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الإمارات وفرن�شا جتددان التزامهما بتعزيز �شراكتهما 
ال�شرتاتيجية ورغبتهما يف خلق مناخ مزدهر وم�شتقر

•• باري�س-وام:

ج���ددت دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واجل��م��ه��وري��ة الفرن�سية 
التزامهما بتعزيز �سراكتهما ال�سرتاتيجية ورغبتهما يف خلق مناخ 
ب�سكل  الإط��ار  ه��ذا  يف  بينهما  امل�ساورات  وموا�سلة  وم�ستقر  مزدهر 
وثيق ومنتظم ودائم وذلك يف الوقت الذي تواجه فيه املنطقة عدم 

ا�ستقرار متزايد.
جاء ذلك يف بيان م�سرتك اأ�سدرته الدولتان مبنا�سبة الزيارة التي 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  بها  ق��ام 
الواحد  يوم  لفرن�سا  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
والع�سرين من نوفمرب اجلاري بدعوة من فخامة رئي�س اجلمهورية 
امل�سرتك  التزامهما  اجلانبان  اأك��د  و  م��اك��رون.  اإميانويل  الفرن�سية 
خالل  م��ن  الت�سامح  قيم  لتعزيز  ا�ستعدادهما  و  ال��ث��ق��ايف  ب��احل��وار 

التعاون الثقايف والفني واملوؤ�س�ساتي.                  )التفا�سيل �س7(

»الهالل« ترفد جمعية تنمية املراأة يف �شبوة 
بالأجهزة والأثاث خلدمة القطاع الن�شوي 

•• �شبوة-وام:

امل����راأة  تنمية  جمعية  الإماراتي"  الأح���م���ر  ال��ه��الل  "هيئة  رف����دت 
يف  عملها  لت�ستاأنف  الأث���اث  و  ب��الأج��ه��زة  اليمنية  �سبوة  مبحافظة 
خدمة القطاع الن�سوي عرب جتهيز املعامل املهنية التي ت�سم معامل 
اإط����ار حر�سها ع��ل��ى دعم  احل��ا���س��وب واخل��ي��اط��ة وال��ط��ب��خ وذل���ك يف 

القطاعات اخلدمية على ال�ساحة اليمنية.
)التفا�سيل �س3(
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حممد بن را�شد يح�شر اأفراح الفال�شي والكتبي
•• دبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
"رعاه اهلل" حفل ال�ستقبال الذي اأقامه ال�سيد �سامل 
را�سد املقعودي الفال�سي مبنا�سبة زفاف جنله حممد 

اإىل كرمية ال�سيد عتيج علي بن خفية الكتبي.
وح�سر احلقل الذي اأقيم يف قاعة الرمال لالحتفالت 

على طريق دبي -العني ع�سر ام�س �سمو ال�سيخ �سعيد 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم و �سمو ال�سيخ من�سور 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم و عدد من اأبناء القبائل 

و اأعيان البالد واأقارب العرو�سني .
و قد بارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
متمنيا  اأفراحهما  والكتبي  الفال�سي  لقبيلتي  مكتوم 
بال�سعادة  مكللة  م�ستقرة  اأ���س��ري��ة  ح��ي��اة  للعرو�سني 

والبنني.
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حممد بن را�سد خالل ح�سوره اأفراح الفال�سي والكتبي  )وام(

غريفيث يدعو ملفاو�شات مبا�شرة حلل الأزمة اليمنية

تقدم كبري للجي�ش اليمني يف جبهات 
�شعدة وعملية تطهري و�شيكة يف حجة

•• اليمن-وكاالت:

اأنهى مبعوث الأمم املتحدة اإىل اليمن، مارتن غريفيث، 
�ساعات  ا�ستمرت  التي  احلديدة،  ملدينة  زيارته  اجلمعة، 
قليلة، والتقى خاللها م�سوؤولني من ملي�سيات احلوثي 
الغذاء  برنامج  مدير  رفقة  غريفيث  وق��ام  الإي��ران��ي��ة. 
الزيارة  األغى  فيما  احل��دي��دة،  ميناء  اإىل  ب��زي��ارة  العاملي 

التي كانت مقررة اإىل م�ست�سفى الثورة العام.
ووكالء  احل��دي��دة  م��ع حمافظ  ل��ق��اءات  وعقد غريفيث 

املحافظ املعينني من قبل النقالبيني.
���س��ح��ف��ي مقت�سب،  م���وؤمت���ر  خ����الل  غ��ري��ف��ي��ث،  ودع�����ا 
الأطراف اليمنية اإىل انتهاز فر�سة دعم وتاأييد املجتمع 
اإىل حل  ل��ل��و���س��ول  ال����دويل لعقد م��ف��او���س��ات م��ب��ا���س��رة 
لالأزمة اليمنية، واإيقاف املواجهات الع�سكرية يف مدينة 

احلديدة. 
عقد  اإىل  مبعوثها،  خ��الل  م��ن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وت�سعى 
ورغبة  دع��م  ذل��ك  يرافق  املفاو�سات،  من  جديدة  جولة 
م���ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ب�����س��اأن ال�����س��الم، ف��ي��م��ا يوا�سل 
اليمن، عبدامللك  الإيرانية يف  زعيم ميلي�سيات احلوثي 
احلوثي و�سع عدد من ال�سروط للم�ساركة يف حمادثات 
م�سعى  يف  املقبل،  ال�سهر  بداية  املقررة  اليمنية  ال�سالم 

لعرقلة اأحدث حماولة دولية حلل الأزمة.
ميدانيا حقق اجلي�س الوطني اليمني تقدماً يف خمتلف 
يف  خ�سائر  احل��وث��ي  ميلي�سيات  وك��ّب��د  ���س��ع��دة،  ج��ب��ه��ات 

الأرواح يف وادي اآل اأبو جبارة يف جبهة كتاف.
ك��م��ا ق��ت��ل ق��ي��ادي ح��وث��ي وع�����س��رات ال��ع��ن��ا���س��ر يف تقدم 

للجي�س اليمني نحو مركز مديرية باقم.
حترير  بعد  اجلبهة  على  �سيطرته  اجلي�س  اأح��ك��م  وق��د 
م��ث��ل��ث امل��الح��ي��ط ال���س��رتات��ي��ج��ي مب��ح��ور م����ران غرب 
احلوثي.  عبدامللك  معقل  اإىل  اجل��ب��ه��ات  اأق���رب  �سعدة 
وقد مت بذلك اإحكام قطع الإمداد على مديرية حيدان 

و�سعدة.
يف  اليمني  الوطني  للجي�س  التابع   »35 »اللواء  واأعلن 
تعز عن �سفقة تبادل مع ميلي�سيات احلوثي النقالبية، 
 18 ت�سليم  اأ�سريا يف مقابل   30 �سراح  اأطلق مبوجبها 
اإحدى  اأن عملية التبادل متت يف  جثة. واأو�سح اجلي�س 

مناطق التما�س مبديرية �سامع جنوب حمافظة تعز.
اللواء  اليمنية  اأعلن حمافظ حمافظة حجة  اإىل ذلك، 
عبد الكرمي ال�سنيني، اأن اجلي�س اليمني يتاأهب لإطالق 
ت�سمل  ح��ج��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ج��دي��دة  ع�سكرية  ع��م��ل��ي��ات 
تطهري بقية مناطق مديرية حر�س احلدودية والتقدم 

باجتاه مديريتي م�ستباأ وعب�س. 
وجاء ت�سريح املحافظ بعد اأيام من متكن قوات اجلي�س 
اليمني يف املنطقة الع�سكرية اخلام�سة )والتي تقع حجة 
لل�سرعية،  الداعم  التحالف  باإ�سناد من  نطاقها(  �سمن 
وهو مفرتق  عاهم" ال�سرتاتيجي،  "مثلث  من حترير 
ت�ستخدمه  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل��وث��ي��ة  ك��ان��ت  رئ��ي�����س  ط���رق 

لإمداداتها بني حجة و�سعدة واحلديدة.

اليمني املتطرف يتمدد يف كامل اوروبا

تفجري مب�شجد يح�شد الع�شرات يف خو�شت

الأمم املتحدة تتحدث عن فر�شة لل�شالم يف اأفغان�شتان
•• كابول-وكاالت:

قال من�سق الأمم املتحدة املقيم يف اأفغان�ستان واملكلف بالإغاثة الإن�سانية اأم�س 
البالد لكن  ال�سالم يف  اأف�سل من ذي قبل لتحقيق  اإن هناك فر�سة  اجلمعة 
هناك حاجة ملزيد من التن�سيق يف جهود ال�سالم الدولية مع ال�ستعداد ل�سم 

كل اأطراف ال�سراع اإليها.
"هناك فر�س  لل�سحفيني يف جنيف  لن��زر  توبي  املتحدة  الأمم  من�سق  وق��ال 
يبدو  يربرها.  ما  لها  ال�سالم  حتقيق  يف  اآم��ال  وهناك  اأفغان�ستان  يف  جديدة 
احلال  عليه  ك��ان  عما  ال��ي��وم  اأف�سل  فر�سا  هناك  لكن  مفارقة  وك��اأن��ه  الأم���ر 
ل�سنوات كثرية جدا جدا لتكون اأفغان�ستان يف �سالم مع نف�سها ومع جريانها 

الرئي�سيني".
املجتمع  اأط���راف  ب��ني  تن�سيقا  هناك  اأن  لكم  اأق���ول  اأن  "اأ�ستطيع  لن��زر  وق��ال 
النفتاح من جانب  املزيد من  ال�سابق. وهناك  �سهدناه يف  اأك��ر مما  ال��دويل 
املفاو�سات.  م�ساركة اجلميع يف  ل�سمان  ال��دويل  املجتمع  معينة من  اأط��راف 

وهذان تغريان مهمان جدا".
وبعد مرور ثالثة اأيام على الهجوم الدامي الذي وقع يف احتفال باملولد النبوي 

بالعا�سمة الأفغانية، كابل، هز انفجار م�سجدا باإقليم خو�ست �سرقي البالد، 
خالل �سالة اجلمعة، الأمر الذي اأ�سفر عن مقتل 27 �سخ�سا على الأقل.

اأن النفجار  "الأ�سو�سيتد بر�س" نقال عن متحدثني ر�سميني،  وذكرت وكالة 
وقع مب�سجد يف قاعدة للجي�س الأفغاين خالل �سالة اجلمعة.

اأوفدت  الولية خو�ست، فيما  امل�ست�سفى يف عا�سمة  اإىل  امل�سابني  ونقل بع�س 
اأربع مروحيات اىل املكان لنقل اجلرحى الآخرين اإىل كابل.

هجمات  ت�سن  طالبان  حركة  لكن  الن��ف��ج��ار،  ال��ف��ور  على  جهة  اأي  تتنب  ومل 
املنطقة  مع  احل��دود  وحت��اذي  اأفغان�ستان،  �سرقي  الواقعة  الولية  يف  بانتظام 

القبلية يف باك�ستان.
وكان انتحاري فجر نف�سه، الثالثاء، يف احتفال باملولد النبوي يف كابل، الأمر 
ال��ذي اأ�سفر عن مقتل 55 �سخ�سا، معظمهم رج��ال دي��ن، يف واح��د من اأكر 

الهجمات دموية يف العا�سمة منذ اأ�سهر.
بداية  يف  تظهر  اللهب  من  �سخمة  ك��رة  لالعتداء،  فيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت 
يف  امل�سابني  �سراخ  ذلك،تعاىل  وبعد  الكرمي،  للقراآن  ت��الوة  وخ��الل  احلفل، 
املكان.ومل تتعرف ال�سلطات الأفغانية على منفذ الهجوم بعد، كما اأن حركة 

عنه. م�سوؤوليتها  "طالبان" نفت 

�شُيعر�س على جمل�س نواب ال�شعب:
تون�ش: امل�شادقة على م�شروع قانون امل�شاواة يف املرياث

•• الفجر – تون�س - خا�س

حتت اإ�سراف الرئي�س التون�سي الباجي قايد ال�سب�سي، نظر اجتماع جمل�س الوزراء 
الأحوال  جملة  باإمتام  الأول  يتعلق  اأ�سا�سيني  قانونني  م�سروعي  يف  اجلمعة،  اأم�س 
حالة  بتنظيم  يتعلق  وال���ث���اين  رئ��ا���س��ي��ة  ت�سريعية  م���ب���ادرة  خ���الل  م��ن  ال�سخ�سية 

الطوارئ.
و�سادق جمل�س الوزراء على م�سروع القانون الأ�سا�سي املتعلق باإمتام جملة الأحوال 
�سعيدة  اأك��دت  وقد  امل��رياث.  يف  بالت�ساوي  تتعلق  اأحكاما  يت�سمن  ال��ذي  ال�سخ�سية، 
قرا�س الناطقة الر�سمية با�سم الرئا�سة التون�سية، اأن امل�سروع �سيعر�س على جمل�س 

نواب ال�سعب من اأجل امل�سادقة عليه حتى ي�سبح �ساري املفعول.
وين�س م�سرع القانون يف الق�سم املتعلق بامل�ساواة يف املرياث، على اأن "البنت انفردت او 
تعددت ترث جميع املال او ما بقي عن ا�سحاب الفرو�س عند وجودهم. ول يرث معها 
الب واجلد ال ال�سد�س دون ان ينتظرا �سيئا اآخر. ول يرث معها الخوة والخوات 

مهما كانوا ول العمام مهما كانوا ول �سندوق الدولة".       )التفا�سيل �س10(

مع اقرتاب موعد النتخابات الأوروبية:
ال�شعبويون: م�شروع بانون على �شّكة الف�شل!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

مع اقرتاب موعد النتخابات الأوروبية، يثري اخرتاق احلركات والأحزاب 
ال�سعبوية، ميينا وي�سارا، يف ال�سنوات الأخرية، القلق. وتوؤكد درا�سة وا�سعة، 
اأجرتها موؤ�س�سة الغارديان بالتعاون مع ثالثني باحًثا يف العلوم ال�سيا�سية، 
توؤكد �سعبّية هذه الأحزاب ال�سعبوية، مع ت�سخي�س وا�سح: واحد من كل 
اأربعة اأوروبيني ي�سّوت لل�سعبويني عام 2018، اي 25 باملائة من �سكان 

الحتاد، مقابل 7 باملائة قبل 20 عاما.    )التفا�سيل �س11(

هجومان داميان بفارق دقائق يف باك�شتان
•• اإ�شالم اأباد-وكاالت:

باك�ستان،  يف  م��زدح��م  و�سوقا  مهرجانها  ا�ستهدف  ان��ت��ح��اري  هجوم  اأ�سفر 
اجلمعة، عن مقتل 25 �سخ�سا على الأقل، بعد دقائق من هجوم ا�ستهدف 

القن�سلية ال�سينية يف كرات�سي قتل فيه 5 اأ�سخا�س.
ونقلت وكالة رويرتز عن م�سوؤول حكومي قوله، اإن انتحاريا كان يقود دراجة 
نارية اقتحم ح�سدا من النا�س ي�ساركون يف مهرجان و�سوق، يجذبان اأنا�س 
من �ستى النتماءات الدينية، يف منطقة اأوراكزاي �سمال غربي البالد، قبل 
اأن يفجر نف�سه هناك. وقال م�ساعد مفت�س ال�سرطة باملنطقة، عبا�س خان: 
كان تفجريا انتحاريا يف املهرجان الذي يقام كل يوم جمعة، م�سيفا اأن من 
بني القتلى البالغ عددهم 25، ثالثة من اأقلية ال�سيخ، واثنني من م�سوؤويل 

الأمن، لفتا اإىل وجود 20 م�سابا يف الهجوم.
القن�سلية  مقر  م�سلحون   3 اقتحم  اأوراك������زاي،  ه��ج��وم  م��ن  دق��ائ��ق  وق��ب��ل 
الأمن ت�سدت لهم،  البالد، لكن قوات  ال�سينية يف مدينة كرات�سي جنوبي 
مما اأدى اإىل اندلع معركة بالأ�سلحة النارية. وذكرت وكالة اأ�سو�سيتد بر�س، 
نقال عن ال�سرطة الباك�ستانية، اأن املهاجمني الثالثة قتلوا اإ�سافة اإىل رجلي 

�سرطة.
وقال امل�سوؤول البارز بال�سرطة، اأمري اأحمد ال�سيخ، اإن جميع الدبلوما�سيني 

واملوظفني ال�سينيني يف القن�سلية باأمان ومل ي�سبوا باأذى خالل الهجوم.
وتبنت جماعة تطلق على نف�سه ا�سم »جي�س حترير بلو�س�ستان« النف�سايل، 
هذه  وتن�سط  اأوراك�����زاي،  يف  بالتفجري  �سلة  ل��ه  اأن  يبدو  ل  ال��ذي  الهجوم 

اجلماعة يف اإقليم بلو�س�ستان اجلنوبي الغربي.
باأنه جزء من موؤامرة  الهجوم وو�سفه  ال��وزراء، عمران خان،  واأدان رئي�س 
باأن  متعهدا  ال�سيني،  وال�سرتاتيجي  القت�سادي  والتعاون  باك�ستان  �سد 

جت������دد امل�����واج�����ه�����ات يف 
م�����ش��ريات ال���ع���ودة ب��غ��زة

•• غزة-وكاالت:

مئات  بني  اأم�س،  مواجهات  وقعت 
الحتالل  وجي�س  الفل�سطينيني 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى اأط�����راف �سرق 
م�سريات  اإط�������ار  يف  غ������زة،  ق���ط���اع 
لل�سهر  امل�ستمرة  ال�سعبية  ال��ع��ودة 

الثامن على التوايل.
واأع����ل����ن م�����س��ع��ف��ون ع���ن ع����دد من 
الإ������س�����اب�����ات ب���ال���ر����س���ا����س احل���ي 
والخ��ت��ن��اق، ج��راء قمع  واملطاطي 
متظاهرين  الح�����ت�����الل  ج���ي�������س 
اقرتبوا من ال�سياج احلدودي �سرق 
فل�سطينيون،  وب�����داأ  غ����زة.  ق��ط��اع 
اجلمعة،  اأم�����س  ع�سر  ���س��الة  بعد 
املقامة  العودة  خيام  اإىل  بالتوافد 
ال��ق��ط��اع، قرب  �سرق  اأط���راف  على 
الأرا�سي  م��ع  احل�����دودي  ال�����س��ي��اج 

املحتلة.
مل�سريات  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع������ت 
اأو�سع م�ساركة  اإىل  العودة يف غزة، 
اأم�س، حتت  احتجاجات  �سعبية يف 

�سعار "املقاومة توحدنا وتنت�سر.

بجنود  حم��م��ل��ة  م��روح��ي��ات 
حت���ل���ق ف�����وق ال��ك��رم��ل��ن

•• مو�شكو-وكاالت:

مروحيتني  ف��ي��دي��و  مقطع  ر���س��د 
الرو�سية،  الرئا�سة  مقر  ت��غ��ادران 
مو�سكو،  العا�سمة  يف  الكرملني، 
الأم��ر ال��ذي اأث��ار حرية الكثريين 
ل��ك��ون الطريان  ن��ظ��را  يف رو���س��ي��ا، 

فوق املنطقة حمظور.
ويظهر الفيديو الذي انت�سر على 
الجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 
"ميل  ط�������راز  م�����ن  م���روح���ي���ت���ني 
فوق  حتليقهما  اأث���ن���اء  مي8-"، 
حتمل  كانت  اإحداهما  الكرملني، 
امل�سلحني،  الع�سكريني  م��ن  ع��ددا 

الواقفني فوق �سبكة حديدية.
منطقة  يف  امل��روح��ي��ت��ان  وح��ل��ق��ت 
ي��ح��ظ��ر ف��ي��ه��ا ال���ط���ريان، وف���ق ما 
ذكرت و�سائل اإعالم رو�سية، اأم�س.

الكرملني  اأن  الغمو�س،  زاد  ومما 
ر���س��م��ي��ا حول  ب���ي���ان���ا  ي�������س���در  مل 
ال��غ��ام�����س��ة، ك��م��ا رف�ست  ال��رح��ل��ة 
هيئة احلماية الفيدرالية، التعليق 

على احلادث.
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»الهالل« يرفد جمعية تنمية املراأة يف �شبوة بالأجهزة والأثاث خلدمة القطاع الن�شوي 

يف يومه الرابع

مهرجان ال�شمحة الرتاثي ي�شتقبل دبلوما�شين ويكّرم فنانن

•• �شبوة-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة   « رف�����دت 
املراأة  تنمية  جمعية   « الإم���ارات���ي 
مبحافظة �سبوة اليمنية بالأجهزة 
و الأثاث لت�ستاأنف عملها يف خدمة 
القطاع الن�سوي عرب جتهيز املعامل 
املهنية التي ت�سم معامل احلا�سوب 
و اخلياطة و الطبخ وذلك يف اإطار 
القطاعات  دع�����م  ع���ل���ى  ح��ر���س��ه��ا 
اليمنية.  ال�ساحة  على  اخل��دم��ي��ة 
واأكد �سلطان النعيمي ممثل هيئة 
الهالل الإماراتي مبحافظة �سبوة 
�سعي الهيئة خالل » عام زايد » اإىل 
مبختلف  خدمية  م�ساريع  تنفيذ 
من  و  املحررة  اليمنية  املحافظات 
اإطار  يف  ���س��ب��وة  حم��اف��ظ��ة  �سمنها 
الدور الذي تقوم به دولة الإمارات 
يف  التحتية  البنى  ت��اأه��ي��ل  لإع����ادة 

الن�سوية لفتا اإىل اأن هيئة الهالل 
الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي ت��ع��م��ل على 
يف  الطبيعية  احلياة  دورة  اإ�ستعادة 

املحافظات اليمنية املحررة.

والأث����اث  ب��الأج��ه��زة  امل�����راأة  تنمية 
تبني  ي�ستهدف موا�سلة دوره��ا يف 
من  ال�سغرية  الن�سوية  امل�����س��اري��ع 
اأن�سطة  و  ي��دوي��ة  خ��ي��اط��ة وح���رف 

البنية  لدعم  م�ساريع  م��ن  تنفذه 
التحتية وتنفيذ امل�ساريع اخلدمية 
معاناة  من  للتخفيف  والإن�سانية 
املواطنني مبحافظة �سبوة .. لفتة 

الأ�سقاء  م�����س��اع��دة  ب��ه��دف  ال��ي��م��ن 
املعي�سية  ظ��روف��ه��م  جت�����اوز  ع��ل��ى 

ال�سعبة واإعادة تطبيع احلياة.
جمعية  رف����د  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  وق����ال 

فرج  ف��اط��م��ة  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
تنمية  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س��ة  ح����ي����درة 
امل������������راأة مب���ح���اف���ظ���ة �����س����ب����وة عن 
ما  على  الإم�����ارات  ل��دول��ة  �سكرها 

خريية ودورات تدريبية مبا يحقق 
الأ�سر  و  للجمعية  ربحية  عائدات 
العاملة بها وتدريب عدد كبري من 
الفتيات يف خمتلف املهن واحلرف 

اجلمعية  رف��د  م�سروع  اأهمية  اإىل 
ب����الأج����ه����زة احل����دي����ث����ة والأث��������اث 
من  امل�ستفيدة  الفئات  لعدد  نظرا 

الأن�سطة التي تقدمها.

املهرجان  ���س��ي��وف  م���ن  ال���ع���دي���د 
م��ن��ه��م ال���ف���ن���ان الإم�����ارات�����ي خلف 

لدولة  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  يف  م��ت��م��ن��ي��اً 
الإمارات النجاح والرفعة.

القر�س،  الفنان �سامل  اإىل  اإ�سافة 
والأ�ستاذ  ع���ي���د،  ف�����ادي  وال���ف���ن���ان 

القيادة  عليه  لت�سري  ر�سخه  ال��ذي 
اهلل«،  »حفظهم  واأب��ن��اوؤه  احلكيمة 

�سعيد  والإع�����الم�����ي  الأح����ب����اب����ي، 
القبي�سي،  حمد  والفنان  املعمري، 

�سهدت  املهرجان  فعاليات  وكانت 
تكرمي  واخلمي�س،  الأربعاء  يومي 

•• ابوظبي-الفجر:

الرتاثي  ال�سمحة  مهرجان  �سهد 
ن����ادي  ي��ن��ظ��م��ه  ال�������ذي   2018
تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن زاي���د 
ال�سمو  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئ��ي�����س ال����دول����ة رئ��ي�����س ال���ن���ادي، 
اأهايل  من  للرواد  م�ستمراً  تدفقاً 
وال�سيوف  ال�����س��م��ح��ة،  م��ن��ط��ق��ة 
والفنانني،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  م���ن 
والرابع  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم��ني  ط��ي��ل��ة 
ل��ل��م��ه��رج��ان ال����ذي ي�����س��ت��م��ر حتى 

م�ساء يوم غدا الأحد.
م�ساء  املهرجان  فعاليات  وح�سر 
�سعادة  اخل��م��ي�����س،  الول  اأم�������س 
اجلمهورية  �سفري  املن�سر  �سمري 
وليد  امل�ست�سار  ونائبه  التون�سية، 
بجولة  ق����ام����ا  ح���ي���ث  احل������ج������ام، 
وتعرفا  ال����رتاث����ي����ة  ال����ق����ري����ة  يف 
ع��ل��ى م���ا ت��ع��ر���س��ه ال���دك���اك���ني من 
م��ف��ردات ال���رتاث الإم���ارات���ي، كما 
فعاليات  ���س��م��ن  ت��ك��رمي��ه��م��ا  مت 

املهرجان.
واأك������د ����س���ع���ادة ���س��م��ري امل��ن�����س��ر يف 
عمق  احل�سور،  على  األقاها  كلمة 
تون�س  ب���ني  الأخ����وي����ة  ال���ع���الق���ات 
الحتفاء  اإن  وق�����ال  والإم���������ارات، 
جناح  اأ�سرار  من  �سر  هو  بالرتاث 
دولة الإمارات، م�سيفاً اأن »من ل 
يت�سالح مع تراثه ومع تاريخه ل 
ميكن اأن ي�سوغ حا�سراً ول ميكن 
مثمناً  م�����س��ت��ق��ب��اًل«،  ي��ب��ن��ي  اأن  ل���ه 
�سعي دولة الإمارات حلفظ تراثها 
واإحيائه مما يجعله ي�سكل عن�سراً 
يف  والطمئنان  الثقة  عنا�سر  من 

التوجه نحو امل�ستقبل.
وقال املن�سر اإن املهرجان بتزامنه 
»عام  هما  مهمتني  منا�سبتني  مع 
لدولة  ال���وط���ن���ي  وال���ع���ي���د  زاي������د« 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، فهو 
ت��ع��ب��ري ع���ن ال����وف����اء ل��ل��ق��ي��م التي 
ونهجه  اهلل«  »رح����م����ه  اأر�����س����اه����ا 

الإنتاج يف  ال�سام�سي م�سوؤول  علي 
»عائلة بوغنوم«.

برامج  تتوا�سل  اأخ���رى،  جهة  من 
ليايل  ت�����س��ه��د  ح���ي���ث  امل����ه����رج����ان، 
توعوية  حم���ا����س���رات  امل���ه���رج���ان 
مديرية  ت���ق���دم���ه���ا  وت���ث���ق���ي���ف���ي���ة 
�سرطة املناطق اخلارجية، بجانب 
اليولة،  مثل  الرتاثية  امل�سابقات 
واأجمل زي تراثي، وم�سابقة التلي، 
اليومية  امل�����س��اب��ق��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
من  املقدمة  القيمة  اجلوائز  ذات 
اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة وال��داع��م��ة التي 

ر يف املهرجان. تقوم بدور مقدَّ
العام  املدير  بني  ال�سدد،  هذا  ويف 
لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  مل���رك���ز  ب���الإن���اب���ة 
�سامل  الدكتور  »ت��دوي��ر«  النفايات 
مهرجان  ال���ك���ع���ب���ي،  اأن  خ���ل���ف���ان 
تراثية  وج���ه���ة  ي�����س��ك��ل  ال�����س��م��ح��ة 
وعادات  قيم  ينقل  لأن���ه  متميزة، 
وت���ق���ال���ي���د ال�������س���ع���ب الإم������ارات������ي 
خ���الل  ت�����دوي�����ر  واأن  الأ������س�����ي�����ل، 
ال�سورة  لإب���راز  ت�سعى  م�ساركتها 

املتميزة لإمارة اأبوظبي.
 واأو�سح الكعبي، اأن م�ساركة تدوير 
توفري  يف  ت��ت��م��ث��ل  امل���ه���رج���ان  يف 
امل�سرفني والُعمال والآليات وجميع 
ومكافحة  ال��ن��ظ��اف��ة  م�����س��ت��ل��زم��ات 
تعمل  كما  ال��ع��ام��ة،  ال�سحة  اآف���ات 
على  للحفاظ  ال�ساعة  م��دار  على 
و�سمان  للمهرجان  ال��ع��ام  املظهر 
ن���ظ���اف���ت���ه وا����س���ت���م���رار رون����ق����ه يف 
للح�سور،  ال��ك��ب��رية  الأع�����داد  ظ��ل 
التوعوية  ال���ربام���ج  اإىل  اإ���س��اف��ة 
كتيبات  خ��الل  م��ن  تقدمها  ال��ت��ي 
وبرو�سورات توعوية لغر�س القيم 

والثقافة البيئية واملجتمعية.
اليومية  ال���زي���ارات  وت���وال���ت  ه���ذا 
ال����ف����رتة  امل�������دار��������س يف  ل�����ط�����الب 
اأم�س  ي��وم  �سهد  حيث  ال�سباحية، 
طالب  من  الطلبة  ع�سرات  زي��ارة 
اأركان  يف  جت��ول��وا  ال��ذي��ن  الرحبة 
القرية الرتاثية متعرفني على ما 

تعر�سه من منتجات تراثية.
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كليات التقنية العليا تكرم هيئة اآل مكتوم اخلريية تقديرا لدعمها للطالب 

•• دبى -وام:

كرمت كليات التقنية العليا هيئة اآل مكتوم اخلرييه تقديرا لها على دعمها لطالب وطالبات الكليات 
وان�ستطهم وا�ست�سافه كليه اآل مكتوم للتعليم العاىل با�سكتلندا لطالبات الكليات فى دورات برنامج 
التعدديه الثقافيه ومهارات القياده. جاء ذلك خالل الحتفال  بالذكرى الثالثني لتاأ�سي�س الكليات 
والذى تزامن مع عام زايد وت�سلم �سعادة مريزا  ال�سايغ مدير مكتب �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
اآل مكتوم اخلرييه التكرمي من �سعادة الدكتور ه�سام الزعابى  اأمناء هيئة  اآل مكتوم ع�سو جمل�س 
للتعاون  الهيئة حم�سله  ان تكرمي  ال�سايغ اىل  �سعادة مريزا  وا�سار  دبي.  لتقنيات  التنفيذى  املدير 
الوثيق بني كليات التقنيه من جانب وكليه اآل مكتوم للتعليم العاىل با�سكتلندا من جانب اخر موؤكدا 
ا�ستعداد الهيئة لتقدمي الدعم املمكن للكليات مبا ميكن الطالب من التفرغ للدرا�سه ومل�ساريعهم 
الدرا�سيه. ومن جانبه اأ�ساد الدكتوره�سام الزعابى املدير التنفيذى لتقنيات دبى بتعاون الهيئة مع 

الكليات وامل�ساعدات ال�سنوية لها .

زايد والإعالم من التاأ�شي�ش حتى التمكن... يف ندوة ا�شت�شافتها جامعة الإمارات

قائد �شرطة اأبوظبي يطلع على اجلهود التطويرية يف اإدارة املتابعة ال�شرطية

•• العني – الفجر:
ت�شوير – حممد معني

التاأ�سي�س  م��ن  والأع������الم...  زاي���د 
حتى التمكني – هو عنوان الندوة 
الأمارات  ا�ست�سافتها جامعة  التى 
وحتدث فيها املفكر والدبلوما�سى 
يو�سف  ال�����دك�����ت�����ور  الإم��������ارات��������ى 
احل�����س��ن- وا���س��ت��اذة الأع����الم واأول 
ح�سة  الدكتورة  اأماراتية  خمرجة 
الأعالمى  احل����وار  واأدار  ل���وت���اه- 

الدكتور اأحمد املن�سورى.
وف���ى ب���داي���ة ال���ن���دوة ال��ت��ى عقدت 
تقنية  ب��ك��ل��ي��ة  امل�����وؤمت�����رات  ب��ق��اع��ة 
امل��ع��ل��وم��ات ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د كلية 
والأجتماعية  الأن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
الدكتور ح�سن النابودة الذي رحب 
على  م��وؤك��داً  الندوة  يف  بامل�ساركني 
اأنها تاأتي �سمن فعاليات عام زايد 

الذي حتتفي به جامعة الإمارات.
ي��و���س��ف احل�سن  ال��دك��ت��ور  حت���دث 
م�سرياً اإىل اأن التجربة الإعالمية 
دولة  ق��ي��ام  قبل  م��وج��وده  تكن  مل 
الإحتاد - فقط كان هناك جمالت 

ال�سحيحة  امل��ع��ل��وم��ة  ت��و���س��ي��ل  يف 
دون مزايدة اأو نق�سان - كما اأدرك 
التي  املركبة  الإع���الم ه��و  اأن  زاي��د 
- كما  الإع��م��ار  املجتمع نحو  تقود 
حتدثت الدكتورة ح�سة لوتاه عن 
دور زايد يف متكني امل��راأة - وقالت 
فتاة  م��ك��ن��ت  زاي�����د  ت��وج��ي��ه��ات  اأن 
الإم����ارات م��ن الإل��ت��ح��اق بالتعليم 

اجلامعي. 
احل�سن  ال��دك��ت��ور  اأدار  وق���د  ه���ذا 
وال���دك���ت���ورة ح�����س��ة ل���وت���اه ح����واراً 
جامعة  وط�����ال�����ب�����ات  ط�������الب  م�����ع 
التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الإم��ارات 
ا�ستطاعا  الإع���الم  يف  املتخ�سيني 
الإجابة  احل�����وار  ه���ذا  م���ن خ���الل 
التي  الت�ساوؤلت  من  العديد  على 
الكثريين  م��ن  ا���س��ت��ح�����س��ان��اً  لق���ت 
دور  اأهمية  على  �سوياً  اأك���دا  حيث 
التي  ال�ساملة  النه�سة  يف  ال�سباب 
ت�����س��ه��ده��ا دول�����ة الإم��������ارات - كما 
اأه��م��ي��ة دور الإع����الم يف  اأك���دا على 
حتفيز ال�سباب والت�سدي لالأفكار 
ال����ه����دام����ة وت�������س���ح���ي���ح الأف�����ك�����ار 

املغلوطة. 

•• اأبوظبي -وام:

خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  اطلع 
اأبوظبي  الرميثي قائد عام �سرطة 
ع���ل���ى اأه������م اخل���ط���ط و امل����ب����ادرات 
املتابعة  اإدارة  يف  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
ال�����س��رط��ة وال���رع���اي���ة ال��الح��ق��ة يف 

قطاع اأمن املجتمع .
اإدارة  زيارته  خ��الل  الرميثي  واأك��د 
املتابعة ال�سرطة والرعاية الالحقة 
كان  ح��ي��ث  املجتمع  اأم���ن  ق��ط��اع  يف 
م�سعود  اأحمد  العميد  ا�ستقباله  يف 
وعدد من  الإدارة،  املزروعي، مدير 
العامة  القيادة  اهتمام   .. ال�سباط 
توجيهات  بتنفيذ  اأبوظبي  ل�سرطة 
م�ساعيها  و  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
امل�ستمرة لالرتقاء مبنظومة العمل 
التطويري مبا ينعك�س اإيجابيا على 

وتفعيل  والتاأهيل  التدريب  برامج 
ال�سراكات املوؤ�س�سية واملجتمعية من 
وتقدمي  العمل  اآل��ي��ة  تطوير  اأج���ل 

اأف�سل اخلدمات.
اأبوظبي  �سرطة  عام  قائد  وا�ستمع 
التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  ع��ن  ���س��رح  اإىل 
وم����ه����ام واخ���ت�������س���ا����س���ات الأف�������رع 
والأق�سام واأهداف الإدارة باحلفاظ 
على اأمن و�سالمة املجتمع والوقاية 
الظواهر  ومكافحة  اجل��رمي��ة  م��ن 

الإجرامية واحلد منها.
حر�س  اإط�������ار  يف  ال�����زي�����ارة  ت����اأت����ي 
م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ���س��ري العمل 
والإدارات  ال���ق���ط���اع���ات  مب��خ��ت��ل��ف 
ب�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وال���وق���وف على 
اخلدمات  وج���ودة   ، العاملني  اأداء 
واآليات  للمتعاملني  تقدمها  التي 

تطويرها.

والأندية-  ال��ب��ل��دي��ات  ع��ن  ت�����س��در 
الكوادر  وج����ود  ع���دم  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الدكتور  وقال  املدربة-  الإعالمية 
الإعالمية  ال��ت��ج��رب��ة  اإن  احل�����س��ن 
بداأت مع املوؤ�س�س زايد حيث اأجرى 
حواراً مطوًل قبل توليه احلكم يف 
اأبوظبي مع وكالة ) رويتري( ومنذ 
 1973 ع���ام  وح��ت��ى   1966 ع���ام 

دون  الت�ساوؤلت  كل  على  والإجابة 
الإعداد لها م�سبقاً حيث كان زايد 
والإ�ستماع  التعبري  بحرية  يوؤمن 
اإىل الراأي الآخر دون قيود تو�سع 

�سابقاً.
واأ�سار الدكتور احل�سن اإىل التجارب 
ال�سحفية الأوىل يف دولة الإمارات 
حيث كانت ت�سدر اإ�سبوعياً وتطبع 

حرب رم�سان يف عام 1973 حيث 
وهولندا  اأمريكا  عن  النفط  قطع 
اأن  ال�سهرية  زاي��د  ع��ب��ارة  واأطلقت 
النفط العربي لي�س اأغلى من الدم 
ع��ن احلرب  كما حت��دث   - العربي 
الأه��ل��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ودور زاي����د يف 
اأ�سار  كما  احل��رب-  لهذة  الت�سدي 
الدكتور احل�سن اإىل القوة الناعمة 

اأج��رى زاي��د العديد من املقابالت 
اإلتقى خاللها باإعالمني من لبنان 
وم�سر اإ�سافة اإىل مراكز اإعالمية 
من باك�ستان وبريطانيا - واأ�ساف 
اأن زايد كان لدية ح�سوراً مميزاً يف 
لقاءاته املبا�سرة مع و�سائل الإعالم 
املختلفة وال�سحفيني - حيث كان 
املبا�سرة  ال��ل��ق��اءات  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س 

الكثري  اأن  واأ�ساف  الدولة -  خارج 
من الآراء التي كانت تطرح يف هذة 
مبا�سر  وب�سكل  ت�سدت  ال�سحف 
اإحتالل  يف  اإي������ران  ���س��اه  لأط���م���اع 

اجلزر الإماراتية. 
ك��م��ا اأ����س���ار ال��دك��ت��ور احل�����س��ن اإىل 
ال���دور الإع��الم��ي ال���ذي ق��ام��ت به 
اأثناء  الإم��ارات��ي��ة  الإع���الم  و�سائل 

التي اأ�س�سها زايد وقدمت الإمارات 
تليق  التي  مكانتها  لتاأخذ  للعامل 

بها. 
وحتدثت الدكتورة ح�سة لوتاه عن 
العمل الإذاعي والتلفزيوين وقالت 
العديد من  لدية  توفرت  زاي��د  اأن 
موؤكدًة  للقيادة  اأهلته  التي  القيم 
اأهمية الإعالم  اأدرك  اأن زايد  على 

تعزيز م�سرية الأم��ن والأم��ان وفق 
اأف�سل املمار�سات املتقدمة عامليا.

اإجناز معامالتهم ون�سر الإيجابية 
ب��ي��ن��ه��م وت���ف���ق���د �سري  وال�������س���ع���ادة 

املرورية، و اآليات الرعاية الالحقة 
ل���الأح���داث وال���ن���زلء ب��ع��د الإف����راج 

ب����ت����ق����دمي  ال�����رم�����ي�����ث�����ي  وج����������ه  و 
يف  للمتعاملني  ك��اف��ة  الت�سهيالت 

املبذولة  واجلهود  وامل�ساريع  العمل 
النقاط  تخفي�س  ب��رن��ام��ج  �سمن 

عنهم، وتدابري اخلدمة املجتمعية، 
و  الإلكرتونية،  املراقبة  واإج���راءات 

الأوىل من نوعها
�شرطة اأبوظبي تد�شن دراجات الإعالم الأمني يف طرقات العا�شمة

•• اأبوظبي-الفجر:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  د���س��ن��ت 
الأمني  الإع���الم  دراج���ات  اأبوظبي 
من  الأوىل  ت���ع���د  ال���ت���ي  ال���ن���اري���ة 
نوعها يف املنطقة، تزامنا مع �سباق 
الكربى  للطريان  الحت���اد  ج��ائ��زة 
للفورمول 1 لعام 2018 لت�سّكل 
لتعزيز  ج���دي���ًدا  اإع���الم���ي���ا  ذراًع������ا 
ال��ت��وا���س��ل امل�����س��ت��م��ر وامل��ب��ا���س��ر مع 
العا�سمة  ط��رق��ات  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 

اأبوظبي. 
املهريي  العقيد حممد علي  واأك��د 
مدير اإدارة  الإعالم الأمني بقطاع 
�سوؤون القيادة  يف �سرطة اأبوظبي، 
اأن دوريات دراجات الإعالم الأمني 
اإط����ار اخل��ط��ط واجلهود  ت��اأت��ي يف 
ملواكبة  اأبوظبي  ل�سرطة  امل�ستمرة 
نقل  يف  امل���ت�������س���ارع���ة  ال����ت����ط����ورات 
امل��ع��ل��وم��ات م���ن م���وق���ع الأح������داث 
بامل�ستجدات  اجل��م��ه��ور  واإح���اط���ة 
واملعلومات املوثوقة حلظة بلحظة 
اأ�سبح  بعدما  امليداين  الواقع  من 

التوا�سل  م�����س��ت��خ��دم��ي  ب���اإم���ك���ان 
الج���ت���م���اع���ي ت�������س���وي���ر وت�������داول 

الأحداث.
عن�سر  اأن  اإىل  امل���ه���ريي  واأ�����س����ار 
و�سمان  ال�سورة  نقل  يف  ال�سرعة 
واحدة  ب��ات��ت  املعلومة  م�سداقية 
التي تواجهها  التحديات  اأبرز  من 
الإع����الم����ي����ة يف ظل  امل���وؤ����س�������س���ات 
ال��ي��وم��ي��ة يف جمالت  ال���ت���ط���ورات 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الت�������س���ال وم���واق���ع 
واأ�سبح  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 

تقدمي  ه����و  احل���ق���ي���ق���ي  ال�����ره�����ان 
تاأخري  دون  ال�سحيحة  امل��ع��ل��وم��ة 
اأو امل�سا�س بامل�سداقية والدقة وهو 
الإعالمية  ال��ق��ن��وات  ل��ه  ت�سعى  م��ا 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
اأ�سا�سيا  م�����س��دًرا  اأ�سبحت  وال��ت��ي 
املحلية  الإع���الم  لو�سائل  موثوًقا 

والدولية.
ال���رائ���د ع���ب���داهلل غرامة  واأو����س���ح 
اأن  الإع��الم��ي  ال��دع��م  ق�سم  رئي�س 
تقنيات  باأحدث  جمهزة  الدوريات 
املبا�سر  والت���������س����ال  ال���ت�������س���وي���ر 
وال������ك������وادر الإع����الم����ي����ة امل����درب����ة 
لتحقيق معدلت ا�ستجابة قيا�سية 
ملواقع  النتقال  و�سهولة  �سرعة  يف 
الأح�������������داث وت���غ���ط���ي���ة ال����وق����ائ����ع 
اجلودة  وعالية  حديثة  بكامريات 
الأحداث  لو�سع اجلمهور يف قلب 
امليدانية ونقل احلقائق واملعلومات 
ب��ح��ج��م��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي م�����س��رًيا اإىل 
الإع���الم  دراج����ات  ح��ج��م  �سغر  اأن 
الأم������ن������ي اجل������دي������دة ي�������س���اع���د يف 

الو�سول ال�سريع ملوقع احلدث.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك بحلقة �شبابية  بجمعية الإمارات للمحامن عن مكافحة اجلرائم الإلكرتونية
•• اأبوظبي-الفجر:

�����س����ارك����ت ����س���رط���ة اأب����وظ����ب����ي يف 
جمعية  نظمتها  حلقة �سبابية، 
والقانونيني  للمحامني  الإم��ارات 
تناولت  اأب����وظ����ب����ي،  يف  ب��ف��رع��ه��ا 
التوعوية  ب��امل��ف��اه��ي��م  ال��ت��ع��ري��ف 
الإلكرتونية،  اجل��رائ��م  مبخاطر 

تطّور  و����س���رع���ة  الإل����ك����رتون����ي����ة، 
اجلرمية، ودور �سرطة اأبوظبي يف 
اأفراد  مع  بالتعاون  لها  الت�سّدي 

املجتمع.
 وت�����ط�����رق امل�������س���ت�������س���ار ع���ب���د اهلل 
الإداري����ة  الهيئة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي، 
للمحامني  الإم���������ارات  جل��م��ع��ي��ة 
اإىل   اأبوظبي،  بفرع  والقانونيني 

وطرق مكافحتها.
وحت���������ّدث ال�����رائ�����د ع���ل���ي ف���ار����س 
البحث  ف�����رع  م���دي���ر  ال���ن���ع���ي���م���ي، 
مكافحة  ق�����س��م  يف  الإل�����ك�����رتوين 
اإدارة  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  اجل���رائ���م 
يف  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
والتحقيقات  التحريات  مديرية 
اجلرائم  طبيعة  ع��ن  اجل��ن��ائ��ي��ة، 

امل���ع���ل���وم���ات، ودور  ت��ق��ن��ي��ة  ق���ان���ون 
املحامني يف التعامل مع الق�سايا 

الإلكرتونية.
عدد  النقا�سية   احللقة   وح�سر 
م�����ن امل����ح����ام����ني وال���ق���ان���ون���ي���ني 
واملخت�سني �سهدت تفاعاًل نقا�سياً 
تقدمي  خ���الل���ه���ا  مت  اإي����ج����اب����ي����اً، 
مقرتحات واأفكار اإيجابية لتعزيز 

التوعية يف الوقاية من هذه الآفة 
املجتمعية.

الرائد  ت�سّلم  احللقة،  ختام   ويف 
الكعبي،  امل�ست�سار  م��ن  النعيمي 
�سكر  و����س���ه���ادة  ت���ذك���اري���ة  درع�������اً 
وتقدير لتعزيز التعاون املوؤ�س�سي، 
ب��ال��ع��م��ل مب����ا يخدم  والرت�����ق�����اء 
املجتمع، ويحقق تطلعات الوطن.

�شرطة اأبوظبي تعود مر�شى ال�شكري مب�شت�شفى العن احلكومي
•• اأبوظبي-الفجر:

العني  ال�سكري مب�ست�سفى  اأبوظبي ع��دداً من مر�سى  زار وفد من �سرطة 
احلكومي وقدم الدعم واملوؤازرة املعنوية لهم.

وقال الرائد حممد �سالح عبداهلل البلو�سي رئي�س ق�سم الطوارئ وال�سالمة 
العامة بالعني: اإن الزيارة تاأتي يف اإطار تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية وحتقيق 
اأهداف اإ�سرتاتيجية �سرطة اأبوظبي يف التوا�سل مع اأفراد املجتمع ومتا�سيا 
مع مبادراتها يف عام زايد واليوم العاملي لل�سكري مبا ي�سهم يف التخفيف عن 
املر�سى نف�سيا وحتفيز املنت�سبني  للقيام بالأعمال الإن�سانية واملجتمعية . 

