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�الإمار�ت تعلن �لتز�مها �ل�سنوي بقيمة 500 �ألف دوالر 
لربنامج �ملن�سق �ملقيم والإ�سالح نظام �الأمم �ملتحدة �الإمنائي

•• نيويورك-وام:

اأعلنت دولة الإمارات عن التزامها مب�ساهمة �سنوية بقيمة 500 الف 
دولر لربنامج املن�سق املقيم ولإ�سالح نظام الأمم املتحدة الإمنائي 

ب�سكل عام وذلك حتى عام 2030.
جاء ذلك خالل املداخلة االتي ادلت بها �سعادة لنا زكي ن�سيبة املندوبة 
الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة ام�س الول اأمام املنتدى 
ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى املعني بالتنمية امل�ستدامة، الذي عقد يف مقر 
املنظمة الدولية، حثت خاللها املجتمع الدويل على جتديد التزامه 

بتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
امل�سرتك  الفريق  تقرير  نتائج  ب�ساأن  تفاوؤلها  عن  �سعادتها  وعببربت 
نف�س  ويف  امل�ستدامة،  التنمية  اأهبببداف  مبوؤ�سرات  املعنيني  للخرباء 
الرئي�سية،  املببوؤ�ببسببرات  يف  تببقببدم  اإحببببراز  عببدم  اإزاء  قلقها  عببن  الببوقببت 
خ�سو�ساً يف حت�سني اإمكانية الو�سول اإىل الطاقة النظيفة واملتجددة 
واملوثوقة، واملياه النظيفة، وحفظ التنوع البيولوجي. وحثت الأمم 
ال�سرتاتيجيات  لتطوير  معاً  العمل  على  الأع�ساء  والببدول  املتحدة 

واإيجاد احللول اجلماعية ملعاجلة هذه الثغرات. )التفا�سيل �س9(

»�لهالل» يوزع م�ساعد�ت غذ�ئية على مئات �الأ�سر بح�سرموت
•• ح�رضموت- وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات غذائية على اأهايل 
ح�سرموت  حمافظة  مببديببريببات  اإحبببدى  وق�سيعر  الببريببدة  مديرية 
والتي تعاين اأو�ساعا اقت�سادية �سعبة وذلك للتخفيف من معاناتهم 
وحت�سني ظروفهم املعي�سية والقت�سادية وذلك يف اإطار الدعم الذي 
تقدمه دولة الإمارات مل�ساعدة الأ�سقاء يف اليمن. )التفا�سيل �س9(
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•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زايببد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  منح 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ام�س فخامة �سي جني بينغ 

رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية ال�سديقة “و�سام زايد 
من الطبقة الأوىل “ تقديرا و تثمينا لدوره و جهوده 
امل�سرتك  والتعاون  ال�سداقة  وتطوير عالقات  دعم  يف 

بني البلدين على خمتلف ال�سعد.

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

حممد بن را�سد وحممد بن زايد والرئي�س ال�سيني خالل حمادثاتهم  )وام(

تعزيزات ع�سكرية للمقاومة من اأجل حترير مدينة زبيد مبحافظة احلديدة 

رئي�س الدولة مينح الرئي�س ال�سيني و�سام »زايد« 

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�سي جني بينغ يبحثون �لعالقات 
�ال�سرت�تيجية بني �لبلدين وي�سهدون تبادل 13 �تفاقية ومذكرة تفاهم 

وقد ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  البب�ببسببمببو  اهلل” و�ببسبباحببب  “رعاه  دببببي  حبباكببم 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايببد  بن  حممد 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة فخامة �سي جني بينغ 
الذى  ال�سديقة  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  رئي�س 
يببقببوم بببزيببارة دولبببة اىل الإمبببببارات وذلبببك فببى ق�سر 

الرئا�سة بابوظبي .          )التفا�سيل �س4-1(

مقتل 4 قيادات حوثية يف ق�سف للتحالف بجبهة نهم

تعزيز�ت ع�سكرية للمقاومة �مل�سرتكة متهيد� لتحرير زبيد 
الوزارة ترد على االإعالم: اتركوا ال�ساأن التخ�س�سي لذوي االخت�سا�س

الز�لت مر�كز �إ�سعاد �ملتعاملني تتلقى �سكاوى �أولياء �الأمور و�لطالب : نريد حاًل
•• دبي – حم�شن را�شد 

وا�سل مركز اإ�سعاد املتعاملني بوزارة الرتبية والتعليم 
خبببالل الببيببومببني املببا�ببسببيببني، تببلببقببي �ببسببكبباوى الطالب 
واأولياء اأمورهم بعد اإعالن النتائج، مطالبني الوزارة 
درجة  حببول  وا�ستف�ساراتهم  تبب�ببسبباوؤلتببهببم  على  بببالببرد 
املهارات احلياتية لل�سف الثاين ع�سر ، والتي مل تدر�س 
 “ عبارة  اأمامها  ودون  معلمني  توفر  لعدم  للطالب 

معفي “ ومواد اأخرى تواجه نف�س امل�سكلة دون اأمامها 
عبارة “ غري منجز “ ، وتبني اأن عبارتي “ معفي “ 
و” غري منجز “ نتيجة عدم توفر معلمني لتدري�سها 
تتناوله  كانت  يوؤكد �سحة ما   ، الدرا�سي  العام  خالل 
و�سائل العالم من عدم توفر معلمني باملدار�س منذ 
بداية العام الدرا�سي لتلك املواد ، مما دفع الوزارة عند 
نهاية العام الدرا�سي ومن خالل النظام منح الطالب 

درجة موحدة 86 .                     )التفا�سيل �س7(

•• اليمن-وكاالت:

امل�سرتكة  املببقبباومببة  قبببوات  دفببعببت 
بببتببعببزيببزات عبب�ببسببكببريببة كبببببرية اإىل 
لعملية  التحيتا، متهيدا  مديرية 
ع�سكرية وا�سعة ت�ستهدف حترير 
احلديدة  مبحافظة  زبيد  مدينة 
ميلي�سيات  مبببن  البببيبببمبببن،  غبببرببببي 

احلوثي الإيرانية.
وعلى  امل�سرتكة،  الببقببوات  وت�سعى 
وبدعم  العمالقة،  األببويببة  راأ�ببسببهببا 
تنفيذ  اإىل  العربي،  التحالف  من 
مديرية  لتحرير  وا�سعة  عمليات 
الببتببحببرك لتحرير  زبببيببد مبببببوازاة 
مناطق اجلاح واحل�سينية يف بيت 
موؤخرا  �سيطرت  بعدما  الفقيه، 
البببتبببحبببيبببتبببا، مركز  مبببديبببنبببة  عبببلبببى 

مديرية التحيتا. 
القوات  تببقببوم  ذلببببك،  غبب�ببسببون  يف 
من  تبقى  مببا  بتطهري   امل�سرتكة 
يف  احلوثيني  النقالبيني  جيوب 
واملغر�س  وال�سويق  الببفببازة  مببزارع 

جنوب غربي مديرية التحيتا. 
وت�ستهدف القوات من خالل نقل 
املناطق  اإىل  الع�سكرية  العمليات 

احلديدة،  حمببافببظببة  يف  التحيتا 
وفببق مببا ذكبببرت مبب�ببسببادر ميدانية 

مينية.
اىل ذلك، اأغارت مقاتالت حتالف 
الببيببمببن على  البب�ببسببرعببيببة يف  دعببببم 
يف  ميدانية  قببيببادات  �سم  اجتماع 
نهم  جبببببهببة  يف  احلبببوثبببي  ملي�سيا 

�سرق �سنعاء.
اإن  اليمني  الوطني  وقال اجلي�س 
4 من القيادات امليدانية مليلي�سيا 
للتحالف  غببارة  يف  قتلوا  احلوثي 
العا�سمة  �سرقي  نهم،  مبديرية 

�سنعاء.
بببحبب�ببسببب بيان  الببببغببببارة  واأ�بببسبببفبببرت 
عن  ال�سابعة  الع�سكرية  املنطقة 
يا�سر  احلبببوثبببي  البببقبببيبببادي  مببقببتببل 
عبد اهلل عامر و3 قيادات ينتمون 
اجلماعة  معقل  �سعدة  ملحافظة 

وعدًدا من مرافقيهم.
القيادي  ببباأن  اجلي�س  بيان  واأكبببد 
القيادات  اأببببرز  مببن  عببامببر،  يا�سر 
يف  للميلي�سيا  الببتببابببعببة  املببيببدانببيببة 
مديرية نهم، فيما القادة الآخرين 
قدموا من �سعدة لالإ�سراف على 

جبهة نهم موؤخًرا.

اإىل  احلببديببدة  ملحافظة  ال�سرقية 
احلوثيني،  اإمبببداد  خببطببوط  قطع 
ووقبببببف حمبببببباولت تبب�ببسببلببلببهببم اىل 

اخلط ال�ساحلي. 
واأفبب�ببسببلببت األبببويبببة الببعببمببالببقببة التي 
اليمنية  الببببقببببوات  �ببسببمببن  تببعببمببل 
التحالف  مببن  ببباإ�ببسببنبباد  املبب�ببسببرتكببة 

ت�سلل  عملية  اخلمي�س،  العربي، 
احلوثي  ميلي�سيات  من  ملجموعة 
الإيرانية يف مديرية التحيتا على 

ال�ساحل الغربي للبالد.
العملية  اأن  مببب�بببسبببادر   وذكبببببببرت 
م�سلحا   11 مقتل  عببن  اأ�ببسببفببرت 
مواجهات  يف  املبببتبببمبببرديبببن،  مببببن 

اإثببببببر عملية  عبببلبببى  الألبببببويبببببة  مببببع 
�سرقي  مواقعها  اإىل  ليلية  ت�سلل 

وجنوبي التحيتا.
ومتببببكببببن مبببقببباتبببلبببو الألببببببويببببببة من 
للميلي�سيات  مببدفببعببني  تبببدمبببري 
املوالية لإيران خالل ق�سف على 
اأحد نقاط متركزهم قرب مدينة 

االأمم املتحدة تنا�سد جميع االأطراف مبمرات اآمنة

حافالت تدخل �لقنيطرة الإجالء �ملعار�سة �إىل �إدلب
•• عوا�شم-وكاالت:

اجلمعة،  امبب�ببس  حببافببالت،  جتمعت 
جنوبي  يف  الببقببنببيببطببرة  مبببحببافببظببة 
�سوريا، متهيدا لبدء عملية اإجالء 
املقاتلني واملدنيني اإىل اإدلب �سمال 
اأبرمته  اتبببفببباق  مببببوجبببب  البببببببالد 
رو�سيا مع الف�سائل امل�سلحة، وفق 

املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
اأعببلببن عنه،  البببذي  التببفبباق  وين�س 
اخلمي�س، على ا�ست�سالم الف�سائل 
مقابل وقف املعارك وعودة اجلي�س 
التي  النقاط  اإىل  ال�سوري  العربي 
عام  وهبببو   2011 قبببببل  فيها  كبببان 
الببب�بببسبببوري يف هذه  البببنبببزاع  انبببببدلع 

املنطقة املتاخمة لإ�سرائيل.
ونببقببلببت فببرانبب�ببس بببر�ببس عبببن مدير 
قوله  الرحمن  عبد  رامببي  املر�سد 
اخلمي�س  و�ببسببلببت  “احلافالت  اإن 
قوات  �ببسببيببطببرة  حتببت  منطقة  اإىل 
النظام يف حمافظة القنيطرة، على 
اأن تبداأ اليوم  اجلمعة الدخول اإىل  
متهيدا  الف�سائل  �سيطرة  مناطق 

لبدء عملية الإجالء«.
وتبب�ببسببيببطببر فبب�ببسببائببل مبب�ببسببلببحببة منذ 
�ببسببنببوات عببلببى اجلبببببزء الأكبببببرب من 
و�سمنه  البببقبببنبببيبببطبببرة،  حمبببافبببظبببة 
الق�سم الأكرب من املنطقة العازلة 
يف ه�سبة اجلولن املحاذية للجهة 

املحتلة من اإ�سرائيل.
ال�سام  حتبببريبببر  هببيببئببة  وتبببتبببواجبببد 
املنطقة،  هذه  يف  �سابقا(  )الن�سرة 
اإخبببراج  املببر�ببسببد  حببيببث �سيتم وفبببق 

مقاتليها كونهم يف عداد الراف�سني 
لتفاق الت�سوية مع النظام.

املتحدة  الأمم  مفو�سية  ونا�سدت 
جميع  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية 
اجلمعة،  �بببسبببوريبببا،  يف  الأطبببببببببراف 
140 األف  توفري ممر اآمن لنحو 
مدين حما�سرين ب�سبب القتال يف 
يت�سنى  البببببالد، حتى  غببرب  جنوب 
امل�ساعدات  عببلببى  احلببب�بببسبببول  لببهببم 

واملاأوى، وفق ما نقلت رويرتز.

�ل�سي�سي: �أمن �ل�سود�ن جزء ال 
يتجز�أ من �الأمن �لقومي �مل�سري

•• اخلرطوم-وام:

عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  اأكببد 
ال�سي�سي اأن اأمن ال�سودان هو جزء 
القومي  اأمببن م�سر  يتجزاأ من  ل 
..مبب�ببسببريا اىل حببر�ببس ببببالده على 
ا�ستقرار ال�سودان ودعم اخلرطوم 
والدويل  القليمي  حميطيها  يف 
القومي  الأمببببن  تببرابببط  �ببسببوء  يف 
التاريخية  والببعببالقببات  للبلدين 

التي بني ال�سعبني ال�سقيقني.
اأدىل  تبب�ببسببريببحببات  يف  ذلببببك  جبببباء 
مبقر  ام�س  امل�سري  الرئي�س  بها 
اإقبببامبببتبببه يف اخلبببرطبببوم لببعببدد من 
ال�سيا�سية  الببقببوى  قببيببادات ورمبببوز 
واملببببببفببببببكببببببريببببببن والإعبببببببالمبببببببيبببببببني 
ال�سودانيني يف ختام زيارة لل�سودان 

ا�ستمرت يومني.

�سلطان بن �سحيم: �إنفاق �أمو�ل 
�لقطريني على �الإرهابيني ف�سيحة

•• عوا�شم-وكاالت:

اعترب ال�سيخ �سلطان بن �سحيم اآل ثاين، ت�سرفات النظام يف قطر ف�سيحة 
اجلماعات  على  القطري  ال�سعب  اأمبببوال  اأنفق  بعدما  التاريخ  �سي�سجلها 
بن  �سلطان  ا�ستغرب  تويرت،  يف  ح�سابه  على  له  تغريدات  ويف  الإرهببابببيببة. 
يف  واأهله  القطري  ال�سعب  حلفاء  با�ستبدال  القطري  النظام  قيام  �سحيم 
الن�سرة.  وجبهة  اهلل  وحببزب  باحلوثيني  والبحرين  والإمبببارات  ال�سعودية 
قال بن �سحيم “دليل اآخر يدين النظام القطري ويك�سفه اأمام العامل.. ما 
اأكربها من ف�سيحة عندما ي�سجل التاريخ اأنك دفعت 1.15 مليار دولر 

كاأكرب فدية يف التاريخ.. وملن؟! جلماعات اإرهابية!«.
العتدال  يف  املثل  بها  ي�سرب  اآمنة  م�ساملة  بالدنا  كانت  اأن  “بعد  واأ�ساف 
والت�سامح، حتولت على اأيدي نظام احلمدين اإىل دولة داعمة لالإرهاب.. 
من �سمح لكم باإنفاق مليارات الدولرات من حقوق ال�سعب القطري دعماً 
�سليماين  قا�سم  اأخببرى:  تغريدة  �سحيم يف  واأ�سار بن  واأهببلببه؟!«.  لالإرهاب 
تعاونتم معه ودعمتموه.. زعماء امليلي�سيات توا�سلتم معهم ومولتموهم.. 
ا�ستبدلتموهم  والبحرين،  والإمببببارات  ال�سعودية  حلفاوؤكم  كببان  اأن  وبعد 

باحلوثيني وحزب اهلل وجبهة الن�سرة.. ما اأتع�سكم واأتع�س حلفائكم«.

غزة  على  لالإحتالل  بق�سف  �جلرحى  وع�سر�ت  �سهد�ء   4
•• غزة-وكاالت:

يف  مكثف  اإ�سرائيلي  ق�سف  اأ�سفر 
قببطبباع غببببزة، امبب�ببس اجلببمببعببة، عن 
واإ�سابة  فل�سطينيني   4 ا�ست�سهاد 

اآخرين.  120
جراء  مببن  فل�سطيني  وا�ست�سهد 
مدفعية  قذيفة  ب�سظايا  اإ�سابته 
اإ�سرائيلية اأطلقت على موقع �سرق 
رفح، على ما اأوردت م�سادر طبية.

وذكرت امل�سادر اأن �سابا اآخر يدعى 
حممد بدوان )27 عاما( قتل بعد 
اإ�سابته بطلق ناري يف �سدره �سرق 

مدينة غزة.
قتل  اجلبببمبببعبببة،  �بببسببباببببق  وقبببببت  ويف 
بعد  اآخبببرون  واأ�سيب  فل�سطينيان 
الحتالل  مببدفببعببيببة  قبب�ببسببفببت  اأن 
مببوقببعببا �ببسببرق بببلببدة خبببزاعبببة �سرق 

خان يون�س، جنوبي القطاع.
الر�سمية  الأنببببباء  لببوكببالببة  وطبقا 
ق�سفت  فقد  )وفببا(،  الفل�سطينية 

يف �سياق عملية »مّل ال�سمل«:
حركة ند�ء تون�س تفتتح �ملريكاتو �ل�سيا�سي!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

التي عرفتها  الواقعية  الدرامية  امل�سل�سالت  اأطببول  تون�س( من  )نببداء  ازمة 
تون�س يف ال�سنوات الأخرية، فانت�سار احلزب يف انتخابات 2014 حتول اىل 
اللعنة، وبات هذا احلزب احلاكم ل يحكم، وحزب الأغلبية دون اغلبية، بل 
البداية، اىل خم�سة  ال�سيا�سي كما طرحه موؤ�س�سوه يف  تفّرع هذا )ال�سرح( 
اأحزاب مت�سارعة واأكرث اإذا ما اعتربنا الت�ستت والنق�سام ال�سائد فيما تبقى 

من الن�سخة ال�سلية للحزب.
دفع احلزب ثمن عدم ا�ستقرار بيته الداخلي يف النتخابات البلدية الأخرية 
حيث جتلت بو�سوح خ�سارة احلزب لقاعدته ال�سعبية مبا بات يهدد م�ستقبله 
)التفا�سيل   .2019 والرئا�سية  الت�سريعية  النتخابات  افببق  يف  ومكانته 

ال�ساهد طرف يف اعادة هيكلة احلزب ام خارجها؟

حافالت لجالء املقاتلني واملدنيني من القنيطرة اىل اإدلب )رويرتز(

من  باأكرث  الإ�سرائيلية،  املدفعية 
عببلببى طول  مبببواقبببع  قبببذيبببفبببة،   20
ال�سريط احلدودي، �سرق القطاع، 
احلربي  الببببطببببريان  �ببسببن  حبببني  يف 
الإ�سرائيلي غارة على موقع �سرق 
منطقة جحر الديك، جنوب �سرق 
مببديببنببة غبببزة، ممببا اأوقببببع دمببببارا يف 

املمتلكات.

مبببببببن جبببببهبببببتبببببه، اأعبببببببلبببببببن اجلبببيببب�بببس 
ا�ستخدم  اأنببه  بيان  يف  الإ�سرائيلي 
اجلمعة  والببببدبببببابببببات  البببطبببائبببرات 
كامل  ع�سكرية يف  اأهببداف  لق�سف 
قطاع غببزة، ردا على )اإطببالق نار( 
ا�ستهدف جنودا قرب احلببدود مع 
القطاع الفل�سطيني، وفق )فران�س 

بر�س(.

�سبان فل�سطينيون يحملون جثمان زميل لهم ا�ست�سهد بنريان الحتالل يف غزة
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حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد ي�ستقبالن �لرئي�س �ل�سيني يف ق�سر �لرئا�سة

•• ابوظبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  الببدولببة  رئي�س  نببائببب  مكتوم  اآل 
ال�سمو  الببوزراء حاكم دبي »رعبباه اهلل« و�ساحب 
نببهببيببان ويل عهد  اآل  زايببببد  ببببن  البب�ببسببيببخ حمببمببد 
امل�سلحة  للقوات  الأعببلببى  القائد  نائب  اأبوظبي 
فخامة �سي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�سني 
ال�سعبية ال�سديقة الذى يقوم بزيارة دولة اىل 

الإمارات وذلك فى ق�سر الرئا�سة باأبوظبي.
وقبببد جبببرت لببفببخببامببة الببرئببيبب�ببس البب�ببسببيببنببي لدى 
بببباأببببوظبببببببي مرا�سم  البببرئبببا�بببسبببة  قبب�ببسببر  و�بببسبببولبببه 
ا�ببسببتببقبببببال ر�ببسببمببيببة حببيببث حببلببق فببريببق »فر�سان 
لال�ستعرا�سات  الببوطببنببي  الببفببريببق  المبببببببارات« 
لوحة  م�سكال  المبببارات  ق�سر  �سماء  يف  اجلوية 
ثلة  ال�سيف  رافببق  فيما  ال�سعبية  ال�سني  بعلم 
الأ�سيلة يف  العربية  الفر�سان على اخليول  من 
طلقة   »21« املدفعية  واأطببلببقببت  الق�سر  �ساحة 

حتية ل�سيف البالد.
و�سافح فخامة الرئي�س ال�سيني م�ستقبليه من 
وكبار  الببوزراء  ومعايل  ال�سيوخ  ال�سمو  ا�سحاب 

�ساحب  �ببسببافببح  فيما  البببدولبببة..  يف  املبب�ببسببوؤولببني 
كبار  نهيان  اآل  زايبببد  بببن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
بعد   . ال�سيني  للرئي�س  املببرافببقببني  املبب�ببسببوؤولببني 
و�ساحب  ال�سيني  الرئي�س  فخامة  توجه  ذلببك 
اىل  نببهببيببان  اآل  زايبببد  بببن  حمببمببد  ال�سيخ  ال�سمو 
املن�سة حيث عزفت الفرقة املو�سيقية ال�سالمني 
ولدولة  ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية  الوطنيني 
المببببببارات الببعببربببيببة املببتببحببدة بببعببد ذلبببك توجها 
ل�ستعرا�س حر�س ال�سرف الذى ا�سطف حتية 

ل�سيف البالد.
اآل  ح�سر ال�ستقبال �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نببائببب  نهيان 
اأبوظبي والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار 
الأمن الوطني و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
الببوزراء وزير �سوؤون  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
ال�سيخ  و�سمو  الدويل  والتعاون  وزير اخلارجية 
اآل نهيان وعببدد من  زايببد  بببن  بببن حممد  خالد 

ال�سيوخ.

رئي�س �لدولة مينح �لرئي�س �ل�سيني و�سام »ز�يد« تقدير� جلهوده يف دعم عالقات �ل�سد�قة بني �الإمار�ت وبالده
•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« ام�س فخامة �سي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية ال�سديقة 
» و�سام زايد من الطبقة الأوىل » تقديرا و تثمينا لدوره و جهوده يف دعم 
خمتلف  على  البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون  و  ال�سداقة  عالقات  وتطوير 

ال�سعد.
وقد قلد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بح�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل فخامة الرئي�س ال�سيني »و�سام زايد« الذي يعد اأعلى و�سام متنحه دولة 
الإمارات مللوك وروؤ�ساء وقادة الدول.

�سعادته  .. عن  ال�سديقة  ال�سعبية  ال�سني  رئي�س جمهورية  واأعببرب فخامة 
عظيمة  عاملية  اإن�سانية  �سخ�سية  ا�سم  يحمل  الببذي  الو�سام  بهذا  اعتزازه  و 
الذي   « ثببراه  اهلل  » طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بببن  زايببد  ال�سيخ  لببه  املغفور  هببو 
يحظى باحرتام �سعوب العامل من خالل تاأ�سي�سه دولة ح�سارية ومد ج�سور 

ال�سداقة والتعاون وال�سالم مع خمتلف الدول.
من جانبه قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن بن زايد ال نهيان .. اإن منح 
وتقديرنا  �سكرنا  عن  تعبريا  يعد   « زايببد  و�سام   « ال�سيني  الرئي�س  فخامة 
بلدينا  بببني  امل�سرتك  الببتببعبباون  و  الرا�سخة  التاريخية  ال�سداقة  لعالقات 

ال�سديقني .. مثمنا دور الرئي�س �سي جني بينغ يف تنمية وتر�سيخ العالقات 
بني دولة الإمارات وجمهورية ال�سني يف خمتلف املجالت .. ومتنة لل�سني 

و�سعبها دوام التقدم والزدها والأمن وال�ستقرار.
و �سجل فخامة الرئي�س ال�سيني كلمة يف �سجل كبار الزوار لق�سر الرئا�سة 
الثنائية  المببارات ومتنياته للعالقات  بزيارة دولة  �سعادته  اأعببرب فيها عن 

مزيدا من التطور والنماء ولدولة المارات و�سعبها التقدم والزدهار .
و وقع فخامته على عدد من ن�سخ كتابه » احلكم و الإدارة » مرتجمة للغة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و قدمها هدية ل�ساحب  العربية 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
من جهته اأهدى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان فخامة �سي 

جني بينغ احل�سان العربي الأ�سيل » جالردو جاي« تقديرا وتثمينا لزيارة 
فخامته لدولة المارات العربية املتحدة.

و قال �سموه : » تعبريا عن اعتزازنا بال�سداقة التاريخية والروابط الوثيقة 
واحرتام  تقدير  مببن  الببكببرمي  ل�سخ�سكم  نكنه  ومببا  بلدينا  بببني  جتمع  التي 
ومودة ... نهدي فخامة الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ اأحد اأف�سل اخليول 

العربية الأ�سيلة«.
جدير بالذكر اأن اخليل » جالردو جاي« املولود عام 2013 له عدة بطولت 
اإقليمية وعاملية.. فقد حقق بطولة مونتون البطولة الذهبية للمهر وكاأ�س 
العامل  وبببطببولببة   2016 اأوروبببببا  وبببطببولببة   2016 املببتببحببدة  الأمم  بطولة 

بباري�س 2016 وتاج البطولة الثالثية للمهور 2016.
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قطاع �لتعليم يف �سبوة �ليمنية ي�ستفيد من دعم �لهالل �الأحمر �الإمار�تي

•• �شبوة-وام: 

لببقببطبباع التعليم يف  الببهببالل الأحببمببر المببباراتبببي دعببمببهببا  وا�ببسببلببت هيئة 
الدفع  على  المببببارات  دولبببة  حببر�ببس  اطبببار  يف  اليمنية  �سبوة  حمافظة 
بالعملية التعليمية يف املحافظات املحررة وتوفري كل ال�سبل والمكانات 

لدعم ا�ستقرار الطلبة اليمنيني وحت�سيلهم العلمي والأكادميي.
النعيمي  �سلطان  الأول بح�سور  ام�س  الهيئة  افتتحت  الإطببار  ويف هذا 
اأول  وكيل  عديو  بن  �سالح  وحممد  الإمبباراتببي  الأحببمببر  الهالل  ممثل 
حمافظة �سبوة وعدد من مدراء عموم املكاتب التنفيذية وال�سخ�سيات 
الجتماعية والكوادر الأكادميية - قاعات حما�سرات جامعية يف كلية 

النفط واملعادن بعتق عا�سمة حمافظة �سبوة.

واأكد �سلطان النعيمي ان م�سروع ت�سييد القاعات اجلامعية وجتهيزها 
بالأثاث املكتبي والدرا�سي ياأتي يف اإطار حر�س الهيئة على دعم قطاع 
التعليم يف حمافظة �سبوة وذلك �سمن خطة امل�ساريع التي تعتزم الهيئة 
تنفيذها يف املحافظة بتوجيهات من القيادة الر�سيدة لدولة الإمارات 

العربية املتحدة.
واأو�سح النعيمي ان الهيئة بحثت موؤخرا مع جهات الخت�سا�س عددا 
من الدرا�سات اخلا�سة مب�ساريع البنية التحتية يف خمتلف القطاعات 
من  ال�ستفادة  باأولوية  يحظى  الببذي  التعليم  قطاع  اأهمها  اخلدمية 
امل�ساريع التنموية وفق خطة الهيئة الداعمة لتغذية امل�سارين الإن�ساين 
و�سكان  لأهبببايل  الإغبباثببي  الببدعببم  موا�سلة  على  وحر�سها  والببتببنببمببوي 
املحافظة. من ناحيته اأعرب حممد �سالح بن عديو وكيل اأول حمافظة 

�سبوة عن �سكره وتقديره لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي على جهودها 
املتوا�سلة لتح�سني البيئة الدرا�سية لطالب اجلامعات ..م�سريا اىل ان 
الهيئة تبنت هذا امل�سروع حر�سا منها على توفري املناخ الدرا�سي املالئم 

للطالب وتذليل العقبات التي تواجه م�سريتهم التعليمية.
افتتاح  ان  واملببعببادن  النفط  كلية  عميد  املطهري  حممد  الدكتور  وقببال 
الأحمر  الهالل  بعد جهود ملمو�سة من هيئة  القاعات اجلامعية جاء 
اليمنية يف  ال�ساحة  النوعية للهيئة على  باملبادرات  الإماراتي.. م�سيدا 

خمتلف املجالت.
واأكد ان م�سروع ت�سييد وتاأثيث القاعات الدرا�سية للطالب �سيوفر بيئة 
ا�ستقرار  على  ويعمل  الأكادميي  لتح�سيلهم  منا�سبة وظروفا مالئمة 

م�سريتهم التعليمية رغم الظروف التي مير بها اليمن حاليا.

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل “ و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة - 
ام�س- مع فخامة �سي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية ال�سديقة 
.. عالقات التعاون وال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين ال�سديقني اإ�سافة 

اإىل الق�سايا وامل�ستجدات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
اآل مكتوم - يف بداية جل�سة  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ورحب �ساحب 
املحادثات الر�سمية املو�سعة التي عقدت يف ق�سر الرئا�سة بالعا�سمة اأبوظبي 
اإىل  املببرافببق  والببوفببد  ال�سديقة  ال�سني  جمهورية  رئي�س  فخامة  بببزيببارة   -

الدولة.
املحادثات  اأن هذه  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأكببد �ساحب  و 
بني  ال�سرتاتيجية  البب�ببسببراكببة  عببالقببات  تطوير  يف  اجلببانبببببني  رغبببببة  تعك�س 
البلدين يف �سوء توافر الإرادة ال�سيا�سية القوية لدى الطرفني والتي ت�سكل 
املجالت  مببن  العديد  يف  التعاون  مببن  جببديببدة  مرحلة  لبدء  را�سخا  اأ�سا�سا 
فر�س  ويعزز  ال�سديقني  ال�سعبني  طموحات  حتقيق  يدعم  ومبببا  احليوية 

التكامل ال�سيني الإماراتي على املديني القريب والبعيد.
ونوه �سموه اإىل اأن املحادثات الإماراتية ال�سينية تاأتي لت�سيف ف�سال جديدا 
اأ�سا�سها  و�سع  والتي  البلدين  بني  التاريخية  الروابط  تطور  ل�سجل  مهما 
“.. م�سريا  ثببراه  “ طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  زايببد بن  ال�سيخ  له  املغفور 
�سموه اإىل اأنه كان �ساهدا على البدايات الأوىل لتلك العالقات حيث �ساحب 
اأول رحلة له اإىل ال�سني قبل  “ يف  “ طيب اهلل ثراه  �سموه الوالد املوؤ�س�س 
اأن هذه الزيارة التي مثلت نقطة انطالق قوية  اإىل  28 عاما.. لفتا  نحو 
للتطور الكبري الذي �سهدته عالقات البلدين على مر ال�سنني و�سول اإىل 
اأوج م�ستويات التعاون ال�سيا�سي والقت�سادي واملعريف يف الوقت الراهن وهو 
الأمر الذي يتجلى يف العديد من ال�سواهد التي تبلور هذا الزدهار يف اأوا�سر 
ت�سيري  اأبرزها  ومن  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  م�ستوى  اإىل  و�سول  التكامل 
تربط الإمارات  الذي  الوقت  يف  البلدين،  بني  اأ�سبوعيا  جوية  رحلة   100

جزءا من جتارة ال�سني مع العامل عرب 444 مدينة بخطوط مبا�سرة.
واأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بالتجربة التنموية 
يف  اأثببرهببا  عظيم  لها  كببان  والببتببي  بينغ،  جببني  �سي  فخامة  برئا�سة  ال�سينية 
وا�سفا  الببعببامل..  م�ستوى  على  اقت�ساد  اأكببرب  كثاين  ال�سني  مكانة  تر�سيخ 
باأنها ملهمة مبا تت�سمنه  ال�ساملة  التنمية  ال�سني يف جمال  �سموه جتربة 
التي  امل�سرتكة  القوا�سم  العديد من  درو�ببس م�ستفادة عديدة مع وجود  من 
جتمع بني اأ�سلوبي الإدارة يف البلدين يف �سوء توافق الروؤى وات�ساق الأهداف 

ال�سرتاتيجية الرامية اإىل حتقيق الريادة يف �سنع امل�ستقبل.
بينغ حول احلكم  الرئي�س  التي ت�سمنها كتاب  الأفكار  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 
النهو�س  يف  ال�سباب  دور  واأهمية  ال�سعب  اإ�سعاد  يف  احلكومة  ودور  والإدارة 
للقوة  املوؤثر  بالدور  واإميانه  املبدعة،  الأفكار  وا�ستحداث  املجتمع  بقدرات 
الناعمة يف حتفيز الطاقات الإيجابية يف خمتلف جمالت التطوير، وقيمة 
الهتمام  وكببذلببك  التنمية  منظومة  عنا�سر  مببن  مببهببم  كعن�سر  البببتببكببار 
بالتكنولوجيا واأثرها يف ت�سكيل مالمح امل�ستقبل، كلها اأفكار تتقارب ب�سورة 
كبرية مع جانب كبري من القيم التي ت�سكل اأ�سا�س منظومة التنمية يف دولة 
الإماراتية  القيادتني  بني  النظر  وجهات  تطابق  مببدى  يببربز  ما  الإمبببارات، 

وال�سينية حول اأ�ساليب وفل�سفة البناء والتطوير يف خمتلف املجالت.
نببهببيببان عن  اآل  زايبببد  بببن  ال�سيخ حمببمببد  ال�سمو  اأعببببرب �ببسبباحببب  مببن جببانبببببه 
الرئي�س  “ فخامة  �سموه  قال  و   .. للبالد  ال�سيني  الرئي�س  بزيارة  �سعادته 
ي�سعدين جدا اأن اأرى �سديقي القدير بعد مرور اأكرث من عامني  على اآخر 
لقاء لنا يف جمهورية ال�سني ال�سعبية واأود اأن اأ�سكر فخامتكم جمددا على 
حفاوة ال�ستقبال خالل تلك الزيارة كما اود اأن اأعرب عن �سكري وامتناين 
لفخامتكم على التزامكم جتاه اأوا�سر ال�سداقة التي جتمعنا على امل�ستويني 

ال�سعبي واحلكومي وعلى امل�ستوى ال�سخ�سي ».
 واأ�ساف �سموه : “ �سديقي فخامة الرئي�س تت�سرف دولة الإمارات العربية 
ذكره  مببا  على  اأ�ببسببدد  اأن  اأود  و  التاريخية  فخامتكم   بببزيببارة  الببيببوم  املتحدة 
اأهمية العالقة  اآل مكتوم  من  اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
امل�ستويات  جميع  على  وال�سني  الإمبببارات  دولببة  تربط  التي  ال�سرتاتيجية 
والأولوية الق�سوى التي توليها دولة الإمارات لعالقاتها ال�سرتاتيجية مع 
جمهورية ال�سني .. كما اأكد لفخامتكم اأن دولة الإمارات �سريك ا�سرتاتيجي 
من  العديد  يف  واملببواقببف  النظر  وجهات  تطابق  بف�سل  ال�سني  جلمهورية 

الق�سايا ».
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايببد  بببن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأكبببد 
اأن زيارة فخامة �سي جني بينغ رئي�س  نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
املتحدة  العربية  الإمبببارات  دولببة  اإىل  ال�سديقة  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
توؤذن مبرحلة جديدة  ونقلة نوعية للعالقات ال�سرتاتيجية بني البلدين 

لتحقق اأهداف عالقتنا ال�سرتاتيجية ال�ساملة .
اأن  ا�ستطاعت  التاريخية  ال�سينية   - الإمبباراتببيببة  العالقات  اإن  �سموه  وقببال 
ترتقي خالل الفرتة املا�سية و اأ�سبحت تت�سم باخل�سو�سية والتطور فيما 
تقوم على اأ�س�س را�سخة من التفاهم والنفتاح  والحرتام املتبادل وامل�سالح 

امل�سرتكة.
و اأ�ساف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان : “ اإن دولة الإمارات 
تعتز ب�سداقتها املمتدة مع ال�سني .. و امل�ستقبل م�سرق مبزيد من ال�سراكات 
املثلى التي تاأتي ا�ستجابة للمتغريات ومتطلبات املرحلة احلالية وامل�ستقبل 

.«
و و�سف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان مبادرة “ حزام واحد 
- طريق واحد “ باملبادرة ال�سرتاتيجية احل�سارية الرائدة لأنها تهدف اإىل 
ربط الدول يف قارات اآ�سيا و اأفريقيا واأوروبا بحزام قوي من امل�ساريع التنموية 
ذات الطابع  القت�سادي والتجارية والجتماعي التي تعمق العالقات فيما 
دورها  للمنطقة  ويعيد  العامليني  وال�ستقرار  ال�سالم  اأ�سباب  يعزز  ما  بينها 

احليوي يف هذا املجال.
واأكد �سموه اأن دولة الإمارات العربية املتحدة متلك من املقومات ما يوؤهلها 
لأن تكون عن�سرا حموريا �سمن هذه املبادرة املهمة واحليوية يف ظل موقعها 
ال�سرتاتيجي املتميز ودورها املهم يف حركة التجارة الدولية و�سوق الطاقة 
وع�سرية  متقدمة  وبنية حتتية  وا�ستقرار  انفتاح  به من  تت�سم  وما  العاملي 
مع  الوا�سعة  والتجارية  القت�سادية  وت�سريعات جاذبة وعالقاتها  واأنظمة  
التجاريني لها على  ال�سركاء  اأهم  التي تعد من  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
امل�ستوى العاملي ف�سال عن اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ع�سو موؤ�س�س 
جمهورية  تقوده  الببذي  التحتية  البنية  يف  لال�ستثمار  الآ�سيوي  البنك  يف 

ال�سني ال�سعبية ويهدف اإىل تعزيز التنمية يف القارة الآ�سيوية.
جمهورية  اأن  اإىل  نهيان  اآل  زايببد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سار  و 
العامل  اإقليمية ودولية كربى ولها دورهببا احليوي يف  ال�سعبية قوة  ال�سني 
�سواء على امل�ستوى ال�سيا�سي اأو الأمني اأو القت�سادي كما تعد قوة ا�ستقرار 
ال�سيني   - الإمبباراتببي  التوافق  �سموه  مببوؤكببدا   .. الآ�سيوية  الببقببارة  يف  مهمة 
ال�سرق  ال�سالم وال�ستقرار يف منطقة  اإحالل  اأجل  العمل من  على �سرورة 
الأو�سط والت�سدي ملخاطر الإرهاب وم�سادر متويله ودعمه وتركيز اجلهود 
من اأجل تعزيز التنمية يف املنطقة مبا ي�سب يف م�سلحة ال�سعوب وتقدمها 
ورفاهيتها واأن دولة الإمارات العربية املتحدة حري�سة على الت�ساور امل�ستمر 

مع جمهورية ال�سني ال�سعبية يف التعامل مع الق�سايا الإقليمية والدولية.
واأعببببرب �ببسببمببوه عببن اهببتببمببام دولبببة المبببببارات بتوطيد الببتببعبباون يف عبببدد من 
قطاع  جمببال  ويف  والدفاعي  الع�سكري  التعاون  ومنها  احليوية  القطاعات 
الطاقة النظيفة واملتجددة والنفط والغاز وقطاع التكرير والبرتوكيماويات 
وزيادة  املببو�ببسببالت  ا�سباه  وتقنيات  ال�سطناعي  والببذكبباء  التقنية  والببعببلببوم 
يف  التنموية  اخلببطببة  يف  واملبب�ببسبباركببة  الببواعببدة  التكنولوجيا  يف  ال�ستثمارات 
ال�سني واأهمية توطيد التبادل الثقايف بني ال�سعبني يف ظل الزيادة الإيجابية 

يف الزوار ال�سينني لدولة المارات خالل ال�سنوات املا�سية .. موؤكدا �سموه 
ثقته بقوة وم�ستقبل القت�ساد ال�سيني.

و�سدد �سموه على ا�ستعداد دولة المارات لزيادة التعاون مع ال�سني يف دول 
واأثنى  امل�سرتكة..  البلدين  اأهببداف  و  م�سالح  يخدم  مبا  الأفريقية  القارة 
على اجلهود املبذولة التي اأ�سهمت يف تقدم العالقة  وتطورها اإىل م�ستوى 

العالقة وال�سراكة ا�سرتاتيجية ال�ساملة بني البلدين .
ال�سعبية  ال�سني  رئي�س جمهورية  بينغ  �سي جني  اأعببرب فخامة  من جانبه 
ال�سديقة عن �سعادته بهذه الفر�سة لزيارة دولة الإمارات العربية املتحدة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايببد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  بدعوة 

اهلل«. “حفظه 
و �ساحب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  واأبلغ فخامته �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان حتياته ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الكبري حل�سن  تقديره  “  و  اهلل  “حفظه  الببدولببة  رئي�س  نهيان  اآل  زايببد  بن 

ال�سيافة وكرم ال�ستقبال الذي حظي به خالل هذه الزيارة.
 وثمن فخامة الرئي�س ال�سيني مظاهر حفاوة ال�ستقبال املختلفة التي لقيها 
خالل الزيارة ومل�سها منذ دخول طائرته اخلا�سة اأجواء الدولة ترافقها 12 
الإماراتي  ال�سيني  الإ�سبوع  واإطببالق  املطار  با�ستقبال  طائرة حربية مرورا 
والألوان امل�ساءة على معامل الدولة خا�سة برج خليفة باللون الأحمر الذي 
اأن هذه املظاهر و م�ستوى الحتفاء  اإىل  .. م�سريا  باأنه كان جميال  و�سفه 

كانت العنوان الأبرز لو�سائل الإعالم يف ال�سني.
اللذين حتظى  والتقدير  الهتمام  يعك�س  ال�ستقبال  اإن هذا  وقال فخامته 
واأثببرا كبريا يف  انطباعا طيبا  الهتمام  ترك هذا  وقد  لديكم  ال�سني  بهما 
اأو يف  نف�سي واأنببا على ثقة باأنه ترك الأثببر نف�سه لدى كل من يتواجد هنا 

بالد ال�سني.
  ووجه فخامته �سكره اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على هذا ال�ستقبال الذي 

يعك�س العالقات ال�ستثنائية بني البلدين.
واأ�ساف فخامة الرئي�س ال�سيني : “ الكل مل�س تطور العالقات  بني البلدين 
منذ الزيارة التاريخية التي قام بها ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
واأنا  بلدينا  بني  الطيبة  العالقة  لهذه  اأ�س�ست  التي  النبتة  وهببي  ثببراه  اهلل 
اعترب الإمارات بلدي الثاين وهذه اأول مرة اأزورها وقد تركت لدي انطباعا 

جميال.
واأ�ساد فخامته مبا �سهدته دولة المارات من طفرة تنموية �ساملة وقال : 
“هذه الدولة ت�سهد اأمنا وهدوءا اجتماعيا وتنمية ورخاء اقت�ساديا وتنوعا 
و ت�ساحما ثقافيا و ا�ستطاعت اأن حتقق معجزة �سحراوية م�سهودة للعامل و 

اأنا اأريد اأن اأهنئ المارات بهذه الإجنازات املختلفة التي حققتموها«.
 واأ�ساف اإنه منذ الزيارة الأخرية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
والتعاون  ال�سداقة  لتعزيز  توافق كبري  اإليه من  تو�سلنا  لبكني وما  نهيان 
البلدين  بيننا وعالقات  والتعاون  ال�سداقة  تعزيز  �سبل  البلدين حول  بني 
ال�سامل  التطور  من  جديدة  م�ستويات  لتبلغ  قوية  دفعة  �سهدت  الثنائية 
وال�سريع واملعمق واأ�سبح التعاون عمليا واأكرث حيوية وقوة يف �ستى املجالت 
الأمنية والقت�سادية والثقافية والتجارية حتى غدت منوذجا للعالقات بني 

دول العامل .
البببببلببديببن مببقببومببات م�سرتكة  لبببدى  الببراهببن  الببوقببت  “ يف   : وقبببال فخامته 

بببجببودة عببالببيببة وتببوفببري احلياة  الببنببمببو القببتبب�ببسببادي والجببتببمبباعببي  لتحقيق 
الكرمية ل�سعبيهما “ ..م�سريا اإىل اأن ما ميتلكه البلدان  من خربات مفيدة 

وامكانيات كبرية يف عمليات التنمية  ميهد لآفاق وا�سعة للتعاون الثنائي.
واأعرب فخامته عن ثقته باأن اجلانبني �سيكونان �سريكني وثيقني ي�ستفيدان 
وجه  و   . . م�سرتك  وازدهببببار  تنمية  لتحقيق  البع�س  بع�سهما  وي�ساعدان 
الدعوة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم  و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان لزيارة ال�سني مرحبا بهما يف بكني.
نقلة  من  البلدين  بني  التعاون  عالقات  ت�سهده  ما  اجلانبان  ا�ستعر�س  و 
والثقافية  والعلمية  القت�سادية  كافة  املببجببالت  يف  م�ستمر  وتطور  نوعية 
وغريها  املتقدمة  والتكنولوجيا  املتجددة  والطاقة  والطاقة  وال�سيا�سية 
من اأوجه التعاون امل�سرتك واإمكانات تطويرها وتو�سيع اآفاقهام�ستندة اإىل 
املتبادل  التفاهم والتوافق والثقة والحببرتام  ثوابت ومرتكزات را�سخة من 
�سيا�سية  واإرادة  اقت�سادية متينة ومتنوعة  اإىل قاعدة  البلدين..اإ�سافة  بني 

م�سرتكة.
التي  الأحببببداث  وم�ستجدات  اجلل�سة..التحديات  خببالل  اجلببانبببببان  وبببحببث 
والأمنية  الإن�سانية  وتداعياتها  والببدولببيببة  الإقليمية  ال�ساحتان  ت�سهدها 
ما  خا�سة   .. حولها  النظر  وجببهببات  وتبببببادل  والجببتببمبباعببيببة  والقببتبب�ببسبباديببة 
والدول  ال�سعوب  اأمببن  ي�ستهدف  الببذي  والإرهبباب  التطرف  يتعلق مبواجهة 
ومكت�سباتها بجانب دعم جهود حتقيق الأمن وال�ستقرار والتنمية والزدهار 

ل�سعوب املنطقة والعامل.
التاريخية  بالعالقات  حمببادثبباتببهببمببا..اعببتببزازهببمببا  خببتببام  يف  اجلببانبببببان  واأكبببد 
الرا�سخة بني البلدين وحر�سهما على دفع وتو�سيع هذه العالقات متعددة 
اجلوانب القت�سادية  والثقافية والعلمية والجتماعية وال�سيا�سية وغريها 
اإىل اآفاق اأرحب..  و�سددا على اأهمية ت�سافر جهود املجتمع الدويل لإحالل 
تدعم  وم�ستقرة  اآمببنببة  بيئة  اإيببجبباد  خببالل  مببن  والببعببامل  املنطقة  يف  ال�سالم 
حلا�سر  والزدهببار  ال�ساملة  والإن�سانية  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 

وم�ستقبل �سعوب العامل اأجمع.
كما اأكد اجلانبان �سرورة بلورة وحتقيق روؤية اإن�سانية عاملية تقوم على مبادئ 
الت�سامح واحلوار وتعزيز التوا�سل والتقارب بني ح�سارات و�سعوب العامل.    
اآل نهيان نائب رئي�س  ح�سر جل�سة املحادثات .. �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
اآل  زايد  ال�سيخ �سيف بن  الفريق �سمو  و  اأبوظبي  التنفيذي لإمببارة  املجل�س 
ال�سيخ طحنون  �سمو  و  الداخلية  وزيببر  الببوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
زايد  ال�سيخ من�سور بن  و �سمو  الوطني  الأمببن  اآل نهيان م�ست�سار  زايد  بن 
ال�سيخ  �سمو  و  الرئا�سة  �سوؤون  وزيببر  الببوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل 
ال�سيخ  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و �سمو  عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان نائب م�ست�سار الأمببن الوطني و معايل  خالد بن حممد بن زايد 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل و معايل 
اإبراهيم  بنت  رمي  مببعببايل  و  القت�ساد  وزيبببر  املن�سوري  �سعيد  بببن  �سلطان 
حممد  بن  �سهيل  معايل  و  الببدويل  التعاون  ل�سوؤون  دولببة  وزيببرة  الها�سمي 
اإبراهيم  بن  و معايل ح�سني  وال�سناعة  الطاقة  وزيببر  املزروعي  فار�س  فرج 
البواردي وزير  اأحمد  احلمادي وزير الرتبية والتعليم و معايل حممد بن 
دولة ل�سوؤون الدفاع و معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري 
و  دولببة  وزيببر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  و  والبيئة  املناخي 
معايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإ�سطناعي ومعايل على 
الوطني و  الأعلى لالأمن  العام للمجل�س  الأمببني  نائب  ال�سام�سي  بن حماد 
معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�سوؤون التنفيذية و معايل مبارك 
املزروعي  املركزي و�سعادة حممد مبارك  امل�سرف  املن�سوري حمافظ  را�سد 
�سفري  الظاهري  علي  عبيد  علي  �سعادة  و  اأبوظبي  عهد  ويل  ديبببوان  وكيل 

الدولة لدى جمهورية ال�سني ال�سعبية.
املكتب  ع�سو  �سيو�سيانغ  دينغ  معايل  ال�سيني  اجلانب  من  ح�سرها  فيما 
اللجنة  ديبببوان  عببام  ومببديببر  املببركببزيببة  اللجنة  �سر  اأمببانببة  وع�سو  ال�سيا�سي 
املكتب  ع�سو  جيت�سي  يببانببغ  مببعببايل  و  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  املببركببزيببة 
وانغ  معايل  و  اخلارجية  لل�سوؤون  املركزية  اللجنة  مكتب  رئي�س  ال�سيا�سي 
يي م�ست�سار الدولة وزير اخلارجية و معايل خه ليفنغ نائب رئي�س اللجنة 
جلنة  ورئي�س  ال�سيني  لل�سعب  ال�سيا�سي  ال�ست�ساري  للموؤمتر  الوطنية 
�سعادة ين  و  التجارة  وزيببر  �سان  ت�سونغ  ومعايل  والإ�سالح  للتنمية  الدولة 
�سياوتاو  وانغ  و�سعادة  الدولة  ال�سعبية لدى  ال�سني  �سفري جمهورية  جيان 
رئي�س الهيئة الوطنية للتنمية والتعاون الدويل و�سعادة ت�سني قانغ م�ساعد 
ت�سن  �سعادة  و  بببوزارة اخلارجية  املرا�سم  اإدارة  و مدير عام  وزيببر اخلارجية 

�سياودونغ م�ساعد وزير اخلارجية وعدد من كبار امل�سوؤولني ال�سينيني.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�س كولومبيا بيوم ��ستقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
كالديرون  �سانتو�س  الرئي�س خوان مانويل  اإىل فخامة  تهنئة  برقية  اهلل« 
رئي�س جمهورية كولومبيا، وذلك مبنا�سبة يوم ا�ستقالل بالده. كما بعث 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
برقيتي  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س خوان مانويل �سانتو�س كالديرون.

