��اب��ق يتحدث 
ع����ن �ل���ك���رون���وم���رت، ل��ك��ن��ه �أث�����ار 
وخماوف  �جلمهورين،  �سخرية 
م��ع�����س��ك��ره، �ل���ذي مل ي��رح��م��ه  يف 

هذ� �ملو�سوع.
يف  “كنت  ع�����اًم�����ا،   32 ق���ب���ل     

خ�شر بعد �ملناظرة عديد 
ــاال  ــام �لــنــقــاط �أمــــــام ك
و�رن و�ليز�بيت  هاري�س 

 ، ع�ئًق�  تكون  اأن  جتربته ميكن 
ي�ص�عف  ملر�صح  ب�لن�صبة  خ��صة 
الت�ص�لية والأخط�ء  ال��زلت 

عباءة �الأوفر حظا قد ي�شعب �رتد�وؤها:

�صب�ق البيت الأبي�س: لهذا تزداد حملة ب�يدن تعقيدا...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

    �أظهرت �النتخابات �لرئا�شية لعام 2016، �أن 
عباءة �الأوفر حظا قد ي�شعب �رتد�وؤها. 

�النتخابــات  بـــدء  ــن  م �أ�شـــــهر  �شبعة  قــبــل 
�أن  بايدن  ج�  ي�ؤكد   ، للدميقر�طيني  �لتمهيدية 

ا �لكثري  عام 2020 قــــد يحمـــل يف جر�بــه �أي�شً
من �ملفاجاآت. 

�ملبكر  مــن  �أنـــه  وجــلــّي  بــعــد،  �ــشــيء  يح�شم  مل     
�ل�شابق  �لرئي�س  نائب  لكن  �لنتائج،  ��شتخال�س 
ـــار�ك �أوبـــامـــا، يــعــرف بــد�يــة حملة غــايــة يف  ب
 - �ملفرت�شة  ق�ته  نقاط  �أن  ل�  كما  �ال�شطر�ب، 

جتربته ومت�قعه �ل�شيا�شي ، يف �ل��شط - �نقلبت 
عليه.

�أد�ء �شيء يف �أول مناظرة دميقر�طية
�أن يك�ن �ملر�شح ف�ق �ملعركة      يريد ج� بايدن 
دونالد  ي��جه  �أن  مربجما  وكــان   ، �النتخابية 
تر�مب، لكن �ملناظرة �لدميقر�طية �الأوىل �أظهرت 

�أنه مطالب باأن ي�شّمر عن �ش��عده ليحافظ على 
جميع  ر�أي  ففي  �لــذ�تــي.  مع�شكره  يف  �ل�شد�رة 
ظه�ره  �ل�شابق  ديالوير  �شنات�ر  �أ�شاع  �ملر�قبني، 
عك�س  يف  ينجح  مل  حيث  �ل�شعيف،  باأد�ئه  �الأول 
�لهج�م على �شهام �نتقاد�ت خ�ش�مه �لتي ت�جهت 

جميعها �إليه.

�أد�ء  ــد  ــ�ؤك ي
ــدن ــاي ـــ� ب ج

عـــــام  �أن 
قد   2020
يــــحــــمــــل يف 
ا  �أي�شً جر�به 
من  �لـــكـــثـــري 
�ملــــفــــاجــــاآت

يــــــــعــــــــرف 
بد�ية حملة 
غــــــايــــــة يف 
�ال�شطر�ب، 
�أن  ـــ�  ل كــمــا 
ق�ته  نقاط 
�ملــفــرت�ــشــة 
عليه �نقلبت 

كامال هاري�س يف ماحقة ل�سيقة

جو بايدن هل بد� �لعد �لتنازيل؟

يف �ل�سوط �لثاين للمناظرة �جلميع �سد بايدن

�ليز�بيت و�رن تك�سب نقاطا على ح�ساب بايدن

�ملناظرة �لوىل �سيئة لنائب �لرئي�س �ل�سابق

ف�شل نائب �لرئي�س �ل�شابق لل�اليات �ملتحدة يف تخلي�س نف�شه من هجمات خ�ش�مه لي�شرح برناجمه

»يثري �أد�ء بايدن �شك�كًا جديدة ح�ل ��شتعد�ده و�شّنه وفهمه للبيئة �لتي يتحرك فيها ومهار�ته �ل�شيا�شية �الأ�شا�شية«



السبت    6   يوليو    2019  م   -   العـدد  12674  
Saturday   6   July   2019  -  Issue No   1267412

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/4777 جتاري كلي 

�ملرفوعة من �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �س م ع 
�سد �ملدعي عليهم / 1- �سركة �ملفهوم لتجارة �لأدو�ت �لكهربائية - ذ م م

2- ��ستياق ح�سن �سيد م�ستاق ح�سن �سيد ،  3- �ساجي �سيفا�سانكار�ن   ،  4- بر�يت كون�سبت - م م ح 
يعلمك بانه قد �سدر بحقكم حكما يف �لدعوى �مل�سار �ليها ق�سي بالآتي : 

لتجارة  �ملفهوم  عليهم  �ملدعي  بالز�م   : �لقانونية  بالفو�ئد  يتعلق  فيما  وبالأغلبية  ح�سوريا  �ملحكمة  حكمت 
�لأدو�ت �لكهربائية ذ م م ، و��ستياق ح�سن �سيد م�ستاق ح�سن ، و�ساجي �سيفا�سانكار�ن ، بالت�سامن بان يوؤدو� 
للبنك �ملدعي بنك دبي �لتجاري مبلغ وقدره 2.036.317 درهم )مليونن و�ستة وثاثن �لف وثاثمائة و�سبعة 
ع�سر درهما( و�لز�م �ملدعي عليها �لر�بعة بر�يت كون�سبت م م ح مع �ملدعي عليهم بالت�سامن  باأد�ء �ملبلغ �ملذكور 
يف حدود مبلغ 1.824.801.26 درهم ، و�لفائدة �لتاأخرية بالن�سبة جلميع �ملدعي عليهم بو�قع 5% من تاريخ 
، و�ملنا�سب من �لر�سوم  �لتام ب�سرط �ل تزيد عن ��سل �لدين  �ل�سد�د  رفع �لدعوى بتاريخ 2017/8/3 وحتى 

و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.   
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى املدنية رقم 2019/300 مدين جزئي الفجرية 

�ىل �ملدعي عليه / ندمي خان وزير خان - جمهول حمل �لإقامة 
نعلمكم باأن �ملدعي / كار�س لاجرة )�س ذ م م( ، 

�ىل  �حل�سور  عليكم  يتوجب  لذ�   ، �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد 
�ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �لإبتد�ئية �سباح  �لإحتادية  �لفجرة  حمكمة 
، ويف حالة  دفاع وم�ستند�ت  م لتقدمي ما لديكم من   2019/7/24
�ملحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  �ر�سال  �و  ح�سوركم  عدم 

�ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مركز �شعادة املتعاملني      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الق�شية رقم )2019/1754( جتاري جزئي - دبي  

�ملقامة من �ل�سادة /  �ل�سنغال ملقاولت �لملنيوم و�لزجاج - )�ملدعية( : 
�ل�سادة / ح�سن �لبحري للمقاولت )�ملدعي عليها( 

�ملطلوب �إعانها : �ملدعي عليها )ح�سن �لبحري للمقاولت( 
حيث �ن �ملدعية )�ل�سنغال ملقاولت �لملنيوم و�لزجاج( قد �قامت �لق�سية �ملذكورة �أعاه 
وحدد �خلبر يوم �لثاثاء �ملو�فق 2019/7/9 م �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا موعد� لإجتماع 
�خلربة وذلك مبقر �خلربة �ملنتدبة بدبي )�سارع عود ميثاء - �ملدخل �لأمامي )�أ( - مبنى 
مكتب   - �لأول  �لطابق   - موفنبيك  فندق  وخلف  �لإد�ري  �إينوك  ملبنى  �ملجاور  �سيكرتوم 
102/15( لذ� فاإنت مكلفة باحل�سور �مام �خلبر �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد و�إح�سار 
مذكرة دفاعك و�سور من �مل�ستند�ت ، ويف حالة تخلفك �سيقوم �خلبر مببا�سرة مهامة 

�ملكلف بها طبقا للقانون �ملخول له. 
مهند�س/ عماد حممد احمد ابو اخلري 
اخلبري الهندي املنتدب  

اإعالن للح�شـور اأمـام اخلبـرة 
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اإعـــالن للح�شور اأمــــام اخلربة 

يف الق�شية رقم )2018/4608( جتاري جزئي - دبي  
�ملطلوب �إعانهما :- )1( �ملدعي عليها )�مليثاق ملقاولت �لتك�سية و�لأر�سيات( 

)2( �ملدعي عليه �لثاين )ملهم يحى زقوت( 
حيث �ن �ملدعية )�ل�سنغال ملقاولت �لملنيوم و�لزجاج( قد �قامت �لق�سية �ملذكورة �أعاه 
وحدد �خلبر يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/7/10م �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا موعد� لإجتماع 
�خلربة وذلك مبقر �خلربة �ملنتدبة بدبي )�سارع عود ميثاء - �ملدخل �لأمامي )�أ( - مبنى 
مكتب   - �لأول  �لطابق   - موفنبيك  فندق  وخلف  �لإد�ري  �إينوك  ملبنى  �ملجاور  �سيكرتوم 
102/15( لذ� فكا منكما مكلف باحل�سور �مام �خلبر �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
و�إح�سار مذكرة دفاعك و�سور من �مل�ستند�ت ، ويف حالة تخلفك �سيقوم �خلبر مببا�سرة 

مهامة �ملكلف بها طبقا للقانون �ملخول له.
مهند�س/ عماد حممد احمد ابو اخلري 
اخلبري الهندي املنتدب  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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حتديد موعد اإجتماع اخلربة الهند�شية رقم )1(

 يف الدعوى رقم 2019/513 جتاري كلي - دبي
�ملقامة من : ��سبورون - م م ح  )�ملدعية(  �سد : �إعمار دبي - ذ م م )�ملدعي عليها(  

حيث مت تكليفنا للقيام باأعمال �خلربة �لهند�سية بالدعوى �مل�سار �ليها �أعاه وت�سلمت �ملاأمورية ر�سميا ، فاإننا ندعو �لطرفن 
ووكائهما لبدء �عمال �خلربة ، وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/7/11 م يف متام �ل�ساعة 10.00 �سباحا لجتماع �خلربة 
�لهند�سية رقم )1( وذلك مبقر �خلبر �لكائن ب�سارع عود ميثاء - �ملدخل �لأمامي )A( ملبنى �سبيكرتوم �ملجاور ملبنى �إينوك 

�لإد�ري وخلف فندق موفنبيك - �لطابق �لأول - مكتب 102/15 - مع �بر�ز �مل�ستند�ت �لتالية :
1 - �سورة من �لتوكيل �ل�سادر من �ملوكل �ل  �لوكيل. 

2 - �سورة من �لتفوي�س �ل�سادر من �لوكيل �ىل �ل�سخ�س �حلا�سر �أعمال �خلربة �لهند�سية 
تريدون  بالإ�سافة �ىل ما  �ملحكمة  �لتي قدمت �ىل  كاملة من م�ستند�ته  - على كل طرف جتهيز وتقدمي �سورة �سوئية   3
تقدميه من م�ستند�ت جديدة يف �سبيل تو�سيح موقفكم من �لدعوى �ملذكورة �عاه بعدد �أطر�ف �لدعوى + ن�سخة �خلبر ، 
على �ن يتم تقدمي كافة �مل�ستند�ت �لتي بحوزة كل كل طرف خال هذ� �لإجتماع ، وذلك طبقا للتعميم �ل�سادر عن رئي�س جلنة 

�خلرب�ء و�ملحكمن بدبي. 
4 - ترجمة �ية م�ستند�ت حمررة باللغة �لجنبية �ىل �للغة �لعربية لدى مكتب ترجمة قانونية معرتف به بالدولة. 

5 -  �بر�ز ��سول �مل�ستند�ت �مام �خلربة و�أهمها �لعقود. 
مهند�س/ عماد حممد احمد ابو اخلري 
اخلبري الهندي املنتدب  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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اإعالن ح�شور اإجتماع خربة 

يف الق�شية رقم 2018/949 مدين جزئي الفجرية
�ملدعية / �سركة �لبحار �ل�سبع للتجارة - ذ م م 

�ملدعي عليهما : 1- �لنجوم �لثاثة لتجارة مو�د �لبناء - موؤ�س�سة فردية 
2- �سعيد خلفان عبد�هلل علي �لكندي 

�ملطلوب �إعانه �ملدعي عليهم : 1- �لنجوم �لثاثة لتجارة مو�د �لبناء - موؤ�س�سة فردية
2- �سعيد خلفان عبد�هلل علي �لكندي 

)1( �نتم مكلفن �و وكيل قانوين عنكم - حل�سور �إجتماع �خلربة و�ملقرر يوم �لأحد �ملو�فق 
ع�سر  �حلادية  �ل�ساعة   - �لفجرة  باإمارة   - �لإحتادية  �لفجرة  حمكمة  مبقر   2019/7/14
�سباحا. يف حال عدم ح�سوركم فاإن �خلربة �سوف ت�ستمر يف قيامها باملهمة �ملكلفة بها وفقا 

لل�ساحيات �ملخولة لها قانونا.
اخلبرياحل�شابي / حممد علي اإمبابي 
للتوا�شل موبايل رقم 0509234647 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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الدعوى رقم 2017/299 اإ�شتئناف مدين جزئي  

حمكمة عجمان االإ�شتئنافية 
�ىل �مل�ستاأنف �سدها �ل�سيدة/ نافعة �سامل ربيع �سامل �لقا�سي - جمهولة حمل �لإقامة 

مبان �أن �مل�ستاأنف قد �قام �سدكم �لإ�ستئناف رقم 2017/299 ��ستئناف مدين جزئي عجمان    
فانتم مكلفون �و وكيلكم �لقانوين باحل�سور �مام �خلبر �مل�سريف �ملكلف من عد�لة �ملحكمة جلل�سة 
�خلربة يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/7/11 �ل�ساعة 1.00 ظ مبكتب �خلبر " د�ئر �لبيان للح�سابات 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  مقابل  �لقيادة  حمطة  بجو�ر  �لحتاد  �سارع   - ديرة   - و�لإ�ست�سار�ت" دبي 
، فاك�س : 042959574  ، هاتف : 042959506  ، مكتب رقم 05  �مليز�نن  KRM طابق  دبي مركز 
: 042511318 م�سطحبن معكم ن�سخة عن كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�سبا 
لتي�سر �عمال �خلربة ومتكن �خلبر من �د�ء مهمته ، وبيان وجه �حلق يف �لدعوى ، ويف حالة عدم 

�حل�سور �سيتم مبا�سرة �لإجر�ء�ت يف غيابكم وتتحملون �مل�سوؤولية كاملة. 
اخلبري امل�شريف  الدكتور  حممد الفقي 
هاتف  6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع خربة 
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حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
�ملدعي : بنك دبي �لإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة( 

�ملدعي عليهم : 1- حممد عظمت جافيد ر�نا - �جلن�سية : باك�ستان 
2- عبد�هلل �سهروز �ر�سد جاويد - �جلن�سية : باك�ستان  3- عثمان علي �مر �قبال - �جلن�سية : باك�ستان 

4- ��سف خان عبد�لقدو�س - �جلن�سية : باك�ستان  5- ر��سد نويد عبد�حلميد �حمد - �جلن�سية : باك�ستان 
يف �لدعوى رقم 2019/1048 �لد�ئرة �ملدنية �لكلية يطالب �ملدعي عليها مبا يلي : 

�أول : �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره 
3.671.033.00 درهم )ثاثة ماين و�ستمائة وو�حد و�سبعون �لف وثاثة وثاثون درهما( و�سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل با كفالة. ، ثانيا : �سم ملف �لق�سية رقم 2017/702 جز�ء عجمان ، و��ستئنافها رقم 514 ل�سنة 
2018 ، ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهم بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة ،  لذ� �أنت مكلف باحل�سور 
�مام حمكمة عجمان �لإحتادية مكتب رقم 7 ل�ساعة 9 �أمام �إد�رة �لدعوى بتاريخ 2019/8/4 وذلك لاإجابة 
على �لدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم فاإنه 

�سيتم ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. حترير� يف 2019/7/2 
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية     

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3448 جتاري )جزئي( 

�ىل �ملحكوم عليه : موؤ�س�سة �ملدينة لتجارة معد�ت وتركيب �ملحال �لتجارية / �إمارة عجمان - 
�ل�سناعية 1 - �سارع غرناطة �لعقار رقم 10 - �س ب 4982 - هاتف رقم 06 748 2745 مكاين : 

4994311039 - نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2019/3/21 م  
قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه 

ل�سالح �سركة �لتوريد و�خلدمات �لفنية - �س ذ م م  
�لأوىل  عليها  �ملدعي  مالك  ب�سفته  �لثاين  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م   -: �ملحكمة  حكمت   : بالتايل 
�ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   499688.24 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  �ن 
درهم  وخم�سمائة  و�مل�ساريف  �لر�سوم  و�لزمته  �ل�سد�د  متام  وحتى   2018/11/27 يف  �حلا�سل 
مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�ست ما جاوز ذلك من �لطلبات.   حكما قابا لا�ستئناف خال 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعانك بهذ� �لتبليغ - حرر بتاريخ 2019/6/18 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : ت�ربا للتجارة �لعامة - �س ذ م م  
�ل�سكل   - خليفة  ب��رج   - ب��ردب��ي   - ف�سيح  عبد�لعلي  �حمد  ملك   907 مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   703410  : �لرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1130222  : �لتجاري 
�لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�سركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2019/7/3 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/3 
و�شركاه  ي�شرى  �ملعن  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
لال�شت�شار�ت وتدقيق �حل�شابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل �من - 
بردبي - �خلليج �لتجاري -  هاتف :     فاك�س :     م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

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

��سم �مل�سفي : ي�شرى و�شركاه لال�شت�شار�ت وتدقيق �حل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل �من - بردبي - �خلليج �لتجاري 
-  هاتف :     فاك�س :        مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
باأنه قد مت تعين �مل�سفي �ملذكور �أعاه لت�سفية ت�ربا للتجارة �لعامة - 
�س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/7/3 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/3  وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اه،  �ملذكور 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  اإعالن �شطب قيد

تعلن وز�رة �لقت�ساد باأن �ل�سادة/ �سركة بامل هيلز للتعمر )�جلن�سية : م�سر( 
�ل�سيف  �م   : �م��ارة دبي )�لعنو�ن  �ل�سركة يف  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع 
و�ملقيدة   )212005 ، �س ب  �مل��ايل  للدعم  دب��ي  01 ملك �سندوق   -  201 - مكتب 
حتت رقم )3692( يف �سجل �ل�سركات �لأجنبية بالوز�رة. وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون 
و�لقر�ر  وتعدياته  �لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  2019 يف  ل�سنة   )2( رقم  �لحت��ادي 
�لوز�ري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان �عتماد دليل �إجر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
�ل�سادة  من  يرجى  بالدولة.  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�س�سة  �ملن�ساآت  ومكاتب 
�ل��وز�رة يف ميعاد ل  �ىل  باعرت��سهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  �أ�سحاب �حلق يف 

يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وز�رة �القت�شاد -  �د�رة �لت�شجيل �لتجاري

 �س.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد
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  اعـــــــالن  

�ملرجع : 302
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد علي ميلي تودي بن عبد�لرحمن - هندي �جلن�سية يرغب 
 - علوي  �سيد  مامباتا  �سفيق  حممد  �ل�سيد/  �ىل   %25 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
هندي �جلن�سية كما ويرغب �ل�سيد/ �سوكت علي باليايل تهودي - هندي �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل 
- هندي �جلن�سية   �سيد علوي  مامباتا  �سفيق  �ل�سيد/ حممد  �ىل  �لبالغة )%25(  كامل ح�سته  عن 
كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف   ، �جلن�سية  هندي   - ثودى  باليايل  بابو  نو�ساد  �ل�سيد/  ويرغب  كما 
ح�سته �لبالغة )50%( �ىل �ل�سيد/ حممد �سفيق مامباتا �سيد علوي - هندي �جلن�سية  يف رخ�سة 
�سركاء  �ن�سحاب   : �لرخ�سة رقم )514887(  تعديات �خرى  �ل�سفية للحاقة( مبوجب  )�سالون 
بوكيل خدمات  �عمال مهنية  �سر�كة   : �لقانوين من  �ل�سكل  تغير  �لرخ�سة ومت  و��سافة مالك يف 
�ىل : موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.  وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم 

�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان.

مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4929(

رقم �ملحرر 2019/1/123431 
�ملنذر : �سركة درمي ��ستيت ليمتد 

�ملنذر �ليه : مركز كية وي�ست للعناية �ل�سخ�سية 
فاإننا نطلب ما يلي : فان �ملنذر يوجه هذ� �لإن��ذ�ر �لقانوين عن طريق كاتب �لعدل بدبي �ىل �ملنذر 
�ليه خمطر� �ياه ب�سرورة �سد�د �مل�ستحقات �لإيجارية �ملتاأخرة عليكم بقيمة 356078 درهم من �لقيمة 
�ليجارية وما ي�ستجد من �يجار وذلك خال فرتة 30 يوم من تاريخ هذ� �لن�سر وننذركم باأنه يف حالة 
عدم ��ستجابتكم لهذ� �لإنذ�ر بال�سد�د خال �لأجل �ملمنوح لكم فاإنه يتوجب عليكم �سد�د �مل�ستحقات ، 
�ملتاأخرة عليكم حتى تاريخ  �مل�ستحقات  �ملتبعة ل�سد�د  �لقانونية  �إتخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت  و�إنه �سوف يتم 
وت�سليمه  �لز�مكم  �ىل  بالإ�سافة   ، �لتعاقد  ت�سلمه عليها وقت  �لتي  للموؤجر  �ملوؤجرة  للعن  ت�سليمكم  

بالإ�سافة �ىل �لز�مكم بالفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4923(

�ملنذرة : �جتار للعقار�ت - فرع من �جتار لاإ�ستثمار�ت - �س ذ م م - موؤجرة 
بوكالة �ملحامي / نا�سر مال �هلل 

1( �سالون �ليجانت تات�س �لن�سائي - م�ستاأجر  �ملنذر �ليهما / 
2( �أحمد بن بردين بن حممد �لقري�سي )حمرر �ل�سيكات(   

فاإن �ملنذرة )�ملوؤجرة( ومبوجب هذ� �لإنذ�ر �لعديل �ملوجه عن طريق �لكاتب �لعدل تخطر �ملنذر 
�ليهما ب�سرورة �ن يقوم يف موعد �ق�ساه ثاثن يوما من تاريخ �إعانه بتجديد عقد �ليجار 
و�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية من تاريخ 2017/10/16 وحتى تاريخه ، و�إل �ست�سطر �ملوؤجرة �ىل 
�قامة �لدعوى بطلب �إخاء �ملنذر �ليه من �لعن �ملوؤجرة و�لز�مه ب�سد�د بدل �ليجار �مل�ستحقة 
حتى متام �لإخاء مع ر�سوم �إ�ستهاك �لكهرباء و�ملياه وبر�سوم وم�ساريف �لدعوى. مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرة �لخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن بالن�شر
رقم )2019/4678(

�ملنذر : �سركة �لرو�بط �ملتحدة �لعقارية - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه : مودل للديكور - �س ذ م م  

�ملو�سوع : ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه بت�سديد �لقيمة �ليجارية �ملرتتبة عليها من تاريخ 
�نتهاء �لعقد و�خاء �لعن �ملوؤجرة وت�سليمها للمنذر خالية من �ل�سو�غل باحلالة �لتي 
ت�سلمها عليها وت�سديد �أي خمالفات �و غر�مات وت�سليم جميع �ملفاتيح مع ��ساح ما 
�ملاء و�لكهرباء عن مدة �سغله للعن  قد يكون قد حلق بها من �سرر وت�سوية ح�ساب 
�مل��وؤج��رة حتى ت��اري��خ �لإخ���اء �ل��ت��ام ، وذل��ك خ��ال م��دة �ق�ساها 30 يوما م��ن تاريخ 
�لن�سر ، و�إل �سي�سطر �ملنذر ��سفا �ىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية �لازمة 
للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�سرر ، وحتميل �ملنذر �ليها بكافة 

ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1185  ا�شتئناف جتاري    
ب��ي��رتو���س ق��ري�����س��ت��و���س ك��ال��ي��دي�����س  جمهول  �مل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/ 1-  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف / �ل��ي��ت �ن�����س��ورن�����س ب��روك��رز �����س.ذ.م.م 
�ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف/  ق��د  �ل��زع��اب��ي   ع��ب��د�هلل  مطر  وميثله:عبد�هلل 

بالدعوى رقم 2018/2367 جتاري كلي     
وحددت لها جل�سه يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2019/7/9 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/868  ا�شتئناف جتاري    

لودرجون   -2 �ل�����س��رب  م��ي��اه  لتنقية  �ل���ري���ان   -1 ���س��ده/  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
قد  ك��اب   يوتي   / �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �ساكميدوف 
رق���م 2018/2424 جت���اري جزئي  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر  ����س��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م 

بتاريخ:2019/4/21     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2019/7/14 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2019/356 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/1- �ح�سان عبد�لمر مرزة
وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر �ل�سايغ 

فايزة   -2 �لث���اث  ل�سناعة  ع�ستار  موؤ�س�سة  ���س��ده��م:1-  �ملطعون  ب��اع��ان 
جعفر زوجة ح�سن علي حممد �حلب�سي 3- �ياد ح�سن علي حممد �حلب�سي 
4- �سركة ع�ستار ل�سناعة �لثاث ذ.م.م - ممثله يف �سخ�س مديرتها/حانا 
ح�سن علي حممد �حلب�سي جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام 
عليكم �لطعن �ملذكور �أعاه ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز 

وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
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مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1273  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  مودلينج  جرين   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سعد مر�سى �سعد مر�سى وميثله:حممد 
�سالح حممد �حمد �لهاجري  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 

2018/11455 عمايل جزئي بتاريخ:2019/5/5     
وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/7/11 �ل�ساعة 11.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/606  اأمر اأداء

�لوحيدي  م��ع��ارك  �مللك  عبد  عماد   -2 للطباعة  �لول  �ل��ي��وم   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/خالد وهيب �حمد �ل�سوؤ�يل وميثله:مرمي �حمد 

�سامل م�سلم �ملحرمي .
بتاريخ:2019/5/23  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  طلب   
بان  �لوحيدي  معارك  �مللك  عبد  عماد  و  للطباعة  �لول  �ليوم  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
�لقانونية  و�لفائدة  �ل�سوؤ�يل مبلغ )15000( درهم  يوؤديا للمدعي/خالد وهيب �حمد 
9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف:2019/5/15 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم 

و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ولكم �حلق يف ��ستئناف �لأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان.

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/196  اأمر اأداء
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عبد�هلل تركمان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

خان�ساحب لل�سناعات ملالكها خان�ساحب لا�ستثمار �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م 
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف �ل�سركال .

طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/4/2 بالز�م 
وف��ادي حممد  تركمان  ذ.م.م و حممد عبد�هلل  للمقاولت  �مل�ستدعي �سدهم/ليكتون 
ه�سام جمدوب بان يوؤدو� بالت�سامن فيما بينهم للم�ستدعية/ خان�ساحب لل�سناعات 
)�ربعمائة  مبلغ  �����س.ذ.م.م  �ل��و�ح��د  �ل�سخ�س  �سركة  لا�ستثمار  خان�ساحب  ملالكها 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى   2019/4/2 تاريخ  من   %9 و�لفو�ئد  دره��م  �لف  وت�سعون  وخم�سة 

و�لزمتهم �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ولكم �حلق يف ��ستئناف �لأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان.

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2019/44  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    
�سون   -2 �ل�سريف  �ل�سام  عبد  حممود  منر   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�نف�ستمنت�س ليمتد جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / فار�س نو�ز 
�سيفان  قد  بن  �حمد  �بر�هيم  ���س.ذ.م.م وميثله:غازي  �لفنية  لاعمال 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/109 تنفيذ عقاري     
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2019/7/17 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1705  مدين جزئي

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-حم��م��د �ح��م��د ك��ات��ب جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن 
عبد�مللك  وميثله:حممد  دب��ي  ف��رع  ����س.م.ع  للتاأمن  �لحت���اد  �ملدعي/�سركة 
م�سطفى �هلي قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  مببلغ وقدره )15.632( 
�لربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9
فاأنت  ل��ذ�    ch2.D.17:بالقاعة �س  �ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/7/10 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

يف  حمتجزون  �أن��ه��م  ه��و  �لرئي�سي 
قادرين  غ���ر  وه���م  �لأول،  �مل���ق���ام 
على �لبحث عن �لأمان يف �ل�سر�ع 

�لد�ئر«.
ويعاين هوؤلء �ملهاجرين من و�سع 
�سحي �سيء، فبح�سب �إكهومل فاإنه 
�لناجم  �لنف�سي  “�ل�سغط  بجانب 
عن ظروف �لحتجاز وعدم �ليقن 
معر�سون  فهم  م�ستقبلهم،  ب�ساأن 
من  وغرها  �ل�سل  مثل  لأم��ر����س 
تتفاقم  �ل��ت��ي  �مل��ع��دي��ة  �لأم���ر�����س 

ب�سبب �لأعد�د �ملكتظة«.
ل�سوؤون  �ل�سامية  �ملفو�سية  وقالت 
�أغلب  يف  “�لأو�ساع  �إن  �لاجئن 
م��ر�ك��ز �لإي���و�ء �سعبة ج��د�، حيث 
ب�سدة  مكتظة  �لإق��ام��ة  �أم��اك��ن  �أن 
�ملنا�سبة.   �ل��ت��ه��وي��ة  �إىل  وت��ف��ت��ق��ر 
تفي�س  �مل��ر�ك��ز،  �أج���ز�ء  بع�س  ويف 
�لنفايات  وت��رت�ك��م   .. �مل��ر�ح��ي�����س 
و�ل��ق��م��ام��ة د�خ����ل �ل��زن��ز�ن��ة لأي���ام 
�سحياً  ت���ه���دي���د�ً  وت�����س��ك��ل  ع������دة، 
خ������ط������ر�ً، ف���ي���م���ا ت����ت����ز�ي����د ح����دة 
نتيجة  �ملحتجزين  ب��ن  �ل��ت��وت��ر�ت 

لغ�سبهم وياأ�سهم«.
ودعت �ملفو�سية مر�ر� �إىل �إطاق 
�للجوء  وطالبي  �لاجئن  �سر�ح 

من مر�كز �لحتجاز يف ليبيا.
وت���ع���د ل��ي��ب��ي��ا و�ح�������دة م����ن نقاط 
للمهاجرين  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  �مل���غ���ادرة 
�لفقر  �لذين يفرون من  �لأفارقة 
�لو�سول  وي���ح���اول���ون  و�حل�������رب، 
قو�ت  لكن  بالقو�رب،  �إيطاليا  �إىل 
حلكومة  �لتابعة  �ل�����س��و�ح��ل  خفر 
�ل�سر�ج تقوم باعرت��سهم يف  فايز 

�لبحر و�عتقالهم.