امل��واد اخلطرة يف ق�سم  اأحمد حمد اجلنيبي ، مدير فرع  وك��ان  النقيب : 
الطوارئ وال�سالمة العامة بالعني، مبديرية الطوارئ وال�سالمة العامة يف 
قطاع العمليات املركزية، والوفد املرافق ،وبح�سور م�سوؤولني من امل�ست�سفى 
فيما  العاجل.،  ال�سفاء  لهم  متمنيناً  للمر�سى،  وال���ورود   الهدايا  قدموا 

رحبت عائالت املر�سى بالزيارة، وانعكا�سها الإيجابي على نفو�سهم.
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اأخبـار الإمـارات

نائب قائد عام �شرطة راأ�ش اخليمة يتفقد املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية براأ�ش اخليمة

غرفة راأ�ش اخليمة ت�شارك يف مبادرة »علمني زايد«
•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

زايد”  “علمني  م���ب���ادرة  اخل��ي��م��ة يف  راأ�����س  غ��رف��ة  ���س��ارك��ت 
مكتب  ينظمها  التي  امل��ب��ادرات  �سمن  تاأتي  والتي  الرقمية، 
ملبادرات  العليا  اللجنة  والتن�سيق مع  بالتعاون  العام  املفت�س 
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ت��زام��ن��اً م��ع اح��ت��ف��الت ال��دول��ة ب��ع��ام زايد 
النبيلة  القيم  وا�ستعرا�س  اإب���راز  بهدف  املوؤ�س�س«،  »القائد 
ال�سيخ زايد  باإذن اهلل،  املغفور له،  التي حتّلى بها  وال�سامية 

بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
ودون حممد علي م�سبح النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 

راأ�س اخليمة، عبارات توؤكد على القيم واملبادئ التي اكت�سبها 
اأفراد املجتمع من املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
زايد”  “علمني  م��ب��ادرة  اأن  “، مو�سحا   ث��راه  اهلل  طيب   ”
تدعم وتعزز نهج القيادة الر�سيدة يف تر�سيخ قيم ال�سيخ زايد 
الإم��ارات واملقيمني فيها  اأبناء  وحكمه وماأثوراته يف نفو�س 
التنمية  م�سرية  يف  لالأجيال  طريق  خارطة  مبثابة  لتكون 
راأ���س اخليمة على  وم��وؤك��داً حر�س غرفة  للدولة،  وال��رق��ي 
تنفيذ  اإط��ار  يف  اخل��ري،  ل�زايد  والنتماء  ال��وف��اء  قيم  تعزيز 
ا�سرتاتيجية »عام زايد« وعرفاناً لنهج موؤ�س�س الدولة الذي 
وال�ستدامة،  املواطن  وبناء  والح��رتام  احلكمة  قيم  يعك�س 

والعزمية والإرادة والوفاء والنتماء للوطن.
وت���اأت���ي م���ب���ادرة »ع��ل��م��ن��ي زاي����د« ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل البناء، 
عن  للتعبري  لهم  الفر�سة  واإت��اح��ة  املجتمع  اأف���راد  ومتكني 
حبهم وولئهم لالإمارات وقيادتها، التي تعمل على حتقيق 
ال�سعادة وجودة احلياة، وتعزيز ال�سعور بالأمن وال�ستقرار، 

بالإ�سافة اإىل رّد اجلميل للوطن ول�«زايد اخلري«.
اإل��ك��رتوين لتدوين  امل��ب��ادرة وه��ي ع��ب��ارة ع��ن كتاب  و�سهدت 
اأبرز العرب واملبادئ التي اكت�سبها اأفراد املجتمع من موؤ�س�س 
راأ�س  غرفة  يف  املوظفني  كافة  من  وا�سعة  م�ساركة  ال��دول��ة 

اخليمة. 

 •• راأ�س اخليمة- الفجر:

اخليمة،  راأ���س  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي  اهلل خمي�س  عبد  العميد  تفقد 
العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  نائب،  مكتب  مدير  امل��زي��ود  �سامل  اأحمد  ال��رائ��د  يرافقه 
يو�سف  يعقوب  العميد  ا�ستقبالهم  يف  ك��ان  حيث  اخليمة،  ب��راأ���س  وال���س��الح��ي��ة 
اإدارة املوؤ�س�سة العقابية، وذلك لالإطالع على �سري العمل وتطوير  اأبوليلة مدير 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  يف  املقدمة  ال�سرطية  اخل��دم��ات  م�ستوى 
والرتقاء بها نحو التميز. حيث اجرى العميد احلديدي، جولة ميدانية يف جميع 
مرافق اإدارة املوؤ�س�سة العقابية وال�سالحية، م�ستمعاً اإىل �سرح مف�سل عن مهام 
العمل لكل ق�سم وفرع يف املوؤ�س�سة، مطلعاً على جهود املوؤ�س�سة يف تاأمني وحماية 
النزلء، ف�ساًل عن دورها يف تطوير الإجراءات املتبعة، وبرامج التاأهيل والإ�سالح 
للنزلء واملوقوفني.  واأ�ساد نائب قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، بحر�س القيادة 
العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، على الرتقاء مب�ستوى اخلدمات ال�سرطية املقدمة 
املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق  وتطويرها،  وال�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  نزلء  اإىل 
اإدارة املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية،  العاملية وتوفري المكانات كافة يف جمال 
موجهاً ب�سرورة احلر�س على توفري بيئة تتالئم مع التطور الذي ن�سهده اليوم يف 
الدولة والعمل على تطبيق وتنفيذ روؤية واأهداف وزارة الداخلية الإ�سرتاتيجية.

اأن�شطة وفعاليات متنوعة وجاذبة لعدة اأيام يف منتزه ال�شحراء

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة حتتفل باليوم الوطني ال�47

ميكن اأن مير من دون التعبري عن 
وتقديرنا  وانتمائنا  ولئنا  حقيقة 
ولقيادتنا  امل���وؤ����س�������س���ني،  ل���ل���ق���ادة 
العمل  تكمل م�سوار  التي  الر�سيدة 

ذلك  ومنذ   ،1971 ع��ام  دي�سمرب 
التاريخ ونحن نعي�س اأجمل الأيام، 

وننعم باخلري والفرح وال�سعادة«.
الوطني  باليوم  »نحتفل  وتابعت: 

اأ�سهموا يف حتقيق هذا  الذين  لكل 
احل��ل��م ال��ك��ب��ري واجل��م��ي��ل، وجندد 
الر�سيدة،  لقيادتنا  وال��وع��د  العهد 
ونوؤكد على عمق حمبتنا ووحدتنا، 

الآب�����اء امل��وؤ���س�����س��ون، وك���ان���وا يف كل 
ك��ب��رية بتحقيق  ث��ق��ة  حل��ظ��ة ع��ل��ى 
وقد  واق�����ع،  اإىل  احل��ل��م وحت��وي��ل��ه 
ت�����س��ن��ى ل��ه��م ذل����ك يف ال���ث���اين من 

وامل�ستقبل الأف�سل بكل ثقة وكفاءة 
واقتدار«. 

اليوم  »يف  ال�������س���وي���دي:  واأ����س���اف���ت 
والتقدير  بالتحية  نتوجه  الوطني 

ب��ك��ل امل��ح��ب��ة وال���ف���رح، ف��ه��و عنوان 
وحمطة  وت����الح����م����ن����ا،  وح����دت����ن����ا 
الإجن���ازات،  تلك  كل  فيها  ن�ستعيد 
اأنه واجب وطني واأخالقي، ل  كما 

•• ال�شارقة-الفجر:

واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
كبرية  فعالية  بال�سارقة  الطبيعية 
بال�ساحة  ال�������س���ح���راء  م���ن���ت���زه  يف 
اخلارجية ملتحف التاريخ الطبيعي 
اليوم  مبنا�سبة  م��وؤخ��را،  والنباتي، 
ا�ستهدفت  للدولة،  ال�47  الوطني 
كبار ال�سخ�سيات من روؤ�ساء ومدراء 
�سعادة  احل��ك��وم��ي��ة  منهم  ال��دوائ��ر 
راا����س���د امل��ح��ي��ان – رئ��ي�����س جمل�س 
الطالبات  و  الطلبه  ام���ور  اول��ي��اء 
خالد  و���س��ع��ادة  الو�سطى  باملنطقة 
امل����دف����ع - رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة المن�����اء 
ال�سياحي و التجاري و�سعادة حممد 
الزرعوين - مدير منطقة ال�سارقة 
الطبية، وموظفي الدوائر واأع�ساء 
ال�سارقة  ام��ارة  يف  البلدي  املجل�س 
رعاية  ودار  ال��و���س��ط��ى،  وامل��ن��ط��ق��ة 
امل�سنني، ومراكز الأطفال والتمكني 

الجتماعي، وزوار املتحف. 
ولف�������ت ال���ف���ع���ال���ي���ات والأن�������س���ط���ة 
احل�سور  وتفاعل  وتقدير  اإع��ج��اب 
بهذه  فرحتهم  ع��ن  ع���رّبوا  ال��ذي��ن 
امل��ن��ا���س��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��غ��ال��ي��ة على 
الحتفالت  وب��داأت  اجلميع.  قلوب 
ب����ال���������س����الم ال����وط����ن����ي وال����ع����ر�����س 

الع�سكري. 
ال�سويدي،  �سيف  �سعادة هنا  وقالت 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
دي�سمرب  »يف  بال�سارقة:  الطبيعية 
ه��ذا ال��ع��ام يكون ق��د م��ر على دولة 
التميز  م���ن  ع���ام���اً   47 الحت������اد 
عام  ك��ل  ويف  والزده�����ار،  والنه�سة 
الذي  امل��ج��ي��د،  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  نحتفل 
واجتهاد  بجد  عليه  وا�ستغل  اأ�س�سه 

واأنتم  ع����ام  ك���ل  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  ون���ق���ول 
بخري، وكل عام و�سعبنا باألف خري 

وفرح«.  
الحتفال  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��وع��ت  وق����د 
للدولة،  ال�47  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
وجذبت اخليمة الكبرية يف ال�ساحة 
العرو�س  ل��ل��م��ت��ح��ف  اخل����ارج����ي����ة 
م��ث��ل مهنة  امل��ت��ن��وع��ة  وال���ف���ق���رات 
ال�سيد  وم��ه��ن��ة  ال��ب��ح��ري  ال�����س��ي��د 
التي  ال��غ��و���س  وفعالية  بال�سقور، 
ب���ن ثالث،  امل���ذي���ع ج��م��ع��ة  ق��دم��ه��ا 
وا�����س����ت���������س����اف ف���ي���ه���ا ج���م���ع���ة من 
ك����ان لف���ت���اً ومميزاً  ك��م��ا  ح���ث���ب���ور، 
ال����ذي قدمه  ال��ع��ر���س ال��ع�����س��ك��ري 
ال�سرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  طلبة 
ب��ال�����س��ارق��ة، وك��ذل��ك ه��و احل���ال مع 

عر�س الفرقة البحرية.
معر�ساً  الح���ت���ف���الت  وت�����س��م��ن��ت 
اهلل  طيب  زاي���د،  ال�سيخ  لإجن����ازات 
ع���ر����س خمتلف  ب��ح��ي��ث مت  ث������راه، 
وكل  امل���ج���الت،  �ستى  يف  اإجن���ازات���ه 
جم���ال مت ع��ر���س��ه يف ع��ري�����س. كما 
يف  زاي���د  ال�سيخ  ق�سائد  ع��ر���س  مت 
لأدوات  ومعر�س  وال�سباب،  الوطن 
ال�سيد مب�ساركة جمعة بن حثبور، 
البحري،  وال�سيد  امل�سرح،  وف��ق��رة 

و�سيد ال�سقور.
ال�ساحة  يف  الفعاليات  و�ست�ستمر 
الثالث  ح��ت��ى  للمتحف  اخل��ارج��ي��ة 
من دي�سمرب، وت�سمل ور�ساً تعليمية 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م�������س���ائ���ي���ة، وت���وزي���ع���ات 
وور�س  ترفيهية،  واأل��ع��اب��اً  ل��ل��زوار، 
ومعر�ساً  ب��الأط��ف��ال،  خا�سة  عمل 
احلناء،  ون��ق�����س  امل��ن��ت��ج��ة،  ل��الأ���س��ر 
وبارين،  وميني  ميكي  و�سخ�سيات 

واأغنيات وطنية.

حممد ال�شيباين يطلع على خدمات مركز ال�شرطة الذكي »SPS« يف لمري
•• دبي-الفجر: 

�ساحب  دي��وان  ع��ام  مدير  ال�سيباين،  اإبراهيم  حممد  معايل  زار 
منطقة  يف   »SPS« ال��ذك��ي  ال�سرطة  م��رك��ز  دب���ي،  ح��اك��م  ال�سمو 
لمري، وكان يف ا�ستقباله �سعادة اللواء عبداهلل خليفة املري، القائد 
العام ل�سرطة دبي، ، بح�سور العميد حممد را�سد عبداهلل، مدير 
اإدارة املرا�سم والت�سريفات، واملقدم املهند�س:  ح�سني بن غليطة، 
نائب مدير الإدارة العامة للذكاء ال�سطناعي ل�سوؤون التطبيقات 

الذكية وعدد من ال�سباط .
وا�ستمع معاليه اإىل �سرح حول مركز ال�سرطة الذكي الذي ح�سل 
اأول  لكونه  القيا�سية  لالأرقام  جيني�س  مو�سوعة  من  �سهادة  على 
مركز �سرطة من نوعه يف العامل يعمل دون تدخل ب�سري، ويقدم 
اإىل مرتادي لمري كافة اخلدمات ال�سرطية بطريقة ذكية دون اأي 

تدخل ب�سري، وعلى مدار 24 �ساعة ان�سجاماً مع توجهات القيادة 
بالتحول  عاملياً  الأذك���ى  دب��ي  مدينة  وجلعل  امل�ستقبلية  الر�سيدة 
واطلع  ذكية.  �سرطة  مراكز  اإىل  التقليدية  ال�سرطة  مراكز  من 
رئي�سة  خدمة   27 والبالغة  املركز  يوفرها  التي  اخل��دم��ات  على 
والت�ساريح  وال�سهادات  وامل��روري��ة  اجلنائية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف 
واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  وف��ق  املقدمة  املجتمعية  واخل��دم��ات 
يوفرها  فرعية  خ��دم��ة   33 نحو  ج��ان��ب  اإىل  العاملية  ال�سرطية 
املركز الذي يعمل دون اأي تدخل ب�سري يف تقدمي هذه اخلدمات 
جمموعة  لم���ري  يف  ال��ذك��ي  ال�����س��رط��ة  م��رك��ز  وي��وف��ر  لطالبيها. 
ب���الغ جنائي  ت�سجيل  اإم��ك��ان��ي��ة   « منها  اجل��ن��ائ��ي��ة  اخل��دم��ات  م��ن 
املبا�سر  التوا�سل  عرب  وذل��ك  موظفني  مقابلة  اإىل  احلاجة  دون 
عدة،  بلغات  يتحدثون  حتقيق  �سباط  مع  كونفرن�س«  »بالفيديو 
اإذ يناق�س ال�سابط مع املتعامل التفا�سيل جميعها، ثم ير�سل اإىل 

املتعامل حم�سر اإفادته ليوقعه. كما ويوفر املركز خدمات جنائية 
منها: خدمة عني ال�سرطة، ال�سكاوى العمالية، الإبالغ عن �سيك 
الجتار  ج��رائ��م  امل�ساكن،  اأم��ن  ال�سحية،  م��ع  التوا�سل  م��رجت��ع، 
بالب�سر، ال�ستعالم عن البالغات، دعم �سحايا العنف الأ�سري، اإىل 
جانب خدمات مرورية ومنها:« دفع املخالفات، طلب تغيري لون 
املركبة، بحث احلالة املرورية، اإعادة اإ�سدار تقرير حادث مروري«. 
عمل  ت�سريح  ومنها  والت�ساريح  ال�سهادات  خدمة  املركز  ويقدم 
�سهادة  اجلنائي، طلب  احلالة  دخ��ول جثمان، بحث  ت�سريح  ليل، 
فقدان، �سهادة ملن يهمه الأمر، �سهادة براءة ذمة، ت�سريح اإغالق 
الوظائف  خ��دم��ة  وم��ن��ه��ا:  خ��دم��ات جمتمعية  ج��ان��ب  اإىل  ���س��ارع، 
ال�ساغرة، خدمة »قيادات �سرطة دبي يف خدمتكم«، وخدمة »طلب 
تاأمني الفعاليات«، خدمة ال�سرطة ال�سياحية، ا�ستعالم عن معثور، 

ا�ستالم معثور من اجلمهور، وخدمات مر�سى القلب.

•• دبي-الفجر:

عقدت جلنة املناق�سة واحلكم املكونة من الأ�ستاذ الدكتور: حممد �سالل حبيب، اأ�ستاذ 
 ، ال�سويدي  الدكتور غيث غامن  ، والعميد  ، رئي�ساً  ال�سارقة  القانون اجلنائي بجامعة 
اأ�ستاذ القانون اجلنائي امل�ساعد ومدير اأكادميية �سرطة دبي ، ع�سواً ، والأ�ستاذ الدكتور 
خالد مو�سى توين ، اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم القانون اجلنائي باأكادميية �سرطة دبي ،ع�سواً 
بها  تقدمت  التي   ، اجلنائية  العلوم  يف  املاج�ستري  اأط��روح��ة  مو�سوع  ملناق�سة  جل�سة   ،
الباحثة : حمدة حممد عبدالرحيم اأهلي ، وكانت بعنوان - امل�سوؤولية اجلنائية النا�سئة 
باأن  املناق�سة:  ق��ررت جلنة  - حيث   « درا�سة مقارنة   « امل�ستحدثة  الطبية  الأعمال  عن 
قررت  وعليه  العلمي،  البحث  متطلبات  ا�ستوفى  قد  الباحثة  به  تقدمت  الذي  البحث 

منحها درجة النجاح بتقدير جيد جداً.

كهرباء ومياه دبي تفوز بذهبية اأف�شل جهة يف ن�شر ثقافة البتكاردرجة املاج�شتري يف العلوم اجلنائية بتقدير جيد جدًا للباحثة : حمدة حممد اأهلي  
•• دبي -وام:

لفئة  الذهبية  باجلائزة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ف��ازت 
اأوروبا  البتكار يف منطقة  ثقافة  ن�سر  يف  جهة  “اأف�سل 
وال�سرق الأو�سط واإفريقيا” لفئة املوؤ�س�سات الكربى �سمن 
جوائز “جولدن بريدج 2018” الأمريكية التي اأقيمت 
فران�سي�سكو  �سان  مبدينة  ال�سيليكون  وادي  يف  م��وؤخ��راً 
بالوليات املتحدة الأمريكية وذلك عن من�سة “اأفكاري” 
املوظفني  اأفكار  مل�ساركة   2015 عام  منذ  اأطلقتها  التي 
املبتكرة يف جميع قطاعات الهيئة وتعزيز ثقافة البتكار 

منذ  “اأفكاري”  من�سة  ���س��ّك��ل��ت  و  ال��ف��ئ��ات.  ج��م��ي��ع  ب��ني 
مركزياً  �سنوات خم��زون��اً  ث��الث  م��ن  اأك��ر  منذ  اإطالقها 
يف  والتح�سني  التطوير  ا�ستمرار  ي�سمن  البتكار  لإدارة 
الهيئة وحتقيق خططها التنموية وتعزيز التوا�سل بني 
الوظيفية.  م�ستوياتهم  اخ��ت��الف  على  الهيئة  موظفي 
واأكد �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س 
الإجناز  هذا  اأهمية  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
الهيئة لرت�سيخ  بجهود  عاملياً جديداً  اعرتافاً  ُيعد  الذي 
ث��ق��اف��ة الإب������داع والب���ت���ك���ار وال��ت��م��ي��ز والرت����ق����اء بالعمل 

احلكومي اإىل اأعلى امل�ستويات.
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اأخبـار الإمـارات
انقاذ مري�ش يف ال�شعودي الأملاين دبي من حالة نادرة لتمدد �شريان اأورطي بطني

�شرطة دبي ترتاأ�ش الجتماع الأول ملجل�ش اأمناء »مدار�ش حماية«

يت�شمن مكت�شفات ت�شلط ال�شوء على تاريخ منطقة العني

معر�ش القبو الأثري يف مركز القطارة للفنون يك�شف من�شاآت 
�شناعية اأثرية تعود اإىل الع�شر احلجري

حتت عنوان »الغابة، وجودها وزوالها«

»اإك�شبوج��ر 2018« يوؤك��د دور ال�ش��ورة يف الت�ش��دي خلط��ر ا�شتن��زاف الغاب��ات

�شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع �شلطة مدينة دبي املالحية

•• دبي - الفجر

الدموية  الأوع��ي��ة  جراحة  مبركز  طبي  فريق  جنح 
باإجراء  يف امل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين  دبي موؤخراً 
الدولة بعالج متدد  الأول من نوعها يف  عملية هي 
ال�����س��ري��ان الأورط�������ي ب��ت��ق��ن��ي��ة الل�����رتا ���س��اون��د من 
 66 العمر  يبلغ من  اأردين  ال�سرايني ملري�س  داخ��ل 
على  اأ���س��رف  ال��ذي  الطبي  الفريق  بح�سب  ،و  عاما 
امل�ست�سفى  اإىل  املري�س  ح�سر  فقد  املري�س،  ع��الج 
الفح�س  بعد  لكن  و  ال�ساق  اأمل يف  يعاين من  و هو 
البطن  يف  حم�سو�سة  كتلة  وج���ود  تبني  الكلينكي 

معاناته  و  املري�س  عمر  الع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ  م��ع 
اأن��ه مدخن   اإىل  بالإ�سافة  ال��دم،  ارت��ف��اع �سغط  من 
�سريان  بتو�سع  اإ�سابته  احتمال  ذل��ك  يرفع من  كل 
اأورطي بطني .  وقرر الفريق الطبي املعالج  اإجراء 
تو�سع  بينت  التي  و  الظليلة  باملادة  مقطعية  �سورة 
و هو   ، ك��رة  �سكل  على  الأب��ه��ري  ال�سريان  كبري  يف 
و  الأبهري  ال�سريان  ت�سخم  اأن��واع  اأخطر  يعترب  ما 
باأي  ينفجر  اأن  ميكن  كونه  الفوري  العالج  يتطلب 
العملية  اأن  م�سيفا   ، املري�س  ح��ي��اة  م��ه��ددا  حلظة 
و هو ما يعترب  زمن  �ساعتني  مل��دة  ا�ستمرت  التي  و 
ق��ي��ا���س��ي، مت��ت ب��رتك��ي��ب دع��ام��ات ع��ازل��ة ع��ن طريق 

وبا�ستخدام  فتحات جراحية،  اأي  بدون  و  الق�سطرة 
مت  ال�سرايني.  داخ��ل  م��ن  ال�سوتية  امل��وج��ات  تقنية 
املري�س  يحتاج  مل  و  بالغة  بدقة  الدعامة  تركيب 
مثل  يف  �سائد  هو  كما  العملية  بعد  امل��رك��زة  للعناية 
ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات، و ت��ع��اف��ى امل��ري�����س ب��ع��د 48 �ساعة 
ي�سري  و  م�ساعفات.  اأي  دون  امل�ست�سفى  من  خ��رج  و 
ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي، اأن مت��دد ال�����س��ري��ان الأورط����ي يعد 
اأن��ه  يف  اأم��را���س الأوع��ي��ة الدموية حيث  من اأخطر 
اأع��را���س ظاهرة و لذا  ب��دون  معظم احل��الت يكون 
فهو مر�س قاتل �سامت و ي��وؤدي ح��دوث انفجار يف 
تقبل  ل  هو حالة طارئة  و  الوفاة،  اإىل  التمدد  هذا 

اأن الكت�ساف املبكر لهذا املر�س و  النتظار يف حني 
دون  يحول  اأن  باإمكانه  املالئمة  بالطريقة  عالجه 
عثمان  رمي  د.  اأو���س��ح��ت  جهتها  م��ن  م�����س��اع��ف��ات��ه. 
المل���اين  ال�����س��ع��ودي  للم�ست�سفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
عن  تغني  العملية  يف  امل�ستخدمة  التقنية  اأن  دب��ي، 
الإجراءات املتعارف عليها يف اجلراحة املفتوحة وما 
ي�ساحبها من م�ساعفات، وارتفاع معدلت اخلطورة 
اأن م��رك��ز جراحة  اأ���س��اف��ت  امل��ري�����س، و  ع��ل��ى ح��ي��اة 
ا�ستعداد  اأمت  على  امل�ست�سفى  يف  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة 
وعالجها  الدموية  الأوعية  ح��الت  كافة  ل�ستقبال 
مبا يتنا�سب �سواء بالعمليات اجلراحية اأو با�ستخدام 

•• دبي-الفجر:

للتوجهات  داع�����م�����ة  خ����ط����وة  يف 
الر�سيدة  للقيادة  ال�سرتاتيجية 
امل��وظ��ف��ني، وق��ع��ت القيادة  ب��اإ���س��ع��اد 
العامة ل�سرطة دبي مذكرة تفاهم 
املالحية،  دب���ي  م��دي��ن��ة  �سلطة  م��ع 
التن�سيق  اأط������ر  ت���وط���ي���د  ب���ه���دف 
واإتاحة  ب��ني اجل��ان��ب��ني،  وال��ت��ع��اون 
»اإ�سعاد«  وامل��زاي��ا  العرو�س  برنامج 
مل��وظ��ف��ي ال�����س��ل��ط��ة ال��ب��ح��ري��ة، مبا 
ويح�سن  امل��وؤ���س�����س��ي  ال�����ولء  ي��ع��زز 
ال�سعادة  وي��ح��ق��ق  احل���ي���اة  ج�����ودة 
جانب  من  التفاقية  وق��ع  للنا�س. 
طيار:  ال��ل��واء  �سعادة  دب��ي،  �سرطة 
ث����اين، م�ساعد  ب���ن  اأح���م���د حم��م��د 
ومن  املنافذ،  ل�سوؤون  العام  القائد 
جانب �سلطة مدينة دبي املالحية، 
ال�سيد عامر علي، املدير التنفيذي، 
ال�����س��ي��دة : م��ن��ى حممد  ب��ح�����س��ور 
العامري، رئي�س جلنة بطاقة اإ�سعاد 
يف �سرطة دبي، وعدد من ال�سباط 
واأكد  اجلانبني.  والأف���راد من كال 
ال��ل��واء ط��ي��ار اأح��م��د ب��ن ث��اين : اأن 
�سلطة  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع 
من  وغريها  املالحية،  دبي  مدينة 
بتوجيهات  ياأتي  الأخ��رى،  اجلهات 
خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  من 
دبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري، 
وال�سراكة  التعاون  تعزيز  ب�سرورة 
البناّءة مع جهات ودوائ��ر حكومية 
ال�سعادة  حتقق  ،واحت��ادي��ة  حملية 

والدوائر،  اجل��ه��ات  ت��ل��ك  مل��وظ��ف��ي 
م�����س��ي��ف��ا اأن����ه����م يف ����س���رط���ة دب���ي 
املميزة  ال��ت��ج��رب��ة  ل��ه��ذه  يتطلعون 
جانبه،  من  املالحية.  ال�سلطة  مع 
ال�سراكة  اأّن   : ع��ل��ي  ع��ام��ر  اأو���س��ح 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل����دي����دة متهد 
اأم����ام الرت���ق���اء مب�ستوى  ال��ط��ري��ق 
ال�سعادة  وحت��ق��ي��ق  امل��ه��ن��ي  ال��ر���س��ا 
التي  الب�سرية  للكوادر  الوظيفية 
لرتجمة  الأ�سا�سية  الدعامة  متثل 
تطوير  يف  املالحية  ال�سلطة  روؤي��ة 
جتمع بحري اآمن وم�ستدام، ومتنوع 
العوا�سم  ����س���دارة  يف  دب����ي  ي�����س��ع 
البحرية الأكر تناف�سية و�سمولية 
العامل،  يف  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  وج��اذب��ي��ة 
متقدمة،  خ��ط��وة  اأّن���ه���ا  اإىل  لف��ت��اً 
�سعادة  م���وؤ����س���ر  حت�����س��ني  ب����اجت����اه 

ت���اأت���ي يف مقدمة  ال��ت��ي  امل��وظ��ف��ني 
لل�سلطة  ال�سرتاتيجية  الأولويات 
بالتوجيهات  ع����م����اًل  امل����الح����ي����ة، 
ال�سديدة والروؤية الثاقبة ل�ساحب 
را�سد  ب��ن  حممد   : ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي،  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل، يف جعل »ال�سعادة اأ�سلوب 
حياة يف جمتمع الإم��ارات والهدف 
للعمل  ال��ع��ل��ي��ا  وال���غ���اي���ة  الأ����س���م���ى 
عامرعلي:  واأ����س���اف  احل��ك��وم��ي«. 
»اإ���س��ع��اد« تكمن  ب��ط��اق��ة  اأه��م��ي��ة  اإن 
ن��وع��ي��ة موجهة  ك��ون��ه��ا م���ب���ادرة  يف 
والإيجابية  ال�سعادة  دعائم  لإر�ساء 
الهيئات  م���وظ���ف���ي  اأو������س�����اط  ب����ني 
ت�ستند  واأن��ه��ا  ل�سّيما  احل��ك��وم��ي��ة، 
وا�سعة من اخل�سومات  اإىل حزمة 

وال�����ع�����رو������س وامل�������زاي�������ا امل���ق���دم���ة 
م���ن ����س���رك���اء ا���س��رتات��ي��ج��ي��ني من 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
موا�سلة  اإىل  ق�����دم�����اً  ون���ت���ط���ل���ع 
لتعزيز  دب��ي  �سرطة  م��ع  التن�سيق 
ال����ت����ك����ام����ل احل����ك����وم����ي وت���وج���ي���ه 
اجلهود امل�سرتكة يف خدمة التوجه 
»اأف�سل  الإم��ارات  الوطني يف جعل 
دولة لأ�سعد �سعب«. وتتيح املذكرة 
ان�سمام موظفي ال�سلطة املالحية 
دبي،  �سرطة  يف  »اإ���س��ع��اد«  لربنامج 
موظفي  دب��ي  �سرطة  �ستزود  فيما 
واإ�سعار   ، اإ���س��ع��اد  ببطاقة  ال�سلطة 
التجارية  وامل��وؤ���س�����س��ات  بال�سركات 
ذاتها  املزايا  ال�سلطة  موظفي  ملنح 
التي يح�سل عليها موظفو �سرطة 

دبي.

•• دبي-وام:

تراأ�س �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد 
العام ل�سرطة دبي، الجتماع الأول ملجل�س اأمناء 
م���دار����س ح��م��اي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، يف نادي 
اأع�ساء  بح�سور  بالقرهود،  دبي  �سرطة  �سباط 
احل�سور  و�سم  حماية.  م��دار���س  اأم��ن��اء  جمل�س 
م��دار���س حماية كال من  اأم��ن��اء  اأع�ساء جمل�س 
العام  املدير  جلفار،  الكرمي  عبد  اأحمد  �سعادة 
الأ�ستاذ  وال��ل��واء  دب��ي،  يف  املجتمع  تنمية  لهيئة 
القائد  م�ساعد  فهد،  بن  اأحمد  الدكتور حممد 
�سرطة  يف  والتدريب  الأكادميية  ل�سوؤون  العام 
ال�سويدي،  غ��امن  غيث  الدكتور  والعميد  دب��ي، 
م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دب���ي، ون��ائ��ب��ه العميد 
ال�سام�سي،  ب��ط��ي  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  الأ����س���ت���اذ 
دبي  منطقة  م��دي��رة  امل��ه��ريي،  �سلطان  وغ��اي��ة 
ال���ق���م���زي، املدير  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وه�����س��ام خ��ل��ي��ف��ة 
و�سعادة  امل��ع��رف��ة،  ���س��ن��دوق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

ال��ع��ام ملكتب دبي  الأم���ني  الهاملي،  را���س��د  ه��اين 
ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة، وامل���ق���دم ال���دك���ت���ور ���س��ع��ود في�سل 
ال��رم��ي��ث��ي، رئ��ي�����س جم��ل�����س اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م يف 
�سرطة دبي، واملقدم الدكتور عبدالرحمن �سرف 
امل��ع��م��ري، ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز ح��م��اي��ة ال���دويل 
وفاطمة  امل��خ��درات،  ملكافحة  العامة  الإدارة  يف 
تعليم  ب��رام��ج  لتطوير  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���ري 
والتنمية  املعرفة  هيئة  يف  الماراتيني  الطلبة 
عبدالرحمن  ليايل  واملهند�سة  بدبي،  الب�سرية 
بلدية  يف  احلكومية  امل��ب��اين  اإدارة  م��دي��ر  امل���ال، 
م��ب��ارك، مديرة  وال��دك��ت��ورة ح��ن��ان عبيد  دب���ي، 
بدبي.  ال�سحة  هيئة  يف  املدر�سية  ال�سحة  اإدارة 
وناق�س اللواء عبد اهلل خليفة املري مع اأع�ساء 
الإداري  الهيكل  حماية  م��دار���س  اأم��ن��اء  جمل�س 
ومهام جمل�س اأمناء مدار�س”حماية” التي تعد 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  نوعها  من  مبادرة  اأول 
موظفي  لأب��ن��اء  خم�س�سة  املنطقة،  يف  الأمنية 
الرتبية  وزارة  لإ���س��راف  وتخ�سع  دب��ي،  �سرطة 

والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، ومت افتتاحها 
ثالث  وت�سم  احل��ايل  الدرا�سي  العام  بداية  مع 
مدار�س يف دبي. واأو�سح اللواء املري اأن مدار�س 
حماية حققت ال�سعادة والراحة لأبناء املوظفني 
ورفعت عن الأ�سر جزءا من اأعبائها، م�سرياً اإىل 
اأن املبادرة فريدة من نوعها وتاأتي يف اإطار توجه 
حكومة دبي لتخفيف الأعباء عن كاهل املوظفني 
وتعزيز مبداأ النتماء والتعاون املوؤ�س�سي واإ�سعاد 
واإتاحة  الوظيفي  الر�سا  ن�سبة  ورف��ع  املوظفني 
دبي  �سرطة  يف  العاملني  لأبناء  التعليم  فر�سة 
جماناً، لفتاً اأن �سرطة دبي تطمح لتبني م�ساريع 
املوؤ�س�سي  التميز  حتقيق  يف  ت�ساهم  م�ستقبلية 
والنجاح العلمي. وا�ستمع اللواء عبد اهلل خليفة 
املري، خالل الجتماع، ل�سرح من العميد حممد 
بطي ال�سام�سي عن اخلطة التنفيذية والالئحة 
والربامج  العمل  واآل��ي��ات  للمدار�س  التنظيمية 
الذين  الطلبة  �سجالت  اإىل  اإ���س��اف��ة  املعتمدة، 

يبلغ عددهم 1500 طالب وطالبة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سهد معر�س القبو الأثري، الذي افتتحته دائرة الثقافة 
وال�سياحة - اأبوظبي يف مركز القطارة للفنون مبنطقة 
يحتوي  اإذ  ال���زوار،  قبل  من  ا�ستثنائياً  اهتماماً  العني، 
على من�ساآت �سناعية تعود للع�سر احلديدي، مما يوؤكد 
على الدور احليوي الذي لعبته واحات العني يف ت�سكيل 

الرتاث البيئي والثقايف بالدولة.
اإن�ساء مركز  اأعمال التنقيب الأثرية خالل  وقد ك�سفت 
القطارة للفنون يف منطقة العني عن وجود خم�سة اأمتار 
من الطبقات الأثرية املتتالية التي متتد من فرتة الع�سر 
ُحفظت  وقد  احلديدي.  الع�سر  اىل  املتاأخر  الإ�سالمي 
الرتكيبات ال�سناعية اخلا�سة بالع�سر احلديدي، والتي 
�سكلت الطبقة الأوىل من هذا الت�سل�سل يف املوقع، داخل 

كمعر�س  اأعيد جتهيزه خ�سي�ساً  الذي  الأ�سفل  الطابق 
دائم جديد يروي تاريخ واحات العني با�ستخدام القطع 
الو�سائط  من  وجمموعة  املوقع  من  املكت�سفة  الأث��ري��ة 
الإعالمية يف دليل جديد على وجود م�ستوطنات ب�سرية 

�سابقة يف هذه املنطقة.
ك��م��ا ي��ك�����س��ف امل��ع��ر���س ع���ن م��رح��ل��ت��ني خم��ت��ل��ف��ت��ني من 
ال�سناعية تعود للع�سر احلديدي يف بيت بن  الأن�سطة 
عاتي التاريخي، وي�سرح املعر�س للجمهور كيف ت�سكلت 
ال��ت��اري��خ �سمن طبقات مرتاكمة  ع��رب  الأث��ري��ة  امل��واق��ع 
ال���واح���دة ت��ل��و الأخ�����رى، وك��ي��ف ج���رت اأع��م��ال التنقيب 
اإزالة  الأ�سفل عرب  باجتاه  العلوية  الطبقة  الأث��ري من 
ك��ل واح����دة م��ن ه���ذه ال��ط��ب��ق��ات ع��ل��ى ح����دة. ك��م��ا ي�سم 
املعر�س عدداً من القطع الأثرية املكت�سفة عرب الطبقات 
املختلفة لأعمال التنقيب مبا فيها متثال �سغري لأ�سد 

يعود اإىل املرحلة الثانية من الع�سر احلديدي )1100 
– 600 قبل امليالد(، ورمبا كان هذا التمثال جزءاً من 

اآنية فخارية كبرية ويعترب من اأجمل التماثيل الفخارية 
املكت�سفة من الع�سر احلديدي يف دولة الإمارات.     

•• ال�شارقة-الفجر: 

لفت  يف  الفتوغرافية  ال�سورة  دور  عامليون  م�سورون  ناق�س 
اأن��ظ��ار املجتمع ال���دويل خل��ط��ورة ا���س��ت��ن��زاف ال��غ��اب��ات وقطع 
اأنحاء  خمتلف  يف  واملطرية  ال�ستوائية  املناطق  يف  الأ�سجار 
العامل، موؤكدين اأن ال�سورة قادرة على امل�ساهمة ب�سكل كبري، 
يف احلّد من تدهور البيئة الطبيعية لكوكب الأر���س وح�سد 
وا���س��ت��دام��ت��ه��ا.  ج��اء ذلك  ال��دول��ي��ة للحفاظ عليها  اجل��ه��ود 
وزوالها”،  وج��وده��ا  “الغابة،  بعنوان  ح��واري��ة  جل�سة  خ��الل 
الذي  “اإك�سبوجر”،  للت�سوير  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  ع��ق��ده��ا 
حتت  العام  ه��ذا  ال�سارقة  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  ينظمه 
املقبل،  نوفمرب   24 حتى  ملهمة” وي�ستمر  “حلظات  �سعار 

امل�سورة  كاّلً من  ال�سارقة. وجمعت اجلل�سة  اإك�سبو  يف مركز 
كاتارينا برميفور�س، وامل�سورة الدكتورة يان وانغ بري�ستون، 
واأدارها امل�سور روب تاغارت، وتناولت اجلل�سة خماطر غياب 
ح�ساب  على  العمرانية  الكثافة  وزي��ادة  اخل�سراء  امل�سطحات 
الآ�سيوية.  ال��ق��ارة  من  وا�سعة  مناطق  يف  والغابات  الأ�سجار 
وتناولت اجلل�سة احلوارية الإح�سائيات التي تر�سد الكثافة 
ازدي��اده��ا من  اإىل  التوقعات  ت�سري  والتي  امل��دن،  ال�سكانية يف 
واأ�سارت   .2050 العام  يف   68% اإىل  حالياً   55% ن�سبة  
برميفور�س يف مداخلتها اإىل اأن الكوارث الطبيعية ت�سهم يف 
الق�ساء على اأجزاء كبرية من املناطق احلرجّية حول العامل 
ل �سيما يف املنطقة الآ�سيوية وما يقرتب من احلزام الزلزايل 
اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  ل  اأخ��رى  طبيعية  وعوامل  وال��رباك��ني 

يفعل �سيئاً ل�ستعادتها، حيث لفتت اإىل اأن جزيرة �سومطرة 
عانت الكثري من الكوارث الطبيعية التي اأ�سهمت يف التقليل 
الغابات  امل�ساحات اخل�سراء وق�ست على جزء كبري من  من 
املطرية بالإ�سافة اإىل التغّول الذي فر�سته م�سانع الأخ�ساب 
من قطع وا�ستنزاف للغابات ما ي�سع اجلميع اأمام م�سوؤولية 
وتابعت:” تواجه  البيئية.   ال��ك��ارث��ة  ه��ذه  م��ن  للحد  كبرية 
التي متر  الطبيعية  احل��الت  �سعبة جراء  �سومطرة ظروفاً 
اأع��م��ال جائرة  بها م��ن ك���وارث وح��رائ��ق وغ��ريه��ا لكن هناك 
يقوم بها الإن�سان من ا�ستنزاف للموارد الطبيعية اخل�سراء 
ال��دويل خ�سائر  البنك  كّبدت  اأن احل��رائ��ق  يف اجل��زي��رة، كما 
دمار  �سببته من  ما  اإىل جانب  دولر،  16 مليار  اإىل  و�سلت 
للرتبة التي ق�ست النريان على الكثري من عنا�سرها املهمة 

اإن��ذاراً حقيقياً يهدد احلياة على اجلزيرة«. وقالت  ما ي�سكل 
يف اإجابتها عن �سوؤال تعلق  بجدوى عملها و�سورها يف اإحداث 
فرق حقيقي: “اإن عملنا يف توثيق الت�سحر واقتالع الغابات 
اأثّرت يف اأحد الأ�سخا�س يف �سوي�سرا الذي بادر فوراً اإىل التربع 

مببلغ 650 األف فرنك �سوي�سري، ملوؤ�س�سة غرين بي�س.« 
غياب احلياة 

بري�ستون:” خالل  وان���غ  ي���ان  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
تتبعت  املا�سية عملت على م�سروع خا�س بي حيث  ال�سنوات 
 6211 طوله  يبلغ  ال�سني  جمهورية  يف  يقع  نهر  م�سرية 
يف  منه  م��رت  كيلو   100 لكل  ���س��وراً  والتقطت  م���رتاً،  كيلو 
درجة حرارة ت�سل اإىل 30 درجة حتت ال�سفر. وجمعت هذه 
الأجزاء واأعددت فيلماً وثائقياً حول الإهمال الذي تتعر�س 

له م�سادر املياه واأثره يف احلّد من معدلت الرّي وا�ستنزاف 
 “ بري�ستون:  واأ���س��اف��ت  امل��ن��ط��ق��ة«.   يف  ال�سجرية  امل�����س��اح��ات 
مهمة  ق�سية  اأط����رح  اأن  امل�����س��روع  ه���ذا  خ���الل  م��ن  ا�ستطعت 
للمجتمع الدويل باأ�سره مفادها اأن غياب الأ�سجار هو غياب 
ل  خ�سراء  م�ساحات  متتلك  ل  التي  املجتمعات  واأن  للحياة، 
الزراعية  بالروة  الهتمام  اجلميع  على  ويجب  لها،  تاريخ 
وت��ك��ث��ي��ف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت�����س��الح الأرا����س���ي وج��ع��ل الغطاء 
ال�سجري جزءاً مهماً من املدينة«. واأ�سافت: “عملت ال�سني 
اأك����رب م��دن��ه��ا ع��ل��ى م�����س��روع ت�سجري �سخم،  يف واح����دة م��ن 
اخلر�سانية  الأبنية  بني  لالأ�سجار  كبرياً  ح�سوراً  نرى  فبتنا 
الغابات  للحفاظ على  الأم��ام  نحو  اإيجابية  ي�سكل خطوة  ما 

والأ�سجار لتكون حياة الأجيال القادمة اأف�سل«.
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العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ريف فالورز للهدايا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1485501 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مبخوت علي �سعيد بن قاحل الن�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مبخوت علي �سعيد بن قاحل الن�سي من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة تركي علي �سعيد بن قاحل الن�سي %50

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 2.5*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ ريف فالورز للهدايا
REEF FLOWERS GIFTS

اىل/ريف فالورز للهدايا ذ.م.م
REEF FLOWERS GIFTS LLC

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احتاد المارات مباين للنقليات واملقاولت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2564802 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/العنود احمد خليل خالد املريخي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ العنود احمد خليل خالد املريخي من 80% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد حمد عبدالهادي الدويه الهاجري

تعديل مدير/حذف احل�سني عبداملجيد احمد مرعي
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ احتاد المارات مباين للنقليات واملقاولت العامة ذ.م.م

ETIHAD EMIRATES MABANI TRANSPORTATION & GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/احتاد المارات مباين للنقليات واملقاولت العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 ETIHAD EMIRATES MABANI TRANSPORTATION & GENERAL

CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستاليون لالن�ساءات 

CN قد تقدموا الينا بطلب املعدنية ذ.م.م رخ�سة رقم:1089897 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حازم حمدان ابو �سليح %24
تعديل ن�سب ال�سركاء

منت�سر فوزي عبدالرحيم اخلري�سي من 30% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطريق امللكي للنقليات العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1063177 
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ الطريق امللكي للنقليات العامة
ROYAL WAY GENERAL TRANSPORTING

اىل/الطريق امللكي للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ROYAL WAY GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سينواري لنقل الركاب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1178805 
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سينواري لنقل الركاب
SHINWARI PASSENGER TRANSPORTER

اىل/�سينواري لنقل الركاب - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SHINWARI PASSENGER TRANSPORTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
للنقليات  كونكورد  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1146595 
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 20*20
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة كونكورد للنقليات العامة
KONKORD TRANSPORT. EST

اىل/موؤ�س�سة كونكورد للنقليات العامة ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
KONKORD TRANSPORT LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سما اخلليج للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2580571 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/�سما اخلليج للتجارة العامة
SAMA ALKHALIJ GENERAL TRADING

اىل/�سما اخلليج للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SAMA ALKHALIJ GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التح�سيل لتح�سيل الديون

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1276334 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/التح�سيل لتح�سيل الديون

TAHSEEL DEBIT COLLECTION

اىل/التح�سيل لتح�سيل الديون ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
TAHSEEL DEBIT COLLECTION LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لني ميداي�ست للمقاولت ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1262390 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة امربيجيلو انرتنا�سيونال انفرا�سرتكت�سرز ان يف
Impregilo International Infrastructures NV 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
Gulf Connection ا�سافة جلف كونك�سن

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
Lane international b v حذف لني انرتنا�سيونال بي يف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
Gulf Connection حذف جلف كنك�سن

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون توب ناي�س 

للرجال- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2144203 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد عبداهلل ح�سن احمد احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد ابراهيم احمد عبدالعزيز الطنيجي

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
الرمال  ال�س�����ادة/لوؤلوؤة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لل�سيانة العامة والديكور رخ�سة رقم:1985788 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يا�سر نا�سر علي نا�سر احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خلود حممد عبداهلل زيد النعيمي

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

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

CN 1008013:لتجارة ال�سماك رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

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

CN 1219002:للتوظيف رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

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

CN 1164014:للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
كت  توب  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1514229 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد عبا�س عبداهلل يو�سف احلو�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/براميل جيم

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1875919 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان بن في�سل بن �سلطان بن �سامل القا�سمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
الكيمائية   للتحاليل  املبتكر  ال�س�����ادة/املخترب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2483981 

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/املخترب املبتكر للتحاليل الكيمائية

ALMUKTABAR ALMUBTAKAR MATERIAL TESTING LABORATORIES

اىل/خمترب املبتكر للتحاليل الكيميائية

ALMUBTAKAR LABORATORY FOR CHEMICAL EST

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح م 38 102105 را�سد �سعيد حممد خلف واخرين اىل 

ابوظبي امل�سفح م 14 215859 215859 ال�سيد �سعيد حممد خلف واخرين

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املقعد الف�سي لتنجيد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:1878045 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة وليد ح�سن ابراهيم علي البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبداهلل ناجم لدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1151649 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ديبو كانتي ناث بادل كانتي ناث %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل ناجم �سامل بو ح�سن من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل ناجم �سامل بو ح�سن من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.45 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ عبداهلل ناجم لدارة العقارات

ABDULLA NAJEM REAL ESTATE MANAGEMENT
اىل/ديبو لل�سيانة العامة ذ.م.م

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة الن�سيم

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1109447 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حمد �سعيد حمد حمرور العامري من ممثل ورثة اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

 حمد �سعيد حمد حمرور العامري من 0% اىل %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حمد �سامل حمد حمرور العامري
تعديل ال�سركاء تنازل بيع

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
وكيل وزارة اخلارجية يح�شر حفل 
�شفارة لتفيا مبنا�شبة اليوم الوطني

•• ابوظبي-وام:

ح�سر �سعادة اأحمد �ساري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، 
كورميه  اأ���س��رتا  �سعادة  اأقامته  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل  الول،  اأم�س  م�ساء 

�سفرية جمهورية لتفيا لدى الدولة مبنا�سبة اليوم الوطني لبالدها.
كما ح�سر احلفل الذي اأقيم بفندق الهيلتون يف اأبوظبي عدد من اأع�ساء 
واأبناء  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين  والأج��ن��ب��ي  العربي  الدبلوما�سي  ال�سلك 

اجلالية الالتفية املقيمة بالدولة.

