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االحتالل يقمع تظاهرات 
�سد اتفاقية اأو�سلو يف غزة

•• عوا�صم-وكاالت:

اأ�صيب ع�صرات الفل�صطينيني بر�صا�س االحتالل ع�صر اأم�س اجلمعة 
قرب خميم العودة �صرق خميم الربيج و�صط قطاع غزة.

واأطلق جنود االحتالل النار على عدد من ال�صبان يف خميم العودة ما 
ادى ال�صابتهم بجراح متافوتة نقلوا على اأثرها مل�صفى �صهداء االق�صى 

بدير البلح لتلقي العالج.
كما اطلق جنود االحتالل قنابل الغاز بكثافة �صوب عدد من امل�صاركني 
يف م�صريات العودة قرب خميم العودة بقرية خزاعة �صرق خان يون�س 
بالو�صول اىل  الفل�صطيني  ال�صباب  املئات من  جنوب قطاع غزة. وبداأ 
يف  للم�صاركة  غ��زة  لقطاع  ال�صرقية  احل��دود  ط��ول  على  نقاط  خم�صة 
اجلمعة الرابعة وال�صبعني مل�صريات العودة وك�صر احل�صار والتي حتمل 

ا�صم جمعة فلن�صطب اأو�صلو من تاريخنا.
خميمات  قبالة  اال�صرائيلي  االح��ت��الل  ج��ن��ود  م��ن  الع�صرات  وانت�صر 

العودة فيما �صوهدت اليات ع�صكرية قريبة من املكان.
ياأتي ذلك يف وقت اأعربت كل من: فرن�صا واأملانيا، واإيطاليا، واإ�صبانيا، 
واململكة املتحدة، عن قلقلها اإزاء ت�صريحات نتنياهو ب�صاأن �صم اأجزاء 
من ال�صفة الغربية، خا�صة غور االأردن واجلهة ال�صمالية من البحر 

امليت.
واأ�صارت هذه الدول يف بيان م�صرتك اأ�صدرته اإىل اأن يف حال مت تنفيذ 

هذا االإعالن ف�صيكون انتهاك خطري للقانون الدويل.
يف ه��ذا ال�صياق، دع��ت ال��دول االأوروب��ي��ة اخلم�س جميع االأط���راف اإىل 
التخلي عن اأي اإجراء ينتهك القانون الدويل وي�صكل خطرا على حل 
الدولتني على حدود 1967 و�صيجعل حتقيق �صالم عادل ودائم اأمرا 

�صعبا.
الوزراء  رئي�س  لت�صريحات  القاطع  رف�صه  اجلمعة،  العراق  اأعلن  كما 
االإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو اخلا�صة ب�صم غور االأردن، اإىل اإ�صرائيل.
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نتيجة حادث ت�سادم اآليات ع�سكرية اأثناء اأدائهم واجبهم الوطني يف اأر�ض العمليات
القيادة العامة للقوات امل�سلحة تعلن 
ا�ست�سهاد �ستة من جنودها البوا�سل 

•• اأبوظبي-وام: 

جنودها  من  �صتة  ا�صت�صهاد  عن  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأعلنت 
لواجبهم  اأدائ��ه��م  اأث��ن��اء  ع�صكرية  اآل��ي��ات  ت�صادم  ح��ادث  نتيجة  البوا�صل 

الوطني يف اأر�س العمليات وهم:
النقيب �صعيد اأحمد را�صد املن�صوري .. الوكيل اأول علي عبداهلل اأحمد 
الوكيل  و  ال��ع��ام��ري..  �صهيل  م�صلم  زاي���د  اأول  وال��وك��ي��ل  ال��ظ��ن��ح��اين.. 
حمد  حممد  نا�صر  اأول  الوكيل  و  عمرو..  بن  �صالح  ح�صن  �صالح  اأول 

الكعبي.. و الرقيب �صيف �صاوي را�صد الطنيجي.
ذوي  اىل  وموا�صاتها  بتعازيها  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتتقدم 
ال�صهداء.. �صائلة اهلل عز وجل اأن يتغمدهم بوا�صع رحمته ومغفرته واأن 

ي�صكنهم ف�صيح جناته واأن يلهم اأهلهم ال�صرب وال�صلوان.

 وزيرة تنمية املجتمع تنجز طلبات 
اجلمهور عرب نوافذ خدمة املتعاملني

•• دبي-وام:

ا�صتهلت معايل ح�صة بنت عي�صى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ، دوامها 
املتعاملني  نوافذ خدمة  املتعاملني عرب  ا�صتقبال  االأول يف  اأم�س  الر�صمي 
مبركز �صعادة املتعاملني يف عود املطينة بدبي التابع للوزارة، �صمن مبادرة 
وت�صريع  وتطوير  املجتمع  فئات  خمتلف  متطلبات  الإجن���از  امل��ي��دان  م��ن 
اخلدمات واالإجراءات التي يحتاجها امل�صتفيدون من خدمات الوزارة، كما 

تدعم املبادرة الروؤية التنموية واجلهود التطويرية للوزارة.
وتاأتي هذه اخلطوة يف �صياق تعزيز ح�صور قيادات الوزارة ميدانياً وعلى 
اأر�س الواقع، بروؤية االنتقال من جمرد الزيارات امليدانية التفقدية اإىل 

واقع العمل واالإجناز عرب نوافذ خدمة املتعاملني.    )التفا�صيل �س 4(
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نبيل القروي الغائب احلا�صر

و�سل اإىل مين�سك وبحث مع رئي�ض بيالرو�سيا تعزيز العالقات الثنائية وجممل الق�سايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: �سيا�ستنا اخلارجية تقوم على االنفتاح والتعاون وال�سراكة
•• مين�صك - وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  عقد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اأم�س..جل�صة حمادثات ر�صمية مع  امل�صلحة  القائد االأعلى للقوات  نائب 
�صبل  تناولت  بيالرو�صيا  جمهورية  رئي�س  لوكا�صينكو  األك�صندر  فخامة 
ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�صايا  وجممل  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز 
االهتمام امل�صرتك. ورحب الرئي�س البيالرو�صي �� يف بداية املحادثات التي 

ال�صمو  ب�صاحب   �� مين�صك  العا�صمة  يف  اال�صتقبال  مقر  يف  اأم�س  عقدت 
اأن هذه  ل�صموه موؤكدا  املرافق  والوفد  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد 
الزيارة متثل اإ�صافة جديدة للعالقات املتميزة التي جتمع بني البلدين 
تو�صيع  واإم��ك��ان��ات  فر�س  اجلل�صة  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  وبحث  ال�صديقني. 
التعاون مبا يخدم م�صالح البلدين وال�صعبني ال�صديقني. كما ا�صتعر�س 
�صموه ورئي�س بيالرو�صيا عددا من الق�صايا االإقليمية والدولية التي تهم 

البلدين وتبادال وجهات النظر ب�صاأنها.        )التفا�صيل �س 3-2(

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع رئي�س بيالرو�صيا   )وام(

16  األف حالة اعتقال واختطاف بيد امللي�سيات يف اليمن

احلوثي يوا�سل االنتهاكات باحلديدة ويق�سف االأحياء ال�سكنية
اإ�سقاط 3 طائرات م�سرية وق�سف جتمع اإرهابي

اجلي�ش الليبي يحبط هجومًا لرتكيا وقطر
•• بنغازي-وكاالـ:

اأحمد  الليبي،  الوطني  اجلي�س  با�صم  املتحدث  اأعلن 
امل�صماري، اأم�س اأن اجلي�س اأحبط هجوما جويا وبريا 
تركيا  اأن  م��وؤك��دا  ليبيا،  و���ص��ط  اجل��ف��رة  ق��اع��دة  �صد 

وقطر متورطتان يف الهجوم.
ويف بيان تاله امل�صماري على �صفحته الر�صمية مبوقع 
في�صبوك، اأكد اجلي�س الوطني الليبي االنت�صار على 
القيام  الذين حاولوا  واملرتزقة  االإرهابية  امليلي�صيات 
ب��ه��ج��وم ب����ري وج�����وي ع��ل��ى ق���اع���دة اجل���ف���رة بكامل 

اإمكانياتهم.
منها  يائ�صة  حماولة  الهجوم  اأن  امل�صماري  واأ���ص��اف 
)امليلي�صيات االإرهابية( للتاأثري على اجلي�س الوطني 
الليبي، وذلك بعد اأن منيت بخ�صائر فادحة يف حماور 
اجلي�س  با�صم  املتحدث  و���ص��دد  طرابل�س.  يف  القتال 
يف  ال��ه��ج��وم  ���ص��دت  امل�صلحة  ال��ق��وات  اأن  على  الليبي 
اإىل  ال��ط��ائ��رات  ت�صل  اأن  ق��ب��ل  اأي  االأوىل،  م��راح��ل��ه 
قدرة  يظهر  مما  القوات،  ح�صد  مناطق  ويف  القاعدة 

اجلي�س الوطني على ك�صف اأي خمطط 

3 ط��ائ��رات م�صرية تركية  اإ���ص��ق��اط  امل�����ص��م��اري  واأك���د 
حاولت االإغارة على القاعدة، ف�صال عن ق�صف جتمع 
اإرهابي يف �صرت كان ينوي االقرتاب منها، م�صريا اإىل 

اأن التجمع كان ي�صمل 19 اآلية، ومت تدمريه،
للميلي�صيات،  اآخ���ر  جتمعا  دم��ر  اجلي�س  اأن  واأ���ص��اف 

ي�صم 15 اآلية يف منطقة اأبو جنيم يف �صمايل ليبيا.
ال��ه��ج��وم مت يف  ل��ه��ذا  التخطيط  اإن  امل�����ص��م��اري  وق���ال 
تركيا، فيما وفرت قطر ماليني الدوالرات للجماعات 
التي  القاعدة،  على  الهجوم  �صن  اأج��ل  من  االإرهابية 

اأكد اأنها مل تتعر�س الأي �صرر.
تركية  م�صرية  ط��ائ��رات   3 اإ���ص��ق��اط  امل�صماري  واأك���د 
ح��اول��ت االإغ������ارة ع��ل��ى ال��ق��اع��دة، ف�����ص��ال ع��ن ق�صف 
جتمع اإره��اب��ي يف ���ص��رت ك��ان ي��ن��وي االق����رتاب منها، 
ومت  اآل��ي��ة،   19 ي�صمل  ك���ان  التجمع  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 

تدمريه،
ال��ه��ج��وم مت يف  ل��ه��ذا  التخطيط  اإن  امل�����ص��م��اري  وق���ال 
تركيا، فيما وفرت قطر ماليني الدوالرات للجماعات 
التي  القاعدة،  على  الهجوم  �صن  اأج��ل  من  االإرهابية 

اأكد اأنها مل تتعر�س الأي �صرر.

•• اليمن-وكاالت:

�صهدت مناطق متفرقة يف مدينة احلديدة غربي اليمن، خالل 
االأممية  للهدنة  عدة  وانتهاكات  خروقات  املا�صية،  ال�صاعات 
لوقف اإطالق النار، قامت بها ميلي�صيات احلوثي االنقالبية، 
التي �صنت هجوماً وا�صعاً على مواقع القوات اليمنية وق�صفت 

اأحياء �صكنية، ما اأدى اإىل اإ�صابة امراأة مبنزلها.
وتعر�صت االأحياء ال�صكنية يف مدينة حي�س جنوب احلديدة، 
اأطلقتها  ثقيلة  مدفعية  ب��ق��ذائ��ف  كثيف  ع�����ص��وائ��ي  لق�صف 
الألوية  االإع��الم��ي  املركز  ذك��ره  ما  وف��ق  احل��وث��ي،  ميلي�صيات 

العمالقة يف اجلي�س اليمني.
القذائف احلوثية  اإحدى  اأن  املركز عن م�صدر حملي،  ونقل 
�صقطت على منزل مواطن واأدت اإىل اإ�صابة امراأة بجروح يف 
وتبلغ من  ال�صمريي  ع��ب��داهلل مهيوب  وت��دع��ى حجة  راأ���ص��ه��ا، 
العمر 37 عاماً، م�صرياً اإىل اأن االأهايل متكنوا من اإ�صعافها 
ب�صعوبة ونقلها اإىل امل�صت�صفى امليداين يف مدينة حي�س لتلقي 
العالج، جراء اال�صتهداف والقن�س الذي تقوم به ميلي�صيات 

وقرارات االأمم املتحدة املتعلقة بال�صاأن اليمني، وذلك خالل 
املنعقدة حالياً مبدينة  االإن�صان  ال�42 ملجل�س حقوق  ال��دورة 

جنيف ال�صوي�صرية.
وت��ط��رق��ت ال���ورق���ة اإىل ع��م��ل��ي��ات االع��ت��ق��ال ال��ت��ع�����ص��ف��ي التي 
على  انقالبها  منذ  االإرهابية،  احلوثي  ميلي�صيات  بها  قامت 
والتي طالت   ،2014 �صبتمرب)اأيلول(  ال�صرعية يف  ال�صلطة 
وال�صحافيني  احلقوقيني  والنا�صطني  ال�صيا�صيني  من  عدداً 
وطائفية  �صيا�صية  الأ�صباب  واالأطفال،  والن�صاء  واالإعالميني 

ودينية ومناطقية.
التع�صفي  االع���ت���ق���ال  ح�����االت  م���ن  ع����دد  ق�����ص�����س  وع���ر����ص���ت 
اعتقال  اآخ��ره��ا  ك��ان  وال��ت��ي  احلوثية،  امليلي�صيات  اأي���دي  على 
اأحمد  ال��دويل  اليمن  بنك  ومدير  ال�صوايف،  اإيهاب  ال�صحايف 
الت�صليف  ال�صرعية يف بنك  العب�صي، وم�صوؤول املراجعة  ثابت 

التعاوين الزراعي كاك بنك ن�صر ال�صالمي.
التي  اأكرب اجلرائم  التع�صفي يعد من  اأن االعتقال  واعتربت 
يعاين منها اليمن، والتي ت�صكل اإرهاباً حقيقياً وممنهجاً �صد 

حقوق االإن�صان.

احلوثي على املدينة ب�صكل ع�صوائي وعنيف.
على  وا�صعاً  اأن هجوماً  اأو�صحت م�صادر ع�صكرية  ال�صياق،  يف 
مديرية التحيتا �صنته ميلي�صيات احلوثي، م�صتخدمة خمتلف 
اأنواع االأ�صلحة والقذائف املدفعية وال�صاروخية باجتاه مواقع 

القوات امل�صرتكة جنوب و�صرق املديرية.
انتهاكات  لر�صد  اليمني  التحالف  ك�صف  اخ���رى،  جهة  م��ن 
واختطاف  اعتقال  توثيقه  عن  ر�صد  حتالف  االإن�صان  حقوق 
امراأة،  و98  ط��ف��اًل،   368 بينهم  مينياً،  مدنياً   16565
 ،2104 �صبتمرب)اأيلول(  من  الفرتة  خ��الل  م�صناً،  و385 

وحتى دي�صمرب)كانون االأول( 2018.
االأك��رب يف  الن�صيب  نالت  العا�صمة �صنعاء،  اأمانة  اأن  واأو�صح 
تلتها حمافظة  2599 معتقاًل،  بلغوا  الذين  املعتقلني  عدد 
خمتطفاً،  ب�1425  تعز  وحمافظة   ،2223 بواقع  �صنعاء 
عملية  قائمة  االإره��اب��ي��ة  احلوثية  امليلي�صيات  ت�صدر  م��وؤك��داً 

االعتقال واالختطاف.
جاء ذلك يف ورقة قدمها حتالف ر�صد يف ندوة حول االعتقال 
البارزين  اخل��رباء  فريق  تقرير  و�صملت  اليمن،  يف  التع�صفي 
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الإمارات حتتفل باليوم الوطني الرمزي 

يف اإك�سبو 2019 بكني - الب�ستنة

اأخبار الإمارات

لبنان يعزز ح�سور املراأة يف 

احلياة ال�سيا�سية

عربي ودويل

9 ميداليات للإمارات يف بطولة 

العامل لأ�سبال اجلوجيت�سو برومانيا

الفجر الريا�سي

وي�ستمر م�سل�سل الإقالت يف الوليات املتحدة:
هل رحيل ال�سقر بولتون يجعل من ترامب حمامة؟

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اهتزت وا�صنطن للخرب، يف 23 مار�س 2018، اأعلن دونالد ترامب على تويرت تعيني 
عن  اأب��دي  وم��داف��ع  االو���ص��اف،  كامل  �صقر  القومي.  لالأمن  م�صت�صاًرا  بولتون  ج��ون 
احلرب يف العراق، �صغل من�صب �صفري للواليات املتحدة ال�صابق لدى االأمم املتحدة يف 

عهد جورج دبليو بو�س، وكان يبدو غري متناغم مع وجهات نظر م�صّغله االنعزالية. 
بعد عام و�صتة اأ�صهر، وب�صبب »خالفات عميقة« ب�صاأن ال�صيا�صة اخلارجية، طلب رئي�س 
اال�صتقالة.  باحلروب،  املهوو�س  م�صت�صاره،  من  تويرت،  على  ودائما  املتحدة،  الواليات 
وكح�صاد، يبدو اأن امل�صت�صار مل ي�صل اإىل غايته: »اإنني منده�س حًقا من ف�صل بولتون 
يف �صن حرب«، عّلق �صاخرا باحث من مركز اأبحاث اأمريكي، وهو معهد كاتو. هل بات 
املتحّم�س  غري  بولتون،  جون  ام��ام  حمامة؟  انه  على  ترامب  دونالد  تقدمي  باإمكاننا 
االأبي�س  البيت  اأن م�صتاأجر  ال�صمالية، يبدو  اأو كوريا  اأو طالبان  اإي��ران  للتفاو�س مع 
متم�صك بخطابه االنعزايل. ففي نهاية املطاف، �صعاره »اأمريكا اأواًل« يعني اي�صا ترك 
الدول تتكفل بال�صراعات التي توؤثر عليها. ومع ذلك، فاإن هذا الرئي�س، يظل الرئي�س 