•• طرابل�س-وكاالت:

ب�ساأن  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  تقرير  مثل 
�لنار  باإطاق  ليبين  قيام حر��س 
يحاولون  ك��ان��و�  م��ه��اج��ري��ن  ع��ل��ى 
�ل�����ف�����ر�ر م����ن م����رك����ز �ح���ت���ج���از يف 
ت�����اج�����ور�ء ب��ط��ر�ب��ل�����س ب���ع���د غ����ارة 
كيفية  على  خطر�  دليا  ج��وي��ة، 
ت�سيطر  �لتي  �مليلي�سيات  ��ستغال 
للمهاجرين  �ل���ع���ا����س���م���ة  ع���ل���ى 
�ل�سر�ع  يف  رهائن  �إىل  وحتويلهم 

�لد�ئر بالباد.
و�سقط ما ل يقل عن 53 مهاجر� 
�مل��ئ��ات يف  ك��ان��و� حمتجزين �سمن 
مع�سكر  م��ن  �لقلب  يف  يقع  م��رك��ز 
طر�بل�س  يف  �مل�سلحة  للميلي�سيات 
وق��ت من  بعد  ت��اج��ور�ء،  مبنطقة 
غ�����ارة ج���وي���ة ����س��ت��ه��دف��ت خم���ازن 
ذخرة و�أ�سلحة. وبح�سب �لتقرير 
مكتب  ع��ن  �خلمي�س  ���س��در  �ل���ذي 
�ل�سوؤون  لتن�سيق  �لدولية  �ملنظمة 
�أنباء  “وردت  ف��ق��د  �لإن�������س���ان���ي���ة، 
على  �ل��ن��ار  �أطلقو�  حر��سا  �أن  ع��ن 
بع�س �لاجئن و�ملهاجرين �أثناء 
�لهجوم  ب��ع��د  �ل���ف���ر�ر  حم��اول��ت��ه��م 

�لأول«.   
بعد  �لر�سمي  �لتقرير  ه��ذ�  وج��اء 
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ة  م��ن  م��ن��ا���س��د�ت 
باإطاق  ط��ر�ب��ل�����س  يف  ل��ل�����س��ل��ط��ات 
و�ملهاجرين  �ل���اج���ئ���ن  �����س����ر�ح 
وت��وف��ر م���اذ �آم���ن ل��ه��م، دون �أن 
يلقى ذلك ��ستجابة، وهو ما ي�سر 
�أن هناك �سببا متعمد� لو�سع  �إىل 
هوؤلء �ملهاجرين يف مر�كز �حتجاز 

د�خل �لتجمعات �لع�سكرية.

�ملع�سكر  ه�������ذ�  ت����ع����ر�����س  ورغ��������م 
ذكر  �سابقة،  ل��غ��ار�ت  �مليلي�سياوي 
تقرير �لأمم �ملتحدة �أن “�ل�سلطات 
�لتي ت�سيطر على طر�بل�س و��سلت 
ن��ق��ل �مل��ه��اج��ري��ن و�ل��اج��ئ��ن �إىل 

�ملركز رغم �ملخاطر«.

�حتجاز يف م��قع “ع�شكرية«
ملفو�سية  �لر�سمي  �ل��ن��اط��ق  وق���ال 
�لاجئن  ل�����س��وؤون  �ملتحدة  �لأمم 
ت�سريح  يف  �أرك������از،  ب��ل��ي��ب��ي��ا،ط��ارق 
�إن  خا�س ملوقع �سكاي نيوز عربية 
�ملهاجرون  فيهم  مب��ن  “�ملدنين، 
لي�سو�  �مل��ح��ت��ج��زون،  و�ل��اج��ئ��ون 
�ل����ن����ز�ع،  م�������س���ارك���ن ف���اع���ل���ن يف 
�حلماية  ل���ه���م  ي���ح���ق  وب����ال����ت����ايل 

مبوجب �لقانون �لدويل«. 
موقع  “حتديد  �أن:  و�أ������س�����اف 
�مل��ن�����س��اآت �ل��ع�����س��ك��ري��ة ب��ال��ق��رب من 
ب�سكل  يتعار�س  �لحتجاز  م��ر�ك��ز 
مبا�سر مع مبادئ �لقانون �لدويل 

�لإن�ساين.« 
قد  ك��ان��ت  “�ملفو�سية  �أن:  و�أك�����د 
ح���ذرت م����ر�ر�ً منذ ب��دء �ل��ن��ز�ع يف 
ط���ر�ب���ل�������س ع����ن وج������ود �أك������رث من 
3800 لجئ ومهاجر حمتجزين 
يف مر�كز �لإيو�ء �ملوجودة بالقرب 
بالنز�ع  �مل����ت����اأث����رة  �مل���ن���اط���ق  م����ن 
عنهم  بالإفر�ج  �ل�سلطات  وطالبت 
�أماكن  �إىل  عاجل  ب�سكل  نقلهم  �أو 

�آمنة«.
و���س��دد �مل�����س��وؤول �لأمم����ي ع��ل��ى �أن 
“�ملفو�سية �سد �حتجاز �لاجئن 
فرو�  �أنهم  حيث  �للجوء،  وطالبي 
م���ن ب��ل��د�ن��ه��م ب��ح��ث��اً ع���ن �لأم�����ان 

و�مل��ه��اج��ري��ن ل��ل��خ��ط��ر م���ن خال 
بالقرب  تع�سفي  ب�سكل  �حتجازهم 

من �أهد�ف ع�سكرية«.
وتقول منظمة �لعفو �إنها تو�سلت 
�إىل تعر�س �ملهاجرين �ملحتجزين 
�جلن�سي  للعنف  روت��ي��ن��ي  “ب�سكل 
و�لعمل  و�لب������ت������ز�ز  و�ل���ت���ع���ذي���ب 
�سوء  �سروب  من  وغ��ره  �لق�سري 
�ملعاملة �لتي ت�سل �إىل حد  �لعقاب 
�ملهن  �أو  �إن�ساين  غر  �أو  �لقا�سي 
�لقانون  م���ع  ي��ت��ع��ار���س  م���ا  وه����و 
�سيا�سة  �إىل  فبالإ�سافة  �ل���دويل. 
تع�سفي  ب�سكل  �ملهاجرين  �حتجاز 
�أ�سارت  �ملا�سين،  �لعامن  خ��ال 
�لأع�ساء  �ل����دول  �أن  �إىل  �ملنظمة 
�ت����خ����ذو�  يف �لحت��������اد �لأوروب�����������ي 
�لهجرة  ملنع  �لتد�بر  من  �سل�سلة 
بينها  وم��ن  �ملتو�سط،  �لبحر  ع��رب 
يف  �مليلي�سيات  مع  �سفقات  “�إبر�م 
غر  �ملنظمات  عمل  و�إع��اق��ة  ليبيا 
عمليات  ت��ن��ف��ذ  �ل���ت���ي  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لبحث و�لإنقاذ«.

ظروف ماأ�شاوية
وب���ح�������س���ب �مل���ن�������س���ق���ة �مل���ي���د�ن���ي���ة 
منظمة  يف  ليبيا  ب�ساأن  لات�سال 
�إكهومل،  كارين  ح��دود،  با  �أطباء 
�أو�ساعا  ي��ع��ان��ون  �مل��ه��اج��ري��ن  ف���اإن 
�إن�سانية غاية يف �ملاأ�ساوية كنتيجة 

مبا�سرة لحتجازهم يف طر�بل�س.
�إك��ه��ومل يف ت�سريح خا�س  وق��ال��ت 
مل����وق����ع ����س���ك���اي ن����ي����وز ع���رب���ي���ة �إن 
مر�كز  يف  و�لاجئن  “�ملهاجرين 
�لح���ت���ج���از ه���م �مل���دن���ي���ن �لأك����رث 
و�لقلق  طر�بل�س.  ن���ز�ع  يف  �سعفا 

مركز �حتجاز تاجور�ء«.
وذكر �ملكتب �لإقليمي للمنظمة يف 
�سمال �أفريقيا ومقره تون�س �أنه يف 
�أ�سابت مركبة  غ��ارة جوية  �أعقاب 
100 مرت  ب��ع��د  ع��ل��ى  ع�����س��ك��ري��ة 
تقريبا من مركز �حتجاز تاجور�ء 
�لعفو  “قامت منظمة  7 مايو،  يف 
�لدولية بتحذير �ل�سلطات �لليبية 
�لاجئن  ح��ي��اة  تعر�س  �أن��ه��ا  م��ن 

يجب  ول  �لدولية،  �حلماية  وع��ن 
معاقبتهم على هذ�«.

�جلي�س  ب���ا����س���م  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
�أحمد  �ل����ل����و�ء  �ل��ل��ي��ب��ي،  �ل���وط���ن���ي 
�جلي�س  �إن  �لأرب����ع����اء،  �مل�����س��م��اري، 
�لليبي مل ي�ستهدف مركز �حتجاز 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن غ��ر �ل�����س��رع��ي��ن يف 
مع�سكر�  ����س��ت��ه��دف  ب��ل  ت���اج���ور�ء، 
للميلي�سيات، لكن تفجر� جمهول 

17 دق��ي��ق��ة م��ن غار�ت  ب��ع��د  وق���ع 
�جلي�س �أدى �إىل مقتل �ملهاجرين.

موؤمتر  خ��ال  �مل�سماري  وت�����س��اءل 
�سحفي عن �سبب وجود �ملهاجرين 
للميلي�سيات،  ع�����س��ك��ري  م��وق��ع  يف 
وح��ب�����س ه�����وؤلء يف م��ك��ان خطر، 
م�����ع حقوق  ي���ت���ن���اف���ى  �أم�������ر  وه������و 
“��ستخد�م  مبثابة  ويعد  �لإن�سان 
ه�����وؤلء ك�����دروع ب�����س��ري��ة م���ن �أجل 

�سنع ق�سية ر�أي عام«.

مهاجرون د�خل
 م�شت�دع �شالح 

ويف �إفادة خا�سة ملوقع �سكاي نيوز 
�لإلكرتوين،  �ل��ربي��د  ع��رب  عربية 
�إن  �ل��دول��ي��ة   �لعفو  منظمة  قالت 
لتخزين  ي�����س��ت��خ��دم  م�����س��ت��ودًع��ا   “
جممع  نف�س  يف  موجود  �لأ�سلحة 

و�أ�ساف “كّنا نحو 80  من غينيا 
وبوركينا  وم����ايل  �ل���ع���اج  و���س��اح��ل 
�أربع  بيننا  “كانت  وتابع  فا�سو”. 
ن�ساء، و�حدة حامل، و�أخرى حتمل 

ر�سيعها، ولقد بقن يف �ملياه«.
زو�رة  مدينة  من  �ل��ق��ارب  و�نطلق 
كلم   120“ �لثنن  �لليبية فجر 
وعلى  طر�بل�س”  �لعا�سمة  �سرق 
متنه 86 مهاجر�ً وفقاً مل�سوؤول يف 
�حلر�س �لبحري ف�سل عدم ك�سف 

هّويته.
وت����ويّف م��ه��اج��ر م��ن ���س��اح��ل �لعاج 
بعدما نقل �ىل �مل�ست�سفى، كما نقل 
�ملركزة،  �ل��ع��ن��اي��ة  ق�سم  �ىل  م���ايل 
وف�����ق م����ا �أف�������اد �ل����ه����ال �لأح���م���ر 

�لتون�سي وكالة فر�ن�س بر�س.
“بد�أ  ك��ول��ي��ب��ايل  ���س��ل��ي��م��ان  وروى 
�لقارب بالغرق ظهر )�لثنن(، �إذ 
يف حينه بد�أت �ملياه بالّدخول �إليه. 
ل�����س��دم��ة و�سقط  �ل��ن��ا���س  ت��ع��ّر���س 

�لبع�س يف �ملياه وبقو� هناك...«.
�ل��وق��ود على  و�أ����س���ار �إىل �ح����رت�ق 
م��ن �ل��ق��ارب يف �ل��وق��ت �ل���ذي بد�أ 

فيه بالغرق.
ولفت �ل�ساب �لذي نقل �إىل مركز 
�أّنه  �إىل  جرجي�س،  يف  للمهاجرين 
ب��ع��د ي��وم��ن م��ن �ل��ع��وم يف �لبحر 
تبقى  مب��ا  يتم�سكون  ك��ان��و�  ح��ي��ث 
�سيٍد  “قارَب  مل��ح��و�  �ل���ق���ارب،  م��ن 
�سغر�ً”، قبل �أن يتم �إنقاذهم من 

قبل �حلر�س �لوطني.

•• تون�س-اأ ف ب:

�لهجرة  منظمة  يف  م�سوؤول  �أعلن 
ثمانن  م���ن  �أك�����رث  �أّن  �ل���دول���ي���ة 
�ملفقودين  ع��د�د  يف  ب��ات��و�  مهاجر�ً 
ق��ب��ال��ة �ل�����س��و�ح��ل �ل��ت��ون�����س��ي��ة بعد 
ليبيا �لثنن وغرق  �إبحارهم من 

�لقارب �لذي يقّلهم.
و�ل����ت����ق����ى �مل�����������س�����وؤول وج��������دي بن 
�إنقاذهم  مّت  ناجن  ثاثة  حمّمد 
�لأرب���ع���اء. ون��ق��َل ع��ن �أح��ده��م وهو 

�أّن ثاثة  �جلبابلي لفر�ن�س بر�س 
مالّين و�آخ��ر من �ساحل �لعاج مّت 
ق���ّو�ت �حلر�س  �إن��ق��اذه��م م��ن قبل 
�سّيادون  �أعلمهم  بعدما  �لبحري 
باحلادث، من دون �أن يقّدم مزيد� 

من �لتفا�سيل.
كوليبايل  ���س��ل��ي��م��ان  �مل�����ايل  وق�����ال 
ي��ز�ل حتت  بر�س وه��و ل  لفر�ن�س 
يف  �سعوبة  ويجد  �لأح���د�ث  تاأثر 
يومن  “�أم�سينا  ج��رى،  ما  تذّكر 

هكذ�، معّلقن بالأخ�ساب«.

“تاأثر  ي����ز�ل حت���ت  م���ن م���ايل ل 
غرق  �ل��ق��ارب  �إّن  قوله  �ل�سدمة” 
م�ساء �لثنن، م�سيفاً �أنه “يجهل 
���دو�  م�����س��ر �لآخ�����ري�����ن، ل��ق��د ُف���قيِ
وه���ن���اك �ح��ت��م��ال ب����اأن ي��ك��ون��و� قد 

ق�سو� غرقا«.
و�أ�ساف بن حمّمد لوكالة فر�ن�س 
بر�س “�أو�سح )�لناجي( �أّن �لقارب 
�نطلق من ليبيا �لثنن يف �ل�ساعة 
 86 متنه  وعلى  �سباحاً  �ل�ساد�سة 
ت�سّرب.  ه���ن���اك  وك�����ان  م���ه���اج���ر�ً، 

�لقارب  �ن��ق��ل��ب  �ل��ت��د�ف��ع،  وب�سبب 
بعد �ساعات قليلة من �نطاقه«.

جياكومو،  دي  ف���اف���ي���و  وك���ت���ب 
ب��ا���س��م منّظمة  �ل��ر���س��م��ي  �ل��ن��اط��ق 
ع��ل��ى �سفحته  �ل��دول��ي��ة  �ل��ه��ج��رة 
من  خ�سية  “هناك  تويرت  مبوقع 
ث��م��ان��ن م���ه���اج���ر�ً. مطلوب  وف����اة 
ح�سل  ما  لتاأكيد  �أوف��ى  معلومات 

و�لعدد �لدقيق للمفقودين«.
با�سم  �ل���ر����س���م���ي  �ل���ن���اط���ق  و�أّك��������د 
ح�سام  �لتون�سي  �لوطني  �حلر�س 

�لدولة وموؤ�س�ساتها. ودعا �حلزب جميع �لفاعلن �إىل “�لتحلي 
بالتعقل و�لتب�سر و�نتهاج �سبل �حلو�ر �لبناء” من �أجل �إيجاد 
�لتي  �لع�سكرية  للموؤ�س�سة  خا�سة  حتية  مقدما  �لآمنة  �ملخارج 
�خلا�سة  �ل��ظ��روف  ه���ذه  يف  مهامها  وع���زم  ح���زم  ب��ك��ل  “تتوىل 

و�حل�سا�سة �لتي تعرفها �جلز�ئر«.
من جهته ثمن ح��زب جتمع �أم��ل �جل��ز�ئ��ر )ت��اج( �أح��د �أطر�ف 
�سمانات  م��ن  �سالح  ب��ن  خطاب  يف  ورد  م��ا  �لرئا�سي  �لتحالف 
و�آل��ي��ات وم��ق��ارب��ة ل��ق��ي��ادة وت�سير �حل���و�ر �ل��وط��ن��ي د�ع��ي��ا �إىل 

ت�سافر �جلميع من �أجل �إجناح �ل�ستحقاق �لرئا�سي �ملقبل.
�ل�سيا�سية  �لطبقة  �أط��ي��اف  ك��ل  ب��ن  “�حلو�ر  ب��اأن  )ت���اج(  و�أك���د 
�ل�سبيل  يبقى  و�لنخب  �لوطنية  و�ل�سخ�سيات  �ملدين  و�ملجتمع 

•• اجلزائر-وكاالت:

بادر  �لتي  �ل�سيا�سية  باملبادرة  جز�ئرية  �سيا�سية  �أح��ز�ب  رحبت 
بها �لرئي�س �ملوؤقت للباد عبد �لقادر بن �سالح باإطاق حو�ر 
�إىل  �لأح��ز�ب  ودع��ت هذه  بال�سرعية.  �سخ�سيات حتظى  تقوده 
“تغليب �مل�سلحة �لعليا للوطن و�إىل �مل�ساركة يف �حلو�ر و�إيجاد 

�حللول �لتو�فقية للخروج �إىل بر �لأمان«.
�حلزب  �لوطني”  �ل��ت��ح��ري��ر  “جبهة  �أث��ن��ت  �ل�����س��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
�إىل  �أجل �خلروج  �ل�ساملة من  “�ملبادرة  �حلاكم يف �لباد على 
جهده  ق�سارى  ببذل  �سالح  بن  تعهد  �إىل  �إ�سافة  �لأمان”  بر 
دميومة  على  �ملحافظة  �لد�ستورية  �لأط���ر  �سمن  عمل  �أي  يف 

�لأن�سب لحتو�ء �لأزمة وجتاوز �لو�سع �لر�هن«.
ب��دوره��ا �أك����دت ح��رك��ة �ل��ب��ن��اء �ل��وط��ن��ي يف ب��ي��ان �أن خ��ط��اب بن 
�إذ�  �سالح جاء يف جممله كمقدمة حتمل بو�در �نفر�ج �سيا�سي 
�لأخ��رى وم�ساركتها يف ر�سم  �لآر�ء  �إىل  ��ستمر يف �ل�ستماع  ما 
�مل�سعى و�لج��ر�ء�ت معا، معربة عن ��ستعد�دها لإجناح �حلو�ر 

و�مل�ساركة �لإيجابية فيه.
�أك���د ح���زب �لتجمع �ل��وط��ن��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي دعمه  م��ن ج��ان��ب��ه 
�سالح  بن  عر�سها  �لتي  �لعملية  و�ل��روؤي��ة  �ل�سيا�سية  للمقاربة 
�لثابت  و�لل��ت��ز�م  �لقوية  �مل��و�ق��ف  مثمنا  �لأزم���ة  م��ن  للخروج 
�نتخابات رئا�سية حرة ونزيهة يف  �إىل  ملوؤ�س�سة �جلي�س للذهاب 

�أ�سرع وقت عن طريق حو�ر وطني �سادق وجاد.

نقل ط�ئرة ت�صببت يف اإغاق مهبط مط�ر مومب�ي 
 •• مومباي-رويرتز:

قالت متحدثة با�سم مطار مومباي �لدويل �أم�س �جلمعة �إنه مت �إبعاد طائرة 
تابعة ل�سركة �سباي�س جيت للطر�ن بعدما �سدت مهبط �لطائر�ت �لرئي�س 
باملهبط.  �لعمليات  ��ستئناف  موعد  يت�سح  مل  لكن  �لأ�سبوع  ه��ذ�  �ملطار  يف 
و�ألغيت مئات �لرحات �أو غرت م�سارها بعدما �نحرفت �لطائرة وهي من 
وعلقت يف  �لهبوط  بعد  �لثنن  ي��وم  �ملهبط  737-800 عن  بوينج  ط��ر�ز 

�لوحل مما عرقل حركة �لطر�ن يف ثاين �أكرب مطار�ت �لهند.
وقالت �ملتحدثة “ي�ستخدم �ملطار مهبطه �لثانوي حتى يجهز �ملهبط �لرئي�س 
حلركة �لطائر�ت. �سوف ي�ستغرق ذلك بع�س �لوقت«. وت�سبب �نهيار جدر�ن 
يف مومباي و�لبلد�ت �لقريبة، نتيجة �أ�سو�أ موجة �أمطار مو�سمية خال يوم 
�لثاثاء و��سطر�ب حركة  يوم  30 �سخ�سا  14 عاما، يف مقتل  و�ح��د منذ 

�لقطار�ت و�لنقل �جلوي مما دفع �مل�سوؤولن �إىل �إغاق مد�ر�س ومكاتب.

اأحزاب جزائرية ترحب مبب�درة الرئي�س املوؤقت

�حتجاز مبخازن �شالح وم��قع ع�شكرية 

كيف ت�صتغل ميلي�صي�ت طرابل�س امله�جرين؟

فقدان ع�صرات امله�جرين قب�لة ال�صواحل التون�صية 

املك�صيك: موؤامرة �صي��صية وراء احتج�ج�ت لل�صرطة 

تر�مب ي���شل �لرتويج الإجناز�ته مع بي�نغ يانغ

هذه »خريطة الطريق« لتحقيق اخرتاق مع كوري� ال�صم�لية 
•• وا�شنطن-وكاالت:

�ل�سمالية،  وكوريا  �ملتحدة  �لوليات  بن  �حل��و�ر  جتدد  �جلمود،  من  �أ�سهر  بعد 
عندما قرر �لرئي�س تر�مب لقاء �لزعيم كيم جونغ �أون، مما فاجاأ �جلميع، مبن 
فيهم كبار �مل�سوؤولن يف �إد�رته. فحتى يوم �خلمي�س �ملا�سي، نفى �لبيت �لأبي�س 
�أن تكون هناك �أية خطة للقاء بن �لزعيمن. وكان �لجتماع �لأخر عند �ملنطقة 
�ملنزوعة �ل�ساح تاريخياً، ولكن مثل قمة �سنغافورة يف �لعام �ملا�سي، وقمة هانوي 
هذ� �لعام، مل ي�سفر عن تقدم باجتاه �لهدف �حلقيقي ب�ساأن خطو�ت ملمو�سة 

على طريق نزع ت�سلح كوريا �ل�سمالية. 
�لإخباري،  “ذ� هيل”  ر�أي لدى موقع  وي�سر برو�س كلينغرن، كاتب  ترويج.. 
�إىل �أن تر�مب يو��سل �لرتويج لإجناز�ته مع كوريا �ل�سمالية، مثل �إعادة رفات 
ج��ن��ود، و�إط���اق ���س��ر�ح معتقلن �أم��ري��ك��ي��ن. ول��ئ��ن ك��ان��ت تلك �إجن����از�ت هامة، 
وخا�سة بالن�سبة لأ�سر �ل�سحايا، مل تكن فريدة، وحتقق مثلها وعلى نطاق �أو�سع 

يف ظل �إد�ر�ت �سابقة، كما ح�سل تعليق للتجارب �ل�ساروخية �لنووية. 
كذلك، مل يكن هناك �سعور باأية �أعمال عد�ئية و�سيكة من كوريا �ل�سمالية، �إىل �أن 
ودعا �إىل هجوم ع�سكري وقائي.  توعد تر�مب يف خطاب له ب� “�لنار و�لغ�سب”، 
بالجتماع  لديبلوما�سييه  �ل�سماح  على  �لأخ���ر،  �للقاء  خ��ال  كيم،  و�ف��ق  وق��د 
بنظر�ئهم �لأمريكين.  وتلك �أنباء طيبة، بر�أي كاتب �ملقال، ولكن ذلك هو �أي�ساً 

ما وعد به كيم يف �سنغافورة. وبعد تلك �لقمة، رف�ست بيونغ يانغ عقد �جتماعات 
ملدة �ستة �أ�سهر، ثم �سمحت مبناق�سة ق�سايا لوجي�ستية يف �لقمة �لثانية، وجميع 

�لق�سايا با�ستثناء ق�سية نزع �لت�سلح. 
رف�س..ووفق كاتب �ملقال، منذ قمة هانوي، رف�ست كوريا �ل�سمالية منا�سد�ت 
وهدد  ديبلوما�سية.  �جتماعات  عقد  لأج��ل  متكررة  جنوبية  وك��وري��ة  �أمريكية 

�لنظام باتخاذ �إجر�ء�ت �أ�سد �إن مل تلن �لوليات �ملتحدة موقفها �لتفاو�سي. 
ويرى �لكاتب �أن ��سرت�تيجية تر�مب غر �لتقليدية مل حتقق جناحاً �أكرب مما 
�ل�سمالية �لنووي، ومل تقل�سه،  �إذ مل تنه برنامج كوريا  حققه روؤ�ساء �سابقون. 
�أخرى،  �أ�سلحة نووية  كما �دعى تر�مب. ومنذ قمة �سنغافورة، بنى �لنظام �ستة 
�ملحمولة،  �ل�سو�ريخ  وقاذفات  �لن�سطارية  للمو�د  مر�فق  �إنتاج  ع  و�سَّ �أو  ر  وط��وَّ

ومركبات دخول روؤو�س حربية نووية.
ثمن .. ويرى �لكاتب �أن �لنفتاح �لديبلوما�سي لرت�مب مل يكن با ثمن. فقد 
�إعاقة تر�مب م�ساعي �لأمم �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة لفر�س  ��ستفاد كيم من 
عقوبات، ف�سًا عن �إلغاء عدد من �لتدريبات �لع�سكرية لقوى متحالفة، ما و�سع 
قدر�ت �لردع و�لدفاع يف خطر، و�سد عزلة كوريا �ل�سمالية ديبلوما�سياً من خال 

تبني كيم �مل�سوؤول، وفقاً لاأمم �ملتحدة، عن عدة جر�ئم �سد �لإن�سانية. 
ورغم كل �لأحاديث �جلادة و�ل�سارمة، مل تكن �سيا�سة “�ل�سغط �لأق�سى” �لتي 
ما  ن�سق  على  �ل�سيا�سة  تلك  وكانت  باملطلق.  ق�سوى  تر�مب  �إد�رة  ��ستخدمتها 

هندورا�س حتقق يف ك�رثة  غرق 27 راكبً� ب�صفينة  
•• تيغو�شيغالبا-اأ ف ب:

�أعلنت �سلطات هندور��س �أنها حتقق يف �لأ�سباب �لتي �أدت �إىل غرق �سفينة 
ل�سيد �ل�سمك ق�سى فيها 27 �سخ�سا قبالة �ل�ساحل �ل�سرقي لهندور��س 
�ملطل على �لبحر �لكاريبي. وغرقت �ل�سفينة يف منطقة مو�سكويتيا �لنائية 
بعد �إبحارها عقب رفع حظر �ل�سيد �ملو�سمي” للكركند«. وبد�أت �لعائات 
رملي  ج��رف  �إىل  �جلثث  و�أح�����س��رت  �خلمي�س.  �ل�سحايا  على  �لتعرف  يف 
خرب�ء  ت�سع  من  فريقا  �إن  �ل�سرعي  �لطب  د�ئ��رة  وقالت  �ل�ساحل.  قبالة 
91 �سخ�سا على  �إىل �ملنطقة للم�ساعدة يف �نت�سال �ل�سحايا. وكان  �أر�سل 
من �ل�سفينة “و�يل” �لتي تزن 70 طنا عندما �أبحرت من كابو غار�سيا�س 
�أق�سى نقطة ب�سرق هندور��س على �حلدود مع نيكار�غو�.  �آ ديو�س -- يف 
�إىل �سمال  �لو�قعة  �ل�سفينة قرب كايو غ��ورد�، �جلزيرة �ل�سغرة  وغرقت 
�سرق �ملنطقة �لتي �أبحرت منها. ومت �إنقاذ 55 �سخ�سا ول يز�ل 9 �أ�سخا�س 
يف عد�د �ملفقودين. وقال �ل�سحايف �ملحلي جا�سينتو مولينا “من �لو��سح 
�أن �لكارثة ح�سلت لأن �ل�سفينة كانت حمملة باأكرث من طاقتها«. و�ملنطقة 
�إل عن  �إليها  �لو�سول  �ملناطق يف هندور��س، ول ميكن  �أف��رق  و�ح��دة من 
طريق �لبحر �أو بالطائرة. و�سيد �لكركند م�سدر مهم للرزق. وقال مدير 
�ملاحة �لتجارية خو�ن كارلو�س ريفر� �إن �ل�سلطات علقت ت�ساريح �ملاحة 

ملا ي�سل �إىل ثاث �سنو�ت للمر�كب �لتي تنقل عدد� كبر� من �ل�سيادين.
وقال مولينا “�ملر�كب تت�سع ل30 �أو 40 �سخ�سا، لكنهم يحملونها باأكرث 

من �سعف طاقتها«.

قو�نن  �أو فر�س  لعقوبات،  كامل  و�أوباما يف عدم تطبيق  بو�س  �إد�رت��ا  �عتمدته 
يرجع  عقود  طو�ل  ��ستمر  ديبلوما�سي  لف�سل  �مل�سرتك  �لعامل  ولكن  �أمريكية. 
�أممياَ  ق���ر�ر�ً   12 من  يقارب  ملا  �لمتثال  يرف�س  فالنظام  يانغ.  بيونغ  لتعنت 
بتعهد�ت  �لنظام  يلتزم  مل  كما  و�ح���د،  جانب  م��ن  ن��ووي��ة  �أ�سلحة  بنزع  يطالبه 

قطعها على نف�سه يف ثمانية �تفاقات دولية �سابقة. 
تعريف متفق عليه.. �إىل ذلك، يلفت �لكاتب لعدم تو�فر دليل يظهر �أن كيم 
�لنووية و�ل�ساروخية. ورغم عقد  �سبقه للتخلي عن تر�سانته  �أكرث ميًا ممن 
قمتن يف �لعام �ملا�سي، وجهود متكررة للعمل �سوياً، مل يتم بعد �لتو�سل لتعريف 

متفق عليه ب�ساأن نزع �ل�ساح �لنووي. 
ل  و�أكد م�سوؤولون �أمريكيون �أن “�ل�سفقة �لكربى” و”�لتنفيذ على مر�حل”، 
�ل�سمالية بتعريف  �لتزمت كوريا  �إذ�  �لنحو،  ي�ستبعد بع�سها بع�ساً.  وعلى هذ� 
�ل�ساح، و�لتخلي لي�س فقط عن قدر�تها �لإنتاجية، ولكن  �لأمم �ملتحدة لنزع 
�أي�ساً عن تر�سانتها �لقائمة، عندها قد تكون �لوليات �ملتحدة قادرة على جتميد 

�لربنامج �لنووي كعن�سر رئي�سي ل�سفقة كربى.
وح�سب �لكاتب، عند مو��سلة �ملفاو�سات، يتعن على �إد�رة تر�مب �لإ�سر�ر على 
و��ستئناف  عقوبات  وفر�س  �ل��ن��ووي،  �ل�ساح  لنزع  �ساملة  طريق  خارطة  و�سع 
�لت�سريحات  عن  �لمتناع  مع  �لإن�سان،  حقوق  و�ح��رت�م  �لع�سكرية  �لتدريبات 

�لقا�سية و�لتهديد�ت �لت�سعيدية.   