�شنوات  10 خالل  ال�شكري   حارب  م�شرية  يف  �شاركوا  الإمارات  يف  وزائر  مقيم  األف   100
•• دبي -وام:

�سارك عدد من الهيئات بدبي فى م�سرية حارب ال�سكري بدعم من 
هيئة ال�سحة بدبي، وجمعية الإمارات لل�سكري فيما �سيتم الت����ربع 
بجميع الأموال التي مت جمعها من الت�سجيل يف احلملة اإىل موؤ�س�سة 

اجلليلة اخلريية، ال�سريك اخلريي الر�سمي للمبادرة.
وحتتفل مبادرة “م�سرية حارب ال�سكري”، مبرور 10 �سنوات على 
اإطالقها من جمموعة “لندمارك” حيث ا�ست�سافت امل�سرية هذا 
العام اأكر من 18،000 من احل�سور، لين�سموا بذلك اإىل اأكر 
الع�سر  ال�سنوات  م��دى  على  فيها  �ساركوا  �سخ�س  األ��ف   100 من 

املا�سية.

ال�سكري”  ح���ارب  “م�سرية  خ���الل  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  واأج����رت   
جلميع  احل��دث  مكان  يف  ال��دم  ل�سكر  جمانية  فحو�سات  العا�سرة 

امل�ساركني فيه.
اأن�سطة  م��ن  مبجموعة  امل�ساركون  ا�ستمتع  امل�����س��رية،  انتهاء  وبعد 
ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ري��ا���س��ة اجل��م��اع��ي��ة، م��ث��ل ال��زوم��ب��ا واليوغا 
وال���رق�������س. ك��م��ا اه��ت��م��ت امل�����س��اح��ة امل��خ�����س�����س��ة ل��الأط��ف��ال “�سوبر 
يعدون  الذين  ال�سغار-  املجتمع  اأع�ساء  اآرينا” بتثقيف  فن  كيدز 
ال�سريحة الأهم- باأهمية تناول الطعام ال�سحي وممار�سة الأن�سطة 
با�ستمرار. كما ا�ستمتع ال�سغار بباقة من الأن�سطة املمتعة، مبا يف 
الإبداعية،  وامل�سابقات  التلوين،  وركن  املوقع،  �سمن  الألعاب  ذلك 

والقالع املطاطية، وطالء الوجوه.

الإمارات وفرن�شا جتددان التزامهما بتعزيز �شراكتهما ال�شرتاتيجية ورغبتهما يف خلق مناخ مزدهر وم�شتقر
•• باري�س-وام:

التزامهما  الفرن�سية  و اجلمهورية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  جددت 
�سراكتهما ال�سرتاتيجية ورغبتهما يف خلق مناخ مزدهر وم�ستقر  بتعزيز 
وموا�سلة امل�ساورات بينهما يف هذا الإطار ب�سكل وثيق ومنتظم ودائم وذلك 

يف الوقت الذي تواجه فيه املنطقة عدم ا�ستقرار متزايد.
جاء ذلك يف بيان م�سرتك اأ�سدرته الدولتان مبنا�سبة الزيارة التي قام بها 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لفرن�سا يوم الواحد والع�سرين من نوفمرب 
اجلاري بدعوة من فخامة رئي�س اجلمهورية الفرن�سية اإميانويل ماكرون.

ا�ستعدادهما لتعزيز  اأكد اجلانبان التزامهما امل�سرتك باحلوار الثقايف و  و 
قيم الت�سامح من خالل التعاون الثقايف والفني واملوؤ�س�ساتي.. وقررا حتقيقا 
لهذا الهدف تنظيم »املو�سم الفرن�سي الإماراتي يف العام 2021« احتفال 
» اليوبيل الذهبي« على قيام دولة الم��ارات العربية  مبرور خم�سني عاما 
المارات  دول��ة  الفعاليات يف  �سل�سلة من  تنظيم  وذل��ك من خالل  املتحدة، 

العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا خالل العام نف�سه .
جمالت  جميع  يف  الثنائية  ال�سراكة  تعزيز  موا�سلة  اأهمية  على  �سددا  و 
التعاون.. ويف هذا ال�سدد رحبت دولة المارات العربية املتحدة وجمهورية 
فرن�سا بنتائج الجتماع العا�سر للحوار ال�سرتاتيجي الثنائي الذي عقد يف 
اأبوظبي يف 18 اأبريل املا�سي واأكدتا اأهمية عقد الجتماع املقبل »احلادي 

ع�سر« يف فرن�سا يف ربيع عام 2019.

وفيما يلي ن�س البيان ..
قام  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سية  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  م��ن  ب��دع��وة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة بزيارة ر�سمية لباري�س يوم 21 نوفمرب2018.
التي  – الحتفالية  زايد  بالتوازي مع عام  التي جاءت  الزيارة  و تعد هذه 
تخلد ذكرى مرور مائة عام على ميالد ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه، موؤ�س�س 
دولة المارات العربية املتحدة و رئي�سها الأول – دليال على قوة العالقات 

التاريخية التي جتمع دولة المارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا.
و ناق�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان و فخامة الرئي�س 
اإميانويل ماكرون اأهم الق�سايا القليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك، 

وبالتحديد حماربة الإرهاب ومكافحة التطرف.
املتحدة وجمهورية فرن�سا من  العربية  الم��ارات  دولة  الزيارة  مكنت هذه 
مت  وال��ت��ي  البلدين  ب��ني  امل�سرتكة  الطريق  خ��ارط��ة  تنفيذ  م��راح��ل  تقييم 
الر�سمية  م��اك��رون  اميانويل  الرئي�س  فخامة  زي��ارة  خ��الل  عليها  الت��ف��اق 

لدولة الإمارات العربية املتحدة يف �سهر نوفمرب 2017.
التعاون  تعزيز  هدفها  ج��دي��دة  م�ستقبلية  اآف���اق  ر�سم  ال��زي��ارة  خ��الل  مت  و 
والقت�ساد  وال��رتاث  والثقافة  والفرنكوفونية  التعليم  الثنائي يف جمالت 
الأمن  و  والف�ساء  املناخي  التغري  و مكافحة  والبيئة  والطاقة  وال�ستثمار 
القليمي وال�سالم و التعاون يف جمال الدفاع، وحماربة الرهاب ومكافحة 

التطرف وداعميه اإىل جانب امل�ساورات ال�سيا�سية.

.. والفرنكوفونية  التعليم  جمال  يف   .1
ب��ت��ع��ي��ني جم��ل�����س الأم���ن���اء اجل���دي���د جل��ام��ع��ة ال�سوربون  رح���ب ال��ط��رف��ان 

اأبوظبي.
رح���ب ال��ط��رف��ان ب��اع��ت��م��اد خ��ط��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة ل��ل��ف��رتة 2019-
اجلديد  الأمناء  جمل�س  اجتماع  خالل  عليها  التفاق  مت  والتي   2023
اأبوظبي  2018 يف  �سبتمرب  جلامعة ال�سوربون اأبوظبي الذي عقد يف 28 
بهدف التفعيل الكامل لإمكانيات اجلامعة باعتبارها مركزا تعليميا مهما 

لالمتياز يف املنطقة.
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة  برفع م�ستوى ع�سوية  الطرفان  رحب 
املنظمة الدولية للفرنكوفونية من ع�سو مراقب اإىل ع�سو م�سارك باإجماع 
العا�سمة  التي عقدت يف  املنظمة  ال��دول الأع�ساء باملنظمة خالل قمة  كل 

املا�سي. اأكتوبر   12 و  اإيرفان يومي 11 
26 يوليو  اأبوظبي �سوم  رحب الطرفان كذلك بتوقيع التفاق الثنائي يف 
يف  حكومية  م��دار���س  ع�سر  يف  الفرن�سية  اللغة  ت��دري�����س  لإع����ادة   2018
المارات كمرحلة اأوىل، وت�سمية خبري فرن�سي للتن�سيق مع وزارة التعليم 

بدولة المارات العربية املتحدة لتنفيذ هذا الربنامج.
الفرن�سية  الثانوية  املدر�سة  مبنى  تو�سيع  اأعمال  باإطالق  الطرفان  اأ�ساد 

»تيودور مونود« يف جزيرة ال�سعديات باأبوظبي.
ورحب الطرفان مب�سروع اإن�ساء »راديو فرانكفوين« يهدف اإىل تعزيز اللغة 

الفرن�سية والثقافة الفرنكوفونية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اأ�سادت فرن�سا بقرار دولة الإمارات العربية املتحدة امل�ساهمة يف اإعادة ترميم 
»مدينة   2022 ال��ع��ام  يف  يعترب  وال���ذي  ك��وت��ريي��ه«  »ف��ي��الر  امللكي  الق�سر 

الفركوفونية«.
باري�س«  يف  الأم��ري��ك��ي  و«امل�ست�سفى  ب��اري�����س«  م�ست�سفى  »موؤ�س�سات  وقعت 
للمر�سى  طبية  خ��دم��ات  لتزويد  اأبوظبي   – ال�سحة  هيئة  م��ع  اتفاقيات 

الإماراتيني يف جمهورية فرن�سا.
– الألعاب  اخلا�س  الأوملبياد  اأبوظبي  با�ست�سافة  فرن�سا  جمهورية  رحبت 
مائة  م��ن  اأك���ر  ي�سم  ب��وف��د  امل�ساركة  واع��ت��زام��ه��ا   2019 ع��ام  يف  العاملية 

�سخ�س ريا�سي.
اللوفر  متحف  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 

بالطلبة الإماراتيني ال�/64/ الذين يدر�سون يف جمهورية فرن�سا.

والرتاث. الثقافة  جمال  يف   .2
من  افرتا�سية  رحلة  التاريخية:  »امل��دن  معر�س  بافتتاح  الطرفان  رح��ب 
تدمر اإىل املو�سل« يف معهد العامل العربي يوم 16 اأكتوبر 2018 .. كما 

الدويل  التحالف  ميولها  التي  امل�ساريع  اأول  ع��ن  ب��الإع��الن  الرتحيب  مت 
اأن�ساأته دولة  »األ��ف« وهو التحالف الذي  النزاع  ال��رتاث يف مناطق  حلماية 
يف   2016 دي�سمرب   2 يف  فرن�سا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

اأبوظبي يف موؤمتر »األف.« الأول.
ورحب الطرفان بتعيني فالرييه فريالند ليكون مديرا تنفيذيا ل�«األف« .. 
جمهورية  قبل  من  دولر  مليون  و جددا التزامهما بامل�ساهمة مببلغ 30 
ودعيا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  فرن�سا و15 مليون دولر من قبل 
زار  ل�«األف.«  اإىل موا�سلة م�ساهمتها يف  املبادرة  بهذه  املعنية  الط��راف  كل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان مركز ال�سيخ زايد يف متحف 
اللوفر.. ويف هذا ال�سياق اأ�ساد الطرفان بالنجاح الذي حققه متحف اللوفر 
اأبوظبي بعد عام من افتتاحه وثمنا التعاون امل�ستمر لو�سع برامج املعار�س 
جمهورية  من  الفنية  املجموعات  اإع��ارات  عملية  وتن�سيق  املوؤقتة  اجلديدة 

فرن�سا.
اأبوظبي يف  اإدارة »وكالة متاحف فرن�سا« يف  واأك��د الجتماع الأخ��ري ملجل�س 
جاء على هام�س زيارة وزير الثقافة الفرن�سي،  والذي  اجلاري  نوفمرب   9
م��ع��ايل ف��ران��ك ريي�سرت اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي.. ورح���ب الطرفان 
رحب  فرن�سا.«  متاحف  ل��«وكالة  جديدا  رئي�سا  لغومينا  �ساندرا  بتعيني 
الطرفان باحلوار الماراتي الفرن�سي القائم 2018-2019 الذي يهدف 
اإىل تعزيز ال�سراكة الثقافية بني البلدين وفقا لتفاق التعاون الثقايف املربم 
يف اأبوظبي يف 9 نوفمرب 2017 بني وزارة الثقافة و تنمية املعرفة و وزارة 

الثقافة بجمهورية فرن�سا.
واأ�ساد الطرفان بالنجاح الذي حققه ال�سبوع الثقايف الإماراتي يف باري�س 
يف 11-14 اأكتوبر 2018 ومعر�س الفنان الإماراتي عبد القادر الري�س 
الذي نظم يف معهد العامل العربي خالل الفرتة من 25 �سبتمرب اإىل 21 

اأكتوبر املا�سيني.
اأكد اجلانبان التزامهما امل�سرتك باحلوار الثقايف و ا�ستعدادهما لتعزيز قيم 
الت�سامح من خالل التعاون الثقايف والفني واملوؤ�س�ساتي و قررا حتقيقا لهذا 
الهدف، تنظيم »املو�سم الفرن�سي الإماراتي يف العام 2021« احتفال مبرور 
خم�سني عاما » اليوبيل الذهبي« لقيام دولة المارات العربية املتحدة، وذلك 
من خالل تنظيم �سل�سلة من الفعاليات يف دولة الم��ارات العربية املتحدة 

وجمهورية فرن�سا خالل عام 2021.

وال�شتثمار. القت�شاد  جمال  يف   .3
الأول  الفرن�سي  الإم��ارات��ي  القت�سادي  املنتدى  حققته  ال��ذي  النجاح  بعد 
الر�سمية  ال��زي��ارة  2017، على هام�س  9 نوفمرب  دب��ي يف  وال��ذي عقد يف 
املتحدة، مت  العربية  الإم��ارات  اإميانويل ماكرون لدولة  الفرن�سي  للرئي�س 
تنظيم املنتدى القت�سادي الإماراتي الفرن�سي الثاين يف باري�س بتاريخ 17 
العمل  اأرب��اب  جمعية  رئي�س  �سان�سيز،  فريديريك  برئا�سة  اأكتوبر2018 
الفرن�سية و�سعادة ماجد �سيف الغرير رئي�س غرفة وجتارة و�سناعة دبي.. 
وقد افتتح املنتدى القت�سادي الإماراتي الفرن�سي الثاين معايل رمي بنت 
موري�س  �سعادة  و  ال��دويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم 
الفرن�سية  ال�سوؤون اخلارجية  و  اأوروب��ا  ل��وزارة  العام  الأم��ني  غوردومونتات 

وقد �سارك يف املنتدى اأكر من 200 �سخ�سية.
الرئي�س  وفخامة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��اد 
الثاين  الفرن�سي  الإماراتي  القت�سادي  املنتدى  بنتائج  ماكرون  اإميانويل 
الماراتية  ال�سركات  بني  التبادل  تعزيز  �سعيد  على  �سهده  الذي  والنجاح 

والفرن�سية، ل�سيما ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
يف  املنتدب  الع�سو  التنفيذي  الرئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خلدون  معايل  وق��ع 
 Bpifrance سركة مبادلة لال�ستثمار و نيكول�س دوفورك رئي�س �سركة�
300 م��ل��ي��ون يورو  ا���س��ت��ث��م��اري م�����س��رتك بقيمة  ب��رن��ام��ج  ات��ف��اق��ا لن�����س��اء 
خم�س�سة لراأ�س املال ال�ستثماري الفرن�سي، وجمال التكنولوجيا، والبتكار 
امل�سرتك  ال�ستثمار  برنامج  تو�سيع  ب��درا���س��ة  ال��ط��رف��ان  ي��ق��وم  الف�سائي. 
»ال�سندوق الإماراتي الفرن�سي« من خالل 700 مليون يورو اإ�سافية.. و 
هو الربنامج الذي كان قد مت اإن�ساوؤه عام 2014 ومت تخ�سي�س اأكر من 
اإمكانيات  التي متلك  الفرن�سية  ال�سركات  تنمية  يورو لدعم  300 مليون 
ال�سحة،  املدى يف جمالت  ا�ستثمارات طويلة  اأكيدة وذلك من خالل  منو 

والتعليم، ورعاية كبار ال�سن، والعقارات، والتاأمني.
رحب الطرفان باآخر تطورات م�ساركة جمهورية فرن�سا يف اك�سبو 2020 
دبي وذلك اإلتزاما بالإتفاق املوقع يف 9 نوفمرب 2017 من قبل معايل رمي 
العامة  املديرة  التعاون الدويل  الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون  اإبراهيم  بنت 
ملكتب اأك�سبو 2020 دبي واإيريك لنكييه املفو�س العام جلمهورية فرن�سا 

لإك�سبو 2020 دبي.
مع  عمل  اج��ت��م��اع  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عقد 
الأعمال  رج��ال  من  ع��دد  و  فيليب  اإدوارد  معايل  الفرن�سي  ال���وزراء  رئي�س 
من ال�سركات الفرن�سية يف ق�سر ماتينيون بح�سور وزير القت�ساد واملالية 
الفرن�سي معايل برونو يل مري ومت بحث �سبل تعزيز التعاون القت�سادي 
دولة  بني  امل�سرتكة  ال�ستثمار  م�ساريع  وت�سجيع  الثنائية  التجارة  وتعزيز 

المارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا.
وذلك  الفكرية  امللكية  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  موا�سلة  على  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق 
وتعزيز  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  التناف�سية  ال��ق��درات  لتح�سني 
الوعي والتثقيف ب�ساأن امللكية الفكرية ا�سافة اىل مذكرة التفاهم املربمة يف 
22 يونيو 2018 بني املعهد الوطني الفرن�سي للملكية ال�سناعية واملركز 
الإمارات  دول��ة  يف  القت�ساد  وزارة  يف  الخ���رتاع  ب���راءات  لت�سجيل  ال���دويل 

العربية املتحدة.

املناخي واأهداف التنمية  والتغري  والبيئة  الطاقة  جمالت  يف   .4
امل�شتدامة..

مدينة  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  ال��واح��د  الكوكب  قمة  بنتائج  الطرفني  ك��ال  اأ���س��اد 

نيويورك يف 26 �سبتمرب املا�سي يف اأعقاب القمة الأوىل لهذه املبادرة التي 
2017.. ومتت ال�سادة اأي�سا بامل�ساركة  12 دي�سمرب  عقدت يف باري�س يف 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  قبل  م��ن  واحليوية  الرفيعة 
للطاقة  ال��دويل  للتحالف  العمومية  للجمعية  الأول  الجتماع  يف  فرن�سا 

ال�سم�سية الذي عقد يف نيودلهي يف 3 اأكتوير املا�سي.
عرب اجلانبان جمددا عن دعمهما ملبادرات التحول يف جمال الطاقة ومبادرات 
»القت�ساد الأخ�سر« واتفقا على تطوير م�ساريع م�سرتكة يف جمال الطاقة 
املتجددة والتكيف مع التغري املناخي والتخفيف من اآثاره ل�سيما من خالل 

تطور جمال الذكاء ال�سطناعي والر�سد غرب ال�ساتاليت.
 /WUF10/ رحب الطرفان باملنتدى احل�سري العاملي العا�سر املرتقب
الذي ت�ست�سيفه اأبوظبي يف فرباير 2020، واتفقا على تعزيز تعاونهما يف 

جمال املدن الذكية وامل�ستدامة.
الهدف  م��ع  ال��دول��ي��ني  والت�سامن  التنمية  اأه��م��ي��ة  على  اجل��ان��ب��ان  اأج��م��ع 
الرئي�سي للم�ساهمة يف اجلهود العاملية للق�ساء على الفقر يف جميع اأنحاء 
العامل، خ�سو�سا يف �سوء ما ن�سهده من ت�سارع يف التغري املناخي وزيادة عدم 
ال�ستقرار واأنه من الواجب علينا اليوم اأكر من اأي وقت م�سى، م�سوؤولية 

حتديد احللول للتحديات العاملية التي تواجهنا.
التنمية  اأه���داف  فرن�سا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�سع 
الفردية منها وامل�سرتكة وتلتزمان  اأعمالهما  2030 يف �سميم  امل�ستدامة 
بالت�سدي ملختلف التحديات والتعاون يف املبادرات الرامية اإىل اإيجاد حلول 

لها.
، حت��ت مظلة الأمم   UNITLIFE م��ب��ادرة  ال��ط��رف��ان على دع��م  واف��ق 

املتحدة ملكافحة التغري املناخي و�سوء التغذية املزمن.
الدولية  للوكالة  العام  املوؤمتر  هام�س  وعلى  النووية  الطاقة  جم��ال  يف   -
املتحدة  العربية  الم���ارات  دوب��ة  رحبت  فيينا  يف   AIEA الذرية  للطاقة 
للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  ب��ني  ات��ف��اق  على  بالتوقيع  فرن�سا  وجمهورية 
النووية يف الإمارات  FANR و املعهد الفرن�سي للوقاية من الإ�سعاعات 
وال�سالمة النووية  IRSN يف 18 �سبتمرب 2018 وبني الهيئة الحتادية 
للرقابة النووية يف الإمارات  FANR والهيئة الفرن�سية للطاقة البديلة 

والطاقة الذرية /CEA/ يف 19 �سبتمرب 2018.

الف�شائي. التعاون  جمال  يف   .5
هناأت جمهورية فرن�سا دولة الإمارات العربية املتحدة بالإطالق الناجح يوم 
29 اأكتوبر 2018 للقمر ال�سناعي » خليفة �سات« اأول قمر �سناعي لر�سد 
الأر�س عايل الدقة مت ت�سنيعه بالكامل يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

من قبل مهند�سني اإماراتيني.
الذي  الكبري  بالتقدم  فرن�سا  وجمهورية  العربية  الم����ارات  دول��ة  رحبت 
بني  ل�سيما  الف�ساء  جم��ال  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  �سعيد  على  اح����رازه  مت 
للف�ساء   الإم��ارات  ووكالة   CNES الف�سائية   للدرا�سات  الوطني  املركز 

.  UAESA
ويف هذا الإطار، اأثنى الطرفان على العمل اجلاري ب�ساأن اأول قمر �سناعي 
اأويل للبعثة الف�سائية  اإىل تعريف  م�سرتك لر�سد الأر���س والذي �سيقود 
قبل نهاية عام 2018، و يهدف اإىل بناء القدرات، والتطبيقات املجتمعية 

وتقدمي م�ساهمة م�سرتكة مهمة ملر�سد املناخ الف�سائي.
تنظيم  واآف��اق  والتعليم  التدريب  يف  امل�ستمر  التعاون  على  الطرفان  اأثنى 
الإمارات  دولة  يف  ندوة خمت�سة لتكنولوجيا الف�ساء يف بداية عام 2019 

العربية املتحدة.
رحب الطرفان بافتتاح مكتب متثيلي للمركز الوطني للدرا�سات الف�سائية 
CNES يف �سفارة جمهورية فرن�سا يف اأبوظبي يف �سبتمرب 2018، وذلك 
عام  يف  املوقعة  التفاهم  مذكرة  اإط��ار  يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  اأج��ل  من 
بني UAESA و CNES وملتابعة التوا�سل الذي مت البدء به   2015

.CNESو /MBRSC/ بني مركز حممد بن را�سد للف�ساء

الدفاعي  والتعاون  الإقليميني  والأمـــن  ال�شالم  جمــالت  يف   .6
ومكافحة الإرهاب.

الطرفان  ج��دد  متزايد  ا�ستقرار  ع��دم  املنطقة  فيه  تواجه  ال��ذي  الوقت  يف 
البلدين ورغبتهما يف خلق  ال�سرتاتيجية بني  ال�سراكة  بتعزيز  التزامهما 
العربية  الم����ارات  دول��ة  ب��ني  امل�����س��اورات  وتتوا�سل  وم�ستقر  م��زده��ر  مناخ 

املتحدة وجمهورية فرن�سا يف هذا الإطار ب�سكل وثيق ومنتظم ودائم.
حول الأزمة اليمنية اأكد اجلانبان دعم جهود املبعوث اخلا�س لالأمني العام 
لالأمم املتحدة مارتني غريفيث ل�سيما تلك الرامية اإىل عقد جولة اآخرى 
من املفاو�سات يف �ستوكهومل يف وقت لحق من هذا العام وج��ددا دعمهما 
ق��رارات جمل�س  اليمن واأهمية اللتزام بجميع  اإيجاد حل �سيا�سي دائم يف 
ومبادرة   ،2216 رق��م  الأم���ن  ق��رار جمل�س  ال�سلة وحت��دي��دا  ذات  الأم���ن 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اإ�سافة اإىل احلوار اليمني.
وعلى ال�سعيد الإن�ساين اأكد الطرفان خطورة الو�سع .. م�سيدين مببادرة 
و  »اإم����داد«  ال�سعودية  العربية  اململكة  و  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
الغذائية  الإم��دادات  اإ�سافيا لقطاع  500 مليون دولر دعما  �ستوفر  التي 
والإقليمية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  باإ�سراف  و�ستتم  اليمن  يف 
�سبل  وحت�سني  الدولية  الن�سانية  امل�ساعدات  زيادة  باأهمية  ونوها  واملحلية 

الو�سول اإىل امل�ساعدات الإن�سانية يف اليمن.
يتعلق  فيما  ليبيا خا�سة  امل�����س��رتك يف  وال��ع��م��ل  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ط��رف��ان  اأ���س��اد 
مبحاربة الإرهاب واجلهود امل�سرتكة ال�ساعية لإيجاد حل �سيا�سي.. و جددا 
يف هذا الإطار، دعمهما جلهود املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة 
غ�سان �سالمة والعملية الد�ستورية الهادفة اإىل اجراء انتخابات ربيع عام 

.2019
حول الأزمة ال�سورية اأكد الطرفان من جديد اأهدافهما امل�سرتكة املتمثلة 
يف حماربة الإرهاب، واإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية لل�سعب ال�سوري، والعمل 

على اإيجاد حل �سيا�سي .. واأكدا �سرورة احرتام وقف اإطالق النار يف اإدلب 
 ..2018 ع��ام  نهاية  قبل  الد�ستورية  اللجنة  اجتماع  اإىل  اجلانبان  ودع��ا 
واأكدا اأن عملية اعادة العمار يف �سوريا تتوقف على وجود عملية �سيا�سية 

ذات م�سداقية.
خطة  لدعم  الرامية  احلالية  الأوروبية  اجلهود  فرن�سا  جمهورية  عر�ست 
قلقهما  ع��ن  الطرفان  واأع���رب   ،/JCPOA/ امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل 
املرتبطة  القليمية  وامل�سائل  البال�ستي،  والربنامج  النووي،  الربنامج  اإزاء 

بايران.
اأك���د ال��ط��رف��ان جم���ددا دعمهما اإي��ج��اد ح��ل ع���ادل ودائ���م و���س��ام��ل لل�سراع 
على  الأو����س���اع  ت��ط��ور  ح��ول  قلقهما  ع��ن  وع���ربا  ال���س��رائ��ي��ل��ي  الفل�سطيني 
الأر�س، ل�سيما فيما يخ�س حدة التوترات يف قطاع غزة وزيادة امل�ستوطنات 
التي تقو�س احل��ل ال��رام��ي اإىل اإق��ام��ة دول��ت��ني.. وذك���را يف ه��ذا الإط���ار اأن 
الطريقة الوحيدة لتحقيق �سالم دائم �ستكون عن طريق حل يعتمد على 
املفاو�سات الرامية اإىل قيام دولتني » فل�سطني و ا�سرائيل » يعي�سان جنبا 
اإىل جنب يف اأمن وا�ستقرار و القد�س عا�سمة.. واأكد اجلانبان اأهمية مبادرة 

ال�سالم العربية.
اأ�ساد الطرفان بالتعاون امل�ستمر واملثمر يف جمال الأمن و الدفاع مبنا�سبة 
يف  فرن�سا  جلمهورية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  ق��اع��دة  لتاأ�سي�س  العا�سرة  ال��ذك��رى 
الظفرة التي مت ان�ساوؤها يف اأول اأكتوبر 2008 والذكرى العا�سرة املقبلة يف 
عام 2019، لإن�ساء القاعدة البحرية جلمهورية فرن�سا يف اأبوظبي والتي 

مت ان�ساوؤها يف 26 مايو 2009.
اأول��وي��ة م�سرتكة يف اإط���ار ال�سراكة  ذك��ر ال��ط��رف��ان ب���اأن حم��ارب��ة الإره����اب 
ال�سرتاتيجية بني دولة المارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا واأكد 

البلدان جمددا التزامهما مبكافحة التطرف والت�سدد.
اأكدت دولة المارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا جمددا التزامهما 
دعم  يف  خ�سو�سا  افريقيا  يف  وال�ستقرار  ال�سالم  لدعم  التامة  وارادتهما 

.G5 عملية تفعيل القوة امل�سرتكة ملجموعة دول ال�ساحل اخلم�س
وقد خ�س�ست دولة الإمارات العربية املتحدة م�ساهمة مالية لهذه العملية 
والتي   G5 ال�ساحل اخلم�س  دول  الإع��الن عنها خالل قمة جمموعة  مت 

عقدت يف ق�سر ل�سيل �سان كلو يف 13 دي�سمرب 2017.
وقد وافقت جمهورية فرن�سا على تقا�سم خرباتها العملية مع دولة الإمارات 
حتديد  يف  امل�ساعدة  اأج��ل  من  اجلغرافية  املنطقة  تلك  يف  املتحدة  العربية 
ال�ساحل  دول  ملجموعة  امل�سرتكة  القوة  تفعيل  يف  للم�ساهمة  اآخ��رى  ط��رق 

.G5 اخلم�س
اأ�ساد الطرفان بال�سراكة الوثيقة يف جمال الأمن وحماية الوطن من خالل 
تبادل اخلربات واملهارات واأكدا موا�سلة التعاون الوثيق يف هذا املجال وفقا 
لتفاق التعاون الثنائي الذي مت توقيعه يف عام 2009 بني دولة المارات 

العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا.
التهديدات احلديثة،  امل�سرتك وعزمهما مكافحة  التزامهما  اأكد الطرفان 
وتهريب  الإره���اب  مثل  خبثا،  الأك��ر  اأو  منها  علنا  الوح�سية  والتقليدية 
الب�سر، و�سبكات الجرام العابرة، واجلرائم الكرتونية، وغ�سيل الأموال و 

الأمور التي تهدد النظام العام و�سالمة جمتمعاتنا الوطنية.
�سريكا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  مب�ساركة  فرن�سا  جمهورية  اأ�سادت 
ا�سرتاتيجيا وعلى اأعلى م�ستوى يف موؤمتر مكافحة متويل الإرهاب الذي 

عقد يف باري�س يف اأبريل 2018 حتت �سعار »ل متويل لالإرهاب« .
و تراأ�س وفد الدولة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
المارات  دول��ة  تتفق  ال�سياق،  ه��ذا  ويف   .. الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
الإرهاب  ومكافحة  حم��ارب��ة  اأن  على  فرن�سا  وجمهورية  املتحدة  العربية 
والتطرف م�سعى دويل وحتا�سب عليها كل دولة اأو كيان اأو �سخ�س م�سوؤول 

عن تقدمي اأي نوع من الدعم لهم.
اأ�ساد الطرفان، يف ظل بيئة يتزايد تعدد الأطراف بها بالعمل الذي اأجنز منذ 
تاأ�سي�س جمموعة العمل »التحالف« والتي ت�سم 8 دول، والتي قدمت منذ 
اإن�سائها، يف فرباير 2017 على اأ�سا�س مبادرة اإماراتية- فرن�سية، العديد 
اأف�سل  ال��وزاري.. تبادل  من الفر�س لأع�سائها، مبا يف ذلك على امل�ستوى 

املمار�سات يف مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة العابرة، والتطرف.
2018، وذلك  اأكتوبر   10 ليون يف  لل�«حتالف« يف  اجتماع  اآخ��ر  ومت عقد 
الوطنية  التدخل  خلطة  النطاق  وا�سع  افرتا�سي،  حي  دويل  عر�س  بعد 
هام  وفد  ح�سره  وال��ذي  النطاق،  وا�سع  اإرهابي  اعتداء  ملكافحة  الفرن�سية 

ورفيع من دولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�شيا�شي. احلوار  جمال  يف   .7
رحب الطرفان مب�ساركة دولة الإمارات العربية املتحدة بوفد برئا�سة معايل 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح مبنتدى باري�س لل�سالم يف 

2018، والذي مت خالله عر�س 5 م�ساريع اماراتية. نوفمرب   11
رح���ب اجل��ان��ب��ان ب��ال��زي��ارة الأخ����رية ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا جم��م��وع��ة ال�سداقة 
الربملانية الإماراتية الفرن�سية اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة 
يف  لكريف،  اأميليا  اأمل  �سعادة  برئا�سة   ،2018 نوفمرب   17 اإىل   10 من 
اإطار تعزيز العالقات بني املوؤ�س�سات الربملانية بني دولة المارات العربية 

املتحدة وجمهورية فرن�سا.
الفرن�سية  الإماراتية-  الربملانية  ال�سداقة  جمموعة  زي��ارة  خالل  وج��رى 
لدولة الإمارات عقد لقاء مع كل من معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي 
رئي�سة املجل�س الوطني الحتادي و معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير 

القت�ساد.
جمالت  جميع  يف  الثنائية  ال�سراكة  تعزيز  موا�سلة  اأهمية  اجلانبان  اأك��د 
التعاون.. ويف هذا ال�سدد رحبت دولة المارات العربية املتحدة وجمهورية 
فرن�سا بنتائج الجتماع العا�سر للحوار ال�سرتاتيجي الثنائي الذي عقد يف 
اأبوظبي يف 18 اأبريل 2018 واأكدتا اأهمية عقد الجتماع القادم احلادي 

ع�سر يف جمهورية فرن�سا يف ربيع عام 2019 » .

حممد ال�شرقي ي�شهد حفل العر�ش اجلماعي ال� 19 يف الفجرية
•• الفجرية -وام: 

�سهد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية يرافقه �سمو ال�سيخ 
مكتوم بن حمد ال�سرقي رئي�س نادي الفجرية الريا�سي الثقايف م�ساء اأم�س حفل العر�س 
�ساحب  بتوجيهات  الفجرية  اإم��ارة  يف  و�سابة  �ساب   100 ل�  اأقيم  ال��ذي   19 ال���  اجلماعي 
وبرعاية  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو 
�سمو ويل عهده تزامناً مع احتفالت الدولة ب�«عام زايد« وباليوم الوطني ال�47 وذلك يف 
الأعرا�س  اإقامة  مبادرة  اأن  الفجرية  �سمو ويل عهد  واأك��د  بالفجرية.  ال�سيخ خليفة  قاعة 
اجلماعية هي منوذج لثقافة اخلري والعطاء التي اأر�ساها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان رحمه اهلل وكر�ستها من بعده القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانه  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
اإىل اأن هذه املبادرة ت�سهم يف تر�سيخ روابط الأخوة والتكافل  العلى حكام الإم��ارات لفتاً 

الجتماعي وحتث على ثقافة ت�سهيل الزواج .
وبارك �سمو ويل العهد للعر�سان ولأ�سرهم متمنياً للجميع حياة اأ�سرية �سعيدة وم�ستقرة 

ت�سودها املودة والرحمة ..م�سيدا باجلهود التي بذلتها جلنة العر�س اجلماعي يف الفجرية 
لتح�سري متطلبات هذه الفعالية وجتهيزها.

وتقدم عبيد را�سد اليماحي رئي�س اللجنة املنظمة للعر�س اجلماعي باأ�سمى اآيات التقدير 
والعرفان اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الفجرية على دعم �سموه لالأعرا�س اجلماعية يف الإمارة منذ انطالقتها يف عام 1999 .. 
�ساكراً �سمو ويل العهد على ح�سوره ودعمه املبا�سر لعمل اللجنة املنظمة للعر�س اجلماعي 
وتي�سري عملها. وقال اليماحي اإن حفل هذا العام يقام �سمن �سل�سلة الفعاليات واملبادرات 
املحلية التي تخلد ذكرى القائد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ومتجد اأثره 
واإرثه وتر�سخ القيم التي غر�سها وعمل جاهداً لن�سرها مثمناً مبادرة العر�س اجلماعي ملا 
لها من اأثر كبري يف بناء الأ�سرة الإماراتية وعك�س املبادئ والتقاليد الرا�سخة التي ميزت 
رئي�س  ال�سرقي  �سيف  بن  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  احلفل  �سهد   . الإم��ارات��ي��ة  ال�سخ�سية 
الحتاد الإماراتي لبناء الأج�سام والقوة البدنية وال�سيخ اأحمد بن حمد بن �سيف ال�سرقي 
ومديري  امل�سوؤولني  وكبار  الفجرية  عهد  ويل  �سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  و�سعادة 

الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية يف الفجرية وجمع كبري من ذوي العر�سان واملدعوين.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اربي�سك للمفرو�سات والديكور

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2547259 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 60000

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ اربي�سك للمفرو�سات والديكور
ARABISC FURNITURE AND DECORATION

اىل/ارابي�سك للمفرو�سات والديكور-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ARABISC FURNITURE AND DECORATION- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/غيوم املدينة للنجارة واحلدادة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب امل�سلحة رخ�سة رقم:1126374 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ غيوم املدينة للنجارة واحلدادة امل�سلحة
GHAYOOM ALMADINA CARPENTRY ARMED AND BLACKSMITHING

اىل/غيوم املدينة لرتكيب وت�سليح امل�سخات
GHUYAWM ALMADINA INSTALLATION & MAINTENANCE OF WATER PUMPS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب و�سيانة م�سخات املياه )3320007(
تعديل ن�ساط/حذف اأعمال النجارة امل�سلحة )4390004(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال حديد الت�سليح )4390005(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�س�����ادة/دومينيون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2291254 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
معن قفطان اليا�س جويعد من 24% اىل %17

تعديل ن�سب ال�سركاء
عمر معن قفطان جويعد من 25% اىل %16

تعديل ال�سركاء تنازل بيع
ا�سافة قفطان معن قفطان جويعد %16

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
العا�سفة  ال�س�����ادة/حمطة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لغ�سيل الليات واملعدات الثقيلة  رخ�سة رقم:1315106 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سالح احمد املن�سوري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف �سعيد حممد بن جبيهاء الظاهري

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

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

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN 1136065:ميالن لال�سباغ رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  نوفمرب 2018 العدد 12486

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  نوفمرب 2018 العدد 12486

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  نوفمرب 2018 العدد 12486

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  نوفمرب 2018 العدد 12486

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  24  نوفمرب 2018 العدد 12486

����س���ه���ام   / امل������دع������و  ف����ق����د 
، املغرب   اجلن�سية  جندى 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )o s 4 6 9 3 9 5 3 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0554468862

فقدان جواز �شفر
جا�سم  رمي   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ح�سن احلمادي ، جزر القمر   
رقم  �سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
يرجى   )255399nbe(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�سفارة  جزر القمر  او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
عارف على مراد ، باك�ستان    
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )ht1988711( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0508306648

فقدان جواز �شفر
���س��ل��ي��م بهاى  امل���دع���و /  ف��ق��د 
بهاى  اك��رب  �سيخ  بهاى  اك��رب 
الهند     ، ����س���ي���خ  ب������اك  م������ول 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)7268388n( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

0525192653

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو/ كري�ستوري فالديز بالوجن ، الفلبني  
)EB5333197( اجلن�سية جواز �سفره رقم

بال�سفارة  ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن  ي��رج��ى 
الفلبينية او اقرب مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/922 التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه : ال�سيل ملواد البناء مالكها فهد خالد خلوي �سريد املطريي ، اجلن�سية    العنوان : الإمارات 

راأ�س اخليمة العريبي - بالقرب من �سوبرماركت احلوت ، الهاتف املتحرك : 9710543217355+
�سامل بن هادي بن علي ال�سلوم ، اجلن�سية : ال�سعودية ، العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة �سارع العريبي النخيل 

- راأ�س اخليمة ، الهاتف املتحرك : 971544047974+ 
فهد خالد خلوي �سريد املطريي ، اجلن�سية : الكويت ، العنوان : الإمارات ، الهاتف املتحرك : 971+ 

ق�سية  يف   2018/8/13 ب��ت��اري��خ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
)104/2018( منازعات ايجارية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 66332.86 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 

النقبي ب�سفتها وكيله عن  �سعيد  م��وزة حممد احمد  النقبي  �سعيد  املرحوم حممد احمد  : ورث��ة  له  املحكوم 
احمد حممد احمد �سعيد - مبوجب الوكالة رقم 25984/2017 واحمد حمد احمد �سعيد ب�سفته وكيل عو ورثة 
مبوجب وكالة رقم 24790/2017 ، اجلن�سية : الإمارات ، العنوان : الإمارات ، العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة 

�سوبر ماركت �سا�س �سيح العريبي - را�س اخليمة ، الهاتف املتحرك : 971504878022+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 

مالحظات : اأول : بقبول ادخال اخل�سم املدخل الأول ال�سيل ملواد البناء ملالكها خالد خلوي �سريد املطريي 
�سكال ، ثانيا : بعدم قبول ادخال حممد ح�سن حممد �سعيد بكار �سكال ، ثالثا : يف مو�سوع الدعوى والدخال 
املوؤجرة حمل  امل��وؤرخ يف 2016/12/7 وال��زام املدعي عليه واخل�سم املدخل باخالء العني  بانتهاء عقد اليجار 
العقد والزامهما بان يوؤديا مبلغ مقداره 5000 درهم باقي القيمة اليجارية امل�ستحقة وبدل اجر املثل مبلغ 
152.78 يوميا اعتبارا من 2017/12/7 عن كل يوم حتى تاريخ الت�سليم الفعلي وبالزام املدعي عليه واخل�سم 

املدخل بت�سفية املياه والكهرباء والهاتف وامل�ساريف ومائة درهم اتعاب املحاماة  
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن 

ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتتبة عليك. 
رئي�س ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2015/539 تنفيذ عقاري   
   طالب التنفيذ: ماهر اأبو �سالح - عنوانه : اإمارة دبي - مردف - �سارع رقم 73/ د فيال رقم 8 

الثانية : �سركة  الفعلي للمدعي عليها  املالك واملمثل  ال�سخ�سية وب�سفته  ان�سار علي خان ب�سفته  املنفذ �سده : كامل خان 
�سنديكيت بروبرتي�س هولدينجز - ذ م   واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي الرب�ساء الثانية - بردبي - �سارع �سارع 

ال�سيخ زايد - مبنى برج خروز فانور - �سقة مكتب 2913 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2018/11/28 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
اأو�ساف العقار : - 

�سقة �سكنية - املنطقة : الرب�ساء جنوب اخلام�سة - رقم الر�س : 625 - رقم املبنى : MANGOLIA - ا�سم املبنى : 
درهم   )1.062.773( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   141.05  : امل�ساحة   -  101  : العقار  رقم    MANGOLIA

�سقة �سكنية - املنطقة : الرب�ساء جنوب اخلام�سة - رقم الر�س : 625 - رقم املبنى : MANGOLIA - ا�سم املبنى : 
درهم  )1.600.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   103.18  : امل�ساحة   -  S2  : العقار  رقم    MANGOLIA

�سقة �سكنية - املنطقة : الرب�ساء جنوب اخلام�سة - رقم الر�س : 625 - رقم املبنى : MANGOLIA - ا�سم املبنى : 
درهم  )1.100.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   73.44  : امل�ساحة   -  S1  : العقار  رقم    MANGOLIA

�سقة �سكنية - املنطقة : الرب�ساء جنوب اخلام�سة - رقم الر�س : 625 - رقم املبنى : MANGOLIA - ا�سم املبنى : 
درهم    )554254( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   73.56  : امل�ساحة   -  327  : العقار  رقم    MANGOLIA

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4143   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اوليفري فيتوج او�سيا  جمهول حمل القامة 
قد  م   م  ذ  �س   - لل�سيارات  احلبتور  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )29374.5( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4001   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- كوفاي لتجارة اخل�سار والفواكه - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كاربو�س اك�سبورت وميثلها مامني 
عليك  اأق��ام  قد   - الكعبي  حمد  من�سور  نا�سر  عبداهلل   / وميثله  �ساكو 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1045481.49( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اعالن للح�شور امام مدير اإدارة الدعوى )الدائرة التجارية واملدنية اجلزئية( بالن�شر 

 يف الدعوى رقم  2018/2816 مدين جزئي  
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعي علي�ها / �سركة تريلرز ما�سرتز ل�سناعة املقطورات - ذ م م  
اقامت املدعي / فاطمة �سلطان �سعيد حممد الكويتي - اإماراتي اجلن�سية 

الدعوى رقم  2018/2816 مدين جزئي - عجمان    
املو�سوع: ف�سخ التفاق واإعادة احلال اىل ماكان عليه قبل التعاقد كاأثر من اثار الف�سخ والزام  املدعي عليهما 
والفائدة   - لال�سرار  اجل��اب��ر  التعوي�س  اىل  بال�سافة  دره��م   140000 وق���دره  مبلغ  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن 

القانونية بواقع %12 
املوافق    الح��د  ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  ال��دع��وى مبحكمة عجمان  ادارة  ام��ام مدير  باحل�سور  ان��ت مكلف 
الدعوى  بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على  او  ال�ساعة 8.30 �سباحا  �سخ�سيا   2018/12/9

مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه.
حرر بتاريخ :  2018/11/20  

حمرر الإعالن : اميان العو�سي
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 355 ل�شنة 2018    
اىل املحكوم عليه / �سركة �سهرام كافو�سي التجارية - ذ م م   

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدارية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
مبلغ  بدفع  بالزامكم  كلي  مدين   2015 ل�سنة   3393 رقم  الق�سية  يف   2016/4/26 بتاريخ 
وقدره )820074( درهم. بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة يف 

2015/8/30 وحتى متام ال�سداد 
ل�سالح املحكوم له/ الإحتاد الوطني - �سركة ال�سمان العامة لل�سرق الدنى 

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. 
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الختطاف  ح���وادث  ع���ودة  م��ع  اأم��ن��ي��اً  ت��وت��راً  امل��و���س��ل  ت�سهد مدينة 
والقتل والتفجريات وتردي الأو�ساع القت�سادية، الأمر الذي دفع 
اإىل  نينوى  حمافظة  م��دن  وبقية  املو�سل  يف  العوائل  م��ن  بالكثري 
اأمنياً  النزوح جمدداً اإىل مدن اإقليم كرد�ستان التي ت�سهد ا�ستقراراً 
مطعماً  ا�ستهدف  موؤخراً  مفخخة  �سيارة  انفجار  وكان  واقت�سادياً. 
81 �سخ�ساً،  مبنطقة املو�سل اجلديدة ت�سبب مبقتل واإ�سابة نحو 
من  عنا�سر  بينهم  �سخ�ساً  من30  اأك��ر  واإ�سابة  مقتل  عن  ف�ساًل 
�سوق  يف  باأ�سطوانات  حمملة  مفخخة  �سيارة  انفجار  اإث��ر  ال�سرطة 
بناحية القيارة جنوب املو�سل. وقال قائد عمليات نينوى اللواء جنم 
اجلبوري، اإن “عنا�سر داع�س يحاولون زعزعة الأو�ساع الأمنية من 
اأج��ل و�سع  �سعبية من  واأ���س��واق  وم��ولت  خ��الل خروقاتهم ملطاعم 

العراقيل اأمام عملية تطبيع الأو�ساع يف املو�سل«.
عنا�سر  بع�س  ت�سلل  اإىل  يعود  املو�سلي  ال�سارع  “قلق  اأن  واأ���س��اف 
ع�سابات داع�س اإىل املحافظة وقيامهم بعمليات �سد اأهداف ه�سة”، 
40 منهم موؤخراً بعملية ا�ستباقية  اأنه مت اعتقال نحو  اإىل  م�سرياً 
ب�سدد  الأمنية  القوات  اأن  وكما بني  الت�سلل،  اأجل منع عمليات  من 
القيام بحملة لعتقال عنا�سر داع�س واملتعاونني معهم الذين يبثون 

الإ�ساعات واملعلومات امل�سللة التي تثري وتقلق اأهايل املو�سل.

