
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

ماكرون يحث بوتني على ا�ستخدام نفوذه لإنهاء ال�سراع يف �سوريا
تعليق اتفاق دوما وربطه 

بت�شوية القلمون وجنوب دم�شق
•• عوا�صم-وكاالت:

حتدث الرئي�سان الفرن�سي اإميانويل ماكرون والرو�سي فالدميري بوتن 
هاتفيا، اجلمعة، ودعا ماكرون رو�سيا ال�ستخدام نفوذها يف اإنهاء ال�سراع 
�سيا�سي.  انتقال  الرامية للتحرك �سوب  املفاو�سات  وا�ستئناف  �سوريا  يف 
وقال ق�سر االإليزيه يف بيان: اأبرز الرئي�س �سرورة و�سع نهاية للت�سعيد 
ال�سكان  اأج���ل ح��م��اي��ة  االأخ����رية م��ن  ال�����س��ه��ور  ال���ذي ح���دث يف  الع�سكري 
عدم  على  العمل  الأهمية  اأي�سا  تطرقا  الزعيمني  اأن  واأ���س��اف  املدنيني. 

عودة تنظيم داع�س املت�سدد اإىل املنطقة.
اأن ميهد احل��وار املنتظم بني  اأمله يف  اإن ماكرون عرب عن  وقال الق�سر 

فرن�سا ورو�سيا لتقدم ملمو�س �سوب التو�سل حلل يف �سوريا.
املنطقة  يف  ظهرت  جديدة  خالفات  اأن  ال�سوري  املر�سد  اأك��د  ذل��ك،  اىل 
جانب،  من  االإ���س��الم  جي�س  بني  م�ساورات  جت��ري  فيما  املتفاو�سني  بني 
جديد،  اتفاق  اإىل  للتو�سل  اآخ��ر،  جانب  من  وال��رو���س  النظام  و�سلطات 
دم�سق  وريف  ال�سرقي  والقلمون  دوما  ت�سوية جديدة، حول  اإىل  يف�سي 

اجلنوبي وجنوب دم�سق.
منع  االإ���س��الم  جي�س  اإن  ورو�سيا  ال�سوري  النظام  اع��الم  ق��ال  جهته  م��ن 
ب�سبب  واجلرحى  معار�سيه  باإخراج  فقط  واكتفى  املغادرة  من  عنا�سره 
دوما  اإخ��الء  باتفاق  العمل  وق��ف  ذل��ك  يعني  اأن  دون  داخلية،  انق�سامات 
العودة  بانتظار  للنظام  حاجز  عند  متوقفة  احل��اف��الت  ان  اإىل  م�سريا 
الإخراج مقاتلي جي�س االإ�سالم. وهو ما يناق�س ما نقله املر�سد ال�سوري 
حلقوق االإن�سان رامي عبد الرحمن عن تعليق العمل باالتفاق واحلديث 
عن مباحثات بني الرو�س وجي�س االإ�سالم من اأجل التو�سل اإىل ت�سوية 
اآالف من  اأ�سل ع�سرة  اآالف مقاتل من  اأربعة  ب�سبب رف�س نحو  جديدة 

جي�س االإ�سالم اخلروج متاما من دوما.
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رجال اال�سعاف يقيمون خياما طبية لعالج مئات الفل�سطينيني الذين ا�سيبوا يف املواجهات مع االحتالل بغزة )رويرتز(
حلقوق  ال�سامى  امل��ف��و���س  با�سم 
االن�������س���ان ل��ي��ز ت��رو���س��ي��ل وج���ود 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  ق��وي��ة  م��وؤ���س��رات 
ال�����ق�����وات اال����س���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ق���وة 
امل�����ف�����رط�����ة جت���������اه م�����ظ�����اه�����رات 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ع���ل���ى احل�����دود 
م��ع غ���زة خ��ا���س��ة وان ال��ق��ت��ل��ى او 
و  م�سلحني  غري  كانوا  اجلرحى 

الدوىل حلقوق االن�سان. و�سددت 
ا�ستخدام  ع�����دم  �����س����رورة  ع���ل���ى 
“اال فى حاالت  اال�سلحة النارية 
وكملجاأ  ال��ق�����س��وى  ال�������س���رورة 
او  و�سيك  تهديد  ورد على  اخ��ري 
واإن   . خطرية”  ا���س��اب��ة  خ��ط��ر 
ال�ستخدامها  املربر  غري  اللجوء 
املدنيني  قتل  مل�ستوى  ي�سل  ق��د 

مل ي�سكلوا تهديدا خطريا لقوات 
االمن اال�سرائيلية.

ف���ى موؤمتر  امل��ت��ح��دث��ة  وط��ال��ب��ت 
�سحفى ام�س القوات اال�سرائيلية 
باحرتام حقوق التجمع والتعبري 
ال�سلمى للفل�سطينيني وا�ستخدام 
التعامل  فى  عنيفة  غري  و�سائل 
للقانون  وف����ق����ا  وذل�������ك  م���ع���ه���م 

•• غزة-وكاالت:

فل�سطينيان  ���س��اب��ان  ا���س��ت�����س��ه��د 
بجراح  اآخ�����رون   250 واأ���س��ي��ب 
خم��ت��ل��ف��ة ب��ر���س��ا���س االإح���ت���الل 
االإ�سرائيلي خالل اأحداث م�سرية 
العودة يف جمعة الكاوت�سوك على 
اأ���س��ي��ب مئات  غ���زة. فيما  ح���دود 
التي  الغاز  بقنابل  الفل�سطينيني 
يلقيها جنود االحتالل وطائراته 
ع��ل��ى امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى ح���دود 

قطاع غزة.
ال�سحة  وزارة  واأو�������س������ح������ت 
اأن��������ه مت ع���الج  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
من  ميدانيا  االأ�سخا�س  ع�سرات 
وطواقم  الطبية  النقاط  خ��الل 
قطاع  ���س��رق  املنت�سرة  اال���س��ع��اف 

غزة.
وقال الهالل االأحمر الفل�سطيني 
اأ�سيبوا ام�س بر�سا�س  املئات  اإن 
االإ�سرائيلي  االح����ت����الل  ج���ن���ود 
الع�سرات  م���ن���ه���م  ال����ق����ط����اع  يف 

بالر�سا�س احلي.
يف �سياق مت�سل، انطلقت فعاليات 
»ج���م���ع���ة ال���ك���وت�������س���وك وامل����راي����ا 
يف  اجلمعة  ظهر  قبل  العاك�سة« 
ال�سريط  على  ال��ع��ودة  خميمات 

احلدودي لقطاع غزة.

وبداأ امل�ساركون يف م�سريات العودة 
بالتوافد منذ �ساعات ال�سباح اإىل 
ال�سبان  وجمع  ال��ع��ودة  خميمات 
من  ك��ب��رياً  ع���دداً  الفل�سطينيون 
الإ�سعالها  ال�������س���ي���ارات  اإط��������ارات 
خالل تظاهرات ام�س اإ�سافة اإىل 
القنا�سة  على  للت�سوي�س  م��راي��ا 
على  االإ�سرائيليني  اجل��ن��ود  م��ن 

اجلانب االآخر من ال�سياج.
����س���الة اجلمعة  ت����اأدي����ة  و���س��ي��ت��م 
لالعت�سام  اأق��ي��م��ت  خ��ي��ام  داخ���ل 
مايو   15 حتى  املفتوح  ال�سعبي 
امل���ق���ب���ل ال������ذي ي�������س���ادف ذك����رى 

النكبة الفل�سطينية.
ودف��������ع��������ت ق�������������وات االح�������ت�������الل 
قواتها  من  باملزيد  االإ�سرائيلية 
ع��ل��ى ام���ت���داد ح����دود ق��ط��اع غزة 
واأعلنت حالة التاأهب يف �سفوفها 
اأعلن  ك��ان  م��ا  نتائج  م��ن  حت�سباً 
فل�سطينياً ب�ساأن عزم املتظاهرين 
اإحراق اآالف االإطارات للت�سوي�س 
على قنا�سة االحتالل املنت�سرين 
على احلدود. واأطلق نا�سطون يف 
قطاع غزة على م�سريات »جمعة 
ال���ك���و����س���ك« وال����ت����ي ت���ه���دف اإىل 
اإح��راق اأك��ر من 10 اآالف اإطار 

على طول احلدود.
املتحدثة  اأك��دت  اخ��رى  من جهة 

ع��م��داً وان��ت��ه��اك م��ع��اه��دة جنيف 
الرابعة.

ال�سحة  وزارة  م�����س��وؤول��و  وق����ال 
اجلمعة  ا�ست�سهد  فل�سطينياً  اإن 
متاأثراً باإ�سابته قبل اأ�سبوع اأثناء 
القطاع.  ح��دود  على  احتجاجات 
ال�سهداء  ع�����دد  ارت����ف����ع  وب����ه����ذا 
التي  امل����واج����ه����ات  يف   20 اإىل 
ب���داأت ي��وم 30 م��ار���س م��ع جنود 

اإ�سرائيليني.
ال�سبان  اح���ت���ج���اج���ات  وت����دخ����ل 
قطاع  ح��دود  على  الفل�سطينيني 
غزة مع اإ�سرائيل اأ�سبوعها الثاين 
اجل��م��ع��ة، و���س��ط ا���س��ت��ع��دادات ملا 
الكاوت�سوك  جمعة  عليه  اأط��ق��وا 
�سمن  ال�������س���ي���ارات(،  )اإط���������ارات 

م�سريات العودة الكربى.
الفل�سطينيون  ال�����س��ب��ان  وي���اأم���ل 
اإط����������ارات  دخ��������ان  مي����ن����ع  اأن  يف 
ال�سيارات القنا�سة االإ�سرائيليني 
املنت�سرين على طول احلدود من 

ا�ستهدافهم.
الكاوت�سوك  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
الفل�سطينيون  ال�سبان  ي�ستخدم 
املرايا  امل�����س��ريات  يف  امل�����س��ارك��ون 
عك�س  اأج�����������ل  م�������ن  ال������ك������ب������رية 
اجلنود  ع���ل���ى  ال�����س��م�����س  اأ����س���ع���ة 
االإ�سرائيليني وتعطيل اإطالقهم 

حممد بن �شلمان: اإيران �شبب امل�شكالت باملنطقة واخلطر الأعظم الإخوان
•• وا�صنطن-وكاالت:

قال �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان ويل 
ال�سرق  يف  امل�ساكل  �سبب  ه��ي  اإي���ران  اإن  ال�سعودي  العهد 
االأو�سط، واإنها ال�سبب الرئي�سي يف امل�ساكل، لكنها ال ت�سّكل 
تهديًدا ك��ب��رياً.  واأ���س��اف االأم��ري، خ��الل ح��وار مع جملة 
�ستجد  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  م�سكلة  »اأي  االأمريكية  ت��امي 
الإي��ران يداً فيها. ففي العراق ويف اليمن ويف �سوريا ويف 
امل�ستقرة  ال��دول  واإن جميع  اإي��ران متدخلة.  لبنان، كانت 

تنعم باال�ستقرار الأن اإيران مل تتدخل فيها«. 
وتابع ويل العهد »لي�س االأمر فقط بني اإيران وال�سعودية. 
والكويت  وم�سر  واالإم�����ارات  وال�سعودية  اإي����ران  ب��ني  ب��ل 
اأنحاء  �ستى  يف  ال��دول  من  والعديد  واليمن،  والبحرين 

العامل«. 
�سمن  م��ن  لي�ست  اإي����ران  اأن  �سلمان  ب��ن  حممد  واأ���س��اف 
العامل  يف  االقت�سادي  امل��ج��ال  يف  االأك���رب  اخلم�س  ال���دول 

االإ���س��الم��ي، واأن ح��ج��م االق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي ه��و �سعف 
من  ث��الث  اأو  مبرتني  اأ���س��رع  وينمو  االإي����راين  االقت�ساد 

االقت�ساد االإيراين. 
االإماراتي  االقت�ساد  اأن  اإىل  ال�سعودي  العهد  ويل  واأ�سار 
وامل�سري اأكرب من االقت�ساد االإيراين، واأن هناك الكثري 
من  اأك��رب  باقت�ساد  حتظى  التي  االإ�سالمية  ال���دول  م��ن 

االقت�ساد االإيراين. 
وم��ن ناحية اأخ���رى، اأك��د االأم���ري اأن اخلطر االأع��ظ��م هو 
ال�سرق  منطقة  يف  لي�سوا  واأن��ه��م  امل�����س��ل��م��ون«،  »االإخ�����وان 
ا�سرتاتيجيًة  تتبع  املنطقة  اأن  يعلمون  الأن��ه��م  االأو���س��ط 
واالأردن  وم�سر  واالإم����ارات  ال�سعودية  يف  �سدهم  جيدة 
وغريها. ولكن هدفهم الرئي�سي يتمثل يف جعل املجتمعات 
ت�سبح  ب��اأن  ياأملون  فهم  اأوروب��ا متطرفة.  االإ�سالمية يف 
30 ع��ام��ا. واأن ذل��ك �سي�سّكل  اإخ��وان��ي��ة بعد  اأوروب���ا ق���ارًة 
خطًرا اأكرب بكثرٍي من احلرب الباردة ومن تنظيم داع�س 

ومن القاعدة ومن اأِيّ اأمٍر �سهدناه خالل اآخر مئة عام. 

وزير اخلارجية ال�سوداين يوؤكد ف�سل مفاو�سات اخلرطوم ب�ساأن �سد النه�سة

االدانة مل تنل من �سعبية الرجل
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مقتل حوثيني بغارات للتحالف على البي�ساء و�سنعاء 

اجلي�ش اليمني يحا�شر ميلي�شيا احلوثي يف معقلها الأول ب�شعدة

ف�شل جولة اخلرطوم يف التو�شل لتفاق ب�شاأن �شد النه�شة

زلزال �سيا�سي يف الربازيل:

لول: من القوة الناعمة لبلده.. اىل كب�ش فداء!

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�سودان  خ��ارج��ي��ة  وزي�����را  اأع���ل���ن 
ف�سل  اجل���م���ع���ة،  ام�������س  وم�������س���ر، 
اللجنة الثالثية ب�ساأن �سد النه�سة 
ختام  يف  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  يف 
اخلرطوم  يف  ا�ستمرت  مفاو�سات 

الأكر من 15 �ساعة.
الثالثية  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  و���س��م 
ومديري  وامل��ي��اه  اخلارجية  وزراء 
امل���خ���اب���رات وال��ف��ن��ي��ني م���ن م�سر 

وال�سودان واإثيوبيا.
ال�سوداين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
االجتماع  اإن  غ����ن����دور  اإب����راه����ي����م 
الق�سايا،  خمتلف  بحث  الثالثي 
ل��ك��ن امل��ج��ت��م��ع��ني مل ي��ن��ج��ح��وا يف 
التو�سل ايل توافق للخروج بقرار 

م�سرتك، ح�سبما اأفاد مرا�سلنا.
واأ�����س����اف ال����وزي����ر ال�������س���وداين اأن 
وتف�سيلياً،  ب���ن���اًء  ك����ان  ال��ن��ق��ا���س 
املمكن اخل���روج بحلول  م��ن  وك���ان 

ال�شعودية جتدد قر�شا ممنوحا 
للبنان بقيمة مليار دولر 

•• باري�س-وكاالت:

للبنان  قدمته  كانت  دوالر  مليار  بقيمة  قر�س  جتديد  ال�سعودية  ق��ررت 
يف ال�سابق، من دون اأن يتم ا�ستخدامه، بح�سب ما ذكر م�سوؤول لبناين يف 
باري�س ام�س.  واأو�سح ندمي املنال، م�ست�سار رئي�س الوزراء اللبناين �سعد 
هذا  فرن�سا،  يف  املنعقد  لبنان  لدعم  �سيدر  موؤمتر  يف  امل�سارك  احلريري 

جتديد خلط ائتمان كان موجودا يف املا�سي لكن مل يتم ا�ستخدامه. 
وذكرت ال�سفارة الفرن�سية يف بريوت يف تغريدة على موقع تويرت، اأم�س 
دوالر(  مليار   1،2( ي��ورو  مليار  بتقدمي  تعهدت  ال�سعودية  اأن  اجلمعة، 

لدعم م�سروعات التنمية يف لبنان. 
 2.8 االآن بتقدمي قرو�س ومنح بنحو  اإن دوال تعهدت حتى  املنال  وقال 

مليار دوالر خالل املوؤمتر الذي يهدف اإىل دعم اقت�ساد البالد. 
�سورة  يف  دوالر  مليار   1.8 نحو  ع��ن  االآن  حتى  نتحدث  نحن  واأ���س��اف 
اإعالنات  اأن  موؤكدا  منح،  �سورة  دوالر يف  مليون  و800  مي�سرة  قرو�س 

مهمة اأخرى �ست�سُدر يف وقت الحق . 
اإن  اإي��ف لو دري���ان، يف وق��ت �سابق،  وق��ال وزي��ر اخلارجية الفرن�سي ج��ان 
بالده �سوف تدفع 400 مليون يورو اإىل لبنان يف �سورة قرو�س ب�سروط 
تف�سيلية، و140 مليون يورو يف �سورة منح.  وذكرت ال�سفارة الفرن�سية 
150 مليون  اأن االحتاد االأوروب��ي �سوف يقدم اإىل لبنان قرو�ساً بقيمة 
130 مليون  120 مليون يورو، وبريطانيا  اإيطاليا  يورو، فيما �ستقدم 

يورو. 

ال�سب�سي يف ذكرى رحيل بورقيبة:
املراأة التون�شية »�شتتمتع قريبا بامل�شاواة يف املرياث«

•• الفجر – تون�س - خا�س 

اأ�سرف الرئي�س التون�سية الباجي قائد ال�سب�سي، اأم�س اجلمعة، على موكب 
الزعيم  لوفاة   18 للذكرى  اإحياء  باملن�ستري  بورقيبة  اآل  برو�سة  ر�سمي 
�سحفي  ت�سريح  يف  ال�سب�سي  واأّك���د  بورقيبة.  احلبيب  ال��راح��ل  التون�سي 
اأهمية اإحياء هذه الذكرى ملا فيها من اإكبار واجالل واعرتاف من ال�سعب 
التحرير  حركة  ق��اد  ال��ذي  بورقيبة  ال��راح��ل  للزعيم  باجلميل  التون�سي 

وخل�س البالد من اال�ستعمار وا�سرتجع �سيادة ال�سعب ورفعته.
وقال قايد ال�سب�سي اإّن “الزعيم الراحل بورقيبة كان يوؤمن باأّن م�ستقبل 
الغاية  حتقيق  نحو  تتجه  ال��ي��وم  وتون�س  امل���راأة،  بتحرير  مرتبط  تون�س 

الكربى باإر�ساء امل�ساواة بني املراأة والرجل يف خمتلف املجاالت.
)التفا�سيل �س13(

توجيهات الروؤ�ساء الثالثة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال وزي���ر اخلارجية 
امل�سري �سامح �سكري اإن املباحثات 
العالقة  ال��ق�����س��اي��ا  ك��اف��ة  ت��ن��اول��ت 
التفاو�س  م�سار  لتعر  اأدت  التي 
ت�سفر  مل  لكنها  كاملة،  ب�سفافية 

عن نتائج حمددة.

الحق، اأكد حزبه، حزب العمال، اأنه 
مت متزيق الد�ستور من قبل الذين 
عنه.    وال��دف��اع  حمايته  عليهم  ك��ان 

)التفا�سيل �س13(

دب���ل���وم���ا����ش���ي���ا   60
رو�شيا  غ�����ادروا  ام��ري��ك��ي��ا 

•• مو�صكو-وام:

االأمريكية  ال�������س���ف���ارة  اأ���س��ب��ح��ت 
اأو  م�����رتج�����م  ب������ال  م����و�����س����ك����و  يف 
ترحيل  ق��رار  اث��ر  ر�سمي  متحدث 
دبلوما�سيني اأمريكيني من رو�سيا 
ردا على ترحيل دبلوما�سيني رو�س 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن 
كومري�سانت  ل�سحيفة  ووف��ق��ا   .
ال��رو���س��ي��ة ف��ق��د غ�����ادر ام�������س 60 
قائمة  �سمن  اأمريكيا  دبلوما�سياً 
واملتحدث  ال�سفري  �سمت مرتجم 

با�سم ال�سفارة.

ل����ل����خ����الف����ات ك�����اف�����ة، ل����ك����ن ح����ال 
ال��ق�����س��اي��ا اخل��الف��ي��ة ب��ح��اج��ة اإىل 
اإنه  اإىل  واأ���س��ار  واإرادة.  وت��اأٍن  �سرب 
وزراء  اإىل  اخل���الف���ات  اإح���ال���ة  مت 
الري واجلهات الفنية، قائال اإنهم 
لالجتماع  ك�سيا�سيني  ج���اه���زون 
م��ت��ى ط��ل��ب م��ن��ه��م، وال��ع��م��ل وفق 

غادر  نف�سه  ل���وال  وح��ت��ى  ال�����س��ارع. 
بهدوء نقابة عمال املعادن، حيث جاء 
اإع��الن احلكم  اأن�ساره، وقبل  للقاء 
وقت  ويف  ب��ك��ل��م��ة.  ي��ن��ب�����س  ان  دون 

•• الفجر -  اعداد خرية ال�صيباين

�سي�سبح  ال�سجن”..  اىل  ل���وال   «
للف�ساد  املناه�سني  الن�سطاء  �سعار 
االنتهاء  فبمجرد  واق��ع��ة.  حقيقة 
من اخر االإجراءات االإدارية، �سيتم 
�سجن رئي�س الدولة ال�سابق، الذي 
�سنة   12 مل��دة  بال�سجن  عليه  حكم 
االأمر  �سيتطلب  ي��ن��اي��ر.  يف  و���س��ه��ر 
ب�سعة اأيام فقط، بعد قرار املحكمة 
بالقب�س  اأمر  ا�سدار  العليا، رف�س 
ت�سليم نف�سه  اإمكانية  عليه ومنحه 
الذي  املن�سب  اىل  بالنظر  طواعية 
القا�سي  يعط  مل  كما  يتواله،  ك��ان 
حتت  االأ���س��ف��اد  “با�ستخدام  االإذن 

اأي ذريعة” اأثناء اعتقال لوال.
متاأخرة من  �ساعة  �سدر احلكم يف 
يف  جت���اوزات  ت�سّجل  ان  دون  الليل 

•• عوا�صم-وكاالت:

ب�سقوط  م��ي��دان��ي��ة  م�����س��ادر   اأف�����ادت 
ميلي�سيات  م����ن  وج����رح����ى  ق��ت��ل��ى 
�سل�سلة  يف  االإي�����ران�����ي�����ة  احل����وث����ي 
التحالف  ط���ائ���رات  �سنتها  غ�����ارات 
للمتمردين  م��ع��اق��ل  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي 
و�سنعاء  ال��ب��ي�����س��اء  حم��اف��ظ��ات  يف 
و�سعدة. وذكرت امل�سادر اأن الغارات 
ا�ستهدفت ثكنات ع�سكرية مليلي�سيات 
مديرية  يف  االإي����ران����ي����ة  احل����وث����ي 
البي�ساء،  مب��ح��اف��ظ��ة  ال�������س���وادي���ة 
القوات  بني  املعارك  ا�ستمرار  و�سط 
منطقة  يف  وامل��ت��م��ردي��ن  احلكومية 

قانية مبديرية نعمان باملحافظة.
وقت  يف  ع�سكرية  م�����س��ادر  واأك�����دت 
احلكومية،  ال��ق��وات  �سيطرة  �سابق 
التحالف  ط����ائ����رات  م����ن  ب���اإ����س���ن���اد 
املرتفعات  ب��ع�����س  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي، 
ق��ان��ي��ة على  م��ن��ط��ق��ة  اجل��ب��ل��ي��ة يف 

احلدود بني ماأرب والبي�ساء.
�سنعاء،  حمافظة  �سرقي  نهم  ويف 
قرابة  اإن  ع�سكرية  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
18 متمردا حوثيا لقوا م�سرعهم 
يف مواجهات وغارات �سنتها طائرات 

التحالف.
اجلي�س  ق��وات  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
على  ال�سيطرة  ا���س��ت��ع��ادت  ال��وط��ن��ي 
االأح��م��ر يف  واجل��ب��ل  ال�سخر  جبال 

امليلي�سيات احلوثية  اأي��دي  نهم من 
املدعومة من اإيران.

طائرات  ���س��ن��ت  ذل�����ك،  غ�����س��ون  يف 
ا�ستهدفت  غ��ارات  العربي  التحالف 
مواقع املتمردين يف مديرية �سحار 
الرئي�س  املعقل  �سعدة،  مبحافظة 

للحوثيني.
للعمليات  ت�سعيدا  �سعدة  وت�سهد 
اجلي�س  ق���وات  قبل  م��ن  الع�سكرية 

امليلي�سيات..  �سفوف  يف  وانهيارات 
الوطني  اجل��ي�����س  ق����وات  اإن  وق����ال 
حققت انت�سارات ميدانية يف مواقع 
والظاهر  ورازح  كتاف  جبهات  على 
و�سيطرت على م�ساحات وا�سعة من 

ال�سال�سل اجلبلية.
ه���ذا وجت���ري م��ع��ارك ���س��اري��ة على 
ميلي�سيات  ب�����ني  ����س���ع���دة  ج���ب���ه���ة 
احل��وث��ي واجل��ي�����س ال��وط��ن��ي الذي 

مديريات  يف  وال��ت��ح��ال��ف  ال��ي��م��ن��ي 
باالإ�سافة  وب��اق��م،  وال��ظ��اه��ر  ُك��ت��اف 

مواقع اأخرى.
ق���ائ���د حم����ور �سعدة  ه����ذا وك�����س��ف 
خ�سائر  اإن  االأث���ل���ة  ع��ب��ي��د  ال��ع��م��ي��د 
اليومني  خالل  احلوثي  ميلي�سيات 
قتيال   350 نحو  بلغت  املا�سيني 
وج���ري���ح���ا وع������ددا م���ن االأ�����س����رى.. 
�سديد  اإرت���ب���اك  ح��ال��ة  اىل  م�����س��ريا 

يحقق تقدما ملحوظا يف اأكر من 
خ�سائر  امليلي�سيات  تتكبد  مديرية 

كبرية.
التي  �سعدة  غرب  الظاهر  مديرية 
مرمى  تبعد  عنيفة  م��ع��ارك  ت�سهد 
حجر عن جبال مران م�سقط راأ�س 

زعيم امليلي�سيات.
اجلي�س الوطني ي�سعى اإىل ال�سيطرة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع اجل���ب���ال امل��ط��ل��ة على 
مران  نحو  التقدم  قبل  املالحيظ 

وبقية مناطق مديرية حيدان.
قوات اجلي�س الوطني �سَنّت هجوما 
�سمايل  امليلي�سيا  وا�سعا على مواقع 
وقد  ال���ف���رع  وادي  ب���اجت���اه  ك���ت���اف 
جبال  �سل�سلة  حت��ري��ر  م��ن  متكنت 

ا�سرتاتيجية.
واأو�����س����ح ق���ائ���د ع�����س��ك��ري رف���ي���ع يف 
اأن امليلي�سيات دفعت مبئات  اجلي�س 
من عنا�سرها ال�ستعادة املواقع التي 
خ�سرتها يف مديرية الظاهر.. على 
راأ�سهم ثالثة من كبار قادتها بينهم 
عبد اهلل الرزامي اأحد اأذرع اإيران.. 
لكن اجلي�س اأف�سل تلك املحاوالت. 

املعارك يف حمافظة �سعدة تدور على 
خم�س جبهات ت�سمل: املالحيظ يف 
العنان  وب�����رط  ال���ظ���اه���ر  م���دي���ري���ة 
�سامل مبديرية  اآل  باجتاه  باجلوف 
ومديرية  باقم  وم��دي��ري��ة  احل�سوة 

رازح ومديرية كتاف والبقع.

القوات اليمنية حتا�سر املتمردين يف �سعدة
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اأخبـار الإمـارات
�شحة اأبوظبي جتدد التزامها توفري رعاية متكاملة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  اآل حامد  ال�سيخ عبداهلل بن حممد  جدد معايل 
رعاية  بتوفري  الدائرة  التزام  اأبوظبي  ال�سحة يف  دائرة 
يف  املجتمع  اأف���راد  جلميع  ومتوا�سلة  متكاملة  �سحية 

اإمارة اأبوظبي.
اإىل  العاملي -  ال�سحة  واأ�سار - يف ت�سريح مبنا�سبة يوم 
اخلطوة الكبرية التي �سنعت فارقاً بنتائجها االإيجابية يف 
متتع اأفراد املجتمع بكافة �سرائحه بالرعاية ال�سحية.. 
بالقليلة  الر�سيدة منذ فرتة لي�ست  القيادة  ارتاأت  حيث 
ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ال�سحي  ال�سمان  ن��ظ��ام  تبني  اأهمية  امل�سلحة  للقوات 

القادر على تلبية كافة االحتياجات ال�سحية لل�سكان.
قبل  اإطالقه  - منذ  ال�سحي  ال�سمان  نظام  اأن  واأ�ساف 
القطاع  م�سرية  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  �سكل   - ع��ام��اً   12
�سباقاً  اأ���س��ب��ح��ت من����وذج����اً  ال���ت���ي  ب�����االإم�����ارة  ال�����س��ح��ي 
الركيزة  كونها  املجتمع  وع��اف��ي��ة  �سحة  يف  لال�ستثمار 
االأ�سا�سية لتقدم وحت�سر ال�سعوب من خالل ما يحققه 
على  النظام من �سمان حلق اجلميع يف احل�سول  ه��ذا 
الرعاية ال�سحية. وقال اإن االإح�ساءات ت�سري اإىل ارتفاع 

اأبوظبي والتي  اإمارة  عدد املن�ساآت ال�سحية املرخ�سة يف 
�سملت  من�ساأة..   2455 اإىل   2016 يف  ع��دده��ا  و�سل 
و750  �سحياً  ومركزاً  و1324عيادة  م�ست�سفى   56
العاملني  ال�سحيني  املهنيني  ع��دد  بلغ  فيما  �سيدلية.. 
مهنياً   46747 ب��االإم��ارة  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف 
اأ�سنان  طبيب  و1734  طبيباً   8983 منهم  �سحياً 
فنياً  م�ساعداً  و7767  وممر�سة  ممر�ساً  و24915 
�سركات  ع��دد  بلغ  بينما  ���س��ي��دالن��ي��اً..  و3348  �سحياً 
ال�سمان ال�سحي املرخ�سة العاملة يف االإمارة 40 �سركة 
 3.1 اإىل  ال�سحي  ال�سمان  يف  امل�سرتكني  ع��دد  وو�سل 

مليون م�سرتك.

�شرطة عجمان تخرج 74 من �شباطها يف 
ال�شبط املروري وتطوير العمل

•• عجمان-وام:

و�سف  ال�سباط  م��ن  منت�سباً   35 مب�ساركة  املروري”  ال�سبط  حول”  االوىل  دورت���ني  عجمان  �سرطة  خرجت 
االإجراءات  والثانية حول” تب�سيط  الداخلية،  ل��وزارة  التابعة  ال�سرطية  القيادات  واالأف��راد من خمتلف  ال�سباط 
اأ�ساليب العمل” مب�ساركة 39 منت�سباً من �سف ال�سباط واالأفراد من خمتلف االإدارات التابعة للقيادة  وتطوير 

العامة ل�سرطة عجمان.
ويف ختام حفل التخرج قام �سعادة العميد عبد اهلل اأحمد احلمراين نائب قائد عام �سرطة عجمان بح�سور العقيد 
خالد خلفان القمزي مدير معهد تدريب ال�سرطة بتكرمي املحا�سرين الدكتور فوؤاد علي القهايل وغازي يا�سني 

ال�سبيحي وقدم ال�سهادات خلريجي الدورتني.

فريق اإ�شعاد املوظفني مبحاكم دبي ينظم فعالية »�شحتَك تهّمنا« تزامنًا مع يوم ال�شحة العاملي
•• دبي –الفجر:

تزامناً  توعوية  �سحية  فعالية  دب��ي،  مبحاكم  املوظفني  اإ�سعاد  فريق  نظم 
�سعادة  د�سنُه  وال��ذي  تهّمنا«،  »�سحتَك  م�سمى  حتت  العاملي  ال�سحة  يوم  مع 
عبدالرحيم ح�سني اأهلي املدير التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�س�سي واالت�سال، 
والتي ا�ستهدفت جميع موظفي الدائرة واملتعاملني فيها، حر�ساً من دائرة 
حماكم دبي على تعزيز ُنظم ال�سالمة الغذائية، ولتثقيف وتوعية املوظفني 
على اأهمية الوقاية من االأمرا�س واالهتمام بال�سحة العامة، حتقيقاً لغاية 

خطة دبي 2021 »اأفراٌد متعلمون ومثقفون وموفورو ال�سحة.«
 واأو�سح �سلطان ال�سويدي رئي�س فريق اإ�سعاد املوظفني مبحاكم دبي، باأن اليوم 
العاملي لل�سحة حملة عاملية تدعو االأفراد للرتكيز على امل�سكال ال�سحية املعلن 
عنها عاملياً، والرتكيز على �ستى املجاالت التي تثري القلق وحتظى باالأولوية، 
كما اأو�سح �سبب اختيار م�سمى »�سحتك تهّمنا« عنواناً للفعالية وجاء ذلك 
ال�سعادة  املوظفني وربط مفهوم  اإ�سعاد  الفريق وهو  لهدف  تاأكيداً وحتقيقاً 
املختلفة.  ال�سحية  وامل�ساكل  االأم��را���س  م��ن  ال�سحة  ب�سالمة  ال��ف��رد  ل��دى 
من حر�س  انطالقاً  تهّمنا« جاءت  »�سحتَك  فعالية  باأن  ال�سويدي،  واأ�ساف 

الثقافة  العامة ون�سر  ال�سحة  املحافظة على  اأهمية  دائرة حماكم دبي على 
ال�سحية بني املوظفني واملتعاملني يف دائرة حماكم دبي ، وباأن هذه الفعالية 
احل�سول  باأهمية  للمجتمع  الطبية  اجلهات  ر�سالة  الإي�سال  و�سيلة  تعترب 
على التوعية واالر�ساد يف كل ما يتعلق باأمناط احلياة ال�سحية .  وقد وجه 
فريق اإ�سعاد املوظفني يف حماكم دبي ال�سكر والتقدير لل�سركات املتعاونة يف 
الفعالية وهم: م�ست�سفى برامي، ودكتور نيوتر�سن، وعناية للتاأمني ال�سحي، 
والب�سريات الكربى، وعيادة IMC الطبي، ومركز داما�س الطبي، وبركات 

.fitness first للع�سائر، والنادي ال�سحي

»موؤمتر العناية احلرجة بدبي« يناق�ش التحديات 
واحللول لالرتقاء باخلدمات املقدمة للمر�شى 

•• دبي-وام:

ي�سكل موؤمتر االإم��ارات الرابع ع�سر للعناية احلرجة املقام حاليا يف دبي 
اأب��رز اخل��رباء واالأط��ب��اء من خ��ارج وداخ��ل الدولة  من�سة تفاعلية جتمع 
حول  وال���روؤى  االأف��ك��ار  لتبادل  العلمية  ال�سهادات  اأعلى  على  احلا�سلني 
بالعناية  ال�سلة  ذات  العلمية  التطورات  واآخر  النوعية  االبتكارات  اأحدث 
املركزة لتح�سني جودة وكفاءة خدمات العناية احلرجة واملقدمة للمر�سى 

مبا ين�سجم مع اأعلى املعايري العاملية.
يف  املركزة  العناية  �سعبة  رئي�س  رحمة  اآل  نا�سر  ح�سني  الدكتور  واأو�سح 
خالل  م��ن  يناق�س  احل��دث  اأن  امل��وؤمت��ر  رئي�س  الطبية  االم����ارات  جمعية 
االأوراق العلمية اأبرز التحديات واحللول التي من �ساأنها االرتقاء مب�ستوى 
العناية الطبية الفائقة وت�سليط ال�سوء على التجارب الناجحة عامليا من 
والذي  بعد  عن  احلرجة  للعناية  والتحكم  للقيادة  مراكز  اإن�ساء  خ��الل 
يتيح لالأطباء مراقبة ومتابعة كافة احلاالت املر�سية الطارئة واحلرجة 
االإ�سعاعية  الفحو�سات  تقارير  على  واالط��الع  املركزة  العناية  اأق�سام  يف 
اأوال باأول ويف اأي وقت ومن اأي مكان و�سرعة تقدمي  ومعلومات املر�سى 

التو�سيات الطبية الالزمة.
غدا  فعالياته  يختتم  -ال��ذي  للموؤمتر  امل�ساحب  املعر�س  اأن  اإىل  ولفت 
اآيل للتنف�س  - �سهد عر�س تقنيتني جديدتني االأوىل عبارة عن روب��وت 
ال�سناعي والثانية عبارة جهاز مبخر للمر�سى خا�سة كبار ال�سن ممن ال 

ي�ستطيعون بلع االأدوية.

ال�شحة ت�شدر حتذيرات من ا�شتخدام اأدوية ومكمالت غذائية 
•• دبي-وام: 

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأ������س�����درت 
املجتمع عددا من التعاميم للتحذير 
غذائية  م���ك���م���الت  ا����س���ت���خ���دام  م����ن 
واأدوي�������ة ت�����س��ب��ب ان��خ��ف��ا���س��ا ح�����ادا يف 
مثل  نف�سية  واأع��را���س��ا  ال���دم  �سغط 
و�سرعة  والع�سبية  وال��ت��ه��ي��ج  ال��ق��ل��ق 
����س���رب���ات ال���ق���ل���ب .ك���م���ا ح������ذرت من 
اأدوية  م��ع  احلمل  منع  اأدوي���ة  تفاعل 
م���ر����س ال�����س��رع ال���ت���ي حت���ت���وي على 
 Valproate- ال��ف��ال��ربوات  م��ادة 
الحتمالية  غذائية  مكمالت  و�سحب 
احتوائها على جرثومة “ال�ساملونيال 
قد  “والتي   Salmonella  -
تت�سبب بالت�سمم و�سحب ت�سغيلة من 
املعدة  ي�ستخدم لتخفيف حرقة  دواء 
ال��ه�����س��م احل��م�����س��ي و�سحب  وع�����س��ر 
و�سيلة طبية م�ستخدمة كنظام الإدارة 
فقدان  ب�سبب  وذل��ك  الطبية  ال�سور 

جرثومة  على  املنتجات  ه��ذه  احتواء 
Salmonella والتي  ال�ساملونيال 
قد تت�سبب بالت�سمم وظهور اأعرا�س 
واآالم  وال��غ��ث��ي��ان  واال���س��ه��ال  كاحلمى 
ت�سبب  اأن  امل��م��ك��ن  وم����ن  ال��ب��ط��ن  يف 
االأ�سخا�س  يف  خ���ط���رية  ال���ت���ه���اب���ات 
اأو يف كبار  ال�����س��ع��ف  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 
املناعة  ذوي  م���ن  وغ���ريه���م  ال�����س��ن 
العامة  الهيئة  اأن  وب��ني  ال�سعيفة. 
ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء ال�����س��ع��ودي��ة �سحبت 
 Omacid ت�سغيلة واحدة من الدواء
“ال�سركة   Chewable Tablets
 Oman -ndustries Coامل�سنعة
 National Pharmaceutical
املعدة  حرقة  لتخفيف  وامل�ستخدم   I
اله�سم احلم�سي ب�سبب عدم  وع�سر 
جت����اوز ه���ذه ال��ت�����س��غ��ي��ل��ة م���ن ال����دواء 
باأن  م��ن��وه��ا   ”Assay”الختبار
امل��ن��ت��ج ال ي��وج��د يف دول����ة االم�����ارات 
ول���ك���ن ح���ر����س���اً م����ن ال����������وزارة على 

وت���داول���ه يف ح���ال توفره  ا���س��ت��رياده 
بالدولة علما باأن املنتج غري م�سجل 
ال�سحة  ب�����وزارة  ال�����دواء  اإدارة  ل���دى 
ال�سركة  اأن  وذك���ر  املجتمع.  ووق��اي��ة 
 Avantis-Sanofi امل�����س��ن��ع��ة 
باإ�سافة تفاعل جديد  ال��وزارة  اأبلغت 
 Depakine“ Sodium للدواء” 
 Valproate + Valproic acid
اأدوي���ة منع احلمل احل��اوي��ة على  مع 
م������ادة اال�����س����رتوج����ني ح���ي���ث اأو����س���ح 
ال��ت��ح��ذي��ر اأن االأدوي�����ة احل��اوي��ة على 
ت��وؤث��ر يف فعالية  ف���ال���ربوات ال  م���ادة 
اال�سرتوجني  على  احلاوية  املنتجات 
لكن ا�ستخدام املنتجات احلاوية على 
مادة اال�سرتوجني قد يزيد من �سرعة 
تخل�س اجل�سم من مادة الفالربوات 
ما يوؤثر على تركيز هذه املادة يف الدم 
علما  للخطورة  املر�سى  يعر�س  وقد 
ال����دواء  اإدارة  يف  م�سجل  امل��ن��ت��ج  ب����اأن 
 .. املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ب����وزارة 

و�سحب  املغ�سو�سة  الغذائية  املكمالت 
اأعرا�سا جانبية خطرة  ت�سبب  اأدوي��ة 
تطابق  ال  ط��ب��ي��ة  و����س���ائ���ل  و����س���ح���ب 
من  حر�سا  وذل���ك  املعتمدة  امل��ع��اي��ري 
الوزارة على �سحة اأفراد املجتمع واأن 
دورها ال يتوقف عند التحذير واإمنا 
املخت�سة  واالأق�����س��ام  االإدارات  تر�سد 
املن�ساآت  ك����ل  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة 
بالتن�سيق  وذل���ك  ب��ال��دول��ة  ال�سحية 
مع الهيئات ال�سحية املحلية بالدولة 

ذات االخت�سا�س.
التعاميم  اإ�������س������دار  اإن  واأ�������س������اف 
التحذيرية ياأتي يف اإطار ا�سرتاتيجية 
ال������������وزارة ل���ب���ن���اء اأن����ظ����م����ة اجل������ودة 
والدوائية  وال�����س��ح��ي��ة  وال�����س��الم��ة 
اإطار  وت��وف��ري  العاملية  امل��ع��اي��ري  وف��ق 
وتقدمي  ح��ي��وي  وح��وك��م��ة  ت�سريعي 
متميزة  ورق��اب��ي��ة  تنظيمية  خ��دم��ات 
اجلهات  مطالبا   .. ال�سحي  للقطاع 
الالزمة  االإج�������راءات  ات��خ��اذ  امل��ع��ن��ي��ة 

اجراء  بعد  االإ�سعاعية  ال�سور  بع�س 
اأمني  الدكتور  واأو���س��ح  الفحو�سات. 
ل�سيا�سة  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  االأم����ريي 
ال�سحة العامة والرتاخي�س اأن ق�سم 
واالأبحاث  ال��ن��وع��ي��ة  اجل����ودة  ���س��ب��ط 
بوزارة  وال�سحية  الطبية  للمنتجات 
بتحليل  قام  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
 SHEDFAT MAXX امل���ن���ت���ج 
امل�سنعة  ل��ل�����س��رك��ة   CAPSULE
وال������ذي   SHEDFAT LLC“
لتخفيف  ك��م�����س��ت��ح�����س��ر  ي�����س��ت��خ��دم 
ال������وزن وت���ب���ني اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى م���ادة 
 Yohimbine وه���ي  كيميائية 
حمظورة اال�ستخدام يف العامل كونها 
�سغط  يف  ح��ادا  انخفا�سا  ت�سبب  ق��د 
واأعرا�سا  خطري  م�ستوى  اإىل  ال���دم 
نف�سية مثل القلق والتهيج والع�سبية 
مطالبا  ال���ق���ل���ب  ����س���رب���ات  و����س���رع���ة 
ب��ات��خ��اذ االإج�������راءات ال���الزم���ة حيال 
ومنع  االأ�سواق  من  املنتج  هذا  �سحب 

�سالمة املر�سى ارتاأت االإدارة التعميم 
الت��خ��اذ االإج����راءات ال��الزم��ة يف حال 
التعميم  اإن  االأم����ري  وق����ال  وج�����وده. 
ال�سركة  اإ�سدار  ب�سبب  جاء  اخلام�س 
امل�سنعة “جرنال الكرتيك” حتذيرا 
الطبية”  الو�سيلة  ا���س��ت��خ��دام  ح���ول 
 Centricity Universal Viewer
ال�سور  الإدارة  كنظام  “ وامل�ستخدمة 
بع�س  ف��ق��دان  ب�سبب  وذل���ك  الطبية 
ال�������س���ور االإ����س���ع���اع���ي���ة ب���ع���د اج�����راء 
ال�سركة  اأف�����ادت  ح��ي��ث  ال��ف��ح��و���س��ات 
االأج��ه��زة موجودة  ب��اأن ه��ذه  امل�سنعة 
يف بع�س م�ست�سفيات الدولة و�ستقوم 
مورديها  م���ع  ب��ال��ت��وا���س��ل  ال�����س��رك��ة 
املتاأثرة  االأن���ظ���م���ة  ك��اف��ة  ب��ت�����س��ح��ي��ح 
للربنامج  حتديث  توفري  خ��الل  من 
املنتج  ه���ذا  ب���اأن  ت��ك��ل��ف��ة. علما  ب���دون 
بوزارة  ال���دواء  اإدارة  يف  م�سجل  غ��ري 
توا�سل  ال�����وزارة  اأن  واأك����د  ال�����س��ح��ة. 
بع�س  من  للتحذير  تعاميم  اإ���س��دار 

ودعا ممار�سي الرعاية ال�سحية اأخذ 
احل��ي��ط��ة واحل�����ذر ع��ن��د ���س��رف هذا 
اإىل التحذير ال�سادر  . واأ�سار  الدواء 
االأمريكية  وال��دواء  الغذاء  اإدارة  من 
املنتجات  ا�ستخدام  وع��دم  �سحب  عن 
  Kratom Products الطبية 
االلكرتونية  املواقع  على  تباع  والتي 
 krakenkratom .com
 ، ciosa.comsoulspe،
 ”phytoextractum.com
وه����ي م��ن��ت��ج��ات ح���اوي���ة ع��ل��ى ع�سبة 
العلمي  اال����س���م  حت��م��ل  و  ال���ق���رط���وم 
 Mitragyna speciosa
االإلكرتونية  املواقع  على  تباع  والتي 
املختلفة يف �سكل كب�سوالت اأو اأكيا�س 
ال�ساي  كاأكيا�س  ب���ودرة  على  حت��ت��وي 
املنتج  ه��ذا  ي�ستخدم  حيث  وال��ق��ه��وة 
رة  اإدا  اأن  اإىل  الف��ت��ا  غ��ذائ��ي  كمكمل 
 FDA االأمريكية  وال����دواء  ال��غ��ذاء 
اأفادت باأن �سبب ال�سحب هو احتمالية 

من  امل��ذك��ورة  املنتجات  �سحب  ح��ي��ال 
وا�ستريادها  تداولها  ومنع  االأ���س��واق 
يف حال توفرها. ودعا اجلميع يف حال 
ناجمة عن  اآث���ار جانبية  اأي��ة  ح��دوث 
ا�ستخدام هذه االأدوية وامل�ستح�سرات 
ال��ط��ب��ي��ة اىل ال��ت��وا���س��ل م��ع ال����وزارة 
 -04  2301448 ال��ه��ات��ف:  ع��ل��ى 
اأو   -04  2301947 الفاك�س:  اأو 

الربيد االلكرتوين
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وفد ال�سعبة الربملانية الإماراتية يختتم م�ساركاته يف املوؤمتر الـ27 لالحتاد الربملاين العربي

جتديد الدعم لل�شعب الفل�شطيني يف ن�شاله الوطني امل�شروع من اأجل اإقامة دولته امل�شتقلة
الإمارات لن تتخلى عن مطالبها ال�سلمية امل�سروعة باإنهاء الحتالل الإيراين جلزرها الثالثة 

•• القاهرة -وام:

الربملانية  ال�����س��ع��ب��ة  وف����د  اخ��ت��ت��م 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  االإم����ارات����ي����ة 
املوؤمتر  يف  م�����س��ارك��ات��ه  االحت�����ادي 
العربي  27 لالحتاد الربملاين  ال� 
مروان  ل�سعادة  بكلمة  القاهرة  يف 
لرئي�س  االأول  النائب  غليطة  بن 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي اكد 
وحمورية  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
دور الربملانات العربية يف الق�سايا 
وبناء  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الدولة، يف ظل عامل ي�سهد العديد 
واالنق�سامات  اال���س��ط��راب��ات  م��ن 
العالقات  يف  املعقدة  والتجاذبات 

الدولية.
ولفت يف هذا ال�سدد اىل ما�سهده 
عاملنا العربي من ظروف ا�ستثنائية 
بع�س  ال�������ذروة يف  ب��ل��غ��ت  م��ع��ق��دة 
حاالتها بدفع دول عربية اإىل حافة 
انزلقت  بينما  والتفكك،  االنق�سام 
الالدولة  ح��ال��ة  اإىل  اأخ����رى  دول 
ال��ف��ا���س��ل��ة. ال�������دول  م�������س���اف  ويف 
اننا نوؤمن يف دولة  واكد يف كلمته 
االمارات باأن عاملنا العربي ميتلك 
والنهو�س  ال���ع���ودة  م��ق��وم��ات  ك���ل 
وا���س��ت��ئ��ن��اف ح�����س��ارت��ه، ب��رغ��م كل 
به،  املحيطة  والتحديات  امل�ساكل 
بان  ك��ربمل��ان��ي��ني  علينا  ف����اإن  ل��ه��ذا 
هممنا،  ون�سحذ  ق��وان��ا  ن�ستجمع 
ون��خ��ل��ق م���ن االزم�����ات ب���اق���ات من 

االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  اع��ت��داءات 
الفل�سطيني  ال���������س����ع����ب  ع����ل����ى 
وممتلكاته  وم��ق��د���س��ات��ه  واأر����س���ه 
اأجمع،  ال��ع��امل  دول  ط��ال��ب  ك��م��ا   .
جمل�س  يف  القرار  دول  وباالأخ�س 
املن�سفة وكذا دول االحتاد  االأم��ن 
االأوروبي بال�سغط على االحتالل 
املادية  االإ�سرائيلي لوقف جرائمه 
وامل���ع���ن���وي���ة وال����ر�����س����وخ ل�������الإرادة 
بقراراتها  امل���ج�������س���دة  ال����دول����ي����ة 
املوؤمتر  ال��دويل،.واك��د  وبالقانون 
ال�سعب  ع������ودة  ح����ق  ع���ل���ى  اأي�������س���اً 
اأر�سه  اإىل  ال�ستات  الفل�سطيني يف 
التي ُطرد منها ا�ستناداً اإىل القرار 
يف  ديارهم  يف  يعي�سوا  واأن   ،194

دولة م�ستقلة ذات �سيادة تامة.
و����س���دد ع��ل��ى ب����ذل اجل���ه���ود كلها 
التهويد  ل�����س��ي��ا���س��ة  ح����دٍّ  ل��و���س��ع 
ي��ت��ب��ع��ه��ا االح�����ت�����الل بحق  ال����ت����ي 
وتغيري  ال�سريف  القد�س  مدينة 
واالإ�سالمية  ال��ع��رب��ي��ة  م��الحم��ه��ا 
وامل�سيحية، ومنعاً لتزوير التاريخ، 
الفل�سطينيني  ط�����رد  واإي�����ق�����اف 
املنازل  ه����دم  ���س��ي��ا���س��ة  ع���رب  م��ن��ه��ا 
للبناء،  الرتاخي�س  اإعطاء  وع��دم 
�سروط  اأب�����س��ط  دون  واحل��ي��ل��ول��ة 
كما  وك��رمي��ة.  عادية  يومية  حياة 
االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق�����رار  ادان 
بالقد�س  ب������االع������رتاف  ت����رام����ب 
لالحتالل.  ك��ع��ا���س��م��ة  ال�����س��ري��ف 
و�سدد املوؤمتر على توحيد املوقف 

وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  اإقامة 
باأق�سى  واالإدان��ة  ال�سرقية  القد�س 
العبارات لكل االإجراءات واالأعمال 
االإ�سرائيلية اال�ستفزازية �سواء يف 
القد�س اأو يف غريها من االأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة. ولفت اىل ان 
من  بالعديد  مي��وج  العربي  عاملنا 
والق�سايا  واال�سكاليات  التحديات 
امل�سهد  ���س��دارة  حتتل  التي  امللحة 
وتاأخذ  م�ست  عقود  منذ  العربي 
ا�سكاال ونواح متعددة ويف مقدمتها 
االحتالالن اال�سرائيلي واالإيراين 
الأرا�س عربية من دون اأفق وا�سح 
ل��ل��ح��ل وال���ت�������س���وي���ة ال�����س��ل��م��ي��ة يف 
التو�سعية  واالط��م��اع  التعنت  ظ��ل 
كليهما  ل���دى  وال��ن��ف��وذ  للهيمنة 
عن  الناجمة  االزم���ات  عن  ف�سال 
والتدخل  وال���ت���ط���رف  االإره���������اب 
الداخلية  ال�������س���وؤون  يف  امل�����س��ت��م��ر 
للدول العربية ب�سورة مبا�سرة او 

غري مبا�سرة.
وقال ان دولة االإم��ارات توؤمن باأن 
بيئة  وتعزيز  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
االب����داع واالب��ت��ك��ار وت��ع��زي��ز القيم 
الب�سرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  االن�����س��ان��ي��ة 
واالق����ت���������س����ادي����ة واال����س���ت���ج���اب���ة 
املراأة  ومت��ك��ني  ال�سباب  لتطلعات 
ه��ي االأ���س�����س ال��ت��ي ت��ق��ود ال�سعوب 
نهج  يف  اال�ستمرارية  اإىل  واالأمم 
ال���ت���ط���ور واالزده��������ار .واك������د على 
ال������دور اال����س���ا����س���ي ل���ل���ربمل���ان���ات يف 

االآم�����ال وال��ف��ر���س. واك���د جمددا 
على موقف دولة االإمارات الثابت 
وحقها ال�سرعي اإزاء �سيادتها على 
الكربى  ط��ن��ب  ال���ث���الث  ج���زره���ا 
مو�سى  واأب������و  ال�����س��غ��رى  وط���ن���ب 
منتهكة  اإي��������ران  اح��ت��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ال����دويل وميثاق  ال��ق��ان��ون  ب��ذل��ك 
نتخلى  لن  وباأننا  املتحدة..  االأمم 
امل�سروعة  ال�سلمية  مطالبنا  ع��ن 
للجزر  االإي��راين  االحتالل  باإنهاء 
اأو  اإما طواعية  الثالث  االإماراتية 
ال�سلمية عرب  الو�سائل  من خالل 
واجندة  اجل��اد  املبا�سر  التفاو�س 
االآليات  اإىل  باللجوء  او  حم���ددة 
الدولية  النزاعات  حلل  ال�سلمية 
حمكمة  اإىل  اللجوء  راأ�سها  وعلى 
بان  ال��دول��ي��ة. كما نطالب  ال��ع��دل 
تفعيل  على  العربية  ال��دول  تعمل 
ال��ق��رارات ال�����س��ادرة م��ن اجلامعة 
ال���ع���رب���ي���ة واالحت�����������اد ال����ربمل����اين 
ال��ع��رب��ي وال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي وكل 
امل��وؤ���س�����س��ات االأخ����رى ب�����س��اأن اتخاذ 
اإج����راءات ل�سمان  م��ن  ينا�سب  م��ا 
اال�ستجابة االإيرانية مل�ساعي دولة 
اإنهاء  امل�سروعة دوليا يف  االم��ارات 
ه��ذا االح��ت��الل واأن يتم وق��ف كل 
التي  االإجراءات االأحادية اجلانب 
تقوم بها اإيران يف اجلزر االماراتية 
التاأكيد  نود  املحتلة.. كما  الثالث 
الداعم  ال��ت��اري��خ��ي  م��وق��ف��ن��ا  ع��ل��ى 
حل����ق ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

التنمية  اه������داف  حت��ق��ي��ق  جم����ال 
عملية  وت�����ع�����زي�����ز  امل���������س����ت����دام����ة 
دولة  وبناء  الدميقراطي  التحول 
باأوطانهم  وال��و���س��ول  املوؤ�س�سات، 
االأم������ان  ب����ر  اإىل  وجم��ت��م��ع��ات��ه��م 
وحتدياته،  للم�ستقبل  واجلاهزية 
كل  ن�ستغل  اأن  علينا  ي��ح��ت��م  مم��ا 
الفر�س ملواجهة حتديات احلا�سر 
الأوطاننا  واعد  م�ستقبل  اأجل  من 

واجيالنا القادمة.
وكان مروان بن غليطة قد وجه يف 
بداية كلمته ال�سكر ملعايل الدكتور 
ع��ل��ي ع���ب���دال���ع���ال رئ��ي�����س جمل�س 
النواب امل�سري و روؤ�ساء الربملانات 
املوؤمتر  يف  وللم�ساركني  العربية 

الذي اختتم اليوم بالقاهرة .
و���س��در ع��ن امل��وؤمت��ر ب��ي��ان ختامي 
ت�������س���م���ن ع��������ددا م�����ن ال����ب����ن����ود يف 
مقدمتها التاكيد على اأن الق�سية 
الفل�سطينية هي الق�سية املركزية 
ال��ع��رب��ي��ة ..وج������دد دعمه  ل���الأم���ة 
الفل�سطيني  لل�سعب  الالمتناهي 
امل�������س���روع  ال����وط����ن����ي  ن�������س���ال���ه  يف 
حتقيق  اإىل  ال���و����س���ول  اأج�����ل  م���ن 
يف  وامل�����س��روع��ة  البديهية  ح��ق��وق��ه 
اأر�س  على  امل�ستقلة  دولته  اإق��ام��ة 
ال�سرعية  ق���رارات  وف��ق  فل�سطني 
ال�سلة  ذات  واالتفاقيات  الدولية 
م����ن يونيو  ال����راب����ع  ع���ل���ى ح������دود 
القد�س  وعا�سمتها   1967 ع��ام 
ب�سدة  املوؤمتر  وا�ستنكر  ال�سريف. 