الذي قرر االن�صحاب من االتفاق النووي االإيراين. )التفا�صيل �س 11(

اأوغلو ين�سق عن اأردوغان ويوؤ�س�ش حزبًا
•• انقرة-اأ ف ب:

اأعلن اأحمد داود اأوغلو، رئي�س الوزراء ال�صابق يف عهد الرئي�س الرتكي رجب 
طيب اإردوغان الذي كان من ال�صخ�صيات البارزة يف احلزب احلاكم، اأم�س اأنه 

�صي�صكل قريباً حزباً �صيا�صياً مناف�صاً.
اأنقرة،  يف  �صحايف  موؤمتر  اأثناء  عاماً  �صتني  البالغ  اأوغلو  داود  اأحمد  وق��ّدم 
ا�صتقالته من حزب العدالة والتنمية بزعامة اإردوغان، م�صتبقاً بذلك قراراً 
منتظراً من جانب اإدارة احلزب بف�صله. وقال داود اأوغلو الذي �صغل من�صب 
يتّم  اأن  قبل  و2016   2014 اإردوغ���ان بني عامي  ال���وزراء يف عهد  رئي�س 
اإن�صاء حزب �صيا�صي  التاريخية وواجبنا جتاه االأمة  اإنها م�صوؤوليتنا  ف�صله، 
جديد. وعندما غادر رئا�صة الوزراء، تعّهد داود اأوغلو بعدم انتقاد اإردوغان 
علناً، لكّنه ك�صر �صمته يف متوز يوليو خالل مقابلة �صحافية مطّولة اّتهم 
اأهدافه وندد بقرار احلزب  العدالة والتنمية باالنحراف عن  خاللها حزب 
اإجراء انتخابات جديدة يف ا�صطنبول بعد اأن خ�صر بفارق �صئيل يف اآذار مار�س 
ل�صالح املعار�صة. وخالل انتخابات جديدة اأجريت يف حزيران يونيو، ُمني 
مر�صح اإردوغان بهزمية كبرية. وتابع داود اأوغلو اأ�صتقيل من احلزب الذي 

خدمت فيه بفخر والذي كّر�صت له الكثري من اجلهود على مدى �صنوات.
ويف مطلع ال�صهر اجلاري، قررت اللجنة التنفيذية يف حزب العدالة والتنمية 

باالإجماع اإحالة داود اأوغلو اإىل جلنة تاأديبية متهيداً لف�صله.
واإثر اإعالنه اال�صتقالة، و�صف داود اأوغلو قرار اإدارة احلزب باأنه خطري جداً 

وباأنه ال يتالءم مع املبادئ التاأ�صي�صية للحزب.

جرحى بانفجار �سيارة مفخخة يف عفرين

الفروف: احلرب انتهت ب�سوريا ومل يبق �سوى بوؤر توتر
•• عوا�صم-وكاالت:

اأ�صيب 13 مدنياً يف ح�صيلة اأولية 
يف  مفخخة  ���ص��ي��ارة  تفجري  ج���راء 

مدينة عفرين �صمايل �صوريا.
ووقع التفجري قبيل �صالة اجلمعة، 
واأ�صفر عن اإ�صابة 13 مدنياً بينهم 
اأولية. وبح�صب  اأطفال يف ح�صيلة 
االإن�صان،  حلقوق  ال�صوري  املر�صد 
انفجرت قرب  �صيارة مفخخة  فاإن 
لرتكيا  م��واٍل  ف�صيل  مقرات  اأح��د 
يف  االأزرق  البناء  م��ن  مقربة  على 
التي  عفرين،  مبدينة  راج��و  �صارع 

تخ�صع ل�صيطرة تركيا.
وه���رع���ت ط���واق���م ال����دف����اع امل���دين 
مكان  اإىل  ال���ب���ي�������ص���اء(  )اخل��������وذ 
ال��ت��ف��ج��ري ون���ق���ل���وا امل�����ص��اب��ني اإىل 
املراكز الطبية، حيث اأدى التفجري 
اإىل اإحلاق خ�صائر مادية يف حميط 

نحو ت�سويت ل�سالح اخلارجني عن النظام
الرئا�سية التون�سية: مفاجاأة مدوّية يف االأفق!

•• الفجر -تون�ص -خا�ص

يف  اجلمعة  اأم�����س  انطلقت  التي  التون�صية،  الرئا�صية  االنتخابات  جت��ري 
اقت�صادية واجتماعية  ازم��ة  اأج���واء  اق��ل ما يقال فيها،  اأج���واء  اخل���ارج، يف 
خانقة، تتوزع تفا�صيلها على كل املجاالت، وتتمظهر يف األف مبنى ومعنى.

ولعل من اأبرز مظاهر التاأزم العام، الذي بات يهدد نتيجة االنتخابات، هو 
اأن هذه  يتعار�س وفكرة  االأح���زاب، مبا  ثقة يف  ع��دم  �صعور جديد:  هيمنة 
بو�صوح، ومت  ان جتلى  �صبق  �صعور  ال�صيا�صية.  االخ��رية هي جوهر احلياة 

التعبري عنه بقوة يف االنتخابات البلدية 2018 .   )التفا�صيل �س 10(

موقع احلادث.
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ذل�����ك،  اإىل 
ال���رو����ص���ي ���ص��ريغ��ي الف�������روف، اإن 
و�صوريا  انتهت،  �صوريا  يف  احل��رب 
احلياة  اإىل  روي�������داً  روي�������داً  ت���ع���ود 

ال�صلمية الطبيعية.
مقابلة  يف  الف����������روف،  واأو�������ص������ح 

�صحفية،  اأن عدداً من بوؤر التوتر 
يظل قائماً فقط يف االأرا�صي غري 
مثل  ال��ن��ظ��ام  ل�صيطرة  اخل��ا���ص��ع��ة 
ال�����ص��رق��ي��ة لنهر  اإدل������ب وال�����ص��ف��ة 

الفرات.
وب��ح�����ص��ب ال���وزي���ر ال���رو����ص���ي، فاإن 
تقدمي  على  االآن  يرتكز  االهتمام 

وحتريك  االإن�������ص���ان���ي���ة  امل�������ص���اع���دة 
العملية ال�صيا�صية حلل االأزمة من 

اأجل حتقيق اال�صتقرار امل�صتدام.
وفيما يخ�س العقوبات التي طالت 
ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وري، و���ص��ف الفروف 
هذه العقوبات بغري البناءة، موؤكداً 
التفاق  اإ����ص���رائ���ي���ل  م���ع  ال��ت��و���ص��ل 
ب�صاأنها. واأكد الفروف على �صرورة 
ل�صيادة  ح��ق��ي��ق��ي  اح�����رتام  ���ص��م��ان 
ووح���دة اأرا���ص��ي ���ص��وري��ا، الف��ت��اً اإىل 
اإ�صرائيل متفقة معهم بالكامل  اأن 

بهذا.
هجوم  ا�صتهدف  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ع�صكرياً  م��رك��زاً  مفخخة  ب�صيارة 
مدينة  يف  املعار�صة  لف�صائل  تابعاً 
عفرين �صمال حلب، وقالت م�صادر 
اأدى  الهجوم  اإن  واحل��دث  العربية 
وا�صابة  مدنيني  �صخ�صني  ملقتل 

14 اآخرين بجروح.

نفط  بيع  اأدلة على  وا�سنطن: 
�سوريا اإىل  االإيرانية  الناقلة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية االأمريكية 
اأدلة  لديها  املتحدة  ال��والي��ات  اإن 
االإيرانية  النفط  ناقلة  اأن  على 
حمولتها  نقلت   1 داري���ا  اأدري����ان 
للحكومة  اخل�������ام  ال���ن���ف���ط  م����ن 
ال�صورية، وخالفت التعهدات باأال 

تبيع نفطا ل�صوريا.
وك����ان����ت ق�������وات ب���ري���ط���ان���ي���ة قد 
ال���ت���ي كانت  ال��ن��اق��ل��ة  اح���ت���ج���زت 
الرابع  1 يف  با�صم غري�س  تعرف 
من يوليو، لال�صتباه يف اأنها كانت 
متجهة اإىل �صوريا خرقا لعقوبات 

االحتاد االأوروبي.
واأفرجت �صلطات جبل طارق عن 
اأغ�صط�س،  منت�صف  يف  ال��ن��اق��ل��ة 
اإي��ران��ي��ة مكتوبة  ت��اأك��ي��دات  ب��ع��د 
البالغة  حمولتها  تفرغ  لن  باأنها 

مليون برميل يف �صوريا.  2.1
اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  وق�������ال�������ت 
الربيطانية، الثالثاء، اإن الناقلة 
للحكومة  اخل����ام  ن��ف��ط��ه��ا  ب��اع��ت 
التاأكيدات،  ه��ذه  رغ��م  ال�صورية، 

واإن النفط ُنقل ل�صوريا.
ال�صفري  ق���ال  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  ويف 
االإيراين يف لندن، الذي ا�صتدعته 
ب�صبب  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
هذا االأمر، اإن �صحنة اأدريان داريا 
1 بيعت يف البحر ل�صركة خا�صة، 
نافيا اأن تكون طهران قد خالفت 
ما قدمته من تاأكيدات. لكنه قال 
امل�صرتي اخلا�س يحدد  اإن  اأي�صا 

جهة البيع.

ج����ون���������س����ون م���ت���ف���ائ���ل 
بريك�ست  ب�����س��اأن  ب��ح��ذر 

•• لندن-اأ ف ب:

الربيطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
ب���وري�������س ج���ون�������ص���ون اأم���������س اإن����ه 
التو�صل  ب��اإم��ك��ان  ب��ح��ذر  متفائل 
بريطانيا  خ��روج  ح��ول  اتفاق  اإىل 
من االحتاد االأوروب��ي، وذلك قبل 
لوك�صمبورغ  يف  االثنني  يلتقي  ان 
جان  االوروب��ي��ة  املفو�صية  رئي�س 

كلود يونكر.
زي�����ارة  خ�����الل  ج���ون�������ص���ون  واورد 
بريطانيا  ���ص��م��ال  يف  ل����روذره����ام 
�صكل تقريبي التفاق يجب  هناك 

اإجنازه ... اأنا متفائل بحذر.
االثنني  ال��ع��م��ل  غ�����داء  و���ص��ي��ك��ون 
بني  اج��ت��م��اع  اول  لوك�صمبورغ  يف 
جون�صون ويونكر منذ تويل االول 
رئا�صة الوزراء نهاية متوز يوليو.

و�صيلتقي جون�صون اي�صا مفاو�س 
بارنييه  االوروب��ي مي�صال  االحتاد 
ك�صافييه  لوك�صمبورغ  يف  ونظريه 

بيتيل.
فيما  اللقاءات  هذه  اع��الن  وياتي 
ي���ح���اول ج��ون�����ص��ون ال��ت��و���ص��ل اىل 
ت�صوية مع االحتاد االوروب��ي قبل 
 31 يف  لربيك�صت  امل��ق��رر  امل��وع��د 
ت�صرين االأول اكتوبر. وت�صبق هذا 
17 و18  اوروبية يف  املوعد قمة 
ت�صرين االول اكتوبر يف بروك�صل.

وي����وؤك����د ج���ون�������ص���ون ع���زم���ه على 
اخل��روج من االحت��اد االوروب���ي يف 

املوعد املذكور باتفاق اأو بدونه.

اأحمد داود اأوغلو  )اأر�صيفية(

مبعوث االأمم املتحدة ل�صوريا خالل اجتماعه مع وفود دولية يف جنيف. )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

و�سل اإىل مين�سك وبحث مع رئي�ض بيالرو�سيا تعزيز العالقات الثنائية وجممل الق�سايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: االإمارات تتبنَّى �سيا�سة خارجية تقوم على االنفتاح والتعاون وال�سراكة

اإقامة  ر م��ل��ح��وظ م��ن��ذ  م��ن ت��ط��وُّ
بينهما  الدبلوما�صية  ال��ع��الق��ات 

عام 1992. 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  واأك�������د 
خالل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
جل�صة املباحثات اأن دولة االإمارات 
�صيا�صة  تتبنَّى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
االنفتاح  ع���ل���ى  ت���ق���وم  خ���ارج���ي���ة 
والتعاون وال�صراكة على امل�صتوَيني 
االإقليمي والعاملي، وحري�صة على 
م���ع خمتلف  ت��دع��ي��م ع��الق��ات��ه��ا 
مبادئ  من  انطالقاً  العامل؛  دول 
وامل�صالح  امل����ت����ب����ادل،  االح��������رتام 
التعاون  ج�����ص��ور  وم���دِّ  امل�����ص��رتك��ة، 
الثقافات  بني  واحل��وار  والتعارف 
نهجها  وت���وا����ص���ل  واحل�������ص���ارات، 
وال�صالم  التنمية  دع��م  يف  الثابت 
امل�صتوَيني  ع���ل���ى  واال�����ص����ت����ق����رار 
االإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي. وق���ال �صموه 
 - االإم������ارات������ي������ة  ال����ع����الق����ات  اإن 
خطوات  خ���ط���ت  ال���ب���ي���الرو����ص���ي���ة 
املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  ��ة  م��ه��مَّ
اإىل  ا�صتناداً  كافة،  امل�صتويات  على 
م�صرتكة  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  اإرادة  وج����ود 
لتطويرها ودفعها اإىل االأمام، وما 
ر لهذه العالقات من فر�س  يتوفَّ
ع  والتو�صُّ ل��ل��ت��ط��ور  واإم���ك���ان���ي���ات 
ال�صعبني  م�صلحة  يف  ي�صبُّ  مب��ا 
زيارة  اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صديقني، 
البيالرو�صي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 

والت�صامح.
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، اأك����������د ال���رئ���ي�������س 
ال����ب����ي����الرو�����ص����ي اه����ت����م����ام ب�����الده 
تعاونها مع  اآف��اق  بتو�صيع وتنويع 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
ظل  يف  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  امل����ج����االت  يف 
م���ا ت�����ص��ه��ده ه����ذه ال���ع���الق���ات من 
التن�صيق  من  ملزيد  يوؤ�ص�س  تقدم 
اأن  م��وؤك��داً  امل�صتقبل،  يف  والتعاون 
زيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اإىل بيالرو�صيا  اآل نهيان  بن زايد 
تعطي دفعة قوية لهذه العالقات 

على امل�صتويات كافة.
واأكد اجلانبان، خالل ختام جل�صة 

التطرف واالإرهاب.
ح�����ص��ر اجل��ل�����ص��ة م��ع��ايل ع��ل��ي بن 
ح��م��اد ال�����ص��ام�����ص��ي ن��ائ��ب االأم����ني 
لالأمن  االأع���ل���ى  للمجل�س  ال��ع��ام 
ال��وط��ن��ي و���ص��ع��ادة حم��م��د مبارك 
امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل عهد 
اأب��وظ��ب��ي و���ص��ع��ادة اأح���م���د حممد 
ال��ط��ن��ي��ج��ي ���ص��ف��ري ال���دول���ة لدى 
و�صعادة  ب��ي��الرو���ص��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
امل����زروع����ي وكيل  حم��م��د م���ب���ارك 
و�صعادة  اأبوظبي  عهد  دي��وان ويل 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن م��ه��ن��د���س عي�صى 
امل��زروع��ي نائب  ب��ن ع��ب��الن  �صيف 
امل�صلحة  ال���ق���وات  اأرك������ان  رئ��ي�����س 

ك��ان��ت مب��ث��اب��ة دفعة   2017 ع���ام 
البلدين،  ب���ني  ل��ل��ع��الق��ات  ق��وي��ة 
���ه امل�������ص���رتك اإىل  وع������ززت ال���ت���وجُّ
العالقات  ه��ذه  تو�صيع  من  مزيد 
امل���ق���ب���ل���ة على  ال�������ص���ن���وات  خ�����الل 

امل�صتويات كافة.
واأع�����رب ���ص��م��وه ع���ن ���ص��ع��ادت��ه مبا 
مل�������ص���ه م�����ن ح����ر�����س ال����ق����ي����ادة يف 
جمهورية بيالرو�صيا على تو�صيع 
االإمارات  دول��ة  م��ع  التعاون  اآف���اق 
وتقديرها  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
يف  ال��رائ��دة  االإم��ارات��ي��ة  للتجربة 
منظومة  على  القائمة  التنمية، 
التعاي�س  اأ�صا�صها  ح�صارية  قيم 

على  املتبادل  احلر�س  املحادثات، 
التعاون  م�����ص��ارات  وت��ن��وي��ع  تعزيز 
ال�صديقني،  البلدين  والعمل بني 
ال�صيا�صية  االإرادة  ت��وف��ر  ظ��ل  يف 
لقيادتي  ال����ق����وي����ة  امل���������ص����رتك����ة 

البلدين.
كما اأكدا اأهمية م�صاعفة املجتمع 
ال�صالم  لتحقيق  جهوده،  ال��دويل 
االإقليمي  امل�صتويني  على  واالأم��ن 
التوا�صل  ج�صور  وب��ن��اء  وال��ع��امل��ي، 
�صعوب  خم��ت��ل��ف  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
للمخاطر  وال���ت�������ص���دي  ال����ع����امل، 
والتنمية  اال���ص��ت��ق��رار  ت��ه��دد  ال��ت��ي 
والتعاي�س يف العامل ويف مقدمتها 

الظاهري  �صهيل  م��ط��ر  و���ص��ع��ادة 
ع�صو املجل�س الوطني االحتادي.