•• مك�شيكو-اأ ف ب:

قالت حكومة �ملك�سيك �إن موؤ�مرة �سيا�سية تقف ور�ء �حتجاج 
�لو�سيك  نقلهم  �إز�ء  �لغا�سبن  �لفدر�لية  �ل�سرطة  عنا�سر 
�إىل �حلر�س �لوطني �لتابع للرئي�س �أندري�س مانويل لوبيز 
�ل�سرطة  عنا�سر  من  مئات  وتظاهر  حديثاً.  �أُن�سئ  و�ل��ذي 
�لفدر�لية وقطعو� �لطرق يف مك�سيكو يف �ليومن �ملا�سين، 
ت�سكيلها  �أمن مت  قوة  �لوطني، وهو  على �حلر�س  �حتجاجاً 
حديثاً ُتعّد خطة لوبيز �أوبر�دور ملحاربة �جلرمية �ملت�ساعدة 
�ل�سباط  ويتهم  �ل�سرطة.  يف  �مل�ست�سري  للف�ساد  و�لت�سدي 
�حلكومة باقتطاع رو�تبهم و�نتهاك �لد�ستور بو�سعهم حتت 
�لذي  �أوب���ر�دور  لوبيز  �لوطني.  �حلر�س  يف  ع�سكرية  قيادة 
ت�سجعها  �لحتجاجات  �إن  بالقول  رّد  �لتهامات،  تلك  ينفي 
�لرئي�س  �ملك�سيكية. ورف�س  �ل�سيا�سات  يف  “قوى ظامية” 
�لفون�سو  �لأم��ن  وزي��ر  �أن  غر  �أ�سخا�س.  ت�سمية  �لي�ساري 
دور�زو قال �إن “جمموعات لها م�سالح ومرتبطة بالف�ساد” 

فيليبي  �ل�سابق  �لرئي�س  حتديد�  وذك��ر  �لتظاهر�ت.  تدعم 
كالديرون وقال �إن لديه عاقة مع قادة �لتظاهرة.

وكالديرون، �ملنتقد �ل�سر�س للوبيز �أوبر�دور، توىل �لرئا�سة 
من 2016 �إىل 2012 عن حزب �لعمل �لوطني �ملحافظ.

�لو�سع من  ��ستغال  “يتم  دور�زو يف موؤمتر �سحايف  وقال 
جانب  م��ن  وك��ذل��ك  للحكومة  منهجين  منتقدين  ج��ان��ب 
جمموعات لها م�سالح مرتبطة بالف�ساد �ملرت�سخ يف �ل�سرطة 

�لفدر�لية«. ونفى كالديرون �أي عاقة له بالحتجاج.
�إن  ه���ذ�.  ور�ء  �أق���ف  ب���اأين  �جل��ب��ان  �لتلميح  “�أرف�س  وق���ال 
وبعد  ت�سريحكم«.  ��سحبو�  و�إل  قدموه.  �إثبات  لديكم  كان 
�ملتظاهرون  �ل�سرطة  و�فق عنا�سر  مفاو�سات مع �حلكومة 

على �إز�لة �حلو�جز يف �لعا�سمة.
�أن �لل��ت��ح��اق ب��احل��ر���س �لوطني  و�أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة م����ر�ر� 
رو�تبهم  تقتطع  لن  �ل�سباط  �أي من  وب��اأن  �سيكون طوعيا، 
�آخر  �أو �ملز�يا �ملمنوحة لهم، وباأن من يريد �لعمل يف مكان 

ميكن نقله �إىل مهام �أخرى �إذ� رغبو�.
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املال والأعمال
% مقتل قطب الفحم كاين يف حتطم هليكوبرت بجزر الب�ه�م�  م�صر ترفع اأ�صع�ر الوقود اإىل 30 

•• القاهرة-رويرتز:

رفعت �حلكومة �مل�سرية �أ�سعار �لوقود �أم�س �جلمعة بن�سب ترت�وح بن 16 باملئة و30 باملئة، يف �إطار خطة حترير �سعر �لوقود. وقالت 
وز�رة �لبرتول �مل�سرية يف بيان �إنه تقرر رفع �سعر �لبنزين 92 �أوكتن �إىل ثمانية جنيهات للرت من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 
باملئة، و�لبنزين 80 �أوكتن �لأقل جودة �إىل 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 باملئة. وذكرت �لوز�رة �أن �سعر �لبنزين 95 
5.50 جنيه، بزيادة  6.75 جنيه للرت من  �إىل  �ل�سولر  باملئة، و�رتفع   16.1 7.75 جنيه، بارتفاع  �إىل ت�سعة جنيهات للرت من  ز�د 
حو�يل 22.7 باملئة. وبد�أ تنفيذ �لقر�ر يف �ل�ساعة �لتا�سعة �سباح �أم�س �جلمعة بتوقيت �لقاهرة )0700 بتوقيت جرينت�س(. وهذه �ملرة 
وذكر �مل�سدر�ن �أن �سعر ��سطو�نات غاز �لطهي �رتفع بن�سبة  �خلام�سة �لتي ترفع فيها م�سر �أ�سعار �لوقود منذ يوليو- متوز 2014. 
30 باملئة، ليزيد من 50 جنيها �إىل 65 جنيها لا�ستخد�م �ملنزيل ومن 100 جنيه �إىل 130 جنيها لا�ستخد�م �لتجاري. وز�د �سعر 
�ملازوت ل�سناعة �لطوب و�لأ�سمنت بن�سبة 28.5 باملئة، لي�سل �سعر �لطن �إيل 4500 جنيه بدل من 3500 جنيه للطن يف �ل�سابق. 

و�أبقت �حلكومة علي �سعر �ملازوت لل�سناعات �لغذ�ئية و�لكهرباء دون تغير.
كانت وز�رة �ملالية قد قدرت فاتورة دعم �ملو�د �لبرتولية لل�سنة �ملالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار 

جنيه يف �ل�سنة �ملالية 2018-2019 �لتي �نتهت يف 30 يونيو- حزير�ن �ملا�سي.

يوم من ذكرى مولده �لثانية و�ل�ستن. وقالت �ل�سحيفة نقا عن �أ�سدقاء 
لكاين مل تذكر �أ�سماءهم �إن من بن �لقتلى و�حدة من بنات كاين.

وذكرت وكالة بي.�إن.�أو نيوز لاأنباء نقا عن م�سوؤولن مل تذكر �أ�سماءهم 
�أن �لهليكوبرت �سقطت يف �ملحيط �لأطل�سي  يف �لوليات �ملتحدة و�لباهاما 
بالقرب من  �أم�س �خلمي�س  مبكر  وق��ت  �إقاعها يف  ف��رتة وجيزة من  بعد 

جزيرة ووكرز كاي يف �أق�سى �سمال �لباهاما.
وقالت �سحيفة بامل بيت�س بو�ست نقا عن دلفن ميجر كبر �ملحققن يف 
�إد�رة حتقيقات حو�دث �لطر�ن بجزر �لباهاما �إن �لهليكوبرت كانت متجهة 
�إىل فورت لودرديل يف فلوريد� م�سيفة �أن كاين يعي�س يف �سمينول لندينج 
1281 يف قائمة فورب�س لاأثرياء وتقدر  يف فلوريد�. وكاين يف �ملرتبة 

ثروته بنحو 1.8 مليار دولر وو�سفته �ملجلة باأنه رجل ع�سامي.

•• عوا�شم-رويرتز:

ذكرت �سحيفة رجي�سرت هر�لد ومقرها و�ست فرجينيا نقا عن �أ�سدقاء 
�لفحم  �سناعة  ق��ط��ب  �أن  عاما”   61“ ك��اي��ن  كري�ستوفر  للملياردير 
طائرة  حتطم  يف  حتفهم  لق��و�  �أ�سخا�س  �سبعة  �سمن  من  ك��ان  �لع�سامي 
هليكوبرت يف جزر �لباهاما. و�أكد جيم جا�ست�س حاكم و�ست فرجينيا على 
تويرت نباأ وفاة كاين لكنه مل يذكر �أي تفا�سيل عن كيفية وقوع �حلادث. 
�لبارزين وفقدت  و�ست فرجينيا  �أح��د جنوم  فقدنا  “�ليوم  وق��ال جا�ست�س 
�إمرب�طورية كاين  بد�ية  �إىل  �أ�سرتينا  �أنا �سديقا مقربا. ترجع عاقات 
يف  دوم��ا  موجود�  وك��ان  �إمرب�طورية  كاين  كري�س  �أ�س�س  فويل.  -بيونر 
كل منا�سبة للعطاء. كان رجا ر�ئعا وحمبا ومعطاء«. وتويف كاين قبل 

و�لت�ساميم  �أمل���ات���ي،  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ة 
وبالطبع  �ملغامرة  وروح  �حلديثة 
�ل��ف��ري��دة م��ن نوعها”.  �خل��دم��ات 
�ل���ع���ائ���ات  ي���ج���ع���ل  �أن  “نتمنى 
و�لأ�سدقاء و�لأزو�ج ريتز كارلتون 
�أمل���ات���ي وج��ه��ت��ه��م �مل��ف�����س��ل��ة لإع����ادة 
عاًما  عاقاتهم  و�إنعا�س  �لتو��سل 

بعد �لآخر«. 

�لكعك  �ل��ط��ه��ي وت���زي���ن  ���س��ف��وف 
�ملتنوعة.  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل�����رب�م�����ج 
�إىل وجود حديقة  �لإ�سارة  وجتدر 
ومركز  للحيو�نات،  زو”  “�أملاتي 
مقربة  ع��ل��ى  ل��اأط��ف��ال  “كانغو” 
ميكن  حيث  �ل��ف��ن��دق،  م��ن  �سديدة 
على  بالقفز  �ل�ستمتاع  لاأطفال 
�للعب  وم�����س��اح��ات  �ل��رت�م��ب��ول��ن 

�لو��سعة وغرها �لكثر . 
حديثه  جوغتا�س  �ل�سيد  و�ختتم 
قائًا: “يقدم فندق ريتز كارلتون 
حًقا  جديدة  �سبًا  ل�سيوفه  �أملاتي 
ك���از�خ�������س���ت���ان. فقد  ل���س��ت��ك�����س��اف 
متحورت روؤيتنا منذ �لبد�ية حول 
مائم  ومبتكر  جديد  م��اذ  خلق 
لكافة �لأعمار يجمع ما بن جمال 

•• اأملاتي-الفجر: 

�أملاتي  كارلتون  ريتز  فندق  ي�ستعد 
ل�ستك�ساف  ���س��ي��وف��ه  ل���س��ت��ق��ب��ال 
كاز�خ�ستان كما مل يفعلو� من قبل، 
بالطبيعة  لا�ستمتاع  ف��ر���س��ة  يف 
من  �لفريدة  و�حل�سارة  �ل�ساحرة 
نوعها. فمن موقعه �ملميز يف قلب 
م��دي��ن��ة �أمل����ات����ي، ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 
�ل�ساحرة، بد�أ هذ� �لفندق  جبالها 
�ل���ف���اخ���ر ب��ا���س��ت��ق��ب��ال �حل���ج���وز�ت 
�ل�����س��ي��ف لهذ�  ب����اإج����ازة  �خل��ا���س��ة 

�لعام.
يتمتع ريتز كارلتون �أملاتي باإطالة 
خابة على �سل�سلة جبال تر�ن�سلي 
ل�سيوفه  يتيح  كما  �ملهيبة،  �ألت��او 
“�سيمبولك”  م��ن��ت��ج��ع  دخ������ول 
يت�سمن  و�ل���ذي  للتزلج،  �ل�سخم 
�أعاها  �أحزمة تزلج يرتفع  ثاث 
3200 مرت عن م�ستوى  م�سافة 

�سطح �لبحر. 

�لأمثل  �مل���اذ  ه��ي  كاز�خ�ستان  �إن 
ل��ع�����س��اق �مل���غ���ام���رة و�ل���ت���اأم���ل على 
ح�����د �������س������و�ء، ف����ق����د مت���ك���ن���ت من 
�ل�ساحرة  طبيعتها  على  �حل��ف��اظ 
�ل�سا�سعة  �خل�����س��ر�ء  وم�ساحاتها 
ع��ل��ى م����دى �ل�����س��ن��ن. وم����ا مييز 
ف��ن��دق ري��ن��ز ك��ارل��ت��ون �أمل���ات���ي عن 
غ�����ره م����ن �ل���ف���ن���ادق ه����ن����اك، هو 
جتربة  �ل�سيوف  منح  على  قدرته 
�إقامة متكاملة متزج ما بن جمال 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة �ل�������س���اح���رة و�إي���ق���اع���ات 
�سيما  ل  باحلياة،  �لناب�سة  �ملدينة 
�أملاتي يف  كونه يقع يف قلب مدينة 
�لباد  �لأعلى يف  �ل�سحاب  ناطحة 

برج “�أ�سنتاي«.
وتعد �أملاتي �إحدى �أجمل مدن �آ�سيا 
�لو�سطى و�أكرثها خ�سرًة، وتتمتع 
مبانيها �ملرتفعة باإطالت خابة 
على �ملدينة وجبالها �ملهيبة. فهي 
حم����اط����ٌة ب���ج���ب���ال ���س��اه��ق��ة ميكن 
�ملدينة  قلب  من  روعتها  م�ساهدة 

و�أ�سار  �إىل �سهولة دخول كازخ�ستان 
�لإم����ار�ت  دول���ة  مل��و�ط��ن��ي  بالن�سبة 
فيها،  و�ملقيمن  �ملتحدة  �لعربية 
�أملاتي  �إىل  �ل�����س��ف��ر  ميكنهم  ح��ي��ث 
دخول،  ت��اأ���س��رة  �إىل  �حل��اج��ة  دون 
ما يجعل هذه �لرحلة �خلالية من 
�ملتاعب �خليار �لأمثل للعائات يف 

�ملنطقة«. 
وي�ستمل فندق ريتز كارلتون �أملاتي 
على �لعديد من �لغرف و�لأجنحة 
�لفاخرة �ملطلة على �أ�سو�ء �ملدينة 
�لريفية  و����س���و�رع���ه���ا  �ل�������س���اح���رة، 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��الأف��ق.  �ملتعانقة 
و�ملر�فق  �لبدنية  �للياقة  م��ر�ف��ق 
�ل�سحية “�ل�سبا” �لتي توفر طيف 
و�ل�ستجمام.  �لعناية  خيار�ت  من 
�لذوقية،  �ل��ت��ج��ارب  يخ�س  وفيما 
مطاعم  خ��م�����س��ة  �ل���ف���ن���دق  ي�����س��م 
�ملعدة  �لأطباق  �أ�سهى  تقدم  ر�ئعة، 

على يد �أف�سل �لطهاة.
�لكاز�خية  �لبدوية  �لثقافة  تركت 

– وي��ع��د �ل���س��ت��ي��ق��اظ ع��ل��ى هذه 
�أجمل  �أح����د  �ل�����س��اح��رة  �لإط���ال���ة 
�ملحفورة  �ل��رح��ل��ة  ه����ذه  حل���ظ���ات 
كارلتون  ريتز  يقع  �إذ  �ل��ذ�ك��رة.  يف 
�أمل��ات��ي ع��ل��ى �رت��ف��اع ���س��اه��ق موفًر� 
ل�سيوفه �إطالًة بانور�ميًة خابًة 
و�ملدينة  �ل�����س��اح��رة  �جل���ب���ال  ع��ل��ى 

�ل�ستثنائية من ر�حة غرفهم.  
وم����ن ج���ان���ب���ه، ق����ال �ل�����س��ي��د جان 
لفندق  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  ك���وغ���ت���ا����س، 
بهذ�  �أمل��ات��ي معلًقا  ك��ارل��ت��ون  ري��ت��ز 
�ل�سدد: “ لقد قمنا حًقا بتحطيم 
�مل��ق��اي��ي�����س، ن��ح��ن ج����زء م���ن هذه 
حد�ثة  بن  ما  جتمع  �لتي  �لبيئة 
فندق  �إننا  �لطبيعة.  و�سحر  �مل��دن 
مدينة  و����س���ط  يف  ي���ق���ع  ع�������س���ري 
�لتجارب  ل�سيوفه  م��وف��ًر�  �أمل��ات��ي، 
�ل��ع�����س��ري��ة �خل��ا���س��ة ب���امل���دن، ويف 
�ل�ستمتاع  لهم  يتيح  ذ�ت��ه،  �لوقت 
باملناظر �لطبيعية �خلابة جلبال 

نر�ن�سلي �ألتو«. 

�أث�����ره�����ا �ل���ك���ب���ر ع���ل���ى �مل�����اأك�����ولت 
�ملكونة  �لأط����ب����اق  ح��ي��ث  �مل��ح��ل��ي��ة، 
�ل�ساأن،  وحل����م  �خل��ي��ل  حل���م  م���ن 
من  و��سعة  ت�سكيلة  �إىل  بالإ�سافة 
منتجات �لألبان �لتي كانت ت�سمن 
و�سرعة  �ل��رتح��ال  �سهولة  ل��ل��ب��دو 
ل��ل�����س��ف��ر. وم����ن هنا،  �ل����س���ت���ع���د�د 
ل�سيوفه  “في�ستا”  مطعم  يقدم 
�للذيذة،  �أو�سطية  �ل�سرق  �لأطباق 
�لأطايب  �أ���س��ه��ى  تت�سمن  و�ل��ت��ي 
�ل���ك���از�خ���ي���ة ك����ال����ز�ي����ا، و�ل����ك����ازي 
وع�سل  و�لإي���رمي�������س���ك  و�ل����ك����ورت 

�جلبل و�لكومي�س. 
�أملاتي  وي��ع��د ف��ن��دق رت���ز ك��ارل��ت��ون 
�لر�غبن  ل��اآب��اء  �لأم��ث��ل  �لوجهة 
�سمن  و�ل���س��رتخ��اء  بال�ستجمام 
يوفر  �إذ   ، ومريحة؛  هادئة  �أج��و�ء 
ن����ادي ري��ت��ز ل��ل�����س��غ��ار �ل��ع��دي��د من 
�ملمتعة  �ل���رتف���ي���ه���ي���ة  �لأن�������س���ط���ة 
�مل�سرفن  من  طاقم  �إ�سر�ف  حتت 
تت�سمن  و�ل������ت������ي  �مل����خ����ت���������س����ن، 

ميكن  �ل�شفر �إىل �أملاتي بدون تاأ�شرية 

اأمل�تي بك�زاخ�صت�ن وجهة مث�لية لع�ص�ق املغ�مرة والت�أمل و�صط الطبيعة ال�ص�حرة

انطاق مو�صمي الط�ئف وال�صودة يف اأغ�صط�س لدعم ال�صي�حة 

اليورو �صوب اأكرب انخف��س اأ�صبوعي يف 3 اأ�ص�بيع  

ارتف�ع الحتي�طي الأجنبي يف م�صر 
•• القاهرة-وكاالت:

يونيو  نهاية  يف  دولر  مليار   44.351 �إىل  �رتفع  م�سر  يف  �لأجنبية  �لحتياطيات  �سايف  �إن  �ملركزي  �لبنك  قال 
من 44.275 مليار دولر يف نهاية مايو”�أيار” �ملا�سي. “حزير�ن”، 

و�أظهرت بيانات من �لبنك �ملركزي، �رتفاع �لحتياطيات �لأجنبية على �أ�سا�س �سنوي �أي�ساً، من 44.259 مليار 
دولر يف نهاية يونيو “حزير�ن” 2018.

و��نخف�ست �لعملة �ملوحدة 0.1 باملئة �إىل 1.1273 
دولر وتتجه �سوب تكبد خ�سارة �أ�سبوعية ن�سبتها 0.8 
�أ�سبوعية منذ  �أكرب خ�سارة  �ل��دولر وهي  باملئة مقابل 

منت�سف يونيو- حزير�ن.
�لعملة  �أد�ء  ي��ت��ت��ب��ع  �ل����ذي  �ل������دولر،  م��وؤ���س��ر  و����س��ت��ق��ر 
دون  رئي�سة،  عمات  �ست  م��ن  �سلة  مقابل  �لأمريكية 
�أن ي�سجل تغر� يذكر عند 96.823، بعد �أن �أم�سى 
�ملالية  �لأ�سو�ق  �أن  �إذ  �سيق  نطاق  يف  �ل�سابقة  �جلل�سة 

�لأمريكية كانت مغلقة يف عطلة عامة.
0.7016 دولر  �إىل  �لأ�سرت�يل قليا  �ل��دولر  ون��زل 
�سهرين عند  �رتفع لأعلى م�ستوى يف  �أن  بعد  �أمريكي 

0.7048 دولر يف �ليوم �ل�سابق.
ب��امل��ئ��ة م��ن��ذ بد�ية   1.4 �ل�����دولر �لأ����س���رت�يل  و�رت���ف���ع 
�لأ�سبوع مع م�ساهمة توقعات باإقد�م جمل�س �لحتياطي 
�لحتادي “�لبنك �ملركزي �لأمريكي” و�لبنك �ملركزي 
بع�س  �لفائدة يف حتويل  �أ�سعار  �لأوروب��ي على خف�س 
�لأ���س��رت�يل �سوب  �لنتباه عن �جت��اه بنك �لحتياطي 

�لتي�سر �لنقدي.

••  لندن-رويرتز:

ت���ر�ج���ع �ل���ي���ورو �أم�������س وي��ت��ج��ه ���س��وب ت�����س��ج��ي��ل �أكرب 
�نخفا�س �أ�سبوعي يف ثاثة �أ�سابيع يف �لوقت �لذي يعزز 
فيه �نخفا�س عو�ئد �ل�سند�ت �حلكومية �ل�سغط على 

بنوك مركزية عاملية لتباع �سيا�سات حتفيز جديدة.
�لأملانية  �حلكومية  �ل�سند�ت  على  �لعائد  و�نخف�س 
لأجل ع�سر �سنو�ت دون �سعر �لفائدة على �لإيد�ع لدى 
وهو  باملئة،   0.40- �لبالغ  �لأوروب����ي  �مل��رك��زي  �لبنك 
على  نف�سيا  حاجز�  ي�سكل  �إن��ه  حمللون  يقول  م�ستوى 
�أجا  �لأق�سر  �لأملانية  �ل�سند�ت  عو�ئد  �أن  من  �لرغم 

ُتتد�ول بالفعل دون ذلك �مل�ستوى.
لكن على �لرغم من �لنخفا�س �حلاد يف �لعو�ئد، تتلقى 
�لعملة �ملوحدة دعما جيد� عند نحو 1.12 دولر، وهو 
�أو�ئ��ل يونيو  �لذي يجرى تد�ولها فوقه منذ  �مل�ستوى 
حزير�ن مرتفعة 1.5 باملئة عن �أدنى م�ستوى ت�سجله 
منذ بد�ية �لعام �جلاري �لبالغ 1.1055 دولر و�لذي 

بلغته يف �أو�خر مايو �أيار.

�لفنية  �لفعاليات  م��ن  متنوعة  باقة  م��ع  �ل�سيقة،  �مل��غ��ام��ر�ت 
نورة  �ل�ستاذة  ذكرت  �ملنا�سبة  وبهذه   . و�لرتفيهية  و�لغنائية 
هذه  خ��ال  من  ن�سعى  “�أننا  �لطائف  مو�سم  مديرة  �لعكيل 
باعتبارها  �لطبيعي  مكانها  يف  �لطائف  و�سع  �إىل  �لفعاليات 
�مل����وروث �لتاريخي  �إب����ر�ز  �ل��ع��رب، وذل���ك م��ن خ��ال  م�سيف 
نوعية  فعاليات  تقدمي  مع  و�لفني،  �لثقايف  و�لتنوع  و�لتميز 
�لأ�سر  لطموحات  وترقي  �لتطلعات  تلبي  متنوعة  و�أن�سطة 

�ل�سعودية و�ملقيمة و�سيوف �ململكة من �ل�سياح �لعرب.«
�جل��ه��ود من  ت��ظ��اف��ر  �ل��ع��ام  ه���ذ�  “�لافت  �لعكيل  و�أ���س��اف��ت 
�إ�سافة  �ملحلي  �ملجتمع  ومن  و�خلا�سة  �حلكومية  �لقطاعات 
��ستثنائية  جتربة  تقدمي  �أج��ل  من  عربية  دول  م�ساركة  �إىل 
و�ل�سياح  فيها  و�ملقيمن  �ململكة  �أب��ن��اء  م��ن  �ل��ز�ئ��رة  ل��اأ���س��ر 

�لقادمن من خارج �ململكة«.
و�ختتمت نورة �لعكيل ت�سريحها بالتاأكيد �أن مو�سم �لطائف 
�ل�سياحية  �لوجهة  باعتبارها  �لطائف  ت��ق��دمي  ليعيد  ي��اأت��ي 

�لأوىل يف �ململكة منذ �لتاأ�سي�س.
�أو�سح مدير مو�سم �ل�سودة �ملهند�س ح�سام �لدين  من جهته 
�أح��د مو��سم  ٌيعد  �ل��ذي  �ل�سودة  “�أن مو�سم  �مل��دين  بن �سالح 
�ل�سعودية ياأتي يف �إطار �هتمام �لقيادة �لر�سيدة باململكة لدعم 
م�ستوى  ورف��ع  و�لثقافة  و�لرتفية  �لد�خلية  �ل�سياحة  قطاع 
به  متتاز  ملا  حيوي،  جمتمع  وبناء  للمو�طنن،  �حلياة  ج��ودة 

�ململكة من �لعديد من �ملقومات �ل�سياحية �ملهمة«.

�لتاريخي و�حل�ساري و�لثقايف، وت�سليط �لأ�سو�ء على طق�سها 
�لنوعية  �لفعاليات  من  جمموعة  تقدمي  مع  �سيفاً،  �ملنا�سب 
�أرج��اء �لطائف، وتنا�سب جميع  �أماكن خمتلفة تتوزع يف  ويف 

�لأعمار وكل �أفر�د �لعائلة.
يت�سمن فعاليات  �ل��ذي  �ل�سهر  �سوق عكاظ  ويدخل يف ذلك 
�ساعر  م�سابقة  �إىل  �إ�سافة  ��ستثنائية   وفنية  وثقافية  �أدبية 
عكاظ يف �ل�سعر �لف�سيح. كما ي�ستمل عكاظ على �سوق �لعرب 

�لذي ي�ست�سيف عدة دول عربية لأول مرة.
للهجن  �لعهد  ويل  مهرجان  �أي�سا  �لطائف  مو�سم  وي�سهد 
�لعربية  �ملرتبطة باحل�سارة  �لذي ميثل مظهر� من �ملظاهر 
�لأ�سيلة. وهناك ن�ساطات وفعاليات �أخرى مثل ريا�سة ت�سلق 
�جلبال )�لهايكنج( �إ�سافة �إىل مهرجان �لورد و�لفو�كه و�سارع 

�لفن وجمموعة من �مل�سرحيات.
وي��اأت��ي ك��ل ذل���ك ت��ع��زي��ز� مل��ك��ان��ة �ل��ط��ائ��ف ب��اع��ت��ب��اره��ا م�سيف 
�لعرب ووجهتهم �لتي تتهياأ لتقدمي �لطائف بحلة جديدة مل 

ي�سهدها �لز�ئر من قبل.
�أه���م �لوجهات  ك��اأح��د   ، �ل��ع��ام  �ل�����س��ودة ه��ذ�  ي��ربز مو�سم  كما 
ومناظرها  وطبيعتها  �لفريد  مبوقعها  �ململكة،  يف  �ل�سياحية 
تعانق  وهي  �جلبلية  وت�ساري�سها  �ملتميزة  و�أجو�ئها  �خلابة 
�ل�سحاب، مع ت�سليط �ل�سو�ء على ما متلكه �ملنطقة من كنوز 
تر�ثية وثقافية، و�إبر�زها عاملياً بال�سافة لان�سطة �ملتنوعة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ري��ا���س��ات �ل���ط���ر�ن و�ل��ق��ف��ز �مل��ظ��ل��ي و�ن�سطة 

•• الريا�س-وكاالت:

�أعلنت مو��سم �ل�سعودية عن �إطاق مو�سمي �لطائف و�ل�سودة 
�إب���ر�ز  ب��ه��دف  �ل��ق��ادم  �أغ�سط�س  �سهر  خ���ال  م��ت��ز�م��ن  ب�سكل 
وت�سليط  مناف�سة،  �سياحية  مقومات  م��ن  �ململكة  متلكه  م��ا 
�لأ�سو�ء على �ملكونات �لتاريخية و�حل�سارية، و�لتنوع �لثقايف 
و�ل��ف��ن��ي، �إ���س��اف��ة �إىل م��ا تتمتع ب��ه �أر����س �ل��ط��ائ��ف م��ن ورود 
وفو�كه وع�سل، وما يتم تقدميه من فعاليات و�أن�سطة ممتعة 
و�ملقيمة  �ل�سعودية  �لأ�سر  وت�ستقطب  �لأعمار  جميع  تنا�سب 

و�لعربية و�لدولية.
�لطائف  �مل�����س��رتك لإط����اق مو�سمي  �لإع����ان  ه���ذ�  وي��ع��ت��رب 
للجهود  ترجمة  �ل�سعودية،  مو��سم  مظلة  حت��ت   ، و�ل�����س��ودة 
�لهادفة �إىل تنويع �لإقت�ساد �لوطني من خال �لرتكيز على 
قطاع �ل�سياحة، وهذ� ياأتي حتقيقا ملا �أكدت عليه روؤية �ململكة 
2030 وتناغماً مع جهود حت�سن جودة �حلياة ورفع م�ستوى 
�لفعاليات  على  �ل��د�خ��ل��ي  �لإن��ف��اق  م�ستوى  وزي���ادة  �ملعي�سة، 
�ل�سياحية و�لثقافية و�لرتفيهية �لنوعية، و�لإ�سهام يف توليد 
و�ملوؤ�س�سات  �لأعمال،  لرو�د  و�ل�ستثمارية  �لوظيفية  �لفر�س 

�ل�سغرة و�ملتو�سطة.
جهود  وتكامل  تظافر  خ��ال  من  �ل�سعودية،  مو��سم  وت�سعى 
�لطائف  مكانة  تر�سيخ  �إىل   ، و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعن 
وجعلها يف �سد�رة �لوجهات �ل�سياحية �لعربية، و�إبر�ز عمقها 

 •• بغداد-رويرتز:

�أعلن وزير �لتجارة �لعر�قي حممد 
�أربعة  ق��ر�ب��ة  ���س��ر�ء  �ل��ع��اين  ها�سم 
م��اي��ن ط���ن م���ن �ل��ق��م��ح �ملحلي 
حتقيق  ب�سدد  �ل��ب��اد  يجعل  مم��ا 
�لكتفاء �لذ�تي من ذلك �ملح�سول 

�ل�سرت�تيجي.
وقال �لوزير يف بيان نقله �ملتحدث 
“�لكميات  �لإعامي با�سم �لوز�رة 
�لعام  ه��ذ�  �لفاحن  من  �مل�سوقة 
ه��ي �أك����رث م��ن ك��ل �مل��و����س��م خال 
�ل�����س��اب��ق��ة«. وك����ان �لعاين  �ل��ع��ق��ود 
�لت�سويقي  �مل��و���س��م  ب���دء  �أع��ل��ن  ق��د 
يف 15 ني�سان �ملا�سي، فيما �أفادت 
�ملو�سم  ه����ذ�  ب����اأن  �ل���ت���ج���ارة  وز�رة 
با�ستام  ��ستثنائية  ح��ال��ة  ي�سهد 
 72 بعد  م�ستحقاتهم  �لفاحن 

�ساعة من ��ستام �ملح�سول.
 

انخف��س الطلبي�ت 
ال�صن�عية الأمل�نية يف م�يو 

 •• برلني-رويرتز:

�نخفا�س  �أم�������س  ب���ي���ان���ات  �أظ����ه����رت 
�أكرث  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�سناعية  �لطلبيات 
ب��ك��ث��ر م���ن �مل��ت��وق��ع يف م���اي���و- �أي����ار، 
هذ�  �أن  م��ن  �لقت�ساد  وز�رة  وحت��ذر 
�ل��ق��ط��اع يف �أك����رب �ق��ت�����س��اد ب���اأوروب���ا 
���س��ي��ظ��ل ���س��ع��ي��ف��ا ع���ل���ى �لأرج���������ح يف 

�لأ�سهر �ملقبلة.
عقود  �أن  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  وذك�����رت 
�نخف�ست  �أمل��ان��ي��ا  يف  �مل�سنعة  �ل�سلع 
2.2 باملئة مقارنة مع �ل�سهر �ل�سابق، 
مبا يقل عن متو�سط توقعات رويرتز 
�لذي �أ�سار �إىل �نخفا�س ن�سبته 0.1 
�أبريل-  ق��ر�ءة  تعديل  وج��رى  باملئة. 
ن�سبتها  زي�����ادة  �إىل  ب��ال��رف��ع  ن��ي�����س��ان 
يف  باملئة   0.3 �رتفاع  من  0.4باملئة 

�لتقدير�ت �ل�سابقة.
 