انتحاريني  اإن ثالثة  الباك�ستانية  كرات�سي  �سرطة مدينة  قائد  قال 
هاجموا القن�سلية ال�سينية يف املدينة الواقعة جنوب البالد يف وقت 

مبكر ام�س لكنهم قتلوا قبل اأن يتمكنوا من دخول املبنى.
تبنته  ال��ذي  الهجوم  ال�سرطة يف  اأف��راد  الأق��ل من  اثنان على  وقتل 
متمردة  ع��رق��ي��ة  ج��م��اع��ة  وه���ي  بلوخ�ستان،  حت��ري��ر  جي�س  ج��م��اع��ة 
تعار�س تنقيب �سركات �سينية عن املوارد الطبيعية يف جنوب غرب 
كل  اإن  قر�سي  حممود  �ساه  باك�ستان  خارجية  وزي��ر  وق��ال  باك�ستان. 
عمران  ال����وزراء  رئي�س  واأم���ر  بخري.  ال�سينية  القن�سلية  موظفي 
باك�ستان �سد  اأكرب هجوم يقع يف  الهجوم. وهذا  بالتحقيق يف  خان 
م�سالح جارتها وحليفتها ال�سني التي ت�سخ مليارات ال��دولرات يف 
با�سم احل��زام والطريق. وترددت  املعروفة  اإط��ار مبادرتها  البالد يف 
حي  يف  اجلمعة  اليوم  مبكر  وقت  يف  نارية  وطلقات  انفجار  اأ�سوات 
القن�سلية وارتفعت �سحابة من الدخان  الراقي حيث تقع  كليفتون 
فوق املنطقة بعد النفجار. وقال اأمري �سيخ قائد �سرطة كرات�سي اإن 
املهاجمني الثالثة ج��اءوا يف �سيارة ملغومة لكنهم ف�سلوا يف دخول 
املجمع �سديد التح�سني. وقال �سيخ “حاولوا الدخول لكن احلرا�س 

وال�سرطة قتلوا واحدا من الرهابيني«.

تخو�س حكومة تايوان اختبارا للثقة يف انتخابات حملية جترى يف 
مطلع الأ�سبوع القادم حيث تواجه الرئي�سة ت�ساي اإينج وين �سغوطا 

متزايدة من ال�سني ونقدا لتباطوؤ اأجندتها الإ�سالحية.
ويقول مراقبون اإن انتخابات روؤ�ساء البلديات والنتخابات الفرعية 
التي جترى غدا ال�سبت قد تكون مقيا�سا لنتخابات الرئا�سة املقرر 

اأن جترى يف عام 2020.
اأن ت�سعى ت�ساي لال�ستقالل ر�سميا وكثفت  وتزايد قلق ال�سني من 

�سغوطها للتاأكيد على �سيادتها على اجلزيرة.
ال�سني  من  ج��زءا  الذاتي  باحلكم  تتمتع  التي  تايوان  بكني  وتعترب 
وت��ع��ه��دت ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة ع��ن��د ال�����س��رورة لإب��ق��اء اجل��زي��رة حتت 
�سيطرتها. ويف من�سور على موقع في�سبوك حثت ت�ساي ال�سعب على 
“الت�سويت ل�سالح دميقراطية تايوان” وح�سدت الدعم حلزبها من 

اأجل “تعزيز الطاقة من اأجل الإ�سالح والتقدم«.
جترى النتخابات على اأكر من 11 األف مقعد يف املجال�س البلدية 
واملقاطعات والبلديات والقرى. ومدينة كاوه�سيونغ بجنوب البالد 
التقدمي  ال��دمي��ق��راط��ي  للحزب  املهمة  النتخابية  ال�����س��اح��ات  م��ن 

احلاكم الذي �سيطر على املدينة على مدى عقدين.
نتائج  على  التاأثري  حت��اول  ال�سني  اإن  م��رارا  ت�ساي  حكومة  وقالت 
الزائفة”  و”الأخبار  ال�سيا�سي”  “الرتهيب  النتخابات عن طريق 

وهو اتهام و�سفته بكني باأنه “مفربك«.

عوا�شم

بغداد

تايبه

ا�سالم اباد

اإيران ترف�ش اتهامات 
وا�شنطن بامتالكها كيماوي  

•• طهران-اأ ف ب:

برنامج  بامتالك  لها  الأمريكية  التهامات  اأم�س  “ب�سدة”  اإي��ران  رف�ست 
جتاه  التزاماتها  بخرق  وا�سنطن  ب��دوره��ا  واتهمت  الكيميائية  لالأ�سلحة 

منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية.
اإدارة  التي متار�سها  ال�سغوط  �سل�سلة  وتعد التهامات احللقة الأخرية يف 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على طهران اإذ ان�سحبت وا�سنطن يف وقت 
�سابق هذا العام من التفاق النووي املربم عام 2015 بني القوى الكربى 

واجلمهورية الإ�سالمية لتعيد فر�س العقوبات عليها.
واأفاد بيان �سدر عن وزارة اخلارجية الإيرانية اأن “الوليات املتحدة وجهت 

كعادتها اتهامات ل اأ�سا�س لها اإىل اجلمهورية الإيرانية نرف�سها ب�سدة«.
ناجم  والباطلة  ال�سحيحة  غ��ري  الت��ه��ام��ات  م��ن  ال��ن��وع  “هذا  اأن  واأ���س��اف 
فقط عن العداوة جتاه الأمة الإيرانية ويهدف اإىل �سرف انتباه املجتمع 
دعمها  وع��ن  بها  اأخ��ّل��ت  التي  املتحدة(  )ال��ولي��ات  التزاماتها  ع��ن  ال���دويل 
وللجماعات  الكيميائية  )ا�سرائيل(  ال�سهيوين  النظام  لرت�سانة  املتوا�سل 

الإرهابية«.
لالأ�سلحة  برناجمها  عن  الك�سف  بعدم  اإي���ران  املتحدة  ال��ولي��ات  واتهمت 
لالتفاقيات  انتهاك  يف  الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  منظمة  اىل  ال�سامة 
الدولية. وقال املندوب الأمريكي لدى منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية 
كينيث وورد يف لهاي اإن طهران ت�سعى كذلك اإىل امتالك غازات اأع�ساب 

قاتلة لأغرا�س هجومية.
 

احلكومة الفل�شطينية حُتذر من الت�شعيد الإ�شرائيلي 

الفل�شطينيون يف�شلون مروان الربغوثي خلالفة عبا�ش 

املجندون يرتكون جي�س بلدهم 

خ�شائر قيا�شية يف �شفوف القوات الأفغانية 
•• كابول-اأ ف ب:

ب��ع��د اأّن ف��ق��د ع����ددا ل ي��ح�����س��ى م���ن رف����اق ال�����س��الح يف 
اأف�سل  ب�سكل  املجّهزين  طالبان  مقاتلي  مع  مواجهات 
باجلندي  الكيل  طفح  روؤ�سائه،  قبل  من  راتبه  و�سرقة 
باجلي�س.  خدمته  ل��رتك  يخطط  ال��ذي  بيغ  الف��غ��اين 

لكنه لي�س الوحيد بني رفاقه الذي ينوي ذلك.
وتعّر�ست قوات الأمن الأفغانية خالل الفرتة الأخرية 
ل�ستنزاف كبري. لكن الآن ومع تفوق طالبان يف النزاع 
اخل��رباء من خ�سائر ل  عاما، يحذر   17 منذ  امل�ستمر 

ميكن حتملها.
القوات  ت�سلمت  ع��ن��دم��ا   2015 ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  وم��ن��ذ 
حللف  القتالية  ال��ق��وات  م��ن  الأم��ن��ي��ة  مهامها  املحلية 
حواىل  ُقتل  املتحدة،  الوليات  بقيادة  الأطل�سي  �سمال 
ثالثني األف جندي و�سرطي اأفغاين، كما اأعلن الرئي�س 

اأ�سرف غني هذا ال�سهر.
وهو رقم اأعلى بكثري مما مت القرار به من قبل، ويعني 
 20 تبلغ  الأفغانية  القوات  تتكبدها  التي  اخل�سائر  اأّن 
قتيال يوميا. وحّذر املحلل الع�سكري عتيق اهلل اأمرخيل 
ال�سكل،  ال�سحايا على هذا  ا�ستمر معدل  “اذا  اأّن��ه  من 

ف�سياأتي يوم ل جند فيه اأحدا م�ستعد للتجنيد«.
الروح  ه��ز  اإىل  امل����روع  ال�����س��ح��اي��ا  م��ع��دل  ارت���ف���اع  واأدى 
املعنوية املنخف�سة بالفعل مل�ستويات قيا�سية، اإذ يت�ساءل 
العديد من اجلنود عن الوقت الذي �سياأتي فيه دورهم 

للموت.
ال��ع��ام اجل����اري، انخف�س عدد  ال��ث��ال��ث م��ن  ال��رب��ع  ويف 
اجلنود وال�سرطة املنت�سرين يف ارجاء البالد اإىل 312 
األفا و328 رجال اأي اأقل بنحو ت�سعة اآلف عن عددهم 
قبل عام واحد. وهو ادنى م�ستوى يف اأي فرتة مماثلة 
منذ عام 2012 ، ح�سبما اأفاد جهاز رقابي اأمريكي يف 

ت�سرين الأول/اأكتوبر.
اإعمار  لإع����ادة  الأم��ريك��ي  ال��ع��ام  املفت�س  هيئة  واأف����ادت 
اأفغان�ستان )�سيغار( نقال عن وزارة الدفاع الأمريكية اأن 
اأ�سباب التناق�س ت�سمل الوفيات واجلنود الذين ح�سلوا 

على اأجازات واولئك الذين يرف�سون اإعادة التجنيد.
ويعد بيغ اأحد املجندين الذين يرف�سون العودة حلمل 
ال�����س��الح. وق����ال ال�����س��اب ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 26 عاما 

داع�س  اأن  اإىل  ت�سري  التقديرات  اأن  ال�سحافيان  ولفت 
ل يزال ي�سم ب�سعة اآلف من املقاتلني، بينهم العديد 
من العراقيني، يف هذا اجليب الأخري. ويعتقد اجلي�س 
هناك  تتح�سن  للتنظيم  العليا  ال��ق��ي��ادة  اأن  ال��ع��راق��ي 
وقد يكون من بينهم قائد التنظيم اأبو بكر البغدادي. 
غري  لكنه  �سوريا  يف  اآخ���ر  جيب  على  داع�����س  وي�سيطر 
بها  حتيط  �سحراوية  م�ساحة  عن  عبارة  وهو  ماأهول، 
ويف  ال�سورية.  احلكومية  القوات  �سيطرة  حتت  اأرا����سٍ 
القائم، املعرب احلدودي مع �سوريا مغلق بجدار اإ�سمنتي 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك��ت��ب ق��ا���س��م ع��ب��د ال����زه����راء وف��ي��ل��ي��ب ع��ي�����س��ى لوكالة 
“اأ�سو�سيتدبر�س” الأمريكية، اأنه بعد عام على حترير 
القائم من داع�س، فاإن اأ�سداء الغارات واأعمدة الدخان 
التي  الإ�سمنتية  واجل���دران  الرتابية  احل��دود  تتخطى 
تر�سم احلدود مع �سوريا. وعلى اجلانب الآخر، املعركة 

م�ستمرة لل�سيطرة على اجليوب الأخرية للمت�سددين.
وامليلي�سات  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  اإن  ال�����س��ح��اف��ي��ان  وق���ال 
كبرياً  اأر���س��ي��اً  ح��اج��زاً  ت��راق��ب  ال��ق��ائ��م  خ���ارج  ال�سيعية 
يعلوه �سلك �سائك ميتد على طول احلدود ال�سحراوية 
الطويلة التي ل ميكن متييزها، يف حماولة ملنع ت�سلل 
داع�س. وتق�سف املدفعية العراقية وقوات التحالف التي 
تقودها الوليات املتحدة مواقع داع�س داخل �سوريا، يف 
حني يعرب رجال امليلي�سيات العراقية والقوات الإيرانية 
املتحالفة معها احلدود لدعم قوات احلكومة ال�سورية 

هناك. 
الأبواب  على  املعركة  ك��ون  اأن  اإىل  ال�سحافيان  واأ���س��ار 
ينتظر  حيث  القائم،  يف  معلقة  تبقى  احل��ي��اة  اأن  يعني 
ال�سكان اإعادة بناء مدينتهم. وحتى الآن، ل ي�سل التيار 
متقطع.  ب�سكل  اإل  امل��دي��ن��ة  اإىل  امل��ي��اه  ول  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
انفتحت  وق��د  املهدمة،  امل��ن��ازل  تنت�سر  م�سارفها  وعلى 
جدرانها وتطايرت ال�سطوح من جراء ق�سف امليلي�سيات 
والقوات العراقية املدعومة من الوليات املتحدة التي 
ا�ستعادت القائم من داع�س. وتنت�سر يف ال�سوارع الهادئة 
اجلي�س  يديرها  التي  الأمنية  التفتي�س  نقاط  واملغربة 
با�سم  وامل��ع��روف��ة  احلكومة  م��ن  امل��دع��وم��ة  وامليلي�سيات 
قوات احل�سد ال�سعبي، التي ينظر اإليها بعميق ال�سك يف 

هذه املدينة ال�سنية. وترفرف على الكثري من احلواجز 
الأعالم العراقية ورايات امليلي�سيات التي حتمل �سعارات 
�سيعية. وعلى الطريق التجاري الرئي�سي، يتب�سع رجال 
امليلي�سيات واملقاتلون الإيرانيون يف ال�سوق. ويقول بائع 
لذا  الفار�سية،  يتكلم  اإن��ه ل  نبيل م�سهد،  فاكهة يدعى 
حا�سبة  اآل��ة  بوا�سطة  الإيرانيني  على  الأ�سعار  يعر�س 

على هاتفه اجلوال.
مدار�س،  ول  خ��دم��ات،  ل  ���س��ي��ئ.  ال��و���س��ع  “اأن  وي��وؤك��د 
واحلياة معدومة. نحن نعمل فقط كي نبقى على قيد 

احلياة«. 
يوؤكد  اجل��وار  الدائر يف  القتال  اأن  ال�سحافيان  واعترب 
متا�سك داع�س، بعد عام من طرده من جميع الأرا�سي 
ب��ل��غ��ت ذروتها  ال��ت��ي ك����ان ي��ح��ت��ل��ه��ا يف امل���ا����س���ي، وال���ت���ي 
بال�سيطرة على نحو ثلث العراق و�سوريا. وجيب داع�س 
املاأهولة، وهي  على طول احل��دود هو املنطقة الأخ��رية 
على  بلدات  وتتخللها  كيلومرتاً   30 ط��ول  على  متتد 

ال�سفة ال�سرقية لنهر الفرات.
واملت�سددون حما�سرون، من قوات �سوريا الدميقراطية 
احلربية،  الأمريكية  الطائرات  من  مدعومة  )ق�سد( 
التي ت�سن هجمات منذ منت�سف �سبتمرب )اأيلول( على 
هناك  الخ���ر،  اجل��ان��ب  وعلى  للنهر.  ال�سرقية  ال�سفة 
اجلي�س ال�سوري مدعوماً من القوات اجلوية الرو�سية 
العراقية.  وامليلي�سيات  الإي��ران��ي��ة  ال��ق��وات  ج��ان��ب  اىل 
هجوماً  املا�سي  ال�سهر  و�سن  ب�سرا�سة.  داع�س  ويقاتل 
من  ع��دد  على  فا�ستوىل  رم��ل��ي��ة،  عا�سفة  غ��ط��اء  حت��ت 
القرى من قوات �سوريا الدميقراطية. وخالل القتال 
الأنفاق  عرب  باملتفجرات  مليئة  �سيارات  مت�سددون  قاد 

و�سوًل اإىل خطوط اخل�سم. 

الوليات  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي  احلازم”  “الدعم  الأط��ل�����س��ي 
املتحدة اأبلغت هيئة املفت�س العام الأمريكي لإعادة اإعمار 
اأفغان�ستان موؤخرا اأن ح�سيلة قتلى �سيف 2018 كانت 
الأ�سواأ على الإط��الق. ول ي�سكل هذا الإع��الن مفاجاأة 
ننغرهار  يف  يخدم  ال��ذي  اهلل  ع�سيق  ال�سرطة  ل�سابط 
ب�سرق البالد التي تعد معقال لتنظيم داع�س الإرهابي 

وت�سهد اي�سا تواجدا كبريا لطالبان.
وقال ع�سيق اهلل البالغ 24 عاما “كل يوم ن�ساهد رفاقنا 
منا�سبة  م��ع��دات  بحوزتنا  “لي�س  واأ���س��اف  يقتلون”. 

ومعظم اأ�سدقائنا يقتلون اأو يغادرون اخلدمة«.
قوات  ���س��ف��وف  واجل��رح��ى يف  القتلى  ع���دد  ت��زاي��د  ادى 
الأمن اإىل �سعوبة يف جتنيد عنا�سر لل�سرطة يف بع�س 
املناطق، ح�سبما اأقّر حممد داود رئي�س ق�سم التعيني يف 
وزارة الداخلية. وقال م�سوؤول طلب عدم ك�سف هويته 
يف  ال�سرطة  عنا�سر  لتجنيد  مركزا  اإّن  بر�س  لفران�س 

“كانت  ال��ب��الد  �سمال  ج��وزج��ان يف  ولي��ة  واملتمركز يف 
اأيام فقدت فيها خم�سة اىل ع�سرة من رفاقي يف  هناك 

القتال” �سد طالبان.
اجلندي  عائلة  ا�سم  بر�س  فران�س  وكالة  وا�ستخدمت 
ف��ق��ط حل��م��اي��ة ه��وي��ت��ه ك��م��ا ه���و احل�����ال م���ع امل�سادر 

الع�سكرية الأخرى يف هذا التقرير.
طالبان  ح�����س��ار  م���ن  “جنوت  امل��ك��ل��وم  ال���رج���ل  وت���اب���ع 
واأ�ساف  الهرب”.  على  �ساعدين  اهلل  لوحدتنا مرتني. 
“لن اأن�سم )للجي�س( جمددا. �ساأذهب والتحق بقطاع 

العمل اإذا ما بقيت على قيد احلياة«.
خم�سة  مقتل   2015 لعام  التقديرية  الأرق��ام  وتظهر 
الرئي�س  اأعلنها  التي  احل�سيلة  اإىل  ت�ساف  قتيل،  األ��ف 

غني والتي تبلغ 28 األفا 529 قتيال.
الأفغانية  ال��ق��وات  قتلى  ح�سيلة  الكتمان  طي  واأبقيت 
�سمال  بعثة حلف  2017 بطلب من كابول، لكن  منذ 

�سوريا  اإىل  امليلي�سيات  اأف��راد  ويعرب  بوابة معدنية.  مع 
با�ستخدام ثغرة يف الأر�س جنوب املدينة، التي كانت يف 
يوٍم من الأيام مزدهرة على الطريق ال�سريع بني دم�سق 

وبغداد. 
وبعدما ا�ستوىل داع�س على املدينة فر الكثري من �سكان 
األفاً. ومل يعد ثلثهم حتى   120 املدينة البالغ عددها 
لل�سكان كي  اأمنية  ت�ساريح  الأم��ن  ق��وات  الآن. وت�سدر 
يتمكنوا من للخروج والدخول اإىل املدينة، وذلك بهدف 

قطع دابر املت�سللني.                              

مقاطعة بلخ يف �سمال البالد �سهد انخفا�سا بن�سبة 80 
يف املائة يف عدد املجندين هذا العام.

لكن مركزا يف جالل اأباد عا�سمة ولية ننغرهار قال اإّن 
عدد الأ�سخا�س الذين يّودون اللتحاق بقوات الأمن ل 

يزال مرتفعا.
غفور  احمد  جاويد  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
اإّن عدد ال�سخا�س الذين طلبوا اللتحاق باجلي�س “مل 

يرتاجع على الطالق«.
24 عاما اإن حلمه دوما  وقال ال�ساب ف�سل اهلل البالغ 
ي�سجل  ك��ان  فيما  عنها”،  وال��دف��اع  بلدنا  “حماية  ك��ان 

ا�سمه يف قائمة امللتحقني اجلدد يف ننغرهار.
ال�سرطة  ق��وة  اإىل  اأن�����س��م  “ل  املتحم�س  ال�����س��اب  وق���ال 
ذلك  اأف���ع���ل  وت���اب���ع  م�ساملة”،  ح���ي���اة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

“للت�سحية بنف�سي من اأجل بلدي«
ويقول اآخرون اإنه يف بلد يعاين من تف�سي البطالة، لي�س 
لدى ال�سباب خيارات اأخرى غري اللتحاق باجلي�س اإذا 

كانوا يريدون اإعالة اأ�سرهم.
ننغرهار  وه��و جندي يف  عاما   27 البالغ  �ساباي  وق��ال 
ودخ����ل  ال���ط���ع���ام  ل���ت���وف���ري  الم������ن  ب����ق����وات  “التحقت 

لأ�سرتي«.
اأما �سليمان )27 عاما( وهو �سابط �سرطة يف مقاطعة 
ف��اري��اب ب�سمال غ��رب ال��ب��الد، فقد اأو���س��ح اأّن��ه مل يتلق 
راتبا منذ ثالثة اأ�سهر و�سكا من اأّن الدعم اجلوي خالل 
واأ�ساف “لكن لي�س  هجمات طالبان “مل يكن فعال”. 

لدينا اأي خيار �سوى ال�ستمرار يف القتال«.
واأعلنت هذه الأرقام املفزعة يف وقت تكثف فيه طالبان 
هجماتها ب�سدة على القوات الأفغانية وحتقق انت�سارات 
اأو  ال�سيطرة  على  وحت��اف��ظ  القتال  ميادين  يف  ك��ب��رية 

التاأثري على م�ساحات �سا�سعة خارج املدن الكربى.
وتقول القوات الأفغانية والأمريكية اإّن امل�سلحني اأي�سا 
قد  ت��ب��دو  ل  اخل�سائر  لكن  ف��ادح��ة.  خ�سائر  يتكبدون 
ق�ست على رغبة مقاتليها يف موا�سلة يف القتال، حتى 
ال��دول��ي��ة لإ���س��راك��ه��م يف حمادثات  م��ع ت�سافر اجل��ه��ود 
ال�سالم. ويف ولية غزنة جنوب �سرق البالد، قال عناية 
اأ�سيب مرتني  عاما   29 يبلغ  �سرطة  �سابط  وه��و  اهلل 
كل  “يهاجموننا  امل�سلحني  اإّن  الأر�سية  الألغام  نتيجة 

ليلة«.

�شكان جبل طارق تهديد لربيك�شت   •• جبل طارق-اأ ف ب:

���س��ك��ان ج��ب��ل ط�����ارق، اجل��ي��ب الربيطاين  ي��خ��ف��ي  ل 
حتولهم  م��ن  ا�ستياءهم  ا�سبانيا،  ج��ن��وب  يف  ال��واق��ع 

خالل ب�سعة اأيام اإىل تهديد رئي�سي لربيك�ست.
للم�سادقة  املخ�س�سة  ال�ستثنائية  القمة  قبل  العك�سي  العد  ب��داأ  وبينما 
هذه  جتد  املتحدة،  واململكة  الأوروب���ي  الحت��اد  بني  النف�سال  اتفاق  على 
امل�ستعمرة ال�سغرية التي ت�سم حواىل ثالثني األف ن�سمة نف�سها فجاأة حتت 

الأ�سواء.
ويحمل �سكانها مبرارة مدريد م�سوؤولية هذا الو�سع.

وقال طبيب التخدير هامي�س توم�سون )44 عاما( بغ�سب “من املوؤ�سف 
اأن بلدا تبلغ م�ساحته ن�سف مليون كيلومرت مربع ب�سكانه البالغ عددهم 
46 مليون ن�سمة ويواجه م�ساكل داخلية عميقة، خ�س�س كل هذه الطاقة 
ل�سخرة ل تتجاوز �ستة كيلومرتات مربعة ل يعي�س فيها اأكر من ثالثني 

األف ن�سمة«.
اللكرتونية،  لاللعاب  �سركة  يدير  الذي  عاما(   44( مورينو  اليتون  اأما 

القطاع املزدهر يف هذه املنطقة، فلم “يتفاجاأ من ا�ستخدام جبل طارق يف 
لكنه يوؤكد اأنه “تعب من ت�سدرها عناوين الأحداث ب�سكل  هذه املواجهة”، 

دائم«.
وكانت ا�سبانيا تخلت لربيطانيا مبوجب معاهدة اأوتري�ست يف 1713 عن 
هذه املنطقة التي تتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي ي�سمح بالتحكم مب�سيق جبل 
طارق. وتطالب مدريد بجبل طارق، املنطقة التي تقيم يف اأغلب الأحيان 

عالقات �سعبة مع جارتها الكربى.
بحق يف  تتمتع  اأن  على  احلري�سة  الأوروب���ي طماأن مدريد  الحت��اد  وك��ان 
حزيران/يونيو  يف  بريك�ست  مفاو�سات  بدء  قبل  املنطقة،  و�سع  يف  النظر 
“اأي اتفاق بني الحت��اد الأوروب���ي وبريطانيا لن يطبق على  ب��اأن   2017

اأرا�سي جبل طارق” بدون �سوء اأخ�سر من ا�سبانيا.
وامل�سكلة اأن هذا التف�سيل مل يرد يف التفاق الذي مت التو�سل اإليه الأ�سبوع 

بعد جهود م�سنية حول خروج  املا�سي 
الأوروبي،  الحت��اد  من  املتحدة  اململكة 
ما اأثار غ�سب احلكومة ال�سبانية التي 
اإذا مل يدرج ن�س  تهدد بعرقلة التفاق 

وا�سح يف هذا ال�ساأن.
مل  “اإذا  الأرب���ع���اء  م�ساء  �سان�سيز  ب��ي��درو  ال���س��ب��اين  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
ب+ل+  لالأ�سف  ا�سبانيا  ف�ست�سوت  الأح��د،  بحلول  الأم��ر  ه��ذا  ت�سوية  تتم 

و�ست�ستخدم قدرتها على التعطيل لأنها ق�سية مت�س بجوهر بلدنا«.
واأ�ساف اأن “اتفاق الن�سحاب غري مقبول ومثله الإعالن ال�سيا�سي” حول 
العالقة امل�ستقبلية بني الحتاد الأوروبي واململكة املتحدة، موؤكدا اأنه على 

املفو�سية الأوروبية ولندن اأن “تدركا اأنها نقطة اأ�سا�سية«.
واأكد موقفه جمددا م�ساء اخلمي�س يف تغريدة على تويرت بعد و�سوله اإىل 
هافانا يف زيارة ر�سمية وبعدما ات�سال برئي�سة الوزراء الربيطاين ترييزا 
�ستدافع  زالت متباعدة جدا. حكومتي  “مواقفنا ما  �سان�سيز  ماي. وكتب 
تعطيل  يف  حقنا  ف�سن�ستخدم  تغيري  يح�سل  مل  واإذا  ا�سبانيا.  م�سالح  عن 

بريك�ست«.

اإىل  ال��ث��اين  ليل  ال�سيني  الرئي�س  و�سي�سل  دي�سمرب.  الأول 
الثالث من كانون الأول/دي�سمرب.

ات��ف��اق��ا يف  ال��ب��ل��دي��ن ت��وق��ي��ع ن��ح��و ع�����س��ري��ن  و�سي�سهد رئ��ي�����س��ا 
املجالت التجاري والعلمي والثقايف والتكنولوجي والتعليمي 

والبنى التحتية ونقل املعرفة.
والتقى فاريال الرئي�س �سي يف بكني يف اأواخر العام املا�سي بعد 
اأّن �سحبت بالده اعرتافها الدبلوما�سي بتايوان يف حزيران/
ووقع  بكني.  مع  دبلوما�سية  عالقات  واأقامت   2017 يونيو 

البلدان خالل الزيارة نحو ع�سرين اتفاقا.
وجتري بنما وال�سني حاليا مفاو�سات لتوقيع اتفاق للتبادل 

التجاري احلر.

 •• بنما-اأ ف ب:

دي�سمرب  الأول  كانون  �سي جيبينغ يف  ال�سيني  الرئي�س  يقوم 
الدولة  ه��ذه  قطعت  اأن  منذ  بنما  اإىل  ل��ه  زي���ارة  ب���اأول  املقبل 
واأقامت  ت��اي��وان  م��ع  عالقاتها  الو�سطى  اأم��ري��ك��ا  يف  ال��واق��ع��ة 

عالقات دبلوما�سية مع بكني يف 2017.
ن�سره  بيان  يف  فاريال  كارلو�س  خوان  البنمي  الرئي�س  واأعلن 
حكومة  م��ن  ر�سميا  ت��اأك��ي��دا  “تلقت  حكومته  اأّن  ت��وي��رت  على 
�سي  الرئي�س  زي���ارة  بخ�سو�س  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 

جينبينغ اإىل بنما«.
واأ�ساف فاريال اأّنه �سيلتقي الرئي�س �سي يف الثالث من كانون 

اإىل  اجل��دي��دة  العالقة  ه��ذه  ت���وؤدي  اأن  بنما  حكومة  وتنتظر 
توظيف ا�ستثمارات �سينية كبرية يف بناها التحتية.

الوليات  بعد  بنما  قناة  ت�ستخدم  التي  ال��دول  وال�سني، ثاين 
القارة  يف  ت���وزع  ال��ت��ي  الب�سائع  ملن�ساأ  بلد  اأك���رب  ه��ي  امل��ت��ح��دة، 

الأمريكية عن طريق منطقة كولون احلرة يف بنما.
بتايوان  اأع��رتاف��ه��ا  ال�����س��ل��ف��ادور  �سحبت  اأغ�����س��ط�����س،  اآب/  ويف 
واأق����ام����ت ع���الق���ات دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م���ع ى ال�����س��ني، ك��م��ا فعلت 
�سينية  حملة  اإط��ار  يف  اأيار/مايو  يف  الدومينيكان  جمهورية 
حلرمان تايوان من حلفائها الدبلوما�سيني القالئل الباقني.

وذكرت هذه الدول اآنذاك اأن قرارها يعك�س واقعا اقت�ساديا لن 
ال�سني ذات النفوذ القت�سادي الكبري واملتنامي تنفق املليارات 

لبناء املرافئ وخطوط ال�سكك احلديد بالإ�سافة مل�ساريع بنى 
حتتية اأخرى يف دول امريكا الالتينية التي تفتقد اىل التنمية 
وتايوان  ال�سعبية  ال�سني  وتخو�س  الأجنبية.  وال�ستثمارات 
اأكرب  حلمل  قوية  دبلوما�سّية  مناف�سًة  ال�سنني  ع�سرات  منذ 

عدد من البلدان على العرتاف بهما.
وتعترب ال�سني ال�سيوعّية تايوان جزًءا ل يتجزاأ من اأرا�سيها، 
حتى لو اأّن نظاًما مناف�ًسا يحكم اجلزيرة منذ العام 1949. 
ول ت�ستبعد بكني ا�ستخدام اخليار الع�سكري ل�سمها اإليها اإذا 
التي تخو�س حربا جتارية  وا�سنطن  ا�ستقاللها. لكن  اأعلنت 
امل�ساعدات  ا�ستغالل  مبحاولة  ال�سني  تتهم  بكني،  مع  حاليا 

لاليقاع بني تايبيه والخرين

الرئي�ش ال�شيني يزور بنما بعد مقاطعتها لتايوان 
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عربي ودويل
املهاجرون يتحدون ترامب على احلدود املك�شيكية  

•• تيخوانا-اأ ف ب:

تظاهر مئات املهاجرين من دول اأمريكا الو�سطى على حدود املك�سيك 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  مطالبني  اخلمي�س  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 
و�سرطة  اأم��ريك��ي��ون  ج��ن��ود  ك��ان  فيما  ب��ال��دخ��ول  لهم  بال�سماح  ت��رام��ب 
مكافحة ال�سغب يقومون بتدريبات حت�سبا لحتمال حماولتهم الدخول 
بالقوة. وياأتي ت�ساعد التوتر ب�سبب قافلة ت�سم اآلف املهاجرين بينما 
هدد ترامب يف عيد ال�سكر باإغالق احلدود اإذا تبني اأن املك�سيك فقدت 
�سان  ال�سيارات وامل�ساة يف معرب  ال�سيطرة عليها. وتوقفت حركة مرور 
ي�سيدرو املزدحم ل40 دقيقة فيما ا�سطف ع�سرات من رجال ال�سرطة 
الأمريكيني امل�سلحني ببنادق يف خط اأمام اجلانب املك�سيكي من احلدود. 

على  تدريبا  ال�سغب  مكافحة  �سرطة  من  عنا�سر  نفذ  منف�سل  وب�سكل 
الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية احلدود ذلك  النت�سار. وو�سفت 

باأنه “تدريبا وا�سع النطاق على ال�سرعة العمالنية«.
واأطلق جنود اأمريكيون اأ�سهما جنم عن انفجارها دخان اأبي�س رائحته 

قوية فيما حلقت مروحيات فوق املنطقة.
ون�سر ترامب �ستة اآلف جندي تقريبا على طول احلدود وهدد اخلمي�س 

مبزيد من الإجراءات.
فيها  نفقد  م��رح��ل��ة  اىل  و���س��ل��ن��ا  م��ا  “اذا  لل�سحافيني  ت��رام��ب  وق���ال 
البالد  اىل  الدخول  موؤقتاً  ف�سنوقف  اأعمال عنف،  وقعت  اأو  ال�سيطرة، 
تهديدا  يوجه  اأن  قبل  الو�سع”  على  جم��دداً  ال�سيطرة  ن�ستعيد  حتى 
“احلدود بكاملها، ولن يكون يف و�سع املك�سيك بيع  للمك�سيك. واأ�ساف 

�سياراتها يف الوليات املتحدة«. وبالتزامن تقريبا مع تدريب ال�سرطة 
املجاور قام مهاجرون  احل��دودي  �سابارال”  “اإل  واجلنود، وعلى معرب 
من اأمريكا الو�سطى و�سلوا اإىل تيخوانا، بتظاهرة �ساخبة حتدوا فيها 
ترامب. و�ساح الربتو رويز وهو من هندورا�س ويبلغ 22 عاما “افتح 

البوابات يا ترامب! ل ن�سعى للحرب بل للعمل«.
�سهر من هندورا�س، يقيم نحو  اأك��ر من  انطلقوا �سريا منذ  اأن  وبعد 
مفتوح.  ريا�سي  ملعب  يف  اأقيم  لالإيواء  مركز  يف  مهاجر  اآلف  خم�سة 

وت�ساقط املطر ليل الربعاء وبلل فر�سهم واأمتعتهم.
احلدود!  اإىل  “لنذهب  بوق  يف  رودريغيز  كارلو�س  الهندورا�سي  وهتف 
مركز  يف  والقوة  الوقت  نهدر  اإننا  ترامب.  على  ال�سغط  ميكننا  هناك 
الإي��واء«. قال رودريغيز “اليوم يوم مميز. اإنه عيد ال�سكر يف الوليات 

املتحدة. لن يقتلوننا” فيما هتفت احل�سود موؤيدة دعوته.
ومع حلول برد امل�ساء جمع ع�سرات املهاجرين امتعتهم من مركز الإيواء 

واأقاموا خميما جديدا يف و�سط طريق قرب معرب “اإل �سابارال«.
واأقامت ال�سلطات يف تيخوانيا معر�س وظائف يف م�سعى جلذب عمال 
الهجرة  وكالة  عر�ست  فيما  املهاجرين  بني  من  امل��ه��ارات  اأ�سحاب  من 

املك�سيكية اأن تقدم لهم اأوراق اإقامة موؤقتة.
الو�سول  على  م�سممون  اآخرين  لكن  العرو�س  من  البع�س  وا�ستفاد 
اإىل الوليات املتحدة. ومنذ انطالقهم قبل اأكر من �سهر، قطع اآلف 
املهاجرين ومعظم من هندورا�س وبينهم العديد من الن�ساء والأطفال 
اأن  ال�سيارات، قبل  اأو با�ستيقاف  اإما �سريا  4400 كلم تقريبا،  م�سافة 

تبداأ الدفعات الأوىل بالو�سول اإىل تيخوانا يف نهاية الأ�سبوع املا�سي.

الأوىل،  العاملية  احل���رب  �سهدتها 
بيلو  معركة  اأ���س��ف��رت  �سبيل  فعلى 
عن  الأوىل  العاملية  ب��احل��رب  وود 
اأمريكية  واإ���س��اب��ات  خ�سائر  وق��وع 
ت���ف���وق ب��ك��ث��ري م���ع���ان���اة ال����ولي����ات 
امل��ت��ح��دة يف حم���ارب���ة داع�������س على 

مدار ال�سنوات الأربع املا�سية. 
الرغم  “على  ال��ب��اح��ث:  وي��خ��ت��ت��م 
اأن مثل هذه احل��روب التي ل  من 
ال�����س��ه��ل جت��اه��ل��ه��ا من  م��ن  تنتهي 
قبل معظم امل��دن��ي��ني، ف��اإن ه��ذا ل 
ي��ق��ل��ل م��ن اأه��م��ي��ت��ه��ا، وق���د ينتهي 
هذا القرن فيما تخو�س الوليات 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا ح��رب��اً طويلة 

الأمد ل نهاية لها«. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

فرانتزمان  �سيث  ال��ب��اح��ث  و���س��ف 
وغ��������زة  �������س������وري������ا  يف  احل���������������روب 
واأفغان�ستان باأنها حروب ل تنتهي 
اأب������داً. وم���ع اأن����ه م��ن ال�����س��ه��ل على 
املدنيني جتاهلها، فاإن هذا ل يقلل 
الأمر  ينتهي  ورمب��ا  اأهميتها،  من 
الوليات  ب��خ��و���س  ال��ق��رن  ه���ذا  يف 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا ح��رب��اً طويلة 

الأمد ل نهاية لها. 
ن�سرته  مقال  يف  ال��ب��اح��ث،  وي�سري 
الأمريكية،  هيل”  “ذا  �سحيفة 
ت�سرين  نوفمرب)  منت�سف  يف  اأن��ه 
وحما�س  اإ�سرائيل  خا�ست  الثاين( 

الغارات  و���س��ن  ال�����س��واري��خ  ل��وق��ف 
اجلوية امل�سادة. 

بالن�سبة  اأن���ه  اإىل  ال��ب��اح��ث  وي��ن��وه 
ل��ل��راأي ال��ع��ام الأم��ري��ك��ي ل ت�سفر 
مثل هذه احلروب الالنهائية عن 
الب�سرية،  اخل�����س��ائ��ر  م���ن  ال��ك��ث��ري 
ال�سحايا  ع�����دد  لأن  وب���خ���ا����س���ة 
الأمريكيني يف �سوريا اأو اأفغان�ستان 
يعد قلياًل ن�سبياً مقارنة مع حرب 
نهج  اإىل  ذل����ك  وي���رج���ع  ف��ي��ت��ن��ام، 
الذي حتول من  املتحدة  الوليات 
ق���ي���ادة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة اإىل 
“عرب”  اأو  خالل”  “من  ال��ع��م��ل 
البعد  اأنه  معترباً  املحلية،  القوات 
التي  ال����دم����اء  لإراق��������ة  امل���ع���اك�������س 

اأطلقت  �ساعة   24 دام��ت  مواجهة 
460 �ساروخاً  فيه حركة حما�س 
ال����ق����وات  وردت  اإ�����س����رائ����ي����ل  ع���ل���ى 
 160 ب��سن  الإ�سرائيلية  اجلوية 
نف�سه،  ال���وق���ت  ويف  ج���وي���ة،  غ����ارة 
بقيادة  التحالف  ق���وات  ا�ستاأنفت 
امل��ت��ح��دة وق����وات �سوريا  ال���ولي���ات 
الدميقراطية هجومها �سد داع�س 
يف �سوريا. وعلى الرغم من امل�سافة 
)قرابة  امل�سهدين  ب��ني  الفا�سلة 
اعتبارهما  مي��ك��ن  م���ي���ل(   500
الذي  ال�سراع اجل��دي��د  م��ن  ج���زءاً 
تدور  اإذ  ال��ق��رن؛  ه��ذا  يهيمن على 
ال�������س���راع���ات يف حلقة  ه����ذه  م��ث��ل 
نهاية  وج������ود  دون  م����ن  م���ف���رغ���ة 

اإ�سرائيل  مت��ك��ن��ت  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل 
ل��ه مع  ن��ه��اي��ة  اإدارة ���س��راع ل  م��ن 
اإىل عقود من  الفل�سطينيني يعود 
اإ�سرائيل  الزمن. ويف غزة تخو�س 
ه����ذا ال�������س���راع ���س��د ح��م��ا���س التي 
اأط��ل��ق��ت يف الآون�����ة الأخ�����رية اأكرب 
ع���دد م��ن ال�����س��واري��خ ال��ت��ي ميكن 
وتقوم  ���س��اع��ة،   24 يف  اإط���الق���ه���ا 
تكنولوجيات  ب��ت��ط��وي��ر  اإ���س��رائ��ي��ل 

وا�سحة يف الأفق.  ويعترب الباحث 
اأن مثل هذه ال�سراعات املمتدة من 
اأوكرانيا اإىل اليمن اإىل اأفغان�ستان 
و�سوًل اإىل ال�سومال تنطوي على 
املثال  �سبيل  فعلى  ق�سوى،  اأهمية 
اخلا�س  الأمريكي  املبعوث  اق��رتح 
بقاء  جيفري  جيم�س  ���س��وري��ا  اإىل 
�سوريا  �سرق  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
تقودها  التي  القوات  مغادرة  حتى 

اإي������ران، وي��ع��ن��ي ذل���ك ت����ورط اآخر 
امل��ت��ح��دة ي�سبه  ل��ل��ولي��ات  م��ف��ت��وح 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان اإىل حد  م��ا ح���دث يف 
اأن احلروب  الباحث  كبري.  ويرى 
التي تهيمن على العامل اليوم هي 
تتكون  اإذ  هجينة”؛  “�سراعات 
�سل�سلة من  الأح��ي��ان من  اأغلب  يف 
تعريف  ويتم  ال�سغرية،  احل���روب 
بالنتقال  الطويلة”  “احلرب 
الأم����ري����ك����ي م����ن ح���ق���ب���ة م����ا بعد 
ال�سراعات  اإىل  ال���ب���اردة  احل����رب 
الإره���اب،  على  احل���رب  يف  العاملية 
مبا يف ذلك احلروب يف اأفغان�ستان 
وال������ع������راق وع������رب ال���������س����ح����راء يف 
اإف��ري��ق��ي��ا وال��ف��ل��ب��ني. واأ���س��ار موقع 
“�سرتاتفور” اأخرياً اإىل اأن حركة 
47 من  ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى  ط���ال���ب���ان 
واأن  اأفغان�ستان،  يف  منطقة   398
ق����ادراً على تهديد  داع�����س لي���زال 
ال�سعب  م��ن  ���س��وري��ا  ال���ع���راق، ويف 
وق����د متكنوا  امل��ت��ط��رف��ني  ه���زمي���ة 
من مهاجمة القوات املدعومة من 
الوليات املتحدة على مدار ال�سهر 
املا�سي.  وحول كيفية ن�ساأة احلرب 
ال��ه��ج��ي��ن��ة، ي��ق��ول ال��ب��اح��ث: “بعد 
الأوىل،  العاملية  احل��رب  الهدنة يف 
اجته مفهوم احلرب نحو انت�سارات 
حا�سمة انتهت مبعاهدات، وخالل 
ال��ب��اردة، واجهت اجليو�س  احل��رب 
اأم���اك���ن مثل  ث�����ورات يف  ال��غ��رب��ي��ة 

م��الي��ا وف��ي��ت��ن��ام.  وع��ن��دم��ا انتهت 
الوليات  دخ��ل��ت  ال���ب���اردة،  احل���رب 
املتحدة فرتة )احلروب ال�سغرية( 
مثل التدخل الأمريكي يف البو�سنة 
التدخل  وع���م���ل���ي���ات  وك���و����س���وف���و 
وهايتي،  ال�����س��وم��ال  يف  الإن�����س��اين 
امتداد  ه��ي  ال�����س��غ��رية  واحل�����روب 
اإ���س��اف��ي��ة وتزود  ل��ل��ح��رب ب��و���س��ائ��ل 
من  مبجموعة  ال�سيا�سيني  القادة 
اخليارات الع�سكرية تتجاوز العنف 
امل������ادي ال�����ذي مي��ك��ن م���ن خالله 

حتقيق اأهداف �سيا�سية«. 
تنتهي  اأن  امل���ف���رت����س  م���ن  وك�����ان 
اإدارة  اأث����ن����اء  ال��ط��وي��ل��ة  احل������روب 
باراك  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س 
اأوب��ام��ا؛ اإذ رغ��ب الأخ��ري يف �سحب 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإن����ه����اء  اأو 
ولكن  واأف���غ���ان�������س���ت���ان،  ال����ع����راق  يف 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ال��ي��وم تعمل يف 
90 دولة على الأق��ل حيث ينت�سر 
8000 جندي ع�سكري من قوات 

العمليات اخلا�سة الأمريكية. 
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ذل�������ك، ف�����اإن 
بح�سب  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال���ق���وات  دور 
ال��ب��اح��ث، ي��ع��د جم���رد ج���زء واحد 
ت�سم  مت�سابكة  ا�سرتاتيجية  م��ن 
الأمريكيني  احللفاء  م��ن  العديد 
اأو  ال�����س��ع��ودي��ة  اأو  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ث��ل 
ح���ك���وم���ات م����ن اأف���غ���ان�������س���ت���ان اإىل 
وعلى  وال�����������س�����وم�����ال.  ال���ن���ي���ج���ر 

الوليات املتحدة اليوم تعمل يف 90 دولة 

�شوريا.. غزة.. اأفغان�شتان... حروب ل تنتهي

�شُيعر�س على جمل�س نواب ال�شعب:

تون�ش: امل�شادقة على م�شروع قانون امل�شاواة يف املرياث
•• الفجر – تون�س - خا�س

التون�سي  ال��رئ��ي�����س  ا����س���راف  حت���ت 
الباجي قايد ال�سب�سي، نظر اجتماع 
اجلمعة،  اأم�������س  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
اأ�سا�سيني  ق��ان��ون��ني  م�����س��روع��ي  يف 
يتعلق الأول باإمتام جملة الأحوال 
ال�����س��خ�����س��ي��ة م����ن خ�����الل م���ب���ادرة 
يتعلق  وال��ث��اين  رئا�سية  ت�سريعية 

بتنظيم حالة الطوارئ.
و�سادق جمل�س الوزراء على م�سروع 
باإمتام  املتعلق  الأ���س��ا���س��ي  ال��ق��ان��ون 
الذي  ال�سخ�سية،  الأح����وال  جملة 
يت�سمن اأحكاما تتعلق بالت�ساوي يف 
اأك��دت �سعيدة قرا�س  امل��رياث. وق��د 
الرئا�سة  با�سم  الر�سمية  الناطقة 
�سيعر�س  امل�����س��روع  اأن  ال��ت��ون�����س��ي��ة، 
على جمل�س نواب ال�سعب من اأجل 
�ساري  ي�سبح  حتى  عليه  امل�سادقة 

املفعول.