الظاهري االأمني العام للمجل�س.
و قال �سعادة النائب اأحمد يو�سف 
ال�سئون  جل��ن��ة  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
امل��ال��ي��ة واالق���ت�������س���ادي���ة ب���االإحت���اد 
انتخابه  مت  اأن��ه  العربي  الربملاين 
النعيمي  .واأ�ساف  للجنة  كرئي�س 
اإجتماعها  فى  ناق�ست  اللجنة  اأن 
اخلتامي  احل�ساب  م�سروع  ام�����س 
واإعتماد   2017 ع����ام  ل���الإحت���اد 
م�سروع املوازنة لعام 2018 ،ومت 
والبحث  الإع��ت��م��اده  العجز  اإع����داد 

عن موارد جديدة لالإحتاد .
النائب  ���س��ع��ادة  ق��ال  ناحيته  وم��ن 
اأح���م���د حم��م��د احل����م����ودي ع�سو 
باالإحتاد  ال�سيا�سية  ال�سئون  جلنة 
اللجنة  اأن  ال���ع���رب���ي  ال����ربمل����اين 
ناق�ست عددا من الق�سايا العربية 
وعلى راأ�سها للق�سية الفل�سطينية 
االأويل  العربي  ق�سية  باإعتبارها 
واالأزمة ال�سورية و االأزمة اليمنية 
واالأزم������������ة ال���ل���ي���ب���ي���ي���ة وحم����ارب����ة 
االإره����اب وال��ت��ط��رف ون��ب��ذ العنف 
الداخلية  ال�����س��وؤن  ف��ى  وال��ت��دخ��ل 

ال��ع��رب��ي جت���اه ق�����س��اي��ان��ا الكربى 
م���ن اأج����ل خم��اط��ب��ة ال���ع���امل بلغة 
التي  االأه��م��ي��ة  لتك�سب  م�سرتكة، 
وطننا  يف  ب��ه��ا  حت��ظ��ى  اأن  ي��ج��ب 
ال���ع���امل ويف  واأم������ام دول  ال��ع��رب��ي 
راأ�سها  وع��ل��ى  ال��دول��ي��ة؛  امل��ح��اف��ل 
على  الفل�سطينية.واكد  الق�سية 
دعم حماربة االإرهاب بكل اأ�سكاله 
يف وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي، وت�����س��خ��ري كل 
الطاقات املمكنة واملتاحة يف �سبيل 
ذلك والعمل على جتفيف ينابيعه 
الفكرية  ج�������ذوره  وا����س���ت���ئ�������س���ال 
واملادية . وكانت ال�سعبة الربملانية 
االإماراتية �ساركت يف املوؤمتر بوفد 
برئا�سة �سعادة مروان بن غليطة.
من  كل  �سعادة  ال�سعبة  وفد  و�سم 
حممد بن كردو�س العامري وخالد 
يو�سف  واأحمد  الفال�سي  زاي��د  بن 
النعيمي واأحمد حممد احلمودي 
و�سامل عبد اهلل ال�سام�سي وخلفان 
عبداهلل بن يوخه وناعمة عبداهلل 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  ال�سرهان 
االحت����ادي و���س��ع��ادة اأح��م��د �سبيب 

للدول العربية .
ناعمة  ���س��ع��ادة  ق��ال��ت  وم��ن جهتها 
ع���ب���داهلل ال�����س��ره��ان ع�����س��و جلنة 
باالإحتاد  والطفولة  امل���راأة  �سئون 
اللجنة  اأن  ال���ع���رب���ي  ال����ربمل����اين 
و  املجتمع  ف��ى  امل����راأة  دور  ناق�ست 
مت��ك��ني امل����راأة ودوره����ا ف��ى حماية 
الن�سء ..م�سرية اىل ان املراأة على 
والعامل  العربي  ال��وط��ن  م�ستوي 

اأخذت دورها ومتار�س حقوقها .
وك��ان امل��وؤمت��ر ق��د �سهد ف��ى بداية 
من  االحت���اد  رئا�سة  نقل  اإفتتاحه 
و�سهد  م�سر،  اإىل  املغربية  اململكة 
امل���وؤمت���ر ك��ل��م��ات ل��رئ��ي�����س االحت���اد 
رئي�س  ال�سابق  العربي  ال��ربمل��اين 
املغربية  اململكة  النواب يف  جمل�س 
جمل�س  ورئي�س  امل��ال��ك��ي،  احلبيب 
النواب امل�سري الدكتور علي عبد 

العال رئي�س الدورة احلالية .
واألقى روؤ�ساء الربملانات واملجال�س 
وروؤ�ساء الوفود واملنظمات امل�ساركة 
العربي  ال���و����س���ع  ح�����ول  ك���ل���م���ات 

الراهن.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
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م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
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را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
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م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292
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االمارات                                 999 / 997

الأميــن
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 04 فاك�س  :                           2097777 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شلطان القا�شمي يوا�شل تقبل التعازي بوفاة املغفور له ال�شيخ اأحمد القا�شمي

رحلة عرب الزمن تلهم احلوا�س وت�ست�سرف امل�ستقبل 

�شوق ال�شنا�شية.. حني يروي »قلب ال�شارقة« حكايات التجار وق�ش�ش التاريخ

•• ال�صارقة-وام:

تقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
البديع،  ق�����س��ر  يف  ام�������س  ���س��ب��اح 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وبح�سور 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
العهد نائب حاكم ال�سارقة، و�سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل القا�سمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، ال���ع���زاء يف 
وفاة املغفور له - باإذن اهلل تعاىل- 
ال�سيخ اأحمد بن حممد بن �سلطان 
ال��ق��ا���س��م��ي م��ن م��ع��ايل حم��م��د بن 
�سوؤون  وزي����ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل 
الوزراء وامل�ستقبل و�سعادة  جمل�س 
النعيمي  علي  ب��ن  ماجد  ال��دك��ت��ور 
وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م مبملكة 
واأبناء  املواطنني  وم��ن  البحرين، 
واالإ�سالمية،  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ات 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سفر  باإمكانية  يوماً  فكرمت  هل 
اإذا  �ستدركون  لعلكم  الزمن؟  عرب 
ال�سارقة  قلب  منطقة  يف  م���ررمت 
اأن هذا االأمر ممكن.. لي�س باملعنى 
احلريف، بل من منظور افرتا�سي، 
حيث ال ي�سع االإن�سان اإال اأن يتخيل 
الذين  االأج����داد  ك��ان��ت ح��ي��اة  كيف 
ال�سارقة  اإم��ارة  قلب  يف  ا�ستوطنوا 
اأو مروا يوماً من هذا املكان، الذي 
ك���ان ���س��اه��داً ع��ل��ى ازده�����ار احلياة 
وال���ت���ج���ارة يف االإم�������ارة م��ن��ذ اأم���د 

طويل.
هناك الكثري من املواقع الرتاثية 
وال��ت��اري��خ��ي��ة ح���ول ال���ع���امل، التي 
بقيت ماثلة للعيان اإىل يومنا هذا، 
رغم  �سامدة  تظل  اأن  وا�ستطاعت 
ال�سنني،  م��ن  االآالف  م��ئ��ات  م���رور 
وجتديدها  اك��ت�����س��اف��ه��ا  مت  وال���ت���ي 
ل���ت���م���ن���ح���ن���ا اإط������الل������ة ع����ل����ى ه����ذا 
حلا�سرنا  اأف�سل  وفهماً  التاريخ، 
»قلب  منطقة  وت��ع��ُد  وم�ستقبلنا، 
املعامل  اأه������م  اإح�������دى  ال�������س���ارق���ة« 
الرتاثية الإمارة ال�سارقة باعتبارها 
للتجارة، حيث كانت  حموراً مهماً 
ناب�سة  ووج���ه���ة  ل��ل��ت��ج��ار  م��ل��ت��ق��ى 
االإم����ارة،  يف  االجتماعية  ب��احل��ي��اة 
ولهذا ال�سبب جاء اإطالق م�سروع 
للحفاظ  ال�سارقة«  »قلب  تطوير 
والتاريخية  الثقافية  الهوية  على 
لالإمارة، واإتاحة املجال للكثري من 
اأف�سل  فهم  اإىل  للو�سول  النا�س 

لتاريخ املنطقة.
والأن االأ�سواق هي روح املدن، وذاكرة 
اأكر االأماكن ارتباطاً  املكان، فهي 
حيث  اليومية،  وحياتهم  بالنا�س 
اأكرب  اأه��م��ي��ة  ال��وق��ت  م��ع  تكت�سب 
من كونها مكاناً للتبادل التجاري، 
للتوا�سل  و���س��ي��ل��ة  اإىل  ف��ت��ت��ح��ول 
لل�سكان  وم���ل���ت���ق���ى  االج���ت���م���اع���ي 
ي��ل��ت��ق��ون ف��ي��ه��ا وي��ق�����س��ون اأوق���ات���اً 
ممتعة، ويناق�سون ما ي�سغلهم من 
مو�سوعات حيث كانت االأ�سواق يف 
ال�سارقة ت�سبه احلياة االجتماعية 
اأن تبداأ  املكان يف ب�ساطتها قبل  يف 
ب��ال��ت��غ��ري وال��ت��ط��ور م��ث��ل خمتلف 

نواحي احلياة يف االإمارات.
اهتمام  م��دى  جلياً  يظهر  ولذلك 
وحر�س هيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
وال��ت��ط��وي��ر )����س���روق( ع��ل��ى اإع����ادة 
ت��رم��ي��م االأ����س���واق ال��ق��دمي��ة �سمن 

اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
اإىل جانب  ال���ع���زاء  واج����ب  ح�����س��ر 
�سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سموهم 
املالية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي 

حم��م��د ب���ن اأح���م���د ب���ن حم��م��د بن 
�سلطان القا�سمي، وال�سيخ �سلطان 
ب��ن �سلطان  ب��ن حممد  اأح��م��د  ب��ن 
القا�سمي، وال�سيخ �سامل بن اأحمد 

م����ق����دم����ني خ����ال���������س ت���ع���ازي���ه���م 
وموا�ساتهم، راجني املوىل عز وجل 
رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن 
واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 

بال�سارقة،  االإلكرتونية  احلكومة 
وال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي 
والتنمية  االإح�����س��اء  دائ����رة  م��دي��ر 
ال�سيخ  الفقيد  واأجن��ال  املجتمعية، 

ب��ن عبد  خ��ال��د  وال�سيخ  امل��رك��زي��ة، 
املوانئ  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  اهلل 
البحرية واجلمارك، وال�سيخ خالد 
بن اأحمد القا�سمي مدير عام دائرة 

القا�سمي،  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
اأح��م��د ب��ن ال�سيخ  و���س��ع��ادة را���س��د 
رئي�س الديوان االأمريي وعدد من 

امل�سوؤولني يف الدوائر املحلية.

الطبيعية  الفواكه  كوكتيالت  من 
يتم  ال��ت��ي  ك��رمي  واالآي�����س  املنع�سة 
تقدميها داخل حبة الفاكهة نف�سها، 
للحلويات”  “الفرايه  حم��ل  اأم���ا 
ف��ه��و حم���ل ج���دي���د، ي��ق��دم اأن���واع���اً 
العربية،  احل��ل��وي��ات  م��ن  خمتلفة 
مثل الكعك والب�سكويت والفطائر 
احللوة التي تلبي خمتلف االأذواق، 

وت�سعد زوار ال�سوق.
موؤخراً،  ال�سنا�سية  ���س��وق  و�سهد 
الدمناركي،   ASA متجر  افتتاح 
ال����ذي ي��ق��دم خ���ي���ارات وا���س��ع��ة من 
بالكامل،  ال��ع�����س��وي��ة  ال����ب����ه����ارات 
ال�ساي  م����ن  ف����اخ����رة  واأ�����س����ن����اف����اً 
احلا�سلة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  واالأع�������س���اب 
ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س ر���س��م��ي م���ن قبل 
هيئات �سحية اأوروبية ودمناركية.

“االأمل”   ASA ك��ل��م��ة  وت��ع��ن��ي 
“اآ�سا”  وُت��ن��ط��ُق  ال��ه��ن��دي��ة،  باللغة 
ا�سم  ا�سُتوحي  وقد  نف�سها.  باللغة 
البالغة  احل��اف��ل��ة  ا���س��م  م��ن  املتجر 
30 عاماً والتي حملت  من العمر 
املتجر،  م��ال��ك  اأم���ريي���ز،  ج��ول��ي��ان 

خالل رحالته.
مميزة  ت�سكيلة  امل��ت��ج��ر  ي�ستخدم 
للغاية من البهارات الطازجة من 
�سناعة  ال���ع���امل يف  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
التي  وال�سهية  ال��ف��ري��دة  خلطاته 
اأ���س��ا���س��ي��اً م��ن مكونات  ب��ات��ت ج���زءاً 
املحلية  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة؛  امل����ط����اب����خ 

واالإقليمية والعاملية. 
ال�سبعينات  ف���رتة  اإىل  وب���ال���ع���ودة 
من القرن املا�سي، فقد عرف اأهل 
الوقت  ذل����ك  ال��ع��رب��ي يف  اخل��ل��ي��ج 
ا�سم  ح��م��ل  غ�����ازي،  م�����س��روب  اأول 
اإقبااًل  حينها  والق��ى  “نامليت”، 

الهادف  ال�سخم  الرتاثي  امل�سروع 
»قلب  م��ن��ط��ق��ة  اإح���ي���اء  اإع�����ادة  اإىل 
تراثية  وج��ه��ة  لت�سكل  ال�����س��ارق��ة« 
جتمع  متفردة  و�سياحية  وثقافية 
احلا�سر  بحيوية  امل��ا���س��ي  اأ���س��ال��ة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، م���ا يتيح  ل��ت�����س��ت�����س��رف 
فيهم  مبن  املجتمع،  فئات  ملختلف 
امل���واط���ن���ون، وال���ط���الب، واالأ����س���ر، 
وال�سياح،  الثالثة،  االألفية  واأجيال 
باأجواء  لال�ستمتاع  مثالية  فر�سة 
خ��ا���س��ة م���ن ال���راح���ة وال���ه���دوء يف 
حم��ي��ط م��ن االأل��ف��ة ت��وف��ر مرافق 
خدمية ذات م�ستوى عاملي، ت�سمل 
ت��راث��ي��ة وحم����ااًل جتارية  اأ����س���واق���اً 
تعر�س املنتجات باأنواعها املختلفة، 
التي  واملقاهي  املطاعم  جانب  اإىل 
وا���س��ع��ة من  ت�سكيلة  ل��ل��زوار  ت��ق��دم 
امل�سنوعة  وامل�����س��روب��ات  امل��رط��ب��ات 
من اأجود املواد، والقهوة امل�سنوعة 

من اأف�سل اأنواع النب االأفريقي.
وم���ن اأه���م امل��ع��امل ال��رتاث��ي��ة التي 
ال�سارقة«  تتميز بها منطقة »قلب 
اأقدم واأكر  اأحد  ال�سنا�سية،  �سوق 
واأحد  املنطقة،  يف  االأ�سواق حيويًة 
من  حمطة  على  احل��َي��ة  ال�سواهد 
املحطات التاريخية املهمة يف تاريخ 

االإمارات.
مبحاذاة  ال�����س��ن��ا���س��ي��ة  ����س���وق  ي��ق��ع 
العديد  وي�����س��م  ال�������س���ارق���ة،  خ����ور 
التي تنت�سر  امل��م��رات واالأزق���ة  م��ن 
املتاجر  من  العديد  جنباتها  على 
والهدايا  واالألب�سة  العطور  لبيع 
ال����رتاث����ي����ة وال����ت����ح����ف وامل���ط���اع���م 
الزائر  لينتقل  ال�سعبية،  واملقاهي 
وي�ستطلع  امل��ك��ان  ذاك����رة  يف  م��ع��ه��ا 
وترفيه  ت�سوق  جت��رب��ة  يف  م��ع��امل��ه، 

م��ن عبق امل��ا���س��ي االأ���س��ي��ل، تري 
احلوا�س وتلهم الوجدان.

املطوع، مدير وجهة  يو�سف  وق��ال 
�سوق  “يعترب  ال�������س���ارق���ة:  ق���ل���ب 
اأق��دم االأ���س��واق يف  اأح��د  ال�سنا�سية 
ال�����س��ارق��ة واأك��ره��ا عراقة،  اإم����ارة 
ومع النمو االقت�سادي الذي عرفته 
القرن  �ستينات  اأواخ���ر  يف  االإم����ارة 
ب��اأع��م��ال التخطيط  امل��ا���س��ي، ت��اأث��ر 
وال��ت��ط��وي��ر احل�����س��ري ال��ت��ي كانت 
تتم يف ال�سارع، الذي اعترب حينها 
اإذ كان  ل���الإم���ارة،  اق��ت�����س��ادي��اً  ق��ل��ب��اً 
وال�سركات  للبنوك  ح��ي��وي��اً  م��ق��راً 

الكربى يف تلك الفرتة”.
واأ����س���اف: ال��ت��زم��ت ���س��روق، �سمن 
روؤيتها التطويرية ل�قلب ال�سارقة، 
املنطقة،  وت���رم���ي���م  ب���ن���اء  ب����اإع����ادة 
واإعادتها ملا كانت عليه يف خم�سينات 
القرن املا�سي، لذا قررت اإعادة بناء 
االأ�سلية،  اأ���س��ا���س��ات��ه  ع��ل��ى  ال�����س��وق 
ت��ل��ك احلقبة،  ل��ي��ع��ود ك��م��ا ك���ان يف 
ليتنا�سب  ا���س��ت��خ��دام��ه  تغيري  م��ع 

من اأجود اأن��واع النُب، ومت ت�سميم 
وعنا�سره  حمتوياته  بكل  املقهى، 
واأثاثه من مركب �سراعي مملوك 
االإماراتية،  املقهى  �ساحب  الأ�سرة 
منذ  ال��ب��ح��ر  م��ن  �سحبه  ح��ي��ث مت 
اأن كان  ع��ام��اً، بعد   60 اأك���ر م��ن 
ي�����س��ت��خ��دم يف ن��ق��ل ال��ب�����س��ائ��ع عرب 

موانئ اخلليج العربي.
اأي�ساً،  ال�����س��ن��ا���س��ي��ة  وي��ح��ت�����س��ن 
امل�سمم  قهوة”،  “قهوة  م��ق��ه��ى 
البحريني،  املعماري  الطراز  وف��ق 
وال��ذي يوفر ج��واً مثالياً للطالب 
الباحثني عن ركن هادئ للدرا�سة، 
يرغبون  ال����ذي����ن  ول����الأ�����س����دق����اء 
اأجواء  يف  االأوق����ات  اأج��م��ل  بق�ساء 
مفعمة بالهدوء واال�سرتخاء، كما 
لرجال  مثالية  بيئة  املقهى  يوفر 
العمل  اجتماعات  لعقد  االأع��م��ال 
ال�سيافة  بطابع  اأج��واء مفعمة  يف 

اخلليجي االأ�سيل.
بوتيغا ديل جيالتو”،  “لو  ويوفر 
ملرتادي ال�سوق وزوار املكان ت�سكيلة 

مع روح الع�سر احل��ايل، لكن بقي 
احتفاظه  ع��ل��ى  ق���ائ���م���اً  ال���رتك���ي���ز 
برتاث ال�سارقة الذي يعترب جزءاً 

ال يتجزاأ منه.
وت���اب���ع: خ�����س�����س��ت ����س���روق حمال 
االأع���م���ال  ل������رواد  ال�17  ال�������س���وق 
االإماراتيني ال�سباب، الذين اأ�س�سوا 
�سرعان  جت��اري��ة  وع��الم��ات  اأ�سماء 
م��ا وج��دت ق��ب��واًل وان��ت�����س��اراً، �سواء 
قاطني  اأو  املحلي  جمتمعنا  ل��دى 
اأن  اإىل  االإم��ارة و�سياحها، ونتطلع 
النجاحات  ال�سباب  ه��وؤالء  يوا�سل 
هنا  التجارة  اأجدادهم  بداأها  التي 

ذات يوم.
ويج�سد ري�سيوز كويف، الذي يتميز 
الكورني�س،  على  رائ��ع��ة  ب��اإط��الل��ة 
م��ث��ااًل رائ��ع��اً ع��ن كيفية امل���زج بني 
امل���ا����س���ي واحل���ا����س���ر، ح��ي��ث يتيح 
روح  مت��زج  متميزة  جتربة  ل��ل��زوار 
امل����ك����ان يف امل���ا����س���ي م����ع االأج�������واء 
من  رئي�ساً  نوعاً  ويقدم  الع�سرية، 
رة  القهوة متعددة النكهات واملح�سَ

ورواج������اً ك��ب��ريي��ن، وك����ان ي��اأت��ي يف 
زج��اج��ات م��ن ال��ط��راز ال��ق��دمي مع 
�سدادة تقليدية من الرخام، واليوم 
بات باإمكان الزوار وال�سياح جتربة 
وال�سعبي  التقليدي  امل�سروب  ه��ذا 
اأعاد  ال���ذي  “نامليت”،  دك���ان  يف 
التجارية،  ال��ع��الم��ة  ه���ذه  اإح���ي���اء 
ولكن  جم����دداً،  “نامليت”  ليعود 

بت�سكيلة اأو�سع من النكهات.
فيمتاز  “ج�سماريا”  حم���ل  اأم����ا 
ب��ع��ط��وره ال��ف��اخ��رة ع��ال��ي��ة اجلودة 
واملُ�ستخل�سة بالكامل من مكونات 
طبيعية، حيث يقدم ت�سكيلة وا�سعة 
امل�سَنعة  ال��ع��ط��ري��ة  ال���زي���وت  م���ن 

يدوياً والرتكيبات العالجية. 
لالألب�سة  حم���ال  ال�����س��وق  وي�����س��م 
اجلاهزة التي تقدم ت�سكيالت تتنوع 
واالأثواب  الن�سائية  العبايات  بني 
التقليدية  امل��ح��ل��ي��ة  ال���رج���ال���ي���ة 
املغربية،  واجل��الب��ي��ات  ال��ك��ن��ادي��ر، 
وف�ساتني  االإي��ط��ال��ي��ة،  وامل��الب�����س 
وغريها  االأنيقة،  وال�سهرة  امل�ساء 

من االأزياء واالإك�س�سوارات.
جوهرة  ال�������س���ارق���ة  ق���ل���ب  ومي���ث���ل 
م���دى تقدمها  وي��ع��ك�����س  االإم������ارة، 
رغم احتفاظه بروح املكان وهويته 
�سيجعل  ال����ذي  االأم�����ر  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
طوياًل  وق���ت���اً  ي��ح��ت��اج  ال  ال����زائ����ر 
اأح��ا���س��ي�����س��ه فيه  ب��ك��ل  ي��غ��و���س  الأن 
هنا،  فمن  بيته،  يف  وك��اأن��ه  وي�سعر 
بداأت  بالتحديد،  املكان  ه��ذا  وم��ن 
التي  ال�������س���ارق���ة،  ف�����س��ول ح��ك��اي��ة 
�سهدت العديد من التحوالت عرب 
االأزم��ن��ة امل��ت��غ��رية، و���س��واًل اإىل ما 
للثقافة،  حا�سرًة  اليوم،  عليه  هي 

لة و�سل بني االأجيال. و�سِ
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك يح�شر اأفراح 

ال�شحي يف راأ�ش اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

وال�سيخ  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ح�سر 
حممد  اأقامه  ال��ذى  اال�ستقبال  حفل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  اأحمد 
اإىل كرمية  �سلطان  زف��اف جنله  ال�سحي مبنا�سبة  �سيود  بن  �سعيد حممد 

حممد �سعيد حممد ال�سحي.
وتخللته  لالحتفاالت  اخليمة  راأ���س  مركز  يف  اأقيم  ال��ذي   - احلفل  ح�سر 
امل�����س��وؤول��ني وج��م��ع غفري م��ن االأهل  ت��راث��ي��ة و�سعبية - ع��دد م��ن  ف��ق��رات 

واالأ�سدقاء.

قطاع ال�سحة اأول مو�سوع يناق�سه املجل�س يف ف�سله الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر لأهميته

املجل�ش يعقد �شراكات ا�شرتاتيجية مع املوؤ�ش�شات الوطنية للتعاون يف حتقيق خططها ومبادراتها

ب�������س���اأن ال���وق���اي���ة م����ن االأم����را�����س 
احل��ي��وان��ي��ة وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا ب��ع��د اأن 
ن��اق�����س��ه وع�����دل ع�����ددا م���ن م����واده 
م�سروع  اأهمية  م��وؤك��دا  وف�سوله، 
�سحة  على  املحافظة  يف  ال��ق��ان��ون 
برامج  تنفيذ  طريق  عن  احليوان 
االأمرا�س  من  والوقاية  املكافحة 
والطيور،  احليوانات  ت�سيب  التي 
وو�سع اخلطط والربامج ملكافحة 
احليوان  بني  امل�سرتكة  االأم��را���س 
واالإن�سان والوقاية منها بالتن�سيق 

مع اجلهات املتخ�س�سة.
مناق�سة  خ����الل  امل��ج��ل�����س  و����س���دد 
ال����ذي ورد من  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع 
ومت  »22«مادة،  يف  احل���ك���وم���ة 
 »24« لي�سبح  م��ادت��ني  ا�ستحداث 
هذا  ت�سمنه  م��ا  اأهمية  على  م��ادة 
قانونية،  م����ب����ادئ  م����ن  امل�������س���روع 
وق��واع��د ت��راع��ي ال��ت��زام��ات الدولة 
جتاه املنظمات الدولية واهتمامها 
والدويل  العربي  التعاون  مب�ساألة 
ال�سحة  ع����ل����ى  امل����ح����اف����ظ����ة  يف 

احليوانية.
اأف�سل  ب��ت��ب��ن��ي  ي��ط��ال��ب  امل��ج��ل�����س 
حتقق  التي  واملقايي�س  املوا�سفات 
اأعلى م�ستويات ال�سحة وال�سالمة

وطالب املجل�س الوطني االحتادي 
»�سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة  خ��الل 
للموا�سفات  االإم������������ارات  ه���ي���ئ���ة 
ال�سحة  ������س�����اأن  يف  وامل���ق���اي���ي�������س 
خطة  ب����و�����س����ع  وال�������������س������الم������ة«، 
اإعداد  على  والعمل  ا�سرتاتيجية 
املوا�سفات  لتبني  متكامل  برنامج 
واملقايي�س الدولية واآليات تطويعها 
احلالية  واالحتياجات  للمتطلبات 
اأن  على  امل�ستقبلية،  التوقعات  مع 
ت��ك��ون م���راح���ل ال��ت��ط��ب��ي��ق حمددة 
التطبيق  ���س��م��ول��ي��ة  ن��ح��و  وت�����س��ع��ى 
لكافة ال�سلع واخلدمات واملنتجات 
وبو�سع  احل��ي��وي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
اأف�سل  م����ن  ل���ال����س���ت���ف���ادة  اآل����ي����ات 
املمار�سات والتطبيقات العاملية مبا 

يخ�س املوا�سفات واملقايي�س.
بدرا�سة  ال���ق���ي���ام  اأه���م���ي���ة  واأك��������د 
املختربات  من  ال��دول��ة  احتياجات 

واملنتجات  املمار�سات  من  وبيئتها 
غري االآمنة

جل�سته  خ�����الل  امل��ج��ل�����س  وواف�������ق 
انعقاده  دور  م���ن  ع�����س��رة  ال��ث��ان��ي��ة 
الت�سريعي  للف�سل  الثالث  العادي 
ال�ساد�س ع�سر التي عقدها بتاريخ 
على م�سروع  مار�س2018م،   14
�سالمة  �ساأن  ب�ساأن  احت��ادي  قانون 
املنتجات الذي ورد من احلكومة يف 
18 مادة، وبعد اأن ا�ستحدث وعدل 
وبنوده  م����واده  م��ن  ع���ددا  املجل�س 
م����ادة،   »21« م�����واده  ع����دد  ا���س��ب��ح 
دع���م وحماية  اأه��م��ي��ت��ه يف  م���وؤك���دا 
اقت�ساد الدولة واأمنها وبيئتها من 
االآمنة  غ��ري  واملنتجات  املمار�سات 
الفنية  ل��ل��وائ��ح  امل��ط��اب��ق��ة  غ��ري  اأو 

واملوا�سفات القيا�سية املعتمدة.
على  القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  وت�سري 
جميع املنتجات املطروحة يف الدولة 
مب���ا ف��ي��ه��ا امل��ن��اط��ق احل����رة وم���ا يف 
االآتية:  املنتجات  با�ستثناء  حكمها، 
والبيطرية  ال��ب�����س��ري��ة  االأدوي��������ة 
وال��ط��ع��وم��ات واالأم�������س���ال وم���ا يف 
على  ت���ورد  ال��ت��ي  وال�����س��ل��ع  حكمها، 
امل�ستعملة  وامل��ن��ت��ج��ات  حت���ف،  اأن��ه��ا 
اإعادة  اأو  اإ���س��الح  اإىل  ال��ت��ي حت��ت��اج 
تاأهيل اأو تعديل وذلك خالل املدة 

ال�سابقة على طرحها يف الدولة.

الت�سريعية  املجل�س  اجنــازات 
بقطاع  املتعلقة  ــة  ــاب ــرق وال

ال�سحة
ويهدف م�سروع قانون احت��ادي يف 
ال�سارية،  االأمرا�س  مكافحة  �ساأن 
الف�سل  يف  امل��ج��ل�����س  اأق�����ره  ال�����ذي 
ال��ت�����س��ري��ع��ي اخل��ام�����س ع�����س��ر اإىل 
من  االإن�سان  �سحة  على  احلفاظ 
خ��الل تنفيذ ب��رام��ج ال��وق��اي��ة من 
ومكافحتها،  ال�����س��اري��ة  االأم���را����س 
مع املوائمة مع مقت�سيات ال�سحة 
العامة وحماية حقوق االأفراد وفق 
ت�سري  الدولية،  ال�سحية  اللوائح 
اأحكامه على كل من يتواجد داخل 
ال���دول���ة وع��ل��ى ج��م��ي��ع االأم���را����س 

ال�سارية.

وي��ه��دف م�����س��روع ق��ان��ون احت���ادي 
اخلا�سة  ال�سحية  املن�ساآت  ب�ساأن 
ال��ذي واف��ق عليه املجل�س الوطني 
االحت��ادي بعد اأن عدل وا�ستحدث 
عددا من مواده وبنوده، اإىل و�سع 
الإن�ساء  منظمة  و���س��واب��ط  ق��واع��د 
ال�سحية  املن�ساآت  وت�سغيل  واإدارة 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اخل���ا����س���ة 
مب����ا ي�����س��م��ن ت����ق����دمي اخل����دم����ات 
العاملية،  للمعايري  وفقاً  ال�سحية 
ك��م��ا واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى حتديد 
مع  املتبقية  اجلل�سات  انعقاد  اأي��ام 
اإعطاء االأولوية للمو�سوعات التي 

�سيناق�سها خالل هذا الدور.
االحتادي  الوطني  املجل�س  وواف��ق 
ع���ل���ى م���������س����روع ق�����ان�����ون احت������ادي 
اأن عدل  بعد  الغذاء  �سالمة  ب�ساأن 
وا�ستحدث عددا من مواده وبنوده، 
لت�سري اأحكامه على اإقليم الدولة 
مب��ا فيها امل��ن��اط��ق احل����رة،  وغلظ 
م�����س��روع ال��ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات على 
ك��ل م��ن ت���داول يف اأي��ة مرحلة من 
غذاًء  الغذائية  ال�سل�سلة  م��راح��ل 
اأو  ب��ال�����س��ح��ة  ����س���اراً  اأو  م��غ�����س��و���س��اً 
فا�سداً، بحيث يعاقب باحلب�س مدة 
ال تقل عن ثالثة اأ�سهر وبالغرامة 
التي ال تقل عن 100 األ��ف درهم 
وال جتاوز مليوين درهم اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني.
واأكد املجل�س اأهمية م�سروع القانون 
يف �سمان �سالمة ومالءمة الغذاء 
ال�سل�سلة  م��راح��ل  امل��ت��داول خ��الل 
لال�ستهالك  و�سالحيته  الغذائية 
لروؤية  الدولة، حتقيقا  االآدم��ي يف 
عاملي  ن���ظ���ام  و����س���ع  االإم���������ارات يف 
الغذائية  لل�سالمة  امل�ستوى  رفيع 
توفري  فعال يف  ب�سكل  ي�ساعد  مما 
الغذاء االآمن جلميع �سكان الدولة 
ول���ل���زوار، االأم���ر ال���ذي وج��ب معه 
���س��م��ان ���س��الم��ة االأغ����ذي����ة خالل 
بدءا  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سل�سة  م��راح��ل 
والت�سنيع  واالإنتاج  اال�سترياد  من 
وال����ت����وزي����ع وال������ت������داول وان���ت���ه���اء 

باال�ستهالك اأو الت�سدير.
ووافق املجل�س على م�سروع قانون 

•• ابوظبي-الفجر:

اأول  م�����ن  ال�������س���ح���ة  ق����ط����اع  ي���ع���د 
املجل�س  طرحها  ال��ت��ي  القطاعات 
للمناق�سة  االحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
ال�ساد�س  الت�سريعي  ف�سله  خ��الل 
ب����داأ بتاريخ  ال����ذي  ع�����س��ر احل����ايل 
�سمن  2015م،  ن��وف��م��رب   18
الد�ستورية  اخت�سا�ساته  ممار�سة 
وتبنى  وال���رق���اب���ي���ة،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
ب�ساأنها تو�سياته، ف�سال عن عقد 
���س��راك��ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع وزارة 
وذلك  امل��ج��ت��م��ع،  وتنمية  ال�سحة 
للم�ساهمة يف دعم م�سرية التنمية 
يف  وللم�ساهمة  املتوازنة  ال�ساملة 
2021م،  االإم����ارات  روؤي���ة  حتقيق 
الأف�������س���ل  ال������دول������ة  حت���ق���ي���ق  ويف 
تقدمي  يف  ال���ع���امل���ي���ة  امل�����وؤ������س�����رات 

اخلدمات يف �ستى القطاعات.
اال�سرتاتيجية  املبادرات  وتت�سمن 
ل��ل��م��ج��ل�����س ع���ق���د �����س����راك����ات مع 
مل�ساركتها  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
ومبادراتها،  خططها  حتقيق  يف 
وال���ت���ي م���ن ���س��م��ن��ه��ا ال��ت��ع��اون مع 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
لالإ�سعافات  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة  يف 
الروؤي  القلبي  لالإنعا�س  االأول��ي��ة 
التي اطلقتها الوزارة بالتعاون مع 
املجل�س، والتي متتد من 4 اإىل 5 
االأعرا�س  ن�سبة  خلف�س  ���س��ن��وات 
عن  الناجمة  وال��وف��ي��ات  اجلانبية 
الدماغية  وال�سكتات  القلب  توقف 
اإطار  واحل��االت الطارئة وذل��ك يف 

مبادرات »عام زايد ».
ال�سحة  بيوم  االحتفال  ومبنا�سبة 
ال�سابع  ي�����س��ادف يف  ال���ذي  ال��ع��امل��ي 
من �سهر اأبريل 2018م، يحر�س 
املجل�س على مواكبة جهود الدولة 
بقطاع  ال��ن��ه��و���س  اإىل  ال���رام���ي���ة 
مبا�سرة  له من عالقة  ملا  ال�سحة 
فقد  واحل���ي���وان،  االإن�����س��ان  ب�سحة 
اأقر عددا من م�سروعات القوانني 
ع���ام���اً  م���و����س���وع���اً   14 ون����اق���������س 
عقد  م��ن��ذ  ال�سحة  ب��ق��ط��اع  تتعلق 
12فرباير  بتاريخ  جل�ساته  اأوىل 
تو�سياته  ب�ساأنها  تبنى  1972م 
عن  ف�سال  للحكومة،  رفعها  التي 
ال��ت��و���س��ي��ات ال���ت���ي ت��ب��ن��اه��ا خالل 
مناق�سته اأكر من » 70« �سوؤاال مت 
توجيههاً اإىل ممثلي احلكومة لها 
عالقة مبا�سرة بتطوير اخلدمات 
التحتية  البنية  وت��وف��ري  املتنوعة 
والفنية وحتديث الت�سريعات التي 

تتعلق بالقطاع ال�سحي.
اأول   ،،، ال�����س��ح��ة  وزارة  ���س��ي��ا���س��ة 
يف  املجل�س  يناق�سه  ع���ام  م��و���س��وع 
ع�سر  ال�ساد�س  الت�سريعي  ف�سله 
تو�سيته   15 ب�ساأنه  تبنى  احل��ايل 

مت رفعها للحكومة
�سيا�سة   « مو�سوع  املجل�س  وناق�س 
الرابعة  جل�سته  يف  ال�سحة«  وزارة 
االأول  ال���ع���ادي  ان���ع���ق���اده  دور  م���ن 
ع�سر  ال�ساد�س  الت�سريعي  للف�سل 

2 فرباير  ب��ت��اري��خ   ال��ت��ي ع��ق��ده��ا 
 »15« ب�����س��اأن��ه  وت��ب��ن��ى  2016م 
كاأول  للحكومة،  رفعها  تو�سية مت 
املجل�س  ي���ط���رح���ه  ع�����ام  م���و����س���وع 
يف ه����ذا ال��ف�����س��ل، ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
اجلهود الرامية اإىل تقدمي اأف�سل 
ال��دول��ة، حيث طالب  اخلدمات يف 
يف  االإ���س��راع  ب�سرورة  تو�سياته  يف 
للتاأمني  احت����ادي  ق��ان��ون  اإ����س���دار 
ال�������س���ح���ي ل���ل���م���واط���ن���ني، وزي�������ادة 
االعتمادات املالية املخ�س�سة ملركز 
ال�سحية يف  واالأب��ح��اث  االإح�����س��اء 
اإجراء  للتمكن من  وذل��ك  ال���وزارة 
للوقوف  دوري  ب�سكل  امل�����س��وح��ات 
ع��ل��ى ال���ع���وام���ل ال���ت���ي ت���وؤث���ر على 
ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة وو���س��ع اخلطط 
واال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات ل���ل���ح���د من 
مر�س  ال�سمنة،   : مثل  االأم��را���س 
النف�سية،  واالأم���را����س  ال�����س��ك��ري، 
ال�سرطان،  اأم�����را������س  االإدم����������ان، 

ال�سكتة الدماغية.
على  تو�سياته  يف  املجل�س  و���س��دد 
ا�سرتاتيجية  م������ب������ادرات  و�����س����ع 
الوطنية  ال�������ك�������وادر  ل���ت�������س���ج���ي���ع 
وحت�����ف�����ي�����زه�����ا ع�����ل�����ى االل�����ت�����ح�����اق 
العامة  ال�������س���ح���ة  ب��ت��خ�����س�����س��ات 
واإع����������داد ال�����ربام�����ج االأك����ادمي����ي����ة 
واإدراج  ال�����س��اأن،  ه���ذا  يف  ال���الزم���ة 
م���ه���ارات احل��ي��اة ال�����س��ح��ي��ة �سمن 
املراحل  بكافة  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج 
توعوية  خطة  واعتماد  الدرا�سية 
ال�سمنة  خم��اط��ر  ب�����س��اأن  تثقيفية 
و�سع  ال�سكري من خالل  ومر�س 
اآلية وا�سحة ملتابعة امللف ال�سحي 
واإعداد  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  عرب 
الن�ساط  ل��ت��ع��زي��ز  وط��ن��ي��ة  خ��ط��ة 
البدين يف الدولة على اأن تت�سمن 
يف  خمتلفة  ا�سرتاتيجية  مبادرات 
ال�سوابط  وو���س��ع  اجل���ان���ب،  ه���ذا 
للعمليات  امل���ن���ظ���م���ة  وال�����ل�����وائ�����ح 
اجلراحية اخلا�سة بتخفيف الوزن 
ومنظمة  ال��دول��ي��ة  املعايري  ح�سب 

ال�سحة العاملية.
على  ب��ن��اء  تو�سية  املجل�س  وتبنى 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزي���ر  م��ع��ايل  رد 
ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  امل��ج��ت��م��ع 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي على 
على  الرقابة  ح��ول«  موجه  ���س��وؤال 
يف  امل�ستخدمة  الغذائية  املكمالت 
ال�ساالت الريا�سية » وفقاً لل�سيغة 
بني  الرقابة  اآلية  تفعيل   « االآتية: 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
العالقة  ذات  امل��ح��ل��ي��ة  واجل���ه���ات 
والتفتي�س  وال��رق��اب��ة  للرتخي�س 
الغذائية  املكمالت  ا�ستخدام  على 
وت�سديد  الريا�سية  ال�����س��االت  يف 
ال��ع��ق��وب��ات يف ح���ال ا���س��ت��خ��دام اأية 
يتم  مل  غذائية  مكمالت  اأو  م��واد 

الت�سريح بها«.
يوافق  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
�سالمة  ق�����ان�����ون  م���������س����روع  ع���ل���ى 
امل��ن��ت��ج��ات وي��وؤك��د اأه��م��ي��ت��ه يف دعم 
واأمنها  ال��دول��ة  اقت�ساد  وح��م��اي��ة 

ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ت��و���س��ي��ة ب��ن��اء ع��ل��ى رد 
باالإنابة،  ال�����س��ح��ة  وزي�����ر  م���ع���ايل 
على ال�سوؤال املوجه ب�ساأن » انت�سار 
وفقا  الدولة«  ال�سرطان يف  مر�س 
مركز  اإن�����س��اء   « االآت���ي���ة:  لل�سيغة 
ال�سرطان  وط��ن��ي الأب��ح��اث م��ر���س 
وتزويده  ال���دول���ة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
الالزمة،  واخل������ربات  ب��ال��ك��ف��اءات 
لر�سد جميع حاالت االإ�سابة بهذا 
معرفة  ب��ه��دف  وحتليلها،  امل��ر���س 
النت�ساره،  احل��ق��ي��ق��ي��ة  االأ����س���ب���اب 
التوعية  وو���س��ع احل��ل��ول وب��رام��ج 
من  والتقليل  ملكافحته  املنا�سبة 

معدالت االإ�سابة به«.
االحتادي  الوطني  املجل�س  وواف��ق 
انعقاده  دور  يف  الرابعة  جل�سته  يف 
الف�سل  م������ن  االأول  ال�������ع�������ادي 
املعقودة  الت�سريعي اخلام�س ع�سر 
17-1-2012م  ال��ث��الث��اء  ي���وم 
على تبني تو�سية تطالب ب�سرورة 
االإ������س�����راع يف ات����خ����اذ االإج���������راءات 
ال��الزم��ة الإ���س��دار ق��ان��ون احتادي 
ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  تنظيم  ���س��اأن  يف 

ال�سامل للمواطنني . 
وواف��ق يف جل�سته اخلام�سة ع�سرة 
الثاين  ال���ع���ادي  ان��ع��ق��اده  دور  م��ن 
ع�سر  اخلام�س  الت�سريعي  للف�سل 
4-6-2013م  ب��ت��اري��خ  امل��ع��ق��ودة 
ع��ل��ى تبني ت��و���س��ي��ة  ب��ن��اء ع��ل��ى رد 
ال�سوؤال  على  ال�سحة  وزير  معايل 
امل��وج��ه يف ���س��اأن » ارت��ف��اع معدالت 
االإ�سابة مبتالزمة داون يف الدولة 
تقوم  اأن  االآت��ي��ة:«  لل�سيغة  وفقاً   «
ا�سرتاتيجية  ال�سحة بو�سع  وزارة 
متكاملة مت�سمنة برامج واأهداف 
ومقايي�س حم��ددة  ت�سمن توفري 
ال�ساملة  ال�������س���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
وجل�سات  املبكر  ال��ت��دخ��ل  وب��رام��ج 
ال��ت��اأه��ي��ل جم���ان���اً جل��م��ي��ع ح���االت 
متالزمة داون منذ حلظة الوالدة 
م�ستمر  ب�سكل  �سحيا  ومتابعتهم 
ل��ل��وق��اي��ة وال���ع���الج وال��ت��اأه��ي��ل عن 
ع��ي��ادات تخ�س�سية  اإن�����س��اء  ط��ري��ق 
ل��ع��الج ح����االت م��ت��الزم��ة داون يف 
التابعة  ال�����س��ح��ي��ة  امل����راك����ز  اأح�����د 
ل��������وزارة ال�����س��ح��ة يف ك����ل اإم�������ارة، 
املخت�س  الطبي  الطاقم  وت��اأه��ي��ل 
متالزمة  ح�����االت  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
الدعم  وت���ق���دمي  واأ����س���ره���م  داون 
اإ�سدار قرار  الالزم لهم، و�سرورة 
اجلل�سات  اأ�سعار  ارتفاع  من  للحد 
التاأهيلية يف املراكز اخلا�سة بو�سع 
اأق�سى لر�سوم جل�سات العالج  حد 
 ، درهما  اخلا�سة ال يتجاوز 150 
م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ���س��رورة تفعيل 
وت�سجيع  اإع�����داد  يف  ال������وزارة  دور 
املجال  ه���ذا  يف  العلمية  ال��ب��ح��وث 

وتوعية املجتمع مبتالزمة داون« 
جل�سته  يف  امل���ج���ل�������س  واف������ق  ك���م���ا 
العادي  االنعقاد  دور  من  العا�سرة 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  يف  ال���ث���ال���ث 
-25 يوم  املعقودة  ع�سر  اخلام�س 

تو�سية  تبني  على  3-2014م 

واملعايري  ال�سوابط  وو�سع  الفنية 
املوا�سفات  اأف�سل  وتبني  امل��وح��دة 
اأعلى  حت���ق���ق  ال����ت����ي  وامل���ق���اي���ي�������س 
وال�سالمة،  ال�����س��ح��ة  م�����س��ت��وي��ات 
املختربات  من  اال�ستفادة  وتعزيز 
االإم���ارات  يف  القائمة  املتخ�س�سة 
االأخرى والقطاع اخلا�س، والعمل 
املجتمع  وت���وع���ي���ة  ت��ث��ق��ي��ف  ع���ل���ى 
باأهمية تبني املوا�سفات واملقايي�س 
ت��ع��زي��ز ال�سحة  ���س��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن 
املجتمع،  اأف������راد  ب���ني  وال�����س��الم��ة 
م��ع اجلامعات  ال��ت��ع��اون  و���س��رورة 
برامج  ل��ط��رح  الوطنية  والكليات 
درا�سية لتاأهيل وتدريب املواطنني 
يف التخ�س�سات الرئي�سية مبجاالت 
ال��ع��م��ل يف ال��ه��ي��ئ��ة، وال���ع���م���ل مع 
ال�سركاء اال�سرتاتيجيني »اجلهات 
االحتادية، اجلهات املحلية، القطاع 
وتطوير  ل���ت���ح���دي���ث  اخل������ا�������س«، 
القانونية  واالأط������ر  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
واملقايي�س  للموا�سفات  احلاكمة 
العلمية  ال���ت���ط���ورات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
التقيي�س  اأن�����س��ط��ة  يف  احل���دي���ث���ة 
ما  خا�سة  القيا�سية،  واملوا�سفات 
والتفتي�س  االختبار  بطرق  يتعلق 
ال��ف��ن��ي واأن��ظ��م��ة اجل����ودة و�سروط 
القيا�سية  املوا�سفات  اعتماد ون�سر 

اجلديدة.

الكوادر  عدد  بزيادة  مطالبة 
ــن املــواطــنــني يف  الــبــ�ــســريــة م

القطاع ال�سحي
وناق�س املجل�س يف جل�سته التا�سعة 
الثاين  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
ع�سر  اخلام�س  الت�سريعي  للف�سل 
املعقودة بتاريخ 19-3-2013م، 
ال�سحة  وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  م��و���س��وع 
ال�سحة  ق���ط���اع  ت��ن��م��ي��ة   ����س���اأن  يف 
تو�سيات   10 وت��ب��ن��ى  ال���دول���ة  يف 
الفعال  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأه��م��ي��ة  ت���وؤك���د 
10 ل�سنة  للقانون االحت��ادي رقم 
2008م ب�ساأن امل�سوؤولية الطبية، 
الت�سريعية  امل���ن���ظ���وم���ة  واإع���������داد 
الطبي،  بالعمل  واملتعلقة  الالزمة 
وتفعيل  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  وب��و���س��ع 
ال�����وزارة  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  دور 
وخمتلف املوؤ�س�سات التابعة لها ويف 
الرتباط  ن��ظ��را  االإدارات  خمتلف 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال���درا����س���ات مع 
متطلبات حتقيق اأهداف احلكومة 
االحتادية، واإن�ساء مركز معلومات 
االأمرا�س  ���س��ج��الت  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

املختلفة يف الدولة. 

ملمثلي  اأ�سئلة  توجيه  خــالل 
ـــدد من  احلــكــومــة: تــبــنــي ع
عالقة  لها  الــتــي  التو�سيات 

بقطاع ال�سحة
االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  واف���ق 
ال���ث���ان���ي���ة ع�������س���رة من  يف ج��ل�����س��ت��ه 
يف  االأول  ال����ع����ادي  االن���ع���ق���اد  دور 
ع�سر  اخلام�س  الت�سريعي  الف�سل 
12-6-2012م  ي����وم   امل��ع��ق��ودة 

ال�سحة  وزي��ر  معايل  رد  على  بناًء 
�ساأن  يف  امل����وج����ه  ال���������س����وؤال  ع���ل���ى 
املخ�س�سات املالية للمر�سى الذين 
وفقاً  اخل���ارج  يف  للعالج  ير�سلون 
املراجعة  �سرورة  االآتية:  لل�سيغة 
التي  املالية  الدورية للمخ�س�سات 
ير�سلون  الذين  للمر�سى  ت�سرف 
يتنا�سب  مب���ا  اخل�����ارج  يف  ل��ل��ع��الج 
مع تكاليف املعي�سة يف الدول التي 

ير�سلون اإليها.

املجل�س يوافق على 27 تو�سية 
جل�سة  يف  ال�سحة  قطاع  حول 

واحدة
»�سيا�سة  مو�سوع  املجل�س  وناق�س 
الثالثة  اجلل�سة  يف  ال�سحة«  وزارة 
العادي  االن��ع��ق��اد  دور  م��ن  ع�����س��رة 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال���ث���اين 
عام  ي��ون��ي��و  �سهر  يف  ع�سر  ال��راب��ع 
يف  ت��و���س��ي��ة   27 وت��ب��ن��ى   2010
اجل���وان���ب ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال���ك���وادر 
الب�سرية والبنية التحتية واالأدوية 
واالأج�����ه�����زة ال��ط��ب��ي��ة واخل����دم����ات 
امل�ساندة واجلانب الوقائي، واإن�ساء 
امليزانية  وزي�������ادة  ل����ل����دواء  ه��ي��ئ��ة 
املخ�س�سة لوزارة ال�سحة لالإيفاء 
وحتديث  تطوير  اإزاء  بالتزاماتها 
وت����وف����ري خ����دم����ات ���س��ح��ي��ة ذات 

م�ستوى عال.

اأول  مــــن  الــ�ــســحــة  ـــاع  ـــط ق
ناق�سها  ــي  ــت ال ــات  ــوع ــس ــو� امل

املجل�س قبل اأربعة عقود
عقدت  التي  الثالثة  اجلل�سة  ففي 
20-12-1972م  ب�����ت�����اري�����خ 
الثاين  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
دعا  االأول  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ل��ل��ف�����س��ل 
مو�سوع  مناق�سته  خ��الل  املجل�س 
ع��ام ب��امل��زي��د م��ن االه��ت��م��ام للعمل 
على خف�س اأ�سعار االأدوية، ونا�سد 
احلكومة متكني وزارة ال�سحة من 
ممار�سة اخت�سا�ساتها يف االإ�سراف 
واخلدمات  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ع��ل��ى 

الطبية.
ون����اق���������س امل���ج���ل�������س م���و����س���وع���ان 
خالل  بال�سحة  يتعلقان  ع��ام��ان 
ف�سله  يف  ع���ق���ده���م���ا  ج���ل�������س���ت���ني 
االأول  املو�سوع  الثاين،  الت�سريعي 
خ���الل اجل��ل�����س��ة ال��راب��ع��ة م��ن دور 
بتاريخ  ال���ث���اين  ال���ع���ادي  االن��ع��ق��اد 
بتدبري  واأو�سى   ،1974-3-27
االعتمادات الالزمة لتمكني وزارة 
ال�����س��ح��ة م����ن ت���وف���ري اخل���دم���ات 
والثاين خالل  وال�سحية،  الطبية 
اجل��ل�����س��ة ال��راب��ع��ة ع�����س��رة م��ن دور 
بتاريخ  ال��ث��ال��ث  ال���ع���ادي  االن��ع��ق��اد 
خاللها  اأك����د  20-4-1976م، 
املزيد  حتقيق  على  العمل  اأهمية 
ال�سحة  التن�سيق بني وزارات   من 
واملالية واالأ�سغال يف جمال ال�سحة 
التمويل  م�سادر  وتدبري  العامة، 
للم�سروعات  امل��ق��ررة  لالعتمادات 

ال�سحية وغريها.

مدير اإدارة املرور والدوريات يف راأ�ش اخليمة يطالب بتكثيف الدوريات وتعزيز نقاط املراقبة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

 ، باالإنابة  املرور والدوريات  اإدارة  النقبي مدير  ال�سم  اأحمد  العقيد  تفقد 
ق�سم املرور والدوريات وق�سم االإ�سعاف واالإنقاذ ، يرافقه املالزم اأول حممد 
ال�سباط  امل��روري و عدد من  التوعية واالإع��الم  عبيد �سل�سول مدير فرع 
باالإدارة  ، بهدف االطمئنان على �سري العمل ، وذلك �سمن برنامج االإدارة 
االحتياجات  على  والوقوف  العمل  اإج���راءات  �سري  على  لالطالع  ال��دوري 
ومتطلبات التطوير والتحديث على كافة االأق�سام واالأفرع التابعة لالإدارة 

ا�ستقباله  ك��ان يف  ، حيث  وال��دوري��ات  امل���رور  ال��زي��ارة بتفقد ق�سم  .وب���داأت 
النقيب خالد رباع وعدد من ال�سباط و�سف ال�سباط واالأفراد. 