العراق ي�صرتي اأربعة مايني طن من القمح املحلي 
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املال والأعمال

جون�صون يوؤيد فر�س �صرائب على عم�لقة الإنرتنت
•• لندن-وكاالت:

�لأوف��ر حظا خلافة تريز� ماي يف  �ملر�سح  قال بوري�س جون�سون، 
من�سب رئي�س وزر�ء بريطانيا، �إنه يجب على �حلكومة �أن جتد و�سيلة 

لفر�س �سريبة على �لدخل ل�سركات �لتكنولوجيا �لعاملية �لكربى.
“�أعتقد  جون�سون  قال  �إجنلرت�،  ب�سمال  ي��ورك  مدينة  يف  ومتحدثا 
�سريبة  تدفع  �لتجارية  �ل�سركات  �أن  للغاية  �ملن�سف  غر  من  �أن��ه 

باهظة... 
ونتفليك�س  و�أم������ازون  ف��ي�����س��ب��وك  �لإن����رتن����ت..  ع��م��ال��ق��ة  �أن  ح��ن  يف 

وجوجل.. ل تدفع �سيئا تقريبا«.
�لإنرتنت  عمالقة  لإخ�ساع  و�سيلة  جند  �أن  “علينا  قائًا  و�أ���س��اف 

لل�سريبة على �لدخل، لأن �لو�سع �حلايل هو بب�ساطة غر عادل«.

»�صفراء الكربون« يتدربون على البتك�رات الإحالية و البلوك 

اجلوية »ال�صريانكية« ُتنجز اإع�دة الهيكلة وتبداأ تنفيذ خطة 2025 التو�صعية

النفط يهبط ملخ�وف ب�ص�أن اآف�ق القت�ص�د الع�ملي 
�ل��ه��ب��وط ب�سدة  �أوب����ك+ �سيمنع �لأ���س��ع��ار م��ن  �ت��ف��اق 
�لتجارية  للحمائية  نهاية  هناك  تكون  �أن  لبد  لكن 

ل�سمان �نتعا�س �لطلب على منتجات �لطاقة«.
كانت بيانات حكومية �أمريكية �أ�سارت يوم �لأربعاء �إىل 
تر�جع طلبيات �لتوريد �جلديدة ملنتجات �مل�سانع يف 
�لوليات �ملتحدة لل�سهر �لثاين على �لتو�يل يف مايو- 

�أيار، وهو ما ز�د �ملخاوف �لقت�سادية.
1.1 مليون  �لأم��ري��ك��ي��ة  ون��زل��ت خم���زون���ات �خل����ام 
برميل �لأ�سبوع �ملا�سي، ح�سبما قالت �إد�رة معلومات 
�لطاقة يوم �لأربعاء، بينما كان حمللون قد توقعو� 

هبوطا قدره ثاثة ماين برميل.
وي��ن��ب��ئ ذل���ك ب���اأن �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �ل��ن��ف��ط يف �لولي�ات 
�لعال�������م،  يف  ل��ل��خ��ام  م�س����تهلك  �أكب������ر  �مل��ت��ح�����دة، 
�آخذ  �ق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  م��وؤ���س��ر�ت  و���س�����ط  يتباط��������اأ  ق��د 

بال�سعف.
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �مل�ستمر  �لتوتر  ق��دم  �ملقابل  ويف 
�ل�سغوط  �أث��ر  بذلك  ليقاوم  لاأ�سعار  �لدعم  بع�س 

�لنزولية.
و�حتجز م�ساة �لبحرية �مللكية �لربيطانية ناقلة نفط 
�إير�نية عماقة يف جبل طارق �أم�س �لأول �خلمي�س 
ملحاولتها �سحن �لنفط �إىل �سوريا يف �نتهاك لعقوبات 
�لحتاد �لأوروب��ي، وهي خطوة �أثارت غ�سب طهر�ن 

وقد ت�سعد �ملو�جهة مع �لغرب.

•• �شيدين-رويرتز:

تر�جعت �أ�سعار �لنفط �خلام �أم�س مع تغلب �ملخاوف 
�ملتز�يد يف  �لتوتر  على  �لعاملي  �لقت�ساد  �آف��اق  ب�ساأن 
�ل�����س��رق �لأو����س���ط و�ل����ذي ق��د يعطل ط���رق �لإم����د�د 

ويرفع �لأ�سعار.
دولر   63.25 �إىل   0.1% ب��رن��ت  ع��ق��ود  وهبطت 
�أم�س   0.8% منخف�سة  �إغ��اق��ه��ا  ب��ع��د  ل��ل��ربم��ي��ل 

�لأول.
ومل تكن عقود خام �لقيا�س �لأمريكي غرب تك�سا�س 
�إذ �نخف�ست هي  �لو�سيط �أح�سن حظا من �سابقتها، 
�لأخرى %1.1 �إىل 56.72 دولر للربميل بحلول 

�ل�ساعة 0310 بتوقيت جرينت�س.
 ومل يكن هناك �سعر للت�سوية �أم�س ب�سبب عطلة عيد 

�ل�ستقال يف �لوليات �ملتحدة.
ملخاوف  ل�سغوط  تعر�س  �لنفط  �إن  حمللون  وق��ال 
تهدد  و�سط خافات جتارية  �لطلب  م�ستقبل  ب�ساأن 
�لنمو �لقت�سادي �لعاملي. لكن �لتز�م �أكرب م�سدري 
�أوبك  �أع�ساء منظمة  �لعامل- ومن بينهم  �لنفط يف 
يعرف  جتمع  وه��و  رو���س��ي��ا،  مثل  �آخ����رون  ومنتجون 

با�سم �أوبك+، بخف�س �لإنتاج حد من �خل�سائر.
وقال �ألفون�سو �إ�سبارز� �ملحلل �لكبر يف �أو�ند� “�لنمو 
�خلام...  �أ�سعار  يكبح  �ل��ذي  �لعامل  ي��ز�ل  ل  �لعاملي 

•• دبي -وام:

ومياه  ك���ه���رب���اء  “ ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
ملنت�سبي  تدريبيا  برناجما   “ دب��ي 
�ل��دف��ع��ة �ل���ر�ب���ع���ة م���ن ب��رن��ام��ج “ 
�أطلقته  “ �ل��ذي  �ل��ك��رب��ون  �سفر�ء 
�ملتحدة  �لأمم  برنامج  م��ن  بدعم 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع مركز  �لإمن���ائ���ي و 
�لكربون  ل�����س��ب��ط  �مل��ت��م��ي��ز  دب�����ي 
�إ�سر�ك �ل�سباب يف �لق�سايا  بهدف 
�ل����وط����ن����ي����ة و�ل����ع����امل����ي����ة وت���ع���زي���ز 
�هتمامهم وثقافتهم حول �لطاقة 
و�حلفاظ  �مل��ن��اخ  وتغر  �مل�ستد�مة 

على �ملو�رد �لطبيعية.
�لتي   - �لتدريبية  �ل���دورة  تناولت 
هيئة  جم��م��ع  يف  تنظيمها  ج���رى 
للتطوير  دب�����ي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 
دب�����ي -  �مل���ه���ن���ي و �لأك������ادمي������ي يف 
وتقنية  �لإح��ايل  �لبتكار  مفهوم 
عملها  و�آل���ي���ة  ت�سن”  “�لبلوك 
بر�مج  يف  منها  �ل���س��ت��ف��ادة  و�سبل 
وتعزيز  �ل���ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 

�لتعاون مع �جلهات �لآخرى.
�لطاير  �سعيد حممد  �سعادة  وقال 
�لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي : “ 
“يهدف برنامج “�سفر�ء �لكربون” 
وبناء  �ملو�طن  �ل�سباب  متكن  �إىل 

تعزيز  �إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي  �هلل” 
كفاءة �لأد�ء �حلكومي عرب حتويل 
�حلكومية  �لتعامات  من   50%
على �مل�ستوى �لحتادي �إىل من�سة 
/بلوك ت�سن/ بحلول عام 2021 
للتعامات  دب����ي  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لرقمية �لتي �أطلقها �سمو �ل�سيخ 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�أمناء  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ستكون  للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة 
تد�ر  �ل��ع��امل  يف  م��دي��ن��ة  �أول  دب���ي 
�لبلوك  من�سة  بو��سطة  بالكامل 

ت�سن بحلول عام 2020«.
وق�����ال �ل���دك���ت���ور ي��و���س��ف �لأك�����رف 
لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
�لب�سرية يف  و�مل��و�رد  �لأعمال  دعم 
 180 �إن  هيئة كهرباء ومياه دبي 
���س��ف��ر� م��ن �ل�����س��ب��اب �مل��و�ط��ن من 
�لطاب و�ملوظفن تخرجو� حتى 
�لآن من برنامج “ �سفر�ء �لكربون 
�لربنامج  �أن  �إىل  م��ن��وه��ا   ..  “
�لبلوك  �أ�سا�سيات  على  �لتدريبي 
ياأتي  �لإح����ايل  و�لب��ت��ك��ار  ت�سن 
�سمن �خلطة �لتدريبية للربنامج 
�ل���������ذي ي���ت�������س���م���ن �مل���������س����ارك����ة يف 
موؤمتر�ت عاملية وور�س عمل تعنى 

بالتغر �ملناخي و�ل�ستد�مة.

توظيفها  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
خلدمة �لربنامج وجهودنا لتمكن 
�ل�سباب من �ل�ستفادة من تقنيات 
��سرت�تيجية  �إط�����ار  يف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
/ �لرقمية  للتعامات  �لإم�����ار�ت 

بلوك ت�سن/ �لتي �أطلقها �ساحب 
�آل  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 

�ل�سرت�تيجيات و�خلطط �لوطنية 
�بتكار  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �ل��ط��م��وح��ة 
م��ب��ادر�ت وب��ر�م��ج ر�ئ���دة ت�سهم يف 
تر�سيخ �ل�ستد�مة.. وياأتي تدريب 
م��ن��ت�����س��ب��ي �ل���دف���ع���ة �ل���ر�ب���ع���ة من 
�لبلوك  �أ�سا�سيات  على  �ل��ربن��ام��ج 
�لإحالية  و�لب����ت����ك����ار�ت  ت�����س��ن 
يف �إط����ار ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا لإط���اع 
�أحدث  ع��ل��ى  �لكربون”  “�سفر�ء 

فاعل  ب�سكل  لي�سهمو�  ق��در�ت��ه��م 
�ل�سرت�تيجيات  وتنفيذ  دع���م  يف 
بخف�س  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  �حل����ك����وم����ي����ة 
�لكربونية  �لن��ب��ع��اث��ات  م�����س��ت��وى 
لتحقيق  �ملنا�سبة  �لآليات  وتطوير 

هذ� �لهدف.
و�أ�ساف : “ ميثل �سفر�ء �لكربون 
�جل�����ي�����ل �مل����ق����ب����ل م������ن �خل��������رب�ء 
تطبيق  �سيتولون  �ل��ذي��ن  و�ل��ق��ادة 

رحابًة  �أك��رث  مقاعد  عن  و�لك�سف 
لزيادة  �لأع���م���ال  رج����ال  درج����ة  يف 
�جلوية  من  على  �مل�سافرين  عدد 
�ل�سريانكية من منطقة �خلليج، 
بالإ�سافة �إىل زيادة عدد �لرحات 
�ل�سركة  �أ����س���و�ق  �أب�����رز  يف  خ��ا���س��ة 
و�لإمار�ت  �ل�سعودية  يف  باملنطقة 

و�لكويت.

�ل�سركة  ت��ن��وي  ك��م��ا  �مل�����س��اف��ري��ن. 
�لأ�سبوعية  �ل��رح��ات  ع��دد  زي���ادة 
�لتي ت�سل �إىل 45 رحلة �أ�سبوعية 
فيبول  و�أك��د  من منطقة �خلليج. 
�لت�سهيات  ك���اف���ة  ت���وف���ر  ع���ل���ى 
و�حل�سول  ب��احل��ج��وز�ت  �خل��ا���س��ة 
على تاأ�سرة �لدخول و�خلتم عند 
لل�سائح  بالن�سبة  للمطار  �لو�سول 

�خلليجي.
وت��������ث��������ّم��������ن خ�������ط�������ة �لأع����������م����������ال 
و�سعتها  �ل���ت���ي  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
�لطر�ن  ���س��رك��ة  �إد�رة  ب��ال��ك��ام��ل 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �إ���س��ر�ف  حت��ت 
�لإد�رة،  وجمل�س  �لوطني  للناقل 
للناقل  �ل��ه��ائ��ل��ة  �مل�����س��اه��م��ة  ت��ث��ّم��ن 
�لوطني يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
ل�سريانكا يف �لعديد من �ملجالت 

ذل���ك جمالت  ، مب���ا يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
و�لرتفيه  �ل���س��ت��ر�د  �ل��ت�����س��دي��ر، 
منا�سبة يف  �إ���س��ه��ام  زي����ادة  وت��ن�����س��د 
�لقت�ساد �لوطني مع منو �ل�سركة. 
من بن �جلو�نب �لرئي�سة خلطة 
تطوير  �لإ����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �ل��ع��م��ل 
طلبات  ت���ائ���م  م�������س���ار�ت  ���س��ب��ك��ة 
�ل��ع��م��اء وف��ر���س �ل�����س��وق، مب��ا يف 
ذلك �لوجهات �جلديدة يف �أوروبا، 
جنوب  �لأو�سط،  و�ل�سرق  �أفريقيا 
و�أ�سرت�ليا،  �لأق�سى  �ل�سرق  �آ�سيا، 
�لأفر�د  ع��دد  زي��ادة  �إىل  بالإ�سافة 
درجة  ورك��اب  �خلليج  منطقة  من 

رجال �لأعمال. 
تنوي  مو�سحا:”  فيبول،  و�أ���س��ار 
�ملقبلة  �لأ����س���ه���ر  خ����ال  �ل�����س��رك��ة 
ت����ط����وي����ر م���������س����ت����وى �خل�����دم�����ات 

•• اأبوظبي-الفجر

�لرئي�س  جوناتيلكا،  فيبول  �أك���د 
�خلطوط  ���س��رك��ة  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  �ل�������س���ري���ان���ك���ي���ة،  �جل�����وي�����ة 
خططها  بتطبيق  �ل�����س��رك��ة  ق��ي��ام 
�ملُقبلة  �لأ���س��ه��ر  خ��ال  �لتو�سعية 
و�لتعامل مع �لأزمة بعد �لأحد�ث 
�لأخ��رة، و�إط��اق خطط �أعمالها 
 2025 �جل��دي��دة  �ل�سرت�تيجية 
جمموعة  �إىل  �ل���ت���ح���ول  ب���ه���دف 
مالياً  للنمو  قابلة  �سركات طر�ن 
للعامة  ع���ال���ي���ة  ب����روؤي����ة  ت��ت��م��ت��ع 
ع��امل��ي��ة مم���ي���زة، وحتويل  و���س��م��ع��ة 
��سرت�تيجي  مركز  �إىل  �سريانكا 
للنقل و�ل�سحن �جلوي يف منطقة 
�لأو�سط.  و�ل�سرق  و�أفريقيا  �آ�سيا 

بالإ�سافة �إىل �إجناز �إعادة �لهيكلة 
ورئي�ًسا  جت��ارًي��ا  م�����س��وؤوًل  وتعين 
ل��ل�����س��رك��ة، و�خ���ت���ي���ار فريق  م��ال��ي��اً 
�ل���ع���م���ل �جل����دي����د م����ن �أ����س���ح���اب 
�ل�سركة  �أهد�ف  لتحقيق  �خلرب�ت 
قطاع  وت��ن��م��ي��ة  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

�لأعمال. 
تابع جوناتيلكا :” نرتبط تاريخيا 
�لعديد  وهناك  �لعربية  باملنطقة 
من �لأماكن �لأثرية يف �سريانكا 
حتكي عن تاريخ �لعرب يف �سيان 
�أو �سرنديب كما كانت ُت�سمى ولقد 
جنحنا على مد�ر �ل�سنو�ت �ل�سابقة 
�ل�سائحن  م��ن  �لأف�����ر�د  ج���ذب  يف 
ل��اأرق��ام �خلا�سة  �ل��ع��رب، ووف��ق��اً 
�ل�سريانكية  �جلوية  باخلطوط 
 71 م��ن  �أك����رث  ه��ن��اك   2018 يف 

���س��ري��ان��ك��ا من  ز�ر  ���س��ائ��ح  �أل�����ف 
�ملثال ل  �سبيل  �ملنطقة منهم على 
�سائح  �ألف   34 �أكرث من  �حل�سر، 
���س��ع��ودي. وت���وؤك���د �ل��ت��ق��اري��ر على 
�ل�سائحن  �لأف���ر�د من  ن�سبة  منو 
يف  �خلليج  منطقة  م��ن  �ل��ق��ادم��ن 

�لعام �ملا�سي.
قال جوناتيلكا :” نوفر �حتياجات 
�مل�سافر �خلليجي على من �لطائرة 
وتقدمي  �حل�����ال  �لأط���ع���م���ة  م���ن 
�ل�سريانكية  �ل�سيافة  �أ���س��ال��ي��ب 
لتبد�أ  بابت�سامة  �لركاب  و��ستقبال 
قبل  وي�سر  ب�سهولة  �لر�كب  رحلة 

�لو�سول لوجهته«. 
و�أ�����س����ار �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �إىل 
خطط �ل�سركة لزيادة عدد �لأفر�د 
�سريانكا  �إىل  �مل�����س��اف��ري��ن  م���ن 

�لأو�سط  �ل�����س��رق  م��ن  و�ل��ق��ادم��ن 
مليون   2.3 �إىل  و����س���ل  و�ل������ذي 
م�سافر يف 2018 لت�سل ن�سبة دول 

“�لتعاون” من �إجمايل �مل�سافرين 
�ل�سعودية  وت��ت�����س��در  �مل���ئ���ة.  يف   5
قائمة  و�ل�����ك�����وي�����ت  و�لإم����������������ار�ت 

نيكي يرتفع لاأ�صبوع اخل�م�س و�صط حذر امل�صتثمرين 
•• طوكيو-رويرتز:

متقلبة  تعامات  ظل  يف  مرتفعا  �لياباين  نيكي  �ملوؤ�سر  �أغلق 
�أم�س يف �لوقت �لذي �أحجم فيه �مل�ستثمرون عن تكوين مر�كز 
�سجلت  بينما  �لأمريكية،  للوظائف  مهم  تقرير  �سدور  قبل 
تر�جع  بعد  �ل�سوق  دون  �أد�ء  و�لتعدين  �لنفط  �سركات  �أ�سهم 

�أ�سعار �خلام بفعل خماوف �لنمو �لعاملي.
 21746.38 عند  ليغلق  باملئة   0.2 نيكي  �ملوؤ�سر  و�رت��ف��ع 
نقطة، بعد �أن تقلب بن �لرتفاع و�لنخفا�س. ويف �لأ�سبوع، 

لاأ�سبوع  مكا�سب  حمققا  باملئة   2.2 �لقيا�سي  �ملوؤ�سر  �رتفع 
�خل��ام�����س ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ب��ع��د �أن �أوق�����دت ه��دن��ة جت��اري��ة بن 
�ملتحاربن  �لطرفن  �أن  �لآم��ال يف  و�ل�سن  �ملتحدة  �لوليات 

قد يحرز� تقدما يف �ملفاو�سات �مل�ستمرة منذ فرتة طويلة.
ومع �إغاق �لأ�سو�ق �لأمريكية ب�سبب عطلة عامة �أم�س �لأول 
�خلمي�س، ظلت �لتد�ولت هزيلة. ويرتقب �مل�ستثمرون تقرير 
�لوظائف �لأمريكية �ملقرر �سدوره يف وقت لحق �ليوم، و�لذي 
)�لبنك  �لحت���ادي  �لحتياطي  جمل�س  ك��ان  �إذ�  م��ا  يحدد  ق��د 
�ملركزي �لأمريكي( �سيخف�س �أ�سعار �لفائدة يف وقت لحق من 

�ل�سهر �جلاري �أو �سرجئ تلك �خلطوة �إىل �جتماعه �لقادم.
وتباين �أد�ء �سركات �لت�سدير، �إذ �رتفع �سهم �أدفانت�ست كورب 
و�سعدت  باملئة   0.5 بانا�سونيك  �أ�سهم  وتر�جعت  باملئة   1.8
�أ���س��ه��م �سركات  �أ���س��ه��م ت��وي��وت��ا م��وت��ور 0.3 ب��امل��ئ��ة. وه��ب��ط��ت 
�لتعدين و�لنفط بعد تر�جع �أ�سعار �خلام بفعل خماوف ب�ساأن 

�آفاق �لنمو �لقت�سادي �لعاملي.
ونزل �سهم �إنبك�س كورب 1.4 باملئة و�نخف�س �سهم �إدميت�سو 
 0.2 �لأو�سع نطاقا  توبك�س  �ملوؤ�سر  باملئة. وربح   0.3 كو�سان 

باملئة ليغلق عند 1592.58 نقطة.

وزير التج�رة الدولية الربيط�ين يطلع على اآلية ت�صغيل »مرتو دبي«
نائب مدير �إد�رة �لتجارة �لدولية يف �لإمار�ت وعدد من 
و�سركة  �ملوؤ�س�سة  وموظفي  و�لأق�����س��ام  �لإد�ر�ت  م��دي��ري 
�سركو - على مهام موظفي �ملركز ومنها كيفية مو�جهة 
�لأمنية  �مل�����س��ائ��ل  و�إد�رة  و�لأع���ط���ال  �ل��ط��ارئ��ة  �حل����الت 
وت�سغيل  باإيقاف  �لتحكم  و�أنظمة  �خلدمة  و��ستمر�رية 
�ملرتو  يعمل  �ل��ت��ي  �لكهربائية  �ل�سبكة  وم��ر�ق��ب��ة  �مل���رتو 
�لقطار�ت  حركة  مر�قبة  كيفية  عن  ف�سا  خالها  من 
وجود  ح��ال  يف  �لبد�ئل  توفر  وكيفية  �لآم��ن  و�لت�سغيل 
�أي طارئ وعدد �لكامر�ت �لرقمية �ملوزعة على خطوط 
�ملو��سات  �أم��ن  �إد�رة  مع  بالتن�سيق  تعمل  و�لتي  �مل��رتو 
�لتابعة ل�سرطة دبي من خال غرفة �لد�ئرة �لتلفزيونية 
�ملغلقة. وتخلل �لزيارة عر�س مرئي قدمه ح�سن �ملطّوع 

•• دبي -وام:

ع�سو  �لدولية  �لتجارة  وزي��ر  فوك�س  ليام  معايل  �طلع 
و�سيانة  ت�سغيل  �آل��ي��ة  على  �ل��ربي��ط��اين  �لعموم  جمل�س 
“مرتو دبي” وذلك خال زيارة قام بها موؤخر� �إىل مركز 
�لر��سدية.  م��ر�آب  يف  باملرتو  �خلا�س  بالعمليات  �لتحكم 
ر�فقه  �لتي  �لزيارة  خال   - �لربيطاين  �لوزير  وتعرف 
فيها عبد �ملح�سن �إبر�هيم يون�س �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 
�لقطار�ت يف هيئة �لطرق و�ملو��سات بدبي وفيل مامل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ���س��رك��و �ل�����س��رق �لأو�سط  �ل��رئ��ي�����س 
يف  �جلالة  ل�ساحبة  �لتجاري  �مل��ن��دوب  بيني  و�ساميون 
تايلور  و���س��ارة  و�أفغان�ستان  وباك�ستان  �لأو���س��ط  �ل�سرق 

نائب مدير �إد�رة ت�سغيل �لقطار�ت ��ستعر�س خاله عدة 
حماور منها معلومات عامة عن �ملرتو وجدول مو�عيده 
مركز  عمل  و�آل��ي��ة  فيه  �مل�ستخدمة  و�لتقنيات  �ليومية 
للمرتو  �لثاثة  �ملر�ئب  عمل  و�آليات  بالعمليات  �لتحكم 
نبذة  �إىل  بالإ�سافة  �مل�ستخدمة فيها  و�لتقنيات  و�ملعد�ت 
ع��ن م�����س��روع م�����س��ار 2020 وخ���ط ���س��ره وحم��ط��ات��ه . 
�لطرق  هيئة  حر�س  يون�س  �إبر�هيم  عبد�ملح�سن  و�أك��د 
و�مل��و����س��ات ب��دب��ي ع��ل��ى تو�سيع وت��ع��زي��ز ع��اق��ات��ه��ا مع 
�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات لتبادل �خلرب�ت و�لتجارب �لعملية 
ُي�سهُم ب�سكل فّعال  �ملفيدة جلميع �لأط��ر�ف �لأم��ر �لذي 
�ملمار�سات  �أف�سل  �لعمل و�لط��اع على  �آليات  يف تطوير 

و�لتجارب �لعاملية.

ت�شمن �إن�شاء 4 حمطات للطاقة �ملتجددة ب�شعة 10 ميغاو�ط

تد�صني م�صروع الط�قة ال�صم�صية يف كوب� بتمويل من»اأبوظبي للتنمية« بقيمة 55 مليون درهم
ي�شهم �مل�شروع يف ت�فري �لطاقة �لكهربائية الأكرث من 7000 منزل من م�شادر �لطاقة �ملتجددة
% من الكهرب�ء من م�ص�در نظيفة بحلول 2030 امل�صروع ي�أتي �صمن ا�صرتاتيجية احلكومة الكوبية الرامية اإىل اإنت�ج 24 

••اأبوظبي -وام:

�ل��ك��وب��ي��ة م�سروعا  د���س��ن��ت �حل��ك��وم��ة 
للطاقة �ل�سم�سية ب�سعة 10 ميغاو�ط 
و�ل����ذي ي��اأت��ي ب��ت��م��وي��ل م��ن �سندوق 
مليون   55 بقيمة  للتنمية  �أبوظبي 
درهم وذلك �سمن �لدورة �لتمويلية 
�لتي  �ل�سندوق  م��ب��ادرة  م��ن  �لثانية 
بقيمة   ،2013 ع�����ام  يف  �أط���ل���ق���ه���ا 
1.285 مليار درهم لدعم م�ساريع 
�لنامية  �ل���دول  يف  �ملتجددة  �لطاقة 
بالتعاون مع �لوكالة �لدولية للطاقة 

�ملتجددة “�آيرينا«.
ويحقق �مل�سروع �ل�سرت�تيجي �لتنمية �مل�ستد�مة يف قطاع �لطاقة �لكوبي 
 4 ع��ل��ى  �ل�سم�سية م��وزع��ة  4 حم��ط��ات للطاقة  �إن�����س��اء  وذل���ك م��ن خ���ال 
و�سانديقوكوبا،  وك��م��اق��وى  و�سانتا�سربتو�س  ماتنز��س  وه���ي،  مقاطعات 
�لكوبية،  �ملقاطعات  يف  �لطاقة،  من  م�ستقرة  �إم���د�د�ت  توفر  على  ويعمل 
7000 منزل من م�سادر  حيث ي�ساهم بتوفر �لطاقة �لكهربائية لنحو 
�لطاقة �ملتجددة �ملولدة من م�سروع حمطات �لطاقة �ل�سم�سية �إ�سافة �إىل 

دوره يف خلق وظائف جديدة و�مل�ساهمة يف حماية �لبيئة.
�لطاقة  وزي���ر  ن��ائ��ب  �أرون���ت���ي،  ليفان  ���س��ع��ادة  بح�سور  �مل�����س��روع  تد�سن  مت 
و�ملعادن �لكوبي، و�سعادة بدر عبد�هلل �سعيد �ملطرو�سي �سفر �لدولة لدى 
جمهورية كوبا، و�سعادة فر�ن�سي�سكو ل كامر� مدير عام �لوكالة �لدولية 

وعدد من �مل�سوؤولن �لكوبين. للطاقة �ملتجددة “�آيرينا”، 
�سندوق  ع��ام  مدير  �ل�سويدي،  �سيف  حممد  �سعادة  ق��ال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�أبوظبي للتنمية: “يويل �سندوق �أبوظبي للتنمية قطاع �لطاقة �ملتجددة 

للتعاون  من��وذج��اً  يعد  للتنمية  �أبوظبي  �سندوق  ميوله  �ل��ذي  �ل�سم�سية 
تبني  دور مهما يف  تلعب  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  و�أ���س��اف  �لبلدين.  �لبناء بن 
��ستخد�مها  قاعدة  وتو�سعة  ن�سرها  على  و�لعمل  �ملتجددة  �لطاقة  حلول 
على م�ستوى عاملي، لفتاً �إىل �أن م�ساريع �لطاقة �ملتجددة تقوم بدور فعال 
ومو�جهة  �لكربونية  �لإنبعاثات  وتقليل حجم  �لبيئة  بحماية  يتعلق  فيما 

ظاهرة �لتغر �ملناخي.
�لكوبي  و�مل��ع��ادن  �لطاقة  وزي��ر  باريرو  غار�سيا  ر�وول  معايل  �أ�ساد  ب��دوره، 
يف  و”�آيرينا”  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  يلعبه  �ل���ذي  �مل��ح��وري  ب��ال��دور 
هذ�  مت��وي��ل  يف  م�ساهمته  خ��ال  م��ن  ك��وب��ا  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق 
وتعزيز  �جلهود  تن�سيق  �إىل  ت�سعى  كوبا  �أن  �إىل  م�سر�ً  �حليوي،  �مل�سروع 
�لتعاون �مل�سرتك مع �ل�سندوق �لذي ي�سهم ب�سكل فاعل يف متويل �مل�ساريع 
�لتنموية، و�لتي تنعك�س ب�سكل مبا�سر على خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية، 

وتعمل على رفع م�ستوى معي�سة �ل�سكان يف كوبا.
وقال �إن �فتتاح م�سروع �لطاقة �ل�سم�سية ياأتي �سمن ��سرت�تيجية �حلكومة 

�لدول  �ق��ت�����س��اد�ت  على  ع��و�ئ��د جم��دي��ة  م��ن  يت�سمنه  مل��ا  ك��ب��ر�ً،  �هتماماً 
�حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  بها  يحظى  �ل��ت��ي  �لأه��م��ي��ة  لتنامي  ون��ظ��ر�ً  �لنامية 

باعتباره عن�سر� �أ�سا�سياً لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة«.
�لتمويلية  �ل���دورة  �سمن  ي��اأت��ي  �ل�سم�سية  �لطاقة  م�سروع  “�أن  و�أ���س��اف: 
�لثانية من مبادرة �ل�سندوق لدعم م�ساريع �لطاقة �ملتجددة و�لذي و�فق 
يعد خطوة  �مل�سروع  ه��ذ�  �إجن��از  �أن  �إىل  2015، م�سر�ً  ع��ام  على متويله 
ر�ئدة نحو توفر �لطاقة �لكهربائية لآلف �لأ�سر يف كوبا، كما �أنها ت�ساهم 

يف تنمية �ملجتمع وتقدمه.
�لتعاون مع �حلكومة  �إىل تر�سيخ عاقة  �ل�سندوق يتطلع قدماً  �أن  و�أك��د 
�لكوبية من خال متويل م�ساريع حيوية م�ستقبًا ت�سهم وب�سكل مبا�سر يف 

تعزيز مقومات �لتنمية �لقت�سادية وتعزز من م�سرة �لقت�ساد �لكوبي.
لدى  �لدولة  �سفر  �ملطرو�سي  �سعيد  عبد�هلل  بدر  �سعادة  �أك��د  جانبه،  من 
كوبا �أهمية �لعاقات �مل�سرتكة �لتي تربط �لبلدين يف عدة جمالت هامة 
كالطاقة �ملتجددة و�ملو�نئ و�لبنية �لتحتية، م�سر�ً �إىل �أن م�سروع �لطاقة 

 24% �إن����ت����اج  زي������ادة  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
م��ن �ل��ك��ه��رب��اء م��ن م�����س��ادر �لطاقة 
حيث   ،2030 ع��ام  بحلول  �ملتجددة 
�ملنظومة  تعزيز  يف  �مل�����س��روع  ي�ساهم 
م�سادر  خ������ال  م����ن  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
تخفي�س  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل  م���ت���ج���ددة 
�لقت�ساد  ع��ل��ى  و�ل����ع����بء  �ل��ت��ك��ل��ف��ة 

�ملحلي.
كامر�  ل  فر�ن�سي�سكو  �سعادة  وق��ال 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  ع��ام  مدير 
�لطاقة  حتقق   : “�آيرينا”  �ملتجددة 
للدول  رئ��ي�����س��ي��ة  ف����و�ئ����د  �مل���ت���ج���ددة 
�لنامية فهي و�سيلة فعالة للح�سول 
وترة  ت�سريع  على  وتعمل  للمجتمعات،  �لتكاليف  منخف�سة  طاقة  على 
�ل��ن��م��و �لق��ت�����س��ادي، وت��وف��ر ط��اق��ة م�����س��ت��د�م��ة. و�أ����س���اف : ن��ح��ن �سعد�ء 
�ملي�سر  �لتمويل  لتوفر  للتنمية  �أبوظبي  �سندوق  مع  �سر�كتنا  مبو��سلة 
جمال  يف  م�ستد�م  م�ستقبل  لتحقيق  “�آيرينا”  يف  �لأع�ساء  �ل��دول  لدعم 

�لطاقة �ملتجددة.
وو�سف �مل�سروع �لذي مت �فتتاحه يف كوبا باأنه ثمرة �ل�سر�كة �لناجحة بن 
“�آيرينا” و�ل�سندوق، حيث ينعك�س �أثر �مل�سروع على �لعديد من �جلو�نب 
�لكربونية  �لنبعاثات  حجم  خف�س  على  يعمل  كما  كوبا،  يف  �لقت�سادية 
و�حلد من ��ستخد�م و�لوقود �لتقليدي يف توليد �لطاقة. ي�سار �إىل �سندوق 
م�ساريع  لدعم  مبادرته  �سمن  متويلية  دور�ت   6 م��ول  للتنمية  �أبوظبي 
�لطاقة �ملتجددة بالتعاون مع �لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة “�آيرينا”، 
�سملت 24 م�سروعاً من م�ساريع �لطاقة �ملتجددة ��ستفادت منها 23 دولة 

يف خمتلف قار�ت �لعامل، وبقيمة �جمالية بلغت 900 مليون درهم.
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 788
يرغب  �جلن�سية  هندي   - باليكري  كونهي  �ل�سيد/عبد�هلل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�مل�سماة / كافتريا �ساي  �لبالغة 100% يف �لرخ�سة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  يف 
�حلرة - مبوجب رخ�سة )507188( وذلك لل�سيد/ �بوبكر حبيب �هلل كو�سانات بور�يل - 

هندي �جلن�سية  تعديات �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة �ل�سابق ل�ساحبها �حلايل. 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 786
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ جمال �لدين عبد�لعزيز ، بنغادي�س �جلن�سية يرغب 
للحاقة(  باب �جلمال  )�سالون  100%  يف  �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
مد  ميه  �سليمان  حممد  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   )756240( رقم  مهنية  رخ�سة  مبوجب 

ر�فيقول ��سام ، بنغادي�س �جلن�سية
تعديات �خرى :- تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر ، تغر وكيل خدمات. 

وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 780
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ تهاياتي بيديكايل حممد نو�ز - هندي  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك )51%( �ىل �ل�سيدة/ نوره �سعبان مر�د حممد �لبلو�سي - �إمار�تية �جلن�سية 
و )24%( �ىل �ل�سيد/ حممد عارف حممد �إ�سماعيل - هندي �جلن�سية ، و )25%( �ىل �ل�سيدة/ �سوندر� ماري 
بر�فينا �روكيا �سامي - هندية �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )برج �سيناي للمقاولت �لفنية( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة 
�لقانوين من موؤ�س�سة فردية  �ل�سكل  - تعديات �خرى : مت تغير  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )626412( 
بوكيل خدمات لي�سبح �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - مت تغير �ل�سم �لتجاري من )برج �سيناي للمقاولت 

�لفنية( لي�سبح )برج �سيناي للمقاولت �لفنية - ذ م م ( 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ 
هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 776
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ فايق حامت جرب�ن ، �سوري �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف )كافتريا �ملذ�ق �لرتكي( مبوجب رخ�سة 
تعديات   - - م�سري �جلن�سية  ��سرف حممد علي  �ل�سيد/ موؤمن  �ىل  رقم )623236( 

�خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة �ىل �خر ، تغير وكيل خدمات. 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 784
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �دري�س ر�سيد يو�سف �لكوخردي - �إمار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لهو�تف  �لهو�ئية  لاطباق  �ساجل   / �مل�سماة  �لرخ�سة  يف    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
�جلن�سية   باك�ستاين   - طفيل  حممد  عبد�ل�ستار  لل�سيد/  وذلك   )217842( رخ�سة  مبوجب   - �ملتحركة 
تعديات �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة �ل�سابق ل�ساحبها �حلايل ، ومت تغير �ل�سكل �لقانوين للرخ�سة 
للرخ�سة من  �لتجاري  �ل�سم  تغير  و مت  بوكيل خدمات(  فردية  )موؤ�س�سة  �ىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من 

)�ساجل لاطباق �لهو�ئية و�لهو�تف �ملتحركة( لي�سبح )�ساجل للهو�تف �ملتحركة(. 
�لكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعان  �قت�سى  . فقد  �لعدل 
��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 790
�لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  �سوريا   - جامو�س  هايل  جمال  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 1%  كما يرغب �ل�سيد/ حمزه علي حممد �بو عد�س - �لردن 
�جلن�سية يف �لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة )99%( وذلك �ىل �ل�سيد/ ر�نيه حكم م�سطفى 
من�سور - �لدرن �جلن�سية ، وذلك يف �لرخ�سة )كافتريا �ساورما ياها( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة 
�لقانوين من  �ل�سكل  تغير  : مت  �خرى  تعديات   -  )611520( رقم  رخ�سة  �ل�سارقة مبوجب 

)�سركة �عمال مهنية( �ىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعن  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 782
�لبيع  ، �سوري �جلن�سية يرغب يف  �لبكر  �ل�سيد/ عمر ح�سن  بان  ليكن معلوما للجميع 
يون�س  �ل�سيدة /منال حممد علي  �لبالغة 100%  وذلك �ىل  و�لتنازل عن كامل ح�سته 
للحاقة(  بيكا�سو  )�سالون  با�سم  �مل�سماة  �ملهنية  �لرخ�سة  يف  وذلك  �جلن�سية  �سورية   ،
مبوجب رخ�سة مهنية رقم )722365( - مت تغير �ل�سم �لتجاري من �سالون بيكا�سو 

للحاقة �ىل �سالون �لنجم �ل�سامر للحاقة - مت تغير وكيل �خلدمات. 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 778
عبد�جلبار  وميثلهم  مانغاتيل  عبد�لكرمي  ورثة  �ل�سادة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  بالتنازل  يرغب  �جلن�سية  هندي   - ماجناتيل  حاجي  �يني  بن  ماجناتيل 
حاجي  �يني  بن  ماجناتيل  �ل�سيد/عبد�جلبار  �ىل  ح�سة   %100 �لبالغة  ح�ستهم 
ماجناتيل - هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية / �لكادميي للمقاولت �ل�سحية 
�لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�س    .)603638( رقم  رخ�سة 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان 
للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� 
�لعان فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4914(

�ملنذر : زبيل بوز�كار�مات - �لهند �جلن�سية 
�ملنذر �ليها : جيميا بامبيكو يل - فلبن �جلن�سية 

�ملو�سوع / طلب �إعان بالن�سر 
يف �لإنذ�ر )رقم 2019/1/131332( م�سدق بتاريخ 2019/6/30 

مدة  خ��ال  دره��م(   22680( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�ق�ساها )خم�سة �يام( من تاريخ ��ستامها هذ� �لإنذ�ر و�ل �سي�سطر �ملنذرة لتخاذ 
و�ملطالبة  �لأد�ء  �أم��ر  و��ست�سد�ر  له حقه  �لتي حتفظ  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة 
�ملنا�سب عن �ي عطل �و �سرر تعر�س له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �ليه  بالتعوي�س 

بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4950(

�ملنذرة : �سركة / ق�سر �مللوك للعقار�ت                   
�ل��������������ى                 �ملنذر �ليه : مارتن جالكر للخدمات �لفنية - �س ذ م م 

�لقيمة  �ليه وتخطره بطلب �سد�د مبلغ 17.500 درهم  �ملنذر  �لعديل �ىل  �ملنذرة هذ� �لن��ذ�ر  توجه 
من  وذل��ك  �لقانونية  �ملهلة  يوما  ثاثون  خال  �لآجلة  �ل�سيكات  و�ي��د�ع  �لأوىل  للدفعة  �ليجارية 
�لقيمة �ليجارية خال  �سد�د  ع��دم  �مل��اأج��ور يف حالة  �إخ��اء  �و  �ملاثل  �لعديل  �لإن���ذ�ر  �إع��ان  تاريخ 
�ملهلة �لقانونية مع �ملطالبة ب�سد�د �لقيمة �ليجارية حتى �لإخاء �لتام و�إح�سار �سهادة بر�ءة ذمة 
من �لكهرباء و�ملياه ، ويف جميع �لأح��و�ل �سد�د مبلغ 7350 درهم غر�مة �لتاأخر يف �ل�سد�د ور�سوم 
�إىل ذلك خال �لآجل �ملمنوح �ستقوم �ملنذرة  �خلدمات وتنذره �ملنذرة باأنه يف حالة عدم �ل�ستجابة 
باتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بالخاء و�سد�د �لجرة �مل�ستحقة وما ي�ستجد من �جره 

وذلك حتى �لخاء �لتام وحتميل �ملنذر �ليه �لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4935(

�ملنذر : ميدكو للمقاولت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه : ريل برو خلدمات �إد�رة �ملن�ساآت - �س ذ م م 

يوجه �ملنذر �لإنذ�ر �لعديل �ملاثل �ىل �ملنذر �ليه ويخطره بطلب �سد�د مبلغ 
�ل�سد�د  �مل�ستحقة  دره��م(  ومائتان  �لف  و�ربعون  )ثاثة  دره��م   )43.200(
خال خم�سة �يام من تاريخ ن�سر و�إع��ان �لإن��ذ�ر �لعديل �ملاثل ويف حالة 
للمطالبة  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �ملنذر  �سيقوم  �ل�سد�د  ع��دم 
و�مل�سروفات  �لر�سوم  �ليه  �مل��ن��ذر  وحتميل  �ملبلغ  ���س��د�د  �ليه  �مل��ن��ذر  ب��ال��ز�م 

و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/258  عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- فا�س للعقار�ت )موؤ�س�سة فردية( ومالكها/علي بن عبد�هلل بن نا�سر بن 
عبد�هلل جمهول حمل �لقامة نعلنكم  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/4/9  
للمدعي  بالن�سبة  �لدعوى  قبول  �ول:ع���دم  فافان  ل�سالح/�إيليانا  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف 
عليهما �لثانية و�لثالثة لرفعها على غر ذي �سفة - ثانيا:بطان ��ستمارة �حلجز �ملربمة بن 
�ملدعية وبن �ملدعي عليها �لوىل عن �لوحدة �لعقارية رقم 1803 مب�سروع برج بيمر 8 مارينا 
وف��ائ��دة على هذ�  ت��رد للمدعية مبلغ )389760( دره��م  ب��ان  �ملدعي عليها �لوىل  و�ل��زم��ت  دب��ي 
�ملبلغ بو�قع 9% �سنويا من ت��اري��خ:2018/4/19 حتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليها �لوىل 
�مل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��ان  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثن 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4927 (
�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 

�ملنذر �إليه : نويد ظفر �سيخ     .
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )47،480.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
ت�سارجر _  دودج   ( نوع  ( من  دبي   /M/ 35909/ خ�سو�سي  ( رقم  �ل�سيارة 
�سالون( موديل )2013( _ لون ) �زرق (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4925 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سامي �س م ع

�ملنذر �إليه : عقيل ب�سر حممد ب�سر .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )111،092.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ك�سبلورر_  ف��ورد   ( نوع  ( من  دبي   /Q/ 47587/ خ�سو�سي  ( رقم  �ل�سيارة 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  و�ملمولة  �بي�س(_   ( ل��ون   _  )2013( م��ودي��ل  ��ستي�سن( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4918 (
�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 

�ملنذر �إليه : نوري�سمان بن �سليمان    .
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )21،976.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم ) 89648/ خ�سو�سي /K/ دبي ( من نوع ) فولك�س و�جن طو�رق   
_ ��ستي�سن( موديل )2011( _ لون ) ��سود (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4919 (
�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 

�ملنذر �إليه : د�يف باليو بانتيان     .
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )23،926.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
 _ �سيتي  هوند�   ( نوع  من   ) دبي   /P/ خ�سو�سي   /61213 �ل�سيارة رقم ) 
م��ن قبل  و�مل��م��ول��ة ل�ساحلكم  ل��ون ) ف�سي (_  م��ودي��ل )2014( _  ���س��ال��ون( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4928 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سامي �س م ع

�ملنذر �إليه : جنود د�ود خليفه بو �سعود �ملري        .
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )80،676.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم ) 33101/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع ) لكزي�س �ر �سي 350_ 
من  ل�ساحلكم  و�ملمولة  ل��وؤل��وؤي(_  �بي�س   ( ل��ون   _  )2015( موديل  كوبيه( 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4920 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سامي �س م ع

�ملنذر �إليه : �حمد عبد�لنا�سر حممد حممد �لعقبي      .
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )42،175.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم ) 89871/ خ�سو�سي /T/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر _ 
�سالون( موديل )2016( _ لون ) �حمر (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4922 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سامي �س م ع

�ملنذر �إليه : فرحان �حمد �سريف عبد�لعزيز �سريف       .
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )50،075.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�وبتما_  كيا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /P/ خ�سو�سي   /83820  ( رق��م  �ل�سيارة 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  و�ملمولة   _) �بي�س   ( ل��ون   _  )2015( م��ودي��ل  �سالون( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4921 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سامي �س م ع

�ملنذر �إليه : نو�ساد بابو زين �لدين كيزكبا توتودي      .
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )36،705.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
بر�دو_  تويوتا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /Q/ خ�سو�سي   /14557  ( رق��م  �ل�سيارة 
قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة   _) ف�سي   ( ل��ون   _  )2009( موديل   ) ��ستي�سن 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4917 (
�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 

�ملنذر �إليه : �ستيفن باول كونيلي.
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )12،491.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
 _   XC60 دبي ( من نوع ) فولفو /M/ ل�سيارة رقم ) 17136/ خ�سو�سي�
قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة   _) �بي�س   ( ل��ون   _  )2013( موديل  ��ستي�سن( 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/4924 (
�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سامي �س م ع

�ملنذر �إليه : نز�ر عو�س  .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )105،451.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك خال  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم ) 21740/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) تويوتا لند كروزر_ 
��ستي�سن ( موديل )2014( _ لون ) �بي�س لوؤلوؤي(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/83 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �سده/1- م�سطفى �سبر �سبر علي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 

طالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد.
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/6/16 �عانكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة 
وقدرها )1.350.000.00( درهم خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �لتبليغ يف 
ملف �لتنفيذ �عاه و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 
�ملنطقة:مر�سى   - �سكنية  �لعقار:�سقة  �ملدنية )نوع  �لج��ر�ء�ت  قانون  295 من 
دبي - رقم �لر�س:217 - رقم �ملبنى 1- ��سم �ملبنى دبي ماريتا مول هوتيل - رقم 

�لعقار 1803 - رقم �لطابق 18 - �مل�ساحة:50.91 مرت مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12674 بتاريخ 2019/7/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1270  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- جرين مودلينج للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �حمد عبد�لتو�ب حممد �ل�سيد وميثله:حممد 
�سالح حممد �حمد �لهاجري  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 

2018/11458 عمايل جزئي بتاريخ:2019/5/5     
 11.00 �ل�ساعة   2019/7/11 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر 

و���س��ل��ت �إىل م��دي��ن��ة ���س��ار����س��وت��ا يف 
ب��ح��م��د هلل وبعد  ف���ل���وري���د�  ولي�����ة 
بعثة فريق  رحلة طويلة وم�سنية 
�ل�سريعة  للزو�رق  تيم  �لفيكتوري 
خلو�س  ��ستعد�د�  �لأوىل-  -�لفئة 
�سار��سوتا  ج�����ائ�����زة  م���ن���اف�������س���ات 
-�جلولة  و�ل���ث���اث���ن  �خل��ام�����س��ة 
�لثالثة من بطولة �لعامل -2019 

و�لتي تختتم يوم غد �لأحد.
وكانت �لبعثة قد توجهت جو� من 
د�نة �لدنيا دبي �إىل ولية فلوريد� 
�لأم���ري���ك���ي���ة ع����رب رح���ل���ة ط����ر�ن 
�لإمار�ت من مطار دبي �إىل مدينة 
�أورلندو �أول وتوقفت ليلة و�حدة 

هناك لزيارة �ملقر �خلا�س ومركز 
و�ملعد  باملوؤ�س�سة  �لعمليات �خلا�س 
�أن  ق��ب��ل  �مل��وؤ���س�����س��ة  زو�رق  لتجهيز 
�سار��سوتا  م��دي��ن��ة  �إىل  ب���ر�  تتجه 
و�ملحيط  �مل��ك�����س��ي��ك  خ��ل��ي��ج  ع���ل���ى 
م�سو�ر  ل��ب��دء  ����س��ت��ع��د�د�  �لأطل�سي 
�ليوم  من  �عتبار�  �لثالثة  �جلولة 

�ل�سبت. 
موؤ�س�سة  ف����ري����ق  وف������د  وي������ر�أ�������س 
�سار��سوتا  �إىل  ت��ي��م  �ل��ف��ي��ك��ت��وري 
حريز �ملر حممد بن حريز رئي�س 
�لفيكتوري  موؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س 
تيم وت�سم كا من �لبطل �لعاملي 
�ل�سابق حممد �سيف �ملري �مل�سرف 
و�لثنائي  �مل��ت�����س��اب��ق��ن  ع��ل��ى  �ل��ع��ام 
�لعاملي �سامل علي �لعديدي وعي�سى 
 3 فيكتوري  زورق  قائدي  علي  �آل 
�لفئة  يف  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  مت�سدر 

�لأوىل.
وي�سارك فريق موؤ�س�سة �لفيكتوري 
يف  �لأوىل-  -�ل��ف��ئ��ة  ل������زو�رق  ت��ي��م 
�ل�سريعة  �ل����������زو�رق  م���ن���اف�������س���ات 
-�لفئة �لأوىل- �سمن �لدورة 35 
جلائزة �سار��سوتا �لكربى للزو�رق 
�ل�����س��ري��ع��ة - �جل��ول��ة �ل��ث��ال��ث��ة من 

بطولة �لعامل -2019 وذلك من 
�لرتتيب  �سد�رة  عن  �لدفاع  �أج��ل 
�عتاها  و�لتي  للمناف�سات   �لعام 
تباعا  �أقيمتا  بعد جولتن  بجد�رة 
“�جلولة �لأوىل”  بيت�س  يف كوكو� 
وبحرة �وز�رك “�جلولة �لثانية” 
�ل��ث��اين يف هذه  �مل��رك��ز  حيث حقق 
�ملركز  ث��م  �لأوىل  ب��اجل��ول��ة  �لفئة 
�لأول يف �لثانية لي�سع  يف ر�سيده 
�لنفر�د  من  مكنته  نقطة   196
�لتاألق  ��ستمر�ر  �أم��ل  على  بالقمة 
و�أي�سا  غ���د�  �مل��رت��ق��ب��ة  �جل��ول��ة  يف 

�جلولت �ملتبقية يف �حلدث.
وي��ت��اأه��ب �ل��ث��ن��ائ��ي �ل��ع��دي��دي و�آل 
�لتحدي  �لأح���د خ��و���س  غ��د�  علي 
و�لذي  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة  يف  �ل�����س��ع��ب 
�ملناف�سة  �ل����زو�رق  نخبة  �سيجمع 
�أ�سياد  ي��د�ف��ع  حيث  �لفئة  ه��ذه  يف 
�ل�������س���د�رة متطلعن  ع���ن  �ل��ب��ح��ار 
�لكبر  �ل�سباق  يف  و�لتتويج  للفوز 
�أم��ام مناف�سيهم  �ملقبل  �لأح��د  يوم 
�لزورق  بينهم  �لفئة وم��ن  يف ه��ذه 
بر�سيد  �ل��ث��اين   113 غيكو  م�س 
 222 و�ل����������زورق   ن��ق��ط��ة   186
 175 بر�سيد  �ل��ث��ال��ث  ���س��ور  �أوف 

�لر�بع   77 �أوي���ل  ولوكا�س  نقطة 
�أي  �أم  و�أي����ه  ن��ق��ط��ة   74 ب��ر���س��ي��د  
بر�سيد 73 نقطة  �خلام�س    12
مناف�سات  �لبحار  �أ�سياد  ويخو�س 
�سار��سوتا  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل����ائ����زة 
ب����ه����دف م���و�����س���ل���ة �لن���ت�������س���ار�ت 
هذ�  �لفريق  ر�سمها  �لتي  �لكبرة 
من  جاء  حيث  �لبطولة  يف  �ملو�سم 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�أل��ف ميل  قاطعا ما يزيد عن 12 
من �أجل رفع علم �ملار�ت يف �ملحافل 
�ل��ري��ا���س��ي��ة �ل��ك��ب��رة م��ث��ل��م��ا فعل 
عندما  قبل  من  �ملوؤ�س�سة  عمالقة 
جاءو� �إىل �أمريكا ور�سمو� ذكريات 
�لت�سعينيات  عقد  ب��د�ي��ة  تن�سى  ل 
�لتي  ���س��ار����س��وت��ا  ب��ح��ر  خ��ا���س��ة يف 
بانت�سار�ته  �ل��ف��ي��ك��ت��وري  ت���ع���رف 

وجنومه �لكبار.
و���س��ه��دت �ل��ب��ط��ول��ة وم���ن���ذ ظهور 
�ل��ام��ع يف  �ل���س��م  تيم  �لفيكتوري 
�ل�سريعة  �ل����زو�رق  �سباقات  ع��امل 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ت��غ��ر�ت م��ن بينها 
�ل����ق����ر�ر�ت �جل���دي���دة و�ل���ت���ي وقف 
من  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل��وؤ���س�����س��ة  خلفها 
�لفر�س  تكافوؤ  م��ب��د�أ  ت��وف��ر  �ج��ل 

�لفئة  يف  ت�سارك  �لتي  �ل��ف��رق  ب��ن 
�لأوىل وقد �أثمرت �جلهود يف �إنتاج 
 1100 بقوة  مركوري  حمركات 
ح�����س��ن��ا �حل���ق م��ن��ه��ا �ث��ن��ن يف كل 
زورق �لأم��ر �لذي �ك�سب �لبطولة 
�سعبية  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة  و���س��ب��اق��ات 
�مل��ر حممد بن  كبرة وق��ال حريز 
حريز رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة 
�لفيكتوري تيم �أن م�ساركة �لفريق 
يف بطولة �لعامل للزو�رق �ل�سريعة 
-�لفئة �لأوىل- تاأخذ �أهمية بالغة 
بعدما ذ�ع �سيت �لفريق و�ملوؤ�س�سة 
ب�سكل كبر من خال �لنت�سار�ت 
�لكبرة �لتي حتققت هذ� �لعام يف 
�لفئة �لقوي �أمام جنومها يف �لقارة 
و�أو�سح رئي�س جمل�س  �لأمريكية. 
�أن  تيم  �لفيكتوري  موؤ�س�سة  �إد�رة 
قدمت  ت��ي��م  �ل��ف��ي��ك��ت��وري  موؤ�س�سة 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إىل 
�مل�ساركة  ه�����ذه  �أن  ت��ي��ق��ن  وه�����ي 
ل  �لأه����د�ف  م��ن  �لعديد  �ستحقق 
�سيما �ملناف�سة يف �لبطولة �لعاملية 
ع��رب �ل�����زو�رق �ل��ت��ي ����س��ت��ه��رت بها 
يف  �لبطولة  �نهيار  عقب  �ملوؤ�س�سة 
�لأوروب��ي��ة وحت��ول �جلميع  حلتها 

�لتي  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل���روزن���ام���ة  �إىل 
�أكرث ثباتا وح�سور ملختلف  تعترب 
�مل��ت�����س��اب��ق��ن �مل��ع��روف��ن يف ق���ار�ت 
:كما  قائا  حريز  و�أ���س��اف  �لعامل 
�لنفتاح  ع��ل��ى  تعمل  �مل��وؤ���س�����س��ة  �أن 
نحو  �ل�سوق �لأمريكية من خال 
�سناعة �لزو�رق �ل�سريعة �خلا�سة 
�لريا�سي  و�ل���رتف���ي���ه  ب���ال���ن���زه���ة 
و�ل���ت���ي جت���د رو�ج������ا ك��ب��ر يف كل 
�أنحاء �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
يف �أع���ق���اب �ل��ظ��ه��ور �مل��ت��و����س��ل يف 
�لذي  �لأمر  و�لكرنفالت  �ملعار�س 
من  تتطلب  �سر�ئية  قاعدة  �وج��د 
هذه  م��ن  �مل��زي��د  ت�سنيع  �ملوؤ�س�سة 
ت�ستهدف  و�لتي  �لر�ئعة  �ل��ق��و�رب 
�ل�����س��وق �لم��ري��ك��ي��ة و�أ����س���اد حريز 
بالتفاهم  ح��ري��ز  ب���ن  حم��م��د  �مل����ر 
مع�سكر  ي���ن���ت���اب  �ل�������ذي  �ل���ك���ب���ر 
�ل��ف��ري��ق يف م��دي��ن��ة ���س��ار����س��وت��ا يف 
�لفني  �جل��ه��ازي��ن  ودور  ف��ل��وري��د� 
�لظروف  كافة  تهياأت  يف  و�لإد�ري 
�ملمكنة لإجناح مهمة �لثنائي �سامل 
�لعديدي وعي�سى �آل علي �ليوم يف 
�لتجارب وغد� يف �ل�سباق �لرئي�س 
�لتوفيق لهما يف  ب��اإذن �هلل متمنيا 

مناف�سات جائزة �سار��سوتا و�لعودة 
�لكبر يف  �لفوز  باهر مثل  باجناز 
فيها  ح�سد  و�لتي  �لثانية  �جلولة 

�لفريق �ملركز �لأول.

1 �لفئة �الأوىل بحلة جديدة 
ــزو�رق  ــل ل �لــعــامــيــة  للبط�لة 

�ل�شريعة
للزو�رق  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��ع��د 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  يف  �ل�����س��ري��ع��ة 
و�ح�����دة م���ن �أع�����رق �ل���ب���ط���ولت يف 
ري��ا���س��ة �ل������زو�رق �ل�����س��ري��ع��ة حول 
�إطاق  بعد  خا�سة  �ل��ع��امل  ق���ار�ت 
منذ  ج��دي��دة  بحلة  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة 
�سباق  م��ن��ذ  �مل���ا����س���ي  م���اي���و  ���س��ه��ر 
كوكو  ���س��اط��ئ  يف  �لأوىل  �جل���ول���ة 
موؤ�س�سة  وتنظيم  ب��اإ���س��ر�ف  بيت�س 
ل�سوبر  �مل���روج���ة  �جل��ه��ة   )1 )ب���ي 
�ستوك �لعاملية وحتت مظلة �لحتاد 
–� ب  �لأمريكي للزو�رق �ل�سريعة 
ب �- وجتمع  �لبطولة حاليا �أكرث 
من 50 زورقا تتناف�س على �ألقاب 
�لفئة  بينها  من  خمتلفة  فئات   7
ي�سارك يف مناف�ساتها  �لتي  �لأوىل 
ف���ري���ق  يف  �لإم�����������������ار�ت  ������س�����ف�����ر�ء 

فئات  �إىل  �إ�سافة  تيم  �لفيكتوري 
�ستوك  و�سوبر   1 وب��ي  ك��ات  �سوبر 
ويف �ك�سرتمي و�سوبر يف �ك�سرتمي 
وبرو �ستوك يف وبي 1 �سوبر �ستوك 

و�لفئات 2 و3 و4 و5 و6.

2200ح�شانا ق�ة كل حمرك 
للزورق  �الثنني  �ملحركني  من 
مفت�حة  �ملــ�ــشــابــقــة  لــتــكــ�ن 

�لتعديل و�ل�شرعة  

1( �جلهة  )ب��ي  و�أوج���دت موؤ�س�سة 
�لعاملية  ���س��ت��وك  ل�����س��وب��ر  �مل���روج���ة 
�لأمريكي  �لحت����اد  م��ظ��ل��ة  وحت���ت 
 -� ب  ب   �– �ل�����س��ري��ع��ة  ل����ل����زو�رق 
�لبطولة  ل��ه��ذه  �ل��ر�ع��ي��ة  �جل��ه��ات 
�مل�ساركة  �لفرق  كل  �أر���س��ت  حلول 
�إطاق  يف  متثلت  �لأوىل  �لفئة  يف 
 1100 بقوة  مركوري  حمركات 
ح�سانا من �أجل ت�ساوي �حلظوظ 
كانت  كما  خ��اف  على  �لفرق  بن 
“مفتوحة  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  يف  عليه 
يحمل  حيث  و�ل�سرعة”  �لتعديل 
 2200 ب��ق��وة  ك��ل زورق حم��رك��ن 

ح�سانا

•• دبي -الفجر

3بقيادة  فيكتوري  زورق���ي  يخو�س 
وفيكتوري  �ل��ه��ام��ل��ي  �أح��م��د  بطلنا 
44 بقيادة �لإيطايل �ليك�س كاريا 
�أف�سل  ت�������س���ف���ي���ات  حت������دي  �ل����ي����وم 
فرن�سا  جائزة  فعاليات  �سمن  زم��ن 
�ل�سريعة -�جلولة  للزو�رق  �لكربى 
�لثالثة من بطولة �لعامل -2019 
�أيفيان  م��دي��ن��ة  ت�ست�سيفها  و�ل��ت��ي 
ل��ي��م��ان -جينفا  ب��ح��رة  ع��ل��ى م��ي��اه 

وتختتم يوم غد �لأحد.
�إىل  �ليوم  وكاريا  �لهاملي  وي�سعى 
لهما  ي�سمن  ج��ي��د  ت��وق��ي��ت  حتقيق 
�لنطاقة  خ��ط  م��ت��م��ي��ز� يف  م��ك��ان��ا 
غد  ي���وم  و�مل���ق���رر  �ل��رئ��ي�����س  لل�سباق 
�لأمر  منهما  يتطلب  حيث  �لأح���د 
�لثاث  �لت�سفيات  م��ر�ح��ل  جت���اوز 
�ملرحلة  مع  توقيت  لأف�سل  و�سول 

�لثالثة و�حلا�سمة 
�ملرحلة  يف  �ل���زو�رق  جميع  وت�سارك 
12 زورقا  �لتي يتاأهل منها  �لأوىل 
تت�سابق  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �إىل 
فيها �لزو�رق ملدة 20 دقيقة يتاأهل 
يف  للتناف�س  زو�رق   6 �أف�سل  منها 
�مل��رح��ل��ة �حل��ا���س��م��ة ح��ي��ث ت��ت��اح لكل 

حول  م��ن��ف��ردت��ن  حم��اول��ت��ن  زورق 
ل��ف��ة ك���ور����س �ل�����س��ب��اق و�ل���ت���ي ي�سل 
 2080 �إىل  منها  �ل��و�ح��دة  طولها 

مرت�.
�ل��ه��ام��ل��ي وكاريا  �ل��ث��ن��ائ��ي  وي���اأم���ل 
تاأتي رياح بحرة ليمان -جينفا  �أن 
زورقيهما  ت�����س��ت��ه��ي��ه  مب����ا  �ل����ي����وم 
حيث   44 وف��ي��ك��ت��وري   3 فيكتوري 
تتميز هذه �جلولة ومنذ �نطاقتها 
�لتقلبات  م���ن  ب��ال��ك��ث��ر  �أي��ف��ي��ان  يف 
ب�سبب  �مل�ساركن  ت�سعد  ل  قد  �لتي 
و�جتاهها  �ل����ري����اح  ����س���رع���ات  ت��غ��ر 
خلطوط  �لن�سطة  �حل��رك��ة  و�أي�����س��ا 
�ملاحة �لتجارية بن �ملدن �ملتاخمة 
ل��ل��ب��ح��رة �لأم�����ر �ل����ذي ق���د ي�سبب 
بينهم  كلهم ومن  للمت�سابقن  قلقا 
و�للذين  وك��اري��ا  �لهاملي  �لثنائي 
بحذر  ويعمان  جيد�  ذلك  يعرفان 
�ل���ي���وم يف ���س��ب��اق �ل���زم���ن وغ�����د� يف 

�ل�سباق �لرئي�س.