بال�سمانات  اخل���ا����س���ة  الأح�����ك�����ام 
وباملراقبة الق�سائية ثم عر�سه من 
اأق���رب وق��ت على جمل�س  جديد يف 

الوزراء.
التون�سي  ال��د���س��ت��ور  ان  اىل  ي�����س��ار 
اجلديد يخول لرئي�س اجلمهورية 
مبادرة  ت��ق��دمي   62 ال��ف�����س��ل  وف���ق 
اأو  ق��وان��ني  مب��ق��رتح��ات  ت�سريعية 

مب�ساريع قوانني.
ويذكر اأن جلنة احلقوق واحلريات 
 13 ي���وم  ال�سب�سي  اأح��دث��ه��ا  ال��ت��ي 
مهمتها  ك��ان��ت   2017 اأغ�سط�س 
الإ�سالحات  ح���ول  ت��ق��ري��ر  اإع�����داد 
امل���رت���ب���ط���ة ب����احل����رّي����ات ال���ف���ردي���ة 

ان  على  وين�س   4-146 والف�سل 
“الحفاد اناثا او ذكورا مهما كانت 
طبقتهم يرثون مثل ما كان �سريجع 
لأ�سلهم املبا�سر كما لو كان حيا يف 
ن�سيب  وي���وزع  �سلفه.  وف���اة  ت��اري��خ 
ا�سافة  الحفاد بينهم بالت�ساوي”. 
على  146-5-وين�س  الف�سل  اىل 
وانعدم  اجتمعا  اإذا  والب  »الم  ان 
بالت�ساوي  ي��رث��ان  ال�����وارث  ال��ف��رع 
فر�س  بعد  بقي  م��ا  او  امل���ال  جميع 

القرين عند وجوده«. 
على  وي��ن�����س   -6-146 وال��ف�����س��ل 
انعدام  عند  الن�سف  “للقرين  ان��ه 
والربع عند وجوده.  الوارث  الفرع 

املجتمع  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������س���اء  ودع������ا 
ال�سطالع  اإىل  والع�����الم  امل����دين 
تب�سيط وتو�سيح هذه  بدورهما يف 
امل��ق��رتح��ات ل���ل���راأي ال���ع���ام ح��ت��ى ل 
يقع  اأن  مقرتحا  فهمها،  �سوء  يقع 
داخل  “م�سوؤول”  ن��ق��ا���س  تنظيم 
الربملان لدى مناق�سة م�ساريع هذه 

القوانني.
حفيظة  اث���ار  اللجنة،  ه��ذه  تقرير 
جممل تعبريات الإ�سالم ال�سيا�سي 
اأح�������زاب�������ا وج����م����ع����ي����ات، وت�����ع�����ددت 
للتقرير  امل��ن��اه�����س��ة  حت���رك���ات���ه���م 
وت��ن��وع��ت، وُن��ظ��م��ت اح��ت��ج��اج��ات يف 
عدد من اجلهات، بل و�سل بع�سها 

الق�سم  يف  ال��ق��ان��ون  م�سرع  وين�س 
على  امل����رياث،  يف  ب��امل�����س��اواة  املتعلق 
او تعددت ترث  انفردت  “البنت  اأن 
جميع املال او ما بقي عن ا�سحاب 
يرث  ول  وج��وده��م.  عند  الفرو�س 
ال�سد�س  ال  واجل������د  الب  م��ع��ه��ا 
ول  اآخ�����ر.  ���س��ي��ئ��ا  ي��ن��ت��ظ��را  ان  دون 
يرث معها الخ��وة والخ��وات مهما 
ك��ان��وا ول الع��م��ام مهما ك��ان��وا ول 
اىل  ا����س���اف���ة  الدولة”.  ����س���ن���دوق 
ان  على  وين�س   3-146 الف�سل 
“ البنت مع البن يرثان بالت�ساوي 
جميع املال او ما بقي عن ا�سحاب 

الفرو�س عند وجودهم«.

مقت�سيات  اإىل  ا���س��ت��ن��اًدا  وامل�����س��اواة 
الد�ستور، واملعايري الدولية حلقوق 
الن�����س��ان وال��ت��وج��ه��ات امل��ع��ا���س��رة يف 

جمال احلرّيات وامل�ساواة.
 و�سدد اأع�ساء اللجنة، التي قدمت 
تقريرها يوم 8 يونيو املا�سي، على 
اأن الإ�سالحات املرتبطة باحلريات 
الفردية وامل�ساواة، الواردة بالتقرير، 
الدين  اأحكام  البتة مع  ل تتعار�س 
اللجنة  مقرتحات  واأن  ال�سالمي، 
الجتهادي  ال��ن��ه��ج  اإىل  ا���س��ت��ن��دت 
التحديثي الذي �سلكته تون�س منذ 
متطلبات  م��ع  للتكيف   19 ال��ق��رن 

التطور احل�ساري واملجتمعي

وي��ت��م��ت��ع الرم����ل والرم���ل���ة قانونا 
ب��ح��ق ���س��ك��ن��ى م���دى احل���ي���اة مبحل 
املتوفى  ل��ل��زوج  ال���راج���ع  ال��زوج��ي��ة 
ب�سرط: اول ان ل يكون املحل غري 
له  ك���ان  اذا  ث��ان��ي��ا  للق�سمة..  ق��اب��ل 
بعد  حتى  ول��د  منها  او  منه  لها  او 
ا�ستمرت  اذا  او  الر�سد  �سن  بلوغه 
�سنوات  ارب���ع  ال��زوج��ي��ة  عالقتهما 
ع��ل��ى الق�����ل.. وي�����س��ق��ط ه���ذا احلق 
يف ح��ال ال����زواج م��ن ج��دي��د او كان 

لالأرملة م�سكن خا�س بهما«.
كما قرر جمل�س الوزراء بخ�سو�س 
حالة  ت���ن���ظ���ي���م  ق�����ان�����ون  م���������س����روع 
ال��ن��ظ��ر يف بع�س  ال���ط���وارئ م��زي��د 

والتكفري  والتهديد  الوعيد  �سقف 
لأع�ساء اللجنة، وا�سا�سا لرئي�ستها 

ب�سرى بلحاج حميدة.
وق���د دع���ت ه���ذه الأخ������رية حينها، 
تقرير  على م�سمون  الط��الع  اىل 
ذمة  على  و�سعه  مت  ال��ذي  اللجنة 
ال���ع���م���وم واإب�������داء ال�������راأي واحل�����وار 
وتوجيه  والثلب  العنف  عن  بعيدا 
التي  اللجنة  لأع�����س��اء  الت��ه��ام��ات 
تعديالت  اق������رتاح  يف  “اجتهدت 
اإىل  ت����ه����دف  وم�������س���اري���ع ق����وان����ني 
بني  التمييز  اأ�سكال  لكل  الت�سدي 
ح�سب  والتون�سيات”  التون�سيني 

تقديرها. 
�سيتجدد  وال��ت��ب��اي��ن  اجل�����دل  ه����ذا 
م����رة اأخ������رى حت���ت ق��ب��ة ال���ربمل���ان، 
القانون  ه��ذا  �سيمّر  هل  وال�سوؤال: 
حركة  ب�����ج�����دار  ����س���ي�������س���ط���دم  ام 
الئ��ت��الف احلكومي  ال��ن��ه�����س��ة...؟ 

امام اختبار جديد ما اأ�سعبه...!

جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة ال�سب�سي ي�سرف على جمل�س الوزراء

م�شوؤول اأمريكي: هدفنا تغيري �شلوك الأ�شد ل اإ�شقاطه فيديو جديد للم�شتبه بهما يف ق�شية �شكريبال 
•• وا�شنطن-وكاالت:

���س��رح امل��ب��ع��وث الأم��ري��ك��ي اخل��ا���س ل�����س��وؤون ���س��وري��ا جيم�س 
ج��ي��ف��ري، اأم�����س اجل��م��ع��ة، ب���اأن ب���الده ل ت��ه��دف اإىل تغيري 
القيادة والنظام يف دم�سق، واأنه على ال�سعب ال�سوري اأن يقرر 

من يحكمه.
و�سحيفة  “نوفو�ستي”  ل����وك����ال����ة  ح����دي����ث  يف  وق��������ال 
ال�سوري  الرئي�س  اأن  “نعتقد  الرو�سيتني:  “كومري�سانت” 
اأكرب  الب�سرية وجم��رم ح��رب، ورمب��ا  ب�سار الأ���س��د ع��ار على 
جم���رم���ي احل�����رب يف ع����امل ال���ي���وم واأ����س���ده���م ق�������س���وة، ولن 
اأب��داً، لكن مع ذلك نحن  تكون لبالدنا عالقات جيدة معه 
ال�سعب  م��ع  بالتعاون  تتحقق  �سيا�سية  بعملية  متم�سكون 

ال�سوري ومن قبل ال�سعب ال�سوري نف�سه«.
واأ�ساف اأن “على ال�سعب ال�سوري اأن يقرر من يحكمه واأي حكومة �ستكون 

•• لندن-اأ ف ب:

للم�ستبه  اأخ���رى  فيديو  ���س��ور  الربيطانية  ال�سرطة  بثت 
�سكريبال  �سريغي  ال�سابق  امل���زدوج  العميل  ت�سميم  يف  بهما 
وابنته يوليا مبادة نوفيت�سوك مطلع اآذار/مار�س املا�سي يف 
املاأخوذة  ال�سور  هذه  وتظهر  بريطانيا.  بجنوب  �سالزبوري 
ال�سرطة  وبثتها  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات  فيديو  ت�سجيالت  م��ن 
يكونان  ق��د  با�سمني  امل��ع��روف��ني  ال��رج��ل��ني  اخلمي�س،  م�ساء 
بور�سريوف،  ورو���س��الن  بيرتوف  األك�سندر  هما  م�ستعارين 
لدى و�سولهما اىل حمطة �سالزبوري ظهر الرابع من اذار/
عائلة  منزل  م��ن  مقربة  على  يتنزهان  ذل��ك  وبعد  م��ار���س. 
حمطة  اىل  ي��ع��ودا  ان  قبل  ج�سر  على  ومي�سيان  �سكريبال 
�سالزبوري ويتوجهان اىل مطار هيرو اللندين الذي عادا 

منه اىل مو�سكو. وكان الرجالن عرفا عن نف�سيهما يف مقابلة 
باأنهما  الرو�سية،  التلفزيونية  اليوم  رو�سيا  �سبكة  مع  ايلول/�سبتمرب  يف 

ح�سب موقع “رو�سيا اليوم” الإخباري. لديه”، 
اأ�سكال  �سكل من  ت�سعى لأي  “وا�سنطن ل  اأن  واأو�سح 
�سعبه  اإزاء  �سلوكه  تغيري  ت�ستهدف  بل  النظام،  تغيري 
الدويل  فاملجتمع  الأوىل، ثم جتاه جريانه،  بالدرجة 
وممار�سة  الكيميائي  ال�����س��الح  ا���س��ت��خ��دام  ي�سمل  مب��ا 
التعذيب وما يهدد املنطقة من خماطر هائلة، نتجت 
ع��ن ت��دخ��ل اإي����ران واإط����الق ع��ن��ان ول���و بطريقة غري 
املنطقة  يف  داع�����س  تنظيم  يف  تتمثل  لكارثة  مبا�سرة 
الذين  املهاجرين  اإىل تدفق ماليني  اإ�سافة  واأوروب��ا، 

اأثقلوا كاهل اأوروبا وتركيا ولبنان والأردن«.
واأ�سار اإىل “قائمة طويلة” ملا تعتربه الوليات املتحدة 
اأن  ال�سورية، وما يجب  اأداء احلكومة  غري مقبول يف 
والت�سوية  احلقيقي  ال�سالم  اإىل  التو�سل  لدى  يتغري 

احلقيقية للخالفات مع املجتمع الدويل.  

�سكريبال  �سريغي  اىل  وبال�سافة  �سائحني.  جم��رد 
)66 عاما( وابنته يوليا )33 عاما(، ت�سمم �سخ�سان 
اآخران يف حزيران/يونيو يف منطقة �سالزبوري باملادة 
نف�سها، اأحدهما ربة العائلة )44 عاما( داون �ستورغ�س 
ت�ساريل رويل من  زوجها  وخ��رج  فارقت احلياة.  التي 
لعتقادهما  زج��اج��ة،  مل�سا  ال��زوج��ان  ك��ان  امل�ست�سفى. 
وهو  نوفيت�سوك،  �سم  على  حتتوي  عطر  قنينة  اأن��ه��ا 
عن�سر مثري لالأع�ساب، �سديد ال�سمية. ويعتقد رجال 
ال�سرطة ان �سم نوفيت�سوك قد ر�س يف اذار مار�س على 
الزجاجة.  اإلقاء  ثم مت  �سكريبال،  �سريغي  باب منزل 
“من  ال�سرطة  ويف بيان �سدر م�ساء اخلمي�س، طلبت 
اأي �سخ�س ميكن اأن يكون قد راأى اأيا من الرجلني يف 
اململكة املتحدة بني الثاين والرابع من اآذار مار�س، اأو 
من اأي �سخ�س ميكن اأن يكون قد راأى علبة اأو زجاجة 

العطر  نينا ريت�سي املزيفة “ اىل الإدلء باإفادته.
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�سياق اقت�سادي واجتماعي �سعب
اأحد الباحثني يف الدرا�سة،  اأكد  وقد 
اأعمدة  يف  رودوي���ج���ن،  ماتي�س  وه���و 
اأ�سبحت  “اليوم،  ال�����غ�����اردي�����ان: 
ال�سائد،  الجت������اه  ه���ي  ال�����س��ع��ب��وي��ة 
الكربى  ال�سيا�سية  الأح��داث  وبع�س 
التي وقعت يف الآون��ة الأخ��رية، مثل 
دون  فهمها  مي��ك��ن  ل  ال��ربي��ك�����س��ي��ت، 
النزعة  ���س��ع��ود  الع��ت��ب��ار  الخ����ذ يف 

ال�سعبوية«.
الأح������زاب  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  وت���ق���ول 
ما  غالباً  التي  ال�سعبوية،  ال�سيا�سية 
عرفت  اليميني،  اجلناح  اإىل  تنتمي 
الل��ف��ني يف  �سنوات  ب��داي��ة  جناحا يف 
غريت  وق��د  ال�سرقية،  اأوروب���ا  بلدان 
قواعد   2008 ع���ام  امل��ال��ي��ة  الأزم����ة 
ال��ل��ع��ب��ة، وان��ت�����س��ر الجت������اه يف دول 
�سمال القارة، قبل اأن ير�سو يف اأوروبا 
العام  وه����و   ،2015 ع����ام  ال��غ��رب��ي��ة 
ال���ذي مت��ّي��ز ب��ب��داي��ة م��وج��ة الهجرة 
ا  اأي�سً ول��ك��ن  اأوروب������ا،  يف  اجل��م��اع��ي��ة 

ببداية �سل�سلة هجمات اإرهابية.
ج���م���ل���ة م�����ن الأح��������������داث، ك������ان لها 
ال�سيا�سي  امل�سهد  على  كبري  ت��اأث��ري 
الأوروب�������ي. وت���ذّك���ر ال���غ���اردي���ان، انه 
اأ����س���ب���ح حزب  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  يف 
نايجل  بقيادة  )يوكيب(،  ال�ستقالل 
الرئي�سية  القوى  من  واح��دا  ف���اراج، 
ويف  للربيك�سيت،  املوؤيدة  احلركة  يف 
فرن�سا، خا�ست مارين لوبان اجلولة 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
عام 2017، ويف اأملانيا، كان ائتالف 
الخرية،  الآون���ة  يف  مريكل،  اأجنيال 
امل���دوي حلزب  ال��دخ��ول  على  �ساهدا 
املانيا اىل الربملان،  البديل من اجل 
وهو حزب قومي ومناه�س للهجرة.

ال�شعبويون يف احلكم
اأن  اإىل  ال�����س��ع��ب��وي��ون  مي��ي��ل  ول���ئ���ن 
ي���ك���ون���وا غ���ال���ب���ا م����ن ال���ي���م���ني، ف����اإن 
اأّن  ُت���ظ���ه���ر  ال����غ����اردي����ان  حت���ق���ي���ق���ات 
اأي�ساً  ت���ع���رف  ال��ي�����س��اري��ة  الأح�������زاب 
الوطنية. ففي  النتخابات  طفرة يف 
فرن�سا، ت�سّجل حركة فرن�سا املتمردة 
بزعامة جان لوك ميلين�سون جناحا 
كبريا، اأما يف اإيطاليا، فزعيم حركة 
5 جنوم، ليوجي دي مايو، ُيعّد اليوم 

ل������وزارات اأوروب����ي����ة، ف����اإن م��ا يحاول 
���س��ت��ي��ف ب����ان����ون ف���ع���ل���ه ي���ع���ت���رب غري 
دولة   13 ب��ني  م��ن  ت�سع  ق��ان��وين يف 
امل�ست�سار  ي��رى  وهكذا  اإليها.  يطمح 
الفعل  على  قدرته  لرتامب  ال�سابق 
اكده  ما  وه��و  ج��دا،  تنح�سر  والعمل 
بنف�سه ل�سحيفة الغارديان، مو�سحا 
ملعرفة  م�����س��اورات حاليا  ي��ج��ري  اأن���ه 
م��ا ميكنه ال��ق��ي��ام ب���ه، م��ع ال��ب��ق��اء يف 
اأن  “اأعتقد  وق��ان��وين.  �سرعي  اإط���ار 
هناك هام�سا اأكرب للمناورة يف بع�س 
ب���اأي �سيء  ان��ن��ا مل نقم  امل��ن��اط��ق، ال 
على  المريكي  �سدد  قانوين”،  غري 

اأعمدة ال�سحيفة.

م�شاعدات غري قانونية
عملياته  اأن  ب��ان��ون،  �ستيف  وي�����س��رح 
من  ب���امل���ائ���ة   100 ب��ن�����س��ب��ة  مُت�������ّول 
ط��رف��ه، ووع����د الم��ري��ك��ي مباليني 
ل�ستطالعات  �س  ُتخ�سّ ال����دولرات 
ال�سيا�سية،  وال��ت��ح��ل��ي��الت  ال�������راي، 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات الإع��الم��ي��ة لأي 
و�سعبوي  م��ت�����س��دد  حم���اف���ظ  ح����زب 
يطلب ذلك يف اأوروبا من اأجل الفوز 
وقد   .2019 م���اي���و  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
اأنفق فعال اأكر من مليون دولر يف 

ا�ستطالعات للراي.
 وم��ع ذل��ك، اأك��د العديد م��ن خرباء 
ل�سحيفة  الن����ت����خ����اب����ات  ق�����ان�����ون 
من  ال�����ن�����وع  ه������ذا  اأن  ال�����غ�����اردي�����ان، 
اخلدمات ميكن اأن مياثل امل�ساعدات 
ق���وة  م����ن  ال���ع���ي���ن���ي���ة  ال����ت����ربع����ات  اأو 

اأجنبية.
وه�����ذا غ���ري ق���ان���وين يف ع����دد كبري 
اإ�سبانيا  مثل  الأوروب���ي���ة  ال���دول  م��ن 
تقول  كما  وبولندا،  واملجر  وفرن�سا 
ُي�سمح  ال�سحيفة الربيطانية. ولئن 
بهذه املمار�سة يف اأملانيا، فاإنها تظل يف 

اإطار حمكوم ب�سوابط �سديدة. 
ال�سيا�سية  الأح���زاب  اأن  الوا�سح  من 
التي توافق على الن�سمام للحركة، 
وت�ستفيد من اخلدمات التي يقدمها 
نف�سها  ����س���ت���ع���ّر����س  ب����ان����ون  ���س��ت��ي��ف 
لهولندا  فاليوم،  حمتملة.  لعقوبات 
انتخابية  ق���وان���ني  ف��ق��ط  واإي��ط��ال��ي��ا 
ل عملية مثل عملية الأمريكي. تخِوّ
عن لوبوان

يف  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  ب��ني  م��ن 
حكومة جوزبي كونتي.

يف  ف��ق��دوا  ال�سعبويني  ان  بالتاأكيد، 
اليونان،  يف  بريقهم.  البلدان  بع�س 
اإىل  و�سوله  بعد  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
ب���امل���ائ���ة من   36 ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ل��ط��ة 
2015، تراجع حزب  الأ�سوات عام 
الي�سار املتطرف “�سرييزا” اإىل 25 
فنلندا،  ويف  الأ����س���وات.  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
احلقيقيون”  “الفنلنديون  انفجر 
املتحدة،  اململكة  يف  بينما  )مي����ني(، 
بعد  يوكيب  ح��زب  من  ا�ستياء  ي�سود 

الت�سويت على الربيك�سيت. 

اأغ�سط�س  يف  الأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  ع���ن 
�سعود  ع��������ززه  وال����������ذي   ،2017
القارة  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سعبويني 
اأ�س�س جمموعة يف  وق��د  الأوروب���ي���ة. 
جلمع العديد  بروك�سل، “احلركة”، 
يف  امل�سككة  ال�سيا�سية  الأح����زاب  م��ن 
اأوروب��������ا. وه�����دف ه����ذه احل���رك���ة هو 
ا�ست�سارات  موؤ�س�سة  من  كنوع  العمل 
لالأحزاب  امل�سورة  لتقدمي  �سيا�سية 
ال�سباق  يف  �ست�سارك  التي  ال�سعبوية 

يف مايو 2019.
لل�سحيفة  ووف������ًق������ا  ذل��������ك،  وم�������ع 
ت�سريحات  اإىل  ا�ستنادا  الربيطانية 

وح�سب معهد جاك ديلور، فاإن جناح 
الأوروبية  النتخابات  ال�سعبويني يف 
يف م���اي���و امل��ق��ب��ل ���س��ي��ك��ون حم�����دودا. 
الغارديان  يف  الأرق�����ام  بع�س  ان  ال 
يعي�س   ،1998 عام  للتفكري:  تدفع 
اأوروب�����ي يف  12.5 م��ل��ي��ون م��واط��ن 
بلد ي�سم �سعبويا واح��ًدا على الأقل 

زاد هذا   ،2018 يف احلكومة، وعام 
ال���رق���م ع�����س��رة اأ���س��ع��اف ل��ي�����س��ل اإىل 

170.2 مليون ن�سمة.

ف�شل مرير...؟
يف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ب���ات م��ع��روف��ا ان 
اأوروب��ا، لكن  �ستيف بانون يريد فتح 

النتخابات  يف  وال�سعبويني  اليمني 
الأوروبية يف مايو املقبل..

تذهب  اأن  مي��ك��ن  ج���ه���وده  ان  غ���ري   
�سدى، وفقا ل�سحيفة الغارديان. مل 
اأب��داً طموحه يف  بانون  �ستيف  يخف 
�سعبوية،  اغلبية  ذات  اأوروب���ا  ميالد 
طموح ك�سف عنه خ�سو�ساً بعد رحيله 

لن يكون له ذلك يف الوقت احلايل. 
المريكي،  ي��ق��وم  ع���دة،  اأ�سهر  فمنذ 
لدونالد  ال�����س��اب��ق  امل��ف��ك��ر  وال���ع���ق���ل 
ترامب، ومهند�س �سعوده اإىل البيت 
الأبي�س، طبقاً للبع�س، يقوم بحملة 
داخ��ل الحت��اد الأوروب��ي من اجل ان 
ي��ف��وز رج����ال ون�����س��اء ���س��ي��ا���س��ي��ني من 

بع�س الأحداث ال�شيا�شية الكربى ل ميكن فهمها دون الأخذ يف العتبار �شعود النزعة ال�شعبوية
تراجع بريق �سرييزا يف اليونان اليمني املتطرف يتمدد يف كامل اوروبا

ميلن�سون.. ال�سعبوية ي�سارية اي�سا مارين لوبان تثري القلق يف فرن�سا

�ستيف بانون.. هزمية قا�سية يف الفق دي مايو.. رقم �سعب يف ايطاليا

ت�شهد الأحزاب الي�شارية ال�شعبوية 
اأي�شًا طفرة يف النتخابات الوطنية

جملة من الأحداث كان لها تاأثري
 كبري على امل�شهد ال�شيا�شي الأوروبي

فقد ال�شعبويون بريقهم
 يف اليونان وفنلندا واململكة املتحدة 

واحد من كل اأربعة
 اأوروبيني ي�شّوت لل�شعبويني

الجتاه ال�شعبوي تطور باطراد على مدى العقدين املا�شيني ومل يعد جزءًا من الهام�س 

مع اقرتاب موعد النتخابات الأوروبية:

ال�شعبويون: م�شروع بانون على �شّكة الف�شل...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

مع اقرتاب موعد النتخابات الأوروبية، يثري اخرتاق 
يف  وي�شارا،  ميينا  ال�شعبوية،  والأحـــزاب  احلركات 

ال�شنوات الأخرية، القلق.
الغارديان  موؤ�ش�شة  اأجرتها  وا�شعة،  درا�شة  وتوؤكد   

بالتعاون مع ثالثني باحًثا يف العلوم ال�شيا�شية، توؤكد 
ت�شخي�س  مع  ال�شعبوية،  الأحـــزاب  هــذه  �شـــعبّية 

وا�شح: 
واحد من كل اأربعة اأوروبيني ي�شّوت لل�شعبويني عام 
 7 مقابل  الحتاد،  �شكان  من  باملائة   25 اي   ،2018

باملائة قبل 20 عاما.

التجمع الوطني ملارين لوبان، وفرن�شا املتمردة جلان 
لويجي  بقيادة  جنــوم   5 وحركة  ميلين�شون،  لــوك 
اأو  اإيطاليا،  يف  �شالفيني  ماتيو  ورابطة  مايو،  دي 
فيد�س فيكتور اأوربان يف املجر ...، تنت�شر ال�شعبوية 
اأوروبا مع اجتـــاه قومــي وا�شح لبع�س  وتتمدد عرب 

احلركات.

وحّللت ال�شحيفة اليومية الربيطانية، كيف ت�شرفت 
هذه الأحزاب ال�شيا�شية يف النتخابات الوطنية يف 
31 دولة اأوروبية بني عامي 1998 و2018. ووفقا 
للبيانات التي مت جمعها، فاإن الجتاه ال�شعبوي تطور 
باطراد على مدى العقدين املا�شيني ومل يعد جزء من 

الهام�س، بل على العك�س متاما.
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العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اإعادة اإعالن بالن�شر 

 الدعوى رقم  2018/6456 الدائرة املدنية اجلزئية الثالثة 
اىل املدعى عليه : حافظ حممد حافظ عطيه - م�سري اجلن�سية 

نعلمك بان املدعي : وائل ال�ساملي عبا�س ها�سم - م�سري اجلن�سية 
الثالثة قد رفعت الدعوى املذكورة  الدائرة املدنية اجلزئية  يف الدعوى رقم 2018/6456 
اعاله تطالب فيها : - الزام املدعي عليه باداء للمدعي مبلغ وقدره 50000 درهم خم�سون 
 ، ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   ، درهم  الف 

والزامه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
انتم مكلفون باحل�سور امام الدائرة املدنية اجلزئية الثالثة مبحكمة ال�سارقة الحتادية 
البتدائية بتاريخ 2018/12/11  قاعة 152 ال�ساعة 8.30 �سباحا ، وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1178 ل�شنة 2018 
املدخل  2-اخل�سم  الفنيني  وتزويد  للمالحة  ال�سارقة  1-موؤ�س�سة  عليهم/  املحكوم  اىل 
الثاين/�سانال  امل��دخ��ل  3-اخل�����س��م   ، تيالكان  �سيمبيبارامبيل  تيالكان  جيتال  الأول/ 
تيالكان �سيمبيبارامبيل تيالكان   ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية 
البتدارية قد ا�سدرت بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 366589 درهم ، بالإ�سافة 
اىل الفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ 2014/12/17 حتى ال�سداد التام   ل�سالح املحكوم 
له/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  - وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ 
اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �شرتايب�س  
ال�سكل  اإم����ارات    - للبرتول  العامة  الإم����ارات  موؤ�س�سة  ملك   25 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رق��م   609099  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1108079  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ  2018/11/19  دبي  ق��رار حماكم 
2018/11/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�شرى 
ي�سرى  : مكتب رقم 703 ملك  العنوان  و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات  
عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف : 5588206-04  فاك�س : 04-5588204    
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ايه جي اإي لل�شحن - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 213  ملك حممد جعفر ال�سيخ عبد احل�سني الن�ساري - بور �سعيد 
القيد  رق��م    745732 : الرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�سكل    -
بال�سجل التجاري : 1198434 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2018/11/20  وعلى من لديه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
    04-2517721  : فاك�س   04-2517720  : هاتف    - املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات 
 العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف : 
5588206-04  فاك�س : 5588204-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
وذلك  �شرتايب�س  لت�سفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/19  واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  بتاريخ  2018/11/19 وعلى من  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات -  هاتف : 
2517720-04 فاك�س : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   ايه جي اإي لل�شحن - 
�س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/20  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/20  وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اإنذار عديل بالن�شر 

رقم 2018/4701 
املنذرة / ابراج الإمارات - ذ م م - العنوان : ملك خا�س - ال�سفوح - بردبي ، �س ب 72127 دبي ، الإمارات العربية املتحدة - 
هاتف : 043665000 - وميثلها حممد يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم 2018/111305 املوؤرخة لدى الكاتب العدل 

بدبي بتاريخ 2018/5/14 
املنذر اليها / جيتز مارتو - �س م ح فرع دبي - العنوان : نف�س املاأجور - املكتب رقم 7a ملك ابراج الإمارات - بردبي - املركز 

التجاري الثاين - �س ب : 371135 دبي - هاتف رقم 042308300 - الفاك�س : 042308300  رقم مكاين 2711790129 
تخطر املنذرة  املنذر اليه ب�سرورة الإلتزام بجميع احكام عقد اليجار اخلا�س باملكتب رقم 7a و 7c الكائن على قطعة الر�س 
رقم 0-52 )رقم البلدية 202-336( بني كل من اب��راج الإم��ارات - �س ذ م م  ب�سفته املوؤجرو جيتز مارتو - �س م ح  فرع دبي 
ب�سفته امل�ستاأجر  وب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها وبخالف ما ي�ستجد من بدل اليجار والر�سوم امل�ستحقة و�سريبة القيمة 
املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه  ا�ستهالك  املوؤجرة من ر�سوم  الفعلي وب��راءة ذمة العني  امل�سافة حتى تاريخ الخ��الء 
دبي وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�سخا�س وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل 
ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم النذار وال �ست�سطر املنذرة  اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اليها واللجوء 
اىل اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين للمطالبة بالخالء و�سداد القيمة اليجارية 
املرت�سدة من تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ الخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

 اإنذار عديل بالن�شر 
رقم 2018/7400 

املنذرة /جممع دبي ال�سناعي - �س ذ م م   ، العنوان : �س ب 66066 دبي ، الإمارات العربية املتحدة  وميثلها ال�سيد/  حممد 
يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111327 وامل�سدقة من كاتب عدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 

املنذر اليها / الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�س - �س ذ م م - العنوان / م�ستودع رقم 2 ملك دبي اإند�سرتيال �ستي - مدينة 
دبي ال�سناعية - �سيح �سعيب 2 ، دبي - الإم��ارات  العربية املتحدة - هاتف 3546604 4 971+ - فاك�س : 3546604 4 971+ - 

متحرك : 6243434 50 971+ �س ب : 232778 دبي الإمارات العربية املتحدة 
تخطر املنذرة  املنذر اليه ب�سرورة الإلتزام بجميع احكام عقد اليجار املوؤرخ يف 10 يوليو 2017 اخلا�سة بقطعة الر�س رقم 
188 -  �سيح �سعيب 2 بني كل من جممع دبي ال�سناعي �س ذ م م ب�سفته املوؤجر و الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�س - �س ذ م 
م  ب�سفته امل�ستاأجر  وب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها وبخالف ما ي�ستجد من بدل اليجار والر�سوم امل�ستحقة و�سريبة القيمة 
املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه  ا�ستهالك  املوؤجرة من ر�سوم  الفعلي وب��راءة ذمة العني  امل�سافة حتى تاريخ الخ��الء 
دبي وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�سخا�س وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل 
ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم النذار وال �ست�سطر املنذرة  اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اليها واللجوء 
اىل اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين للمطالبة بالخالء و�سداد القيمة اليجارية 
املرت�سدة من تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ الخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4703( 

املنذر : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م 
�سد املنذر اليها : بي ون ميديا برودك�سن - منطقة حرة - ذ م م 

تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املرت�سد بذمته على - مكتب رقم )جي 02 ، 201( 
- الطابق الر�سي والطابق الثاين ، املبنى )DSC BS17 STU ( قطعة الأر�س رقم )0-675(، - مدينة 
وذل��ك مبوجب عقد   ، رق��م مكاين 70603 23596   ، دب��ي  اإم��ارة   ، الثانية  دب��ي لال�ستديوهات منطقة احلابيه 
تبداأ من  �سنوات  ملدة خم�س  اليها  واملنذر  املنذرة  بني  واملحرر   2017/11/2 امل��وؤرخ يف   )124426( رقم  اليجار 
2017/11/1 وتنتهي يف 2022/10/31 يف غ�سون ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �ست�سطر املنذرة 
اىل اللجوء لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر 
اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء والت�سالت وت�سليم 
التعاقد و�سداد  التي كانت عليها عند  وال�سواغل وباحلالة  ال�سخا�س  للمنذرة خالية من  العني ومفاتيحها 
متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

مع حفظ حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7402( 

املنذر : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م 
�سد املنذر اليها : بي ون ميديا برودك�سن - منطقة حرة - ذ م م 

تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املرت�سد بذمته على - مكتب رقم )0( - الطابق 
الر�سي  املبنى )DSC BS17 STU( قطعة الأر���س رقم )0-675( ، - مدينة دبي لال�ستديوهات 
منطقة احلابيه الثانية ، اإمارة دبي ، رقم مكاين 70603 23596 ، وذلك مبوجب عقد اليجار رقم )125913( 
تبداأ من 2017/11/1 وتنتهي  �سنوات  اليها ملدة خم�س  واملنذر  املنذرة  امل��وؤرخ يف 2017/11/2 واملحرر بني 
يف 2022/10/31 يف غ�سون ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا الإع��الن واإل �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء 
اليها  املنذر  ال��زام  بغر�س  دبي  باإمارة  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة 
باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء والت�سالت وت�سليم 
العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�سخا�س وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�سداد 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها  مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى  عليها  املرتتبة  اليجار  متاأخرات 

املحاماة مع حفظ حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 انذار عديل بالن�شر 

رقم 2018/7169 
املنذر : ال�سادة / دانية لالإدارة وال�ست�سارات العقارية )�س ذ م م ( 

العنوان : دبي  - بردبي - الرب�ساء 1 - بناية دو�سلدورف بيزن�س بوينت - هاتف : 044472444 - 0501908882 
املنذر اليها : ال�سادة / فان�سي هوبيز لتجارة الهدايا )�س ذ م م(  - وعنوانها / دبي - بردبي - الرب�ساء 1 - رقم 

الر�س )373/1225( - بناية ال�سراف - املحل رقم )1( رقم مكاين )78272 18905( - هاتف : 0507592357 
وثمانية  واربعمائة  الفا  ع�سر  �ستة  دره��م(   16.483( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تخطر 
وثالثون درهم ، وهو عبارة اجرة �سهرين نتيجة ف�سخ التعاقد من طرف املنذر اليها طبقا للبند رقم )12( من 
عقد اليجار املوقع بني الطرفني والذي ين�س على "يف حال اخالء امل�ستاأجر املكان دون علم املالك او يف حال 
الخالء مبدة العقد فعليه دفع اجرة �سهرين مقابل الخالء " وذلك خالل مهلة اق�ساها )30( يوما من تاريخ 
ن�سر هذا النذار ، وحتتفظ املنذرة بحقها كامال مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�س عن العطل وال�سرر الناجت 
عن التاأخري يف دفع املبلغ املذكور ، ما �ست�سطر معه املنذرة   لتخاذ كافة الجراءات القانونية مبا فيها اقامة 

الدعوى الق�سائية ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/7469 (

 املنذر/ خان�ساحب لل�سناعات ملالكها خان�ساحب لال�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م 
املنذر اليه / ليك�ستون للمقاولت - �س ذ م م 

املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/243960( 
توجه املنذرة هذا النذار القانوين للمنذر اليها ب�سرورة رد مبلغ 1.006.605 درهم فقط 
مليون و�ستة الف و�ستمائة وخم�سة دراهم قيمة ما ا�ستلمته املنذر اليها منها بدون وجه حق 
وبال �سبب او �سند حتى ل ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ الجراءات الق�سائية املنا�سبة حيال ذلك 
باملطالبات املالية وكافة المور املتعلقة بتعوي�سها عن اخالل وتق�سري املنذر اليها وت�سببها 

يف احلاق ال�سرار بها مع حتملها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اإعالن ح�شور اإجتماع خربة هند�شية 

يف الدعوى رقم 2018/389 مدين جزئي 
حمكمة ام القيوين الإحتادية البتدائية  

اإىل املدعي عليها : �سركة ال�سفار ملقاولت البناء - ذ م م 
الدعوى رقم 2018/389 مدين  اقام عليكم  اآل علي قد  املدعي حممد علي حميد  ان  مبا 
جزئي اأمام الدائرة املدنية اجلزئية مبحكمة ام القيوين الحتادية البتدائية ومو�سوعها 
طلب ندب خبري هند�سي ، لذا يدعوك اخلبري املنتدب حل�سور اجتماع اخلربة الهند�سية 
بغرفة الإجتماعات بغرفة املحاميني مبقر حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية يف متام 
ال�ساعة احلادية ع�سر يوم الثالثاء املوافق 2018/12/4م  لتقدمي ما لديكم من م�ستندات 
ومذكرات �ساملة دفاعكم ب�ساأن مو�سوع الدعوى ويف حال عدم ح�سوركم �سيقوم اخلبري 

بالبدء يف تنفيذ اجراءات مهمة اخلربة. 
مهند�س / ه�شام امني عبداحلكيم اخلويل 
خبري هند�شي حملف بوزارة العدل رقم 421  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اإعالن بالن�شر - اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/440 جتاري كلي - دبي 
املدعي عليه الأول : ح�سان البحر للتجارة العامة - �س ذ م م 

املدعي عليه الثاين : حممد �ساه عامل احمد ح�سني يف الدعوى املذكورة اعاله ، 
بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة الكلية التجارية الرابعة رقم 36 بندبي خبريا 
م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من بنك الإحتاد الوطني �س م ع )املدعي( 
�سدكم وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما 
لديكم من م�ستندات تخ�س الدعوى وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2018/11/29 يف متام  
ال�ساعة 12.30 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري: عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي 

- ديرة - �سارع بني يا�س - بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504
موبايل : 0506111421  ت : 042555363  ف : 042555433   

اخلبري امل�شريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم اخلمي�س املوافق 2018/11/1م 
اإماراتية   - عبيد  اب��و  ح�سن  عبدالرحمن  ح�سن  نعمات   / ال�سيدة  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
 - اخل��ري  ربيع  مطعم   / مالك  وب�سفتها   )784197319865396( رق��م  الهوية  بطاقة   ، اجلن�سية 
رخ�سة جتارية رقم )556824( �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية - فرع دبا احل�سن / ال�سارقة 
 %100 والبالغة  ربيع اخلري  / مطعم  تنازلت عن ح�س�سها يف  باأنها  : مطعم  التجاري  ون�ساطه 
، ويحمل بطاقة  ال�سيد/ حممد علي �سامل �سعيد ال�سريدي - وجن�سيته : الإم��ارات  وذل��ك اىل 
الهوية رقم 784197183603154.  وللمتنازل اليه مطلقة احلرية يف الت�سرف يف ح�س�سه امل�سار 
اليها عاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكة. وعمال لن�س املادة )16( فقرة 3 من 
القانون الحت��ادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن  وال�ست�ستكمل الجراءات القانونية.
كاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن الحتادية البتدائية  

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 

  يف الإ�شتئناف رقم 2018/1469 مدين 
بناء علي طلب امل�ستاأنف / �سركة اخلليج للتمويل - �س م خ  

ملالكها  ال�سيارات  ل�سيانة  املدينة  جبل  ور�سة   : �سدها  امل�ستاأنف  اىل 
الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت   - �سيخ  ع��ب��دال��رزاق 
معتمد  وك��ي��ل  ب��وا���س��ط��ة  او  �سخ�سيا   - ال�����س��ارق��ة  ا�ستئناف  مبحكمة 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
يف يوم الثالثاء املوافق 2018/11/27 يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك م�ستاأنف �سده. 
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2182  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- �سريف عبداحلكيم حممد زكي جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  2018/9/27  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
اعاله ل�سالح/حمدان ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية بالزام املدعي 
عليه ان يوؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره )40315.10( درهم وفائدة بواقع 9% �سنويا 
بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ  ال�سداد والزمته  تاريخ:2018/4/10 وحتى متام  من 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/192  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- �سركة كايني لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول 
بتاريخ  2018/6/27  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
وميثلها  ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  حطني  ل�سالح/�سركة  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -1 الع�سعي�س  �سعيد  حممد  ال�سيد/رامي 
يف:2017/8/9  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفوائد  درهم   )221.178( مبلغ 
امل�سحوب على بنك  ال�سمان رق��م:001392  املدعي عليها برد وت�سليم �سيك  بالزام   -2
ابوظبي التجاري ل�سالح املدعي عليها البالغ قيمته )250.000( درهم والزمت املدعي 
عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1172  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- كيارا جولز م.د.م.���س 2- كيور لليتكومر فرما )ب�سفته مدير 
املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  بالتوقيع جمهول حمل  واملخول  م.د.م.���س(  كيارا جولز 
ل�سالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2018/6/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
راجفي للمجوهرات �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل ان يوؤديا اىل 
املدعية مبلغ مقداره )389024( درهم وفائدة 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  بالر�سوم  والزمتهما  ال�سداد  يف:2016/5/20 وحتى متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1797  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- فالورز باي كونتيمبو ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ال�سم�س 
لتجارة الزهور ولوازم الفنادق ذ.م.م مبا ان املدعي/ال�سم�س لتجارة الزهور ولوازم الفنادق ذ.م.م قد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/10/31 احلكم التمهيدي 
الدعوى  ملف  على  الط��الع  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور  �ساحب  احل�سابي  اخلبري  التايل:بندب 
الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  وكذا  اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  فيها  املقدمة  وامل�ستندات 
تكوم  ان  التداعي على  املتبادلة بني طريف  الورقية واللكرتونية  واملرا�سالت  املنتظمة  واللكرتونية 
حمررة باللغة العربية او مقدم ب�سانها ترجمة معتمدة لبيان ما اذا كان هناك تعامل جتاري مت بني 
عليه  ترتب  وما  بدئه  وتاريخ  و�سنده  كان  ان  التعامل  ذلك  وم�سمون  وطبيعة  ون��وع  الدعوى  طريف 
بالتزاماته وحتديد  اج��ل  العالقة قد  اي من ط��ريف  ك��ان  اذا  وم��ا  التزامات وحقوق كل ط��رف  وبيان 
الطرف املخل وال�سند يف ذلك وحددت مبلغ ع�سرة الف درهم كامانة على ذمة اتعاب اخلبري الزمت 
املوافق:2018/11/28  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  املحكمة،  خلزانة  ب�سدادها  املدعية 

التقرير.  ليداع   ch1.C.14:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3472  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سركة الرا�سي اخل�سراء ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
احمد  وميثله:مرمي  ����س.ذ.م.م  امل��ح��دودة  الوطنية  والطابوق  البالط  املدعي/�سركة 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  املحرمي  م�سلم  �سامل 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )112151( وق��دره  مببلغ  عليها 
9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2018/11/25 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/3840  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة �سكيل و�سيم للتجارة العامة ذ.م.م وميثلها قانونا/حممد 
م.د.م.�س  انرتنا�سيونال  اي جي  املدعي/ام  ان  القامة مبا  و�سيم خان جمهول حمل 
اأقام  قد  �ساحي  علي  م�سبح  وميثله:علي  ابراهيم  حممد  قانونا/من�سورة  ومتثلها 
مبلغ  للمدعية  تدفع  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )463.081( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام 
2018/12/10 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4058  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وا�سف �سبحي راغب ابوليلى جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /معروف توفيق احمد م�سطفى وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )300.000( درهم قيمة ال�سيكات �سند الدعوى والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك حتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه 
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/4 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4088  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-انوف 8 انترييز ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /موبايل للمقاولت �س.ذ.م.م وميثله:طالل حممد ح�سن التميمي قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )85.102.25(
9% من تاريخ:2017/9/26 وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
فاأنت  لذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2018/12/10 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 
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املال والأعمال
املوانئ واجلمارك ت�شتعر�ش منجزاتها �شمن من�شة دبي الذكية يف بر�شلونة

على  الإج���راءات  ت�س�������هيل  يف  رئي�س  ب�س��������كل  ت�سهم  والتي  الأعم��������ال 
اأ�س��������عد  دب����ي  تر�سيخ  وتدع��������م  وامل�س�������افرين  والتج��������ار  امل�ستثمرين 

مدينة يف العامل.
مع  الذكية  دب��ي  مظلة  حتت  الثالثة  للمرة  ت�سارك  املوؤ�س�سة  اأن  يذكر 
جهات حكومية عديدة يف اإمارة دبي لإبراز دورها على ال�سعيد العاملي 
واإي�سال روؤيتها ور�سالتها اإ�سافة اإىل اإبراز اأهم ابتكاراتها التي ت�سهم يف 

جعل دبي املكان الأف�سل للعي�س وال�ستثمار.
املوانئ  موؤ�س�سة  ب��ت��ك��رمي  امل�����س��ارك��ة  ن��ه��اي��ة  يف  القن�سل  ���س��ع��ادة  وق�����ام 
املعر�س  يف  الناجحة  م�ساركتها  على  احل���رة  واملنطق����ة  واجلم�����ارك 
الدويل بح�سور �سعادة الدكتورة عائ�سة بنت بطي بن ب�سر، مدير عام 

دبي الذكية.

•• دبي-الفجر:
ابتكاراتها  احل���رة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة  ا�ستعر�ست   
الذكية �سمن م�ساركتها يف الن�سخة الثامنة ملعر�س املدن الذكية والذي 
اأقيم خالل الفرتة من 13 اإىل 15 نوفمرب اجلاري يف مدينة بر�سلونة 
جهة   11 ���س��م  الذكية” ال���ذي  “دبي  ج��ن��اح  �سمن  وذل���ك  الإ���س��ب��ان��ي��ة 

حكومية و�سبه حكومية.
وخالل فعاليات املعر�س ا�ستقبل جناح املوؤ�س�سة �سعادة حممد ال�سام�سي 
خليل  من  ل�سرح  ا�س����تمع  حيث  بر�س��������لونة،  يف  الإم���ارات  دول��ة  قن�سل 
املوؤ�س�س�����ة  دور  عن  املوؤ�س�سي  الت�سال  اإدارة  مدي���������ر  غريب  بن  �سقر 
لقط��اع  توفرها  التي  املبتكرة  وخدماته���������ا  الإعالمية  ر�سائلها  واأب������رز 

وفد من دائرة الطاقة يبحث فى الرنويج اآلية التعاون والتن�شيق

قرار ق�شائي باإعادة قيمة �شيارات جولف مل�شرتيها 

وزير: م�شر مت�شي على م�شار حتقيق اأهدافها املالية 

ال�شن تاأمل حل النزاع التجاري يف قمة الع�شرين 

ال�شن تكثف مالحقة مرتكبي جرائم التلوث 
املدينة  �ستعزز  بينما  امل��دة  تلك  ط��وال  العمليات  جميع 
م��راق��ب��ة ���س��ي��ارات ال���دي���زل وم��ط��اع��م ال�����س��واء لتحري 

التزامها مبعايري النبعاثات.
اإقليم �سان�سي  اإن �سركة لل�سلب يف  وقالت وزارة البيئة 
يف �سمال البالد اتهمت بتزوير بيانات التلوث والتخل�س 
من كميات كبرية من املخلفات وذلك يف اأحدث م�سعى 

لإعالن اأ�سماء ال�سركات امللوثة للبيئة والت�سهري بها.
اإنها  اخلمي�س  اأم�س  اإف���ادة  يف  ال�سينية  النيابة  وقالت 
م�سيفة  بالبيئة  املت�سلة  اجلرائم  مع  تتهاون”  “لن 
لرتكاب  �سخ�س   8500 لنحو  الت��ه��ام  وج��ه��ت  اأن��ه��ا 
جرمية “اإتالف املوارد” يف ال�سهور الع�سرة الأوىل من 
البيئة  ل��وزارة  بيانات  اأن  غري  باملئة.   44 بزيادة  العام 
اأظهرت اأن عدد الق�سايا اجلنائية �سغري ن�سبيا مقارنة 
البيئة يف  ملعايري حماية  انتهاك  واقعة  األ��ف   130 مع 

ال�سهور الت�سعة الأوىل من العام.