والوقوف  اأم��ن��اً  اأك���ر  ال��ط��رق  الق�سم يف جعل  ج��ه��ود  على  النقبي  واط��ل��ع 
ميدانياً لبحث ودرا�سة جميع العقبات التي تواجه �سري االأداء مبا يحقق 
ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية لتعزيز االأمن واالأمان ، كما ا�ستمع اإىل �سرح 
واملالحظات  املقرتحات  على  االط��الع  بجانب   ، العام  االأداء  عن  تف�سيلي 
الهادفة اإىل تطوير العمل ، م�سيداً بجهود كافة العاملني من �سباط واأفراد 
وتطوير  االأداء  مب�ستوى  لالرتقاء  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  بالعمل  ووج��ه 

نقاط  وتعزيز  املرورية  الدوريات  انت�سار  بتكثيف  كما طالبهم   ، اخلدمات 
االإمارة  يف  احليوية  وامل��واق��ع  والتقاطعات  امليادين  خمتلف  على  املراقبة 
اأي عرقلة  التجارية حلل  واملراكز  االأ�سواق  الدوريات يف  تواجد  ، وتكثيف 
ان�سيابية الطرق وتوفري مزيداً من الراحة والطماأنينة  مرورية و�سمان 
ال�سكنية  الدوريات يف االأحياء  اإىل تكثيف  ، باالإ�سافة  املراكز  ملرتادي تلك 

خ�سو�ساً خالل الفرتة امل�سائية ل�سمان توفري االأمن واالأمان.
ا�ستقباله عدد من  وكان يف  واالإنقاذ  االإ�سعاف  ق�سم  اإىل  النقبي  توجه  ثم 
عن  مف�سل  ���س��رح  اإىل  ال��زي��ارة  خ��الل  �سعادته  وا�ستمع   ، الق�سم  �سباط 

اطلع على اجنازات  كما   ،  2018 زاي��د  عام  ومبادراته يف  الق�سم  خدمات 
قام  التي  واملهام  االأداء  موؤ�سرات  اح�سائيات  ا�ستعرا�س  خالل  من  الق�سم 
بكفاءة وخربة كافة  �سعادته  اأ�ساد  ، وقد  املا�سية  الفرتة  الق�سم خالل  بها 
العاملني بالق�سم ومدى مواكبتهم للتقنيات التي تعزز من م�سرية االمن 
التن�سيق  دق��ة يف  اأك��ر  �سيناريوهات  اإع��داد  تكثيف  اإىل  ، ودعاهم  واالأم���ان 
بني االدوار واإع��داد تقرير �سامل بعد االنتهاء من املهمة ، بحيث يتم فيه 
حتديد االجناز وقيا�س �سرعة اال�ستجابة خا�سة تلك التي تطلب �سرعتها 

يف حاالت الطوارئ. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

 �سي�سهد معر�س اخلليج للتعليم 
وال����ت����دري����ب – ج��ت��ك�����س وال�����ذي 
العاملي  التجارة  مركز  يف  �سيقام 
يف دب��ي خ��الل امل��دة م��ن 12 اإىل 
برامج  على  تركيزاً   ، اأبريل   16
ال��ت��ي تنطوي  ال��ع�����س��ر اجل���دي���د 
وحتمل  للطلب  اال�ستجابة  على 
اإمكانيات اأكرب ال�ستحداث فر�س 
احلافلة  ال���ي���وم  اأ����س���واق  يف  ع��م��ل 

باال�سطرابات. 
�ستوفر اجلامعة الكندية يف دبي، 
مبا  املواكبة  التعليمية  ال��ربام��ج 

الفنون  بكالوريو�س  �سهادة  فيها 
وذلك   ، االإبداعية  ال�سناعات  يف 
راير�سون  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العلوم  ب��ك��ال��وري��و���س  وك���ذل���ك   ،
 – ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ال���ه���ن���د����س���ة  يف 
امليكاترونيك�س ، والتي جتمع بني 
الكومبيوتر  هند�سة  من  عنا�سر 
وال�����ه�����ن�����د������س�����ة ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة 

وامليكانيكية. 
ت�سيلي،  ك���رمي  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ال��ك��ن��دي��ة » ال 
���س��ك يف اأن جت��رب��ة اجل��ام��ع��ة قد 
التطور،  م��ن  الكثري  عليها  ط��راأ 
كافيا  ل��ي�����س  وح������ده  ف��ال��ت��ع��ل��ي��م 

ل��ن��ج��اح ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج، ب��ل اأن 
بالتناف�سية  املفعمة  اليوم  اأ�سواق 
معرفة  اإىل  حت���ت���اج  ال�������س���دي���دة 
ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وم������ه������ارات ج���دي���دة 
بالواقع  ع���الق���ة  ذات  وخ������ربات 
مهنية  م�سرية  ب��دء  يت�سنى  حتى 
الكندية  اجل��ام��ع��ة  اإن  ن��اج��ح��ة. 
املوؤ�س�سات  طليعة  يف  ت��اأت��ي  دب���ي 
مبادرات  تتبنى  التي  التعليمية 
التجريبي  التعلم  فر�س  الإتاحة 
�ساأنها  والتي من  ال��ط��الب،  اأم��ام 
متكينهم من اال�ستعداد للم�سرية 
امل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و ���س��ل��ي��م. وما 
على  اأمثلة  اإال  ال�سهادتني  هاتني 

ب���رام���ج تقدمية  م���ن  ل��دي��ن��ا  م���ا 
ت��زي��د م��ن اأر����س���دة اخل���ربة لدى 
ال��ط��الب«.  وق��د دخلت اجلامعة 
الكندية دبي يف �سراكة مع جامعة 
راي��ر���س��ون، وه���ي ج��ام��ع��ة كندية 
مب�ساعدة  وت�����س��ت��ه��ر  م���ع���روف���ة 
مهاراتهم  ���س��ق��ل  ع��ل��ى  ال��ط��الب 
يف جم��ال ري��ادة االأع��م��ال وتوليد 
اأف���ك���ار م��ب��ت��ك��رة واإب���داع���ي���ة. وقد 
والت�سميم  االت�سال  كلية  عملت 
تعاون  يف  راي���ر����س���ون  ج��ام��ع��ة  يف 
دبي  الكندية  اجلامعة  مع  وثيق 
اجلديدة  ال�����س��ه��ادة  ال���س��ت��ح��داث 
وه�����ي ب���ك���ال���وري���و����س ال���ف���ن���ون يف 
بي   ( االإب�����داع�����ي�����ة  ال�������س���ن���اع���ات 
من  االأوىل  وه���ي  اآي(،  ���س��ي  اآي����ه 
مناهج  وم������ع  دب�������ي.  يف  ن���وع���ه���ا 
الداخلي  الت�سميم  ح��ول  ترتكز 
واالت�ساالت  امل��و���س��ة  وت�����س��م��ي��م 
تنطوي  ال�سهادة  ف��اإن  واالإع���الم، 
على املزج بني العملية االإبداعية 
اخلا�سة  امل�سروعات  اأن�سطة  مع 
بالتعليم  الطالب  تزويد  بهدف 
�سياغتهم  يعيد  ال��ذي  التفاعلي 

قادة  لي�سبحوا  ج��دي��د  ق��ال��ب  يف 
اأثر حقيقي  اإح��داث  قادرين على 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  االق���ت�������س���ادات  يف 

تت�سم بالتغريات ال�سريعة. 
هي  امل���ي���ك���ات���رون���ي���ك�������س  اأن  ك���م���ا 
للطالب  ي���ت���ي���ح  اأخ���������ر  جم�������ال 
اك���ت�������س���اب اإم����ك����ان����ات ع��ظ��ي��م��ة يف 
اإن  بالتحديات.  امللئ  اليوم  عامل 
وا�سع  جم��ال  هي  امليكاترونيك�س 
ت��ن��ط��وي حت��ت��ه جم����االت فرعية 
عنا�سر  ب���ني  وي��ج��م��ع  ع����دي����دة، 
والهند�سة  الكومبيوتر  هند�سة 
الكهربائية وامليكانيكية. والهدف 
اإىل  ال�����س��ه��ادة  ه���ذه  ت�سعى  ال���ذي 
حت��ق��ي��ق��ه ه����و ت���و����س���ي���ع امل������دارك 
الهند�سة  يف  ل��ل��ط��ال��ب  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ب��ح��ي��ث ت�����س��م��ل االإل���ك���رتون���ي���ات 
ال������ت������ط������ب������ي������ق������ي������ة وب��������رجم��������ة 

امليكروكونرتولر. 
الدار�سون  ال��ط��الب  و�سيتعامل 
امليكاترونيك�س  ب��رن��ام��ج  مل��ن��ه��ج 
الطبية،  ال����روب����وت  اأج���ه���زة  م���ع 
والروبوتات  والقيا�سات،  والنظم 
املرتبطة  وال���ن���ظ���م  ال���دف���اع���ي���ة 

الت�سنيع  ب��ه��ا، وك��ذل��ك روب��وت��ات 
وروبوتات  بها،  املرتبطة  والنظم 
ال�سناعة واال�ستخدامات املنزلية، 
ال�سيارات  ���س��ن��اع��ة  وروب�����وت�����ات 
ون����ظ����م����ه����ا، وال����ن����ظ����م امل�����وزع�����ة 

واالأجهزة املنزلية الذكية. 
ت�سيلي،  ك����رمي  ال���دك���ت���ور  وع���ل���ق 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة دبي، 
»اإن���ن���ا �سعداء  ب��ق��ول��ه  ع��ل��ى ذل���ك 
براجمنا  مب���ج���م���وع���ة  ل���ل���غ���اي���ة 
ل�سمان  وامل�����س��م��م��ة  اجل����دي����دة 
ع��ل��ى مهارات  ال���ط���الب  ح�����س��ول 
تكفل ح��ل امل�����س��ك��الت، وذل���ك من 
خالل اإ�سراكهم يف اأن�سطة حتاكي 

من  اإن  الواقعية.  احلياة  اأن�سطة 
تطوير  ال���ط���الب  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ني 
اأف���ك���ار اأع���م���ال، ث���م ت��ت��ط��ور تلك 
االأفكار اإىل مرحلة الن�سوج داخل 
برمتها  العملية  وتلك  ح�سانة. 
تتمحور حول اال�ستعانة بالتفكري 
تقييما  تت�سمن  كما  الت�سميمي، 
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اجليل الرابع للتميز احلكومي يف ور�شة براأ�ش اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ور�سة عمل  للتميز احلكومي  ال�سيخ �سقر  برنامج  نظم 
للتميز احلكومي، وهدفت  الرابع  حول منظومة اجليل 
امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى اجل��وان��ب الفنية  اإىل ت��دري��ب  ال��ور���س��ة 
والفئات  الرئي�سية،  ومعايريها  وحم��اوره��ا  للمنظومة 
واآلية  وم��ع��اي��ريه��ا،  احلكومي  التميز  جل��ائ��زة  اجل��دي��دة 
التقييم املعتمدة وفقاً للمنظومة. وقد ا�ستهدفت الدورة  
قادة املعايري وم�ساعديهم من خمتلف اجلهات احلكومية 
براأ�س اخليمة.  واأكد الدكتور نا�سر جبنون نائب املدير 
العام ل�سوؤون التطوير احلكومي ، اأهمية هذه الور�س يف 

التعريف ب�سكل مف�سل وعملي باجلوانب الفنية ملنظومة 
التميز و�سمان التطبيق االأمثل لها من قبل اجلهات، ما 
ي�سكل اأداة  لتطوير عملها وينعك�س اإيجاباً على م�ستوى 

اخلدمات املقدمة للمتعاملني. 
وق���دم ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر ج��ب��ن��ون خ���الل ال��ور���س��ة، �سرحاً 
ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي ومعايريها  م��ف�����س��اًل ع��ن م��ن��ظ��وم��ة 
وحماورها، منوهاً مبراعاة املنظومة جلوانب االختالف 
واخل�����س��و���س��ي��ة يف ع��م��ل ك���ل ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة م���ن حيث 
وفقاً  حتققها  ال��ت��ي  وال��ن��ت��ائ��ج  التقييم  معايري  تطبيق 
للمهام املنوطة بها، ودورها يف حتقيق ا�سرتاتيجية راأ�س 

اخليمة. 

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأك�����د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
والرتبوي  واملجتمعي  الثقايف  ال��دور  اأهمية  على 
 .. الريا�سي  دوره���ا  بجانب  الريا�سية  لالأندية 
م�سددا على �سرورة تعزيز دور االندية يف تر�سيخ 
الن�سء  نفو�س  يف  للوطن  واالن��ت��م��اء  ال���والء  روح 
من اأبناء الوطن وت�سخري كافة االمكانات ل�سقل 
�سعار  حلمل  متهيدا  ال�سابة  الريا�سية  امل��واه��ب 

الوطن يف املحافل الدولية.
جاء ذلك خالل احلفل الذي �سهده �سموه م�ساء 
اجلزيرة  ن���ادي  اح��ت��ف��االت  مبنا�سبة  االأول  اأم�����س 
 “ �سعار  حتت  للنادي  الذهبي  باليوبيل  احلمراء 
خم�سون عاما من العطاء” بح�سور ال�سيخ �سقر 

االعلى  الرئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد  ب��ن 
لنادي راأ�س اخليمة الريا�سي وعدد من القيادات 

الريا�سية واملجتمعية بالدولة.
وقدم �سموه التهنئة اإىل م�سوؤويل النادي مبنا�سبة 
اليوبيل الذهبي وافتتاح املن�ساآت اجلديدة موؤكدا 
اأن العمل والتكاتف بني اجلميع هو ال�سبيل لرفعة 
�سموه  كما حيا   . االإم��ارة  الدولة وتطور  و�سموخ 
للفعاليات  والتنظيم  االإع��داد  الكبرية يف  اجلهود 

التي رافقت االحتفال باليوبيل الذهبي.
لدى  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وافتتح 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ا�ستاد  احلفل  و�سوله 

للم�سروع  االأ����س���ا����س  و���س��ع ح��ج��ر  ك��م��ا  اجل���دي���د 
التجاري اجلديد يف النادي الذي ي�ستمل على عدد 
44 حمال جتاريا اإىل جانب من�ساآت اأخرى لدعم 
يف  الذهبي  اليوبيل  اأوبريت  وا�ستمل  اال�ستثمار. 
االوىل  ا�ستعرا�سية  ل��وح��ات  خم�س  على  احل��ف��ل 
اأهل  ارت��ب��اط  ج�سدت  الرتاثية  البحرية  اللوحة 
االإمارات واأهايل منطقة اجلزيرة احلمراء ب�سكل 
ورحالت  ل��ل��رزق  كم�سدر  ق��دمي��ا  بالبحر  خ��ا���س 
الغو�س التي كان يقوم بها اأهل املنطقة بحثا عن 
عن  تعبريا  الثانية  اللوحة  ج��اءت  كما  ال��ل��وؤل��وؤ.. 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  �سطرها  التي  االجن���ازات 

بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” ودوره يف 
تاأ�سي�س االحتاد مع املغفور لهم حكام االإمارات.

كما تناول االوبريت بداية تاأ�سي�س نادي اجلزيرة 
اأب��ن��اء املنطقة  ي��د  1968 على  احل��م��راء يف ع��ام 
50 عاما  ال���ن���ادي خ����الل  ل��ع��ب��ه  ال�����ذي  وال������دور 
والثقافية  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��ج��االت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
احلمراء  اجلزيرة  منطقة  الأه��ايل  واالجتماعية 
ت��ط��رق االوب���ري���ت اىل اجن�����ازات �ساحب  ك��ذل��ك 
ودعم  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
اإمارة  يف  والريا�سيني  للريا�سة  امل�ستمر  �سموه 
حميدان  حممد  ���س��ع��ادة  وت��وج��ه   . اخليمة  راأ����س 

اجلزيرة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 
احلمراء بال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
وح�سوره  رعايته  على  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 
اأن  موؤكدا  الذهبي..  باليوبيل  النادي  احتفاالت 
50 عاما  امتدت على مدار  التي  النادي  م�سرية 
ما كان لها اأن ت�ستمر اىل يومنا هذا لوال الدعم 
الر�سيدة يف دولة  القيادة  التي تقدمها  والرعاية 
باأهمية  الريا�سية اميانا منها  االإمارات لالأندية 
الوطن  اأبناء  بناء �سخ�سية  الريا�سية ودوره��ا يف 

ريا�سيا ووطنيا وثقافيا.
الذي  واالهتمام  الرعاية  بف�سل  النادي  اإن  وقال 

راأ�س  ال�سمو حاكم  يحظى بهما من قبل �ساحب 
يف  امل��ب��ارك��ة  امل�����س��رية  موا�سلة  على  ق���ادر  اخليمة 
خدمة اأبناء راأ�س اخليمة.. م�سريا اإىل اأن جمل�س 
اجلانب  لتعزيز  زمنية  خطة  وف��ق  يعمل  االإدارة 
ال��ت��ج��اري واال���س��ت��ث��م��اري ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه تعزيز 
املوارد املالية للنادي كما نعمل على تاأ�سي�س قاعدة 
من الالعبني يف املراحل ال�سنية يف خمتلف االلعاب 
اىل جانب االهتمام باالأدوار الثقافية والرتبوية. 
اليوم مبباركة من �ساحب  اإنه يف هذا   : واأ�ساف 
اال�سا�س  حجر  ن�سع  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�سمو 
درا�سة  وهناك  التجارية  اال�ستثمارات  من  لعدد 
مل��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات خ��الل ال��ف��رتة القادمة 
اأبناء  �ست�ساعدنا على حتقيق تطلعات وطموحات 
النادي يف خمتلف  �سعار  اأج��ل متثيل  النادي من 

امل�سابقات الريا�سية املحلية.

•• ال�صارقة -وام: 

القا�سمي  �سامل  بن  الرحمن  عبد  بن  �سامل  ال�سيخ  ح�سر 
رئي�س مكتب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة وال�سيخ مروان 
بن را�سد املعال رئي�س دائرة االأرا�سي و االأمالك يف امارة ام 
القيوين حفل اال�ستقبال الذي اأقامه معايل اأحمد حممد 
را�سد اجل��روان ع�سو املجل�س الوطني االحت��ادي مبنا�سبة 
زف��اف جنله حممد على كرمية ط��ارق حممد احمد حمد 

ال�سام�سي.
ك��م��ا ح�����س��ر احل���ف���ل - ال�����ذي اأق���ي���م يف م���رك���ز اجل���واه���ر 
ال�سيوخ  م��ن  ع��دد   - ال�����س��ارق��ة  يف  وامل���وؤمت���رات  للمنا�سبات 
وال��وزراء وروؤ�ساء الدوائر احلكومية واملحلية وجمع كبري 

من اهايل العرو�سني.

�شعود بن �شقر ي�شهد احتفالت نادي اجلزيرة احلمراء باليوبيل الذهبي 

�شامل القا�شمي ومروان املعال يح�شران اأفراح اجلروان وال�شام�شي بال�شارقة 

يف جناح اجلامعة الكندية- دبي يف معر�س جتك�س

الرتكيز على برامج ال�شناعات الإبداعية وهند�شة امليكاترونيك�ش وتطبيقاتها  
تنفيذ برنامج رائدة للتعلم التجريبي بهدف حتقيق التكامل بني هند�سة الكومبيوتر والهند�سة الكهربائية وامليكانيكية

خامن  زبيده   / املدعو  فقد 
اجلن�سية  ب���ري���ط���ان���ي���ا     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )5 2 1 4 4 7 5 7 9 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0528319994

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / �ساروان كومار 
، الهند    �ساتياناريان ياداف 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1264731( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0559709659

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / حممد دل�ساد 
باك�ستان     ، ي��ا���س��ني  غ����الم 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)7711001 ( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

 0557653394

فقدان جواز �شفر

�سامل  عاقله   / املدعو  فقد 
اليمن     ، ال��ع��ك��ربى  ���س��ع��ي��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )03081779( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

    0508818043

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / حممد قا�سم 
باك�ستان     ، ع���ل���ي  ����س���وك���ت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4850202AN( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0505082503

فقدان جواز �شفر
عالجمري   / امل���دع���و  ف��ق��د 
نورو تالوك دار ،  بنغالدي�س   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BF0005528( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0506153122

فقدان جواز �شفر

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك :�س. فالكن �ستي اوف وندورز �س.ذ.م.م

 FC FALCONCITY فالكن �سيتي اوف وندرز ما وراء التاريخ FC : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
 OF WONDERS BEYOND HISTORY

املودعة بالرقم : 079713  بتاريخ : 2006/04/18
با�سم: �س. فالكن �ستي اوف وندورز �س.ذ.م.م

وعنوانة :االم��ارات العربية املتحدة بردبي مركز املو�سى- �سارع عود ميثاء �س.ب: 120660 ت 043355539 
ف 04330551 االمارات

�سورة العالمة

العقارات  مكاتب  وادارتها  العقارية  ال�سوؤون  خدمات   36: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
�سم�سرة  خدمات  امل�سرفية  االع��م��ال  الكفالة  �سندات  التمويل  خدمات  العقارات  تثمني  ال�سكنية  وال�سقق 
املالية  املقا�سة  غرف  )املالية(  املقا�سة  االم��وال  روؤو���س  ا�ستثمار  املالية  االعمال  ت�سفية  خدمات  العقارات 
االدارة  املالية  املعلومات  املالية  اال�ست�سارات  االئتمان  بطاقات  خدمات  االئتمان  مكاتب  املالية  اال�ستثمارات 
املالية وكالء اال�سكان القرو�س املق�سطة ا�ست�سارات التاأمني التمويل التباديل االقرا�س مقابل رهن �سم�سرة 

بور�سة االوراق املالية وال�سندات التقييم املايل.
بالعربية والالتينية يف  والكلمات مكتوبة  ب�سكل مميز  العالمة: م�ستطيلني فيهما حرفني التينني  و�سف 

اال�سفل.
اال�سرتاطات : 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يونايتد 

ميدل اي�ست لرجال االعمال
رخ�سة رقم:CN 2372391 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جلنار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2239179:بيوتي لل�سيدات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/انرت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سيتي للمعار�س واملوؤمترات 
رخ�سة رقم:CN 2251513 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سما  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1976027:اجلنوب لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ملحمة االن�ساف 

رخ�سة رقم:CN 1038038 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امنه ابراهيم �سهيل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سرتاج خان انداز خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف حممد حمد يو�سف ال�سناين

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3.40*1 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة تو�سية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ملحمة االن�ساف
AL INSAF BUTCHERY

اىل/ملحمة بوينت للحوم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
MEAT POINT BUTCHERY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا �ساي البحر 

رخ�سة رقم:CN 2103618 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة عبداهلل �سعيد �سامل حممد علي الكثريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سنو مون ا�سراف ا�سراف %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سقر حممد �سقر الفالحي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*4.20 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا �ساي البحر

SHAI ALBAHAR CAFETERIA
اىل/مطعم ام�سي

UMMACHI RESTAURANT
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تو�سيل الطلبات )8299010(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ثندر فرايد �سيكن 

رخ�سة رقم:CN 1700647 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 6*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ثندر فرايد �سيكن
THUNDER FRIED CHICKEN

اىل/كافترييا كزدوره
CAFETERIA KAZDORA

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الطبية  الكرامة  ال�س�����ادة/عيادة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1059477 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/عيادة الكرامة الطبية ذ.م.م
AL KARAMA MEDICAL CLINIC LLC

اىل/مركز عيادة الكرامة الطبية ذ.م.م
AL KARAMA MEDICAL CLINIC LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع طبي )8620021(
تعديل ن�ساط/حذف عيادة الطب العام )8620001(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فليكا للديكور ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1232023 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نور الدين علي بني عطا %24
تعديل ن�سب ال�سركاء

فوزي الغريب من 49% اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نور االكوان لل�سيانة  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 2266464 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة رباح بن عجرم بن اليف ال�سبعاين ال�سراري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي �سامل �سيف �سامل النيادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة بي كول للنظافة 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1185084 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر غريب جمعه طناف الظاهري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عيد حممد عيد حممد الظاهري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تيم 21 للمقاوالت 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1068100 قد تقدموا الينا بطلب
بيع وتنازل

حذف ابراهيم احمد حممد ماجد املهريي
بيع وتنازل

ا�سافة حارب م�سعود حمد را�سد الدرمكي %51
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم حمارة اخلليج 

رخ�سة رقم:CN 1189380 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن علي ح�سن عبداهلل املرزوقي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد ابراهيم حممد علي الغوا�س الزعابي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جميد مافا ن�سريي اماد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تبارك لل�سفر

 رخ�سة رقم:CN 2241742 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�سافة عالء الدين عبداللطيف عبدالر�سول حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عالء الدين عبداللطيف حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد م�سلم ع�سكر عمر الربيكي

تعديل مدير/ حذف حمد م�سلم الربيكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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قفطان اركانه لالأزياء- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية قفطان اركانه لالأزياء ذ.م.م 
بحل وت�سفية ال�سركة املذكورة نعلن نحن امل�سفي القانوين/ 
اأحمد علي احلو�سني عن بدء ت�سفية ال�سركة املذكورة وعلى 
كل من له ايه مطالبات ان يتقدم مب�ستنداته الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوم من تاريخه.
 وذلك على العنوان التايل: اأبوظبي- اخلالدية- خلف املحالت 
الكربى- نف�س بناية جموهرات داما�س �سابقاً- طابق امليزانني- 

مكتب 02- تليفون 026331500- فاك�س 026330703.
امل�سفي القانوين
اأحمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اربيان كولد انرتنا�سيونال للمقاوالت  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1917083 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مبارك علي جا�سم القرطا�سي النعيمي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مبارك علي جا�سم القرطا�سي النعيمي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نيكوال�س املدور

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامر زياد عبدامللك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سادي من�سور هيدمو�س

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/اربيان كولد انرتنا�سيونال للمقاوالت العامة ذ.م.م
ARABIAN COLD INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/اربيان كولد انرتنا�سيونال للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ARABIAN COLD INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العالية 

للخ�سار والفواكه الع�سوية
 رخ�سة رقم:CN 2306224 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الدمام لقطع 

غيار ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1187531 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد خمي�س خمي�س خلفان البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يون�س حممد قا�سم عبداهلل حاجي ح�سيني البلو�سي
تعديل �سركاء/حذف را�سد البلو�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ذرة العني لتنجيد وزينة 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1126373 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد خمي�س خلفان خمي�س البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يون�س حممد قا�سم عبداهلل البلو�سي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ريفكو لبيع احلجر والرخام

 رخ�سة رقم:CN 2307387 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 4.80*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ريفكو لبيع احلجر والرخام
REEFCO STONE AND MARBLE TRADING

اىل/ريفكو لتجارة احلجر والرخام
REEFCO STONE AND MARBLE TRADING

تعديل عنوان/حذف بيع احلجر الطبيعي- بالتجزئة )4752010(
تعديل ن�ساط/حذف بيع احلجر ال�سناعي- بالتجزئة )4752050(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الرخام- بالتجزئة )4752009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة –الفجر:  

ال�سارقة -من  اأي��ت��ام  غ���ادر وف��د م��ن 
للتمكني  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  املنت�سبني 
احلكومية  اجلهة  وه��ي  االجتماعي 
- مطار  االأي����ت����ام  امل��ع��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة 
ال�سارقة الدويل ظهر اأم�س متجهني 
الأداء  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل 

منا�سك العمرة.
وت�����اأت�����ي م�����غ�����ادرة ال����وف����د يف اإط������ار 
الإمارة  اال�ست�ساري  املجل�س  م��ب��ادرة 
اأط���ل���ق���ه���ا �سمن  وال����ت����ي  ال�������س���ارق���ة 
الأيتام  واملوجهة  زايد  لعام  مبادراته 
ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  املنت�سبني  ال�سارقة 
بالتعاون  وذل��ك  االج��ت��م��اع  للتمكني 
مطار  وهيئة  للطريان  العربية  مع 
ال�����دويل مم��ث��ل��ة يف وكالة  ال�����س��ارق��ة 
لتحقيق  لل�سفريات  ال�سارقة  مطار 
�سعار  حت��ت  ال�سارقة  الأي��ت��ام  اأمنيات 
ال�سراكة  ي��ت��ي��م« م��ن خ���الل  »ف��رح��ة 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  ب����ني  ال���ف���اع���ل���ة 
�سرائح  باإحدى  لالهتمام  واخلا�س 
املجتمع وهي االأيتام متمثلة يف اإيفاد 
منا�سك  الأداء  ذويهم  مع  يتيماً   12

العمرة .

الوفد  م����ودع����ي  م���ق���دم���ة  يف  وك������ان 
املجل�س  ع�سو  بوكاله  ح�سني  اأحمد 
�ساحب  ال�سارقة  الإمارة  اال�ست�ساري 
ف���ك���رة امل����ب����ادرة وحم���م���د ����س���امل بن 
اال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  ه��وي��دن 
ال�������س���ارق���ة وحم����م����د عمر  الإم���������ارة 
اال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  ال��دوخ��ي 
ب��ج��ان��ب ممثلني  ال�����س��ارق��ة  الإم������ارة 
وهيئة  ل����ل����ط����ريان  ال���ع���رب���ي���ة  م�����ن 

وموؤ�س�سة  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة  م��ط��ار 
واإدارة  للتمكني االجتماعي  ال�سارقة 
املتعاملني  العامة وخدمة  العالقات 
مبطار ال�سارقة الدويل. ومن املقرر 
اأن ميتد  برنامج الرحلة على مدى 
االيتام  وف��د  فيها  يتمكن  اأي��ام  اأربعة 
املقد�سات  زي�����ارة  م���ن  وم��راف��ق��ي��ه��م 
االإ���س��الم��ي��ة يف امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ومن 
املعظمة  ال�سعائر  الأداء  االنتقال  ثم 

مت�سل  �سياق  ويف  امل��ك��رم��ة.  مكة  يف 
اأكدت خولة عبدالرحمن املال رئي�سة 
ال�سارقة  الإمارة  اال�ست�ساري  املجل�س 
على دور املجل�س وحر�سه على تعزيز 
واالهتمام  زاي�����د  ع����ام  يف  امل����ب����ادرات 
ب�سريحة االأيتام وتعزيز ال�سراكة بني 
م�سرية  واجلهات  املوؤ�س�سات  خمتلف 
اإىل اأن املبادرة ت�سمنت حتقيق اأمنية 
اإيفاد  والثانية  بالطريان  يتيم  طفل 

ملوؤ�س�سة  املنت�سبني  االي��ت��ام  م��ن  ع��دد 
الأداء  االجتماعي  للتمكني  ال�سارقة 
العربية  ب��رع��اي��ة  ال��ع��م��رة  م��ن��ا���س��ك 
ال�سارقة  م���ط���ار  وه��ي��ئ��ة  ل��ل��ط��ريان 
للقن�سلية  بال�سكر  وتقدمت  الدويل 
ال�سعودية  العربية  للمملكة  العامة 
بدبي و�سفارة دولة االمارات العربية 
املتحدة يف ال�سعودية على جهودهما 
ال�سفر  اإج�������راءات  ك��اف��ة  ت�����س��ه��ي��ل  يف 

املدفع  ����س���امل  ع��ل��ي  واأك������د  ل���ل���وف���د. 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
ال�سارقة رئي�س هيئة مطار ال�سارقة 
اأمنية  حت��ق��ي��ق  م���ب���ادرة  اأن  ال�����دويل 
املجل�س  اأطلقها  الذي  ال�سارقة  اأيتام 
اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة بالتعاون 
م���ع ه��ي��ئ��ة م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال���دويل 
ال�سارقة  م���ط���ار  وك���ال���ة  يف  مم��ث��ل��ة 
ل��ل�����س��ف��ري��ات ت���اأت���ي ���س��م��ن امل���ب���ادرات 

حتر�س  التي  واالإن�سانية  املجتمعية 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا �سمن 
خططها اال�سرتاتيجية الرامية اإىل 

دعم اأوا�سر املجتمع. 
تاأتي  املبادرة  اأن هذه  املدفع  واأ�ساف 
التي  امل����ب����ادرات  م���ن  �سل�سلة  ���س��م��ن 
اأعدتها هيئة مطار ال�سارقة الدويل 
الذي  زايد”  “عام  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
فخرنا  ع��ن  للتعبري  ف��ر���س��ة  يعترب 

واملكت�سبات  ب���االإجن���ازات  واع��ت��زازن��ا 
اهلل  طيب   - ال��ق��ائ��د  ل��ه��ذا  العظيمة 
ثراه معربا عن �سعادته بامل�ساركة يف 
منا�سك  الأداء  االيتام  اإيفاد عدد من 

العمرة. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأع���رب���ت م��ن��ى ب���ن هده 
ال�سويدي مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة 
تقديرها  ع��ن  االجتماعي  للتمكني 
ملبادرة املجل�س اال�ست�ساري لعام زايد 
م�سريا  االيتام  ل�سريحة  وتخ�سي�س 
اأب���واب  فتحت  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  اإىل 
ور�سمت  ال��ت��م��ك��ني  الأي���ت���ام  ال�����س��ع��ادة 
راٍق  موؤ�س�سي  لتعاون  مثمرة  اأب��ع��اداً 
�ُسطرت نتائجه الإ�سعاد اأيتام التمكني 
االإيجابي  ال��دور  مثمنة  االجتماعي، 
ال���ذي ق��ام��ت ب��ه ال��ع��رب��ي��ة للطريان 
وه��ي��ئ��ة م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال����دويل يف 
اإيفاد عدد من االيتام واأ�سرهم الأداء 

منا�سك العمرة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���س��ار ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
يف  التنفيذية  ال�سوؤون  مدير  طليعة 
اإىل حر�س  العربية للطريان  �سركة 
يف  ف��اع��ل  ب���دور  القيام  على  ال�سركة 
ع���ام زاي���د وحت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ة ع���دد من 

االيتام يف اأداء منا�سك العمرة. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ا�ستعر�س  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ���س��رط��ة  يف 
يف  ال�ساهرة”  “العني  ب����رن����ام����ج 
حلقته االذاع��ي��ة االأخ��رية ، دور فريق 
اخل���دم���ات  اإدارة  يف  االب���ت���ك���ار  ع���م���ل 
ب�سرطة  واالت�������س���االت  االإل��ك��رتون��ي��ة 
راأ�س اخليمة الذي يعد عن�سر اأ�سا�سي 
�سمن منظومة االبتكار والتي ت�سعى 
اإىل  خالله  من  اخليمة  راأ���س  �سرطة 
التنمية  خل���دم���ة  امل���ع���رف���ة  ت�����س��خ��ري 
حتقيق  يف  وامل�������س���ارك���ة   ، واالإب�����������داع 
االأه���������داف اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل������وزارة 
يف  اخليمة.  راأ����س  و�سرطة  الداخلية 
يف  ال��ربن��ام��ج  ا�ست�ساف  احللقة  تلك 
حممد  ط��ال��ب  اأول  امل���الزم  اال�ستديو 

الربامج  تطوير  ف��رع  مدير  املندو�س 
ب�������������اإدارة اخل������دم������ات االل����ك����رتون����ي����ة 
واالت�����س��االت رئ��ي�����س ف��ري��ق  االبتكار 

االبتكار  فريق  تبني  ا�ستعر�س  ال��ذي 
لالأفكار االبداعية االإلكرتونية ومنها 
متحف االبتكار الذي مت ان�سائه و�سم 

اأهم االبتكارات واالخرتاعات ، وعّرف 
على دور ومهام فريق العمل وواجباته 
ال�سرطة  ملوظفي  يقدمونه  م��ا  واأه���م 

من دعم وت�سجيع.
وت��ن��اول امل��ن��دو���س  ال��ه��دف م��ن اإن�ساء 
وامل��ع��اي��ري اخلا�سة  االب��ت��ك��ار  م��ن�����س��ة 
فيها ، واملبادرات التي قام بها الفريق 
تكرمي  وم���ن���ه���ا  االب���ت���ك���ار  ل��ت�����س��ج��ي��ع 
املوظفني االأكر تقدميا لالقرتاحات 
املطبقة والتكرمي اأ�سحاب االقرتاحات 
اال�سطناعي  ب���ال���ذك���اء  ت��ت��ع��ل��ق  ال��ت��ي 
االأكر  للق�سم  االبتكار  كاأ�س  وهناك 
ت��ق��دمي��ا ل��الق��رتاح��ات ، وحت���دث عن 
ال��ت��ي يحدثها  االإي��ج��اب��ي��ة  اجل���وان���ب 
االبتكار وكيفية التغلب على العقبات 
وفقاً  العمل  �سري  تعرت�س  ق��د  ال��ت��ي 

للتوجيهات والدعم الالحمدود الذي 
واأو�سح   ، القيادة  من  الفريق  يتلقاه 
اأنه توجد لديهم 80 برنامج وخدمة 
ا�ستحداثها  مت  وذك���ي���ة  ال��ك��رتون��ي��ة 
ومنها البوابة االلكرتونية والرتا�سل 

االلكرتوين والتفتي�س الذكي.
اأهمية عن�سر االبتكار  واأكدت احللقة 

يف ت���ط���وي���ر وحت����دي����ث اخل�����دم�����ات ، 
وم��ت��اب��ع��ة ق��ي��م��ة االب���ت���ك���ار واجل�����ودة 
للعمل  ب���روح حمبة  م��ن خ��الل متيز 
احلفاظ  اأج���ل  م��ن  وال��ت��ط��ور  والتعلم 
والروؤية  اال�سرتاتيجي  التوجه  على 
الهادفة اإىل جعل دول��ة االإم���ارات من 

اأكر دول العامل اأمناُ واأماناً.

ينفذها بالتعاون مع العربية للطريان وهيئة مطار ال�سارقة الدويل 

وفد مبادرة املجل�ش ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة لعام زايد من اأيتام ال�شارقة يغادر لأداء منا�شك العمرة 

 فريق ابتكار �شرطة راأ�ش اخليمة ينفذ 80 برنامج وخدمة الكرتونية وذكية 

اأحمد بن حممد يح�شر 
اأفراح الفال�شي والكتبي

•• دبي-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة حفل اال�ستقبال الذي اأقيم يف قرية 
حممد  اأحمد  عبيد  زف��اف  مبنا�سبة  ام�س  م�ساء  بدبي  ال�سياحية  البوم 

عبيد بن �سبيح الفال�سي اإىل كرمية �سعيد خلفان عمري الكتبي.
وبارك �سموه للعرو�سني واأ�سرتيهما اأفراحهما متمنيا لهما حياة زوجية 

م�ستقرة ومكللة بالفرح وال�سعادة.
ح�سر احلفل.. عدد من اأعيان البالد واأقارب العرو�سني.

•• دبي-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد 
موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة 
�سعيد  اأقامه  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل 
علي را�سد بن �سرود مبنا�سبة زفاف 
املرحوم  ك���رمي���ة  اإىل  ����س���امل  جن��ل��ه 
وبارك  الكتبي.  حممد  غدير  �سعيد 
�سموه للعرو�سني وذويهما اأفراحهما 
ح�سر  ���س��ع��ي��دة.  ح��ي��اة  لهما  متمنيا 
قاعة  يف  اأق�����ي�����م  ال�������ذي   - احل����ف����ل 
االح���ت���ف���االت ب��ق��ل��ع��ة ال����رم����ال على 
ال���ط���ري���ق ب���ني دب����ي وال���ع���ني ع�سر 
ام�س - عدد من اأعيان البالد واأبناء 

القبائل واأقارب العرو�سني.

اأحمد بن حممد يح�شر اأفراح بن �شرود والكتبي

�شعيد بن طحنون يح�شر 
اأفراح ال�شام�شي 

•• العني -وام:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س حفل اال�ستقبال الذي 
كرمية  اإىل  �سيف  جنله  زف��اف  مبنا�سبة  ال�سام�سي  علي  حممد  حمود  اأقامه 
حممد مانع خلفان ال�سام�سي. كما ح�سر احلفل الذي اأقيم ب�سالة الظاهر يف 
منطقة العني عدد من وجهاء القبائل وكبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني و�سباط 
واملهنئني  امل��دع��وي��ن  م��ن  وج��م��ع  ال��ب��الد  واأع��ي��ان  وال�سرطة  امل�سلحة  ال��ق��وات 
وفقرات  بعرو�س  العيالة  فرقة  م�ساركة  احلفل  وت�سمن  العري�س.  وزم��الء 

متنوعة من الرتاث ال�سعبي.
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/833  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الريامي للمواد العازلة - �س ذ م م    جمهول حمل 
 / وميثله  كاننجاالث  كوتي  مادهافان  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم  وق��دره )191669(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�شرطة اأبو ظبي ت�شبط �شخ�شا 
زرع  املاريجوانا املخدر يف م�شكنه

•• ابوظبي-وام: 

�سبطت �سرطة اأبو ظبي �سخ�ساً اآ�سيوياً بتهمة زراعة �ستلة من نبات “ 
املاريجوانا” املخدر يف م�سكنه الأغرا�س التجربة والتو�سع يف زراعة عدد 

من ال�ستالت يف حال ثبوت جناحها.
واأو����س���ح ال��ع��ق��ي��د ط��اه��ر غ��ري��ب ال��ظ��اه��ري، م��دي��ر م��دي��ري��ة مكافحة 
املخدرات، يف قطاع االأمن اجلنائي انه بعد التاأكد من �سحة املعلومات 
واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة مت ت�سكيل فريق من املديرية قام 
بتفتي�س م�سكن املتهم و�سبطه ومت العثور على ال�ستلة على الرغم من 

تدابري واحتياطات املتهم الإخفاء زراعة املخدر.
م�سكنه  يف  املاريجوانا  بزراعة  التحقيقات  اأثناء  اعرتف  املتهم  اأن  وذكر 
الأغرا�س التجربة وك�سف عن نيته بالتو�سع يف زراعتها يف حال جناحها، 
العامة  النيابة  اإىل  الق�سية  اإحالة  ومت  بالف�سل،  ب��اءت  حماولته  ولكن 

ال�ستكمال االإجراءات القانونية بحقه.
ال�سرطة  مع  التعاون  اإىل  واملقيمني  املواطنني  الظاهري  العقيد  ودع��ا 
و�سرعة االإبالغ عن اأية اأفعال و�سلوكيات غري م�سروعة اأو تثري ال�سبهة 
لالإطاحة مبروجي ومهربي وجتار املخدرات وتعزيز جهود املكافحة يف 

هذا اجلانب.

 تدريب �شرطة راأ�ش اخليمة ي�شهد تخريج 201 منت�شبا 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

فئة  من  منت�سبا   201 تخريج  اخليمة  راأ���س  �سرطة  تدريب  معهد  �سهد 
ال�سباط واالأفراد �ساركوا يف 6 دورات تخ�س�سية.

وا�ستملت الدورات التخ�س�سية على : اإعداد املحا�سرين ، القيادة يف حتفيز 
املوظفني، اإدارة الوقت ، اإدارة التغيري واالبتكار، باالإ�سافة اإىل ور�ستي عمل 
تثقيفية حول الوقاية من اجلرمية واحل�س االأمني، تلقوا خاللها تدريباً 
نظرياً مكثفاً عن حمتوي الدورات التدريبية كاًل ح�سب اخت�سا�سه وجماله، 

وتوجهت الدورات اإىل فئة ال�سباط واأخرى اأفراد.
تدريب  معهد  مدير  املهريي  حممد  �سعيد  العقيد  اأك��د  التخرج  حفل  ويف 
�سرطة راأ�س اخليمة، على اأهمية الربامج التدريبية التي يتم عقدها ب�سكل 
الداخلية يف  ا�سرتاتيجية وزارة  اإط��ار  تاأتي �سمن  والتي  املعهد  اأ�سبوعي يف 
م�سرية  موا�سلة  يف  بجهودهم  لالإ�سهام  كفاءتهم  ورف��ع  املنت�سبني  تاأهيل 
التطوير والتح�سني يف العمل ال�سرطي واالأمني ، م�سرياً اأن الدورات تركز 
مهامهم  اأداء  يف  ت�ساعدهم  التي  واملهارات  اخل��ربات  امل�ساركني  اإك�ساب  على 

على اأف�سل وجه. 
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اإعالن بالن�سر يف  الدعوى 2017/3582 جتاري جزئي - دبي
املدعية / موؤ�س�سة زهرة ماك�س الرا التجارية وميثلها / ب�سام طه اأبو اخلري العرنو�س 

بوكالة املحامي / القرق واملطرو�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
املعلن اإليه / املدعي عليه / �سالح ح�سن كحلو�س 

اخل�سم املدخل / يونفيلد جلوبال اأف زد �سي اأي - �س ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
االأول للخربة  لعقد االجتماع  الثالثة ون�سف ع�سرا  ال�ساعة  املوافق 2018/4/8 يف متام  االحد 
وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، ديرة ، �سارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، 
مكتب رقم 119،  لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإح�سار 
ا�ستف�سارات  اية  ب�ساأن  باأول  اوال  اخلبري  مراجعة  وعليكم  بالدعوى،  املتعلقة  امل�ستندات  كافة 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة
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يف  الدعوى 2017/2567  جتاري كلي   

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : موارد للتمويل - �س م خ 

املدعي عليهما : �سيما بيوتي لوجن - �س ذ م م  ، وفاطمة �سيف علي النعيمي 
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى  املذكورة املرفوعة من موارد للتمويل )�س م خ ( �سد �سيما 
بيوتي لوجن - �س ذ م م  ، وفاطمة �سيف علي النعيمي وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة  او 
من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم  االثنني 
املوافق 2018/4/9م  يف متام ال�ساعة 00 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات 

املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع. 
   17B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق االول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 
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حمكمة عجمان الإحتادية البتدائية 
 تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/2190 جتاري )جزئي(    
- منطقة  اإم���ارة عجمان   / الغيالين  اجلنيبي  غ��امن  /  �سالح خمي�س  املحكوم عليه   اىل 
النعيمية - �سارع خان �ساحب - فيال رقم 354 بالقرب من القرية ماركت - �س ب : 555 
  salahkhamis@gmail.com عجمان - هاتف : 5068691890 - بريد الكرتوين
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/2/27 م  قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله  ل�سالح / بنك دبي االإ�سالمي - �س م ع  بالتايل : حكمت املحكمة بالزام املدعي 
مقابل   1000 ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  دره��م   276932.22 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه 
اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنك 

بهذا التبليغ
حرر بتاريخ : 2016/8/2م

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /خورفكان لت�سليح م�ساعدي وميزان ال�سيارات 
اأن املدعي/ عبيد علي عبيد الريل  ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث 
النقبي  قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2018/33 لدى جلنة ف�س 
املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا 
اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من 
تاريخ االإعالن للمثول امامها يف مقر بلدية خورفكان.  ويف حالة تخلفكم 
عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف 

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

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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�سركة / كيو اأر �سوليو�سن - منطقة حرة )�س ذ م م( رخ�سة رقم 3322 والكائنة ب������ املنطقة 
، واملرخ�سة لدى  ، دولة االم��ارات العربية املتحدة  ، دبي  احلرة مطار دبي ، �س ب 371007 
�سلطة دبى للمجمعات االبداعية ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى 
مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س االدارة يف اجتماعه الذى عقد بتاريخ 2018/2/19 ب�ساأن اغالق 
وحل ال�سركة. وفقا لذلك تهيب ال�سركة باأى  طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى 
مواجهتها عليه تقدمي ه��ذه املطالبات خ��الل  45 يوما من تاريخ ه��ذا االع��الن عن طريق 

الربيد امل�سجل او االت�سال ب : ال�سيد: �سوقانثي مريثي 
ا�سم ال�سركة : كيو اأر �سوليو�سن منطقة حرة ،  �س ب : 371007 

دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
suc@qrsolutions.com.au : هاتف رقم 97143585133+  الربيد االلكرتوين

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

ا�سعار ت�سفية
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم املواطن / عبدالرحمن علي عبداهلل عبداهلل ح�سن املرزوقي 
- بطلب اىل حمكمة اأبوظبي االبتدائية - ق�سم التوثيقات بتغيري 

ا�سمه من )عبدالرحمن( اىل)غدير(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعالن.
حممد �سعيد العدوي   - كاتب عدل 

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 558
اإماراتي اجلن�سية   ، ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خليفه �سبيح بالل ال�سعدي ال�سعدي 
ال�سيد/ حممد عا�سم  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
ال�سيارات  لتجارة  اال�سواق  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين    - ر�سيد  خالد  حممد 
امل�ستعملة تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )517421( ال�سادرة من دائرة التنمية 
االقت�سادية بال�سارقة  - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 560
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جا�سم علي ابراهيم�سلطان املناعي ، اإماراتي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة 
مهنية امل�سماة عطاء اخلري للخياطة والتطريز ، رخ�سة رقم 216432 وذلك اىل 

ال�سيد/ فريوز احمد ريا�س الدين - هندي اجلن�سية بن�سبة )%100( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 565
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / غزالة عبداملالك - باك�ستانية  اجلن�سية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ حممد بالل خان 
تاأ�س�ست  املتحركة(  الهواتف  لتجارة  ال�سرق  )�سماء  اجلن�سية  باك�ستاين  اقبال  حممد 

باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741128(.   
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 563
يرغب يف  اجلن�سية  - هندي   ماتيا�س  ارون  �ستيفن  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - جوروجن  باوان  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
نيبايل اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / فطائر وادي املها( مبوجب رخ�سة رقم )730945( 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 559
يف  ترغب  اجلن�سية  هندي     ، �ساجو  ماريام  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستها  البالغة 100%  يف الرخ�سة مهنية امل�سماة �سالون 
الت�سريحة للحالقة ، رخ�سة رقم )518439(  وذلك اىل ال�سيد/ �سومون ادهيكارى 

ميلون ادهكارى - بنغالدي�س اجلن�سية بن�سبة )%100( 
ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�سوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013
يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 562
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خالد نور الدين النابل�سي ، دومينيكي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ جورج حنا الب�ستاين 
ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  االوىل  االلفية  )موؤ�س�سة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  لبناين   -
دائرة  ال�سادرة من  رقم )538755(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  واملولدات( 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 564

باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف   ، نا�سر  ابراهيم  برويز احمد حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سادة / كولورادو �سربينج�س  لالعمال الفنية 
- ذ م م  وذلك يف الرخ�سة التجارية با�سم با�سم )برويز احمد للمقاوالت الفنية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
بوكيل خدمات  القانوين من موؤ�س�سة فردية  ال�سكل  مبوجب رخ�سة جتارية رقم )539341( مت تغيري 
احمد  برويز  التجاري  اال�سم  من  تغيري  مت   - حملية  لرخ�سة  فرع  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  اىل 

للمقاوالت الفنية اىل كولورادو �سربينج�س لالعمال الفنية ذ م م - فرع ال�سارقة  
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 561
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / اأنوجا ا�ساريا - نيبالية اجلن�سية ، وال�سيد/ اأجمد ح�سني اكرب 
ال�سيدة/  البالغة )100%( اىل  : تنازال عن كامل ح�ستهما  باك�ستانية اجلن�سية   ، ح�سني �سودري 
اأنور ، باك�ستانية اجلن�سية  يف موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات م�سماة )�سالون  امرا بيبي حممد 
 ، بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من   )707484( برقم  واملرخ�س  للتجميل(  الربيع  �سذى 
املن�ساأة  يف  واملعدات  املوجودات  كافة  البيع  هذا  �سامال  واال�سم  واملعنوية   املادية  مقوماتها  بكافة 
املباعة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
اتباع  ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه  اليه بعد  امل�سار 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2674 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- فالن�سيا لل�سياحة - �س ذ م م وميثله مديرها / معمر خمي�س 
حممد اجلعفري  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
وال�سقق  ج��ل��وري��ا  ف��ن��دق  ل�سالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2018/2/22  يف  ب��ت��اري��خ 
الفندقية منطقة حرة - ذ م م- وميثله مدير الفندق / حممد احمد فريد بحكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 28.850.64 
درهم وفائدة 9% من 2017/8/6 وحتى ال�سداد التام مع الزامها بامل�ساريف والف درهم 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �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 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/842  جتاري جزئي              

جمهول  م    م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  املا�سية  ال�سماء   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ ال�سامل لل�سفر - ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   226.470( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء  املوافق  2018/4/11   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
   الدعوى  رقم  2018/30 نزاع تعيني خربة عقاري  

املتنازع : �سركة داماك ريل ا�ستيت ديفيلوبرز منطقة حرة - ذ م م 
املتنازع �سده االأول : جا�سربيت  �سينغ 

املتنازع �سده الثاين : بريتي �سينغ ارورا 
املو�سوع ين�سر بال�سحيفة كما يلي : 

وفقا لقرار حمكمة دبي املوقرة بندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى اأعاله ، فقد تقرر عمل اجتماع 
خربة ح�سابي اأول ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/4/10  ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا ، مكتبنا 
يف �سارع ال�سيخ زايد - بالقرب من فندق كراون بالزا - برج �سعيد 1 )بناية بنك االإمارات دبي 

الوطني( الطابق 19 مكتب رقم  1901 ، بجانب حمطة املرتو  املركز التجاري  العاملي 
لال�ستف�سار يرجى االت�سال على الرقم 026397228 

يرجى تاأكيد احل�سور بالرد على هذا االمييل او بالتوا�سل معنا على الرقم 0569252079   
اخلبري احل�سابي 
ظافر حممد كنان حممد احلرية  

اإعالن بالن�سر 
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 يف النزاع  رقم  2017/110 تعيني خربة عقاري  

اإىل املتنازع �سدها / جي بي دي انف�ستمنتز ا�س بي يف ون ليمتد ، 
مبا اأن املتنازعني / وديع فرح فرح ، وه�سام حافظ ، وادوارد  جوهان  وي�ستريهوف 
اأعاله ، وحكمت حماكم دبي االبتدائية  ، قد اقاموا �سدكم النزاع امل�سار اليه 
املوقرة بتعيني اخلبري احل�سابي  �ساحب الدور للنظر يف اأمر النزاع ، يرجى 
منكم مراجعة مكتب اخلبري على العنوان التايل : )دبي - ديرة - �سارع املطينة 
، فاك�س  ، هاتف رقم 042732072   A ، بلوك  ، مكتب رقم 12  - بناية رقم 71 
رقم  042728968  لتقدمي ما لديكم من م�ستندات ، وذلك خالل ثالثة ايام 

من تاريخ االإعالن.  
اخلبري املحا�سبي / عبداهلل حممد حيدر  

اإعالن باحل�سور اإىل 
مكتب اخلبري املحا�سبي/ عبداهلل حممد حيدر 

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
   يف الدعوى  رقم  2018/15 جتاري كلي دبي  

واملقامة من :-  املدعي / يحي جمعة موؤ�سى علي العطار  
�سد املدعي عليها /  1-فورتر�س كابيتال لال�ستثمار - �س ذ م م   2-حامد احمد خمتار حامد حممد 

ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته املمثل القانوين لفورتر�س كابيتال لال�ستثمار - �س ذ م م  
احلكم  مبوجب  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  املرزوقي  علي  ح�سن   / احل�سابي  اخلبري  يعلن 
 / عليهما  املدعي  اىل   2018/3/11 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  عدالة  عن  ال�سادر  التمهيدي 
1-فورتر�س كابيتال لال�ستثمار �س ذ م م   2-حامد احمد خمتار حامد حممد ب�سفته ال�سخ�سية 
وب�سفته املمثل القانوين لفورت�س كابيتال لال�ستثمار - �س ذ م م  ب�سرورة ح�سور اجتماع اخلربة 
احل�سابية املقرر عقده معهما يوم الثالثاء املوافق 2018/4/10  ويف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا 
وتقدمي كافة ما لديهما من م�ستندات ومذكرات موؤيدة لدفوعهما من ن�سختني.  وذلك مبقر مكتبنا 
الكائن باإمارة دبي ، �سارع اأبوهيل - بناية الفهد مقابل حمطة برتول االإمارات - الدور االأول - مكتب 

رقم 1 - اأ�سفل البناية حمالت ماك�س. 
اخلبري احل�سابي 
ح�سن علي املرزوقي  

اإعالن حل�سور
 اإجتماع اخلربة احل�سابية 
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  بالدعوى  رقم 2018/27 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي   

املتنازع �سده : راجي راجافان راجافان  - العنوان : جمهول حمل االقامة 
من  �سدكم  واملرفوعة  اعاله  بالق�سية  ح�سابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
املتنازع / املركز االأمريكي الربيطاين الطبي اجلراحي - ذ م م  - وعليه فانتم مكلفون  
املوافق  الثالثاء   يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  اأو 
ابوبكر  �سارع   - )دبي  يف  مكتبنا  مبقر  وذلك   - ع�سرا   3 ال�ساعة    2018/4/10
احل�سور  يرجى   -  )5BG  -  5 الطابق   -  4 البوابة   - عني  حمر  مكز   - ال�سديق 
باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال 
لها  املخولة  لل�سالحيات  وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  اخلربة  فان  احل�سور  عن  تخلفكم 

قانون.  لال�ستف�سار ب : 050-6317417
اخلبري احل�سابي 
ناهد  ر�ساد حممد      

 اعالن للح�سور اأمام اخلربة

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
يف  الدعوى 2017/5218  جتاري كلي 

�سد املدعي عليهما الثاين والثالث : غامن مطر ال�سويدي / الغامن لال�ستثمار والتطوير 
املقامة من : م�سرف االإمارات اال�سالمي 

االبتدائية حتت رقم  2017/5218    ال�سارقة  ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة  مبا 
جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال 
ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�سو�س  م   1992 ل�سنة  االث��ب��ات  قانون  باحكام 
حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
  ، ال�ساعة 15 : 12 ظهرا  امل��واف��ق 2018/4/11 يف مت��ام  ي��وم االرب��ع��اء  ادن���اه وذل��ك  املو�سح 

ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2015/1008 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: هونيد ح�سني لكهاين  - عنوانه : املقيم خارج الدولة وعنوان موطنه املختار مكتب املحامية / �سمرية قرقا�س الكائن 
: اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية بيناكل الطابق الرابع مكتب 409 ، 410  بجانب فندق اأيبي�س 

املنفذ �سده : ا�سكندر �سلطان خاجا 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ام هرير  2 - جلف تاور مقابل �سوبر براي�س لتاأجري ال�سيارات  - ط 2 - مكتب 10 

اق��ت�����س��ى احل����ال �سيجرى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  5.00 م�����س��اء ويف االي����ام  ال�����س��اع��ة    2018/4/15 امل���واف���ق  ي����وم  االح����د   ان���ه يف 
ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين  البيع )���س��رك��ة االم����ارات  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة  ال��ع��ق��ار   بيع 
دخول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية  املبينة باملادة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع 
 S16 : رقم الوحدة - S02 : العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان االوىل - رقم االر�س : 437 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى

امل�ساحة  90 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )968.751.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2016/33   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: عبدال�سالم حممود عبدال�سالم ال�سريف  - عنوانه : كورني�س اخلان - برج ق�سر اخلان - خلف بناية برتفاك - 
الطابق رقم 28 بروج - اإمارة ال�سارقة - املكاتب - نف�س بناية - غرفة وجتارة - ال�سارقة - هاتف رقم 2808 

املنفذ �سده : �سركة تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري و اآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - دبي الند - م�سروع اال�ساطري - بناي اال�ساطري - هاتف رقم 044541619 

�سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2018/4/18 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم   ان��ه يف 
االلكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 

)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
املزاد  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  بايداع كامل  يقوم  ان  الثمن على  الزيادة  عن ع�سر  اال تقل هذه  ب�سرط 
امل�ساحة :   - 962  : 3 - رق��م االر���س  1 -  ار���س وم��ا عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا -    : يلي او���س��اف املمتلكات  
989.48 مرت مربع - املقدرة ب��� )6.000.000( درهم  -2 - ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - رقم 

االر�س : 963 - امل�ساحة : 1116.28 مرت مربع - املقدرة ب��� )12.000.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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اأوىل  بني  ح�سني  �سدام  نظام  الإن��ه��اء  كافية  اأ�سابيع  ثالثة  ف��رتة  كانت 
الغارات االأمريكية يف 20 اآذار مار�س 2003 و�سقوط بغداد يف التا�سع 
من ني�سان ابريل. ومت التذرع بالوجود املزعوم الأ�سلحة الدمار ال�سامل 
الكيميائية او النووية او البيولوجية يف العراق بغر�س تربير التدخل 
 21 يف  منها.  �سيء  اي  على  العثور  يتم  مل  لكن  االم��ريك��ي،  الع�سكري 
االدارية  املناطق  يف  �سخمة  انفجارات  عن  الغارات  ا�سفرت  مار�س،  اذار 
اأطلق عليها  للعا�سمة. كانت بداية حملة الق�سف اجلوي الهائلة التي 
االعالم االمريكي “ال�سدمة والرعب«. يف يوم واحد ، قامت الطائرات 
االم��ريك��ي��ة وال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��األ��ف طلعة ج��وي��ة وا���س��ق��ط��ت ال��ع��دي��د من 
�سواريخ كروز، وفقا لوا�سنطن. ويف اليوم التايل، �سنت الطائرات غارات 
عنيفة على مدن الب�سرة وكركوك واملو�سل و�سواحي بغداد. يف 25 اآذار 
النا�سرية،  )املارينز(  البحرية  م�ساة  االف من  اربعة  نحو  مار�س، عرب 
مف�سل الطرق املهم باجتاه بغداد رغم ا�ستخدام القوات العراقية النار 
بكثافة. يف االيام التالية، ا�سبحت بغداد وحميطها هدفاً حلملة ق�سف 
عنيف ا�ستهدفت جممع الق�سر اجلمهوري واالحياء ال�سكنية واحلر�س 
ب���داأت فرقة  م��ار���س،  اذار   31 للجي�س. يف  ال�سلبة  ال��ن��واة  اجل��م��ه��وري، 
اجلمهوري  احلر�س  وح��دات  �سد  معركة  اول  االمريكية  الثالثة  امل�ساة 
الثاين من  ب��غ��داد. يف  كلم جنوب   110 بعد  ق��رب مدينة كربالء على 
مف�سل  متجاوزة  بغداد  اىل  طريقها  الفرقة  هذه  �سقت  ابريل،  ني�سان 
الطرق يف كربالء. يف الرابع من ال�سهر، �سيطر االمريكيون على مطار 
�سدام الدويل يف بغداد بينما عر�س التلفزيون احلكومي لقطات ل�سدام 

ح�سني اثناء جتوله يف احدى املناطق ال�سكنية يف العا�سمة. 