م�شرية
�لفيكتوري تيم  ويتطلع جنم فريق 
زورق  ق��ائ��د  �ل��ه��ام��ل��ي  �أح��م��د  بطلنا 
بارزة  ب�سمة  و�سع  �إىل   3 فيكتوري 
م���ع �ل��ف��ري��ق ه���ذ� �مل��و���س��م وحتقيق 

�لعاملية  �لبطولة  ج��ولت  �لنجاح يف 
و�لتي �رتبط بها �لهاملي منذ ظهور 
�لأول عام 2006 حيث يخو�س يف 
جائزة فرن�سا 2019 �ل�سباق �لثامن 
و�لثمانن وهو رقم كبر يوؤكد حب 
بطلنا للمغامرة يف م�سار�ت �سباقات 

زو�رق -فمورما-1.
وظ����ل �ل��ه��ام��ل��ي م���ث���اب���ر� م���ن �أج���ل 

و�لن��ت�����س��ار�ت طو�ل  �ل��ف��وز  حتقيق 
و��ستطاع  �لبطولة  م��ع  م�ساركاته 
 19 �لتتويج  من�سة  �إىل  ي�سعد  �أن 
�ل�سابقة  م�����س��ارك��ات��ه  ك���ل  يف  م����رة 
�سباقا   87 �إىل  عددها  و�سل  و�لتي 
حيث عانق �ملركز �لأول 7 مر�ت يف 
�ل�سباقات �لرئي�سة �أخرها يف جائزة 
وحل   2016 عام  -�ل�سن  ليوزهو 

ثانيا  8 مر�ت وحل ثالثا 4 مر�ت.
وي��ع��م��ل �ل��ه��ام��ل��ي ح��ال��ي��ا م���ن �أجل 
رحلته  وتتويجه  م�سرته  مو��سلة 
�أ�سياد  مع  لفتة  باإجناز�ت  �لطويلة 
�لبحار حيث يكر�س كامل جهده من 
�أجل حتقيق �لنت�سار�ت عرب زورق 
بالفريق  �لتحاقه  منذ   3 فيكتوري 
جيلمان  ���س��ك��وت  �لأم���ري���ك���ي  رف��ق��ة 

�سباقات  يف  �ل�سابق  �ل��ع��امل��ي  �لبطل 
-فورمول-1  �ل�����س��ري��ع��ة  �ل�������زو�رق 
و�ل����ذي ي��ق��وم ح��ال��ي��ا مب��ه��م��ة ر�دي���و 
ج�����ولت  ط�������و�ل  ل���ل���ه���ام���ل���ي  مان” 

�لبطولة �لعاملية.
على  �لهاملي  �أحمد  بطلنا  ويتطلع 
�ليوم   3 ف���ي���ك���ت���وري  زورق�������ه  م����ن 
و�لعودة  �لنجاح  معانقة  �إىل  �ل�سبت 

�إىل من�سات �لتتويج علما �أن بطلنا 
�لثانية  �جل���ول���ة  ���س��ب��اق  يف  مت��ك��ن 
�حل�سول  م���ن  ب��ورت��ي��م��او  مب��دي��ن��ة 
على �ملركز �ل�سابع وبالتايل ح�سوله 
على 4 نقاط  و�سيكون �لد�فع كبر 
بطل  �ل��ف��ري��ق  يف  وزم��ي��ل��ه  للهاملي 
4 م���ر�ت �لإي��ط��ايل �ليك�س  �ل��ع��امل 
كاريا قائد زورق فيكتوري 44 من 

�أج���ل ح�سد �مل��زي��د م��ن �لأل���ق���اب يف 
م�ساركة  و�سط  �للقب  على  �ملناف�سة 
19 زورقا تطمح جميعها �إىل �لفوز 
�أج����ل م�سو�ر  وح�����س��د �ل��ن��ق��اط م��ن 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ط��وي��ل و�لذي 
�لآ�سيوية  �جل�����ولت  �أي�����س��ا  ي�����س��م��ل 
و�ل�سرق �لأو�سطية بعد ختام �ملو�سم 

�لأوروبي هذه �لأيام يف �أيفيان

ب��ق��وة، للح�سول على  ب��ر���س��ل��ون��ة �لإ���س��ب��اين  ن���ادي  ع���ادت ح��ظ��وظ 
خدمات جنم خط دفاع �أياك�س �أم�سرت�دم، ماتيا�س دي ليخت، بعد 

ف�سل �ملفاو�سات بن يوفنتو�س و�لنادي �لهولندي.
�تفق يوفنتو�س مع دي ليخت حول �سروط عقده، لكن �لختاف 
�أن  �ل�سفقة، ح��ي��ث  ب�����س��اأن قيمة  �أي��اك�����س  م��ع  �مل��ف��او���س��ات  ظ��ه��ر يف 
10 ماين  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ي����ورو،  65 م��ل��ي��ون  ق���دم  ي��وف��ن��ت��و���س 
كمتغر�ت، لكن �أياك�س ��سرتط �أن يكون �لعر�س م�ساوياً ملا قدمه 

بر�سلونة “75 مليون يورو بالإ�سافة �إىل �ملتغر�ت«.
ويف ظل هذ� �خلاف �ملايل، هل ي�ستغل بر�سلونة �ملوقف وينق�س 

على �ل�سفقة �لتي يحلم بها لتدعيم خط دفاعه �ملو�سم �ملقبل؟.
لإمتام  �أياك�س مالياً  باإغر�ء  �سريعاً  �إد�رة �لرب�سا  �ستحاول  بالطبع 

�لهولندي  �لاعب  بعدم رغبة  تبقى م�سكلة كبرة  �ل�سفقة، لكن 
بالنتقال لرب�سلونة خوفاً من �جللو�س على مقاعد �لبدلء لفرتة 

طويلة.
�ل���ن���ادي �ل��ك��ات��ال��وين بارتوميو،  ل��ذل��ك رمب���ا ي��ج��ب ع��ل��ى رئ��ي�����س 
و�إقناعه  �إرن�ستو فالفردي، �جللو�س مع �لاعب  �لفريق  ومدرب 
جميع  يف  �لفريق  عليه  �سيعتمد  �ل��ذي  �لأول  �لرجل  �سيكون  باأنه 

�لبطولت.
�أخ��رى، رمبا يكون �ل�ستقبال �حلافل �لذي حظي به  ومن ناحية 
لتغير  رئي�ساً  �سبباً  يكون  بر�سلونة،  يف  يونغ  دي  �ملقرب  �سديقه 
تفكر �لاعب و�لنتقال لبطل “�لليغا”، و�ل�ستغناء عن رغبته يف 

�لنتقال �إىل يوفنتو�س ملر�فقة جنم �لفريق كري�ستيانو رونالدو.

�أفادت تقارير �سحافية، �أن نادي ريال مدريد �لإ�سباين، حدد من �لآن �أحد �أبرز 
�سفقاته يف �سوق �لنتقالت �ل�سيفي عام 2020.

وقع ريال مدريد بالفعل على مركاتو مثر لاإعجاب هذ� �ل�سيف، بعد تدعيم 
�إدين ه��از�رد، وفرلند ميندي، ولوكا  �سفوفه بخم�س �سفقات �سخمة، بجلب 

يوفيت�س، و�إيدير ميليتاو، ورودريغو.
وبعد تعزيز قوة ريال مدريد ب�سكل كبر مع هوؤلء �لاعبن �جلدد، يبدو �أن هذ� 
ل يكفي لإر�ساء طموحات “�ملرينغي”، بينما ل يز�ل يف �لنتظار �لإعان عن 
�سفقة بول بوغبا، ويكن لاعب خط و�سط فرن�سي �آخر �لهبوط �إىل �سانتياغو 

برنابيو ، ولكن فقط يف �ل�سيف �ملقبل.

وذكر موقع le10sport �لفرن�سي �أن ريال مدريد حري�س على جذب عن�سر 
كاأبرز  كانتي،  نغولو  ��سم  زي��د�ن  �لدين  زين  �لو�سط، وحدد  لتجديد دماء خط 

�سفقات “�مللكي” �ملحتملة يف �سوق �لنتقالت �ل�سيفي لعام 2020.
كانتي غر قابل للبيع هذ� �ل�سيف، ب�سبب �حلظر �ملفرو�س على ت�سيل�سي من 
قبل �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم “فيفا”، مبنعهم من �سم لعبن جدد ملدة عام 
و�حد، ولذلك لن ي�سمح “�لبلوز” لأي لعب رئي�سي مبغادرة �ستامفورد بريدج 

هذ� �ل�سيف، خا�سة بعد فقد�ن هاز�رد لريال مدريد.
عندما  �ملقبل،  بال�سيف  كانتي  جتنيد  حم��اول��ة  مترير  م��دري��د  ل��ري��ال  وميكن 

ي�ستعيد ت�سيل�سي حريته ل�سم لعبن جدد بعد نهاية فرتة �إيقافه. 

ري�ل مدريد يطمح ل�صم �صفقة ن�رية يف �صيف 2020هل ينق�س بر�صلونة على دي ليخت؟

زورقا فيكت�ري 3 و44 يخ��شان �ختبار »�لزمن« �لي�م

اله�ملي يتطلع اإىل النت�ص�ر يف امل�ص�ركة الث�منة والثم�نني

�لفيكت�ري ج�� من دبي �إىل �أورالندو وبر� نح� فل�ريد�

اأ�صي�د البح�ر ي�صلون �ص�را�صوت� بعد رحلة طويلة وم�صنية
�لثنائي �لعديدي و�آل علي يخترب�ن مياه خليج �ملك�شيك �لي�م

حريز �ملر : �الأمنيات بالت�فيق للفريق يف �جل�لة و��شتمر�ر �ل�شد�رة
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ريا�سة  ع���ل���ى  غ���ري���ب���ة  و�ق����ع����ة  يف 
و�لأقل  �لأرق���ى  ب��ن  باأنها  تو�سف 
“�مل�ساغب”  �لأ�سرت�يل  �أق��ر  عنفا، 
�إ�سابة  تعمد  �أن���ه  ك��ري��و���س  ن��ي��ك 
ناد�ل،  ر�فائيل  �لإ�سباين،  خ�سمه 
ب��ك��رة ق��وي��ة، يف �ل���دور �ل��ث��اين من 
�لإجنليزية  ومي���ب���ل���دون  ب��ط��ول��ة 

للتن�س.
ح�سم  وم�سوقة،  نارية  م��ب��ار�ة  ويف 
ناد�ل مو�جهته مع كريو�س 3-6 
و6-7   )5-7( و6-7  و6-3 

.)3-7(
��ستفز�ز  ك��ري��و���س  ن��ي��ك  وح�����اول 
ر�ف���ائ���ي���ل ن������اد�ل �أك�����رث م���ن م���رة، 
�ملبار�ة  حكم  م��ن  لإن���ذ�ر  وتعر�س 
و�سفه  بعدما  دوم��و���س��و�،  د�م��ي��ان 
لل�سفقة”  و�ل�”مثر  بال�”عار” 
لرتكه ناد�ل يتحكم باإيقاع �ملبار�ة.

�ملجموعة  �لثامن من  �ل�سوط  ويف 
نف�سه  حماية  ناد�ل  حاول  �لثالثة، 
ل��ع��ب��ه��ا كريو�س  ق���وي���ة  ك����رة  م���ن 
�ل��ذي ب��د� �أن��ه تعمد �إحل���اق �لأذى 

بالإ�سباين.

عاما”:   24“ ك���ري���و����س  وق������ال 
�أردت  نعم،  �إ�سابته.  �أن��وي  “كنت 

�إ�سابته يف �سدره«.
ك��م بطولة  �أع��ت��ذر؟  “ملاذ�  وت��اب��ع: 
ك�����ربى �أح�������رز ه�����ذ� �ل�������س���اب وكم 
�أعتقد  �مل�سريف؟  ح�سابه  يف  ميلك 

يف  ك��رة  �سربة  تلقي  مب��ق��دوره  �أن 
�أبد� على  �سدره. لكنني لن �أعتذر 

ذلك«.
�ملتوج  ن��������اد�ل،  ع���ل���ق  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
وميبلدون،  يف  ق��ب��ل  م���ن  م���رت���ن 
ي�سرب  “عندما  �حل����ادث����ة  ع��ل��ى 

ك��رة مم��اث��ل��ة، ف��ه��ذ� خ��ط��ر. لي�س 
خطر� علي، بل على حكم �خلط، 

خطر على �جلماهر«.
وت���ت���م���ي���ز م�����ب�����اري�����ات �ل���اع���ب���ن 
ب��ال��ن��دي��ة �ل���ك���ب���رة، خ�����س��و���س��ا يف 
�ل�سابقة  �لكامية  �مل�ساحنات  ظل 

بينهما.
وت���اب���ع ن������اد�ل �ل�����ذي ح��ق��ق ف���وزه 
�سعيه  يف  �ل��ب��ط��ول��ة،  يف  �خلم�سن 
�إىل  �ل��ك��ربى  �ألقابه  �إىل رف��ع ع��دد 
تلعب  ع��ن��دم��ا  �أن���ه  “�عرف   :19
���س��رب��ة مم��اث��ل��ة، مي��ك��ن ل��ل��ك��رة �أن 
تذهب يف �أي مكان. هذه �ملرة كادت 

ت�سيبني.. ل م�سكلة«.
�أعرف  ل��ذ�  حم��رتف،  “�أنا  و�أردف 
كيف �أتفادى ذلك. لكن مرة �أخرى 

قد ت�سدم �لكرة عن �أحدهم«.
وكان كريو�س حقق مفاجاأة كربى 
عندما   2014 ومي����ب����ل����دون  يف 
�لأ�سرت�يل  وك����ان  ن�����اد�ل،  �أق�����س��ى 

وقتها يف �ملركز 144 عامليا.
قلة �حرت�م  م��ن  �سكا  ن���اد�ل  وك���ان 
كريو�س للعبة بعدما خ�سر �أمامه 
�أكابولكو،  بطولة  يف  �ل�سنة  ه��ذه 
�ل�سابق  ق���ال ع��م��ه وم���درب���ه  ف��ي��م��ا 
“غر  ك��ري��و���س  �أن  ن�����اد�ل  ت���وين 

مثقف«.
�ملقبل  �ل������دور  يف  ن������اد�ل  وي��ل��ت��ق��ي 

�لفرن�سي جو ويلفريد ت�سونغا.

ل��ن ت�ستخدم فيها  �ل��ت��ي  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  ق��دم��ت ك��اأ���س �لأمم �لأف��ري��ق��ي��ة 
تكنولوجيا حكم �لفيديو �مل�ساعد، �إل �عتبار�ً من دور �لثمانية، رحلة �إىل 
حتكيم �ملا�سي، �إذ مت �ل�سماح ببع�س �لتدخات �لعنيفة، بالإ�سافة �إىل 

غياب ركات �جلز�ء �ملثرة للجدل، ب�سبب مل�س �لكرة باليد.
�أ�سلوب من �لتحكيم خمتلف عن  �إىل  �مل�ساعد  �أدى غياب حكم �لفيديو 

دوري �أبطال �أوروبا، ودوري �لأمم، وكاأ�س �لعامل لل�سيد�ت.
وعلى �لنقي�س من هذه �لبطولت، حيث قد يوؤدي جمرد �حتكاك ب�سيط 
�أعطى  حا�سمة،  ج��ز�ء  ركلة  �حت�ساب  �إىل  م��وؤث��رة  غر  تبدو  يد  مل�سة  �أو 

�حلكام يف كاأ�س �لأمم �ملد�فعن م�ساحة �إ�سافية وتعاملو� مع حماولت 
�لتمثيل بازدر�ء.

وجتنب �حلكام يف �أغلب �لوقت �حت�ساب ركات جز�ء رمبا كانت حتت�سب 
�أخ��رى من �لعامل، مثلما �كت�سف ويلفريد ز�ه��ا يف ف��وز كوت  �أج��ز�ء  يف 

ناميبيا. على  ديفو�ر 1-4 
بعد  �أر���س��اً،  �ملمتاز  �لإجنليزي  �ل��دوري  يلعب يف  �ل��ذي  �لاعب  و�سقط 
تدخل من لري هور�يب، وحاول �ل�ستفادة لأق�سى درجة، لكن �حلكم 

�لكيني بيرت و�ويرو مل يتاأثر و�أ�سار با�ستمر�ر �للعب.

وعلى نحو مماثل، حرم �ساديو ماين من ركلة جز�ء عندما �سقط بعد 
تدخل من �ثنن من مد�فعي �جلز�ئر، وهو قر�ر كان من �سبه �ملوؤكد �أن 
يكون يف �ساحله �إذ� كان يلعب مع ليفربول يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، 

�أو دوري �أبطال �أوروبا.
و�حت�سبت 8 ركات جز�ء يف 36 مبار�ة بدور �ملجموعات، وكانت جميعها 

ب�سبب خمالفات و��سحة، ومل حتت�سب �أي ركلة جز�ء نتيجة مل�سة يد.
وكان هناك غياب عام لل�سلوك �مل�سرحي من �لاعبن �لذين جتنبو� �إىل 

حد كبر �ل�سقوط �أر�ساً ب�سبب �حتكاكات ب�سيطة.

وبعيد�ً عن بع�س �ل�ستثناء�ت، خلت �لبطولة حل�سن �حلظ مما يطلق 
عليه “�للتفاف” حول �حلكام، حيث يحاول �لاعبون �إخافة �حلكم عن 

طريق �لإحاطة به و�ل�سر�خ يف وجهه.
ب�سكل كبر  �ملخالفات  ع��دد  �رت��ف��اع  ك��ان  �لأع��ر����س �جلانبية  �أح��د  لكن 
بالغة  �لتدخات  ل��اإن��ذ�ر�ت يف ح��الت  ��ستخد�م �حلكام  للغاية يف ظل 

�لعنف فقط.
وكان بو�سع �لفرق ��ستخد�م ما يطلق عليه خمالفات خططية يف و�سط 

�مللعب لعرقلة �إيقاع لعب �ملناف�س ومنعه من تبادل �لتمرير�ت.

ك�أ�س الأمم تقدم اأداًء حتكيميً� من الطراز القدمي

�لقاهرة،  ���س��و�ح��ي  ب��اإح��دى  �سقة  يف 
�ل���ث���اث �سيلن  �ل�����س��ق��ي��ق��ات  ج��ل�����س��ت 
و�سيلفي و�إليز تاكو يطلن �أظافرهن 
�ألو�ن  و�لأحمر،  و�لأ�سفر  بالأخ�سر 
��ستعد�د�  �ل��ك��ام��رون  ب��اده��ن  ع��ل��م 
بلقبه  لاحتفاظ  �ملنتخب  لت�سجيع 
يف  �لإفريقية  �لأمم  كاأ�س  بطولة  يف 

كرة �لقدم �ملقامة يف م�سر.
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �سيلن  وتقول 
على  �ل��ع��ث��ور  �ل�سعب  م��ن  يكن  “مل 
طاء �لأظافر”، مبدية �أ�سفها لعدم 
“كل �ك�س�سو�ر�ت”  �لتمكن من جلب 

�لت�سجيع.
من  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل��ك��ام��رون��ي��ة  وت�سيف 
مثل  تعمل،  و�ل��ت��ي  ع��ام��ا   33 �لعمر 
لعائلة  �أط���ف���ال  جلي�سة  �سقيقتيها، 
جماور  ر�ق  ح���ي  يف  ت��ق��ي��م  ف��رن�����س��ي��ة 
�لقليل،  �أمتلك  �أين  “رغم  ل�سقتهن 
��سارة  يف  باإظهاره”،  ���س��اأق��وم  ل��ك��ن 

لو�سائل �لت�سجيع.
“�لأ�سود  ملنتخب  �ل��ث��اث  �مل�سجعات 
بطا  ت����وج  �ل�����ذي  �ملرو�سة”  غ���ر 
 2017 �ل��غ��اب��ون ع���ام  لإف��ري��ق��ي��ا يف 
م�سر  ح�ساب  على  �لنهائي  يف  بفوزه 
قم�سانا  �رت����دي����ن   ،1-2 ب����ال����ذ�ت 
بلون  م��ن��ه��ا  ك���ل  �مل��ن��ت��خ��ب،  لت�سجيع 

�أح�سرنها  �لعلم،  �أل��و�ن  من  خمتلف 
من بادهن مب�ساعدة �أفر�د �جلالية 
ي�سعب  حيث  م�سر،  يف  �لكامرونية 
�أخرى غر  �إيجاد قم�سان منتخبات 

“�لفر�عنة«.
وت��خ��و���س �ل��ك��ام��رون �ل��ي��وم �ل�سبت 
�لنهائي  ث��م��ن  �ل������دور  يف  م��ب��ار�ت��ه��ا 
���س��د �مل��ن��اف�����س �ل���ق���وي ن��ي��ج��ري��ا، يف 
�لأدو�ر  مناف�سات  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم 
�لأكرب  �لقارية  للبطولة  �لإق�سائية 
مب�ساركة  �ل�سمر�ء  �ل��ق��ارة  ت��اري��خ  يف 
ت�ست�سيفها  و�ل���ت���ي  م��ن��ت��خ��ب��ا،   24
ح���زي���ر�ن-ي���ون���ي���و   21 م����ن  م�������س���ر 
وي�سعى  مت���وز-ي���ول���ي���و.   19 وح��ت��ى 
منتخب �لكامرون �ل�سبت على �ستاد 
عن  بحثه  مو��سلة  �ىل  �ل�سكندرية، 
للمرة  و�لتتويج  باللقب  �لح��ت��ف��اظ 
مو�جهة  يف  ت���اري���خ���ه،  يف  �ل�����س��اد���س��ة 
�ملنتخب �لنيجري �لذي توج باللقب 

�لقاري ثاث مر�ت.
وحت����م����ل �ل���ن�������س���خ���ة �حل����ال����ي����ة من 
�ىل  بالن�سبة  رم��زي��ا  معنى  �لبطولة 
�أن  �ملقرر  من  ك��ان  �ذ  �لكامرونين، 
ي��ح��ت��ف��و� ب��ه��ا ع��ل��ى �أر���س��ه��م، ق��ب��ل �أن 
�لإفريقي )“كاف”(  ي�سحب �لحتاد 
�ل���ت���ن���ظ���ي���م م���ن���ه���م �أو�خ������������ر �ل����ع����ام 

�مل��ن�����س��رم ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ع���دم �كتمال 
�لبنى  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ت��ح�����س��ر�ت 

�لتحتية، وخماوف �لو�سع �لأمني.
وتاأبى �ل�سقيقات �لثاث �أن يو��سلن 
حياتهن �ليومية �ملعتادة و”كاأن �سيئا 
يقيمون،  ح��ي��ث  ب��ل��د  يف  يكن”،  مل 
ك����ب����ر� على  وي�������س���ت�������س���ي���ف ح����دث����ا 
م�ستوى �لقارة �ل�سمر�ء مثل بطولة 

كل  م����رة  ت���ق���ام  �ل���ت���ي  “كان”  �لأمم 
عامن.

وتقول �سيلن “لي�س من �ملنطقي �أن 
نكون يف �لبلد �مل�سيف للكان ون�ساهد 
�لتلفزيون...  �سا�سة  ع��رب  �مل��ب��اري��ات 
�مللعب  �إىل  �ل����ذه����اب  ��ل  ن��ف�����سّ ن��ح��ن 
وت�سجيع لعبينا و�أن نعي�س �حلدث«. 
وطننا،  ع��ن  ب��ع��دن��ا  “رغم  وت�����س��ي��ف 

�أن���ن���ا ن��ح��ب��ه وه�����ذه ط��ري��ق��ت��ن��ا يف  �إل 
ت�سجيعه”، بينما كانت �سقيقتها �إليز 
�لذي  “فوفوتزيا”  ب���وق  يف  تنفخ 
�ل�سعبية،  �للعبة  م��اع��ب  يف  ��ستهر 
كاأ�س  نهائيات  �لقارة  ��ست�سافت  يوم 
)و�لوحيدة(  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل��ع��امل 
�أر���س جنوب  يف تاريخها، وذلك على 

�إفريقيا يف 2010.

�أبعد من �لت�سجيع �أو ح�سور مباريات 
�لقارية يف  �لبطولة  ت�سكل  كرة قدم، 
�لثاث  للكامرونيات  فر�سة  م�سر 

للتو��سل مع �أبناء وطنهم.
�مللّوح  �ل�����س��ع��ر  ذ�ت  ���س��ي��ل��ف��ي  وت���ق���ول 
�سعيدة  “�أنا  د�ك��ن��ة  ح��م��ر�ء  ب�سبغة 
ل���ل���غ���اي���ة ل�����روؤي�����ة �مل����و�ط����ن����ن )م���ن 
للغاية  ���س��ع��د�ء  ن��ح��ن  �ل���ك���ام���رون(، 

لأننا �سنكون معا، هذ� يخلق نوعا ما 
من �لعاطفة«.

على  �لأخ����رة  �للم�سات  و���س��ع  وب��ع��د 
ت�ستعد  �ل�سعر،  وت�سريحات  �ل��ت��ربج 
بامل�سجعن  ل��ال��ت��ح��اق  �ل�����س��ق��ي��ق��ات 
�لآخ��ري��ن، وذل��ك على من حافات 
��ستاأجرها �أفر�د �جلالية �لكامرونية 

تعاونا مع �سلطات بادهم.
جمانية،  “�لتذ�كر  �سيلفي  وت��ق��ول 
�حلافات جمانية، كل ما علينا فعله 
�ملنتخب  ب����اأن  ع��ل��م��ا  �حل�سور”،  ه��و 
�ملجموعة  �سمن  �لأول  �ل��دور  خا�س 
بعد  على  �لإ�سماعيلية،  يف  �ل�ساد�سة 

حو�ىل 120 كلم �سمال �لقاهرة.
�ملتحدث  نونغا،  ديو  دو  ويو�سح جان 
ب���ا����س���م �جل���ال���ي���ة �ل���ك���ام���رون���ي���ة يف 
“�لعائلة  با�سم  ت��ع��رف  و�ل��ت��ي  م�سر 
ثمة  �أن  م�������س���ر،  يف  �ل���ك���ام���رون���ي���ة 
تتعاون  رئي�ًسا”،  ت�سم  تعبئة  “جلنة 
م��ع م�����س��وؤويل ك���رة �ل��ق��دم يف �لباد 

و�حلكومة.
�جلالية  ه��ذه  متثل  نونغا،  وبح�سب 
يعي�سون  ك���ام���روين   800 ح����و�ىل 
عنها  �مل�������س���وؤول���ن  ل���ك���ن  م�������س���ر.  يف 
ي�����ري�����دون دع�������وة �أب�����ن�����اء �جل���ال���ي���ات 
�لكونغو  مثل  �ل��ق��اه��رة،  يف  �لأخ����رى 

وب����ن����ن وج����ي����ب����وت����ي، وح����ت����ى �أب����ن����اء 
“�لأ�سود”  ل��دع��م  �مل�����س��ري��ن،  �ل��ب��ل��د 
�ملدرب  ي��ق��وده��م  �ل���ذي  �لكامرونية 

�لهولندي كارن�س �سيدورف.
�لطريق  يف  �حل����اف����ل����ة  م�����ن  ع���ل���ى 
ع�سر�ت  ه��ت��ف  �ل���س��م��اع��ي��ل��ي��ة،  �ىل 
�مل�����س��ج��ع��ن، ورق�������س���و� ع���ل���ى �إي���ق���اع 
من  بادهم  بعلم  ملّوحن  �لطبول، 
كامرونين  ب��ن  مزيج  يف  �ل��ن��و�ف��ذ، 
م��ق��ي��م��ن يف م�����س��ر، و�آخ����ري����ن �أت����و� 
ويقول  �ملنتخب.  لت�سجيع  خ�سي�سا 
ملتزمون  “نحن  ب��ح��م��ا���س��ة  �أح������د 
كلف  �لكامرون مهما  �سرف  بحفظ 
�لأمر”، على رغم �أن بع�س �مل�سجعن 
ل يخفون �سعور �ملر�رة �لذي �أ�سابهم 
بعد ق���ر�ر �لحت���اد �لإف��ري��ق��ي �سحب 

تنظيم �لبطولة منهم.
يف �جلزء �خللفي من �حلافلة، جل�س 
�لكامروين  �مل�سجع  مويبي،  ه��رني 
“متيمة”  �ىل  �أق��������رب  ب�����ات  �ل�������ذي 
�ملنتخب “منذ ما يقارب 30 عاما”، 
مبارياته  غ��ال��ب��ي��ة  ي��ح�����س��ر  و�ل������ذي 

و�ألو�ن �لعلم تغطي ج�سده بالكامل.
لتكر�ر  ه���ن���ا  �إىل  “جئنا  وي����ق����ول 
�ىل  �ل��ك��اأ���س  �إع�����ادة   :2017 �إجن����از 

�لكامرون«.