•• �شنغهاي- بكني-رويرتز:

قالت �سلطات اإنفاذ القانون اإن ال�سني حاكمت اأكر من 
بالتلوث  تتعلق  جرائم  ارتكبوا  ممن  �سخ�س   3500
باملئة   40 بزيادة  العام  من  الأوىل  الع�سرة  ال�سهور  يف 
للمحاكم  ب��ك��ني  ت��ل��ج��اأ  فيما  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ع��ن  تقريبا 

وال�سرطة للحد من النتهاكات.
حيث  البيئة  ح��م��اي��ة  ق��وان��ني  ل��ف��ر���س  ال�����س��ني  وت�سعى 
تغ�س احلكومات املحلية، التي تركز على النمو، الطرف 

عن ال�سركات امل�سببة للتلوث.
اأول حتذير من التلوث  اأم�س  واأ�سدرت العا�سمة بكني 
من  دخ��اين  �سباب  موجة  قبيل  احل��ايل  ال�ستاء  ملو�سم 
على  بكني-تياجنني-خبي  منطقة  تغطي  اأن  املتوقع 

مدى الأيام الثالثة املقبلة.
وقف  الثقيلة  وال�سناعات  البناء  مواقع  على  و�سيتعني 

•• او�شلو-وام:

ه���ب���ه حمود  ال�������س���ي���دة  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 
اجلنيبي القائم بالأعمال بالإنابة 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ب�����س��ف��ارة 
امل���ت���ح���دة ل�����دى مم��ل��ك��ة ال���روي���ج 
مر�سد  عوي�سه  امل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل 
امل������رر- رئ��ي�����س دائ������رة ال��ط��اق��ة – 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه، وذل���ك خالل 
مملكة  اإىل  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����زي�����ارة 
الرويج يف �سهر نوفمرب اجلاري، 
حيث جاءت الزيارة يف اإطار تعزيز 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي بني 
البلدين، وفتح اآفاق التعاون لتبادل 
اخلربات والتجارب والطالع على 

احللول املبتكرة يف قطاع الطاقة.
عوي�سه  امل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  وق����دم 
الطاقة  دائرة  املرر- رئي�س  مر�سد 
دولة  ل�سفارة  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة   –
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
ت��ث��م��ي��ن��اً جلهود  ال���روي���ج  مم��ل��ك��ة 
ال�سفارة خالل الزيارة متمنياً دوام 
ال��ت��ق��دم وال��ن��ج��اح، م��وؤك��داً معاليه 
على اأهمية التعاون ال�سرتاتيجي 
وال�����ع�����م�����ل ك�����ف�����ري�����ق ل���ل���ت���ط���وي���ر 
العاملية  اخل��ربات  من  وال�ستفادة 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق 

يف جمال الطاقة.
الزيارة  خ��الل  ال��وف��د  التقى  وق��د 
ك��ال م��ن األ��ي��زاب��ي��ث ب���ريج الأم���ني 
الرويجي  ال��ط��اق��ة  ل����وزارة  ال��ع��ام 

الطاقة  م��ن  امل��ئ��ة  يف   96 بن�سبة 
امل��ت��ج��ددة، وق���د و���س��ع��ت احلكومة 
طموحة  اأه������داًف������ا  ال���روي���ج���ي���ة 
ا�ستدامة.  اأك��ر  طاقة  ل�ستخدام 
خف�س  اإىل  ال�����روي�����ج  وت����ه����دف 
بن�سبة  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات 
 ،2020 عام  بحلول  املئة  يف   30
حيث اتخذت احلكومة عدة تدابري 
للعمل  النقل  �سملت حتويل قطاع 
للو�سول  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة 
اإجمايل  املئة  يف   67.5 ن�سبة  اىل 
ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة الأول����ي����ة من 
الطاقة املتجددة، وهي اأعلى ن�سبة 
اأوروب��������ا. كما  ط���اق���ة م��ت��ج��ددة يف 
من  �سلبة  قاعدة  الرويج  متتلك 
اخلربة يف جمال الطاقة املتجددة 
هذه  وتعد  البيئية  والتكنولوجيا 
هاماً  م���ث���اًل  ال�����رائ�����دة  ال���ت���ج���رب���ة 
مي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه مل��زي��د من 
املعرفة واخلربة ولختبار  تطوير 
م�سانع  يف  اجلديدة  التكنولوجيا 
جت��ري��ب��ي��ة يف ال����دول����ة، خ��ا���س��ة يف 
الكهربائية  الطاقة  توليد  جم��ال 
وا�ستخدام  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م��ن 
ال���������س����ي����ارات  يف  ال�����ط�����اق�����ة  ه��������ذه 

الكهربائية.
ال��وف��د يف ع�سويته كال  وق��د �سم 
املهند�س  �سعادة  الدائرة  وكيل  من 
حممد بن جر�س الفال�سي و�سعادة 
املهند�س �سيف القبي�سي وعدد من 

املهند�سني واخلرباء.

يقع  اأوج�سبورج  قرار حمكمة  فاإن 
ق�����رارات خمتلفة  ت��ن��اق�����س م��ع  يف 
ملحاكم اأخرى يف ق�سايا م�سابهة«.

 0844 ال�����������س�����اع�����ة  وب�����ح�����ل�����ول 
ت�سجل  مل  ج��ري��ن��ت�����س  ب���ت���وق���ي���ت 
يذكر  ت��غ��ريا  فولك�سفاجن  اأ���س��ه��م 
وقالت  ي�������ورو.   151.88 ع���ن���د 
مليون   11 نحو  اإن  فولك�سفاجن 
�سيارة حول العامل جرى تزويدها 
ب���ربام���ج مي��ك��ن��ه��ا ال��ت��ح��اي��ل على 
اخ����ت����ب����ارات ان���ب���ع���اث���ات ال����ع����ادم يف 

ال�سيارات التي تعمل بالديزل.
دفع  ع��ل��ى  فولك�سفاجن  وواف���ق���ت 
الوليات  يف  ال������دولرات  م��ل��ي��ارات 
امل��ت��ح��دة ل��ت�����س��وي��ة م��ط��ال��ب��ات من 
بالبيئة  م��ع��ن��ي��ة  وج���ه���ات  زب���ائ���ن 
وعر�ست  وب����ائ����ع����ني.  وولي�����������ات 
األف   500 ���س��راء  اإع����ادة  ال�����س��رك��ة 
الوليات  يف  للبيئة  ملوثة  �سيارة 
ال�سركة  ت��ت��و���س��ل  ومل  امل���ت���ح���دة. 
اأوروب����ا،  يف  م�سابهة  ات��ف��اق��ات  اإىل 
مبليارات  مطالبات  ت��واج��ه  حيث 
الدولرات من م�ستثمرين وزبائن 
اأن�سطتها  بها  مت��ر  اأزم���ة  اأ���س��واأ  يف 

منذ ن�ساأتها.

الطاقة  ق����ط����اع  يف  الجت������اه������ات 
الطاقة  على  الرتكيز  م��ع  العاملي 
ال�سم�سية واخلاليا ال�سوئية ودور 
اإىل  اأ�سافًة  املوا�سالت  يف  الطاقة 
الطاقة،  العاملية لقطاع  التطورات 
الرويج  ال��غ��از يف  ق��ط��اع  وت��ق��ي��ي��م 

وبنيته التحتية.
الرويج  ب�����اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
تعد رائدة عاملياً يف جمال الطاقة 
الطاقة  ت��ول��ي��د  ي��ت��م  امل�����س��ت��دام��ة 
الرويج  مم��ل��ك��ة  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

التجربة  القت�ساد وخال�سة هذه 
امل�����س��ت��ف��ادة منها.  ال���درو����س  واأه����م 
املطروحة  امل��وا���س��ي��ع  �سمن  وم���ن 
ال�سرتاتيجيات  م��ن��اق�����س��ة  اأي�����س��ا 
املتبعة يف تاأ�سي�س وتطوير �سركات 
تابعة للقطاع احلكومي والنطالق 
عاملية،  �سركات  لت�سبح  باأعمالها 
والتن�سيق بني هذه  التعاون  واآلية 
احلكومية  واجل����ه����ات  ال�������س���رك���ات 
امل���ع���ن���ي���ة ب���ق���ط���اع ال����ط����اق����ة. ه���ذا 
اأحدث  اإىل  التطرق  اإىل  بالإ�سافة 

الغاز،  انبعاثات  بف�سيحة  يت�سل 
واإن   ،2015 التي تك�سفت يف عام 
غالبية �سكاوي امل�ستهلكني مل تلق 

جناحا يف عدة حماكم.
“وبالتايل  فولك�سفاجن  وق��ال��ت 

امل�ستهلكني  امل�ستهلكني.  ل�سكوى 
اأ�سرارا.  اأو  خ�����س��ائ��ر  ي��ت��ك��ب��دوا  مل 

ال�سيارات اآمنة و�ساحلة للقيادة«.
واأ���س��اف��ت اأن���ه ج���رى اإ����س���دار نحو 
فيما  ق�����س��ائ��ي  ح��ك��م  اآلف  ت�����س��ع��ة 

الأ�سلي البالغ نحو 30 األف يورو 
جاء  ملا  وفقا  دولر(  األ��ف   34.2(

يف ن�سخة من احلكم.
“يف  بيان  يف  فولك�سفاجن  وق��ال��ت 
قانوين  اأ����س���ا����س  ي��وج��د  ل  راأي����ن����ا، 

الطاقة،  ق���ط���اع  رواد  م���ن  وع�����دد 
بالإ�سافة اإىل نخبة من اأبرز �سناع 
القرار واخل��رباء يف قطاع الطاقة 
يف  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  التقليدية 

مملكة الرويج.
امل��ن��اق�����س��ات موا�سيع  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 
ال��ط��اق��ة احل��ي��وي��ة وال��ت��ي تتمحور 
حول تقدمي نظرة معمقة لهيكلية 
اأبوظبي،  يف  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ع��م��ل 
وال���ت���ط���ورات ال��ت��ي ���س��ه��ده��ا قطاع 
يف  ودوره  ال����روي����ج  يف  ال���ط���اق���ة 

•• برلني-رويرتز:

بوجوب  اأمل���ان���ي���ة  حم��ك��م��ة  ق�����س��ت 
اإعادة فولك�سفاجن للثمن الأ�سلي 
لل�سيارات من طراز جولف بالكامل 
ال�سيارة  ه�����ذه  م���ال���ك���ي  م����ن  ل���ك���ل 
ال��ذي��ن ا���س��رتوه��ا يف ع��ام 2012، 
�سناعة  ل�سركة  �سربة  يوجه  مما 
املعارك  ا���س��ت��م��رار  م���ع  ال�����س��ي��ارات 
بف�سيحة  اخل���ا����س���ة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
التي  ال�سيارات  انبعاثات  يف  غ�سها 

تعمل بالديزل.
وقالت فولك�سفاجن اإنها تعتقد اأن 
اأ�ساءت تطبيق  اأوج�سبورج  حمكمة 
القانون واأ�سافت اأنها �ستطعن على 

احلكم يف حمكمة اأعلى درجة.
حمكمة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق�������ال 
املحكمة  اإن  امل��دن��ي��ة  اأوج�������س���ب���ورج 
ت�سرفت  فولك�سفاجن  ب��اأن  ق�ست 
زودت  عندما  اأخ��الق��ي  غري  ب�سكل 
تلك ال�سيارات بربامج تتالعب يف 
وراء  �سعيا  العادم  انبعاثات  ق��راءة 
زيادة املبيعات والأرب��اح عن طريق 
غ�س الزبائن. وق�ست املحكمة باأن 
ترد فول�سكفاجن اإىل املالك الثمن 

 •• بكني-اأ ف ب:

اأملها  اأم�����س ع��ن  اأع���رب���ت ال�����س��ني 
الأمريكي  الرئي�س  يتو�سل  ب��اأن 
ال�سيني  ونظريه  ترامب  دونالد 
للحرب  ح���ل  اإىل  جينبينغ  ���س��ي 
ال���ت���ج���اري���ة ب����ني ب��ل��دي��ه��م��ا لدى 
جمموعة  ق����م����ة  يف  ل���ق���ائ���ه���م���ا 

الع�سرين الأ�سبوع املقبل.
وت��ت��زام��ن امل��ح��ادث��ات امل��رت��ق��ب��ة يف 
العمالقني  ف�سل  م��ع  الأرج��ن��ت��ني 
اإىل  ال��ت��و���س��ل  الق��ت�����س��ادي��ني يف 
ت�ساعد  ال��ذي  ال��ن��زاع  اتفاق حلل 
ر�سوما  ت���رام���ب  ف���ر����س  ب��ع��دم��ا 

نهاية  عقد  الذي  )اأبيك(  الهادئ 
األقى �سي  الأ�سبوع املا�سي عندما 
مايك  الأمريكي  الرئي�س  ونائب 
منهما  ك��ل  انتقد  خ��ط��اب��ات  بن�س 
التجارية  امل���م���ار����س���ات  خ���الل���ه���ا 

وال�ستثمارية للطرف الآخر.
ترامب  ���س��ي��ا���س��ة  ����س���ي  وه����اج����م 
باحلمائية  تت�سم  التي  التجارية 
اأول”  “اأمريكا  م����ن  وت���ت���خ���ذ 
�سعارا لها بينما حذر بن�س الدول 
وراء  الجن����������رار  م����ن  الأ�����س����غ����ر 
بالبنى  املرتبط  ال�سني  برنامج 
اأط���ل���ق���ت عليه  ال������ذي  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

مبادرة “احلزام والطريق«.

ال�سينية،  الب�سائع  على  ك��ب��رية 
ما ا�ستدعى ردا مماثال من جانب 

بكني.
وقال نائب وزير التجارة ال�سيني 
وان����غ ���س��وي��ن يف ل��ق��اء ق�����س��ري مع 
اأن  يف  “ناأمل  بكني  يف  �سحافيني 
معا  العمل  من  الطرفان  يتمكن 
املتبادل  الح������رتام  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى 
وامل�سلحة  وال�������س���دق  وال����ت����وازن 
امل���ت���ب���ادل���ة واأخ���������ريا اإي�����ج�����اد حل 

للم�سكلة«.
العاملية  ال��ت��ج��ارة  اإن  وان����غ  وق����ال 
مع  معقدا”  “و�سعا  ت����واج����ه 
ال���ن���زع���ات  م���ن�������س���وب  “ارتفاع 

للقائه  كبري”  ب�سكل  “م�ستعد 
مع �سي.

�سابق  وق��ت  يف  وا�سنطن  وه���ددت 
حتل  مل  اإذا  الج����راءات  بت�سديد 
امل�ساألة قبل كانون الثاين/يناير.

تريد  “ال�سني  اإن  ت��رام��ب  وق���ال 
اإبرام  من  متكنا  اإذا  �سفقة.  عقد 

�سفقة، ف�سنقوم بذلك«.
وفر�ست اإدارة ترامب ر�سوما على 
من  اأك���ر  بقيمة  �سينية  واردات 
دفع  ما  وهو  دولر  مليار   250
ب��ك��ني ل��ل��رد ب��ف��ر���س ر����س���وم على 
الوليات  م��ن  م�����س��ت��وردة  ب�سائع 
امل���ت���ح���دة ب��ق��ي��م��ة اأك�����ر م���ن مئة 

الأحادية واحلمائية” ما يت�سبب 
بالن�سبة  ال�����س��ب��اب��ي��ة  م��ن  ب��ح��ال��ة 

للتنمية القت�سادية.
ت��وؤك��د دول  اأن   وت��اأم��ل ال�سني يف 
دعمها  على  الع�سرين  جمموعة 
التي  ال���ق���م���ة  خ�����الل  ل��ل��ت��ع��ددي��ة 
الثاين/ ت�سرين   30 �ستعقد من 

كانون  م���ن  الأول  اإىل  ن��وف��م��رب 
بوينو�س  يف  الأول/دي���������س����م����رب 
كذلك  ب���ك���ني  وت����دع����م  اي�����ر������س. 
العامية  التجارة  منظمة  اإ�سالح 
وفعاليتها،  ���س��ل��ط��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 

بح�سب وانغ.
واأك���������د ت�����رام�����ب اخل���م���ي�������س اأن�����ه 

مليار دولر.
ويف وقت �سابق هذا ال�سهر، ناق�س 
والأمريكي  ال�سيني  ال��رئ��ي�����س��ان 
ب�����ني بكني  ال�����ت�����ج�����اري  ال������ن������زاع 
برنامج  اإىل  اإ���س��اف��ة  ووا���س��ن��ط��ن 
اأثناء  ال���ن���ووي  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا 
م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة و���س��ف��ه��ا ترامب 

ب�”اجليدة جدا«.
“�سعادته  اآن��ذاك عن  واأع��رب �سي 
الكبرية” يف التحدث جمددا اإىل 

ترامب.
لكن التوترات عادت اإىل الواجهة 
من جديد خالل منتدى التعاون 
واملحيط  لآ����س���ي���ا  الق���ت�������س���ادي 

منو الأعمال مبنطقة اليورو اأ�شعف من املتوقع 

اأ�شهم اإيطاليا تتفوق على اأوروبا 

اأدن��ى م�ستوياته  52.4، م�سجال بذلك  اإىل  امل�سرتيات 
نهائية عند  ق����راءة  م��ع  م��ق��ارن��ة   ،2014 اأواخ����ر  م��ن��ذ 

الأول. ت�سرين  اأكتوبر  يف   53.1
ا�ستطالع  يف  توقعات  متو�سط  عن  امل�ستوى  ه��ذا  ويقل 
للراأي اأجرته رويرتز ببلوغه 53.0. وكان اأقل م�ستوى 
للتوقعات عند 52.3 . بيد اأن اأي قراءة فوق 50 ت�سري 

اإىل منو.

بحلول ال�ساعة 0830 بتوقيت جرينت�س، بينما تفوق 
عليه املوؤ�سر الإيطايل بارتفاع بلغ 0.8 باملئة.

بعد تقرير �سحفي  الإي��ط��ال��ي��ة  ال��ب��ن��وك  م��وؤ���س��ر  وق��ف��ز 
حتدث عن اأن وزير �سوؤون الحتاد الأوروبي يف اإيطاليا 
قرار  ب�سبب  ا�ستقالته  ت��ق��دمي  ي��در���س  ���س��اف��ون��ا  ب��اول��و 
احلكومة بتحدي قواعد الحت��اد الأوروب��ي ذات ال�سلة 

بامليزانية. ونفى �سافونا التقرير.

 •• لندن-رويرتز:

اأظهر م�سح اأم�س اإن منو اأن�سطة الأعمال مبنطقة اليورو 
مع  اجل���اري  ال�سهر  خ��الل  التوقعات  م��ن  اأ�سعف  ج��اء 
هبوط حاد يف ال�سادرات جراء تباطوؤ القت�ساد العاملي 

واحلرب التجارية التي تقودها الوليات املتحدة.
وه��ب��ط م��وؤ���س��ر اآي.اإت�������س.اإ����س م��ارك��ت امل��ج��م��ع ملديري 

•• لندن-رويرتز:

ارتفعت الأ�سهم الأوروبية قليال يف ختام اأ�سبوع متقلب 
بقيادة اأ�سهم قطاعي البنوك والتكنولوجيا، التي كانت 
قد ت�سررت ب�سدة من خماوف ب�ساأن النمو، بينما قفزت 

الأ�سهم الإيطالية مع انخفا�س العائد على ال�سندات.
باملئة   0.2 الأوروب�����ي   600 �ستوك�س  امل��وؤ���س��ر  وارت��ف��ع 

بينما ارتفعت احل�سيلة ال�سريبية 39.8 باملئة.
العام  من  الأول  للربع  الإيجابية  النتائج  “هذه  قائال  وعلق 
املايل احلايل توؤكد قدرة م�سر علي حتقيق امل�ستهدفات املالية 

للموازنة للعام املايل احلايل«.
وعزا معيط النتائج الإيجابية اإىل برنامج الإ�سالح القت�سادي 
امل�سري، وهو جزء من اتفاق قر�س من �سندوق النقد الدويل 
تقدمه  ال��ذي  وال��دع��م  العملة  قيمة  خف�س  �سمل   2016 يف 

اإىل  يوليو متوز  املالية يف م�سر من  ال�سنة  احلكومة. ومتتد 
يونيو حزيران.

كان الوزير قال يف وقت �سابق اإن عجز امليزانية يف الربع الأول 
1.9 باملئة من  اإىل  من ال�سنة املالية احلالية انخف�س قليال 

اثنني باملئة قبل عام.
وتعهدت م�سر بامل�سي قدما يف اإ�سالحات اقت�سادية ترى اأنها 

�سرورية جلذب ال�ستثمار الأجنبي.

•• القاهرة -رويرتز:

ق���ال وزي���ر امل��ال��ي��ة امل�����س��ري حم��م��د معيط اأم�����س اجل��م��ع��ة اإن 
ال�سنة  الأول من  الربع  باملئة يف   35.5 ب��الده منت  اإي���رادات 
املالية احلالية، مما ي�سع احلكومة على م�سار حتقيق الفائ�س 

الأويل امل�ستهدف يف امليزانية عند اثنني باملئة.
وقال معيط يف بيان اإن ال�ستثمارات احلكومية زادت 85 باملئة، 
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  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1774
هندية   - نارايانان  كاييل  مانوهاران  جايا�سرى  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ 
بيالمكوندا �سين�سو لك�سمي - هندية اجلن�سية ، يف الرخ�سة امل�سماة / العنقود للمقاولت 
دائرة  من  ال�سادرة   )729389( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سحية( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1789
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عمران احمد علي ح�سن املازمي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ زاهد رحمان رحمان �ساه 
- باك�ستاين اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة )ور�سة التاج امللكي ل�سيانة ال�سيارات( تاأ�س�ست 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )623035( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 
بال�سارقة.  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة 

فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1799
اجلن�سية  اإماراتي   - ح�سن  عبداهلل  ح�سن  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع  يف  يرغبان  اجلن�سية  اإماراتي   - احلو�سني  احمد  حممود  ح�سن  وال�سيد/وليد 
والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة )100%( اىل ال�سيد/ �سمري كارياتا بويل -  هندي 
اجلن�سية يف )كافترييا وجبة وهدية( مبوجب رخ�سة رقم )566250(.  تعديالت : مت 
ال�سم  تغيري  مت   - خدمات  وكيل  اىل  مهنية  اعمال  �سركة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري 

التجاري من )كافترييا وجبة وهدية( اىل )كافترييا �ساي حلوان(  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1782
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ت�سهيل للتجارة العامة - ذ م م  يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�ستهم البالغة )100%( وذلك اىل كل من ال�سيد/ �سعيد ها�سم حممد احمد اليا�سي - اإماراتي اجلن�سية 
وال�سيد/ عثمان علي حممد ماجد - اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/ عبداهلل عبدالرحمن ح�سن عبداهلل ال 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )ت�سهيل العاملية ملقاولت البناء(  علي - 
 ، القانوين من موؤ�س�سة فردية   ال�سكل  مبوجب رخ�سة رقم )738831( - تعديالت اخرى : مت تغيري 
اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  - تغيري ال�سم التجاري من )ت�سهيل العاملية ملقاولت البناء( لي�سبح 
)ت�سهيل العاملية ملقاولت البناء ذ م م (  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1791
اإماراتي   ، �سامعة  ال�سيد/ حميد خليفه علي خمي�س بن  بان  ليكن معلوما للجميع 
ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
عبدالر�سيد باتا عبا�س باتا ، هندي اجلن�سية مبوجب رخ�سة رقم )118151( با�سم 
وكيل  اىل  موؤ�س�سة فردية  القانوين من  ال�سكل  تغيري  ، ومت  تاجنو  �سوبر ماركت   /
خدمات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1795
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ في�سل بن احمد نورين جزائري اجلن�سية يرغب يف 
ال�سيدم مروان طاهر ح�سن  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع 
الهدف  )ت�سميم  با�سم  امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  اردين  دروي�س 

ملقاولت الديكور( مبوجب رخ�سة جتارية رقم )572797( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1798

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �ساهد حممد ار�سد - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
اجلن�سية  اإماراتي   - املازمي  جمعه  ح�سني  �سابر  رائد   / ال�سيد  اىل  ح�سة    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن 
51% ح�سة وال�سيد/ زينال هارون الر�سيد - بنغالدي�سي اجلن�سية 17%  ح�سة وال�سيد/ حممد ريحان الدين 
حممد ابوال ها�سم - بنغالدي�سي اجلن�سية 16% ح�سة وال�سيد/ حممد �سيف ال�سالم حممد حنيف موزومدر 
- بنغالدي�سي اجلن�سية 08% ح�سة وال�سيد/ عبداحلق لل مياه - بنغالدي�سي اجلن�سية 08% ح�سة يف الرخ�سة 
الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديالت   -  )506436( رقم  ترخي�س   - ال�سحابة  مفرو�سات   : التجارية 

لخرين وحتويل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1780
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عبدالقار حايك - �سوري اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ نا�سر عبدالوهاب - بنغالدي�س اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم 
)دار امللكي ملقاولت الملنيوم والزجاج( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )732738( ال�سادرة 
لل�سركة من  القانوين  : - مت تغيري ال�سم  بال�سارقة.  تعديالت اخرى  التنمية القت�سادية  من دائرة 
)دار امللكي ملقاولت الملنيوم والزاجاج( اىل )�سالون دار امللكي للحالقة( - مت تغيري الن�ساط للرخ�سة 
من )املنيوم وزجاج ، مقاولت فئة �ساد�سة( لي�سبح الن�ساط اجلديد )ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة 
للرجال(   وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1793
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عبداحلميد حممد القاري العو�سي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حمزة عبا�س �سابان - 
هندي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )خمزن حممد القاري للمواد الغذائية - فرع 1( والتي تاأ�س�ست 
القانوين من  ال�سكل  تغيري   : اخرى  تغيريات   -  )602348( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باإمارة 
موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات  تغيري ال�سم التجاري حيث كان ال�سم التجاري 
ال�سابق )خمزن حممد القاري للمواد الغذائية - فرع 1( لي�سبح ال�سم التجاري اجلديد )خمزن 
حممد القاري للمواد الغذائية( - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1785
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ على �سعد عبداملهدي - عراقي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �سيخ �سبان �سيخ عبداحلي - بنغايل اجلن�سية ، يف الرخ�سة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  املزروعي مليكانيك  امل�سماة / ور�سة جمعه مبارك 
)534897( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سم التجاري 
من )ور�سة جمعة مبارك املزروعي مليكانيك ال�سيارات( لي�سبح )ركن الغدير ل�سيانة املركبات( - مت تغيري 
الن�ساط التجاري من الن�ساط التجاري القدمي )ميكانيك ال�سيارات - ت�سليح كهرباء ال�سيارات ( لي�سبح 

)ال�سيانة وال�سالح العام للمركبات )كراجات((   
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1776
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ عائ�سة بيوي حممد �سيد ، هندية اجلن�سية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/  ان�سون غالد�سن 
املنامة   / امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندية   ، فران�سي�س  غالد�سني 

ملقاولت ال�سباغ - مبوجب رخ�سة جتارية رقم )539853(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1787
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عنايت اهلل بن حممد تقي - افغان�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ �سيف اهلل ولد حممد طاهر - افغان�ستاين 
رقم  ترخي�س   - ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  ال�سريع  اخلط   : التجارية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
)529770(. تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر وتغيري ال�سم التجاري والن�ساط وذلك 
من ال�سم التجاري من : اخلط ال�سريع لتجارة قطع غيار ال�سيارات اىل : اخلط ال�سريع لتجارة قطع 
: جتارة قطع  اىل  لل�سيارات  الغيار اجلديدة  : جتارة قطع  والن�ساط من  امل�ستعملة   ال�سيارات  غيار 
الغيار امل�ستعملة لل�سيارات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
عي�سى �سعيد �سيف العطر الظنحاين ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري مطعم باب اخلور واملرخ�س من دائرة 
بتاريخ  ال�سادر   718468 رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية 
2013/11/14 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ علي �سامل 
حممد الرما�س اليليلي ، اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
يعقوب يو�سف �سليمان حممد النقبي - اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على حمرر 
للمقاولت  امللكي  ال�سا�س  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن 
الفنية ، ن�ساط الرخ�سة بيع التك�سية والأر�سيات ، مقاولت فئة �ساد�سة ، اأ�سباغ ، �سحي ، 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 601788 ال�سادر 
�سيف  �سعيد  ال�سيد/  اىل  القت�سادية بخورفكان.   التنمية  دائ��رة  بتاريخ 2009/9/14 يف 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - الإم���ارات   : اجلن�سية   - النقبي  �سيف  را�سد 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب  اليمن    : اجلن�سية   - عطيه  بن  �سعيد  ج��ربان  ع�سكر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري لوزان للف�سة وال�ساعات ، 
ن�ساط الرخ�سة بيع ال�ساعات وقطع غيارها - بالتجزئة ، بيع احلليو الك�س�سورات من 
الف�سة - بالتجزئة ، بيع العطور - بالتجزئة رقم 726805 ال�سادر بتاريخ 2014/7/10 
�سعيد بن عطيه  ال�سيد/ علي جربان  التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل  دائ��رة  يف 
- اجلن�سية : اليمن.   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
: بنغالدي�س  ���س��ودري - اجلن�سية  ال��دي��ن  ���س��ودري ه��الل  ال��دي��ن  ب��ره��ان  ال�سيد/ 
وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري الفار�س الذهبي 
يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س  العالنية  الهدايا  وان��ت��اج  لتجارة 
ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 755322 ال�سادر بتاريخ 2017/8/2 من دائرة التنمية 
القت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ حممد ظر ال�سالم عبدور روب - اجلن�سية 
: بنغالدي�س.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 14 يوم  من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/243  ا�شتئناف مدين    

حمل  جم��ه��ول   - �سالمي  ب�سار  حممد  1-م��وؤي��د  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة ميثاق للتاأمني التكافلي - �س م ع - فرع 
احلكم  ا�ستاأنف  ق��د    - اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  علي   / وميثله  دب��ي 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/1677 مدين جزئي بتاريخ 2018/2/26م    
 10.00 ال�ساعة    2018/12/12 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/323 ا�شتئناف تظلم جتاري

اىل امل�ستاأنف �سده/1- ناجي حممود �سهاب الدين 2-فادي حممود �سهاب 
را���س��د عبدالعزيز   / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��دي��ن - جمهويل حم��ل 
حممد املخاوي ال�سويدي -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
بتاريخ 2018/8/9 وحددت لها جل�سه يوم  رقم 2018/236 تظلم جتاري 
رقم  بالقاعة  �سباحا    17.30 ال�ساعة    2018/11/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/225  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/1- حبيب حممد �سعيد حممد العقيلي املرزوقي )ابن( 
ب�سفته من ورثة حممد �سعيد حممد العقيلي جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف/مركز اخلليج لل�سابون وال�سناعات الكيماوية - �س ذم م وميثله/
بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد   - رميا عبداحلكيم اجلر�سي 
لها جل�سه  وح��ددت      2018/1/29 بتاريخ  2016/1194 جت��اري جزئي  رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2018/12/4 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2013/683  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه /1- حممد خمي�س خليفة خمي�س الفال�سي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ دار التمويل �س م ع - وميثلها / حممد عبداهلل جمعه 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ع��رب  ب��ن  علي  ع��ب��داهلل  /را���س��د  وميثله  القبي�سي 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )64664 درهم( والر�سوم 
املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/11/28  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2166  جتاري كلي               

مبا  القامة  حمل  جمهول  البورنو  مو�سى  رفيق  /1-�ساهر  عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ عماد الدين يعقوب اني�س الغالييني وميثله/ حممد حممد امني 
ال�سركة  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بحل وت�سفية  غياث - قد 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 
امل��واف��ق  2018/12/12   الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سة  ال�ستحقاق.  وح��ددت  تاريخ 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/572 تنفيذ عقاري   
القامة  ليمتد جمهول حمل  اإ�ستيت  ريل  املنفذ �سده/1-الربج  اىل 
ليمتد  انف�ستمنت  انرتنا�سيونال  �سي  بي  التنفيذ/ايه  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  وميثلها حممد حنيف مري�سنت 
املنفذ به وق��دره )42660307(  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3931   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فرهاد حممد باباوند دو�سانلو  جمهول حمل القامة 
ف��ردي��ة ممثلة  م��وؤ���س�����س��ة  امل��ج��ت��م��ع -  اإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/احت��اد  ان ط��ال��ب  مب��ا 
مبديرها/ وقار ح�سن اخرت وميثله / جو�سلني �سبلي خري اهلل -  قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )183973( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

م�شوؤول: �شاأحمي م�شالح رينو يف حتالف ني�شان 
يف  مهامنا  على  نركز  ونظل  ا�ستقرارنا  نحمي  اأننا  من  “�ساأتاأكد 

احلفاظ على م�سالح رينو وا�ستمرار التحالف«.
التي  وميت�سوبي�سي،  وني�سان  ري��ن��و  ب��ني  امل�ساهمة  هيكل  واأ���س��ب��ح 
عزل  بجانب  للتوتر  م�����س��درا   ،2016 ع��ام  يف  للتحالف  ان�سمت 

غ�سن، مع ا�ستياء ني�سان مما ترى اأنه و�سعها ك�سريك �سغري.
ومتلك رينو 43.4 باملئة من ني�سان، فيما متلك ني�سان 15 باملئة 
فقط من الأ�سهم التي لي�س لها حق الت�سويت يف رينو. لكن ني�سان 
الفرن�سية من  ال�سيارات  باملقارنة مع �سركة  باملئة   60 بن�سبة  اأكرب 

حيث املبيعات.
وقال بولور “جمموعتنا منظمة على نحو مثايل ل�سمان ا�ستمرارية 

اأن�سطة ال�سركة«.

•• باري�س-رويرتز:

اإنه �سيحمي م�سالح  قال النائب املوؤقت للرئي�س التنفيذي يف رينو 
اأعقاب  يف  م��وت��ور  ني�سان  م��ع  حتالفها  يف  ال�سيارات  �سناعة  �سركة 
عزل كارلو�س غ�سن من من�سب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ب�سبب 

اتهامات بارتكابه خمالفات مالية.
كرئي�س  من�سبه  من  غ�سن  عزل  على  ني�سان  اإدارة  جمل�س  و�سوت 
ملجل�س الإدارة مما و�سع حدا فا�سال لإ�سرافه على التحالف الذي 

ميتد منذ نحو ع�سرين عاما.
وقال تيريي بولور الذي حل حمل غ�سن يف رينو بعد اإلقاء القب�س 
للم�ساهمني  فيديو  ت�سجيل  يف  ال��ي��اب��ان  يف  ال��ب��ارز  ال�سناعي  على 

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأم�س  يابانية  اإعالم  ذكرت و�سائل 
ملجموعة  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  اأّن 
قّلل  غ�����س��ن  ك��ارل��و���س  “ني�سان” 
71 مليون  ب��ن��ح��و  دخ��ل��ه  ب��ي��ان��ات 
دولر، وهو اأكر بكثري مما جرى 

احلديث عنه يف البداية.
وغداة اإقالته من من�سبه كرئي�س 
ني�سان،  جم��م��وع��ة  اإدارة  ملجل�س 
امللياردير  ي����واج����ه  اأن  ي��ح��ت��م��ل 
اأ�سل  ال���ربازي���ل���ي م���ن  ال��ف��رن�����س��ي 
ات��ه��ام��ا ج��دي��دا من  ل��ب��ن��اين الآن 
الدع�����اء ال���ع���ام ل��ي��ت��وا���س��ل بذلك 
اإدارة  ق��م��ة  م���ن  امل���ذه���ل  ه��ب��وط��ه 
ح���ي���ث كان  ال����ع����امل  الأع�����م�����ال يف 

يحظى باحرتام وا�سع.
الق�سية  ه��ذه  ت���وارد ف�سول  وم��ع 
اأح����دث����ت ���س��دم��ة يف عامل  ال���ت���ي 
فرن�سا  اأك���دت  ال�����س��ي��ارات،  �سناعة 
واليابان جمددا دعمهما ملجموعة 
هذا  يف  ال�����رائ�����دة  ري���ن���و-ن���ي�������س���ان 

املجال.
اليابانية  ال�����س��ل��ط��ات  واأوق�����ف�����ت 
الثنني غ�سن بعد اأّن اتهمته مع 
غريغ  لني�سان  التمثيلي  امل��دي��ر 
عن  تقلل  ك�سوفات  بتقدمي  كيلي 
دخله احلقيقي “خم�س مرات بني 
2011 وحزيران  حزيران يونيو 
مبلغ  عن  معلنا   ”2015 يونيو 
4،9 م��ل��ي��ار ين  ب��ق��ي��م��ة  اإج���م���ايل 
بدل  ي���ورو(  37 مليون  )ح���واىل 

من ع�سرة مليارات ين.
باأّن  الآن  ت�ستبه  ال�سلطات  ل��ك��ن 
بثالثة  دخ��ل��ه  بيانات  ق��ّل��ل  غ�سن 

“�ساأحر�س على �سمان  املجموعة 
واحلفاظ  )املجموعة”  ا�ستقرار 
رينو  م�������س���ال���ح جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
ال��ت��ح��ال��ف، ميكنكم  وا���س��ت��م��راري��ة 

العتماد على التزامي الكامل«.
واأكد مدير عام املجموعة بالوكالة 
اأن رينو “منظمة ب�سكل كامل لكي 

ت�سمن ا�ستمرارية ال�سركة«.
الفرن�سي  القت�ساد  وزي��ر  وج���ّدد 
الياباين  ون��ظ��ريه  ل��وم��ري  ب��رون��و 
هريو�سيغي �سيكو م�ساء اخلمي�س 
للحكومتني  امل����ه����م  “الدعم 
للتحالف  وال��ي��اب��ان��ي��ة  الفرن�سية 
ورغبتهما  ون���ي�������س���ان  ري���ن���و  ب����ني 
امل�����س��رتك��ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى هذا 
بيان  بح�سب  املجزي”،  ال��ت��ع��اون 

للوزارة الفرن�سية.
ل��وم��ري م�����س��اء اخلمي�س  واأو����س���ح 
“من  اأّنه  يف ت�سريحات �سحافية 
الثنني  ن���ح���ن  ن���ذك���ر  اأن  امل���ه���م 
بو�سوح اأن احلكومة اليابانية كما 
متم�سكتان  الفرن�سية  احل��ك��وم��ة 

بالتحالف بني رينو وني�سان«.
فرن�سي  ح��ك��وم��ي  م�����س��در  وق�����ال 
ل�سكر  ال��ل��ق��اء  اغ��ت��ن��م  ل��وم��ري  اإن 
“تاأكيد  ع��ل��ى  ال���ي���اب���اين  ن���ظ���ريه 
ال�سركتني،  بني  دعمه” للتحالف 
ول��ي��و���س��ح ل��ن��ظ��ريه ال���ي���اب���اين اأن 
�ستقوم  ال���ف���رن�������س���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
ول  اأك����ر  ل  ك��م�����س��اه��م  “بدورها 

اأقل”، دون تو�سيحات اأخرى.
اأن  التاأكيد  �سيكو  من جهته جدد 
رمز  ال�سركتني  ب��ني  “التحالف 
فرن�سا  ب���ني  ال�����س��ن��اع��ي  ل��ل��ت��ع��اون 

واليابان«.

لل�سنوات  اأخ������رى  ي���ن  م���ل���ي���ارات 
ال��ت��ال��ي��ة، ح�سبما  ال��ث��الث  امل��ال��ي��ة 
�سيمبون  اأ�ساهي  �سحيفة  اأف���ادت 
القت�سادية  ن��ي��ك��ي  و���س��ح��ي��ف��ة 

اليومية.
املدعني  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
مذكرة  لإ���س��دار  الآن  يخططون 
اإع��ادة توقيف بحقه بتهمة تقّليل 
ثمانية  اإىل  ي�������س���ل  مب����ا  دخ����ل����ه 
دولر(  مليون   71( ين  مليارات 

منذ حزيران يونيو 2011.
الفور من  التاأكد على  ومل يت�سن 

�سحة هذه املعلومات.
ومبوجب القانون الياباين، ميكن 
املوقوفون  بهم  امل�ستبه  يواجه  اأن 

ا�ست�ساري للمجموعة.
ق�����ال ن���ائ���ب امل����دع����ي ال����ع����ام �سني 
تعد  غ�سن  ق�سية  اإّن  كيكيموتو 
اجلرائم”  اأن������واع  اأخ���ط���ر  “من 
املالية  الأدوات  ق���ان���ون  مب��وج��ب 
ي����واج����ه غ�سن  وق�����د  ال����ي����اب����اين. 

عقوبة ال�سجن ملدة 10 �سنوات.
واك���ت�������س���ب غ�������س���ن ال����ب����ال����غ 64 
اإع�����ادة هيكلته  ب��ع��د  ���س��ه��رة  ع��ام��ا 
جم��م��وع��ت��ي ري���ن���و ون��ي�����س��ان منذ 
ن��ه��اي��ة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات ع��ن��دم��ا هبت 
ال�سيارات  م�سنع  جن��دة  اإىل  رينو 
وكلفت   1999 يف  ال����ي����اب����اين 
والوظائف  التكلفة  غ�سن خف�س 
هيكلة  لإع����ادة  �سخمة  عملية  يف 

م����ذك����رات اع���ت���ق���ال اإ����س���اف���ي���ة، ما 
تهم  ملواجهة  يعر�سهم  اأن  ميكن 

اأكرب.
�سحيفة  ذك��������رت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
يف اأن  اأي�سا  ي�ستبه  “نيكاي” اأنه 
اأرباح  حتقيق  عن  يبلغ  مل  غ�سن 
ب��ق��ي��م��ة اأرب���ع���ة م���ل���ي���ارات ي���ن من 
خالل حقوق ارتفاع قيمة الأ�سهم، 
ال�سركات  مت���ن���ح  ط���ري���ق���ة  وه�����ي 

مكافاأة على الأرباح القوية.
اليابانية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
�سركة  اإن  اخل��م��ي�����س  “كيودو” 
ني�سان دفعت مبلغ مئة الف دولر 
منذ 2002 ل�سقيقة غ�سن التي 
ل يوجد �سجل لتقدميها اأي عمل 

ال�سركة.
رئي�س  م���ن�������س���ب  ي����ت����وىل  وك��������ان 
والرئي�س  ن��ي�����س��ان  اإدارة  جم��ل�����س 
كان  كما  رينو  ل�سركة  التنفيذي 
ورينو  ني�سان  بني  التحالف  يقود 

وميت�سوبي�سي.
رينو  جمموعة  مدير  نائب  واأك��د 
الذي  ب��ول��وري��ه  تيريي  الفرن�سي 
يتوىل رئا�سة ال�سركة بعد توقيف 
اأنه  ك���ارل���و����س غ�����س��ن، اخل��م��ي�����س 
م�سالح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  “يريد 
فرعها  م����ع  وال���ت���ح���ال���ف  رينو” 

الياباين ني�سان.
وقال يف ر�سالة بالفرن�سية وجهت 
يف  األ���ف���ا  ال180  امل��وظ��ف��ني  اىل 

غ�شن قلل بيانات دخله اإىل »71 مليون دولر« 

الذهب يهبط مع �شعود الدولر والأ�شهم الأوروبية 

جنوب اأفريقيا ت�شتثمر مليار دولر يف نفط جنوب ال�شودان 
اأفريقيا يف اأعمال التنقيب يف عدد من مناطق المتياز النفطية.

امل�سفاة،  تكتمل  “حني  اأفريقي  الطاقة اجلنوب  وزي��ر  راديبي  وق��ال جيف 
�ستبلغ قدرتها الإنتاجية 60 األف برميل يوميا من النفط«.

وقال اإزيكيل لول جاتكوث وزير البرتول يف جنوب اأفريقيا اإن التفاق يوفر 
اأي�سا �سبال للتعاون يف بناء خط اأنابيب خلدمة احلقول الواقعة يف جنوب 

البالد.
اآخ��ر ي�سل  اأنابيب  ينتجه عرب خط  ال��ذي  النفط  ال�سودان  وي�سدر جنوب 
اإىل ميناء يف اجلار ال�سمايل ال�سودان. وقال جاتكوث “من املفيد اأن يكون 

لديك خط اأنابيب جديد«.

•• جوبا-رويرتز:

قال وزير الطاقة اجلنوب اأفريقي ونظريه يف جنوب ال�سودان ام�س اجلمعة 
بجنوب  النفط  ق��ط��اع  يف  دولر  مليار  ا�ستثمار  ت��ن��وي  اأفريقيا  ج��ن��وب  اإن 

ال�سودان، مبا يف ذلك اإن�ساء م�سفاة.
اآ�سيوية، مبا يف ذلك موؤ�س�سة البرتول الوطنية ال�سينية  وتهيمن �سركات 
الطبيعي  وال��غ��از  النفط  و�سركة  املاليزية  وب��رتون��ا���س  )���س��ي.اإن.ب��ي.���س��ي( 

الهندية )اأو.اإن.�سي.جي فيدي�س(، على قطاع النفط يف جنوب ال�سودان.
وقال الوزيران اإنهما وقعا مذكرة تفاهم �سينتج عنها اأي�سا م�ساركة جنوب 

العاملي  ال�ستهالك  ثلث  من  اأكر  وال�سعودية،  ورو�سيا 
البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

وق���ال ب��ن��ك ال���س��ت��ث��م��ار احل��ك��وم��ي الأم��ري��ك��ي جيفريز 
م�سيفاً  الوقت احلايل”،  “ال�سوق متخمة يف  اإن  اليوم 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ���س��ع��ب  ب��وق��ت  مت��ر  امل��ت��خ��م��ة  “ال�سوق  اأن 
الوقت  الإنتاج يف  زيادة  وتاأتي  لل�سعر”،  اأر�سية  باإيجاد 
اآفاق الطلب بفعل تباطوؤ القت�ساد  الذي ترتاجع فيه 

العاملي.
م�ستويات  م��ن   30% بنحو  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  وه��ب��ط��ت 
الأول(  اأكتوبر)ت�سرين  اأوائ���ل  يف  بلغتها  التي  ال���ذروة 
املا�سي، حيث بداأ الإنتاج العاملي يتجاوز ال�ستهالك يف 
الربع الأخ��ري من العام اجل��اري يف نهاية لفرتة نق�س 
يف املعرو�س بداأت يف الربع الأول من عام 2017، وفقاً 

لبيانات رفينيتيف ايكون.
اأكرب  ال�سعودية  قالت  الطلب،  انخفا�س  مع  وللتعامل 
م�سدر للخام يف العامل، اأم�س اخلمي�س اإنها قد تقل�س 
اأجل  م��ن  اأوب���ك  على  ال�سعودية  وت�سغط  الإم�����دادات، 
خف�س اإمدادات اخلام مبا ي�سل اإىل 1.4 مليون برميل 

يومياً للحيلولة دون حدوث تخمة يف املعرو�س.
الأول(  دي�سمرب)كانون   6 يف  ر�سمياً  املنظمة  وجتتمع 

املقبل ملناق�سة �سيا�سة الإنتاج.

•• عوا�شم-رويرتز:

هبطت اأ�سعار النفط اإىل اأدنى م�ستوى يف 2018 اأم�س 
اجلمعة، خالل جل�سة متقلبة بفعل بوادر على تخمة يف 

املعرو�س و�سط اآفاق اقت�سادية قامتة.
الأ�سواق  يف  التوقعات  م��ن  ال��رغ��م  على  الهبوط  وج��اء 
�ستبداأ  )اأوب��ك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  ب��اأن منظمة 
 6 يعقد يف  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اجتماع  بعد  الإن��ت��اج  كبح  يف 
الأجلة  العقود  وه��وت  املقبل.  الأول(  دي�سمرب)كانون 
م�ستوى  اأدن���ى  اإىل  ب��رن��ت  م��زي��ج  العاملي  القيا�س  خل��ام 
 61.52 ع��ن��د   2017 الأول(  دي�����س��م��رب)ك��ان��ون  م��ن��ذ 
دولراً للربميل قبل اأن تتعافى لت�سجل 61.88 دولراً 
72 �سنتاً، اأو  للربميل، وما زال هذا امل�ستوى منخف�ساً 

ما يعادل %1.2، عن م�ستوى الإغالق ال�سابق.
الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وهبطت 
بعد  للربميل،  دولراً   53.29 اإىل   2.5% الأمريكي 
منذ  م�ستوى  اأدن����ى  م��ن  �سنتات   5 ب��ع��د  ع��ل��ى  ���س��ار  اأن 
وقت  يف  �سجله  ال��ذي   ،2017 الأول(  اأكتوبر)ت�سرين 

�سابق من الأ�سبوع.
وب�سكل عام، زاد املعرو�س من اخلام يف الأ�سواق العاملية 
املتحدة  ال��ولي��ات  3 منتجني،  اأك��رب  ال��ع��ام، و�سخ  ه��ذا 

ويتجه  لالأوقية.  دولرا   1142
هبوط  اأك���رب  ت�سجيل  اإىل  امل��ع��دن 
اأ���س��ب��وع��ي ب��ال��ن�����س��ب��ة امل��ئ��وي��ة منذ 
من  الع�سرين  يف  املنتهي  الأ�سبوع 
ب��ان��خ��ف��ا���س بنحو  ي��ول��ي��و مت�����وز، 

ثالثة باملئة اإىل الآن.

ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى، 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   1.6 ال��ف�����س��ة  ه��ب��ط��ت 
بينما  ل��الأوق��ي��ة،  دولر   14.25
اإىل  0.3 باملئة  انخف�س البالتني 

لالأوقية. دولر   841.20
اإىل  باملئة   0.95 البالديوم  ونزل 

ويرتقب متابعو ال�سوق حاليا قمة 
الأرجنتني  يف  الع�سرين  جمموعة 
ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر اجل����اري ح��ي��ث من 
املنتظر اأن يجري الرئي�س ال�سيني 
�سي جني بينغ مباحثات مع نظريه 

الأمريكي دونالد ترامب.

•• وا�شنطن-رويرتز

ه��ب��ط ال��ذه��ب اأم�����س اجل��م��ع��ة مع 
وحت�سن  لزخمه  ال���دولر  ا�ستعادة 
امل��خ��اط��رة على نحو  الإق��ب��ال على 
قاد اأ�سواق الأ�سهم اإىل ال�سعود يف 
املعدن  جاذبية  قل�س  مما  اأوروب���ا، 
الأ����س���ف���ر. وان��خ��ف�����س ال���ذه���ب يف 
باملئة   0.4 ال���ف���وري���ة  امل���ع���ام���الت 
لالأوقية  دولر   1221.92 اإىل 
ال�ساعة  ب���ح���ل���ول  )الأون�����������س�����ة( 

جرينت�س. بتوقيت   1130
يف  باملئة   0.47 ال��ذه��ب  وت��راج��ع 
العقود الأمريكية الآجلة للت�سليم 
اإىل  الأول  ك����ان����ون  دي�����س��م��رب  يف 

لالأوقية. دولر   1222.10
وحترك الذهب يف نطاق �سيق بلغ 
الأ�سبوع  خ���الل  دولرا   13 ن��ح��و 
لأ�سباب منها عطلة عيد ال�سكر يف 

الوليات املتحدة.
وجاءت قراءة منو اأن�سطة منطقة 
اليورو اأ�سعف كثريا من التوقعات 
ال�سهر اجل���اري م��ع هبوط  خ��الل 
بتباطوؤ  م��ت��اأث��رة  ب�سدة  ال�����س��ادرات 
جتارية  وح���رب  العاملي  القت�ساد 

تقودها الوليات املتحدة.

العراق ي�شاعف �شادراته النفطية اإىل تركيا
•• بغداد-وكاالت:

ال�سمال،  اأن �سركة نفط  اأم�س اجلمعة،  العراقي  النفط  اأعلن م�سوؤول بقطاع 
اإىل  اأنابيب كرد�ستان،  النفط اخلام عرب خط  الت�سديرية من  رفعت طاقتها 
ميناء جيهان الرتكي، مبعدل 100 األف برميل يومياً. وذكر امل�سوؤول، الذي 
كركوك  حقول  من  اخل��ام  النفط  ت�سدير  “معدلت  اأن  ت�سميته،  ع��دم  طلب 
ال�سمالية اإىل ميناء جيهان الرتكي، ارتفعت اإىل 100 األف برميل يومياً، عرب 
50 األف برميل  اأنابيب كرد�ستان، بعد اأن كانت الأ�سبوع املا�سي بحدود  خط 
النفط  �سخ  عمليات  با�ستئناف  املا�سي،  الأ�سبوع  �سرع  العراق،  وك��ان  يومياً«. 
ميناء  اإىل  كرد�ستان  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  ع��رب  ال�سمالية  ك��رك��وك  م��ن حقول  اخل��ام 
جيهان الرتكي، مبعدل 50 األف برميل يومياً، بعد توقف دام اأكر من عام 

ب�سبب اخلالف ال�سيا�سي بني احلكومة الحتادية وحكومة اإقليم كرد�ستان.

�شرف  �شعر  انخفا�ش 
الروبل  مقابل  الدولر 
مو�شكو ب��ور���ش��ة  يف 

•• مو�شكو - وام:

�����س����ه����د �����س����ع����ر ������س�����رف ال����������دولر 
الروب���������ل  م���ق���اب���ل  الأم����ري����ك����ي 
يف  التداولت  افتتاح  عند  الرو�سي 
بور�س���������ة مو�سكو ام�س، انخفا�سا 
بلغ  و  ك����وب����ي����ك،   34 مب������ق������دار 
/65.61 / روبل مقارنة بجل�سة 
التداول ال�س����ابقة. الروبل = 100 

كوبيك.
اليورو  ����س���رف  ���س��ع��ر  وان��خ��ف�����س 
اإىل  لي�سل  ك��وب��ي��ك،   34 مب��ق��دار 

روبل.  74.80

اليورو يهبط و�شط خماوف 
ب�شاأن النمو القت�شادي 

•• لندن-رويرتز:

هبط اليورو بنحو 0.5 باملئة اأم�س بعد اإ�سارات على اأن النمو القت�سادي 
قد يتباطاأ يف اأنحاء منطقة اليورو.

املتوقعة خالل  اأ�سرع من  بوترية  اليورو  الأن�سطة يف منطقة  وتباطاأ منو 
ال�سهر اجلاري، وفقا ملا اأظهره م�سح ملوؤ�سر مديري امل�سرتيات الذي يحظى 

مبتابعة كبرية.
وهبط منو القطاع اخلا�س الأملاين اإىل اأدنى م�ستوى يف نحو اأربع �سنوات.

وانخف�ست العملة الأوروبية املوحدة باأكر من 0.4 باملئة اإىل 1.1402 
بعد ن�سر امل�سوح، على الرغم من اأنها كانت مرتفعة يف التعامالت املبكرة.

 1.1326 اإىل  ال�سوي�سري  الفرنك  مقابل  باملئة   0.2 اليورو  هبط  كما 
فرنك. وتلقى الدولر دعما من �سعف العملة الأوروبية املوحدة، حيث ارتفع 
. 96.706 0.3 باملئة مقابل �سلة عمالت ليجري تداوله م�ستقرا عند 

ال�سرتليني  اجلنيه  ك��ان  جرينت�س،  بتوقيت   0900 ال�ساعة  وب��ح��ل��ول 
منخف�سا 0.3 باملئة عند 1.2838 دولر بعدما كان مرتفعا 0.8 باملئة 

يوم اخلمي�س.
طفيفا  تغريا  م�سجلة  ل��ل��دولر،  ي��ن   112.96 اليابانية  العملة  وبلغت 
الدولر  وت��راج��ع  �سيق.  نطاق  يف  تداولها  وج��رى  ال�سابق.  الإغ���الق  ع��ن 
عامليا،  املخاطرة  على  لالإقبال  مقيا�سا  يعترب  ما  غالبا  ال��ذي  الأ���س��رتايل، 

اأمريكي. دولر   0.7237 عند  تداوله  ليجري  باملئة   0.2

 واردات الهند من النفط 

اخلام عند اأعلى م�شتوى 
••  نيودلهي-رويرتز:

قالت وكالة �ستاندرد اآند بورز جلوبال بالت�س اإن واردات الهند من النفط 
امل�سايف  واإن  �سهري،  اأ�سا�س  على  باملئة   17 زادت  الأول  ت�سرين  اأكتوبر  يف 

تنوع م�سرتياتها يف ظل العقوبات على اإيران.
برميل  ماليني  خم�سة  اإىل  زادت  اخل��ام  م��ن  الهند  واردات  اأن  واأو���س��ح��ت 
يوميا يف اأكتوبر ت�سرين الأول لت�سجل اأعلى تدفق �سهري يف اأكر من �سبع 

�سنوات.
وقالت الوكالة اإن اإجمايل حجم الواردات اعتبارا من نوفمرب ت�سرين الثاين 

قد ينخف�س باملقارنة مع امل�ستويات امل�سجلة يف اأكتوبر ت�سرين الأول.

توتال تتوقع اأن تنفذ اأوبك 
تخفي�شات كبرية يف الإنتاج 

•• عوا�شم-رويرتز:

الرئي�س  ب����وي����ان  ب���ات���ري���ك  ق�����ال 
التنفيذي ل�سركة توتال الفرن�سية 
للطاقة اإنه يتوقع اأن تقرر منظمة 
البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( 
اإج�������راء خ��ف�����س ك��ب��ري يف الإن���ت���اج 
اأ���س��ع��ار النفط يف  يف ���س��وء ت��راج��ع 

الأ�سابيع القليلة املا�سية.
الأرجح  على  “هم  قائال  واأ���س��اف 
كبرية  تخفي�سات  ع��ن  �سيعلنون 
واأعتقد اأن رو�سيا �ستن�سم اإليهم«.

يف  املنظمة  جتتمع  اأن  املقرر  وم��ن 
ال�ساد�س من دي�سمرب كانون الأول 

لبحث �سيا�سة الإنتاج.
ومن ناحية اأخرى، قال بويان اأم�س 
�سريتفع  ت��وت��ال  اإن��ت��اج  اإن  اجلمعة 
يوميا  برميل  ماليني  ثالثة  اإىل 

من املكافئ النفطي يف 2019.

النفط ي�شجل اأدنى م�شتوى يف 2018
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العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/10913  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  املدعي عليه / 1-جمال حممدين خلدمات  اىل 
اأقام  امل��دع��ي /ع��ب��دال��روؤوف احمد حفنى ال�سيد ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )42554( 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB186197684AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/12/6 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10707  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  ال�سوي�س  / 1-ج�سر  عليه  املدعي  اىل 
قد  عبدالوهاب مر�سي �سربه  ف��وؤاد  املدعي /حممد  ان  القامة مبا  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )19840(
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   mb186162264ae:رقم ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/12/6 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/7749  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  هاو�س  1-فالكون   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دي��ن حممد خلف عبدال�سايف قد  امل��دع��ي /ع��م��اد  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )29400(
وحددت لها جل�سة يوم الثنني   MB183794500AE:رقم ال�سكوى
فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة ال�ساعة 09.30 �س  املوافق 2018/12/17 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8884  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ح�سام حممد للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عبداحلميد عبدال�سالم عبداحلميد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20716 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB184925941AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2018/12/12 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/1432  احوال نف�س م�شلمني
جمهول  �سودهري   عبدالرحمن  رحمن  �سائمة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
���س��ودري ف�سل الرحمن  امل��دع��ي/ ع��ب��دال��رح��م��ن  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله:ح�سن عبداهلل حممد اآل علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دعوى ا�سقاط ح�سانة ومطالبة باثبات ح�سانة وروؤية ومبيت. وحددت 
لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق  2018/12/13   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
رقم )7( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       اعادة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/919  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- علي ا�سماعيل احمد ح�سن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بالطالق  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الظفاري  قد  نا�سر  ا�سراق �سالح 
وتقرير  �سرعي  وم�سكن  ال�����س��داق  وم��وؤخ��ر  �ساملة  اولد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�سرر 
احل�سانة واجرة حا�سنة واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق  2018/12/12   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة رقم )7( يف 
مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/555  تنفيذ جتاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2015/823 جتاري كلي واملوؤيد 
به وقدره )1516138.05(  املننفذ  املبلغ  ب�سداد  رق���م:2016/1394 جتاري،  بال�ستئناف 

درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�سرف اأبوظبي ال�سالمي

حمل  جمهول  التميمي  بوحميد  بالل  �سامل  �سالح  �سده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار بياناته رقم الر�س 
198 املنطقة الوحيدة - امل�ساحة 836.13 وذلك يف حدود مبلغ وقدره )1493055.41( 

درهم وذلك للعمل مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3005  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كاثلني رو�س اجاباي كابال�سي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /بنجامني بونيفاكيو فاليجو�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )18450( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة 
الثنني املوافق:2018/12/17 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2888  مدين جزئي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  هرينانديز  تاباجن  1-ديلفني   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدالرحمن  حممود  عبداحلليم  /احمد  املدعي  ان 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سداد  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 قانونية  وف��وائ��د  دره��م   )3400(
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وامل�����س��اري��ف.وح��ددت  الر�سوم  بكافة  ال��زام��ه  مع  التام 
فاأنت  لذا    ch1.B.10:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/17 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2891  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��م��ر ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن جمعة ال��غ��ي��الين جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  امل��دع��ي /اح��م��د حمد جمعة �سريده  الق��ام��ة مب��ا ان 
درهم   )90.000( وق��دره  مبلغ  ب��اداء  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/12/5 ال�ساعة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3114  مدين جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د اف��ت��اب لل حممد جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ع��ام��ة(  )م�ساهمة  املتكاملة  لالت�سالت  الم����ارات 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )15.483.04( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2018/7/1 وحتى ال�سداد التام و�سم ملف 
ال��ن��زاع رق������م:2018/2217 م��دين.وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء امل���واف���ق:2018/11/28 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2746  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نا�سر حممد احمد حممد بقا�س جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى  ���س.م.ع قد  ان املدعي /�سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )24879.03( درهم والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  مدين.وحددت   2018/1462 رقم  النزاع  ملف  و�سم  التام 
املوافق:2018/11/27 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.19  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3093  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-را�سد حممد �سويدان �سعيد القمزي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9105.59( درهم قيمة فواتري اخلدمة املتاخر 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  �سدادها 
يف:2018/3/17 وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم 2018/1667 مدين.وحددت 
  ch2.D.17:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/12/5 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3090  مدين جزئي

حمل  جم��ه��ول  ال�سميلي  م�سيقري  خمي�س  علي  خمي�س  1-ع��ل��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  قد  ���س.م.ع  املتكاملة  الم���ارات لالت�سالت  /�سركة  املدعي  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )12754.68( درهم قيمة 
فواتري اخلدمة املتاخر �سدادها والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم 2018/1670 مدين.وحددت 
  ch2.D.19:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/12/4 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3087  مدين جزئي

 -2 ����س.ذ.م.م  واللكرتونيات  املتحركة  الهواتف  لتجارة  1-الناقة   / عليه  املدعي  اىل 
المارات  /�سركة  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سديق  حممد  احمد  �سفيق 
لالت�سالت املتكاملة �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )8377.52( وق��دره  مببلغ  مت�سامنني  �سامنني  عليهما 
ال�سداد  وحتى  يف:2018/4/1  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
ي��وم الربعاء  رق�������م:2018/1666 م���دين.وح���ددت لها جل�سة  ال��ن��زاع  ال��ت��ام و���س��م ملف 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/5 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/716  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/1- مرمي عابد عابد يا�سني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  روبني هاميري  ليندا كريي 
هاميري  روب���ني  ك��ريي  ل�سالح/ليندا  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/7/30
بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بف�سخ عقد بيع ال�سيارة وباعادة ال�سيارة مللكية 
املدعي عليها والزام الخرية بان ترد للمدعية مبلغ )اربعة وثالثون الف درهم( 
والزمت املدعي عليها بامل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2627  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- �سركة ت�سامرز للهند�سة ذ.م.م اخل�سم املدخل/2- ت�سامرز للهند�سة )منطقة 
حرة( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ا�سنب ري�سور�سز بي تي اي ليمتد وميثله:جو�سلني 
�سبلي خري اهلل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/10/24  يف الدعوى 
للهند�سه  ت�سامرز  ادخ��ال  بقبول  اول  ليمتد  اي  تي  بي  ري�سور�سز  ل�سالح/ا�سنب  اع��اله  املذكورة 
)منطقة حرة( يف الدعوى �سكال - ثانيا:بالزام املدعي عليها واخل�سم املدخل بالت�سامن فيما 
بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دولر   )132.891.51( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما 
الماراتي ب�سعر ال�سرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من:2018/7/17 وحتى 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة  ال�سداد والزمتهما بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  متام 
العالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/353  مدين كلي
اىل املدعي عليه/1- راين ناجي �سليك 2- دانا دابول جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/امل�ست�سفى المريكي - 
دبي - فرع من حممد وعبيد املال �س.ذ.م.م وميثله:طالل حممد ح�سن التميمي مبا ان املدعي/امل�ست�سفى المريكي 
- دبي - فرع من حممد وعبيد املال ���س.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
التايل:وقبل الف�سل يف مو�سوع الدعوى بندب اخلبري احل�سابي �ساحب  التمهيدي  بتاريخ:2018/11/19 احلكم 
بامل�ستندات  الآتية بعد مدعومة  النقاط  بيان  اوراقها وم�ستندات اخل�سوم  ال��دور تكون مهمته بعد الط��الع على 
التي مل تقدم من اخل�سوم ب�ساأنها وذلك لبيان قيمة العالج والدوية التي تلقاها والد املدعي عليها الثانية وهل 
تطابق ما ورد مب�ستنداتها املقدمة من عدمه ويف احلالة الوىل بيان املبالغ امل�ستحقة عن هذا العالج و�سند ذلك 
وكيفية ح�سابها طبقا لال�سعار ال�سائدة واملحددة ب�ساأنها من اجلهات الطبية املخت�سة وال�سخ�س امللزم بها وعما اذا 
كانت هناك اتفاق اخر على �سمان املدعي عليهما للمتويف يف ال�سداد من عدمه وهل قام امللزم به ب�سداد اي جزء 
منه وعموما حتقيق اوجه الدفاع وامل�ستندات التي يقدمها اخل�سوم اىل اخلبري حال اعداد التقرير وقدرت مبلغ 
ع�سرة الف درهم على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري واملحكمة الزمت املدعية �سدادها خزينة املحكمة وحددت جل�سة 
2018/12/10 لنظر الدعوى بحالتها يف حالة عدم �سداد المانة وجل�سة:2018/12/24 يف حالة �سدادها وحتى يقدم 
اخلبري تقريره وعلى اخلبري ايداع التقرير قبل اجلل�سة الخرية بوقت كاف وابقت الف�سل يف امل�سروفات، وحددت 

 .ch1.C.15:لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/12/10 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/344  مدين كلي

اىل املدعي عليه/1- خديجة حممد بو�سعيب بركاح 2- عبداهلل حممد عبداهلل احمد املرزوقي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/امل�ست�سفى المريكي - دبي - فرع من حممد وعبيد املال �س.ذ.م.م وميثله:طالل حممد ح�سن التميمي مبا ان 
املدعي/امل�ست�سفى المريكي - دبي - فرع من حممد وعبيد املال ���س.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/11/19 احلكم التمهيدي التايل:وقبل الف�سل يف مو�سوع الدعوى بندب اخلبري احل�سابي 
بامل�ستندات  بعد مدعومة  الآتية  النقاط  بيان  اوراقها وم�ستندات اخل�سوم  بعد الطالع على  تكون مهمته  الدور  �ساحب 
التي مل تقدم من اخل�سوم ب�ساأنها وذلك لبيان عالقة املدعي عليهما باملدعية وعالقة الخريين ببع�سهما يف �ساأن املبلغ 
تلقتها  التي  العالج والدوي��ة  بيان قيمة  املدعية فيه من عدمه ويف احلالة الوىل  احقية  الدعوى وم��دى  به يف  املطالب 
املدعي عليها الوىل عن عالجها و�سند ذلك وكيفية ح�سابها طبقا لال�سعار ال�سائدة واملحددة ب�ساأنها من اجلهات الطبية 
املخت�سة مع بيان املبلغ امل�ستحق حتديدا وامللزم به وفقا مل�ستندات املدعية وهل قام امللزم به من املدعي عليهما ب�سداد اي 
جزء منه من عدمه ويف احلالة الوىل ما ائا كانت املبالغ املطالب بها من املدعية ما زالت مرت�سدة يف ذمة اي من املدعي 
عليهما وعموما حتقيق اوجه الدفاع وامل�ستندات التي يقدمها اخل�سوم اىل اخلبري حال اعداد التقرير وقدرت مبلغ ع�سرة 
الف درهم على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري واملحكمة الزمت املدعية �سدادها خزينة املحكمة وحددت جل�سة 2018/11/26 
لنظر الدعوى بحالتها يف حالة عدم �سداد المانة وجل�سة:2018/12/24 يف حالة �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره وعلى 
اخلبري ايداع التقرير قبل اجلل�سة الخرية بوقت كاف وابقت الف�سل يف امل�سروفات، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني 

 .ch1.C.15:رئي�س الق�شم                                                     املوافق:2018/11/26 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1506  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1- �سركة منا�سي للتجارة العامة ذ.م.م 2- برماناند �سيتان 
�سنداين عن نف�سه وب�سفته مدير �سركة منا�سي للتجارة العامة ذ.م.م جمهول 
املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ���س.م.ع  امل�سرق  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/11/19 احلكم التمهيدي 
التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�س 
�ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة 
، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2018/12/6 ال�ساعة:09:30 

اخلبري.  امانة  املدعي  �سداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.22:سباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3995  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-قوانتيم لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /باحل�سا كار رينتال �س.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي 
عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )14.967( وق���دره  مببلغ  عليه 
جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
  ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  املوافق:2018/12/4  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3940  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-العربية ل�سيانة املعدات الهيدروليكة - موؤ�س�سة فردية 2- فينود 
للباليت  الم���ارات  /م�سنع  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سيالبان  كومار 
�س.ذ.م.م وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )214.050( درهم 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )100.000( وق��دره  مببلغ  والتعوي�س 
يوم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
الثالثاء املوافق:2018/12/18 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3687  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويال اك�سرب�س خلدمات الهجرة جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ناير  بارامي�سوارات  �ساثي�س  /�سانديب  املدعي  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9.500( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.13:يوم الثالثاء املوافق:2018/11/27 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12486 بتاريخ 2018/11/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2323  جتاري كلي

حمل  جمهول  دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الفارعة  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /النور�س لعمال احلفر وردم الرا�سي وت�سويتها �س.ذ.م.م وميثلها 
حممد  وميثله:فتيحة  وا�ست�ساريون  قانونيون  حما�سبون  كيه  اي��ه  ال��ق��ان��وين/ام  امل�سفي 
برجو قوراري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )838710.16( وق��دره  مببلغ  والت�سامم 
لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  ال�ستحقاق 
امل��واف��ق:2018/11/28 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا  جل�سة يوم الربعاء 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت  24   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12486  
Saturday  24   November   2018  -  Issue No   12486

19191917

الفجر الريا�ضي

حتت رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن 
زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي تراث 
الإم������ارات اخ��ت��ت��م��ت ال��ي��وم يف قرية 
ل��ل��ق��درة يف مدينة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��وذي��ب 
التاأهيلية  ال��ع��ني  ���س��ب��اق��ات  اخل��ت��م، 
 ،2018 والتحمل  ال��ق��درة  ل��رك��وب 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع احت������اد الإم���������ارات 
ومب�ساركة  وال�����س��ب��اق،  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
نحو 150 فار�سا تاأهل معظمهم يف 
ال�سباق . وبداأت انطالقة ال�سباقات 
ال�����س��اد���س��ة وال��رب��ع �سباحا  ال�����س��اع��ة 
تاأهيلي  كيلومرت   80.87 ب�سباق 
دويل ، جنمة واح���دة ال��ذي مت عرب 
فار�سا   15 مب�ساركة  مراحل  ثالث 
 80.47 ����س���ب���اق  ت�����اله   ، وف���ار����س���ة 
ت��اأه��ي��ل��ي حم��ل��ي بثالث  ك��ي��ل��وم��رت 
م����راح����ل اأي�������س���ا ومب�������س���ارك���ة 45 
 40.28 �سباق  ثم  وفار�سة،  فار�سا 
ال���ذي مت  ت��اأه��ي��ل��ي حم��ل��ي  كيلومرت 
ومب�ساركة  اث��ن��ت��ني  مرحلتني  ع��رب 
تاأهل  ح��ي��ث  وف��ار���س��ة،  ف��ار���س��ا   86
ال�سباقات  يف  امل�������س���ارك���ني  م��ع��ظ��م 
�سعيد  حميد  �سعادة  وك��رم  ال��ث��الث. 
-املدير  ال��رم��ي��ث��ي  ب���ولح���ج  ����س���امل 
والفعاليات  ل��الأن�����س��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مهري  حممد  بح�سور  ال��ن��ادي-  يف 
بوذيب  قرية  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي 

ال�سباق  يف  امل�����س��ارك��ني  للفرو�سية ، 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال���ت���دري���ب���ي م���ن طالب 
حيث  للفرو�سية،  ب��وذي��ب  اأك��ادمي��ي��ة 
�سهدت  بوذيب  قرية  ميادين  كانت 
اليوم تنظيم �سباق تعليمي تدريبي 
ع�سرة  مل�سافة  الأك��ادمي��ي��ة،  لطالب 

ك���ي���ل���وم���رتات مب�������س���ارك���ة ع�����دد من 
فر�سان امل�ستقبل ال�سغار والنا�سئني 
ال�سباق  ه��ذا  وه��دف  مدربيهم،  م��ع 
امل�ساركني  ت��ع��ل��ي��م  اإىل  ال���ت���دري���ب���ي 
القدرة،  �سباقات  التعامل مع  كيفية 
ب��روت��وك��ول بوذيب،  ل��ق��وان��ني  وف��ق��ا 

مع  التعامل  اأ�سلوب  على  والتعرف 
املزيد  واكت�ساب  الطبيعية،  امل�سارات 
م���ن اخل����ربة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع خيل 

ال�سباقات و�سبل املحافظة عليها.
قرية  ال�سباقات  هام�س  على  واأقيم 
ت���راث���ي���ة م�����س��غ��رة ق���دم���ت ل���ل���زوار 

ا�ستقبال  وخ��ي��م��ة  ت���راث���ي���ة  م���ع���امل 
عدد  ها  اأمَّ  ، الرتاثية  للكتب  وجناح 
�سيما  ل   ، واحل�سور  امل�ساركني  من 
قدمت  التي  ال�سياحية  املجموعات 
اإىل قرية بوذيب مل�ساهدة ال�سباقات 
وعلى  اأج����وائ����ه����ا  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف 

احتوتها  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  الأج������واء 
بال�سباقات.  وكان  احتفاء  القرية 
منذ  ب���داأ  ق��د  لل�سباقات  ال���س��ت��ع��داد 
�سباح يوم اأول اأم�س اخلمي�س، حيث 
البيطري  الفح�س  متت  اإجراءات 
ال�سباقات  يف  امل�������س���ارك���ة  ل��ل��خ��ي��ول 

الثالثة، اإذ اجتاز الفحو�سات بنجاح 
تقدمت  التي  اخليول  من   »146  «
ل��ل��ف��ح�����س، ف��ي��م��ا مت����ت اإج���������راءات 
الفح�س البيطري للخيول امل�ساركة 
انطالق  قبيل  التعليمي  ال�سباق  يف 

ال�سباق �سباح اأم�س.  

ي�شكرون  وامل�شاركون  املنظمون 
راعي ال�شباق

عرب الفريق الفني والإداري واملالك 
وامل���درب���ون وال��ف��ر���س��ان ع��ن �سكرهم 
وامتنانهم ل�سمو ال�سيخ �سلطان بن 
الالحمدود  للدعم  نهيان  اآل  زاي��د 
الفرو�سية  ل��ري��ا���س��ة  ي��ق��دم��ه  ال���ذي 
ب�����س��ك��ل ع�����ام ول�������س���ب���اق���ات ال����ق����درة 
والتحمل ب�سكل خا�س، م�سريين اإىل 
اأن اهتمام �سموه الكرمي بامل�ساركني 
وامل��درب��ني وم���الك وم��رب��ي اخليول 
اإيجابا  انعك�ست  ال��ل��ج��ان  واأع�����س��اء 
واأكدوا  وحما�ستهم،  امل�ساركني  على 
بوذيب  ب��رت��وك��ول  م���ب���ادرة  اأن  ع��ل��ى 
الفرو�سية،  ريا�سة  م�ستقبل  ت��ق��ود 
العملي  تطبيقها  خ���الل  م��ن  واأن����ه 
على اأكر من �سباق خالل ال�سنوات 
الأخرية حققت نتائج رائعة انعك�ست 
على �سحة اخليل والفر�سان. وقال 
ع���وام���ل  اإن  ال���ف���ر����س���ان  م����ن  ع������دد 
وبخا�سة  تاأهلهم  يف  �ساعدت  كثرية 
والتوجيهات  جيدا  املمهدة  امل�سارات 
والإر�����س����ادات م��ن ال���ك���ادر ال��ف��ن��ي يف 
املناف�سة  اأج���واء  جانب  اإىل  ب��وذي��ب، 
ي�سكل  تاأهلهم  اإن  وقالوا  ال�سحية، 
ال�سباقات  ن���ح���و  ال���ط���ري���ق  ب����داي����ة 
تنظمها  ال��ت��ي  الكبرية  وال��ب��ط��ولت 

بوذيب،

  23 ال�سارقة يف يوم اأم�س اجلمعة 
ت��ع��رف��ت  جلنة   2018 ن��وف��م��رب  
والثقافة  والتعليم  الرتبية  �سوؤون 
ال�ست�ساري  ب��امل��ج��ل�����س  والإع�������الم 
زياراتها  اإط���ار  يف  ال�سارقة  لإم���ارة 
جهود  على  ال�سارقة  اإم��ارة  لأندية 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  واألعاب 
اأن�سطتها يف مدينة  املراأة وخمتلف 
ال�سرقية  وامل���ن���ط���ق���ة  ال�������س���ارق���ة 
واملنطقة الو�سطى  لإمارة ال�سارقة  
. حيث كان يف ا�ستقبال اللجنة كل 
النقبي مدير عام  من ندى ع�سكر 
املراأة  لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة 
ومرمي احلو�سني نائب املدير العام 
فاطمة  وهم  باملوؤ�س�سة  وامل�سوؤولني 
اأحمد وعواطف احللبي ونور ها�سم 
وم��ن��ى ع���ب���داهلل . ف��ي��م��ا ���س��م وفد 
الرتبية  ���س��وؤون  جلنة  من  املجل�س 
الكتبي  �سلطان اخلا�سوين  حممد 
عبدالعزيز  ووحيدة  اللجنة  رئي�س 
وحممد  ال�سام�سي  عبيد  وجمعه 
الأمانة  ،وم����ن  ه��وي��دن  ب��ن  ���س��امل 

العامة للمجل�س اإ�سالم ال�سيوي .
ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع اأ���س��ار حممد 
���س��ل��ط��ان اخل��ا���س��وين ال��ك��ت��ب��ي اإىل 
ال��ل��ج��ن��ة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى زي����ارة  اأن 
الهتمام  واإي�����الء  الأن����دي����ة،  ك��اف��ة 
جزءاً  كونها  الن�سائية  بالريا�سة 

الريا�سة  خارطة  يف  وه��ام  اأ�سا�سي 
اأن  اإىل  م�سريا  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف 
اللجنة ومن خالل املجل�س �ستعمل 
ع��ل��ى ت��اأك��ي��د دور ري��ا���س��ة امل�����راأة يف 
ن�سرها  على  والعمل  الألعاب  �ستى 
كونها بادرة ت�ساف لإمارة ال�سارقة 
ريا�سية  موؤ�س�سة  اأول  اأ�س�ست  التي 
مناخا  لهم  لت�سمن  ب��امل��راأة  تعنى 

اأ�سارت  فيما   . قويا  وتناف�سا  اأك��رب 
موؤ�س�سة  :اأن  النقبي  ع�سكر  ن��دى 
والتي  امل������راأة  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  تعترب 
احل��ك��وم��ي��ة احل��دي��ث��ة ت��ع��م��ل على 
عام  ب�سكل  ال��ري��ا���س��ة  ث��ق��اف��ة  ن�سر 
خا�س  ب�سكل  الن�سائية  والريا�سة 
قرينة  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع  مت���ا����س���ي���اً 

ال�سارقة  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سمو ال�سيخة :جواهر بنت حممد 
الأعلى  املجل�س  رئ��ي�����س  القا�سمي 
موؤ�س�سة  -رئي�سة  الأ���س��رة  ل�سوؤون 
بتعزيز   - امل���راأة  لريا�سة  ال�سارقة 
م�ساركة املراأة يف الريا�سة من اأجل 
�سحّي،  حياة  منط  على  املحافظة 
وال�سيدات  الفتيات  ق��درات  وتنمية 

ال��ري��ا���س��ي��ة واأك�������دت ال��ن��ق��ب��ي: اأن 
املراأة  لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة 
ت�سعى اإىل تو�سيع م�ساركة املراأة يف 
الريا�سة من خالل املوؤ�س�سة وكذلك 
املراأة �سواء  ال�سارقة لريا�سة  نادي 
املنطقة  يف  اأو  ال�����س��ارق��ة  مدينة  يف 
الو�سطى واملنطقة ال�سرقية بهدف 
الن�سائي  العن�سر  ق���درات  تطوير 

ومتكينها  ال��ري��ا���س��ات  خمتلف  يف 
الريا�سية  املحافل  املناف�سة يف  من 
الإق���ل���ي���م���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة  وج����رى 
اللجنة  اإط�����الع  الج���ت���م���اع  خ����الل 
ريا�سية  األ��ع��اب  ع�سرة  ت��واف��ر  على 
حاليا يتم ممار�ستها يوميا بجانب 
لعبة  اأربعمئة  من  اأك��ر  ت�سجيل  
يف كافة تلك الريا�سات عالوة على 
كافة  الأندية  مع  الدائم  التوا�سل 
يف الإم���ارة والحت���ادات العاملة يف 
الفتيات  م�ساركة  لتعزيز  ال��دول��ة 

والن�ساء يف الريا�سات كافة .
وب����ع����د ال���ن���ق���ا����س وال����ت����ح����دث عن 
والتحديات  ال��ت��م��ي��ز  ج��وان��ب  اأه���م 
ق���ام وف���د امل��ج��ل�����س ب���الط���الع على 
على  والتعرف  الريا�سة  ال�سالت 
امل�ساركات املختلفة للموؤ�س�سة .  يف 
�سلطان  اللقاء هناأ - حممد  بداية 
جمل�س   - ال���ك���ت���ب���ي  اخل����ا�����س����وين 
حققها  ال��ت��ي  ات  ب��الإجن��از  الإدارة 
بتحقيق  ت��ك��ل��ل��ت  وال������ذي  ال����ن����ادي 
الريا�سية  البطولت  م��ن  العديد 
�سواء لالألعاب الفردية واجلماعية 
التميز  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  واحل�������س���ول 
امل�سرف  التقدم  بخالف  الريا�سي 
دوري  يف  ال�����ق�����دم  ك�������رة  ل����ف����ري����ق 
املحرتفني متمنياً لهم التوفيق يف 

مو�سمهم الريا�سي احلايل .

ت����وج ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
الأول  اأم�����س  �سباح  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي 
الفائزين الأوائل يف “�سباق بنك الفجرية الوطني 
للجري” بن�سخته الثانية الذي اأقيم حتت رعاية 
مب�ساركة  بالفجرية  الحتفالت  �ساحة  يف  �سموه 
خمتلف  م���ن  م��ت�����س��اب��ق��اً   “ من” 1700  اأك�����ر 
املقيمة يف الدولة عالوة على  ال��دول واجلن�سيات 
�سمو  وب��ارك   . الهمم  لأ�سحاب  متميزة  م�ساركة 
ويل العهد للفائزين تفوقهم يف ال�سباق موؤكداً اأن 
اإمارة الفجرية بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 

حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن 
الريا�سية  الن�ساطات  دع��م  على  تعمل  الفجرية 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  فيها  ت�سارك  التي  املتميزة 
باحلركة  ال��ن��ه��و���س  اإط�����ار  امل�����دين يف  وامل��ج��ت��م��ع 
واأ�ساد  وال��دويل.  املحلي  ال�سعيد  على  الريا�سية 
الدورة  به  ظهرت  ال��ذي  الرفيع  بامل�ستوى  �سموه 
ال��وا���س��ع��ة ملختلف  ل��ل�����س��ب��اق وامل�������س���ارك���ة  ال��ث��ان��ي��ة 
موؤكداً  اجلن�سيات  خمتلف  من  املجتمع  قطاعات 
اأهمية ودور هذه الأن�سطة املجتمعية التي تعك�س 

روح املناف�سة ال�سريفة بني امل�ساركني .

بدوره تقدم �سريف حممد الف�سلي -كبري املدراء 
باأ�سمى   - الوطني  الفجرية  بنك  يف  التنفيذيني 
حممد  ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآي���ات 
بن حمد بن حممد ال�سرقي لتوجيهاته الكرمية 
دعم �سموه  ال�سباق مثمناً  اإجناح  التي �ساهمت يف 
امل�����س��ت��م��ر خل���دم���ة احل���رك���ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة.
واأو�سح الف�سلي اأن اللجنة املنظمة �سعت اأن متر 
ت�سمها  التي  التاريخية  باملعامل  ال�سباق  م�سارات 
ال�سيخ  وجامع  الأثرية  القلعة  بينها  من  الإم��ارة 

وال�سواطئ  الطبيعية  املناظر  ع��ن  ف�ساًل   ، زاي��د 
حفل  ح�سر  الفجرية.  بها  تتمتع  التي  الرملية 
�سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  �سعادة  التتويج 
ويل عهد الفجرية ونخبة من الإداريني والالعبني 
واملهتمني وح�سد كبري من ع�ساق ريا�سة اجلري. 
يذكر اأن �سباق الفجرية للجري الذي يقام للمرة 
الثانية ت�سمن �سباق املمرات اجلبلية املمتدة على 
م�سافة 11 كم و�سباق م�سار ال� 10كم وال� 5 كم 
وال� 3 كم كما �سهد ال�سباق العام اجلاري ان�سمام 

فئة جديدة خم�س�سة لأ�سحاب الهمم.

حممد ال�شرقي يتوج الفائزين يف »�شباق بنك الفجرية للجري«

برعاية �شلطان بن زايد

اختت����ام �شباق���ات العي����ن التاأهيلي����ة ل�شب����اق الق���درة والتحم���ل

جلنة الرتبية والتعليم والثقافة والعالم باملجل�ش ال�شت�شاري تتعرف على جهود واألعاب 
موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة يف ال�شارقة واملنطقة الو�شطى وال�شرقية 

بو�شالخ ع�شو يف اللجنة املنظمة العليا 
للموؤمتر الدويل لريا�شة املراأة العربية

•• دبي – الفجر:

ُت�سارك اأمل بو�سالخ ع�سو جمل�س 
القدم  الإم���ارات لكرة  اإدارة احت��اد 
املراأة  لريا�سة  ال��دويل  املوؤمتر  يف 
رعاية  حت��ت  ُي��ق��ام  ال���ذي  العربية 
وتنظمه  العربية،  ال���دول  جامعة 
لالجتماع  امل�������س���ري���ة  اجل��م��ع��ي��ة 
امل�سرية  العا�سمة  يف  ال��ري��ا���س��ي 
ال��ق��اه��رة خ���الل ل��ل��ف��رتة م��ن 27 
وكانت    .2019 مار�س   30 اإىل 
بو�سالخ  اخ��ت��ارت  املنظمة  اللجنة 
العليا  املنظمة  اللجنة  يف  ع�سواً 
العديد  ي��ت��ب��ن��ى  ال����ذي  ل��ل��م��وؤمت��ر 
م��ن امل��ح��اور وامل��و���س��وع��ات املهمة 
العربية  امل��راأة  بريا�سة  واملرتبطة 
الريا�سية  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
ريا�سة  وواق�����ع  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��راأة 
املراأة بالوطن العربي وما تواجهه 
العربية  والتجارب  حت��دي��ات،  من 
قطاع  يف  ال���ن���اج���ح���ة  وال���ع���امل���ي���ة 
ريا�سة املراأة وامل�ستقبل الت�سريعي 
كما  امل�����راأة.   لريا�سة  وال��ق��ان��وين 
الإع������الم  دور  امل�����وؤمت�����ر  ي���ن���اق�������س 
ال���ري���ا����س���ي جت����اه ري���ا����س���ة امل�����راأة 
الن�سائية  ال��ق��دم  وك����رة  ال��ع��رب��ي��ة 
الريا�سي  وال���ت���دري���ب  ال��ع��رب��ي��ة، 
الهمم”،  اأ���س��ح��اب  “من  ل��ل��م��راأة 

التكنولوجي  ال���ت���ط���ور  ����س���وء  يف 
وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ان���ت���ق���اء امل������راأة 
العربية املوهوبة و�سناعة البطلة 
املراأة  لتمكني  بالإ�سافة  الأوملبية 
واملناف�سة  املمار�سة  م��ن  العربية 
و�سيت�سمن  ال���ري���ا����س���ة.   واإدارة 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  امل���وؤمت���ر 
الكربى اأهمها، ا�ست�سافة بطالت 
ال����ع����رب يف الأل������ع������اب الأومل����ب����ي����ة 
ال�سيفية حيث ي�ساركن يف واحدة 
من الندوات الكربى للحديث عن 
املراأة  حققتها  وجناحات  اإ���س��اءات 
الأوملبية،  ال�ساحة  على  العربية 
البحوث  اأف�سل  املوؤمتر  يكرم  كما 
واملرتبطة  امل����ق����دم����ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 

بريا�سة املراأة. 
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نظم مركز الرتبية الريا�سية ال�سرطية، يف قطاع املوارد الب�سرية، ب�سرطة اأبوظبي، فعالية 
الإم���ارات  منتخب  ولع��ب��ي  املنت�سبني،  م��ن  ع��دد  مب�ساركة  الكاراتيه،  لعبة  يف  ال��ق��وة  حت��دي 
للكاراتيه، يف مباريات الدفاع عن النف�س. و اأو�سح العقيد حممد عبيد بوعلي، مدير املركز، 
اأبوظبي يتميز بتنوع الريا�سات التي تتما�سى مع اختيارات  اأن الربنامج الريا�سي ل�سرطة 
املنت�سبني للريا�سة، م�سرياً اإىل اأن ريا�سة التحدي يف الكاراتيه، من اأكر الألعاب ت�سويقا و 
متعة باأداء جمموعة من احلركات املهارية واملناورات القتالية املرتكزة على ال�سرعة والقوة 
التدريب، مبركز الرتبية  الرائد، ح�سني احلمادي، من ق�سم  الفعالية،  اآن واحد.  ح�سر  يف 

الريا�سية ال�سرطية، وعدد من ال�سباط، واملدربني الريا�سيني باملركز. 