 21 و  واح���ًدا  ا  �سخ�سً ام�س  بروك�سل  يف  االأوروب����ي  املجل�س  اأ���س��اف 
�سد  التقييدية  للتدابري  اخلا�سعني  االأ�سخا�س  قائمة  اإىل  كياًنا 
كوريا ال�سمالية . ونقل  اإىل  قانون االحتاد االأوروبي العقوبات التي 
فر�ستها جلنة جمل�س االأمن التابعة لالأمم املتحدة املن�ساأة مبوجب 
التدابري  ه���ذه  وت��ت��ك��ون    .2006-  1718 االأم����ن  جمل�س  ق���رار 
وجتميد  ل��الأف��راد  االأ���س��ول  وجتميد  ال�سفر  حظر  م��ن  التقييدية 
 25 االأوروب��ي��ة على  املوانئ  للكيانات. كما مت حظر دخ��ول  االأ�سول 
�سفينة ، ورف��ع  احلظر عن 12 �سفينة اخ��رى. وبهذا  القرار ي�سل  
التقييدية  للتدابري  اخلا�سعني  والكيانات  االأ�سخا�س  عدد  اإجمايل 
ا و 75 كياًنا على النحو الوارد  �سد كوريا ال�سمالية اإىل 80 �سخ�سً
 55 اإدراج  املتحدة.  و���س��ادق االحت��اد االورب���ي على  يف قائمة االأمم 

ا و 9 كيانات ب�سكل م�ستقل.. �سخ�سً

 004 اأ���س��ل  م��ن  �سخ�سا   241 وف��اة  النيجريية  ال�سلطات  اأعلنت 
النزفية يف البالد وذلك منذ مطلع  اإ�سابة ب�سبب حمى ال�سا  حالة 
اإنه  املركز الوطني ملكافحة االأوبئة يف نيجرييا  8102. وقال  �سنة 
يف بداية �سهر مار�س املا�سي، كانت االأرقام الر�سمية قد ر�سدت وفاة 
اأن معدل  م��وؤك��دة، مما يظهر  353 حالة  اأ�سل  ح��االت من   011
الوفيات بهذا الوباء بلغ 3ر42 يف املائة بني احلاالت املوؤكدة، م�سريا 

اإىل اأنه منذ ظهور الوباء عام 8102، تويف 241 �سخ�سا.
واأ�ساف التقرير اأنه مت ر�سد 6071 حاالت ي�ستبه باإ�سابتها بهذا 
004 حالة موؤكدة و9 ح��االت حمتملة، كما �سجلت  بينها  ال��وب��اء، 
1273 حالة �سلبية و24 حالة ال تزال يف انتظار نتائج الفحو�سات. 
يدوم فرتة  يعترب مر�سا فريو�سيا حادا  الذى  الوباء  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأ�سل  20 والي��ة من  ت��رتاوح بني يومني و21 يوما مت اكت�سافه يف 
36 والية يف نيجرييا، ولكن معظم احلاالت ظهرت يف ثالث واليات 

وهي اإيدو، واأندو، واإيبوين، يف جنوب البالد. 

قدم علي ال�سماك ال�سفري الكويتي ام�س اأوراق اعتماده مراقبا دائما 
جديدا جلامعة الدول العربية لدى مكتب االأمم املتحدة يف جنيف 
ليكون  املتحدة يف جنيف  االأمم  ملكتب  العام  املدير  اإىل مايكل مولر 

اأول �سفري كويتي يتوىل هذا املن�سب.
وقالت وكالة االأنباء الكويتية اإن ال�سفري ال�سماك ومولر اتفقا على 
بعثة  عمل  لت�سهيل  الدعم  اإىل  اإ�سافة  والتعاون  التوا�سل  �سرورة 
االأخ��رى يف  املتحدة ومنظماتها  االأمم  العربية لدى  ال��دول  جامعة 

جنيف.

عوا�صم

باري�س

�أبوجا

جنيف

بروكسل

رئي�ش وزراء ماليزيا يحل الربملان 
•• كواالملبور-رويرتز:

اأعلن رئي�س الوزراء املاليزي جنيب عبد الرزاق حل الربملان ام�س قبل اأكر 
الطريق  اأع��وام مما ميهد  انتهاء واليته ومدتها خم�سة  �سهرين على  من 

اأمام اإجراء انتخابات عامة.
ذات  ال���دوالرات  مبليارات  تتعلق  ف�سيحة  من  عاما(   64( جنيب  ويعاين 
لتحالف  كبري  ن�سر  لتحقيق  �سغوطا  وي��واج��ه  حكومي  ب�سندوق  �سلة 
ال�سرت�ساء  ج��اه��دا  فيه  ي�سعى  وق��ت  يف  يتزعمه  ال���ذي  الوطنية  اجلبهة 
اأ�ستاذه  العي�س ومواجهة حتد من  نفقات  ارتفاع  املتذمرين من  الناخبني 

ال�سابق مهاتري حممد.
بال�سلطة خا�سة يف ظل  اأن يحتفظ جنيب  وا�سع  املتوقع على نطاق  ومن 
االنق�سام العميق بني حتالف املعار�سة بزعامة مهاتري واحلزب االإ�سالمي 
املاليزي وهو ما يتوقع املحللون اأن يوؤدي اإىل تفتيت اأ�سوات املعار�سة. وقال 
جنيب اإنه التقى مع ملك ماليزيا ال�سلطان حممد اخلام�س للح�سول على 

موافقته على حل الربملان.
واأ�ساف جنيب يف بيان خا�س بثه التلفزيون الر�سمي “وافق امللك على حل 

الربملان اعتبارا من ال�سبت ال�سابع من اأبريل«.
نعد  فنحن  الفوز  الوطنية  اجلبهة  ح��زب  حتالف  حقق  “اإذا  جنيب  وق��ال 

ببذل كل ما يف و�سعنا الإجراء عملية حتول اأكرب واأكر �سموال بالبالد«.
60 يوما من حل الربملان. ومن املتوقع  ويتعني اإجراء االنتخابات خالل 
ل��الإع��الن ع��ن موعد  امل��ف��و���س��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة خ���الل االأ���س��ب��وع  اأن جتتمع 

االنتخابات.
 

يف اجلمعة العظيمة.. اإجراءات اأمنية م�سددة يف القد�س

جي�ش الحتالل يعلن حميط غزة منطقة ع�شكرية مغلقة

احليوانات الأليفة لعائلة �سكريبال نفقت 

رو�شيا تنفي تخزين غاز الأع�شاب يف خمترب

ال�شني تعول على قمة زعيم كوريا ال�شمالية  

زوما يدفع برباءته من اتهامات بالف�شاد رئي�ش غانا ينفي التوقيع لقاعدة اأمريكية  
•• دربان-رويرتز:

مثل رئي�س جنوب اأفريقيا ال�سابق جاكوب زوما اأمام حمكمة ام�س اجلمعة ملواجهة تهم بالف�ساد فيما 
يتعلق ب�سفقة �سالح قيمتها 2.5 مليار دوالر، وقال حل�سد من اأن�ساره جتمع خارج املحكمة اإن براءته 
�ستظهر. وميثل حتول زوما من ال�سيد الرئي�س اإىل املتهم رقم واحد يف اأقل من �سهرين انتكا�سة كربى 
للرجل البالغ من العمر 75 عاما والذي �ساب حكمه للبالد ملدة ت�سع �سنوات ركود اقت�سادي وخف�س 
االأموال.  امل�سروع وغ�سل  التحايل والك�سب غري  بينها  اتهاما   16 الت�سنيف االئتماين. ويواجه زوما 
وخالل جل�سة اإجرائية مل ت�ستغرق اأكر من 15 دقيقة طلب ممثلو االدعاء وحمامو زوما من حمكمة 
دربان العليا تاأجيل اجلل�سة حتى الثامن من يونيو حزيران حتى يت�سنى للجانبني االطالع والتح�سري. 
ووافق القا�سي ثيمبا �سي�سي على الطلب. ويتطلب عقد اأي حماكمة حمتملة �سهورا للتح�سري لها. ويف 
وقت الحق قال زوما الآالف من اأن�ساره خارج املحكمة الواقعة يف دربان اإن معار�سيه ين�سرون االأكاذيب، 

واأ�ساف و�سط هتافاتهم “احلقيقة �ستظهر. ما الذي فعلته؟ اأنا برئ حتى تثبت اإدانتي«.

•• بكني-رويرتز:

عرب وزير اخلارجية ال�سيني وانغ 
يي عن اأمله يف اأن ي�سفر اجتماعان 
ال�سمالية  كوريا  لزعيم  مرتقبان 
كيم جوجن اأون مع رئي�سي كوريا 
عن  املتحدة  وال��والي��ات  اجلنوبية 
نزع فتيل التوتر يف �سبه اجلزيرة 

الكورية.
وبعد اجتماع مع وزير اخلارجية 
ال���رو����س���ي ���س��ريج��ي الف������روف يف 
م��و���س��ك��و ق���ال وان���غ اإن���ه ي��اأم��ل اأن 
الربنامج  ق�سية  القمتان  تعيد 
ال���ن���ووي ل��ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة اإىل 

م�سمار احلوار واملفاو�سات.
على  ب����ي����ان  يف  ال������وزي������ر  وق��������ال 
“نرحب  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��وق��ع 
يف  الو�سع  يف  الوا�سح  بالتح�سن 
وندعمه  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �سبه 

ونقدر جهود جميع االأطراف«.
ينتهز  اأن  ي����اأم����ل  اأن������ه  واأ������س�����اف 
لنزع  الفر�سة  الثالثة  ال��زع��م��اء 

فتيل الو�سع متاما.
اجلنوبية  ك���وري���ا  رئ��ي�����س  وواف�����ق 
االأمريكي  ونظريه  جيه-اإن  مون 
دون���ال���د ت��رام��ب ع��ل��ى ل��ق��اء كيم. 

كوريا  وزع���ي���م  ت���رام���ب  وت����ب����ادل 
الالذعة  االن���ت���ق���ادات  ال�����س��م��ال��ي��ة 
ترامب  ت��ويل  منذ  الوقت  معظم 
بيوجنياجن  ت�����س��ع��ى  اإذ  ال�����س��ل��ط��ة 
اأ���س��ل��ح��ة ن��ووي��ة ميكنها  ل��ت��ط��وي��ر 

ق�سف الواليات املتحدة.
لدى  االأمريكية  ال�سفرية  وقالت 

اإن  ه��ي��ل��ي  ن��ي��ك��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
حتت  “تختنق”  ال�سمالية  كوريا 
وطاأة العقوبات الدولية واأ�سافت 

“اأنهم يف حاجة ملخرج«.
وقالت هيلي اأثناء كلمة يف جامعة 
كاروالينا  ن����ورث  ب���والي���ة  دي����وك 
بالرئي�س  االأم���ر  ينتهي  “عندما 
باحلديث مع كيم ينبغي اأن يكون 
احلوار ب�ساأن نزع ال�سالح النووي. 
ال  نحن  ك��ل��ه.  ول��ك��ن  بع�سه  لي�س 
غري  ط���رف  اأي  مي��ل��ك  اأن  ن��ري��د 

م�سوؤول اأ�سلحة نووية«.
وال�سهر املا�سي قالت ال�سني اإنها 
ح�سلت على تعهد من كيم، الذي 
ق����ام ب���زي���ارة مل ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا من 
حمادثات  الإج���راء  بكني  اإىل  قبل 
مع الرئي�س �سي جني بينغ، بنزع 
ال�سالح النووي من �سبه اجلزيرة 

الكورية.

اأفغان�شتان تتهم باك�شتان 
ب�شرب اأرا�شيها 

 •• كابول-رويرتز:
مالية  اأ�سرار  ت�سببت يف  بتنفيذ �سربات جوية  باك�ستان  اأفغان�ستان  اتهمت 
ج�سيمة يف اإقليم كونار الواقع على حدودها مع باك�ستان مما ي�سلط ال�سوء 
البلدين  املفقودة منذ فرتة طويلة بني اجلارتني رغم م�ساعي  الثقة  على 
بها رئي�س  ي��ق��وم  زي���ارة  ال��واق��ع��ة قبل  االأم��ن��ي��ة. ج���اءت  االأو����س���اع  لتح�سني 
وزراء باك�ستان �ساهد خاقان عبا�سي لكابول الإجراء حمادثات مع الرئي�س 
اأ�سرف عبد الغني ب�ساأن �سبل التعاون لوقف هجمات املت�سددين.  االأفغاين 
وقالت وزارة ال�سوؤون اخلارجية يف اأفغان�ستان يف بيان اإن مقاتالت باك�ستانية 
اأرب��ع قنابل م�ساء االأربعاء يف منطقة داجن��ام يف كونار. ومل تذكر  اأ�سقطت 
الوزارة اأي تفا�سيل عن االأ�سرار اأو االإ�سابات الناجمة عن ذلك. واأ�سافت 
الوزارة “حتذر اأفغان�ستان من اأن االنتهاكات امل�ستمرة لالأعراف الدولية... 
باك�ستان  لكن  الدولتني«.  بني  العالقات  على  وخيمة  عواقب  لها  �ستكون 
رف�ست االتهامات باخرتاق املجال اجلوي االأفغان�ستاين وو�سفتها باأنها ال 
قوات  اإن  بيان  يف  الباك�ستانية  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  وقالت  لها.  اأ�سا�س 
اأفغان�ستان  يف  املتمركزة  املت�سددة  للجماعات  تت�سدى  الباك�ستانية  االأم��ن 
من  ع�سكريني  م�سوؤولني  اأن  واأ�سافت  احل���دود.  عرب  هجمات  ت�سن  والتي 
البلدين التقوا يوم اخلمي�س يف مدينة روالبندي الباك�ستانية حيث جرى 

اإطالع اأفغان�ستان عن تفا�سيل العمليات �سد املت�سددين. 

وتابع اكوفو ادو “احرتم ذكرى  �سيادة البالد”. 
الوطنيني الذي جلبت لنا ت�سحياتهم ا�ستقاللنا 
وحريتنا«. وياأتي هذا االعالن بينما ت�سهد غانا 
ان  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س��ة  ت��ق��وده  �سعبيا  ا�ستياء 
�سيادة هذا البلد الواقع يف غرب افريقيا مهددة 

من قبل حليفتها التاريخية الواليات املتحدة.
عالقات  انطالق،  نقطة  كانت  التي  غانا  وتقيم 
ال�سوداء  املجموعة  مع  مهمة  وثقافية  تاريخية 
ذك���ر  ال����غ����اين  ال���رئ���ي�������س  ان  اإال  االم����ريك����ي����ة. 
“بال�سعوبات يف احلفاظ على ال�سالم” واحلاجة 
اىل “احلذر” بينما ت�ستهدف اعتداءات تتبناها 
ج��م��اع��ات ا���س��الم��ي��ة ال�����دول امل����ج����اورة يف غرب 

 •• اكرا-اأ ف ب:

اكد الرئي�س الغاين نانا اكوفو ادو يف خطاب بثه 
التلفزيون ان بالده لن توقع اتفاقا مع وا�سنطن 
التي  الق�سية  غانا،  يف  ع�سكرية  قاعدة  الإق��ام��ة 

تثري جدال كبري يف البالد.
ان  �سنة  منذ  البالد  يحكم  ال��ذي  الرئي�س  واك��د 
للتعاون،  اتفاقا  مددتا  وغانا  املتحدة  ال��والي��ات 
للواليات  ع�سكرية  ق��اع��دة  ت��ق��دم  “ال  غ��ان��ا  لكن 
يقدموا  “مل  االمريكيني  ان  وا�ساف  املتحدة«. 
يوما طلبا من هذا النوع ولن يفعلوا ذلك، موؤكدا 
ت��ن��ازالت يف  ال��ذي يقدم  “لن يكون الرئي�س  ان��ه 

افريقيا )مايل وبوركينا فا�سو ونيجرييا و�ساحل 
ال�سوارع يف  اىل  اال�سخا�س  ون��زل مئات  ال��ع��اج(. 
على  لالحتجاج  املا�سي  اال�سبوع  اك��را  العا�سمة 
االتفاق الع�سكري الذي ابرم بني اكرا ووا�سنطن 
العام املا�سي. ويف ال�سنوات الع�سر االخرية عززت 
افريقيا  يف  الع�سكري  وجودها  املتحدة  الواليات 
بوكو  وجماعة  داع�س  تنظيم  متدد  وقف  بهدف 
ح����رام وح���رك���ة ال�����س��ب��اب ال�����س��وم��ال��ي��ة يف �سرق 
والكاكاو  للذهب  املنتج  البلد  وغ��ان��ا  اف��ري��ق��ي��ا. 
ه��زت��ه��ا حتى  ب��ا���س��ت��ق��راره��ا يف منطقة  م��ع��روف��ة 
حكم  وانظمة  انقالبات  املا�سي  القرن  ت�سعينات 

ديكتاتورية ع�سكرية.

الريفية الربيطانية لوكالة فران�س بر�س عندما متكن 
فاأران  كان  �سكريبال  دخ��ول منزل  بيطري من  طبيب 

قد نفقا مع اال�سف.
وا�سافت انه “عر على قطة يف حالة �سيئة وقال جراح 
موؤكدة  معاناتها”،  الإنهاء  قتلها  قرار  باتخاذ  بيطري 

ان هذا القرار اتخذ ل�سالح احليوان وراحته.
ه��ذه احل��ي��وان��ات نفقت  ك��ان��ت  اذا  م��ا  لكنها مل تو�سح 
نتيجة ت�سممها عند ا�سابة �سكريبال بغاز االع�ساب او 

النها بقيت بال غذاء يف املنزل.
“كانت هناك قطتان وفئران اثنان. ماذا ح�سل  وقال 

ال��ق��ن��ا���س��ة م���ن اجلنود  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����س��وي�����س  م���راي���ا  اإىل 
االإ�سرائيليني على اجلانب االآخر من ال�سياج.

اأن  بعد  �سخ�ساً   21 حالياً  ال�سهداء  ح�سيلة  وبلغت 
ح�سبما  بجرحه،  متاأثراً  االأخ��رية  اأنفا�سه  �ساب  لفظ 

اأفادت وزارة ال�سحة يف غزة اخلمي�س.
الليلة  االأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  واأع���رب���ت 
املا�سية عن قلقها العميق حيال عدد ال�سهداء يف قطاع 

غزة نتيجة اإطالق “م�سريات العودة«.
ع�سية  اخلمي�س،  االأول  ام�س  االأب��ي�����س  البيت  ووّج���ه 
الفل�سطينيني  اإىل  دع���وة  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ظ��اه��رة 
طالبهم عربها بعدم االقرتاب من ال�سياج احلدودي 

مع اإ�سرائيل، .

•• مو�صكو-اأ ف ب:

رف�ست مو�سكو ام�س تقريرا �سحافيا بريطانيا يفيد 
اأن غاز االع�ساب امل�ستخدم يف ت�سميم جا�سو�س رو�سي 
�سابق كان خمزنا يف خمترب ع�سكري على نهر الفولغا 

يف رو�سيا.
ونقلت �سحيفة تاميز ام�س االأول اخلمي�س عن م�سادر 
االع�ساب  غاز  باأن  تعتقد  اإنها  قولها  بريطانية  اأمنية 
ال�سابق  ال��رو���س��ي  اجل��ا���س��و���س  ت�سميم  يف  امل�����س��ت��خ��دم 
 4 ���س��ال��زب��ري يف  ي��ول��ي��ا يف  واب��ن��ت��ه  ���س��ريغ��ي �سكريبال 
مت  “نوفيت�سوك”  با�سم  واملعروف  الفائت  اآذار مار�س 
ت�سنيعه يف من�ساأة �سيخاين يف اقليم �ساراتوف بو�سط 

رو�سيا.
منطقة  يف  الكرملني  مبعوث  بابيت�س  ميخائيل  لكن 
اأن  ان��ب��اء ان��رتف��اك�����س  اأب��ل��غ وك��ال��ة  ال��ف��درال��ي��ة  الفولغا 

“املخترب مل يكن اأبدا جزءا من عملنا«.
وتابع بابيت�س الرئي�س ال�سابق للجنة احلكومية لنزع 
ال�سالح الكيميائي اأن “كافة القواعد التي يتم تخزين 
اال�سلحة الكيميائية بها معروفة. �سيخاين لي�س واحدا 
وا�ساف انه كانت هناك “من�ساأة” اخرى فيي  منها”. 

منطقة �ساراتوف لكنه مل يكن يف �سيخاين.
وق��ال��ت ال��ت��امي��ز اإن امل��ن�����س��اأة ال��رو���س��ي��ة ت��ع��ادل خمترب 

بورتون داون الدفاعي الربيطاين.
وم��دي��ن��ة ���س��ي��خ��اين امل��غ��ل��ق��ة ه��ي م��رك��ز الإح����دى اأف���رع 

الع�سوية  للكيمياء  الر�سمية  العلمية  البحوث  معهد 
والتكنولوجيا.

املدن  م��ن  �سبكة  ال�سابق  ال�سوفياتي  االحت���اد  وان�����س��اأ 
املغلقة لتحل حمل جممعات ع�سكرية �سرية ومن�ساآت 

علمية كان الدخول لها ممنوعا ب�سكل كبري.
وبح�سب موقع معهد البحوث العلمية،، فاإن فرعه يف 
ب�”�سمان  مرتبطة  اعمال  يف  االآن  منخرط  �سيخاين 

اأمن” البالد وتدمري اال�سلحة الكيميائية.
الرو�سي  الرئي�س  اعلن   ،2017 �سبتمرب  اأي��ل��ول  ويف 
اأ�سلحتها  اأخ���ر  دم���رت  م��و���س��ك��و  اأن  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 

الكيميائية.
ت��ك��ون مو�سكو  اأن  امل��رج��ح ج���دا  اإن م��ن  ل��ن��دن  وت��ق��ول 
ال�سابق  ال��رو���س��ي  اجل��ا���س��و���س  ت�سميم  ع��ن  م�����س��وؤول��ة 
بريطانيا  ���س��ال��زب��ري يف  ي��ول��ي��ا يف  واب��ن��ت��ه  ���س��ك��ري��ب��ال 
ب��وا���س��ط��ة غ���از اع�����س��اب، رغ���م ان م��و���س��ك��و ن��ف��ت ذلك 

مرارا.
الرو�سية موجة غري  الربيطاين  اخل��الف  اطلق  وقد 
م�سبوقة من طرد الدبلوما�سيني بني مو�سكو من جهة 

ولندن وحلفائها من جهة اأخرى.
ان  الربيطانية  البيئة  وزارة  با�سم  ناطقة  و�سرحت   
ال�سابق  امل��زدوج  الرو�سي  العميل  وفاأرين ميلكها  قطة 
�سريغي �سكريبال، نفقت، وذلك ردا على �سوؤال رو�سيا 

عن م�سريها.
وال�سوؤون  والغذاء  البيئة  وزارة  با�سم  الناطقة  وقالت 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

ام�����س اجلمعة،  اأع��ل��ن جي�س االح��ت��الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
منطقة غالف غزة منطقة ع�سكرية مغلقة، بعد بدء 
ملنطقة  الفل�سطينيني  املتظاهرين  من  االآالف  توافد 
التي  غ��زة واالأرا���س��ي  ب��ني قطاع  ال�سريط احل���دودي 
ت�سيطر عليها اإ�سرائيل، وذلك �سمن فعاليات اجلمعة 

الثانية يف م�سرية العودة الكربى.
وا�ستنفر جي�س االحتالل قواته على طول احلدود بني 
قطاع غزة واالأرا�سي التي ت�سيطر عليها اإ�سرائيل، من 
اأجل مواجهة اجلمعة الثانية مل�سريات العودة الكربى، 

والتي بداأت االأ�سبوع املا�سي.
اجلي�س  اإن  اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة،  اإع�������الم  و����س���ائ���ل  وق����ال����ت 
العادمة  املياه  ل�سخ  بعربات  الدفع  ق��رر  االإ�سرائيلي 
يقرتبون  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني  املتظاهرين  ���س��وب 
من املناطق احلدودية، فيما ا�ستقدم جي�س االحتالل 
ي�سعلها  ال��ت��ي  االإط������ارات  دخ����ان  مل��ن��ع  م����راوح �سخمة 
ال�����روؤي�����ة ع����ن اجلنود  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون م����ن ح���ج���ب 

االإ�سرائيليني.
مناطق  خلم�س  الفل�سطينيني  م��ن  االآالف  وت��واف��د 
جمعة  يف  للم�ساركة  غ���زة،  ق��ط��اع  ح���دود  على  تخييم 
اأطلقوا عليها “جمعة الكو�سوك” وهي التي �سيتخللها 
لت�سكيل  احل���دود  على  ال�سيارات  اإط���ارات  اآالف  ح��رق 
غيوماً �سوداء ومنع جنود جي�س االحتالل من قن�س 

املتظاهرين الفل�سطينيني.
و�سددت �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي، ام�س اجلمعة، 
ال  املحتلة،  القد�س  مدينة  يف  االأمنية  اإجراءاتها  من 
�سيما يف ال�سوارع املوؤدية اإىل البلدة القدمية وامل�سجد 
�سعائر اجلمعة  مع  تزامناً  القيامة،  االأق�سى وكني�سة 

العظيمة لدى امل�سيحيني، و�سالة اجلمعة.
امل�سلمني  امل�سلني  م��ن  االح��ت��الل  �سلطات  وط��ال��ب��ت 
الدخول اإىل امل�سجد االأق�سى من جهة باب ال�ساهرة، 

العظيمة،  ب��اجل��م��ع��ة  امل�����س��ي��ح��ي��ني  اح��ت��ف��االت  ظ���ل  يف 
وامل�سرية التقليدية يف �سوارع البلدة القدمية وخا�سة 
يف طريق االآالم. ون�سرت قوات االحتالل الع�سرات من 
البلدة  حميط  يف  احل���دود  وح��ر���س  ال�سرطة  عنا�سر 
وعززت  االأق�سى،  للم�سجد  املوؤدية  والطرق  القدمية 
م���ن ت��واج��ده��ا االأم���ن���ي يف م��ن��ط��ق��ة ب���اب ال��ع��ام��ود يف 

حميط االأبراج الع�سكرية التي ن�سبتها.
اإ�سرائيل،  وحث مكتب االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان 
ا���س��ت��خ��دام قوات  “�سمان ع���دم  ام�����س اجل��م��ع��ة، ع��ل��ى 
االأمن القوة املفرطة مع املتظاهرين الفل�سطينيني” 

عند احلدود بني قطاع غزة واإ�سرائيل.
وقالت املتحدثة با�سم املكتب اإليزابيث ثرو�سل، يف اإفادة 
�سحافية، اإنه “ينبغي عدم ا�ستخدام االأ�سلحة النارية 
اإال كمالذ اأخري، واللجوء غري املربر ال�ستخدامها قد 
معاهدة  وانتهاك  ع��م��داً  املدنيني  قتل  مل�ستوى  ي�سل 

جنيف الرابعة«.
املتظاهرين  م����ئ����ات  ب�����ني  م�����واج�����ه�����ات،  وان����دل����ع����ت 
الفل�سطينيني الذين اأ�سعلوا ع�سرات اإطارات ال�سيارات، 
وقنابل  الر�سا�س  يطلق  ال��ذي  االإ�سرائيلي  واجلي�س 
الذي  احل����دودي  ال�سياج  ق��رب  ل��ل��دم��وع  امل�سيل  ال��غ��از 

يف�سل بني اإ�سرائيل وقطاع غزة.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ق���ال م�����س��وؤول��و وزارة ال�����س��ح��ة، اإن 
فل�سطينياً ا�ست�سهد ام�س اجلمعة متاأثراً باإ�سابته قبل 

اأ�سبوع اأثناء احتجاجات على حدود القطاع. 
التي  املواجهات  20 يف  اإىل  القتلى  ارتفع عدد  وبهذا 

بداأت يوم 30 مار�س مع جنود اإ�سرائيليني.
تقوم  التي  العودة  مل�سريات  التن�سيقية  اللجنة  ودع��ت 
عليها ف�سائل فل�سطينية وجهات اأهلية وحقوقية اإىل 
اأكرب ح�سد �سعبي ام�س اجلمعة �سرق قطاع غزة دون 

االقرتاب من ال�سياج الفا�سل.
وجمع ال�سبان الفل�سطينيون عدداً كبرياً من اإطارات 
اإ�سافة  ام�����س،  ت��ظ��اه��رات  خ��الل  الإ�سعالها  ال�سيارات 

لهذه احليوانات؟ ملاذا ال يتحدث عنها احد؟ م�سريها 
اي�سا ي�سكل عن�سرا مهما يف االدلة«.

وك���ان���ت ال��ن��اط��ق��ة ب��ا���س��م اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة ماريا 
زاخ���اروف���ا ���س��األ��ت االأرب���ع���اء امل��ا���س��ي ع��ن م�����س��ري هذه 
اي  ويف  احليوانات  ه��ذه  هي  “اين  وقالت  احليوانات. 
وا�سافت “نتحدث عن اع�ساء حية واذا كان  و�سع؟”. 

هناك ت�سمم فيفرت�س ان تكون ا�سيبت به«.
وذكرت �سحيفة “ذي �سن” ال�سعبية ان القطة نقلت 
اىل امل��خ��ت��رب ال��ع�����س��ك��ري ال��ربي��ط��اين يف ب��ورت��ن داون 

بالقرب من �سالزبري حيث مت قتلها.

وقال جاي�سون غرينبالت، مبعوث الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب لعملية ال�سالم يف ال�سرق االو�سط، يف 
التظاهرات  ق��ادة  حت�ّس  املتحدة  ال��والي��ات  “اإّن  بيان 
املتظاهرين  اإّن  وق��وي  وا���س��ح  ب�سكل  يقولوا  اأن  على 
ي��ق��رتب��وا من  اأال  ي��ج��ب  ���س��ل��م��ًي��ا  ي��ح��ت��ج��وا  اأن  ي��ج��ب 
خارج  يبقوا  اأن  “يجب  واأ���س��اف  احل����دودي«.  ال�سياج 
500 مرت، وال ينبغي  املنطقة العازلة البالغ طولها 
�سكل من  ب���اأي  ال�سياج احل���دودي  م��ن  االق���رتاب  لهم 
االأ�سكال«. وحّذرت اإ�سرائيل اخلمي�س من اأنها �ستبقي 
اآذار   30 اأ�سدرتها اىل جنودها يف  على االأوام��ر التي 
ا�ستفزازات على  النار يف حال ح�سول  مار�س باإطالق 

احلدود مع قطاع غزة.
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رئي�ش وزراء ماليزيا يحل الربملان 
•• كواالملبور-رويرتز:

اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء امل��ال��ي��زي جن��ي��ب عبد 
ال�����رزاق ح��ل ال���ربمل���ان ام�����س ق��ب��ل اأك����ر من 
خم�سة  ومدتها  واليته  انتهاء  على  �سهرين 
اأع��������وام مم����ا مي���ه���د ال���ط���ري���ق اأم�������ام اإج������راء 

انتخابات عامة.
ف�سيحة  م���ن  ع���ام���ا(   64( وي���ع���اين جن��ي��ب 
تتعلق مبليارات الدوالرات ذات �سلة ب�سندوق 
حكومي ويواجه �سغوطا لتحقيق ن�سر كبري 
يف  يتزعمه  ال��ذي  الوطنية  اجلبهة  لتحالف 

وقت ي�سعى فيه جاهدا ال�سرت�ساء الناخبني 
املتذمرين من ارتفاع نفقات العي�س ومواجهة 

حتد من اأ�ستاذه ال�سابق مهاتري حممد.
يحتفظ  اأن  وا���س��ع  ن��ط��اق  على  املتوقع  وم��ن 
االنق�سام  ظ��ل  يف  خ��ا���س��ة  بال�سلطة  جن��ي��ب 
بزعامة  امل���ع���ار����س���ة  حت���ال���ف  ب����ني  ال��ع��م��ي��ق 
املاليزي وهو ما  مهاتري واحلزب االإ�سالمي 
اأ�سوات  اأن يوؤدي اإىل تفتيت  يتوقع املحللون 
ملك  م��ع  التقى  اإن��ه  جنيب  وق��ال  املعار�سة. 
ماليزيا ال�سلطان حممد اخلام�س للح�سول 

على موافقته على حل الربملان.

واأ�ساف جنيب يف بيان خا�س بثه التلفزيون 
الربملان  ح���ل  ع��ل��ى  امل��ل��ك  “وافق  ال��ر���س��م��ي 

اعتبارا من ال�سبت ال�سابع من اأبريل«.
وقال جنيب “اإذا حقق حتالف حزب اجلبهة 
م��ا يف  ك��ل  ب��ب��ذل  ال��ف��وز فنحن نعد  الوطنية 
اأك����رب واأك���ر  و���س��ع��ن��ا الإج�����راء عملية حت���ول 

�سموال بالبالد«.
يوما   60 خ��الل  االنتخابات  اإج��راء  ويتعني 
م��ن ح��ل ال���ربمل���ان. وم���ن امل��ت��وق��ع اأن جتتمع 
امل���ف���و����س���ي���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة خ�����الل االأ����س���ب���وع 

لالإعالن عن موعد االنتخابات.

اأفغان�شتان تتهم باك�شتان ب�شرب اأرا�شيها 
 •• كابول-رويرتز:

اتهمت اأفغان�ستان باك�ستان بتنفيذ �سربات جوية ت�سببت يف اأ�سرار مالية ج�سيمة يف اإقليم كونار الواقع على حدودها 
مع باك�ستان مما ي�سلط ال�سوء على الثقة املفقودة منذ فرتة طويلة بني اجلارتني رغم م�ساعي البلدين لتح�سني 
الإجراء  لكابول  عبا�سي  خاقان  �ساهد  باك�ستان  وزراء  رئي�س  بها  يقوم  زي��ارة  قبل  الواقعة  ج��اءت  االأمنية.  االأو�ساع 
حمادثات مع الرئي�س االأفغاين اأ�سرف عبد الغني ب�ساأن �سبل التعاون لوقف هجمات املت�سددين. وقالت وزارة ال�سوؤون 
اخلارجية يف اأفغان�ستان يف بيان اإن مقاتالت باك�ستانية اأ�سقطت اأربع قنابل م�ساء االأربعاء يف منطقة داجنام يف كونار. 
اأفغان�ستان  “حتذر  ال��وزارة  واأ�سافت  ذل��ك.  الناجمة عن  االإ�سابات  اأو  االأ�سرار  تفا�سيل عن  اأي  ال��وزارة  تذكر  ومل 
لكن  الدولتني«.  بني  العالقات  على  وخيمة  عواقب  لها  �ستكون  الدولية...  لالأعراف  امل�ستمرة  االنتهاكات  اأن  من 
باك�ستان رف�ست االتهامات باخرتاق املجال اجلوي االأفغان�ستاين وو�سفتها باأنها ال اأ�سا�س لها. وقالت وزارة ال�سوؤون 
اخلارجية الباك�ستانية يف بيان اإن قوات االأمن الباك�ستانية تت�سدى للجماعات املت�سددة املتمركزة يف اأفغان�ستان والتي 
ت�سن هجمات عرب احلدود. واأ�سافت اأن م�سوؤولني ع�سكريني من البلدين التقوا يوم اخلمي�س يف مدينة روالبندي 

الباك�ستانية حيث جرى اإطالع اأفغان�ستان عن تفا�سيل العمليات �سد املت�سددين. 

•• عوا�صم-وكاالت:

ح���ال���ت ان���ق�������س���ام���ات داخ���ل���ي���ة يف 
�سفوف ف�سائل املعار�سة امل�سلحة 
عمليات  موا�سلة  دون  اخلمي�س 
اإج�����الء امل��ق��ات��ل��ني وامل��دن��ي��ني من 
عليها  ت�سيطر  ك��ان��ت  ج��ي��ب  اآخ���ر 
امل��ع��ار���س��ة ق���رب دم�����س��ق، وف���ق ما 

اأفاد االإعالم الر�سمي ال�سوري.
حافلة  ع�����س��ري��ن  ن���ح���و  ودخ����ل����ت 
دوم����ا،  اإىل  ال���ن���ظ���ام  ا���س��ت��اأج��ره��ا 
وتوقفت  اأدراج����ه����ا  ع����ادت  ل��ك��ن��ه��ا 
اأطراف  عند  اأخ��رى  حافالت  مع 
اأف���اد مرا�سل  م��ا  امل��دي��ن��ة، بح�سب 

لوكالة فران�س بر�س.
ال�سورية  االأن��ب��اء  واأ���س��ارت وك��ال��ة 
�سحب  اأّن  اإىل  )���س��ان��ا(  الر�سمية 
احلافالت من داخل مدينة دوما 
يهدف اإىل االبتعاد عن اخلالفات 
اإره���اب���ي���ي جي�س  ال��داخ��ل��ي��ة ب���ني 
االإ�سالم، وتركهم حلل خالفاتهم 

باأنف�سهم.
اإخالء  “اتفاق  اأن  ���س��ان��ا  واأك�����دت 
االإرهابيني”  م���ن  دوم����ا  م��دي��ن��ة 
اأن  اإىل  م�������س���رية  ي����ت����وق����ف،  مل 
حاجز  ق����رب  ت��ق��ف  “احلافالت 
بانتظار  ال�سوري  العربي  اجلي�س 
اإرهابيي  اإخراج  ال�ستكمال  العودة 

جي�س االإ�سالم«.
واأع���ل���ن���ت رو����س���ي���ا م�������س���اء االأح�����د 
التو�سل اإىل اتفاق “مبدئي على 
ان�سحاب مقاتلي جي�س االإ�سالم” 
من مدينة دوم��ا، لكن مل ي�سدر 
تاأكيد  اأي  االإ�����س����الم  ج��ي�����س  ع���ن 

ر�سمي يف �ساأنه.

وق���ال م�����س��وؤول��ون اإن���ه �سغط من 
اأج�����ل االن�������س���ح���اب امل��ب��ك��ر خالل 
حمادثات غري معلنة مع معاونيه 

ل�سوؤون االأمن القومي.
كينيث  ج���رنال  اللفتنانت  وق���ال 
�سحفي  ب�����ي�����ان  يف  م����ك����ي����ن����زي 
دائما  اعتقادنا  “كان  بالبنتاجون 
النهاية  اإىل  و�سولنا  م��ع  اأن��ه  ه��و 
داع�س   ت��ن��ظ��ي��م  م���ع  امل���واج���ه���ة  يف 
م�ستوى  �سنعدل  فاإننا  �سوريا  يف 
وجودنا هناك، وبالتايل فمن هذا 

املنطلق مل يتغري �سيء فعليا«.
مل  ت��رام��ب  اأن  مكينزي  واأ���س��اف 
ي���ح���دد ل��ل��ج��ي�����س االأم���ري���ك���ي اأي 

جدول زمني.
�سربات  املتحدة  ال��والي��ات  وت�سن 
���س��وري��ا ون�����س��رت قوات  ج��وي��ة يف 
ق��وام��ه��ا ن��ح��و األ��ف��ي ج��ن��دي منها 
امل�سورة  اأ���س��ه��م��ت  خ��ا���س��ة  ق�����وات 
ف�سائل  �سيطرة  يف  تقدمها  التي 
الف�سائل  م���ن  وغ���ريه���ا  ك���ردي���ة، 
ال���ت���ي ت��دع��م��ه��ا وا����س���ن���ط���ن، على 

مناطق كانت يف قب�سة داع�س.
ووزارة  ال����دف����اع  وزارة  وق����ال����ت 
اخلارجية اإن هناك حاجة جلهود 
ل�سمان  اأم�����دا  اأط�����ول  اأم��ري��ك��ي��ة 
داع�س  تنظيم  ه��زمي��ة  ت��ك��ون  اأن 

نهائية.
وم���ن امل��ت��وق��ع ع��ل��ى ن��ط��اق وا�سع 
اإىل  امل��ت�����س��دد  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ي��ل��ج��اأ  اأن 
اإن  م��ا  الع�سابات  ح��رب  اأ���س��ال��ي��ب 
تدعمها  ال��ت��ي  ال���ق���وات  ت�ستعيد 
امل��ت��ح��دة م��ا تبقى مما  ال���والي���ات 
اأرا�سي اخلالفة التي كان  ي�سمى 

قد اأعلنها.

ال�سوري  امل���ر����س���د  م���دي���ر  وق�����ال 
حل����ق����وق االإن���������س����ان رام�������ي عبد 
االت���ف���اق  ت��ع��ل��ي��ق  “مّت  ال���رح���م���ن 
ال���ق���دمي، وه��ن��اك م��ب��اح��ث��ات بني 
الرو�س وجي�س االإ�سالم من اأجل 

التو�سل اإىل ت�سوية جديدة«.
اأ�سل  م���ن  اأن�����ه  “تبنّي  واأ�����س����اف 
جي�س  لدى  مقاتل  اآالف  الع�سرة 
االإ����س���الم، اأك���ر م��ن اأرب��ع��ة اآالف 

يرف�سون اخلروج بتاتا«.
واإثر هجوم جوي عنيف بداأته يف 
ترافق الحقا  �سباط فرباير   18
مبقتل  وت�سبب  ب��ري��ة  عملية  م��ع 
1600 مدين، �سّيقت  اأكر من 
القوات احلكومية تدريًجا اخلناق 
املعار�سة، وق�ّسمت  على الف�سائل 

الغوطة اإىل ثالثة جيوب.
وبعدما ازداد ال�سغط عليها، وافق 
ف�سيال حركة اأحرار ال�سام وفيلق 
مقاتليهما  اج��الء  على  الرحمن 
مبوجب اتفاق مع رو�سيا. وجرى 
اج���الء ع�سرات االف  اي���ام  خ��الل 
�سمال  اىل  وامل���دن���ي���ني  امل��ق��ات��ل��ني 

غرب �سوريا.
وع����������ززت ال������ق������وات احل���ك���وم���ي���ة 
خالل  دوم��ا  حميط  يف  انت�سارها 
االأي�������ام االأخ�������رية ب��ال��ت��زام��ن مع 
املفاو�سات متهيًدا لعمل ع�سكري 
يف حال مل يتم التو�سل اىل اتفاق 

عنهم �سيئا منذ اأن ُخطفوا«.
وخالل ال�سنوات املا�سية، �سعدت 
���س��ي��ا���س��ة احل�سار  ال��ن��ظ��ام  ق����وات 
واالإج�����الء. وع��ل��ى غ���رار الغوطة 
ال�����س��رق��ي��ة، ���س��ه��دت م��ن��اط��ق عدة 
ق��رب دم�سق  وب��ل��دات  م��دن  بينها 
املقاتلني  اآالف  اإج�����الء  ع��م��ل��ي��ات 
مبوجب  وامل���دن���ي���ني  امل���ع���ار����س���ني 
ال��ق��وات احلكومية  م��ع  ات��ف��اق��ات 

اإثر ح�سار وهجمات عنيفة.
الدفاع  وزارة  ق���ال���ت  ذل�����ك،  اىل 
االأم���ري���ك���ي���ة )ال���ب���ن���ت���اج���ون(  اإن 
حيال  االأمريكي  اجلي�س  �سيا�سة 
مل  �سوريا  يف  داع�س  تنظيم  قتال 
تتغري بعد مناق�سات مع الرئي�س 
واإنه  االأ�سبوع  دونالد ترامب هذا 
زمني  ج������دول  حت���دي���د  ي���ت���م  مل 

للجي�س ل�سحب القوات.
وق������ال م�������س���وؤول ك���ب���ري ب��������االإدارة 
االأم��ري��ك��ي��ة ي��وم االأرب��ع��اء املا�سي 
اإن ترامب وافق يف اجتماع ملجل�س 
االأمن القومي هذا االأ�سبوع على 
اإبقاء القوات االأمريكية يف �سوريا 
ل��ف��رتة اأط�����ول م���ن اأج����ل هزمية 
�سحبها  يريد  لكنه  داع�س  تنظيم 

يف وقت قريب ن�سبيا.
وعرب ترامب عن رغبته يف �سحب 
�سوريا  م���ن  االأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وات 
املا�سي.  االأ���س��ب��وع  خ��الل خ��ط��اب 

واأ�ساف “هناك اأ�سخا�س يريدون 
اخلروج واآخرون يف�سلون البقاء. 

هناك حمالت فتحت اأبوابها«.
قادرين  ال�سكان  يعد  “مل  وت��اب��ع 
ال��ب��ق��اء يف االأق��ب��ي��ة. النظام  ع��ل��ى 
اأع����اد احل���اف���الت ال��ي��وم ث��م حّلق 
الطريان احلربي يف اأجواء املدينة 

ليثري الرعب يف قلوب النا�س«.

مع ف�سيل جي�س االإ�سالم.
وتعر�س جي�س االإ�سالم ل�سغوط 
داخ��ل��ي��ة م��ن ���س��ك��ان دوم����ا الذين 
طالبوا باتفاق يحمي املدينة من 

اأي عمل ع�سكري.
���س��ك��ان دوم����ا لوكالة  اأح����د  وق����ال 
اأمر  ه��ن��اك  “لي�س  ب��ر���س  فران�س 
وا�سح، ننتظر نتيجة املفاو�سات”. 

اأب���ن���اوؤه���م ال���ث���الث���ة اأرع�����اه�����م. ال 
راأيت  وق��د  االآن  بخروجهم.  اأم��ل 
فا�سية  خ���رج���ت  ال���ب���ا����س���ات  اأّن 

)فارغة(، خاب اأملي«.
وقالت اأم ر�سا )36 عاما( “كنت 
اأجل  من  امل�سلحني  خ��روج  اأمتنى 
واأوالد عمي  اأخ���ي  ���س��راح  اإط���الق 
اأعلم  ال  معنوياتي  ت��دم��رت  لقد 

بر�س  لفران�س  مرا�سل  اأّك���د  وق��د 
حربية  طائرات  حتليق  دم�سق  يف 

�سورية.
عاما(   60( ع��ل��ي  جن���اح  وق���ال���ت 
اأي��ام هنا.  اأنتظر منذ ثالثة  “اأنا 
م�ساًء.  واأذه�����ب  ال�����س��ب��اح  يف  اآت����ي 
وزوجها  اب��ن��ت��ي  اخ��ت��ط��ف��ت  ل��ق��د 
م���ن���ذ خ���م�������س �����س����ن����وات، ول������دّي 

اإعمار  اإع������ادة  ك��ل��ف��ة  اإزاء  ب��ال��ق��ل��ق 
�سوريا مبجرد انتهاء احلرب، الأنها 
�ستكون ب��اه��ظ��ة، وه��و ي��رى اأن���ه ال 
املتحدة  ال��والي��ات  تلعب  اأن  يجب 
اإذ  االأم������ر؛  ه���ذا  يف  رئ��ي�����س��ي��اً  دوراً 
واإيران  ورو�سيا  �سوريا  على  يتعني 
دفع املليارات الإ�سالح ما اأف�سدوه. 
اال�ستثمار  اأن  اإىل  املقال  ويخل�س 
مليون   200 مب��ق��دار  االأم��ري��ك��ي 
املحلية  امل���ج���ت���م���ع���ات  يف  دوالر 
)ال�����ذي ي��خ�����س��ع مل��راق��ب��ة جمل�س 
اخلدمات  ي�سمن  القومي(  االأمن 
االأ����س���ا����س���ي���ة يف ال����وق����ت ال���راه���ن 
منع  اأج���ل  م��ن  اأي�����س��اً؛  وم�ستقباًل 
ف����رار امل���زي���د م���ن ال�����س��وري��ني من 
اأرا���س��ي��ه��م وك���ذل���ك ال���وق���اي���ة من 
امل�ستقبل.  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات  ان��ه��ي��ار 
ويح�س الكاتب على ا�ستمرار دعم 
املجتمعات املحلية يف �سوريا وعدم 
ت��ك��رار االأخ��ط��اء ال��ت��ي ح��دث��ت من 

قبل يف العراق

•• وا�صنطن-وكاالت:

متقاعد  م�سوؤول  وارد،  م��ارك  راأى 
يف ال�سلك الدبلوما�سي االأمريكي، 
اأن قرار الواليات املتحدة بت�سريح 
عند  احلكومية  الهيئات  موظفي 
االإطاحة بالرئي�س العراقي �سدام 
ح�����س��ني ُي��ع��د ���س��ب��ب��اً رئ��ي�����س��ي��اً لعدم 
وامل�ستمر  ال���ع���راق  يف  اال���س��ت��ق��رار 
احلكومة  ان���ه���ارت  اإذ  االآن؛  ح��ت��ى 
املحلية واخلدمات، وفر املوظفون 
احل��ك��وم��ي��ون، االأم�����ر ال����ذي ترك 
جيداً  ا���س��ت��غ��ل��ت��ه  ه����ائ����اًل  ف����راغ����اً 
داع�س  مثل  املتطرفة  اجل��م��اع��ات 

والقاعدة. 
ويحذر وارد الذي كان يقود الفريق 
اإىل  امل�ساعدات  لتقدمي  االأمريكي 
�سوريا من تركيا خالل الفرتة ما 
يف  و2016،   2012 ع��ام��ي  ب��ني 
هيل”  “ذا  �سحيفة  ن�سرته  مقال 
الواليات  وقف  اأن  من  االأمريكية، 

املخ�س�س  ل���ل���ت���م���وي���ل  امل����ت����ح����دة 
ل��دع��م امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة داخل 
الرئي�س  تهديدات  بح�سب  �سوريا، 
االأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب، من 
���س��اأن��ه اأن ي��ق��ود ع��ل��ى االأرج����ح اإىل 

تكرار اخلطاأ نف�سه مرتني. 
حر�ست   ،2012 ع������ام  وم����ن����ذ 
ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة ع����ل����ى دع����م 
امل���ج���ت���م���ع���ات امل���ح���ل���ي���ة امل����وال����ي����ة 
ل��ل��م��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة ب��ع��د وقف 
ال�سورية،  احل��ك��وم��ة  م���ن  دع��م��ه��ا 
وخا�سة يف �سمال �سوريا. وبح�سب 
ي�ساعد  ال���دع���م  ذل����ك  ف�����اإن  وارد، 
احلكوميني  امل���وظ���ف���ني  ب���ق���اء  يف 
ال�����س��وري��ني م���ن ذوي اخل�����ربة يف 
اأج��ل احل��ف��اظ على  وظائفهم م��ن 
وحتى  املعي�سية،  اخلدمات  تقدمي 
من  ويهربون  بالياأ�س  ي�سعرون  ال 

�سوريا. 
اأن امل�ساعدات  ويو�سح كاتب املقال 
االأمريكية ت�ستهدف احلفاظ على 

احللفاء  وبع�س  املتحدة  ال��والي��ات 
ه��و ال����ذي ح���ال دون ف����رار ه���وؤالء 
�سوريا  م���ن  امل��ح��ل��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني 
اأو  ل��ل��ب��ح��ث ع���ن م��ل��ج��اأ يف ت��رك��ي��ا 
من  غريهم  مثل  االأردن  اأو  لبنان 
ماليني ال�سوريني، كما اأن بقاءهم 
م�سلحة  يف  ي�����س��ب  وظ��ائ��ف��ه��م  يف 
�سوريا  ا�ستعادة  اأج��ل  م��ن  اجلميع 
ومنع خلق ف�ساءات ت�سيطر عليها 

اجلماعات املتطرفة مثل داع�س. 
يبدو  “بينما  ال���ك���ات���ب:  وي���ق���ول 
يقرتب  ال���������س����وري  ال���������س����راع  اأن 
ق�����رار ترامب  ف�����اإن  ن��ه��اي��ت��ه،  م���ن 
كانت  دوالر  مليون   200 جتميد 
اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  ل�����س��وري��ا  خم�س�سة 
االأمريكية  املبادرة  ا�ستدامة  يهدد 
املهمة يف ه��ذا الوقت احل��رج، وقد 
تلك  اإىل  اأخ�������رى  دول  ان�����س��م��ت 
املتحدة  اململكة  وبخا�سة  اجلهود 
ت�ساهم  كما  وال��دمن��ارك،  وهولندا 
ائتماين  ���س��ن��دق  يف  اأخ�����رى  دول 

ح�سول املوظفني احلكوميني على 
اإىل  دم�سق  عمدت  بعدما  رواتبهم 
وق��ف��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإىل امل�����س��اه��م��ة يف 
يحتاجون  ال��ت��ي  امل���ع���دات  مت��وي��ل 
اأع���م���ال���ه���م مثل  اإل����ي����ه����ا الإجن��������از 
الكهربائية  وامل��ول��دات  ال�ساحنات 
امل��ي��اه وع��رب��ات االإطفاء،  وخ��زان��ات 
املعلمني  م�������س���اع���دة  ع����ن  ف�������س���اًل 
املحلية  ال�سرطة  واأف��راد  واالأطباء 
خالل  م���ن  وظ��ائ��ف��ه��م  اأداء  ع��ل��ى 
واالإمدادات  �سغرية  رواتب  توفري 

واملعدات. 
�سوريا،  اإىل  ال�سالم  يعود  وعندما 
املحليني  امل�����س��وؤول��ني  ه����وؤالء  ف����اإن 
اأداء وظائفهم  يف  ي�ستمرون  �سوف 
الإعادة  اال�ستعداد  لديهم  و�سيكون 
االأنظمة  م���ع  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  رب����ط 
ينتمون  ك����ان����وا  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة 
العملية  ودع��م  احل��رب  قبل  اإليها 

الطويلة الإعادة وحدة �سوريا. 
دعم  اأن  على  امل��ق��ال  كاتب  وي�سدد 

مقره يف االأردن مل�ساعدة املجتمعات 
���س��ك يف  ����س���وري���ا. وال  امل��ح��ل��ي��ة يف 
ال�سئيل  امل��ب��ل��غ  ه����ذا  جت��م��ي��د  اأن 
هذه  تعري�س  يعني  التمويل  م��ن 
املبادرة املهمة للخطر يف اأ�سواأ وقت 

ممكن«. 
احلكومة  اأن  امل����ق����ال  وي�������س���ي���ف 
ال�سورية وداعميها )رو�سيا واإيران( 
الأنها  امل�ساعدات؛  تلك  يعار�سون 
يحاولون  ال��ت��ي  املجتمعات  ت��دع��م 
اخل�سوع  على  واإج��ب��اره��ا  ق�سفها 
واال�ست�سالم. ومع ذلك، وبناء على 
جت��رب��ة ك��ات��ب امل���ق���ال اخل��ا���س��ة يف 
قيادة فريق امل�ساعدات، فاإن الدعم 
ال����ذي ه���دد ت���رام���ب ب��ت��ج��م��ي��ده ال 
يذهب اإىل مقاتلي املعار�سة واإمنا 
املحلية  على اخلدمات  اإنفاقه  يتم 
املر�سى  عالج  وبخا�سة  االأ�سا�سية 
واجل����رح����ى وت��ع��ل��ي��م االأط����ف����ال يف 
املقال  ك���ات���ب  امل�����دار������س.  وي��ل��ف��ت 
ال�سعور  يف  حم��ق  ت��رام��ب  اأن  اإىل 

البنتاجون: ل تغيري يف �سيا�سة قتال داع�س يف �سوريا 

انق�شامات املعار�شة امل�شلحة تعرقل الإجالء يف دوما 

كلفة اإعادة الإعمار بعد احلرب �ستكون باهظة 

وقف امل�شاعدات الأمريكية ل�شوريا ينذر بتكرار ماأ�شاة العراق 
اقرتاب حماكمة رفعت الأ�شد 

يف فرن�شا بتهم ف�شاد 
 •• باري�س-اأ ف ب:

تعود ملكية 80 باملئة من اأ�سول و�سعت 
ال�����س��ل��ط��ات اجل��م��رك��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة يدها 
االأ�سد مع  املا�سي اىل رفعت  العام  عليها 
مبمتلكات  يتعلق  حتقيق  انتهاء  اق��رتاب 
ع���ّم ال��رئ��ي�����س ال�����س��وري ب�����س��ار االأ����س���د يف 
اأرب���ع ���س��ن��وات. ووفق  اأوروب����ا ا�ستمر م��دة 
م�سادر قريبة من امللف فانه من املحتمل 
البالغ  االأ����س���د  رف��ع��ت  ت��ب��داأ حم��اك��م��ة  ان 
ب���اأن���ه ج�����زار حماة  وي��و���س��ف  ع���ام���ا   80
التي  ثروته  مب�سادر  تتعلق  مزاعم  حول 
تقدر بع�سرات ماليني اليورو. قاد االأ�سد 

�سرايا الدفاع وهي نخبة ع�سكرية اأخمدت متردا لالأخوان امل�سلمني يف مدينة حماة 
اربعني  اىل  اأ�سفرت عن مقتل من ع�سرة  1982 يف حملة  ع��ام  �سباط فرباير  يف 
اثر  �سوريا  �سنوات  ع�سر  بعد  غ��ادر  لكنه  خمتلفة.  تقديرات  بح�سب  �سخ�س  ال��ف 
حترك فا�سل �سد �سقيقه حافظ االأ�سد الذي قاد �سوريا من عام 1971 حتى عام 
وبعد و�سوله اىل اأوروبا لفت ا�سلوب حياة رفعت الباذخ مع اأربع زوجات   .2000
واكر من ع�سرة اأوالد االأنظار هناك. ويعترب ات�ساع نطاق ثروة رفعت اال�سد التي 
مت جمعها ابان الثمانينات اأمرا مده�سا، اذ ت�سمل ممتلكاته 500 عقار يف ا�سبانيا 
وق�سرين يف باري�س احدهما م�ساحته ثالثة اآالف مرت ومزرعة خيول وق�سرا قرب 
العا�سمة الفرن�سية، ا�سافة اىل 7300 مرت مربع يف ليون. ومت ا�ستحواذ معظم 
هذه املمتلكات من خالل �سركات اوف�سور م�سجلة يف بنما وكورا�ساو ولي�ستن�ستاين 
ولوك�سمبورغ وجبل طارق. وتقدر ثروة رفعت اال�سد يف فرن�سا بحوايل 90 مليون 
 691 ملكية  وتعود  الق�سائية.  احلرا�سة  حتت  هناك  اأ�سوله  معظم  لكن  ي��ورو، 
مليون يورو من ا�سول حجمها 862 مليون يورو �سادرتها اجلمارك الفرن�سية يف 
اآذار مار�س يف العام املا�سي اىل رفعت اال�سد. ويعتقد ان عائلة رفعت امتلكت اي�سا 
ق�سر ويتنهري�ست وهو ثاين اأكرب ق�سر �سكني يف لندن بعد باكينغهام باال�س من 
الق�سية  م�سدر قريب من   .2007 عام  بيعه  قبل  بنما  م�سجلة يف  �سركة  خالل 
بني عامي  “كانت متطر امواال”  انها  قال ان مديرا يعمل يف فرن�سا و�سف كيف 
ي��ورو �سهريا لدفع  ال��ف   100 ان��ه ك��ان ي�سحب ح��واىل  1996 و2010 ويتذكر 
ثروة  ح��ول  حتقيقا  الفرن�سية  ال�سلطات  وفتحت  االأ���س��د.  رفعت  موظفي  روات���ب 
رفعت اال�سد يف ني�سان اأبريل 2014 بعد ان اأثارت امل�ساألة جمموعتان مناه�ستان 
للف�ساد هما “�سريبا” و”ال�سفافية الدولية«. وبعد عامني، مت توجيه التهمة اىل 
للمرة  ام��وال عامة. ولدى ظهور رفعت  واختال�س  ال�سرائب  بالتهرب من  االأ�سد 
االأوىل امام حمكمة فرن�سية يف كانون الثاين يناير عام 2015 عمد اىل التهّرب 
من االجابة عن اال�سئلة وقال انه مل يكن يدير ثروته ب�سكل �سخ�سي، و�سدد على 
اهتمامه فقط بال�سيا�سة. ومع ذلك فان �سجالت التن�ست و�سهودا قالوا عك�س ذلك 
ب��اأي مهام وك��ان يراقب ممتلكاته من كثب.  اح��دا  ور�سموا �سورة لرجل مل يكلف 
واأدعى رفعت االأ�سد اي�سا انه يدين بروته اىل �سخاء امللك ال�سعودي عبداهلل الذي 
وبيري كورنوت- بيار هايك  واأب��رز حماموه   .2015 يناير  الثاين  كانون  تويف يف 
جنتيي وبنيامني غروتدلري �سيكا بقيمة ع�سرة ماليني دوالر من عبداهلل يعود اىل 

الفرتة التي كان فيها االأخري وليا للعهد عام 1984.