م�صجعو الك�مريون يدعمون »الأ�صود« لتكرار لقب 2017 

م�صهد »الع�ر« يف مب�راة ن�دال.. و»املذنب« 
يقدم تربيرا م�صتفزا

�ل��ق��دم ب�سكوى ر�سمية  ل��ك��رة  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ت��ق��دم �لحت���اد 
“كومنيبول” ينتقد  �أمركا �جلنوبية لكرة �لقدم  لحتاد 
�لتي  �لأول  �ملنتخب  م��ب��ار�ة  خ��ال  �لتحكيم  م�ستوى  فيه 
�لنهائي  �ل��دور قبل  2 يف  �ل��رب�زي��ل �سفر -  �أم��ام  خ�سرها 

ببطولة كاأ�س “كوبا �أمركا«.
و�دعى �لحتاد �لأرجنتيني �أن �ملنتخب تاأذى ب�سكل و��سح 
م��ن ق���ر�ر�ت �حل��ك��م �لإك�����و�دوري رودي ز�م��ب��ور�ن��و خال 
�لإل��ك��رتوين، �خلطاب  �ملبار�ة، ون�سر �لحت��اد على موقعه 

�ملكون من �ست ورقات و�لذي مت �ر�ساله لكومنيبول.
و��ستكى �لحتاد �لأرجنتيني يف خطابه، من عدم �ل�ستعانة 
للتحقق من قر�رين  )ف��ار(  �مل�ساعد  �لفيديو  بتقنية حكم 
رك��ل��ت��ي جز�ء  �ح��ت�����س��اب  �إىل  ي���وؤدي���ا  �أن  �مل��م��ك��ن  م���ن  ك����ان 
ونيكول�س  �أغ��وي��رو  �سرخيو  بحق  خطاأين  �رت��ك��اب  بعد 
د�ين  قبل  من  عرقلته  مت  �أغ��وي��رو  �أن  وظهر  �أوتاميندي. 
�لأرجنتيني  �ملنتخب  لعبو  و�أب��دى  �للقاء،  خال  �ألفي�س 
�سقط  ع��ن��دم��ا  ج���ز�ء  رك��ل��ة  �ح��ت�����س��اب  ع���دم  م��ن  ��ستيائهم 

�أرثر،  م��ن  بعد عرقلة  �جل���ز�ء  د�خ��ل منطقة  �أوت��ام��ي��ن��دي 
�لفني،  �ملدير  �سكالوين،  وليونيل  مي�سي  ليونيل  و�نتقد 

�حلكم مبا�سرة عقب �للقاء.
و���س��ك��ك ك���اودي���و ت��اب��ي��ا رئ��ي�����س �لحت�����اد �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف 
“�أخاقيات، وولء، و�سفافية” �حتاد كومنيبول بعد عملية 
�لهيكلة عقب ف�سائح متعددة كما هاجم �لرب�زيل،  �إع��ادة 

�لبلد �مل�سيف للبطولة.
و�نتقد تابيا تنظيم �لرب�زيل، و�جلماهر �لقليلة ونوعيات 
بول�سونارو  غ��اي��ر  �ل��ب��اد  رئ��ي�����س  ه��اج��م  بينما  �مل��اع��ب 
�مللعب خال فرتة مابن �سوطي  للتلويح للجماهر من 
بيلو  مدينة  يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �لنهائي  قبل  �ل���دور  م��ب��ار�ة 

هوريزونتي.
وي�ستعد �ملنتخب �لأرجنتيني ملو�جهة ت�سيلي يوم �ل�سبت يف 
مبار�ة حتديد �ملركز �لثالث، فيما يلعب �ملنتخب �لرب�زيلي 
مع منتخب برو يوم �لأحد �ملقبل يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي 

�ستقام يف ريو دي جانرو.

الحت�د الأرجنتيني ي�صكو م�صتوى التحكيم بكوب� اأمريك�

•• دبي-الفجر

�أعلن منظمو »حتدي �سبين�س دبي 
نوعه  من  �لأكرب  للدر�جات«،   92
باب  فتح  ع��ن  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  يف 
�ل�سنوية  �ل��ن�����س��خ��ة  يف  �ل��ت�����س��ج��ي��ل 
يف  �إقامته  �ملقرر  للحدث،  �لعا�سرة 
م�سمار  على  �ملقبل  نوفمرب   29

دبي �أوتودروم.
�نطاقته  ب�����ذك�����رى  و�ح����ت����ف����اء   
م�سافة  زي�������ادة  ج�����رى  �ل���ع���ا����س���رة، 
�أن  ع��ل��ى  ك���م،   100 �إىل  �ل��ت��ح��دي 
حت�سرية  �سباقات  ث��اث  ت�سبقه 
لتهيئة  م���ت�������س���اع���دة،  مل�������س���اف���ات 
�لدر�جن للتحدي �لرئي�س، وتقام 
ج��م��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى م�����س��م��ار �ل���ق���درة، 
 45 مل�سافة  �سبتمرب   20 يف  �لأول 
مل�سافة  �أكتوبر   11 و�لثاين يف  كم، 

نوفمرب   1 يف  و�ل���ث���ال���ث  ك����م،   65
كم«.   85“

�لعديد  حت�سري  �سباق  كل  ويلي 
�ستحت�سنها  �ل��ت��ي  �لفعاليات  م��ن 

يقدم  ح���ي���ث  �ل�������در�ج�������ات،  ق����ري����ة 
���س��ب��ي��ن�����س ل���ل���م�������س���ارك���ن وج���ب���ات 

�إف���ط���ار م��ت��ن��وع��ة، و���س��ي��زخ��ر �ملكان 
جلميع  م�سلية  ترفيهية  بفعاليات 
�لعائلة. ويقدم »و�هو كيكر«  �أفر�د 
ل��ع��ج��ات �ل��ت��دري��ب، ج���و�ئ���زه �إىل 
تر�كمي  وق����ت  ب���اأ����س���رع  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�لثانية  �ل��ت��ح�����س��ري��ة  �جل���ول���ة  يف 
 92 دب��ي  �سبين�س  وك��ذل��ك حت��دي 
فئات  يف  وذل���ك  ك��م،   100 مل�سافة 
و�لنا�سئن  و�ل�������س���ي���د�ت  �ل���رج���ال 

و�لنا�سئات.
�لرئي�س،  �لتحدي  مع  وبالتز�من 
لاأعمال  �جلليلة  موؤ�س�سة  تقيم 
لأ�سحاب  �مل�سي  فعالية  �خل��ري��ة 
نوفمرب،   29 �جلمعة  ي��وم  �لهمم 
على �أن يذهب ريع �حلدث ل�سالح 

�ملوؤ�س�سة. 
�لر�سمي  �ل��در�ج��ات  متجر  وي��ق��دم 
يف  دبي”  “ريفولو�سن  ل��ل��ت��ح��دي 

للتاأجر  ر�ئ����ع����ة  درج�������ات  �مل����ك����ان 
�لريا�سة  ه��ذه  يف  �لعهد  حلديثي 
مم���ن ل��ي�����س ل��دي��ه��م در�ج�������ات، مع 

حول  �مل��ع��ل��وم��ات  بع�س  �إع��ط��ائ��ه��م 
مع  �مل��ث��رة  رحلتهم  ب��د�ي��ة  كيفية 
�لدر�جن  وعلى جميع  �لدر�جات. 

ولي�س  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  يف  �ل���ر�غ���ب���ن 
لديهم در�جة، �حل�سول على در�جة 

وخوذة خال عملية �لت�سجيل.

بدء �جل�الت �لتح�شريية يف �شبتمرب

فتح ب�ب الت�صجيل يف الدورة ال�صنوية ال� 10 لتحدي �صبين�س دبي 92 للدراج�ت 
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الفجر الريا�ضي

يف تطور جديد لاأنباء �لتي لطاملا حتدثت عن مناف�سة حمتدمة 
بن �لنجمن �لكبرين، نفى لعب �ملنتخب �ل�سنغايل �ساديو ماين 
وجود �أي �سر�ع ثنائي مع زميله يف ليفربول جنم �ملنتخب �مل�سري، 
حممد �ساح، خال مناف�سات كاأ�س �أمم �أفريقيا، قائا “�لأمر ل 
ي�سغلني«. وقال ماين يف ت�سريحات للتلفزيون �ل�سنغايل رد� على 
�سوؤ�ل ب�ساأن �لتناف�س مع جنم منتخب م�سر “�ساح يقدم �أ�سياء 

عظيمة مع منتخب باده، ولكنني مل �أحلظ �أي �سر�ع معه منذ 
و�سويل م�سر، وكل لعب خلفه جماهر منتخب باده ت�سانده«.

�لأفريقية  �لأمم  بكاأ�س  �لفوز  هو  يل  بالن�سبة  “ �لأه��م  و�أ���س��اف 
مع منتخب بادي وبعد ذلك تاأتي �جلو�ئز �ل�سخ�سية«. كما �أكد 
ماين �أن �ملناف�سة يف كاأ�س �لأمم �سعبة للغاية، م�سر� �إىل �أن �للعب 
ماين  و�ساهم  �أوروب��ا.  يف  �للعب  من  �أ�سعب  �لأفريقية  بالبطولة 

نظره  �سيو�جه  حيث  �ل�16،  دور  �إىل  ب��اده  منتخب  �سعود  يف 
“�لفر�عنة”  منتخب  �ساح  قاد  كما  �جلمعة.  �ليوم  �لأوغ��ن��دي، 

�إىل �لدور نف�سه، على �أن يلتقي �ليوم �ل�سبت بجنوب �أفريقيا.
و�سجل �ساح وماين هدفن لكل منهما يف دور �ملجموعات ب�”كان 
2019”. وكان ��سما �لاعبن حا�سرين �سمن �لت�سكيلة �ملثالية 

ملباريات دور �ملجموعات، وفق ما �أعلن �لحتاد �لأفريقي.

م�ين عن �صاح »الأفريقي«: 
الأمر ل ي�صغلني

•• القاهرة-الفجر

�جلد  مرحلة  م�سر  منتخب  ي��دخ��ل 
كاأ�س  بلقب بطولة  للتتويج  �سعيه  يف 
بلقائه  �أر�سه،  على  �لإفريقية  �لأمم 
ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا يف ث��اين �أي���ام �لدور 
مبار�ة  ي�سهد  و�ل���ذي  �لنهائي،  ثمن 
مرتقبة بن حاملة �للقب �لكامرون 

ونيجريا.
�لبطولة  �ل��ف��ر�ع��ن��ة  م��ن��ت��خ��ب  دخ����ل 
�أر�سه، وهو  �خلام�سة �لتي تقام على 
لتعزيز  �مل��ن��ط��ق��ي��ن  �مل��ر���س��ح��ن  م���ن 
باللقب  و�ل��ت��ت��وي��ج  �ل��ق��ي��ا���س��ي  رق��م��ه 

للمرة �لثامنة.
�أنهى  �لأوىل،  �مل��ج��م��وع��ة  ر�أ�����س  ع��ل��ى 
�مل��ن��ت��خ��ب �لأح���م���ر م��ن��اف�����س��ات �ل���دور 
ثاث  يف  �ن��ت�����س��ار�ت  ب��ث��اث��ة  �لأول 
ن��ظ��ي��ف��ة ملحمد  و����س���ب���اك  م���ب���اري���ات، 
�ل�����س��ن��اوي، �حل��ار���س �لأ���س��ا���س��ي �لذي 
مل ي��غ��ب ع���ن �مل���رم���ى �مل�������س���ري من 

�لبد�ية.
وعلى رغم �عتبار قائد �ملنتخب �أحمد 
�مل��ح��م��دي �أن م���ا ح��ق��ق��ه �مل��ن��ت��خ��ب يف 
ت�سجيل خم�سة  �لأول، ل�سيما  �لدور 
�أه��د�ف �أه��د�ف وعدم تلقي �أي هدف 
�لفر�عنة  ب��ق��ي  “جيد”،  م��ع��دل  ه��و 
عر�سة لنتقاد�ت يف �أو�ساط �ملحللن 
و�مل�سجعن �ملحلين، على خلفية عدم 

تقدميهم �لأد�ء �ملرجتى.
كاأحد  تريزيغيه  ح�سن  حممود  ب��رز 
و�لاعب  �لهجوم،  يف  �للعب  مفاتيح 
“�ملهاري” �لقادر على �ملر�وغة وخلق 
�لت�سجيل  �ىل  و����س���ول  �مل�������س���اح���ات، 
�سد  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة  يف  ح�����س��ل  ك��م��ا 
زميبابوي، �أو �سنع مترير�ت حا�سمة 
ل��ل��ن��ج��م حم��م��د ���س��اح ك��م��ا ف��ع��ل يف 
�لثانية �سد �لكونغو �لدميوقر�طية.

لكن كغره، �سيكون �ملنتخب �مل�سري 
بدء� من �ليوم على موعد مع �ملرحلة 
وحيث  فيها،  للخطاأ  جم��ال  ل  �ل��ت��ي 

�خل�سارة تعني �خلروج تلقائيا.
�أكرب  �حل�سابات  م�سر،  �ىل  بالن�سبة 
�أكرث ثقا، ل�سيما  �لتوقعات  ووط��اأة 
يف  لعبوها  و�سيكون  �مل�سيف،  و�أن��ه��ا 
م��و�ج��ه��ة ح�����س��اب م��ع ن��ح��و 75 �ألف 
م��ت��ف��رج ت��غ�����س ب��ه��م م���درج���ات �ستاد 
100 مليون �آخرين  �لقاهرة، ونحو 
م���ن ب��ح��ر �ل���س��ك��ن��دري��ة ���س��م��ال، �ىل 
�أب���و �سنبل ق��رب �حل���دود مع  م��ا بعد 

�ل�سود�ن جنوبا.
ق��ب��ل ن��ح��و 48 ���س��اع��ة م���ن �مل���ب���ار�ة، 
مر�سح  م��ن  ن�سيحة  �ملنتخب  تلقى 
�ملغربي  �ملنتخب  �للقب:  �آخر لإحر�ز 

ومدربه �لفرن�سي هرفيه رونار.
�سحايف  م���وؤمت���ر  يف  �لأخ������ر  ت���وج���ه 

ع�����س��ي��ة ل���ق���اء �أ������س�����ود �لأط����ل���������س مع 
على  �لنهائي  ثمن  �ن��ط��اق  يف  بنن 
بالقول  �ل��ق��اه��رة،  �ل�����س��ام يف  ���س��ت��اد 
للم�سرين “كونو� حذرين مع جنوب 
�سعبة  كانت  �إلينا  بالن�سبة  �إفريقيا، 
جد�”، يف �إ�سارة �ىل لقاء �ملنتخبن يف 
�جلولة �لثالثة �لأخرة من مناف�سات 
�ملجموعة �لر�بعة، حيث �حتاج �ملغرب 
بو�سوفة  م��ب��ارك  م��ن  متاأخر  لهدف 
ب�سعوبة -1�سفر على  فائز�  ليخرج 

منتخب “بافانا بافانا«.
�سيكون  �إفريقيا  وجنوب  م�سر  لقاء 
�لبطولة،  ت��اري��خ  يف  بينهما  �ل��ث��ال��ث 
طيبة  ذك��������رى  �آخ����ره����م����ا  وي���ح���م���ل 
بثنائية  ف�����ازو�  ع��ن��دم��ا  ل��ل��م�����س��ري��ن 
ليحرزو�   ،1998 نهائي  يف  نظيفة 
فا�سو،  ب��ورك��ي��ن��ا  يف  �ل����ر�ب����ع  �ل��ل��ق��ب 
وي����ك����ررو� ب��ذل��ك ف����وز� ح��ق��ق��وه قبل 

لن�سخة  �لأول  �ل��������دور  يف  ع���ام���ن 
بهدف  ج��وه��ان�����س��ب��ورغ  يف   1996
�آخر، �سيعود �ىل  نظيف. على �سعيد 
مبار�ة  م���ن  ب����دء�  �مل��ن��ت��خ��ب  ت�سكيلة 
عمرو  �لأ�سا�سي  غر  �لاعب  �ليوم 
وردة، بعد �جلدل و�لأخذ و�لرد �لذي 
�ملا�سية، على خلفية  �لأي���ام  �أث���اره يف 
مو�قع  ع��رب  “�لتحر�س”  ف�سيحة 
و�نت�سار  �أزي�����اء،  ب��ع��ار���س��ة  �ل��ت��و����س��ل 
�إليه،  من�سوب  فا�سح  م�سور  �سريط 
�مل�سري  �لحت��������اد  رئ���ي�������س  دف�����ع  م����ا 
�أبو  �مل�سرف �لعام على �ملنتخب هاين 
با�ستبعاده،  ق���ر�ر  �إ����س���د�ر  �ىل  ري���دة 
ويخف�س  ي��وم��ن  بعد  ي��ع��ود  �أن  قبل 
�لأول  �ل���دور  على  لتقت�سر  �لعقوبة 
“تكاتف” �ل��اع��ب��ن مع  ب��ع��د  ف��ق��ط 
و�سدد  ���س��اح.  م��ق��دم��ه��م  ويف  وردة، 
ل��ق��اء ���س��ح��ايف �لثاثاء  �أب���و ري���دة يف 

�أكرب  “�أخذ  وردة  م��و���س��وع  �أن  ع��ل��ى 
“كرئي�س  م�����س��ي��ف��ا  حجمه”،  م���ن 
�أ���س��ت��خ��دم عقوبة  �مل�����س��ري  ل��احت��اد 
ل��اإ���س��اح و�ذ� ك��ان ثمة �ع��وج��اج يف 
مو�سوع معن نعدله، لكن �لاعبن 
كلهم يد و�حدة، �أنا �أتابع معهم يوميا 

ومتو�جد معهم يف كل حلظة«.
�ملنتخب”  ���س��ف  “وحدة  �أن  ور�أى 
�أن  “وهذ� موجود”، معترب�  �أ�سا�سية 
بكل  �ملنتخب  “دعم  �لحت���اد  وظيفة 
لأن   )...( نحاوله  م��ا  وه���ذ�  �أ�سكاله 
��ستمر�ر �ملنتخب �مل�سري يف �لبطولة 

هو جناح م�سري يف �لتنظيم«.
منتخبي  مبار�ة  من  �لفائز  و�سيكون 
موعد  على  �إفريقيا،  وج��ن��وب  م�سر 
يف رب�����ع �ل���ن���ه���ائ���ي م����ع �ل���ف���ائ���ز من 
ل��ق��اء �ل��ك��ام��رون �ل��ت��ي �أح�����رزت عام 
2017 لقبها �خلام�س يف �لبطولة، 

�لقاري  باللقب  �مل��ت��وج��ة  ون��ي��ج��ري��ا 
ثاث مر�ت.

وي��ع��د �مل��ن��ت��خ��ب��ان م��ن �لأ���س��م��اء �لتي 
يح�سب لها ح�ساب قاريا، �ذ يجمعان 
�ألقاب  ُخ��م�����س  ن��ح��و  ب��ي��ن��ه��م��ا  م���ا  يف 
قبل  ن�سخة   31 م��ن   7( �ل��ب��ط��ول��ة 
�ل�سبت  لقاءهما  و�سيكون   ،)2019
يف  بينهما  �ل�����س��اب��ع  �ل���س��ك��ن��دري��ة،  يف 

�لبطولة.
�ملناف�سة  ح��دة  على  �إ���س��ايف  دليل  ويف 
يت�ساركان  �ل���ل���ذي���ن  �جل����اري����ن  ب���ن 
�ألف كلم،   16 حدود� يتجاوز طولها 
�أ�سل  فقد �جتمعا ثاث م��ر�ت )من 
�لنهائية،  �ملبار�ة  يف  �ل�سابقة(  �ل�ستة 
بفوزين  ك��ام��رون��ي��ة  �أف�����س��ل��ي��ة  م���ع 
مقابل  و1988(،   1984 )يف 
بركات   2000 يف  نيجري  تتويج 
�لكامرون  م��درب  ود�ف��ع  �لرتجيح. 
�ل��ه��ول��ن��دي ك��ارن�����س ���س��ي��دورف عن 
لفريقه  �ل��ه��ج��وم��ي  �لأد�ء  ���س��ع��ف 
ل�سيما كارل توكو �إيكامبي يف �لدور 
غينيا  على  ب��ال��ف��وز  �كتفى  �ذ  �لأول، 
مع  �سلبا  وت���ع���ادل  -2�سفر،  ب��ي�����س��او 

غانا وبنن.
وقال “�أحيانا �لفرق ل ت�سجل لأ�سابيع 
و�ملهاجمون ل ي�سجلون لأ�سهر )...( 
ع��ل��ى ك�����ارل و�مل���ه���اج���م���ن �لآخ���ري���ن 
يكونو�  �أن  �لتفا�سيل،  بع�س  حت�سن 
�أكرث«.   ل��ق��و� فر�سا  وي��خ  ذك���اء  �أك���رث 
�لنيجري  �مل��ن��ت��خ��ب  ح���ال  ي��ك��ن  ومل 
باإ�سر�ف �ملدرب �لأملاين غرنوت رور 
وغينيا  بوروندي  على  فاز  �ذ  �أف�سل، 
�أن  ق��ب��ل  -1�سفر،  ذ�ت��ه��ا  بالنتيجة 
يخ�سر �أمام مدغ�سقر �سفر2-. وقال 
قائد نيجريا جون �أوبي ميكيل ب�ساأن 
ح�سلت  �أنها  �لأف�سل  “من  �خل�سارة 

�لآن ولي�س يف �لأدو�ر �لإق�سائية«.

�ملرحلة �لتي ال جمال للخطاأ فيها

»الفراعنة« ياقي »ب�ف�ن� ب�ف�ن�« بن�صيحة مغربية 

�نتظرت م�سر جنما �أوحد يف بطولة كاأ�س �لأمم �لإفريقية 
وي�سرق  �لأ���س��و�ء  ي�ساركه  م��ن  فاأتاها  ���س��اح،  حممد  ه��و 

“تريزيغيه” ��سم يرتدد  بريقها:  بع�سا من 
موؤ�سر�  �مل�����س��ج��ع��ن،  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ب��ك��ث��اف��ة 
تكون  �أن  يتوقع  �ل���ذي  �ل�����س��اب  �جل��ن��اح  �إىل 

م�ستويات  نحو  معربه  �لقارية  �لبطولة 
�أعلى.

�سغل حممود ح�سن 

تريزيغيه”24 عاما” �مل�سرين منذ �نطاق �أمم �إفريقيا 
برز  �لفر�عنة،  مع  حزير�ن-يونيو.   21 يف  �أر�سهم  على 
�فتتاحا �سد زميبابوي بهدف من جمهود فردي منح 
يف  �لأوىل.  �ملجموعة  يف  نقاط  ث��اث  �أول  �ملنتخب 
مفتاح  ك��ان  �لدميوقر�طية،  �لكونغو  �سد  �لثانية 
بتمريرة  �لبطولة  يف  �أه��د�ف��ه  �أول  �ساح  ت�سجيل 

حا�سمة متقنة.
�لأرجنتيني  للمنتخب  �ل�سابق  �مل��درب  مع  كان  كما 
هكتور كوبر، بقي مع خلفه �ملك�سيكي خافير �أغري. 
�سارك  �ملبت�سم،  �خل��ج��ول  �ل��ط��ف��ويل  �ل��وج��ه  ذو  �ل�����س��اب 
مونديال  يف  للفر�عنة  �لثاث  �ملباريات  يف  كاأ�سا�سي 
ت�ست�سيفها  �لتي  �إفريقيا  �أمم  ويف   ،2018 رو�سيا 

م�سر حتى 19 متوز-يوليو.
لعب نادي قا�سم با�سا �لرتكي �لذي ي�سغل 
مركز مبدئيا هو �جلناح �لأي�سر، مع 
�لو�سط  ن��ح��و  د�ئ���م���ة  حت���رك���ات 
�لهجومي وت�سلم �لكرة من 
�لبطولة  يف  ب��رز  �لعمق، 
وح�سر حن �حتاج �إليه 
زماوؤه. ترد�د ��سمه يف 
�أو يف مو�قع  �لتحليات 
�لتو��سل، وحتى �ختياره 
�أف�����س��ل لع����ب يف �مل���ب���ار�ة 
على  ي�����وؤث�����ر�  مل  �ل���ث���ان���ي���ة، 
�ل�سيخ  كفر  بلدة  �ب��ن  تو��سع 

�سمال �لقاهرة.
تعليق  على  �لثانية  �ملبار�ة  بعد  رد 
�سبورت” �مل�سرية  “�أون  قناة  مر��سل 
�نتقاد�ت  م���ن  �مل�����س��ت��ث��ن��ى  �ل��وح��ي��د  �أن����ه 
هو  جيد�  يجعلني  “ما  بالقول  �مل�سجعن 
�أن �لاعبن �لذين معي ي�ساندونني ون�ساند 

بع�سنا �لبع�س، و�لأهم �أننا نفوز«.
ن�����س��اأ ت��ري��زي��غ��ي��ه يف �ل���ن���ادي �لأه���ل���ي �ل����ذي رفد 
تاريخه.  م��ر  ع��ل��ى  حت�سى  ل  ب��اأ���س��م��اء  �ملنتخب 
ك��ن��ي��ت��ه �ل��ت��ي ب���ات ي��ع��رف ب��ه��ا، ن�����س��ب��ة للمهاجم 
�لفرن�سي د�فيد تريزيغيه، لعب �ملنتخب �لوطني 

ويوفنتو�س �لإيطايل �سابقا.
�أ�سرف  �ل��ذي  �لرحمن  عبد  ع��ادل  �ل�سابق  �لنجم  وي��ق��ول 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لتا�سعة،  يف  كطفل  �لأهلي  يف  عليه 
يرتدي قمي�سه يف منتخب  كان  لأنه  تريزيغيه  “�أ�سميناه 
�سعره  وي��ح��ل��ق  ي�سبهه،  ح��رب��ة،  ر�أ�����س  يلعب  ك���ان  ف��رن�����س��ا. 

)بالكامل( مثله«.
ي��خ��ت�����س��ر ع��ب��د �ل���رح���م���ن م���و�ط���ن���ه ت��ري��زي��غ��ي��ه مبفردة 
و�ملهارة،  �ل�سرعة  مبوهبة  يتمتع  “كان  فهو  “�جلوكر”، 
يعرف كيف ي�سجل، ميرر... كنا نلعبه يف �أي مكان بح�سب 

�حتياج �لفريق«.
�لهجومية  ت��ري��زي��غ��ي��ه حم���ور �حل���رك���ة  ���س��ك��ل  �مل��ل��ع��ب،  يف 
يف  مهارة  على  �أ�سا�سي  ب�سكل  معتمد�  �مل�سري،  للمنتخب 
�لهجوم  نحو  �لتمرير  قبل  �مل��د�ف��ع��ن،  وتخطي  �مل��ر�وغ��ة 
ر�أ���س �حلربة  �أو م��رو�ن حم�سن  �ملتقدم ميينا،  �ىل �ساح 

�لأ�سا�سي للفر�عنة.
�مل�سري، كانت  �لأول، بح�سب �لحتاد  �لدور  �ح�ساء�ته يف 
ث��اث مباريات  ���س��ارك يف  تريزيغيه  ���س��اح:  �لأق���رب �ىل 
)253 دقيقة(، نفذ 80 متريرة 64 منها �سحيحة )دقة 
�أما “�أبو  �ملرمى.  على  حماولت  ثاث  ونفذ  باملئة(   80
كاملة(،  مباريات  )ث��اث  دقيقة   270 يف  ف�سارك  مكة”، 
ت�سع   ،)65%( �سحيحة   55 بينها  مت��ري��رة   85 �سنع 

حماولت على �ملرمى.
�لاعب  �سورة  لنف�سه  تريزيغيه  ر�سم  �لأرق���ام،  من  �أبعد 
�خل��ف��ر يف ب��ط��ول��ة ط��غ��ى ع��ل��ى م�����س��ر ف��ي��ه��ا �جل����دل �لذي 
ق�سية  بعد  ��ستبعد  �ل���ذي  وردة  ع��م��رو  زميله  ح��ول  �أث���ر 
عرب مو�قع �لتو��سل و�نت�سار  �أزياء  “�لتحر�س” بعار�سة 
�ن  قبل  �ملنتخب  ع��ن  ب��د�ي��ة  فا�ستبعد  ل��ه،  فا�سح  �سريط 
تخف�س عقوبته وي�سمح له بالعودة �ىل �لت�سكيلة بدء� من 

�لدور ثمن �لنهائي.
بالن�سبة لعبد �لرحمن، �سخ�سية تريزيغيه، �ل�سغر بن 
ج��د�، حم��رتم جد�”،  “موؤدبة  �أط��ف��ال،  م��ن خم�سة  عائلة 
“يركز يف كرة �لقدم. ل يهمني  �أن��ه  �أن �لأه��م هو  م�سيفا 

�أد�وؤه �لإعامي بقدر ما يهمني كامه يف �أر�س �مللعب«.
�أه��م لعب )يف م�سر(، فرتيزيغيه ل  “�ذ� �ساح  ي�سيف 
حلول  لديه  “�لذي  �لوحيد  و�أن��ه  ل�سيما  �أهمية”،  يقل 
فردية غر حممد �ساح )...( يف �لوقت �حلايل ي�سارك 

�ساح يف جنومية �أف�سل لعب يف م�سر«.
به،  �لإ����س���ادة  �ىل  �ملعلقن  �ملنتخب  يف  ودوره  �أد�وؤه  دف���ع 
وم�ستخدمي مو�قع �لتو��سل �ىل �نتقاد �لحتاد �لإفريقي 
�لتي  �لأول  للدور  �ملثالية  �لت�سكيلة  يف  ��سمه  �إي��ر�د  لعدم 
�لنجم  �عترب  ن�سرها،  م��ن  �ساعات  قبل  �لأرب��ع��اء.  �أعلنها 
�إن  “بي  لقنو�ت  كمحلل  يعمل  �ل��ذي  جمعة  و�ئ��ل  �ل�سابق 

�سبورت�س” �أن تريزيغيه “بطل �ملنتخب يف �أول ثاث 
�ملناف�سن  ملعب  �إىل  �لفريق  نقل  يف  م��ب��اري��ات 

ب�سرعته و�نطاقاته«.
ر�وحت  �لحرت�فية خارج م�سر  م�سرته 

ب����ن جت�������ارب ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة �أب�����رزه�����ا مع 
ن����ادي �أن���درخل���ت �ل����ذي �ن��ت��ق��ل منه 

يف  با�سا  قا�سم  �ىل  نهائي  ب�سكل 
�ملحللن  ل��ك��ن   .2018 �سيف 

�أغ��ري، يرون  �مل�سرين، وحتى 
له  فر�سة  �حلالية  �لبطولة  يف 

لانتقال �ىل ناٍد ودوري �أقوى يف 
�أوروبا.

وق����ال �أغ����ري يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف بعد 
�سجل  �لتي  زميبابوي  �سد  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة 

�إفريقيا  �أمم  “بطولة  هدفه  تريزيغيه  فيها 
�ل�سيف  ويف  م��ن��ت��خ��ب��ا،   24 مب�������س���ارك���ة  ت���ق���ام 

من  ف��ال��ع��دي��د  ل����ذ�  �لأوىل(،  ل��ل��م��رة  )وك���اه���م���ا 
�لأ�سخا�س من �أوروبا هم هنا، يبحثون عن لعبن 

جدد، عن وجوه جديدة، وبالطبع تريزيغيه ميكنه �أن 
يكون �أحد هذه �لوجوه �جلديدة«.

على  قدرته  للعامل  ليظهر  جيدة  فر�سة  “هذه  وتابع 
حممد  “بالطبع  م�سيفا  م�ستوى”،  �أي  على  �للعب 

�ساح هو �لأبرز، لكن لدينا لعبون �آخرون �أي�سا«.
لكن حت�سن �سروط �لحرت�ف يبدو �آخر ما ي�سغل بال 

تريزيغيه حاليا.
�إفريقيا  �أمم  كانت  �ذ�  �سوؤ�ل عما  رد� على  �أج��اب  فقد 
ن��ف�����س��ي يف  �أ����س���وق  “�أنا ل  ف��ر���س��ت��ه لإظ���ه���ار م��ع��دن��ه 
لأنه  �أفوز” بلقبها،  �أن  ه��و  �أري���ده  م��ا  ك��ل  �لبطولة. 
��سم بلدي وهذ�  �أكون قد رفعت  بالبطولة  “لو فزت 

بالن�سبة �إيل �أغلى من �أي �حرت�ف«.