�شرطة  اأبوظبي  تنظم فعالية حتدي 
القوة يف الكاراتيه

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�سهيد”  “بطولة  وا������س�����ل�����ت 
للجوجيت�سو مناف�ساتها لليوم الثاين 
الرابعة  الن�سخة  �سمن  التوايل  على 
ال���ت���ي ت���ق���ام ع��ل��ى م�����دار ث���الث���ة اأي����ام 
�سنة،  لالعبني والالعبات حتت 18 
وجماهري  ر���س��م��ي  ح�����س��ور  و����س���ط 
اأولياء  منقطع النظري وبخا�سة من 
الأمور، الذين ح�سروا اإىل “مبادلة 
الريا�سية،  زاي���د  م��دي��ن��ة  يف  اأرينا” 
ت�ساعفت  ال��الت��ي  بناتهم  لت�سجيع 
ق��ي��ا���س��ي يف هذه  ب�����س��ك��ل  اأع�����داده�����ن 

البطولة مقارنة بن�سخها ال�سابقة.
وخ�����������س�����������س احت�������������اد الإم������������������ارات 
)اجلمعة(  مناف�سات  للجوجيت�سو 
لالعبات “البنات” �سمن اأربع فئات، 
والأ�سبال،  وال��رباع��م،  ال�سغار،  ه��ي، 
�سبعة  ع��ل��ى  وت����وزع����ت  وال��ن��ا���س��ئ��ني، 
اأوزان من خمتلف الأحزمة، والالتي 
والأندية  امل��دار���س  م��ن  ع���دداً  ميثلن 
من  باعتبارها  الدولة،  م�ستوى  على 
الريا�سي  املو�سم  يف  البطولت  اأه��م 

.2019 –  2018
ح�شور مبهر يثلج ال�شدور

واأعرب �سعادة حممد �سامل الظاهري 
ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س احت���������اد الإم������������ارات 
باحل�سور  فخره  ع��ن  للجوجيت�سو، 
القوي والالفت لالعبات اجلوجيت�سو 
وذويهن �سمن مناف�سات اليوم الثاين 
م���ن ب��ط��ول��ة ال�����س��ه��ي��د، ال���ت���ي تدعم 
للجوجيت�سو  الإم���ارات  احت��اد  ر�سالة 
ب������اأن هذه  امل��ج��ت��م��ع  ب��رت���س��ي��خ��ه يف 
ال�سهداء  ت�سحيات  تكّر�س  البطولة 
الأبرار، وتقام وفاًء وعرفاناً لعطائهم 
ل�ستذكار  ي�سعى  م�سهد  يف  وبذلهم، 
واأ�سار  وت�سحياتهم.  الوطن  �سهداء 
الإق����ب����ال  ه�����ذا  اأن  اإىل  ال����ظ����اه����ري 
التي  املكانة  على  تاأكيد  اجلماهريي 
بها  تتمتع  اجلوجيت�سو  ريا�سة  باتت 
فقد  النا�سئة،  الأجيال  م�ستوى  على 
�سهدنا بالأم�س “مهرجان ال�سهيد” 
الذي اأثلج �سدور احلا�سرين واأولياء 
الأمور بالنظر اإىل البعد الفني الذي 
م�ساركتهم  خ��الل  الأط��ف��ال  اأظ��ه��ره 
ذات����ه  ب���ح���د  وه�����و  الأول،  ال����ي����وم  يف 
واأجيال  اإجن��از ينبئ مب�ستقبل مبهر 

مب�ستوى  النهو�س  �ستوا�سل  واع��دة 
ه���ذه ال��ري��ا���س��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى بدعم 
ال��ر���س��ي��دة ب�سكل  ال��ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام 
خا�س، وخمتلف الفعاليات والأندية 
الريا�سية واملوؤ�س�سات التعليمية على 
اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك����د  ال���دول���ة.  م�ستوى 
مناف�سات البنات اليوم �سهدت جناحاً 
احل�سور  ظ���ل  يف  ال��ن��ظ��ري  م��ن��ق��ط��ع 
�ساعات  منذ  الأم���ور  لأول��ي��اء  الكبري 
التي  لبناتهن،  دعماً  الباكر،  ال�سباح 
ال�سخ�سي  ���س��ل��وك��ه��م  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س��ت 
نظرائهم  ب���ني  ب��اأن��ف�����س��ه��ن  وث��ق��ت��ه��ن 
يف امل��ج��ت��م��ع، وامل��در���س��ة، وح��ت��ى على 
اأب�سطة البطولت املحلية التي تعترب 

متهيداً خلو�س املناف�سات الدولية.
ميدالية “الفخر«

بن�سختها  ال�سهيد  ب��ط��ول��ة  وحت��ظ��ى 
ال�����راب�����ع�����ة مب����ي����دال����ي����ة مم����ي����زة عن 
تت�سمن  اإذ  البطولت،  �سابقاتها من 
ت�����س��م��ي��م��اً م��ب��ت��ك��راً م�����س��ت��وح��ًى من 
ت�سميم “واحة الكرامة” يف اأبوظبي، 
وح�سارياً  وط��ن��ي��اً  م��ع��ل��م��اً  ب��اع��ت��ب��اره 
يدل على ق�س�س املجد التي ترويها 
ب����ط����ولت وت�������س���ح���ي���ات ال�������س���ه���داء. 
الن�سب  امليدالية  ت�سميم  ويت�سمن 
من  يتاألف  ال��ذي  لل�سهيد  التذكاري 
31 لوحاً ي�ستند كل منها اإىل الآخر، 
يف رمزية تعرب عن الوحدة والتكاتف 
والت�سامن وت�سهد على اأ�سمى معاين 

التالحم بني القيادة وال�سعب.
م�شاركة ا�شتثنائية

ال�سهيد  بطولة  مناف�سات  و���س��ه��دت 

م���������س����ارك����ة ع��������دد م������ن ال����الع����ب����ات 
يتمتعن  ال����الت����ي  ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ات 
ب��اخل��ربة ال��دول��ي��ة، و���س��ج��ل م�سرف 
اأبرزهم  كانت  اإذ  ب��الإجن��ازات،  حافل 
اأكدت  التي  الهنائي،  مهرة  الالعبة 
تاأتي  البطولة  هذه  يف  م�ساركتها  اأن 
لتطوير  امل�ستمرة  جهودها  �سياق  يف 
اخلربة  لكت�ساب  مهاراتها  وتعزيز 
والنهو�س باإمكاناتها الفنية. واأ�سارت 
الهنائي التي فازت بامليدالية الذهبية 
اإىل  اأزرق،  ح���زام  ك��غ��م   57 وزن  ع��ن 
اأنها حتر�س على امل�ساركة يف خمتلف 
البطولت املحلية والدولية، لتتمكن 
ل��ع��ب جديدة،  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن اخ��ت��ب��ار 
والتعرف على قدراتها يف هذا الإطار 
على  املناف�سة  م��ن  ب��ال��ت��ايل  لتتمكن 

وموا�سلة  العاملية  البطولت  اأب�سطة 
رف���ع ا���س��م دول����ة الإم������ارات ع��ال��ي��اً يف 
املحافل والبطولت الدولية. وقالت: 
ال�سهيد  بطولة  يف  م�ساركتنا  “اإن 
واجب وطني، يتوجب على كل لعب 
نعمل  واأن  فيها،  يتواجد  اأن  ولعبة 
جاهدين لنحجز لأنف�سنا مكاناً على 
ووجهت  امل�سرفة«.  تتويجها  من�سات 
الهنائي حتية لأ�سر واأهايل ال�سهداء، 
حتمل  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  اأن  م����وؤك����دة 
وجلميع  لها  بالن�سبة  كبرية  رمزية 
متثله  مل����ا  وال����الع����ب����ات  ال���الع���ب���ني 
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز م�����س��اع��ر الفخر  م���ن 
وت�سليط  ال��ن��ا���س��ئ��ني،  ب���ني  ال��وط��ن��ي 
الوطن.  اأبناء  ت�سحيات  ال�سوء على 
الالعبة  اأع���رب���ت  اآخ�����ر،  م���ن ج���ان���ب 

عذاري خلفان ال�سام�سي من مدر�سة 
بحزامها  ���س��ارك��ت  وال���ت���ي  ال�����س��ي��م،  
ال��ربت��ق��ايل ع���ن ف��ئ��ة 40 ك��غ��م، عن 
الذهبية،  بامليدالية  بالفوز  فخرها 
التوايل  على  الثالثة  م�ساركتها  بعد 
عام  ب����داأت  ال��ت��ي  ال�سهيد  ب��ط��ول��ة  يف 
2015. واأكدت عذاري ال�سام�سي اأن 
التدريب اجليد والدعم الذي يقدمه 
ال��ن��ج��اح والتميز،  اأ���س��ا���س  الأه���ل ه��و 
ولعبات  لزميالتها  ر�سالة  موجهة 
ب�سرورة  ال���دول���ة  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
والتحلي  مهاراتهن  وتطوير  املثابرة 
يفقدوا  ل  واأن  الإيجابية،  بالطاقة 
قاعدة  تعترب  التي  باأنف�سهن  ثقتهن 
التي  جوهرية من القواعد الأ�سيلة 
غ��ر���س��ت��ه��ا ري���ا����س���ة اجل��وج��ي��ت�����س��و يف 

مت�سل،  ���س��ي��اق  ويف  ���س��خ�����س��ي��ات��ه��ن. 
الربيطانية  ال����الع����ب����ة  اح���ت���ف���ل���ت 
ي��ا���س��م��ني ج���اري���د ال��ق��ادم��ة م���ن دبي 
ارتدائها  ب��ع��د  الأوىل  مب��ي��دال��ي��ات��ه��ا 
الثالث  باملركز  الأزرق، لتفوز  احلزام 
عن  وزن 48 كغم. واأكدت جاريد اأن 
هذا الفوز يتوج م�سريتها الريا�سية 
التي بداأت يف لعب اجلوجيت�سو قبل 
نحو عام ون�سف، معربة عن ع�سقها 
التي حتظى بح�سور  الريا�سة  لهذه 
قوي واهتمام لفت يف دولة الإمارات، 
البطولت  ع���دد  اإىل  بالنظر  وذل���ك 
فر�سة  للنا�سئني  يتيح  ال��ذي  الكبري 
ال���ل���ع���ب وامل���ن���اف�������س���ة، و����س���ط اأج������واء 
اح��رتاف��ي��ة، وم�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
ت��ع��زي��ز مهارات  ت�����س��ه��م يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

اختالف  على  وال��الع��ب��ات  الالعبني 
»عائلة  وق����درات����ه����م.  م�����س��ت��وي��ات��ه��م 
املازمي«  �سهدت �سالة مبادلة اأرينا يف 
للعديد  مميزاً  ح�سوراً  الثاين  اليوم 
من الأهايل والالعبات الالتي جئن 
للمناف�سة بقوة يف �سبيل الو�سول اإىل 
اأبرز امل�ساهد  من�سات التتويج. ولعل 
عليها،  ال�سوء  ت�سليط  ت�ستحق  التي 
الإماراتي  اجلوجيت�سو  لع��ب  عائلة 
م�ساركة  �سهدت  التي  املازمي،  حيدر 
ثالث �سقيقات هن، جواهر، و�سيماء، 
وخولة. ويظهر الفخر جلياً يف عيون 
وال��دت��ه��ن ل��ي��ل��ى ع��ي�����س��ى ال��ت��ي كانت 
اليومية، وحر�ست  تتابع تدريباتهن 
ال�سهيد  بطولة  يف  م�ساركتهن  على 
ب��ن�����س��خ��ت��ه��ا ال���راب���ع���ة، ل��ت��ح��ت��ف��ل من 
ابنتها جواهر  بفوز  من�سة اجلمهور 
بامليدالية الذهبية عن وزن 25 كغم 
فئة احلزام الأبي�س �سمن مناف�سات 
)مهرجان ال�سهيد( التي اأقيمت يوم 
املازمي  �سيماء  واع��ت��الء  اخل��م��ي�����س، 
بفوزها  التتويج،  من�سة  )اجل��م��ع��ة( 
الف�سية  وت��ق��ل��ي��ده��ا  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز 
ليلى  واأك�������دت  ك���غ���م.   44 وزن  ع���ن 
اأ�سهمت  ال��ري��ا���س��ة  ه���ذه  اأن  عي�سى، 
بناتها  ���س��خ�����س��ي��ات  وب���ن���اء  ت��غ��ي��ري  يف 
ب�سكل كبري، بالنظر اإىل املعاين التي 
واح����رتام،  ق���وة  م��ن  ف��ي��ه��ن  غر�ستها 
اأهمية  ولكن الأه��م بالن�سبة لها، هو 
امل�ساركة يف هذه البطولة التي حتمل 
اأق��ل ما ميكن  وه��و  “ال�سهيد”،  ا�سم 
فداء  ب��اأرواح��ه��م  �سحوا  مل��ن  تقدميه 
“واجبنا  وق���ال���ت:  وال���وط���ن.  ل��ل��ح��ق 
اليوم كاأولياء لالأمور اأن نرد اجلميل 
العمل  ون��وا���س��ل  الأب����رار،  ل�سهدائنا 
اإعالء قيمهم التي غر�ست فينا  على 
ال��ن��داء«. ثالثة  ال��وط��ن وتلبية  ح��ب 
مناف�سات  تتوزع  املناف�سات  من  اأي��ام 
بطولة ال�سهيد على ثالثة اأيام، بداأت 
ال�سهيد  مب��ه��رج��ان  اخل��م��ي�����س  ي����وم 
اأعمارهم  ت����رتاوح  ال��ذي��ن  ل��الع��ب��ني 
بني 4 اإىل 10 �سنوات، فيما تركزت 
مناف�سات اليوم الثاين على الالعبات 
اأم���ا مناف�سات  ���س��ن��ة،   18 ���س��ن  حت��ت 
تخ�سي�سها  ف��ج��رى  ال��ث��ال��ث  ال���ي���وم 

لفئة الأولد حتت 18 �سنة 

ت�سللت بداية اىل غرف اجللو�س عرب 
التلفزيون، وحجزت مكانها  �سا�سات 
داخ���ل امل���ن���ازل. روي����دا روي����دا، بداأت 
حما�سة  وتثري  ال�����س��وارع،  يف  حت�سر 
كرة  “غول!”.  و�سيحاتهم  الفتيان 
القدم، اللعبة ال�سعبية الأوىل عامليا، 
بداأت تهز عر�س الريا�سة املتوجة يف 
كوبا منذ اأكر من قرن: الباي�سبول. 
ن��ي��ك��ول���س ريي�س  ي��ق��ول ه��وم��ربت��و 
القدم  “كرة  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
تت�سلق  والآن  ال��ق��ع��ر،  يف  ك��ان��ت  ه��ن��ا 
ن���ربة ريي�س  ال��ق��م��ة«.  ط��ري��ق��ه��ا اىل 
والرجل  ل  كيف  احل�����س��رة،  تغمرها 
ال�69،  اأع��وام��ه  م��ن  اأرب��ع��ني  اأم�سى 
الباي�سبول  م��ه��ارات  ال�����س��ب��ان  يلقن 
كوبا.  يف  ت��ع��رف  ك��م��ا  “بيلوتا”  اأو 
ويفخر الرجل امل�سن باأن العديد من 
الأمريكي  الباي�سبول  دوري  جن��وم 
كانوا تالميذه، مثل  األ بي”(  )“اأم 
األون�سو واأليك�س �سان�سيز. مل  يوندر 

يفقد ريي�س الأمل. فها هو يف ح�سة 
الفتية  ت��ل��ق��ني  ي���وا����س���ل  ت���دري���ب���ي���ة، 
اأ�سول اللعبة. وبعدما انحنى لتعليم 
اأح����ده����م ك���ي���ف ي��ل��ت��ق��ط ال����ك����رة عن 
اخلا�س،  القفاز  با�ستخدام  الأر����س 
يقول ب�سوت خافت “اجلميع تقريبا 
عقود  منذ  ال��ق��دم«.  ك��رة  اىل  انتقل 
من  جزءا  الباي�سبول  ت�سكل  طويلة، 
مباراتها  ك��وب��ا.  يف  ال��وط��ن��ي  الإرث 
اجل���زي���رة  ع���ل���ى  الأوىل  ال��ر���س��م��ي��ة 
اللعبة  ووف��رت   ،1874 ع��ام  اأقيمت 
ل�سيما  عامليا  للربوز  للبالد  فر�سة 
بقيادة  ال�سيوعية  ال��ث��ورة  اأع��ق��اب  يف 
فيدل كا�سرتو عام 1959 واحل�سار 
الذي فر�س بقيادة اأمريكية.  اأحرزت 
كوبا ثالثة ذهبيات اأوملبية و25 لقبا 
عامليا يف الباي�سبول، ومن املفارقة اأن 

تراجع الإقبال على اللعبة، يرتاجع 
للمناف�سات  ع���ودت���ه���ا  اق������رتاب  م���ع 
 ،2020 ط��وك��ي��و  دورة  يف  الأومل��ب��ي��ة 
وبح�سب  ع����ام����ا.   12 غ���ي���اب  ب���ع���د 
يبلغ  ك���وب���ا،  ال��ر���س��م��ي��ة يف  الأرق��������ام 
ع���دد م����زاويل ك���رة ال��ق��دم امل�سجلني 
 46 مقابل  �سخ�س،  األ��ف   25 نحو 
األ��ف��ا ل��ل��ب��اي�����س��ب��ول. وع��ل��ى رغ���م هذا 
التاريخية،  الريا�سة  ل�سالح  الفارق 
امل�سهد  ����س���ي���دة  ال����ق����دم  ك�����رة  ب���ات���ت 
يف ����س���وارع ه���اف���ان���ا. وي���ق���ول م���درب 
راوول  القدم  لكرة  الكوبي  املنتخب 
“اليوم،  بر�س  لفران�س  ميديرو�س 
الأط���ف���ال وال�����س��ب��ان مي��ي��ل��ون ملزاولة 
الباي�سبول«.  م��ن  اأك���ر  ال��ق��دم  ك��رة 
وبعدما كان الأمر ي�سكل ا�ستثناء، مل 
ال�سوارع  يف  ي�سري  اأن  م�ستغربا  يعد 

م�سجعون لرب�سلونة اأو ريال مدريد 
قم�سان  ي��رت��دون  وه��م  الإ�سبانيني، 
وي�ستيقظ  امل��ف�����س��ل��ني.  جن���وم���ه���م 
لي�ساهدوا  باكرا  ه��وؤلء  من  العديد 
ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ت��ل��ف��از  ع���رب 
كري�ستيانو  ال����ربت����غ����ايل  م���ي�������س���ي، 
اأو ال��ربازي��ل��ي ن��ي��م��ار. بعد  رون���ال���دو 
تتحول  امل���در����س���ي،  ال�������دوام  ان���ت���ه���اء 
ال�������س���اح���ات ال���رتاب���ي���ة والأزق��������ة اىل 
فيه  ي�����زاول  اأخ�سر”  “م�ستطيل 
هوايتهم  امل���ت���ح���م�������س���ون  ال���ف���ت���ي���ة 
األيخاندرو  املف�سلة. ويقول الطالب 
اإيزكويردو )19 عاما( “نلعب يف كل 
يبلغ  بيوم  يحلم  وه��و  متاح”،  مكان 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي��ات  ب����الده  منتخب  ف��ي��ه 
مونديال  بعد  الثانية  للمرة  العامل 
الإقبال  ه��ذا  لكن   .1938 فرن�سا 

ي��ل��ق��ى ترحيب  ال���ق���دم ل  ك����رة  ع��ل��ى 
م�سجعي الباي�سبول الذين يوؤ�سرون 
غري  مذنب  اىل  “التهام”  باأ�سابع 
احلكومية.  التلفزيون  قناة  متوقع: 
ويو�سح اإدواردو ميدينا )65 عاما( 
باي�سبول  م��ب��اري��ات  ث��م��اين  “تقام 
ول  الظهر  بعد  الثانية  ال�ساعة  عند 
تقوم القناة ببث اأي منها. يف املقابل، 
ن�ساهد مباراة لرب�سلونة على �سا�سة 
يعني  “ماذا  وي�����س��األ  ال��ت��ل��ف��زي��ون«. 
اأنهم يقتلون رويدا رويدا  هذا، غري 
ين�سرف  اأن  ق��ب��ل  +البيلوتا+؟”، 
من  حملية  باي�سبول  م��ب��اراة  ملتابعة 
لتينامرييكو”  “ا�ستاديو  مدرجات 
)امللعب الأمريكي الالتيني(، املعقل 
وبداأ  رال���ب���الد.  يف  للعبة  ال��ت��اري��خ��ي 
ل��ل��م��رة الأوىل  ال��ك��وب��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

م�سجلة  مباريات  ببث   ،1982 عام 
اإ�سبانيا.  من مونديال كرة القدم يف 
مونديال  ح��ت��ى  ال��ك��وب��ي��ون  وان��ت��ظ��ر 
امل���ت���ح���دة،  ال������ولي������ات  يف   1994
بطولة  يف  مبا�سرة  مباريات  ملتابعة 
مباريات  حاليا  القناة  وتبث  ك��ربى. 
مبا�سرة من بطولت اأوروبية ودوري 
القناة  تبداأ  املقابل، مل  الأب��ط��ال. يف 
دوري  م���ب���اري���ات  ب���ب���ث  احل���ك���وم���ي���ة 
ال��ب��اي�����س��ب��ول الأم����ريك����ي ���س��وى عام 
ي�سارك  التي  تلك  2013، وحجبت 
فيها لعبون كوبيون كانوا يعتربون 
ف���اري���ن م���ن ب��ل��ده��م، يف وق���ت كانت 
والعام  احل�سار.  حتت  ت��زال  ل  كوبا 
املا�سي، بثت القناة مباريات م�سجلة 
وهي  �سرييز”،  “وورلد  ال������  م����ن 
ال�سل�سلة النهائية للدوري الأمريكي 

م�ساركة  رغ����م  ع��ل��ى  ل��ل��ب��اي�����س��ب��ول، 
اأن ذلك  ال  ف��ي��ه��ا.  ك��وب��ي��ني  لع��ب��ني 
نقمة  اأثار  ما   ،2018 مل يتكرر يف 
 32( دي��از  بابلو  وي��ق��ول  امل�سجعني. 
عاما( “هذا النوع من الأمور ي�سدم 
وانعك�س  ال��ري��ا���س��ة«.  ه��ذه  م�سجعي 
تراجع الإقبال على الباي�سبول �سلبا 
ال��ل��ع��ب��ة، م���ع اختيار  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
املوهوبني  ال��الع��ب��ني  م���ن  ال��ع��دي��د 
ومل  ال�سمال.  نحو  ل�سيما  الهجرة 
لقب  اأي  الكوبية  الباي�سبول  حتقق 
انرتكونتيننتال”  “كاأ�س  منذ  مهم 
الكلفة،  م��ق��ارن��ة  يف   .2006 ع����ام 
اأي�����س��ا منت�سرة،  ال��ق��دم  ك���رة  ت��خ��رج 
الباي�سبول  ق��ف��از  �سعر  وب���اأ����س���واط. 
اأي  اأم��ريك��ي��ا،  دولرا   30 اىل  ي�سل 
اأن  ما يوازي راتب �سهر كامل، علما 

قفازات.  ت�سعة  اىل  يحتاج  ال��ف��ري��ق 
اللعبة  م����زاول����ة  ك��ل��ف��ة  امل���ق���اب���ل،  يف 
ال�سعبية الأوىل عامليا �سبه معدومة، 
����س���وى اىل  ال���الع���ب���ون  ي���ح���ت���اج  ول 
ك���رة ق��دمي��ة وم�����س��اح��ة خ��ال��ي��ة. لكن 
ت��ب��دو م�سممة  ال��ك��وب��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
الذين  الالعبني  ت��وازن،  اإيجاد  على 
غادروا اىل اخلارج، وبداأت ال�سلطات 
ميديرو�س  امل��درب  اأم��ام  الباب  تفتح 
يقيمون  اأو  ولدوا  ل�ستدعاء لعبني 
املدرب،  اىل  بالن�سبة  ال��ب��الد.  خ���ارج 
“خطوات  �سل�سلة  م��ن  واح���دة  ه��ذه 
املطروح:  ال�����س��وؤال  لكن  اإيجابية”. 
الباي�سبول  ال��ق��دم  ك��رة  �ستزيح  ه��ل 
يبدو  املطاف؟  نهاية  يف  عر�سها  عن 
ذلك غري مرجح بح�سب ميديرو�س. 
الريا�سة  ه��ي  “الباي�سبول  وي��ق��ول 
اأح��د من  الوطنية يف كوبا، لن يغري 
نتعلم  اأن  علينا   )...( ال���واق���ع  ه���ذا 

كيف نتعاي�س مع الباي�سبول«.

لعبات »حتت 18 �شنة« ي�شطرن معاين الفخر والت�شحية باعتالء من�شة التتويج 

»بطول��ة ال�شهي��د« للجوجيت�ش��و ت�شه��د مناف�ش��ات ا�شتثنائي��ة يف يومه���ا الثان��ي

ر�شي����د الباي�شب�����ول يتاآك����ل يف كوب�����ا ل�شال���ح ك���رة الق����دم 

الظاهري: البطولة اأظهرت بعدًا فنيًا احرتافيًا لدى الأطفال خالل م�شاركتهم
»عائلة املازمي« ت�شرب مثاًل يف املثابرة للفوز ببطولة حتمل ا�شم »ال�شهيد«

ت�شميم ميدالية البطولة م�شتوحى من »واحة الكرامة«
ح�شور لفت لأولياء الأمور ومدرجات امل�شجعني ترفع اإ�شارة كامل العدد 
الحتاد يخ�ش�س 18 حكمًا و13 ب�شاطًا ملناف�شات اأهم بطولة يف املو�شم
مهرة الهنائي ت�شجل م�شاركة ناجحة وتظفر بامليدالية الذهبية
ت�شاعف اأعداد الالعبات امل�شاركات يف البطولة قيا�شًا بن�شخها ال�شابقة
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الفجر الريا�ضي

اخلالفات تتجدد بن مورينيو وكا�شيا�ش
اأن  اجلمعة،  اأم�����س  اإ�سبانيا،  يف  �سحافية  تقارير  ذك��رت 
اخلالفات وامل�ساحنات عادت مرة اأخرى لتلقي بظاللها 
املخ�سرم  الإ�سباين  احلار�س  بني  العالقة  على  الثقيلة 
اإيكر كا�سيا�س، واملدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، بعد 
اأن ال��الع��ب ال�سابق ل��ري��ال م��دري��د كان  اأك��د الأخ���ري  اأن 
ك��ان مدربا  م��واج��ه��ات �سده عندما  م��ا يدخل يف  دائ��م��اً 
الربتغايل  ب��ورت��و  ن��ادي  ح��ار���س  وق��ال  “امللكي«.  للنادي 
كا�سيا�س، موؤخراً يف ت�سريحات نقلتها عنه �سحيفة اآ�س 
ال��وراء وح��دث يل  اإىل  اأن��ه لو ع��دت  “اأعتقد  الإ�سبانية: 

نف�س ال�سيء لواجهت مورينيو بكل قوة«.

يونايتد  ملان�س�سرت  احل��ايل  الفني  املدير  مورينيو،  ورد 
القول ل�سخ�س  “هذا  الإجنليزي، على كا�سيا�س قائاًل: 
اأنه مل يدخل يف  اإىل نهاية م�سريته، ما قاله عن  و�سل 
م��واج��ه��ات معي غ��ري �سحيح، دخ��ل يف م��واج��ه��ات معي 

ولكن بطريقة مميزة، كان يفعل هذا يف اخلفاء«.
الإ�سباين  للمنتخب  ال�سابق  احلار�س  كا�سيا�س،  وحتدث 
كانت  التي  الكال�سيكو  مباريات  عن  اأي�ساً  “املاتادور”، 
ال��ت��اري��خ��ي بر�سلونة  جتمع ب��ني ري���ال م��دري��د وغ��رمي��ه 
للنادي  ال��ف��ن��ي��ة  الإدارة  م��وري��ن��ي��و  ت����ويل  ف����رتة  خ����الل 
املدريدي، حيث قال: “كان �سرباً من اجلنون، كان هناك 

حالة من التع�سب لريال مدريد مل ترق يل، بدا الأمر 
كما لو كان هناك حرب بني كاتالونيا واإ�سبانيا، اأنا اأحد 
الفوز  مدريد  يحقق  اأن  يف  واأرغ���ب  مدريد  ري��ال  اأن�سار 

دائماً، ولكنني لن اأكون متطرفاً اإىل هذا احلد«.
واأكد كا�سيا�س مرة اأخرى اأنه مل يدخل يف مواجهات مع 
مدربه ال�سابق يف ريال مدريد، وا�ستطرد قائاًل: “يف تلك 
اللحظة اخرتت ال�سمت، اأعتقدت اأن هذه الطريقة هي 
التي �ستحفظ قيم ريال مدريد، حتى اليوم مل يعد اأحد 
الأمر  اأن نرتك  الأف�سل  الأخ��ر، من  ليتحدث عن  فينا 

على هذا النحو«.

الدوري  توقف  فرتة  بعد  ن�ساطه  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  يعاود 
البطل  يوفنتو�س  يخو�س  عندما  وذل��ك  ال��دول��ي��ة،  امل��ب��اري��ات  ب�سبب  الإي��ط��ايل 
يف  ع�سر  اخلام�س  �سبال  �سد  اأر�سه  على  ال�سبت  اليوم  �سهلة  مباراة  واملت�سدر 
امل�ساركة  املباريات ب�سبب قراره عدم  اأن ابتعد عن  الثالثة ع�سرة. وبعد  املرحلة 
موقتا مع منتخب بالده الذي كان بني املنتخبات الأربعة التي حجزت بطاقات 
املربع الذهبي للم�ستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، ي�سعى رونالدو اىل 
الفادة من الراحة التي ح�سل عليها من اأجل قيادة يوفنتو�س اىل فوزه الرابع 
تواليا وال�12 يف 13 مرحلة. و�سافر رونالدو الذي �سجل 8 اأهداف يف الدوري 
التوقف  ف��رتة  خ��الل  فريقه اجلديد،  مع  التي خا�سها  اللقاءات  و9 يف جميع 
والأمريكي  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�سربي  م��ب��اراة  يف  حا�سرا  وك��ان  لندن  اىل 
جون اي�سر يف بطولة املا�سرتز لكرة امل�سرب ب�سحبة جنله كري�ستيانو جونيور 
و�سديقته الإ�سبانية جورجينا رودريغيز، قبل العودة اىل تورينو ملعاودة متارينه. 
وحتدثت تقارير عن خطبته ب�سديقته رودريغيز، لكن زميله يف يوفنتو�س ماتيا 
دي ت�سيليو زعم اأنه ل يعلم اأي �سيء عن املو�سوع عندما �سئل عنه، قائال ل�سبكة 
اأنه عندما عدت )من  “كل ما باإمكاين قوله هو  “�سكاي �سبورت�س” الإيطالية 

املنتخب(،  مع  كري�ستيانو م�ساركته  �ساهدت 
بالطريقة  ال�������ت�������ي ي����ت����م����رن ي��ت��م��رن 
ك������م������ح������رتف ب��ه��ا ع��ل��ى ال������دوام، 
�سيء«.  ك��ل  “ل يعطي  و�����س����دد 
اأق���ول  اأن  اأي مي��ك��ن��ن��ي  ل�����ك�����م 
ل�ست  لأين  علم ����س���يء  ع���ل���ى 

ب���اإم���ك���اين باأي �سيء. هذا كل ما 
قوله...«.

خطبة  ع����ن  رون������ال������دو وب���ع���ي���دا 
اي�سا  ع�����ن واحل������دي������ث 

ا���س��ت��ب��ع��اده عن 
لئ����������ح����������ة 

الالعبني الثالثة املر�سحني جلائزة الكرة الذهبية التي توج بها الربتغايل خم�س 
مرات واملقرر اأن يعلن الفائز بها يف التا�سع من ال�سهر املقبل، ي�سعى يوفنتو�س 
“ال�سيدة  يف�سل  ال��ذي  ال�ست  النقاط  ف��ارق  على  اأق��ل��ه  الب��ق��اء  اىل  ورون��ال��دو 
�سهلة  م��ب��اراة  اأي�سا  يخو�س  الأخ��ري  اأن  ل�سيما  ال��ث��اين،  نابويل  العجوز” عن 
اللقاء �سد �سبال  الأحد �سد �سيفه كييفو متذيل الرتتيب. ويلعب يوفنتو�س 
وتفكري رجال املدرب ما�سيميليانو اليغري من�سب على الأرجح على ينتظرهم 
بعد  الأبطال، ل�سيما  دوري  الإ�سباين يف  فالن�سيا  ي�ست�سيفون  الثالثاء عندما 
خ�سارة اجلولة املا�سية يف ملعبهم �سد مان�س�سرت يونايتد الإنكليزي )2-1(. 
املرتفعة  واملعنويات  لرونالدو  البدين  يعول على احل�سور  اأن  اليغري  وبامكان 
لنجمه الآخر الأرجنتيني باولو ديبال الذي افتتح اأخريا ر�سيده التهديفي مع 
بالده بقيادتها الإثنني للفوز على املك�سيك -2�سفر وديا. وحذر دي ت�سيليو من 
تقام  التي  “املباريات  قائال  التوقف،  بعد  مبا�سرة  تقام  التي  ال��دوري  مباريات 
مبا�سرة بعد العطلة الدولية تكون دائما خادعة. �سبال يلعب كرة جيدة وت�سبب 
باملتاعب للفرق الكبرية التي واجهها حتى الآن«. وبداأ �سبال املو�سم ب�سكل واعد 
بفوزه بثالث من مبارياته الأربع الأوىل، لكنه اكتفى بعدها بفوز يتيم جاء على 
التا�سعة. وعلى ملعب  املرحلة  الأخري خالل  ح�ساب روما )�سفر2-( يف معقل 
�سد  ممنوع  اخلطاأ  اأن  اأن�سيلوتي  كارلو  ومدربه  نابويل  ي��درك  باولو”،  “�سان 
فريق يبحث عن فوزه الأول ودون ر�سيد رغم ثالثة تعادلت، وذلك ب�سبب ح�سم 
ثالث نقاط من ر�سيده على خلفية بيانات مالية مزيفة. ويرتب�س اإنرت ميالن 
الثالث لنابويل الذي يتقدم عليه بثالث نقاط، وهو يخو�س ال�سبت على اأر�سه 
اي�سا مباراة �سهلة على الورق �سد فروزينوين التا�سع ع�سر قبل الأخري. وحذر 
اأن�سيلوتي “اأنها حلظة حا�سمة من املو�سم. الأمور �سارت على ما يرام حتى الآن، 
لكننا نحتاج اىل مزيد من اجلهود، يجب اأن نكون م�ستعدين”، م�سيفا “�سنكون 
اأمام �سل�سلة هامة جدا من املباريات، وعلينا اأن نكون جاهزين يف الدوري ودوري 
اأبطال اأوروبا«. ويخو�س نابويل الأربعاء على اأر�سه مباراة هامة جدا يف امل�سابقة 
القارية �سد النجم الأحمر ال�سربي، وفوزه بها قد مينحه بطاقة التاأهل اىل 
فوز  ح��ال  يف  املجموعات  دور  نهاية  على  جولة  قبل  النهائي  ثمن 
ليفربول الإنكليزي الذي ميلك نف�س ر�سيد الفريق الإيطايل 
)6 نقاط(، على باري�س �سان جرمان الفرن�سي )5 نقاط( 
يف اجلولة قبل الأخرية. واأ�سار اأن�سيلوتي اىل اأن “التاأهل 

عن هذه املجموعة �سيمنحنا �سعورا بالر�سى«.
النت�سارات  �سكة  اىل  ال��ع��ودة  اإن��رت  ياأمل  وم��ن جهته، 
بعد اأن �سدمه اأتالنتا يف املرحلة املا�سية 4-1 وو�سع 
مباريات.   7 عند  املتتالية  انت�ساراته  مل�سل�سل  ح��دا 
اأياما  �سباليتي  لوت�سيانو  امل���درب  ف��ري��ق  وتنتظر 
�سعبة، لأنه مدعو لزيارة لندن الأربعاء من اأجل 
مواجهة توتنهام على “وميبلي” يف دوري اأبطال 
اأوروبا حيث �سي�سمن اللحاق برب�سلونة الإ�سباين 
اىل ثمن النهائي يف حال تعادله، كونه يتقدم على 
�سبريز بفارق 3 نقاط مع اأف�سلية املواجهة املبا�سرة 
)1-2 ذهابا(. ثم على اإنرت التفرغ لالختبارين 
ويوفنتو�س  روم���ا  ���س��د  احل��ا���س��م��ني  امل��ح��ل��ي��ني 
على  املناف�سة  باأمل  الحتفاظ  اأراد  ما  اذا 
حاليا  يتخلف  اأن��ه  ل�سيما  ال���دوري،  لقب 
العجوز«.  “ال�سيدة  ع��ن  نقاط   9 ب��ف��ارق 
م�سرحا  الأح���د  الأومل��ب��ي  امللعب  و�سيكون 
الرابع و�سيفه  ملباراة مثرية بني لت�سيو 
نقطة  ب��ف��ارق  عنه  يتخلف  ال��ذي  ميالن 
ف��ق��ط. وي��خ��و���س م��ي��الن ال��ل��ق��اء بغياب 
هيغواين  غونزالو  الأرجنتيني  مهاجمه 
املوقف ب�سبب طرده اأمام فريقه ال�سابق 
ال�سبت  امل��رح��ل��ة  وت��ف��ت��ت��ح  ي��وف��ن��ت��و���س. 
بلقاء اودينيزي و�سيفه روما ال�ساد�س 
املن�سغل ذهنيا مبا ينتظره الثالثاء 
ري����ال مدريد  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ع��ن��دم��ا 
دوري  يف  اللقب  حامل  الإ�سباين 
اأبطال اأوروبا يف اختبار هام كونه 
النادي  ال�����س��دارة م��ع  ي��ت�����س��ارك 
منهما(  لكل  نقاط   9( امللكي 
وب��ف��ارق 5 ن��ق��اط ع��ن �س�سكا 

مو�سكو الرو�سي الثالث.
وتربز الأحد مباراة الدربي 
و�سمبدوريا  ج��ن��وى  ب��ني 
اللذين يتواجهان للمرة 
ك����ارث����ة  م����ن����ذ  الأوىل 
ان����ه����ي����ار اجل���������س����ر يف 
اىل  اأدى  م��ا  امل��دي��ن��ة 
�سخ�سا   43 مقتل 
اأغ�سط�س  اآب  يف 

املا�سي.

ذاأع��ل��ن امل����درب الأمل����اين ل��ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان، بطل 
توما�س  ال��ق��دم،  لكرة  الفرن�سي  ال���دوري  ومت�سدر 
توخل اأم�س اأن امل�سابني الربازيلي نيمار )الع�سلة 
ال�����س��ام��ة( وال��ف��رن�����س��ي ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي )ك��دم��ة يف 

الكتف( �سيغيبان عن مواجهة تولوز ال�سبت، لكنهما قد 
يف  الأربعاء  الإنكليزي  ليفربول  �سد  ي�ساركان 

دوري اأبطال اأوروبا. وقال توخل يف موؤمتر 
حمليا  ت��ول��وز  م��ع  اللقاء  ع�سية  �سحايف 

ال�سبت،  يلعبا  لن  غدا.  نخاطر  “لن 
�سد  للم�ساركة  امكانية  هناك  لكن 
باأن ذلك  الأربعاء، واعتقد  ليفربول 
ا�سابة  اأن  ت��وخ��ل  واأع���ت���رب  مم��ك��ن«. 
“لي�ست  ال���ع���امل  يف  لع���ب���ني  اأغ���ل���ى 
خطرة جدا. اأعتقد اأنهما ي�ستطيعان 
اجلولة  يف  ل��ي��ف��رب��ول  ���س��د  اللعب” 
اخلام�سة قبل الأخرية من مناف�سات 

هو  ه��ذا  اأن  مو�سحا  الثالثة،  املجموعة 
راأيه ال�سخ�سي ولي�س راأي الطاقم الطبي 
الفرن�سية  العا�سمة  فريق  وحقق  للفريق. 
13 الأوىل من  الفوز يف جميع املراحل ال� 
البطولة املحلية، خالفا ملا هي عليه حاله 
ف��از يف مباراة  امل�سابقة الأوروب��ي��ة حيث  يف 
وخ�����س��ر يف واح������دة وت���ع���ادل م���رت���ني قبل 
دي  ب��ارك  ملعب  على  ليفربول  ا�ست�سافة 

الأوىل  امل��رة  “لي�ست  توخل  وق��ال  بران�س. 
ونيمار.  م��ب��اب��ي  دون  م��ن  فيها  نلعب  ال��ت��ي 

�سنجد احللول كما حدث يف املباراة �سد �سانت 
من  اخل��ام�����س��ة  امل��رح��ل��ة  يف  )-4�سفر(  ات��ي��ان 
غدا  ال��الع��ب��ون  يظهر  اأن  و”ينبغي  ال����دوري، 

�سد تولوز اأنهم جاهزون«.

توتنهام  الدربي بني  �ستكون مباراة 
يعاود  ح��ني  ال��واج��ه��ة  يف  وت�سل�سي 
القدم  ل���ك���رة  الإن���ك���ل���ي���زي  ال������دوري 
احلايل  الأ���س��ب��وع  نهاية  يف  ن�ساطه 
بعد عطلة املباريات الدولية، وذلك 
على  ال�سبت  ال��ي��وم  يلتقيان  عندما 
ملعب “وميبلي” يف املرحلة الثالثة 
على هدافه  توتنهام  ويعول  ع�سرة. 
البطل  ال��ذي لعب دور  ه��اري كاين 
الذهبي  امل��رب��ع  اىل  اإن��ك��ل��رتا  بقيادة 
بت�سجيله  الأوروب��ي��ة  الأمم  ل��دوري 
الثاأر من كرواتيا )2-1( يف  هدف 
بهبوط  مت�سببا  الأخ���رية،  الدقائق 
رو�سيا  م���ون���دي���ال  ب��ط��ل��ة  و���س��ي��ف��ة 
لكن  الثاين.  امل�ستوى  اىل   2018
البناء  توا�سل  اإن��ك��ل��رتا  اأن  ح��ني  يف 
على النتيجة الرائعة التي حققتها 
اىل  بو�سولها  رو���س��ي��ا  م��ون��دي��ال  يف 
ن�سف النهائي بت�سكيلة �سابة، يعاين 
توتنهام من تاأثري كاأ�س العامل على 
ثالثة  من  واح��د  كاين  لأن  لعبيه 
ل�سابة  يتعر�سوا  مل  لعبني فقط 
من  لع��ب��ا   12 اأ���س��ل  م��ن  ع�سلية 
رو�سيا  نهائيات  يف  ���س��ارك��وا  فريقه 
لعبي  من  ت�سعة  وو�سل   .2018
فريق املدرب الأرجنتيني ماوريت�سيو 
من  الأخ��ري  الأ�سبوع  اىل  بوكيتينو 
كاأ�س العامل، قبل اأقل من �سهر على 
انطالق املو�سم اجلديد من الدوري 
وم�ساكل  الره������اق  ورغ����م  امل��م��ت��از. 
التي  ال�سك  وحالة  البدنية  اللياقة 
ملعبه  بخ�سو�س  الفريق  يعي�سها 
اعتماد  يف  وا����س���ت���م���راره  اجل����دي����د 
بانتظار  ل����ه  م��ل��ع��ب��ا  “وميبلي” 
“وايت  الأع����م����ال يف  م���ن  الن���ت���ه���اء 
وموقعه  ب���ح���ل���ت���ه  لين”  ه��������ارت 
ف��ري��ق بوكيتينو  ي��ب��دو  اجل��دي��دي��ن، 
ان��ه��اء املو�سم  م��ن��اف�����س��ا ج��دي��ا ع��ل��ى 
للمو�سم  الأوىل  الأرب��ع��ة  امل��راك��ز  يف 
اىل  �سبريز  وي��دخ��ل  تواليا.  ال��راب��ع 
م��ب��ارات��ه م���ع ج����اره ت�����س��ل�����س��ي، وهو 
ب��ف��ارق نقطة  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يحتل 
مان�س�سرت  خلف  و5  الأخ���ري  خلف 
واملت�سدر،  ال��ل��ق��ب  ح���ام���ل  ���س��ي��ت��ي 
وبالتايل �سيحاول جاهدا احل�سول 
ع���ل���ى ال����ن����ق����اط ال�����ث�����الث واحل������اق 
ومدربه  ب�سيفه  الأوىل  ال��ه��زمي��ة 
من  ���س��اري،  ماوريت�سيو  الإي��ط��ايل 
بعنويات  املقبل  الأ���س��ب��وع  ب��دء  اأج��ل 
لال�ستحقاقني  ن����ظ����را  م���رت���ف���ع���ة 
ال��ه��ام��ني ال��ل��ذي��ن ي��ن��ت��ظ��ران��ه �سد 
دوري  الإي����ط����ايل يف  م���ي���الن  ان����رت 

اأبطال اأوروب��ا وج��اره الآخ��ر اأر�سنال 
يف الدوري. وكان بوكيتينو متفائال 
مع  املواجهة  ع�سية  الفريق  بو�سع 
جنمه  ع����ودة  م��ع  ل���س��ي��م��ا  ت�سل�سي، 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ي�����ان ف���ريت���ون���غ���ن اىل 
التمارين بعد غيابه عن 9 مباريات 
ا�سابة  ب�سبب  امل�سابقات  جميع  يف 
ايلول/  29 يف  لها  تعر�س  ع�سلية 

الثالثاء  بوكيتينو  وق��ال  �سبتمرب. 
جيدة.  اأخ��ب��ار  “اإنها  ال��ن��ادي  مل��وق��ع 
املجموعة  يف  ك��ام��ل  ب�سكل  ان��خ��رط 
ونعم  املا�سيني،  الأ�سبوعني  خ��الل 
لبدء  ت�����س��رف��ن��ا  يف  ي��ك��ون  اأن  ن���اأم���ل 
وم�ساعدة  ت�سل�سي(  )���س��د  امل���ب���اراة 
اىل  الأرجنتيني  واأ�سار  الفريق...«. 
اأنه “تنتظرنا مرحلة �سعبة، �سنلعب 
الو�سول  حتى  املباريات  من  الكثري 
للمباريات  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ن���اف���ذة  اىل 
متاأكد  اأن��ا  )اذار/م���ار����س(.  الدولية 
جلميع  ب���ح���اج���ة  ����س���ن���ك���ون  ب����اأن����ن����ا 
وحا�سرين  لياقتهم  بكامل  لعبينا 
للمناف�سة وم�ساعدة الفريق«. وبعد 
اأن خا�س 7 مباريات يف غ�سون 21 
يوما قبل التوقف من اأجل املباريات 
اأمام  نف�سه  توتنهام  يجد  الدولية، 
ليلة  وحتى  ال�سبت  من  مباراة   12
راأ�������س ال�����س��ن��ة، ل��ك��ن ه����ذا الأم������ر ل 
“�سنقارب  لأن����ه  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و  ي�����س��غ��ل 
الأم����ور خ��ط��وة ب��خ��ط��وة م��ع اعتبار 
الدوام«.  على  الأه��م  التالية  املباراة 
�ساري  ي��اأم��ل  ال�”بلوز”،  جهة  وم��ن 
اأن يرفع عدد املباريات التي خا�سها 
مع فريقه اجلديد دون هزمية اىل 
توتنهام  ���س��ج��ل  ع��ل��ى  م��ع��ول   ،19
اأر�سه  ع��ل��ى  امل��و���س��م  ه���ذا  ال�سعيف 
اأن  له  �سبق  اإذ  الكبرية،  الفرق  اأم��ام 
ومان�س�سرت  ل��ي��ف��رب��ول  اأم����ام  خ�����س��ر 

�سيتي يف “وميبلي”، كما كانت حاله 
دوري  يف  الإ���س��ب��اين  بر�سلونة  ���س��د 
الأب����ط����ال، م���ا ج��ع��ل��ه م���ه���ددا بعدم 
يحتل  اإذ  النهائي  ثمن  اىل  التاأهل 
املركز الثالث بفارق ثالث نقاط عن 
ان���رت م��ي��الن ال��ث��اين ق��ب��ل جولتني 
على ختام دور املجموعات )بر�سلونة 
حجز بطاقته(. ويف العا�سمة اي�سا، 
مر�سحا  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  ي���ب���دو 
مل��وا���س��ل��ة حت��ل��ي��ق��ه وحت��ق��ي��ق ف���وزه 
تواليا، عندما يحل �سيفا  اخلام�س 
يونايتد  ه����ام  و����س���ت  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ت 
ال�سابق  م��درب��ه  عليه  ي�سرف  ال���ذي 
الت�سيلي مانويل بيليغريني. ويبدو 
�سيتي يف طريقه هذا املو�سم ل�سافة 
اأرقام قيا�سية جديدة بقيادة مدربه 
الإ�سباين جو�سيب غوارديول، بعدما 
اأه����داف يف  ث��الث��ة  م��ا معدله  �سجل 
مر�سحا  يجعله  ما  الواحدة،  املباراة 
لأكرب  القيا�سيني  رقميه  لتحطيم 
عدد  واأع���ل���ى   )100( ن��ق��اط  ع����دد 
الفارق  اأن  ورغ��م   .)106( اأه���داف 
الثاين  ليفربول  عن  يف�سله  ال��ذي 
لي�س اأكر من نقطتني، يبدو �سيتي 
ال�����ذي ي��ح��ل ال���ث���الث���اء ���س��ي��ف��ا على 
الأبطال  دوري  يف  الفرن�سي  ل��ي��ون 
للتاأهل،  كبرية  امكانية  م��ع  اأوروب���ا 
يف و�سع فني ومعنوي ممتاز يجعله 
الحتفاظ  ع���ل���ى  ب���ق���درت���ه  واث����ق����ا 
الذي  الت�سريح  ويعك�س  ب��ال��ل��ق��ب. 
الأ�سبوع  ه���ذا  غ���واردي���ول  ب��ه  اأدىل 
ح��ال��ة ال��ف��ري��ق ح��ني ق��ال اأن���ه حاليا 
مما  ك��م��درب  ل��ه  م�ستوى  اأف�سل  يف 
ك����ان ع��ل��ي��ه ح���ني ك����ان ي�����س��رف على 
الأملاين،  بايرن ميونيخ  اأو  بر�سلونة 
جامعة  يف  ن�����دوة  خ����الل  م��و���س��ح��ا 
بوجودي  اأ���س��ع��ر  “الآن،  ل��ي��ف��رب��ول 

اأي�سا، لأين  اأف�سل  باأين مدرب  هنا 
ال����دوري  ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا  تعلمت 
الظروف«.  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال��رائ��ع 
واعترب املدرب الإ�سباين اأن الدوري 
ن��ظ��را لعدد  الأ���س��ع��ب  “هو  امل��م��ت��از 
الذين  واحل��ك��ام  الطق�س  امل��ب��اري��ات، 
يقولون لك: +وا�سل اللعب، وا�سل 
يف  )الت�ساهل  اللعب  وا�سل  اللعب، 
اإنه  الكر.  واملناف�سني  الأخ��ط��اء(+، 
البلد الوحيد الذي باإمكان خم�سة اأو 
�ستة )فرق( الفوز بالدوري«. ويبدو 
اأ�سده،  امل��و���س��م ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����س ه���ذا 
واأبرز دليل اأنها املرة الأوىل يف تاريخ 
الثالثة  املرحلة  تقام  التي  ال���دوري 
هزمية،  دون  ف���رق  وث���الث���ة  ع�����س��رة 
وت�سل�سي.  ول��ي��ف��رب��ول  ���س��ي��ت��ي  ه���ي 
قريبا  ال��ب��ق��اء  ليفربول  و���س��ي��ح��اول 
�سيفا  ال�سبت  يحل  حني  �سيتي  من 
بالعتبار  الأخ���ذ  م��ع  وات��ف��ورد  على 
تنتظره  ال���ت���ي  ال���ه���ام���ة  امل���واج���ه���ة 
يف م��ن��ت�����س��ف الأ����س���ب���وع ع��ل��ى اأر�����س 
���س��ان ج��رم��ان يف م��ب��اراة قد  باري�س 
الأملاين  املدرب  يح�سم عربها رجال 
النهائي.  يورغن كلوب بطاقة ثمن 
على  �سيفا  اخلام�س  اأر�سنال  ويحل 
ب����ورمن����وث الأح������د م���ع الأم������ل ب���اأن 
ي��خ��رج م��ن دوام����ة ال��ت��ع��ادلت التي 
الثالث  �سقط فيها خالل مبارياته 
فيما  امل�سابقات،  جميع  يف  الأخ���رية 
ي�����س��ع��ى م��ان�����س�����س��رت ي���ون���اي���ت���د اىل 
اأمام  العطلة  قبل  خ�سارته  ن�سيان 
وحم���اول���ة   )3-1( ���س��ي��ت��ي  ج������اره 
يف�سله  ال��ذي  ال�12  ف��ارق  تقلي�س 
عن الأخري حني ي�ستقبل كري�ستال 
الهامة  مباراته  قبل  ال�سبت  بال�س 
يونغ  �سد  اي�سا  ملعبه  يف  الثالثاء 
بويز ال�سوي�سري يف دوري الأبطال.

رونالدو يعاود ن�شاطه بلقاء �شهل ليوفنتو�ش  املرحلة الثالثة ع�شرة للدروي الإنكليزي

العيون �شاخ�شة لدربي توتنهام وت�شل�شي  

غياب نيمار ومبابي عن لقاء تولوز 



ـينْك لــــْك الــوفــا يـامـحـمْد مـــْن مـحـبِّ

وفــي �ضـيـاَفْة اأبــو خـالـْد ُهــْو اإيـمينْك

يـنـْك ْف مــودِّ ـتـْك وتــ�ضــرِّ نـــفــرْح بــجـيَّ

اأبـــوْك �ضـلـمـاْن يـــدري بـــاأْن تـمـكينْك

مـْن اأجـْل هـذا عطاْك العهْد يف اإيدينْك

ـــــْك اإيـعـيـنـْك ْه وربِّ اللْه يـــديــْم الـــمــودِّ

ـنـا واحـــْد مـوالـيـنْك نــحـْن مــعـْك �ضـفِّ

ـيـْت دارْك مـــا بـيـْن اأهـلـْك وخـالنـْك حـلِّ

واإنــتـْه يـمـيـنْه و�ضــانـْه واحــْد و�ضـانـْك

ــْك َع الـجدا عـانْك يـاكـا�ضْب الـمـجْد ربِّ

دْق يف اإميانْك حفْظ لبالدْك و�ضاْف ال�ضِّ

يــا�ضـايـْن الـعـهـْد داْم الــعـْز عـنـوانـْك

ْه ويـكـبـْت كـــْل عــدوانـْك عــلــى الـمـهـمِّ

َع كــــْل حـــاٍل تــرانـا اأوَثـــْق اإخــوانـْك

�شعر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم