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد يبحثان مع �لرئي�س �ل�سيني �لعالقات �ال�سرت�تيجية بني �لبلدين
حممد بن را�سد: املحادثات الإماراتية ال�سينية ت�سيف ف�ساًل جديداً مهمًا ل�سجل تطور الروابط التاريخية بني البلدين 

حممد بن زايد: الإمارات متلك من املقومات ما يوؤهلها لأن تكون عن�سراً حموريًا �سمن مبادرة »حزام واحد - طريق واحد« 
الرئي�س ال�سيني: اأهنيء الإمارات على ما حققته من اإجنازات وما ت�سهده من اأمن وهدوء اجتماعي وتنمية ورخاء اقت�سادي وتنوع وت�سامح ثقايف
اجلانبان يوؤكدان �سرورة بلورة روؤية اإن�سانية عاملية تقوم على مبادئ الت�سامح واحلوار وتعزيز التوا�سل بني ح�سارات و�سعوب العامل
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة �أبوظبي تن�سر �لتوعية عرب حافالت �لنقل �لعام

•• ابوظبي-الفجر:

بداأت اإدارة الإعالم الأمني بقطاع �سوؤون القيادة ب�سرطة اأبوظبي بالتعاون 
الببعببام يف توعية  النقل  با�ستخدام حببافببالت  اأبببوظبببببي،  النقل يف  دائبببرة  مببع 
اأحمد  الرائد  وقببال  واملببروريببة.  والجتماعية  الأمنية  بالق�سايا  اجلمهور 
جمعة الكعبي مدير مركز اإدارة ال�سمعة املوؤ�س�سية، باإدارة الإعالم الأمني، 
التوعية  يف  احلببافببالت  ل�سا�سات  الأمببثببل  ال�ستخدام  يت�سمن  التعاون  اإن 
ال�سالمة  وتعزيز  املببرور،  حببوادث  واحلببد من  للجرمية  الت�سدي  بق�سايا 
والتعريف بخدمات  وال�ستقرار،  الأمن  العامة، واحلفاظ على مكت�سبات 

�سرطة اأبوظبي الذكية من �سمنها خدمة “اأمان” .

»�لهالل« يغيث �الأ�سر �لفقرية مبديرية �ل�سعيب �ليمنية بـ 300 �سلة غذ�ئية
•• ال�شالع-وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 300 �سلة غذائية على الأ�سر الفقرية مبديرية ال�سعيب 
اليمنية يف اطار اجلهود التي تبذلها دولة المارات لإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية اىل م�ستحقيها 
من املواطنني اليمنيني ويف مقدمتهم الأ�سر الفقرية والأ�سد فقرا الذين يعانون ظروفا �سعبة 
عام  مدير  ال�سقلدي  عبداجلبار  وو�سف  �سدهم.  احلوثي  ملي�سيا  ت�سنها  التي  احلببرب  نتيجة 
الكرمية من  باللفتة  والبعيدة  النائية  املناطق  الإن�سانية يف  امل�ساعدات  توزيع  ال�سعيب  مديرية 
دولة الإمارات وذراعها الن�ساين »هيئة الهالل الأحمر« جتاه املواطنني الب�سطاء الذين يفتقرون 

للغذاء.
ال�سكر لفريق الهالل الأحمر الإماراتي الذي  ال�سعيب بخال�س  اأبناء مديرية  وتقدم با�سم كل 

حتمل العناء من اأجل خدمة الفقراء واملحتاجني.

قياديو 2020 ي�ساركون يف �لتح�سري�ت �لنهائية ل�سباق كرو�س كانرتي باليابان 
•• طوكيو -وام:

�سارك 40 طالبا وطالبة من املدر�سة الإماراتية يف التح�سريات النهائية ل�سباق »كرو�س كانرتي« التي ت�ست�سيفه 
مدينة هاكوبا اليابابية اليوم مب�ساركة اأكرث من 2200 مت�سابق من خمتلف دول العامل .

واأعرب نوبو نار�سيه مدير ا�ستاد » كرو�س كانرتي » لاللعاب الريا�سية عن اعتزاه مب�ساركة اأع�ساء الدفعة الثالثة 
من برنامج » قياديو 2020 » التي اأطلقتها وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�س�سة وطني الإمارات حتت مظلة برنامج 
» �سفراوؤنا 2018 » بتنظيم من مركز اأوبيك لال�ست�سارات والتدريب وبالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدويل 
ال�سابة املحبة لالأعمال  القيادات  امل�ستوى من  باأن نرى هذه  » �سعداء   : . وقال  الأمببني  » جاي�س« وبرعاية خدمة 
التطوعية وهي املرة الأوىل التي ي�ساركنا فيها طالب من اخلليج والوطن العربي يف ا�ستكمال الرتتيبات النهائية 
التنموية  التجربة  للتعرف  اليابان   2020 قياديو  ويببزور   .« املنطقة حتديدا  بهذا احلجم يف هذه  ل�سباق وطني 
لليابان يف جمال نه�سة الإن�سان وبناء الدولة وما حملته يف م�سامينها من ر�سائل �سامية ت�ستهدف تطوير قدرات 

الإن�سان باعتباره العن�سر واملورد الأهم للم�سي قدما يف تطوير كل القطاعات الأخرى.

فاطمة بنت مبارك ت�ستقبل قرينة �لرئي�س �ل�سيني 

فقد املدعو / احمد حممد 
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فقد�ن جو�ز �سفر

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبلت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  الحتببببباد  رئببيبب�ببسببة  مبببببببارك 
الببببعببببام رئبببيببب�بببسبببة املبببجبببلببب�بببس الأعببببلببببى 
الرئي�سة  والبببطبببفبببولبببة  لبببالأمبببومبببة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعببلببى 
ال�سيدة  امبب�ببس  ظهر  البحر  بق�سر 
فخامة  قرينة  لببيببوان  بينغ  الأوىل 

رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية .
يف  فبباطببمببة  ال�سيخة  �سمو  ورحبببببت 
عن  وعربت  بال�سيفة  اللقاء  بداية 

املتحدة وجمهورية ال�سني ال�سعبية 
دبلوما�سية  ببببعبببالقبببات  تببرتبببببطببان 
اأ�س�س  واقت�سادية قوية ترتكز على 
املتبادل  العميق  التعاون  متينة من 
والتي  البب�ببسببديببقببني  البببببلببديببن  ببببني 
الإمارات  دولببة  تاأ�سي�س  منذ  ببببداأت 
 1971 ديبب�ببسببمببرب  مبببن  البببثببباين  يف 
عببلببى يبببد املببغببفببور لبببه البب�ببسببيببخ زايد 
اآل نببهببيببان طببيببب اهلل  ببببن �ببسببلببطببان 
الببببببذي حبببر�بببس ومبببببن بعده  ثببببببراه 
اقامة  على  الر�سيدة  الدولة  قيادة 
ج�سور من املحبة والتوا�سل واتباع 
خطط اإيجابية مثمرة يف عالقاتها 
يف  للم�ساهمة  والدولية  الإقليمية 
بناء م�ستقبل م�سرق وبناء لتحقيق 
الأمن وال�سالم وال�ستقرار العاملي.

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اطلعت  وقببد 
بنت مبارك قرينة الرئي�س ال�سيني 
على النه�سة الن�سائية التي ت�سهدها 
دولة المارات وما و�سلت اليه املراأة 
الماراتية من تقدم وو�سولها اىل 
اأعلى املنا�سب احلكومية واخلا�سة 
المارات  دولببة  ان  �سموها  وقالت   .
حتبببر�بببس كببببل احلببببر�ببببس عبببلبببى دعم 
البببببببالد وتعمل  والببطببفببل يف  املبببببراأة 

�بببسبببارت عببلببى هببببذا النهج  ببببالبببدولبببة 
لتمكني  الت�سهيالت  كافة  وقدمت 
اىل  الو�سول  من  الماراتية  املبببراأة 
املببتببعببددة كببمببا حر�ست  الببقببطبباعببات 
على ايببجبباد الببتببوازن الببتببام بببني الم 
وا�سرتها  املبببنبببزل  خبببببارج  الببعببامببلببة 
املبببقبببومبببات التي  لبببهبببا كببببل  ووفبببببببرت 
الهدف  هذا  حتقيق  على  ت�ساعدها 
ال�سيخة فاطمة بنت  �سمو  واأثنت   .
فخامة  قرينة  جببهببود  على  مبببببارك 
يف  املبببراأة  دعببم  يف  ال�سيني  الرئي�س 
الن�سطة  يف  ومبب�ببسبباركببتببهببا  البب�ببسببني 
الجببتببمبباعببيببة املبببتبببعبببددة البببتبببي تهم 

املراأة.
الرئي�س  قرينة  اأ�سادت  جانبها  من 
التي  الن�سائية  بالنه�سة  ال�سيني 
العربية  المبببببارات  دولببببة  �سهدتها 
ال�سيخة  �سمو  ان  ..وقببالببت  املتحدة 
فبباطببمببة بببنببت مبببببببارك تببعببد رائببببدة 
لببلببعببمببل الببنبب�ببسببائببي وتببببدعببببم املببببببراأة 
المببباراتبببيبببة وتببقببف اىل جببانبببببهببا يف 
ت�ساند  كببمببا  طببمببوحبباتببهببا  حتببقببيببق 
العامل  دول  مبببن  الببكببثببري  يف  املبببببراأة 
وتببقببدم لها الببدعببم النبب�ببسبباين حيث 
طبية  وعببيببادات  م�ست�سفيات  تقيم 

بها  يببقببوم  الببتببي  بببالببزيببارة  �سعادتها 
وقرينته  ال�سيني  الرئي�س  فخامة 
لببببدولببببة المببببببببببارات ملببببا لبببذلبببك من 
العالقات  تببنببمببيببة  عببلببى  كبببببري  اأثببببر 
كافة  يف  ال�سديقني  البلدين  بببني 

املجالت.
البلدين  ان قيادتي  واأكببدت �سموها 
�ببسببتببعببمببالن خبببببالل البببببزيبببببارة على 
والرقي  الثنائية  العالقات  تعزيز 
املبب�ببسببتببويببات، يف ظل  اأعببلببى  اإىل  بببهببا 
املتنامي  ال�ببسببرتاتببيببجببي  الببتببعبباون 
بني البلدين ال�سديقني اإ�سافة اإىل 
الق�سايا  ب�ساأن  والت�ساور  التن�سيق 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 
هذه  ان  �سموها  وقببالببت  املبب�ببسببرتك. 
الزيارة التاريخية للرئي�س ال�سيني 
الببتببي تببعببد اأول رحببلببة خببارجببيببة له 
لبالده  رئي�سا  انتخابه  اإعببببادة  بعد 
العالقات  ومبببتبببانبببة  عبببمبببق  تببعببكبب�ببس 
ال�سديقني  البلدين  بني  املتطورة 
يف  وتنويعها  تنميتها  يف  والببرغبببببة 
املجالت كافة ودفع التعاون بينهما 
والطموحات  الأهببببداف  يحقق  مبببا 
»ام  �بببسبببمبببو  واأكببببببببببببدت  املبببب�ببببسببببرتكببببة. 
المارات« ان دولة المارات العربية 

التعليمية  الفر�س  كل  توفري  على 
والهتمام  والبببرعبببايبببة  والبب�ببسببحببيببة 
بهما لأنببهببا تببوؤمببن ببباأن الأ�ببسببرة هي 
باأ�سلوب  بناءها  وان  املجتمع  اأ�سا�س 
م�سرية  يقود  ان  ي�ستطيع  �سحيح 
التنمية يف البالد بكل ثقة واقتدار. 
واأ�سافت �سموها ان املراأة الماراتية 
من  بببببباملبببببائبببببة   66 نببببحببببو  تببب�بببسبببكبببل 
الوظائف احلكومية بالدولة و30 
كما  الببقببرار  م�سدر  يف  منها  باملائة 
املجل�س  رئي�سة  من�سب  تتقلد  انها 
الببوطببنببي الحتببببادي بببالإ�ببسببافببة اىل 
حني  يف  املجل�س  يف  عبب�ببسببوات  �سبع 
وزيبببببرات يف احلكومة  تبب�ببسببع  هببنبباك 
بببالإ�ببسببافببة اىل وظائف  الحتبباديببة 
حكومية اخرى ويف القطاع اخلا�س 
..فاملراأة الماراتية جندية وطبيبة 
اكرث  وتتواجد  ومدر�سة  ومهند�سة 
23 الف �سيدة اعمال يف �سوق  من 
براأ�سمال  مبب�ببسبباريببع  يببببدرن  الببعببمببل 

يقدر بنحو 40 مليار درهم .
املبببببراأة حظيت  ان  �ببسببمببوهببا  وذكبببببرت 
زايببد بن  ال�سيخ  له  املغفور  باهتمام 
اىل  وقببف  حيث  نهيان  اآل  �سلطان 
الر�سيدة  الببقببيببادة  ان  كببمببا  جانبها 

للن�ساء  املببببجبببباين  الببببعببببالج  تببببقببببدم 
والطبببببببفبببببببال �بببسبببحبببايبببا الببببببكببببببوارث 
اأقامت  وقببد  واحلببببروب.  الطبيعية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
اللقاء ماأدبة غداء تكرميا  يف ختام 

لقرينة فخامة الرئي�س ال�سيني .
حبب�ببسببرت املببقببابببلببة واملبببباأدبببببة معايل 
القبي�سي  عبببببداهلل  اأمبببل  الببدكببتببورة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة 
و�سمو ال�سيخة �سالمة بنت حمدان 
�ساحب  حببرم  نهيان  اآل  حممد  بببن 
اآل  زايبببد  بببن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأببببوظبببببببي  عببهببد  ويل  نببهببيببان 
امل�سلحة  لببلببقببوات  الأعبببلبببى  الببقببائببد 
بن  زايببد  بنت  �سما  ال�سيخة  و�سمو 
اآل نهيان حرم �سمو ال�سيخ  �سلطان 
و�سمو  نهيان  اآل  حممد  بببن  �ببسببرور 
البب�ببسببيببخببة البببيبببازيبببة بببنببت �ببسببيببف بن 
ال�سيخ  �سمو  حرم  نهيان  اآل  حممد 
نببهببيببان وزير  اآل  بببن زايببببد  عبببببداهلل 
وعدد  الببدويل  والتعاون  اخلارجية 
الوزيرات  واملببعببايل  ال�سيخات  مببن 
بالدولة وحرم  الن�سائية  والقيادات 
�بببسبببعبببادة البب�ببسببفببري البب�ببسببيببنببي لدى 

الدولة.

هز�ع بن ز�يد : ز�يد �أقام ج�سور �ل�سد�قة مع 
بكني.. و»و�سامه« تكرمي يليق بالرئي�س �ل�سيني

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  �ببسببمببو  اأكبببببد 
هببببزاع ببببن زايببببد اآل 
رئي�س  نائب  نهيان 
التنفيذي  املجل�س 
لإمببببببببببارة اأببببوظبببببببي 
�ساحب  مبببنبببح  اأن 
ال�سيخ  البببب�ببببسببببمببببو 
خبببلبببيبببفبببة ببببببن زايبببببد 
رئي�س  نبببهبببيبببان  اآل 
»حفظه  الببببببدولببببببة 
�سي  فببخببامببة  اهلل« 
رئي�س  بببيببنببغ  جبببني 
ال�سني  جببمببهببوريببة 
ال�سديقة  ال�سعبية 
» و�سام زايد« والذي 

قلده اإياه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.. تكرمي كبري يليق ب�سيف عزيز.

وقال �سموه يف ت�سريحات له اإن »هذا التكرمي يذكرنا بالأب املوؤ�س�س املغفور 
له ال�سيخ زايببد بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثببراه » الببذي اأقببام ج�سور 
ال�سداقة واحلوار مع ال�سني«.. واأ�ساف : » و يف عام زايد.. ترت�سخ م�سرية 

التنمية و يزداد ح�سور الإمارات يف العامل«.

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�لرئي�س �ل�سيني ي�سهدون مر��سم تبادل 13 �تفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بني �لبلدين
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سهد �ساحب 
نببائببب رئي�س  مببكببتببوم  اآل  را�ببسببد  بببن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سمو  و�ساحب   « اهلل  رعبباه   « دبببي 
نهيان  اآل  زايبببد  بببن  حمببمببد  ال�سيخ 
القائد  نببائببب  اأببببوظبببببببي  عببهببد  ويل 
وفخامة  امل�سلحة  لببلببقببوات  الأعببلببى 
رئببيبب�ببس جمهورية  بببيببنببغ  �ببسببي جبببني 
مرا�سم  ال�سديقة  ال�سعبية  ال�سني 
تفاهم  ومذكرة  اتفاقية   13 تبادل 
تعزيز  اإىل  تبببهبببدف  البببببلببديببن  ببببني 
والتعاون  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
الببثببنببائببي بببني البببببلببديببن وفببتببح اآفاق 
امل�سرتك يف خمتلف  جديدة للعمل 

القطاعات.
كما �سهد مرا�سم تبادل التفاقيات 
�سرور  البب�ببسببيببخ  �ببسببمببو  واملبببببذكبببببرات.. 
ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  حممد  بن 
نائب  نبببهبببيبببان  اآل  زايببببببد  بببببن  هببببببزاع 
رئببيبب�ببس املببجببلبب�ببس الببتببنببفببيببذي لإمبببارة 
ال�سيخ  �ببسببمببو  والبببفبببريبببق  اأببببوظبببببببي 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزيببببر  البببببببوزراء  جمببلبب�ببس 
و�ببسببمببو البب�ببسببيببخ طببحببنببون ببببن زايبببد 
الوطني  الأمببن  م�ست�سار  نهيان  اآل 
اآل  زايببد  بببن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 
نببهببيببان وزير  اآل  بببن زايببببد  عبببببداهلل 
و�سمو  الببدويل  والتعاون  اخلارجية 
نهيان  اآل  زايبببببد  ببببن  عببمببر  البب�ببسببيببخ 
موؤ�س�سة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نائب 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
ال�سيخ  و�سمو  والإن�سانية  اخلريية 
اآل نهيان  خالد بن حممد بن زايد 
بن  حممد  بببن  ذيببباب  ال�سيخ  و�سمو 
النقل  دائببرة  رئي�س  نهيان  اآل  زايببد 
نهيان  ال�سيخ  ومببعببايل  اأبببوظبببببي   -
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح 
ومعايل ال�سيخ �سلطان بن طحنون 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل 

وزيبببر دولبببة ومببن اجلببانببب ال�سيني 
اللجنة  وزيبببببر  لببيببفببنببغ  خبببه  مبببعبببايل 

الوطنية للتنمية والإ�سالح.
بني  ا�سرتاتيجي  تببعبباون  اتفاقية   -
للنفط  الوطنية  اأبببوظبببببي  �سركتي 
وقعها  للبرتول  الوطنية  وال�سني 
من جانب الإمارات معايل الدكتور 
�ببسببلببطببان ببببن اأحبببمبببد اجلببباببببر وزيبببر 
الببتببنببفببيببذي ل�سركة  الببرئببيبب�ببس  دولببببة 
اأدنوك   « الوطنية  اأبوظبي  بببرتول 
» وجمموعة �سركاتها ومن اجلانب 
رئي�س  يببلببني  وانبببغ  �ببسببعببادة  ال�سيني 

�سركة ال�سني الوطنية للبرتول.
- اتبببفببباقبببيبببة بببببني دولببببببة المبببببببارات 
العربية املتحدة وجمهورية ال�سني 
الإداريبببة  وامل�ساعدة  التعاون  ب�ساأن 
اجلمركية..  البب�ببسببوؤون  يف  املببتبببببادلببة 
معايل  الإمببببارات  جانب  مببن  وقعها 
الكعبي  ببببن �ببسبببببيببح  عببلببي  املببفببو�ببس 
للجمارك  الحتادية  الهيئة  رئي�س 
الدولة  م�ست�سار  يببي  وانبببغ  ومببعببايل 

ووزير اخلارجية.
�سوق  للتعاون بني  اإطبباريببا  اتفاقا   -
اأبوظبي العاملي واملنطقة التجريبية 
ال�سينية - الإماراتية لإن�ساء من�سة 
املببالببيببة والبببتببكببار ب�ساأن  اخلببدمببات 
ال�سناعية يف  الببقببدرات  الببتببعبباون يف 
مبببببادرات احلبببزام والطريق..  اإطبببار 
�سعادة  الإمببببارات  جانب  مببن  وقعها 
جمل�س  رئي�س  ال�سايغ  علي  اأحمد 
ومن  الببعبباملببي  اأبببوظبببببي  �ببسببوق  اإدارة 
وانغ  بببن  �ببسببعببادة  ال�سيني  اجلببانببب 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة جيانغ�سو 
فيما  وال�ستثمار  للتعاون  املحدودة 

وراء البحار.
- اتفاقية �سراكة وا�ستثمار يف اأكرب 
م�سروع للطاقة ال�سم�سية املركزة يف 
الإمبببارات  الببعببامل وقعها مببن جانب 
�سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
كببهببرببباء ومببيبباه دببببي ومبببن اجلانب 
ال�سيني �سعادة وانغ يانق جو رئي�س 

�سندوق طريق احلرير.

اأحمد  ال�سيخ  طيار  الركن  والببلببواء 
اآل نهيان  بببن حمببمببد  بببن طببحببنببون 
الوطنية  اخلببببدمببببة  هببيببئببة  رئبببيببب�بببس 
بن  خليفة  والبب�ببسببيببخ  والحببتببيبباطببيببة 
طحنون بن حممد اآل نهيان مدير 
مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء يف ديوان 

ويل عهد اأبوظبي.
كما �سهد مرا�سم توقيع التفاقيات 
واملذكرات عدد من ال�سيوخ والوزراء 
و�سعادة  الدولة  امل�سوؤولني يف  وكبار 
عببلببي عبببببيببد عببلببي الببظبباهببري �سفري 

اخلببارجببيببة والببتببعبباون البببدويل ومن 
بي  وانبببغ  مببعببايل  ال�سيني  اجلببانببب 

م�ست�سار الدولة ووزير اخلارجية.
جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة   -
الطاقة بني وزارة الطاقة وال�سناعة 
بال�سني  للطاقة  الوطنية  واللجنة 
معايل  الإمببببارات  جانب  مببن  وقعها 
�بببسبببهبببيبببل ببببببن حمبببمبببد فببببببرج فبببار�بببس 
وال�سناعة  الطاقة  وزيببر  املببزروعببي 
معايل  الببب�بببسبببيبببنبببي  اجلببببانببببب  ومببببببن 
اللجنة  رئببيبب�ببس  نببائببب   - ليفنغ  خببه 

التجارة.
- مببذكببرتببي تببفبباهببم لببلببتببعبباون بني 
والبيئة  املبببنببباخبببي  البببتبببغبببري  وزارة 
الريفية  وال�سوؤون  الببزراعببة  ووزارة 
الزراعة  جمال  يف  الأوىل  ال�سينية 
بببنبباء �سوق  لببلببتببعبباون يف  والأخببببببرى 
اجلبببمبببلبببة لبببلبببمبببنبببتبببجبببات الببببزراعببببيببببة 
وال�سمكية  احلبببيبببوانبببيبببة  والبببببببرثوة 
معايل  الإمببببارات  جانب  مببن  وقعها 
الببدكببتببور ثبباين بببن اأحببمببد الزيودي 
ومن  والبيئة  املناخي  التغري  وزيببر 

ال�سني  جببمببهببوريببة  لببببدى  الببببدولببببة 
�سفري  جببيببان  ين  و�ببسببعببادة  ال�سعبية 
لدى  ال�سعبية  البب�ببسببني  جببمببهببوريببة 
الببببببدولببببببة. و�بببسبببمبببلبببت التبببفببباقبببيبببات 
بني  تفاهم  - مذكرتي  واملببذكببرات: 
املتحدة  العربية  الإمببببارات  حكومة 
ب�ساأن  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية 
بببنبباء مببببباين البب�ببسببفببارات والأخبببببرى 
وقعها  ثقافية  مراكز  اإقببامببة  ب�ساأن 
ال�سيخ  �سمو  الإمبببببارات  جببانببب  مببن 
نببهببيببان وزير  اآل  بببن زايببببد  عبببببداهلل 

ال�ست�ساري  لببلببمببوؤمتببر  الببوطببنببيببة 
ال�سيا�سي لل�سعب ال�سيني.

وزارة  ببببببني  تبببفببباهبببم  مببببذكببببرتببببي   -
ال�سينية  التجارة  ووزارة  القت�ساد 
التجارة  جمبببال  يف  الببتببعبباون  حبببول 
الإلكرتونية والأخببرى حول تعزيز 
الدويل  ال�سني  التعاون يف معر�س 
للواردات وقعها من جانب الإمارات 
معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
وزيبببببببر القبببتببب�بببسببباد ومبببببن اجلبببانبببب 
وزير  �سان  ت�سونغ  معايل  ال�سيني 

جيان  ين  �سعادة  ال�سيني  اجلببانببب 
ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  �سفري 

لدى الدولة.
حكومة  ببببني  تببفبباهببم  مبببذكبببرتبببي   -
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
للتعاون يف  الأوىل  ال�سعبية  ال�سني 
اإطبببار احلبببزام القببتبب�ببسببادي لطريق 
احلبببريبببر ومبببببببادرة طببريببق احلرير 
والع�سرين  الواحد  للقرن  البحري 
وقعهما من جانب الإمببارات معايل 
اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور 
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اأخبـار الإمـارات
�بوظبي ت�ست�سيف ندوة مناق�سة كتاب  �سي جني بينغ حول �حلكم و�الإد�رة ومعر�س �لكتب �ل�سينية

•• ابوظبي-وام: 

�سهد املركز الثقايف منارة ال�سعديات باأبو ظبي افتتاح ندوة مناق�سة كتاب 
وحفل افتتاح معر�س الكتب  والإدارة”  احلكم  حول  بينغ  جني  �سي   “
ال�سيني،  الببدولببة  ملجل�س  الإعببالمببي  املكتب  مببن  كببل  ببباإ�ببسببراف  ال�سينية 
الأجنبية،  لببلببغببات  ال�سيني  واملببكببتببب  املببعببرفببة  وتببنببمببيببة  الببثببقببافببة  ووزارة 
اليومية  ال�سعب  �سحيفة  وذكبببرت  الببدولببة.  لببدى  ال�سينية  والبب�ببسببفببارة 
حول  بينغ  جني  “�سي  كتاب  ببباأن  راوا  الببنببدوة  يف  امل�ساركني  ان  ال�سينية 
اأين  واإىل  ال�سني،  اأتببت  اأيببن  �سوؤال من  اأجبباب على  والإدارة”، قد  احلكم 
هو  �سابقا،  ال�سني  الببذي قطعته  الطريق  ببباأن معرفة  واعببتببربوا  تتجه. 
امل�ستقبلية.  ال�سني  التنمية احلالية، ووجهة  للمهتم مبعرفة  ي�سمح  ما 
واكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة اأن 

التعاون الإماراتي ال�سيني قد جتاوز حدود القت�ساد والتجارة، لي�سمل 
الرفاهية  حتقيق  اإىل  ال�سعي  طببريببق  يف  واحلبب�ببسبباري،  الببثببقببايف  الببتبببببادل 
ل�سعبي البلدين م�سيفة اأن الإمارات وال�سني تدخالن منعرجا تاريخيا، 
لتحقيق نه�سة الأمتني، واأن تبادل اجلانبني وجهات النظر حول مبادئ 
احلكم وطرق التنمية، لن يتيح الفر�سة لل�سعب الإماراتي الطالع على 
ال�سني املعا�سرة فح�سب. بل �سيوفر ف�ساء جديدا للتنمية امل�سرتكة بني 
 “ كتاب  العربية من  الن�سخة  اإ�سدار  ان  اىل  معاليها  وا�سارت  البلدين. 
العرب.  الببقببراء  خببيببارات  والإدارة” �سيرثي  احلكم  حببول  بينغ  �سي جني 
للقراء  اإلهاما  متثل  والتنمية،  الزدهبببار  حببول  فيه  البببواردة  الآراء  واأن 
الإماراتيني و�سائر قراء منطقة ال�سرق الأو�سط. من جانبه قال �سعيد 
حمدان الطنيجي، مدير ق�سم الن�سر بهيئة اأبو ظبي لل�سياحة والثقافة، 
نعرف  نكن  مل  املا�سي،  “يف  لنا”.  بالن�سبة  معجزة  متثل  ال�سني  “اإن 

الكثري عن ال�سني. لكن باتت املزيد من العنا�سر ال�سينية تدخل حياتنا، 
كيف  لكن،  اليومية.  حياتنا  يف  ن�ستعملها  التي  ال�سينية  ال�سلع  ب�سبب 
تطورت ال�سني؟ كيف يدير القادة ال�سينيون هذا البلد العظيم؟ ماهي 
مبادئ الرئي�س �سي جني بينغ يف حكم الدولة؟ كيف ينظر اإىل الق�سايا 
الدولية ال�ساخنة؟ ثم ي�سيف �سعيد قائال، باأنه قد وجد الإجابات عن 
هذه الأ�سئلة يف كتاب “�سي جني بينغ حول احلكم والإدارة”. اأما ال�سفري 
الإماراتي ال�سابق لدى ال�سني، عمر اأحمد البيطار فنّوه مببادرة احلزام 
والطريق التي طرحتها ال�سني خالل ال�سنوات الأخرية، وبنك ال�ستثمار 
الإيكولوجية  البيئة  حلماية  ال�سني  توليها  التي  والأهمية  الآ�سيوي، 
وجمتمع امل�سري الب�سري امل�سرتك. واأ�ساد بالتاأثري الإيجابي للمبادرات 
ال�سينية،  ال�سوؤون  يف  الإمبباراتببي،  الباحث  العامل.  يف  ال�سينية  والأفكار 
خليفة طنيجي، راأى اأن مبادرة احلزام والطريق، التي طرحها الرئي�س 

ال�سيني �سي جني بينغ، تتما�سى مع احتياجات التنمية لعدة دول. ومع 
وال�سني،  العربية  الببدول  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عالقات  اإقببامببة 
العربي  التعاون  لدعم  قويا  ج�سرا  والطريق  احلبببزام  مبببببادرة  �ست�سبح 
ال�سيني. من جهة اأخرى، ترى رئي�سة نادي قراء جملة “ال�سني اليوم” 
“�سي جببني بينغ حببول احلكم  اأن كتاب  الإمببببارات، همت ل�ببسببني،  بببدولببة 
وحول  ال�سني.  يف  الدولة  اإدارة  حببول  موثوقا  مرجعا  ميثل  والإدارة”، 
ان  اإ�سماعيل  ال�سينية، ح�سني  ال�سوؤون  امل�سري يف  الباحث  قال  الكتاب، 
كتاب “�سي جني بينغ حول احلكم والإدارة” اجاب على عدة ت�ساوؤلت كان 
امل�سري،  النا�سر  اعتربي  فيما  ال�سني  حول  �سنوات  عدة  منذ  يطرحها 
بينغ  جني  “ �سي  لكتاب  الأجنبية  الرتجمات  اإ�سدار  اأن  ال�سعيد  اأحمد 
حول احلكم والإدارة”، ميثل عالمة مهمة على حوار ال�سني مع العامل، 

ويعك�س رغبة ال�سني يف تعزيز النفتاح على العامل. 

وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية حتتفي باالأ�سبوع �الإمار�تي �ل�سيني بفعاليات متنوعة
•• دبي-الفجر:

الدكتور  مببعببايل  ورعببايببة  بح�سور 
املهند�س عبداهلل بن حممد بلحيف 
البنية  تببطببويببر  وزيبببببر  الببنببعببيببمببي 
باملنطقة  الببوزارة  نظمت  التحتية، 
اجلببنببوبببيببة وبببالببتببعبباون مببع �سركة 
البناء،  ملبببقببباولت  رايبببلبببواي  �ببسببايببنببا 
متنوعة  وتراثية  ثقافية  فعاليات 
الإماراتي  الأ�سبوع  مع  بالتزامن 
التعريف  اإىل  �ببسببعببيببا  البب�ببسببيببنببي، 
ال�سينيتني  والثقافة  باحل�سارة 

واإبراز الرتاث الإماراتي.
وتبببخبببلبببل فبببعبببالبببيبببات احلبببفبببل الببببذي 
املببهببنببد�ببس ح�سن  �ببسببعببادة  حبب�ببسببره 
املبببنببب�بببسبببوري وكيل  حمببمببد جببمببعببة 
البببببببببببببببببوزارة، و�بببببسبببببعبببببادة البببببوكبببببالء 
املدير  يى  لو  و�سعادة  امل�ساعدين، 
رايلواي  �ساينا  ل�سركة  التنفيذي 
عجمان،  فبببببرع  البببببببنببباء  ملببببقبببباولت 
ومببببوظببببفببببي البببببببببببوزارة وعبببببببدد من 
فعاليات  ال�سينية،  ال�سخ�سيات 
ومو�سيقية  فنية  وعرو�س  ثقافية 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الببببببببوزراء حببباكبببم دببببببي، رعببببباه اهلل، 
و�ببسبباحببب البب�ببسببمببو البب�ببسببيببخ حممد 
اأبو  نببهببيببان ويل عببهببد  اآل  بببن زايبببد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ظبي 

امل�سلحة.
مبببن جببانبببببه اأثبببنبببى �بببسبببعبببادة لبببو يى 
�ساينا  لبب�ببسببركببة  الببتببنببفببيببذي  املببديببر 
رايبببببلبببببواي ملببببقبببباولت البببببببنببباء فرع 
الثنائية  الببعببالقببات  على  عجمان، 
معتربها  البب�ببسببيببنببيببة،  الإمببباراتبببيبببة 
مببن اأقبببوى الببعببالقببات الببتببي جتمع 
ال�سني ببلد �سديق مثل المارات، 
ولفت اإىل اأن ال�سعب ال�سيني يكن 
لدولة  والببتببقببديببر  الحببببببرتام  كبببل 
المببببارات ملببا حققته مببن اإجنبببازات 
من  قبببب�ببببسببببرية  فبببببببرتة  يف  كبببببببببببرية 
ال�سني  اإىل  لفببتببا  البب�ببسببعببوب،  عمر 
المارات  مع  العمل  على  حري�سة 
اإىل  �سمن منظومة ثنائية تهدف 
تعزيز وتوطيد ال�سراكة امل�ستقبلية 
البنية  ومنها  املجالت  خمتلف  يف 

التحتية.

�سينية، كما قام املوظفني باطالع 
اجلبببانبببب البب�ببسببيببنببي عببلببى الببببرتاث 
واجلوانب  الأ�بببسبببيبببل،  الإمبببباراتببببي 
املهمة من ثقافة وعببادات وتقاليد 

اأهل الإمارات.
وزير  مببعببايل  اأكبببد  ذاتبببه  ال�سياق  يف 
اليوم  اأن  التحتية،  البنية  تطوير 

امل�ستقبلي.
ال�سبوع  اأهمية  اإىل  معاليه  ولفت 
الماراتي ال�سيني لدوره يف توطيد 
جمهورية  مع  الثقافية  العالقات 
البببتبببي تعترب  البب�ببسببعبببببيببة،  البب�ببسببني 
�سريكا متميزا لالإمارات مبختلف 
والقت�سادية  الثقافية  املببجببالت 

باإذن  املغفور له  املوؤ�س�س  الوالد  اأن 
اهلل البب�ببسببيببخ زايببببد بببن �ببسببلببطببان اآل 
كبببان حري�س  اهلل،  رحببمببه  نببهببيببان، 
الثنائية  الببعببالقببات  تببوطببيببد  عببلببى 
ببببني البببببلببديببن البب�ببسببديببقببني وقد 
ال�سمو  اأ�سحاب  نهجه  على  �ببسببارة 
ال�سيوخ حكام المببارات، فقد �سهد 

ميثل يوما خا�سة لدولة المارات 
ال�سني  رئي�س جمهورية  لت�سريف 
البب�ببسببعبببببيببة، �ببسببي جبببني بببيببنببغ، دولة 
المببارات، حيث توؤكد هذه الزيارة 
جتمع  الببتببي  العالقة  وقبببوة  متانة 
البببببلببديببن البب�ببسببديببقببني، كببمببا تكمن 
اأهميتها يف خلق مزيد من التعاون 

اإىل  لفتا  وال�سياحية،  والتجارية 
اأن الروؤية امل�سرتكة واحلكيمة بني 
قيادة البلدين �ست�ساهم يف حتقيق 
للبعالقات  مببببزدهببببرا  مبب�ببسببتببقبببببال 

الثبنائية.
العالقات  اأن  اإىل  معاليه  واأ�بببسبببار 
حيث  قدمية،  ال�سينية  الإماراتية 

اجلانبني  ببببني  الببفببعببلببي  البببتبببعببباون 
مبادرات  �سمن  مببثببمببرة  جنبباحببات 
الثقابة  البببروؤيبببة  بف�سل  مببتببمببيببزة، 
البب�ببسببيببخ خليفة  البب�ببسببمببو  لبب�ببسبباحببب 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زايببد  بن 
ال�سمو  حفظه اهلل، واأخيه �ساحب 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 

�سفري �لدولة لدى �ل�سني: زيارة �سي جني بينغ لالإمار�ت �ستفتح �سفحة جديدة وو�عدة يف �لعالقات �لثنائية
•• بكني-وام:

اأكد �سعادة علي عبيد علي الظاهري �سفري الدولة لدى جمهورية ال�سني 
اأن زيارة فخامة �سي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية  ال�سعبية 
الثنائية، خا�سة  ال�سديقة للبالد �ستكون عالمة بارزة يف تاريخ العالقات 
بعد  بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  بها  يقوم  دولببة  زيببارة  اأول  باعتبارها 
املكانة  على  دللببة  ذلببك  ويف  ال�سيني،  ال�سعب  قبل  مببن  فيه  الثقة  جتديد 

الكبرية لدولة الإمارات يف �سلم اأولويات القادة ال�سينيني.
ال�سينية  اليومية  ال�سعب  ل�سحيفة  خببا�ببس  ت�سريح  يف  �سعادته  وا�ببسبباف 
اونالين اأنه �سيتم خالل الزيارة التوقيع على العديد من التفاقيات املهمة 
م�ستوى  اإىل  العالقات  م�ستوى  رفع  يف  �ست�ساهم  خمتلفة  جمببالت  تغطي 

اأعلى و�ستفتح �سفحة جديدة وواعدة يف كتاب العالقات الثنائية.
واأ�سار �سعادة ال�سفري اىل اأن العالقات الإماراتية ال�سينية تقوم على مبادئ 
التعاون والحرتام املتبادل وال�سفافية يف التعامل، وتتميز بتطورها الإيجابي 
ال�سريع خا�سة يف ظل الظروف القت�سادية وال�ستثمارية امل�سجعة لدولة 
العالقات  تطور  ت�سريع  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  والتي  وال�سني،  الإمبببارات 
منطقة  يف  لل�سني  جتببباري  �سريك  اأكبببرب  المببببارات  تعترب  حيث  الثنائية. 
ا�ستطاعت  وقببد  النفط،  احت�ساب  دون  افريقيا،  و�سمال  الأو�ببسببط  ال�سرق 
الدولتان حتقيق العديد من الإجنازات منذ اإقامة عالقاتهما الدبلوما�سية 
من خالل التوقيع على العديد من التفاقيات ومذكرات التفاهم وتاأ�سي�س 

ال�سندوق ال�ستثماري امل�سرتك، كما تعد الإمارات من الدول املهمة الواقعة 
على جانبي احلزام والطريق وع�سو موؤ�س�س يف البنك الآ�سيوي لال�ستثمار 
يف البنى التحتية، وتعترب دولة الإمببارات اليوم �سريكا جتاريا ا�سرتاتيجيا 
ال�سرق  منطقة  يف  ال�سينية  لببلبب�ببسببادرات  الأوىل  والببوجببهببة  لل�سني  مهما 
الأو�سط و�سمال افريقيا حيث ان %60 من �سادرات ال�سني لهذه الدول 
مير عرب الإمارات، و�سوقاً مهماً لال�ستثمارات واملقاولت اخلارجية والذي 

بدوره �سيخلق تكاماًل اقت�سادياً مع ال�سني. 
وا�ساد �سعادته مب�ستوى العالقات الثنائية الذي و�سل يف ال�سنوات الأخرية 
والزيارات  وال�سعبني،  البلدين  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  م�ستوى  اإىل 
املتبادلة لقادة البلدين، التي لعبت دوراً حمورياً يف دفع العالقات ال�سيا�سية 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية  الإماراتي وال�سيني نحو مزيد من  بني اجلانبني 
خا�سة واأن البلدين ي�سهدان منواً غري م�سبوق عاملياً على كافة الأ�سعدة. 
ال�سبل  ا�ستك�ساف  ال�سني  مع  بالتعاون  توا�سل  المبببارات  دولببة  اأن  مببوؤكببدا 
م�ستواها  وبناء  الثنائية  العالقات  على  املوؤ�س�سي  الطابع  باإ�سفاء  الكفيلة 
البب�ببسببني يف  مببع  �ساملة  ا�ببسببرتاتببيببجببيببة  �ببسببراكببة  اإىل  ونببحببن نتطلع  الأعبببلبببى، 

امل�ستقبل.
الإمببببارات  بببني  الببتببعبباون  ان  الببظبباهببري على  �ببسببعببادة علي عبيد علي  و�ببسببدد 
الطاقة،  مبجال  يتعلق  فيما  فقط  لي�س  للغاية،  مثمر  تعاون  هو  وال�سني 
والطاقة  وال�سناعة  ال�ستثمار  ت�سمل  اأخبببرى  خمتلفة  جمببالت  يف  ولكن 
وال�سياحة  والتعليم  وال�سحة  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  املتجددة 

امل�ساريع  بني  ومن  وغريها،  والطريان  املالية  واخلدمات  التحتية  والبنية 
الرئي�سية بني البلدين اإن�ساء �سندوق ال�ستثمار الذي يلعب دوراً حمورياً 
ال�ستثماري  الببتببعبباون  اإطببببار  البببرواببببط يف  وتببعببمببيببق  القببتبب�ببسبباد،  تببعببزيببز  يف 
التحتية  والبنية  وال�سناعة  الطاقة  جمببالت  يف  امل�ستدامة  التنمية  ودعببم 
الأخرى  الكربى  امل�ساريع  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  الأخ�سر  والقت�ساد 
مثل ميناء خليفة، وم�سروع منطقة التعاون يف القدرة النتاجية وم�سروع 
اخلرباء  من  جمموعة  مع  بالتعاون  ال�سحراوية  املنطقة  يف  الأرز  زراعببة 
ال�سينيني، وموانئ اأبوظبي، و�سركة ال�ستثمار والتعاون يف اخلارج التابعة 
ملقاطعة جيانغ�سو املحدودة، كما وقعت 15 �سركة �سينية اتفاقيات ا�ستثمار 
بقيمة مليار دولر يف منطقة التجارة احلرة مليناء خليفة والتي تعترب اأكرب 
منطقة حرة من نوعها يف ال�سرق الأو�سط، كذلك اأكرب م�سروع ا�ستثماري 
زة يف العامل بقدرة 700 ميجاوات يف دبي، وغريها  للطاقة ال�سم�سية املُركَّ

من امل�ساريع التي تغطي جمالت خمتلفة .
وحول مبادرة “ احلزام والطريق” ومبادرة “بناء جمتمع م�سري م�سرتك 
للب�سرية” ال�سينيتني، قال �سعادة ال�سفري ان هذه املبادرات هي كلها مبادرات 
اإىل النهو�س بالأمم وال�سعوب على اختالفها يف  رائدة تدعوا يف جوهرها 
كنف من ال�سالم والأمن والحرتام املتبادل. واإن هذه املبادرات تعالج ب�سكل 
الآن  الأو�ببسببط  ال�سرق  دول  تببوؤرق  التي  الق�سايا  اأهببم  مبا�سر  وغببري  مبا�سر 
وهي: التنمية ومكافحة الإرهاب كما تكمن اأهمية وقيمة مبادرة “املجتمع 
ال�سيني  ال�سعب  اأحببالم  انها تربط بني  “ حيث  للب�سرية  امل�سري  امل�سرتك 

واأحببببالم البب�ببسببعببوب الأخببببرى حبببول الببعببامل ب�سكل وثببيببق، وتببعببتببرب اأن جميع 
ال�سينية  الأمة  العائلة. وم�سري  اأفراد لنف�س  ال�سعوب على اختالفهم هم 
والنفتاح  والت�سالح  التوافق  فبباإن  وبالتايل  الأمم،  كل  م�سري  مع  يتقاطع 
ال�سعوب ولتاأمني  اأحالم جميع  اأ�سا�سية لتحقيق  الآخببر، كلها �سروط  على 

م�سريها امل�سرتك.
ونبه �سعادته اىل اأن هذا احللم قد ي�سعب حتويله اإىل واقع يف غياب بيئة 
ي�سود فيها ال�سالم وي�ستقر فيها النظام الدويل. وعليه، فاإن العامل اليوم 
الرهاب  راأ�ببسببهببا حمبباربببة  وعلى  احللم  هببذا  لتحقيق  كبرية  اأمبببام حتببديببات 
وحتقيق التنمية وال�سلم العامليني. ومن هنا نلم�س الروؤية ال�ست�سرافية يف 
�سمام  كبرية  بدرجة  متثل  كونها  يف  امل�سرتك  امل�سري  ذي  املجتمع  مبادرة 
اأمان ي�ساهم على املدى املتو�سط والبعيد يف مواجهة هذه التحديات بحكمة 
وفعالية. معربا عن �سروره مبا مت حتقيقه حتى الآن بني ال�سني والدول 
اإىل مزيد من الجنازات التي  العربية والفريقية يف هذا الإطار، متطلعاً 
ترتجم هذه املبادرة اإىل ثمار يطيب اأكلها لل�سعوب العربية وال�سينية وكل 

�سعوب العامل.
وقال �سعادة علي عبيد علي الظاهري انه بات من ال�سروري تكاثف جهود 
لتفعيل  املنا�سبة  الأر�سية  وب�سط  الآليات  اأجل توفري  الببدويل من  املجتمع 
والطريق”،  “احلزام  مبادرة  غرار  على  واحلكيمة  الإيجابية  املبادرات  كل 
التي متثل ب�سكل وا�سح اآلية جدية للدفع امل�سرتك للتنمية العاملية وجوهر 

فل�سفة “امل�سري امل�سرتك للب�سرية”. 

و�سائل �إعالم �سينية: �الإمار�ت حمطة مهمة يف تطوير �لتعاون بني بكني و�ملنطقة
•• اأبوظبي-وام:

ال�سينية  الإعبببالم  و�سائل  اهتمت 
وامل�سموعة  واملبببرئبببيبببة  املبببببقبببببروءة 
بببالببزيببارة الببتببي يببقببوم بببهببا فخامة 
جمهورية  رئي�س  بينغ  جببني  �سي 
ال�سديقة  الببب�بببسبببعبببببببيبببة  الببب�بببسبببني 
اإىل دولبببة الإمبببببارات واأفبببببردت لها 
تغطيتها  مبببن  كبببببببرية  مبب�ببسبباحببات 

خالل اليومني املا�سيني.
التي   - الببببزيببببارة  هببببذه  وو�بببسبببفبببت 
 29 منذ  نوعها  مببن  الأوىل  تعد 
عاما - باأنها �ست�سكل نقطة حتول 
مهمة يف تاريخ العالقات بني دولة 
خا�س  ب�سكل  والبب�ببسببني  الإمبببببارات 
ال�سينية  اخلليجية  والببعببالقببات 

بنك  اأ�ببسبببببح  فيما   .. الإمبببببارات  يف 
ال�سني للتجارة وال�سناعة الأكرب 
نا�سداك  يف  البب�ببسببنببدات  اإ�بببسبببدار  يف 
دبي  بور�سة  اأ�سبحت  كما   .. دبببي 
�سوق  من�سة  اأول  وال�سلع  للذهب 
اجلديدة  الآلية  ت�ستخدم  اأجنبية 
باليوان  البببذهبببب  �ببسببعببر  لببتببحببديببد 
املرجعي  �سانغهاي  “�سعر  وت�سمى 
املنتجات  اأجببل دعببم  للذهب” مببن 

امل�ستقة.
الإمارات  اأن   “ “�سينخوا  واأكبببدت 
اأ�سبحت ثاين اأكرب �سريك جتاري 
ت�سديرية  وجببهببة  واأكببببرب  لل�سني 
اآ�سيا  غببببرب  مببنببطببقببة  يف  لببلبب�ببسببني 
الذي  الببوقببت  يف  اأفريقيا  و�سمال 
اأكببببرب �سريكة  البب�ببسببني  ببباتببت فببيببه 

البلدين يف فتح قنوات جديدة من 
العربي  اخلليج  دول  بني  التعاون 

وال�سني.
كانت الإمارات وال�سني قد اأطلقت 
�سندوقا   2015 ديبب�ببسببمببرب  يف 
 10 بقيمة  مبب�ببسببرتكببا  ا�ببسببتببثببمبباريببا 
الرتكيز  ي�ستهدف  دولر  مليارات 
التقليدية  الطاقة  جمببالت  على 
وتببببطببببويببببر البببببببنبببيبببة الأ�بببسبببا�بببسبببيبببة 

وال�سناعات التحويلية املتطورة .
مرحلة  مببببع  الببب�بببسبببنبببدوق  وميبببثبببل 
 4 قيمتها  تبلغ  اأوىل  ا�ستثمارية 
مليارات دولر قفزة كبرية لالأمام 
يف اإطببببار تببعبباون اقببتبب�ببسببادي اأوثبببق 
ال�سندوق  .. و�ساعد  البلدين  بني 
اأي�سا يف تعزيز التعاون ال�سيني - 

ب�سكل عام.
ال�سينية  الأنببببببباء  وكبببالبببة  وقبببالبببت 
دولة  اإن   “ �سينخوا   “ الر�سمية 
ت�سكل  املتحدة  العربية  الإمببببارات 
للتجارة  اإقببلببيببمببيببا  مببركببزا جتبباريببا 
وال�سياحة  واللوجي�ستيات  واملالية 

مبوقعها و�سيا�ساتها املتميزة “.
اأم�س  بببثببتببه  تببقببريببر  يف   - واأكببببببدت 
تتمتع  الإمببببارات  دولبببة  اأن  الول- 
بببتببعبباون مبببايل مببثببمببر مببع ال�سني 
املا�سية حيث  ال�سنوات  على مدى 
اإقامة  يف  اخلليج  دول  اأوىل  كانت 
�سراكة ا�سرتاتيجية مع جمهورية 
متوقعة   .. البب�ببسببعبببببيببة  الببب�بببسبببني 
اأن يبب�ببسبباعببد الببتببعبباون الببثببنببائببي يف 
بني  واملبببايل  القت�سادي  املجالني 

جتارية لالإمارات على مدى عدة 
�سنوات متعاقبة “.

ونقلت �سحيفة “ ال�سعب اليومية 
يف  خبببببري  �ببسببنببغ  يبببي  هببببوا  “ عبببن 
الببب�بببسبببوؤون البببدولبببيبببة قبببولبببه: “ اإن 
الأولبببويبببات يف هبببذه البببزيبببارة تربز 
بتطوير  ال�سيني  اجلانب  اهتمام 
بببني ال�سني  الببثببنببائببيببة  الببعببالقببات 
والإمارات واأهمية بالغة للعالقات 

الثنائية “.
اأ�بببببسبببببارت حمطة  مببببن جبببانبببببببهبببا.. 
مكانة  اإىل  الدولية  ال�سني  اإذاعببة 
الإمارات كمحطة مهمة يف تطوير 
ومنطقة  البب�ببسببني  ببببني  البببتبببعببباون 
اأهمية  اإىل جانب  الأو�سط  ال�سرق 
الببثببنببائببي لدفع  البببتبببعببباون  تببعببزيببز 

العربي وتي�سري التعاون العاملي يف 
جمال الت�سنيع .

معايل  “ عببن  “ �سينخوا  ونببقببلببت 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
ال�سندوق  “ اإن  وزير دولة قوله: 
عزز من اأهمية العالقات ال�سينية 
اأن  مبب�ببسببيببفببا   ..“ الإمبببباراتببببيببببة   -
موؤ�س�سا  ع�سوا  بو�سفها  الإمببارات 
يف  لال�ستثمار  الآ�ببسببيببوي  بالبنك 
تببدعببم مبادرة  الأ�ببسببا�ببسببيببة  البببببنببيببة 
احلزام والطريق ال�سينية وتعمل 
بني  الببتببجببارة  لتعزيز  ال�سني  مببع 
املبادرة  طببرق  طببول  على  البلدين 

ولدعم النمو القت�سادي املحلي.
ال�سيني  البببزراعبببي  البببببنببك  وكببببان 
اأطلق خدمات مقا�سة بالرمنينبي 

ال�سني  بني  �سامل  ب�سكل  التعاون 
واملنطقة يف اإطار مبادرة “احلزام 

والطريق”.
ت�ساينا  �ببسببحببيببفببة  راأت  بببببدورهببببا 
على  نبب�ببسببرتببهببا  مبببقبببالبببة  ديبببلبببي يف 
زيارة  اأن  الأوىل  �سفحتها  �ببسببدر 
بينغ لالإمارات  �سي جني  الرئي�س 

تبببعبببتبببرب مببعببلببمببا هببببامببببا يف تببباريبببخ 
اأن  متوقعة   .. الثنائية  العالقات 
على  الببزيببارة  خببالل  التوقيع  يتم 
يف  الهامة  التفاقيات  من  �سل�سلة 
والطاقة  الببزراعببة  مثل  قببطبباعببات 
الإنببتبباجببيببة واملببالببيببة �ببسببمببن اإطبببار 

مبادرة “احلزام والطريق”.

دبي للثقافة  ت�سارك يف �الأ�سبوع �الإمار�تي �ل�سيني 2018
•• دبي –الفجر:

)دبي  دبببي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  نظمت 
الثقافة  ببب�ببسببوؤون  املببعببنببيببة  الببهببيببئببة  لببلببثببقببافببة( 
الإمببببارة، عدد  والببفببنببون والبببرتاث والآداب يف 
املبنى  يف  وال�سعبية  الرتاثية  الفعاليات  من 
مبنا�سبة  البب�ببسببيببنببي  الببب�بببسبببوق  مببببن  اجلببببديببببد 
 ،”2018 ال�سيني  الإمببباراتبببي  “الأ�سبوع 
بهدف تقوية روابط العالقات بني جمهورية 
الببعببربببيببة املتحدة  البب�ببسببني ودولبببببة الإمبببببببارات 

وتعزيز التبادل الثقايف بني البلدين.
ثالثة  ت�ستمر  التي  الفعاليات  هببذه  وخببالل 
21 يوليو اجلببباري، من  19 حتى  مببن  اأيبببام 
�ساركت  م�ساًء،   10:00 اإىل   4:00 ال�ساعة 
توزيع  ومت  تببراثببي،  بببركببن  للثقافة”  “دبي 
ولإك�ساب  الببببببزوار.  عببلببى  الببرتاثببيببة  الببهببدايببا 
احلدث طابًعا تراثًيا يف اأجواء مرحة و�سعيدة، 

قدمت عرو�س �سعبية تقليدية، مثل احلربية 
الفعاليات، حيث  والعيالة طوال مدة  والليوا 
زوار  من  كبرية  اأعبببداد  ا�ستقطاب  يف  اأ�سهمت 

ال�سوق ال�سيني. 
ويف ركن اآخر، كان ممثلو دبي للثقافة يقومون 
اإ�سافة  العربية،  القهوة  اإعبببداد  طببرق  ب�سرح 
اجلمهور،  على  العربية  ال�سيافة  تقدمي  اإىل 
واملكونة من القهوة والتمر، للتاأكيد على كرم 
بها  متتاز  التي  التقليدية  العربية  ال�سيافة 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
امل�سهد  ببباإثببراء  تلتزم  للثقافة  دبببي  اأن  يببذكببر 
وتعمل  العربي،  تراثها  من  انطالًقا  الثقايف، 
بببني خمتلف  البببببّنبباء  على مببد ج�سور احلبببوار 
احل�سارات والثقافات، وامل�ساهمة يف املبادرات 
اخلري  فيه  ملا  البّناءة  واخلريية  الجتماعية 
على  دبببي  يف  واملقيمني  للمواطنني  والفائدة 

حٍد �سواء. 
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اإعــــــــــالن
خلياطة  مريه  ال�سبببببادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 
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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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
طارق  ابو  ال�سبببببادة/اخلياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

لل�سيدات رخ�سة رقم:CN 1106976 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ا�سف زورار احمد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة الذيب فرج مبارك ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زورار احمد عبدالروؤوف

تعديل وكيل خدمات/حذف الذيب فرج مبارك ال�سام�سي
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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
اجلزيرة  ربوع  ال�سبببببادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

CN 1126320:للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فاطمة را�سد حممد العلوي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فوزية عبدالرحمن نوري خري اهلل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممود مو�سى علي جنف الكعبي

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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/اخلياط ابو فرج

 رخ�سة رقم:CN 1105098 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ا�سف زورار احمد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة الذيب فرج مبارك ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زورار احمد عبدالروؤوف

تعديل وكيل خدمات/حذف الذيب فرج مبارك ال�سام�سي
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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
وايت  التجاري:مركز  بال�سم   CN رقم:2056434 
كوين لتجميل ال�سيدات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/�سالون 

 CN 2479029:غاية للتجميل  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
ال�سبببببادة/دايفز  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

لجندون ال ال بي- اأبوظبي 
رخ�سة رقم:CN 1136987  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/اللم�سة 

املبدعة للم�سغولت اليدوية 
رخ�سة رقم:CN 1185488  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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
ال�سبببببادة/توب  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 
  CN 2183769:ديل للو�ساطة التجارية 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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/�سهارا المارات للمقاولت 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1061877 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة غالم فاروق فاروق حقاين %14

تعديل ن�سب ال�سركاء

�سيخ جميب �سيخ ح�سني من 24% اىل %10

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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
هيلث  يونيك  ال�سبببببادة/عيادة  بان  القت�سادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

كري ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2278773 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�ستاق احمد احمد خان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد م�سلم �سهيل �سعيد الرا�سدي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف م�ستاق احمد خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سهيل حممد اكرب زادات خان
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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/�سيدلية بي�ست هيلث 

كري ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2278759 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�ستاق احمد احمد خان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد م�سلم �سهيل �سعيد الرا�سدي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف م�ستاق احمد خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سهيل حممد اكرب زادات خان
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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/مركز م�س اليجينت للتجميل- 

CN  قد تقدموا الينا بطلب فرع 1 رخ�سة رقم:1078413-1 

تعديل ا�سم جتاري من/مركز م�س اليجينت للتجميل- فرع 1

MISS ELEGANT BEAUTY CENTER- BRANCH 1

اىل/م�س اليجينت �سبا

MISS ELEGANT SPA

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�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/موؤ�س�سة ال�ساطئ لتقنية املياه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1017516 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ايلي انطون ب�سيب�س من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ايلي انطون ب�سيب�س من 100% اىل %29
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمعه حممد علي الفقاعي ال علي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رواد هايل ر�سوان %20
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.60*0.40

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ال�ساطئ لتقنية املياه

BEACH WATER TECHNOLOGIES ESTABLISHMENT
اىل/�سركة ال�ساطئ لتقنية املياه ذ.م.م

BEACH WATER TECHNOLOGIES COMPANY 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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/ موؤ�س�سة 

بيت ال�سامة للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1137163  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�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�سادية بان ال�سبببببادة/�سكاي كار لتلميع 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 2457112 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح �سعيد �سامل م�سلم الكتبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سامل حمد عقيف ال�سام�سي
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�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

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

�س. عوايف ل�سناعة املواد الغذائية ذ.م.م
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجاري التالية:

املودعة بالرقم :27011  
با�سم : �س. عوايف ل�سناعة املواد الغذائية ذ.م.م

وعنوانه : ال�سارقة ال�سناعية العا�سرة �س.ب: 41165- فاك�س: 065340396  
بتاريخ : 1999/01/30  وامل�سجلة حتت الرقم :19386 

 �سورة العالمة

انتهاء  تبباريببخ  مببن  اعببتببببباراً  اأخبببرى  �سنوات  ع�سر  ملببدة  املفعول  نببافببذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :2018/06/10 وحتى تاريخ :2028/06/10   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  21  يوليو 2018 العدد 12382

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

�س. كورودك�س التجارية �س.ذ.م.م
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجاري التالية:

املودعة بالرقم :124136  
با�سم : �س. كورودك�س التجارية �س.ذ.م.م

وعنوانه : القوز ال�سناعية 3 �س.ب: 12282 ت: 043472900 ف: 043414748  
بتاريخ : 2011/04/21  وامل�سجلة حتت الرقم :136174 

 �سورة العالمة

انتهاء  تبباريببخ  مببن  اعببتببببباراً  اأخبببرى  �سنوات  ع�سر  ملببدة  املفعول  نببافببذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :2018/12/29 وحتى تاريخ :2028/12/29   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  21  يوليو 2018 العدد 12382

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:ال�سل�سة الربونزية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

LUCKY PLUS : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 287682   بتاريخ : 2018/02/20

باإ�سم :ال�سل�سة الربونزية للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانة : المارات العربية املتحدة هاتف: 0544487904 فاك�س: 065330120 �سندوق الربيد: 33840 

دبي  alsilsilaalbourenzia@gmail.com:امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16 لوزام مكتبية )عدا الثاث( وقرطا�سية.
 و�سف العالمة:حتتوي هذه العالمة على خلفية �سبه م�ستطيلة منحنية باللون الزرق متعرج من الطرف 
الأ�سود  األبببوان  بعدة  الأوىل  بالجنليزية   lucky لكلمة  الخببر  الطرف  على  ا�سود  عمود  ويوجد  الميببن 

والبي�س والحمر وال�سفر والكلمة plus حتت العالمة باللون الزرق.
كل   lucky plus ال�سرتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمات

على حده يف الو�سع العادي. 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  21  يوليو 2018 العدد 12382

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ال�سل�سة الربونزية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

GOOSE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 287683   بتاريخ : 2018/02/20

باإ�سم :ال�سل�سة الربونزية للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانة : المارات العربية املتحدة هاتف: 0544487904 فاك�س: 065330120 �سندوق الربيد: 33840 

دبي  alsilsilaalbourenzia@gmail.com:امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 21 حتف فنية من اخلزف ال�سيني او الفخار او الزجاج.
حتتها  البي�س  باللون  عالمة  بداخلها  الحمر  باللون  دائببرة  على  العالمة  هببذه  العالمة:حتتوي  و�سف   

الجنليزية Goose باللون ال�سود حرفني منها يحوي بداخله اللون الحمر.
ال�سرتاطات : 

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

دبا احل�شن-الفجر:

والطالبات  الطلبة  اأمبببور  اأولببيبباء  جمل�س  اأن�سطة  �سمن 
للطلبة  واملببوجببة  ال�سيفية  العطلة  خببالل  احل�سن  بدبا 
جببببرى تببنببظببيببم ببببرنبببامبببج تبببراثبببي مبببن عببببدد مبببن الور�س 
نهج  زايببد  اإرث   ( �سعار  حتت  الفعالية   اأقيمت  الهادفة. 
رائد ( وتوجهت نحو  توعية الطالب واكت�ساف قدراتهم 
ومهاراتهم قدم الور�س حممد را�سد ر�سود رئي�س جمل�س 
اأمببور الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن  وحممد  اأولياء 
�سيف الأقرح نائب رئي�س املجل�س وح�سن حممد �سقروه 
ع�سو املجل�س. وت�سمن برنامج الور�س  ور�سة التجديف 
الجببتببمبباعببي  واأتكيت  والأتبببكبببيبببت  البب�ببسببغببرية  لبببلبببقبببوارب 

ال�سفر  حيث تطرقت الور�سة اإىل القيم والعادات القدمية 
ال�سفر  اأتكيت  اإىل  التطرق  كما  عليها  املحافظة  وكيفية 
الطالب  يتبعها  التي  والطرق  لل�سفر  ال�ستعداد  وكيفية 
قبل ال�سفر ويفيِ املطار ويفيِ اأجواء الطائرة والبلد املق�سود 

لل�سفر وكيف يكون الن�سان �سفريا لبالده.
كما تطرقت اإحدى الور�س اإىل كيفية الوقاية من احلرارة 
و�سربات ال�سم�س يف ال�سيف حتت عنوان ) �سحتك تهمنا 
جمل�س  رئي�س  ر�ببسببود  را�ببسببد  حممد  واأكبببد   .) ال�سيف  يف 
اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن  على اأهمية 
مبادرة املجل�س يف طرح الور�س التي تعنى بالرتاث كونها 
لربط  وفر�سة  الوطنية  والقيم  العادات  اأ�سيل من  جزء 

الأجيال باملا�سي ل�سيما خالل عام زايد .

جمل�س �أولياء �أمور دبا �حل�سن  ينفذ ور�س  تر�ثية وثقافية للطالب و�لطالبات

•• دبي – حم�شن را�شد 

بوزارة  املتعاملني  اإ�سعاد  مركز  وا�سل 
اليومني  خببببالل  والببتببعببلببيببم  الببرتبببيببة 
الطالب  �ببسببكبباوى  تببلببقببي   ، املببا�ببسببيببني 
النتائج  اإعبببالن  اأمببورهببم بعد  واأولببيبباء 
على  ببببببالبببببرد  الببببببببببببوزارة  مبببطبببالبببببببني   ،
ت�ساوؤلتهم وا�ستف�ساراتهم حول درجة 
املهارات احلياتية لل�سف الثاين ع�سر ، 
توفر  لعدم  للطالب  تدر�س  مل  والتي 
“معفي”  معلمني ودون اأمامها عبارة 
ومواد اأخرى تواجه نف�س امل�سكلة دون 
وتبني   ، منجز”  “غري  عبارة  اأمامها 
منجز”  و”غري  “معفي”  عبارتي  اأن 
لتدري�سها  معلمني  توفر  عببدم  نتيجة 
خببالل الببعببام الببدرا�ببسببي ، يببوؤكببد �سحة 

من  العببالم  و�سائل  تتناوله  كانت  ما 
عببببدم تبببوفبببر مببعببلببمببني بببباملبببدار�بببس منذ 
بداية العام الدرا�سي لتلك املواد ، مما 
دفع الوزارة عند نهاية العام الدرا�سي 
ومن خالل النظام منح الطالب درجة 
موحدة 86 ، وكان من املمكن اأن مير 
المر دون اأي اعرتا�س اأو حتفظ من 
قبل الطالب ،  اإل اأن ما اأثار حفيظة 
الطالب واأولياء اأمورهم بعد ت�سلمهم 
�سهاداتهم ، اأن هناك مدار�س بالكامل 
 ،  86 الببدرجببة   بالفعل  طالبها  منح 
الب  اأخبببرى منح طالبها  مببدار�ببس  فيما 
100 ، مما اأثر على جمموع الدرجات 

الكلية للطالب للفئة الأوىل.
وكان نتيجة ما يواجهونه الطالب دفع 
اأولياء الأمور بتقدمي �سكواهم ذاكرين 

اأ�سماء تلك املدار�س التي منح طالبها 
اأ�سماء املدار�س  100 واأي�ساً  الب  درجة 
الببتببي مببنببح طببالبببهببا درجبببببة  البببب 86 ، 
ومبببراجببعببتببهببم لبببلبببوزارة ملببعببرفببة �سبب 
والتي  درجة   14 اأبنائهم من  حرمان 
الرت�سيح  يف  كبببببرية  نقلة  لببهببم  ت�سكل 
اأن  ، ورغببم  من كلية جامعية لأخببرى 
املعلومة  تببباأكبببدت مببن �ببسببحببة  الببببببوزارة 
وال�سكوى التي تقدم بها اأولياء الأمور 
مبببدار�بببس ح�سل  بببالببفببعببل  هببنبباك  واأن   ،
طالبها على 100 درجة فيما مدار�س 
اأخرى ح�سلوا على 86 ، اإل اأن اأولياء 
اأي  مببن  �سافياً  ردا  يببجببدوا  المبببور مل 
اأي  ، ومل يكن هناك  بالوزارة  م�سوؤول 
رد من موظفي مركز اإ�سعاد املتعاملني 
“ال�سي�ستم”  الدرجات  نظام  اإن  �سوى 

�سيق  واأمببببام   ، التخبط  هببذا  وراء  هببو 
يف  البببوزارة  م�سوؤويل  ومماطلة  الوقت 
التقدم  و�سياع فر�سة  الن  الرد حتى 
عدد  اأ�سطر   ، للجامعات  والت�سجيل 
من اأولياء الأمور اىل اللجوء لإذاعات 
لطرح  العببالم  وو�سائل  املبا�سر  البث 
�سكواهم رمبا يتحرك م�سوؤول بالوزارة 

للرد واإيجاد حاًل �سريعاً لهم. 
واأعرب اأولياء اأمور عن ا�ستيائهم مما 
اأنببهببم ومببنببذ اإ�سدار  يببحببدث مببوؤكببديببن 
ما  زيببارات مكوكية  وهببم يف  ال�سهادات 
التعليمية  واملنطقة  املدر�سة  اإدارة  بني 
والببوزارة ، اإل اأن م�سوؤولني يف الوزارة 
كببمببا اأفبببباد اأولبببيببباء الأمبببببور اأكبببببدوا لهم 
اأنبببه ل جبببدوى مببن العببرتا�ببس ، على 
الرغم من منا�سدة اأحد اأولياء الأمور 

والبت  النظر  باإعادة  الببوزارة  مل�سوؤويل 
يف �سكواهم ، م�سريين اىل اأن اأبنائهم 
حا�سلني على معدلت عالية ، واأن رد 
للمجموع  ت�ساف  درجببة  اأي  يف  حقهم 
اختيارهم  يف  مببعببهببم  كبببثبببرياً  �ببسببتببفببرق 
لفتني   ، القمة  كليات  يف  وت�سجيلهم 
الن  حببتببى  الببببرد  يف  املببمبباطببلببة  اأن  اىل 
من �ساأنه اأن ت�سيع عليهم الفر�سة يف 
الت�سجيل و�سياع املنح التي تخ�س�سها 
العالية.   املعدلت  اجلامعات لأ�سحاب 
الوزارة  م�سوؤويل  اأحد  مع  وبالتوا�سل 
اأفاد   ، الأمببور  اأولياء  للرد على �سكوى 
الجببببراء  عببن  مببغببايببر  اأمببببر  اأي  “باأن 
ولعدم   ، ت�سحيحي”  م�سار  يف  يدخل 
اأفاد  ما  بعد من خالل  الروؤية  و�سوح 
بببه املبب�ببسببوؤول ، مت اإعبببادة البب�ببسببوؤال عليه 

مرة اأخرى وماذا عن الطالب واأولياء 
اأمببورهببم هببل هببنبباك مببن تببوجببه لعالج 
“ ا�ستعجب  امل�سوؤول  اأفبباد   ، م�سكلتهم 
: هبببل يبببقبببال لببلببطبببببيببب مل �ببسببنببعببت 8 
و�سفت  ملبببببباذا  اأو   10 ببببببدل  غبببببببرزات 
هببببذا الببببببدواء بببببدل الخبببببر وكبببيبببف هي 
اإجبببراءاتبببه يف و�ببسببف الأدويببببة خمتتما 
التخ�س�سي  ال�ساأن  “ اتركوا  بب  اإفادته 
اأن  “ ، لفتني اىل  لذوي الخت�سا�س 

هناك قنوات ر�سمية خم�س�سة لتلقي 
ا�ستف�سارات اأولياء اأمور الطلبة، ولي�س 

من خالل ال�سحف«.
م�سادر  مببببن   “ البببفبببجبببر   “ وعبببلبببمبببت 
اليوم  الببوزارة  الكل داخببل  اأن  م�سوؤولة 
ليحملوه  فبببببداء  كببببب�ببس  عبببن  يبببببحببث   ،
مببغبببببة مبببا حببببدث ، وعببلببى البببرغبببم من 
املببببهببببارات احلببيبباتببيببة ومببببواد  اأن مبببببادة 
اأخبببرى اأثببري حولها اأكببرث مببن عالمة 

ا�ستفهام كالرتبية الريا�سية والرتبية 
الأخالقية والفنون الب�سرية ،  يتوىل 
مبببهبببام ال�ببببسببببراف عببلببيببهببا قبب�ببسببم اللغة 
الإجنببلببيببزيببة ببببالبببوزارة واملببفببرت�ببس اأن 
يتحمل وحده �سبب عدم توفر معلمني 
اأن اجلميع  اإل   ، العام الدرا�سي  خالل 
باأ�سابع  الخببببر  عببلببى  يبب�ببسببري  كببل  الن 
التهام ، وال�سحية يف النهاية الطالب 

وويل المر.

•• ال�شارقة-وام:

فعاليات  الول  اأمببب�بببس  انببطببلببقببت 
الدورة الثالثة من مهرجان الذيد 
للرطب الذي تنظمه غرفة جتارة 
الثالث  لببلببعببام  البب�ببسببارقببة  و�ببسببنبباعببة 
عببلببى الببببتببببوايل ويبببقبببام عببلببى مدى 
نببادي الذيد الثقايف  اأيببام يف  ثالثة 
الريا�سي حتت �سعار “ عبق املا�سي 

.. واحلا�سر الزاهر ».
النبببببطبببببالق معايل  حبببفبببل  حبب�ببسببر 
الزيودي  اأحمد  بن  ثبباين  الدكتور 
والبيئة  املبببنببباخبببي  البببتبببغبببري  وزيببببببر 
�سعيد  بنت حممد  مببرمي  ومببعببايل 
حببببببارب املببببهببببريي وزيببببببببرة دولببببببة - 
الغذائي  الأمن  امل�سوؤولة عن ملف 
املبب�ببسببتببقبببببلببي - و�بببسبببعبببادة عبببببد اهلل 
�ببسببلببطببان الببعببويبب�ببس رئببيبب�ببس جمل�س 
و�سناعة  جتبببببببارة  غببببرفببببة  اإدارة 

ال�سارقة وعدد من امل�سوؤولني.
ي�سهد  الببذي   - املهرجان  وي�ستمل 
مببب�بببسببباركبببة البببعببب�بببسبببرات مببببن مالك 
وال�سناعيني  واملببزارعببني  النخيل 
العديد  عببلببى   - املببنببتببجببة  والأ�ببببسببببر 
امل�سوقة  وامل�سابقات  الفعاليات  من 
اإىل  التي و�سلت قيمتها  واجلوائز 
 100 مليون درهم بزيادة ن�سبتها 
املا�سية  الببدورة  مع  مقارنة  باملائة 

حبببيبببث تبببببببببرتاوح قبببيبببمبببة اجلببببوائببببز 
وامل�ساركني  للفائزين  املخ�س�سة 
يف امل�سابقات ما بني 15 األف درهم 
اأقبب�ببسببى و500 درهبببم كحد  كببحببد 

اأدنى.
وجتببببببببببول الببببببببزيببببببببودي واملبببببهبببببريي 
ال�سارقة  غببرفببة  رئي�س  يرافقهما 
وعبببببدد مبببن املببب�بببسبببوؤولبببني يف اأرجببببباء 
املهرجان وتفقدا عددا من من�سات 
40 من�سة  البالغ عددها  العر�س 
وبع�س  �بببسبببعبببريبببة  فبببقبببرة  و�بببسبببهبببدا 
الفلكلور  مبببن  الببفببنببيببة  البببفبببقبببرات 
م�سابقة  مببببن  وجبببانبببببببا  البب�ببسببعبببببي 

املزرعة النموذجية.
واأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
الزيودي يف ت�سريح له عقب افتتاح 
احلكيمة  القيادة  حر�س  املهرجان 
القت�سادية  الفعاليات  دعببم  على 
ارتباطا  تببرتبببببط  الببتببي  والببرتاثببيببة 
وثيقا باحلفاظ على البيئة والتي 
ت�سجع على تعزيز القوة اخل�سراء 
بببالببزارعببة وفق  والهببتببمببام  للدولة 
اأفبب�ببسببل املببمببار�ببسببات الببعبباملببيببة جلهة 
تر�سيد ا�ستهالك املياه واحلد من 
ما  وكل  الكيماوية  املببواد  ا�ستخدام 
واملحافظة  املبببزارع  دعببم  �ساأنه  مببن 
تعترب  الببتببي  النخيل  �ببسببجببرة  عببلببى 
جببببببزءا اأ�بببسبببا�بببسبببيبببا مببببن بببيببئببة دولببببة 

الرتباط  اإىل  مبب�ببسببريا  الإمبببببببارات 
الوثيق بني م�ساألة التغري املناخي 
الأمن  وتببعببزيببز  جهة  مببن  والبيئة 
الغذائي يف الدولة من جهة ثانية.

ال�سيخ  له  املغفور  اإن  معاليه  وقال 
“طيب  اآل نهيان  �سلطان  زايببد بن 
روؤيبببببة  �بببسببباحبببب  كبببببان  ثراه”  اهلل 
الزراعة  عببلببى  ركببببزت  م�ستقبلية 
ب�سكل كبري واأولببت زراعببة النخيل 
اهتماما خا�سا نظرا ملالءمتها مع 
بها  تتميز  التي  املناخية  الأجببببواء 
الدولة وباعتبارها جزءا ل يتجزاأ 

من عملية التطوير البيئي.
املغفور  النهج الذي تبناه  اأن  واأكببد 
له ال�سيخ زايد بالزراعة يف اأي مكان 
وجناحه  جببدواه  اأثبت  الدولة  من 
التجارب  مببن  العديد  اأكبببدت  حيث 
ال�سحراوية  املبب�ببسبباحببات  زراعبببة  اأن 
ب�سكل  احلببيبباة  تعيد  اأن  �ساأنها  مببن 
بعد  املببكببان  اإىل  وتدريجي  طبيعي 
فبببرتة مببن الببزمببن وبببالببتببايل عودة 
الطيور واحليوانات واحل�سرات اإىل 
هذه الأمكنة .. م�سددا على اأهمية 
املبا�سر  وتبباأثببريهببا  النخيل  �سجرة 
الدولة  الببغببذائببي يف  الببتببنببوع  عببلببى 
ال�سارقة  غرفة  جهود  على  ومثنيا 
يف تنظيم مهرجان الذيد للرطب 
ا�ستقطاب  يف  املتوا�سل  وجناحها 

املزارعني دورة  اأعداد متزايدة من 
تلو دورة واحلفاظ على وترية منو 

احلدث على اأكرث من �سعيد.
مبببن جببانبببببهببا اأكبببببدت مببعببايل مرمي 
بنت حممد املهريي اأن النهج الذي 
تبب�ببسببري عببلببيببه اإمببببببارة البب�ببسببارقببة هو 
احللول  اإيببجبباد  يدعم  متقدم  نهج 
العملية لتفعيل دور اجلهات املعنية 
والقطاع اخلا�س يف تطوير كفاءة 
منتجاتها  ودعبببم  املحلية  الببزراعببة 
املمار�سات  اأف�سل  وفق  ومواءمتها 
عنا�سر  اإدخبببببببال  اإىل  ببببالإ�بببسبببافبببة 
الأمر  الزراعي  الإنتاج  يف  البتكار 
الذي ي�سهم يف جذب ال�ستثمارات 
بالأمن  املببرتبببببطببة  الببقببطبباعببات  يف 

الغذائي امل�ستقبلي ب�سكل عام.
واأعربت معايل املهريي عن �سعادتها 
 .. للرطب  الذيد  مهرجان  بزيارة 
موؤكدة اأنه ي�سكل عالمة فارقة يف 
املنطقتني ال�سرقية والو�سطى من 
اإمارة ال�سارقة حيث يعد املهرجان 
من�سة رئي�سية لدعم منتج الرطب 

املحلي وت�سجيع زراعة النخيل.
وتببوجببهببت بببالبب�ببسببكببر لببغببرفببة جتارة 
و�سناعة ال�سارقة لدعمها امل�ستمر 
ملببهببرجببان البببذيبببد لببلببرطببب والبببذي 
�ساهم يف اإجناح املهرجان وت�سليط 
ال�سوء على جودة املنتج الإماراتي 

واأ�سالته وتناف�سيته العاملية وتنوع 
اأ�سنافه.

مبببن جببهببتببه قببببال �ببسببعببادة عبببببد اهلل 
خالل  كلمته  يف  العوي�س  �سلطان 
الببثببالببثببة من  البببببببدورة  اإن  احلبببفبببل 
مهرجان الذيد للرطب حتل فيما 
الدولة حتتفل بب”عام زايد” معتربا 
“اإرث  بينهما  املنا�سبتني يجمع  اأن 
هو  واحببد  م�سرتك  وقا�سم  زايد” 
“اخلري” باأبهى جتلياته . . موؤكدا 
اأن اإطببببالق املببهببرجببان مل يببباأت من 
غاية  لي�س  وهببو  ال�سدفة  حم�س 
بحد ذاته بل و�سيلة ومبادرة ت�سعى 
امل�ساهمة  اإىل  خاللها  من  الغرفة 
يف حت�سني الأمن الغذائي للدولة 
على  املبببزارع  ت�سجيع ومتكني  عببرب 
التم�سك باأ�سالته وفي�س اخلري يف 
اأر�سه وموا�سلة العتناء ب�سجرها 
ثببمببارهببا وخببا�ببسببة �سجرة  وجبببببودة 
خا�سة  مببكببان  حتتل  الببتببي  النخيل 
الإمارات  اأبببنبباء  وثقافة  وجببدان  يف 

وتراثهم العريق.
الغاية  اأن هذه  اإىل  العوي�س  واأ�سار 
ال�سارقة  غرفة  اإليها  تتطلع  التي 
املحاور  اأحبببببد  يف  مبببببا�ببسببرة  تبب�ببسببب 
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التنمية  ا�بببسبببتبببدامبببة  يف  واملببتببمببثببل 
تعزيز  عبببرب  البببقبببادمبببة  لبببالأجبببيبببال 

القوة اخل�سراء للدولة وا�ستدامة 
مبببببببواردهبببببببا الببببغببببذائببببيببببة واملببببائببببيببببة 
وال�ستعداد ملواجهة التغري املناخي 
ا�ببسببتببمببراريببة حلم  مببا يج�سد  وهبببو 
�سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 

اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
ووجبببببببه البببعبببويببب�بببس اأ�ببببسببببمببببى اآيببببببات 
ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر 
الببب�بببسبببيبببخ الببببدكببببتببببور �بببسبببلبببطبببان بن 
املجل�س  عبب�ببسببو  الببقببا�ببسببمببي  حمببمببد 
دعمه  على  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
البببببببالحمبببببببدود ملببببهببببرجببببان الببببذيببببد 
للرطب .. معربا عن �سكر الغرفة 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرها 
نببهببيببان ويل  اآل  ببببن زايبببببد  حمببمببد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة تثمينا ملكارم �سموه 
ت�سكل  الببتببي  للمهرجان  ال�سخية 
لقطاع  املببتببوا�ببسببل  للدعم  امببتببدادا 
الزراعة ولأ�سالة الرتاث وعراقته 
وتر�سيخا  الحتبباد  دولببة  قيام  منذ 
اأر�ساه  الببذي  والعطاء  لنهج اخلري 
�سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 

اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
ويف ختام احلفل قام �سعادة عبداهلل 
اجلهات  بتكرمي  العوي�س  �سلطان 
وال�سخ�سيات  واملتعاونة  الببراعببيببة 
الببببداعببببمببببة لبببلبببمبببهبببرجبببان وفبببريبببق 

تقديرا  التنظيمية  اللجنة  عمل 
ملببا بببذلببوه و�ببسبباهببمببوا بببه يف �سبيل 
اإجنبببببببباح فبببعبببالبببيبببات احلبببببببدث وهبببم 
واملليحة  والبطائح  الذيد  بلديات 
ونادي  البلدية  واملدام وجمال�سهم 
وموؤ�س�سة  الريا�سي  الثقايف  الذيد 
ال�سارقة  ال�سارقة لالإعالم ومركز 
لبببالتببب�بببسبببال واملبببكبببتبببب الإعببببالمببببي 
حلكومة ال�سارقة و�سبكة الو�سطى 
الإخبارية وهيئة الإمناء التجاري 
قطاع  عمل  وجمموعة  وال�سياحي 
الفنادق وجامعة الإمارات والهيئة 
ومركز  واملبباء  للكهرباء  الحتبباديببة 
�سهد  كما  ال�سامل  الببذيببد  �سرطة 
الفائزين  تببكببرمي  الفببتببتبباح  حببفببل 

مب�سابقة املزرعة النموذجية.
للرطب  البببذيبببد  مبببهبببرجبببان  ويبببعبببد 
النوعية  املبببببببببببادرات  مببببن  واحبببببببدا 
ليكون  البببغبببرفبببة  اأطببلببقببتببهببا  البببتبببي 
مبببثببابببة حببببدث اقببتبب�ببسببادي يهدف 
لبببالإ�بببسبببهبببام يف تببعببزيببز فبببر�بببس منو 
مزارعي  واإنتاجية  اأعمال  وازدهببار 
وم�ساعدتهم  الببو�ببسببطببى  املببنببطببقببة 
منتجاتهم  بببجببودة  الرتبببقببباء  عببلببى 
خالل  مببن  اأكبببرب  ب�سكل  واملناف�سة 
اإىل  املهرجان  حتويل  على  العمل 
�ببسببنببويببة ومببلببتببقببى يجمع  مببنبب�ببسببة 
وتنعك�س  وامل�ستثمرين  املببزارعببني 

خمتلف  على  اإيجابي  ب�سكل  اأثبباره 
مقدمتها  ويف  الأخببرى  القطاعات 

قطاعي ال�سياحة والفنادق.
دورتبببببببه  املبببببهبببببرجبببببان يف  ويببب�بببسبببمبببل 
امل�سابقات  مبببن  البببعبببديبببد  الببثببالببثببة 
اأهمها مزاينة الرطب واأكرب  ومن 
الببلببيببمببون املحلي  عبببذج ومبب�ببسببابببقببة 
حلويات  طبببببق  اأجبببمبببل  ومبب�ببسببابببقببة 
املخ�س�سة  ومبببعبببا�بببسبببرة  �ببسببعبببببيببة 
للن�ساء فقط اإىل جانب اإجراء عدد 
الفر�سة  لإفبب�ببسبباح  ال�سحوبات  مببن 
اأمام اأكرب عدد من املت�سابقني من 
الفوز يف املهرجان بحيث يكون كل 
مبب�ببسببارك يف املببهببرجببان فببائببز ب�سكل 
اإىل  املببهببرجببان  بببباآخبببر. ويببهببدف  اأو 
التنمية يف املنطقتني  دعم م�سرية 
البب�ببسببرقببيببة والببو�ببسببطببى مبببن اإمببببارة 
يف  الببذيببد  مببوقببع  وتعزيز  ال�سارقة 
الببزراعببيببة وتر�سيخ  البببرثوة  قببطبباع 
زراعة  مكانتها وحتديدا يف جمال 
التي ت�ستهر بتنوع وجودة  النخيل 
الهتمام  م�ساعفة  عببرب  اأ�سنافه 
اأ�سيال  يعد منتجا  الذي  بالنخيل 
مالك  دعببم  يف  وامل�ساهمة  وعريقا 
وتطوير  واملببببببزارعببببببني  البببنبببخبببيبببل 
على  القائمة  املحلية  ال�سناعات 
ورفببع جودة  بها  والرتقاء  الرطب 

املنتج الإماراتي.

•• اأبوظبي-الفجر:

للدفاع  العامة  الإدارة  نظمتها  ور�ببسببة  ناق�ست 
ورفببع جودة  �سبط  معايري  اأبوظبي،  يف  املببدين 
وا�سرتاطات  اأنببظببمببة  مبببع  املببتببوافببقببة  املببنببتببجببات 
وحتقيق  امل�ستهلكني  حلببمببايببة  املببببدين  البببدفببباع 

مقومات التنمية امل�ستدامة. 
باأبوظبي،  اإن  هوليدي  فندق  يف  الور�سة  افتتح 
الببعببمببيببد حمببمببد مببعببيببوف الببكببتبببببي، مببديببر عام 
املهند�س  بح�سور  اأبببوظبببببي،   - املبببدين  الببدفبباع 
عبد اهلل ح�سن املعيني، املدير التنفيذي لقطاع 
اأبوظبي  جمل�س  يف  املببطببابببقببة  بببرامببج  خببدمببات 
للجودة واملطابقة، وممثلني عن �سندوق خليفة 

بببيببوت اخلربة  مببن  ونببخبببببة  املبب�ببسبباريببع،  لتطوير 
وال�سركاء ال�سرتاتيجيني للدفاع املدين، وعدد 

من ال�سباط يف �سرطة اأبوظبي. 
وبحثت الور�سة، اإر�ساء قواعد ثابتة يف مواجهة 
املببخبباطببر وتببقببيببيببمببهببا، واحلبببببد مبببن نبب�ببسبببببتببهببا يف 
املنتجات، والعتماد على اأ�ساليب حتقق الوقاية 
والبب�ببسببالمببة الببعببامببة، كببمببا تببنبباولببت الإجببببببراءات 
الوقائية للخروج بتو�سيات للحد من املخاطر 
الناجمة عن خمالفات تطبيق ا�سرتاطات �سبط 

جودة املنتجات اخلا�سة بالدفاع املدين. 
ال�سالمة  حتبب�ببسببني  اأهبببببببببداف  اإىل  وتببببطببببّرقببببت 
املجتمعية ل�سمان الكفاءة عند حدوث اأي طارئ، 
من خالل اعتماد برامج مطابقة املنتجات التي 

يف  وال�سالمة  والإنببببذار  الإطببفبباء  اأنظمة  ت�سم 
املعتمدة  العاملية  املعايري  وا�ستعر�ست  املببببباين، 
لفح�س املنتجات، و برنامج رقابة الأ�سواق عن 
طريق التفتي�س املفاجئ يف امل�سانع وامل�ستودعات 
واأماكن التوريد للتاأكد من مطابقة منتجاتها 

للموا�سفات واملعايري املعتمدة. 
واأكببببببد الببعببمببيببد الببكببتبببببي، احلبببر�بببس عببلببى عقد 
مب�ساركة  املببتببخبب�ببسبب�ببسببة  البببور�بببسبببات  هببببذه  مببثببل 
الرتقاء  اإطببببار  ال�ببسببرتاتببيببجببيببني، يف  البب�ببسببركبباء 
وامل�ساهمة يف متكني  العامة،  ال�سالمة  باأنظمة 
عبباملببيبباً يف جمالت  التميز  مببن  اأبببوظبببببي  اإمببببارة 
الببقببيببادة الر�سيدة،  املببببدين، وفبببق روؤيببببة  الببدفبباع 
مبتطلبات  الببتببوعببيببة  تعميق  اأهببمببيببة  اإىل  لفببتبباً 

والأعمال  الأ�ببسببواق  لقطاع  واملطابقة  اجلبببودة 
واملبب�ببسببتببهببلببكببني لبب�ببسببمببان تببطبببببيببق اأرقبببببى معايري 

الوقاية وال�سالمة.
اجلهات  مع  املوؤ�س�سي  العمل  تكامل  اأن  واأو�سح 
املبب�ببسببرتكببة وتوحيد  املببعببنببيببة، وو�بببسبببع اخلببطببط 
توحيد  يف  ي�سهم  امل�ستمر،  والتن�سيق  اجلببهببود 
التدابري  وو�سع  والوقاية،  ال�سالمة  اإجبببراءات 
املنتجات،  جبببببودة  لبب�ببسببمببان  الببثببابببتببة  واملبببعبببايبببري 
املببقببدمببة مببن جهات  ببباخلببدمببات  وتببعببزيببز الثقة 
تقييم املطابقة، واحلد من �ستى اأنواع املخاطر 

والتحديات. 
للمنتجات  حماية  اأنظمة  اتببببباع  اأن  اإىل  واأ�ببسببار 
يبببعبببمبببل عبببلبببى تببببوفببببري الببب�بببسبببالمبببة واحلبببمبببايبببة 

من  الوطني،  القت�ساد  وتدعيم  للم�ستهلكني، 
وحتدد  الفنية  املعايري  ت�سع  موا�سفات  خالل 
عليها  واملببتببعببارف  احلببديببثببة  اجلبببودة  م�ستويات 
بعمل  يببنببهبب�ببس  كببمببا  واملببنببتببجببات،  لل�سلع  دولبببيببباً 
التناف�سية،  قدرتها  لزيادة  الإنتاجية  املوؤ�س�سات 
منظومة  يف  العمل  الرقابية  اجلببهببات  واإتبباحببة 
موحدة عن طريق �سبط ورفع م�ستوى جودة 
يببتببمببا�ببسببى مبببع النه�سة  اخلبببدمبببات، وذلببببك مببببا 
الببعببمببرانببيببة الببتببي تبب�ببسببهببدهببا دولببببة الإمببببببارات يف 

خمتلف املجالت.
ومبببن جببانبببببه، اأكببببد املببهببنببد�ببس املببعببيببنببي، حر�س 
تعزيز  على  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س 
اآفاق التعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين - 

اأبوظبي، حتقيقاً لأهداف خطة حكومة اأبوظبي 
تببنببافبب�ببسببي مدعوم  اقببتبب�ببسبباد  بببنبباء  اإىل  الببرامببيببة 
متكاملة  ومنظومة  �سليمة،  تنظيمية  مبعايري 

للوقاية واجلاهزية ل�سمان �سالمة املجتمع. 
ولفت اإىل اأهمية الور�سة يف التعريف بخدمات 
مع  تتوافق  التي  املطابقة  وبببرامببج  املوا�سفات 
تطلعات  اإىل  لفببتبباً  الإمبببببارات،  دولبببة  متطلبات 
عالية  خبببدمبببات  تببقببدمي  اإىل  دومببببباً  »املببجببلبب�ببس« 
اجلودة، مبا يتما�سى مع اأعلى املعايري الدولية، 
البنية  تطوير  يف  القيادي  الببدور  تعك�س  والتي 
املنتجات  لببلببجببودة، وحتبب�ببسببني جببببودة  الببتببحببتببيببة 
اأف�سل  وفق  اأبوظبي،  اإمببارة  اأ�سواق  يف  املتداولة 

املمار�سات والأ�ساليب العاملية.

الوزارة ترد على االإعالم: اتركوا ال�ساأن التخ�س�سي لذوي االخت�سا�س

مر�كز �إ�سعاد �ملتعاملني الز�لت تتلقى �سكاوى �أولياء �الأمور و�لطالب : نريد حاًل
ّمل »ال�سي�ستم « م�سوؤولية التخبط يف ر�سد الدرجات والبحث جار عن كب�س فداء ْ الرتبية تحُ

�نطالق فعاليات �لدورة �لثالثة من مهرجان �لذيد للرطب 2018 

ور�سة باأبوظبي حول �سبط جودة �ملنتجات وتو�فقها مع ��سرت�طات �لدفاع �ملدين
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العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4925  عمايل جزئي
�بببس.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املعادن  املدعي عليه / 1-احلببرم لتجارة  اىل 
اأقببام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي /�ساجد علي �سلطان خان قد  مبا 
مببلغ  عببودة  وتببذكببرة  درهبببم(   20000( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
.mb182270182ae:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(

�س   08.30 البب�ببسبباعببة   2018/7/30 املبببوافبببق  الثببنببني  يبببوم  جل�سة  لببهببا  وحببببددت 
بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2444  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تايجر ريد لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممود حم�سن حممد مرزوق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22505 
.MB180505652AE:2000( درهم وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(

�س   10.00 البب�ببسبباعببة   2018/7/25 املبببوافبببق  الربببببعبببباء  يببببوم  جببلبب�ببسببة  لببهببا  وحبببببددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/5522  عمايل جزئي
�بببببس.ذ.م.م جمببهببول حمل  اىل املببدعببي عليه / 1-تببباج الببديببن لعببمببال الفنية 
عليك  اأقبببام  قببد  ابراهيم  احمد  عبدالر�سيد  /�سامح  املببدعببي  ان  مبببا  القببامببة 
درهم(   19650( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املحاماة  واتببعبباب  وامل�ساريف  والببر�ببسببوم  درهببم   )1500( مببلغ  عببودة  وتببذكببرة 
اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  ال�سكوى:mb990628971ae.وحددت  رقم 
املوافق 2018/8/9 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/5410  عمايل جزئي
�ببببس.ذ.م.م جمهول  وادارتببهببا  املعار�س  لتنظيم  1-ابببتببكببار   / عليه  املببدعببي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /حازم عبدالرحمن ح�سن يو�سف قد اأقام عليك 
درهم(   18800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املحاماة  واتببعبباب  وامل�ساريف  والببر�ببسببوم  درهببم   )3000( مببلغ  عببودة  وتببذكببرة 
الثالثاء  يببوم  جل�سة  لها  ال�سكوى:mb182457806ae.وحددت  رقببم 
املوافق 2018/8/7 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/5538  عمايل جزئي
اىل املببدعببي عببلببيببه / 1-افببببباق الببوعببد لببلببخببدمببات الببفببنببيببة �ببببببس.ذ.م.م جمهول 
حمببل القبببامبببة مبببا ان املببدعببي /حبب�ببسببن احببمببد فببببواز حمببمببد قببد اأقببببام عليك 
البببدعبببوى ومببو�ببسببوعببهببا املببطببالبببببة مببب�ببسببتببحببقببات عببمببالببيببة وقبببدرهبببا )19833 
درهبببببم( وتبببذكبببرة عببببودة مببببببلببغ )1000( درهببببم والبببر�بببسبببوم واملبب�ببسبباريببف رقم 
اخلمي�س  يببوم  جل�سة  لها  ال�سكوى:MB181817871AE.وحددت 
املوافق 2018/8/9 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/526  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جنمة التقان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
ريا�ست علي  قد  التنفيذ/�سدير عبا�س  ان طالب  القامة مبا  حمل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )5528( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )696( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/2484 تنفيذ جتاري
ذ.م.م جمهول حمل  املرافئ  لرافعات  اخلليج  املنفذ �سده/1- عرب  اىل 
القبببامبببة مبببا ان طببالببب الببتببنببفببيببذ/ديببال لببتببوريببد احلببديببد )�ببسببركببة ذات 
اأقام  املطوع قد  م�سئولية حمدودة( وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله  املببذكببورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )64661( 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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/2351 تنفيذ جتاري

حمل  جمببهببول  م.م.ح  اند�سرتيز  اي�سرتن  اجنببلببو  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
�ببببس.ذ.م.م  لوجي�ستك�س  ليببن  التنفيذ/فورنت  طببالببب  ان  مبببا  القببامببة 
الدعوى  اأقببببام عليك  قببد  املببطببوع  وميببثببلببه:عبببببدالببرحببمببن ح�سن حمببمببد 
الببتببنببفببيببذيببة املبببذكبببورة اعبببباله والبببزامبببك بببدفببع املبببببلببغ املببنببفببذ ببببه وقبببدره 
)388430.09( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/521  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- اف اي جيه للتجارة ملالكها فريد عماد فريد عبداجلواد 
�ببس.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة  الواحد  ال�سخ�س  �سركة 
اعاله  املببذكببورة  الببدعببوى  يف    2018/4/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ل�سالح/م�سطفى عبداحلميد �سليمان حممد ابو علي بحكمت املحكمة مبثابة 
درهم   )170.667( مبلغ  للمدعي  تببوؤدي  بببان  عليها  املدعي  بببالببزام  احل�سوري 
وتذكرة عوده ملوطنه ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . امل�سروفات  من  باملنا�سب 
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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/2336  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1-ح�سني زادا اقال زادا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/موؤ�س�سة 
قد  ال�سيارات  لتلميع  ال�سجان  املدعي/موؤ�س�سة  ان  مبا  ال�سيارات  لتلميع  ال�سجان 
بتاريخ:2018/7/10  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعبباله  املذكورة  الدعوى  اقببام 
احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع 
بببا�ببسببتببجببواب املببدعببيببة حبببول مببا هببو وارد بببعببالببيببه وحببببددت جبببلببب�بببسبببة:2018/7/17 لبدء 
ال�ستجواب واعتربت النطق باحلكم اعالنا لالطراف وكلفت املدعية باعالن املدعي 
العالن  مببدة  بتق�سري  املحكمة  وامبببرت  الن�سر  طريق  عببن  التمهيدي  باحلكم  عليه 
، علما بانه مت تاجيل ال�ستجواب جلل�سة يوم الثالثاء  امل�ساريف  وارجبباأت الف�سل يف 
املحكمة  وامرت   ch1.A.2:القاعة يف  �سباحا  ال�ساعة:10:00  املببوافببق:2018/7/24 

بتق�سري مدة العالن. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2018/39  تظلم مدين
اىل املتظلم �سده / 1-ديفيد ارنولد جيب�سون ريجينالد جيب�سون جمهول حمل 
الري�س لل�سحن �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  املتظلم / وكببالت  ان  القامة مبا 
اعاله  املذكور  التظلم  عليكم  اأقببام  قد  املطوع  وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 118/2018 امر على عري�سة 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/7   ال�ساعة 
11.00 �س بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/3769  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/686 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املننفذ به وقدره )3162760( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:�سركة اخلليج للقوالب اخلر�سانية اجلاهزة ذ.م.م

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ار بي ايه لال�ستثمار - منطقة حرة - موؤ�س�سة فردية
جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن العقارات 
املرفقة بياناتها 1- - رقم الر�س 118 مبنطقة ند ال�سبا الوىل 2- رقم الر�س 140 
مبنطقة ند ال�سبا الوىل 3- 116 رقم الر�س مبنطقة ند ال�ساب الوىل وذلك يف حدود 

مبلغ وقدره )3150882.30( درهم للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2018/41 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- و�سام ح�سني ا�سحاق اجلفري 2- امريه بنت علي عزيز بن جميع الغامدي 
3- حف�سه في�س 4- ح�سني بن و�سام بن ح�سني اجلغري 5- ح�سن بن و�سام ح�سني اجلفري 6- 
حنان بنت و�سام ح�سني اجلفري  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة 

الوطني �س.م.ع وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي.
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ببببتببباريبببخ:2018/7/17  البتدائية  دبببي  حمكمة  قببررت 
العقار حمل  بيع  واإل  اعبباله  التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ  �سهر من  )963.213( درهببم خالل 
العقار:مكتب  املدنية )نوع  املادة 295 من قانون الجببراءات  املزايدة وفقا لن�س  الرهن بطريق 
التجاري املبنى:اخلليج  ا�سم   - املبنى:1  رقببم   - الر�بببس:13  رقببم   - التجاري  املنطقة:اخلليج   - 

 @ 51 - رقم العقار:407 - رقم الطابق:4 - امل�ساحة:1.154.43 قدم مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/520  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-روبرت بيكارد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /عزيزه 
الدعوى  عليك  اأقبببام  قببد  املببازمببي  عبببببداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  فببار�ببس 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )700000( درهم والر�سوم 
الببدعببوى وحتى  اقببامببة  تبباريببخ  والببفببائببدة 12% مببن  املحاماة  واتببعبباب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/7 ال�ساعة 09.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لببذا    ch1.B.8:بالقاعة �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2018/190  مدين كلي 

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  موكرجي  كومار  ا�سوك  موخرجي  عليه/1-رو�سريا  املدعي  اىل 
�سعيد  �ساحي  املرحوم/حممد  ورثببة  من  )ب�سفته  املهريي  �سعيد  �ساحي  حممد  املدعي/خالد 
املهريي مالك فندق بانوراما( قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بندب خبري  املو�سوع  الف�سل يف  وقبل  املحكمة مبثابة احل�سوري  بببتبباريببخ:2018/6/26 حكمت 
حما�سبي �ساحب الدور باجلدول ما مل يتفق الطراف على ت�سميته خالل ا�سبوع تكون مهمته 
مطالعة اوراق الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم وذلك لبيان ان كان هناك من 
ثمة اخالل من املدعي عليها من عدمه وفقا لالتفاقية حمل الدعوى مع بيان ان كانت هناك 
ثمه مبالغ م�ستحقه للمدعني من عدمه مع حتديد طبيعتها وقدرت مبلغ ع�سرة الف درهم 
، وحببددت لها  املحكمة  ب�سدادها يف خزينة  املدعني  على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري والزمت 
 .ch2.E.21:املحكمة جل�سة يوم الحد املوافق:2018/7/29 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2017/257  مدين كلي 

�سامل عياف  املرحوم 2- عبداهلل  والببدة  ب�سفتها  �سامل  املحكوم عليهما/1-فاطمة  اىل 
عبداهلل  رحمه  املتويف  ابناء  وميثاء  وحمد  ورا�سد  �سيف  الق�سر  على  الببويل  وب�سفته 
�سامل عياف جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
البناء  ملببقبباولت  درويبب�ببس  بببن  اعبباله ل�سالح/�سيف  املببذكببورة  الببدعببوى  2018/5/30  يف 
وميثلها �سيف دروي�س جمعه �سعيد بالزامهم بان يوؤدوا للمدعية يف حدود ما ال اليهم 
من تركة مبلغ وقدره )4.000.000( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�سروفات  الر�سوم  من  والزمتهم  التام  ال�سداد 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  العببالن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2340   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مركز نور المل خلدمات ال�سحة املنزلية - �س ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �ساندرا با�سكوغ جماو   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5749( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 115 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2878  تنفيذ عمايل 
ذ م م   جمهول حمل  �ببس  بببالك �ستون -  املنفذ �ببسببده/1- فندق  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فاني�سا ايجلي�سيا�س جونيو   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )28075( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  فببان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ببسببوم  درهبببم   2115 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجببراءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/674 تنفيذ مدين  
جمهول  املرزوقي  نور  حممد  ر�سا  حممد  �سده/1-جا�سم  املنفذ  اىل 
يون�س وميثله/  �سيد  التنفيذ/�سيد عزت  ان طالب  القامة مبا  حمل 
اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�سي - مبوجب القرار ال�سادر بتاريخ 
�سهر  الدين خالل  ببباأداء  املذكور اعاله وذلك  التنفيذ  2018/7/10 يف 
املحكمة  خزينة  او  املزايدة  بطريق  العقار  بيع  ول  التنفيذ  تاريخ  من 
فبباإن املحكمة  وذلببك خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعببالن واإل 

�ستتخذ الجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2016/6290 (

املنذر : م�سرف المارات ال�سالمي .
املنذر اإليها :  وين وورث للتجارة العامة  �س ذ م م .

درهم   )103،000.00( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإلببيببهببا  املببنببذر  املببنببذر  يببنببذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 34958/ خ�سو�سي /L/ دبي ( من نوع )تويوتا 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  اي�س– فببان(  هاي 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2116  جتاري جزئي 
القامة  حمببل  جمهول  اهلي  ح�سني  علي  ا�سماعيل  �سعبان  عليه/1-يون�س  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/9/25  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليه بان ي�سلم للبنك 
البيع  بعقد  وقيمة  وو�سفا  نوعا  املو�سحه  ال�سكر  من  جببرام  كيلو   )48.472( كمية  املدعي 
بال�سلم املببوؤرخ:2014/7/31 او برد قيمتها مبلغ مائة وواحد وع�سرين الف ومائة وثمانني 
درهم والزمته بامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
العببالن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2173  جتاري جزئي

�ببس.ذ.م.م 2- عبدالرحمن �ساهني  العامة  را�سد للمقاولت  املدعي عليه / 1-م�ساريع  اىل 
حممد ا�سلم خان 3- ميديك�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 4- حممد عبداهلل عبدالرحمن 
عبببببببداهلل جمببهببول حمبببل القبببامبببة مببببا ان املبببدعبببي /بببنببك الببفببجببرية الببوطببنببي )فببببرع دبي( 
املطالبة  ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقبببام  قببد  اجلببرمببن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن مببلغ وقدره )131500( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
يف:2015/3/25  الببواقببع  ال�ستحقاق  تبباريببخ  مببن   %12 بببواقببع  القانونية  والببفببائببدة  املحاماة 
وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/8/1 ال�ساعة 08.30 �س 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2068  جتاري جزئي

اىل املببدعببي عليه / 1-�ببسببركببة بببوتببك �ببببس.م.ل جمببهببول حمببل القببامببة مبببا ان 
ح�سني  عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد  �بببس.ذ.م.م  للتجارة  ماك�س  /ببباور  املدعي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)111.183.60( درهم والفائدة القانونية مبعدل 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
الحد  يببوم  جل�سة  لها  والتببعبباب.وحببددت  وامل�ساريف  والببر�ببسببوم  الببتببام  ال�سداد 
فاأنت  لببذا    ch1.C.14:بالقاعة �ببس   08.30 ال�ساعة   2018/7/22 املببوافببق 
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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2246  جتاري جزئي

جوبالكري�سنان  فاكيل  كيزاكان�سريى  برا�ساد  ت�ساكينجال   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سريكانت كري�سناكانت ت�ساتورفدي قد اأقام 
ال�سركة ومتكينهما  عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باخراج املدعي عليه من 
من حذف و�سطب ا�سمه من ال�سجل التجاري و�سائر ال�سجالت والوراق الر�سمية 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/7/26 ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.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.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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••  اأبوظبي-الفجر:

من   8 اأبوظبي،  �سرطة  اجلنائي يف  الأمببن  قطاع  كببّرم 
واأ�سهموا   اخلبببدمبببة،  يف  عببامبباً   35 اأكببمببلببوا  منت�سبيه، 
ال�سرطي  البببعبببمبببل  مببنببظببومببة  تبببطبببويبببر  يف  ببببجبببهبببودهبببم 
الإيجابية  ال�سعادة  قيم  تعزيز  نطاق  �سمن  احلببديببث، 
لدى العاملني.  وقال العميد حممد �سهيل الرا�سدي، 
مببديببرالببقببطبباع بببالإنببابببة، اإن الببتببكببرمي  جببباء تببقببديببراً ملا 
قدموه من عمل خمل�س لتح�سني م�ستوى اخلدمات، 
بالعمل  لالرتقاء  العطاء  مببن  مزيد  على  يحفز  ومبببا 
واجبهم  اأداء  يف  املكرمني  بكفاءة  مبب�ببسببيببداً    املوؤ�س�سي، 

مثاًل يف  اإّياهم  ومعترباً  الطويلة،  خالل فرتة عملهم 
التمّيز والبذل والعطاء ُيحتذى به من قبل زمالئهم .

واأكد اأن تكرمي املتميزين واإ�سعادهم ير�سخ روؤية القيادة 
الر�سيدة لإ�سعاد العاملني لرفع كفاءة العمل املوؤ�س�سي، 
وتبببقبببدمي اأفبب�ببسببل اخلبببدمبببات لببلببجببمببهببور، مببتببمببنببيبباً لهم 

موا�سلة النجاح يف �سرطة اأبوظبي.
واأعببببرب املببوظببفببون عببن بببالببغ �ببسببرورهببم بببهببذا التكرمي، 
ال�سكر  ووجببهببوا  اأبوظبي،  ب�سرطة  العمل  يف  وفخرهم 
لببلببقببيببادة البب�ببسببرطببيببة ملببا حببظببوا بببه مببن دعبببم وم�ساندة، 
وح�سر التكرمي �سفراء ال�سعادة لقطاع الأمن اجلنائي 

يف �سرطة اأبوظبي. 

•• نيويورك-وام:

اأعلنت دولة الإمببارات عن التزامها 
مببب�ببسبباهببمببة �ببسببنببويببة بببقببيببمببة 500 
املقيم  املن�سق  لربنامج  دولر  الببف 
املتحدة  الأمم  نبببظبببام  ولإ�بببببسبببببالح 
الإمنائي ب�سكل عام وذلك حتى عام 

.2030
جاء ذلك خالل املداخلة االتي ادلت 
بها �سعادة لنا زكي ن�سيبة املندوبة 
البببدائبببمبببة لبببدولبببة الإمبببببببببارات لدى 
اأمبببام  الول  امبب�ببس  املببتببحببدة  الأمم 
امل�ستوى  رفببيببع  ال�سيا�سي  املببنببتببدى 

الذي  امل�ستدامة،  بالتنمية  املعني 
الدولية،  املببنببظببمببة  مببقببر  يف  عببقببد 
حثت خاللها املجتمع الدويل على 
اأهبببداف  بتحقيق  الببتببزامببه  جتببديببد 

التنمية امل�ستدامة.
وعربت �سعادتها عن تفاوؤلها ب�ساأن 
امل�سرتك  البببفبببريبببق  تببقببريببر  نببتببائببج 
للخرباء املعنيني مبوؤ�سرات اأهداف 
التنمية امل�ستدامة، ويف نف�س الوقت 
تقدم  اإحببببراز  عبببدم  اإزاء  قلقها  عببن 
خ�سو�ساً  الرئي�سية،  املببوؤ�ببسببرات  يف 
البببو�بببسبببول  اإمبببكبببانبببيبببة  يف حتببب�بببسبببني 
واملتجددة  الببنببظببيببفببة  الببطبباقببة  اإىل 

النظيفة، وحفظ  واملياه  واملوثوقة، 
الأمم  وحببثببت  البيولوجي.  التنوع 
املبببتبببحبببدة والبببببببدول الأعببب�بببسببباء على 
العمل معاً لتطوير ال�سرتاتيجيات 
ملعاجلة  اجلماعية  احللول  واإيببجبباد 

هذه الثغرات.
ن�سيبة  لنا  ال�سفرية  �سعادة  وقالت 
عدم  حول  قلقنا  من  الرغم  “على 
املوؤ�سرات  عببدد من  تقدم يف  اإحبببراز 
الرئي�سية، ال اأننا متفائلون بروؤية 
الببتببحببولت الأخببببرية يف اإطبببار نظام 
الأمم املتحدة الإمنائي لإن�ساء دور 
م�سيفة  دولبببة  كببل  يف  مقيم  من�سق 

ال�سلة بني  �سيعزز  الدور  هذا  “اأن 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  اأولويات 
املتحدة،  الأمم  ومبببببوارد  الببوطببنببيببة 
و�سيدعم تنفيذ هذه الأهداف على 

امل�ستوى الوطني«.
الأمني  اإن�ساء  على  اأي�ساً  اأثنت  كما 
امل�ستوى  البببرفبببيبببع  لببلببفببريببق  البببعبببام 
واأ�سارت  الرقمي،  بالتعاون  املعني 
امل�ستوى  على  الببتببعبباون  اأهمية  اإىل 
البببتبببكبببنبببولبببوجبببي بببببني احلبببكبببومبببات، 
املدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 
واملوؤ�س�سات الكادميية لدفع عجلة 
التقدم نحو حتقيق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة.
ونوهت �سعادة ال�سفرية لنا ن�سيبة 
قببامببت يف  الإمبببببببارات  دولببببة  اأن  اإىل 
بتقدمي  ال�ببببسبببببببببوع،  هبببببذا  مبببطبببلبببع 
الذي  الأول  الوطني  ا�ستعرا�سها 
قدمت من خالله نظرة عامة عن 
اأهداف  حتقيق  يف  املببحببرز  الببتببطببور 
حول  واأيبب�ببسببا  املبب�ببسببتببدامببة،  التنمية 
لأهداف  الوطنية  اللجنة  اأن�سطة 
البببتبببي ت�سم  املبب�ببسببتببدامببة،  الببتببنببمببيببة 
احتادية  وزارة   17 ع�سويتها  يف 
الحتادية،  املببوؤ�ببسبب�ببسببات  مببن  وعببببددا 
وتبببعبببمبببل عبببلبببى مبببببواءمبببببة اأهبببببببداف 

مع  واإدمبباجببهببا  امل�ستدامة  التنمية 
الوطنية  الببتببنببمببيببة  خببطببة  اأجببببنببببدة 

املتحدة،  العربية  الإمببببارات  لببدولببة 
بالإ�سافة اإىل الإ�سراف على جهود 

التنمية  اأهبببداف  الببدولببة يف حتقيق 
امل�ستدامة على كافة امل�ستويات.

•• ح�رضموت- وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات 
غببذائببيببة عببلببى اأهببببايل مببديببريببة الببريببدة وق�سيعر 
اإحببببدى مببديببريببات حمببافببظببة حبب�ببسببرمببوت والتي 
اأو�ساعا اقت�سادية �سعبة وذلك للتخفيف  تعاين 
املعي�سية  ظبببروفبببهبببم  وحتبب�ببسببني  مببعببانبباتببهببم  مبببن 

الدعم الذي تقدمه  اإطار  والقت�سادية وذلك يف 
دولة الإمارات مل�ساعدة الأ�سقاء يف اليمن.

الهالل  وزعها  التي  الغذائية  املعونات  واكت�سبت 
الأحبببمبببر الإمببباراتبببي اأهببمببيببة خببا�ببسببة ملببئببات ال�سر 
الفقرية واملحتاجة وذلك من اجل تخفيف املعاناة 
الببتببي اأورثببببت فببقببرا �ببسببديببدا وواقببعببا مببريببرا وعبئا 
هائال على كاهل ال�سر التي ل تقوى على توفري 

الك�سب والعي�س  قوت يومها نتيجة انقطاع �سبل 
والإن�سانية  املببعببيبب�ببسببيببة  الأو�ببببسبببباع  تببفبباقببم  ببب�ببسبببببب 

وتدهور القت�ساد بالبالد.
وقال حممد عبيد ال�سام�سي رئي�س فريق الهالل 
هذه  تببوزيببع  ان  بح�سرموت  الإمببباراتبببي  الأحببمببر 
الغذائية  الفجوة  ل�سد  ياأتي  الغذائية  امل�ساعدات 
�سل�سلة من احلمالت  �سمن  املنطقة  اأهببايل  على 

مديريات  عبببمبببوم  يف  تببنببفببذهببا  البببتبببي  الإنبب�ببسببانببيببة 
ح�سرموت .. موؤكدا حر�س الهيئة على موا�سلة 
تنفيذ هذه امل�ساريع الإن�سانية واإدخال امل�ساعدات 
يف  املحتاجني  املواطنني  كل  اىل  لت�سل  الإغاثية 
“عام  تببزامببا مببع  خمتلف مببديببريببات حبب�ببسببرمببوت 
اليمن  بببهببا  الببتببي متببر  الببظببروف  زايد” ويف ظببل 

وجت�سيداً لروح الأخوة والت�سامن معهم.

الأحمر  الهالل  بدور  باملديرية  امل�سوؤولون  واأ�ساد 
الإماراتي يف حت�سني م�ستوى معي�سة الأهايل من 
خالل امل�ساعدات الإن�سانية امل�ستمرة .. واأكدوا ان 
ل  ح�سرموت  حمافظة  يف  الإماراتية  الب�سمات 
جاءت  انها  خ�سو�سا  ن�سيانها  او  جتاهلها  ميكن 
يف ظروف �سعبة تعي�سها املحافظة يف ظل تردي 

الأو�ساع القت�سادية.

بخال�س  وق�سيعر  الريدة  مديرية  اأهببايل  وتقدم 
المبببببارات وذراعها  دولبببة  والببتببقببديببر اىل  البب�ببسببكببر 
الأحمر  الببهببالل  “هيئة  بح�سرموت  الإنبب�ببسبباين 
الإماراتي” على اجلهود املبذولة يف �سبيل تخفيف 
يف  الهالل  يقدمه  الببذي  النوعي  والدعم  املعاناة 
املواطنني من  املتعلقة بحياة  الأ�سا�سية  اجلوانب 

اإغاثة وم�ساريع بنية حتتية ومبادرات نوعية. 

•• ابوظبي-الفجر:

“ملتقى  “اخلمي�س” فعاليات  الول  اأم�س  اختتمت 
ال�سمالية ال�سيفي 2018” الذي نظمه نادي تراث 
الإمارات بدءاً من اأول يوليو اجلاري، بتوجيه ورعاية 
نهيان  اآل  زايببد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية 
النادي.  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل 
واأكببببد مببديببر املببلببتببقببى البب�ببسببيببد را�ببسببد خبببادم الرميثي 
اأن  رئي�س ق�سم �سوؤون املراكز بنادي تراث الإمببارات، 
امللتقى كان ناجحاً وحقق اأهدافه التي ل تنف�سل عن 
اأهداف النادي، وقال اإن امللتقى الذي ينظمه النادي 
منذ اأكرث من عقدين، وفقاً لروؤية وتوجيهات �سمو 
�ساحب  ممببثببل  نببهببيببان  اآل  زايبببد  بببن  �سلطان  ال�سيخ 

اإىل  رحلة  هو  الببنببادي،  رئي�س  الببدولببة  رئي�س  ال�سمو 
لالقرتاب  فر�سة  وال�سباب  النا�سئة  متنح  املا�سي 
يتعرفون من  واأجدادهم، وجتعلهم  اآبائهم  اإرث  من 
خالل الربامج التي ي�سرف عليها نخبة من مدربي 
وخبببببرباء البببببرتاث عببلببى مبببفبببردات احلبببيببباة قبببدميببباً يف 
الإمببارات، وهو ما ي�سهم يف �سقل هويتهم، وتر�سيخ 
باإرثهم  لببالعببتببزاز  ويدفعهم  الوطنية،  مفاهيمهم 
والببفببخببر بببه، وهببي الأهببببداف الببتببي يعمل مببن اأجلها 

نادي تراث الإمارات.
املنا�سب  املكان  تعد  ال�سمالية  جزيرة  اأن  اإىل  واأ�ببسببار 

لحت�سان هذه امللتقيات الرتاثية، لكونها قريبة من 
الو�سائل  بكل  ينبغي  كما  وجمهزة  اأبوظبي،  جزيرة 
اأر�سها،  املقامة على  الن�ساطات  ت�سهم يف جناح  التي 
البببرتاثبببيبببة، وبببيببئبباتببهببا البحرية  مبببن مبببببانببيببهببا  ببببببدءاً 
يجعلها  مببا  وهببو  الطبيعية،  وحممياتها  والببربيببة، 

اأقرب للطبيعة التي عا�س يف ظلها الآباء والأجداد.
ال�سبابية  املببراكببز  �سملت  امللتقى  اأن�سطة  اأن  واأو�ببسببح 
والن�سائية التابعة للنادي يف كل من اأبوظبي والعني 
والبب�ببسببمببحببة والبببوثبببببببة، الببتببي نببظببمببت ببببرامبببج تراثية 
وريا�سية واجتماعية متنوعة وور�ساً وزيارات للعديد 

من املعامل الرتاثية والثقافية.
التابعة  الن�سائية  ويف ال�سياق نف�سه، اختتمت املراكز 
“اأبوظبي والعني وال�سمحة”  لنادي تراث الإمببارات 
بني  تببنببوعببت  الببتببي  املببلببتببقببى،  �سمن  فعالياتها  اأمبب�ببس 
واخلو�س  وال�سدو  كالتلي  اليدوية  احلببرف  ور�سات 
ال�سعبية،  والأكببببببالت  والببتببطببريببز  والبببنبببول  والبببغبببزل 
والتلوين  والر�سم  الببكببرمي،  الببقببراآن  حفظ  وحلقات 

و�سناعة املج�سمات بلون العلم.
حيث �سهد مركز العني الن�سائي فعاليات اأجمل زي 
تراثي، واأجمل طبق اإماراتي، واأجمل ر�سمة تراثية، 

بجانب الألغاز ال�سعبية وامل�سابقات الرتاثية، واألقت 
الإمارات  تببراث  لنادي  �سكر  كلمة  الطالبات  اإحببدى 
الطالبات،  الرتاثي بني  الوعي  ن�سر  على جهوده يف 
ال�سهادات  وتبببوزيبببع  تبببكبببرمي  مت  احلبببفبببل  نببهببايببة  ويف 

والهدايا على الفائزات وامل�ساركات يف امللتقى. 
ويف مببركببز اأبببوظبببببي الببنبب�ببسببائببي اأقببيببمببت ور�ببسببة عمل 
“التاجر ال�سغري” التي هدفت اإىل تعليم الطالبات 
الجتماعي.  ذكائهن  وتنمية  الب�سائع،  و�سراء  بيع 
اأ�سنان  اأخ�سائية طب  وقامت الدكتور هدى العواملة 
الأطفال يف مركز اأبولونيا اأحد رعاة امللتقى بفح�س 

اأ�سنان الطالبات وتعريفهن باأهم امل�ساكل التي تواجه 
الأ�سنان وكيفية الوقاية منها. ويف اخلتام مت توزيع 

اجلوائز على الطالبات امل�ساركات يف امللتقى. 
�سكر  كلمة  الن�سائي، فقدمت  ال�سمحة  اأمببا يف مركز 
لنادي تراث الإمارات ول�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س 
النادي، على الدعم الالحمدود واهتمامه بالرتاث، 
الذي يتجلى يف الفعاليات والربامج التي تزرع حب 

الوطن وتراثه يف نفو�س الأجيال.
الطالبات  بح�سور  واأن�سطة  فعاليات  املببركببز  واأقبببام 
تببكببرمي وتوزيع  نببهببايببة احلببفببل مت  واملبب�ببسببرفببات، ويف 
البب�ببسببهببادات والببهببدايببا على املبب�ببسبباركببات واملبب�ببسببرفببات يف 

امللتقى.

»�لهــالل« يـــوزع م�سـاعـــد�ت غذ�ئيـــة علـــى مئـــات �الأ�ســـر بح�سرمــــوت

نادي تر�ث �الإمار�ت يختتم ملتقى �ل�سمالية �ل�سيفي 2018

�الإمار�ت تعلن �لتز�مها �ل�سنوي بقيمة 500 �ألف دوالر لربنامج 
�ملن�سق �ملقيم والإ�سالح نظام �الأمم �ملتحدة �الإمنائي

تكرمي 8 موظفني يف قطاع �الأمن �جلنائي ب�سرطة �أبوظبي

•• دبي-

املكونة  واحلببكببم  املناق�سة  جلنة  عببقببدت 
يببا�ببسببر حوا�س،  الببدكببتببور  مبببن الأ�بببسبببتببباذ 
بكلية  والبيئية  املدنية  الهند�سة  اأ�ستاذ 
وع�سوية  الإمبببارات،  بجامعة  الهند�سة 
ال�سيد  البببدكبببتبببور  الأ�ببببسببببتبببباذ  مبببببن:  كببببل 
ال�سرطة  اإدارة  اأ�ببسببتبباذ  البببببوزان،  حلمي 
بال�سارقة،  ال�سرطية  العلوم  باأكادميية 
والدكتور حممد عبد الوهاب ع�سماوي، 
امل�ساعد  الأمببنببيببة  الأزمببببات  اإدارة  اأ�ببسببتبباذ 
ملناق�سة  جل�سة  دبببي،  �سرطة  باأكادميية 

اإدارة  يف  املاج�ستري  اأطببروحببة  مببو�ببسببوع 
الأزمات الأمنية التي تقدم بها الباحث 
ثاين ماجد ثاين بلي�سه. وناق�ست جلنة 
ر�سالة  حمبببتبببويبببات  واحلبببكبببم  املببنبباقبب�ببسببة 
)تطوير  عنوان  حملت  التي  املاج�ستري 
اإدارات  يف  التدريبية  واملناهج  الببربامببج 
املرور ملواجهة الأزمات املرورية- درا�سة 
تطبيقية على الإدارة العامة ملرور دبي(، 
البحث  ببباأن  املناق�سة  قببررت جلنة  حيث 
الببببباحببث قبببد ا�ستوفى  ببببه  تببقببدم  الببببذي 
مببتببطببلبببببات البببببحببث الببعببلببمببي وعببلببيببه مت 

منحه درجة النجاح بتقدير جيد جدا.

�سرطتا �أبوظبي و�أ�سرت�ليا 
تبحثان �لتعاون �لتدريبي 

•• ابوظبي-وام:

بحثت �سرطة اأبوظبي مع ال�سرطة الحتادية الأ�سرتالية اإعداد وتنفيذ دورات 
تدريبية، لرفع كفاءة ومهارة الكوادر الب�سرية، والتعاون يف جمال ال�ست�سارات 

الأمنية وال�سرطية وتبادل اخلربات.
يف  التدريب،  اإدارة  مدير  ال�سام�سي،  بطي  ثاين  العميد  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
قطاع املوارد الب�سرية مبكتبه بوفد من ال�سرطة الحتادية الأ�سرتالية برئا�سة 

اأنتوين هولز �سابط الرتباط بال�سفارة الأ�سرتالية لدى الدولة. 

ماج�ستري يف �إد�رة �الأزمات �الأمنية 
للباحث ثاين ماجد ثاين بلي�سه

�سرطة دبي تكّرم عنا�سرها �لن�سائية �لفائزة يف م�سابقة �أجنحة �ل�سعادة �لد�خلية
•• دبي-الفجر: 

نادي  الن�سائية يف  عنا�سرها  دبي  �سرطة  املجتمع يف  لإ�سعاد  العامة  الإدارة  كرمت 
�سباط �سرطة دبي، وذلك تقديرا جلهودهن يف الرتقاء ببيئة العمل على م�ستوى 
يف  الثاين  املركز  على  العامة  الإدارة  ح�سول  يف  وم�ساهمتهن  الفرعية،  الإدارات 
ومراكز  العامة  الإدارات  مراكزها  على  تناف�ست  التي  ال�سعادة«  »اأجنحة  م�سابقة 
ال�سرطة داخليا. كرم العنا�سر الن�سائية، اللواء حممد �سعيد املري م�ساعد القائد 
العام ل�سوؤون اإ�سعاد املجتمع والتجهيزات، والعميد خالد �سهيل مدير الإدارة العامة 
لإ�سعاد املجتمع.  واأكد اللواء حممد �سعيد املري اأن �سرطة دبي تويل اهتماما كبريا 
براحة موظفيها وتوفري بيئة مالئمة للعمل والإنتاج، مو�سحا اأن ال�سرطة اأطلقت 
م�سمى  حتت  عامة  اإدارة  كل  يف  الن�سائية  العنا�سر  بني  م�سابقة  املا�سي  العام  يف 
»اأجنحة ال�سعادة« لتزيني املكاتب واإ�سفاء مل�سات جمالية حتقق ال�سعادة للموظفني 
اأن تهيئة بيئة منوذجية  وتوفر بيئة عمل جاذبة م�سجعة على الإنتاجية، م�سيفا 
روح  وتن�سر  وحببب،  بحما�س  مهامهم  تبباأديببة  على  املوظفني  حث  �ساأنها  من  للعمل 

الإبداع واملناف�سة بينهم.
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ال�ساهد طرف يف اعادة هيكلة احلزب ام خارجها؟ ر�سا بلحاج..  عودة االبن ال�سال

هل يرمّم االب ما دمره ابنه..

مرزوق.. نعم للتحالف ال لالندماج نداء تون�س .. من ازمة حزبية اىل ازمة وطنية

    ويف حماولة اأوىل لتجنب الكارثة، قام احلزب 
ال�سفوف  لببتببعببزيببز  النبببتبببداببببات  مبببن  مبببجببمببوعببة 
وتبببببببدارك مبببا فبببببات، و�بببسبببد الببببفببببراغ البببببذي تركه 
النتائج  ان  يبببببدو  ولببكببن  املن�سحبون،  املوؤ�س�سون 
العنا�سر  ت�ساهم  ان  وببببدل  املببباأمبببول،  دون  كببانببت 
اجلديدة يف حلمة الفريق، كانت منطلقا لتجدد 
الزمة ورمبا هذه املرة ب�سكل اعمق، فقد حتولت 
الزمببببة مببن ازمببببة حببزبببيببة اىل ازمببببة وطببنببيببة، اذ 
ويكاد  احلببكببم،  موؤ�س�سة  الببنببدائببي  البب�ببسببراع  طبببال 
انببه حتببول اىل �سراع  ي�سل عمل احلببكببومببة، مبببا 
ال�سب�سي  قائد  حافظ  الرئي�س  جنل  بني  مفتوح 
هذا  ان  علما  ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة  ورئي�س 
الأخري ابن نداء تون�س اأي�سا، وحموره وجوهره 

ا�ستحقاقات 2019 وكر�سي الرئا�سة.
 ،2019 لببب  املببعببركببة النتخابية  اقبببرتاب     ومببع 
وتقول  تكذب  ل  �سيا�سية  موؤ�سرات  ظهور  وامببام 
اأكرب اخلا�سرين ومن  جميعها ان النداء �سيكون 
ورائه جميع القوى احلداثية وان حركة النه�سة 
�ستكون الالعب الوحيد مبا يعني عودة اختالل 
البببتبببوازن البب�ببسببيببا�ببسببي يف البببببببالد مبببن جببديببد وما 

يطرحه من خماطر.
املدير  بببني  الببدائببر  البب�ببسببراع  ويف�سر مببالحببظببون 
التنفيذي للحزب، حافظ قايد ال�سب�سي، ورئي�س 
احلكومة، يو�سف ال�ساهد، بب “الرغبة يف ال�سيطرة 
على الآلة النتخابية للحزب حتى يرت�سح با�سمه 

لنتخابات 2019«.
   من هنا يبدو ان الرئي�س التون�سي الباجي قائد 
�سخ�سيا  با�سر  تون�س،  نببداء  وموؤ�س�س  ال�سب�سي، 
من وراء الكوالي�س، عملية اإعادة مللمة ما تداعى 
من النداء، ومّل �سمل العائلة الندائية التي توزع 
الببقبببببائببل، يف م�سعى حمفوف  عببلببى عببديببد  دمببهببا 
بببببدوره ببباملببخبباطببر، وهبببو تببامببني عببببودة املن�سقني 
جنله  بقاء  مببع  احلبببزب..  خيمة  اىل  والغا�سبني 
الزمبببة ومتعّهدها  كببان جببذر  البببذي  بينهم وهببو 

ح�سب خ�سومه. 

عودة بلحاج
التاأ�سي�سية  الهيئة  رئي�س  اأعلن  ال�سياق  هذا  ويف 

حلركة “تون�س اأّول” ر�سا باحلاج ا�ستقالته من 
اأول، واأنببه قببرر الببعببودة اىل �سفوف  حببزب تون�س 

حزب حركة نداء تون�س.
اإىل  العودة  اأنببه طرح م�ساألة  اإىل  واأ�سار بلحاج     
التاأ�سي�سية  الببهببيببئببة  اأعبب�ببسبباء  عببلببى  تببونبب�ببس  نببببداء 
حلركة تون�س اأول، واأن ذلك قوبل بالرف�س من 
قبل جزء من اأع�سائها الذين قال اإنهم اعتربوا 
حم�سوبة  غببري  مغامرة  تون�س  نببداء  اىل  الببعببودة 
العواقب، كا�سفا وجود ترحيب بالفكرة من قبل 
اأّنه  على  م�سّددا  املببذكببورة،  الهيئة  اأع�ساء  بقية 
قدم ا�ستقالته وترك لأع�ساء الهيئة حرية اتخاذ 

القرار املنا�سب.
   ويف رده عن ال�سروط التي توفرت لتخاذ قرار 
العودة اىل حزب ان�سق عنه منذ اأكرث من �سنتني، 
قال بلحاج اإّن امل�سلحة تقت�سي توحيد الندائيني 
لهيكلة  وطبقا  جببديببد  ا�سا�س  على  �سملهم  ومّل 
جببديببدة، لفببتببا اإىل اأنبببه لحببظ وجبببود مببا اأ�سماه 
باإرادة جماعية لدى نداء تون�س ولدى ق�سم كبري 
من حزب تون�س اأول لتوحيد �سفوف النداء من 
تواجهها  التي  الكبرية  للتحديات  نظرا  جديد 
اأمام منخرطي  البالد، مفيدا باأن املجال مفتوح 

تون�س اأول �سواء للحاق به اىل النداء اأو البقاء.
   واأّكببببد اأن هببنبباك مبب�ببسبباورات جبباريببة حببول اعادة 
ال�سب�سي  قببائببد  حببافببظ  واأن  املبب�ببسببوؤولببيببات  هيكلة 

املدير التنفيذي للنداء لن يتزعم النداء.
   وقال القيادي العائد حديثا لنداء تون�س ر�سا 
بلحاج اأم�س اجلمعة، اإنه مل ينتقل للنداء يف اإطار 
احلزب  موؤ�س�سي  مببن  ولببكببنببه  �سيا�سي  مببريكبباتببو 
بخطر  �سعر  عندما  �سفوفه  اإىل  العودة  وارتبباأى 

حمدق به. 
    واأو�ببسببح يف ت�سريح اذاعببي، اأن هناك حماولة 
واإرادة  الدميقراطية،  مكا�سب  على  لاللتفاف 
لإعادة هيكلة نداء تون�س وهو ما يقت�سي �سرورة 
اللتفاف حببول احلببزب وحمبباولببة انببقبباذه خا�سة 
منذ  املخيف  الو�سع  هببذا  ت�سهد  مل  تون�س  واأن 

.2011
   و�سدد بلحاج على اأن انقاذ البالد واإعادة التوازن 
لها ل يكون اإل ب�سّد ما و�سفها مبجموعة يو�سف 

البب�ببسبباهببد داخبببل نبببداء تببونبب�ببس، مببوؤكببدا اأن خطاب 
يو�سف ال�ساهد كان خطة ممنهجة لفتكاك نداء 
تون�س، م�سريا اىل اأن املجموعات التابعة ليو�سف 
رئي�س  على  الأخببرية  احلملة  يف  �ساركت  ال�ساهد 

اجلمهورية اعالميا وفي�سبوكيا.
ببباإقببالببة وزير  اأن يببو�ببسببف البب�ببسبباهببد قبببام     واأكبببببد 
الداخلية لطفي براهم بطلب من حركة النه�سة 
مل  بببراهببم  لطفي  اأن  م�سيفا  فقط،  ولإر�سائها 
على  كببان  منذ  النه�سة  قبل  به من  مرحبا  يكن 

راأ�س احلر�س الوطني.

تالف ام عودة؟
كما اأ�ساف بلحاج اأن النداء يعمل اليوم على اإعادة 
هيكلة قيادته، قائال اإن احلزب �سيجري موؤمتره 

النتخابي، واأنه �سي�سارك يف هذا املوؤمتر.
اإىل  �سيتوجه  تون�س  نبببداء  اأن  بلحاج  واأ�ببسبباف     
 ،2014 انتخابات  قبل  فيه  ن�سطوا  الببذيببن  كببل 
من الروافد الأربعة املكونة له لإقناعهم للعودة 

للنداء وامل�ساركة يف املوؤمتر النتخابي القادم.
باأن  الندائي مقتنع  العام  الببراأي  اأن  بلحاج  واأكببد 
هذه الفر�سة تاأتي لإنقاذ البالد واإعادة التوازن 

للم�سهد ال�سيا�سي.
اأمببني عببام حركة م�سروع تون�س     وحببول عببودة 
حمبب�ببسببن مببببرزوق لببنببداء تببونبب�ببس، قبببال بببلببحبباج اأن 
النداء،  هيكلة  اإعبببادة  عملية  يف  مببوجببود  مبببرزوق 
اأن هنالك مرحلتني بالن�سبة للعائدين،  م�سيفا 
فعل  مثلما  فبببرادى  للعودة  ي�سعون  الببذيببن  منها 
اإطار  والعمل يف  اأو من خالل حتالف متني  هو، 
جبهوي مثلما هو احلال مع حم�سن مرزوق اأمني 

عام حركة م�سروع تون�س.
اأنببه ميكن  اإىل  اأ�ببسببار بلحاج  ال�سياق،     ويف نف�س 
بعد هذه املرحلة وبعد النقا�س اأن تتطور العالقة 

نحو اإطارات عمل اأخرى اأكرث عمقا.
ي�سار اىل انه قبل اعالن العودة اىل نداء تون�س، 
الرئي�س  منا�سبات  يف  التقى  قد  بلحاج  ر�سا  كان 
ال�سب�سي بعد قطيعة طويلة، تعود  الباجي قائد 
للديوان  كببمببديببر  ا�ببسببتببقببالببتببه  تببقببدمي  تبباريببخ  اىل 

الرئا�سي يف فرباير 2015.

   وكان بلحاج قد ا�ستقال من النداء بعد ان خا�س 
معركة مع جنل الرئي�س، وجاءت ال�ستقالة بعد 

ا�سابيع من ا�ستقالته من رئا�سة اجلمهورية.
   ور�سا بلحاج من موؤ�س�سي النداء ، وهو ع�سو 
الهيئة التاأ�سي�سية التي ت�سم 11 ع�سوا، وتقلد 
مدير  منها  تون�س،  نبببداء  يف  املنا�سب  مببن  عبببددا 

تنفيذي ثم رئي�سا للهيئة ال�سيا�سية.

انفتاح ال اندماج
املن�سقني عن  �ببسببفببوف  البببببارز يف  الخبببر  الببوجببه 
النداء، والذي كان ُيتوّقع عودته اىل الأ�سل قبل 
غببريه، كببان لببه موقف اخببر قببد ُيببنببّزل يف خانة ل 
املرء من ذات اجلحر مرتني. ففي تدوينة  يلدغ 
العام حلركة  الأمببني  اأكببد  اأم�س اجلمعة،  ن�سرها 
حركة  ا�ستعداد  مببرزوق،  حم�سن  تون�س،  م�سروع 
مع  امل�سرتك  والعمل  للتحالف  تون�س  م�سروع 
واملببوؤثببرة مبببا فيها  الفاعلة  الوطنية  الببقببوى  كببل 
انبببخبببرام التوازن  ملببعبباجلببة مبب�ببسببالببة  تببونبب�ببس  نببببداء 
ال�سيا�سي وامل�ساهمة يف نهو�س البالد القت�سادي 

والجتماعي.
   وقببال مببرزوق ان الو�سع يف البالد خطري ول 
وملمَ  ال�سيقة  الببفببئببويببة  املببقبباربببات  ببب�ببسببدده  تنفع 
تنفع هذه املقاربات اأبدا، م�سددا على ان ا�ستعداد 
حركته هذا لي�س جديدا، موؤكدا انهم جديون يف 
ي�سمى  اأما م�سالة ما  التعامل معه لأق�سى حد. 
الخ… والن�سهار  تون�س  نببداء  اىل  “الرجوع” 

فهذا غري مطروح«.
   وكببان الأمببني العام حلركة م�سروع تون�س، قد 
لالأنباء،  اإفريقيا  تون�س  لوكالة  ت�سريح  ا�سار يف 
التيارات �سلب  “حركته منفتحة على جميع  اأن 
حركة نداء تون�س، بغاية تكوين حتالف مع هذا 

احلزب ولي�س الندماج �سلبه” وفق تعبريه.
اأكرث  اأن حركته �سرعت منذ     واأ�ساف مببرزوق، 
مبببن عببببام يف مببب�بببسببباورات مبببن اأجبببببل ببببنببباء حتالف 
الأمر  هبببذا  واأن  الببدميببقببراطببيببة،  الببقببوى  يجمع 
لي�س جديدا ول عالقة له بالأزمة احلالية التي 
متر بها حركة نداء تون�س، وال�سراع الدائر بني 
رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد واملدير التنفيذي 

للحركة حافظ قائد ال�سب�سي.

اأزمات باجلملة
يببذكببر اأن حبببزب حببركببة نببببداء تببونبب�ببس الببفببائببز يف 
اأن  بعد  جببديببدة،  ببباأزمببة  2014، ميببر  انتخابات 
املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  يف  ال�سطح  على  طفى 
خببببالف ببببني الببهببيببئببة البب�ببسببيببا�ببسببيببة لببلببحببزب التي 
الروؤوف  عبد  طوبال  �سفيان  باخل�سو�س  ت�سم 
اخلما�سي، واملكتب التنفيذي للحركة الذي يقوده 

املدير التنفيذي للحزب حافظ قايد ال�سب�سي.
   وميببثببل تببوجببه حببركببة نبببداء تببونبب�ببس نببحببو عودة 
احلوار مع الأحزاب املن�سقة عنها )حركة م�سروع 
النقاط  اأببببرز  اأحببد  اأول(،  تون�س  وحببركببة  تون�س 
ال�سيا�سية  الببهببيببئببة  ببببني  اخلببببالف  �ببسببببببببت  الببتببي 

واملكتب التنفيذي للحركة.
   ويف هذا اخل�سو�س، كان القيادي بحركة نداء 
تون�س عبد الببروؤوف اخلما�سي، انتقد يف تدوينة 
ن�سرها على �سفحته ب�سبكة التوا�سل الجتماعي 
“في�سبوك “، “مد اأيدي قيادة حركة نداء تون�س 
�سعي  ا�ستنكر  كما  عنه”،  باملن�سقني  اأ�سماهم  ملن 
ال�ساهد  يو�سف  بحكومة  الطبباحببة  اإىل  احلببركببة 

الذي هو ابن احلزب.
   مبببن جببانبببببه، انببتببقببد رئببيبب�ببس احلببكببومببة يو�سف 
البب�ببسبباهببد ببب�ببسببدة، يف حبببوار تببلببفببزي مت بببثببه نهاية 
�سهر ماي الفارط، املدير التنفيذي حلركة نداء 
قال  الذي  ال�سب�سي،  قايد  الباجي  حافظ  تون�س 

اإنه “ف�سل يف اإدارة احلزب«.
قبببيبببام جمموعة  الأزمبببببببببات يف  اخبببببر     ومتبببثبببلبببت 
يقودها  الببربملببانببيببة  تون�س  نبببداء  كتلة  نبببواب  مببن 
الهيئة  ا�سم  حتت  طببوبببال،  �سفيان  الكتلة  رئي�س 
معلنة  احلبببزب،  عببن  املنفرد  بالعزف  ال�سيا�سية، 
با�سمه، ومعلنة  التحرك  ال�سرعية يف  لها كل  ان 
دعببمببهببا لببال�ببسببتببقببرار احلبببكبببومبببي )وهبببببو موقف 
اىل  داعببيببة  للحزب(،  الر�سمي  للموقف  خمالف 

عقد موؤمتر للحزب..
الببتببي متببر بها حببركببة نداء     ول تعترب الأزمببببة 
احلزب  لكتلة  �سبق  اذ  نوعها،  من  الأوىل  تون�س 
 ،2016 �سنة  مطلع  يف  انق�سمت  اأن  بببالببربملببان 

حم�سن  للحركة  الببعببام  الأمبببني  لحقا  لي�ستقيل 
مرزوق ويكون حركة م�سروع تون�س.

انق�سامات  تببونبب�ببس  نببببداء  �ببسببهببدت حببركببة     وقبببد 
عبببديبببدة، بببعببد انببتببخبباب مببوؤ�ببسبب�ببسببهببا الببببباجببي قائد 
 ،2014 �ببسببنببة  لببلببجببمببهببوريببة  البب�ببسببببب�ببسببي رئببيبب�ببسببا 
وتكونت عديد الأحزاب من قبل قياديني �سابقني 
باحلركة، وهي باخل�سو�س “حركة بني وطني” 
“امل�ستقبل”  العايدي، وحزب  اأ�س�سها �سعيد  التي 
الذي اأ�س�سه الطاهر بن ح�سني، و”حركة م�سروع 
و”حركة  مببرزوق  حم�سن  اأ�س�سها  التي  تون�س” 

تون�س اأول” التي اأ�س�سها ر�سا باحلاج.

االمكان ال�سعب
وامبببببام هببببذا البببتبببطبببور، ُيبببطبببرح الببب�بببسبببوؤال: هبببل اأن 
التي قادها حزب نداء تون�س مع عدد  امل�ساورات 
�ببسببابببق عن  الببتببي ان�سقت يف وقبببت  الببقببيببادات  مببن 

احلزب بداأت توؤتي ثمارها؟
بببالببعببودة، ومعار�سة  احلببا�ببسببم  بلحاج  قبببرار  ان     
قيادات من�سحبة خلطوته، وتردد مرزوق وحتفظه 
على مبادرة مّل ال�سمل، رغم انفتاحه عليها، ت�سي 
اإىل �سالف عهده، لن  اعببادة احلببزب  بببان م�ساعي 
ي�سود  امببام ما  ان مل نقل م�ستحيلة  �سهلة  تكون 
النا  وت�سخم  الدائرة  لل�سراعات  ذاتي  بعد  من 
ذلك  وان مت  وحببتببى  ذاك.  او  الببقببيببادي  هببذا  عند 
اإعادة التموقع  ف�سيكون ع�سريا على نداء تون�س 
يف ال�سدارة، وقلب املوازين يف املعركة النتخابية 

القادمة.
والناطقة  ان�س احلببطبباب  النائبة  واأّكبببدت  هببذا     
الهيئة  )جمموعة  تون�س  نببداء  با�سم  الر�سمية 
 136 ت�سلمت  ال�سيا�سية  الهيئة  ان  ال�سيا�سية( 
املوؤمتر  اعبببداد  جلنة  لع�سوية  للرت�سح  مطلبا 
اأقرته الهيئة يف اجتماعها الخري. وكانت  الذي 
ببببباب الرت�سح  قبببببررت فببتببح  البب�ببسببيببا�ببسببيببة  الببهببيببئببة 
لببعبب�ببسببويببة جلببنببة العبببببداد ملبببوؤمتبببر احلببببزب الذي 
حددت كموعد لنعقاده يومي 29 و30 �سبتمرب 
ملا  للحزب  التنفيذي  املدير  القادم يف ظل رف�س 
�سرعيتها  لعدم  وتبباأكببيببده  املجموعة  تلك  قببررتببه 

و�سرعية قراراتها.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اأزمة “نداء تون�س” من اأطول امل�سل�سالت الدرامية 
الواقعية التي عرفتها تون�س يف ال�سنوات االأخرية، 
اىل  تول   2014 انتخابات  يف  احلزب  فانت�سار 

اللعنة، وبات هذا احلزب احلاكم ال يحكم، وحزب 
“ال�سرح”  هذا  تفّرع  بل  اغلبية،  دون  االأغلبية 
اىل  البداية،  يف  موؤ�س�سوه  طرحه  كما  ال�سيا�سي 
اعتربنا  ما  اإذا  واأكــر  مت�سارعة  اأحــزاب  خم�سة 
الت�ستت واالنق�سام ال�سائد فيما تبقى من الن�سخة 

اال�سلية للحزب.   دفع احلزب ثمن عدم ا�ستقرار 
االأخرية  البلدية  االنتخابات  يف  الداخلي  بيته 
لقاعدته  ــزب  احل خ�سارة  بو�سوح  جتلت  حيث 
افق  ومكانته يف  م�ستقبله  يهدد  بات  ال�سعبية مبا 

االنتخابات الت�سريعية والرئا�سية 2019.

يف �سياق عملية »مّل ال�سمل«:

حركة ند�ء تون�س تفتتح �ملريكاتو �ل�سيا�سي...!

- ر�سا باحلاج: عدت لند�ء تون�س.. 
وحافظ لن يكون زعيم �حلزب

- مرزوق: �لو�سع يف �لبالد خطري وال 
تنفع ب�سدده �ملقاربات �لفئوية �ل�سيقة

- حركة م�سروع تون�س: تكوين حتالف 
مع ند�ء تون�س ولي�س �الندماج �سلبه

- �لرغبة يف �ل�سيطرة على �الآلة �النتخابية 
للحزب حمور �ل�سر�ع �الأخري د�خل �لند�ء

- حماولة ��ستعادة �لند�ء الإنقاذ �لبالد 
و�إعادة �لتو�زن للم�سهد �ل�سيا�سي

- م�ساعي �إعادة �حلزب �إىل �سالف عهده 
لن تكون �سهلة �ن مل تكن م�ستحيلة
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•• عوا�شم-وكاالت:

دعت العديد من جلان تن�سيق التظاهرات اإىل اخلروج 
مطالب  مل�ساندة  ببغداد  التحرير  �ساحة  يف  مبظاهرة 
املببحببافببظببات اجلببنببوبببيببة، والببتببي ت�ستعد هببي الأخببببرى 
لتظاهرات حا�سدة، للمطالبة بت�سريع حت�سني الواقع 

املعي�سي واخلدمي للمواطنني.
اأنببه مت  الببعببراق،  الإنبب�ببسببان يف  واأعلنت مفو�سية حقوق 
التظاهرات  خلفية  على  معتقال   336 عببن  الإفببببراج 
الأخرية يف حمافظات النجف واملثنى ومي�سان، وذلك 
التابعة  الر�سد  فرق  من  وردت  اإح�سائية  لآخببر  وفقا 

للمفو�سية.
الإن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية  مكتب  مدير  وكببان 
احلكومة  طالب  قد  التميمي،  مهدي  الب�سرة،  بفرع 
باإطالق  الإ�سراع  ب�سرورة  الأمنية  والقوات  العراقية 
جرم  اأي  ارتكابهم  يثبت  مل  الذين  املتظاهرين  �سراح 

اأثناء التظاهرات التي �سهدتها الب�سرة.
واأو�سح التميمي يف بيان، اأن الق�ساء العراقي متعاون 
املتظاهرين  من  املعتقلني  �سراح  “اإطالق  مو�سوع  يف 
كمواطنني”،   ال�سرعية  باحلقوق  املطالبني  الأبببريبباء، 
منا�سدا يف الوقت نف�سه القوات الأمنية باإيقاف اعتقال 

النا�سطني.
ودعا رجل الدين مقتدى ال�سدر يف وقت �سابق جميع 
احلكومة  ت�سكيل  جببهببود  عببن  الببتببوقببف  اإىل  البب�ببسببا�ببسببة 
مطالب  لكل  ال�ستجابة  حني  اإىل  اجلديدة  العراقية 

املحتجني بتح�سني اخلدمات يف اجلنوب.

له على  تعليق علني  اأول  ال�سدر على تويرت يف  وقببال 
الكتل  كل  “على  اجلببنببوب:  جتتاح  التي  الحتجاجات 
كل  تعليق  احلالية  النتخابات  يف  الفائزة  ال�سيا�سية 
احلببوارات ال�سيا�سية من اأجل التحالفات وغريها اإىل 

حني اإمتام تلبية مطالب املتظاهرين احلقة«.
ويف �سياق مت�سل، اأكدت الوليات املتحدة دعمها حلق 
العراقيني يف التظاهر ال�سلمي، وقالت املتحدثة با�سم 
اخلارجية هيذر ناورت، يف موؤمتر �سحفي: “ندعم حق 

حالت  اأن  نفهم  بالطبع  ال�سلمي،  التظاهر  يف  النا�س 
انقطاع الكهرباء ونق�س الوقود هي اأمور مزعجة«.

واأ�سافت: “احلكومة العراقية قالت اإنها حري�سة على 
فعل  على  عزمها  واأكبببدت  التظاهر،  يف  املواطنني  حببق 
النق�س  املحتجني، مبا يف ذلك  املزيد ملعاجلة م�ساكل 

باخلدمات والكهرباء والفر�س القت�سادية اأي�سا«.
واندلعت يف الب�سرة، منذ اأكرث من اأ�سبوع، مظاهرات 
حا�سدة احتجاجا على ارتفاع البطالة و�سوء اخلدمات 

املحافظات،  اأغبببنبببى  اإحبببببدى  تببعببد  الببتببي  املببحببافببظببة،  يف 
لحببتببوائببهببا نببحببو 70 ببباملببئببة مببن احببتببيبباطببيببات النفط 

العراقي.
وعبببلبببى غبببببرار تبببظببباهبببرات الببببببب�بببسبببرة، تبب�ببسبباعببدت حدة 
الحتجاجات يف حمافظات جنوبية اأخرى، على غرار 
العامة  اخلببدمببات  �سوء  على  وذلببك  قببار،  وذي  النجف 

وتف�سي الف�ساد
ب�سلمية  اللبببببتبببببزام  عبببلبببى  املببببظبببباهببببرات،  دعبببببباة  و�ببببسببببدد 
الحتجاجات واحلفاظ على املمتلكات العامة واخلا�سة 

والتعاون مع القوات الأمنية.
العا�سمة موؤمنة  اأن  اأكدت عمليات بغداد  من جانبها، 
للتظاهرات، بالتعاون مع قوات  ا�ستعداداً  ب�سكل كامل 
اجلي�س وال�سرطة الحتادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

واأعلنت قيادة العمليات اخلا�سة الثالثة بجهاز مكافحة 
الإرهاب، يف وقت �سابق، اأن قواتها و�سلت اإىل الب�سرة 

وا�ستقرت مبع�سكرات داخلها.
قد  #مقتدى_ال�سدر،  ال�سدري،  التيار  زعيم  وكببان 
جهود  وقببف  اإىل  العراقيني  ال�سا�سة  تببغببريببدة،  يف  دعببا 
ت�سكيل احلكومة اجلديدة اإىل حني ال�ستجابة ملطالب 

املتظاهرين يف اجلنوب.
ورغببببم النببتبب�ببسببار الأمبببنبببي الببكببثببيببف، ووعببببود احلكومة 
زخم  ت�ساعد  املتظاهرين،  مطالب  بتلبية  الحتبباديببة 
احتجاجات يف الب�سرة الليلة املا�سية واحت�سد املئات يف 
ال�سعارات ذاتها،  املدينة مرددين  �ساحة احلرية و�سط 
ومطالبني بالإفراج عن ع�سرات النا�سطني الذين مت 

توقيفهم خالل التظاهرات.

ال�سفري  عن  نقال  ام�س  الرو�سية  لالأنباء  اإنرتفاك�س  وكالة  ذكببرت 
الرو�سي لدى الوليات املتحدة اأن جمموعة من اأع�ساء الكوجنر�س 
الأمريكي تعتزم زيارة رو�سيا جمددا يف اأعقاب زيارة نادرة قامت بها 

جمموعة من النواب اجلمهوريني هذا ال�سهر.
اإن هناك  قببولببه  اأنببتببونببوف  اأنبباتببويل  ال�سفري  عببن  اإنببرتفبباكبب�ببس  ونقلت 
فر�سة �سئيلة لأن يزور نواب من الربملان الرو�سي الوليات املتحدة 

قبل انتخابات الكوجنر�س املقررة يف نوفمرب ت�سرين الثاين.
واأ�ساف اأن مو�سكو م�ستعدة ملناق�سة عقد اجتماع جديد بني الرئي�س 

فالدميري بوتني ونظريه الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وكالة تا�س لالأنباء الرو�سية نقال عن ع�سو الربملان الرو�سي 
قد  الأمببريببكببي  الببكببوجنببر�ببس  اأعبب�ببسبباء  اإن  كو�سات�سيوف  ق�سطنطني 

يزورون رو�سيا خالل الن�سف الأول من اأغ�سط�س اآب.

املواطنني  لببتببحببذيببر  �سيا�سة  عببن  الأمببريببكببيببة  الببعببدل  وزارة  اأعببلببنببت 
الت�سلل  حملة  مثل  الأجنبية  الإلببكببرتوين  الخبببرتاق  عمليات  مببن 
الرئا�سة  انتخابات  املزعومة خالل  الرو�سية  الإلكرتوين والت�سليل 

الأمريكية عام 2016.
العمليات  هببذه  مثل  عببن  الإعبببالن  يف  الأمريكية  احلكومة  وتبببرتدد 
اأي  يف  بببالببتببوازن  اإخبببالل  عنها  الك�سف  يعترب  اأن  خ�سية  الأجببنبببببيببة 
ت�سريحات  يف  الببعببدل  وزيببر  نائب  روزن�ستاين  رود  انتخابات.وقال 
اأم�س اخلمي�س وهو يعلن عن  اآ�سنب لالأمن يف كولورادو  يف منتدى 
الت�سليل  من  الأمريكي  العام  الببراأي  حتذير  اإن  اجلديدة  ال�سيا�سة 
اتخاذ  للنا�س فر�سة  ويتيح  اأ�ببسببراره  احلببد من  ي�ساعد يف  اأن  ميكن 

قرارات م�ستنرية ت�ستند اإىل معلومات اأف�سل.
وتابع قائال “ك�سف اخلطط للجماهري طريقة مهمة لتحييدها... 
اأجنبية  حببكببومببات  كببانببت  اإن  يببعببرف  اأن  الأمببريببكببي  ال�سعب  حببق  مببن 
اإقدام  عببدم  ب�سبب  الأ�ببسبببببوع  هببذا  جببدل  بببالببدعببايببة«.وثببار  ت�ستهدفه 
فالدميري  الرو�سي  نظريه  مواجهة  على  تببرامببب  دونببالببد  الرئي�س 
 2016 انتخابات  يف  مو�سكو  تدخل  م�ساألة  ب�ساأن  عالنية  بوتني 

خالل اجتماعهما يف هل�سنكي.
اأ�سدره  تقرير  �سمن  روزن�ستاين  عنها  اأعلن  التي  ال�سيا�سة  وتاأتي 
العدل  لببوزارة  تابع  الرقمية  والتكنولوجيا  بالإنرتنت  معني  فريق 

جرى ت�سكيله يف فرباير �سباط.

الرئا�سة  املبب�ببسببوؤول يف  بببيببنببال  الببكبب�ببسببنببدر  ان  قبب�ببسببائببي  اعببلببن مبب�ببسببدر 
الفرن�سية الذي ظهر يف ت�سجيل فيديو وهو ي�سرب متظاهرا، اأوقف 

قيد التحقيق �سباح ام�س.
الفرن�سية  الببرئببا�ببسببة  اأعببلببنببت  البببذي  بببيببنببال  ان  نف�سه  املبب�ببسببدر  وقبببال 
ارتببكبببببهببا �سخ�س مببكببلببف اخلدمة  ببباأعببمببال عببنببف  تبب�ببسببريببحببه، مببتببهببم 
العامة، وا�ستغالل مهامه وا�ستخدام رموز خم�س�سة ل�سلطة العامة 

والتواطوؤ لال�ستيالء على �سور جاءت من كامريات امنية.
وكان الق�ساء الفرن�سي اعلن فتح حتقيق متهيدي بعد بث لقطات 
مل�سوؤول قريب من الرئي�س اميانويل ماكرون وهو ي�سرب متظاهرا 
يف الأول من مايو املا�سي.وجاء ذلك بعدما ن�سرت �سحيفة لوموند 
م�ساء الربعاء مقال مرفقا بفيديو، ك�سفت فيه ان “الك�سندر بينال 
كان طريح  �ساب  على  رئي�س اجلمهورية هجم  املقرب من  امل�ست�سار 

الر�س اثناء تظاهرة” يف الأول من مايو يوم عيد العمال.
وكان بينال مكلفا امن ماكرون اثناء حملة النتخابات الرئا�سية قبل 

ان يعني م�ساعد مدير مكتب الرئي�س.
وكتبت �سحيفة لوموند يف مقال ان “الرجل الذي ي�سع خوذة وبدا 
غا�سبا، جر ال�ساب على الر�س واأم�سكه بعنف من عنقه و�سربه عدة 
مرات”. واأ�سافت اأن “مدير مكتب الرئي�س باتريك �سرتزودا اكد ان 

بينال هو الرجل الذي ظهر يف الفيديو«.

عوا�شم

مو�سكو

باري�س

وا�سنطن

ماي تفادت مترد� من نو�بها 
وحتتاج �قناع �الحتاد �الوروبي 

•• لندن-اأ ف ب:

جنت رئي�سة احلكومة الربيطانية ترييزا ماي ب�سعوبة يف اليومني املا�سيني 
من مترد داخل حزبها كان يهدد بالإطاحة بها، لكن امامها الن مهمة اإقناع 

الناخبني والحتاد الأوروبي بخطتها حول بريك�ست.
اجرت ماي هذا ال�سبوع زيارة اىل ايرلندا ال�سمالية �سمن جولة يف بريطانيا 
لإقناع الناخبني بخطتها البقاء على عالقات جتارية وثيقة بالحتاد الوروبي 
بعد بريك�ست يف مار�س املقبل.واأجرى وزيرها اجلديد لربيك�ست دومينيك راب 
بروك�سل  يف  الوىل  حمادثاته  �سلفه-  ا�ستقالة  بعد  املا�سي  ال�سبوع  املعني   -

اخلمي�س وتعهد تكثيف مفاو�سات الن�سحاب.
ازاء  الذي تنتمي له،  املحافظني  ول تزال ماي تواجه غ�سبا كبريا من حزب 
خطتها تطبيق قواعد الحتاد الوروبي يف جتارة الب�سائع بعد بريك�ست، والتي 
اطلق عليها “بال�سم بريك�ست«.ولكن فيما ل يزال اخلطر حمدقا بزعامتها، 
الربملان من جانب  وتفادت هزمية يف  وزرائها  اثنني من  ا�ستقالة  جنت عقب 
املتحدة يف  اململكة  ق�سم  اناند منون، مدير  الوروبببي.وقببال  املوؤيدين لالحتاد 
كينغز  جامعة  يف  ومقره  اوروبببا  تغيري  يوروب”  “ت�سينجينغ  البحاث  مركز 

كولدج بلندن “للمرة الوىل لديها حكومة ملتفة حول روؤيتها«.
بوري�س  اخلببارجببيببة  ووزيبببر  ديفي�س  ديفيد  بريك�ست  وزيبببر  ا�ستقالة  ان  وقبببال 

جون�سون رمبا �ساهمتا بالفعل يف اقناع بروك�سل باأخذ خطتها بجدية.
تلتفت  ان  لها بطريقة مقنعة  ي�سمح  “ذلك  بر�س  لوكالة فران�س  وقال منون 
واحببتبباج لبع�س  ال�سخا�س  هبببوؤلء  اواجبببه  الوروببببي لتقول: اين  اىل الحتببباد 

امل�ساعدة«.
انهم  على  دليل  ال�سمت  لكن  اخلطة  تعجبه  ل  الأوروبببببي  “الحتاد  وا�ببسبباف 

يتفهمون مدى ح�سا�سية الأمر«.
2016 مغادرة الحتبباد لوروبببي لكن  ا�ستفتاء يف يونيو  اأيد الربيطانيون يف 

احلكومة منق�سمة حول م�ساألة العالقات امل�ستقبلية.

وا�سنطن توؤكد تاأييدها حق املتظاهرين

بغد�د ت�ساند �لب�سرة.. ودعو�ت ملوجة جديدة من �ملظاهر�ت

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

اختتم رئي�س احلكومة املجري زيارة 
بتوجهه  ا�سرائيل  مثرية للجدل اىل 
امببب�بببس اىل حبببائبببط املبببببكببى )البببببرباق 
ال�سرقية  القد�س  يف  امل�سلمني(  عند 

املحتلة.
وو�بببسبببل اورببببببان الببببذي اعببتببمببر قبعة 
داكنة اللون اىل املكان برفقة احلاخام 

�سموئيل رابينوفيتز.
ويتهم اوربان الذي بداأ زيارته م�ساء 
معاداة  بببتبباأجببيببج  املبببا�بببسبببي  الأربببببعبببباء 

ال�سامية يف بالده.
حتليل  يف  هبباآرتبب�ببس  �سحيفة  وكببتبببببت 
القومي  “الزعيم  ان  اجلمعة  ام�س 
الكرث تطرفا يف اوروبا يزور الدولة 
القومية لل�سعب اليهودي”، يف ا�سارة 
اىل القانون املثري للجدل الذي تبناه 

الكني�ست اخلمي�س.
نتانياهو  بببنببيببامببني  حببكببومببة  ودفببعببت 
التي تعترب الكرث ميال اىل اليمني 
يف تبباريببخ ا�ببسببرائببيببل كببثببريا مببن اجل 
اقببببببرار البببقبببانبببون البببببذي يببنبب�ببس على 
تقرير  حق  ان  وعلى  الدولة  يهودية 

امل�سري فيها يقت�سر على اليهود.
ال�سرائيليون  الببعببرب  الببنببواب  ونبببدد 
معتربين  بالقانون  والفل�سطينيون 
للف�سل  نظاما  وي�سرع  عن�سري  انببه 

العن�سري.
ا�ستقبال حببار من  اورببببان بعد  وقببال 
اأوكببببد  اأن  “ميكنني  نببتببانببيبباهببو  قبببببل 
املببجببر تطبق  ان  لببرئببيبب�ببس احلببكببومببة 
اإزاء  البببتبببام  �ببسببيببا�ببسببة عببببدم الببتبب�ببسببامببح 

معاداة ال�سامية«.
ودافببببببببع نبببتبببانبببيببباهبببو عببببن اورببببببببببان يف 
امل�ساعر  بببتبباأجببيببج  اتببهببامببات  مببواجببهببة 

“ا�ستمعت  لببلبب�ببسببامببيببة.وقببال  املببعبباديببة 
اليك وانت تتحدث ك�سديق حقيقي 
مكافحة  �ببببسببببرورة  عبببن  لإ�بببسبببرائبببيبببل 
ان  اىل  مبب�ببسببريا  ال�سامية”  مبببعببباداة 
املجر انفقت ماليني الدولرات على 
اىل  ا�سافة  اليهودية  املعابد  جتديد 
اتخاذها خطوات اخرى.واثار اوربان 
انبببتبببقبببادات عببنببدمببا �ببسببن حببمببلببة قوية 
بوداب�ست  يف  املبببولبببود  �ببسببورو�ببس  عببلببى 
وموؤ�س�س موؤ�س�سة “اوبن �سو�سايتي” 
التي متول العديد من املنظمات غري 

احلكومية يف املجر والعامل.
يعدون نحو  الذين  املجر  يهود  وكان 
اكرب  من  ويعتربون  ن�سمة  الببف  مئة 
اجلاليات اليهودية يف اوروبا، اتهموا 

اوربان بتاأجيج معاداة ال�سامية.
وي�سعى نتانياهو اىل توثيق العالقات 
مع الدول الوروبية امل�ستعدة لتوفري 

الدعم القوي لإ�سرائيل.
ومل يلتق اوربان الرئي�س الفل�سطيني 
يف خروج عن بروتوكول قادة الحتاد 

يببلببتببقببون حممود  البببذيبببن  الوروببببببببي 
عبا�س عادة خالل مثل هذه الزيارات.

كبار  مببن  ونتانياهو  اورببببان  ويعترب 

دونالد  الأمببريكببي  الرئي�س  مببوؤيببدي 
املواقف  يببتبب�ببسبباركببان يف  كببمببا  تببرامببب، 

اليمينية.

�وربان يزور حائط �لرب�ق يف �لقد�س �ملحتلة 

�الأزهر يدين قانون �لدولة �لقومية �ليهودية .. 
ويوؤكد : خطوة عن�سرية بغي�سة

•• القاهرة -وام: 

اإقبببدام  ببب�ببسببدة  البب�ببسببريببف  اأدان الأزهبببببر 
ما  اإقببرار  على  الإ�سرائيلي  الحتالل 
القومية  البببدولبببة  “قانون  بببب  ي�سمى 
عن  تنم  خطوة  يف  وذلببك  اليهودية” 
عن�سرية بغي�سة تربهن على حقيقة 

ذلك الحتالل ال�ستيطاين.

و�سدد الأزهر يف بيان له على اأن تلك 
اخلطوات الباطلة متثل حلقة جديدة 
والعتداءات  النببتببهبباكببات  �سل�سلة  يف 
التي يتعر�س لها ال�سعب الفل�سطيني 
اأخذت  ثم  امل�سوؤوم  بلفور  بوعد  بببداأت 
الإدارة  ببببببقبببببرار  خببببطببببريا  مبببنبببحبببنبببى 
الأمببببريببببكببببيببببة الببببببببباطببببل واملببببرفببببو�ببببس 
الفل�سطينية عا�سمة  القد�س  باعتبار 

لالحتالل الإ�سرائيلي.
واأكد اأن فل�سطني �ستبقى عربية وهي 
حق اأ�سيل غري قابل للت�سرف ل�سعبها 
العربي على اختالف اأديانه وطوائفه 
واأن هذه اخلطوات العن�سرية �ستف�سل 
ال�سعب  وتبب�ببسببحببيببات  �بببسبببمبببود  اأمبببببببام 
اإقامة  يف  بحقه  ومت�سكه  الفل�سطيني 

دولته وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

تركيا تعتقل �أرملة “وزير حرب” د�ع�س
•• ا�شطنبول-رويرتز:

اأرملة  على  القب�س  األقت  اإنها  الرتكية  ال�سرطة  قالت 
الإرهابي  داع�س  تنظيم  قببادة  اأحببد  ال�سي�ساين،  عمر  اأبببو 
الإرهاب  ملكافحة  عملية  خببالل  عامني،  منذ  قتل  الببذي 
ال�سي�ساين  عمر  اأبببو  اجلبباري.وكببان  ال�سهر  ا�سطنبول  يف 
امل�ست�سارين  واأحبببد  داعبب�ببس  حرب”  “وزير  ببباأنببه  يو�سف 
البغدادي.  بكر  اأبببو  املت�سدد  التنظيم  زعيم  من  املقربني 
وقتل ال�سي�ساين، وهو من اأ�سل جورجي، اأثناء ا�ستباكات 
العراق يف يوليو  املو�سل يف  ال�سرقاط جنوبي  يف مدينة 

متوز عام 2016.

األقت القب�س على الزوجة  اإنها  وقالت ال�سرطة يف بيان 
متزامنة  مداهمات  يف  اعتقلتهم  اأ�سخا�س  خم�سة  �سمن 
ا�ستهدفت  متببوز  يوليو  مببن  الببرابببع  ليلة  اإ�سطنبول  يف 
اأن لهم �سالت مبناطق �سراع وي�سعون  اأ�سخا�سا يعتقد 
املراأة  اأن  اكت�سفت  اأنها  ال�سرطة  هجمات.وذكرت  لتنفيذ 
بعدما  اأيببام  لعدة  ا�ستجوابها  ال�سي�ساين عقب  اأرملة  هي 
اأن  اإىل  ال�سرطة  مببزيببف.واأ�ببسببارت  �سفرها  جببواز  اأن  تبني 
حمكمة يف ا�سطنبول اأ�سدرت اأمرا ر�سميا باحتجازها يوم 
17 يوليو متوز واأ�سافت اأن لديها ابنني من ال�سي�ساين 
لكن مكانهما غري معلوم.وولد ال�سي�ساين يف جورجيا عام 
1986 عندما كانت جزءا من الحتاد ال�سوفيتي وحارب 

الرو�سي.  اجلي�س  �سد  ال�سي�سان  املقاتلني  �سفوف  يف 
جورجيا  جلي�س  ان�سم  اإنببه  اأمريكيون  م�سوؤولون  وقببال 
عام 2006 بعد ا�ستقاللها و�سارك يف حربها الق�سرية 
مع مو�سكو بعد عامني قبل اأن يجري ت�سريحه لأ�سباب 
اأ�سلحة  حلببيببازة   2010 يف  عليه  القب�س  طبية.واألقي 
اأن يغادر جورجيا  ال�سجن قبل  اأكببرث من عام يف  وق�سى 
عام  �بببسبببوريبببا.ويف  اإىل  ثبببم  ا�ببسببطببنبببببول  اإىل   2012 عبببام 
البغدادي.  وبايع  داع�س  لتنظيم  الن�سمام  2013 قرر 
وقبل مقتله كان �سمن اأهم املت�سددين املطلوبني مبوجب 
برنامج اأمريكي ر�سد ما ي�سل اإىل خم�سة ماليني دولر 

مقابل الإدلء مبعلومات ت�ساعد يف التخل�س منه.

خالفات �حلوثي و�مل�ساط متهد لالغتياالت يف �ليمن
•• عوا�شم-وكاالت:

تبب�ببسبباعببدت اخلبببالفبببات الببكبببببرية واملببعببقببدة بني 
عا�سفتها  وبلغت  العليا،  احلببوثببيببة  الببقببيببادات 
“الوطن”  ل�سحيفة  مبب�ببسببدر  البببببذروة.واأكبببببد 
عند  تببتببوقببف  مل  “اخلالفات  اأن  البب�ببسببعببوديببة 
والثالثة  الثانية  ال�سفوف  وقيادات  امل�سرفني 
و�سلت  بببل  فح�سب،  املببتببمببردة  اجلماعة  داخبببل 
اإىل قيادات ال�سف الأول، متطورة اإىل مراحل 
غري م�سبوقة” تهدد بالت�سفيات والغتيالت، 

اأ�ببسببدهببا �بببسبببراوة �ببسببربببت عالقة  اأن  مببو�ببسببحبباً 
امل�ساط،  مببهببدي  البب�ببسببيببا�ببسببي  املببجببلبب�ببس  رئببيبب�ببس 
مبببحببمببد عببلببي احلبببوثبببي، حببيببث فبب�ببسببلببت جميع 
الو�ساطات والتهدئة يف احتوائها.ك�سف م�سدر 
مقرب من امليلي�سيات احلوثية النقالبية، عن 
الكبرية  اخلببالفببات  ظبباهببرة  تف�سي  ا�ببسببتببمببرار 
واملعقدة بني القيادات احلوثية العليا، وا�سفاً 
جتاوزها،  ميكن  ل  التي  بب”العا�سفة”  اإيبباهببا 
عند  تبببتبببوقبببف  مل  “اخلالفات  اأن  مبب�ببسببيببفبباً 
والثالثة  الثانية  ال�سفوف  وقيادات  امل�سرفني 

و�سلت  بببل  فح�سب،  املببتببمببردة  اجلماعة  داخبببل 
ملراحل  وتببطببورت  الأوىل،  ال�سفوف  لببقببيببادات 
غري م�سبوقة”، م�سرياً اإىل وجود خالف كبري 
امل�ساط  مهدي  ال�سيا�سي  املجل�س  رئي�س  بببني 
ذروتها  اإىل  و�ببسببلببت  احلبببوثبببي  عببلببي  وحمببمببد 
وحماولت  الببو�ببسبباطببات  جميع  ف�سلت  اأن  بعد 

التهدئة بني اجلانبني.
توليه  بداية  منذ  امل�ساط  “اأن  امل�سدر  اأ�ساف 
البب�ببسببيببا�ببسببي، عمل  باملجل�س  يببعببرف  مببا  رئببا�ببسببة 
احلببوثببي وحتجيمه  عببلببي  تكبيل حمببمببد  عببلببى 

واحلبببد مببن نببفببوذه، حيث اأ�ببسببدر اأوامببببره اإىل 
ا�ستقبال  بعدم  كل اجلهات وقيادات اجلماعة، 
والذي  اأوامببر �سادرة من حممد احلوثي،  اأي 
كانت له اليد العليا والكلمة النافذة اإىل جانب 
اأن  اإىل  م�سرياً  الدائم”،  الإعببالمببي  الظهور 
ا�ستعادة  املا�سية  الفرتة  حبباول خالل  الأخببري 
نببفببوذه عببرب عببدة طببرق، كببان اآخببرهببا حماولته 
بب3  املعنوي”  “التوجيه  مركز  على  الهجوم 

اأطقم تابعة له.
ا�ستقبال  رفببب�بببس  املبب�ببسبباط  اأن  املبب�ببسببدر  وبببببني 
احلوثي ورف�س الرد على كل املكاملات الهاتفية 
منه، الأمر الذي دفع احلوثي باإ�سدار تهديد 
مبا�سر للمرة الأوىل موجه اإىل زعيم اجلماعة 
عبدامللك، برتك العمل داخل اللجنة الثورية، 
مل  عبدامللك  اأن  اإل  بالتمادي،  امل�ساط  متهما 

يعر هذه التهديدات اأي اهتمام.
اأو�سح امل�سدر اأن جتاهل غ�سب حممد احلوثي 
وتببرك عمله، ورف�س  اإغببالق هاتفه  اإىل  دفعه 
القيام باأية توجيهات، خا�سة تلك التي تتعلق 
باأعمال التح�سيد التي كان يقوم بها يف الفرتة 
الأخرية، مرجعا �سبب اختفاء حممد احلوثي 

خالل الآونة الأخرية اإىل هذا التوجه.
احلوثي  حمببمببد  “اإن  قببائبباًل  املبب�ببسببدر  واأردف 
اأن  خا�سة  ال�سماد،  �سالح  مبقتل  �سعيداً  كان 
الفرتة  بينهما يف  كانت  هناك خالفات كبرية 
الأخرية، وكان حممد احلوثي يرتب لالنتقام 
مببطببامببعببه لتويل  اإىل  اإ�ببسببافببة  البب�ببسببمبباد،  مبببن 
من�سب رئي�س املجل�س ال�سيا�سي، بدليل الطلب 
م�سرع  عقب  لعبدامللك  وجهه  الببذي  العلني 
باعتبار  بالرف�س  قوبل  طلبه  اأن  اإل  ال�سماد، 
املن�سب«. هببذا  لقيادة  توؤهله  ل  �سخ�سيته  اأن 

اأن حممد احلوثي يعلم يف قرارة  امل�سدر  اأكد 
قبل  من  ُتتخذ  ل  اجلماعة  قبببرارات  اأن  نف�سه 
زعيمها بل تاأتي من القيادات الإيرانية، ورغم 
اإل  اإيبببران،  قيادات يف  بعدة  اأن حممد مرتبط 
اأنها خذلته، وهو الأمر الذي جعله يتخبط يف 
اإىل وجود قيادات موالية  دوامببة كبرية، لفتاً 
معه،  ت�سامنا  اأعمالها  تركت  احلوثي  ملحمد 
واأن عبدامللك توا�سل بهذه القيادات واأخربها 
باأنه ل عذر اأمامها مهما كانت الأ�سباب لرتك 

القتال على اجلبهات.
وتطرق امل�سدر اإىل اأن عبدامللك حاول احتواء 
م�سدود،  طريق  اإىل  و�سل  لكنه  الأزمبببة،  هببذه 
وهببنبباك خمبببباوف مببن نبب�ببسببوب �ببسببدام مبا�سر، 
خا�سة اأن لدى حممد موالني ويتمتع بخربة 
تلك اخلطط  تلقيه  بحكم  الختفاء  كافية يف 

على يد اخلرباء الإيرانيني.
القيادات  بني  الت�سفية  اأن  على  امل�سدر  �سدد   
اإن  العليا �ستظهر خالل الأيام القادمة، حيث 
ولذا  النتقام،  من  خوفاً  اأكببرث  اأ�سبح  امل�ساط 
تتم  وحتركاته  نببادر،  �سبه  اأ�سبح  ظهوره  فبباإن 
فببباإن حممد احلوثي  املببقببابببل  �ببسببريببة. ويف  بكل 
ثقة، ويخ�سى  اأي  لديه  تعد  يعي�س بحذر ومل 
نقاط  جببمببيببع  اأن  اإىل  لفببتببا  الببتبب�ببسببفببيببة،  مبببن 
الببتببي ي�سيطرون  املببواقببع  كببافببة  احلببوثببيببني يف 
الكثري  ون�سرها وتوظيف  بتوزيعها  قام  عليها 
مببنببهببا حمببمببد احلبببوثبببي، وكبب�ببسببب ببببذلبببك ولء 

كبريا، اإ�سافة لعالقاته بالكثري من امل�سايخ.
وخل�س امل�سدر خالل حديثه اإىل توقع خروج 
هذه اخلالفات من داخل العا�سمة اإىل العلن، 
خالل  مببن  �سحايا  �ببسببقببوط  دون  تنتهي  ولبببن 

اغتيالت وت�سفيات بني الأطراف احلوثية. 
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•• �شيول-اأ ف ب:

حكم الق�ساء الكوري اجلنوبي ام�س على الرئي�سة ال�سابقة 
اأمبببوال  لتلقيها  �ببسببنببوات  �ببسببت  بال�سجن  غببيببون-هببي  ببببارك 
�سنتني  وبال�سجن  ال�ستخبارات،  جهاز  من  اختال�سها  مت 

اخريني لتدخلها بطريقة غري م�سروعة يف النتخابات.
عقوبة  عبببامبببا(   66( ببببببارك  ومتبب�ببسببي 
بال�سجن 24 عاما مبوجب حكم �سدر 
ابريل يف اطار ف�سيحة ف�ساد  عليها يف 

كبرية ادت اىل تظاهرات هائلة.
البب�ببسببابببقببة اىل  الببرئببيبب�ببسببة  ومل حتبب�ببسببر 
حمببكببمببة مببنببطببقببة و�بببسبببط �ببسببيببول التي 
حكمت عليها بال�سجن �ست �سنوات بعد 
ال�ستخبارات  اأمببوال  باختال�س  اإدانتها 
ب�سكل  لببتببدخببلببهببا  اخببببريببببني  و�ببسببنببتببني 
مر�سحني  اخبببتبببيبببار  يف  مببنببا�ببسببب  غببببري 
يف  جببرت  التي  الت�سريعية  لالنتخابات 

.2016

ان  الرئي�سة  على  �سيكون  لذلك  العقوبات  دمببج  يتم  ومل 
مت�سي 32 عاما يف ال�سجن.

 2،6( وون  مبببلبببيبببارات   3،3 تببلببقببت  بببانببهببا  بببببارك  واأديببببنببببت 
لأجهزة  تابعة  �سناديق  مببن  اختال�سها  مت  يبببورو(  مليون 

ال�ستخبارات، بوا�سطة روؤ�ساء هذه الجهزة.
وون  مببلببيببارات  ثببالثببة  تلقت  “املتهمة  ان  املحكمة  وقببالببت 
الروؤ�ساء  من  �سنوات  ثالث  مدى  على 
و�سببت  لبببال�بببسبببتبببخبببببببارات  الببببثببببالثببببة 
ب�سبب  العامة  للخزانة  كبرية  خ�سائر 
جرميتها«.وروى ثالثة روؤ�ساء �سابقني 
اختل�سوا  انببهببم  ال�ببسببتببخبببببارات  جلببهبباز 
ملوؤ�س�ستهم  تابعة  �سناديق  مببن  امبببوال 
بارك  النيابة  بارك.وتتهم  من  باوامر 
ل�سيانة  الأمببببببوال  ا�ببسببتببخببدمببت  بببانببهببا 
منزلها اخلا�س ومتويل حمل جتاري 
كانت �سديقتها �سوي �سون �سيل ت�سنع 
مببالببب�ببس فببيببه وتبببقبببدم خبببدمبببات اأخبببرى 

منها التدليك.

•• برلني-اأ ف ب:

عرب رئي�س حكومة الوفاق الوطني 
الببلببيبببببيببة فبببائبببز الببب�بببسبببراج امببب�بببس عن 
لفرز  مراكز  اقامة  القطعي  رف�سه 
ليبيا كما ترغب دول  املهاجرين يف 

الحتاد الأوروبي.
بيلد  �سحيفة  مببع  مقابلة  يف  وقبببال 
قيام  متاما  نرف�س  “نحن  الملانية 
اأوروبا ر�سميا بو�سع مهاجرين غري 

قانونيني ل ترغب فيهم يف بلدنا«.
وا�ساف يف هذه املقابلة التي اجريت 

اأي  نببببربم  لبببن  “كذلك،  تببونبب�ببس  يف 
�بببسبببفبببقبببات مببببع الحتبببببببباد الوروبببببببببي 
قانونيني  غببري  مبهاجرين  للتكفل 

يف مقابل املال«.
اأن ل  “انا م�ستغرب جدا من  وتابع 
ا�ستقبال  يببرغببب يف  اأوروبببببا  اأحبببد يف 
مبببهببباجبببريبببن لبببكبببن ُيبببطبببلبببب مبببنبببا ان 
لدينا”،  منهم  اآلف  مئات  ن�ستقبل 
داعيا اأوروبا اىل ممار�سة مزيد من 
ينطلق  الببتببي  الببببدول  عببلببى  ال�سغط 
بببدل مببن ال�سغط  املببهبباجببرون  منها 
على ليبيا التي ت�سهد ن�ساطا وا�سعا 
الفو�سى  من  ا�ستفادوا  ب�سر  ملهربي 
معمر  بنظام  الإطاحة  اعقبت  التي 

القذايف يف 2011.
الوروبببببببببي  الحتبببببببباد  دول  وكببببانببببت 
ا�ستقبال  بببب�بببسبببان  جبببببدا  املببنببقبب�ببسببمببة 
نهاية  قمة  يف  توافقت  املببهبباجببريببن، 
يببونببيببو عببلببى حتبببري امببكببانببيببة اإقامة 
الحتاد  دول  خببارج  اإنزال”  “نقاط 
املهاجرين  ل�ببسببتببقبببببال  الأوروبببببببببي 

البحر  يف  انببببقبببباذهببببم  يبببتبببم  الببببذيببببن 
لببكببن مالمح  املببتببو�ببسببط.  الببببيببب�بببس 
وتثري  وا�سحة  غببري  تبقى  امل�سروع 
الببكببثببري مبببن ال�ببسببئببلببة ببب�ببسببان مدى 

تطابقه مع القانون الدويل.
ال�سراف على هذه  يتم  ان  واقببرُتح 
املراكز بالتعاون مع املفو�سية العليا 
املتحدة  لببببالأمم  الببتببابببعببة  لببالجببئببني 

واملنظمة الدولية للهجرة.
لكن مل يعر�س اأي بلد ا�ستقبال مثل 
اأن يتم  الببتببي يفرت�س  املببراكببز  هببذه 
فيها فرز املهاجرين غري القانونيني 
عن طالبي اللجوء الذين ميكن اأن 

يقبلوا يف بلدان الحتاد الأوروبي.
معار�ستها  عببببن  تبببونببب�بببس  وعببببببربت 
الببفببكببرة. كما  لببهببذه  بعيد  اأمبببد  منذ 
رف�سهما  عببن  والبانيا  املببغببرب  عببرب 
ا�ستقبال مهاجرين على اأرا�سيهما.

ورفببب�بببس البب�ببسببراج مبببن جببهببة اخرى 
اوبن  برواكتيفا  منظمة  انببتببقببادات 
اآرمز ال�سبانية غري احلكومية التي 

الليبيني  ال�سواحل  حر�س  ان  قالت 
تخلوا يف بداية الأ�سبوع عن امراأتني 

وطفل �سغري يف البحر املتو�سط.
“غري  النبببتبببقبببادات  هببببذه  ان  وقبببببال 
حر�س  نببفبباهببا  ان  و�ببسبببببق  �سحيحة 
ننقذ  “نحن  الليبيون،  ال�سواحل” 
قبالة  ال�بببسبببخبببا�بببس  مبببئبببات  يبببومبببيبببا 
على  تببعببمببل  �سفننا  لببيبببببيببا،  �ببسببواحببل 

مدار ال�ساعة«.
املببزيببد من  نببحببتبباج  “لكننا  واأ�بببسببباف 
املببببايل والببلببوجبب�ببسببتببي لنكون  الببدعببم 
عمليات  يف  وجنببباعبببة  �ببسببرعببة  اكببببرث 

النقاذ«.
مبوجب اتفاق مع الحتاد الأوروبي 
اأثار الكثري من اجلدل، يقوم حرا�س 
باعرتا�س  الببلببيبببببيببون  الببب�بببسبببواحبببل 
املبببهببباجبببريبببن املببتببجببهببني ببببحبببرا اإىل 
اأوروبببا. لكن الأمم املتحدة اعتربت 
مثل هذه ال�سيا�سة “غري ان�سانية” 
يعادون  املهاجرين  ان هوؤلء  وقالت 
اإىل مراكز احتجاز مرعبة يف ليبيا.

مريكل ترحب بلقاء ثان بني تر�مب وبوتني 
•• برلني-اأ ف ب:

ام�س  مريكل  انغيال  الأملببانببيببة  امل�ست�سارة  رحبت 
الرئي�سني  ببببني  حمببتببمببلببة  جبببديبببدة  قببمببة  بببعببقببد 
الأمببريكببي والببرو�ببسببي واعببتببربت ان دعببوة دونالد 
املتحدة  الببوليببات  اىل  بوتني  لفالدميري  ترامب 

اأمر اإيجابي.
ال�سنوي  ال�سحايف  مببوؤمتببرهببا  يف  مريكل  وقببالببت 
... عندما  لقاء  بكل  “اأرحب  ال�سيف  قبل عطلة 
البلدين  حببوار خ�سو�سا بني هذين  هناك  يكون 
املفرت�س  مببن  ولي�س  للجميع.  جيد  اأمبببر  فببهببذا 

رو�سي  رئببيبب�ببس  يبببزور  األ  الطبيعي  مببن  يببكببون  ان 
الوليات املتحدة منذ 2005 كما اعتقد«.

ويببعببتببزم تبببرامبببب ا�ببسببتببقبببببال بببوتببني ملببحببادثببات يف 
العام، بعد قمتهما  هببذا  وا�سنطن يف وقببت لحببق 

الوىل يف هل�سنكي الثنني.
هل�سنكي  قمة  اعقاب  يف  انتقادات  ترامب  وواجببه 
لرجل  مقلقا  احت�سانا  كببثببريون  اعببتببربهببا  الببتببي 
لأجهزة  يبدو  ما  على  وانببكببارا   -- القوي  رو�سيا 
اأن  اإىل  تو�سلت  الببتببي  المببريكببيببة  ال�ببسببتببخبببببارات 

مو�سكو تدخلت يف انتخابات 2016.
خلف  الفنلندية  العا�سمة  يف  الببقببمببة  وانببعببقببدت 

بالدخول  �سخ�س  لأي  ي�سمح  ومل  مغلقة  اأببببواب 
با�ستثناء مرتجمني.

وعدد الرئي�س المريكي اخلمي�س املوا�سيع التي 
ا�سرائيل  الرهبباب وامن  “مكافحة  نوق�ست وهي 
اللكرتونية  والببهببجببمببات  البببنبببووي  والنبببتببب�بببسبببار 
الو�سط  ال�سرق  يف  وال�سالم  واوكرانيا  والتجارة 

وكوريا ال�سمالية وغريها«.
تببعببود اآخببببر زيبببببارة لبببببوتببني لببلبببببيببت البببيبب�ببس اإىل 
2005 عندما دعاه الرئي�س جورج دبليو بو�س، 
البب�ببسببابببق دميرتي  الببرو�ببسببي  الببرئببيبب�ببس  زار  فببيببمببا 

مدفيديف البيت البي�س يف 2010.

�ل�سعودية تعلن تخ�سي�س ر�بط جديد ال�ستقبال 
طلبات �لقطريني �لر�غبني يف �أد�ء �حلج 

•• الريا�ص-وام:

القطريني  طلبات  ل�ستقبال  جديد  رابببط  تخ�سي�س  عببن  ال�سعودية  والببعببمببرة  احلببج  وزارة  اأعلنت 
.https://qh1.haj.gov.sa :الراغبني يف اأداء منا�سك احلج هو كالتايل

ال�سلطات القطرية  ياأتي نظرا لقيام  اأن تخ�سي�س الرابط اجلديد  ال�سعودية  وذكرت وكالة الأنباء 
، الذي كان قد مت تخ�سي�سه ل�ستقبال   https://qh.haj.gov.sa ال�سابق:  الرابط  بحجب 
الرابط  تخ�سي�س  اأن  اإىل  البببوزارة  الفري�سة.ولفتت  اأداء  يف  الراغبني  القطريني  احلجاج  طلبات 
اإجببراءات قدوم جميع  اإطار حر�س حكومة خادم احلرمني ال�سريفني على ت�سهيل  اجلديد ياأتي يف 

احلجاج وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفري�سة.

•• عوا�شم-وكاالت:

املتحدة  الأمم  مفو�سية  نببا�ببسببدت 
جميع  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية 
الأطبببببراف يف �ببسببوريببا امبب�ببس توفري 
ممر اآمببن لنحو 140 األببف مدين 
حما�سرين ب�سبب القتال يف جنوب 
غببببرب البببببببالد، حببتببى يببتبب�ببسببنببى لهم 

احل�سول على امل�ساعدات واملاأوى.
وقالت املفو�سية اإنها على ا�ستعداد 
ورو�سيا  �ببسببوريببا  مبببع  تببنبباقبب�ببس  لأن 
لالجئني  مراكز  لإقامة  خطتهما 
�سددت  لكنها  العائدين  ال�سوريني 
العودة  هذه  تكون  اأن  �سرورة  على 
اآمبببنبببة وطببوعببيببة مببببا يببتببمببا�ببسببى مع 

املعايري الدولية.
املفو�سية  بببا�ببسببم  املببتببحببدث  وقببببال 
اإفادة  خببالل  ماهي�سيت�س  اأنببدريببه 
 13 قببرابببة  اإن  جنيف  يف  �سحفية 
األببف لجئ �سوري يف دول جماورة 
الأول  الن�سف  يف  لببديببارهببم  عبببادوا 
 750 اإىل  بالإ�سافة   2018 من 

األف نازح داخليا.
�سوريون  قبببرويبببون  و�ببسببوهببد  هببببذا 
منازلهم  يبببغبببادرون  وهبببم  اجلببمببعببة 
مع  احلببدود  على  مبا�سرة  الواقعة 
اجلببزء مببن ه�سبة اجلبببولن الذي 

حتتله اإ�سرائيل.
وياأتي ذلك يف الوقت الذي نا�سدت 
املتحدة  الأمم  مبببفبببو�بببسبببيبببة  فبببيبببه 
جميع  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية 
الأطببببببراف يف �ببسببوريببا تببوفببري ممر 
اآمن لنحو 140 األف مدين جرى 
تهجريهم ب�سبب القتال الدائر يف 
لهم  ليت�سنى  البببببالد،  غببرب  جنوب 

احل�سول على امل�ساعدات واملاأوى.
املعار�سة  مقاتلو  يبداأ  اأن  وينتظر 
يف �سوريا اإجالء املنطقة احلدودية 
التي  اجلبببببولن  له�سبة  املببتبباخببمببة 

نببحببو مناطق  اإ�بببسبببرائبببيبببل،  حتببتببلببهببا 
�سمال  يف  املعار�سة  عليها  ت�سيطر 
البببببالد، وذلببك مبوجب اتببفبباق من 
للرئي�س  ال�سيطرة  يعيد  اأن  �ساأنه 
املنطقة  على  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري 

احلدودية.
وقال حمافظ القنيطرة اإنه يتوقع 
من  املعار�سة  مقاتلي  اإجبببالء  بببدء 
اجلمعة  اليوم  ال�سورية  املحافظة 
املبببعبببار�بببسبببة على  ببببعبببدمبببا وافببببقببببت 
ت�سليم املناطق التي ت�سيطر عليها 

للحكومة.
ا�ستعادة  عبببلبببى  دمببب�بببسبببق  وتبببو�بببسبببك 
ال�سيطرة على احلببدود مع ه�سبة 
اجلولن يف هجوم اجتاحت القوات 
جنوب  خالله  ال�سورية  احلكومية 
قببوة جوية  البالد بدعم من  غببرب 

رو�سية.
ووافببببببببببق مبببقببباتبببلبببو املببببعببببار�ببببسببببة يف 

التي  البببببببببطبببباقببببات،  تببب�بببسبببلبببط  كبببمبببا 
ال�سوء  البببرتكبببيبببة،  لببلببغببة  تببرجببمببت 
عبببلبببى حبببجبببم نبببفبببوذ اأنبببببقبببببرة الببببذي 
ل�ستعادة  الأ�ببسببد  م�ساعي  �سيعقد 
تببلببك املببنببطببقببة فببيببمببا يبب�ببسببحببق اآخر 
اأخرى  اأمبباكببن  يف  املعار�سة  جيوب 
مببب�ببسبباعببدة رو�ببسببيببا واإيبببببران.وقبببببال 
عبببببببد الببببببببرزاق عبببببببد الببببببببرزاق وهو 
الباب  بببلببديببة  جمل�س  يف  مبب�ببسببوؤول 
اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  املبببواد  كببل  اإن 
واأ�ساف  تركيا.  مببن  الوثائق  هببذه 
اإطببالع اجلانب الرتكي  اأنببه جببرى 
التي  ال�سخ�سية  البيانات  كل  على 

مت اإدخالها �سمن العملية.
وتقع الباب يف منطقة متتد مل�سافة 
100 كيلومرت قرب حدود �سوريا 
تركيا  اأقببببامببببت  حبببيبببث  البب�ببسببمببالببيببة 
الأر�س  على  فعليا  عببازلببة  منطقة 
الببببفببببرات( يف  عببمببلببيببة )درع  خببببالل 

اجلولن  مببن  الببقببريبببببة  القنيطرة 
اإمببببا عببلببى قبببببول البببعبببودة اإىل حكم 
حمافظة  اإىل  املبببغبببادرة  اأو  الببدولببة 
املعار�سة  ل�سيطرة  اخلا�سعة  اإدلب 
يف �سمال البالد، وهي �سروط �سبق 
اأن اأمليت على مقاتلني للمعار�سة 

يف مناطق اأخرى من �سوريا.
املعار�سة  �سلطات  اىل ذلك، ت�سدر 
بببطبباقببات هببويببة جببديببدة يف �سمال 
�سوريا مب�ساعدة تركيا يف حماولة 
مببنببهببا لببتببعببزيببز اإدارتببببهببببا ملببنببطببقببة ل 
ب�سار  الرئي�س  �سيطرة  خببارج  تببزال 

الأ�سد.
ال�سوريني  مببن  لببكببثببري  وبببالببنبب�ببسبببببة 
اأنبببببببواع وثائق  كبببل  فبببقبببدوا  البببذيبببن 
امل�ستمرة  احلببببرب  خببببالل  الببهببويببة 
البطاقات  فببباإن  �ببسببنببوات  �سبع  منذ 
املببخببتببومببة ببب�ببسببعببار املببعببار�ببسببة متثل 
خطوة نحو العودة حلياة طبيعية.

2016 يف الأرا�سي ال�سورية.
داع�س  تنظيم  العملية  واأجبببببربت 
احلدود  عببن  بببعببيببدا  التقهقر  عببلببى 
الببفبب�ببسببل بني  تبب�ببسببببببببت يف  لببكببنببهببا 
�سكانهما  عببلببى  يببغببلببب  مببنببطببقببتببني 
الأكراد يف �سمال �سوريا حيث ت�سعر 
تنامي  مببن  ال�سديد  بالقلق  اأنببقببرة 

النفوذ الكردي.
لتطوير  املعار�سة  �سلطات  و�سعت 
بدعم  املنطقة  يف  اخلا�سة  اإدارتببهببا 
اأعمال  يف  ت�ساعد  التي  تركيا  مببن 
قببوة �سرطة  البناء وتببدريببب  اإعبببادة 
جديدة.واتهمت احلكومة ال�سورية 
تركيا باأن لها طموحات ا�ستعمارية 
يف ال�سمال. وتعهد الأ�سد با�ستعادة 

ال�سيطرة على كامل البالد.
قببال مبب�ببسببوؤول اأمببنببي تركي اإنببه اإىل 
اأي�سا  بداأت  الهوية  بطاقات  جانب 
ترخي�س  لببوحببات  اإ�بببسبببدار  عملية 
الفرات.  درع  منطقة  يف  لل�سيارات 
وقال “الهدف من ذلك هو تاأمني 
املنطقة بالكامل. يجري بناء حياة 
واأول  هببنبباك.  منظمة  اجببتببمبباعببيببة 

ال�سروريات هو بطاقات الهوية«.
هبببذه  تببببدعببببم  “تركيا  واأ�ببببببسبببببباف 
الأهداف  اأحببد  اأن  العملية«.وذكر 
الرئي�سية توفري طريقة للمدنيني 
اأع�ساء داع�س  اأنف�سهم عن  لتمييز 
اأو وحدات حماية ال�سعب الكردية.

حماية  وحبببببببدات  تبببركبببيبببا  وتبببعبببتبببرب 
العمال  حلببببزب  امببببتببببدادا  البب�ببسببعببب 
الكرد�ستاين الذي ي�سن متردا منذ 

ثالثة عقود على اأرا�سيها.
ويتوقع عبد الرزاق اإ�سدار بطاقات 
�سخ�س  األببببف   140 لببنببحببو  هببويببة 
الريفية  واملناطق  الباب  مدينة  يف 
املتقدمون  ويببخبب�ببسببع  البببقبببريبببببببة. 
بطلبات اإ�سدار الهوية مل�سح �سوئي 

لب�سماتهم.

املعار�سة ال�سورية ت�سدر بطاقات هوية جديدة 

�الأمم �ملتحدة تدعو ملمر �آمن للمحا�سرين بجنوب �سوريا 

�ل�سر�ج يرف�س فكرة �إقامة مر�كز للمهاجرين يف ليبيا 

قمة هل�سنكي تطرح ��سرت�تيجية م�سرتكة الإنهاء �حلرب �ل�سورية

�سنو�ت �سجن �إ�سافية على   8
�لرئي�سة �لكورية �ل�سابقة 

تر�مب يرف�س �قرت�ح بوتني 
با�ستجو�ب �أمريكيني 

•• وا�شنطن-وكاالت:

– بوتني يف وقت بالغ الأهمية بالن�سبة  جاءت قمة ترامب 
للحرب الأهلية ال�سورية التي تدخل الآن مرحلتها النهائية. 
وكتب براهام واغرن، زميل بارز لدى مركز الدرا�سات املتقدمة 
حول الإرهاب، يف �سحيفة “وا�سنطن تاميز” اأن ت�سريحات 
حتيط  التي  للم�ساكل  م�سرتكاً  فهماً  تعك�س  الزعيمني  كال 
الزعيمان،  يعمل  منطقة  تلك  اأن  اأظببهببرت  بل  وح�سب،  بها 
على  نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  الببوزراء  رئي�س  ومعهما 
تاأمني اأمن اإ�سرائيل فيها، ف�ساًل عن حل م�سكلة الالجئني 
اإرهابية  وتنظيمات  داع�س  تنظيم  من  لتطهريها  واحلاجة 
ببوتني  اجتماعه  عقب  اأ�سار  نتانياهو  فيها.وكان  راديكالية 
الأ�سبوع املا�سي، لتفاق فك ال�ستباك بني اإ�سرائيل و�سوريا، 
لإقامة  اأ�سا�ساً  ميثل  بو�سفه   ،1974 عببام  يف  وقببع  والبببذي 
تلك  اإىل  بوتني  اأ�سار  كما  البلدين.  عالقات م�ستقبلية بني 

التفاقية عند تعليقه على تطورات احلرب ال�سورية.
بذلتها  جهود  نتيجة   1974 عببام  لتفاق  التو�سل  واأمببكببن 

اإ�ببسببرائببيببل و�ببسببوريببا، فبب�ببسبباًل عببن البببوليبببات املببتببحببدة ورو�سيا 
)الحتاد ال�سوفييتي يف حينه(، بهدف تلبية مطالب اأمنية 

اإ�سرائيلية، بعد حرب 1973 يف ال�سرق الأو�سط.
�سالم،  معاهدة  تكن  مل   1974 اتفاقية  اإن  واغببرن  ويقول 
ولكنها اأثمرت عن 40 عاماً من التعاي�س ال�سلمي. وتف�سل 
لقبول  م�ستعدة  وهي  ال�سابق،  الو�سع  اإىل  العودة  اإ�سرائيل 
يتواجد  �سورية  مناطق  على  الأ�ببسببد  حكومة  �سيطرة  عببودة 
من  وي�ستطيعون  اإيببرانببيببة،  وقبببوات  مببتببمببردون  حببالببيبباً  فيها 
ول  اإ�سرائيل.  نحو  هجمات  و�سن  �سواريخ  اإطببالق  خاللها 
اأي�ساً  بببل  وح�سب،  اإ�سرائيلية  م�سكلة  هبببوؤلء  وجببود  ي�سكل 
بالن�سبة ل�سكان املنطقة من الدروز الذين عانوا على اأيدي 
تقارير  ما حتدثت  املتطرفني. وكثرياً  داع�س، و�سواهم من 
عن تقدمي اإ�سرائيل م�ساعدات طبية واإن�سانية اإىل جريانهم 
�سوريا  يف  اندلعت  التي  الدموية  احلببرب  خببالل  ال�سوريني 
قبل �سبع �سنوات. وي�سري كاتب املقال لوجود م�سكلة كربى 
امل�ستقر، وتتمثل  ال�سابق  الو�سع  اإىل  العودة  �سبيل  تعرت�س 
يف ا�ستمرار وجود قوات اإيرانية، ومن حزب اهلل على مقربة 

من احلدود الإ�سرائيلية، وخا�سة لأنه ل م�سلحة لهوؤلء يف 
باأن  التفكري  املنطقي  من  ولي�س   .1974 اتفاقية  تطبيق 

بوتني �سار قادراً وحده على اإخراج الإيرانيني من �سوريا. 
الببيببوم مببن جانب ترامب  وح�سب واغبببرن، مببا يبدو وا�ببسببحبباً 
اإ�سرائيل  هواج�س  مراعاة  على  الرتكيز  ونتانياهو  وبوتني 
 80 اإيببرانببيببة مل�سافة  اإبببعبباد قببوات  اأمببكببن  اإذا  الأمببنببيببة. وحتى 
اأن ذلك لي�س  اإ�سرائيل على اعتقادها  كيلومرتاً عنها، تظل 
واإ�سرائيل  �سوريا  يعود كل من  الأمببر، قد  نهاية  كافياً. ويف 
لتطبيق اتفاق عام 1974، وعندها يف حال انطلقت �سواريخ 
اإيرانية نحو مناطق اإ�سرائيلية، ف�سوف ترد اإ�سرائيل وتدمر 

قواعد اإيرانية وتقتل من يعملون فيها. 
من  كل  بحثها  التي  الثانية  امل�سكلة  اأن  املقال  كاتب  ويببرى 
ترامب وبوتني عقب لقائهما يف هل�سنكي، هي اأن عدداًمَ كبرياً 
من الالجئني يقيم كثريون منهم يف دول جماورة ل�سوريا، 
الو�سع  ذلببك  مببن معاجلة  بببد  ول  ولبببببنببان.  وتببركببيببا  الأردن 
اإعببمببار مناطق دمرتها  دولببيببة لإعببببادة  عببرب خطة  الببكببارثببي 
احلبببرب داخبببل �ببسببوريببا، واإعبببببادة مبباليببني ممببن هببربببوا اأثناء 

نهاية  اقببرتاب  مع  اإنببه  املقال  كاتب  الأهلية.ويقول  احلببرب 
احلرب الأهلية يف �سوريا، يبدو وا�سحاً اأن الرئي�س ال�سوري 
عديدة  �سورية  مناطق  ولكن  منت�سراً،  خببرج  الأ�ببسببد  ب�سار 
اأ�سبحت مدمرة. و�سيكون م�سروع اإعادة اإعمار �سوريا واإعادة 
املتحدة  الوليات  اأن  املوؤكد  ومن  مكلفاً.  الالجئني  ماليني 

تتحمل  لببن  ولكنها  املبب�ببسببروع،  ذلببك  متويل  يف  ت�ساهم  �سوف 
القت�سادي  و�سعها  لها  ي�سمح  ل  ورو�سيا  مبفردها،  العبء 
بامل�ساركة. وعندها ل بد لدول غنية يف املنطقة من تقدمي 
امل�ساعدة، وخا�سة لأن ذلك يفتح جماًل ملحاربة متدد النفوذ 

الإيراين يف ال�سرق الأو�سط. 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ال�سماح  بوتني  اقرتاح فالدميري  ترامب  دونالد  رف�س 
من  اأمريكيني  مواطنني  با�ستجواب  الرو�سي  للق�ساء 
بينهم �سفري �سابق، و�سط ا�ستياء وا�سع يف وا�سنطن من 

جمرد التفكري يف ذلك.
وبعد اأن قال ترامب يف البدء ان الفكرة عر�س ل ي�سدق 
اأم�سى الأربعاء يف درا�سته. واأعلنت املتحدثة با�سم البيت 

البي�س �سارة �ساندرز اإنه قرر عدم القبول به.
الرو�سي  الرئي�س  به  تقّدم  اقرتاح  “اإنه  �ساندرز  وقالت 
فالدميري بوتني بكل �سدق، لكن الرئي�س ترامب غري 

موافق عليه«.
بببوتببني خالل  اقبببرتح  الإثبببنبببني،  قببمببة هل�سنكي  وخبببالل 
موؤمتر �سحايف م�سرتك مع ترامب، ال�سماح لوا�سنطن 
يف  متهمني  رو�سًيا  ا�ستخبارات  عن�سر   12 با�ستجواب 
لكن   ،2016 انتخابات  يف  بالتدخل  املتحدة  الوليات 

“�سرط املعاملة باملثل«.
واأن  باملثل  ان يقوم المريكيون  “�سنتوقع  وقال بوتني 
هيئات  مببن  فيهم  مبببن  م�سوؤولني  با�ستجواب  يقوموا 
يف  دورا  لببعبببببوا   ... اأمببريكببيببة  وا�ببسببتببخببببباراتببيببة  حكومية 
ن�ساطات خمالفة للقانون على ارا�سي رو�سيا وعلينا ان 

نطلب ح�سور ممثلني من قوى المن اخلا�سة بنا«.
ا�ببسببتببجببواب ال�سفري  تبببريبببد خبب�ببسببو�ببسببا  وكبببانبببت رو�ببسببيببا 

مبباكببفببول و11  مببايببكببل  البب�ببسببابببق يف مو�سكو  المببريكببي 
والنا�سط  املببلببيبباديببر  ق�سية  اطببببار  يف  اآخبببريبببن  �سخ�سا 
بببرودر الذي كان وراء اقرار  احلقوق الربيطاين وليام 
الكونغر�س المريكي قانون مانييت�سكي لفر�س عقوبات 

على م�سوؤولني رو�س.
عرب ماكفول الربعاء عن ا�ستيائه ال�سديد بعدما اعلنت 
لدر�س  فريقه”  مببع  “�سيجتمع  تببرامببب  ان  �ببسببانببدرز 

اقرتاح بوتني.
حول  بوتني  مع  اتفاق  اأي  بو�سوح  نفت  �ساندرز  اأن  اإل 
امل�ساألة واأعربت عن المل عن املها يف اأن ي�سمح بوتني 
املتهمني باملجيء اىل الوليات  ل”الرو�س الثني ع�سر 

املتحدة لإثبات براءتهم من عدمها«.
وكرر وزير اخلارجية المريكي مايك بومبيو اخلمي�س 
اقرتاحات  هناك  “كانت  وا�ساف  يح�سل.  لن  ذلببك  ان 
وتعليقات واأفكار لبوتني متعلقة بالتحقيق لكن ترامب 
اأمريكيني  مواطنني  نرغم  لن  باننا  جببدا  وا�سحا  كببان 

على التوجه اىل رو�سيا للخ�سوع لال�ستجواب هناك«.
وقبل ثالثة ايام على قمة هل�سنكي، وجه روبرت مولر 
املحقق اخلا�س يف ق�سية التدخل الرو�سي يف النتخابات 
الرئا�سية المريكية الأخرية التهام اىل 12 عن�سرا يف 
احلزب  حوا�سيب  قر�سنة  تهمة  الرو�سية  ال�ستخبارات 
اذا ح�سل  مببا  اي�سا يف  مببولببر  الببدميببوقببراطببي.ويببحببقببق 

تواطوؤ بني فريق ترامب والكرملني.
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العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/4453   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- نور النهار للتجارة العامة - ذ م م 

2- ر�سا خدارحم م�سطفاين - ايراين اجلن�سية - جمهول حمل الإقامة
 ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك الإيجار بتاريخ   اليجار لوجود فرتة بدون 
2018/6/4، ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا العببالن واإل 
الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/4455   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1-  ويرن كري�سنز لتجارة املالب�س - �س ذ م م 

جمهول   - اجلن�سية  بنجالدي�س   - منري  احمد  الدين  معني  حممد   -2
حمببل الإقببامببة  - يببنببذر املببنببذر املببنببذر الببيببه ب�سداد قيمة املببتبباأخببرات الغري 
مدفوعة بح�سب عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع 
�سيك الإيجار بتاريخ  2018/4/15 ، ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ 
املاأجور ذلك ح�سب الجراءات  ن�سر هذا العالن واإل الخالء وت�سليمنا 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/4559       

املنذرة / موؤ�س�سة مارو �سن اإنرتبري�س  - �س م ح 
املنذر اليهما / 1- فر�ست �سرتيت جيرنال تريدجن 

2- حممد عبدالر�سا حاجي حممد ميناوي 
واربعون  وثمامنائة  مليون   1.840.000.00( وقببدره  مبلغ  بببرد  اليهما  املنذر  املنذرة  تنذر 
اأو ما يعادلهم بالدرهم الإماراتي املرت�سدة بذمة املنذر اليهما ل�سالح املنذرة  الف يورو( 
وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ الن�سر واإل �ست�سطر املنذرة اىل القيام باتخاذ الجراءات 
التعوي�س  البيان ف�سال عن  �سالفة  باملديونية  بالوفاء  القانونية يف مواجهتكم ملطالبتكم 
امل�ستحق بواقع )12%( من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ، ف�سال عن التعوي�س عما 

حلقت باملنذرة من �سرر نتيجة حب�س املبالغ املطالب بها. 
الكاتب العدل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/4454   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1-  بوابة ال�سام لتجارة اخل�سروات والفواكه - �س ذ م م 

2- احمد حممد �سباح - �سوري اجلن�سية - جمهول حمل الإقامة
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك الإيجار بتاريخ   اليجار لوجود فرتة بدون 
2018/5/10 ، ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن واإل 
الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/4555       

املنذر / �سركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية - فرع دبي 
املنذر اليها / ديرة با�سي للنقليات  - �س ذ م م 

مبوجب الإنذار رقم 2018/132016 اإنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي 
ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�سرعة جتديد عقد اليجار و�سداد بدل اليجار او 
اخالء العني املوؤجرة اليها وت�سليمها اىل املنذرة خالية من ال�سخا�س وال�سواغل مع 
اإح�سار براءة الذمة من هيئة املياه والكهرباء وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ 
اإعالن النذار واإل �سي�سطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية والق�سائية 
لخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها ببدل الإيجار والر�سوم وامل�ساريف حتى 

تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1139
ليكن معلوما للجميع بان / مطعم ا�سكندر كباب الرتكي - ذ م م  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 100% اىل ال�سيد/ حممد عبيد �سيف الفجري املهريي - اإماراتي اجلن�سية )51%( واىل 
ال�سيد/ حممد حربي - تركي اجلن�سية  ال�سيد/ عبدالباقي ترمذي - تركي اجلن�سية )25%( واىل 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  م(  م  ذ   - الرتكي  كباب  ا�سكندر  )مطعم  امل�سماة  الرخ�سة  يف   )%24(
مبوجب رخ�سة رقم )28424(  تعديالت : مت حتويل الرخ�سة اىل فرع - مت تغيري ال�سم التجاري من 

)مطعم ا�سكندر كباب الرتكي - ذ م م( لي�سبح )مطعم الكباب الأفغاين - ذ م م - فرع 1(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/2462  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة جلوبك�س لال�ستثمار املحدودة 2-�سركات 
امل�ستاأنف / ان  القببامببة مبا  ليمتد جمهويل حمل  اآي جببروب  دي جي 

رقم  بببالببدعببوى  البب�ببسببادر  احلكم  ا�ستاأنف  قببد  هاوكينز  انتونى  جوليان 
يوم  لها جل�سه  وحببددت  بتاريخ 2017/12/27   كلي  2017/323 جتبباري 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/8/15 املببوافببق  الربببعبباء  
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/316  ا�ستئناف جتاري   

جمهول  اأبو�سقرة   جراند  ومقهي  مطعم  �ببسببده/1-  امل�ستاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك م�سر - فرع دبي قد ا�ستاأنف 
جتاري   2017/1147  : رقبببم  بببالببدعببوى  البب�ببسببادر  احلببكببم  البببقبببرار/ 
املوافق  الثببنببني   يببوم  جل�سه  لها  وحببددت   2018/2/14 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.17 رقببم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2018/8/27
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2170 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- خالد �سالح �سامل ال�سبيعى  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/11 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/  بنك دبي ال�سالمي  - �س م ع بالزام املدعي عليه 
املحاماة.   اتعاب  درهببم  والببف  وامل�ساريف  درهببم   1.283.127.00 مبلغ  ببباأداء 
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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2171  جتاري جزئي              

دجانيلوف  2-خمببببروج  م  م  ذ  �ببس   - الببعببامببة  للتجارة  اي  ام  ال   -1  / عليه  املببدعببي  اىل 
م خ وميثله  للتمويل - �س  مببوارد  املببدعببي/  ان  القببامببة مبا  دجانيلوف جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  اأحمد احلر�سي املهري - قد  / عي�سى �سامل 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )186.715.74 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ اإقامة  الدعوى وحتى 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/7/25 ال�ساعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور  مكلف  فبباأنببت  لببذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
اأيببام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2492  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية - دبي 
�سبيد بال�ست  املببدعببي/  ان  القببامببة مبببا  دببببي( جمببهببول حمببل  م م( )جيمو�س  )ذ 
للتجارة - �س ذ م م -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتببعبباب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(   126.375.00( وقببدره  مببلغ  عليه 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/7/29  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لببذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/6176  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- كوكو انرتنا�سونال للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول 
حمبببل القبببامبببة مببببا ان املبببدعبببي / حمببمببد �ببسببعببيببد   قبببد اأقبببببام عببلببيببك الدعوى 
وتذكرة  درهبببم(   29440( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
عبببودة مببلغ )2000 درهببببم( والببر�ببسببوم واملبب�ببسبباريببف واتببعبباب املببحببامبباة.  ورقم 
الثنني  يبببوم  جل�سة  لببهببا  وحببببددت   )MB182760238AE(ال�سكوى
املوافق 2018/8/6  ال�ساعة 9.30 �س  بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/7169  عمايل جزئي             

م   جمهول  م  ذ  �ببس   - البحر خلببدمببات احلرا�سة  املببدعببي عليه / 1-ن�سور  اىل 
حمببل القبببامبببة مبببا ان املببدعببي / عبببببداحلببمببيببد عبببببداملببجببيببد   قببد اأقببببام عليك 
الببببدعببببوى ومببو�ببسببوعببهببا املببطببالبببببة مببب�ببسببتببحببقببات عببمببالببيببة وقببببدرهببببا )31500 
درهبببببم( وتبببذكبببرة عببببودة مببببببلببغ )2000 درهبببببم( والبببر�بببسبببوم واملبب�ببسبباريببف ورقم 
الثالثاء   يبببوم  جل�سة  لببهببا  وحببببددت   )MB183256491AE(ال�سكوى
املوافق 2018/8/7  ال�ساعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/1617   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- �سامويل ريزا ميهديزاديه  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ بديع وثوق اله معانى ح�ساري وميثله / امريه 
التنفيذية  الببدعببوى  عليك  اأقبببام  قببد  ال�سريدي   �سامل  را�ببسببد حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )442225( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2435   تنفيذ جتاري  
اأعمال  �سركة   - البب�ببسببيببارات  �سف  خلببدمببات  ببببارك  �ستار  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
مدنية  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ماتريك�س لنقل الركاب 
بال�سيارات الفخمة - �س ذ م م وميثله / حممد عبداهلل حممد  العامري  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقببام عليك 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   )315853( وقببدره 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2053   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- جراغ للمقاولت �س ذ م م وميثلها مديرها فينودكى 
الرنويج  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  القببامببة  حمل  جمهول  اأورورا  
 / فاداكيتيل وميثله  تاداتيل  م وميثلها مديرها  م  ذ   - الأملنيوم  لتجارة 
امريه را�سد حممد �سامل ال�سريدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )109446( 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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2343   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �ساجو �سالو بارامبيل ميتال كاروناكاران  جمهول 
برامبيل  تببهببانببدام  التنفيذ/بريانتان  طببالببب  ان  مبببا  القببامببة  حمببل 
وميثله / فتوح يو�سف حممد ح�سني الن�سار  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بببدفببع  والببزامببك  اعببباله  املببذكببورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   )81365(
املحكمة �ستبا�سر الجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2186   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سحر حممد حممود علي الزارعي العو�سي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 
وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�سني - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وقببدره )3248146.38(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله  املببذكببورة 
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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2522   تنفيذ جتاري  
املري   خريطان  احمد  �سامل  حممد  عبدالعزيز  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي - 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقببام  قد   - عامة  م�ساهمة  �سركة 
درهببم اىل  وقبببدره )731367(  بببه  املنفذ  املبلغ  والببزامببك بدفع  اعبباله 
�ستبا�سر  املحكمة  فببان  وعليه  املببحببكببمببة.   خزينة  او  التنفيذ  طببالببب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1299   تنفيذ جتاري  
العاملية  ماكفادن  2-جمموعة  بايج  ح�سني  ار�ببسبباد  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  �ببس ذ م م  جمببهببويل حمببل القببامببة مبببا ان طببالببب  للمقاولت - 
الرمال ال�سفراء لتجارة مواد البناء - وميثله / عبداهلل علي عبدالوهاب 
اعاله  املببذكببورة  التنفيذية  الببدعببوى  عليك  اأقبببام  قببد   - ال�سويدي  عبببببداهلل 
اىل  درهببم   )318148( وقببدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن   والزامكم 
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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2291   تنفيذ جتاري  
نببواز  جمهول حمل القامة مبا  اىل املنفذ �سده/1- امرب فهيم فهيم 
ذ م م وميثله / حممد  ال�سيارات -  ام لتاأجري  التنفيذ/اآر بي  ان طالب 
الدعوى  عليك  اأقبببام  قببد  الها�سمي   بببرهببان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى 
الببتببنببفببيببذيببة املبببذكبببورة اعبببباله والبببزامبببك بببدفببع املبببببلببغ املببنببفببذ ببببه وقبببدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهببم   )87097.50(
اللتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2250   تنفيذ جتاري  
دبي  فرع   - املحدودة  �سرتك�سرز  انفرا  �سيمبلك�س  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
2-�ببسببومببانبباث ابببهببوى �ببسبباران موكهريجى مببوكببهببريجببى  جمببهببويل حمل 
الببتببنببفببيببذ/ فببايببنببرتيببد ليمتد - م م ح وميببثببلببه /  القبببامبببة مبببا ان طببالببب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقببام  قد   - املطوع  حممد  ح�سن  عبدالرحمن 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )423392( 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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1142
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   - العجلة  عبيد  �سالح  حممد  �سالح  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51 %  وذلك اىلال�سيد/ احمد عبدالعزيز عبيد خالد ال�سويدي - اإماراتي 
اجلن�سية ، وال�سيد/ حاجي حممد �سديق بهاتي - باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة )49%( وذلك اىل ال�سيد/ �ساهد �سديق باتي  - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )م�سبك حاجي 
�سديق - ذ م م ( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )215058( وال�سجل التجاري رقم )51650( 

وال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : خروج �سريك / �سركاء ، دخول اخر / اخرين 

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�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1141

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ندمي عبداهلل كونه عبداهلل هندي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة  100% وذلك اىل ال�سيدة / عائ�سة عزمي زوجة 
النجوم  )مغ�سلة  با�سم  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي   - الرحمن  عتيق 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية رقم )530042( - وعمالبن�س  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سبعة( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
الجراء  الت�سديق  على  يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  ن�سر هذا  اقت�سى  . فقد  العدل 
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�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2098  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هايرب ماركت الرباعم جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /موؤ�س�سة ال�سرتي للعطور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املدعي عليه مببلغ وقدره )29.872.84( درهم والزامه  بالزام  املطالبة 
بالر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/7/29 
ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2096  جتاري جزئي

)فرع(  �ببببس.ذ.م.م  مبباركببت  �سوبر  املدينة  1-اك�سربي�س   / عليه  املببدعببي  اىل 
اأقام  قد  للعطور  ال�سرتي  /موؤ�س�سة  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
يوم  جل�سة  لها  وامل�ساريف.وحددت  بالر�سوم  والزامه  درهم   )8910( مبلغ 
الربعاء املوافق 2018/8/1 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1748  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بال�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- بوناكال حممد ن�سار جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�سيل تيل ال�سرق الو�سط �س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن  املو�سى احلمادي قد 
والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )427.960( درهم مع فائدته القانونية بواقع 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامه  التام  ال�سداد  حتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12
يوم  جل�سة  لها  كببفببالببة.وحببددت  بببدون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  اتببعبباب 
الثالثاء املوافق 2018/8/7 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف 
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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2269  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بافاريان كيت�سن للتجارة العامه �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /موؤ�س�سة الينكو للتجارة العامة - ملالكها �سعيد هالل عبداهلل الدرمكي 
ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقبببام  قببد  احلو�سني  عبببببداهلل  عبدالرحيم  وميثله:حبيب 
واتعاب  واملبب�ببسبباريببف  والببر�ببسببوم  درهبببم   )104535( وقببببدره  مببلغ  عليها  املببدعببي  الببببزام 
احلكم  �سمول  مع  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
08.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2018/8/7  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  املعجل.وحددت  بالنفاذ 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1316  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-النجمة املا�سية للتجارة العامة �ببس.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /اي جي كيه �ستار للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:فتوح يو�سف حممد 
ال�سيكني  ا�ستحقاق  بعدم  احلكم  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد  الن�سار  ح�سني 
ارقام )090352( و )090353( وامل�سحوبني على بنك برودا والزام املدعي عليها الوىل 
برد قيمة ال�سيكني للمدعية مبلغ )979.285( درهم مع الفائدة القانونية بواقع %12 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  والبببزام  ال�سداد  متببام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/7/25 ال�ساعة 09.30 �س 
بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1206  جتاري كلي

مديرها:عبداهلل  وميثلها  ذ.م.م  املببحببدودة  للبرتول  فببال  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول  ال�سخ�سية(  )ب�سفته  ال�سري  ماجد  جمعة  عبداهلل   -2 ال�سري  ماجد  جمعة 
ابراهيم  وميثله:مرمي  ال�سري  جمعة  عبداهلل  /حممد  املدعي  ان  مبا  القببامببة  حمل 
حممد علي العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره )1012500000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
اأو  2018/7/29 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1318  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل القامة 
دبي(  )فببرع  ذ.م.م  وال�سيانة  لالن�ساءات  و�سركاه  قباين  ع�سام  /�سركه  املدعي  ان  مبا 
ربيع حممد  باهلل  املعتز  عنه  وينوب  احمد  الدين احل�سن  املدير حامت �سالح  وميثلها 
ومو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقبببام  قببد  احلببمببادي  حممد  ابببراهببيببم  وميثله:علي  ح�سن 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )745900( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها جل�سة يوم  التام.وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة 
الحد املوافق 2018/7/29 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1220  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد فادي ح�سن ميحو 2- كارلو�س طيبي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /رينبو تلفريون كوربور�سن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان ي�سددوا للمدعية مبلغا وقدره 
والفائدة  امبباراتببي  درهببم   )587.200( بقيمة  يعادله  ما  او  امريكي  دولر   )160.000(
ال�سداد  وحببتببى  يف:2015/12/1  ال�سيك  ا�ستحقاق  تبباريببخ  مببن   %12 بببواقببع  القانونية 
املوافق  الربببعبباء  يببوم  جل�سة  لها  .وحببددت  املحاماة   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch2.E.22  لذا  ال�ساعة 09.30 �س   2018/7/25
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1370  جتاري كلي

الهري لتجارة العببالف جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-واحببة  اىل 
مبا ان املدعي /�سينكوم انرتنا�سيونال ليميتيد فرع قد اأقام عليك الدعوى 
ومببو�ببسببوعببهببا املببطببالبببببة بببا�ببسببدار المببببر ببببالبببزام املببدعببي عببلببيببه ببب�ببسببداد مبلغ 
الثنني  يببوم  لها جل�سة  .وحبببددت  واملبب�ببسبباريببف   والببر�ببسببوم  درهبببم   )570000(
فاأنت  لببذا    ch2.E.21:بالقاعة �س   09.30 ال�ساعة   2018/9/17 املوافق 
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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/660  جتاري كلي 
القببامببة مبا  �بببببس.ذ.م.م جمببهببول حمببل  الن�سائية  للم�ساريع  عببلببيببه/1-او�ببسببت  املببدعببي  اىل 
الكورني�س  م�سنع   - )حببالببيببا(  �بببببس.ذ.م.م  لالملنيوم  ارابببيببان  كورني�س  املدعي/م�سنع  ان 
املدعي/ ان  مبا  املازمي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  )�سابقا(  �ببس.ذ.م.م  لالملنيوم 
لالملنيوم  الببكببورنببيبب�ببس  - م�سنع  )حببالببيببا(  �بببببس.ذ.م.م  لببالملببنببيببوم  اراببببيبببان  كببورنببيبب�ببس  م�سنع 
املحكمة حكمت  بببان  نعلنكم  اعبباله وعليه  املببذكببورة  الببدعببوى  اقببام  قببد  )�سابقا(  �ببببس.ذ.م.م 
بتاريخ:2018/6/27 احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب 
اجلدول  الببدور يف  �ساحب  الملنيوم  واعمال  البناء  املخت�س يف جمال   - الهند�سي  اخلبري 
ا�سبوع من تاريخ احلكم خبريا يف الدعوى مهمته الطالع  ما مل ي�سمه الطببراف خالل 
على اوراقها وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه له اخل�سوم ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

 .ch2.E.22:الثنني املوافق:2018/9/17 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2037  جتاري جزئي
حمل  جمهول  احلببمببادي  خمي�س  �سعيد  خمي�س  �سعيد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/فهيم ابراهيم واجهو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )300000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/24 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور  مكلف  فبباأنببت  لببذا   Ch 1.C.14
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 الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/860  جتاري جزئي
املببدعببي عليه / 1- عببدنببان حممد خليل حببمببدان جمهول حمببل القببامببة مبا  اىل 
باكر عامر وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك قد  ان املدعي/حممد مبخوت 
للمدعي  يببوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقببام عليك 
مبلغ وقدره )58.000( درهم قيمة ال�سيك الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 Ch 1.C.12 جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/9/10 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لببذا 
حالة  ويف  الأقببل  على  اأيببام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مببذكببرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1934  جتاري جزئي
�ببس.ذ.م.م جمهول  والحوا�س  ال�ساحات  لتجميل  تو�سكانا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمببل القببامببة مبببا ان املببدعببي/نببور الخبببرت نببور الببعببامل قببد اأقبببام عليك الدعوى 
والر�سوم  درهببم   )33766( وقببدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام.  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2018/8/30 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وحببددت 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/971  جتاري جزئي 
اىل املببدعببي عببلببيببه/1-بببايببالر عببزيببزوف جمببهببول حمببل القببامببة مبببا ان املدعي/دمري 
املحكمة  بان  نعلنكم  ال�سويدي  عبداهلل  عبدالوهاب  علي  وميثله:عبداهلل  خا�سيانوف 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/6/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/دمري 
خا�سيانوف بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )58.000( درهم قيمة ال�سيك 
�سند الدعوى والفائدة 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف:2018/3/18 وحتى متام 
يببوؤدي للمدعي مبلغ 60 درهم تعوي�سا عن ال�سرر  الببزام املدعي عليه بان  ال�سداد 2- 
املدعي  والزمت  نهائي  تاريخ �سريورة احلكم  املبلغ من  ذلك  �سنويا عن  والفائدة %9 
عليه بامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3749  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ال�سركة ال�سيوية ملواد البناء ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/1/7  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
ل�سالح/ديال لتوريد احلديد )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )مائتي و�سبعة وع�سرين الف وثمامنائه واثنني و�سبعني درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/9/8 وحتى متام 
ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1656  جتاري جزئي 
املدعي/ ان  مبا  القببامببة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العامه  للتجارة  عليه/1-كينت  املدعي  اىل 
ديال لتوريد احلديد �س.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
بندب  الببدعببوى  يف  الف�سل  وقبببببل  الببتببايل  التمهيدي  احلببكببم  ببببتببباريبببخ:2018/7/8  حكمت 
ملف  على  الطببالع  مهمته  وتكون  باجلدول  الببدور  �ساحب  املتخ�س�س  احل�سابي  اخلبري 
واملدعي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  وم�ستنداتها  الدعوى 
عليها ان لزم المر والطببالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت 
الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها  التجارية  الورقية  التجارية  والدفاتر 
يبببوم الحد  لببهببا املحكمة جل�سة  ، وحببببددت  ببب�ببسببدادهببا  املببدعببي  عبب�ببسببرة الف درهبببم والببزمببت 
القاعة:ch1.C.14 يف حالة عدم �سداد  ال�ساعة:08:30 �سباحا يف  املببوافببق:2018/7/15 

المانه وجل�سة:2018/7/29 للتقرير يف حالة �سدادها.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18712 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : ماك�س ريكارد لر�سون .  

درهم   )93،445.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 29143/ خ�سو�سي /الفئةM  / دبي ( من 
نوع ) رجن روفر �سبورت 4.2 –  ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18690 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليه  : فهد م�سبح علي م�سبح علي .  

درهم   )91،893.85( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
من   ) ابوظبي   / التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 12153/ خ�سو�سي / 15 
قبل  مببن  ل�ساحلكم  واملمولة   ) ا�ستي�سن   -  1 �سفاري  ببباتببرول  ني�سان   ( نببوع 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18696 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليه  : حممد حيدر حممد ح�سني الر�سيدي .  

درهم  وقببدرة )209،805.17(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  I / التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 74494/ خ�سو�سي
املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) كوبيه    - �سيفروليه كومارو 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18714 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : كامران حبيب حبيب الرحمن.  

درهم   )68،753.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 59382/ خ�سو�سي / Q / دبي ( من نوع ) 
هوندا  اكورد –  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18726 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : مايكل عادل حزقيال مقار.  

درهم   )64،897.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  ( من  دبي   /R  / 61260/ خ�سو�سي   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
)هوندا �سيفيك   –  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 16620 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : ك م لتاجري ال�سيارات  .  

درهم   )30،518.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 98100/ خ�سو�سي / A / عجمان ( من نوع 
) ني�سان �سنرتا - �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18741 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه  : نيكري�سون �ساريجومبا ديجال .  

درهم   )39،737.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 50231/ خ�سو�سي / R / دبي ( من نوع ) 
ميت�سوبي�سي لن�سر –   �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18713 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : كري�ستوفر جون دريدجري.  

درهم   )74،029.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 73856/ خ�سو�سي /الفئةH  / دبي ( من 
نوع ) H3 هامر –  ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر:

تاأ�سي�س  عببن  للطريان  الحتببباد  جمموعة  اأعلنت 
مع  امل�سرتك  للرتويج  واآلية  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
ملقاطعة  البحار  وراء  وال�ستثمار  التعاون  �سركة 
توين  وّقببع  حيث  )جو�سيك(،  املببحببدودة  جيانغ�سو 
الحتاد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  دوغببال�ببس، 
للطريان، ولوو هوا، رئي�س جمل�س اإدارة جو�سيك، 
بببني اجلببهببتببني، وذلبببك خالل  على مببذكببرة تفاهم 
الر�سمية  بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  زيببارة 
مبببدار ثالثة  ت�ستمر على  الببتببي  الإمبببببارات  لببدولببة 

اأيام.   
يف  التعاون  اجلهتان  تعتزم  التفاقية،  اإطبببار  ويف 
امل�ساهمة يف  بببهببدف  املببجببالت  مببن  وا�ببسببعببة  طائفة 
الإماراتي  ال�سيني  الببنببمببوذجببي  املببجببمببع  تببطببويببر 
ال�سناعي  )املجمع  الإنتاجي  ال�سناعي  للتعاون 
اأبوظبي،  الإمبباراتببي( يف ميناء خليفة يف  ال�سيني 
اللوج�ستية  اخلبببدمبببات  يف  الببتببعبباون  ذلبببك  يف  مبببا 
اجلبببويبببة، واملببب�بببسبببرتيبببات، والببببرتويببببج املبب�ببسببرتك يف 
والقنوات  اجلهتني  من  جهة  لكل  التابعة  املرافق 

الرقمية.   
كما ت�سري مذكرة التفاهم اإىل اأن جمموعة الحتاد 
ت�ستثمر  الببتببي  لل�سركات  تببوفببر  �ببسببوف  لببلببطببريان 

اأ�سعاراً  الإمبباراتببي  ال�سيني  ال�سناعي  املجمع  يف 
الرحالت  على  وال�سحن  اجلببوي  للنقل  تف�سيلية 
واخلببببدمببببات ببببني البب�ببسببني والبببوجبببهبببات الأخبببببرى 
اإطار  ويف  لببلببطببريان.  الحتببباد  �سبكة  امببتببداد  على 
التببفبباقببيببة كببذلببك، ت�سبح الحتببباد لببلببطببريان هي 
�سركة الطريان املف�سلة لدى جو�سيك وال�سركات 

العاملة يف املجمع ال�سناعي ال�سيني الإماراتي.
تببعببمببل جمموعة  �بببسبببوف  التبببفببباقبببيبببة،  ومببببوجبببب 
ال�سركة  وهببببي  وجبببو�بببسبببيبببك،  لبببلبببطبببريان  الحتبببببباد 
ال�سيني  ال�سناعي  املببجببمببع  اإدارة  عببن  املبب�ببسببوؤولببة 
الت�سويق  فر�س  ا�ستك�ساف  على  �سوياً  الإمبباراتببي، 
عرب القنوات الرتويجية املنا�سبة يف ال�سني ودولة 
ال�سناعي  للمجمع  للت�سويق  للرتويج  الإمبببارات 
ال�سيني الإماراتي، والبيئة القت�سادية ال�سديقة 
لال�ستثمار يف اأبوظبي لل�سركات ال�سينية، اإ�سافة 
املوقع  مببن  املتحققة  ببباملببزايببا  الببوعببي  تببعببزيببز  اإىل 
و�سبكة وجهات  اأبوظبي  لإمببارة  الفريد  اجلغرايف 
مبادرة  تدعم  والببتببي  املالئمة،  للطريان  الحتببباد 

احلزام والطريق ال�سينية.  
واإ�سافًة اإىل ذلك، �سوف حت�سل جمموعة الحتاد 
لببلببطببريان عببلببى اأ�ببسببعببار خببا�ببسببة لببلببمببنببتببجببات التي 
يف  العاملة  ال�سينية  ال�سركات  وتنتجها  ت�سنعها 

املجمع ال�سناعي ال�سيني الإماراتي. 

الرئي�س  اأفبباد توين دوغال�س،  على ذلك،  وتعليقاً 
بالقول:  للطريان،  الحتببباد  ملجموعة  التنفيذي 
الأهمية  ذات  الأ�ببسببواق  مببن  واحبببدًة  ال�سني  “تعدُّ 
للطريان.  الحتبببببباد  ملببجببمببوعببة  ال�ببسببرتاتببيببجببيببة 
ال�سراكة  هبببببذه  نبببببربم  ببببببباأن  البببفبببخبببر  ويببببحببببدونببببا 
امل�ساهمة  اأجبببل  مببن  جو�سيك  مببع  ال�سرتاتيجية 
الإماراتي  ال�سيني  النموذجي  املجمع  تطوير  يف 
من  املزيد  وتوفري  الإنتاجي،  ال�سناعي  للتعاون 
املجمع  يف  الببعببامببلببة  ال�سينية  لببلبب�ببسببركببات  الببدعببم 

ال�سناعي«. 
اللتزام  عببلببى  البب�ببسببراكببة  هبببذه  “توؤكد  واأ�بببسببباف: 
الرا�سخ لالحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة، بالعمل كج�سر للتبادل 
القت�سادي والثقايف بني دولة الإمارات وال�سني، 
طريان  كمركز  اأبوظبي  مكانة  تعزيز  اإىل  اإ�سافًة 
يببربببط بببني البب�ببسببني وخمببتببلببف اقببتبب�ببسببادات الدول 
مبببببادرة احلبببزام والطريق،  امببتببداد  الببواقببعببة على 
كما  القوية.  وجهاتنا  �سبكة  مببن  ال�ستفادة  عببرب 
تظهر ال�سراكة كذلك الدور احليوي الذي نوؤديه 
قطاعات  لتعزيز  اأبوظبي  حكومة  خطة  اإطببار  يف 
بالت�ساق مع  اأبوظبي،  والنقل يف  التحتية  البنية 
هذه  ومتثل   .2030 القت�سادية  اأبوظبي  روؤيببة 
ال�سراكة بداية لتعاون مميز ونتطلع قدماً للقيام 

باملزيد من امل�ساهمات يف هذا امل�سروع الهام«.  من 
اإدارة �سركة  جهته، �سرح لوو هوا، رئي�س جمل�س 
التعاون وال�ستثمار وراء البحار ملقاطعة جيانغ�سو 
املجمع  “يعدُّ  بببالببقببول:  )جببو�ببسببيببك(،  املبببحبببدودة 
ال�سناعي  للتعاون  الإماراتي  ال�سيني  النموذجي 
الإنببتبباجببي اأحببببد املبب�ببسببروعببات الببرئببيبب�ببسببيببة يف اإطبببار 
توافقاً  امل�سروع  وميثل  والطريق.  احلببزام  مبادرة 
هاماً يف الروؤى بني قيادات ال�سني ودولة الإمارات 
بهدف تعزيز التعاون ال�سناعي الإنتاجي الدويل 

بني البلدين«. 
مع  اأوثببببببق  بببب�بببسبببورة  لببلببعببمببل  “نتطلع  واأ�بببببسببببباف: 
من  ال�ستفادة  عببرب  للطريان  الحتببباد  جمموعة 
التنوع يف اأعمالها، و�سبكة وجهاتها العاملية، واملزايا 
النجاح  تعزيز  بها ل�سمان  تتمتع  التي  البتكارية 
امل�ستمر للمجمع النموذجي ال�سيني الإماراتي«. 

ال�سيني  ال�سناعي  املجمع  اأن  اإىل  الإ�ببسببارة  جتببدر 
الإمبببباراتببببي، الببببذي تبباأ�ببسبب�ببس يف يببولببيببو 2017 يف 
اإطار اتفاقية ملدة 50 عاماً مت التوقيع عليها بني 
ا�ستقطاب  اأبوظبي وجو�سيك، قد جنح يف  موانئ 
بقيمة  �سينية  �سركة   16 مع  ا�ستثمار  اتفاقيات 
ت�سل اإىل 1 مليار دولر اأمريكي. وتعمل ال�سركات 
ال�سينية امل�ستثمرة يف املجمع ال�سناعي يف خمتلف 
الطاقة اجلديدة،  القطاعات مبا يف ذلك م�سادر 

والتجارة  املعدات،  الألومنيوم، وت�سنيع  ومعاجلة 
البناء،  ومواد  التعدين،  و�سناعات  واللوج�ستيات، 
والأغذية  والببتببغببلببيببف،  والببتببعبببببئببة  والببكببيببمبباويببات، 

وامل�سروبات.   
العاملي  اأبببوظبببببي  �ببسببوق  وّقببببع   ،2018 مببايببو  ويف 
لتاأ�سي�س  جو�سيك  مع  تفاهم  مذكرة  على  كذلك 
حتقيق  اإىل  تهدف  �ساملة  مالية  خدمات  من�سة 

اأجل  املالية من  املببوارد  اأف�سل يف  التكامل ب�سورة 
دعم تطوير املجمع النموذجي ال�سيني الإماراتي 
لببلببتببعبباون البب�ببسببنبباعببي الإنببتبباجببي. ويببهببدف املجمع 
ال�سناعي اإىل اأن ي�سبح نافذًة كربى ومن�سة عمل 
رئي�سية لال�ستثمارات ال�سينية والتعاون التجاري 
بني البلدين يف منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا 

واأوروبا. 

•• طوكيو-رويرتز:

لكنها  ام�س،  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
انخفا�س  اإىل  تبببتبببجبببه  زالبببببببت  مببببا 
اأ�سبوعي بفعل خماوف ب�ساأن تخمة 
املببببعببببرو�ببببس مببببن اخلببببببام واخلبببببالف 
الوليات  ببببني  املبب�ببسببتببمببر  البببتبببجببباري 
م�ستهلكني  اأكببرب  وال�سني،  املتحدة 

للنفط يف العامل.
وقببفببز خبببام الببقببيببا�ببس الببعبباملببي مزيج 
 0.4 يعادل  ما  اأو  �سنتا،   27 برنت 
باملئة، اإىل 72.85 دولر للربميل 

بتوقيت   0655 البب�ببسبباعببة  بببحببلببول 
غرب  خببببام  زاد  بببيببنببمببا  جببريببنببتبب�ببس، 
 29 الأمببريببكببي  الببو�ببسببيببط  تك�سا�س 
 69.79 اإىل  باملئة،   0.4 اأو  �سنتا، 

دولر للربميل.
ت�سجيل  م�سار  على  اخلببامببني  لكن 
خببب�بببسبببارة لبببالأ�بببسبببببببوع البببثبببالبببث على 
يوم  ب�سدة  تراجعا  اأن  بعد  الببتببوايل 
الثنني. ويتجه برنت اإىل الرتاجع 
تك�سا�س  غببببرب  وخبببببام  ببباملببئببة   3.3

الو�سيط 1.8 باملئة.
املخاوف  بفعل  الأ�سعار  وانخف�ست 

بببب�بببسببباأن الببتببخببمببة مبببع عبببببودة بع�س 
بينما  توقف،  قد  كان  الببذي  الإنتاج 
اأثببببببببارت الببببتببببوتببببرات بببببني الببببوليببببات 
املتحدة وال�سني خماوف من ت�سرر 
ال�سلع  على  وطلبهما  اقت�ساديهما 

الأولية.
و�ببسببكببلببت الببببوليببببات املبببتبببحبببدة نحو 
خببمبب�ببس حببجببم الببطببلببب عببلببى النفط 
ا�ستهلكت  بببيببنببمببا   ،2017 عبببام  يف 
وفقا  بببباملبببئبببة   13 نبببحبببو  الببب�بببسبببني 
لبيانات مراجعة بي.بي الإح�سائية 

للطاقة.

جمموعة �الحتاد للطري�ن توّقع على �تفاقية كربى مع �سركة �لتعاون و�ال�ستثمار ور�ء �لبحار ملقاطعة جيانغ�سو 

�ل�سركات �الأمريكية يف �ل�سني ت�سعر 
بتاأثري �حلرب �لتجارية

�لنفط يتجه لالنخفا�س بفعل 
�لتخمة وخماوف جتارية 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير دولة الرئي�س التنفيذي ل�سركة برتول 
وجمموعة  “اأدنوك”  الببوطببنببيببة  اأبببوظبببببي 
للتعاون  الإطببباريبببة  التببفبباقببيببة  اأن  �سركاتها 
ال�بببسبببرتاتبببيبببجبببي وا�ببببسببببع البببنبببطببباق البببتبببي مت 
البرتول  وموؤ�س�سة  “اأدنوك”  بني  توقيعها 
ام�س  �سي”  بي  اإن  “�سي  ال�سينية  الوطنية 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية يف  ت�سهم يف تر�سيخ 

قطاع الطاقة بني البلدين.
اإىل  ت�ستنتد  التفاقية  ان  اإىل  معاليه  ونببوه 
“�سي  و  اأدنببوك  بني  القائمة حالياً  ال�سراكة 
م�سرتكة  اآلية  لبناء  وتوؤ�س�س  �سي”،  بي  اإن 
تببهببدف اإىل بببحببث �ببسبببببل تببعببزيببز الببتببعبباون يف 
الببببقببببطبببباع، مبببببا يف ذلك  خمببتببلببف جمببببببالت 
والتكرير  والإنببتبباج،  والتطوير  ال�ستك�ساف 
البرتوكيماويات، واحلفر وخدمات احلقول 
وتخزينه،  اخلببام  النفط  وتببوريببد  النفطية، 

ونقل التكنولوجيا، والأبحاث والتطوير.
مع  التفاقية  هببذه  “تتما�سى  معاليه  وقببال 
التعاون  وتر�سيخ  بتعزيز  القيادة  توجيهات 
وال�سراكات مع املجتمع الدويل، حيث تربط 
ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  الإمبببارت  دولببة 
الحرتام  مبادئ  اإىل  ت�ستند  وثيقة  عالقات 
لتحقيق  البناء  الإيجابي  والتعاون  املتبادل 
املبب�ببسببالببح املبب�ببسببرتكببة يف �ببسببتببى املبببجبببالت، كما 
متتلك ال�سني واحداً من اأهم واأكرب اأ�سواق 

النمو الواعدة يف العامل«.
اأدنبببوك حري�سون على  “نحن يف   : واأ�ببسبباف 
الذي  املبب�ببسببرتك  الببتببعبباون  فببر�ببس  ا�ستك�ساف 
يف  ال�سديقني  البببببلببديببن  عببلببى  بالنفع  يببعببود 
خمتلف جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز 
.. و�سنعمل مع �سركائنا يف موؤ�س�سة البرتول 
تلبية  يف  امل�ساهمة  على  ال�سينية  الوطنية 
الطاقة،  مببن  املتنامية  البب�ببسببني  احببتببيبباجببات 
بببدرا�ببسببة وتببقببيببيببم خيارات  اأيبب�ببسبباً  و�ببسببنببقببوم 
قيمة  اأف�سل  لتحقيق  وال�سراكات  ال�ستثمار 
ممكنة من مواردنا الهيدروكربونية، وتعزيز 

ح�سورنا وح�ستنا يف �سوق ال�سني«.
البرتول  مببوؤ�ببسبب�ببسببة  “تعد  مببعببالببيببه:  وقبببببال 
�سركائنا  اأهبببببم  اأحبببببد  البب�ببسببيببنببيببة  الببوطببنببيببة 
اهتماماً  اأببببببببدوا  البببذيبببن  ال�ببسببرتاتببيببجببيببني 
مببلببحببوظبباً يف الببعببمببل مببعببنببا وال�ببسببتببفببادة من 
الفر�س ال�ستثمارية امل�سرتكة التي حددناها 
�سمن ا�سرتاتيجية اأدنوك املتكاملة 2030 
للنمو الذكي، ل�سيما خطط تطوير وتنمية 
اأعمالنا يف جمال التكرير والبرتوكيماويات 
والتي �سهدت اهتماماً كبرياً من امل�ستثمرين 
العامليني .. ونحن م�ستمرون يف درا�سة كافة 
اخليارات التي من �ساأنها امل�ساهمة يف ت�سريع 

تنفيذ النقلة النوعية التي نن�سدها«.
وكببانببت اأدنبببببوك قببد اأعببلببنببت خبببالل “ملتقى 
والبرتوكيماويات”  التكرير  يف  ال�ستثمار 
م�ساريع  يف  كبببببببرية  ا�ببسببتببثببمببارات  �ببسببخ  عبببن 
والبرتوكيماويات  التكرير  مبجال  جديدة 

عببلببى البب�ببسببعببيببديببن املببحببلببي والببعبباملببي لتعزيز 
قببدرتببهببا الببتببكببريببريببة وزيببببببادة اإنببتبباجببهببا من 
لت�سل  اأ�بببسبببعببباف  ثببببالث  البببببرتوكببيببمبباويببات 
عام  بحلول  �سنوياً  طببن  مليون   14.4 اإىل 
والتو�سع  النمو  خطط  وت�سمل   ..  2025
اإن�ساء اأكرب جممع متكامل ومتطور للتكرير 
العامل  يف  واحد  موقع  يف  والبرتوكيماويات 
تببقببع يف منطقة  الببتببي  الببرويبب�ببس،  يف مببديببنببة 

الظفرة باأبوظبي.
�ستبحث  الإطبببباريببببة،  التببفبباقببيببة  ومببببوجبببب 

فر�س  �سي”  بببببي  اإن  “�سي  مببببع  اأدنبببببببببوك 
من  عدد  يف  املحتملة  ال�سينية  ال�ستثمارات 
امل�ساريع يف جمال التكرير والبرتوكيماويات 
للزيوت  مبب�ببسببنببع  ذلبببك  اأببببوظبببببببي، مببببا يف  يف 
العطرية، ووحدة تك�سري خليط املواد اخلام 
و�ستناق�س   .. جببديببدة  وم�سفاة  وامل�ستقات، 
ال�سركتان كذلك فر�س ال�سراكة يف واحد اأو 
والبرتوكيماويات  التكرير  اأ�سول  من  اأكرث 
التابعة لب “�سي اإن بي �سي” يف ال�سني وذلك 

�سمن ا�سرتاتيجية اأدنوك للنمو العاملي.

والإنتاج،  والتطوير  ال�ستك�ساف  جمال  ويف 
�ستبحث اأدنوك و”�سي اإن بي �سي” اإمكانات 
مبا  اأبببوظبببببي،  يف  املحتملة  املبب�ببسببرتك  العمل 
البببتبببي مت طرحها  البب�ببسببت  املببنبباطببق  ذلببببك  يف 
والغاز  النفط  واإنببتبباج  وتطوير  ل�ستك�ساف 
من خالل مزايدة تناف�سية يف وقت �سابق من 
العام اجلاري، وكذلك اإمكانية تاأ�سي�س مركز 
اليا�سات  �ببسببركببة  امببتببيبباز  مببع  مببرتبببببط  تقني 
اليا�سات التي  للعمليات البرتولية املحدودة 
 40% حبب�ببسببة  �سي”  بببي  اإن  “�سي  متببتببلببك 

املعرفة  نببقببل  عملية  لت�سهيل  وذلبببك  فببيببهببا، 
والتكنولوجيا.

حول  اجلانبني  بني  مناق�سات  �ستجري  كما 
اإمكانية تخزين اإنتاج اأدنوك من النفط اخلام 
يف ال�سني، وترتيبات اإمداد النفط اخلام على 
�سراكة جتارية  اإبببرام  البعيد، وفر�س  املببدى 
والبببببرتوكببيببمبباويببة. املببكببررة  اأدنببببوك  ملنتجات 

مببن جببانبببببه، قبببال مببعببايل واجن يببلببني رئي�س 
“�سي  ال�سينية  الوطنية  البببببرتول  موؤ�س�سة 
اإن بي �سي” اإن هذه التفاقية تكت�سب اأهمية 
كبببببرية مببن خبببالل اإطببببالق مببرحببلببة جديدة 
البرتول  موؤ�س�سة  بني  التعاون  عالقات  من 
توفر  حيث  و”اأدنوك”،  ال�سينية  الوطنية 
ا�ستك�ساف  للطرفني  يتيح  وا�سح  اإطار عمل 
والبببتبببي �ستعود  املببحببتببمببلببة  البب�ببسببراكببة  فببر�ببس 
بفوائد كبرية عليهما، حيث تعد اأدنوك مزوداً 
موثوقاً للطاقة و�سريكاً تاريخياً لب “�سي اإن 
مبديا ثقته من اأن تعزيز م�ستوى  بي �سي”، 
متكني  يف  �سي�ساهم  اجلانبني  بببني  الببتببعبباون 
ومواردها  اأ�سولها  قيمة  زيبببادة  مببن  اأدنبببوك 
وكذلك امل�ساهمة يف تلبية احتياجات ال�سني 
من الطاقة.وتعد موؤ�س�سة البرتول الوطنية 
ال�سينية “�سي اإن بي �سي” اأكرب منتج ومورد 
للنفط والغاز يف ال�سني، وهي كذلك واحدة 
النفط يف  مببزودي خدمات حقول  اأكببرب  من 
العامل .. وت�ساهم “�سي اإن بي �سي” يف اإنتاج 
و71%  ال�سيني  اخلببام  النفط  %52 من 
املوؤ�س�سة  ومتببتببلببك   .. الببطبببببيببعببي  الببغبباز  مببن 

اأ�سول وم�سالح نفطية وغازية يف 37 دولة 
واأمريكا  الو�سطى ورو�سيا  واآ�سيا  اإفريقيا  يف 

وال�سرق الأو�سط واآ�سيا واملحيط الهادئ.
الوطنية  البرتول  وموؤ�س�سة  اأدنببوك  وقامت 
الأعوام  خببالل  �سي”  بي  اإن  “�سي  ال�سينية 
الأربعة املا�سية بتاأ�سي�س عدد من ال�سراكات 
 2014 عببام  ففي  الطاقة،  قطاع  يف  املهمة 
�ببسببي: م�سروع  بببي  اإن  اأدنبببوك و”�سي  اأنبب�ببسبباأت 
الأول  اإنتاجه  �سهد  الذي  امل�سرتك،  اليا�سات 
يف وقت �سابق من العام اجلبباري، ومت �سحن 
اأول دفببعببة مببن الببنببفببط املبب�ببسببتببخببرج مببنببه اإىل 

ال�سني يف مايو املا�سي.
بي  اإن  “�سي  ح�سلت   ،2017 فببربايببر  ويف 
النفط  حببقببول  امببتببيبباز  يف  ح�سة  على  �سي” 
العام  مببن  مببار�ببس  .. ويف  اأبوظبي  الببربيببة يف 
من  �سي”  ببببي  اإن  “�سي  حبب�ببسببلببت  اجلببببباري، 
خالل �سركة “برتو ت�ساينا” التابعة لها على 
ن�سبة %10 يف كل من امتيازي “اأم ال�سيف 

ون�سر” و”زاكوم ال�سفلي” البحريني.
ال�سركة  حبب�ببسببلببت   ،2017 نبببوفبببمبببرب  ويف 
الهند�سية  البرتولية  لالإن�ساءات  ال�سينية 
عقد  عببلببى  �سي”  ببببي  اإن  “�سي  لبببب  الببتببابببعببة 
والت�سييد،  وامل�سرتيات  الهند�سية  العمليات 
حقل  لتطوير  اأدنببببوك  خطط  �سمن  وذلبببك 
الإنتاج  معدلت  زيببادة  لتعزيز  العمالق  باب 
اأدنبببببببوك بزيادة  يبببدعبببم حتببقببيببق هببببدف  مببببا 
برميل  مليون   3.5 اإىل  الإنتاجية  قدرتها 

يومياً بنهاية عام 2018.

�أدنوك: موؤ�س�سة �لبرتول �لوطنية �ل�سينية �أهم �سركائنا �ال�سرت�تيجيني

" �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية " يوقع �تفاقية لتبادل �خلرب�ت مع جمعية �سعودية
•• الباحة -وام:

اأبببوظبببببي لببلببرقببابببة الببغببذائببيببة اتببفبباقببيببة مببع جمعية النحالني  وقبببع جببهبباز 
مهرجان  فعاليات  �سمن  وذلببك  ال�سعودية..  الباحة  مبنطقة  التعاونية 

الع�سل الدويل بن�سخته الب 11 املقامة حاليا بالباحة.
�سعود  بن  الدكتور ح�سام  الأمببري  توقيعها  التي ح�سر   - املذكرة  وتهدف 
الببببباحببة ووقببعببهببا مبببببارك عببلببي املن�سوري  اأمبببري منطقة  بببن عبببببدالببعببزيببز 
اأحمد بن  الزراعية يف اجلهاز والدكتور  ال�سوؤون  التنفيذي لقطاع  املدير 
تعزيز  اإىل   - بالباحة  التعاونية  النحالني  رئي�س جمعية  اخلببازم  عبداهلل 
اأوا�سر التعاون بني الطرفني وحتقيق ال�سراكة ال�سرتاتيجية املثمرة يف 
جمال البحث العلمي والبتكار وتطوير قطاع نحل الع�سل وبناء القدرات 

والتدريب يف جمالت تربية النحل واإدارة املناحل.
الببطببرفببني لرفع  بببني  املتبادلة  ال�ببسببتببفببادة مببن اخلبببربات  اإىل  تببهببدف  كما 
م�ستوى العمل والنهو�س بقطاع تربية نحل الع�سل.. اإ�سافة اإىل التعاون 
مراعي  وتطوير  والتحاليل  واملختربات  الأمببرا�ببس  ت�سخي�س  جمببال  يف 
النحل وتبادل بذور النباتات الرعوية للنحل مبا ي�سمن ا�ستدامة قطاع 
وامل�ساركة  النحل  ملكات  توفري  يف  الطرفني  تعاون  وكذلك  الع�سل  نحل 
يف انتخاب وحت�سني ال�ساللت وحتديد الأولويات البحثية واأية درا�سات 
اأخببببرى يف جمبببال تببربببيببة الببنببحببل ذات اأولبببويبببة يببحببددهببا الببطببرفببان خالل 

الجتماعات ال�سنوية.
وتعمل جمعية النحالني التعاونية يف منطقة الباحة على الرتقاء مبهنة 
وتوفري  لأع�سائها  والجتماعية  القت�سادية  احلالة  وحت�سني  النحال 

تدريب  على  والرتكيز  املنطقة  يف  للنحالني  وتنظيمية  علمية  مرجعية 
واإر�ساد النحالني وتنمية مداركهم العلمية ورفع قدراتهم املهنية وتقدمي 
اخلدمات وتوفري م�ستلزمات الإنتاج باأ�سعار منا�سبة.. اإ�سافة اإىل تطوير 

طرق التعبئة والتغليف ل�سمان عملية الت�سويق اجليد ملنتجات الع�سل.
ويركز جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية على توعية وت�سجيع املزارعني على 
الهتمام برتبية نحل الع�سل، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية من 
خالل تطوير خمترب ت�سخي�س اأمرا�س النحل يف حمطة اأبحاث الكويتات 
ال�سيا�سات  خالل  من  ال�سليمة  املمار�سات  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  له..  التابعة 
مبا  الببوعببي،  ورفببع  والبحث  اجلببودة  معايري  وحتديد  الفعالة  والأنظمة 
منتجات  اإنتاج  ي�سمن  م�ستدام  نحل  تربية  قطاع  على  احل�سول  ي�سمن 

اآمنة للمجتمع، ويحافظ على �سحة النحل.

•• بكني-وكاالت:

يف  �سناعية كربى  قالت جمموعة 
ال�سني ام�س اجلمعة، اإن ال�سركات 
الأمريكية يف ال�سني ت�سعر بالفعل 
جتارية  حببرب  جبببراء  �سلبية  ببباآثببار 

مت�ساعدة.
وقببببببببال رئببببيبببب�ببببس غببببرفببببة الببببتببببجببببارة 
الأمريكية يف ال�سني ويليام زاريت، 
)د.ب.اأ(  الأملببانببيببة  الأنببببباء  لببوكببالببة 
التجاري  النزاع  �سيكولوجية  “اإن 

لها بالفعل تاأثري كبري«.
خطوط  يف  “ال�سركات  وتببببابببببع: 
بالقلق  ت�سعر  امل�ستهدفة  الإنبببتببباج 
اأن  حببني  يف  التعريفات،  زيبببادة  اإزاء 
اأنبببه ميكن  اأخببببرى تخ�سى  �ببسببركببات 
من  الالحقة  اجلبببولت  يف  �سربها 

التعريفات«.
حوايل  التجارية  املجموعة  متثل 
900 �سركة يف ال�سني مبا يف ذلك 
بنك.  و�سيتي  كبببول  وكببوكببا  �ببسببوين 
وقال زاريت اإن “ما يقرب من 80 

التجارة  غرفة  اأع�ساء  مببن   “  %
التعريفات  ببباأن  اأفبببادوا  الأمريكية 
ال�سني  يف  عملياتهم  على  �ستوؤثر 

بطريقة ما«. 
من  كببل  فر�ست  يوليو،  اأوائبببل  ويف 
ر�سوماً  وال�سني  املتحدة  الببوليببات 
جببمببركببيببة عببلببى �ببسببلببع بببقببيببمببة 34 
البببوليبببات  وهببببببددت  دولر،  مببلببيببار 
بفر�س  لحبببببق  وقبببببت  يف  املبببتبببحبببدة 
بقيمة  �سلع  على  اإ�سافية  تعريفة 

200 مليار دولر.

�أرباح جرن�ل �إلكرتيك 
�لف�سلية تنخف�س 28 % 

•• وا�شنطن-رويرتز:

يف  باملئة   28 ن�سبته  انخفا�سا  الأمريكية  اإلكرتيك  جببرنال  �سجلت 
الطريان  اأن�سطة  مكا�سب  تبدد  مع  اجلمعة  ام�س  الف�سلية  اأرباحها 
الربح  الكهرباء.وانخف�س  اأن�سطة  تراجع  بفعل  ال�سحية  والرعاية 
 736 اإىل  امل�ستمرة  العمليات  من  اإلكرتيك  جببرنال  مل�ساهمي  العائد 
مليون دولر يف الربع الثاين املنتهي يف الثالثني من يونيو حزيران 
من  ال�سهم  ربح  اإن  ال�سركة  عام.وقالت  قبل  دولر  مليار   1.03 من 
العمليات امل�ستمرة هبط اإىل ثمانية �سنتات من 12 �سنتا. وعلى اأ�سا�س 

معدل، ربحت جرنال اإلكرتيك 19 �سنتا لل�سهم.

وز�رة �ملالية �الأملانية تتوقع 
زيادة �لنمو 

•• برلني-رويرتز:

قالت وزارة املالية الأملانية ام�س اإن منو اقت�ساد البالد ت�سارع على الأرجح 
خالل الربع الثاين من 0.3 باملئة يف الربع الأول، لكن خطر ن�سوب حرب 

جتارية عاملية والنف�سال الربيطاين ميثالن تهديدا للتوقعات.
باأنه يف  الببوزارة القت�ساد املحلي  ويف تقريرها ل�سهر يوليو متوز، و�سفت 
و�سع “جيد جدا” وقالت اإنه يحقق تقدما كبريا يف اجتاه النمو، متوقعة 

اأن يكون النمو يف الربع الثاين اأقوى بع�س ال�سيء من الربع الأول.
لكن الوزارة قالت يف التقرير اإن “املخاطر ما زالت قائمة، خا�سة يف بيئة 
حدوث  وخماطر  زادت،  التجارية  احلماية  توجهات  اخلارجية...  التجارة 

�سراع جتاري عاملي زادت«.
كما اأ�سار التقرير اإىل عملية النف�سال الربيطاين كاأحد املخاطر.

�ل�سند�ت و�الأ�سهم �الإيطالية تهبط 
بفعل جتدد �ملخاوف �ل�سيا�سية 

•• لندن-ميالنو-رويرتز:

ارتفع العائد على ال�سندات الإيطالية وتراجعت الأ�سهم ام�س اجلمعة بعد 
الئتالفية  احلكومة  داخببل  توترات  عن  حملية  اإعببالم  و�سائل  حتدثت  اأن 
برملاين خماوف  نائب  مع  ال�سحف  اإحببدى  اأجرتها  مقابلة  اأثببارت  وبعدما 

جديدة ب�ساأن التزام حكومة روما جتاه اليورو.
وزاد العائد على ال�سندات احلكومية التي اأجلها عامني ثماين نقاط اأ�سا�س 
0.63 باملئة، بينما زاد العائد على ال�سندات التي اأجلها ع�سر �سنوات  اإىل 

�ست نقاط اأ�سا�س اإىل 2.57 باملئة.
اأن  اليومية  الإيطالية  �سريا  ديببال  كوريري  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  وذكببر 
�ستخرج  اإيطاليا  اإن  قال  بورجي  الربملان كالوديو  املوازنة يف  رئي�س جلنة 
من منطقة اليورو عاجال اأو اآجال.وحتدث جتار اأي�سا عن تقارير ن�سرتها 
ال�سحف الإيطالية عن توترات بني وزير القت�ساد جيوفاين تريا ونائبي 
رئي�س الوزراء. واأحد اأ�سباب توتر العالقات هو اخلالف ب�ساأن التعيينات يف 

بع�س ال�سركات اخلا�سعة ل�سيطرة الدولة.
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 19242 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليه  : احمد �سعبان علي حممد بن لحج .  

درهم   )60،050.72( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نببوع )  دبببي( من   / S 2859/ خ�سو�سي /   ( ال�سيارة رقببم  التنفيذية على 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع  �سالون(   -  LEXUS LS460 L

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18719 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : اهيلي�س فيجاي فيجاي �سوكوماران بيالي بيالي.  

درهم   )69،343.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  مببن   ) دبببي   /J/ خ�سو�سي   /78054  ( رقببم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
)هيونداي فلو�سرت –  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 19243 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : ركن النجاح لتاأجري ال�سيارات .  

درهم   )16،624.50( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 34817/ خ�سو�سي / ابي�س / ال�سارقة( من 
نوع ) تويوتا كورول 1.6 – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18698 /2018 (

املنذر        : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : القنا�س لتاجري ال�سيارات .  

درهم   )9،358.32( وقبببدرة  مبلغ  �ببسببداد  ب�سرعة  اإليها  املببنببذر  املببنببذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
من   ) ابوظبي   / التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 48175/ خ�سو�سي / 15 
1.5 - �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع  نوع ) ني�سان �سني 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18705 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : ركن النجاح لتاجري ال�سيارات .  

درهم   )23،790.70( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 21392/ خ�سو�سي / ابي�س / ال�سارقة ( من 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  �سالون(  لن�سر-  ميت�سوبي�سي   ( نوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18717 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي.
املنذر اإليه : �سيف عبيد حميد القابل الكعبي.  

درهم  وقببدرة )129،701.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 69017/ خ�سو�سي /الفئة O/ دبي ( من 
نوع ) فورد مو�ستاجن راو�س  –  كوبيه ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18720 /2018 (

املنذر        : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : احمد م�سطفى عبدالوهاب �سالح احمد .  

درهم   )58،560.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  ( من  دبي   /K  / 36570/ خ�سو�سي   ( ال�سيارة رقم  التنفيذية على 
)دودج نيرتو–  ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
)  2018/ رقم ) 18750 

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه  : جيفري تينو�سو تكاتا .  

درهم   )44،114.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 25993/ خ�سو�سي / J  / دبي ( من نوع ) 
تويوتا كورول  –  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم ) 18703 /2018 

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : ركن النجاح لتاجري ال�سيارات .  

درهم   )21،286.44( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ) ال�سارقة   / ابي�س   / خ�سو�سي  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 85235/ 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  �سالون(   - ياري�س  تويوتا   ( نوع  من 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 19241 /2018 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : الي�سيا مدينا .  

درهم   )93،141.84( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 41376/ خ�سو�سي / O / دبي( من نوع ) 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  ا�ستي�سن(  اودي كيو -5 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18708 /2018 (

املنذر: م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : ركن النجاح لتاأجري ال�سيارات  .  

درهم   )16،624.50( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 32860/ خ�سو�سي / ابي�س / ال�سارقة ( من 
املنذر مع  كببورول -1.6 �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع ) تويوتا 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18745 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه  : �سرييل �سارون دي�سوزا .  

درهم   )21،678.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 63683/ خ�سو�سي / H / دبي ( من نوع ) 
هيونداي تو�سان –  ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18721 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : احمد حممود حممد رجب.  

درهم   )55،636.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 49619/ خ�سو�سي /الفئة O/ دبي ( من 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) الينرتا–  �سالون  )هيونداي  نببوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18710 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : برينت �ساندرا ديوري .  

درهم   )38،767.45( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 63792/ خ�سو�سي / 15 / ابوظبي ( من 
نوع ) كيا �سبورجت – ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 19245 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : ركن النجاح لتاأجري ال�سيارات .  

درهم   )22،860.60( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 / الثانية  الفئة   / خ�سو�سي   /34983  ( رقببم  البب�ببسببيببارة  على  التنفيذية 
ال�سارقة( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر– �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18691 /2018 (

املنذر: م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : املغامر لتاجري ال�سيارات واحلافالت.  

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )111،990.06( درهم  ينذر املنذر املنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 37827/ خ�سو�سي / B / عجمان ( من نوع 
) تويوتا كو�سرت – حافلة  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18709 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها  : ركن النجاح لتاأجري ال�سيارات  .  

درهم   )16،624.50( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 32473/ خ�سو�سي / ابي�س / ال�سارقة ( من 
املنذر مع  كببورول -1.6 �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع ) تويوتا 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 19011 /2018 (

املنذر : بنك ابوظبي التجاري .
املنذر اإليه  : �سرافان كومار باليمار .  

درهم   )35،093.59( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
را�س   /  A /الببفببئببة  خ�سو�سي   /81346  ( رقببم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
اخليمة ( من نوع ) كيا اوبتيما - �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18701 /2018 (

املنذر        : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : العاطفة لتاجري ال�سيارات .  

درهم   )19،386.80( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر   
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 43118/ خ�سو�سي / 9 / ابوظبي ( من نوع 
) رينو دا�سرت- �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18704 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : ركن النجاح لتاجري ال�سيارات .  

درهم   )23،790.70( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 19816/ خ�سو�سي / ابي�س / ال�سارقة ( من 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  �سالون(  ميت�سوبي�سي لن�سر-   ( نوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18694 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليه  : �سويد �سامل حميد بالعبد املن�سوري.  

درهم  وقببدرة )273،972.64(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي   /  6  / 60239/ خ�سو�سي   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا لند كروزر – ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18751 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه  : اليلي دامان�سي جويلريمو .  

درهم   )34،408.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 71814/ خ�سو�سي /الفئة E  / دبي ( من 
نوع ) هوندا �سيفيك –  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

 اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18706 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها  : ركن النجاح لتاأجري ال�سيارات  .  

درهم   )16،624.50( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 32916/ خ�سو�سي / ابي�س / ال�سارقة ( من 
املنذر مع  كببورول -1.6 �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع ) تويوتا 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
)  2018/ رقم ) 18731 

املنذر  : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : طارق �سعيد ب�سري حممد .  

درهم   )30،725.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
10 / ابوظبي  96428/ خ�سو�سي /الفئة  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
( من نوع ) كيا �سرياتو –  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
رقم الرخ�سة : 62957

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

ال�سم التجاري : ريجاليا- ذ م م 
ذات  �سركة    ، م  م  ذ   / : ريجاليا  اعبباله هي  املببذكببورة  ال�سركة  بببان  نعلن للجميع 
ال�سركات الحتادي   امارة عجمان مبوجب قانون  تا�س�ست يف  م�سوؤولية حمدودة 
رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة يف دائرة التنمية القت�سادية و�سجلته  
وت�سفيتها  حلها  ال�سركاء  قببرر  وقببد   )62957( رقببم  حتت  القت�سادية  بالتنمية 

وتعيني ال�سيد.
  موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات      

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
املببذكببورة اعبباله خببالل مببدة )45( يوما من تاريخ ن�سر العببالن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067470980  ، �س.ب :  5628

دائرة التنمية القت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
يف الق�سية رقم  2018/465 جتاري كلي  

املرفوعة من : بنك ملي اإيران - بوكالة : بيت احلكمة للمحاماة 
�سد : عبا�س ر�سا ايروانى ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية ابك�س ورلد للتجارة العامة - �س ذ م م 

 - هارينجتون للتجارة العامة - �س ذ م م  ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية ابك�س ورلد للتجارة العامة - �س ذ م م - 
افببادة اجلن�سية والقببامببة( حممد مهدى روح اهلل  زادكببان )ال�سم ح�سب  اله مهدى  حممد مهدى روح 
مهدي زادكان )ال�سم ح�سب جواز ال�سفر( - م�ساريع برتوبول �س ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية 
ابك�س ورلد للتجارة العامة - �س ذ م م  - ابك�س ورلد للتجارة العامة - �س ذ م م - ب�ستون التجارية �س ذ 
م م  ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية ابك�س ورلد للتجارة العامة - �س ذ م م - بال�سارة اىل كتاب حمكمة 
دبي املوؤرخ يف 2018/7/19 واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر 
وذلك    ، 12.00 ظهرا  ال�ساعة   2018/7/30 املوافق  الثنني  يوم  املذكورة  الق�سية  اجتماع خربة يف  عقد 
الثالث- مكتب رقم  الطابق  كابيتال-  الهالل  لوتاه-  التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد  العنوان  على 
302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 2999000-04  لذا ندعوكم 

للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
مكتب اإدارة اخلرباء 

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�سر للح�سور امام اخلبري امل�سريف واملايل 

دعوى رقم 2018/8  ف�سايا من�سوخة جزاء - راأ�س اخلمية    

امل�سكو بحقه / اأ�سوك ديفناين راد هاكي�سان 
يتعني ح�سورك او من ميثلك وينوب عنك قانونيا اإىل مقر دائرة حماكم راأ�س 
اإدارة اخلرباء  الكائن يف دائرة املحاكم - راأ�س اخليمة ملقابلة  اخليمة - مكتب 
اخلبري املايل امل�سريف   واإح�سار كافة امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم 
الببدعببوى رقببم  2018/8 ق�سايا من�سوخة جببزاء وذلببك يببوم الربببعبباء املوافق  يف 

2018/7/25 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا )10.00 �س( 
 مكتب اإدارة اخلربة 
اخلبري املايل وامل�سريف - حممد فكري   

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
مكتب اإدارة الدعوى  
اإعادة اإعالن بالن�سر 

2018/156 مدين جزئي  
اىلاملدعي عليها / موناد للزيوت - �س م ح وميثلها قانونا / 1-�سيامك ايجادي مق�سودي 

اجلن�سية / بريطانيا 2-�سا�سان ايجادى مق�سودي اجلن�سية / ايران 
حيث ان اقام املدعي الدعوى احلقوقية  رقم 2018/156 مدين جزئي يقت�سي ح�سورك 
املوافق  الثالثاء  يببوم  �سباح  اخليمة  برا�س  املدنية  باملحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اىل 
2018/7/31 م ال�ساعة 9.00 التا�سعة �سباحا ، ولالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ودفببوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك
لدى /مكتب اإدارة الدعوى 
حرر بتاريخ : 2018/7/17 

 مدير اإدارة الدعوى      

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 233
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ر�ساء اهلل حمب اهلل حمب اهلل ، باك�ستاين  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )دار الريان للمقاولت الفنية ( 
 مبوجب رخ�سة رقم )738048( اىل ال�سيد/ عبدال�سالم وزيروال ، افغان�ستاين اجلن�سية -  
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   - اخر  اىل  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديالت 
)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 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  ا�سبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل- ال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

  اعـــالن تغيري ا�سم
تقدم / احمد علي حمود املعمري / ب�سفته وكيال عن املواطن 
حمكمة  اىل  بطلب   ) اخلوري  حاجي  احمد  حممد  )نعمه 
ا�سم موكله من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية  ابوظبي 

)نعمه( اىل )علي( 
وتقرر خماطبتكم لالإفادة عما اذا كانت عليه �سوابق او قيود 

جزائية اأو مطلوب لأية جهة متنع من تغيري ا�سمه.
بدر اأحمد احلمادي - موثق 

حممد �سامل املن�سوري  - قا�سي توثيقات   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ يعقوب عبداهلل 
مراد عبداهلل الرئي�سي اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته 
دائرة  من  واملرخ�س   ، �سياحة  الرخ�سة  ن�ساط   ، لل�سياحة  التحية  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة 
دائرة  2013/5/8 يف  بتاريخ  ال�سادر   628026 رقم  رخ�سة جتارية  القت�سادية يف  خورفكان  التنمية 
التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىلكل من : ال�سيد/ احمد علي عبداهلل حميد علي النقبي ، اجلن�سية 
: الإمارات ، بن�سبة 51% ال�سيد/ حمريه ا�سالم حممد عبيداهلل ، اجلن�سية : بنغالدي�س ، بن�سبة %49 
وبذلك  يتغري ال�سكل القانوين للرخ�سة املذكورة اعاله وتتحول من موؤ�س�سة فردية با�سم التجاري  
التحية لل�سياحة اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة با�سم التجاري التحية لل�سياحة - ذ م م  ،  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 لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
يف الدعوى  رقم 2018/232 نزاع تعيني خربةجتاري 

املتنازع �سده / اأندرو جون ويرنايت 
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�سمن اإنتدابي خبريا يف الدعوى امل�سار اليها اأعاله املرفوعة من 

املتنازع /  جاري هيل �سد املتنازع �سده / اأندرو جون ويرنايت 
نحيطكم علما باأنه مت ندبنا ملبا�سرة الدعوى امل�سار اليها اأعاله - وقد قررنا حتديد جل�سة اخلربة 
واملكان  الوقت  يف  اخلبري  اأمببام  للح�سور  مكلفون  فاإنكم  وعليه   ، اأدنبباه  املو�سحة  التفا�سيل  ح�سب 

املحددين ، وفقا للتفا�سيل الآتية :   
اليوم : الأربعاء - املوافق 2018/7/25  - الوقت : 2.00 ظهرا 

املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال لالإ�ست�سارات( العنوان �سارع اآل مكتوم - مقابل  وكالة تويوتا 
  6 الطابق   Golden Business Center املبنى   - الر�ستماين  الواحد  �سركة عبد  وبجوار 

مكتب 605 ، هاتف / 2501818-04 ، فاك�س 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�سور اجتماع اخلربة �سيتم مبا�سرة املاأمورية. 

املهند�سة / �سيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�سر 

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 يف  الدعوى  2018/1656 جتاري جزئي 

املدعي عليها / كينت للتجارة العامة -  ذ م م 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / ديال لتوريد احلديد - ذ م م  

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا حما�سبيا مبوجب احلكم ال�سادر بالدعوى اأعاله 
فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة الأول وذلك يوم الربعاء  املوافق 2018/7/25  يف 
بالعنوان  وذلك  املالية   لال�ست�سارات  انرتا  مكتبنا  مبقر  ظهرا   الواحدة  ال�ساعة  متام 
التايل : دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 
،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري 
اإح�سار  و  ، 2206244-04، فاك�س : 042206877 يرجى الطالع  تليفون : 04-2206899 

كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�س على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
   د. علي را�سد الكيتوب 

اإعالن بالن�سر العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
 يف الق�سية  رقم  980 ل�سنة 2018 جتاري جزئي ابوظبي  

املعلن اإليه املدعي عليه : مبارك عو�س عمر �سالح الربيكي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ابوظبي البتدائية - املوقرة لأعمال اخلربة 
ال�ساعة  املوافق 2018/7/29  الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الحد  امل�سرفية يف 
احلادية ع�سر والن�سف �سباحا لعقد الجتماع للخربة امل�سرفية وذلك مبكتب 
الفكر املثايل لال�ست�سارات الإدارية يف اأبوظبي - �سارع فاطمة بنت مبارك )النجدة( 
- بجانب بنك �ستاندرد ت�سارترد - مقابل م�ست�سفى الراحة - برج اليا�سات - الطابق 
او من ميثلكم قانونا حل�سور  )03( - مكتب رقم )24( - لذا يطلب ح�سوركم 

الجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.  
اخلبري امل�سريف / خالد خالف  

دعوة حل�سور
 اإجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  اك�سل ميك اب للتجارة - ذ م م  
العنوان : حمل رقم 14 - ملك مهدي دروي�س عبداهلل النعيمي - املرر - ديرة - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 760505  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1233814 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعبباله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
 2018/7/17 بتاريخ   دبببي  حماكم  العدل  كاتب  لببدى  واملوثق    2018/7/17 بتاريخ  دبببي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  هببور   - ديببرة   - ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقببم 204  :  مكتب  العنوان  واملحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز -  هاتف   ديببرة - هببور  ال�سعايل -  عبببببداهلل  :  مكتب رقببم 204 - ملك  الببعببنببوان 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  اك�سل ميك اب للتجارة 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/7/17 واملوثق لدى  - ذ م م   
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/7/17  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 االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18734 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه  : طارق حممد علي بهجت اغا البغدادي.  

درهم   )45،961.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 89062/ خ�سو�سي /الفئة Q  / دبي ( من 
نوع ) ني�سان التيما –  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12382 بتاريخ 2018/7/21   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18738 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : علي احمد احلداد.  

درهم   )30،571.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 87224/ خ�سو�سي /الفئة 16/ ابوظبي ( 
من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر –  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 236
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد يون�س احمد علي - باك�ستاين اجلن�سية  قام يف البيع 
باك�ستاين   - افتخار حممد اخرت  ال�سيد/ حممد  البالغة )50%( اىل  والتنازل عن كامل ح�سته 
برقم  واملرخ�سة  امل�سفح(  )منجرة  امل�سماة  خدمات  بوكيل  مهنية  اعمال  �سراكة  يف  اجلن�سية 
)519631( من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة ، كما قام ال�سيد/ حممد يون�س احمد علي - 
باك�ستاين اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( اىل ال�سيد/ حممد افتخار 
حممد اخرت - باك�ستاين اجلن�سية يف �سراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات امل�سماة )منجرة امل�سفح( 
واملرخ�س برقم )519631( من دائرة 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 على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 

  الكاتب العدل بال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات - ال�سارقة 
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  ال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ يعقوب عبداهلل مال 
اهلل الزين ال�سحي ، تقدم بطلب تغيري املقطع الأول ل�سمه من 
)يعقوب( اإىل )اأحمد( ، ليكون ا�سمه بعد التغيري/ احمد عبداهلل 

مال اهلل الزين ال�سحي. 
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�س  اأمببام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ العببالن 

اخليمة.
 قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 

 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18702 /2018 (

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليه  : علي كرييل بوتيا بورايل .  

درهم   )33،891.26( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 96354/ خ�سو�سي / P / دبي ( من نوع ) 
تويوتا فورت�سرن - ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 18716 /2018 (

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي .
املنذر اإليه : عمر فاروق خان دراين �ساهني بابار خان.  

درهم   )64،340.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخببالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 21037/ خ�سو�سي /الفئة 16/ ابوظبي ( 
–  ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  من نوع ) ميت�سوبي�سي باجريو  

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ال�سل�سة الربونزية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

HOME PIVOT : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 287760   بتاريخ : 2018/02/21

باإ�سم :ال�سل�سة الربونزية للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانة : المارات العربية املتحدة هاتف: 0544487904 فاك�س: 065330120 �سندوق الربيد: 33840 

دبي  alsilsilaalbourenzia@gmail.com:امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 21 ادوات منزلية.
 و�سف العالمة:حتتوي هذه العالمة على مربع باللون ال�سفر الغامق وداخل املربع اللون البي�س بال�سافة 

اىل كلمتني بالجنليزية احداها باللون البنف�سجي الغامق والكلمة الثانية باللون برتقايل الغامق.
ال�سرتاطات : 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

ال�سبت  21  يوليو 2018 العدد 12382
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ال�سل�سة الربونزية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
ULTRA VIM : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 287681   بتاريخ : 2018/02/20
باإ�سم :ال�سل�سة الربونزية للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانة : المارات العربية املتحدة هاتف: 0544487904 فاك�س: 065330120 �سندوق الربيد: 33840 
دبي  alsilsilaalbourenzia@gmail.com:امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 21 ادوات تنظيف.
 و�سف العالمة:حتتوي هذه العالمة على مربع باللون ال�سفر الغامق وداخل املربع كلمتني بالجنليزية 
اأعلى ميني  R عليه دائببرة يف  البنف�سجي الغامق ويوجد حرف  الباهت وكلمة باللون  كلمة باللون الحمر 

العالمة.
ال�سرتاطات : 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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املدعو / عامر م�سعد  فقد 
اليمن      ، جبببببببل  بببببن  حبببمبببد 
�سفره  جبببببواز   - اجلببنبب�ببسببيببة 
 )03081401( رقبببببم 
مبببببببببببببن يبببببببببببجبببببببببببده عبببببلبببببيبببببه 
بببتببلببيببفببون رقم   التببب�بببسبببال 

    0555302760

فقد�ن جو�ز �سفر
بببببن   / املببببببببببدعببببببببببو  فبببببببقبببببببد 
افريان�سيا  �ببسببيبباريببفببوديببن 
اجلن�سية  انببدونببيبب�ببسببيببا     ،
رقبببببم  �بببببسبببببفبببببره  جببببببببببببواز   -
)4041509( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

    0507911735

فقد�ن جو�ز �سفر

فببقببد املبببدعبببو/ بببا�ببسببيببل جوى 
كاركو�سى  بن�سجنجال  جببوى 
، الهند اجلن�سية جواز �سفره 
 )7958521L( رقببببببببم 
عليه  يبببعبببرث  ممببببن  يبببرجبببى   -
الهندية  بببالبب�ببسببفببارة  ت�سليمه 
�سرطة  مبببببركبببببز  اقبببببببببرب  او 

بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
فببببقببببد املبببببببدعبببببببو/ كبببلبببيبببم اهلل 
باك�ستان   ، جببببببان  ببببببوببببببرى 
اجلببنبب�ببسببيببة جببببواز �ببسببفببره رقم 
)JN2745831( - يرجى 
ت�سليمه  عببلببيببه  يبببعبببرث  ممببببن 
الباك�ستانية   ببببالببب�بببسبببفبببارة 
�سرطة  مبببببركبببببز  اقبببببببببرب  او 

بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �سفر
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 24 ال�سيفي  احلببمببريببة  ملتقى  منت�سبو  زار 
للرماية،  الريا�سي  الثقايف  الذيد  نببادي  �سالة 
امل�سرتك بني  الريا�سي  التعاون  اإطار  وذلك يف 
اأندية اإمارة ال�سارقة، حيث جاءت هذه الزيارة 
ال�سيفية  املنا�سط  فعاليات  �سمن  الريا�سية 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  وفعاليات  لربنامج 
�سعار  حتبببت  يببقببام  الببببذي   ،2018 البب�ببسببيببفببي 
املحلي  ال�سريك  بالتعاون مع  )عطلتكم غري(، 

الإ�سرتاتيجي بلدية مدينة احلمرية.
الدولية  ال�سالة  امل�ساركني يف  اإ�ستقبال  وجرى 
القائمون  حر�س  حيث  للرماية،  الذيد  لنادي 
عببلببى البب�ببسببالببة عببلببى اإطبببببالع مببنببتبب�ببسبببببي �سيفي 

ال�سالة،  ومبببنببب�بببسببباآت  مبببرافبببق  عببلببى  احلبببمبببريبببة 
واملناف�سات  البببببطببولت  حببيببال  نبببببذه  وتبببقبببدمي 
املحلية والدولية التي حتت�سنها �سالة الرماية 
باملوا�سفات  تببعببريببفببهببم  جببانببب  اإىل  ببببالبببنبببادي، 

القيا�سية لل�سالة.
والبالغ  الزيارة،  يف  امل�ساركني  الأبناء  وا�ستمتع 
عددهم نحو 40 م�ساركا، الذين تلقوا يف دورة 
الببرمببايببة، من  وفببنببون  مببهببارات  لتعلم  تدريبية 
و�سهدت  الذيد،  نادي  يف  املتخ�س�سني  املدربني 
التدريبات تركيزاً وا�سحاً من امل�ساركني الذين 
امل�سد�س  فببئببتببي  الببرمببايببة يف  مبببهبببارات  مببار�ببسببوا 
والبندقية، كما تعرف منت�سبي امللتقى ال�سيفي 

يف زيارتهم على اأ�س�س وقوانني اللعبة واأحكامها 
العامة. 

ي�سار اإىل اأن ملتقى احلمرية ال�سيفي بن�سخته 
النادي وهم  �سركاء  رعاية من  ي�سهد  اجلارية، 
اأ�سباغ  هيئة املنطقة احلرة باحلمرية، و�سركة 
املراعي  و�ببسببركببة  الببذهبببببي«،  »الببراعببي  نا�سونال 
»البببراعبببي الببفبب�ببسببي«، وكببباًل مببن �ببسببركببة مي�سكو 
مبباريببن لببلببخببدمببات البببببحببريببة وفببنببدق واأجنحة 
الببربونببزي«، اإىل جانب  رمببادا عجمان »الراعي 
بلدية  عقدتها  التي  الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة 
للملتقى  الببنببادي  اإدارة  مببع  احلببمببريببة  منطقة 

ال�سيفي.

و�سمن  احلبببمبببريبببة  نببببببادي  يببنببظببم 
فعالياته مللتقى احلمرية ال�سيفي 
البببراببببع والببعبب�ببسببريببن الببعببديببد من 
الريا�سية  والببفببعببالببيببات  البببربامبببج 
املوجهه  والببرتفببيببهببيببة  البببببحببريببة 
املببلببتببقببى، وذلبببببك �سمن  ملببنببتبب�ببسبببببي 
فعاليات املنا�سط ال�سيفية الهادفة 
جمل�س  بببرنببامببج  يت�سمنها  الببتببي 
ال�سارقة الريا�سي، الذي يقام حتت 
�سعار )عطلتكم غري(، بالتعاون مع 

بلدية مدينة احلمرية.
امل�سرفة  العليا  اللجنة  وحببر�ببسببت 
العديد  اإ�سفاء  امللتقى  برامج  على 
البحرية  الريا�سية  الأن�سطة  من 
للمنت�سبني،  املمتعة  والرتفيهية 
وذلك للتنويع يف الربامج املقدمة 
لببببهببببم، ولببببلببببخببببروج عبببببن الجببببببببواء 
والبببتبببدريبببببببيبببة، حيث  الببتببعببلببيببمببيببة 
العديد  البحرية  الببربامببج  ت�سمل 
من الأن�سطة التي تعنى بريا�سات 
البببب�ببببسببببراع والبببتبببجبببديبببف احلبببديبببث 
البحرية  والألببببببعبببببباب  والببببكببببيبببباك 
وامللعب  الببب�بببسببببببباحبببة  البببرتفبببيبببهبببيبببة 
البب�ببسببابببوين البب�ببسبباطببئببي، وذلببببك يف 

البحرية  للريا�سات  الببنببادي  مقر 
عببلببى �ببسبباطببئ املببديببنببة، و�بببسبببارك يف 
منت�سب(   100( قببرابببة  الن�ساط 

من خمتلف الفئات العمرية.
�سيفي  مبببنبببتببب�بببسبببببببي  وا�ببببسببببتببببمببببتببببع 
الألعاب  مبببن  بببالببعببديببد  احلببمببريببة 
جانب  اإىل  البب�ببسبباطببئببيببة  البببببحببريببة 

ال�سعبية  الألعاب  تنفيذ جملة من 
والبببرتاثبببيبببة نبببفبببذت جببمببيببعببهببا على 
كببمببا حر�ست  �ببسببواحببل احلببمببريببة، 
اإقامة  عببلببى  الإ�بببسبببرافبببيبببة  الببهببيببئببة 
الألعاب الريا�سية ال�ساطئية ككرة 
الطائرة  وكبببرة  ال�ساطئية  الببقببدم 
)حتدي  برنامج  �سمن  ال�ساطئية 

البببريبببا�بببسبببات اجلبببمببباعبببيبببة(، عبببالوة 
بال�سراع  العاب بحرية تتمثل  على 
والكياك  احلببببديببببث  والبببتبببجبببديبببف 
�سمن  التتابع،  و�سباحة  والغط�س 
بببببرنببببامببببج )حتببببببببدي الببببريببببا�ببببسببببات 
وتفاعل  حيث  واملببائببيببة(،  البحرية 
بالربنامج  م�ستمتعني  امل�ساركون 

ال�سور  والتقطوا  ال�سيق  البحري 
املدينة  �ببسبباطببئ  عببلببى  البببتبببذكببباريبببة 
اخلالبة  البببببحببريببة  الببطبببببيببعببة  ذو 

والرمال البي�ساء ال�سافية. 
ومببببن جببهببتببه اأو�بببسبببح �بببسبببامل غامن 
البب�ببسببامبب�ببسببي، نببائببب رئببيبب�ببس جمل�س 
الألعاب  رئي�س جلنة  النادي،  اإدارة 

احلمرية  نبببادي  اأن  اإىل  البحرية، 
وبتوجيهات  الببريببا�ببسببي  البببثبببقبببايف 
مبا�سرة من رئي�س جمل�س الإدارة 
جبببمبببعبببة عبببببببيبببد الببب�بببسبببامببب�بببسبببي، اأكببببد 
عببلببى تببوفببري كببافببة و�ببسببائببل الآمبببان 
والببب�بببسبببالمبببة البببعبببامبببة يف املبببقبببرات 
النجاة  �سرتات  وتوفري  البحرية، 

البحري،  املببقببر  يف  البحر  ملببرتببادي 
منقذين  جاهزية  رفببع  جانب  اإىل 
الألعاب  اأن  عببلببى  مبببوؤكبببداً  البببنبببادي، 
ريادة  حتقق  باحلمرية  البحرية 
نببوعببيببة ريبببا�بببسبببيبببة، وذلبببببك لإيببببالء 
البببببحببري واملائي  الببنببادي اجلببانببب 
اأهمية بالغة لإجناح فعاليات امللتقى 

يف  بالريا�سيني  وللعناية  ال�سيفي 
هبببذا املببجببال مببن خبببالل مببا ينفذه 
بحرية  ريببببا�ببببسببببات  مبببببن  البببببنبببببادي 
باأن  مبيناً  البببدوام،  على  و�ساطئية 
الريا�سات  اأوعز ملدربي  النادي قد 
واجلماعية  البببببحببريببة  والألببببعبببباب 
والببفببرديببة لببالإ�ببسببراف عببلببى تنفيذ 
البحري  النادي  مقر  يف  الأن�سطة 

كاًل ح�سب اخت�سا�سه.
يذكر اأن ملتقى احلمرية ال�سيفي 
رعاية  ي�سهد  والببعبب�ببسببريببن،  الببرابببع 
مببن البب�ببسببركبباء الببذيببن �ببسبباهببمببوا يف 
ويتمثلون  اإيجاباً  ال�سيفي  امللتقى 
باحلمرية  احلبببببببرة  املبببنبببطبببقبببة  يف 
“الراعي  نا�سونال  اأ�سباغ  و�سركة 
الذهبي”، و�سركة املراعي “الراعي 
الف�سي”، وكاًل من �سركة مي�سكو 
وفندق  البحرية  للخدمات  مارين 
“الراعي  عجمان  رمبببادا  واأجببنببحببة 
ال�سراكة  جانب  اإىل  الربونزي”، 
الإ�سرتاتيجية التي عقدتها بلدية 
النادي  اإدارة  مع  منطقة احلمرية 
ن�سخته  يف  احلبببمبببريبببة  لبب�ببسببيببفببي 

احلايل.

من  عببددا  ال�سيني”  الباندا  “منطاد  مع  المارات”  “منطاد  وقببع 
الببفببنببي واللوج�ستي  الببدعببم  لببلببتببعبباون يف جمبببال  الببفببنببيببة  التببفبباقببيببات 
لتحليق منطاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” ومنطاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ويل  نهيان  اآل  زايببد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اهلل” ومنطاد 
املدن  امل�سلحة يف عدد من  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�سينية ومنها العا�سمة بكني اىل جانب توفري ال�ستعدادات الالزمة 
لتحليق منطاد الباندا ال�سيني يف امارات الدولة لتكون دولة المارات 

اأوىل الدول يف املنطقة التي ت�ست�سيف م�ساركات “الباندا ال�سيني«.
رئي�س  املن�سوري  نا�سر  عبدالعزيز  طيار  الكابنت  التفاقيات  وقببع 
منطاد المارات و لوي تون رئي�س الفريق ال�سيني وذلك مبقر منطاد 

المارات بح�سور عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني .
جاء توقيع التفاقيات بالتزامن مع الزيارة التاريخة لفخامة الرئي�س 
�سي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية لدولة المارات والتي 
للجمهورية  رئي�سا  انتخابه  اإعببادة  بعد  له  خارجية  زيببارة  اأول  تعترب 
امل�سوؤولني  وكبار  البببوزراء  من  عببددا  ي�سم  امل�ستوى  رفيع  وفببد  �سمن 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  وعببدد  والقت�ساد  الأعمال  ورجببال 

التي تطمح للتعاون مع اجلانب الماراتي يف خمتلف املجالت .
واأكد الكابنت طيار عبدالعزيز نا�سر املن�سوري رئي�س منطاد المارات 
بني  الثنائية  العالقات  لتعزيز  �سبل  ايجاد  يف  المبببارات  �سباب  �سعي 
دولة المارات وال�سني والرقي بها اإىل اأعلى امل�ستويات يف ظل التعاون 
ال�سرتاتيجي املتنامي بني البلدين ال�سديقني يف �ستى املجالت ب�سكل 

عام وال�سعبية ب�سكل خا�س.
تلك  بتوقيع  �سعادته  عببن  ال�سيني  الفريق  رئي�س  تببون  لببوي  واأعبببرب 
التفاقيات مع منطاد المارات ..وقال ان ال�سني حتر�س على النهل 
والتعلم من ر�سالة موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

التي زرعها  والتعاي�س  الت�سامح  ثببراه - و�سور  نهيان - طيب اهلل  اآل 
التوا�سل  الذين يتمتعون بروح  المببارات  �سباب  اأبنائه من  يف نفو�س 

واملحبة .
ان  عببام منطاد المبببارات  امببني  املن�سوري  الكابنت ح�سن نا�سر  وقببال 
فريق منطاد المارات �سي�ستثمر م�ساركته يف مهرجان بولندا الدويل 
للتعريف  املقبل  اأغ�سط�س  يف  ال�سارقة  حبباكببم  منطاد  �ستطلق  الببتببي 
�سعار مهرجان  ال�سينية وكذلك اطالق  املدن  بربنامج م�ساركاته يف 
المببارات الدويل للمناطيد الذي �سينطلق دي�سمرب القادم مب�ساركة 

اوروبية ودولية وا�سعة .

تعــاون بيــن منطـــادي »�المـــار�ت« و »�لبــانـــد� �ل�سينـــــي«

زيارة ريا�سية ملنت�سبي ملتقى �حلمرية �ل�سيفي 
ل�سالة �لرماية يف نادي �لذيد

نادي �حلمرية ينظم فعاليات بحرية وريا�سات ترفيهية ملنت�سبيه يف �مللتقى �ل�سيفي

الدوري  بطل  �سيتي  مان�س�سرت  مبببدرب  غبببوارديبببول  بيب  ال�ببسببببباين  يخ�سى 
الإنكليزي يف كرة القدم، ان توؤثر كاأ�س العامل على حت�سريات فريقه للمو�سم 

املقبل.
�سد  املتحدة خلو�س مواجهات  الببوليببات  اىل  فريقه  مع  غببوارديببول  و�سافر 
الملاين  ميونيخ  وبببايببرن  الإنكليزي  ليفربول  الأملببباين،  دورمتببونببد  بورو�سيا 
بت�سكيلة جلها من الالعبني ال�سبان، اذ يخلد جنومه الدوليون اىل الراحة 

بعد انتهاء مونديال رو�سيا 2018 الحد املا�سي.
بروين  دي  كيفن  البلجيكيني  طببراز  مببن  لالعبني  الزرق  الفريق  ويفتقد 
غابريال  الببربازيببلببيببني  اغببويببرو،  �سريخيو  الرجنتيني  كببومببببباين،  وفن�سان 
ووكر  وكايل  �سرتلينغ  رحيم  �سيلفا،  دافيد  ال�سباين  وايببدر�ببسببون،  جيزو�س 

وجون �ستونز.
التح�سريية،  الدولية  البببطببال  كاأ�س  عن  بالتايل  النجوم  هببوؤلء  و�سيغيب 
ويتوقع عودتهم اىل بطل الربمريليغ قبل ا�سبوع من انطالقة املو�سم املقبل. 

الذي ف�سل  الربازيلي جورجينيو  الو�سط  وعجز غوارديول عن �سم لعب 
اللحاق مبدربه ماوريت�سيو �ساري من نابويل اليطايل اىل ت�سل�سي. وبرغم 
لي�سرت  مببن  ريببا�ببس حمببرز  الهجومي اجلببزائببري  الو�سط  مببع لعببب  تعاقده 
�سيتي مقابل 60 مليون جنيه ا�سرتليني )79 مليون دولر امريكي(، ال ان 

ت�سكيلته �ستكون م�سابهة اىل حد كبري مع تلك التي خا�ست املو�سم املا�سي.
وقال غوارديول “لقد حتدثنا. يجب اأن يعودوا جاهزين. اذا كانوا مرهقني 
عطلهم.  يف  فليبقوا  ت�سل�سي،  �سد  املجتمع  درع  على  الببقببتببال  يببريببدون  ول 

و�سننتظرهم. اذا مل يكونوا حا�سرين ذهنيا وج�سديا لن يعودوا«.
وتابع مدرب بر�سلونة ال�سباين وبايرن ميونيخ ال�سابق “لقد اأ�سعدين العمل 

مع لعبي الكادميية يف اليام القليلة املا�سية«.
اأملي  خبباب  “لقد  غببوراديببول  اأ�ساف  ت�سل�سي،  اىل  جورجينيو  انتقال  وحببول 

لعدم التوقيع معه. حاولنا، لكن الالعبني يذهبون حيث يجب اأن يذهبوا«.
وتابع “كان �سريتكب خطاأ لو جاء اىل هنا وكان يريد الذهاب اىل ت�سل�سي مع 

ماورويت�سيو �ساري... لكن من الهام ان حت�سل الكرة النكليزية على لعب 
ا�ستثنائي«.

�سيتي  اللعب مع  ال�سابق جو هارت على فر�سة  الببدويل  و�سيح�سل احلار�س 
يف الوليات املتحدة قبل عودة احلار�س ال�سا�سي ايدر�سون، وذلك بعد انتهاء 

اعارته اىل و�ست هام.
ابطال  تاأهيلية �سمن دوري  مببببباراة  �سيتي يف  الببوان  مببرة  اآخببر  هببارت  وحمل 
2016، قبل ان يبعده  اوروبا �سد �ستيوا بوخرا�ست الروماين يف اغ�سط�س 

غوارديول عن الت�سكيلة ال�سا�سية بعد قدومه قبل �سنتني.
ايجاد حل  و�سنحاول  هنا  يتواجد  لعبنا. يف حالته،  “جو  غببوارديببول  وقببال 

يكون الف�سل له، وال �سيبقى هنا«.
واأردف “هو من اأروع الالعبني املحرتفني الذين التقيتهم. يتدرب كاأنه �ساب 
بعمر الثامنة ع�سرة”. ا�ساف “اعرف ان ما ح�سل اخريا لي�س �سهال له، لكنه 

معنا و�سيلعب غدا. هو معنا«.

غــو�رديــوال يريــد العبــني جاهـزين يف �سيتـــــي 
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الفجر الريا�ضي

لوري�س  الأملبباين  �سريعا هفوات حار�سه  ليفربول  عو�س 
لببكببرة القدم،  اوروبببببا  ابببطببال  نببهببائببي دوري  كبباريببو�ببس يف 
الدويل  مع  املرمى  حلرا�س  قيا�سية  �سفقة  يف  بتعاقده 
 72،5 الإيببطببايل مقابل  رومببا  مببن  الي�سون  الببربازيببلببي 

مليون يورو )84،1 مليون دولر امريكي(.
اللعبة  تبباريببخ  يف  مببرمببى  حببار�ببس  اغببلببى  الي�سون  وا�سبح 
حمطما الرقم القيا�سي لالإيطايل جيجي بوفون الذي 
53 مليون يورو  انتقل من بارما اىل يوفنتو�س مقابل 

يف 2001.
وكبببان كبباريببو�ببس ارتببكببب خببطبباأيببن فببادحببني خببالل نهائي 
يف   )3-1( ال�سباين  مدريد  ريببال  �سد  البببطببال  دوري 
دماغي،  لإرجتبباج  بتعر�سه  لحقا  بررهما  املا�سي،  مايو 
25 عاما وقع جمددا فري�سة  علما باأن احلار�س البالغ 
املا�سي  الأ�سبوع  الأخببطبباء خببالل وديببة ترامنري روفببرز 
بببباإفبببالتبببه �ببسببربببة حببببرة تبب�ببسببببببببت ببببهبببدف ثببببان خل�سمه 

.)2-3(
وا�سار ليفربول يف بيان “وقع الالعب البالغ 25 عاما 
مببع احلببمببر بعد خ�سوعه لفح�س  المبببد  عببقببدا طببويببل 
طبببببي نببظببامببي ووقبببع وثببائببق انببتببقببالببه الببيببوم يف ميلوود 
املركز التدريبي”، فيما كتب روما على موقعه الر�سمي 
62،5 مليون يورو زائد  ان قيمة انتقال الي�سون بلغت 
10 ماليني يورو من املكافاآت املحتملة. وبح�سب و�سائل 
العالم اليطالية والربيطانية بلغت مدة العقد خم�س 

�سنوات.
وقال الي�سون الذي قطع عطلته ال�سيفية للتوقيع مع 

فريقه اجلديد، يف حديث اىل موقع ليفربول 
حلم  هببذا  �سعيد،  حقا  “اأنا  الر�سمي 

ارتدي  بببان  حقيقة  اىل  يتحول 
هذا القمي�س العريق واملعتاد 

دوما على الفوز«.
احلار�س  مببركببز  وكببببان 
ليفربول  يف  ال�ببسببا�ببسببي 

للمدرب  قبببلبببق  مببب�بببسبببدر 
كلوب  يبببببورغبببببن  الأملببببببببببباين 

املو�سم  كبباريببو�ببس  فبب�ببسببل  الببببذي 
�سيمون  البلجيكي  على  املا�سي 

مينيوليه.
رائع  اأمببر  “هذا  الي�سون  وتابع 

يف م�سريتي وحياتي كان�سان 
فببردا �سمن هذه  ا�سبح  ان 
العائلة. تاأكدوا اين �ساأقدم 

اأف�سل ما لدي«.
م  الببيبب�ببسببون )1،93  ودافببببع 
و31 مببببباراة دولبببيبببة(، عن 
 2016 منذ  رومبببا  �سباك 
ببببعبببد انبببتبببقبببالبببه الببببيببببه من 
مقابل  انبببرتنبببا�بببسبببيبببونبببال 
يببببببورو،  مبببباليببببني   7،5
37 مباراة  خببا�ببس  وقببد 
البببببببدوري الإيبببطبببايل  يف 
و�ساهم  املببا�ببسببي  املببو�ببسببم 
العا�سمة  بلوغ فريق  يف 
دوري  نبببهبببائبببي  نببب�بببسبببف 

ابطال اوروبا.
وخببببببا�ببببببس البببيببب�بببسبببون 
اخلم�س  املببببببببباريببببات 

لببببببببببلببببببببببربازيببببببببببل يف 
رو�سيا  مونديال 
2018، حافظ 
مببببرات   3 فببيببهببا 
عبببببلبببببى نببببظببببافببببة 
قبل  �ببببسببببببببباكببببه، 

تبببببوديبببببعبببببه امببببببام 
رببببع  يف  بببلببجببيببكببا 

النهائي.
الي�سون  وكبببب�ببببسببببف 

ليفربول  هببببداف  ان 
وجنببمببه املبب�ببسببري حممد 

�سالح الذي حمل الببوان روما 
�سابقا قبل ان ي�سبح املو�سم املا�سي 

اف�سل لعب يف انكلرتا، �سجعه على 
النتقال اىل ملعب انفيلد.

اي�سا  ا�سمه  ارتبط  الببذي  احلار�س  وقببال 
الإنكليزي  ت�سل�سي  نبببادي  اىل  بببالنببتببقببال 

�سالح  يل  “اأر�سل  ال�سباين  مدريد  وريببال 
تنتظر؟.  مبباذا  هيا،  فيها:  قببال  ر�سالة  ام�س 

متقدمة،  مرحلة  يف  كانت  املفاو�سات  ان  ومبببا 
اجبته ب�سرعة: اهداأ، اأنا يف طريقي!«.

وا�سبح الي�سون رابع لعب يتعاقد معه ليفربول 
نابي  الغيني  الو�سط  لعبي  بعد  املقبل،  للمو�سم 

جنيه  مليون   52،8( الأملببباين  ليبزيغ  مببن  كيتا 
مبببن موناكو  فببابببيببنببيببو  البببربازيبببلبببي  ا�ببسببرتلببيببنببي(، 
وال�سوي�سري  جببنببيببه(  مببلببيببون   40( الببفببرنبب�ببسببي 
�بببسبببريدان �ببسبباكببريي مبببن �ببسببتببوك �ببسببيببتببي )13،5 

مليون جنيه(.
“يف مرحلة معينة خالل  بببدوره، قال املببدرب كلوب 
اأحد  مع  التوقيع  فر�سة  ظهرت  املا�سية،  ال�سابيع 
اأف�سل احلرا�س العامليني. ولأكون �سريحا مل نفكر 
كانوا  املببالببكببني!  مببع  للتحدث  فقط  احتجنا  كببثببريا، 

متحم�سني جدا وقمنا بذلك«.

“اأعتقد انه �سيئ تعني علينا القيام به. ل يتعلق  وتابع 
بذلك..  كببثببريا  نفكر  ولبببن  البب�ببسببوق  انبببه  بال�سعر،  المبببر 
هذا يوؤكد قيمة حرا�س املرمى راهنا. �سيتكرر المر يف 

ال�سابيع املقبلة«.
واردف املدرب الملاين الذي �سم املو�سم املا�سي الهولندي 
فريجيل فان دايك يف اأغلى �سفقة عاملية اي�سا لالعب 
مدافع “انكليزيته جيدة ب�سكل مفاجىء ولديه �سخ�سية 
مميزة. امتلك خربة كبرية يف ال�سنوات املا�سية يف اوروبا 
بالمر  وقببام  امل�ستويات  اأعببلببى  على  هناك  لعب  ورومبببا. 

عينه يف كاأ�س العامل«.
الي�سون  ان  مبببن  لببيببفببربببول  كببلببوب حببببذر جببمببهببور  لببكببن 
وما  الربمريليغ  حياة  مع  للتاأقلم  الوقت  اىل  �سيحتاج 

زال مبقدوره التح�سن.
مرمى  حلار�س  ال�سغر  ال�سقيق  وهو  الي�سون،  واخترب 
راهنا  الربتغايل  وبيلينن�سي�س  ال�سابق  انرتنا�سيونال 
مورييل غو�ستافو بيكر )31 عاما(، اجواء ملعب انفيلد 
اوروبا  ابببطببال  دوري  نهائي  ن�سف  ذهبباب  خا�س  عندما 
)الياب   2-5 بلغت  قا�سية  بخ�سارة  عبباد  فريقه  لكن 

4-2 لروما(.
وعن الجواء التي جعلته يتخذ هذا القرار، قال الي�سون 
اأثر هذا المر على قراري. ل يتعلق المر فقط  “نعم 
عائلتي،  حياة  حياتك،  كامل  يغري  بل  الندية،  بتبديل 

زوجتي، ابنتي«.
�سيتي  مان�س�سرت  حببار�ببس  ابببقببى  الببببذي  الببيبب�ببسببون  وتببابببع 
يف  املببببباراة  “تلك  الخببري  املونديال  يف  بديال  ايدر�سون 
مباريات  �ساهدت  لكني  بالطبع  اأثبببرت  البببطببال  دوري 
اأخرى راأيت فيها كيف يلعب الفريق حتت ا�سراف كلوب«. 
وا�ساف الي�سون الذي كان بديال يف املو�سم قبل املا�سي 
احلار�س  رحببيببل  قبببببل  رومبببا  يف  ت�سي�سني  لفويت�سي 
فران�سي�سكو  اوزيبيو دي  املببدرب  وقببدوم  البولندي 
ببببدل مبببن لببوتبب�ببسببانببو �ببسبببببالببيببتببي الببببذي رفببعببه اىل 
)اللعب  المبببر  هببذا  “�سجعني  الأول  الببفببريببق 
املجموعة...  مببن  جببزءا  لأكبببون  انفيلد(  يف 
عببنببدمببا �ببسببمببعببت عبببن اهببتببمببامببهببم بي 
اإمببكببانببيببة اللعب  بببببداأت افببكببر يف 
مببع لببيببفببربببول. انببا قادم 
مببن نببباد حببيببث كنت 
�ببسببعببيببدا جببببدا وان 
مبببتببباأكبببد مببببن اين 
�سعيدا  �ببسبباأكببون 

هنا«.

نيمار  الببربازيببلببي  النجم  املبببالآن  بالفم  قالها  �ساأبقى! 
لي�سع حدا لل�سائعات التي حتدثت عن امكانية انتقاله 
اىل ناد جديد موؤكدا ا�ستمراره يف �سفوف ناديه احلايل 

باري�س �سان جرمان الفرن�سي املو�سم املقبل.
وقال نيمار لل�سحافيني على هام�س مزاد علني يف �ساو 
باولو يعود ريعه اىل موؤ�س�سة خريية “انا باق، انا باق 

يف باري�س، لدي عقد«.
من  يبباأتببي  معظمها  بببان  اعتقد  “ال�سائعات،  وا�ببسبباف 
كانت  مببا  يعرفون  ل  )ال�سحافيون(  انهم  ال�سحف. 

اهدايف عندما قدمت اىل باري�س«.
خروج  بعد  الوىل  للمرة  بحديث  يببديل  نيمار  وكبببان 
منتخب بالده من مونديال رو�سيا 2018، با�ستثناء 
وا�ساف  الجتماعي  التوا�سل  مببواقببع  على  تعليقاته 
“اريد حتقيق النت�سارات يف �سفوف هذا النادي، اريد 

الفوز وامل ان يكون املو�سم املقبل رائعا«.
ريال  �سفوف  اىل  بالنتقال  ارتبببببط  نيمار  ا�سم  وكببان 
مببدريببد ال�ببسببببباين يف ال�ببسببهببر الخببببرية، ومبببا زاد من 
التكهنات رحيل النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
وحاجة  اليببطببايل  يوفنتو�س  اىل  امللكي  الببفببريببق  عببن 

الخري اىل جنم بارز لتعوي�سه.
لكن ريال مدريد نفى ال�سبوع املا�سي وللمرة الثانية 
ر�سميا حت�سريه عر�سا ل�سم نيمار وذلك ردا على ما 
على  باحل�سول  رغبته  عببن  العبببالم  و�سائل  تببداولببتببه 
التلفزيون  وحتديدا  ال�سابق  بر�سلونة  لعب  خدمات 

الوطني “تي يف او” الذي ك�سف عن عر�س بقيمة 
ماليني يورو من ريال مدريد.  310

“يف  الر�سمي  امللكي يف موقعه  النادي  وكتب 
بني  تربط  التي  املتكررة  املعلومات  �سوء 

لعب باري�س �سان جرمان نيمار 
جونيور ونادينا، يريد ريال 

مدريد التو�سيح باأنه ل 
يح�سر يف اأي حالة من 

اأجل  الأحبببببوال مببن 
عر�س  تببببقببببدمي 

لالعب«.
وتببببببببببببببباببببببببببببببببع 

قة  لعال ا “
بببببببببببببببببببببببببني 
الناديني 
رائبببببببعبببببببة 
ببببببحبببببيبببببث 

اإذا  اأنبببببببببه، 
كبببببان ريببببال 
مببببببببدريببببببببد 
يببببببنببببببوي يف 
وقببببت  اأي 
مببببببببببببببببببببببببببببببن 
الأوقببببببببببببببات 

مع  التعاقد 
من  لعببببببببب 

�سان  ببباريبب�ببس 
جبببببرمبببببان، فبببببباأول 

�سيء �سيفعله هو الت�سال بالنادي 
الباري�سي«.

جرمان  �سان  باري�س  اىل  نيمار  وانتقل 
بر�سلونة  قادما من   2017 اغ�سط�س  يف 

يف �سفقة هي العلى يف العامل بلغت 222 
مليون يورو.

بيد ان و�سائل اعالم كثرية 
حتبببدثبببت اخلبببمبببيببب�بببس ان 
جرمان  �بببسبببان  بببباريببب�بببس 
التخلي  لفكرة  منفتح 
عببببن جنببببمببببه، لبببكبببن مع 

اعبببببببالن نبببيبببمبببار بببببقبببباءه، 
ال�سفحة  يكون قد طوى 

املو�سم  يف  اقببببلببببه  نبببهبببائبببيبببا 
املقبل.

قوله  الببربازيببلببي  “غلوبو�سبورت”  مببوقببع  عنه  ونببقببل 
“ل تزال ال�سحف تفربك الخبار ول تتوقف عن بث 
حبي  مببدى  يعرف  اجلميع  ممببل،  امببر  انببه  ال�سائعات، 

لباري�س �سان جرمان وان�ساره«.
وتعر�س نيمار لإ�سابة يف م�سط القدم يف 25 فرباير 
الدوري  املا�سي خالل مباراة فريقه �سد مر�سيليا يف 
جببراحببيببة مطلع  اجببببراء عملية  اىل  وا�ببسببطببر  املببحببلببي 
مار�س ا�ستدعت غيابه عن املالعب قرابة ثالثة ا�سهر 
يف  ببببالده  منتخب  �ببسببفببوف  يف  للم�ساركة  بببعببدهببا  عببباد 

نهائيات كاأ�س العامل يف رو�سيا.
احرز  حيث  املحلي  الببببدوري  يف  تبباألببق  نيمار  كببان  واذا 
الثالثية املحلية واختري اف�سل لعب و�سجل 28 هدفا 
مهارات  واظهر  امل�سابقات،  خمتلف  يف  مببببباراة   30 يف 
من  يتمكن  مل  فانه  الخ�سر،  امل�ستطيل  داخببل  عالية 
قيادة فريقه اىل حتقيق الهدف ال�سمى ملالكي النادي 

القطريني واملتمثل باإحراز دوري ابطال اوروبا.
النادي  ان�سار  بع�س  اثبببارت  كنجم  ت�سرفاته  ان  كما 
الباري�سي وحتديدا بعد حادثة ت�سديد ركالت اجلزاء 
الببتببي كببانببت مببن اخببتبب�ببسببا�ببس الورغببببويبببباين ادين�سون 
كببافبباين قبببببل ان يببطببالببب نببيببمببار بببباأن يببكببون هببو املنفذ 

الأ�سا�سي وقد ح�سل على مبتغاه.
كما اكتفى املهاجم الذي تعر�س لنتقادات قوية ب�سبب 
هدفني  بت�سجيل  املببببباريببات،  خببالل  ال�سقوط  اعتماده 
النهائي  رببببع  الببببدور  مببن  خبببرج  الببببذي  بببببالده  ملنتخب 

بخ�سارته امام بلجيكا 2-1.
اإمكانية  عن  تقارير  حتدثت  املقابل،  يف 
ادين  البلجيكي  ت�سل�سي  جنببم  انببتببقببال 
هازار اىل �سفوف ريال مدريد ب�سحبة 
اللندين  الببنببادي  زمببيببلببه ومببواطببنببه يف 

حار�س املرمى تيبو كورتوا.

اأعلن نادي مر�سيليا الفرن�سي ام�س تعاقده مع قلب الدفاع الكرواتي ال�ساب 
دويي ت�ساليتا-�سار الذي كان بديال يف رحلة بالده نحو و�سافة مونديال 

رو�سيا 2018 يف كرة القدم.
النم�سوي منذ  �سالزبورغ  الوان ريد بول  ت�ساليتا-�سار )21 عاما(  وحمل 
الخرية،  الربببع  ال�سنوات  يف  املحلي  الببدوري  لقب  معه  واأحببرز   2014

وميلك يف ر�سيده مباراتني دولتني مع منتخب كرواتيا.
الفرن�سية  العببالم  و�سائل  لكن  ال�سفقة  قيمة  عن  مر�سيليا  يك�سف  ومل 

حتدثت عن 20 مليون يورو جللب الالعب ال�ساب.
وكتب مر�سيليا يف بيان “قلب دفاع حقيقي، دويي ت�ساليتا-�سار لعب مذهل 

ج�سديا قوي و�ساحب لياقة بدنية )1،92 م و89 كلغ(«.
وخا�س ت�ساليتا-�سار مباراة واحدة يف املونديال الخري، �سد اي�سلندا يف دور 
التاأهل اىل دور املجموعات وقبل  املجموعات )2-1(، بعد �سمان كرواتيا 

م�سوارها الرائع وبلوغها النهائي امام فرن�سا البطلة 4-2.
للربازيلي  املحتمل  الرحيل  لتعوي�س  مر�سيليا  دفبباع  الببكببرواتببي  و�سيعزز 

دوريا، الت�سيكي توما�س هوبوكان والتون�سي امين عبد النور هذا ال�سيف.
مواجهة  بعد  املا�سي،  املو�سم  مرتني  فيلودروم  ملعب  ت�ساليتا-�سار  وزار 

مر�سيليا يف دور املجموعات ون�سف نهائي الوري الوروبي “يوروبا ليغ«.

بوتا�س يظل زميال 
لهاميلتون يف مر�سيد�س 

لل�سيارات ام�س اجلمعة   1 العامل ل�سباقات فورمول  قال مر�سيد�س بطل 
اإن ال�سائق الفنلندي فالتريي بوتا�س وقع على عقد جديد وقد ي�ستمر مع 

الفريق لعامني اإ�سافيني.
وجببباء العببببالن بببعببد يبببوم واحبببد مببن تبباأكببيببد مببر�ببسببيببد�ببس اأن زمببيببلببه لوي�س 
هاميلتون، بطل العامل اأربع مرات، وقع على عقد جديد ملدة عامني ليبقى 

مع الفريق حتى نهاية 2020.
واأو�سح مر�سيد�س يف بيان اأن بوتا�س )28 عاما(، الذي ان�سم للفريق العام 
املا�سي بعد اعتزال بطل 2016 نيكو روزبرج على نحو مفاجئ، �سيبقى يف 

اآخر. لعام  لال�ستمرار  خيار  وجود  مع  موؤكد  ب�سكل   2019
وقال توتو فولف رئي�س مر�سيد�س “اأداء فالتريي كان متميزا هذا املو�سم 
ولول اأخطاء �سدرت منا ولول �سوء حظه لرمبا ت�سدر بطولة ال�سائقني 

الآن«.
مل   2019 خالل  فالتريي  بقاء  ل�سالح  القرار  اتخذنا  “عندما  واأ�ساف 
اأو بالتزامه فقط بل ب�سخ�سيته  يتعلق الأمر ب�سرعته التي ل غبار عليها 

اأي�سا وعالقته بالفريق ولوي�س وهي قائمة على الثقة.
البطولتني  اأقبببويببباء يف  مناف�سني  ملببواجببهببة  املببطببلببوبببة  الببعببالقببة  هببي  »هبببذه 

)ال�سائقني وال�سانعني( كما تعك�س قيم هذا الفريق«.
ويحتل بوتا�س املركز اخلام�س حاليا ببطولة العامل بفارق 59 نقطة خلف 

هاميلتون �ساحب املركز الثاين ومل يفز باأي �سباق حتى الآن هذا املو�سم.
لكنه احتل املركز الثاين يف اأربعة �سباقات.

املت�سدر  عن  نقاط  ثماين  بفارق  ويبتعد  �سباقات  بثالثة  هاميلتون  وفبباز 
�سيبا�ستيان فيتل �سائق فرياري.

مر�سيد�س  ا�ستعانة  اإمببكببانببيببة  ببب�ببسبباأن  التكهنات  و�ببسببط  واثببقببا  بببوتببا�ببس  وببببدا 
بالفرن�سي ا�ستيبان اأوكون �سائق فور�س انديا.

ريت�سياردو  دانييل  ال�سرتايل  انتقال  اأمببل يف  اأي  على  العببالن  كما ق�سى 
�سائق رد بول اإىل مر�سيد�س يف املو�سم املقبل.

وقال بوتا�س “جنحت هذا العام يف قطع خطوة جيدة لالأمام واأثق يف 
اأن الأف�سل مل ياأت بعد«.

العام  هبببذا  البب�ببسببببباقببات  كببثببريا يف  احلبببظ  يحالفنا  “مل  واأ�بببسببباف 
الثقة يف  الفريق يعرف م�ستواي وهذا موؤ�سر رائع على  لكن 

قدراتي.
»نخو�س معركة كبرية حاليا ومن اجليد تو�سيح م�ستقبلي 
اأمام اجلميع وهذا يعني اأننا ميكننا الرتكيز فقط يف املناف�سة 

بالبطولة«.

مر�سيليا يتعاقد مع �ملد�فع 
�لكرو�تي ت�ساليتا-�سار 

فابريغا�س قد يعطل رحيل هاز�رد �إىل ريال مدريد
زميله  فابريغا�س  �سي�سك  ت�سيل�سي  و�سط  لعببب  حث 
اإيدن هازارد على عدم ترك الفريق املناف�س بالدوري 
الإجنببلببيببزي املببمببتبباز لببكببرة الببقببدم و�ببسببط تببقبباريببر حول 
املهاجم  خدمات  على  باحل�سول  مدريد  ريببال  اهتمام 
البلجيكي. وخالل كاأ�س العامل يف رو�سيا ك�سف هازارد 
عن تفكريه يف ترك النادي الذي ان�سم اإليه يف 2012 

قادماً من ليل لكن هازارد طالبه بالبقاء.
وقببال فابريغا�س قبل مباراة وديببة �سد بريث غلوري 
اأف�سل  اأن هببازارد  »اأعتقد  املقبل:  اأ�سرتاليا الإثنني  يف 

لعب لدينا«.
اأندية  واأ�ساف الالعب الإ�سباين: »نحن ننتمي لأحد 

القمة ونريد ال�ستمرار �سمن ال�سفوة والفوز باألقاب 
اأحدهم، هو لعب  واإيببدن  لأف�سل لعبينا  نحتاج  لذا 
اأف�سل  وهببو  جانبنا  من  خا�سة  اجلميع  من  حمبوب 
لعبينا، يحبه امل�سجعون والالعبون والنادي ونحتاج 

اإىل جهوده وهو يعرف ذلك«.
لت�سيل�سي حتت قيادة  الأوىل  الإثنني  و�ستكون مباراة 
اأ�سلوب  بتطبيق  تعهد  الذي  �ساري  ماوريت�سيو  املدرب 

هجومي ممتع وبدا فابريغا�س مت�سوقاً للعمل معه.
الأ�سلوب  بهذا  »اأوؤمببن  ال�سابق:  بر�سلونة  لعب  وتابع 
ال�ستفادة  وميكننا  الببنببهببج  هبببذا  عببلببى  ونبب�ببسبباأت  واأحبببببه 

منه«.  

ليفربول يعزز عرينه 
بالرب�زيلي �لي�سون 

نيمار يوؤكد بقاءه يف �سفوف 
باري�س �سان جرمان 

عن  رونببالببدو  كري�ستيانو  الببربتببغببايل  النجم  رحببيببل  اأن  يبببببدو 
يف  الأ�سئلة  العديد من  يطرح  زال  ما  مببدريببد،  ريببال  �سفوف 
والتكتيكية  الفنية  النواحي  من  ل�سيما  امللكي  النادي  اأروقببة 

التي متيز بها الدون.
بببال اجلهاز الفني يف العمالق  اأهببم الأمببور التي ت�سغل  ومببن 
الثابتة  الببكببرات  بت�سديد  �سيقوم  من  م�ساألة  تببربز  املببدريببدي، 
من  العديد  منها  لي�سجل  “الدون”  لها  يت�سدى  كببان  التي 

الأهداف، ويف اأحيان كثرية تكون اأهدافا حا�سمة.
ق�ساها  التي  املببدة  خببالل  فبباإنببه  “ماركا”،  �سحيفة  وبح�سب 
رونالدو  يف املرينغي، �سدد 444 ركلة ثابتة من اأ�سل  619 
ركببلببة،  وجببباء يف املببركببز الببثبباين خبببالل تببلببك البب�ببسببنببوات الت�سع 
ثابتة،  �سربة   55 �ببسببدد  البببذي  بيل  غبباريببث  الببويببلببزي  النجم 
بينما ا�ستطاع الأملاين م�سعود اأوزيل يف عهد رونالدو ت�سديد 

�سربة، وجاء بعده الكولومبي املعار اإىل بايرن ميونخ خامي�س 
رودريببجببيببز بب16 تبب�ببسببديببدة، ثببم قببائببد الببفببريببق وقببلببب الدفاع 
الإ�سباين  النجم  وبببعببده  ت�سديدة،   14 بببب  رامببو�ببس  �سريجيو 
ا�ستفتاء  ال�سحيفة  واأجببرت  الآن.  حلد  ت�سديدات  بب6  اإي�سكو 
عرب موقعها الإلكرتوين حول الالعب الذي يجب اأن يخلف 

رونالدو يف تنفيذ الركالت احلرة املبا�سرة.
وح�سل  الآن،  حتى  �سخ�س  األبببف   17 ال�ستفتاء  يف  و�ببسببارك 
اأنه  يببرون  املئة  40 يف  الأ�سد، فهناك  بيل على ح�سة  غاريث 

الالعب الأن�سب خلالفة رونالدو يف تنفيذ الركالت احلرة.
وحل ماركو اأ�سين�سيو يف املركز الثاين بن�سبة 17 يف املئة، تاله 
بالرغم  الأ�سوات  اإجمايل  املئة من  16 يف  الببذي حاز  اإي�سكو 
من عدم تخ�س�سه بالكرات الثابتة، وحّل الأملاين توين كرو�س 

يف املرتبة الرابعة بب15 يف املئة من الأ�سوات.

مع�سلة للريال.. من �سيتوىل هذه �ملهمة بعد رحيل رونالدو؟



�إنقاذ فرخ بطريق �نك�سرت بي�سته 
اإنقاذ فرخ بطريق  متكن القائمون على حديقة حيوان لندن من 
دون  فق�سها  اأوان  قبل  البي�سة  اأبببواه  ك�سر  اأن  بعد  �سغري احلجم 
اأنثى،  اأن الفرخ، وهو  اأدرك العاملون يف احلديقة  اأن  ق�سد. وبعد 
اأزالببوا قطعا من ق�سرة البي�سة من عليه  مببازال على قيد احلياة 

با�ستخدام مالقيط ثم نقلوه اإىل ح�سانة.
وقالت �سوزي هايد م�سوؤولة العناية بالبطاريق "غمرتنا الفرحة 
عندما بداأت تطلب الطعام ب�سدة بفتح فمها على ات�ساعه واإطالق 

�سيحات �سغرية. كانت هذه اأول اإ�سارة اإىل اأنها رمبا تنجو".
رينبو  ا�ببسببم  عليها  اأطببلببق  الببتببي  ال�سغرية  البطريق  اأنببثببى  وق�ست 
الأ�سابيع القليلة التالية لذلك بالقرب من دمية على �سكل بطريق 
احليوان  حديقة  على  القائمون  وظل  تدفئة.  م�سباح  وهج  حتت 
من  خليط  عببن  عبببببارة  يومية  وجبببببات  ثببالث  باأيديهم  يطعمونها 

الأ�سماك والفيتامينات واملعادن.
بوترية  يببوم  كل  باملئة   20 حببوايل  رينبو  وزن  "يزيد  هايد  وقالت 
الأنثى  اأن  اإىل  واأ�ببسببارت  �سديدة".  ب�سرعة  تنمو  فهي  لذلك  ثابتة 

ال�سغرية دائما ما تتوق للوجبة التالية.
اأن تبقى رينبو التي تبلغ من العمر �سهرا واحدا يف  ومن املتوقع 
غرفة احل�سانة اإىل اأن تبلغ ع�سرة اأ�سابيع اإذ ينبغي اأن يزيد وزنها 
من 73 جراما عند فق�س البي�س اإىل حوايل ثالثة كيلوجرامات. 
وقالت هايد "يحدث اأن تطاأ البطاريق اأحيانا فوق بي�سها وحتى 

اإذا جنا الفرخ فاإنها دائما ما تلفظه".

بلدة مهجورة تتحول �إىل وجهة �سياحية
 1.4 املتحدة مببلغ  بالوليات  اأوينز  وادي  بلدة مهجورة يف  بيعت 
مليون دولر لأحد امل�ستثمرين، ومن املزمع اأن تتحول اإىل منتجع 

يوؤمه ال�سياح من جميع اأنحاء العامل. 
وت�سم بلدة تريو كوردو التي �سهدت طفرة يف عام 1865 عندما 
مت اكت�ساف الف�سة، العديد من الأبنية التي ت�سمل فندقاً ومتحفاً 

وكن�سية �سغرية والعديد من املنازل املهجورة. 
اأجنلو�س  لو�س  ل�سحيفة  اأنبببدروود،  برينت  اجلديد،  املالك  وقببال 
للممتلكات،  التاريخية  الطبيعية  على  احلببفبباظ  "نريد  تبباميببز: 
من  ومتكينهن  الأ�سخا�س،  من  ملزيد  الراحة  و�سائل  تقدمي  مع 
ال�ستمتاع باملوقع". من جهته، قال جيك را�سمو�سون من �سركة 
بي�سوب للعقارات، اإن مالكي املوقع القدماء تلقوا عرو�ساً جمزية 
الببتببي حتافظ  اأنبببببدروود  اأنببهببم ف�سلوا خببطببط  اإل  البببببلببدة،  لبب�ببسببراء 
�سيحتوي على حديقة  املوقع  باأن  واأ�ساف  وتراثها.   على هويتها 
ال�سياحية،  املرافق  من  والكثري  للرعاية،  ومركز  كبرية  ترفيهية 

بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.  

فندق يت�سع لـ 20 �ألف نزيل بناه هتلر
افتتح اأخرياً جممع �سخم للعطالت كان قد بني يف احلقبة النازية 

ومل ي�ستخدم مطلقاً، على بحر البلطيق الأملاين.
اأملانيا لفتتاح  بعد حوايل ثمانني عاماً، عمدت اجلهات املعنية يف 

فندق �سخم بني يف عهد هتلر اإبان احلرب العاملية الثانية.
ويتميز الفندق الذي ا�ستمر بناوؤه من عام 1936 اإىل عام 1939 

بقدرته على ا�ستيعاب 20000 �سخ�س.
اأعمال البناء يف الفندق جراء اندلع احلرب العاملية  وقد توقفت 
بنائه.  ا�ستكمال  يتم  اأن  دون  احلا�سر  وقتنا  حتى  وُتببرك  الثانية، 
4500 مرت مربع ما جعله ي�سنف  وتبلغ م�ساحة الفندق حوايل 

بني الفنادق ال�ستة الأكرب م�ساحة يف العامل. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�بتكار نظار�ت لعالج دو�ر �حلركة
ك�سفت �سركة "�سيرتوين" الفرن�سية ل�سناعة ال�سيارات، النقاب عن زوج من النظارات الزجاجية التي تعالج اأعرا�س 

دوار احلركة.
وت�ستخدم ال�سركة تقنية خا�سة مت اإن�ساوؤها بوا�سطة �سركة رينغينغ رينغ، والتي من �ساأنها اأن تعالج دوار احلركة 
يف ب�سع دقائق.  ووفقاً للبيان ال�سحفي الر�سمي لل�سركة، فاإن ارتداء النظارات ملدة ترتاوح من 10 اإىل 12 دقيقة، 

ي�ساعد الدماغ على الرتكيز على احلركة ب�سكل متوازن دون ال�سعور بالدوار. 
ويكمن �سر هذه النظارات يف اإطارها البال�ستيكي الذي يحتوي على �سائل اأزرق ي�ساهم يف تنظيم ا�ستقبال الإ�سارات 

التي تر�سلها العني والأذن الداخلية اإىل الدماغ. 
ويقوم ال�سائل املوجود يف اإطار عد�سات النظارات مبحاكاة زاوية وحركات الأفق حتى تت�سق احلركة التي تك�سفها 
العينان مع احلركة التي تك�سفها الأذن الداخلية، ويغيب الت�سارب بني ال�سورتني، الأمر الذي ي�ساهم يف ت�سحيح 

الروؤية وعدم ال�سعور بالدوار. 
التي تر�سلها العني  املت�ساربة  اإدراك الدماغ لالإ�سارات  اأن دوار احلركة يحدث عندما يكون هنالك خلل يف  يذكر 
والأذن  العني  لأن  مثاًل  النافذة  اإىل  ال�سخ�س  ينظر  عندما  م�سكلة  هنالك  تكون  ل  فعادة  لببه.  الداخلية  والأذن 
الداخلية تت�سوران احلركة ب�سكل مت�سابه، ولكن عندما ينظر اإىل الهاتف، يكون هنالك اختالف يف الإ�سارات التي 

تر�سل اإىل الدماغ ما يت�سبب بحدوث دوار احلركة، وفق ما ورد يف موقع "اأوديتي �سنرتال" الإلكرتوين.  
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تر�مب برجر.. مطعم يف �سيبرييا
الأمريكي  الرئي�س  ا�ببسببم  يحمل  �سيبرييا  يف  للربجر  مطعم  مببديببر  قببال 
رو�سيا  يف  الهتمام  تنامي  مببع  الزبائن  يجذب  املطعم  اإن  تببرامببب  دونببالببد 
الرئي�س  مببع  الأ�ببسبببببوع  هببذا  جمعته  التي  القمة  بعد  الأمببريكببي  بالرئي�س 
فببالدميببري بببوتببني. ويببحبباول مطعم   تببرامببب بببرجببر  الببذي فتح اأبببوابببه يف 
املحيطة  ال�سجة  مببن  ال�ستفادة  الأول  كببانببون  يف  كرا�سنويار�سك  مدينة 
برتامب الذي اأكد جمدداً رغبته يف حت�سني العالقات الأمريكية الرو�سية 

الفاترة، وذلك خالل اجتماعه مع بوتني يوم الثنني يف هل�سنكي.
وتزين جدران املطعم لوحات للرئي�س الأمريكي وتقدم فيه اأطباق من بينها 
"برجر ترامب" مع حلم اخلنزير املقدد و"برجر ميالنيا" بالدجاج تيمناً 
فينوجرادوف  اإيجور  املدير  وقببال  ترامب.  ميالنيا  الأوىل  ال�سيدة  با�سم 
اأبوابه  فتح  ملطعم  بالن�سبة  اإطببالقبباً  �سيئاً  لي�س  الطلب  "حجم  لببرويببرتز 
موؤخراً". لكنه اأ�ساف اأن زبائن ثملني ل يحبون الوليات املتحدة، باعتبارها 
اخل�سم التقليدي لرو�سيا، ي�ستاوؤون من الفكرة التي يدور حولها املطعم 
رو�سيا  و�سهدت  الأمببر.  بالتف�سيل عن  ويت�سرفون بفظاظة. ومل يتحدث 
احتفالت عقب فوز ترامب يف انتخابات الرئا�سة عام 2016 بعد اأن دعا يف 
حملته النتخابية لتح�سني العالقات مع مو�سكو كما اأ�ساد ببوتني. وفاجاأ 
ترامب العامل يف قمة يوم الثنني بالت�سكيك يف النتائج التي خل�ست اإليها 
وكالت املخابرات الأمريكية ب�ساأن تدخل رو�سيا يف النتخابات الأمريكية. 

كما اأ�ساد ترامب بنفي بوتني "القوي واحلا�سم" لأي تدخل رو�سي.

و�ت�ساب تفر�س قيود� على �إعادة �الإر�سال
قال تطبيق الر�سائل الن�سية وال�سوتية وات�ساب اململوك ل�سركة في�سبوك 
جميع  على  يطبق  الر�سائل  اإر�ببسببال  اإعببادة  من  للحد  اختبارا  �سيد�سن  اإنببه 
انت�سار  على  قيود  فر�س  الهندية  ال�سلطات  طلبت  بعدما  امل�ستخدمني 

ال�سائعات التي اأدت لوقوع حوادث عنف.
ودفعت عمليات قتل جماعية نتجت عن ر�سائل حتري�سية زائفة يف الهند، 
ال�سلطات  م�ستخدم،  مليون   200 من  باأكرث  وات�ساب  لتطبيق  �سوق  اأكببرب 
واملحتويات  الببزائببفببة  الن�سية  الببر�ببسببائببل  تبببداول  ملنع  بببخببطببوات  للمطالبة 
خف�س  اأي�سا  الهند  يف  �ستخترب  اإنها  وات�ساب  �سركة  وقالت  التحري�سية. 
ذلك  يف  مبا  اأق�سى  بحد  خم�سة  اإىل  واحببد  اآن  يف  املتبادلة  املحادثات  عببدد 
املحادثات الفردية اأو اجلماعية واإلغاء زر اإعادة الإر�سال ال�سريع للر�سائل 
اأو  �سوتية  مقاطع  اأو  �ببسببورا  تت�سمن  الببتببي  الببر�ببسببائببل  زر  بببجببوار  املببوجببود 
مقاطع فيديو. ومن املرجح اأن تردع هذه اخلطوة اإعادة الإر�سال اجلماعي 
للر�سائل. وذكرت وات�ساب اأن ال�سعب الهندي هو الأول عامليا يف اإعادة اإر�سال 

الر�سائل وال�سور واملقاطع امل�سورة عرب تطبيقها.

ما �لعمل عند �بتالع 
�لطفل جل�سم غريب؟ 
لأطباء  الأملبببانبببيبببة  البببراببببطبببة  قبببالبببت 
الأطبببعبببمبببة  ببببعببب�بببس  اإن  البببتبببخبببديبببر 
كالفول ال�سوداين والعنب واحللوى 
قطع  اإىل  بببالإ�ببسببافببة  والبببببونبببببون، 
الألعاب ال�سغرية قد ت�سكل خطورة 
والر�سع،  البب�ببسببغببار  الأطبببفبببال  عببلببى 
يتعر�سون خلطر  قببد  لأنببهببم  نببظببراً 
الأ�سياء  هبببذه  ابببتببالع  اأو  ا�ستن�ساق 
الفم.  يف  بببو�ببسببعببهببا  قبببامبببوا  مبببا  اإذا 
ال�ستدلل  ميببكببن  اأنببببه  واأو�بببسبببحبببت 
الطفل  اإ�سابة  على ذلك من خالل 
مببفبباجببئببة. ويف هذه  �ببسببعببال  بببنببوبببة 
احلبببالبببة يببتببعببني عببلببى الآبببببباء تهدئة 
طلب  وميكنهم  البداية،  يف  الطفل 
مل  واإذا  ال�سعال.  يف  ا�ستمراره  عببدم 
اجل�سم  اإخببببراج  مببن  الطفل  يتمكن 
الغريب، فعندئذ يجب و�سع الطفل 
العلوي  اإمالة اجلزء  على بطنه مع 
من اجل�سم لأ�سفل، ثم يتم ال�سرب 
مبببرات يف  مببفببرودة حتى خم�س  بيد 
املنطقة بني لوحي الكتف، واإذا �سمع 
التنف�س  اأثببنبباء  �سفري  �سوت  الآبببباء 
�سيق  من  يعاين  الطفل  كببان  اإذا  اأو 
باللون  جببلببده  ظببهببر  اأو  التنف�س  يف 
بخدمة  التبب�ببسببال  فببيببجببب  الأزرق، 

الطوارئ على الفور.
اخللفية  البب�ببسببربببات  تببفببلببح  مل  واإذا 
يف اإخببببراج اجلبب�ببسببم الببغببريببب مببن فم 
ال�ستعانة  ميبببكبببن  فبببباإنببببه  البببطبببفبببل، 
تببتببمببثببل يف و�سع  اأخببببببرى  بببطببريببقببة 
البببذراعبببني مببن اخلببلببف عببلببى اجلزء 
وعمل  الطفل،  للج�سم  من  العلوي 
قببببب�ببسببة بببيببد و�بببسبببم البببيبببد الأخبببببرى 
الطفل،  بطن  اأعلى  وو�سعها  عليها 
ثم جذب اليد بقوة، ولكن ل ميكن 
ا�ستعمال هذه الطريقة مع الر�سع. 

كاردي بي ترف�س عر�سًا 
خياليا ل�سر�ء �سورة طفلتها

رزقت املغنية العاملية  كاردي بي  مولودتها 
الببراب  اأوف�ست   مغنى  زوجها  الوىل من 
وكببغببريهببا مبببن املبب�ببسبباهببري حببافببظببت على 
اإىل  تظهرها  ومل  طفلتها  �سكل  �ببسببرّيببة 

الإعالم مما اأثار ت�سويق اجلمهور.
 100 مببلغ  عر�ساً  كبباردي  تلقت  ولهذا 
ابنتها  ل�سراء �سورة  اأمريكي  دولر  األف 
المر  رفبب�ببسببت  ولكنها  حببديببثبباً  املبببولبببودة 
هي وزوجها. وا�سارت امل�سادر اإىل موقع 
TMZ ان كبباردي بي لن تنظر اىل هذا 
�ستة  “كلت�سر” الببب  تبلغ  ان  قبل  التفاق 

ا�سهر من عمرها.
كاردي  ك�سفت  كانت  اأخببرى  ناحية  ومببن 
مربية  اإىل  حبباجببتببهببا  عببببدم  �ببسبببببب  عبببن 
كيف  تتعلم  اأن  تببريببد  انببهببا  اإذ  لطفلتها 

تكون اأماً.

حت�سل على ل�سان جديد بعد برت ل�سانها 
بعد برت جزء كبري من ل�سانها جراء اإ�سابته بورم خبيث، 
بف�سل  البببذوق  وحا�سة  النطق  اأمريكية  امبببراأة  ا�ستعادت 
لها.  يف  ل�سان جديد  تركيب  عملية جراحية مت خاللها 
زامببورا عاماً من مدينة  �سينثيا  2017 علمت  عببام  اأوائببل 
الل�سان،  ب�سرطان  م�سابة  باأنها  الأمريكية،  دييغو  �سان 
اإزالبببة جزء  اإىل  باأنهم م�سطرون  الأطببببباء  اأخببربهببا  حيث 
اأزال  العام،  نف�س  اأبريل من  �سهر  ويف  ل�سانها.   كبري من 
الأطباء الورم واقتطعوا رقعة �سغرية من فخذها، قبل اأن 
يقوموا بربطه بجذر ل�سانها الأ�سلي.  وقد متكنت زامورا 
من ا�ستعادة حا�سة التذوق، والنطق بعد خ�سوعها للعالج 
جل�سات  عببن  فبب�ببسبباًل  والببكببيببمببيببائببي،  والبب�ببسببعبباعببي  الطبيعي 
وجود  مع  الطعام  وتناول  التحدث  كيفية  لتعلم  تدريبية 
ل�سانها اجلديد. ومنذ ما يقرب من �سهرين، حت�سنت حالة 
املراأة اإىل حد بعيد ما مّكنها من تذوق وجبة من الدجاج 
ملر�س  كنتاكي، لأول مرة منذ وقوعها فري�سة  املقلي من 
ال�سرطان، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ت�سارع �ملوت بعدما هاجمتها 80 �ألف نحلة
نقلت امراأة اإىل امل�ست�سفى يف حالة �سحية حرجة، بعدما 
نحلة،   80.000 مببن  اأكبببرث  مببن  �سر�س  لهجوم  تعر�ست 

حيث تلقت مئات الل�سعات يف راأ�سها.
الأفريقي  النحل  �سحابة كبرية من  اإن  عيان  �سهود  قال 
املراأة  راأ�س  احت�سدت حول  القاتل،  النحل  با�سم  املعروف 
بالقرب من بحرية فور�ست بولية كاليفورنيا الأمريكية.  
وقببد اأ�ببسببيببب اأربببعببة مببن رجبببال الإطببفبباء بببلببدغببات النحل 
اإىل  منهم  اثنني  نقل  ومت  املبببراأة،  اإنقاذ  حماولتهم  اأثناء 
امل�ست�سفى لتلقي العالج الالزم.  وكانت املراأة التي عرفت 
با�سم ماريا والتي تبلغ من العمر 52 عاماً، تقوم باأعمال 
اأن تخرج  قبببببل  زمببيببالتببهببا  مببن  ثببالثببة  بببرفببقببة  التنظيف 
باأ�سراب  لتفاجاأ  �سيارتها،  موؤخرة  من  مم�سحة  لإح�سار 
من النحل تنق�س عليها. وبعد معركة �سر�سة مع النحل 
اإىل مركز  املببراأة ونقلها  اإنقاذ  الإطببفبباء من  متكن رجببال 
ببباأن حالتها حرجة  الأطباء  قال  الطبي، حيث  �سادلباك 
خ�سوعها  بعدم  بالكامل  تتعافى  اأن  املتوقع  مببن  ولكن 

للعالج، وفق ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 

ي�سجل رقما قيا�سيا عامليا يف قطع �لبطيخ
من  عببدد  اأكببرب  �ساحب  فورمان  اأ�سريتا  الأمريكي  اأثبت 
على  تببفببوقببه  غيني�س،  مببو�ببسببوعببة  الببقببيببا�ببسببيببة يف  الأرقبببببام 
عدد  اأكببرب  لقطع  جديدا  قيا�سيا  رقما  و�سجل  مناف�سيه 
وجود  ويف  بطنه.  على  و�سعت  التي  البطيخ  ثمرات  من 
فريق من امل�ساعدين يناوله ثمرات البطيخ الواحدة تلو 
اإىل ن�سفني  26 بطيخة  الأخببرى جنح فورمان يف قطع 
الببذي ا�سرتطه  الأدنبببى  يف دقيقة واحببدة متجاوزا احلببد 
الرقم  لت�سجيل  غيني�س  مو�سوعة  من  التحدي  منظمو 
 20 قطع  عليه  ا�سرتطوا  حيث  ثببمببرات،  ب�ست  القيا�سي 
لقطع  قيا�سيا  رقببمببا  فبببورمبببان  �ببسببجببل  اأن  و�ببسبببببق  ثببمببرة. 
اأرقاما  فورمان  و�سجل  لببه.  �سديق  معدة  اأعلى  البطيخ 
يف  �سجل  ا�سمه  اإن  ويقول  �سخ�س  اأي  من  اأكببرث  قيا�سية 
�سعى  عاما   35 مببدى  على  مببرة   750 غيني�س  مو�سوعة 
فيها لت�سجيل اأرقامه القيا�سية واإنه ل يزال يحمل 225 

لقبا من هذه الأرقام حاليا. اإحدى االأغنام الرببرية املولودة حديثا يف حديقة احليوان مبدينة اأمنفيل الفرن�سية ال�سرقية.  )ا ف ب(

�لرتويج الأول �مر�أة 
جت�سد » دكتور هو « 

ظبببببهبببببرت املبببمبببثبببلبببة البببربيبببطبببانبببيبببة 
لقطات  اأوىل  يف  ويببتببيببكببر  جببببودي 
تببرويببجببيببة لببلببمببو�ببسببم اجلببديببد من 
بعد  )دكتور هو(  ال�سهري  امل�سل�سل 
اختيارها لت�سبح اأول امراأة جت�سد 
اخليال  مبب�ببسببلبب�ببسببل  يف  البب�ببسببخبب�ببسببيببة 
هيئة  �سبكة  تعر�سه  الببذي  العاملي 
)بي.بي.�سي(  الربيطانية  الإذاعة 
ويتيكر  وقببالببت   .1963 عبببام  مببنببذ 
اأمببب�بببس اخلببمببيبب�ببس اأمبببببام نببحببو �ستة 
موؤمتر  يف  مببعببجبببببيببهببا  مبببن  اآلف 
دييجو  �سان  مبدينة  كون  كوميك 
لأداء  امببراأة  اختيار  اإن  الأمريكية 
الدور كان حتميا. واأ�سافت اأن اأداء 
دور دكتور هو الذي ي�ستك�سف الكون 
يف مركبته التي تنتقل عرب الزمن 
وتعرف با�سم تاردي�س انطوى على 
حتبببرر مببن الببقببيببود. وبببذلببك تكون 
اأول امببراأة تببوؤدي �سخ�سية  ويتيكر 
13 مببنببذ بدء  البببدكبببتبببور هبببو رقببببم 
عر�س امل�سل�سل يف �ستينيات القرن 
املا�سي. وقالت ويتيكر )36 عاما( 
عام  يف  "نحن  رويببببرتز  لتلفزيون 
الذي  الجتبببباه  هببو  وهببببذا   .2018
اأي  امل�سل�سل على  فيه  �سي�سري  كان 
ل  للغاية.  عببامل مثري  "اإنه  حببال. 
�ساأقدمه  اأو  قدمته  دور  اأي  يبلغ 
خال�سة".  �سعادة  اإنها  الببدور.  هذا 
املو�سم  اأحببببداث  ت�سوير  وا�ببسببتببمببر 
اجلببديببد مببن دكببتببور هببو �سهورا يف 
�سرية تامة لكن بي.بي.�سي ن�سرت 
الإعالن الت�سويقي الأول له اأم�س 
اخلمي�س وفيه تظهر ويتيكر وهي 
بالن�سبة  جببديببد  هبببذا  "كل  تببقببول 
وعببببببوامل  جببببديببببدة  وجبببببببوه  يل... 

جديدة واأزمنة جديدة".

تعديل قانون حلماية �حليو�نات �ملهددة
ترامب  دونببالببد  الأمببريكببي  الرئي�س  اإدارة  اقببرتحببت 
�سل�سلة تعديالت جوهرية على قانون فدرايل يحمي 
منذ العام 1973 اأ�سنافا عديدة من احليوانات التي 
تعي�س على الأرا�سي الأمريكية واملهددة بالنقرا�س، 

مما اأثار غ�سب مدافعني عن البيئة.
و"قانون ال�سناف املهددة بالنقرا�س" الذي يعترب 
مرجعا على ال�سعيد الدويل يف جمال حماية البيئة 
الراحل ريت�سارد  الرئي�س  45 عاما يف عهد  اأقر قبل 

نيك�سون.
املهددة  الأ�سناف  اإنقاذ ع�سرات  �ساهم مذاك يف  وقد 
الراأ�س  ذو  الأ�سلع  الن�سر  مقدمها  ويف  بالنقرا�س 
البي�س والذي يعترب رمز الوليات املتحدة، وخروف 

البحر واحلوت الأحدب والتم�ساح الأمريكي.
التي اقرتحت وزارتا الداخلية  التعديالت  ومن بني 
والتجارة اإدخالها على القانون اخلمي�س �سطب عبارة 
ترمي اىل الف�سل بني القرارات التي تتخذ حلماية 

ال�سناف املهددة وبني تداعياتها القت�سادية.
كذلك فاإن التعديل يرمي اىل التمييز بني ال�سناف 
املهددة بالنقرا�س الو�سيك وتلك املهددة بالنقرا�س 
القانون احلببايل مينح كال  املببدى القريب، كون  على 

الفئتني نف�س درجة احلماية.
مل�ساورات  تخ�سع  ان  القببرتاحببات  هببذه  على  ويتعني 
60 يوما، مما يعني ان اقرارها ميكن ان  علنية ملدة 

يتم بحلول نهاية العام.
و�سارعت جمعيات الدفاع عن البيئة اىل التعبري عن 
يف  انها  معتربة  املقرتحة،  التعديالت  اإزاء  �سخطها 
مدى  على  فعاليته  اأثبت  قانونا  �ستفرغ  اقببّرت  حببال 

اربعة عقود ونّيف من م�سمونه.
جملة  يف  الرببببببببعببببببباء  نبببب�ببببسببببرت  درا�ببببببسببببببة  وببببحببب�بببسبببب 
فقط  واحببدا  اأمريكيا  فبباإن  ليرتز"  "كون�سريفي�سن 
من بني كل ع�سرة يعار�س قانون 1973 الذي وعلى 

الرغم من ذلك يتعر�س لهجوم م�ستمر.

منة ف�سايل تهّنئ مي 
�سليم على طالقها

هّناأت املمثلة امل�سرية  منة ف�سايل  زميلتها الأردنية  مي �سليم  على طالقها من 
ر�سالة  منة  وكتبت  ا�سابيع  لثالثة  اإل  ي�ستمر  مل  زواج  بعد  فببواز  وليد  الفنان 
ل�سليم على ح�سابها اخلا�س على احد مواقع التوا�سل الجتماعي كتبت فيها: 
الببطببالق زمببن الرجالة  يببا روحببي  مببي �سليم �سابوه ليكي احببرتامببك مببربوك 

خل�س، اخ�س.
منة لي�ست الفنانة الوحيدة التي دافعت عن مي �سليم و�ساندتها بعد طالقها 
من وليد فواز ل بل حظيت مي على دعم العديد من النجوم اأولهم �سقيقتها و 

وفاء عامر  و رمي البارودي  و ادوارد .