ترامب ي�شتقبل مريكل يف البيت البي�ش قريبا  اإلغاء تدريب ع�شكري اأمريكي يف جيبوتي 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اع��ل��ن ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ان ال��رئ��ي�����س االم��ريك��ي دونالد 
مريكل  انغيال  االأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  �سي�ستقبل  ت��رام��ب 
لهذا  ت��اري��خ��ا  ي��ح��دد  مل  لكن����ه  وا�س�����نطن،  يف  ق��ري��ب��ا 

اللقاء.
هذا  يتم  ق��د  اليومية،  االأمل��ان��ي��ة  بيلد  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 
من  اأي���ام  ث��الث��ة  بعد  اأي  اأب��ري��ل،  ني�سان   27 يف  اللقاء 

زيارة الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون اإىل الواليات 
املتحدة.

وقد اأثار اإعالن ترامب يف وقت �سابق عن فر�س ر�سوم 
جمركية على واردات ال�سلب واالأملنيوم توتًرا كبرًيا مع 

االحتاد االأوروبي، ومع اأملانيا على وجه اخل�سو�س.
االحتاد  االأبي�س  البيت  اأعفى  مكثفة،  مفاو�سات  وبعد 
اأي��ار مايو  االأول من  الر�سوم حتى  ه��ذه  االأوروب���ي من 

غري ان ذلك مل ي�سهم يف تهدئة التوتر.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

تدريب  اإلغاء  )البنتاغون(  االمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
لطائرتني  وقعا  حادثني  بعد  جيبوتي  منطقة  يف  ع�سكري 
امريكيتني هذا االأ�سبوع. وامرت احلكومة اجليبوتية مبنع 
حتليق الطائرات الع�سكرية االمريكية بعد حادثني الثالثاء 
املا�سي، كما قال الكومندان بيل اوربان احد املتحدثني با�سم 

اال�سطول اخلام�س االمريكي.
وا�ساف ان تدريبا ع�سكريا برمائيا الغي “الأ�سباب امنية«.

امريكيتني.  لطائرتني  جيبوتي  يف  الثالثاء  حادثان  ووقع 
فقد حتطمت واحدة جنا قائدها يف مطار جيبوتي الدويل 
ا�سابة  ب��دون  هيكلية”  “باأ�سرار  مروحية  ا�سيبت  بينما 

احد، عند هبوطها يف منطقة �ساطئ عرتة، ح�سب اوربان.
و�سجلت حوادث طائرات عدة يف اجلي�س االمريكي.

بغرب  فيغا�س  ال���س  يف  “اف-16”  ط��ائ��رة  حتطمت  فقد 
اربعة  وقتل  طيارها.  مقتل  اىل  ادى  م��ا  املتحدة  ال��والي��ات 
م��ن اف����راد ط��اق��م م��روح��ي��ة مل�����س��اة ال��ب��ح��ري��ة االم��ريك��ي��ة يف 

كاليفورنيا خالل تدريب.
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عربي ودويل
ال�شجن 24 عامًا لرئي�شة كورية اجلنوبية املقالة

•• �صيول-اأ ف ب:

اأ�سدرت حمكمة يف �سيول حكما بال�سجن 24 عاما بحق الرئي�سة 
الكورية اجلنوبية املعزولة بارك غيون-هي بتهمة الف�ساد لتنهي 
ا�سبحت  ال��ب��الد  ق��ي��ادة  ت��ت��وىل  ام����راأة  اأول  �سقوط  ف�سل  ب��ذل��ك 
ا�ستمرت  التي  واملحاكمة  والغ�سب.  لل�سخرية  مثرية  �سخ�سية 
تهم جنائية منها  بعدة  بارك  باإدانة  انتهت  اأ�سهر   10 اأكر من 
باأنه  احلكم  بارك  وو�سف خلف  ال�سلطة.  وا�ستغالل  ر�سى  تلقي 
القا�سي  وق��ال  نف�سها.  ال�سابقة  والرئي�سة  لالأمة  مفجع  حدث 
ال��ت��ي منحها  ال�����س��ل��ط��ة  ا���س��ت��غ��ل��ت  امل��ت��ه��م��ة  “اإن  ���س��ي-ي��وون  ك��ي��م 
االإدارة  يف  الفو�سى  لتثري  البالد  لهذه  الفعلي  احلاكم  ال�سعب 
الوطنية«. وا�ساف القا�سي “رغم كل تلك اجلرائم نفت املتهمة 

وع��ربت عن موقف  ن��دم  اأي  تظهر  االتهامات �سدها، ومل  كافة 
اإ�سارة  يف  اآخرين”  ... وم�سوؤولني  ل�سوي  اللوم  بتوجيه  غام�س 
 66( بارك  دينت  �سوون-�سيل.  �سوي  املقربة  بارك  اإىل �سديقة 
م��ل��ي��ون دوالر من   20 م��ن  اأك���ر  اأو ط��ل��ب  ر���س��ى  بتلقي  ع��ام��ا( 
�سركات �سخمة، وم�ساركة وثائق �سرية للدولة مع �سوي وتوجيه 
االوامر مل�سوؤولني بوقف الدعم احلكومي عن فنانني على الئحة 
�سوداء النتقادهم �سيا�ساتها، وطرد م�سوؤولني حتدوا ا�ستغاللها 
لل�سلطة. وك�سفت ف�سيحة الف�ساد الكبرية عن عالقات م�سبوهة 
ت�سبب  مما  اجلنوبية  كوريا  يف  وال�سيا�سة  �سخمة  �سركات  بني 
املا�سي. لكن احلكم  العام  باحتجاجات �سعبية عارمة �سد بارك 
ال�سادر قوبل با�ستياء يف ال�سارع قرب املحكمة حيث كان مئات من 
ان�سار بارك يتظاهرون ملوحني باعالم كورية. وجل�س العديد 

اآخ��رون تظاهرة  من املتظاهرين على الر�سيف يبكون فيما بداأ 
 27( غيون-هيونغ  ه��ان  وت��دع��ى  اإح��داه��م  وق��ال��ت  احتجاجية. 
اليوم«. ومل حت�سر  البلد مات  القانون يف هذا  “اإن حكم  عاما( 
وقائعها  تبث  كانت  والتي  باحلكم،  النطق  جل�سة  اجلمعة  ب��ارك 
مبا�سرة على التلفزيون يف اجراء نادر. وامتنعت بارك عن ح�سور 
�سبعة  االن  واأمامها  اعتقالها.  على  احتجاجا  اجلل�سات  معظم 
�سابق كوري  رئي�س  ثالث  ب��ارك  اأ�سبحت  اي��ام ال�ستئناف احلكم. 
جنوبي تتم ادانته بتهم جنائية بعد مغادرته املن�سب، بعد اإدانة 
والف�ساد  اخليانة  بتهم  ت��اي-وو  وروه  دوو-وه���ان  ت�سون  كل من 
الرئا�سة  من�سب  يف  ب��ارك  و�سلف  املا�سي.  القرن  ت�سعينيات  يف 
يل ميونغ-باك موقوف حاليا فيما يحقق املدعون يف عدة تهم 

بالف�ساد تطاله مع عدد من اأقاربه.

بنما ت�شحب �شفريها من فنزويال 
 •• بنما �صيتي-رويرتز:

فنزويال  م��ن  �سفريها  �ست�سحب  اإن��ه��ا  بنما  ح��ك��وم��ة  ق��ال��ت 
اأن  اأزم���ات  تعاين  والتي  ب��اأوب��ك  الع�سو  ال��دول��ة  وطلبت من 
حدة  ت�ساعد  يعك�س  مم��ا  اأي�سا  بنما  م��ن  �سفريها  ت�سحب 

التوتر بني البلدين.
التحرك  ه��ذا  اإن  اخلمي�س  م�ساء  �سدر  بيان  يف  بنما  وقالت 
مع  التجارية  العالقات  وق��ف  فنزويال  ق��رار  على  ردا  ياأتي 
عدد من امل�سوؤولني وال�سركات يف بنما ب�سبب تورط مزعوم 

يف غ�سل اأموال.
نيكوال�س  الفنزويلي  الرئي�س  املا�سي  ال�سهر  بنما  واأدرج��ت 
الذين تعتربهم  الفنزويليني  املواطنني  قائمة  م��ادورو على 

م�سدر خطورة كبرية فيما يتعلق بغ�سل االأموال.

ولدة البنتني منحت ليتي�شيا وزًنا اأكرب دون اأن ت�شمح لها بالو�شول اإىل �شعبية 

انقلبت االدوار يوم تنحى خوان كارلو�س عن العر�س

ليتي�سيا متنع حماتها من التقاط �سورة مع ابنتيها انتهى زمن الود بني امللكتني

�سورة عائلية زمن ال�سفاء

امللكة  ا�ستكت 
ــــــويف مـــن  ــــــس �
ــــــة  ــــــدم روؤي ع
ــا،  ــه ــي ــدت حــفــي
ابنها  وحــــاول 
تدوير  فيليبي 
الــــــــــزوايــــــــــا 

عند  حـــادثـــة 
اخلــــــــــــــــــروج 
مــــــن قــــدا�ــــس 
الف�سح ــد  ــي ع

لوجود  تــوؤ�ــســر 
خفي  �ــــســــراع 
الـــقـــ�ـــســـر يف 

العائلة املالكة يف اإ�سبانيا:

توتر حاد بني امللكتني ليتي�شيا و�شويف...!
القطيعة احلقيقية حدثت بعد تنازل امللك خوان كارلو�س عام 2014

امللكة  اأن  مطلعة  م�����س��ادر  وت��وؤك��د 
كما  “ُتهان”  اأن  اجلديدة ال تريد 
امللك  م��ع  �سوفيا  امللكة  ح��ال  ك��ان 

حتديد  ليتي�سيا  ال�����س��ي��دة  اأرادت 
وك����ان وا�سحا  جم��ال��ه��ا احل���ي���وي. 
التاريخ.  ذل��ك  منذ  �سيطرت  اأن��ه��ا 

تغيري  اإىل  ال��ت��اج  على  اال���س��ت��ي��الء 
املالكة،  ال��ع��ائ��ل��ة  داخ����ل  ال�����س��ل��ط��ة 
حت��ّل��ل ال�����س��ح��ي��ف��ة. وم����رة اأخ����رى، 

احلقيقية  القطيعة  فاإن  اليومية، 
ح���دث���ت ب��ع��د ت���ن���ازل امل���ل���ك خ���وان 
“ادى   .2014 ع�����ام  ك����ارل����و�����س 

ي��زي��د يف  وه���ذا  كارلو�س”.  خ���وان 
توتري العالقات بني الطرفني.

عالقات متدهورة
   ودائما ح�سب البايي�س ، تدهورت 
ال���ع���الق���ات ب�����س��ك��ل خ���ا����س خالل 
االأربعني  ب��ال��ذك��رى  االح��ت��ف��االت 

القواعد،  ت��غ��ي��ري  يف  وب�������داأت   ...
ممر�سة  اأمها،  على  غالبا  وتعتمد 
ق�سر  يف  بنتيها  ل��رع��اي��ة  ���س��اب��ق��ة، 
زارزوي�����ال. وا���س��ت��ك��ت امل��ل��ك��ة �سويف 
وحاول  روؤي��ة حفيدتيها،  عدم  من 

ابنها فيليبي تدوير الزوايا ...
 “ “ البايي�س  �سحيفة  وح�سب     

لظهور الدميقراطية يف ا�سبانيا يف 
28 يونيو 2017. تراأ�س مرا�سم 
ليتي�سيا وفيليبي فقط.  االحتفال 
خوان  الفخري  امللك  ا�سُتبعد  لقد 
ا���س��ت��ب��ع��اد خّلف  ك���ارل���و����س ع���م���دا، 
بالنظر  ولزوجته،  له  وح�سرة  امل��ا 
للدور الذي لعباه يف هذه العملية 

التاريخية.
للملك،  اإهانة حقيقية  كانت  لقد   
ول��ك��ن اأي�����س��ا ل�����س��ويف، ال��ت��ي كانت 
دائما تعلي من �سان وظيفتها. مبا 
اأنني اأ�سبحت ملكة، �ساأموت ملكة، 
اع��د يف  قالت يوما، وحتى وان مل 
احلكم او كان ابني هو امللك وهناك 
امللكة �سويف  �ساأكون  ملكة جديدة، 

حتى املوت.
   يف الق�سر، بات تدهور العالقات 
امل��ل��ك��ت��ني ج���ل���ّي���ا، ك���م���ا تقول  ب����ني 
العائلة  عائلتان،  هناك  البايي�س. 
ال��ت��ي مت��ث��ل ر���س��م��ي��ا ع��ل��ى ال�سور، 
اخلا�سة.  املجال�س  يف  واالخ����رى، 
ال���ث���ان���ي���ة،  ال���ن�������س���خ���ة  ه�������ذه  ويف 
العالقات لي�ست �سهلة، على الرغم 
م���ن اجل���ه���ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا امللك 
الوحدة.  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  فيليبي 
اآخ��ر االأخ��ب��ار، ان ليتي�سيا  وت��ق��ول 
اآ�سفة وحزينة ب�سبب هذا الفيديو 
�سديقة  نقلته  ما  ح�سب  ال�سهري، 
مقربة منها، التي اأ�سارت بب�ساطة 
عفوية  وح���رك���ة  ت��اف��ه  ح����ادث  اىل 

وتلقائية.. دون ان تقنع حقا.
عن لوبوان الفرن�سية

   فماذا عن حقيقة العالقات بني 
ليتي�سيا  ان�سمت  عندما  امللكتني؟ 
اىل العائلة املالكة يف مطلع �سنوات 
منا�سريها  ع����دد  ك����ان  االل����ف����ني، 
فاملت�سددون   ... �سئيال  وداعميها 
من النخبة وكبار االأر�ستقراطيني 
جنمة  ان�������س���م���ام  ي�����س��ت�����س��ي��غ��وا  مل 
التلفزيون االإيربي هذه، واملطلقة، 
اىل ا�سرة البوربون. وحدها �سويف 
اإ�سبانيا مدت يدها لها واحت�سنتها 
اجلديدة  م��ه��ام��ه��ا  يف  و���س��اع��دت��ه��ا 
امل��ل��ك��ة، ال��ت��ي حتظى  اأن  اىل درج���ة 
منوذجا  ا�سبحت  كبرية،  ب�سعبية 
ترتدد  مل  التي  لليتي�سيا،  يحتذى 
يف االإ�سارة علنا اىل منوذجها الذي 
ليتي�سيا  ان�سهرت  بثمن.  يقدر  ال 
 ، اللياقة  اآداب  تعلمت  القالب،  يف 
�سديد  بحر�س  االأجنبية،  واللغات 
االتقان  درج���ات  اق�سى  ب��ل��وغ  على 
مما جعلها تبدو يف بع�س االأحيان 

متعالية ان مل تكن متغطر�سة ...

ا�ستبعاد
منحها  االم���ريت���ني  م���ي���الد  اإن     
فجاأة وزًنا اأكرب، دون ان ي�سمح لها 
�سعبية  م�ستويات  اإىل  ب��ال��و���س��ول 
االأ�سبان  ي��ق��دره��ا  ال��ت��ي  ح��م��ات��ه��ا، 
التخل�س  ليتي�سيا  حاولت  كثرًيا. 
الطاغي  �سوفى  امللكة  من��وذج  من 
احل�����س��ور، اأ���س��ب��ح��ت ت��ب��ذل جهدا 
ومكافحة  ال���ت���ع���ل���ي���م،  رع����اي����ة  يف 
االأمرا�س النادرة، والبحث العلمي 

بوح�سية ملنعها، امام نظر زوجها امللك فيليبي، 
الذي �سعى اىل تهدئة املوقف.

الإعالم،  و�سائل  انقطاع يف  �سور تبث دون     
ملكة  برودة  على  ال�سوء  ت�سلط  تعليقات  مع 
الأمــرية  اأن  بلة،  الطني  زاد  وممــا  اأ�سبانيا. 
ماري �سانتال دو غري�س، وهي اإحدى املقربات 
امللكة  انتقاد  اإ�سبانيا، مل ترتدد يف  من �سويف 
واأنه  بالقول اإنها اظهرت “وجهها احلقيقي”، 

لي�س بتلك الطريقة ُتعامل اجلدات.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

 ... تت�ساءل  اإ�سبانيا  وكل  خرقاء،  حركة     
وهي  الإ�سبانية  املالكة  العائلة  عن  فيديو 
املا�سي  الأحد  الف�سح  تخرج من قدا�س عيد 
اخلالفات.  كــل  تغذية  ب�سدد  مــايــوركــا،  يف 
يظهر يف الفيديو اأن امللكة الأم �سويف حتاول 
ليونور  حفيدتيها  مع  لها  �سورة  تلتقط  اأن 
ليتيزيا  امللكة  تدخلت  عندما  و�ــســوفــيــا، 

العالقات لي�شت �شهلة، على الرغم من اجلهود التي يبذلها امللك فيليبي للحفاظ على وحدة الأ�شرة

�شيادون ينقذون اأفرادا من الروهينجا قبالة اإندوني�شيا
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  وع��د 
اخلمي�س  االأول  ام�������س  ت���رام���ب 
ب��اإر���س��ال ب��ني األ��ف��ني واأرب��ع��ة اآالف 
اىل  الوطني  احل��ر���س  م��ن  عن�سر 
احلدود مع املك�سيك ملوؤازرة حر�س 
احل����دود يف ���س��ب��ط االم����ن ووقف 
ال�سرعيني  غري  املهاجرين  ت�سلل 
بينما  امل���ت���ح���دة،  ال�����والي�����ات  اىل 
مواقفه  امل��ك�����س��ي��ك��ي  ن���ظ���ريه  دان 

التهديدية.
وهي املرة االأوىل التي يذكر فيها 
القوة  ه��ذه  ع��ن  تفا�سيل  ت��رام��ب 

•• باندا ات�صيه -رويرتز:

ق���ال م�����س��وؤول��ون اإن ���س��ي��ادي��ن من 
اإن���دون���ي�������س���ي���ا اأن�����ق�����ذوا خ��م�����س��ة من 
�ساحل  قبالة  االأقل  الروهينجا على 
جزيرة �سومطرة يف ال�ساعات االأوىل 
ونقلوهم  اجلمعة  ام�����س  �سباح  م��ن 
اإعالمية  ال��رب.  وذك��رت تقارير  اإىل 
اأفراد االأقلية  اآخرين من  اأن خم�سة 

امل�سلمة لقوا حتفهم غرقا.
منه  غ���ادر  ال���ذي  امل��ك��ان  يت�سح  ومل 
القارب. وقالت جماعات مدافعة عن 
حقوق االإن�سان اإنها تتوقع اأن يحاول 
الروهينجا  ال��الج��ئ��ني  م���ن  امل���زي���د 
الفارين من ميامنار اجتياز الرحلة 

ال���ع�������س���ك���ري���ة على  ال�����ق�����وة  ه������ذه 
ق��د ي�ستمر ف��رتة طويلة  احل���دود 
البيت  ب��اأن  اقر  نف�سه  ترامب  الأن 
كلفة  “يدر�س”  زال  م��ا  االبي�س 

بناء اجلدار.
وكانت م�ساألة متويل اجلدار الذي 
تقدر كلفته ب� 18 مليار دوالر ادت 
اجلمهوريني  ب���ني  م��واج��ه��ة  اىل 
مناق�سة  خالل  والدميوقراطيني 
الكونغر�س.  يف  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
نفقاته  �سوى ع�سر  ومل يخ�س�س 

املقدرة.
وي���اأم���ل ت���رام���ب ب��اإر���س��ال��ه ه���وؤالء 
اجلنود يف احتواء الهجرة ال�سرية 

غ�������رق ال����ك����ث����ري م���ن���ه���م يف ق�������وارب 
مكد�سة تفتقر ملعايري ال�سالمة. ويف 
املتحدة  االأمم  ذك���رت  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
وج����م����اع����ات اأخ��������رى م����داف����ع����ة عن 
األف   700 نحو  اإن  االإن�سان  حقوق 
م���ن ال��روه��ي��ن��ج��ا ف����روا م���ن راخني 
هجمات  اأدت  بعدما  بنجالد�س  اإىل 
اآب  اأغ�سط�س  يف  م��ت�����س��ددون  نفذها 
االأمم  ت����رى  ع�����س��ك��ري��ة  ح��م��ل��ة  اإىل 
ت�سل  اأن���ه���ا  غ��رب��ي��ة  ودول  امل��ت��ح��دة 
وترف�س  ال��ع��رق��ي.  ال��ت��ط��ه��ري  حل���د 
هذا  البوذية  االأغلبية  ذات  ميامنار 
االتهام وتقول اإن قواتها تنفذ حملة 
م�سروعة على “االإرهابيني” الذين 

هاجموا قوات حكومية. 

الثالثاء  امل��ف��اج��ئ  اع���الن���ه  م��ن��ذ 
على  اجلي�س  ن�سر  يف  رغبته  ع��ن 
للواليات  طول احل��دود اجلنوبية 
االأربعاء  ام���ر م��ن  امل��ت��ح��دة. وق���د 
مل  لكنه  الوطني  احلر�س  ار���س��ال 

يذكر تفا�سيل.
ترامب اخلمي�س على منت  وق��ال 
�سيبقي  ان���ه  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ال��ط��ائ��رة 
“على االرجح” هوؤالء الع�سكريني 
كلهم او “على االقل الق�سم االكرب 
منهم” على احلدود اىل حني بناء 
اجلدار الذي يريد ت�سييده لوقف 

ت�سلل املهاجرين.
انت�سار  ب��اأن  الت�سريح  ه��ذا  وي�سي 

�سيادون  واأنقذ  اخلطرية.  البحرية 
يف �سرق ات�سيه عند الطرف ال�سمايل 
ل�سومطرة رجلني وامراأتني وطفال 
غري  اإعالمية  تقارير  اأ���س��ارت  بينما 
موؤكدة اإىل وفاة خم�سة اآخرين. وقال 
ب��ال��ب��ح��ري��ة يف �سرق  م�����س��وؤول ك��ب��ري 
حوايل  يف  ال��رب  اإىل  “و�سلوا  ات�سيه 
�سباحا  والن�سف  ال��واح��دة  ال�ساعة 
امل�ست�سفى«.  اإىل  الفور  على  ونقلوا 
وفر ع�سرات االآالف من الروهينجا 
من ميامنار عرب البحر بعد اندالع 
العنف يف والية راخني عام 2012. 
وبلغ النزوح ذروته يف 2015 عندما 
فر نحو 25 األفا عرب بحر اأندامان 
وماليزيا  واإندوني�سيا  تايالند  اإىل 

على  ال�سغط  ت��ع��زي��ز  ي��ري��د  لكنه 
املك�سيك مل�ساركة اكرب من جانبها 

يف مكافحة الهجرة ال�سرية.
انريكي  املك�سيكي  الرئي�س  وق��ال 
العالقات  ان  بيان  يف  نييتو  بينيا 
“كثيفة  ال��ب��ل��دي��ن اجل���اري���ن  ب��ني 
وح����ي����وي����ة وت���ت�������س���م���ن حت���دي���ات 
“لكن  وا�ساف  احلال”.  بطبيعة 
ال��ت��ح��دي��ات ال متكن طالقا  ه��ذه 
او  تهديدية  م��واق��ف  اي  ت��ربر  ان 

نق�س يف االحرتام بني بلدينا«.
وجه الرئي�س املك�سيكي الذي الغى 
وا�سنطن  اىل  زي��ارت��ني  االآن  حتى 
“اذا  وق��ال  ت��رام��ب.  اىل  انتقادات 

ك���ان���ت ت�����س��ري��ح��ات��ك��م ت��ن��ب��ع من 
ب�سوؤون  املرتبط  االح��ب��اط  بع�س 
وبقوانينكم  الداخلية،  ال�سيا�سة 
لهم  التوجه  فعليكم  برملانكم،  او 

ولي�س اىل املك�سيكيني«.
زاد  املا�سي  اال�سبوع  نهاية  ومنذ 
ت���رام���ب وت�����رية ال�����س��غ��وط على 
والكونغر�س  امل��ك�����س��ي��ك  م���ن  ك���ل 
االمريكي ليتحرك كل منهما من 
و�سول مهاجرين غري  منع  اج��ل 
الو�سطى  ام���ريك���ا  م���ن  ���س��رع��ي��ني 
وخ�������س���و����س���ا م�����ن ه�����ن�����دورا������س، 
جنوب  يف  ح����ال����ي����ا  م�����وج�����ودي�����ن 

املك�سيك، اىل الواليات املتحدة.

ترامب يتعهد باإر�شال 4 اآلف جندي حلدود املك�شيك 
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 568
بنغايل    - العامل  بديع  حممد  النبي  نور  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
االبي�س  )الزنبق  ال�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغايل   - عبدالر�سيد  املامون  عبداهلل 
لكي املالب�س( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )733650( ال�سادرة من دائرة 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 567

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد يو�سف جابر ال علي - اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ رابيول ح�سن ابول كا�سم - بنغالدي�سي 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / موؤ�س�سة �سوفت لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( تاأ�س�ست باإمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )120939( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة  - تعديالت 

اخرى :- مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اأىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعالن فمن  ا�سبوعني من 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 566

هندي   - ابراهيم  �سبنتافيدا  اونا  نو�ساد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف  ح�سة    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
الرخ�سة التجارية / كافترييا اوراق ال�ساي - رخ�سة رقم )749862( وذلك اىل 

ال�سيد/ حار�س ا�سارينتاويدا كونه عبداهلل - هندي اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 569

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة  / جنمه مق�سود مق�سود حممد - باك�ستانية اجلن�سية 
، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ حممد 
لبيع  مق�سود  جنمة   / امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - �سليم  حممد  وقار 
دائرة  من  ال�سادرة   )627709( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  اللحوم( 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 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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اىل من يهمه المر

م�سوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �سركة   ، م   م  ذ   - حرة  منطقة  لوبنا  باي   3 عني  نحن: 
احلرة  دبي  منطقة  من  يف  اخلا�سة  ال�سركات  لقانون  وفقا  تاأ�س�ست   - حمدودة 
للتكنولوجيا واالإعالم  2003 )قانون ال�سركات اخلا�سة( نود االخطار باأنه ومبوجب 

البند رقم 9 من قانون ال�سركات اخلا�سة ، قررنا تغيري ا�سم ال�سركة اىل :
ميزون لبنى عثمان منطقة حرة - ذ م م  

على من يرغب باالعرتا�س على هذا التغيري ان يقدم اعرتا�سه كتابة خالل اربعة 
ع�سر)14( يوما من تاريخ ن�سر هذا اال�سعار على العنوان التايل :

دائرة  الت�سجيل والرتاخي�س - �سلطة دي للمجمعات االبداعية  ، �س ب : 478844 
info@dcca.gov.ae : دبي ، االإمارات العربية املتحدة  ، الربيد االلكرتوين

عني 3 باي لوبنا منطقة حرة - ذ م م  
لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س

ا�سعار تغيري ا�سم �سركة
 منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة  
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2017/1554  مدين جزئي - بوا�سطة الن�سر 

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية 
اىل املدعى عليه/1 - ما�سوك مياه ري�سوم علي  ، جن�سيته /   

اقام املدعي/كملجيت �سينج �سوخديف �سينج  ، جن�سيته / االإمارات العربية املتحدة 
ال�سويدي وخالد  را�سد  1- مكتب  بالرا�سيد   بناية   - البحرية  كورني�س   - ال�سارقة  اإم��ارة   / عنوانه 
حثبور للمحاماة واال�ست�سارات  القانونية - مكتب 1101 - رقم الهاتف : 065500031  الدعوى برقم 

/ 2017/1554 )مدين )جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها : الزام املدعي 51000 درهم  

فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 16 �سهر : ابريل ل�سنة 2018 م. 

وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه  
حرر بتاريخ : 2018/3/22 

 مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                             يف الطعن 2018/262  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ اك�سفورد للعقارات - �س ذ م م  وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�سام�سي - باعالن املطعون �سده/1- اأيه & اإن بي كيه 

خلدمات التمويل - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1212  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- منى ابراهيم احمد ال اإبراهيم  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ عي�سى عبدالرحمن ال�سيد احمد ال�سيد خليفه -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20000 درهم( 
التام.   ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة   وامل�ساريف  والر�سوم 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2018/4/23  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/512  جتاري جزئي              
فرع   - م  م  ذ   - والكهربائية  امليكانيكية  للمقاوالت  ه��اي��دون    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م  قد  م  ذ  امليكانيكية -  التقدير  امل��دع��ي/ �سركة  ان  دب��ي  جمهول حمل االق��ام��ة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م   42660 وق��دره 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها  مع  التام  ال�سداد  وحتى   2016/11/30 يف 
ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2018/4/12   املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/702   عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- جراند موف للعقارات - �سابقا - باركليز العقارية - ذ م م 2-الوا�سل 
وف��اء خمي�س حمد علي اجلنيبي  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  للعقارات - جمهويل حم��ل 
عليك  اأق��ام  قد   - الفال�سي  ن�سيب  بن  عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن  مى   / وميثله 
املدعي  وال��زام  عليهم  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة   ومو�سوعها  الدعوى 
عليهم مببلغ وقدره )581.084 درهم( والفائدة بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2018/4/8  
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/430  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جولدن كابيتالز - �س م ح  2-نخيل راج ماليهوترا �سوبا�س �ساندير 
ب�سفته �سريك يف جولدن كابيتالز - �س م ح  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
مزون علي جمعه حمد اجلنيبي وميثله / عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري -  قد اأقام 
/3 يف  املوقعة  االتفاقية  ونفاذ  و�سحة  باثبات  املطالبة   ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
نوفمرب/2016 وجعلها بقوة ال�سند التنفيذي بكل ما ت�سمنته والزامها ب�سداد االق�ساط 
ال�سهرية ح�سبما ورد باالتفاقية ، والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2018/4/16   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/974  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-يف تي ا�س ، لت�سويق الوحدات ال�سكنية �س ذ م م و�سابقا االق�سر 
بال�س لت�سويق الوحدات ال�سكنية - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
عبداهلل بن حمد بن حمدي املطريف وميثله / را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  - قد 
تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   53600(
املطالبة وحتى ال�سداد التام .  وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2018/4/29  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/12  تنفيذ احكام املركز املايل 
اىل املنفذ �سدهما/1- ابن مطر للنقليات العامة - موؤ�س�سة 2- را�سد مبارك را�سد 
مطر املن�سوري - جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/كاتربيالر للخدمات 
املالية )دبي( املحدودة وميثله / طاهر عابدين طاهر زينل اإبراهيم -  نعلنكم باحلكم 
ال�سادر من حماكم مركز دبي   )  SFI-015-2016  ( رق��م   الدعوى  ال�سادر يف 
املايل العاملي يوم االحد بتاريخ 2017/3/28 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم 
خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  دره��م   )4267546.1( وق���دره  مبلغ  ب�سداد 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/960   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ح�سن خمي�س �سامل حمادي النعيمي - جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �س م ع وميثله 
/ احمد مهري خمي�س عبيد بن م�ساحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )270491.33( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2018/425   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- نويد �سيد ابراهيم علي �سيد جمتبى علي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عبد االأمري حممد �سيد حمزة �سيد 
اأقام  قد   - الهنائي  �سيخان  م�سعود  خليفة  عبدالعزيز   / وميثله  ح�سن 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )195876( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/263   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- ديك�سا �سري�ستا �سينغ  جمهول حمل االقامة 
اأقام  م   قد  ذ م  التنفيذ/ريان وورل��د واي��د - �س  مبا ان طالب 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7420( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/400   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �سركة دنل�سكو اخلليج - ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - العوير - راأ�س اخلور - جممع الكندي - �سالة عر�س رقم 13 
املنفذ �سده : �سركة �ست�سون انف�سمنتز ليمتد  واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - جممع مروج روتانا 

- خلف فندق دو�سيت - بني مقهى �ستاربك�س وبنك امل�سرق الواقعني يف املجمع الذكور - طابق امليزانني 
انه يف يوم  ال�سبت  املوافق 2018/4/14  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االأول - رقم االر�س : 29 - ا�سم املبنى : �سون بزن�س بارك - رقم املبنى :  

درهم    )1.200.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   130.32  : امل�ساحة   -  140  : العقار  رقم   -  1-
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/586   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: براين كالرك  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جمريا  3 - �سارع الو�سل - �ساطئ جمريا - بناية مول 

G10 سان�سيت الطابق االر�سي - �سقة رقم�
هاو�س   جرو�سفينز  بناية   - زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - دب��ي  اإم���ارة    : عنوانه   - ليمتد  �ساندوفال  جلف  بافاريا   : �سده  املنفذ 
  1 كومري�سيال - ما بني فندق الفريمونت وفندق ك��راون بالزا - نف�س بناية بنك نور اال�سالمي - بجانب برج �سعيد 

الطابق 13 - مكتب رقم 1308  
انه يف يوم  االربعاء   املوافق 2018/4/11  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
 20% يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  الدولة   ال�سراء من مواطني  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
ي��ربره من  باعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  من 
يعتمد  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ار�س وما 
عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم االر�س : 546 - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)2.900.000( درهم يباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2013/400   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: �سركة دنل�سكو اخلليج - ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - العوير - راأ�س اخلور - جممع الكندي - �سالة عر�س رقم 13 

املنفذ �سده : �سركة �سون اإنف�ستمنز ليمتد -  واآخرون 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ال�سغايه - ديره     

انه يف يوم  االربعاء  املوافق 2018/4/11  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االأول - رقم االر�س : 29 - ا�سم املبنى : �سون بزن�س بارك - رقم املبنى :  

درهم    )1.200.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   130.32  : امل�ساحة   -  140  : العقار  رقم   -  1-
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2013/586   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: براين كالرك  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جمريا  3 - �سارع الو�سل - �ساطئ جمريا - بناية مول 

G10 سان�سيت الطابق االر�سي - �سقة رقم�
هاو�س   جرو�سفينز  بناية   - زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - دب��ي  اإم���ارة    : عنوانه   - ليمتد  �ساندوفال  جلف  بافاريا   : �سده  املنفذ 
  1 كومري�سيال - ما بني فندق الفريمونت وفندق ك��راون بالزا - نف�س بناية بنك نور اال�سالمي - بجانب برج �سعيد 

الطابق 13 - مكتب رقم 1308  
انه يف يوم  االربعاء   املوافق 2018/4/11  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
 20% يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  الدولة   ال�سراء من مواطني  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
ي��ربره من  باعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  من 
يعتمد  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ار�س وما 
عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم االر�س : 546 - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)2.900.000( درهم يباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 273 ل�سنة 2018    

اىل املحكوم عليه / اميد حبيب اهلل كربي كرد 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدارية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�سافة   ، دره��م  وق��دره )72117(  مبلغ  بدفع  بالزامكم 

2.49% من تاريخ 2011/11/25 حتى ال�سداد التام 
ل�سالح املحكوم له/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع - وحيث ان املحكوم له قد تقدم 
القرار  اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ  امل�سار  بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم 
خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد 

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
 اعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليهما / 1- مركز خط احلياة الطبي )موؤ�س�سة فردية( 
2- هاري�س نارايندا�س بها مبهاين 

نعلمكم بان املدعي / البنك العربي املتحد - �س م ع   يف الدعوى رقم 2018/988 الدائرة الكلية 
الثانية  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

حجز   2018/6028 رقم  عري�سة  على  باالأمر  ال�سادر  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة  الق�ساء 
�سدهم  امل�ستدعي  بالزام  والق�ساء   ، جتاري   2017/6598 رقم  التظلم  مو�سوع   ، جتاري  حتفظي 

بالت�سامن والتكافل والت�سامم فيما بينهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )6(  مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، 
وذلك يوم االثنني املوافق 2018/4/16 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي 
االجراءات  ا�ستكمال  �سيتم  فانه  وكيل عنك  ار�سال  او عدم  ، ويف حال تخلفك عن احل�سور  عليه 

القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

اإعالن بالن�سر
 رقم 2018/2152   

املنذر  : حممد اعظم �ساه 
املنذر اليه : ايه ام زد لتاأجري ال�سيارات  

املو�سوع : - 
ينذر املنذر املنذر اليه باداء مبلغ وقدره )105.254( درهم ، خالل مدة اق�ساها 
خم�سة ايام من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة االجراءات 
اأمر  وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعاوى  اقامة  فيها  باملبلغ مبا  للمطالبة  القانونية 
االأداء واملطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.    
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم   2018/1/2163    

املنذر : �سركة ابوظبي لالطارات - ذ م م 
املنذر اليهما / 1- طروادة لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م 

2- نوؤا�س احمد عبدالغفور - عراقي اجلن�سية - حمل االقامة جمهول 
1- املطالبة ب�سداد مبلغ وقدره  )2.488.038( درهم )مليوننان واربعمائة وثمانية وثمانون 
 ، اليهما  املنذر  ذمة  يف  وامل�ستحقة  املرت�سدة  الفواتري  قيمة  درهما(  وثمانون  وثمانية  الف 
وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا االن��ذار   2- يف حالة عدم ا�ستجابة املنذر اليهما 
الة طلبات املنذرة ال�سالف بيانها يف املهلة املحدد �سلفا )�سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا االنذار(   
اليهما  املنذر  مبواجهة  الالزمة  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  اىل  ت�سطر  �سوف  املنذرة  فان 

ملطالبتهم ب�سداد املبالغ املالية املرت�سدة يف ذمتهم ل�سالح املنذرة.  
  الكاتب العدل
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عربي ودويل
ال�سب�سي يف ذكرى رحيل بورقيبة:

املراأة التون�شية »�شتتمتع قريبا بامل�شاواة يف املرياث«
•• الفجر – تون�س - خا�س 

اأم�س  ال�سب�سي،  قائد  الباجي  التون�سية  الرئي�س  اأ���س��رف     
باملن�ستري  بورقيبة  اآل  برو�سة  ر�سمي  موكب  على  اجلمعة، 
اإحياء للذكرى 18 لوفاة الزعيم التون�سي الراحل احلبيب 
بورقيبة.    واأّكد ال�سب�سي يف ت�سريح �سحفي اأهمية اإحياء 
هذه الذكرى ملا فيها من اإكبار واجالل واعرتاف من ال�سعب 
التون�سي باجلميل للزعيم الراحل بورقيبة الذي قاد حركة 
�سيادة  وا�سرتجع  اال�ستعمار  م��ن  ال��ب��الد  وخل�س  التحرير 
“الزعيم الراحل  اإّن  ال�سب�سي  ال�سعب ورفعته.   وقال قايد 

بتحرير  مرتبط  تون�س  م�ستقبل  ب��اأّن  يوؤمن  ك��ان  بورقيبة 
املراأة، وتون�س اليوم تتجه نحو حتقيق الغاية الكربى باإر�ساء 
امل�ساواة بني املراأة والرجل يف خمتلف املجاالت”، م�سريا اإىل 
اأن الن�ساء يف تون�س متثلن 60 باملائة من حاملي ال�سهادات 
االأطباء.     من  باملائة  و60  الق�ساة  من  باملائة  و45  العليا 
قريبا  “�ستتمتع  التون�سية  امل���راأة  اأّن  ال�سدد  ه��ذا  يف  وق��ال 
العمل  �ستوا�سل  تون�س  اأّن  اىل  الفتا  املرياث”،  بامل�ساواة يف 
من اأجل دعم ما حققته من مكا�سب على خمتلف امل�ستويات، 
ومنها باخل�سو�س مكا�سب املراأة التون�سية.   وانتقد الباجي 
م�سددا  تون�س،  ا�ستقالل  يف  البع�س  ت�سكيك  ال�سب�سي  قايد 

على اأّن “تون�س فخورة با�ستقاللها ون�سالها وبكّل االجنازات 
�سائرة  دوما  و�ستظل  املن�سرمة  العقود  التي حققتها خالل 
نحو االأمام«.   ُي�سار اىل ان جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة، 
اأعلنت  النائب ب�سرى بلحاج حميدة، كانت قد  التي تراأ�سها 
البلدية  االنتخابات  بعد  ما  اىل  تقريرها  ن�سر  تاأجيل  عن 
والتجاذبات  ال�سراع  يف  التقرير  م�سامني  دخ��ول  لتجنب 

ال�سيا�سية.
االرث،  يف  امل�ساواة  ملف  مبتابعة  ُكّلفت  امل��ذك��ورة  واللجنة    
االقرتاح الذي كان قد قدمه الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي 

يوم 13 اأغ�سط�س 2017.

اىل  ـــــــــــــول  ل  «
�سي�سبح  ال�سجن”.. 
ــار الــنــ�ــســطــاء  ــع ــس �
للف�ساد  املناه�سني 
حــقــيــقــة واقـــعـــة. 
النتهاء  فبمجرد 
من اخر الإجراءات 
�سيتم  ـــــــة،  الإداري
�سجن رئي�س الدولة 

ال�سابق ..

يتذكر الربازيليون ال�سنوات اجليدة لرئا�سته عندما دخل الأقل دخال عامل امل�ستهلكني واجلامعات
نهاية حزينة ل�سخ�س لعب دوًرا �سيا�سًيا كبرًيا ويف حتول الي�سار على مدار الثالثني عاما املا�سية

معار�سوه ي�ستعجلون �سجنه

لوال.. نهاية موؤ�سفة لبطل

ان�ساره يهددون ب�سياج ي�سري ملنع احتجازه

جرنال �سد االفالت من العقاب..

االدانة مل تنل من �سعبية الرجل

ال�سب�سي امام �سريح الزعيم بورقيبة

ـــــــه،  ـــــــت ــــــــم اإدان رغ
ـــرجـــل  ال يـــــــزال  ل 
ا�ستطالعات  يت�سّدر 
لالنتخابات  الــــراي 
اأكتوبر يف  الرئا�سية 

ـــــــــــدون زعـــيـــمـــه  ب
تتقل�س  الــتــاريــخــي، 
ــــــوظ حـــــزب  ــــــظ ح
العمال يف العودة اإىل 
كبري ب�سكل  ال�سلطة 

زلزال �سيا�سي يف الربازيل:

لول: من القوة الناعمة لبلده.. اىل م�شدر كل الدواء...!
العديد من الربازيليني على ا�ستعداد للت�سويت ل�سالح من يبايعه لول يف حالة خروجه ر�سميًا من ال�سباق

ويتذكر  للوال.  مفيدا  كان  كبرية، 
اجليدة  ال�����س��ن��وات  ال���ربازي���ل���ي���ون 
لرئا�سته، عندما دخل االأقل دخال 
كما  واجلامعات،  امل�ستهلكني  عامل 
يدفعهم  م��ا  للمي�سورين  يكن  مل 

اىل ال�سكوى.
  »مل يجنوا اأموااًل اأكر مما ك�سبوه 
يحب اأن يكرر.  يف فرتة رئا�ستي”، 
بالتاأكيد  عنه  اأب��ع��د  لقد  الف�ساد؟ 

النخبة يف ر�سيده
ال�سالبة  ه�����ذه  ت����اأت����ي  اأي������ن  م����ن 
والقدرة ال�سيا�سية اخلارقة للعادة 
كاريزما  ال�����س��دم��ات؟  ال���س��ت��ي��ع��اب 
هذا اخلطيب اال�ستثنائي واأ�سوله 
�سيء.  ك���ل  ت��ف�����س��ر  ال  امل��ت��وا���س��ع��ة 
وعزل  املعار�سة  يف  نقاهته  ففرتة 
مي�سيل  حم��ل��ه��ا  ل��ي��ح��ل  خ��ل��ي��ف��ت��ه، 
ب�سعبية  ي��ح��ظ��ى  ال  ال�����ذي  ت��ي��م��ر 

اأك��ت��وب��ر، ب��� 34 اإىل  ال��رئ��ا���س��ي��ة يف 
الت�سويت.  ن��واي��ا  م��ن  ب��امل��ائ��ة   37
افرتا�سيا،  موؤهل  غري  ُيعّد  ولئن 
ف���ان���ه م���ع ذل����ك ���س��ي��ك��ون ل���ه ثقله 
ويقول  االق���������رتاع.  ع��م��ل��ي��ة  ع���ل���ى 
العديد من الربازيليني اإنهم على 
من  ل�����س��ال��ح  للت�سويت  ا���س��ت��ع��داد 
يبايعه لوال يف حالة اإعالنه ر�سمياً 

خارج اللعبة.

اليمني، عام 2016، على خليفته 
الأن�ساره  وق����ال  رو����س���ي���ف.  دي��ل��م��ا 
املحبطني “ مل يكن اقدامهم على 
ذاك االنقالب، من اجل ال�سماح يل 

بالرت�ّسح جمددا«.
   واالآن؟ هل هو قدا�س نهاية لوال؟ 
ورغم  التوقع.  اأح��د يجروؤ على  ال 
يت�سّدر  ال��رج��ل  ي����زال  ال  اإدان���ت���ه، 
لالنتخابات  ال���راي  ا�ستطالعات 

ت�سكل  كانت  معينة  و�سطى  طبقة 
ق����اع����دت����ه ال����ت����اري����خ����ي����ة، وام���ن���ت 
يف  يج�سده  ك��ان  ال���ذي  بالتجديد 

ال�سابق حزبه، حزب العمال. 
ي����زال����ون يف  امل��ث��ق��ف��ني ال  ان  غ���ري 
اإىل حد كبري، ف�ساًل عن  ر�سيده 
جميعاً  اإن��ه��م  ال�سعبية،  الطبقات 
للذي  ل���ن�������س���وت  ل�����ذا  ف����ا�����س����دون، 
لل�سعب، تربر  اأك��ر  يقدم خدمات 

ناخبة.
   لقد اندلعت اأول ف�سيحة كبرية 
ومت   .2005 ع����ام  ل����وال  ع��ه��د  يف 
ات���ه���ام ح���زب ال��ع��م��ال، ال����ذي وعد 
مبمار�سة ال�سيا�سة ب�سكل خمتلف، 
ب�����س��راء االأ����س���وات يف ال��ربمل��ان. ثم 
املرتامية  ب��رتوب��را���س  ق�سية  اأت��ت 
االأط�����راف ح���ول ال��ت��م��وي��ل اخلفي 
ل��الأح��زاب من خ��الل عقود �سّخم 

دوًرا  لعب  ل�سخ�س  حزينة  نهاية 
، ه���ذا م���ا يقوله  ���س��ي��ا���س��ًي��ا ك���ب���رًيا 
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف موؤ�س�سة 
ج��ي��ت��ول��ي��و ف��ارغ��ا���س. وف��ع��ال فقد 
اأدت  اجتماعية  �سيا�سات  ل��وال  نفذ 
اإىل انخفا�س كبري يف ن�سبة الفقر 

خالل �سنوات االلفني.
   وينفي لوال دائما انه مالك ال�سقة 
والتي  البحر  على  املطلة  الفخمة 
فا�سدة.  ب��ن��اء  ���س��رك��ة  ل���ه  اه��دت��ه��ا 
مل  الق�ساء  ب���اأن  اأن�����س��اره  ويعتقد 
اإدانته. مبعنى  اأي دليل قبل  ُيوّفر 
ما، فاإن االأمر �سيء للغاية بالن�سبة 
�سيكون هناك  الأنه  للدميقراطية، 
�سيا�سي  ال���س��ط��ه��اد  ت��ل��م��ي��ح  دوًم�����ا 

خمفي، ي�سيف كالوديو كوتو.
  ومن وجهة نظر النقابي ال�سابق 
لوال، مت ح�سم اللعبة خالل انقالب 

املجموعة  م����������زودو  ف�����وات�����ريه�����ا 
النفطية.

   ع�سفت الف�سيحة بحزب العمال 
وبحلفائه ال�سابقني، واتهم يف ت�سع 
مت�سلة  غ��ري  اأو  مت�سلة  ق�����س��اي��ا، 
ب���ب���رتوب���را����س، وي���ق���ول ل�����وال، اأن���ه 
متهمني  مغر�سني،  ق�ساة  �سحية 
اليمني  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ب��ال��ع��م��ل 

الإق�سائه من احلياة ال�سيا�سية.

الرجل املطلوب
   ويقول اخلطاب، لئن كانت جميع 
فاإن  متورطة،  الرئي�سية  االأح��زاب 
�سرعة  ب�سرعتني:  تعمل  ال��ع��دال��ة 
النقابي  ب��خ�����س��و���س  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
 - ومك�سوف  معلن  وب��طء  ال�سابق، 
اإىل ح��د ال��و���س��ول اإىل ال��ت��ق��ادم يف 
خل�سمه   - املعينة  اجل��رائ��م  بع�س 
الدميقراطي  احل���زب  ال��رئ��ي�����س��ي، 
)و�سط  ال���ربازي���ل���ي  االج���ت���م���اع���ي 
الربازيل  ت��راأ���س  ال���ذي  ال��ي��م��ني(، 
وح�سد  و2002،   1994 ب���ني 
انتخابية  ه����زائ����م  اأرب�������ع  م���ن���ذئ���ذ 
“من  العمال.  حزب  ام��ام  متتالية 
املوؤكد اأن لوال ارتكب اأخطاء، لكنه 
�سيدفع  من  الوحيد  �سيكون  رمب��ا 

يلخ�س دبلوما�سي. الثمن”، 
   ايقونة عاملية، غادر لوال ال�سلطة 
)اأكر  باملجد  2010 متوجا  عام 
من 80 باملائة من ال�سعبية(. لكن 
اأ�سبح  قليلة،  ���س��ن��وات  غ�����س��ون  يف 

الرجل املطلوبة را�سه. 
اإىل  ي���������س����ل  ع�����ام�����ل  اأول  ه��������و، 
التفاوت  �سمتها  ب���رازي���ل  رئ��ا���س��ة 
االجتماعي، هو الذي ج�سد ب�سكل 
ال مثيل له، با�ستثناء رمبا الالعب 
يقف  لبلده،  الناعمة  القوة  بيليه، 
“كم�سدر  ح��زب��ه،  �سحبة  ال���ي���وم، 
لكل االدواء، وككب�س فداء، وكعدو 
عامل  كتب  عليه”،  الق�ساء  يجب 
اإدواردو  ل��وي��ز  االأن���روب���ول���وج���ي���ا 
املناه�سة  امل�ساعر  ح��ول  �سواري�س 
حل��زب ال��ع��م��ال، وال��ت��ي ت��ط��ورت يف 
املن�سوب  االقت�سادي  ال��رك��ود  ظ��ل 

اإىل ديلما رو�سيف.

بلد منق�سم
   �سعور بات يالم�س الكراهية، يف 
بلد يبدو اأنه انق�سم بال رجعة، وال 
لي�س  االج��ت��م��اع��ي  احل��ق��د  ان  �سك 
غريبا عن الظاهرة. خو�سيه، اأحد 
امل�����س��ارك��ني يف م��ظ��اه��رة ت��دع��و اىل 
“لقد  لهجته:  �سّعد  ل��وال،  �سجن 
اأخذ من جيبي ليعطي للفقراء”، 
ي��خ��ي��ف اليمني؟  ال����ذي  ول��ك��ن م���ا 
البالغ  الي�ساري  الزعيم  يعود  اأن 
ال�سلطة  اإىل  عاما   72 العمر  من 
م�����س��ك��ون��ا ب���ن���زع���ة االن����ت����ق����ام، الأن 
النخب  م��ع  امل�ساحلة  يف  �سيا�سته 

مل متنع طرد حزبه.
ال��ت��اري��خ��ي، فاإن  وب���دون زعيمه     
ح��زب ال��ع��م��ال، ال���ذي ت��اآك��ل ب�سبب 
الف�سائح، يرى حظوظه يف العودة 
حد  اإىل  ت��ت��ق��ل�����س  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل 
متوفرة  غري  اخلالفة  الن  كبري. 
الوحيد يف  يف احلزب اجلماهريي 
ثالث  من  الرغم  فعلى  الربازيل. 
هزائم متتالية )1989، 1994، 
1998( يف م�سريته الطويلة اإىل 
ال�����س��ل��ط��ة، مت��ت��ع ل���وال ب��زع��ام��ة ال 

ينازعه فيها اأحد..
االنتخابي  ال���ر����س���ي���د  وي���ب���ق���ى   
باولو  �ساو  ح��داد، عمدة  لفرناندو 
ال�سابق، الذي ُيعترب حالًيا اخلطة 

باء، غري موؤكد.