م�صر انتظرت جنومية �صاح... فَلَمع تريزيغيه

�صر رغبة ري�ل مدريد يف 
التخل�س من بيل

�لفرن�سي  �لفريق  وم��درب  فلورنتينو بريز،  ريال مدريد،  رئي�س  ي�سر 
وقت  باأ�سرع  بيل،  غاريث  �لويلزي  جنمه  بيع  على  زي���د�ن،  �لدين  زي��ن 

ممكن، يف فرتة �لنتقالت �ل�سيفية.
رغبة  �إىل  �ل��ك��ربى،  �لإ�سبانية  �ل�سحف  من  لعدد  وفقاً  �ل�سبب  يرجع 
�إد�رة “�مللكي” يف بيع �لويلزي مقابل 200 مليون يورو، لتمويل �سفقة 
و�حد من ثنائي باري�س �سان جرمان �لفرن�سي، كيليان مبابي، �أو نيمار 

د� �سيلفا.
�أخ��رى، ح�سيلة  125 مليون يورو  كما �سيدعم تلك �ل�سفقة �لكربى، 
دي  ور�وؤول  يورنتي،  ماركو�س  كوفا�سيت�س،  ماتيو  للثاثي  �لنادي  بيع 

توما�س، مع �قرت�ب �لفريق من بيع ثيو هرنانديز مليان.
لذلك كل تلك �لأمو�ل �ستكون كافية حل�سم هدف �لريال �لذي يحلم به، 
من �أجل بدء مو�سمه بقوة حل�سد جميع �لبطولت �ملحلية و�لأوروبية.

ول ميلك بيل �أية عرو�س جدية يف �ل�سيف �جلاري، ب�سبب ر�تبه �لباهظ 
و�ملقدر 16 مليون يورو �سنوياً.

ري��ال مدريد  �لبقاء يف �سفوف  �لويلزي يف  �أخ��رى، يرغب  ناحية  ومن 
“حزير�ن”  يونيو  حتى  �ل��ن��ادي  م��ع  عقده  ب��اأن  علماً  �ملقبل،  �ملو�سم  يف 

.2021
ي�سار �إىل �أن باري�س �سان جرمان م�ستعد لبيع نيمار يف �ل�سيف �جلاري 
مقابل 200 مليون يورو، لكن �لنادي يرف�س �لتخلي عن جنمه �ل�ساب 

كيليان مبابي.



طفل ي�صقط حتت القط�ر يف غفلة من والدته
ن�سرت �ل�سلطات �لأ�سرت�لية، مقطع فيديو يظهر طفا �سغر�، 
�إىل  �لآب��اء  د�عية  و�لقطار،  �لر�سيف  �سقوطه يف فجوة بن  �أثناء 

توخي �حلذر حن ي�سافرون رفقة �أبنائهم �ل�سغار.
حمطة  يف  �لقطار  �سوب  يخطو  �سغر  طفل  �لفيديو،  يف  ويبدو 
�لآخر  �سغرها  بدفع  تقوم  و�لدته  كانت  فيما  �سيدين،  مبدينة 
�إن �ق��رتب �لب��ن من �لقطار حتى وق��ع يف �لفجوة  يف عربة. وم��ا 
�ل�سغرة �لتي تف�سل �لقطار عن �لر�سيف، و�سارعت �لأم �إىل رفع 

يديها، حتى تلفت �نتباه من يعملون يف �ملحطة.
�ملاأزق  م��ن  ب�سحبه  وق��ام��و�  �لطفل  ح��ول  �ل��رك��اب  ب��اق��ي  و�حت�سد 
حفاظا  وطفلها،  �لأم  مامح  �إظ��ه��ار  يجر  ومل  �سريع،  نحو  على 
�أذى، وقال م�سدر يف  باأي  على خ�سو�سيتهما. ومل ي�سب �لطفل 
يتاأت �حل�سول على تعليق  �إنه مل  �ساوث ويلز،  حكومة ولية نيو 
من �لأم ب�ساأن ما ح�سل. و�أو�سح وزير �لنقل يف �حلكومة �ملحلية، 
حمطات  يف  تقع  �ل��ت��ي  �حل����و�دث  ن�سف  �أن  كون�ستون�س،  �أن��دري��و 

مدينة �سيدين ت�سجل يف حمطة "منطقة �لأعمال".
و�أو�ستهم  �أب��ن��ائ��ه��م،  �إىل  �لن��ت��ب��اه  ع��ل��ى  �لآب����اء  �ل�سلطات  وح��ث��ت 

بالإم�ساك باأيدي �ل�سغار حن يدخلون �إىل حمطات �لنقل.

ف�صيحة اأخاقية مدوية ملخرتع نظ�م اأندرويد
ك�سفت وثائق ق�سائية جرى رفع �ل�سرية عنها، موؤخر�، يف ولية 
مبتكر  �سد  "�سادمة"  �أخاقية  �دع��اء�ت  �لأمركية،  كاليفورنيا 

نظام �لت�سغيل "�أندرويد"، �آندي روبن.
�حل�سول  ج��رى  �لتفا�سيل  ه��ذه  ف��اإن  "م�سابل"،  موقع  وبح�سب 
عليها من خال �لدعوى �ملدنية �لتي �أقامتها زوجة روبن، خال 
�خلريف �ملا�سي، ووجهت فيها  �تهامات "خطرة" ل�سريك �حلياة. 
�أرب��ع ب��ر�ء�ت �خرت�ع،  وتقول �لدعوى �إن روب��ن �ل��ذي ح�سل على 
�أجرب زوجته خال فرتة �حلمل، على توقيع �تفاق "غر من�سف" 

يف مرحلة ما قبل �لزو�ج.
ويلجاأ بع�س �لأمركين �إىل �إبر�م �تفاق قبل �لزو�ج، لأجل حتديد 
حقوق كل طرف، يف حالة �لنف�سال، م�ستقبا، �سو�ء تعلق �لأمر 

بتقا�سم �ملمتلكات �أو بح�سانة �لأطفال وجو�نب �أخرى كثرة.
ت��ورط يف  روب��ن  �أن  �لق�سائية،  �لدعوى  �آخ��ر، تزعم  وعلى �سعيد 
بع�سهن، من خال  ي�ستغل  كان  �أنه  �أي  "عاقات متّلك" للن�ساء، 

منحهن �ملال ثم يعرهن لرجال �آخرين، كما لو كن ب�ساعة.
و�أ�سافت �لوثيقة �أن ر�ئد �لتقنية كان ينفق �لأمو�ل على �لن�ساء، 

حتى ينت�سي يف نهاية �ملطاف، بروؤيتهن يف و�سعيات خمتلفة.
من  �إر�سالها  مت  �إلكرتونية  ر�سائل  عن  �سورتن  �لدعوى  وت�سم 
قبل روبن يف 2015، ويناق�س فيها معنى "متلك" بع�س �لن�ساء، 

و�سبق ل�سحيفة "نيويورك تاميز" �أن ن�سرت تلك �لر�سائل.

لهذا ال�صبب عليك غ�صل من��صف املطبخ يوميً�
منا�سف  نظافة  على  �حل��ف��اظ  �لبيوت  رب��ات  م��ن  �لكثر  تتجاهل 
�ملطبخ �لتي ي�ستخدمنها يف جتفيف �ل�سحون و�أو�ين �لطبخ بعد 

غ�سلها، مما يعود باأ�سر�ر �سحية عديدة على �أفر�د �لأ�سرة. 
وبح�سب خبرة �لتنظيف ر�لي�ستا برود�نوفا، فاإن جتاهل �أو �إهمال 
و�لبكرتيا  �جلر�ثيم  تر�كم  �إىل  ي��وؤدي  قد  �ملطبخ  منا�سف  غ�سل 

عليها، ويجعل ��ستخد�مها �ملتكرر �سبباً لاإ�سابة بالأمر��س.
و�أ�سافت �خلبرة، باأن منا�سف �ملطبخ متثل �أر�سية خ�سبة لتكاثر 
ود�فئة  رطبة  تكون  ما  ع��ادة  لأنها  �ل�سارة  و�ملكروبات  �جلر�ثيم 
ب�سبب �ل�ستخد�م �مل�ستمر، ولأنها تتام�س مع كل �أنو�ع �لأ�سطح، 

بدء�ً من �ليدين �ملت�سختن و�نتهاء باأو�ين �ملطبخ. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

راأ�س توت عنخ اآمون ب�6 مايني دولر
بيعت ر�أ�س بنية �للون من حجر �لكو�رتزيت للملك �ل�ساب توت عنخ �آمون مبز�د يف لندن مقابل ما يربو على 4.7 

مليون جنيه ��سرتليني رغم مطالبات م�سرية با�ستعادتها.
و�لر�أ�س �لتي يرجع تاريخها لأكرث من 3000 عام و�لتي بيعت يف د�ر كري�ستيز للمز�د�ت يف لندن هي للملك �ل�ساب 

مبامح �لإله �آمون.
�ألفا و250 جنيها ��سرتلينيا )5.97  وقالت كري�ستيز �إن �مل�سرتي �لذي مل تذكر ��سمه دفع �أربعة ماين و746 

مليون دولر( مبا يف ذلك �لعمولة وهو ما يتما�سى مع تقدير�ت ما قبل �ملز�د.
"�لتاريخ �مل�سري لي�س  20 حمتجا يف وقفة �سامتة وحملو� لفتات مكتوب عليها  �مل��ز�د�ت جتمع نحو  وخ��ارج د�ر 

للبيع".
وتطالب م�سر منذ وقت طويل با�ستعادة �لقطع �لأثرية �لتي نقلها للخارج علماء �آثار ومغامرون مبا فيها حجر 
ر�سيد �ملوجود يف �ملتحف �لربيطاين، وهي حمات تو�زيها مطالب �ليونان با�ستعادة متاثيل �لبارثينون ومطالب 

نيجريا با�ستعادة منحوتات بينن �لربونزية و�إثيوبيا با�ستعادة كنوز جمد�ل.
وقال �إبر�هيم ر��سي "69 عاما" وهو م�سمم جر�فيك م�سري كان يحتج �أمام د�ر كري�ستيز "نحن �سد بيع تر�ثنا 

و�آثارنا �لثمينة مثل �خل�سر�و�ت و�لفاكهة".
و�لقطعة �لتي يبلغ طولها 28.5 �سنتيمرت يف حالة جيدة ولي�س بها �سرر �سوى يف �لأنف و�لأذنن وقد مت �سر�وؤها 

من جمموعة ري�ساندرو �خلا�سة للفن �مل�سري.
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لأول مرة.. اأطب�ء يزيلون فريو�س الإيدز من جين�ت حّية
متكن باحثون �أمركيون، من �إحر�ز تقدم علمي مهم يف �لت�سدي لفرو�س 
�لإي���دز، وه��و ما  �إىل مر�س  ي��وؤدي  �ل��ذي   "HIV" �ملكت�سبة  �ملناعة  نق�س 
مينح بارقة �أمل لنحو 37 مليون �سخ�س �نتقلت �إليهم �لعدوى يف �لعامل.

�لتابعة  للطب  كاتز"  "لوي�س  مدر�سة  يف  �أجريت  �لتي  �لدر��سة  وبح�سب 
فرو�س  يزيلو�  �أن  م��رة  لأول  ��ستطاعو�  �لعلماء  ف��اإن  نرب��سكا،  جلامعة 
�لنووي لدى فئر�ن حّية كانت حتمل  �ملكت�سب من �حلم�س  �ملناعة  نق�س 
كومينيكاي�سنز"،  "نيت�سر  جملة  يف  �ملن�سورة  �لدر��سة  و�أوردت  �لفرو�س. 
�لور�ثي  �لتعديل  �إىل جانب تقنية  دو�ء خا�س  �عتمدو� على  �لباحثن  �أن 
لأجل �لتحكم يف �جلينات، وق�سو� على �لفرو�س ب�سكل كامل، لدى بع�س 
�إز�لة  �مل�����س��اب��ة. ول تتيح �ل��ع��اج��ات �مل��ت��اح��ة يف �ل��وق��ت �حل���ايل،  �ل��ف��ئ��ر�ن 
�لأدوي��ة على منع  �لذي يحمله، وتقت�سر  �ل�سخ�س  �لكامل من  �لفرو�س 
متكن  �إذ�  �مل�ستقبل،  يف  جذريا،  تغير�  ي�سهد  قد  �لأم��ر  وه��ذ�  �مل�ساعفات، 

�مل�سروع �لطبي �لطموح من �مل�سي قدما.
و�سملت �ل��ت��ج��رب��ة ف��ئ��ر�ن��ا وج���رذ�ن���ا حت��م��ل خ��اي��ا و�أن�����س��ج��ة ب�����س��ري��ة، ومت 
تعرف  �لتحكم يف �أج�سامها، حتى تقوم باإنتاج ما يعرف بخايا "T" �لتي 

بح�سا�سيتها جتاه فرو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سب.
لأجل   ،"ART ويف �ملرحلة �ملو�لية، جلاأ �لأطباء �إىل عاج ي�سمى ب�"ليزر
�أج�سام �حليو�نات، ومت تقدمي  و�لت�ساعف يف  �لتفاقم  �لفرو�س من  منع 
�لدو�ء  هذ�  ويهدف  �أ�سابيع.  مدى  على  بطيء  ب�سكل  مفعوله  ي��وؤدي  دو�ء 
�ملثر �إىل �لو�سول لبع�س �لأن�سجة يف �لطحال، ف�سا عن �لنخاع �لعظمي 

و�لدماغ، لأجل بلوغ �لبوؤر �لتي ت�سم خايا �لفرو�س �خلطر.

ال�صي��صيون اأكرث عر�صة مل�ص�كل عقلية
�أظهرت در��سة بريطانية حديثة �أن �ل�سيا�سين معر�سون للم�ساكل �لنف�سية 

و�أمر��س �ل�سحة �لعقلية �أكرث من �جلمهور. 
ووجدت �لدر��سة �لتي �أجر�ها باحثون من جامعة كينغز كوليدج يف لندن، 
�سعورهم  عن  ل��اإب��اغ  باملئة   26 بن�سبة  عر�سة  �أك��رث  �ل��ربمل��ان  �أع�ساء  �أن 
�لربيطانين  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن  �أك���رث  �لنف�سية،  �ل�سغوطات  �أو  ب��الك��ت��ئ��اب، 

�لعادين.
و�ألقى �خلرب�ء باللوم يف ذلك على جمموعة من �لعو�مل، بدء�ً من جد�ول 
عمل �ل�سيا�سين �ملزدحمة، و�نعد�م �لأمن �لوظيفي، وحتى مو�جهة �لتنمر 
"ديلي  للمطاردة، بح�سب �سحيفة  �لتعر�س  و�خل��وف من  �لإنرتنت،  على 

ميل" �لربيطانية.
ويريد �لباحثون �لآن تذكر �لنا�س باأن �ل�سيا�سين ب�سر عاديون، ويقومون 
يف نف�س �لوقت بعمل �سعب للغاية، ومن �لأهمية مبكان تقدمي �لدعم لهم 

يف �لأوقات �لع�سيبة.

غوغل ت�صتعد لتجربة 
الإنرتنت الط�ئر

�سركة  �أن  �سحفية،  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
"غوغل" ت�ستعد لإطاق �أول جتربة 
جتارية ملنطاد يوفر خدمة �لإنرتنت 
يف �مل��ن��اط��ق �ل��ن��ائ��ي��ة، و�أو���س��ح��ت �أن 
�حل�سول  مبجرد  �سيجري  �لختبار 
ومن  كينيا.  يف  نهائية  مو�فقة  على 
�ملرتقب �أن جتري هذه �لتجربة، يف 
غ�سون �أ�سابيع، لأجل معرفة ما �إذ� 
ب�"لوم"  ي�سمى  �ل���ذي  �مل�����س��روع  ك��ان 
ب�سبكة  �لت�����س��ال  �إت��اح��ة  يف  �سينجح 
�لإنرتنت من �جليل ��لر�بع لأهايل 

مناطق نائية.
�إطار  �لتقني، يف  �لختبار  و�سيجري 
�لت�سالت  ���س��رك��ة  م���ع  �ل�������س���ر�ك���ة 
هيئة  �أم��ا  تيليكوم"،  "كينيا  �ملحلية 
�لطر�ن يف �لبلد �لإفريقي، فقالت 
�ملو�فقة  ب�ساأن  قر�رها  �ستتخذ  �إنها 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة، خ����ال ي��ون��ي��و �جل����اري. 
و����س���ي���ك���ون ع���ل���ى ����س���ك���ان ع������دد من 
�ملناطق �لنائية، �أن ي�سرتو� بطاقات 
بالثمن �لعادي لانرتنت يف �ل�سوق، 
و���س��ي��ح��اول��ون رب����ط �لت�������س���ال من 

خال �ملناطيد.
وع����ل����ى م������دى �ل���������س����ن����و�ت �ل���ث���اث 
�مل�������س���روع يف توفر  �مل��ا���س��ي��ة، جن���ح 
���س��ب��ك��ة �لن���رتن���ت، يف ك���ل م���ن برو 
طبيعية  ك��و�رث  خال  وكو�ستاريكا، 

�أدت �إىل �إرباك �سبكة �لت�سالت.
وحت���ل���ق م��ن��اط��ي��د غ���وغ���ل ع��ال��ي��ا يف 
�ل�سماء حيث ل ميكن روؤيتها بالعن 
�ألو�ح  من  �لطاقة  وت�ستمد  �ملجردة، 
�ل���ت���ي تتدىل  �ل�����س��م�����س��ي��ة  �ل���ط���اق���ة 
�أ�سفلها وجتمع �سحنات كهربائية يف 
�أربع �ساعات تكفي لإمد�دها بالطاقة 
ليوم كامل، فيما حتلق �ملناطيد حول 

�لكرة �لأر�سية و�سط �لرياح.

ك�ردا�صي�ن تفوز يف املحكمة 
�صّد دار لاأزي�ء

�لتو��سل  مو�قع  جنمة  ل�سالح  �ملحكمة  حكمت 
�لجتماعي  كيم كارد��سيان  بحقها يف �حل�سول 
 Missguided على تعوي�س مادي من �سركة 
مليون   2.7 نحو  �إىل  ي�سل  �لأزي����اء،  لت�سميم 
كارد��سيان  كيم  ل�سم  ��ستخد�مها  ب�سبب  دولر 
�أن  ب��ع��د  وذل���ك  ت�ساميمها،  لأح���د  �ل��رتوي��ج  يف 

رفعت �ل�سركة دعوة ق�سائية �سدها.
بد�أ �لأمر بعدما ن�سرت كيم كارد�سيان �سورة لها 
ح�سابها  عرب  �للون  ذهبي  ف�ستاناً  ترتدي  وهي 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  �أحد  على  �خلا�س 
وبعدها ن�سرت �لد�ر �سورة لف�ستان م�سابه من 
ت�سميمها، وعلقت عليه كاتبة: "�ل�سيطان يعمل 
باجتهاد  تعمل   Missguided لكن  باجتهاد، 

�أكرب".
��ستخد�م  م���ن  �ل�����س��رك��ة  ُم��ن��ع��ت  �مل���ق���اب���ل  ويف 
�أو  مبيعاتها  يف  للنجمة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��ام��ات 

�إعاناتها �أو توزيع منتجاتها.

ف�أر حقيقي يت�صبب ب�إغاق مقهى ميكي م�و�س      
�ل���ف���اأر م��ي��ك��ي م��او���س حم��ب��ب��ة لدى  ت��ك��ون �سخ�سية  ق��د 
ف��اأر حقيقي يف  �لأط��ف��ال، لكن وج��ود  �لكثرين وخا�سة 
يكفي  مقهى،  �أو  مطعماً  كانت  �إذ�  وخا�سة  من�ساأة،  �أي��ة 
��سطر مقهى جديد مبفهوم  �مل��ك��ان.   �لرعب يف  لإث���ارة 
يف  �ل�����س��ه��رة  ماو�س"  "ميكي  �سخ�سية  م��ن  م�ستوحى 
�أن  �أبو�به، بعد  �إغاق  �إىل  مدينة برمنغهام �لربيطانية 

�سوهد فاأر وهو يتجول ين �لطاولت.
مدخل  بت�سميم  يفتخر  �ل��ذي  ب��رمي��ارك  مقهى  وي��ق��دم 
�سكل �سخ�سية  و�لبانكيك على  "ميكي ماو�س" �لفطائر 
ديزين �ل�سهرة، وهو مزين بر�سومات مل�ساهد كرتونية، 
�أزي������اء يف  ل�سل�سة  �ل��رئ��ي�����س��ي �جل���دي���د  �مل��ت��ج��ر  وي��ق��ع يف 
للقيام  �لإغ����اق  ع��ل��ى  �أج���رب  �مل��ق��ه��ى  �أن  �إل  ب��رم��ن��غ��ه��ام. 
�لزبائن  من  �ثنان  قام  �أن  بعد  عميقة،  تنظيف  بعمليات 
�لأربعاء  ي��وم  �ل��ط��اولت  ب��ن  يتجول  وه��و  ف��اأر  بت�سوير 

�ملا�سي، بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
و��ستعان �ملقهى ب�سركة ملكافحة �لقو�ر�س، قبل �أن يجري 
فح�س كامل من قبل م�سوؤويل �ل�سحة يف �ملدينة باليوم 
�لتايل. و�أكد �لقائمون على �ملقهى يف وقت لحق �لأنباء 
�إىل تكثيف �جلهود  و�أ���س��ارو�  �ملكان،  ف��اأر يف  عن م�ساهدة 

�ملبذولة ملكافحة �لقو�ر�س.

بعد الكيكي.. حتدي غط�ء الزج�جة
�لعامل  م�ساهر  بن  كيكي  رق�سة  حتدي  �نت�سر  �أن  بعد 
و�أحدث �سجة �نتقلت �إىل �ملتابعن �لذي قامو� بت�سويره 
ون�سره عرب �سفحاتهم وحتدي دلو �لثلج لدعم �مل�سابن 
جديد  حتد  م��وؤخ��ر�ً  �نت�سر  �للويحي،  �لت�سلب  مبتازم 
�ملختلطة  �لقتالية  �لفنون  يف  �لري�سة  وزن  بطل  �أطلقه 
 bottlecapchallenge ماك�س هولو�ي حتت ��سم
ويجب على من يقبله �أن يقوم بفتح غطاء زجاجة فارغة 
�لتحدي  هذ�  و�نت�سر  للغطاء.  خلفية  ركلة  توجيه  عرب 
ب�سرعة كبرة خ�سو�ساً بن م�ساهر هوليوود �ملعروفن 
�ملغني  بنجاح  نفذه  و�أول من  �لقتالية  للفنون  باإجادتهم 
�لربيطاين  جي�سون  �ملمثل  د�عيا  ماير  ج��ون  �لأم��رك��ي 
�ستاثام  للقيام بنف�س �حلركة. وقبل �ملمثل جي�سون �ستاثام 
�لتحدي فن�سر  مقطع فيديو له عرب ح�سابه �ل�سخ�سي 
على �أحد مو�قع �لتو��سل �لجتماعي وهو يوؤدي �حلركة 

�ملطلوية �لذي دعا بدوره م�ساهر �أخرين لتنفيذه.
مل�����س��ارك��ة �للحظات  �ل��ب��ع�����س  �ل��ت��ح��دي دف��ع��ت  ���س��ع��وب��ة 
�لكوميدية �ملر�فقة لف�سل حماولتهم بفتح �لزجاجة. يف 
�نتظار �لعديد من �لنجوم لقبول �لتحدي خال �لفرتة 
�ملقبلة، ولعل �أ�سهرهم �لنجم  ويل �سميث  و�لفنان �لعاملي 

من �أ�سل م�سرى مينا م�سعود و�لاعب ديفيد بيكهام.

حفات ال�صواء تلوث الهواء اأكرث من دخ�ن ال�صي�رات
تطلق  و�ح���دة  ���س��و�ء  حفلة  �إن  بريطانيون  باحثون  ق��ال 
غاز�ت �ساّمة تعامل ما تطلقه �سيارة خال رحلة مل�سافة 
�أن  مان�س�سرت،  جامعة  م��ن  باحثون  وح�سَب  م��ي��ًا.    90
 800 ي��ع��ادل  �أ���س��خ��ا���س، �ستطلق م��ا  ���س��و�ء لأرب��ع��ة  حفلة 
بالون مليئة بثاين �أك�سيد �لكربون. ويعتمد �إنتاج �لكربون 
�ملقدر على حرق �لفحم وعلى �لطاقة �مل�ستخدمة لإنتاج 

وجبة �لغذ�ء. �شا�شا ل��س ، عار�شة �الأزياء و�ملمثلة �لرو�شية تبلغ من �لعمر 26 عاًما ، تلعب دور �لبط�لة يف فيلم »�آنا« للمخرج �لفرن�شي ل�ك بي�ش�ن ، يف باري�س. � ف ب

كم ي�صتهلك مكيف هواء 
ال�صي�رة من الوقود؟ 

 "ADAC" �ل�سيار�ت  ن��ادي  ق��ال 
�ل�سيارة  ه���و�ء  مكيف  �إن  �لأمل����اين 
�لوقود  من  كبرة  كمية  ي�ستهلك 
�ل�سيف يف حال عدم  خال ف�سل 

��ستخد�مه ب�سكل �سليم.
و�أو�سح �خلرب�ء �لأملان �أنه يف ظل 
درجات �حلر�رة �خلارجية �ملرتفعة 
جد� ي�ستهلك مكيف �لهو�ء �لوقود 
مبعدل  �لتربيد  مرحلة  بد�ية  يف 
لرت100-  و4   2.5 ب���ن  ي�����رت�وح 
�ل�سيارة يرت�وح  وبعد تربيد  كلم. 
معدل �ل�ستهاك بن 1 و2 لرت-

 0.2 �ملدينة وبن  د�خ��ل  100 كلم 
و0.7 لرت100- كلم خارج �ملدينة.
ول���ل���ح���د م����ن �����س���ت���ه���اك �ل���وق���ود 
بتهوية  �لأمل������ان  �خل�����رب�ء  ي��ن�����س��ح 
بها،  �لنطاق  قبل  �ل�سيارة جيد� 
وذلك بفتح �لأبو�ب و�لنو�فذ لعدة 
بال�سيارة  �لنطاق  وعند  دقائق، 
تدوير  م���روح���ة  ت�����س��غ��ي��ل  ي��ن��ب��غ��ي 
ت�سغيل  ثم  ق�سرة،  لفرتة  �لهو�ء 

�ملكيف.
مكيف  ت�سغيل  عدم  �لأف�سل  ومن 
�لهو�ء يف �مل�سافات �لق�سرة �لأقل 
�أثناء  �ل��ن��و�ف��ذ  ك��ل��م وف��ت��ح   5 م���ن 

�ل�سر.
�أ�سار �خلرب�ء  �أخ��رى،  ناحية  ومن 
�لأملان �إىل �أن �سبط مكيف �لهو�ء 
على درجة حر�رة منخف�سة للغاية 
��ستهاك  زي�������ادة  يف  ي��ت�����س��ب��ب  ل 
�أي�ساً  ي�سكل  ب��ل  فح�سب،  �ل��وق��ود 
خ���ط���ر�ً ع��ل��ى �ل�����س��ح��ة، ح��ي��ث �إنه 
ب�����ال�����دورة  م�������س���اك���ل  ي���ت�������س���ب���ب يف 
�أو  ب��رد  بنزلة  و�لإ���س��اب��ة  �لدموية 

�سد ع�سلي.  

اأ�صب�ب جتعلك عر�صة للحرم�ن من ال�صعود اإىل الط�ئرة
يعد تعر�س �أي م�سافر للحرمان من �ل�سعود على 
من رحلة طر�ن، من �أكرث �مل�ساكل �لتي تت�سبب 

له بالإحباط وتف�سد عليه خططه يف �ل�سفر. 
وب��ح�����س��ب خ���رب�ء �ل���ط���ر�ن ه��ن��ال��ك �ل��ع��دي��د من 
�لأ�سباب �لتي قد جتعل �مل�سافر عر�سة للحرمان 
�مل�ساكل  م��ن  �ب��ت��د�ء  �ل��ط��ائ��رة،  �إىل  �ل�سعود  م��ن 
غر  �سفر  م�ستند�ت  بحيازة  و�ن��ت��ه��اء  �ل�سحية، 

�سحيحة. 
ف��ي��م��ا ي��ل��ي ب��ع�����س �لأ���س��ب��اب �ل��ت��ي ق��د ت����وؤدي �إىل 
حرمان �مل�سافر من �سعود �لطائرة، وفق ما ورد 

يف �سحيفة مرور �أوناين �لربيطانية: 
1 - �ملاب�س:مع �أن �سركات �لطر�ن لي�س لديها 
�أن  �لتي يجب  �ملاب�س  بخ�سو�س  ر�سمية  قو�عد 
بع�س  �أن  �إل  ج��و�ً،  �ل�سفر  �أثناء  �مل�سافر  يرتديها 
للذوق  ي�سيء  بذيئاً  ك��ام��اً  حتمل  �لتي  �ملاب�س 
قد  عن�سرية،  �سعار�ت  حتمل  �لتي  تلك  �أو  �لعام، 

تكون �سبباً لرف�س �سفرك على من �لطائرة.

�لكحول: ميثل �لإف��ر�ط يف تناول �لكحول   -  2
تعر�س  ق��د  �لتي  �لعو�مل  �أه��م  �أح��د  �ل�سفر  قبل 

�مل�سافر للحرمان من ركوب �لطائرة.
3 - �لرحات �ملكتظة: قد حتجز �سركة �لطر�ن 
ع����دد�ً ك��ب��ر�ً م��ن �مل�����س��اف��ري��ن ي��ف��وق ع���دد مقاعد 
ح�سور  لعدم  حت�سباً  �لأحيان،  بع�س  يف  �لطائرة 
جميع  يح�سر  عندما  ولكن  �لأ���س��خ��ا���س.  بع�س 
بع�س  حجز  �إلغاء  ويتم  م�سكلة  تن�ساأ  �مل�سافرين، 

�مل�سافرين.
وعلى  مري�ساً  كنت  �إن  �ل�سحية:  �حل��ال��ة   -  4
و�سك �ل�سفر، قد حتتاج �إىل �لتوجه �إىل �لطبيب 
ب��اأن��ك لئق  ت��ف��ي��د  ���س��ه��ادة  �أوًل و�حل�����س��ول ع��ل��ى 
�أنك  �أو �ملطار  لل�سفر. فاإذ� �عتقد طاقم �لطائرة 
من  حرمانك  لهم  يحق  �ل�سفر،  على  ق��ادر  غ��ر 
باأن  �ع��ت��ق��دو�  �إذ�  خا�سة  �ل��ط��ائ��رة،  �إىل  �ل�سعود 
�أو  �لآخ��ري��ن،  بامل�سافرين  ي�سر  قد  معٍد  مر�سك 
�أنك قد ت�ساب مب�ساعفات خطرة �أثناء �ل�سفر. 

النجمة جو�س �صتون: 
حطموا قلبي يف اإيران 

تنوي  كانت  �إي��ر�ن حيث  ط��ردت من  �أنها  �ستون  �لربيطانية جو�س  �ملغنية  �أك��دت 
�لغناء يف �إطار �ملرحلة �لأخرة من جولة عاملية قامت بها.

ل يف �ليوم �لتايل،  وقد �أوقفت لفرتة وجيزة يف مطار جزيرة كي�س قبل �أن ُترحَّ
لأن  "�ن�ستغر�م"،  خدمة  ع��رب  ح�سابها  على  ن�سرت  ر�سالة  يف  ج��اء  م��ا  على 
�ل�سلطات ��ستبهت يف �أنها �ستغني يف مكان عام. ومُينع على �لن�ساء يف �إير�ن 
�لغناء يف �أماكن عامة منذ ثورة 1979. وكتبت �لفنانة �لربيطانية "كنا 
على علم �أنه من غر �ملمكن �إقامة حفلة علنية لأن �لأمر غر م�سموح 
�ستقيم  كانت  �أن حت��دد كيف  دون  �مر�أة"، من  لأنني  �لبلد  ه��ذ�  به يف 
�أرفقتها ب�سورة  حفلتها. وتابعت جو�س �ستون يف �لر�سالة، �لتي 
لها مع و�ساح "�أنا قريبة جد� وبعيدة يف �آن. هذ� �لأمر حطم 

جزء� �سغر� من قلبي".