 الذي حكم عليه بال�سجن ملدة 12 
�سيتطلب  ي��ن��اي��ر.  يف  و���س��ه��ر  ���س��ن��ة 
االأم��ر ب�سعة اأي��ام فقط، بعد قرار 
اأمر  ا�سدار  رف�س  العليا،  املحكمة 
اإمكانية  وم��ن��ح��ه  ع��ل��ي��ه  ب��ال��ق��ب�����س 
اىل  بالنظر  نف�سه طواعية  ت�سليم 
ال��ذي كان يتواله، كما مل  املن�سب 
با�ستخدام  االإذن  ال��ق��ا���س��ي  ي��ع��ط 
اأثناء  ذري���ع���ة  اأي  حت���ت  االأ����س���ف���اد 

اعتقال لوال.
���س��اع��ة متاأخرة    ���س��در احل��ك��م يف 
من الليل دون ان ت�سّجل جتاوزات 
يف ال�سارع. وحتى لوال نف�سه غادر 
امل��ع��ادن، حيث  نقابة عمال  ب��ه��دوء 
اإعالن  وق��ب��ل  اأن�����س��اره،  للقاء  ج��اء 
ويف  بكلمة.  ينب�س  ان  دون  احلكم 
وق�����ت الح������ق، اأك������د ح����زب����ه، حزب 
“ مت متزيق الد�ستور  اأنه  العمال، 
من قبل الذين كان عليهم حمايته 
هذا  احلزب  واأدان  عنه”،  والدفاع 
اأك��رب زعيم  االإ���س��ايف �سد  “العنف 
واقرتح نا�سطون ت�سكيل  للبالد”. 

“طوق ب�سري” ملنع احتجازه.

انت�سار �سد الف�ساد
من جهة، فاإن نتيجة حماكمة لوال، 
املتهم بتلقي مكا�سب عينية يف اإطار 
برتوبرا�س،  بف�سيحة  ُي��ع��رف  م��ا 
هي انت�سار للمدافعني عن �سرورة 
م��الح��ق��ة ال��ف��ا���س��دي��ن، ك��م��ا يقول 
كالوديو  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
ك��وت��و. وال��ر���س��ال��ة ه��ي اأن���ه ال اأحد 
يف ماأمن، يف وقت جند فيه ق�سًما 
كبرًيا من الراي العام، م�ستاء من 
ويريد  امل��ت��ك��ررة،  ال��ف�����س��اد  ف�سائح 
و���س��ع ح��د ل��الإف��الت م��ن العقاب. 
هذا،  ال�سارع  غليان  اأن  وال��الف��ت، 
لرئي�س  ع���ادي  غ��ري  ب��ي��ان  ترجمه 
اإدواردو  اأرك����ان اجل��ي�����س، اجل���رنال 
ف��ي��ال���س-ب��وا���س. ح��ي��ث اأك����د على 
ال�سعور برف�س  اأنه ي�سارك  تويرت 

االإفالت من العقاب.
    وي��ق��ول اإي���ف ج����ادول، م��ن �ساو 
باولو: اإن هذا القرار بال�سجن اأمر 
اإيجابي، الأنه بعيدا عن حالة لوال 
االمان  انعدام  من  يقلل  اخلا�سة، 

الق�سائي.

نهاية حزينة
يف نف�س الوقت، هناك قراءة اأكر 
ت�ساوؤما لالأحداث، ح�سب كالوديو 
امل���ح���رق���ة  اىل  “نلقي  ك������وت������و: 
اأهمية،  االأك��ر  ال�سيا�سي  بالزعيم 
وال��ذي لعب دورا حا�سما يف تاريخ 
ال��ي�����س��ار على  ال���ب���الد، ويف حت����ول 
انها  مدار الثالثني عاما املا�سية. 

•• الفجر -  اعداد خرية ال�صيباين

يعتقد اأن�شاره ان املحاكمة �شيا�شية وباأن الق�شاء مل ُيوّفر اأي دليل قبل اإدانته 
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واردات كوريا اجلنوبية من حلوم ال�شاأن ترتفعاإنطالق »املوؤمتر ال�شنوي جلمعية ال�شرق الأو�شط لإدارة املرافق 2018« 
•• �صوؤول-وكاالت:

يف  لها  م�ستوى  اأع��ل��ى  ال�����س��اأن  حل��وم  م��ن  اجلنوبية  ك��وري��ا  واردات  �سجلت 
وكالة  اأمريكي، وفق ما ذكرت  100 مليون دوالر  2017، متجاوزة  عام 

“يونهاب” لالأنباء يف كوريا اجلنوبية، ام�س اجلمعة.
اخلا�سة  املطاعم  ع��دد  اأن  اجل��م��ارك،  هيئة  يف  م�سدر  عن  الوكالة  ونقلت 
االآونة  يف  للكوريني  ال��غ��ذائ��ي  النمط  تغري  نتيجة  ارت��ف��ع  ال�����س��اأن  بلحوم 
االأخرية. ورجح امل�سدر اأن توؤدي هذه اخلطوة اإىل زيادة واردات البالد من 

حلوم ال�ساأن خالل ب�سكل م�ستمر خالل االأعوام املقبلة.
بلغ  ال�ساأن  حل��وم  من  البالد  واردات  اإن  اجلمعة،  اجل��م��ارك،  هيئة  وقالت 
81.5 باملئة عن  109 مليون دوالر اأمريكي العام املا�سي، بزيادة قدرها 

العام الذي �سبقه.

واليوم، ي�سهد العدد املتنامي من 
“�سعاع”  ت��خ��ت��ار  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 
على  اخل��دم��ات،  ب��ه��ذه  لتزويدها 
عرو�سنا  لتو�سيع  خططنا  جن��اح 
املتخ�س�سة،  اخل��دم��ات  ه��ذه  م��ن 
وت�����ر������س�����خ ال�����ت�����زام�����ن�����ا ب���ق���اع���دة 
االأفراد  من  امل�ستثمرين  عمالئنا 
عمن  يبحثون  الذين  وال�سركات 
ي��وف��ر ل��ه��م م�����س��ت��وي��ات اأع��ل��ى من 
ال�سيولة وقدرة اأقوى على اإجناز 

التداوالت.
�سوق  اأن  اإىل  االإ������س�����ارة  وجت�����در 
اأب��وظ��ب��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة يوفر 
خ����دم����ات م��ت��ك��ام��ل��ة يف جم����االت 
ال�سوق،  و���س��ان��ع  ال�سيولة  م���زود 
كما يوظف ال�سوق خدمة البلوك 
الت�سويت  ع���م���ل���ي���ات  يف  ت�����س��ني 
اجل���م���ع���ي���ات  يف  االإل���������ك���������رتوين 

العمومية. 
وك����ان ال�����س��وق ق���د اأط���ل���ق اأخ����رياً 
اأهمها  اخل�����دم�����ات  م����ن  ح����زم����ة 
البيع على املك�سوف الفني ليكون 
بذلك اأول �سوق يف املنطقة يطلق 
متطلبات  لتلبية  اخل��دم��ة،  ه��ذه 
االإف�������س���اح وال�����س��ف��اف��ي��ة، والأج����ل 
���س��م��ان اإي�������س���ال امل��ع��ل��وم��ات اإىل 
وقت  يف  وامل�ستثمرين  امل�ساهمني 
منظم  اإط��ار  و�سمن  ومبا�سر،  اآن 
لتلبية  احل��وك��م��ة،  ���س��واب��ط  م���ن 
ال�سركات  اح���ت���ي���اج���ات  خم��ت��ل��ف 
واملحللني  وامل�����س��اه��م��ني  امل���درج���ة 

املاليني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  ا�ست�ساف 
امل��ال��ي��ة، ال�����س��وق امل���ايل ال��رائ��د يف 
امل��ن��ط��ق��ة، ام�����س مم��ث��ل��ني ع��ن كل 
من بنك ال�سارقة و�سعاع كابيتال 
ل����الإع����الن ر����س���م���ي���اً ع����ن اإط�����الق 
الأ�سهم  ال�سيولة  ت��زوي��د  خ��دم��ات 
ال�����س��ارق��ة م���ن ق��ب��ل �سركة  ب��ن��ك 
املحدودة  العاملية  كابيتال  �سعاع 

“�سعاع«. 
وت����اأت����ي ه����ذه اخل���ط���وة يف اإط����ار 
اال�سرتاتيجية  الطريق  خ��ارط��ة 
ال�������س���وق، بهدف  و���س��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
اأكرب  ت��ف��ع��ي��ل جم��م��وع��ة  ج���ذب و 
القيمة  وزي����ادة  امل�ستثمرين  م��ن 

ال�سوقية واملنتجات. 
وتعترب هذه االتفاقية الثانية من 
نوعها التي يرعاها ال�سوق لتوفري 

ال�سيولة منذ العام املا�سي.  
معتمد  �سيولة  م���زود  وب�سفتها 
من �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية، 
تعزيز  ع��ل��ى  “�سعاع”  ���س��ت��ع��م��ل 
لالأ�سهم  ال�����س��ي��ول��ة  م�����س��ت��وي��ات 
و�ستقوم  ب��ه��ا،  ال��ت��داول  يتم  ال��ت��ي 
باحلفاظ على �سوق عادل ومنظم 
ومعايري  ال���ع���م���ق  ع���ل���ى  م���ب���ن���ي 
�سوق  اأر���س��اه��ا  التي  اال�ستمرارية 
اأب���وظ���ب���ي ل�������الأوراق امل���ال���ي���ة. ويف 
“�سعاع”  تت�سدر  الراهن،  الوقت 
ال�سوق  �سناعة  جم��ال  يف  امل�سهد 
وت�����زوي�����د ال�������س���ي���ول���ة �����س����واء من 

املدرجة  ال�����س��رك��ات  م��ن  خم��ت��ارة 
مواكبة  اإىل  ال����دوام  ع��ل��ى  ت�سعى 
اأو�ساع ال�سوق الراهنة وتطورها. 
خربتنا  ف�����اإن  االإط�������ار،  ه����ذا  ويف 
العميقة يف توفري خدمات تزويد 
ال�����س��ي��ول��ة و���س��ن��اع��ة ال�����س��وق على 
م�ستوى االإمارات تتيح لنا العمل 
اإم��داد تلك ال�سركات  بتمعن على 
لبناء  ال��الزم��ة  بال�سيناريوهات 
ال�سيولة،  م��ن  ج��ي��دة  م�����س��ت��وي��ات 
منا�سبة  ب���اأ����س���ع���ار  وت����زوي����ده����ا 
دقيقة  م���ع حت��ل��ي��الت  م��رتاف��ق��ة 
لواقع وحركة ال�سوق. ونود بهذه 
اجلزيل  ال�سكر  ت��ق��دمي  املنا�سبة 
املالية،  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�سوق 
ثقتهما  ع���ل���ى  ال�������س���ارق���ة  وب���ن���ك 

الكبرية بنا. 
ال�سيد جمدي �سنن، رئي�س  وقال 
ق�����س��م ت��������داوالت االأ�����س����ه����م لدى 
“ب�سفتنا  كابيتال”:  “�سعاع 
مزودي �سيولة و�سناع �سوق، فاإننا 
دائ����م ع���ن و�سائل  ب�����س��ك��ل  ن��ب��ح��ث 
ل�سالح  ال�سوق  لتطوير  مبتكرة 
ن�سع  اأن  وي�����س��رن��ا  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن. 
م��ت��ن��اول من�سة  تلك يف  خ��ربات��ن��ا 
املالية.  ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق 

ناحية احلجم، اأو من ناحية عدد 
ال�سركات املدرجة املتعاقدة معها، 
خدماتها  ب��ت��ق��دمي  ت���ق���وم  ح��ي��ث 
والعقود  النقدية  االأ�سهم  مقابل 

االآجلة يف اأ�سواق مالية متعددة. 
ع��ل��ى هذه  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���س  ويف 
اخل�����ط�����وة، ق������ال ال�������س���ي���د را����س���د 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ب��ل��و���س��ي، 
املالية:  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�سوق 
متزايداً  اه��ت��م��ام��اً  ن�سهد  “اإننا 
التي  واخلدمات  املنتجات  بجودة 
تفوي�سات  فيها  مب��ا  اأط��ل��ق��ن��اه��ا، 
ت���زوي���د ال�����س��ي��ول��ة. ون����ود يف هذا 
الفر�سة  ه��ذه  ننتهز  اأن  ال�سياق 
ال�سارقة  بنك  باختيار  للرتحيب 
امل����ن����ا�����س����ب  ال�������وق�������ت  ه���������ذا  ويف 
كابيتال  “�سعاع  ���س��رك��ة  بتعيني 
التي  املحدودة”،  اإن��رتن��ا���س��ون��ال 
ت��ع��د م���ن اأب�����رز اخل�����رباء يف هذا 
ويف  ل��ل��غ��اي��ة.  املتخ�س�س  امل��ج��ال 
ال��ق��درة ع��ل��ى متكني  ح��ني تعترب 
ال���������س����رك����ات امل������درج������ة، وت���وف���ري 
الت�سهيالت املنا�سبة لها كخدمات 
ال�سوق  و�سناعة  ال�سيولة  تزويد 
لتاأ�سي�س  االأ�سا�سية  الركائز  من 
���س��وق ن��ا���س��ج��ة وم���ت���ط���ورة، تربز 

املتقلبة  احل���ال���ي���ة  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
للغاية. ونحن على ثقة تامة باأن 
تزويد  خ��دم��ات  م��ن  احتياجاتنا 

ال�سيولة تتوالها اأيد متمكنة«.
ب�����دوره، ق���ال ال�����س��ي��د ف����ّواد طارق 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  خ��ان، 
جمموعة  ه��ن��اك  كابيتال:  �سعاع 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال�����س��ي��د ف����اروج 
ع������ام بنك  م����دي����ر  ن����رك����ي����زي����ان، 
ال�سارقة: “نحن يف بنك ال�سارقة 
عن  االإع��الن  بهذا  للغاية  �سعداء 
والتي  ال�سيولة،  ت��زوي��د  خ��دم��ات 
م�ستويات  ت��رف��ع  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
ال�سيولة لدى اأ�سهمنا. اإننا ندرك 

ماليني  و����س���ط���اء  اإىل  احل����اج����ة 
متمر�سني ميكنهم حتديد االأ�سعار 
املنا�سبة يف ال�سوق بطريقة فعالة 
بنية  وج��ود  و���س��رورة  وم�سوؤولة، 
االأنظمة  م���ن  م���ت���ط���ورة  حت��ت��ي��ة 
لتوفري  ال����الزم����ة  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

حلول ت�سعري �سريعة وفعالة«. 

على الدوام حجم امل�سوؤولية امللقاة 
امل�ستثمرين  جت���اه  ع��ات��ق��ن��ا  ع��ل��ى 
وبناء  وامل���ح���ت���م���ل���ني،  احل���ال���ي���ني 
ع���ل���ي���ه ����س���ن���وا����س���ل ال���ب���ح���ث عن 
ميكنها  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن�����س��ات 
تعزيز  يف  اإيجابي  ب�سكل  االإ�سهام 
االإيرادات والعوائد، خا�سة �سمن 

مع تعيني »�سعاع كابيتال« من قبل بنك ال�سارقة

تو�شع خدمات تزويد ال�شيولة لدى �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية

املرافق«: ي�سهد قطاع اإدارة املرافق االإقليمي يف الوقت الراهن 
منواً مطرداً، ال �سيما يف ظل تزايد م�ساريع التطوير العقاري 
ومتا�سياً  املرافق.  اإدارة  خدمات  على  كبري  طلب  رافقها  التي 
اإىل انطالق »املوؤمتر ال�سنوي جلمعية  مع ذلك، نتطلع قدماً 
ال�سرق االأو�سط الإدارة املرافق 2018«، الذي �سي�سكل من�سة 
التطورات،  واآخ��ر  التوجهات  اأح��دث  ال�ستعرا�س  ا�سرتاتيجية 
والتي من املتوقع اأن تقود القطاع اإىل مزيد من النمو. ويهدف 
املوؤمتر اإىل الرتكيز على الدور املحوري خلدمات اإدارة املرافق 
االبتكارات  ت�سارع وترية  بالتزامن مع  املتكاملة واالحرتافية، 

التكنولوجية واالت�سال واملبادرات الذكية.
يت�سمن  م��وؤمت��ر  اإق��ام��ة  احل���دث  م��ن  االأول  ال��ي��وم  و�سي�سهد 

•• دبي-الفجر:

غري  موؤ�س�سة  امل��راف��ق،  الإدارة  االأو���س��ط  ال�سرق  جمعية  تعتزم 
املرافق يف كافة  اإدارة  ربحية تقدم خدمات متخ�س�سة لقطاع 
النا�سئة  االجتاهات  اأح��دث  على  ال�سوء  ت�سليط  املنطقة،  دول 
اإدارة  موؤمتر  خ��الل  امل��راف��ق،  اإدارة  واأه��م حمركات منو قطاع 
املرافق »ميفما كونفك�س دبي 2018«، والذي �سيقام يف الفرتة 
العنوان« يف  »فندق  اجلاري يف  ني�سان  اأبريل  من 29 اإىل 30 
منطقة »مر�سى دبي« حتت �سعار »ا�ستدامة �سناعة اإدارة املرافق 

من خالل االبتكارات القائمة على القيمة االإبداعية.«
الإدارة  االأو���س��ط  ال�����س��رق  »جمعية  رئي�س  ل��وت��اه،  ج��م��ال  وق���ال 

عرو�س رئي�سية وجل�سات نقا�سية حول اأهم املوا�سيع الرئي�سية 
بينما  املنطقة.  املرافق يف  اإدارة  التي تواجه قطاع  والتحديات 
مب�ساركة  تفاعلية  عمل  ور���س��ات  اأرب���ع  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �سيتخلل 
اأف�سل  وا���س��ت��ع��را���س  احل�����س��ور  تثقيف  اإىل  ت��ه��دف  احل�����س��ور، 
لعر�س  معر�س  �سيقام  كما  املرافق.  اإدارة  قطاع  يف  املمار�سات 
امل��راف��ق على مدى  اإدارة  �سوق  املنتجات واخل��دم��ات يف  اأح��دث 

يومي احلدث.
واأ����س���اف ل���وت���اه: ن��وا���س��ل ال��ت��زام��ن��ا ب��ت��ب��ن��ي وت��ط��ب��ي��ق اأف�سل 
وا�سعة  اإىل م�ساركة  املرافق، ونتطلع  اإدارة  املمار�سات يف قطاع 
واملتخ�س�سني  امل��راف��ق  اإدارة  خ���رباء  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري  وت��ف��اع��ل 

واأ�سحاب امل�سلحة خالل الدورة احلالية من املوؤمتر.

بعد تهديد ترامب بفر�س ر�سوم ا�سافية 

ال�شني توؤكد ا�شتعدادها ل�»حرب جتارية« حمتملة 
الناجت ال�شناعي الأملاين 

ينخف�ش على غري املتوقع 
•• برلني-رويرتز:

باأكرب  انخف�س  االأمل��اين  ال�سناعي  الناجت  اأن  ام�س اجلمعة  بيانات  اأظهرت 
قدر يف عامني ون�سف العام خالل فرباير �سباط، يف الوقت الذي خف�ست 
التهديد  تزايد  اإنتاجها يف مواجهة  اأوروب��ي  اقت�ساد  اأك��رب  يف  امل�سانع  فيه 

باحلماية التجارية.
باملئة   1.6 انخف�س  ال�سناعي  الناجت  اأن  االقت�ساد  وزارة  بيانات  واأظهرت 
بعد اأن زاد بن�سبة معدلة بلغت 0.1 باملئة يف يناير كانون الثاين. وانخفا�س 
 2015 اآب  اأغ�سط�س  منذ  االأك��رب  هو  �سباط  فرباير  يف  ال�سناعي  الناجت 
بزيادة  اأجرته رويرتز  ا�ستطالع  التوقعات يف  باملقارنة مع متو�سط  وياأتي 

بن�سبة 0.3 يف املئة.
الراأ�سمالية  ال�سلع  اإنتاج  انخفا�سا كبريا يف  التف�سيلية  البيانات  واأظهرت 
 1.5 اال�ستهالكية  ال�سلع  اإنتاج  تراجع  مع  ال�سهر،  خالل  باملئة   3.1 بلغ 

باملئة وال�سلع الو�سيطة 0.7 باملئة. 
كما �سجل ن�ساط قطاع البناء اأداء �سعيفا ب�سفة عامة.

ال��و���س��ع اجليد  ل��ك��ن  ال��زخ��م.  ال�����س��ن��اع��ي خ�سر  “االإنتاج  ال�����وزارة  وق��ال��ت 
ال�سناعي  القطاع  اأن  اإىل  ي�سري  ال�سركات  بني  االإيجابي  واملناخ  للطلبيات 
اأن يكون  املرجح  ف��اإن من  “مع ذلك  اأ�سافت  �سيظل على م�سار �سعودي«. 

زخم النمو اأ�سعف من العام ال�سابق«.

م�شاعدات وقرو�ش فرن�شية للبنان ب�550 مليون يورو   النفط ينخف�ش و�شط خماوف من حرب جتارية
•• باري�س-اأ ف ب:

اعلن وزير اخلارجية الفرن�سي جان ايف لودريان ام�س ان فرن�سا �ستمنح 
550 مليون يورو من القرو�س بفوائد خمف�سة والهبات لتمويل م�ساريع 
اف��ت��ت��اح م��وؤمت��ر دويل ح��ول دعم  ل��ودري��ان يف  ل��ب��ن��ان. وق���ال  ا�ستثمارية يف 
االقت�ساد اللبناين يف باري�س ان “فرن�سا �ستعلن من جهتها عن جهد كبري 
يورو من  400 مليون  يبلغ  لبنان،  ت�سعها يف  التي  الطموحات  مب�ستوى 

القرو�س املي�سرة و150 مليون دوالر من الهبات«.
املتوقع االع��الن عن قرو�س وم�ساعدات اخرى خالل موؤمتر �سيدر  ومن 
ارزة الذي يجب ان يوافق على خطة ا�ستثمار بقيمة 10 مليارات دوالر يف 

لبنان مع متويل اويل.
وا�ساف لودريان “يف منطقة ال�سرق االو�سط التي تهزها االزمات وتدميها 
واالنفتاح  والت�سامح  للتعددية  منوذجا  لبنان  ي��زال  ما  االهلية،  احل��روب 

الذي نحتاجه«.
االقليمي  التوتر  تاثريات  انه يعاين من  لي�س جزيرة،  لبنان  “لكن  وتابع 
واالزم��ة ال�سورية وحماربة االإره��اب على ح��دوده وداخلها، ومع اكر من 

مليون الجئ فانه يتحمل اكر من ن�سيبه من عبء اللجوء ال�سوري«.
 7 و   6 بني  يجمع  ان  ومالية  اقت�سادية  ازم��ة  من  اخلائف  لبنان  وي��اأم��ل 

مليارات دوالر من التربعات والقرو�س لتمويل البنى التحتية وخ�سو�سا 
قطاع املياه وانعا�س اقت�ساده. من جهته، قال رئي�س الوزراء اللبناين �سعد 
احلريري ان “لبنان بلد �سغري يواجه حتديات هائلة: �سيا�سية واقت�سادية 
النازحني  وازمة  ال�سورية  االزمة  ب�سبب  التحديات  هذه  وتتفاقم  واأمنية. 

ال�سوريني يف لبنان«.
�سهد  ال�سورية،  االأزم���ة  �سبقت  التي  ال��ث��الث  ال�سنوات  “يف  ان��ه  اىل  ولفت 
يف  احل��رب  وم��ع  متو�سط.  كحد  املئة  يف   8 مبعدل  �سنويا  من��وا  اقت�سادنا 
معدل  اإىل  النمو  هذا  انهار  لبنان،  اىل  لل�سوريني  الكبري  والنزوح  �سوريا 

�سنوي بلغ واحد يف املئة«.
وا���س��اف احل��ري��ري وف��ق��اً للبنك ال���دويل، ف��اإن اخل�����س��ارة يف ال��ن��اجت املحلي 
االإجمايل يف لبنان ب�سبب االأزمة ال�سورية كانت 18 مليار دوالر حتى �سنة 
2015. وزادت ن�سبة الفقر والبطالة ب�سكل ملحوظ وانخف�ست ال�سادرات 
مبقدار الثلث. وازداد التفاوت بني الطلب والعر�س يف جمال البنى التحتية 

ب�سبب وجود النازحني ال�سوريني.
وي�سكل الالجئون من �سوريا ربع �سكان لبنان.

الت�سريعية يف  االنتخابات  �سهر من  قبل  يعقد  ال��ذي  االجتماع  ي�سارك يف 
واإقليمية  دولية  دول��ة و14 منظمة   37 لبنان  اأي��ار مايو يف  ال�ساد�س من 

)�سندوق النقد الدويل، البنك الدويل، االحتاد االوروبي .

 •• بكني-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سني ام�س اإنها م�ستعدة 
لدفع “اأي ثمن” يف حرب جتارية 
املتحدة  ال���والي���ات  م���ع  حم��ت��م��ل��ة 
الرئي�س  ح�����ذر  اأن  ب���ع���د  وذل������ك 
االأم����ريك����ي دون���ال���د ت���رام���ب من 
ر�سوم جمركية  يدر�س فر�س  اأنه 
 100 بقيمة  �سلع  على  اإ�سافية 

مليار دوالر.
ال�سينية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  وق��ال��ت 
موقعها  ع����ل����ى  ن�������س���ر  ب����ي����ان  يف 
“اإذا جتاهل اجلانب  االلكرتوين 
ال�سني  م��ن  معار�سة  االم��ريك��ي 
وامل��ج��ت��م��ع ال������دويل واأ�����س����ر على 
واحلمائية  االأح�����ادي�����ة  ت��ط��ب��ي��ق 
ال�سيني  اجلانب  ف��اإن  التجارية، 
�سيذهب حتى النهاية باأي ثمن«.

وا�سافت “ال نريد حربا جتارية، 
خو�س  م��ن  خ��ائ��ف��ني  ل�سنا  لكننا 

حرب«.
قائمة  املتحدة  ال��والي��ات  ون�سرت 
دوالر  مليارات   50 بقيمة  ب�سلع 
التي  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال����������واردات  م����ن 
جمركية  ر����س���وم  ف���ر����س  ت���واج���ه 
اإنه  ت��ق��ول  م��ا  ام��ريك��ي��ة، ردا على 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  حل��ق��وق  ���س��رق��ة 

والتكنولوجية من قبل ال�سني.
باقرتاح  االرب���ع���اء  ال�����س��ني  وردت 
ف����ر�����س ر������س�����وم ع���ل���ى واردات�����ه�����ا 
ال�سويا،  ف����ول  م���ن  االأم���ريك���ي���ة 
ال�سغرية،  والطائرات  وال�سيارات 

•• �صول-رويرتز:

اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ام�س  ان��خ��ف�����س��ت 
الرئي�س  تهدي������د  ج���دد  اأن  ب��ع��د 
بفر�س  ترامب  دونالد  االأمريكي 
ال�سني  ع���ل���ى  ج���م���رك���ي���ة  ر�����س����وم 
امل�����خ�����اوف م����ن ن�����س��������������وب ح���رب 
اقت�سادي�����ن  اأكب������ر  بني  جتارية 

يف الع�امل.
اإن���ه اأم���ر م�سوؤويل  وق���ال ت��رام��ب 
املتحدة  ال����والي����ات  يف  ال���ت���ج���ارة 
ر���س��وم جمركية  ف��ر���س  ب��درا���س��ة 
اإ�سافية بقيمة 100 مليار دوالر 
ع��ل��ى ال���������واردات م���ن ال�����س��ني يف 

ت�سعيد للتوتر مع بكني.
وبحلول ال�ساعة 0645 بتوقيت 
العقود  ان��خ��ف�����س��ت  ج��ري��ن��ت�����س 
االآجلة خلام القيا�س العاملي مزيج 

فيه  ي���ن���ت���اب  ال������ذي  ال����وق����ت  ويف 
بفعل  ال���ن���ف���ط  اأ�������س������واق  ال���ق���ل���ق 
احلرب التجارية التي تعتمل بني 
الواليات املتحدة وال�سني، ف���������اإن 
اأن  يتوقع��������ون  ال  املراقب��������ني 
كبرية  انخف����ا�سات  اخلام  ي�سجل 
تقل�س  ع��ل��ى  م���وؤ����س���رات  ظ���ل  يف 

االإمدادات.
الطاقة  معلومات  اإدارة  وذك���رت 
النفط  خم��زون��ات  اأن  االأمريكية 
برميل  م��ل��ي��ون   4.6 ان��خ��ف�����س��ت 
االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي ب��امل��ق��ارن��ة مع 
قدرها  ب��زي��ادة  املحللني  ت��وق��ع��ات 

246 األف برميل.
ال�سعودية  ق��ال��ت  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
اإنها �سرتفع �سعر بالبيع الر�سمي 
للعمالء  اأي�����ار  م��اي��و  يف  لنفطها 

االآ�سيويني.

وهيمنت الواليات املتحدة معظم 
االقت�ساد  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي  ال���ق���رن 
العاملي. لكن هذا النزاع ن�سب مع 
نحو  �سكانها  يبلغ  ال��ت��ي  ال�����س��ني 
1،4 مليار ن�سمة وبداأت تتحدى 

الهيمنة االمريكية.
ولدى ال�سني النظري االقت�سادي 
اإذ حت��ت��ف��ظ مبا  ن���ووي���ة،  ل��ق��ن��ب��ل��ة 
دوالر  تريليون  م��ن  اأك���ر  ي��ع��ادل 
واملطالبة  االأم��ريك��ي.  الدين  من 
ب��ج��زء م��ن ه��ذا ال��دي��ن ق��د توؤدي 
اإىل تفكيك اأ�سواق ال�سندات ورفع 
االأمريكية  االق����رتا�����س  ت��ك��ل��ف��ة 

ب�سكل �سارخ.
اثناء حملته  م��رارا  وق��ال ترامب 
قا�سيا مع  �سيكون  اإنه  االنتخابية 
اخلمي�س  اإع�����الن  ل��ك��ن  ال�����س��ني، 

قدره  بانخفا�س  ال�سناعي  جونز 
اأكر من 400 نقطة.

ظاهريا  وه�����و  اخل�������الف،  وه������ذا 
ب�سبب اتهام ال�سني ب�سرقة حقوق 
والتكنولوجية  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
االم��ريك��ي��ة، ي��ع��د واج��ه��ة واحدة 

فقط لل�سراع التجاري اجلا ري.
وهدد ترامب اأي�سا بفر�س ر�سوما 
ال����والي����ات  واردات  ع���ل���ى  ك���ب���رية 
واالملنيوم،  ال�سلب  م��ن  امل��ت��ح��دة 

وهو ما ميكن اأن ي�سمل ال�سني.
وعلى الفور ردت ال�سني بالتهديد 
ب���ف���ر����س ر�����س����وم ع���ل���ى واردات����ه����ا 
االأمريكية مثل الفاكهة الطازجة 
املدّور  واالمل��ن��ي��وم  اخلنزير  وحل��م 
ثالثة  اإىل  قيمتها  و�سلت  والتي 

مليارات دوالر العام املا�سي.

�ستطّبقها  واإج������راءات  امل��ق��رتح��ة 
ب�سائع  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ع��ي��ن��ة 
الخ  وااللكرتونيات  االآالت  ومنها 

امل�سّنعة يف ال�سني«.
هو  م�ساورات”  اإج����راء  و”طلب 
رفع  طريق  على  االوىل  اخلطوة 
�سكوى ق�سائية �ساملة لدى هيئة 

البت يف النزاعات يف املنظمة.
املتحدة  ال���والي���ات  رف�����س��ت  واإذا 
عندها  ي��رج��ح  ال�سيني،  ال��ط��ل��ب 
به  ال���ت���ق���دم  اىل  ب��ك��ني  ت��ع��م��د  ان 
للمرة الثانية، وهي خطوة كفيلة 
ق�سية  اىل  تلقائيا  امللف  بتحويل 
حتكيم، لتبداأ بذلك امام املحكمة 
الداخلية ملنظمة التجارة العاملية 
اأكرب  معركة ق�سائية طويلة بني 

اقت�سادين يف العامل.
الر�سوم  ه���ذه  م��ن  اأي  ت��دخ��ل  مل 
اجلمركية حيز التنفيذ بعد. لكن 
دخال  العامل  يف  اقت�سادين  اأك��رب 
توؤدي  اأن  يف ح��رب كالمية ميكن 
االقت�ساد  اأ�سرار جماعية يف  اإىل 

العاملي.
ح���رب  ان��������دالع  اح����ت����م����ال  واأدى 
جت���اري���ة اإىل اث�����ارة ق��ل��ق ب��ال��غ يف 
االأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة، وج��ع��ل رجال 
االأعمال غري قادرين على حتديد 

ما اإذا كان التهديد حقيقيا.
من  اجل�����دي�����دة  احل���ل���ق���ة  واأدت 
يف  �سدمة  اإىل  ت��رام��ب  تهديدات 
داو  اإذ فتح موؤ�سر  االأعمال،  عامل 

ثالثة  اإىل  قيمتها  و�سلت  والتي 
مليارات دوالر العام املا�سي.

ر�سوم  ب���ف���ر����س  ت����رام����ب  وه������دد 
�سلع  ع���ل���ى  ا����س���اف���ي���ة  ج���م���رك���ي���ة 
 100 بقيمة  بكني  م�ستوردة من 
من  حلقة  اخ���ر  يف  دوالر،  م��ل��ي��ار 

اخلالف التجاري املت�ساعد.
وقال ترامب يف بيان “عو�سا عن 
اختارت  ت�سرفها،  ���س��وء  معاجلة 
امل�����زارع�����ني  ت���������وؤذي  اأن  ال�������س���ني 

وامل�سنعني” االأمريكيني.
ويف خطاب اخلمي�س، قال ترامب 
ال�����س��ني غري  رد  ����س���وء  “يف  ان����ه 
مل�سوؤويل  تعليمات  وج��ه  العادل” 
كانت  اإذا  ما  يف  “للنظر  التجارة 
ال����ر�����س����وم االإ�����س����اف����ي����ة ع���ل���ى ما 
�ستكون  دوالر  مليار  مئة  قيمته 

منا�سبة«.
ان��ه ما زال منفتحا  واك��د ترامب 
ع��ل��ى اإج�����راء حم���ادث���ات م��ن اجل 
التو�سل اىل “جتارة حرة ونزيهة 

وتبادلية«.
بكني  ق���ّدم���ت  ����س���اب���ق،  وق����ت  ويف 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  اىل  ����س���ك���وى 
العاملية �سد خطة وا�سنطن فر�س 
بقيمة  �سلع  على  جمركية  ر�سوم 
ت�ستوردها  دوالر  مليار  خم�سني 

الواليات املتحدة من ال�سني.
ن�سرته  ال�����ذي  ال��ن�����س  وب��ح�����س��ب 
طلب  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
اج��راء م�ساورات مع  ال�سني  وفد 
بالر�سوم  يتعلق  ما  “يف  وا�سنطن 

غرب تك�سا�س الو�سيط االأمريكي 
اأو ما  41 �سنتا  اأي��ار  ت�سليم مايو 
يعادل 0.65 باملئة اإىل 63.13 

دوالر للربميل.

 45 يونيو حزيران  ت�سليم  برنت 
�سنتا اأو ما يعادل 0.66 باملئة اإىل 

67.88 دوالر للربميل.
وت��راج��ع��ت ال��ع��ق��ود االآج��ل��ة خلام 

بع�س  يف  خ���ف���ي  ب����رع����ب  ق����وب����ل 
اأروق�����ة حزبه  ال����دوائ����ر، ح��ت��ى يف 

اجلمهوري.
وق����ال ال�����س��ن��ات��ور اجل��م��ه��وري بن 
الرئي�س  ي���ك���ون  اأن  اآم�����ل  ���س��ا���س 
لكن  جم���ددا،  غ�سبه  ع��ن  ينف�س 
اإذا كان حتى ن�سف جاد، فاإن ذلك 

�سيكون جنونا.
باأ�سياء  “ال�سني مذنبة  اأن  وتابع 
لديه  لي�س  الرئي�س  لكن  عديدة، 
الوقت  ل��ل��ف��وز يف  واق��ع��ي��ة  خ��ط��ة 
الراهن. اإنه يهدد باإ�سعال النار يف 

الزراعة االأمريكية«.
ال�سلوك  على  نرد  دعونا  واأ�ساف 
ل���ك���ن بخطة  ال�����س��ي��ئ  ال�����س��ي��ن��ي 
هذا  ن��ح��ن.  ول��ي�����س  ه��م  تعاقبهم 

اأغبى طريق ممكن لفعل ذلك.
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املال والأعمال
رو�شيا: اتفاق التعاون الأو�شع مع اأوبك لأجل غري م�شمى 

لل�سحفيني “قد يكون اتفاقا الأجل غري م�سمى” يف اإ�سارة اإىل 
اأن ينق�سي االتفاق احلايل.  اأوبك فور  التعاون امل�ستقبلي مع 
قال  قد  �سلمان  بن  االأم��ري حممد  ال�سعودي  العهد  ك��ان ويل 
اتفاقا  تدر�سان  والريا�س  اإن مو�سكو  املا�سي  ال�سهر  لرويرتز 
لتمديد حتالف ق�سري االأمد خلف�س اإنتاج النفط بداأ يف يناير 
وك��رر نوفاك  اأ�سعار اخل��ام.  انهيار  2017 بعد  الثاين  كانون 
لت�سهيل اجلهود  اأوبك  باإن�ساء منظمة م�سرتكة مع  اقرتاحه 

امل�سرتكة يف �سوق النفط العاملية.
“قد تكون هذه منظمة دولية يف جوهرها على  وقال نوفاك 
الو�سع يف  وتبحث  �سنة  ن�سف  كل  ما، رمبا جتتمع مرة  نحو 
���س��وق ال��ن��ف��ط، وت�����س��م دول اأوب����ك وال����دول غ��ري االأع�����س��اء يف 

•• مو�صكو-رويرتز:

قال وزير الطاقة الرو�سي األك�سندر نوفاك اإن ترتيبا �ستتعاون 
اأوبك قد ي�سبح الأجل غري م�سمى حني  مبوجبه مو�سكو مع 
ينق�سي يف نهاية العام االتفاق احلايل الذي يهدف لكبح اإنتاج 
)اأوبك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  واتفقت  النفط. 
االإنتاج  كبح  على  رو�سيا  راأ�سهم  على  اآخ���رون  كبار  ومنتجون 
بهدف   2018 نهاية  حتى  يوميا  برميل  مليون   1.8 بنحو 

تقلي�س خمزونات النفط.
�سيحدث  ما  ب�ساأن  ال�سوق  اأط��راف  من  العديد  القلق  وينتاب 
ل�����س��وق ال��ن��ف��ط ح���ني ي��ن��ت��ه��ي اأج�����ل االت����ف����اق. وق�����ال نوفاك 

نفط  منتجي  ان�سمام  اأي�سا  املمكن  من  اأن  اأ�ساف  املنظمة«. 
كبار اآخرين للمنظمة، لكنه مل ي�سر اإىل اأن الواليات املتحدة 

قد تكون من بني املن�سمني للمنظمة.
وقد يتجاوز اإنتاج الواليات املتحدة النفطي 11 مليون برميل 
اإنتاج النفط ال�سخري  2018 ب�سبب طفرة  اأواخر  يوميا يف 
النفط  اإنتاج  ارتفاع  ويعد  العامل.  منتج يف  اأك��رب  يجعلها  مما 
اخل���ام، م�سدر قلق  اأ�سعار  �سلبا على  ي��وؤث��ر  ال��ذي  االأم��ري��ك��ي، 
اإنه يتوقع ح�سور وزير الطاقة  الأوبك ورو�سيا. وقال نوفاك 
الفالح  خالد  ال�سعودي  نظريه  وكذلك  بريي  ريك  االأمريكي 
املنتدى ال�سنوي االقت�سادي الرو�سي الذي من املقرر اأن يعقد 

يف مدينة �سان بطر�سربج.

اكرث من 500 طفل ي�شاركون يف تر�شيد ا�شتهالك الطاقة واملياه 

اأ�شهم اليابان تغلق منخف�شة  اأ�شهم اأوروبا تنخف�ش بفعل تهديد ترامب  

تتعامل مع ما قيمته 3.5 تريليون دولر من التجارة الدولية �سنويًا

»ملتقى ال�شتثمار ال�شنوي« يلقي ال�شوء على الدور احليوي للمناطق احلرة يف حتفيز انتقال روؤو�ش الأموال

•• ال�صارقة -وام:

طفل   500 م�����ن  اأك�������ر  ت����ع����رف 
املياه  لرت�سيد  مبتكرة  ط��رق  على 
لهيئة  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  وال���ط���اق���ة 
بالتعاون  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء 
ال�سارقة  اأط��ف��ال  م��راك��ز  اإدارة  م��ع 
ل�سئون  االأع��ل��ى  للمجل�س  التابعة 

االأطفال  لتعزيز م�ساركة  جهودها 
املدار�س يف ق�سايا حماية  وطالب 
تر�سيد  ث���ق���اف���ة  وغ����ر�����س  ال��ب��ي��ئ��ة 
لديهم  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا�ستهالك 

منذ ال�سغر.
واأو���س��ح��ت م��وزة ب��ن دخ��ني رئي�س 
اأن  ال���ت���وع���ي���ة وال���ت���ث���ق���ي���ف  ق�������س���م 
االإجازة من املدار�س تعترب فر�سة 
برنامج  ل��ت��ق��دمي  ا���س��ت��غ��الل��ه��ا  مت 
وترفيهي لالأطفال  تثقيفي ممتع 
واأ�س�س  ا���س��ال��ي��ب  ح���ول  املنت�سبني 

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة واملياه.

ال�سارقة  يف خم�سة مراكز مبدينة 
�سمت احلرية واخلالدية ومغيدر 
وال���رق���ة و ح��ل��وان ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
االطفال امل�ستفيدين من الربنامج 
“ 502 “ طفل تراوحت اأعمارهم 

خالل  من  وامل��رح  املتعة  الربنامج 
والكتيبات  اجلوائز  الهدايا  توزيع 

التثقيفية.
التوعوية  ال����ربام����ج  واخ���ت���ت���م���ت 
واملياه  الطاقة  ا�ستهالك  برت�سيد 

البنني  م��ن  �سنة   12 اإىل   6 ب��ني 
والبنات.

املهند�س  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را���س��د 
توا�سل  الهيئة  اأن  ال�سارقة  ومياه 

م�ساركة  ال���ربن���ام���ج  خ�����الل  ومت 
قطورة  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال�سخ�سيات 
وكهروب و�سخ�سية �ساعة الرت�سيد 
�سعبية  ل��ه��ا  وال��ت��ي  ب��ي��ك مان”   “
لت�سفي على  االأط��ف��ال  كبرية بني 

االأ�سرة.
على مراحل  االأط��ف��ال  اط��ل��ع  فقد 
نقلها  وك���ي���ف���ي���ة  ال���ط���اق���ة  اإن�����ت�����اج 
وتوزيعها وطرق اال�ستخدام املقلى 

بتغيري املمار�سات اليومية.

 •• طوكيو-رويرتز:

انخف�ست االأ�سهم اليابانية ام�س بعد اأن اقرتح الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب فر�س ر�سوم جمركية بقيمة 
ال�سني يف ت�سعيد  100 مليار دوالر على واردات من 
ا�ستطاع  ال��ق��ي��ا���س��ي  نيكي  م��وؤ���س��ر  ل��ك��ن  ل��ن��زاع جت����اري، 

حتقيق مك�سب خالل االأ�سبوع.
اليابانية  ل��الأ���س��ه��م  ال��ق��ي��ا���س��ي  ن��ي��ك��ي  امل��وؤ���س��ر  واأغ���ل���ق 
اأن بلغ  21568 نقطة بعد  اإىل  باملئة   0.4 منخف�سا 
خالل  اأ�سابيع  ثالثة  يف  م�ستوى  اأع��ل��ى  وج��ي��زة  لفرتة 

اجلل�سة عند 21743 نقطة.
ن�سف  ال��ي��اب��اين مرتفعا  امل��وؤ���س��ر  اأغ��ل��ق  االأ���س��ب��وع،  ويف 
التجارة  اأم�س اخلمي�س م�سوؤويل  ترامب  باملئة. ووجه 
االأمريكيني بتحديد ر�سوم جمركية بقيمة 100 مليار 

•• ميالنو-رويرتز:

ام�س  طفيف  ن��ح��و  ع��ل��ى  االأوروب���ي���ة  االأ���س��ه��م  انخف�ست 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  حذر  اأن  بعد  اجلمعة 
اأن  بيد  ال�سني،  على  اإ�سافية  جمركية  ر�سوم  فر�س  من 
ال��ت��ي حققتها  امل��ك��ا���س��ب  اخل�����س��ائ��ر ك��ان��ت حم����دودة بفعل 

االأ�سهم الدفاعية مثل املرافق.
باملئة   0.45 االأوروب�����ي   600 �ستوك�س  امل��وؤ���س��ر  وه��ب��ط 
قدرا  ليمحو  بتوقيت جرينت�س،   0707 ال�ساعة  بحلول 
البالغة  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  حققها  ال��ت��ي  املكا�سب  م��ن 
2.4 باملئة وليظل متجها �سوب حتقيق مك�سب اأ�سبوعي 
التجارة  اأم�س اخلمي�س م�سوؤويل  حمدود. ووجه ترامب 
مليار   100 بقيمة  ر�سوم جمركية  بتحديد  االأمريكيني 
املوقف  ح��دة  ليزيد  �سينية،  واردات  على  اإ�سافية  دوالر 
اأكرب  ب��ني  بالفعل  املخاطر  مرتفعة  جت��اري��ة  مواجهة  يف 

اإ�سافية على واردات �سينية، ليزيد حدة املوقف  دوالر 
يف مواجهة جتارية مرتفعة املخاطر بالفعل بني اأكرب 

اقت�سادين يف العامل.
باملئة   0.13 نطاقا  االأو�سع  توبك�س  املوؤ�سر  وانخف�س 

اإىل 1719 نقطة.
لتبلغ  باملئة   1.3 ال�سحن  ل�سركات  موؤ�سر  وانخف�س 
ب��امل��ئ��ة، يف   3.5 االأ���س��ب��وع  ه��ذا  تكبدها  ال��ت��ي  اخل�سائر 
الوقت الذي انخف�س فيه موؤ�سر لر�سوم ال�سحن الأدنى 
النزاع  اأن  بفعل خم��اوف من  اأ�سهر  م�ستوى يف ثمانية 
التجاري بني الواليات املتحدة وال�سني قد يتطور اإىل 

حرب جتارية �ساملة.
كما �سجلت اأ�سهم �سركات اأ�سباه املو�سالت اأداء �سعيفا. 
تراجعت  فيما  باملئة   3.9 �سومكو  اأ�سهم  وانخف�ست 

اأ�سهم �سني-اإيت�سو كيميكال 2.7 باملئة.

اقت�سادين يف العامل.
ل��ك��ن ال ي��ب��دو اأن ال��ت��ح��ذي��ر اجل��دي��د غ��ري وج��ه��ة النظر 
ال�سائدة بني امل�ستثمرين باأن ن�سوب حرب جتارية �ساملة 

قد يهدد النمو العاملي اأمر م�ستبعد.
لكن احلذر هيمن على التعامالت، مما حفز امل�ستثمرين 
اإليها  ُينظر  التي  املرافق  �سركات  مثل  اأ�سهم  �سراء  على 
التجاري  الت�سعيد  م��واج��ه��ة  يف  م��رون��ة  اأك���ر  اأن��ه��ا  على 
ارتفاع  للمرافق  الفرن�سية  �سويز  اأ�سهم  املحتمل.  وقادت 
ال��ق��ط��اع وتلقت ال��دع��م اأي�����س��ا م��ن م��ذك��رة اإي��ج��اب��ي��ة من 
اأكرب  دوف��ري من بني  �سركة  �سهم  وك��ان  �سم�سرة.  �سركة 
االأ�سهم التي �سجلت حتركات لريتفع 3.5 باملئة بعد اأن 
اقرتحت �سركة التجزئة ال�سوي�سرية توزيعات اأرباح اأعلى 
2.2 باملئة  اإيطاليا  اأ�سهم تليكوم  من املتوقع، فيما زادت 
ي�سرتي  قد  اإن��ه  احلكومي  �سي.دي.بي  بنك  ق��ال  اأن  بعد 

ح�سة ت�سل اإىل خم�سة باملئة يف �سركة االت�ساالت.

اللرية الرتكية تالم�ش 
م�شتوى قيا�شيا منخف�شا 

•• ا�صطنبول-رويرتز:

هبطت اللرية الرتكية اإىل م�ستوى 
مقابل  ج��دي��د  ق��ي��ا���س��ي  منخف�س 
ال�������دوالر ام�������س يف ال���وق���ت ال���ذي 
اإزاء  امل�ستثمرين  فيه  القلق  ينتاب 
ما اأُثري ب�ساأن انتقاد الرئي�س رجب 
النقدية  لل�سيا�سة  اإردوغ���ان  طيب 
وا�ستمرار ن�سر تقارير حول جهود 

حكومية خلف�س اأ�سعار الفائدة.
والم�ست اللرية اأدنى م�ستوى على 
لرية   4.0615 ع��ن��د  االإط������الق 
اأن  قبل  االأمريكي  ال��دوالر  مقابل 
تداولها  ل��ي��ج��ري  ق��ل��ي��ال  ت��ت��ع��اف��ى 
ل���ل���دوالر  ل����رية   4.0595 ع��ن��د 
بتوقيت   0600 ال�ساعة  بحلول 
جرينت�س. وذكرت �سحيفة حريت 
اأن�����ه ب���ن���اء ع��ل��ى اأوام�������ر اإردوغ�������ان 
ف���اإن ال��ع��م��ل ج���ار ع��ل��ى ح��زم��ة من 
اأ�سعار  االإج��راءات الهادفة خلف�س 
اأي�سا  تت�سمن  قد  والتي  الفائدة 

تخفي�سات �سريبية. 

دب��ي ودول���ة االإم�����ارات ب�سكل عام 
واإن�سائها  احل��رة  املناطق  لنموذج 
ل���� 45 م��ن��ط��ق��ة ح����رة، ف���اإن���ه من 
احلرة  امل��ن��اط��ق  ن�����س��ع  اأن  امل��ف��ي��د 
ن�سب اأعيننا كاأحد اأهم حمركات 
ملتقى  وي�������س���ه���د  اال�����س����ت����ث����م����ار، 
اال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��وي ع�����دداً من 
العمل  وور�س  التفاعلية  الندوات 
واللقاءات  ال���ت���ع���اون  وم����ب����ادرات 
كيفية  اإىل  ����س���ت���ت���ط���رق  ال����ت����ي 
من  الق�سوى  اال�ستفادة  حتقيق 
التدفقات  لتعزيز  امل��ن��اط��ق  ه���ذه 

اال�ستثمارية«.

•• دبي-الفجر:

واخلدمات  الب�سائع  قيمة  تبلغ 
التي تتعامل معها املناطق احلرة 
يف العامل والبالغ عددها 3500 
130 دولة،  منطقة موزعة على 
ما يزيد عن 3.5 تريليون دوالر 

�سنوياً. 
ال�سادر  االأخ��ري  التقرير  ويو�سح 
االقت�سادي  التعاون  منظمة  عن 
ال�سادرات  ق��ي��م��ة  اأن  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�����س��ن��وي��ة م����ن ال��ب�����س��ائ��ع حول 
تريليون   15.4 ي��ب��ل��غ  ال���ع���امل 
دوالر، ح�سة املناطق احلرة منها 

ت�سل اإىل 22.6%.
قارة  يف  احل���رة  املناطق  وتت�سدر 
اآ���س��ي��ا، امل��ن��اط��ق احل����رة يف ق���ارات 
الب�سائع  حجم  حيث  من  العامل 
والبالغ  مب��ن��اول��ت��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
يف  دوالر،  تريليون   2.4 قيمتها 
الوقت الذي ت�ستاأثر فيه املناطق 
احل����رة يف ال�����س��رق االأو����س���ط مبا 
من  دوالر  م��ل��ي��ار   522 ق��ي��م��ت��ه 

الب�سائع املتداولة.
كما تولد املناطق احلرة ما قيمته 

احل����رة، وت��وف��ري ح��زم��ة خدمات 
ك��ب��رية الأع�����س��ائ��ن��ا، ت�ستمل  دع���م 
التطوير  وب��رام��ج  التدريب  على 
املتعلقة  واالأب���ح���اث  وال���درا����س���ات 
باملناطق احلرة، وتوجهات التجارة 
ولدينا  ع���ام،  ب�سكل  واال���س��ت��ث��م��ار 
م�����س��وؤول��ي��ة وا���س��ح��ة وح��زم��ة من 
نثق يف فائدتها  التي  امل�ستهدفات 
ل��ل��ع��دي��د م���ن امل��ن��اط��ق احل�����رة يف 
يف  النهاية  يف  ت�سهم  واأن  ال��ع��امل، 
التي  املجتمعات  اأو���س��اع  تطوير 

نعمل من خاللها«.
من جانبه، قال داوود ال�سيزاوي، 
مللتقى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
“تعمل  ال�������س���ن���وي:  اال����س���ت���ث���م���ار 
امل���ن���اط���ق احل�����رة ع��ل��ى احل����د من 
ال���������س����واب����ط ع����ل����ى ال���������س����رك����ات، 
اخلا�سة  الت�سريعات  من  وتي�سر 
التجارة  وحت�������رر  ب���ال�������س���رك���ات، 
العاملية وتدعم النمو االقت�سادي 
ال������ذي م����ر ب�����اأوق�����ات ع�����س��ي��ب��ة يف 
املناطق  وت���ع���د  االأخ������رية  االآون������ة 
احلرة يف هذا ال�سدد، بوتقة منو 
ه��ائ��ل��ة م��ن خ���الل م��ا ت��وف��ره من 
واال�سترياد  للت�سدير  اإمكانيات 

ودعم التنمية وخلق الوظائف.
واأ���س��اف: م��ن ه��ذا املنطلق يركز 
على  ال�سنوي  اال�ستثمار  ملتقى 
اأدوات  اأه��م  ك��اأح��د  املناطق احل��رة 
وتدفقات  اال����س���ت���ث���م���ار  حت���ف���ي���ز 
روؤو����������س االأم����������وال اخل���ا����س���ة يف 
وت�سريع  ال��ن��ام��ي��ة،  االق��ت�����س��ادات 

النمو االقت�سادي.
النطالق  اال�ستعدادات  واكتملت 
ف��ع��ال��ي��ات ال�������دورة ال��ث��ام��ن��ة من 
م��ل��ت��ق��ى اال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��وي يف 
العاملي  ال����ت����ج����اري  دب�����ي  م����رك����ز 
وامل���ع���ار����س خالل  ل���ل���م���وؤمت���رات 
اأبريل   11 اإىل   9 م���ن  ال���ف���رتة 
من  ن��خ��ب��ة  مب�����س��ارك��ة   ،2018
وكبار  وال�����ق�����ادة  ال����ق����رار  ����س���ن���اع 
م�سوؤويل احلكومات على امل�ستوى 
امل���ح���ل���ي واالإق���ل���ي���م���ي وال�������دويل. 
تتوا�سل  ال�����ذي  احل�����دث  ي��ح��ف��ل 
فعالياته لثالثة اأيام بالعديد من 
العمل  وور���س  النقا�سية  احللقات 
الثنائية  واللقاءات  واالجتماعات 
والقطاع  احل��ك��وم��ات  ممثلي  ب��ني 

اخلا�س.
اإمارة  “منذ تبني  واأو�سح قائاًل: 

من  ���س��ن��وي��ا  دوالر  م��ل��ي��ار   500
االأن�سطة  اإىل  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الوقت  يف  ب��ال��ت��ج��ارة،  امل��رت��ب��ط��ة 
مليون   66 ن���ح���و  ي��ع��م��ل  ال������ذي 
حول  احل���رة  امل��ن��اط��ق  يف  �سخ�س 

العامل.
م�ساحة من  احل��رة هي  واملنطقة 
االأر���س تقع داخ��ل ح��دود الدولة 
خ���ارج حدودها  لكن  اجل��غ��راف��ي��ة، 
اجلمركية، وي�سمح املناطق احلرة 
بالت�سنيع داخلها واإجراء عمليات 
قبل  الب�سائع  على  قيمة  ت�سفي 
تطبيق الر�سوم اجلمركية عليها. 
لل�سركات  احل��رة  املناطق  ومتنح 
ال��ع��ام��ل��ة م��ن خاللها  االأج��ن��ب��ي��ة 
اأداء  ك��ب��ري م���ن احل���ري���ة يف  ق����در 
االأع��م��ال واإي��ج��اد ال��وظ��ائ��ف، كما 
ت��وف��ر ه��ذه امل��ن��اط��ق ال��ت��ي تقع يف 
واملطارات  امل��وان��ئ  بجوار  الغالب 
ت��خ��زي��ن وخدمات  اأف�����س��ل ح��ل��ول 

لوج�ستية لنقل الب�سائع.

املناطق احلرة يف دولة االإمارات
املناطق احل��رة يف دولة  يبلغ عدد 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 45 

ما  احل��رة  املناطق  مثلت �سادرات 
ن�سبته 19.5 يف املائة من اإجمايل 
 2017 �سادرات الدولة يف العام 
ميزانها  م����ن  امل����ائ����ة  يف  و16   ،
ال�سنوات  و����س���ه���دت  ال����ت����ج����اري. 
الثالث املا�سية بع�س الرتاجع يف 
املنطقة احلرة،  معدالت �سادرات 
 221.3 والتي �سجلت ما قيمته 
2015، قبل  مليار درهم يف عام 
مليار   211.4 اإىل  ت��رتاج��ع  اأن 
لتنتع�س    ،  2016 ع��ام  دره���م يف 
املا�سي  ال��ع��ام  يف  ملحوظ  ب�سكل 
يف انعكا�س للطفرات االقت�سادية 
ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا ال��ق��ط��اع��ات غري 

النفطية.
ق���د �سهدت  دب����ي  اإم�������ارة  وك���ان���ت 
للمناطق  العاملية  املنظمة  اإطالق 
من   ،  2014 م���اي���و  يف  احل������رة 
املوؤ�س�سني  االأع�ساء  14 من  قبل 
ال�سمو  ����س���اح���ب  رع����اي����ة  وحت�����ت 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم  
رئي�س  ال�����دول�����ة،  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.
للمناطق  العاملية  املنظمة  وت��ع��د 
احلرة وامل�سجلة يف جنيف، الكيان 

10 مناطق  ذل��ك  منطقة مبا يف 
ق���ي���د االإن���������س����اء. وم�����ن ب����ني هذه 
امل��ن��اط��ق، حتت�سن دب��ي اأك��ر من 
�سدارة  يف  ي�سعها  م��ا  منها،   30
اأك��رب ع��دد من املناطق  امل��دن ذات 

احلرة يف املنطقة.
التي  االإم�����������ارات،  دول������ة  ومت���ن���ح 
اأك��ر املناطق  متتلك واح���دة م��ن 
امل�ستثمرين  ال���ع���امل،  يف  احل����رة 
يف  امللكية  م��ن   %100 االأج���ان���ب 
ال�سركات امل�سجلة يف اأي من هذه 
املناطق احلرة. وت�ستحوذ املناطق 
قيمته  م���ا  ع��ل��ى  دب����ي  احل�����رة يف 
الب�سائع  من  دره��م  مليار   433
التجارة  حجم  ثلث  اأو  امل��ت��داول��ة، 
والبالغة  ل����الإم����ارات  اخل��ارج��ي��ة 
تريليون   1.3 االإجمالية  قيمتها 

درهم يف العام 2017.
املناطق  ����س���ادرات  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت 
احل������رة ب����دول����ة االإم�����������ارات نحو 
 61.39( دره��م  مليار   255.5
 ،  2017 ع���ام  يف  دوالر(  م��ل��ي��ار 
بزيادة قدرها 6.6 باملائة مقارنة 
وفًقا  وذل������ك  االأ�����س����ب����ق،  ب���ال���ع���ام 

لبيانات البنك املركزي.

الدويل الوحيد متعددة االأطراف 
املخت�س باملناطق احلرة يف العامل 

اليوم.
الزرعوين،  حممد  الدكتور  وقال 
للمناطق  العاملية  املنظمة  رئي�س 
ل�سلطة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  و  احل�����رة، 
امل���ن���ط���ق���ة احل��������رة مب����ط����ار دب����ي 
احلرة  امل��ن��اط��ق  ت��ع��د  “دافزا”: 
لتطوير  االأ�سا�سية  العنا�سر  من 
البلدان  ال��ع��دي��د م��ن  اق��ت�����س��ادات 
يف ال��ع��امل. وم��ن ب��ني اأه��داف��ن��ا يف 
بطبيعة  ال��وع��ي  تعزيز   ، املنظمة 
حتققها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  املكا�سب 
املناطق احلرة من ناحية حت�سني 
االأجنبية  اال�ستثمارات  تدفقات 
والرتويج  وال���ت���ج���ارة،  امل��ب��ا���س��رة 
ال�سعوب،  ب���ني  ال���ث���ق���ايف  ل��ل��ت��ن��وع 
وتطوير  االب�����ت�����ك�����ارات  واإدارة 
امل��������ه��������ارات، وخ����ل����ق امل�����زي�����د من 
عن  ف�ساًل  واالأع��م��ال،  الوظائف 
اإ�سفاء اال�ستدامة على االقت�ساد 

العاملي، وتعزيز رخاء االأمم.
غري  ك��ي��ان  “باعتبارنا  واأ���س��اف: 
ملتزمون  ف��ن��ح��ن  ل���ل���رب���ح،  ����س���اع 
بدعم التطوير امل�ستمر للمناطق 

بكني: الرد على وا�شنطن بالر�شوم 
اجلمركية للحفاظ على نظام التجارة العاملي

•• بكني -وام: 

اأكد وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي 
امل�سرتكة  وامل�سالح  املكثفة  العالقات 
ال�����ت�����ي جت����م����ع ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 

وال�سني.
لكنه قال اإّن الواليات املتحدة خمطئة 

باختيار ال�سني هدفا لعقوباتها.
ال����والي����ات  اأج�������ربت  “لقد  واأ������س�����اف 
بزيادة  ال�����رّد  ع��ل��ى  ال�����س��ني  امل��ت��ح��دة 
ك��ب��رية يف ال��ر���س��وم اجل��م��رك��ي��ة، وهذا 
الدفاع  ع���ن  ي���ع���رّب  امل�����س��اد  االإج�������راء 
كدولة  لل�سني  النف�س  ع��ن  ال�سرعي 

على  القائم  العاملي  التجارة  نظام  على  للحفاظ  كاإجراء  وياأتي  �سيادة  ذات 
قواعد حمددة«. 

املتحدة  ال��والي��ات  اأن  ال�سيني  اخلارجية  وزي��ر  اأ�ساف  حديثه  معر�س  ويف 
اإن  وق���ال  ال��ت��ج��اري��ة.  احلمائية  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  حم��اول��ة  باختيار  خمطئة 
“ال�سني والواليات املتحدة دولتان رئي�سيتان يف العامل ويجب اأن يحرتم كل 
منهما االآخر واأن يتعامل كل منهما مع االآخر على قدم امل�ساواة، فالواليات 

املتحدة كانت خمطئة باختيار ال�سني هدفا لعقوباتها«.
موؤمتر  يف  م�ساركته  هام�س  على  مو�سكو  يف  �سحفي  موؤمتر  يف  ذل��ك  ج��اء 

االأمن الدويل .
من جهة اخرى قالت وزارة التجارة ال�سينية ام�س يف بيان لها اإّن ال�سني 
البيان  واأ�ساف  امل�سروعة.  م�ساحلها  عن  النهاية” للدفاع  حتى  “�ستقاتل 
باالأحادية  املتحدة  الواليات  اأّي ثمن” اإذا ما مت�ّسكت  “�ستدفع  ال�سني  اأّن 
واحلمائية التجارية. جاء ذلك بعد اعلن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
اإنه يدر�س فر�س ر�سوم اإ�سافية على واردات بالده من ال�سني بقيمة 100 
�سلوكها  م��ن معاجلة  “بدال  ب��ي��ان  يف  ق��ال  ق��د  ت��رام��ب  وك���ان  دوالر.  مليار 
واأ�ساف اأنه اأ�سدر  ال�سيء اختارت ال�سني االإ�سرار مبزارعينا و�سناعّيينا”. 
االإ�سافية  الر�سوم  كانت  اإذا  ما  للنظر يف  التجاريني  للم�سوؤولني  تعليماته 

بقيمة 100مليار دوالر منا�سبة.

الهند متنع التعامل بالعمالت الرقمية
•• نيودلهي-وكاالت:

ام�����س اجل��م��ع��ة، منع البنوك  ال��ه��ن��دي،  امل��رك��زي  اأع��ل��ن بنك 
اأي  م��ع  التعامل  م��ن  لرقابته  اخلا�سعة  املالية  واملوؤ�س�سات 

اأفراد اأو �سركات بوا�سطة العمالت الرقمية.
البنك  ف���اإن  تاميز”،  “اإنديا  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  وح�����س��ب 
خماوف  تثري  الرقمية  العمالت  اإن  يقول  الهندي  املركزي 

ب�ساأن حماية امل�ستهلك وتكامل ال�سوق وتبيي�س االأموال.
بالعمالت  املرتبطة  املخاطر  “ب�سبب  للبنك  بيان  يف  وج��اء 
املوؤ�س�سات  ت��ع��ام��ل  ال��رق��م��ي��ة.. ق��ررن��ا وب�����س��ك��ل ر���س��م��ي ع���دم 
بوا�سطة  ك��ي��ان جت���اري  اأو  ف��رد  اأي  م��ع  الإ���س��راف��ن��ا  اخلا�سعة 

العمالت االفرتا�سية«.
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العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2387  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-قوة البطل ملقاوالت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / فيجاى كمار ياداف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   2718( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB991341211AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/4/15   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 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 االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/655  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جبل حوران لتجارة اخل�سار والفواكه جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / بهرام خان خيال مري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   25168( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB991047871AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/4/19   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/48  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جود جوب للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي / واج���د علي حممد رف��ي��ق  مب��ا ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
املوافق 2018/4/10    الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف  وح��ددت  والر�سوم  درهم 
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 
 ، ف��اأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  اأي��ام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك  بثالثة 

وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2119  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-التميز العاملية خلدمات رجال االعمال ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  يو�سف  احمد  لبيب حامد  احمد   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  AE180934396AE/2018:1000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   08.30 ال�����س��اع��ة     2018/4/19 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 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 االأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/326  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-االتقان املتميز لرتكيب االملنيوم والزجاج �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / كاماجليت كومار رام ا�سرا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   13154( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  وح��ددت    MB991484032AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/4/10   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/403  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كالميات كري الهند�سية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /يو�سف علي الريك حممد اقبال الريك قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23920 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB991050512AE  وحددت لها 
 ch2.E.22:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/4/10   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/893  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مكجرو هيل ايدوكي�سن )يوكي( ليميتد جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/علي م�سطفى دروي�س وميثله:حممود ح�سن 
امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام  عليك  علي احمد  قد 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )72591( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )5094( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3389  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم جنمة اجلزيرة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ عبد ال�ستار لياقت علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره��م   )1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   75477( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  ال�سكوى:MB181374480AE.وحددت  رقم  وامل�ساريف 
فاأنت  بالقاعة:ch2.E.22  لذا  ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2018/4/15  االحد 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3057  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديره غازي خان للنقليات ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد ا�سف �سردار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   1062( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb181188502ae.وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2018/4/8 ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.4  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 االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/13393  عمايل جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة م��ن االأل���ف للياء خل��دم��ات رج���ال االع��م��ال ذ.م.م  اىل 
ابراهيم  الطيب  اب��راه��ي��م  / عبدالعزيز  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   202.672(
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  ال�سكوى:MB990074198AE.وحددت 
2018/4/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  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 االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/402  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كالميات كري الهند�سية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / احمد علي الريك حممد اقبال الريك قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25920 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990940578AE.وحددت لها 
  ch2.E.22:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/4/10 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3258  عمايل جزئي

ذ.م.م - فرع دبي جمهول  ا�ست ماجنمنت �سريف�سز  املدعي عليه / 1-ب��ريل  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / االن موكوا�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )74580 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB181264843AE.وحددت لها 
  ch1.B.10:جل�سة يوم االحد املوافق 2018/4/15 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3404  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة  دار اخلري لل�سحن ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / طارق حممود حممد �سادق خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )28307 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )1500( 
درهم وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE181278351MB.وحددت 
  ch1.B.10:لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/4/8 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2018/39  نزاع تعيني خربة جتاري
ك��ودال��ي��ل جمهول حمل  امل��ت��ن��ازع �سده / 1-م��ان��ي��ك��ان��دان دام����وداران ناير  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��ت��ن��ازع / حممد ع��ب��داهلل م��اج��د امل���ري ومي��ث��ل��ه:ه��اين رجب 
املطالبة بندب  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  مو�سى عبداهلل اجل�سمي  قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  خبري متخ�س�س مع 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2018/4/10   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  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 االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات  الودية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/183 تنفيذ عقاري
اال�سالمي  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  بتيديني  �ساميا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بن م�سحار  ���س.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�س عبيد 
ف�سخ  املحكمة 2-  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )66892.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
امل��وؤرخ��ة:2007/12/5 عن  اتفاقية االج��ارة االجلة ومالحقها  امل��ربم بني املدعي واملدعي عليها -  التعاقد 
الوحدة العقارية مو�سوع الدعوى رقم:2303 الكائنة يف مبنى بارك ايالند بونري املقامة على قطعة االر�س 
رقم 103 والزام املدعي عليها بت�سليم الوحدة العقارية خالية من ال�سواغل ورد حيازتها للمدعي ومتكني 
امللكية ل�سالح املدعي  ال��واردة يف �سهادة  املدعي منها والغاء القيد العقاري - االج��ارة املو�سوفة يف الذمة 
عليها وتكليف دائرة االر�سي واالمالك  لتنفيذ ذلك ورف�س ما عدا ذلك من طلبات والزمت املدعي عليها 
امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2015/3551  تنفيذ عمايل   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم:2015/3386 عمايل جزئي ، ب�سداد املبالغ 
املنفذ بها وقدرها )95250( درهم ل�سالح العامل ومبلغ )1905( درهم ر�سوم ل�سالح املحكمة ومبلغ )4778( 

ر�سوم الدعوى االبتدائية.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:انيل كومار بوتيارامبات

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ابيك�س ل�سناعة الطابوق اال�سمنتي �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعالن:

نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���س��ة 1- �ساحنة ن��ق��ل ات��رب��ة ���س��رك��ة ك���ات - ال��ل��ون ا���س��ف��ر رقم 
 H 2- �ساحنة ثقيلة مر�سيد�س - اللون رمادي رقم اللوحة:87176/دبي/كود ، F اللوحة:58015/دبي/كود
، 3- �ساحنة ثقيلة مر�سيد�س - اللون ابي�س رقم اللوحة:96422/دبي/كود C ، 4- �ساحنة ثقيلة مر�سيد�س 
، وذلك وف��اءا للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء   C اللوحة:97322/دبي/كود  اللون برتقايل رقم   -

فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1234 تنفيذ جتاري
ان طالب  االقامة مبا  اوليف�سن جمهول حمل  ان��د  ب��اجن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
احمد  علي  ح�سني  وميثله:حممود  فردية  موؤ�س�سة   - املو�سيقى  التنفيذ/مركز 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
به وقدره )18615( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 1- والغاء قرار 
رق����م:2016-17  ال��ن��زاع  يف  ال�سادر  االقت�ساد  ب���وزارة  التجارية  ال��وك��االت  جلنة 
رق��م:3642 وماترتب  التجارية  الوكالة  ب�سطب  ب��ت��اري��خ:2016/6/23 واخلا�س 
على ذك من اثار وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/603 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- انفينيتي لوجي�ستيك�س م.م.ح 2- تلفورد جو�سيف موري�س 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة جلف وورلد وايد بيريجنز 
ذ.م.م وميثلها/جوبا مني�س وميثله:حممود ح�سني علي احمد قد اأقام عليك 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
)201159.71( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/137 تنفيذ عقاري
التنفيذ/ ان طالب  االقامة مبا  خ��ان جمهول حمل  علي جوهر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�سليمان باقر حمبي وميثله:حممود ح�سني علي احمد قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )94275( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة 2- اأحقية املدعي ا�سليا يف بيع ح�س�سه ال�سائعة يف الوحدات العقارية 
حمل الدعوى )واملبينة تف�سيليا بتقرير اخلبري املرفق( باملزاد العلني بال�سعر االأ�سا�سي 
املقررة  ل��الج��راءات  طبقا  وذل��ك  اخلبري  بتقرير  املبني  ال�سعر  ح�سب  لن�سيبه  امل��ق��در 
بالقانون وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/503  مدين جزئي
ان  االق��ام��ة مبا  املفتى جمهول حمل  �سامي حممد �سخر    -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ حمدان ال�سام�سي للمحامات واال�ست�سارات القانونية قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مببلغ وقدره )93.792.00( درهم 
وحتى  املطالبة  من  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام والتعوي�س مببلغ وقدره )10000( درهم عن اال�سرار املادية واالدبية. 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/4/11   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
B.10.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على االأقل ويف حالة  من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/490  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �سيفني دايز خلدمات االمن جمهول حمل االقامة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اوج��ون��ريان  �سونداي  اوي��وىل  املدعي/  ان 
لل�سداد  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  والفائدة  درهم   )10800( املطالبة مببلغ 
التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
املوافق  2018/4/23   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/57  عقاري كلي

اجنبية( جمهول  )�سركة  ليمتد  ا�ستيت  ري��ل  واي��د  ورل��د  املا�سة    -1  / املدعي عليه  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  من�سف  ابراهيم  الدين  �سم�س  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل 
ومو�سوعها املطالبة ببطالن وف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليها والزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )1.082.961.89( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة لل�سداد التام 
املوافق   الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
2018/4/10   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/262  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليهما/1-منربة احمد خمي�س حممد ابراهيم 2- �سركة اورينت للتاأمني 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  م�ساهمة عامة جمهويل حمل االقامة نعلنكم 
بتاريخ 2017/5/4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/فاطمه �سيف اهلل �سالح بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية بالت�سامن والتكافل مبلغ )50.000( درهم كتعوي�س 
جلرب جميع اال�سرار املطالب بها مع الفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ �سريورة احلكم 
نهائيا وحتى متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �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 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       اإعادة اإعالن  بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/483  احوال نف�س م�سلمني
ان  االق��ام��ة مبا  ال�سويدي  جمهول حمل  / 1- خالد بطي  املدعي عليه  اىل 
املدعي/ ناديه فخري جا�سم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اثبات طالق 
وم�ستحقاته. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق  2018/4/19   ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة رقم )10( يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/260  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  كايت الدولية م.م.ح 2- كم كم للمجوهرات ذ.م.م 3- كرانتي للتجارة 
ذ.م.م 4- بهاتيا بوبيندرا تول�سيدا�س 5- بانكاج بهوبيندرا وهابي بهاتيا بهوبيندرا تول�سيدا�س 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية الوطني فرع دبي وميثله:علي ا�سماعيل 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
والت�سامم مببلغ وقدره )5163562( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %8 
املوافق   التام. وحددت لها جل�سة يوم االحد  ال�سداد  باال�سافة 12% تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
اأو من  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2018/4/15   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/274  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �سم�س املدينة لتجارة الديزل واملحروقات �س.ذ.م.م 2- �سيجو حممد 
طه حممد طه - ب�سفته كفيل �سم�س املدينة لتجارة الديزل واملحروقات ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن 
)642.978.43( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ت�سجيل 
جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى 
يوم االحد املوافق  2018/4/22   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/534  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/�سركة فارنا التجارية ذ.م.م 2- �سركة ديبيكا التجارية ذ.م.م 
3- ناري�س كومار اغناين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية 
عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  وميثله:علي  دب��ي  ف��رع  الوطني 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ 
وقدره )2172184( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %8.5 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا   ch.2.E.21:بالقاعة ال�����س��اع��ة:09:30���س  امل���واف���ق:2018/4/12 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/545  جتاري كلي
اأبوظبي جمهول  - فرع  ذ.م.م  العامه  للمقاوالت  دملا  املدعي عليه/مباين  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ليميتد  امل��دع��ي/ف��اي��ن��رتي��د  ان  مب��ا  االق���ام���ة  حم��ل 
درهم   )446.311( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
اال�ستحقاق  ت��اري��خ  منذ   %9 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
وح��ت��ى ال�����س��داد ال���ت���ام.وح���ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم االح���د امل�����واف�����ق:2018/4/15 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch.1.C.15 لذا  ال�ساعة:09:30�س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/922  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بي جي ا�س اخلليج للمقاوالت - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عمران -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )16765(
مبلغ 1367 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/843  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  م  م  ذ   - لالن�ساءات  فيبينا  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ تاجاندرا موهان نات مونتو �ساران نات 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )11594( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
باال�سافة اىل مبلغ 562 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/1021  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- املخمل واحلرير للنجارة - �س ذ م م    جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ زهران ر�سالن حممد ر�سالن -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 1040  درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1095   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- حممد ري��ا���س ع��ب��دال��رزاق   جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سرف لل�سرافة - �س ذ م م  وميثله 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد    - ربيع اخلظر  /م��وزة عبيد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )76306( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/488  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/ماملو للهواتف املتحركة �س.ذ.م.م 2- اي�ست جرنال تريدينغ اند بارترن 
املتحركة  للهواتف  بارت�س  بي  ام  امل��دع��ي/ام  ان  االق��ام��ة مبا  م.د.م.����س جمهول حمل 
عليهم مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م 
رق�����م:2017/345 جتاري  التنفيذي  وال��غ��اء احلجز  وبطالن  دره��م   )688239( وق��دره 
وعدم االعتداد  واعتباره كان مل يكن والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق:2018/4/29 ال�ساعة:09:30�س بالقاعة:ch.1.C.15 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 االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1770  جتاري كلي

بيفرياج  اآن���د  ف��ود  وي��ل��ي  �سيلي   -2 ������س.ذ.م.م  ال��ت��ج��اري��ة  وي��ل��ي  �سيلي  عليه/�سركة  امل��دع��ي  اىل 
 -5 فينكاتارامانا  �ساتي�سا   -4 م.م.ح  الغذائية  لل�سناعات  ويلي  ت�سيلي   -3 ���س.ذ.م.م  اند�سرتيز 
را�س  املدعي/بنك  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  جانيجا  جاجاناث  كومبا�سى  �ساتي�سه  مامتا 
اخليمة الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك 
يوؤدوا  بان  والت�سامم  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
للمدعي مبلغ وقدره )4.810.049/03( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
ال�ساعة:09:30�س  املوافق:2018/4/18  اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  ومقابل 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.22:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2379  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/فاطمة عبداهلل احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي  ع��ب��داهلل  ح��م��دان  حممد 
امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ل وت�سفية وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.
ال�ساعة:09:30�س  امل���واف���ق:2018/4/11  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch.1.B.8:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ، علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعة . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3  جتاري كلي
اىل اخل�سم املدخل / 1-  النجمة املا�سية للتجارة العامة )فرع( �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك را���س اخليمة الوطني ����س.م.ع ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره 
)12125085.48( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
امل��واف��ق  2018/4/22    االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  املطالبة وحتى 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/654  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/جا�سم حممد عبداهلل علي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ح��رزي  علي  �سيف  حممد  وميثله:�سيخه  ����س.م.ع  التمويل  دار 
درهم   )78462( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
يوم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�سداد 
الثالثاء املوافق:2018/4/10 ال�ساعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/122  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/�سيحراج علي خان ف�سل حممود خان كيتور 2- �سوالك�سانا �سهراج 
كيتور جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�سالمي �س.م.ع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد اجارة منتهية بالتمليك املوؤرخ:2008/9/22 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )378.166.66( وق���دره  مببلغ  املطالبة  م��ع  وم��الح��ق��ه 
واالتعاب )جميع الطلبات مو�سحة تف�سيليا يف �سحيفة الدعوى(.وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�ساعة:09:30�س  امل���واف���ق:2018/4/22  االح��د  يوم 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/90  عقاري كلي

االقامة  حمل  جمهول  ���س.م.ح  هولدجنز  انرتنا�سيونال  عليه/تريدينت  املدعي  اىل 
الريامي  دي وميثله:ح�سن علي مطر  ان   - ليمتد  ميلز  �سبيننج  املدعي/نهار  ان  مبا 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالت�سديق على حكم التحكيم ال�سادر يف 
الدعوى رق��م:2016/67 من مركز دبي للتحكيم الدويل والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/4/10 ال�ساعة:09:30�س 
بالقاعة:ch.1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/2458  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  املتعمدة  لل�سلع  دبي  مركز  اي  ايه  عليه/1-جولد  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/25  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سيخ حممد �سيكل احمد بالزام املدعي عليها 
برد مبلغ )41.058.74( درهم وفائدة 9% من:2016/9/14 وحتى ال�سداد التام 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  بامل�ساريف.  الزمامها  مع 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �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 12294 بتاريخ 2018/4/7   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/2212   

                             املنذر/ �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م 
املنذر اليه / م�سار �سليو�سنز - �س ذ م  قطعة 909-597 )جمهول حمل االقامة( 

 ، ثم  ومن  التطوير  اتفاقية  يف  عليها  املن�سو�س  ال�سروط  بتنفيذ  اخاللها  عن  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  فان 
متنح املنذر اليها فرتة زمنية وقدرها 4 ا�سابيع من تاريخ ا�ستالم " اإنذار االخالل" للقيام مبا يلي : اأ - �سداد 
ما قيمته 115.065/12 درهم )فقط مائة وخم�سة ع�سر الف وخم�سة و�ستون درهما واثنا ع�سر فل�سا ال غري 
، باعتباره اجمايل قيمة املبالغ الرئي�سية امل�ستحقة لقاء ر�سوم اخلدمة و�سرية القيمة امل�سافة املطبقة على 
ايجار االر�س ور�سوم اخلدمة باال�سافة اىل غرامة عدم الدفع )و�سريبة القيمة امل�سافة املطبقة( حم�سوبة 
كما بالتاريخ املرجعي  ت - ت�سحيح اخالالت املنذر  اليها االخرى فيما يتعلق باالخالل باحكام املادة  4 )ن( 
و 4 )ع( من اتفاقية االيجار مبا يحقق ر�سى وقبول موكلتنا. ويف حال عدم التزام املنذر اليها مبا ورد اأعاله ، 
عندئذ يتم انهاء وف�سخ اتفاقية االيجار دون اأي اجراءات او اعمال اخرى يف التاريخ املوافق لليوم الواقع فيه 
تاريخ انتهاء فرتة الثالثة اال�سهر املحت�سبة اعتبارا من تاريخ ا�ستالم املنذر اليها اإخطار االإخالل واالإنهاء ، مع 
العلم باأن موكلتنا ، �ستبقى خمولة ب�سكل كامل بدخول واإعادة حيازة العني  املوؤجرة ، كما اأنه ب�سرف النظر عما 
ذكر ، فان االإنهاء لن يوؤول على انه اإبراء اأو اعفاء املنذر اليها من اي من التزاماتها وم�سوؤولياته مبا يف ذلك 
دون االقت�سادر على االلتزامات التالية : 1- القيام بتحويل جميع املبالغ امل�ستحقة عليهم حتى تاريخ االنهاء  
2- دفع كافة وجميع الغرامات امل�ستحقة عليهم ح�سب اأحكام وبنود اتفاقية االيجار ، املرتتبة جراء عدم دفع 
اأي من املبالغ امل�ستحقة عليهم  3- التعهد باخالء املوقع وتعوي�س موكلتنا عن كافة اخل�سائر املتكبدة جراء 
اإنهاء االيجار قبل املوعد املحدد النتهائه - ال يخل وال مي�س اإخطار االخالل واالإنهاء احلايل باأي حقوق متاحة 

ملوكلتنا مبوجب القانون و / اأو مبقت�سى العقد ، وتعترب جميع حقوقها حمفوظة.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/2213   

                             املنذر/ �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م 
املنذر اليه /  �سركة �ست�سون انف�ستمنتز - ليمتد - قطعة رقم 1319-598  )جمهول حمل االقامة( 

املنذر  ، متنح  التطوير ومن ثم  اتفاقية  املن�سو�س عليها يف  ال�سروط  بتنفيذ  اليها عن اخاللها  املنذر  املنذرة تنذر  فان 
�سداد ما قيمته وقدره   - اأ   : يلي  " اإن��ذار االخالل" للقيام مبا  ا�ستالم  تاريخ  ا�سابيع من   4 ف��رتة زمنية وقدرها  اليها 
7.479.528.50 درهم اإماراتي )�سبعة ماليني واربعمائة وت�سعة و�سبعون الف وخم�سمائة وثمانية ع�سرون درهما وخم�سون 
فل�سا( ، باعتباره اجمايل قيمة املبالغ الرئي�سية امل�ستحقة لقاء القيمة االيجارية ور�سوم اخلدمة ور�سوم ال�سرف ال�سحي 
والغرامة )�ساملة �سرية القيمة امل�سافة املطبقة( املحت�سبة حتى التاريخ  املرجعي ب حترير التعديل املرفق بامللحق 1 
من اتفاقية االيجار من قبل املنذر اليها لتنفيذ تعديال القيمة االيجارية لالأر�س ح�سب اتفاقية االيجار والتي �ست�سري 
اعتبارا من ال�سنة احلادية  ع�سر حتى ال�سنة اخلام�سة ع�سر من فرتة االيجار   ج - ت�سحيح اخالالت املنذر  اليها االخرى 
فيما يتعلق باالخالل باحكام املادة  4 )ن( و 4 )ع( من اتفاقية االيجار مبا يالقي  ر�سى وقبول موكلنا. ويف حال عدم 
التزام املنذر اليها مبا ورد اأعاله ، عندئذ يتم انهاء وف�سخ اتفاقية االيجار وكذلك جميع اتفاقيات االيجار من الباطن 
واتفاقيات البيع وال�سراء وجميع التنازالت وما اىل ذلك املحررة من قبل املنذر اليها دون اي جراءات  او اعمال اخرى 
اليها  املنذر  ا�ستالم  تاريخ  اعتبارا من  املحت�سبة  الثالثة اال�سهر  انتهاء فرتة  تاريخ  الواقع فيه  لليوم  املوافق  التاريخ  يف 
اإخطار االإخالل واالإنهاء ،  مع العلم باأن موكلتنا ، �ستبقى خمولة ب�سكل كامل بدخول واإعادة حيازة العني  املوؤجرة ، كما 
اأنه ب�سرف النظر عما ذكر ، فان االإنهاء لن يوؤول على انه اإبراء اأو اعفاء املنذر اليها من اي من التزاماتها وم�سوؤولياته 
مبا يف ذلك دون االقت�سادر على االلتزامات التالية : 1- القيام بتحويل جميع املبالغ امل�ستحقة عليهم حتى تاريخ االنهاء  
2- دفع كافة وجميع الغرامات امل�ستحقة عليهم ح�سب اأحكام وبنود اتفاقية االيجار ، املرتتبة جراء عدم دفع اأي من املبالغ 
اإنهاء االيجار قبل املوعد املحدد  امل�ستحقة عليهم  3- اخالء املوقع وتعوي�س موكلتنا عن كافة اخل�سائر املتكبدة جراء 
النتهائه - ال يخل وال مي�س اإخطار االخالل واالإنهاء احلايل باأي حقوق متاحة ملوكلتنا مبوجب القانون و / اأو مبقت�سى 

العقد ، وتعترب جميع حقوقها حمفوظة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/2204   

                             

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12294 بتاريخ 2018/4/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/2205   

                             

  الكاتب العدل
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فر�س فريق �سيرتوين توتال اأبوظبي العاملي للراليات 
الر�سمية  ال��ت��ج��ارب  جم��ري��ات  على  الكاملة  �سيطرته 
ال��ف��رن�����س��ي - اجلولة  ل����رايل ك��ور���س��ي��ك��ا  )���س��ي��ك��داون( 
ل��ل��رال��ي��ات - حيث �سجل  ال��ع��امل  م��ن بطولة  ال��راب��ع��ة 
نيجل  بول  ومالحه  ميك  كري�س  الربيطاين  ال�سائق 
الزمن االأ�سرع يف جميع املحاوالت الثالث التي قام بها 
ث��وان خلف   2.2 بفارق  مناف�سيه  اأق��رب  على  متقدماً 
وقت  يف  ه��ذا  دب��ل��ي��و.اآر.���س��ي.  �سي3  ال�سيرتوين  مقود 
�سجل فيه �سيبا�ستيان لوب ومالحه دانيال اإيلينا �سابع 
بلغ  والتي  للتجارب  املخ�س�سة  املرحلة  يف  زمن  اأ�سرع 

طولها 5.45 كلم.
اإىل  ج��اف��ة  م��ن  امللتوية  اال�سفلتية  ال��ط��رق��ات  حت��ول��ت 
عليها  ت��ن��اث��رت  م��ا  و���س��رع��ان  االأم���ط���ار  ب�سبب  مبتلة 
االأتربة لتتحول يف بع�س املقاطع اإىل طينية زلقة وهو 
ما يف�سر تراجع االأزمنة يف املحاوالت الثانية والثالثة.
قال  كور�سيكا  ل��رايل  الر�سمية  بالتجارب  ف��وزه  وع��ن 
ميك: ن�سعر ك�سائقني بثقة اأكرب على الطريق عندما 
ت��ك��ون االأج�����واء ج��اف��ة. واأع��ت��ق��د ب����اأن م��راح��ل ال���رايل 
���س��ت��ك��ون ج��اف��ة اأك����ر واأك����ر ع���دا ع��ن ب��ع�����س املقاطع 
املبتلة عند امل���رور ب��ني ال��غ��اب��ات. االأج���واء ال��ي��وم كانت 
�سعبة ولكنني �سعرت بثقة كبرية يف ال�سيارة ومل يكن 
هناك من داٍع الإجراء املزيد من املحاوالت كون مراحل 
الرايل �ستكون جافة على عك�س مرحلة التجارب التي 

قمنا بها اليوم.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان ل����وب: امل��رح��ل��ة كانت 

اأمر  املقاطع وهو  باالأتربة والوحل يف بع�س  مفرو�سة 
�سيما  البداية  منذ  ال�سغط  عدم  ف�سلنا  متوقعاً.  كان 
واأنني مل اأقد على طرقات زلقة بهذا ال�سكل منذ زمن. 
و�سعرت  التالية  املحاولة  يف  قيادتي  وت��رية  من  رفعت 

بثقة وراحة كبريتني يف ال�سيارة.
مرحلة   12 م��ن  منعطف   10،000 ال���  رايل  يتاألف 
م��ع��ب��دة خ��ا���س��ة ب��ال�����س��رع��ة وه���ي ج���دي���دة يف جمملها 
يبلغ  ح���ني  يف  ك���ي���ل���وم���رتاً،   333.48 ط��ول��ه��ا  ي��ب��ل��غ 
حوايل  الو�سل  مراحل  مع  للرايل  االإج��م��ايل  الطول 

”فريو - �ساروال  فهي  املراحل  اأهم  اأما  كلم.   1120
يف  تقام  كلم   55.17 طولها  يبلغ  حيث  كاركوبينو“ 
لل�سائق واختباراً  اليوم االأخري و�ست�سكل حتدياً كبرياً 

حقيقياً لتحمل االإطارات.
الراليات  اأن رايل كور�سيكا هو من  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
�ست  ب��ال��رايل  ف��از  حيث  الفرن�سي،  لل�سانع  املف�سلة 
مرات عندما مت �سمه ر�سمياً لروزنامة بطولة العامل 
ل��ل��رال��ي��ات، وك���ان اأرب���ع م��ن تلك االن��ت�����س��ارات ممهوراً 
بتوقيع �سيبا�ستيان لوب من عام 2005 اإىل 2008.

مع حلول عطلة نهاية هذا االأ�سبوع، �سيحظى �سائقو 
بطولة حتدي كاأ�س بور�سه جي تي 3 ال�سرق االأو�سط 
بجولة على اأعلى م�ستوى يف عامل ال�سيارات، ويحقق 
ال�سباق اخلتامي للمو�سم  بع�سهم حلمه، حيث يربز 
التا�سع ك�سباق داعم ر�سمي جلائزة البحرين الكربى 
لطريان اخلليج 2018. ويتمنى كل �سائق اأن يرتقي 
ي�ستطيع،  م���ا  ك���ل  وت���ق���دمي  امل��ن��ا���س��ب��ة،  م�����س��ت��وى  اإىل 
اأية فئة، مبا يف ذلك لقب  حيث مل يتم ح�سم نتيجة 
املو�سم،  م��ن  االأخ���رية  املرحلة  حتى  ال��ع��ام،  البطولة 
فئات  ج��م��ي��ع  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  النتيجة  حت��دي��د  و���س��ي��ت��م 
�سل�سلة �سباقات ال�سيارات االأكر احرتافية يف املنطقة 
خالل ال�سباقني االأخريين، اللذين تنتظرهما ح�سوداً 

كبرية.
ويتوجه ال�سائق العماين الفي�سل الزبري اإىل اجلولة 
عطلة  خ��الل  متكن  حيث  رائعة  بذكريات  اخلتامية 
نهاية االأ�سبوع االأخرية من املو�سم املا�سي من الفوز 
ب�سباقه االأول يف البطولة، واحل�سول على لقب الفئة 
الف�سية يف اأول ظهور له، ومتكنه يف النهاية من حجز 
مقعده يف بطولة بور�سه موبيل 1 �سوبر كوب. ويعود 
اأكر  العام بو�سع  اإىل اجلولة اخلتامية هذا  الزبري 
خربة، مع فوزه ب�سباقني، وو�سوله ملن�سة التتويج 8 
البالغ  ال�سائق  ويحتاج  التا�سع.  املو�سم  خالل  م��رات 
من العمر 19 �سنة اإىل حتقيق املركز اخلام�س على 
االأقل يف ال�سباق املقبل لتحقيق لقب البطولة، خا�سة 
مع خروج مناف�سه الرئي�س توم اأوليفانت من املعادلة 
ب�سبب التزاماته يف بريطانيا. وقال الفي�سل الزبري: 
اجلولة  يف  احل��ل��ب��ة  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ج����داً  متحم�س  اأن����ا 

االإث���ارة كجزء  املزيد من  املو�سم، حيث  االأخ��رية من 
اأن  واأعتقد   ،1 للفورموال  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  من 
ا�ستثنائية،  �سيقدمون عرو�ساً  ال�سائقني  الكثري من 
تبقى  ال��ف��ئ��ات،  ك��ل  اللقب يف  ع��دم ح�سم  م��ع  خا�سة 
االإثارة حتى اللحظات االأخرية، بالطبع اإنه اأمر رائع 
بعد  البطولة  ترتيب  لقمة  ال�سعود  م��ن  اأمت��ك��ن  اأن 
اأوليفانت،  توم  خروج  بعد  خا�سة  اخلام�سة،  اجلولة 
ويبقى تاأمني اللقب يف ال�سنة الثانية من م�ساركتي 
يل.  بالن�سبة  اأهمية  االأك���ر  االأم���ر  ه��و  البطولة  يف 
واأ�ساف: مع و�سويل الأخر �سباقني هذا املو�سم اأدرك 
اأن��ن��ي م��ا زل���ت ب��ح��اج��ة اإىل ع���دد م��ع��ني م��ن النقاط 
اأن يحدث  �سيء ميكن  اأي  وبالطبع  اللقب،  لتحقيق 
االأخرية،  اجل��ول��ة  يف  راأي��ن��ا  مثلما  ال�سباقات،  خ��الل 

حالياً اأحاول اأن اأحافظ على تركيزي كما كنت طوال 
املو�سم، اأمتنى حتقيق املزيد من الذكريات ال�سعيدة 
خ����الل اجل���ول���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة. وم����ع و�سول 
مع  االإث���ارة  ت���زداد  النهائية،  حمطتها  اإىل  البطولة 
على  �سائقني   3 اأف�سل  ب��ني  فقط  نقطة   23 ف��ارق 
بني  نقطة   16 تف�سل  فيما  ال��ع��ام،  ال��رتت��ي��ب  �سلم 
اأف�سل 3 �سائقني يف الفئة الف�سية، و24 نقطة بني 
اأف�سل 3 �سائقني يف الفئة الربونزية، وميني جمهور 
ونهاية  حما�سية  ختامية  بجولة  اأنف�سهم  البطولة 
مثرية للمو�سم، ومع ارتفاع �سقف التوقعات، �سيعمل 
ال�سائقني ال�سبعة ع�سر الذين ميثلون 10 دول على 
تقدمي اأف�سل اأداء ممكن وحتقيق املفاجاأة يف اجلولة 

اخلتامية.

الكتبي  ه����وي����دن  ب����ن  ����س���امل  ب��ح�����س��ور 
اإدارة نادي الذيد الثقايف  رئي�س جمل�س 
ال�سام�سي  خ��ل��ف��ان  ح�سني  و  ال��ري��ا���س��ي 
االأمني العام الأحتاد ال�سطرجن وحممد 
ال��ف��ن��ي باحتاد  ع��ب��د اهلل م��دي��ر اجل��ه��از 

ال�سطرجن.
الذيد  اختتمت فعاليات بطولةنادي 
نظمها  ل���ل�������س���ط���رجن  وال���ت���ي  االأوىل 
احتاد  م��ع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ادي 
خم�س  مب�����س��ارك��ة  لل�سطرجن  االإم�����ارات 
ومليحة  امل��������دام  اأن�����دي�����ة  وه�����م  ن�����ادي 

وال�سارقة وراأ�س اخليمة ونادي الذيد.
 ويف م��ن��اف�����س��ات ال���ف���ئ���ة)اأ( ح��ق��ق��ت غلى 
عي�سى املركز االأول و�سلطان عبيد املركز 
الثاين وحمدان ال�سويدي الثالث ومرية 
�سقر املركز الرابع ويحيى �سعيب املركز 

اخلام�س وحور نا�سر املركز ال�ساد�س.
حممد  ف���وز  )ب(  حققت  الفئة   فيما 

�سعيد اأحمد باملركز االأول حممد جمعة 
�سعيد  اهلل  ع��ب��د  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  �سعيد 
ال��ث��ال��ث و �سعيد �سامل  ب��امل��رك��ز  اجل���اري 
�سعيد  و�سيف  ال��راب��ع  ب��امل��رك��ز  ال��ق��اي��دي 

باملركز  مطر  وحممد  اخلام�س  باملركز 
ال�ساد�س.

القادر  عبد  احلكام  من  البطولة  واأدار 
ري�س و�سحى معلم واأديب زهراوي ويف 

اخلتام قام كاًل من �سعادة �سامل حممد 
ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ه����وي����دن 
ال�سام�سي  خلفان  ح�سني  و�سعادة  الذيد 
بتكرمي  ال�سطرجن  العام الأحتاد  االأمني 

الفائزين.
ه���وي���دن رئي�س  ����س���امل حم��م��د  اأ����س���اد  و 
احتاد  بجهود  الذيد  نادي  اإدارة  جمل�س 
الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س  ال�سطرجن 

والتي تاأتي �سمن توجيهات �سمو ال�سيخ 
�سلطان حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة 
اأنها تزيد من  واأهمية هذه البطولة يف 
االهتمام املحلي بال�سطرجن والتي تعترب 

العقلي. التفكري  تقوي  ذهنية   ريا�سة 
ال�سام�سي  خ���ل���ف���ان  ح�����س��ني  ق�����ال  ك���م���ا 
االأم��ني العام الأحت��اد ال�سطرجن اإن هذه 
ل�سقل  ثمينة  ف��ر���س��ة  البطولة  متثل 

مواهب وتطوير امل�ستوى الفني لالعبني 
واأهمية ن�سر اللعبة يف املنطقة الو�سطى 
يف  وال��ت��ح��ل��ي��ل  التحفيظ  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا 

م�ستقبل ال�سباب واأبناء االإمارات.

–الفجر: •• دبي 
ق��رع��ة بطولة  ام�����س  اأج��ري��ت �سباح 
�سنة،   15 للفتيات حتت  اآ�سيا  غرب 
مبقر احتاد الكرة باخلوانيج، والتي 
ال�سبت وت�ستمر  اليوم  تنطلق م�ساء 
على  اجل����اري،  ال�سهر  م��ن   15 اإىل 
مالعب االحت��اد، ويف بداية مرا�سم 
ال��ق��رع��ة، مت و���س��ع منتخبنا  اإج���راء 
املجموعة  راأ����������س  ع���ل���ى  ال����وط����ن����ي 
البطولة،  ل��الئ��ح��ة  ط��ب��ق��اً  االأوىل 
واأ�سفرت  امل�ست�سيفة  الدولة  كونها 
ال��ب��ح��ري��ن وفل�سطني يف  وق���وع  ع��ن 
�سمت  بينما  االإم�������ارات،  جم��م��وع��ة 
لبنان  منتخبات  الثانية  املجموعة 

،�سوريا، واالأردن.
االإفتتاحية  امل������ب������اراة  و����س���ت���ج���م���ع 
اليوم  منتخبي البحرين وفل�سطني 
والثلث  ال��راب��ع��ة  ال�����س��اع��ة  ال�����س��ب��ت، 
�سوريا  م����ب����اراة  ي��ع��ق��ب��ه��ا  ع�������س���راً، 
والثلث  ال�سابعة  ال�����س��اع��ة  واالأردن 
منتخبنا  ي��خ��و���س  ب��ي��ن��م��ا  م�������س���اًء، 
البطولة  مبارياته يف  اأوىل  الوطني 
اأم������ام منتخب  امل��ق��ب��ل  ي����وم االأح������د 
ال�سابعة  ال�ساعة  ال�ساعة  فل�سطني 
والثلث م�ساًء، وي�سبقه مباراة االأردن 
ولبنان، التي �ستقام ال�ساعة الرابعة 

والثلث يف اليوم نف�سه.
اللجنة  م��ن  ال��ق��رع��ة،  مرا�سم  �سهد 

من  املكلفة  للبطولة  العليا  املنظمة 
احت����اد ال���ك���رة، اأم����ل ب��و���س��الخ ع�سو 
رئي�س  ال��ك��رة،  احت���اد  اإدارة  جمل�س 
احلو�سني  رمي��ة  ال��دك��ت��ورة  اللجنة، 
رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال���ط���ب���ي���ة، ون�����ورة 
اللجنة  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي  ع���ب���داهلل 
العامري  ���س��ي��ف  وف��اط��م��ة  ال��ف��ن��ي��ة، 
ال���ب���ط���ول���ة، وم���ي���ث���اء �سامل  م���دي���رة 
العالقات  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ال����ع����ريف 

العامة.
ومن احتاد غرب اآ�سيا، خليل ال�سامل 
اأمني عام االحتاد، وعروبة احل�سيني 

م�سرفة البطولة، مراقبة مباريات، 
امللعب،  م�����س��وؤول  ال��ق��واق��زة  ورام����ي 
ن�سرين اخلزاعله مراقبة مباريات، 
كرمي املفتي م�ساعد م�سوؤول امللعب، 
االإعالمي  املن�سق  ف��رج  اأب���ي  وف��ات��ن 
للبطولة، باالإ�سافة ملمثلي املنتخبات 

امل�ساركة يف البطولة.
ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  ب���داي���ة  وج�����اءت 
بو�سالخ،  اأم���ل  برتحيب  للبطولة، 
املهند�س مروان  �سعادة  باالإنابة عن 
الكرة  احت������اد  رئ���ي�������س  غ��ل��ي��ط��ة  ب����ن 
مب�سوؤويل  االإدارة،  جمل�س  واأع�ساء 

احت������اد غ�����رب اآ����س���ي���ا ل���ك���رة ال���ق���دم، 
برئا�سة  االحت����اد  دور  ع��ل��ى  منوهتا 
ب��ن احل�����س��ني، يف  �سمو االأم���ري علي 
اآ�سيا،  ال�����س��ي��دات يف  ق���دم  ك���رة  دع���م 
اآ�سيا،  غ���رب  م��ن��ط��ق��ة  يف  وحت���دي���داً 
والعمل الدوؤوب على زيادة الالعبات 

املمار�سات لن�ساط الكرة.
نتمنى  كنا  اللجنة،  رئي�س  واأ�سافت 
م�����س��ارك��ة امل���زي���د م���ن امل��ن��ت��خ��ب��ات يف 
البطولة  م���ن  احل���ال���ي���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
االإم�����ارات، وا�سكر  اأر����س دول���ة  على 
ولبنان  و�سوريا  فل�سطني  منتخبات 

ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة ال���دع���وة وامل�����س��ارك��ة يف 
الظروف  الرغم من  البطولة، على 
ال��ت��ي مي����رون ب��ه��ا، وط��ال��ب��ت جميع 
املنتخبات امل�ساركة بخو�س املباريات 
الفوز  لتحقيق  ���س��غ��وط  اأي  ب���دون 
امل�ساركني  ف��ك��ل  ال��ب��ط��ول��ة،  ب��ل��ق��ب 
حدث  يف  معاً  جتمعنا  م��ن  فائزين، 

ريا�سي الإكت�ساب اخلربات الفنية.
اأع�ساء  املواطنة،  بالكوادر  واأ���س��ادت 
للبطولة،  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
البطولة  م��دي��رة  ال��ع��ام��ري  فاطمة 
ونورة  ال�سابقة،  ال�سلة  ك��رة  الع��ب��ة 
الفنية،  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي 
االأول،  امل��ن��ت��خ��ب  م���رم���ى  ح���ار����س���ة 
وميثا العريف رئي�س جلنة العالقات 
العامة، يف بداية م�ساركتها يف جمال 
الريا�سة، وبالطبع حورية الطاهري 
واحلا�سلة  الوطني  منتخبنا  مدرب 
كاأول   A التدريبية  الرخ�سة  على 
حتديات  م���ع���اً  خ�����س��ن��ا  خ��ل��ي��ج��ي��ة، 
لتو�سيع ممار�سة ن�ساط الكرة، حتى 

و�سلنا ملا نحن عليه اليوم.
العام  االأم��ني  ال�سامل  خليل  وتوجه 
ب�سكره الحتاد  اآ���س��ي��ا،  غ��رب  الحت���اد 
امل��ت��ح��دة لكرة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
البطولة،  اإ���س��ت�����س��اف��ة  ع��ل��ى  ال���ق���دم، 
احت���اد غرب  وت�سجيع  دع��م  م��وؤك��داً 
املنطقة،  يف  اللعبة  ملمار�سات  اآ���س��ي��ا 

م��ن اأج���ل ت��و���س��ي��ع ن�����س��اط ك���رة قدم 
خري  البطولة  ان  وق���ال  ال�����س��ي��دات، 
ا�ستعداد جلميع املنتخبات امل�ساركة، 
االآ�سيوية  ل��ل��ت�����س��ف��ي��ات  مت���ه���ي���داً 
التوفيق  للجميع  متمنياً  القادمة، 

يف مباريات البطولة.

�سيف  ف��اط��م��ة  اأع��رب��ت  جهتها،  م��ن 
ال���ع���ام���ري م���دي���رة ال���ب���ط���ول���ة، عن 
على  البطولة  باإ�ست�سافة  �سعادتها 
البطولة  اأن  وق��ال��ت  ال��دول��ة،  اأر����س 
اإ���س��اف��ة ك��ب��رية ل��ك��رة ق��دم ال�سيدات 
مبنتخبات  ورح����ب����ت  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 

وفل�سطني،  واالأردن  ال���ب���ح���ري���ن 
طيب  لهم  متمنيه  ولبنان،  و�سوريا 
جلميع  بال�سكر  وتوجهت  االإق��ام��ة، 
�سواء  ال���ب���ط���ول���ة،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
اأط���ق���م طبية،  الع����ب����ات،  م����درب����ني، 

حكام، ومنظمني.

الإمارات يف مقدمة املجموعة الأوىل مع البحرين وفل�سطني

بو�شالخ: اجلميع فائز يف بطولة غرب اآ�شيا للفتيات
خليل ال�سامل: البطولة خري ا�ستعداد للت�سفيات الآ�سيوية القادمة

ختام فعاليات بطولة نادي الذيد الأوىل لل�شطرجن

وروؤيتها  ت�����س��ورات��ه��ا  ال��ف��رق  ع��ل��ى   1 ف��ورم��وال  اإدارة  ع��ر���س��ت 
 2021 يف  احلالية  العقود  انتهاء  بعد  امل�ستقبل  يف  للريا�سة 
وهي ا�سرتاتيجية ترتكز ب�سفة اأ�سا�سية على ا�ستخدام وحدات 
طاقة “حمركات” اأرخ�س �سعرا واأقل تعقيدا اإىل جانب و�سع 
لالإيرادات  توازنا  اأكر  وتوزيع  والتكلفة  امل�ساريف  على  قيود 

بني الفرق.
ويف هذا االإطار ك�سفت فورموال 1 عن خطة من خم�س نقاط 
التاأهيلية  التجارب  انطالق  قبل  امل�ستقبلية  نظرتها  تلخ�س 
�سباقات  من  الثانية  اجلولة  الكربى  البحرين  جائزة  ل�سباق 

املو�سم احلايل على حلبة ال�سخري.
وكان فرياري اأقدم فرق البطولة واأكرها جناحا هدد يف وقت 

املقرتحات  تعجبه  مل  اإن   1 ف��ورم��وال  م��ن  باالن�سحاب  �سابق 
اجلديدة للريا�سة يف امل�ستقبل.

امل�ستقبل  ت��ك��ون حم��رك��ات  اأن  يتعني  اإن���ه   1 ف��ورم��وال  وق��ال��ت 
“اأرخ�س �سعرا واأقل تعقيدا واأعلى �سوتا واأكر قوة واأن تقلل 

من اللجوء لفر�س عقوبات على ال�سائقني يف ال�سباقات«.
وبالن�سبة للتكاليف اأ�سافت البطولة “كيفية االإنفاق يتعني اأن 

يكون اأكر اأهمية واأكر تاأثريا من حجم االإنفاق«.
اأي تفا�سيل تتعلق ب�سقف وحدود  اإىل  ومل تتطرق املقرتحات 

االإنفاق.
توزيع  اأ���س��ل��وب  ي��ك��ون  اأن  “ويتعني  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ي��ان  واأ����س���اف 
اجلدارة  اإىل  ا�ستنادا  التوزيع  يتم  واأن  توازنا  اأك��ر  االإي���رادات 

واالأداء ما ي�سمن مكافاأة الفرق ومالك احلقوق التجارية«.
اأنه يتعني تعزيز فر�س التجاوز خالل  اأي�سا  واأكدت البطولة 
ال�سباقات واأن تكون مهارة ال�سائق هي “العامل االأ�سا�سي” يف 

اأداء ال�سيارة.
كما اأ�سارت البطولة اإىل �سرورة توحيد بع�س اأجزاء ال�سيارات 
ا�ستمرار وجود  التي ال تهم اجلمهور رغم االع��رتاف �سرورة 

اختالفات بني ال�سيارات.
وعن بقية اجلوانب قال ت�سي�س كاري رئي�س البطولة “حتركنا 
ال��رغ��ب��ة يف ت��ط��وي��ر اأه���م ب��ط��ول��ة ري��ا���س��ي��ة يف ال���ع���امل.. ت�سع 
اجلمهور يف املقام االأول وتكون ناجحة جتاريا ومربحة ماليا 

للفرق وت�سع التطور التقني على راأ�س اأولوياتها«.

فورمول 1 تعر�ش على الفرق ت�شوراتها للم�شتقبل 

�سيطرة كاملة لفريق اأبوظبي العاملي على جتارب رايل كور�سيكا الفرن�سي

كري�ش ميك ي�شجل اأ�شرع زمن يف التجارب الر�شمية لرايل ال� 10،000 منعطف
يتاألف الرايل من 12 مرحلة ا�سفلتية قا�سية على ال�سائق وعلى الإطارات

ال�سائقون ي�ستعدون للجولة اخلتامية الداعمة جلائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2018

الأو�شط ال�شرق  الفي�شل الزبري على اأهبة ال�شتعداد حل�شد لقب بطولة حتدي كاأ�ش بور�شه جي تي 3 
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الفجر الريا�ضي
جيم�����ش ينق����ذ ك���اف���اليي���رز م����ن اخل�ش���ارة 

اأنقذ ليربو�س جيم�س كليفالند كافاليريز من اخل�سارة اأمام وا�سنطن 
بينها  نقطة   33 بت�سجيله   115-119 ال��ف��وز  اىل  وق���اده  وي���زاردز 
االمريكي  ال�سلة  ك��رة  دوري  مباريات  �سمن  االخ���ري،  ال��رب��ع  يف   13
للمحرتفني. وكان كافاليريز، بطل 2016 وو�سيف عامي 2015 
و2017، متخلفا بفارق 17 نقطة )87-104( قبل نهاية املباراة 
اأربع  ال���دوري  اأف�سل الع��ب يف  ي���وؤدي جيم�س،  ان  قبل  دق��ائ��ق،  ب�سبع 
كرة  مي��رر  ان  قبل  متتالية  ن��ق��اط  �ست  بت�سجيله  املنقذ  دور  م���رات، 
رودين  اليهما  اأ���س��اف  نقطتني،  غرين  ج��ف  زميله  لي�سجل  حا�سمة 
هود رميتني حرتني. واأتاحت هذه ال�سل�سلة لكافاليريز ت�سجيل ع�سر 
نقاط متتالية وتقلي�س الفارق. و�ساهم جيم�س يف ثمان من املحاوالت 
عرب  اأو  مبا�سرة  بالت�سجيل  اأك��ان  لفريقه،  الناجحة  االأخ��رية  الت�سع 
�سناعة التمريرات. واأنهى غرين املباراة مع 21 نقطة، واأ�ساف كيفن 

وا�سنطن  اف�سل م�سجل يف �سفوف  اأما  لكليفالند.  نقطة   16 لوف 
حتل  مل  حا�سمة،  متريرة  و14  نقطة   28 بر�سيد  وول  ج��ون  فكان 
دون تلقي فريقه خ�سارته ال�سابعة يف اآخر ت�سع مباريات. و�سمن فريق 
العا�سمة بلوغ االأدوار النهائية “بالي اأوف”، وهو يحتل حاليا املركز 
الثامن يف ترتيب املنطقة ال�سرقية )اآخر املراكز املوؤهلة(، لكنه ال يزال 
ال�ساد�س على من  ال�سابع وميامي هيت  يتناف�س مع ميلووكي باك�س 

ينهي املو�سم املنتظم يف مركز اأف�سل من االآخرين.
و�سهدت املباراة عودة مدرب كافاليريز تايرون لو اىل مقاعد احتياط 
فريقه للمرة االوىل منذ 17 اذار مار�س عندما �سعر باأوجاع يف �سدره 

يف املباراة �سد �سيكاغو بولز.
نقطة   28 يوغدانوفيت�س  بويان  الكرواتي  �سجل  اأخ��رى،  مباراة  ويف 
واأ�ساف فيكتور اوالديبو 21، ليقودا انديانا بي�سرز اىل فوز كبري على 

غولدن �ستايت ووريرز بطل املو�سم املا�سي 106-126.
ح�سم  يف  انديانا  جنح   ،2012-2011 مو�سم  منذ  االأوىل  وللمرة 
اللقب مرتني يف  العادي �سد ووري��رز، حامل  املو�سم  كل مبارياته يف 
املوا�سم الثالثة االأخرية، والذي يحتل حاليا املركز الثاين يف ترتيب 

املنطقة الغربية.
الدقائق  �ستايت �ستيف كري خم�سة العبني يف  واأخ��رج مدرب غولدن 
اخلم�س االأخرية عندما كان فريقه متخلفا بفارق 21 نقطة، بينهم 

كيفن دورانت.
 ،96-100 متربوولفز  ميني�سوتا  على  ناغت�س  دنفر  فاز  ذل��ك،  اىل 
ويوتا جاز على لو�س اأجنلي�س كليبريز 117-95، وهيو�سنت روكت�س 
ع��ل��ى ب��ورت��الن��د ت��راي��ل ب���الي���زرز 96-94، وم��ي��ل��ووك��ي ب��اك�����س على 

بروكلني نت�س 119-111.

عبدالرحمن،  عمر  »ال��دول��ي��ان«  ال��الع��ب��ان  ���س��ارك 
احلملة  يف  ي�����س��ل��م  وري��������ان  ال����ع����ني  ف����ري����ق  ق����ائ����د 
الرتويجية لبطولة هزاع بن زايد »الدولية« لكرة 
الفرتة  خ��الل  وامل��ق��ررة   2018 للنا�سئني  ال��ق��دم 
اأبريل  �سهر  من  ع�سر  اخلام�س  وحتى  التا�سع  من 
كروية  م��دار���س  م��ن  ف��رق  �ستة  مب�ساركة  اجل���اري 
»الدولية«  البطولة  اأن  »ع��م��وري«  واأك���د  خمتلفة. 
اأهم حمطة بالن�سبة له يف م�سواره الكروي،  متثل 

داعياً يف الوقت نف�سه العبي فريق العني حتت 16 
البطولة،  من  العا�سرة  الن�سخة  يف  وامل�سارك  �سنة 
الفر�سة  ت��ل��ك  وا���س��ت��ث��م��ار  اجل��ه��ود  م�ساعفة  اإىل 
التوفيق  املرجوة متمنياً  باملكا�سب  املثالية للخروج 

للجميع.
ومن جانبه قال ري��ان ي�سلم: »اإن بطولة ه��زاع بن 
بالن�سبة  النوعية  الُنقلة  اأح��دث��ت  »ال��دول��ي��ة«  زاي��د 
النا�سئني،  له وزمالئه عندما كانوا �سمن مرحلة 

اعتادوا  التي  عن  خمتلفة  اأج���واء  وقتها  عا�سوا  اإذ 
واأكادميية  مبدر�سة  تواجدهم  ف��رتة  ط��وال  عليها 
الكرة ومنحتهم البطولة خربة االحتكاك مبدار�س 
كروية خمتلفة وتعاي�سوا خالل فرتة البطولة مع 
العاملية،  القدم  ك��رة  اأندية  اأكادمييات  اأك��رب  العبي 

لذلك كانت املرحلة االأهم يف م�سريتي الكروية«.
بالتوفيق  ال�����س��ادق��ة  اأم��ن��ي��ات��ه  ع���ن  ري����ان  واأع�����رب 
�سنة،   16 العني حتت  ن��ادي  نا�سئي  لالعبي فريق 

امل�سرف  والظهور  م�ساركتهم  من  اال�ستفادة  على 
الذي ميكنهم من حتقيق النتائج القوية.

زايد  ب��ن  ه��زاع  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأن  يذكر 
�ستعقد   ،2018 للنا�سئني  القدم  لكرة  »الدولية« 
ال�سبت  اليوم  م�ساء  من  والن�سف  الرابعة  متام  يف 
موؤمتراً  زاي���د،  ب��ن  ه��زاع  باإ�ستاد  الرئي�س  قاعة  يف 
املتعلقة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  ك��اف��ة  ع���ن  للك�سف  ���س��ح��ف��ي��اً 

بالبطولة.

�سيحاول مان�س�سرت �سيتي ت�سميد جراح �سقوطه االأوروبي الثقيل 
القدم  ك��رة  يف  انكلرتا  بطولة  لقب  ح�سم  ع��رب  ليفربول،  اأم���ام 
مان�س�سرت  املبا�سر  ومناف�سه  االأك���رب  غرميه  ي�ست�سيف  عندما 

يونايتد يف قمة املرحلة 33 على ملعب االحتاد اليوم ال�سبت.
الفوز،  املدرب اال�سباين جو�سيب غوارديوال  واذا ما قدر لفريق 
انطلق  الذي  املمتاز  ال��دوري االنكليزي  تاريخ  االأول يف  �سي�سبح 
بت�سميته اجلديدة قبل 26 عاما، ُيتوج باللقب قبل �ست مراحل 

من نهاية البطولة.
ويبدو  يونايتد،  نقطة عن   16 بفارق  �سيتي  مان�س�سرت  ويتقدم 
تاريخ  املمتاز )واخلام�س يف  ال��دوري  الثالث يف  باللقب  تتويجه 
التتويج  نكهة  ان  املح�سوم  لكن  وق��ت.  م�ساألة  انكلرتا(  بطولة 
التناف�س  ظل  يف  خمتلفة،  �ستكون  بالذات  يونايتد  ح�ساب  على 

التاريخي بني قطبي املدينة االنكليزية ال�سمالية.
الدوري  األقابه يف  وياأمل غوارديوال يف حتقيق باكورة 

االن��ك��ل��ي��زي يف م��و���س��م��ه ال��ث��اين م��ع ���س��ي��ت��ي، علما 
ان���ه اأح�����رز ه���ذا امل��و���س��م ك���اأ����س راب���ط���ة االندية 
املدرب  ي���وؤرق  م��ا  ان  اال  اأر���س��ن��ال.  ح�ساب  على 
ميونيخ  وبايرن  اال�سباين  لرب�سلونة  ال�سابق 
اأيام  ت��اأت��ي قبل ثالثة  امل��ب��اراة  االمل���اين، ه��و ان 

الدور  اإي��اب  يف  ليفربول  ا�ست�سافته  من 
اأوروبا  اأبطال  ل��دوري  النهائي  ربع 

)�سفر3- ذهابا(، ما ي�سعه اأمام 
الت�سكيلة  اخ��ت��ي��ار  ���س��ع��وب��ة 

ال���ت���ي ���س��ت��خ��و���س امل���ب���اراة 
�سد يونايتد.

وق������������ال غ���������واردي���������وال 
ب���ع���د اخل�������س���ارة اأم�����ام 
ملعب  على  ليفربول 
االأخ������������ري اأن���ف���ي���ل���د 

تقبلها  “علينا 
لدينا  واالآن 
ي�����ون�����اي�����ت�����د 
ملعبنا  ع��ل��ى 

وب��������ع��������ده��������ا 
ليفربول على ملعبنا اأي�سا«.

واثقا بقدرة  الكاتالوين  امل��درب  ي��زال  وال 
اأوروبيا،  ل�ساحله  االأم����ور  قلب  على  فريقه 

باأننا  اأ���س��ع��ر  ال  لكنني  قا�سية  “النتيجة  ق��ائ��ال 
خرجنا. كانوا اأف�سل منا داخل املنطقة لكنني اأثق جيدا 

طوال  ج��ي��دة  اأ���س��ي��اء  يل  اأظ��ه��ر  لقد  بفريقي، 
و�سنحاول  دقيقة   90 لدينا  امل��و���س��م. 

قلب االمور يف م�سلحتنا«.
�سنتاأهل  ان��ن��ا  يعتقد  اأح���د  “ال  اأ���س��اف 

لكننا �سنحاول اإقناع اأنف�سنا” باإمكانية 
ذلك.

الدوري  على  كبري  ب�سكل  �سيتي  وهيمن 
هذا املو�سم، ومل يخ�سر �سوى مرة واحدة 

يف   )4-3( نف�سه  ليفربول  ي��د  على  ك��ان��ت 

كانون الثاين يناير املا�سي، بعدما كان النادي االأزرق قد تفوق 
ذهابا بنتيجة قا�سية على ملعبه -5�سفر.

ان  ب��روي��ن  دي  كيفن  البلجيكي  �سيتي  و�سط  خ��ط  الع��ب  وراأى 
التتويج باللقب �سد يونايتد،  الفرحة �ستكون مزدوجة يف حال 
اأج��ل��ه��ا طوال  ال��ت��ي نلعب م��ن  امل��ب��اري��ات  “هذه ه��ي  ان  م��ع��ت��ربا 

املو�سم. �سيكون االمر رائعا، خمتلفا«.
اأ�ساف “اجلميع يدرك خ�سو�سية املباريات بني �سيتي ويونايتد، 
اجلميع يعرف التاريخ، وبالتايل �سيكون االأمر تاريخيا. االأف�سل 

ان نح�سم االمور باأق�سى �سرعة ممكنة«.
وكان �سيتي قد فاز على م�سيفه يونايتد على ملعب اأولد ترافورد 
يف الدوري هذا املو�سم بنتيجة 2-1 يف العا�سر من كانون االأول 

دي�سمرب املا�سي.
عهد  يف  املدينة  على  االأح��م��ر  القطب  هيمنة  من  اأع���وام  وبعد 
األيك�س فريغو�سون، تبدلت  مدربه ال�سابق اال�سكتلندي 
املا�سية،  االأع�����وام  يف  مان�س�سرت  يف  ال��ق��وى  م���وازي���ن 

اىل  االأزرق  ال��ن��ادي  ملكية  انتقال  منذ  ال�سيما 
ال�����س��ي��خ االم���ارات���ي م��ن�����س��ور ب��ن زاي����د اآل 

نهيان عام 2008.
وب����ات ال���ن���ادي ع��ل��ى و���س��ك اإح����راز 

لقبه الثالث يف الدوري منذ عام 
.2012

غ����������اب عن  وب������ع������دم������ا 
االأل�������������������ق�������������������اب يف 
االأول  م���و����س���م���ه 
غوارديوال  م���ع 
تعر�س  ال���ذي 

الن������ت������ق������ادات 
الأ�������س������ل������وب������ه 

الهجومي من 
الرتكيز  دون 

اجلانب  ع��ل��ى 
ال���������دف���������اع���������ي، 

جن���������ح امل�����������درب 
الدوريني  بلقب  املتوج 

اال�سباين واالملاين )ثالث مرات لكل 
املو�سم  ه���ذا  منتقديه  اإ���س��ك��ات  يف  م��ن��ه��م��ا(، 

على  تقوم  قوية  عرو�سا  فريقه  تقدمي  ع��رب 
التمريرات الق�سرية ال�سريعة املتقنة، واالإم�ساك 

مبفاتيح اللعب.
اأك��ر من الع��ب مثل  وت��األ��ق يف �سفوف �سيتي 
بروين،  دي  اأغويرو،  �سريخيو  االأرجنتيني 
رحيم �ستريلينغ، اال�سباين دافيد �سيلفا، 

واالملاين لوروا �سانيه.
وجنح �سيتي يف حتقيق رقم قيا�سي 
 18 بتحقيقه  املو�سم  مطلع  يف 
ي�ستطيع  لكنه  ت��وال��ي��ا،  ف���وزا 
اأبرزها  اأرق��ام اأخ��رى  حتطيم 
اأك����رب ع����دد م���ن ال��ن��ق��اط يف 

مو�سم  يف  نقطة   95 م��ع  ت�سل�سي  با�سم  وامل�سجل  واح��د  مو�سم 
يف  االن��ت�����س��ارات  وع��دد  ح��ال��ي��ا(،  ل�سيتي   84(  2005-2004
مو�سم واحد امل�سجل اأي�سا با�سم ت�سل�سي 30 انت�سارا يف املو�سم 

املا�سي الذي اأنهاه باإحراز اللقب، مقابل 27 ل�سيتي حاليا.
كما ميكن ل�سيتي حتطيم رقم يونايتد الأكرب فارق من النقاط يف 
نهاية املو�سم 18 نقطة يف 1999-2000، واأي�سا رقم ت�سل�سي 
 ،2010-2009 لت�سل�سي يف   103 االأه���داف  ع��دد من  الأك��رب 

مقابل 88 ل�سيتي حاليا.
املباراة  توقيت  ان  ماتا  خ��وان  اال�سباين  يونايتد  الع��ب  وي��درك 
مثايل  و���س��ع  يف  ت��اأت��ي  ال  “املباراة  وق���ال  لفريقه.  مثاليا  لي�س 
اإلينا ال �سيما مع وجود فارق نقاط كبري بيننا وبينهم  بالن�سبة 

لكن اجلميع يعي باأنها مباراة مميزة«.
م�سيفا نتطلع ملواجهتهم وتقدمي عر�س جيد 

الأن م�سجعينا ي�ستحقون ذلك.
مدينة  “دربي”  نف�سها،  امل��رح��ل��ة  يف  وي���ربز 
وم�سيفه  احل���م���ر  ف���ري���ق  ب����ني  ل���ي���ف���رب���ول 

اإيفرتون.
وي���واج���ه م����درب ل��ي��ف��رب��ول االأمل����اين 
ذاتها  امل��ع�����س��ل��ة  ك���ل���وب  ي���ورغ���ن 
يتعلق  م������ا  يف  ل�������غ�������واردي�������وال 
يلجاأ  ان  يتوقع  لكن  بت�سكيلته، 
اأ�سا�سيني،  العبني  اإراح���ة  اىل 
م���ن���ه���م ع���ل���ى ����س���ب���ي���ل امل���ث���ال 
الذي  �سالح  حممد  امل�سري 
خ���رج م��ن امل���ب���اراة االأوروب���ي���ة 
اأبدى  �سد �سيتي، اإال ان مدربه 

تفاوؤله بو�سعه ال�سحي.
ويبدو ليفربول يف و�سع مريح الإنهاء 
املوؤهلة  االأربعة  املراكز  اأحد  يف  املو�سم 
لدوري االأبطال املو�سم املقبل، ويحتل 
حاليا املركز الثالث بفارق نقطتني خلف 
توتنهام  اأم���ام  ن��ق��اط  وخم�س  يونايتد، 
ه��وت�����س��رب ال����راب����ع، وع�����س��ر ن���ق���اط عن 
ت�سل�سي اخلام�س. اإال ان ليفربول خا�س 
31 ليونايتد، و30  مقابل  مباراة،   32
وت�سل�سي  ت��وت��ن��ه��ام  م���ن  ل��ك��ل 
يف  احل��م��ر  �سي�ستقبل  ال���ذي 

مرحلة الحقة.
اأخ����رى،  م��ب��اري��ات  ويف 
ي������ل������ت������ق������ي و�������س������ت 
األبيون  بروميت�س 
م��������ع �����س����وان���������س����ي 
���س��ي��ت��ي، ووات����ف����ورد 
توتنهام  مع  �سيتي  و�ستوك  برينلي،  مع 
نيوكا�سل،  م���ع  ���س��ي��ت��ي  ول��ي�����س��رت  ه��وت�����س��رب، 
وبرايتون  باال�س،  كري�ستال  مع  وبورمنوث 
مع هادر�سفيلد، واأر�سنال مع �ساوثمبتون، 

وت�سل�سي مع و�ست هام.

اللجنة املنظمة تعقد املوؤمتر ال�سحفي اليوم

»عموري« وريان ي�شاركان يف احلملة الرتويجية 
لبطولة هزاع بن زايد »الدولية«

دربي ناري لـ »احلمر« واإيفرتون

ال�شيتي حل�شم الربميريليغ اأمام الغرمي يونايتد

بينيفينتو  �سد  م��ب��اراة  خلو�س  ملعبه  اىل  يوفنتو�س  يعود 
ال��دوري االإيطايل لكرة القدم،  31 من  املتوا�سع يف املرحلة 
�سعيا للنهو�س بعد اأيام من خ�سارته القا�سية بثالثية نظيفة 
اأم����ام ري���ال م��دري��د اال���س��ب��اين يف ذه���اب ال����دور رب���ع النهائي 
لدوري اأبطال اأوروبا، والتي اأنهت اىل حد كبري اآماله بثالثية 
العجوز  ال�سيدة  ف��ري��ق  وي�ست�سيف  امل��و���س��م.  ه��ذا  تاريخية 
مت�سدر الرتتيب، بينيفينتو االأخري ال�سبت، �ساعيا لالقرتاب 
من لقبه ال�سابع تواليا يف الدوري. وكان نادي مدينة تورينو 
اأداء  اأم��ام ري��ال، اال انه واجه  اإيجابية  ياأمل يف حتقيق نتيجة 
كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  وجن��م��ه  امللكي  ال��ن��ادي  م��ن  متما�سكا 
رونالدو الذي �سجل هدفني، اأحدهما مبق�سية خلفية رائعة 
يف مرمى احلار�س العمالق جانلويجي بوفون. ومع �سعوبة 
تركيز  �سين�سب  املقبل يف مدريد،  االأربعاء  للتعوي�س  مهمته 
ب�سكل  عليها  يهمني  التي  املحلية  امل�سابقات  على  يوفنتو�س 
مطلق يف املوا�سم االأخ��رية، اذ اأح��رز لقب ال��دوري �ست مرات 

الثالثة  امل��وا���س��م  يف  وال��ك��اأ���س  ال����دوري  وث��ن��ائ��ي��ة  متتالية، 
االأخرية. وحاليا، يت�سدر يوفنتو�س الدوري بر�سيد 78 

ي�ست�سيف  الذي  نابويل  اأرب��ع نقاط عن  بفارق  نقطة، 
كييفو. كما ي�ستعد يوفنتو�س خلو�س نهائي الكاأ�س 

�سد ميالن يف 9 اأيار مايو. وحث مدرب الفريق 
ما�سيميليانو اليغري العبيه على النهو�س 

ان  ب�سرعة بعد مباراة ريال، و�سرورة 
يتم ذلك “يف نهاية هذا االأ�سبوع، 

يف الدوري. يجب ان ن�سع ما 
الثالثاء  م��ب��اراة  يف  ح�سل 

قدما«.  ومن�سي  جانبا 
مباراة  “ثمة  اأ����س���اف 
�سانتياغو  يف  ال����ع����ودة 

ب��رن��اب��ي��و )م��ل��ع��ب ري����ال( 
يجب اال���س��ت��ع��داد ل��ه��ا، ول��ك��ن فوق 

الدوري  لقب  اإح���راز  يجب  �سيء  ك��ل 
املحلي، ال�سابع على التوايل، و�سيكون ذو 

يوفنتو�س  مهاجم  اأم��ا  اأ�سطورية«.  نكهة 
ال���ذي ط��رد من  دي��ب��اال  ب��اول��و  االأرجنتيني 

اأم���ام ري���ال، فكتب ع��رب ح�سابه على  امل��ب��اراة 
“الهزائم تكون �سيئة دائما،  موقع ان�ستاغرام 
واأبطال  ق��وي��ة  ف��رق  اأم���ام  ت��ك��ون  حتى عندما 
التطلع  اىل  نحتاج  االن  ولكننا  ج��دا،  اأقوياء 
لالأمام: الت�سحية، القوة، ال�سغف وموا�سلة 

مرياليم  البو�سني  وح��ذر  ي��وم«.  كل  التح�سن 
ريال،  ���س��د  ال��ذه��اب  ع��ن  غ���اب  ال���ذي  بيانيت�س 

زمالءه من التقليل من �ساأن بينيفينتو الذي تقدم 
الذهاب،  مرحلة  يف  -1�سفر  ال���دوري  بطل  على 
ب�سعوبة  العجوز”  “ال�سيدة  فريق  يفوز  ان  قبل 
لتفادي  �ساقة  مهمة  بينيفينتو  وي��واج��ه   .1-2
الهبوط، اذ يبتعد بفارق ت�سع نقاط خلف فريونا 

علما  املو�سم،  نهاية  من  مراحل  ثماين  قبل 
االأربعاء،  -3�سفر  االأخ��ري  على  فاز  انه 
 27 املرحلة  م��ن  موؤجلة  م��ب��اراة  �سمن 
ان  بيانيت�س  وق���ال  امل��ح��ل��ي.  ال����دوري  يف 

�سد  امل��ب��اراة  “ت�سبه  بينيفينتو  م��واج��ه��ة 
�سبال ال�سابع ع�سر”، الذي اأوقف يف اآذار مار�س 

الدوري،  يف  ليوفنتو�س  متتاليا  ف��وزا   12 م��ن  املا�سي، 

ا�ستعادة  ع��ن  ن��اب��ويل  يبحث  امل��ق��اب��ل،  يف  �سلبا.  واي���اه  بتعادله 
االنت�سارات لعدم ال�سماح ليوفنتو�س باالبتعاد يف ال�سدارة يف 
املراحل اخلتامية. وتعادل نابويل مع �سا�سوولو اخلام�س ع�سر 
بنتيجة 1-1 يف املرحلة 30، وهو �سي�ست�سيف كييفو الرابع 
على  لالإبقاء  بالفوز  مطالبا  و�سيكون   ،31 املرحلة  يف  ع�سر 
اآماله يف اإحراز لقب الدوري للمرة االأوىل منذ عام 1990. 
�سا�سوولو  مباراة  بعد  �ساري  ماوريت�سيو  نابويل  مدرب  وقال 
“خلقنا العديد من الفر�س جمددا اليوم، اال انها فرتة نبدو 
علما  اأهداف”،  اىل  الفر�س  قادرين على حتويلها  فيها غري 
نهاية  قبل  �سوى  ال��ت��ع��ادل  م��ن حتقيق  يتمكن  ن��اب��ويل مل  ان 
�سا�سوولو.  من  قاتل  دفاعي  خطاأ  وبعد  دقائق،  بع�سر  املباراة 
فاز  ال���دوري،  يف  متتالية  انت�سارات  ع�سرة  من  �سل�سلة  وبعد 
نابويل مرة واحدة يف مبارياته االأربع االأخرية تعادل مرتني 
مقابل فوز وخ�سارة. اأما روما الثالث، فيخو�س اختبارا �سعبا 
اآثار خ�سارته  الثامن �ساعيا اىل حمو  اأمام �سيفه فيورنتينا 
 4-1 اال�سباين  بر�سلونة  م�سيفه  اأم��ام  القا�سية 
يف ذه��اب ال��دور رب��ع النهائي ل��دوري االأبطال 
االحتفاظ  ميالن  انرت  و�سيحاول  االأرب��ع��اء. 
دوري  اىل  مبا�سرة  امل��وؤه��ل  ال��راب��ع  ب��امل��رك��ز 
االبطال يف املو�سم املقبل، عندما يحل �سيفا 
على تورينو، وذلك يف ظل التناف�س بينه وبني 
الت�سيو اخلام�س 59 نقطة مليالن مقابل 57 
اأودينيزي.  م�سيفه  يلتقي  ال��ذي  لالت�سيو 
وحقق الت�سيو الفوز على �سيفه �سالزبورغ 
ربع  ذه���اب  يف  اخلمي�س   2-4 النم�سوي 
ن��ه��ائ��ي ال�����دوري االوروب�����ي ي���وروب���ا ليغ. 
�سا�سوولو،  ال�����س��اب��ع  م��ي��الن  وي�ست�سيف 
جاره  م��ع  ال�سلبي  ت��ع��ادل��ه  لتعوي�س  �ساعيا 
انرت يف درب��ي ميالنو االرب��ع��اء، لتعزيز فر�سته 
يف خو�س غمار ال��دوري االأوروب��ي )يوروبا ليغ( 
اأداء ميالن  املقبل. وحت�سن  املو�سم  االأق��ل  على 
ال�سابق  املا�سية، منذ تويل العبه  يف االأ�سهر 
جينارو غاتوزو يف ت�سرين الثاين نوفمرب 
لفينت�سنزو  خلفا  ت��دري��ب��ه  م��ه��ام  امل��ا���س��ي، 
النتائج  خلفية  على  اأقيل  ال��ذي  مونتيال 
يوفنتو�س  ي��د  على  ميالن  وتلقى  ال�سيئة. 
االأوىل  خ�سارته  ال�سابقة،  قبل  م��ا  املرحلة  يف 
هزمية يف  دون  من  مباريات  ع�سر  بعد   3-1
عهد غاتوزو بالدوري. ويف ظل حت�سن االأداء 
ال��ن��ادي اخلمي�س متديد  اأعلن  غ��ات��وزو،  مع 
ُينظر  ان����ه  ع��ل��م��ا   ،2021 ح��ت��ى  ع���ق���ده 
40 ع��ام��ا على  ال��ب��ال��غ  امل����درب  اىل 
الثقة اىل  اإع����ادة  م��ن  ان��ه متكن 
نتائج  اأث��م��ر  باأ�سلوب  العبيه 

على اأر�س امللعب.
امل����ب����اري����ات،  ب���اق���ي  ويف 
ي������ل������ع������ب ������س�����ب�����ال 
م��������ع ات�������االن�������ت�������ا، 
و�������س������م������ب������دوري������ا 
م�����������ع ج��������ن��������وى، 
مع  وك������روت������وين 
بولونيا، وفريونا 

مع كالياري.

اإنه عاد  اأر�سنال  قال الفرن�سي الك�سندر الكازيت مهاجم 
اإىل حالته البدنية الطبيعية بعد جراحة يف الركبة وبداأت 
ثقته تزيد بعدما اأحرز هدفني يف الفوز 4-1 على ت�س�سكا 

مو�سكو يف ذهاب دور الثمانية للدوري االأوروبي لكرة 
القدم اأم�س االأول اخلمي�س.

الت�سكيلة  يف  الكازيت  و�سارك 
للمرة  االأ����س���ا����س���ي���ة 

اأكر  يف  االأوىل 
م��������ن ����س���ه���ري���ن 

واأح���������������رز ه����دف����ا 
اإ�سافة  وت��ب��ع��ه��ا  ج�����زاء  رك���ل���ة  م���ن 

اآخر بت�سديدة جيدة من داخل  هدف 
ليتبع ذلك ت�سجيل  منطقة اجل��زاء 
ركلة جزاء يف مرمى �ستوك �سيتي يف 
االأ�سبوع  املمتاز  االجنليزي  ال��دوري 

املا�سي.
واأبلغ الكازيت الذي خ�سع جلراحة 
ال���ي�������س���رى  ال�����رك�����ب�����ة  ب�������س���ي���ط���ة يف 
ال�سحفيني “اأنا �سعيد. هذه مباراتي 
االأوىل يف الت�سكيلة االأ�سا�سية. اأ�سعر 
باإح�سا�س جيد على اأر�س امللعب واأنا 

�سعيد بالت�سجيل.
»و�سعت اجلراحة خلف ظهري واالآن 
املئة...  اللعب بن�سبة مئة يف  اأ�ستطيع 
ق��ب��ل اجل���راح���ة ���س��ع��رت ب�����االأمل عدة 
مرات لذا حتدثت مع الطاقم الطبي 
وك���ان ه���ذا ه��و احل���ل االأف�����س��ل واالآن 

ل�ست نادما على ذلك«.
واأ����س���ار ال���الع���ب ال��ف��رن�����س��ي، الذي 
اأح������رز ه���دف���ا واح������دا يف اأخ�����ر 11 

مباراة يف الدوري قبل اجلراحة، اإىل 

اأر�سنال  مع  االأول  مو�سمه  تاأثر  من  بال�سيق  ي�سعر  اأن��ه 
باالإ�سابة. وكال املديح لزميله بيري-اميريك اوبامياجن 
الكرة  اأع��ط��اه  بعدما  للت�سجيل  للعودة  م�ساعدته  على 

لت�سديد ركلة اجلزاء �سد �ستوك.
ول��ط��ي��ف مع  رائ����ع  ���س��خ�����س  “اإنه  واأ����س���اف 
من  جيدا  اأم���را  ك��ان  يل  وبالن�سبة  اجلميع 

اأجل الثقة«.
ورمب���ا اأ���س��ب��ح ال��ف��وز ب���ال���دوري االأوروب����ي 
للتاأهل  الأر����س���ن���ال  ال��وح��ي��دة  ال��و���س��ي��ل��ة 
ل���دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا يف املو�سم 

املقبل.
النهائية  امل����ب����اراة  و���س��ت��ق��ام 
ل������ل������دوري االأوروب���������������ي يف 
املدينة  يف  املقبل  ال�سهر 
تركهما  اللذين  وامللعب 
اإىل  لالنتقال  الك��ازي��ت 

لندن.
اأر����س���ن���ال  اإىل  وان�������س���م 
مليون   60 ن��ح��و  م��ق��اب��ل 
دوالر(  مليون   73.43( ي��ورو 
ق��ادم��ا م��ن اأومل��ب��ي��ك ل��ي��ون يف 
اأن  ال�سيف املا�سي ويتمنى 
مو�سمه  يف  ب��ل��ق��ب  ي���ف���وز 

االأول.
�سوؤاله  ع��ن��د  واأج������اب 
لو  �������س������ع������وره  ع�������ن 
ح���������س����د اأر������س�����ن�����ال 
ع��ل��ى ملعب  ال��ل��ق��ب 
“�سيكون  ل��ي��ون 
اأف�سل يوم يف 

حياتي«.

نابويل مطالب بالفوز على كييفو

يوفنتو�ش يواجه بينيفينتو بعد النك�شة الأوروبية

لكازيت مهاجم اأر�شنال ي�شتعيد م�شتواه 



رمى نف�شه اأمام �شيارة م�شرعة لبتزاز �شائقها
التوا�سل  م��واق��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ن�سر  م�سور  ت�سجيل  اأظ��ه��ر 
طريق  و�سط  نف�سه  باإلقاء  دراج��ة  راك��ب  قيام  حلظة  االجتماعي، 

�سريعة متظاهراً باأنه اأ�سيب بجروح.
وقد ر�سدت كامريا �سيارة ما حدث حيث �سوهد راكب الدراجة وهو 

يلقي نف�سه اأمام ال�سيارة على طريق �سريع مبدينة نوتنغهام. 
اإال اأن حماولة راكب الدراجة يف ابتزاز �سائقة ال�سيارة باءت بالف�سل 
عندما علم باأن ال�سيارة حتتوي على كامريا واأنها ر�سدت ما حدث 
النهو�س من مكانه وتوجيه  اإىل  دفعه  ال��ذي  االأم��ر  دقيق،  ب�سكل 

ال�ستائم البذيئة لراكبي ال�سيارة. 
وقالت �سائقة ال�سيارة اآ�سبي ل� "نيوز فلور": كنا يف طريق عودتنا 
من نونتغهام اإىل �ستوك يف حاويل ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء. 
وعندما راأيت الرجل خففت من ال�سرعة حت�سباً الأي طارئ. كان 
ال�سيارة  يف  كامريا  وج��ود  اأن  اإال  ب�سدمه  واتهامنا  ابتزازنا  ينوي 
اأكر حذراً،  النا�س  يكون  اأن  " اأمتنى  واأ�سافت:  اأف�سل خمططه. 
هذه  مثل  يف  حكيم  ب�سكل  للت�سرف  ك��اف  وع��ي  لديهم  يكون  واأن 
عمليات  ف��اإن  الربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  وبح�سب  املواقف". 
االحتيال تكلف �سركات التاأمني على ال�سيارات يف بريطانيا حوايل 
336 مليون جنيه ا�سرتليني �سنوياً، كما ورد يف اإح�سائيات مكتب 

مكافحة الغ�س يف جمال التاأمني.   

�شقطا اأمام قطار اأثناء تعاركهما
املحقق  امل��وت  من  ثمالن  رج��الن  االأنفا�س، جنا  واقعة حتب�س  يف 
عراكاً  خو�سهما  اأث��ن��اء  امل��رتو  �سكة  على  �سقطا  بعدما  باأعجوبة 
�سر�ساً. وقد اأظهر ت�سجيل م�سور التقطته امراأة بهاتفها النقال، 
الرجلني الثملني وهما يتعاركان بعنف قبل اأن ي�سقطا على ال�سكة 

قبل ثوان قليلة من مرور القطار. 
امل��ت��واج��دي��ن يف  االأ���س��خ��ا���س  وحل�سن احل��ظ متكن جمموعة م��ن 
حمطة مرتو غرين بارك بلندن، من انت�سال الرجلني قبل اأن تقع 

الكارثة وي�سل القطار الذي اأطلق �سافرته التحذيرية. 
وب��ح�����س��ب ���س��رط��ة امل����رور ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف���اإن احل����ادث وق���ع خالل 
عطلة عيد الف�سح يف االأول من اأبريل يف حوايل ال�ساعة الواحدة 

والن�سف �سباحاً. 
وحل�سن احلظ مل ي�سب اأي من الرجلني باأذى جراء احلادث، ومل 
اإج��راء �سدهما، وفق ما ورد يف  اأي  اإذا اتخذت ال�سرطة  يعرف ما 

�سحيفة مريور الربيطانية. 

زبدية فخارية ب� 30 مليون دولر
قالت دار �سوثبي للمزادات اإن زبدية فخارية �سينية نادرة للغاية 
 30.4 اإىل  �سعرها  و�سل  كانغ�سي،  ال�سيني  لالإمرباطور  �سنعت 

مليون دوالر يف مزاد علني اأقيم يوم الثالثاء املا�سي. 
ومزخرفة  �سم(،   14.7( بو�سات  �ستة  نحو  الزبدية  قطر  ويبلغ 
والغربية  ال�سينية  بالتقاليد  امل��ر���س��وم��ة  ال��ف��االن��غ��ك��اي  ب��ر���س��وم 
والزهور، مبا يف ذلك اأزهار الرنج�س الربي التي ال يتم ت�سويرها 

عادة على اخلزف ال�سيني.
اأوائل  يف  كانغ�سي  االإمرباطور  ا�ستخدمها  التي  الزبدية  بيع  ومت 
مزايد  قبل  من  فقط،  دقائق   5 غ�سون  يف  ع�سر،  الثامن  القرن 
و�سنعت  ت��امي��ز.  اإن��دي��ا  �سحيفة  بح�سب  ال��ه��ات��ف،  ع��رب  جم��ه��ول 
الزبدية يف ور�سة اإمرباطورية داخل املدينة املحرمة يف بكني من 
قبل فريق �سغري من احلرفيني، مب�ساعدة الي�سوعيني من اأوروبا 

الذين جلبوا تقنيات ومواداً جديدة، وفقاً لدار �سوثبي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الهواتف الذكية لقيا�ش ال�شلل الرعا�ش 
 يقول باحثون اأمريكيون اإن تطبيقا جتريبيا على الهواتف الذكية ميكن اأن ير�سد التغيريات يف اأعرا�س مر�س 

ال�سلل الرعا�س )باركن�سون( على مدى اليوم وير�سل بيانات لالأطباء مل�ساعدتهم يف عالج املر�سى.
وقالت كبرية الباحثني �سوت�سي �ساريا من جامعة جون هوبكنز يف بالتيمور "مثل مر�س ال�سكري، تت�سم اأعرا�س 
املنزل  التفاوت يف  ه��ذا  قيا�س  ن�ستطيع  ال  العالج.  لتنوع  ي��وؤدي  قد  ال��ذي  االأم��ر  بالتفاوت  الرعا�س  ال�سلل  مر�س 

والقيا�سات يف العيادات حمدودة".
وكتب الباحثون يف دورية جاما لطب االأع�ساب اأن التطبيق الذي طورته �ساريا وزمالوؤها يطلب من املر�سى اإكمال 
ي�سجل  ذلك  اإىل  وا�ستنادا  الفعل.  رد  ووق��ت  وال��ت��وازن  امل�سي  وطريقة  باالأ�سابع  والنقر  الكالم  تقيم  مهام  خم�س 
االأدوية  وتعديل  االأعرا�س  �سدة  لتقييم  االأطباء  ي�ستخدمها  اأن  ميكن  الرعا�س"  ال�سلل  "درجة ملر�س  التطبيق 
على هذا االأ�سا�س. ومر�س ال�سلل الرعا�س هو ا�سطراب انتكا�سي يف اجلهاز الع�سبي يوؤثر على اخلاليا الع�سبية 

املنتجة ملادة الدوبامني يف املخ. ومن بني اأعرا�سه الرجفة وت�سلب اجل�سم وبطء احلركة و�سعوبة يف امل�سي.
وقالت �ساريا خالل مكاملة هاتفية "هذا التطور اجلديد مثري للغاية الأنه مل يكن ممكنا قبل ب�سع �سنوات. املر�سى 

متحم�سون وم�ستعدون وراغبون يف عمل ذلك بهواتفهم".
اأداء  لتقييم  اأن��دروي��د  الت�سغيل  بنظام  تعمل  التي  الذكية  للهواتف  ب��ي.دي(  )هوبكنز  التطبيق  الباحثون  وط��ور 
املهام اخلم�سة بقدر ما يرغب املر�سى يف ا�ستخدام التطبيق. وت�ستند الدرجات التي ي�سجلها التطبيق على اأنواع 

التقييمات التي عادة ما تتم يف عيادات االأطباء.

السبت   7   أبريل    2018  م   -   العـدد  12294  
Saturday   7   April   2018  -  Issue No   12294

توقيف زوجة قاتل زمالئه الأربعة
اأربعة من زمالئه يف  قتل  تركي  زوج��ة موظف  الرتكية  ال�سلطات  اأوقفت 
اأ�سكي �سهري يف غرب تركيا،  اإط��الق نار يف جامعة عثمان غازي يف مدينة 
على ما ذكرت و�سائل اإعالم حملية. وقتل يف احلادث نائب عميد اجلامعة 
جامعة  اأعلنت  م��ا  على  اجلامعيني،  االأ���س��ات��ذة  م��ن  واث��ن��ان  ال��ع��ام  واأمينها 
عثمان غازي يف بيان. وذكرت وكالة االنباء دوغان اأن امل�ستبه به يف اإطالق 
النار باحث يعمل يف كلية التعليم يف اجلامعة، وقد اعتقلته ال�سلطات وهو 
يحاول الفرار من موقع احلادث وهو يخ�سع حاليا لتحقيقات ال�سرطة. 
واأكد االإعالم الر�سمي الحقا توقيف زوجة امل�ستبه به كجزء من التحقيقات 
اجلارية. واأكد ح�سن غونني عميد اجلامعة ملحطة "�سي ان ان" الرتكية اأن 
الذي عرفه  الر�سا�س  اإن مطلق  االعتداء. وقال  قتلوا يف  ا�سخا�س  اأربعة 
االإعالم الر�سمي با�سم فولكان ب.، توجه اإىل مكتب العميد وعندما وجده 
به  امل�ستبه  دواف��ع  الفور  االآخرين. ومل يعرف على  النار على  اأطلق  خاليا 
يف احلادث. وو�سف غونني املوظف امل�ستبه به باأنه �سخ�س مثري للم�ساكل 

يقوم با�ستمرار باإهانة فريق عمل اجلامعة لفظيا.
وقال "اطلقنا حتقيقا بخ�سو�س الباحث. هو �سخ�س مثري للم�ساكل اعتقد 

اأنه ا�ستهدف املوظفني نتيجة مل�ساكل نف�سية" يعاين منها.
اإىل ح��رم اجل��ام��ع��ة ب�سالح  ب��ه  امل�ستبه  ي��ع��رف كيف دخ��ل  اأن���ه ال  واأ���س��اف 
ناري، لكنه اأو�سح اأنه ال يعتقد اأن للحادث اأي �سالت باالإرهاب. وتخ�سع 

اجلامعات يف تركيا عادة حلرا�سة اأمنية م�سددة.

فريجن جالكتيك تخترب مركبة ف�شائية 
اأجرت  اإنها  بران�سون  ريت�سارد  ميلكها  التي  جالكتيك  فريجن  �سركة  قالت 
تو(  �سيب  )�سبي�س  مل��رك��ب��ة  ال�����س��وت  ���س��رع��ة  ت��ف��وق  ب�سرعة  حتليق  اخ��ت��ب��ار 
بعد  وذل��ك  كاليفورنيا،  بوالية  نيفادا  �سيريا  جبال  فوق  للركاب  الف�سائية 
ال�سركة  واأ�سافت  املركبة.  �سابق من  �سنوات من حادث مميت لطراز  ثالث 
يف بيان اأن الطائرة )يف.اإم.اإ�س اإيف( اأقلعت من �سحراء موهايف بكاليفورنيا 
�سبي�س  املركبة  حاملة  اخلمي�س  اأم�س  املحلي  بالتوقيت  �سباحا  الثامنة  يف 
�سيب تو يف.اإ�س.اإ�س يونيتي ثم تركتها على ارتفاع 14 األف مرت فوق �سطح 
 1.87 اإىل  �سرعتها  لت�سل  للمركبة  دفعة  اأعطى حمرك  بعد ذلك  االأر���س. 
اأن يطفئ  30 ثانية قبل  الفائقة، خالل  ال�سرعات  ماخ، وهي وحدة لقيا�س 
قائدا املركبة املحرك. وقالت ال�سركة اإن املركبة و�سلت اإىل ارتفاع 25 األف 
تغريدة  يف  بران�سون  وق��ال  الهبوط.  م��درج  على  ب�سال�سة  هبطت  ث��م  م��رت 
على تويرت بعد الرحلة التجريبية "يبدو الف�ساء االآن قريب املنال". كانت 
رحلة  خ��الل  حتطمت  تو  �سيب  �سبي�س  االأ�سلية  جالكتيك  فريجن  مركبة 
جتريبية يف اأكتوبر ت�سرين االأول 2014 مما اأدى ملقتل م�ساعد قائد املركبة 
واإ�سابة قائدها باإ�سابات خطرية، يف حادث األقي باللوم فيه على خطاأ ب�سري 

�شاروخان وكارينا كابور 
يجمعهما رائد ف�شاء

بعد حوايل 7 اأعوام على اآخر فيلم 
جمعهما يف عام 2011 والذي كان 
بعنوان RA.One، يعود املمثالن 
الهنديان  �ساروخان  و كارينا كابور  
اإىل العمل معاً جمدداً من خالل 

.Salute فيلم بعنوان
ال��ف��ي��ل��م ع���ب���ارة ع���ن ���س��رية ذاتية 
الف�ساء  رائ��د  حياة  ق�سة  ير�سد 
اأول  وهو  �سارما،  راكي�س  الهندي 
للف�ساء،  ي�����س��اف��ر  ه���ن���دي  رج����ل 
رائ���د  دور  ����س���اروخ���ان  ي��ج�����س��د  و 
دور  كارينا  جت�سد  بينما  الف�ساء 

زوجته.
وقد حددت ال�سركة املنتجة موعد 
طرح الفيلم يف دور العر�س ليكون 
املقبل،  �سبتمرب  اأي���ل���ول  �سهر  يف 
انتهاء  ع��ن��د  ال��ت�����س��وي��ر  و���س��ي��ب��داأ 
فيلمه  ت�����س��وي��ر  م���ن  ����س���اروخ���ان 
يوا�سل  ال�����ذي   Zero اجل���دي���د 
ت�����س��وي��ره يف ال���وق���ت احل������ايل، و 
ك�����اًل من  ب��ط��ول��ت��ه  ت�������س���ارك���ه يف 

كاترينا كيف، واأنو�سكا �سارماز.
�سحافية  تقارير  حتدثت  وكانت 
هندية عن اأن الدور كان قد ا�سند 
يف االأ�سا�س للممثل الهندي عامر 
اأداء هذا  اأعتذر عن  اإن��ه  اإال  خ��ان، 
التقارير  ه��ذه  ال��دور، كما ربطت 
ت�سوبرا  ب��ري��ان��ك��ا  ب��اخ��ت��ي��ار  اي�����س��ا 
اأن  اإال  زوجته  ب��دور  للقيام  بداية 
اإ���س��ن��اد بطولة  ت��غ��ري، ومت  االأم����ر 
�ساروخان،  م��ن  ل��ك��ل  ال��ع��م��ل  ه���ذا 

وكارينا كابور.

طفل يحتجز داخل 
ن�شب تذكاري 

ا�سطر رجال االإنقاذ لتحطيم ن�سب تذكاري 
ب��ع��دم��ا ع���ج���زوا ع���ن اإن���ق���اذ ط��ف��ل ي��ب��ل��غ من 
العمر �سبع �سنوات احتجز داخله ملدة ثالث 

�ساعات. 
اأعوام،   7 العمر  البالغ من  الطفل  واحتجز 
داخل ن�سب تذكاري يف غيتويك مانو، املن�ساأة 
التابعة ل�سندوق النقد الوطني الربيطاين 

يف منطقة وولفري هامبتون. 
الن�سب  �سطر  اإىل  االإن��ق��اذ  رج���ال  وا���س��ط��ر 
ال���ت���ذك���اري ل��ت��ح��ري��ر ال��ط��ف��ل ب���ع���دم ف�سل 
ال�سندوق  وم���وظ���ف���ي  وال����دت����ه  حم�������اوالت 
ال��وط��ن��ي ���س��ح��ب��ه م���ن داخ����ل ال��ن�����س��ب، وفق 

�سحيفة مريور اأونالين الربيطانية.

نعتوها بالقبيحة فناف�شت على ملكة جمال 
اإجنلرتا  جمال  ملكة  لقب  على  بريطانية  �سابة  تناف�س 
املتنمرين من زمالئها الذين  اأن تغلبت على  بعد  حالياً 
اإىل  االأم���ر  بها  و���س��ل  حتى  بالقبيحة،  ينعتونها  ك��ان��وا 
األك�سندر  ليلي  بيج  جنحت  الطعام.  تناول  عن  االمتناع 
من  النهائية  ن�سف  املرحلة  اإىل  بالو�سول  ع��ام��اً(   17(
�سنوات  دامت  معاناة  بعد  اإجنلرتا،  جمال  ملكة  م�سابقة 
عديدة ب�سبب م�سايقات زميالتها اللواتي لطاملا و�سفنها 
بالفتاة القبيحة.  وكانت بيج ليلي قد امتنعت عن تناول 
الطعام ب�سبب امل�سايقات امل�ستمرة التي كانت تتعر�س لها 
ب�سكل  وزنها  انخفا�س  اإىل  اأدى  الذي  االأم��ر  املدر�سة،  يف 
طوال  امل�سايقات  من  عانت  التي  بيج  حياة  لكن  كبري.  
اآخر  منحى  اأخ��ذت  والثانوية،  االبتدائية  درا�ستها  فرتة 
نهائي  لن�سف  وتاأهلت  التجميل،  بدرا�سة  ب��داأت  بعدما 
ح�سلت  بيج  اأن  ي��ذك��ر  اإجن���ل���رتا.   ج��م��ال  ملكة  م�سابقة 
على لقب الو�سيفة يف م�سابقة جمال مدينة توتنغهام يف 

الرابع والع�سرين من مار�س املا�سي. 
كوفنرتي  جمال  ملكة  م�سابقة  يف  امل�ساركة  بيج  وتنوي 
غمار  تخو�س  اأن  قبل  "ام�س" ،  اأب��ري��ل  من  ال�ساد�س  يف 
م�سابقة ملكة جمال اإجنلرتا يف الثالث من يوليو القادم، 

بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 

كائنات بحرية ت�شبه املخلوقات الف�شائية 
يحيط الغمو�س مبجموعة من الكائنات البحرية غريبة 
دون  التايلندية،  ال�سواطئ  على  م��وؤخ��راً  ظهرت  ال�سكل، 
اأن يتمكن اأحد من معرفة نوعها والف�سيلة التي تنتمي 
اإليها.  ويقول ال�سكان املحليون، اإن هذه املخلوقات غريبة 
ومتكن  املا�سية،  االأ���س��اب��ي��ع  خ��الل  تظهر  ب���داأت  ال�سكل، 
اأحد هذه الكائنات املنقطة،  �سائح بريطاين من ت�سوير 
5 بو�سات، بح�سب �سحيفة  اإىل نحو  التي ي�سل طولها 

مريور الربيطانية.
اأح���د ه��ذه ال��ك��ائ��ن��ات، على ال�ساطئ ال��رم��ل��ي يف  و���س��وه��د 
جزرة كواالنتا، قبالة ال�ساحل اجلنوبي الغربي لتايالند 
بعد ظهر ال�سبت املا�سي، وقال ال�سائح الربيطاين لوي�س 
بريجوين، اإنه اأعاد هذا الكائن اإىل املاء، لكنه ظل يكافح 

للخروج من جديد.
اأع���داداً كبرية من هذه  اإن  �سكان اجل��زي��رة،  وق��ال بع�س 
املخلوقات يتم العثور عليها من وقت الآخر على ال�ساطئ، 
البع�س  التعرف عليها، واقرتح  اأحد من  اأن يتمكن  دون 
اأن يكون املخلوق الذي ظهر يف الفيديو عبارة عن علقة 

بحرية اأو حتى �سكل من اأ�سكال الكائنات الف�سائية. 

قر�ش �شخم يطارد دورية لل�شرطة
واجه قارب تابع لل�سرطة يف اأ�سرتالياً اأوقاتاً ع�سيبة، بعد 

اأن تعر�س ملطاردة من قبل قر�س اأبي�س �سخم. 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  تناقلته  الذي  الفيديو  ويف 
يالحق  وه��و  ال�سخم،  ال��ق��ر���س  يظهر  وا���س��ع،  نحو  على 
ق���ارب ال��دوري��ة، وال���ذي ك��ان ي��الح��ق ب���دوره ق���ارب �سيد 

ترفيهي، مت اختياره ب�سكل ع�سوائي للتفتي�س.
وتوقف القر�س فجاأة عن مالحقة القارب، وتابع طريقه 
يف البحر، ليتنف�س اأفراد ال�سرطة ال�سعداء، بعد اأن كانوا 

على و�سك مواجهة �سعبة مع القر�س ال�سخم. املمثلة بيانكا براندوليني لدى و�سولها اإىل ال�سجادة احلمراء لإطالق �ساعة �سانتو�س دي كارتييه يف �سان فران�سي�سكو. )ا ف ب(

اكت�شاف �شمكة 
باأ�شنان اآدمية 

اأ�����س����ي����ب ����س���ك���ان اإح���������دى ال���ق���رى 
واحلرية،  بالده�سة  االإندوني�سية 
���س��م��ك��ة فريدة  ع��ل��ى  ال���ع���ث���ور  ب��ع��د 
اأ�سنان  ب��اأ���س��ن��ان مت��اث��ل  ن��وع��ه��ا  م��ن 
مدر�سة  يف  معلم  وا�سطاد  الب�سر.  
الغربية،  ب���اب���وا  يف  ك��ي��م��ي��ن��دوري�����س 
اإحدى  يف  نوعها  من  فريدة  �سمكة 
ال���ق���رى يف اإن��دون��ي�����س��ي��ا، واأه���داه���ا  
ال��ذي عاد  الفقراء،  الأح��د تالميذه 
بها اإىل بيته، لتكت�سف والدته اأ�سنان 
االآمية،  لالأ�سنان  امل�سابهة  ال�سمكة 
ال�سمكة  اخل����رب  ي��ن��ت�����س��ر  اأن  ق��ب��ل 
وي�سورها  ال���ق���ري���ة،  يف  ال��ع��ج��ي��ب��ة 
الفيديو  ن�سر  قبل  ال�سكان  بع�س 
وفق  �سحيفة مريور الربيطانية. 

ُيخمد حريقًا 
مبركبة تزلج 

مت��ك��ن ���س��اب ���س��ري��ع ال��ب��دي��ه��ة من 
اإخماد حريق �سب يف اأحد القوارب 
كان  عندما  �سريعة  ذك��ي��ة  بحركة 
البحريات  اإح�������دى  ق�����رب  ُي���خ���ي���م 
بكوينزالند.  كان جي�سون دوبن�سون 
الف�سح قرب  يخيم يف عطلة عيد 
�سد بوندوما يف كوينزالند، عندما 
وعلى  ال��ن��ريان  تلتهمه  ق��ارب��اً  راأى 
و�سك اأن ينفجر، فقفز اإىل مركبة 
احلريق  الإخماد  املياه  على  التزلج 
بطريقة ذكية، م�ستخدماً مركبته 
ا�ستوحى  اأن  بعد  ح��ري��ق،  الإط��ف��اء 
ال��ف��ك��رة م���ن م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و على 
ح�����س��ب �سحيفة  ي��وت��ي��وب،  م��وق��ع 

ديلي ميل الربيطانية.

قطط واأرانب يف جمل�ش الأمن
البلدين  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  رو���س��ي��ا  ���س��ف��ريا  حت����دث 
الدائمي الع�سوية يف جمل�س االمن الدويل، عن 
"األي�س  االبي�س  واالرن��ب  �سابق  قطط جا�سو�س 
العجائب" وحتى �سرلوك هوملز، خالل  يف بالد 
ق�سية  ح��ول  الدبلوما�سية  احل��رب  يف  جدلهما 

�سكريبال.
خالل  نيبينزيا  فا�سيلي  الرو�سي  ال�سفري  وق��ال 
اجتماع جمل�س االمن "نحن يف م�سرح العبث"، 
مو�سكو  اىل  املوجهة  اأدل��ة  بال  االتهامات  مدينا 
�سكريبال  �سريغي  ال�سابق  اجلا�سو�س  بت�سميم 

وابنته يوليا يف الرابع من اآذار مار�س.
يتابعون  كانوا  الذين  نظرائه  وام��ام  ذل��ك  بعيد 
على  اال�سئلة  م��ن  ع��ددا  ال�سفري  ط��رح  بده�سة، 
"ماذا  بينها  كارين بري�س  الربيطانية  ال�سفرية 
ح�سل لقطط عائلة �سكريبال التي كانت تعي�س 
ملوثا  ك����ان  ان����ه  ل��ن��دن  ق��ال��ت  بيتها" ال����ذي  يف 

وفئران؟  قطتان  هناك  "كانت  وا�ساف  بال�سم. 
مل���اذا ال يتحدث  ل��ه��ذه احل��ي��وان��ات؟  م���اذا ح�سل 
عنها احد؟ م�سريها اي�سا ي�سكل عن�سرا مهما 

يف االأدلة". 
ت��ك��ون �سوى  ق��د ال  الق�سية  ك��ل ه��ذه  ان  وت��اب��ع 
الدول"  بع�س  ا�ستخبارات  من  كبري  "ا�ستفزاز 

التي رف�س ذكرها.
ان  ال��رو���س��ي  ال�سفري  طلب  االج��ت��م��اع،  نهاية  يف 
باالإنكليزية  امل���رة  ه���ذه  ليتلو  جم���ددا  ي��ت��ح��دث 
العجائب"  ب���الد  يف  "األي�س  ك��ت��اب  م��ن  مقطعا 
يتحدث عن غياب االدل���ة. واب��ط��ال ه��ذا املقطع 

هم "ارنب ابي�س" و"ملك" و"ملكة".
ال�سفرية  ف�����س��ل��ت  ال�����س��ح��اف��ي��ني،  ام������ام  ل���ك���ن 
نيبينزيا  اىل  ين�سب  مما  ت�سخر  ان  الربيطانية 
م���ن م��ي��ل اىل اال����س���ارة يف اغ��ل��ب االح���ي���ان اىل 

�سرلوك هوملز.

ملاذا ترتدي اأديل 
البي�ش بعد غياب 

على  اأدي���ل  العاملية  النجمة  اأط��ل��ت  االع����الم،  ع��ن  اأ���س��ه��ر   3 غيابها  بعد 
التوا�سل االجتماعي،  اأحد مواقع  متابعيها عرب ح�سابها اخلا�س على 
زفاف  اأج��ل حفل  ا من  ارتدته خ�سي�سً انها  اأك��دت  اأنيق  اأبي�س  بف�ستان 

�سديقها النجم الكوميدي  اآالن كار  و�سريكه  بول درايتون .
ال�سورة بتعليق  واأرفقت  اأديل �سورة لها عرب ح�سابها اخلا�س  ون�سرت 
وقالت:" خرج القط من احلقيبة.. زّوجت اثنني من اأعز اأ�سدقائي يف 

�سهر كانون الثاين املا�سي، و�سيظل احلب هو احلب".
الوا�سع  اجل��م��ه��ور  م��ن  والتعليقات  االإع��ج��اب��ات  اآالف  ال�����س��ورة  ون��ال��ت 

واملتابعني، بعد �ساعات على ن�سرها.