ف���ي���م���ا ح�������ص���ره���ا م�����ن اجل����ان����ب 
فيكتور  م����ع����ايل  ال���ب���ي���الرو����ص���ي 
ل��وك��ا���ص��ي��ن��ك��و ، م�����ص��ت�����ص��ار االأم����ن 
االأول  والنائب  للرئي�س  القومي 
لرئي�س اللجنة االأوملبية الوطنية 
األك�صندر  وم��ع��ايل  بيالرو�صيا  يف 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ت��ور���ص��ني، 
الوزراء ومعايل فالدميري ماكي، 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل رومان 
رئ���ي�������س جلنة  ج��ول��وف��ت�����ص��ي��ن��ك��و، 

ال�صناعات الع�صكرية.
واأقام فخامة الرئي�س البيالرو�صي 
ل�صاحب  ت��ك��رمي��ا  غ�����داء  م����اأدب����ة 
اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 

نهيان والوفد املرافق.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  قام  بعدها 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
فخامة  يرافقه  امل�صلحة  للقوات 
األك�صندر لوكا�صينكو بغر�س �صجرة 
على  ل��ل��دالل��ة  الق�صر  حديقة  يف 
ال�صداقة  ع��الق��ات  وجت���ذر  ع��م��ق 

بني البلدين.
وكان فخامة األيك�صندر لوكا�صينكو 
قد  بيالرو�صيا  جمهورية  رئي�س 
ال�صمو  ..���ص��اح��ب  ام�����س  ا�صتقبل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة حيث 

•• مين�صك - وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ع���ق���د 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ام�س..جل�صة  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
فخامة  م����ع  ر���ص��م��ي��ة  حم����ادث����ات 
رئي�س  ل��وك��ا���ص��ي��ن��ك��و  األ���ك�������ص���ن���در 
جمهورية بيالرو�صيا تناولت �صبل 
تعزيز العالقات الثنائية وجممل 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�صايا 

االهتمام امل�صرتك.
يف   �� البيالرو�صي  الرئي�س  ورح��ب 
بداية املحادثات التي عقدت ام�س 
العا�صمة  يف  اال�صتقبال  مقر  يف 
ال�صمو  ب�����ص��اح��ب   ����� “مين�صك” 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
اأن  موؤكدا  ل�صموه  املرافق  والوفد 
هذه الزيارة متثل اإ�صافة جديدة 
للعالقات املتميزة التي جتمع بني 

البلدين ال�صديقني.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ���الل اجلل�صة 
التعاون  تو�صيع  واإمكانات  فر�س 
البلدين  م�������ص���ال���ح  ي����خ����دم  مب����ا 

وال�صعبني ال�صديقني.
ورئي�س  ���ص��م��وه  ا���ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
الق�صايا  م���ن  ع����ددا  ب��ي��الرو���ص��ي��ا 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ت��ي تهم 
النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادال  البلدين 
املحادثات  جل�صة  ح�صر  ب�صاأنها. 
���ص��م��و ال�������ص���ي���خ ن���ه���ي���ان ب����ن زاي����د 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
واالإن�صانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
و�صمو ال�صيخ طحنون بن زايد اآل 

نهيان م�صت�صار االمن الوطني.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ون���ق���ل 
اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
لوكا�صينكو،  األ��ك�����ص��ن��در  ال��رئ��ي�����س 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ومتنياته  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�صديق  ال��ب��ي��الرو���ص��ي  لل�صعب 
واال�صتقرار.  م  ال��ت��ق��دُّ م��ن  م��زي��دا 
وتقديره  �صكره  عن  �صموه  وع��رب 
الكبرَيين حلفاوة اال�صتقبال التي 
حظي بها والوفد املرافق ؛ م�صرياً 
�صعب  اأ����ص���ال���ة  جت�����ص��د  اأن���ه���ا  اإىل 
العريقة،  وت��ق��ال��ي��ده  ب��ي��الرو���ص��ي��ا 
وتعربِّ عن ال�صداقة العميقة التي 
تربط بني دولة االإمارات العربية 
بيالرو�صيا،  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة 
البلدين  ع���الق���ات  ���ص��ه��دت��ه  وم����ا 

ا�صتقبال  م��را���ص��م  ل�����ص��م��وه  ج���رت 
ر���ص��م��ي��ة يف ق�����ص��ر اال���ص��ت��ق��الل يف 

العا�صمة مين�صك.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وت���وج���ه 
برفقة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
البيالرو�صي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
الر�صمي  اال���ص��ت��ق��ب��ال  من�صة  اىل 
الوطنيان  ال�صالمان  ع��زف  حيث 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
وج���م���ه���وري���ة ب���ي���الرو����ص���ي���ا.. ثم 
الرئي�س  ي���راف���ق���ه  ���ص��م��وه  ت��ف��ق��د 
م����ن حر�س  ث���ل���ة  ال���ب���ي���الرو����ص���ي 
ا���ص��ط��ف��ت حت��ي��ة ل�صموه  ال�����ص��رف 
ال�صرف  ح���ر����س  ق����دم  ب��ع��ده��ا   ..

ا�صتعرا�صا ع�صكريا.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  و���ص��اف��ح 
كبار  نهيان..  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الذين  بيالرو�صيا  يف  امل�����ص��وؤول��ني 

رحبوا بزيارته اإىل بالدهم.
فيما �صافح الرئي�س البيالرو�صي 
ال���وف���د امل���راف���ق ل�����ص��م��وه ال����ذي.. 
ال�صيخ نهيان بن زايد  ي�صم �صمو 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
واالإن�صانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
زايد  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ال�صيخ  و���ص��م��و 
اآل نهيان م�صت�صار االأمن الوطني 
ال�صام�صي  حماد  بن  علي  ومعايل 
للمجل�س  ال���ع���ام  االأم������ني  ن���ائ���ب 
ال��وط��ن��ي و�صعادة  ل��الأم��ن  االأع��ل��ى 
امل����زروع����ي وكيل  حم��م��د م���ب���ارك 
و�صعادة  اأبوظبي  عهد  دي��وان ويل 
اأح���م���د حم��م��د ال��ط��ن��ي��ج��ي �صفري 
الدولة لدى جمهورية بيالرو�صيا 
مهند�س  ال��رك��ن  الفريق  و���ص��ع��ادة 
املزروعي  عبالن  بن  �صيف  عي�صى 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س اأرك����������ان ال����ق����وات 
العبار  و���ص��ع��ادة حم��م��د  امل�����ص��ل��ح��ة 
اإعمار  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
و���ص��ع��ادة م��ط��ر �صهيل  ال��ع��ق��اري��ة 
الوطني  املجل�س  ع�صو  الظاهري 

االحتادي.
وك����ان يف اال���ص��ت��ق��ب��ال م���ن جانب 
 ، بيالرو�صيا.. فيكتور لوكا�صينكو 
للرئي�س  القومي  االأم��ن  م�صت�صار 
اللجنة  ل��رئ��ي�����س  االأول  وال��ن��ائ��ب 
بيالرو�صيا  يف  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
النائب  تور�صني،  األك�صندر  معايل 
ومعايل  ال������وزراء  ل��رئ��ي�����س  االأول 
وزير اخلارجية  فالدميري ماكي، 
جولوفت�صينكو،  روم����ان  وم��ع��ايل 
رئي�س جلنة ال�صناعات الع�صكرية 

وعدد من كبار امل�صوؤولني.

اجلانبان يوؤكدان اأهمية م�ساعفة املجتمع الدويل جهوده، لتحقيق ال�سالم واالأمن على امل�ستويني االإقليمي والعاملي
التاأكيد على �سرورة الت�سدي للمخاطر التي تهدد اال�ستقرار والتنمية والتعاي�ش يف العامل ويف مقدمتها التطرف واالإرهاب



السبت    14   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12730  
Saturday   14   September   2019  -  Issue No   12730

03

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نفذ قطاع العمليات املركزية ب�صرطة اأبوظبي بالتن�صيق مع اإدارة حقوق االإن�صان 
بحماية  املعنية  الدولية  االأجهزة  عن  تخ�ص�صية  عمل  ور�صة  الداخلية  ب��وزارة 
حقوق االإن�صان ،وجهود دولة االإمارات يف هذا اجلانب مب�صاركة 116 منت�صباً من 
�صرطة اأبوظبي. تناولت الور�صة اأ�صا�صيات حقوق االإن�صان وم�صمون االتفاقيات 
املعنية بحماية  الدولية  واالأج��ه��زة   ، االإم���ارات  دول��ة  لها  ان�صمت  التي  الدولية 

واملنظمات  املتخ�ص�صة  الوكاالت  اآليات  و  املتحدة  االأمم   : مثل  االإن�صان  حقوق 
غري احلكومية واآليات الهيئات التعاقدية حلماية حقوق االإن�صان.

واأو�صحت املالزم اأول فاطمة خليفة الكعبي ع�صو الكادر الوطني املتخ�ص�س يف 
جمال حقوق االإن�صان، اأن الور�صة تاأتي يف اإطار االهتمام برفع اإمكانات املنت�صبني 
يف جماالت العمل مو�صحة اأنها تطرقت اإىل جمل�س حقوق االإن�صان واآلية عمله 
ومت عر�س فيلم حول جهود دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف جمل�س حقوق 

االإن�صان باالأمم املتحدة عام 2018 وحواراته التفاعلية.

•• بكني-وام:

ن���ظ���م امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ل���الإع���الم 
لدولة  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  اح���ت���ف���اال 
ال��دول��ة مبعر�س  االإم����ارات يف جناح 
يف  – الب�صتنة  بكني   2019 اإك�صبو 
الذي  ال�صعبية،  ال�����ص��ني  ج��م��ه��وري��ة 
يختتم فعالياته يوم 7 اأكتوبر املقبل 
وطني  ي����وم  ت��خ�����ص��ي�����س  مت  ح��ي��ث   ،
ت�صتعر�س  امل�����ص��ارك��ة  ل��ل��دول  رم����زي 
فيه عاداتها وتقاليدها االأ�صيلة اأمام 

امل�صاركني والزوار يف املعر�س.
من�صور  ����ص���ع���ادة  االح���ت���ف���ال  ح�����ص��ر 
اإبراهيم املن�صوري مدير عام املجل�س 
الوطني لالإعالم، و�صعادة علي عبيد 
لدى  ال��دول��ة  �صفري  ال��ظ��اه��ري  علي 
و�صعادة  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية 
ال��ع��ام لغرفة  االأم���ني  ي��و جيان لونغ 
ال��دول��ي��ة، و�صعادة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال�����ص��ني 
النعيمي  خ��ل��ف��ان  را����ص���د  ال���دك���ت���ور 
امل��ف��و���س ال��ع��ام جل��ن��اح االإم������ارات يف 

املعر�س.
احلفل،  يف  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  ويف 

ق������ال �����ص����ع����ادة م���ن�������ص���ور اإب����راه����ي����م 
املن�صوري مدير عام املجل�س الوطني 
م��ع جمهورية  “ ت��رب��ط��ن��ا  ل���الإع���الم 
�صداقة  ع��الق��ات  ال�صعبية  ال�����ص��ني 
و���ص��راك��ة م��ت��ج��ذرة مت��ت��د الأك���ر من 
والتناغم،  االن�صجام  من  عاماً   35

التاريخية  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  اأن  حيث 
ترتجمها  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��وث��ي��ق��ة 
البلدين  لقيادتي  الر�صمية  الزيارات 
ال�������ص���دي���ق���ني، ف���ق���د ج�������ص���دت زي�����ارة 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صمو  �صاحب  اهلل” وزي��ارة  “رعاه 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
الفرتة  خ����الل   ، امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ت��ط��ل��ع��ات  امل��ا���ص��ي��ة 

العالقات  تعزيز  اإىل  م�صتمر  ب�صكل 
امل�صركة بني البلدين«.

واأ�صاف �صعادته “ روؤية والدنا املوؤ�ص�س 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
�صاحب  ثراه”،  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان، 
زراعة  “اأعطوين  ال�صهرية  امل��ق��ول��ة 

م�صدر  كانت  ح�صارة”  لكم  اأ�صمن 
الزراعي  القطاع  لتطوير  لنا  اإل��ه��ام 
اإك�صبو  ومعر�س  االإم����ارات،  دول��ة  يف 
اأهدافه مع  2019 بكني يتوافق يف 
الذي  وال��ن��ه��ج  ال��دول��ة  ا�صرتاتيجية 
وتطوير  ال�صحراء  لتخ�صري  تتبناه 

جهودنا  عر�س  يف  و�صاهم  ال��زراع��ة، 
ب��ال��ت��ع��ري��ف ب����اإجن����ازات االإم�������ارات يف 
حتويل ال�صحراء اإىل واحات خ�صراء 

با�صتخدام التقنية املتقدمة«.
اأن م�صاركة  العام  املدير  �صعادة  واأك��د 
اإك�صبو  م��ع��ر���س  يف  االإم������ارات  دول����ة 

2019 بكني، تكت�صب اأهمية خا�صة 
لتد�صني  ال���ت���ن���ازيل  ال���ع���د  ب����دء  م���ع 
دب�����ي..   2020 اإك�������ص���ب���و  م���ع���ر����س 
لزيارة  امل�����ص��ارك��ني  ب��ج��م��ي��ع  م��رح��ب��اً 
الذي   ،2020 اإك�صبو  دبي ومعر�س 
���ص��ي�����ص��ك��ل م��ن�����ص��ة ل��ت��ح��ف��ي��ز االإب������داع 
ع��ل��ى م�صتوى  وال���ت���ع���اون  واالب���ت���ك���ار 

العامل.
االإم����ارات ت�صارك يف  اأن دول���ة  ي��ذك��ر 
�صعار  حت���ت  ب��ك��ني   2019 اإك�����ص��ب��و 
وتعد  ال�صحراء”،  “تخ�صري 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
ويعر�س  ال��زراع��ي،  اإك�صبو  معار�س 
جناح الدولة الذي يقام على م�صاحة 
منها   80% مربعا  م��رتا   1850
القطاع  ت��ط��ور  ح��دي��ق��ة؛  �صكل  ع��ل��ى 
ال����دول����ة، وي���رك���ز على  ال����زراع����ي يف 
الرئي�صية  امل����ح����اور  م���ن  جم��م��وع��ة 
اإجن��ازات��ه رحمه اهلل يف املجال  منها، 
ال��ب��ي��ئ��ي، وتخ�صري  واإرث�����ه  ال���زراع���ة 
جمال  يف  واالب����ت����ك����ار  ال���������ص����ح����راء، 
الزراعة، واإجن��ازات الدولة يف املجال 

الزراعي.

�سرطة اأبوظبي تنفذ ور�سة عمل حول 
حماية حقوق االإن�سان

االإمارات حتتفل باليوم الوطني الرمزي يف اإك�سبو 2019 بكني - الب�ستنة

•• العني-وام:

اأكد معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع 
منها  ي�صتفيد  وتعليمية  جمتمعية  منابر  ت��زال  وما  كانت  املجال�س  اأن 
التنمية  ا�صتدامة  م�صرية  يف  للم�صاهمة  املواقع  �صتى  يف  الوطن  اأبناء 
املتوازنة ال�صاملة، وترجمة لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
هدف  هو  االإن�صان  تعترب  اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” التي 

التنمية.
للموؤ�ص�صة  التابع  لل�صباب  اأبوظبي  جمل�س  ا�صت�صاف  خالل  ذلك  جاء 
االحتادية لل�صباب، ومكتب �صوؤون املجال�س يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 

مبجل�س  اخلام�صة  جل�صته  يف  معانا”  “تقهوى  برنامج  يف  معاليه 
املرخانية مبنطقة العني.

ودعا معايل الدكتور مغري اخلييلي اإىل التم�صك بقيم املغفور له ال�صيخ 
التي  وال�صامية  النبيلة  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
والتكاتف  والوفاء  والعزمية  واالح��رتام  ال�صرب  مقدمتها  ويف  غر�صها 

املجتمعي واالنتماء اإىل هذا الوطن.
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ج��ه��ود  وث��م��ن 
القطاع  دع��م  يف   ، امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
من  وجعل  املجتمع  اأف��راد  لكافة  الكرمية  احلياة  ل�صمان  االجتماعي 
بناء االن�صان حمور التنمية امل�صتدامة يف الدولة وحر�س �صموه الدائم 

وامل�صتمر على تقدمي الدعم املتوا�صل والنهو�س بكافة اأفراد املجتمع، 
وتعزيز دور االأ�صرة يف املجتمع واأهمية ممار�صة الريا�صة ورفع م�صتوى 
التوعية املجتمعية مبا يتما�صى مع ا�صرتاتيجيته الهادفة لدعم جميع 

الريا�صات.
اأداره����ا  ال��ت��ي  اجلل�صة  يف   - املجتمع  تنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  وا���ص��ت��ع��ر���س 
م�صريته  خ��الل  التجارب  من  جمموعة   - ج�صا�س  بن  فهد  االعالمي 
العلمية الطموحة وعددا من التحديات واملواقف االإن�صانية م�صددا على 
الوظيفة  واأخالقيات  املهني  لل�صلوك  االأ�صا�صية  بالقيم  التحلي  اأهمية 
العمل  يف  واملو�صوعية،  والنزاهة  الوظيفية  الواجبات  واأمانة  العامة 

احلكومي وممار�صة حدود ال�صالحيات املخولة.

والعالقات  التخطيط  �صعبة  رئي�س  امل��زروع��ي  ���ص��امل  اأك���د  جانبه  م��ن 
العامة يف مكتب �صوؤون املجال�س يف ديوان ويل عهد اأبوظبي دور جمل�س 
اأبوظبي لل�صباب وجمال�س اأبوظبي يف تعزيز التالحم املجتمعي واإحياء 
كركيزة  املجال�س  وقيمة  االإماراتية  هويتنا  الإب��راز  االإم��ارات��ي  امل��وروث 

تثقيفية وتوعوية متيز بها املجتمع على مر ال�صنني.
اإن  ال��ع��ني لل�صباب  ال��ع��ام��ري ع�����ص��وة جمل�س  ق��ال��ت ه��ي��ا  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
انطالقة برنامج “تقهوى معانا” جاء تزامنا مع �صهر رم�صان الكرمي 
املا�صي بهدف تر�صيخ قيم املجتمع االإماراتي يف تعزيز اأوا�صر التوا�صل 
والتالحم بني القادة وال�صباب ونقل املعرفة واخلربة وق�ص�س النجاح 

من القادة امللهمني.

اأبوظبي لل�سباب ي�ست�سيف رئي�ش دائرة تنمية املجتمع يف برنامج )تقهوى معانا( 

•• مين�صك -وام: 

زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
يف  امل��ج��ه��ول  للجندي  ال��ت��ذك��اري  الن�صب  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
�صحوا  الذين  اجلنود  ذك��رى  يخلد  ال��ذي  مين�صك  البيالرو�صية  العا�صمة 

باأرواحهم دفاعا عن بالدهم اأثناء احلرب العاملية الثانية.. حيث و�صع �صموه 
اإكليال من الزهور على الن�صب.

عا�صمة  مين�صك  مدينه  ع��م��دة  �صيفاك  اآن��ات��ويل  �صموه  ا�صتقبال  يف  وك���ان 
وبيالرو�صيا  االإم���ارات  لدولة  الوطنيان  ال�صالمان  ع��زف  حيث  بيالرو�صيا 

خالل املرا�صم.

رافق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل زيارة الن�صب.. 
�صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن 
بن  طحنون  ال�صيخ  و�صمو  واالإن�صانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان 
ال�صام�صي  حماد  بن  علي  ومعايل  الوطني  االأم��ن  م�صت�صار  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب االأمني العام للمجل�س االأعلى لالأمن الوطني و�صعادة حممد مبارك 

الطنيجي  حممد  اأحمد  و�صعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل  امل��زروع��ي 
مهند�س  الركن  الفريق  و�صعادة  بيالرو�صيا  جمهورية  ل��دى  الدولة  �صفري 
عي�صى �صيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س اأركان القوات امل�صلحة و�صعادة 
حممد العبار رئي�س جمل�س اإدارة �صركة اإعمار العقارية و�صعادة مطر �صهيل 

الظاهري ع�صو املجل�س الوطني االحتادي.

حممد بن زايد يزور الن�سب التذكاري للجندي املجهول يف مين�سك
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة دبي تزور مدر�سة »جيم�ش فوندرز« �سمن مبادرة »اأمن املدار�ش«
•• دبي-الفجر:

الها�صمي، مدير مركز  اأحمد  العميد عبد احلليم حممد  قام 
�صرطة الق�صي�س بالنيابة، والوفد املرافق له، بزيارة ميدانية 
االأوىل، حيث  املزهر  “جيم�س فوندرز” مبنطقة  اإىل مدر�صة 
اإىل  تهدف  املدار�س” التي  “اأمن  مبادرة  �صمن  ال��زي��ارة  تاأتي 
ت��ع��زي��ز وت��وط��ي��د ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�صرطة دبي 

واملوؤ�ص�صات التعليمية.
اأع�صاء هيئة  من  ع��دداً  الها�صمي  العميد عبد احلليم  والتقى 

ل�صرطة  العامة  القيادة  حر�س  م��وؤك��داً  املدر�صة،  يف  التدري�س 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  ال�صراكة  تعزيز  اأهمية  على  دبي 
ومنطقة دبي التعليمية، واملوؤ�ص�صات الرتبوية والتعليمية ذات 
اأو  االجتماعي  اأو  االأمني  اجلانب  يف  �صواء  بالطالب  العالقة 
الثقايف اأو ال�صحي ب�صورة م�صتمرة، من اأجل حماية مكت�صباتنا 
الوطنية، حيث و�صعت يف مقدمة اهتماماتها م�صلحة االأجيال 

القادمة من اأبناء الوطن.
هيئة  الأع�����ص��اء  ���ص��رح��اً  الها�صمي  احلليم  عبد  العميد  وق���دم 
اإىل  ت��ه��دف  املدار�س” وال��ت��ي  “اأمن  م��ب��ادرة  ح���ول  ال��ت��دري�����س 

تعزيز ال�صراكة املجتمعية بني ال�صرطة واملوؤ�ص�صات التعليمية، 
واإطالق  وم��روري��اً،  اأمنياً  ومثقف  واع  جيل  بناء  يف  وامل�صاهمة 
وغريها  التعليمية،  القطاعات  مع  بالتن�صيق  توعوية  برامج 

من االأهداف االأخرى.
ويف ختام الزيارة جتول العميد عبد احلليم الها�صمي يف املدر�صة 
اإياهم باالهتمام بالتعليم واأن يكونوا  والتقى طالبها، موجهاً 
قدوة لزمالئهم، وم�صدر فخر الأهلهم، وبذل مزيد من اجلهد 
كما  اأهدافهم،  حتقيق  من  يتمكنوا  حتى  الدرو�س  حت�صيل  يف 

وجههم باالنتباه عند ال�صعود والنزول من حافالت املدار�س.

حتويل الزيارات التفقدية اإىل نوافذ خدمة املتعاملني »من امليدان«

وزيرة تنمية املجتمع تنجز طلبات اجلمهور عرب نوافذ خدمة املتعاملني
ح�سة بنت عي�سى بوحميد: 68 خدمة تنموية تقدمها الوزارة يف 37 مركزا على م�ستوى الدولة

مبادرة م�ستدامة بالتزام اأ�سبوعي لقيادات الوزارة يف مراكز اخلدمة

تت�سمن اأكرث من 20 عنوانًا كال�سيكيًا ومعا�سرًا واأدب اأطفال

م�سروع »كلمة« للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي يوقع اتفاقيات لرتجمة موؤلفات من االأدب الرو�سي

•• دبي-وام:

عي�صى  بنت  ح�صة  معايل  ا�صتهلت 
ت��ن��م��ي��ة املجتمع  ب���و ح��م��ي��د وزي�����رة 
يف  االأول  اأم�����س  الر�صمي  دوام��ه��ا   ،
امل��ت��ع��ام��ل��ني ع���رب نوافذ  ا���ص��ت��ق��ب��ال 
�صعادة  امل��ت��ع��ام��ل��ني مب��رك��ز  خ��دم��ة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ع���ود امل��ط��ي��ن��ة بدبي 
التابع للوزارة، �صمن مبادرة “من 
امليدان” الإجناز متطلبات خمتلف 
وت�صريع  وت��ط��وي��ر  املجتمع  ف��ئ��ات 

وال�صباب  وال���ط���ف���ول���ة  االأ�������ص������رة 
املقبلني على الزواج واالأ�صر املنتجة 

وكبار املواطنني واأ�صحاب الهمم.
عي�صى  ب��ن��ت  ح�صة  م��ع��ايل  وك��ان��ت 
“من  ب���وح���م���ي���د د����ص���ن���ت م�����ب�����ادرة 
نوافذ خدمة مركز  امليدان”، عرب 
املطينة  ع��ود  يف  املتعاملني  �صعادة 
بدبي، التي تقدم جمموعة خدمات 
وم�صتحقي  امل����واط����ن����ني  ل���ك���ب���ار 
وال�صباب  االج��ت��م��اع��ي،  ال�����ص��م��ان 
كامل�صاعدات  ال���زواج،  على  املقبلني 

مبادرة  مظلة  حت��ت  املتعاملني”، 
ب�صكل  ال����وزارة  تتبناها  م�صتدامة 
ويف  اأ���ص��ب��وع��ي��اً  ب��االل��ت��زام  م�صتمر، 
اأيام حمددة؛ ببدء الدوام الر�صمي 
املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  وزي���������رة  مل����ع����ايل 
مراكز  يف  ب����ال����وزارة  وامل�������ص���وؤول���ني 
اخل��دم��ة ال��ت��ي ي��ق�����ص��ده��ا خمتلف 
م�صتوى  ع���ل���ى  امل���ج���ت���م���ع  اأف����������راد 

الدولة.
و�صرحت معايل ح�صة بنت عي�صى 
املجتمع  تنمية  وزارة  اأن  بوحميد 

ميدان العمل، تتم اأ�صبوعيا بوجود 
ق���ي���ادات ال�����وزارة وامل�����ص��وؤول��ني من 
نوافذ  يف  ال���ث���اين،  االأول  ال�����ص��ف 
للمتعاملني،  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
حت���ق���ي���ق���اً جل���م���ل���ة م����ن االأه��������داف 
اأبرزها: الو�صول للجميع، وتثقيف 
خدمات  واأه��م��ي��ة  بنوعية  املجتمع 
وزارة تنمية املجتمع، وري��ادة فكرة 
قيام امل�صوؤولني بالتواجد يف مكاتب 
على  وال��ت��ع��رف  املتعاملني،  خ��دم��ة 
ال��ت��ح��دي��ات م��ن امل���ي���دان م��ن اأجل 

التي  واالإج�����������������راءات  اخل������دم������ات 
خدمات  من  امل�صتفيدون  يحتاجها 
الروؤية  املبادرة  تدعم  كما  ال��وزارة، 
التطويرية  واجل���ه���ود  ال��ت��ن��م��وي��ة 

للوزارة.
وتاأتي هذه اخلطوة يف �صياق تعزيز 
ميدانياً  ال�����وزارة  ق���ي���ادات  ح�����ص��ور 
وعلى اأر�س الواقع، بروؤية االنتقال 
امليدانية  “الزيارات  جم���رد  م���ن 
العمل  واق������ع  اإىل  التفقدية” 
خدمة  “نوافذ  ع����رب  واالإجن���������از 

االجتماعية، وبطاقة م�صرة، ومنح 
العدل،  ك���ات���ب  وخ���دم���ة  ال��������زواج، 
التنموية،  اخل��دم��ات  م��ن  و���ص��واه��ا 
على اأن تتوا�صل هذه املبادرة خالل 
ال�صهور  م�����دار  وع���ل���ى  االأ����ص���اب���ي���ع 
يف  م�صتدام  عمل  كاأ�صلوب  املقبلة، 
املتعاملني،  �صعادة  مراكز  خمتلف 
و����ص���ع���ادة ك���ب���ار امل����واط����ن����ني، على 

م�صتوى اإمارات ومناطق الدولة.
واأكدت معايل وزيرة تنمية املجتمع 
اأن ف��ك��رة ا���ص��ت��ق��ب��ال امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 

ت��ن��م��وي��ة بني  خ���دم���ة   68 ت���ق���دم 
و�صبطية  واإج���رائ���ي���ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
وم��ع��ل��وم��ات��ي��ة، م���ن ���ص��م��ن��ه��ا 10 
وه�����ذه  اأول�������وي�������ة،  ذات  خ�����دم�����ات 
مركزا   37 على  موزعة  اخلدمات 
اإمارات  للوزارة على م�صتوى  تابعا 
وم���ن���اط���ق ال����دول����ة، مب�����ص��م��ي��ات .. 
والتنمية  املتعاملني،  �صعادة  مراكز 
الهمم،  واأ����ص���ح���اب  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
تقدم  وال���ت���ي  املواطنني”  وك���ب���ار 
املجتمع؛  �صرائح  ملختلف  خ��دم��ات 

التطوير التنموي امل�صتدام.
“من  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����ص����ارت 
م�صوؤولة  مهنية  ممار�صة  امليدان” 
ال���������وزارة يف  ر����ص���ي���د  اإىل  ُت�������ص���اف 
التي  التفقدية وامليدانية  الزيارات 
مدار  على  عملها  ف��ري��ق  بها  ي��ق��وم 
العام حملياً ودولياً، بهدف االطالع 
امل�����ص��ت��ج��دات، وحتفيز  اآخ�����ر  ع��ل��ى 
االأداء، واالرتقاء باالأفكار اخلدمية 
بدور  وتوعية اجلميع  واملجتمعية، 

الوزارة التنموي والفّعال.

العمل املثمرة، بهدف تعزيز مكانة 
اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى خ���ارط���ة ال��ن�����ص��ر يف 
املنطقة والعامل، وتوطيد عالقاتنا 
الن�صر  الثقافية والتجارية مع دور 
امل�صاركني  ال��دول��ي��ني  وال��ع��ار���ص��ني 
التعريف  وك����ذل����ك  احل��������دث.  يف 

مب�صاريعنا الثقافية الرائدة«. 
واأ�صاف: “مبوجب هذه االتفاقيات، 

رو�صيا.  يف  ال��ق��اط��ن��ني  امل��رتج��م��ني 
من املقرر اأن تن�صر جميع العناوين 
خالل  االتفاقيات  ت�صمنتها  التي 
للكتاب،  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
وال������ذي ���ص��ت��ق��ام دورت������ه امل��ق��ب��ل��ة يف 
اأبريل   21-15 ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة 

 .2020
وبهذه املنا�صبة؛ قال عبداهلل ماجد 

م��ن جانبه قال  امل��ت��ن��وع��ة«.   الكتب 
�صعيد حمدان مدير اإدارة الن�صر يف 
دائرة الثقافة وال�صياحة –اأبوظبي: 
“يوا�صل م�صروع “كلمة” للرتجمة 
ال��ت��ع��اون بني  ج�����ص��ور  م���د  دوره يف 
ال��ث��ق��اف��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم����ن خالل 
النا�صرين  م���ع  االت���ف���اق���ي���ات  ه����ذه 
الرو�س، يفتح “كلمة” اأمام القارئ 

وايرينا  اإبراهيموف  كانطا  اإع���داد 
تاأليف  يرماكوفا، و”�صيجال” من 
ك. ابراهيموف، باالإ�صافة اإىل عدد 
توقيع  االأط����ف����ال مت  ق�����ص�����س  م���ن 
اتفاقياتها مع موؤ�ص�صات ودور ن�صر 
رو�صية رائدة مثل �صمكات، كومبا�س 
غيد، نا�صتيا ونيكيتا، وغريهم، كما 
وّقع “كلمة” اتفاقيات مع عدد من 

وال�صياحة- الثقافة  دائ���رة  تلتزم 
العناوين  ترجمات  بن�صر  اأبوظبي 
خالل  االتفاقيات  ت�صمنتها  التي 
الدورة املقبلة من معر�س اأبوظبي 
انتاجنا  ال��دويل للكتاب، مبا يري 
رو�صيا  وي��ري م�صاركة  املعر�س  يف 
ويقدم  ل��ل��م��ع��ر���س،  ���ص��رف  ك�صيف 
من  مهمة  ح�صيلة  ال��ق��راءة  ملحبي 

اآل علي، املدير التنفيذي لقطاع دار 
الثقافة  دائ����رة  ب��االإن��اب��ة يف  ال��ك��ت��ب 
“تاأتي  اأب���وظ���ب���ي:   – وال�����ص��ي��اح��ة 
للم�صاركة  تتويجاً  االتفاقيات  هذه 
الفاعلة لدائرة الثقافة وال�صياحة-

مو�صكو  م����ع����ر�����س  يف  اأب�����وظ�����ب�����ي 
برنامج  ك��ان  فقد  للكتاب،  ال���دويل 
وجل�صات  ب��ال��ن��دوات  غنياً  امل�صاركة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

“كلمة” للرتجمة يف  وقع م�صروع 
دائرة الثقافة وال�صياحة- اأبوظبي، 
دور  من  عدد  مع  جديدة  اتفاقيات 
م�صاركته  �صمن  ال��رو���ص��ي��ة  الن�صر 
االأخرية يف معر�س مو�صكو الدويل 
الفرتة  خ��الل  اأق��ي��م  ال���ذي  للكتاب 
يف  اجل���اري  �صبتمرب   8 اإىل  من4  

العا�صمة الرو�صية.
�صيقوم  االت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  مب��وج��ب 
م�صروع”كلمة” برتجمة اأكر من 
الكال�صيكيني  للكتاب  عنواناً   20
الكبار، وللجيل اجلديد من الكتاب  
عليهم  �صيتعرف  وال��ذي��ن  ال��رو���س 
كما  م�����رة،  الأول  ال��ع��رب��ي  ال���ق���ارئ 
كتب  املرتجمة  العناوين  تت�صمن 
األبومات  لالأطفال والنا�صئة وكتب 
ع��ن ال��ف��ن��ون ال��رو���ص��ي��ة، وم���ن هذه 
الق�ص�س  م��ن  “خمتارات  ال��ك��ت��ب: 
اإع����داد  م���ن  املعا�صرة”  ال��رو���ص��ي��ة 
و”خمتارات  ���ص��رف��ون��وف،  �صريغي 
�صمال  م����ن  ال���ك���ت���اب  اأع����م����ال  م����ن 
من  الفولغا”  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ق��وق��از 

للتعرف على  وا�صعة  نافذة  العربي 
يتوقف  اأن  دون  ال���رو����ص���ي،  االأدب 
على االأعمال الكال�صيكية ال�صهرية 
ل��ي��ق��دم ترجمات  ب���ل مي��ت��د  ف��ق��ط، 
االأدب  ب��ني  تتنوع  متعددة  الأع��م��ال 
ال��رو���ص��ي احل��دي��ث ال���ذي ال يعرفه 
ال����ع����رب، واأدب  ال����ق����راء  ك��ث��ري م���ن 
اختيارها  اأعمال مت  االأطفال، وهي 
وفق روؤية �صاملة تهدف اإىل تقدمي 
حقيقية  اإ����ص���اف���ة  مت��ث��ل  ت��رج��م��ات 
للقارئ العربي من خمتلف االأعمار 
“يوا�صل  واأ�����ص����اف:  وال���ف���ئ���ات«.   
جهوده  م�صروع “كلمة” للرتجمة 
اإىل  ال����رتج����م����ة  ع���م���ل���ي���ة  دع������م  يف 
اللغات  خمتلف  من  العربية  اللغة 
ا�صرتاتيجية  م��ع��ت��م��داً  ال��ع��امل��ي��ة، 
االأعمال  انتقاء  على  تقوم  وا�صحة 
وا�صتقطاب  ب�����دق�����ة،  امل����رتج����م����ة 
ودعمهم  امل��ت��م��ي��زي��ن  امل���رتج���م���ني 
يف  ي�صاهم  مبا  مهاراتهم،  لتطوير 
تاأ�صي�س قاعدة بيانات للمرتجمني، 
وتاأتي هذه االتفاقيات مع اجلانب 
وا�صعاً  جم������ااًل  ل��ت��ف��ت��ح  ال���رو����ص���ي 

للتعاون بني الطرفني«. 

اأظهرت اأن للجليفلوزينات فوائد قلبية وعائية، كما تلعب دورًا حموريًا يف تعزيز رعاية مر�سى الداء ال�سكري 

درا�سة عاملية تف�سي اإىل نتائج مب�سرة ملر�سى القلب واالأوعية الدموية وق�سور القلب 
جتربة  يف  ال����داب����اج����ل����ي����ف����ل����وزي����ن 
املُثبتة  تلك  مع   DAPA-HF
للدواء. وباملقارنة مع حاالت العالج 
الوهمي، كانت ن�صبة املر�صى الذين 
عانوا من نق�س حجم الدم 7.5% 
ال�صلبية  %6.8، واحلوادث  مقابل 
 ،7.2% م��ق��اب��ل   6.5% ال��ك��ل��وي��ة 
ح��ي��ث ت��ع��د ت��ل��ك احل����االت م��ن اأبرز 
عند  االأطباء  تواجه  التي  امل�صكالت 
ع���الج ف�����ص��ل ال��ق��ل��ب. وك���ان���ت ن�صبة 
ح����االت ���ص��دم��ة ن��ق�����س ح��ج��م الدم 
ن��ادرة يف كال املجموعتني )0.2% 

مقابل 0.2%(.
وم������ع م�������رور ال�����وق�����ت، ق�����د ي������وؤدي 
الداء  الناجم عن  ال��دم  �صكر  ارتفاع 
اإىل تلف االأوعية الدموية  ال�صكري 
بالقلب  ت��ت��ح��ك��م  ال��ت��ي  واالأع�������ص���اب 
مدة  وتتنا�صب  الدموية.  واالأوع��ي��ة 
االإ�صابة بال�صكري طرداً مع احتمال 
وقد  القلبية.   باالأمرا�س  االإ�صابة 
ال�صرق  دول  م���ن  ال��ع��دي��د  ���ص��ه��دت 
عوامل  انت�صار  يف  ارتفاعاً  االأو���ص��ط 

ل��ن�����ص��وء ف�صل  امل�����وؤدي�����ة  اخل����ط����ورة 
ال�صكري  ال��داء  ذل��ك  القلب، مبا يف 
ال��دم. ويف  وارت��ف��اع �صغط  والبدانة 
واملنطقة  املتحدة  العربية  االإم��ارات 

لتطوير  احل��اج��ة  ت��ربز  ع���ام،  ب�صكل 
القلب  ف�صل  ملكافحة  وقائية  برامج 
فئة  انت�صاره يف  ن�صبة  الرتفاع  نظراً 

ال�صباب.

•• اأبوظبي-الفجر:

من  الثالثة  املرحلة  نتائج  اأظهرت   
والوقاية  داباجليفلوزين  “جتربة 
لق�صور  ال�����ص��ل��ب��ي��ة  ال���ن���ت���ائ���ج  م����ن 
القلب« »DAPA-HF« العاملية، 
اإم��ك��ان��ي��ة ا���ص��ت��خ��دام اأح����د االأدوي�����ة 
اإىل  ال�����ص��ك��ري،  داء  ل��ع��الج  ال�صائعة 
ج��ان��ب ال��رع��اي��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة، للحد 
الناجمة عن  ال��وف��ي��ات  ح���دوث  م��ن 
الوعائية وتفاقم  القلبية  االأمرا�س 

ق�صور القلب.
اأول   DAPA-HF وت���ع���ت���رب 
الناقل  مثبطات  ت�صتخدم  جت��رب��ة 
اأو   ،2 امل�����ص��ارك ���ص��ودي��وم-ج��ل��وك��وز 
لتحّري  باجلليفلوزينات،  يعرف  ما 
ع���الج امل��ر���ص��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
ف�صل القلب االنقبا�صي مع اأو بدون 

داء ال�صكري من النمط الثاين. 
نتائج  ع�����ن  االإع������������الن  ومت  ه�������ذا 
ال����درا�����ص����ة ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة م����ن قبل 
�صركة اأ�صرتازينيكا، خالل “موؤمتر 

املرحلة النهائية املختلطة انخفا�صاً 
بن�صبة %30 يف خماطر وقوع نوبة 
اأوىل من ف�صل القلب؛ و%18 من 
اأ�صباب  ع��ن  الناجمة  ال��وف��اة  خطر 
اأظهرت  قلبية وعائية. وب�صكل عام، 
ن��ت��ائ��ج ه���ذه امل��رح��ل��ة ت�����ص��اب��ه تاأثري 
الفرعية  امل��ج��م��وع��ات  ل���دى  ال����دواء 
الرئي�صية من املر�صى الذين يعانون 
ال�صكري  الثاين من داء  من النمط 

اأو ال يعانون منه.
واأظهر حتليل كل واحد من مكونات 
املرحلة النهائية املختلطة انخفا�صاً 
بن�صبة %30 يف خماطر وقوع نوبة 
اأوىل من ف�صل القلب؛ و%18 من 
اأ�صباب  ع��ن  الناجمة  ال��وف��اة  خطر 
اأظهرت  قلبية وعائية. وب�صكل عام، 
ن��ت��ائ��ج ه���ذه امل��رح��ل��ة ت�����ص��اب��ه تاأثري 
الفرعية  امل��ج��م��وع��ات  ل���دى  ال����دواء 
الرئي�صية من املر�صى الذين يعانون 
ال�صكري  الثاين من داء  من النمط 

اأو ال يعانون منه.
�صالمة  م����وؤ�����ص����رات  مت���ا����ص���ت  ك���م���ا 

امل��زم��ن. ومتثل  امل��ر���س  ه��ذا  الإدارة 
اجل��ل��ي��ف��ل��وزي��ن��ات حت����واًل ج���ذري���اً يف 
االآلية العالجية للمر�صى البالغني 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ال�����ص��ك��ري من 
القلبية  واالأم��را���س  ال��ث��اين  النمط 
الوعائية املُثبتة، وذلك عرب تركيزها 
لي�س فقط على خف�س ن�صبة ال�صكر 
يف الدم واإمنا اأي�صاً على الوقاية من 
االأمرا�س القلبية من خالل تقلي�س 
اخلطر الن�صبي للوفاة الناجمة عن 

االأمرا�س القلبية الوعائية.
�صحادة،  ا�صماعيل  قال   ، جانبه  من 
يف  زينيكا‘  ’اأ�صرتا  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������س  دول  م���ن���ط���ق���ة 
اخلليجي: “تهدف االأبحاث العملية 
نقلة  اإح�������داث  اإىل  ن��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
نوعية وتطوير املمار�صات العالجية 
لدى  ال��وع��ائ��ي��ة  القلبية  وال�����ص��ح��ة 
النمط  من  ال�صكري  ال��داء  مر�صى 
الثاين يف االإم��ارات و�صائر املنطقة. 
روؤى  اجل��دي��دة  النتائج  ه��ذه  وتوفر 
الدواء  ق���درة  ح��ول  قّيمة  �صريرية 

اجلمعّية االأوروبّية الأمرا�س القلب 
باري�س  يف  انعقد  ال��ذي   ،”2019
بفرن�صا والتي اأظهرت نتائج مب�ّصرة 
DAPA- م��ع و���ص��ول اخ��ت��ب��ارات

االأولية،  النهائية  للمرحلة   HF
الناقل  م��ث��ب��ط��ات  اأن  ب��ّي��ن��ت  ح��ي��ث 
2  جنح  امل�صارك �صوديوم-جلوكوز 
عن  الناجمة  الوفيات  من  احل��د  يف 
جملة االأعرا�س املتعلقة باالأمرا�س 
القلبية الوعائية؛ ومن تفاقم ف�صل 
اأظهرت  كما   ،26% بن�صبة  القلب 
العوامل  انخفا�صاً يف كل واحد من 
النهائية  امل����رح����ل����ة  يف  ال����ف����ردي����ة 

املختلطة.
وف���ي�������س اإط�������ار ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى هذه 
الدرا�صة، قال  الدكتور هاين �صبور، 
ا�صت�صاري يف معهد القلب واالأوعية 
ك��ل��ي��ف��الن��د كلينك  ل���دى  ال��دم��وي��ة 
املعقد  التفاعل  “ ي���وؤدي  اأب��وظ��ب��ي، 
ل����دى مر�صى  اخل����ط����ورة  ل���ع���وام���ل 
الثاين  النمط  م��ن  ال�صكري  ال���داء 
�صاملة  مقاربة  تطبيق  �صرورة  اإىل 

ف�صل  م�صاعفات  م��ن  التقليل  على 
القلب لدى كافة املر�صى �صواء كانوا 
ي��ع��ان��ون م��ن ال�����ص��ك��ري م��ن النمط 
مب�صاهمتنا  ونفتخر  ال.  اأو  ال��ث��اين 
البارزة يف جمموعة االأدل��ة العلمية 
’موؤمتر  خ���الل  ت��ق��دمي��ه��ا  ال��ت��ي مت 
اجلمعية االأوروبية الأمرا�س القلب 

.«‘2019
واأظهر حتليل كل واحد من مكونات 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�صبت  14  �صبتمرب  2019 العدد 12730 
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اأخبـار الإمـارات

••العني-الفجر:

يف  املركزية  زاي��د  مكتبة  ا�صت�صافت 
حما�صرة  اأم�س  م�صاء  العني  مدينة 
حتت عنوان “ �صوت الأجل وطنك “ 
قدمها ال�صيخ الدكتور �صامل حممد 
ال��ع��ام��ري ع�صو املجل�س  ب��ن رك��ا���س 
بح�صور  �صابقاً  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
احلالية  للدورة  املر�صحني  من  عدد 
املكتبة   وم���دي���ر  امل��ج��ل�����س  ل��ع�����ص��وي��ة 
واالإعالميني  املواطنني  من  وجمع 

وقدمها االإعالمي وليد احلمريي.
���ص��امل بن  ال��دك��ت��ور   وت��ن��اول ال�صيخ 
رك��ا���س يف حم��ا���ص��رت��ه ع���دة حماور 
حمطات  خاللها  ا�صتعر�س  رئي�صة 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي وكل 
احل��ق��ب��ات ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي م�����ص��ت يف 
اإ�صافة  االحت��اد،  قيام  منذ  م�صريته 
ومهام  الت�صريعي   املجل�س  دور  اإىل 
العديد  اإ�صدار  الربملانية يف  اللجان 

م���ن ال��ت��و���ص��ي��ات ال���ت���ي ���ص��اه��م��ت يف 
م�����ص��رية االإجن����از وال��ت��ط��ور وخدمة 

الوطن وحتقيق م�صلحة املواطن.

برنامج  ع���ن���د  امل���ح���ا����ص���ر  وت����وق����ف 
اأطلقته  ال����ذي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال��ت��م��ك��ني 
القيادة الر�صيدة والتطور االإيجابي 

الربملانية   التجربة  تعزيز  عملية  يف 
العملية  يف  املجتمع  اأف��راد  وم�صاركة 

االنتخابية.

واأ����ص���ار ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��امل بن 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل  رك���ا����س 
ال���وط���ن���ي االحت��������ادي احل���ال���ي���ة هي 

القيادة  الإمي��������ان  ف��ع��ل��ي��ة  ت���رج���م���ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  مت��ك��ني  ب��اأه��م��ي��ة 
لل�صلطة  وم�����ص��ان��داً  جمل�صاً  ل��ي��ك��ون 

التي  باالإجنازات  منوهاً  التنفيذية. 
حققتها الدورات االنتخابية الثالث 
للم�صاركة  اجلميع   داع��ي��اً  املا�صية، 

ال��ف��اع��ل��ة م���ن اأج�����ل اإجن�����اح ال�����دورة 
االنتخابية احلالية وذلك للمحافظة 
و�صون  ال����وط����ن  م��ك��ت�����ص��ب��ات  ع���ل���ى 
منجزاته، م�صدداً على �صرورة ذهاب 
الناخبني للت�صويت يف االأيام املحددة 
حيث وفرت الدولة لهم القاعات يف 
على  و�صهلت  ال�صكانية  املناطق  ك��ل 
امل���واط���ن  ط��ري��ق��ة ال��ت�����ص��وي��ت التي 
معدودة،  دق��ائ��ق  ���ص��وى  ت�صتغرق  ال 
عدد  حجم  زي��ادة  اأهمية  اىل  اإ�صافة 
الناخبني بن�صبة كبرية عن الدورات 

االإنتخابية ال�صابقة.
اهتماماً   امل���ح���ا����ص���رة  ���ص��ه��دت  وق����د 
املر�صحني  م��ن قبل  وت��ف��اع��اًل  الف��ت��اً 
احل�����ا������ص�����ري�����ن م������ن خ��������الل ط����رح 
جمموعة من االأ�صئلة واال�صتف�صارات 
املتعلقة ب�صالحيات املجل�س الوطني 
وبجميع  والت�صريعية  ال��د���ص��ت��وري��ة 
ج����وان����ب ال��ع��م��ل��ي��ة االن���ت���خ���اب���ي���ة يف 

مراحلها املختلفة.

»�سوت لأجل وطنك«

حما�سرة قدمها �سامل بن ركا�ش يف مكتبة زايد املركزية

•• دبي-الفجر:

العام  القائد  امل��ري،  اللواء عبد اهلل خليفة  حتت رعاية 
ل�صرطة دبي، رئي�س فريق االأزمات والكوارث يف االإمارة، 
ال���ط���وارئ واالأزم������ات  ال��وط��ن��ي��ة الإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م 
والكوارث، وفريق اإدارة االأزمات والكوارث يف دبي، دورة 
“املتحدث الر�صمي اأثناء الطوارئ واالأزمات والكوارث”، 
والتي تنطلق غداً “االأحد” يف فندق رافلز بدبي، بهدف 
ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال���ط���وارئ وال����ك����وارث واالأزم�������ات يف 

خمتلف دوائر وموؤ�ص�صات االإمارة.
واأك����د ال�صيد ع��ل��ي ���ص��امل ب��ن ك��ن��ي��د، م��دي��ر م��رك��ز دبي 
للطوارئ واالأزمات والكوارث، اأن دورة املتحدث الر�صمي 

تاأتي بتوجيهات من اللواء عبد اهلل املري، رئي�س فريق 
االأزمات والكوارث يف اإمارة دبي، بهدف تاأهيل متحدثني 
دبي،  حكومة  وهيئات  موؤ�ص�صات  م�صتوى  على  ر�صميني 
وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع خم��ت��ل��ف و�صائل 

االإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي.
تعمل  الر�صمي،  املتحدث  دورة  اأن  اإىل  كنيد  بن  واأ���ص��ار 
الطوارئ  اأث���ن���اء  ر���ص��م��ني يف  م��ت��ح��دث��ني  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى 
التعامل  م��ه��ارات  على  وتدريبهم  وال��ك��وارث  واالأزم����ات 
ليكونوا  اإع��داده��م  ت�صتهدف  كما  االإع���الم،  و�صائل  م��ع 
املتالحقة،  امل�صتجدات  ومواكبة  ا�صتيعاب  على  قادرين 
الداخلية  والكوارث  االأزم��ات  الإدارة  اإعالمياً  وتاأهيلهم 

واخلارجية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

الكرمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة  راأ����س  موؤ�ص�صة  ع��ق��دت 
وع���ل���وم���ه اج��ت��م��اع��ه��ا ب��ح�����ص��ور اأح���م���د حممد 
مدراء  م��ن  وع���دد  املوؤ�ص�صة  ع��ام  م��دي��ر  ال�صحي 
ملناق�صة عدد  املراكز  وم��دراء ومديرات  االأق�صام 
م��ن ال��ل��وائ��ح واالأن��ظ��م��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي ت�صاعد 

على االرتقاء يف العمل وتطويره ومتيزه.
واأ�صار اأحمد ال�صحي مدير عام املوؤ�ص�صة اإىل اأن 
ا�صرتاتيجية  على  ثابتة  بخطى  ت�صري  املوؤ�ص�صة 
كفاءة  رف���ع  اإىل  ب��ا���ص��ت��م��رار  ت��ه��دف  ت��ط��وي��ري��ة 
واملحفظني  احل��ل��ق��ات  ت���وزي���ع  وح�����ص��ن  امل���راك���ز 
واأ�صاليبهم  ب��ق��درات��ه��م  واالرت���ق���اء  وامل��ح��ف��ظ��ات 
وفق معايري حديثة ت�صاعد على تطوير العمل 

على  متميزين  ق���راآن  حفظة  وتخريج  ومت��ي��زه 
م�صتوى عال من االإتقان والدقة، واأكد ال�صحي 
اأمام الطالب  اأبواب الفر�س  املوؤ�ص�صة تفتح  باأن 
وطاقاتهم  اخل���الق���ة  م��واه��ب��ه��م  ال����ص���ت���خ���راج 
االبداعية لدعمها وت�صجيعها يف جمال القراآن 

الكرمي.
وقد كرم اأحمد ال�صحي يف هذا االجتماع االإداريات 

املتميزات يف دورة ال�صيخ �صقر ال�صيفية اللواتي 
�صيفية  دورة  الإخ���راج  جهدهن  ق�صارى  ب��ذل��ن 
املثابرة  اأه��م��ي��ة  على  م��وؤك��دا  وم��ت��األ��ق��ة،  ناجحة 
م�صتمر  جن��اح  لتحقيق  العمل  يف  واالإخ���ال����س 
جميع  اإىل  اجل��زي��ل  بال�صكر  متوجها  وم��ت��األ��ق، 
امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة يف تطوير 

العمل ومتيزه مبا يخدم املجتمع والوطن.

•• الذيد –الفجر:

التابع  الو�صطى  املنطقة  والطالبات يف  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  ا�صتقبل جمل�س 
ملجل�س ال�صارقة للتعليم يف حكومة ال�صارقة العام الدرا�صي اجلديد 2019-
ترحيباً  االأول   اأم�س  م�صاء  الذيد  مبدينة  مقره  يف  اأقامه  بحفل  2020م 
وتعبرياً عن انتظام الطلبة والطالبات يف مدار�صهم ت�صمنت فقرات متنوعة 

وكلمات من �صخ�صيات تربوية واجتماعية .
ح�صر احلفل كال من الدكتور �صعيد م�صبح الكعبي ع�صو املجل�س التنفيذي 
االأمني  املال  للتعليم يرافقه حممد  ال�صارقة  ال�صارقة رئي�س جمل�س  الإمارة 
العام ملجل�س ال�صارقة للتعليم و ال�صيخ حممد بن مع�صد بن هويدن الكتبي 

ورا�صد عبداهلل امليحان رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة 
الو�صطى والدكتور حممد عبداهلل بن هويدن رئي�س املجل�س البلدي ملدينة 
واالأ�صتاذ  القا�صمية  اجلامعة  مدير  �صامل  ر���ص��اد  ال��دك��ت��ور  واالأ���ص��ت��اذ  ال��ذي��د 
وعلي  ال�صارقة  بجامعة  الطلبة  ���ص��وؤون  عميد  الدراب�صة  حممود  ال��دك��ت��ور 
وروؤ�صاء  املجل�س  واأع�صاء  اخلا�س   للتعليم  ال�صارقة  هيئة  مدير  احلو�صني 
اأع�صاء  م��ن  وع��دد  الو�صطى  باملنطقة  املحلية  واملوؤ�ص�صات  ال��دوائ��ر  وم���دراء 
مدار�س  وم��دي��رات  وم���دراء  ال�صارقة   ب��اإم��ارة  والبلدي  اال�صت�صاري  املجل�س 
الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�س  ورئي�س  واملعلمات  واملعلمني  الو�صطى  املنطقة 
ولفيف  احل�صن  دبا  مبدينة  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  جمل�س  ورئي�س  بال�صارقة 

كبري من املدعوين .

بداأ احلفل بكلمة رحب فيها را�صد املحيان رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 
الو�صطى باحل�صور وهناأ فيها قيادة و�صعب االمارات  املنطقة  والطالبات يف 
واملنزل  املجتمع  ب��ني  االأدوار  تكامل  متمنيا  اجل��دي��د  ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  ب��ب��دء 

واملدر�صة مبا ينعك�س على جناح العملية التعليمية .
كما واألقى حممد �صلطان بن هويدن ال�صخ�صية املجتمعية الداعمة للمجل�س 
كلمة ذكر فيها بدايات التعليم يف املنطقة الو�صطى وجهود القيادة الر�صيدة 
اأهمية  على  موؤكدا  للتعليم  الطلبة  واإر���ص��ال  امل��دار���س  واإن�صاء  العلم  ن�صر  يف 
املراتب  اأعلى  اإىل  للو�صول  والطالب  املدر�صة  واإدارة  املعلم  بجانب  الوقوف 

ومتكني الطالب من اكت�صاب العلوم واملعارف .
بجهود  م�صيدا  املعلمني  كلمة  احل����وارات  ع��ب��داحل��اف��ظ  املعلم  األ��ق��ى  بعدها 

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�صطى يف التوا�صل الدائم 
مع املدار�س وتنظيم الربامج واالأن�صطة عالوة على الوقوف بجانب الطالب 
واملعلم ل�صمان �صري العملية التعليمية بنجاح كبري وا�صتعر�س تاريخ التعليم 
منذ و�صوله اإىل اأر�س االمارات منذ ع�صرين عاما موؤكدا اأن االمارات حققت 

طفرات كبرية يف جمال التعليم وتطبيقه وفق اأرقى امل�صتويات العاملية .
بعدها قام را�صد املحيان يرافقه الدكتور �صعيد الكعبي وحممد بن مع�صد بن 
هويدن بتكرمي رعاة احلفل واملوظف ال�صابق باملجل�س اأ�صامه عبداهلل �صالم 
الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  تكرمي  بجانب  الدين  �صياء  احل��ايل  املجتهد  واملوظف 
دعم  يف  بجهودهم  واال���ص��ادة  احل�صور  واملعلمات  املعلمني  وتكرمي  الفاعلني 

روافد التعليم يف املنطقة التعليمية .

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
الظاهري والبلو�سي 

•• العني-وام:

�صالة  يف  اأم�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �صعيد  الدكتور  ال�صيخ  معايل  ح�صر 
اخلبي�صي مبدينة العني ، زفاف حممد را�صد حممد علي اليبهوين الظاهري 
اإىل كرمية عبد الرحمن عبيد حمد املطوع الظاهري .. كما ح�صر معاليه 
يف �صالة هيلي بالعني حفل اال�صتقبال الذي اأقامه خمي�س �صامبي البلو�صي 

مبنا�صبة زفاف جنله حممد اإىل كرمية اإ�صماعيل هيكل البلو�صي.
كما ح�صر احلفلني عدد من امل�صوؤولني ووجهاء القبائل و�صط م�صاركة فرق 

العيالة بعرو�س وفقرات متنوعة من الرتاث ال�صعبي.

بهدف تاأهيل امل�ساركني يف الطوارئ والأزمات والكوارث

انطالق دورة »املتحدث الر�سمي« يف دبي غدًا االأحد
خالل لقاء مع اإدارات املراكز 

مديرعام موؤ�س�سة راأ�ش اخليمة للقراآن الكرمي اأحمد ال�سحي : 
اأ�ساليب ع�سرية ت�ساعد على تخريج حفظة قراآن متميزين 

بح�سور الكعبي ور�ساد �سامل والدراب�سة و�سخ�سيات تربوية وجمتمعية 

جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى ينظم حفال لبدء العام الدرا�سي ويوؤكد على تكامل االأدوار خلدمة العملية التعليمة ويكرم املعلمني واملعلمات 
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العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/هنادي لالزياء

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1025571 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خمي�س زايد خمي�س املنذري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صيد من�صور �صيد �صرف الدين �صيد عبدالرحيم اخلطيب الها�صمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
ماوتن  ال�ص�����ادة/جرين  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN العمال التكيف املركزي  رخ�صة رقم:2257549 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حيدر حممد �صالح احمد امل�صعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح احمد علي امل�صعبي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
لل�صيانة  ال�ص�����ادة/اخلدميه  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�صة رقم:2805166 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يو�صف عبداهلل عبدالقادر اليو�صفي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف امل عمر �صعيد زين املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة البيت الذهبي 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1097788 
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة �صليمان حممد ح�صن �صجاعي العبيديل
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيتاري ح�صن %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن جمعه �صلطان املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل االحرتاف لت�صليح املكيفات 

CN قد تقدموا الينا بطلب وكهرباء ال�صيارات  رخ�صة رقم:1020231 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ج�صكرت �صينغ جنار جورميل �صينغ جنار %100
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة حممد عبداهلل احمد دمل الزعابي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف رافيندر �صينغ جيان �صينغ
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد عبداهلل احمد دمل الزعابي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
اجلمال  �صحر  ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لتجميل ال�صيدات  رخ�صة رقم:1276654 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة خلود خلفان را�صد خلفان ال�صام�صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فريتزل ماي فالنزويال باك�صر %100
تعديل وكيل خدمات/حذف خلود خلفان را�صد خلفان ال�صام�صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف يان �صوفني
تعديل ن�صاط/حذف نق�س احلناء )9602202(

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ديب كلني 

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1249756 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالعزيز ح�صن حممد بن �صفوان %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة رميا ايوب %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد احمد حممد ر�صول الزعابي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/ديب كلني 
DEEP CLEAN

اىل/ديب كلني ذ.م.م
DEEP CLEAN LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/يو�صف عبداهلل املرزوقي 

CN لال�صت�صارات القانونية رخ�صة رقم:2554242 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/يو�صف عبداهلل املرزوقي لال�صت�صارات القانونية 
YOUSIF ABDULLA ALMARZOOQI LEGAL CONSULTATIONS

اىل/يو�صف املرزوقي لال�صت�صارات القانونية 
YOUSIF ALMARZOOQI LEGAL CONSULTATIONS

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صارب لوجيك للكمبيوتر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2105462 
تعديل مدير/ا�صافة جين�صيد �صاناث عبدالكرمي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 3.80*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/�صارب لوجيك للكمبيوتر 
SHARP LOGIC COMPUTERS

اىل/�صارب لوجيك للكمبيوتر- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
SHARP LOGIC COMPUTERS- ONE MAN COMPANY LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صامل ربيع لت�صليح ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1050427 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الكواكب 

CN 1096771:للعبايا وال�صيلة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اي دي 

ا�س ال�صت�صارات املوارد الب�صرية
 رخ�صة رقم:CN 2659676 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/يا�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1036956:انرتنا�صيونال  رخ�صة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافيرتيا 

CN 2600002:ازوكر رخ�صة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/انرت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1032582:صوفت النظمة املعلومات رخ�صة رقم�

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االعتماد للو�صاطة العقارية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1084570 
تعديل ا�صم جتاري من/االعتماد للو�صاطة العقارية 

AL EATEMAD REAL ESTATE BROKER

اىل/االعتماد الدارة العقارات
AIETIMAD REAL ESTATE

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�صاط/حذف الو�صاطة يف بيع العقارات و�صرائها )6820004(

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/يا�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1141007:لال�صت�صارت التعليمية  رخ�صة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/تورز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فور ارب لتاجري ال�صيارات 
رخ�صة رقم:CN 1962729  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا الغب�صة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2488927 
تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا الغب�صة 

AL GHABSHA CAFETERIA

اىل/ماي �صاي كافيه
MY CHAI CAFE

تعديل ن�صاط/ا�صافة م�صروبات باردة و�صاخنة )5630004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1037757 باال�صم التجاري:يا�س للمقاوالت 
كان  كما  الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

للت�صوير  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  ينطلق 
ينظمه  الذي   ،”2019 “اإك�صبوجر 
ال�صارقة،  حلكومة  االإع��الم��ي  املكتب 
يف رحلة جديدة، لي�صيء على عوامل 
ال�صوئي، مب�صاركة  ال�صورة واالإب��داع 
نخبة من امل�صورين العرب والعامليني، 
حوارية  جل�صة   33 يقدمون  ال��ذي��ن 
تتناول  متنوعة،  وتدريبية  تفاعلية 
جماالت  يف  املتبعة  التقنيات  اأح���دث 
الرابعة  دورت��ه  خ��الل  من  الت�صوير، 
�صبتمرب   19 ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ت��ب��داأ  ال��ت��ي 

اجلاري يف مركز اإك�صبو ال�صارقة.
اأي����ام، ي�صت�صيف  اأرب��ع��ة  م���دى  وع��ل��ى 
املهرجان نخبة من امل�صورين اأبرزهم 
خو�صيه ريي�س”، “واإ�صدرا�س  “خوان 
ماكنايل”،  و”جو  �صواريز”،  ام 
و”األي�س ويلينجا”، و”كاثي موران”، 
و”ديفيد  جاريوك”،  و”جيفري 
جمموعة  ج���ان���ب  اإىل  ت�صان�صلر”، 
الالمعة يف عامل  االأ�صماء  كبرية من 
����ص���ريوون �صرية  ال��ت�����ص��وي��ر، ال���ذي���ن 
بها  مّروا  التي  والظروف  اإبداعاتهم، 

خالل م�صريتهم املهنية.

اأ�سرار تكوين ال�سورة امللهمة
وي���ق���ّدم امل�������ص���ورون يف ه����ذه ال�����دورة 
امللهمة  واجلل�صات  احلوارية  الندوات 

حتت عناوين متنوعة، تت�صمن الفنون 
ال�صحفي  والت�صوير  الربية  واحلياة 
والطبيعة  اليومية،  احلياة  وت�صوير 
وغريها، �صمن اأربعة �صياقات متمثلة 
يف عناوين رئي�صة، وهي “�صّور روعة 
و  الفّن”  ���ص��ح��ر  “�صّور  املغامرة”، 
واقع  امل�صاعر” و”�صّور  عمق  “�صّور 
اجلل�صات  ه��ذه  توفر  حيث  احلياة”، 
ف��ر���ص��ة ف���ري���دة ل��ل��م�����ص��وري��ن وه����واة 
واملهتمني  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال��ت�����ص��وي��ر 
بفنون الت�صوير، للتعرف على اأ�صرار 
تكوين ال�صورة امللهمة، واجليدة التي 
با�صتطاعتها اأن تغري جمرى احلياة.

»اإيجاد املختلف يف احلياة اليومية« 
اليوم  يف  اإك�������ص���ب���وج���ر  وي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
“اإيجاد  بعنوان  حوارية  جل�صة  االأول 
املختلف يف احلياة اليومية”، يديرها 
�ص�صبيكت”،  “كري�س  العاملي  امل�صور 
احلياة  ���ص��ور  ال��ت��ق��اط  يف  املتخ�ص�س 
خو�صيه  “خوان  ومب�صاركة  اليومية، 
التنفيذي  وامل��دي��ر  املوؤ�ص�س  ريي�س”، 
ملهرجان “ميامي �صرتيت” للت�صوير 
م.  و”اإ�صدرا�س  ال�����ف�����وت�����وغ�����رايف، 
�صواريز”، احلائز مرتني على جائزة 

بوليتزر العاملية.
ت�صرينوبيل”،  “اأجيال  عنوان  وحتت 
مب�صاركة  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ص��ة  ت��ن��ط��ل��ق 
جاريوك،  ج��ي��ف��ري  ال��ك��ن��دي  امل�����ص��ور 
ال�صينمائي  ب��ال��ت�����ص��وي��ر  املتخ�ص�س 

وت��وث��ي��ق رح����الت ال�����ص��ف��ر واالأع���م���ال 
بي.  رون  ج���ان���ب  اإىل  ال���وث���ائ���ق���ي���ة، 
جانًبا  ي�صتعر�صان  اللذين  ويل�صون، 
اآخ���ر م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي رك���ز عليها 
يف  وقعت  التي  االأح����داث  بعد  النا�س 
مدينة ت�صرينوبيل يف العام 1986. 

من  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  وتنطلق 
يتحدث  ح��واري��ة،  بجل�صة  اإك�صبوجر 
“اأنطونيو  االإ���ص��ب��اين  امل�����ص��ور  ف��ي��ه��ا 
بجائزة  الفائز  رينون�صيو”،  اأراج���ون 
الت�صوير  2018 عن فئة  اإك�صبوجر 
املتبعة  االأ����ص���ال���ي���ب  ع���ن  ال�������ص���ح���ايف، 
ال�صحفي  امل�����ص��ور  م��ه��ن��ة  يف  ل��ل��ت��م��ّي��ز 
والق�صايا التي تواجه عمله يف جل�صة 
اجلل�صة  وي��ق��دم  “املن�صيون«،  بعنوان 
احلافز  ه���و  “ما  ب��ع��ن��وان  احل���واري���ة 
امل�صور  الثالث  اليوم  للمخاطرة” يف 
على  احلائز  ويلز”،  “راي  ال�صحفي 
العديد من اجلوائز العاملية مب�صاركة 
ال��ع��امل��ي��ني بول  امل�����ص��وري��ن  نخبة م��ن 
براون،  كري�صتفور  مايكل  ك��ون��وري، 

واأف�صني اإ�صماعيلي.

ندوات ملهمة
“اإك�صبوجر  يف  م�صوراً   53 وي�صارك 
الكثري  ����ص���ريوي  ح��ي��ث   ،”2019
م���ن���ه���م جت���ارب���ه���م ال����ت����ي م��������ّروا بها 
والظروف  ال��ط��وي��ل��ة،  رح��الت��ه��م  يف 
ال�����ص��ع��ب��ة ال���ت���ي واج���ه���وه���ا م���ن اأجل 

خالل  م��ث��ال��ي��ة،  لقطة  اإىل  ال��و���ص��ول 
اأيام  م��دى  على  ت��ق��ام  ملهمة  ن���دوات 

املهرجان.

»امل�سهد من اأعلى« 
ويلينجا”  “األي�س  امل�صورة  وت�صتهل 
اأوىل الندوات بعنوان: “ما تعلمته من 
ال�صمالية”،  ك��وري��ا  فناين  م��ع  عملي 
هوك�س”  “جي�صون  ي�����ص��ارك  ح��ني  يف 
خالل  اجل���وي  الت�صوير  يف  خ��ربات��ه 
االأعلى”،  من  “امل�صهد  بعنوان  ن��دوة 
فيما �صتكون امل�صاعر واالأحا�صي�س التي 
قراءتها  وكيفية  ال�����ص��ور،  تت�صمنها 
“ال تن�َس الهدف”، التي  حمور ندوة 

هاريف«.  يل  “فيليب  امل�صور  يقدمها 
ت�صان�صلر”  “ديفيد  ي�صور  من جهته 
ال����ف����را�����ص����ات  “مع  ن����������دوة  خ��������الل 
بني  ال��ف��ا���ص��ل  اخل����ط  واملحاربني” 
“�صومي  االإن�صان واحليوان، وت�صارك 
“من خالل عد�صة  ن��دوة  نواندو” يف 
م�صورة  ت��ق��دم  ح���ني  يف  االأ�صالة”، 
“كاثي  وكالة نا�صيونال جيوغرافيك 
تروي  “كيف  ب��ع��ن��وان  موران” ن���دوة 

نا�صيونال جيوغرافيك الق�صة«.

»م�سروع ال�سورة«
للم�صور  الثاين  اليوم  ن��دوات  واأوىل 
حتت  جاءت  كوين” والتي  “فرانكي 

عنوان “م�صروع ال�صورة”، فيما يقدم 
“جو  جيوغرافيك  نا�صيونال  م�صور 
مهمة”  “يف  بعنوان  ماكنايل” ن��دوة 
م���ن خ��الل��ه��ا اجلمهور  ي��ط��ل��ع  ال��ت��ي 
على اأغرب امل�صاريع التي قام بها، كما 
بول”  “جريجوري  امل�����ص��ور  ي�����ص��ارك 
بعنوان  ن��دوة  يف  واأ���ص��ف��اره  مغامراته 
وا�صتكمااًل  الثلجي«.   البوم  “عيون 
امل�صور  يقدم  الثاين  اليوم،  لفعاليات 
حتت  ن���دوة  بلوك”  “اأيرا  ال�صحفي 
من  ال��ث��ق��اف��ات  “ا�صتك�صاف  ع���ن���وان 
ت�صارك  ح��ني  يف  الريا�صة”،  خ��الل 
اجلمهور  فيتايل”  “اآمي  امل�����ص��ورة 
كيفية  ع����ن  ال���ن�������ص���ائ���ح  م����ن  ح���زم���ة 

ندوة  خالل  من  الق�صة”  “معاي�صة 
الرواية”،  ���ص��ي��اغ��ة  “اإعادة  ب��ع��ن��وان 
الثاين  ال��ي��وم  اأع��م��ال  تختتم  اأن  على 
الفنان  ي��ق��دم��ه��ا  االأوىل  ب���ن���دوت���ني، 
“غابرييل ويكبولد” بعنوان “دالالت 
املعا�صر”، والثانية  جديدة للت�صوير 
 “ النتنج” بعنوان  “فران�س  يقدمها 

وجهاً لوجه مع احلياة«. 

»يف خ�سم الأزمة«
امل�صور  ي���ط���رح  ال���ث���ال���ث،  ال���ي���وم  ويف 
الباك�صتاين  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي  وامل����خ����رج 
ندوة  خ��الل  االأن�صاري” من  “ُمبني 
اأهمية  منها”،  جئنا  التي  “االأر�س 
الرتكيز على تاريخ وتنوع املو�صوعات 
ي�صتعر�س  ح���ني  يف  ال��ع��م��ل،  الإث������راء 
“فلوريان  ال���ربي���ة  احل���ي���اة  م�����ص��ور 
بعنوان  ن�������دوة  خ�����الل  ليدوك�س” 
“ال�صورة التي غرّيت جمرى حياتي” 
اأهم املواقف التي كان لها تاأثري كبري 
امل�صور  وي�����ص��ارك  امل��ه��ن��ي��ة.  يف ح��ي��ات��ه 
خرباته  بورتيال” اجلمهور  “زيفري 
امل�صاريع  “اأهمية  بعنوان  ندوة  خالل 
ال�صخ�صية”، ويوجه امل�صور ال�صحفي 
اأه����م  جياناكوري�س”  “بيرتو�س 
خالل  اجل���دد  للم�صورين  الن�صائح 
االأزمة”،  خ�����ص��م  “يف  ب��ع��ن��وان  ن����دوة 
لوبيز”  “توما�س  امل�صور  ي��ق��دم  كما 
الروؤية،  مقابل  “النظر  بعنوان  ندوة 

كيف غرّي الت�صوير مفهوم االإدراك”، 
وينرت”  “�صتيف  ي�������ص���ارك  ح���ني  يف 
الربية  احل���ي���اة  ت�����ص��وي��ر  خ���ربات���ه يف 
“القطط  ب��ع��ن��وان  ن����دوة  م���ن خ���الل 
اليوم  فعاليات  وتت�صمن  الكبرية”، 
مبنحة  الفائزين  ح��ول  ن��دوة  الثالث 
 2019 ل��ل��ت�����ص��وي��ر  اآل������ن  ت��ي��م��وث��ي 

املقدمة من املهرجان.

»مغامرة عن بعد«
يف اليوم اخلتامي من املهرجان، يقدم 
امل�صور ال�صحفي “اأف�صني اإ�صماعيلي” 
الق�ص�س  عن  “البحث  بعنوان  ن��دوة 
امل�صور  يتبعها  النزاع”،  م��ن��اط��ق  يف 
الفني “ريت�صارد لو” يف ندوة بعنوان 
�صورة”، يف حني  تر�صى مبجرد  “ال 
“كري�س  الربية  احلياة  م�صور  يقدم 
اأوليفاري�س” ندوة حتت عنوان  تواال 
اإىل  اإ����ص���اف���ة  وا�صح”  “االختالف 
“ويل بورارد لوكا�س”  ندوة للم�صور 
وبعد  بعد”،  ع��ن  “مغامرة  ب��ع��ن��وان 
كل  ي��ق��دم  النهار  منت�صف  ا���ص��رتاح��ة 
ندوة  ت�����ص��ور  “لوريل  امل�����ص��وري��ن  م��ن 
الثقايف  اإرث���ك  يكون  “عندما  ع��ن��وان 
كري�صتوفر  و”مايكل  م�صراَ”، 
فيدل  “انا  ب��ع��ن��وان  جل�صة  براون” 
ندوة  ويلك�س”  و”�صتيفن  كا�صرتو” 
النهار  م��ن  التقنية  “تطور  ب��ع��ن��وان 

اإىل الليل«.

ي�ست�سيف 33 جل�سة حوارية تفاعلية يف الفرتة بني 19و22 �سبتمرب اجلاري 

»اإك�سبوجر 2019« نافذة على جتارب واإبداعات كبار امل�سورين العامليني

•• اأبوظبي-الفجر :

 دعماً من جمعية كلنا االإم��ارات يف 
القادم  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ع��ر���س  اأب��وظ��ب��ي 
اجلديدة  ال��دورة  انتخابات  بانعقاد 
اأحد  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 
م��اآث��ر زاي��د اخل��ري ويف ظ��ل القيادة 

الر�صيدة .
اأعلنت الدكتورة حبيبة �صيف �صامل 
ال�صام�صي اأمني ال�صر العام جلمعية 
ا�صت�صافة  ع����ن  االإم������������ارات  ك���ل���ن���ا 
�صبيب  بن  اأحمد  ل�ص�ع�ادة  اجلمعية 
املجل�س  ع������ام  اأم��������ني  ال����ظ����اه����ري 
ال�صويدي  �صاملني  حمد  واالأ���ص�����ت�����اذ 
اخلبري الربملاين باملجل�س والدكتور 
ال��ع��ام��ري ع�صو  ه��ومي��ل  ب��ن  �صعيد 

جمل�س اإدراة اجلمعية يف ندوة حول 
الوطنية  واأدواره  املجل�س  اإجن���ازات 
الرحمن  ع��ب��د  االإع���الم���ي  يقدمها 
اأم����ني ال�����ص��ر العام  ن��ق��ي ال��ب�����ص��ت��ك��ي 

االإماراتية  ال�����ص��ح��ف��ي��ني  جل��م��ع��ي��ة 
وذل����ك يف ال�����ص��اب��ع��ة م��ن م�����ص��اء يوم 
االأحد 15 �صبتمرب  مبقر اجلمعية 
امل��در���ص��ة االإم��ارات��ي��ة  مبنى  ، خلف 

يف  خليفة  مب��دي��ن��ة  التقنية  ك��ل��ي��ات 
عن  فلميا  عر�صا  مت�صمنا  اأبوظبي 
االحتادي  الوطني  املجل�س  م�صرية 

منذ تاأ�صي�صه ،والدعوة عامة.

•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�صرية والتوطني عن انتهاء العمل بقرار حظر تاأدية 
االأعمال حتت اأ�صعة ال�صم�س ويف االماكن املك�صوفة عند ال�صاعة الثالثة من 

بعد ظهر يوم االحد 15 �صبتمرب اجلاري عند ال�صاعة الثالثة ع�صرا.
املا�صي حيث مت مبوجبه  15 يونيو  التنفيذ منذ  القرار دخل حيز  وك��ان 
حظر تاأدية االأعمال حتت اأ�صعة ال�صم�س ويف االماكن املك�صوفة من ال�صاعة 
الثانية ع�صر والن�صف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر وذلك باإ�صتثناء 

فنية  الأ�صباب  توقف  دون  من  العمل  ا�صتمرار  فيها  يتحتم  التي  االأع��م��ال 
و�صروط  العمال  عدد  مع  يتنا�صب  مبا  البارد  ال�صرب  ماء  توفري  �صريطة 
والليمون  االأم��الح  االإرواء مثل  وو�صائل ومواد  العامة  وال�صحة  ال�صالمة 

وغريها مما هو معتمد لال�صتعمال من ال�صلطات املحلية يف الدولة.
و�صهدت فرتة تطبيق القرار حزمة من الفعاليات التي نظمتها وزارة املوارد 
ميدانية  زي��ارات  تنظيم  منها  �صركائها  مع  بالتعاون  والتوطني  الب�صرية 
وتقدمي  تثقيفية  وحم��ا���ص��رات  ب��ال��ق��رار  للتوعية  وور�����س  ال��ع��م��ل  مل��واق��ع 
وكيفية  احل���راري  االن��ه��اك  خم��اط��ر  ح��ول  املختلفة  الطبية  اال�صت�صارات 

التعامل مع احلاالت الطارئة وغريها من الفعاليات  الوقاية منه وطرق 
وبلغات خمتلفة.

يف  املجتمع  م��ع  ال�صراكة  م��ب��داأ  والتوطني  الب�صرية  امل���وارد  وزارة  وع���ززت 
الرقابة على تطبيق القرار حيث اتاحت الفراد املجتمع التوا�صل معها من 
اأي��ة حالة عمل  80060 لالبالغ عن  الرقم  االت�صال على  خ��الل مركز 

خالل فرتة الظهرية ومتابعة البالغات للتاأكد منها.
ومبوجب القرار تعاقب كل من�صاأة ال تلتزم بتطبيق اأحكامه بغرامة قدرها 
األ��ف دره��م يف حالة تعدد   50 اأق�صى  دره��م عن كل عامل وبحد  اآالف   5

العمال الذين يتم ت�صغيلهم خالل فرتة احلظر، باالإ�صافة اإىل ايقاف ملف 
املن�صاأة املخالفة اأو خف�س درجة ت�صنيفها يف نظام ت�صنيف املن�صاة املعتمد 
وطبقت  املرتكبة.  املخالفة  ج�صامة  م��دى  على  بناء  وذل��ك  ال���وزارة  ل��دى 
الوزارة اآلية �صفافة يف تعاملها مع املن�صات املخالفة حيث تعتمد هذه االآلية 
قيام املفت�س ب�صبط املخالفة يف موقع العمل مع اثباتها بال�صور ومن ثم 
التحقق من املخالفة قبل اقرارها فيما يحق للمن�صاأة املعنية التظلم خالل 
يوما من تاريخ فر�س املخالفة وذلك من خالل تقدمي طلبا م�صفوعا   30

بامل�صتندات تتم درا�صتها من قبل جلنة خا�صة للبت فيه ب�صكل نهائي.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �صرطة اأبوظبي واحتاد االإمارات للدراجات الهوائية يف مبنى القيادة العامة 

واال�صتفادة  الهوائية  الدراجات  ممار�صة  وتطوير  ن�صر  دعم  ب�صاأن  تفاهم  مذكرة 
والتن�صيق  التعاون  اإط���ار  يف  ل��دى اجلهتني  املتوفرة  واالإم��ك��ان��ي��ات  اخل��دم��ات  م��ن 
الب�صرية  امل��وارد  اللواء �صامل �صاهني النعيمي مدير قطاع  امل�صرتك. وقع املذكرة 
للدراجات  االإم����ارات  احت���اد  رئي�س  ال�صعفار  اأح��م��د  واأ���ص��ام��ة  اأب��وظ��ب��ي،  �صرطة  يف 

الهوائية. واأكد اللواء �صامل �صاهني النعيمي اهتمام �صرطة اأبوظبي بدعم املبادرات 
مع  وال�صراكات  التعاون  تعزيز  يف  اال�صرتاتيجية  الأهدافها  جت�صيداً  املجتمعية 
ومهارات  ق��درات  تطوير  يف  للنهو�س  والريا�صية  االجتماعية  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
اأبوظبي  �صرطة  اأن  واأو�صح  اأبوظبي.  اأه��داف وتطلعات حكومة  ال�صباب، وحتقيق 

ترعى املوهوبني من منت�صبيها وت�صعى لتوفري كافة ال�صبل لتطويرهم يف جماالت 
التدريب وتاأهيل املدربني يف جمال ريا�صة الدراجات الهوائية واالأن�صطة الريا�صية 
االأخ��رى. وركزت بنود املذكرة على دعم م�صرية املنتخبات الوطنية، واالرتقاء يف 
نتائج متقدمة ومميزة  اإح��راز  بهدف  الدائمة معهم،  لل�صراكات  الكامل  التن�صيق 

انتهاء العمل بقرار حظر تاأدية االأعمال حتت اأ�سعة ال�سم�ش بعد ظهر يوم 15 �سبتمرب

�سرطة اأبوظبي و احتاد الدراجات الهوائية يعززان تعاونهما

••اأبوظبي-الفجر:

كرم العميد حممد �صهيل الرا�صدي، 
م���دي���ر ق���ط���اع االأم�������ن اجل���ن���ائ���ي يف 
كندية  ����ص���ي���دة  اأب����وظ����ب����ي،  ����ص���رط���ة 
اأقدمت على  ام��راأة  اجلن�صية، منعت 
من  نف�صها  اإل��ق��اء  حماولة  االنتحار 

فوق ج�صر يف اأبوظبي.
اأبوظبي  �صرطة  اأن  الرا�صدي،  واأك��د 
امل�صاهمني  ت���ك���رمي  ع���ل���ى  حت���ر����س 
اأف��راد املجتمع  واملتعاونني معها من 
تقديراً لدورهم االإيجابي، وحتفيزاً 
مثمناً  ح��ذوه��م،  ليحذوا  لالآخرين 
وح�صن  ال���ك���ن���دي���ة  ال�������ص���ي���دة  دور 
اإب��الغ��ه��ا مركز  ت�����ص��رف��ه��ا و���ص��رع��ة 
اأبوظبي،  ب�صرطة  والتحكم  القيادة 
ب���امل���راأة وت��ه��دئ��ة روعها  واالإم�����ص��اك 

واإقناعها بالعدول عن االنتحار.

جمعية كلنا االإمارات تنظم ندوة عن دور املجل�ش 
الوطني االحتادي يوم غد االأحد

�سرطة اأبوظبي تكرم كندية منعت امراأة من االنتحار
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

CN 2056994:املتوكل للخدمات  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

دومي�ش لتجارة املعدات واالليات الثقيلة وقطع غيارها- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري العادية بتاريخ 2019/08/04 

يعلن مكتب اكتيف دايريكتوري للتدقيق- عن  حل وت�صفية �صركة

دومي�ض لتجارة املعدات والليات الثقيلة وقطع غيارها - ذ م م
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي

CN-1362946 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى 

�س.ب    026740368 فاك�س   0543913404 رقم  موبايل  املعني 

رقم  بناية  مول  زايد-مزيد  بن  حممد  مدينة  ابوظبي-   53253

2 الطابق )10( مكتب رقم )1005( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوم من تاريخ هذا االعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
�صيتي   فن  ال�ص�����ادة/ميزان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب االلكرتوين رخ�صة رقم:1780708 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي مبخوت هادي عبداهلل ال�صاعري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبخوت هادي عبداهلل ال�صاعري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صالون �صنابي كت  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�صة رقم:2197940 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حميد عبيد حميد عبداهلل املهريي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �صامل احمد �صعيد اليماحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
لغ�صيل  القوع  ال�ص�����ادة/�صما  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتلميع ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1007665 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ابراهيم �صعد حممد م�صلم الدرعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم �صامل �صني الدرعي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
كال�س  ال�ص�����ادة/بر�صتيج  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لغ�صيل ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2472129 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خلفان احمد علي �صيف املزروعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد خليفه �صليمان املن�صوري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 3434

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2607174 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جمعه �صعيد جمعه حممد الكعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مينهاز الدين عبداخلالق

تعديل وكيل خدمات/حذف فا�صل �صامل حممد �صامل العربي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العني للري االتوماتيكية- ذات م�صوؤولية حمدودة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1103175 

تعديل را�س املال/من 1500000 اىل 150000
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ليلك خلدمات الت�صميم ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2840583 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/فاطمة هالل حممد خليفة الكعبي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ فاطمة هالل حممد خليفة الكعبي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ابت�صام �صاكر مو�صى فرخ

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ليلك خلدمات الت�صميم ذ.م.م 
LILAC DESIGN SERVICES LLC

اىل/ليلك خلدمات الت�صميم-�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
LILAC DESIGN SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
االلكرتونيات  لتجارة  الفرفارة  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:1144702 
تعديل ا�صم جتاري من/�صركة الفرفارة لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م 

AL FARFARAH ELECTRONICS TRADING CO LLC

اىل/الفرفارة العمال التكييف املركزي ذ.م.م
ALFARFARAH CENTRAL AIR CONDITIONING WORK LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح االجهزة االلكرتونية املنزلية )9521001(

تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(
 - املنزلية  الكهربائية  واالجهزة  والغ�صاالت  الثالجات  جتارة  ن�صاط/حذف  تعديل 

باجلملة )4649002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1203  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ص��رك��ة تقنية االأب�����راج ل��ل��م��ق��اوالت جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ذ.م.م وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى  املدعي/�صركة كواليتي لالأملنيوم والزجاج 
توؤدي  بان  املدعي عليها االوىل  ال��زام  الدعوى مو�صوعها  اأق��ام عليك  الها�صمي قد  برهان 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية  للمدعية )3.401.268( درهم والفائدة 
و 2019/518 حجز  ال�صداد و�صم ملفى االمر على عري�صة رقمي 2019/443  وحتى متام 
حتفظي جتاري والق�صاء ب�صحة احلجز التحفظي والزامها الر�صوم وامل�صروفات ومقابل 
ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�صة ي��وم االح��د امل���واف���ق:2019/10/6 ال�����ص��اع��ة:09:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اي������ات اهلل  امل����دع����و /  ف���ق���د 
باك�صتان     ، ����ص���ي���د  وايل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )DD1172973( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0547718877

فقدان جواز �سفر
يا�صر حممد   / امل��دع��و  فقد 
اح������م������د حم�����م�����د خ���ل���ي���ف���ة، 
اجلن�صية  ال�����������������ص��������ودان   
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )P01931462(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0507825500

فقدان جواز �سفر

عبدالرحيم   / املدعو  فقد 
اثيوبيا     ، ن�����ص��ور  حم���م���ود 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP3538009( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0503169631

فقدان جواز �سفر
م����اري����ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
كينيا     ، نديراجنو  وامبوى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A1659100( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0502718287

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل����دع����و/ حم��م��د ن��ا���ص��ر ال���دي���ن كبري 
احمد - بنغالدي�س اجلن�صية جواز �صفره رقم 
عليه  ي��ع��ر  مم��ن  ي��رج��ى   -  )0181103(
اقرب  او  البنغالدي�صية  ب��ال�����ص��ف��ارة  ت�صليمه 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

ان  امل��������دع��������و/م��������ارى  ف�����ق�����د 
الفلبني   ، دمي��ا���ص��واى  فيليب 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)P3980951A(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
بخ�س  امل���دع���و/راح���ي���م  ف��ق��د 
باك�صتان   ، خ������ان  ج�����اه�����ان 
رقم  ���ص��ف��ره  ج���واز  اجلن�صية 
)3347852(   يرجى ممن 
يعر عليه ت�صليمه بال�صفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

عبداللطيف   / املدعو  فقد 
ام������������ني ع����ب����دال����ل����ط����ي����ف 
اجلن�صية  االردن   ، حمدان 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)601291P( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0547484014

فقدان جواز �سفر
امل����دع����و/ م��ن��ري احمد  ف��ق��د 
باك�صتان   ، اب��راه��ي��م  حم��م��د 
رقم  ���ص��ف��ره  ج���واز  اجلن�صية 
)1158112(   يرجى ممن 
يعر عليه ت�صليمه بال�صفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/463  عقاري كلي
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ليمتد  انف�صتمنتز  1-�صت�صون   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ذ.م.م  لال�صتثمار  دب���ي  جم��م��ع  ت��ط��وي��ر  امل��دع��ي/���ص��رك��ة 
عليها  وامل��دع��ي  املدعية  بني  املربمة  التاجري  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  مو�صوعها 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم  املدعي عليها مببلغ وقدره )11.894.399.39(  وال��زام 
يوم  لها جل�صة  املعجل بال كفالة.وحددت  بالنفاذ  و�صمول احلكم  املحاماة  واتعاب 
فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�صاعة:11:00  امل���واف���ق:2019/9/22  االح��د 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/517  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ا�س كيه ايه اي زايا لتطوير العقارات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
حممد  عبداهلل  وميثله:احمد  حن�س  ن�صيف  حمب  املدعي/رامز  ان  مبا  االقامة 
ملك اأنوهي قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة ت�صليم املدعيه براءة ذمه 
من املبالغ الوارده يف ال�صيكات �صند الدعوى مع الزام املدعي عليه بت�صليم املدعيه 
ا�صول ال�صيكات مع الزامه بت�صليم املدعية �صهاده ملكية العقار �صند الدعوى مع 
التعوي�س مببلغ )200000( درهم مع الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت 
  ch1.B.8:لها جل�صة يوم االحد املوافق:2019/9/8 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6652(

املنذر : جرين هيل لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 
املنذر اليه : فود بوينت للتجارة العامة - �س ذ م م 

املو�صوع : الزام املنذر اليها مببلغ 55.646.92 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ 
التوقف عن ال�صداد احلا�صل يف 2018/10/14 حتى متام ال�صداد 

الفا  وخم�صون  )خم�صة  درهم   55646.92 مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ان 
بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  فل�صا(  وت�صعون  واثنان  درهم  واربعون  و�صتة  و�صتمائة 
اق�صاه  مبوعد  التام  ال�صداد  وحتى   2018/10/14 يف  احلا�صل  ال�صداد  عن  التوقف  تاريخ 
املنذرة  ف��ان  ال�صداد  ع��دم  ح��ال  ويف  الن�صر  ه��ذا  اليها  املنذر  ا�صتالم  تاريخ  اي��ام من  خم�صة 
املبلغ  التي ت�صمن لها ح�صولها على  القانونية  االإج��راءات  اتخاذ كافة  حتتفظ بحقها يف 

املطالب به مبا يف ذلك رفع الدعوى اما املحكمة املخت�صة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

اعـالن تغيري ا�صـم
املن�صوري(  عمريه  حميد  بخيث  )�صباح  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�صم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�صمها من )�صباح( اىل)الرمي(
املذكور خالل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�صر االعالن
عواطف ال�صريف

كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

اعـالن تغيري ا�صـم
اىل  بطلب  حممد(  احمد  ف�صل  زايد  )ف�صل  املواطن  تقدم 
ا�صمه  التوثيقات بتغيري  اأبوظبي االبتدائية - ق�صم  حمكمة 
من )ف�صل( اىل)فا�صل( فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

الق�صم املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر االعالن
منى على املروي - موثق اأول 

القا�صي / �صلطان حممد خمي�س الكعبي

قا�صي تركات الدائرة الثالثة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/867 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ف�صيلة ا�صف �صتار من ورثة املتوفى ا�صف عبدال�صتار )زوجة( 2- حممد عمري 
ا�صف �صتار من ورثة املتوفى ا�صف عبدال�صتار )ابن( 3- مديحة كرمي ب�صفتها من ورثة املتوفى ا�صف 
عبدال�صتار )بنت( 4- نيها ا�صف - ب�صفتها من ورثة املتوفى ا�صف عبدال�صتار )ابنه( جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي االإ�صالمي - �س م ع وميثله / نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك بالزام املدعي 
عليهم مببلغ وقدره )1.334.004.20 درهم ( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�صداد التام  
و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة )جميع الطلبات مو�صحة تف�صيليا يف �صحيفة الدعوى(.   
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2019/9/17  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.b.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل )علما باأنه قد مت ت�صحيح �صكل الدعوى باخت�صام املدعي عليها 

الرابعة ب�صخ�صها لت�صبح / نيها ا�صف - ب�صفتها من ورثة املتوفى ا�صف عبدال�صتار )ابنه(.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

عدد الأ�سهمرقم الخطارال�سم
ميثا الع�صري �صعيد احمد الظاهري
نوره الع�صري �صعيد احمد الظاهري
علياء الع�صري �صعيد احمد الظاهري
احمد الع�صري �صعيد احمد الظاهري
حمدان الع�صري �صعيد احمد الظاهري

مرمي حممد احمد

10106892
10106894
10106893
10106891
10106895
10106890

151
151
151
150
150
151

فقدان اإخطارات تخ�سي�ش
ف���ق���د امل�����ذك�����وري�����ن اأدن����������اه اإخ�����ط�����ارات 
االإ�صالمي  اأبوظبي  مل�صرف  تخ�صي�س 

ح�صب املو�صح يف الك�صف

من يجدها عليه االت�صال بامل�صرف املبني 
تليفون:0506185558  رقم  اأو  اأعاله 

م�صكورا.

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اإف اإف 

ايه للتجارة العامة �س.ذ.م.م- فرع اأبوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 2295624 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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قتل ثالثة اأ�صخا�س جراء اأمطار غزيرة ت�صرب جنوب �صرق اإ�صبانيا 
العام  النقل  ح��رك��ة  يف  ا���ص��ط��راب��ات  اإىل  اأدت  غ��زي��رة  اأم��ط��ار  ب�صبب 

وفي�صان اأنهار واإخالء مناطق.
اإن  تويرت  على  تغريدة  يف  االأندل�س  يف  املرية  مدينة  بلدية  وقالت 
ب�صبب  دقائق  خ��الل  املياه  اجتاحته  نفق  “يف  �صيارته  علق يف  رج��ال 
فرنانديز  رام��ون  البلدية  رئي�س  و�صرح  الكبرية”.  االأم��ط��ار  كمية 
اإنقاذ �صخ�صني  اأن �صرطيا متكن من  “كادينا �صور”  با�صيكو الإذعة 

اآخرين كانا يف االآلية “لكن راكبا ثالثا بقي )عالقا( يف ال�صيارة«.
“يف  م�صرعه  ل��ق��ي  ال���ذي  ال�صخ�س  اأن  االإن���ق���اذ  اأج��ه��زة  واأو���ص��ح��ت 

متو�صط العمر«.
ولقي رجل )61 عاما( و�صقيقته )51 عاما( حتفهما اخلمي�س يف 
يف  كوديت  قرية  يف  �صيارتهما  املياه  جرفت  بعدما  الفي�صانات  ه��ذه 

ق�صتالة المنت�صا.
واأغلق مطار مدينة اأملرية ال�صياحية اجلمعة، ح�صبما ذكرت ال�صرطة 
�صياراتهم.  ا�صتخدام  بعد  ال�صكان  ال�صلطات  ون�صحت  ل��ه.  امل�صغلة 
واأغلق العديد من املدار�س يف املناطق املت�صررة. ويف منطقة فالن�صيا 
 500 اأك��ر من  تاأثر  امل��دار���س منذ اخلمي�س،  اأغلقت  وحدها حيث 

األف تلميذ ح�صبما ذكرت حكومة املنطقة.
 

املتوقع  من  اأن  اأم�س  جيه  مون  اجلنوبية  كوريا  رئي�س  مكتب  اأعلن 
هام�س  على  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  مع  مون  يجتمع  اأن 
با�صتئناف  اآم��ال  و�صط  ال�صهر  هذا  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
لكوريا  ال��ن��ووي��ة  االأ���ص��ل��ح��ة  ب��رن��ام��ج  لتفكيك  ال��رام��ي��ة  امل��ح��ادث��ات 
اإن  اإف���ادة  يف  م��ون  با�صم  املتحدثة  ج��وجن  كو مني  وقالت  ال�صمالية. 
�صول ووا�صنطن تعمالن على حتديد موعد لالجتماع خالل زيارة 
بني  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  يف  للم�صاركة  لنيويورك  م��ون 
اأي���ام م��ن اإعالن  اأي��ل��ول اجل���اري. ج��اء ذل��ك بعد  22 و26 �صبتمرب 
النووي  ال�صالح  نزع  ا�صتئناف حمادثات  رغبتها يف  ال�صمالية  كوريا 

مع الواليات املتحدة يف غ�صون ال�صهر.
وتعرت املفاو�صات بعد اجتماع مل ي�صفر عن نتائج يف فرباير �صباط 
اتفقا  لكنهما  اأون  ج��وجن  كيم  ال�صمالية  كوريا  وزعيم  ترامب  بني 
املنطقة  يف  حزيران  يونيو  يف  اجتمعا  عندما  املحادثات  اإحياء  على 
اإن��ه يرغب يف  االأول  اأم�س  وق��ال ترامب  الكوريتني.  احل��دودي��ة بني 
عقد اجتماع اآخر مع كيم يف وقت ما من العام احلايل �صيكون الرابع 
وقال   .2018 ح��زي��ران  يونيو  يف  االأول  اجتماعهما  منذ  بينهما 
حمللون اإن اإقالة ترامب مل�صت�صار االأمن القومي جون بولتون، وهو 
اإحياء  ت�صهل  قد  احل��ايل  االأ�صبوع  يف  االأمريكية،  االإدارة  �صقور  من 
املحادثات على الرغم من اأن ذلك لن ي�صهل حتقيق هدف الواليات 

املتحدة باإقناع بيوجنياجن بالتخلي عن اأ�صلحتها النووية.

 
خالل  اآ�صيا  �صيزور  فرن�صي�س  البابا  اأن  الفاتيكان  يف  م�صادر  اأعلنت 
نوفمرب ت�صرين الثاين يف اأول زيارة يقوم بها بابا للفاتيكان يف نحو 

اأربعة عقود لتايالند واليابان.
و�صيزور البابا تايالند بني 20 و23 نوفمرب ت�صرين الثاين واليابان 

بني 23 و26 نوفمرب ت�صرين الثاين.
وقال يو�صيهيد �صوجا كبري اأمناء جمل�س الوزراء الياباين اإن زيارة 
وناجازاكي  هريو�صيما  ومدينتي  طوكيو  �صت�صمل  لليابان  ال��ب��اب��ا 
احلرب  نهاية  يف  ذري��ة  بقنابل  املتحدة  ال��والي��ات  ق�صفتهما  اللتني 

العاملية الثانية.
ل��ل��ي��اب��ان منذ  للفاتيكان  ب��اب��ا  ب��ه��ا  ي��ق��وم  زي����ارة  اأول  ه���ذه  و���ص��ت��ك��ون 

.1981
كليمنت  البابا  لتاأ�صي�س   350 الذكرى  تايالند مع  زي��ارة  وتتزامن 
�صيام،  واأبرا�صيات  كنائ�س  على  لالإ�صراف  �صيام”  “اأبر�صية  التا�صع 
تايالند  الراحل  بول�س  يوحنا  البابا  وزار  لتايالند.  القدمي  اال�صم 

يف عام 1984.
اإط��ار م�صاعيه لتعزيز احل��وار مع بقية  البابا الآ�صيا يف  وتاأتي زي��ارة 

االأديان بهدف ن�صر ال�صالم العاملي.    

عوا�صم

مدريد

�سول

بانكوك

تويرت يحجب ح�ساب زعيم احلزب ال�سيوعي الكوبي  
 •• هافانا-رويرتز:

حجب موقع تويرت للتوا�صل االجتماعي ح�صابات زعيم احلزب ال�صيوعي 
الكوبي راوؤول كا�صرتو وابنته ماريال كا�صرتو واأكرب و�صائل اإعالم ر�صمية يف 

خطوة ندد بها احتاد ال�صحفيني الكوبيني وو�صفها باأنها “رقابة هائلة«.
كوبية  اإع���الم  و�صائل  يف  ال�صحفيني  ع�صرات  ح�صابات  امل��وق��ع  حجب  كما 
تديرها الدولة وكذلك احل�صاب الر�صمي لوزارة االت�صاالت يف حملة متت 
يف وقت متاأخر م�صاء االأربعاء. وكتبت و�صائل اإعالم ر�صمية على مواقعها 
عنه  يعلن  كما مل  االإج����راء  ه��ذا  �صبب  يف�صر  ت��وي��رت مل  اأن  االإل��ك��رتون��ي��ة 
م�صبقا. ومل ترد ال�صركة املالكة للموقع على طلب التعقيب حتى االآن. قال 
احتاد ال�صحفيني الكوبيني اإن تويرت �صبق واأن حجب ح�صابات فردية لكن 
دياز كانيل  الرئي�س ميجيل  بينما كان  ا�صتعادتها. جاءت تلك اخلطوة  مت 
اأزمة طاقة ب�صبب  يلقي كلمة لالأمة عرب التلفزيون الر�صمي ويحذر من 
هو  هنا  “اجلديد  بيان  يف  ال�صحفيني  احت��اد  وق��ال  االأمريكية.  العقوبات 
احلجم الهائل لهذه احلرب االإلكرتونية املخطط لها بو�صوح والتي تهدف 
زعماء  واإ�صكات  كوبا  ومواطني  موؤ�ص�صات  ل��دى  التعبري  حرية  من  للحد 
الثورة«. وعلق بع�س ال�صحفيني الكوبيني امل�صتقلني على االأمر ب�صخرية 
وو�صائل  ال��ع��ام��ة  امل�����ص��اح��ات  حتتكر  حكومة  يف  امل�����ص��وؤول��ني  اإن  ق��ال��وا  حيث 

االإعالم التقليدية يف بلد يحكمه حزب واحد ي�صتكون من الرقابة.
وكوبا مدرجة �صمن اأكر ع�صرة بلدان تفر�س رقابة على م�صتوى العامل يف 
القائمة التي اأعلنتها جلنة حماية ال�صحفيني ومقرها نيويورك يف االأ�صبوع 
تويرت  موقع  على  ح�صابات  فتح  على  كوبا  يف  امل�صوؤولون  واأق��ب��ل  احل���ايل. 
اأكر  اأن ي�صبحوا  اإىل  الرئي�س بذلك ودعاهم  بادر  املا�صي بعدما  العام  يف 
توا�صال مع ال�صعب. ويرد بع�صهم على تعليقات املواطنني لكن منتقديهم 

ي�صتكون من اأنهم يعيدون ن�صر بيانات احلكومة فح�صب.
 

حتى اأ�سد الناخبني اليمينيني وفاًء تعبوا من طول عهده  وف�سائحه 

هل تعهد نتانياهو ب�سم غور االأردن قابل للتنفيذ؟

ا�سراب يف باري�ش احتجاجا على تعديل اأنظمة التقاعد 
•• باري�ص-اأ ف ب:

الدراجات  اأ���ص��اط��ي��ل  اإىل  ب��امل��ارة  امل��زدح��م��ة  م��ن االأر���ص��ف��ة 
ال��ه��وائ��ي��ة واخ��ت��ن��اق��ات يف ح��رك��ة ال�����ص��ري مت��ت��د الأك���ر من 
280 كيلومرتا يف جمموعها، ت�صهد العا�صمة الفرن�صية 
وا�صع  اإ�صراب  ب�صبب  كبريا  ا�صطرابا  اجلمعة  ومنطقتها 
لقطاع النقل احتجاجا على م�صروع اإ�صالح اأنظمة التقاعد 

الذي يريده الرئي�س اإميانويل ماكرون.
وي�����ص��ارك ع��م��ال ق��ط��ار االأن���ف���اق )امل����رتو( ب�صكل وا���ص��ع يف 
بينما  ع�صرة خطوط  اإغ��الق  اإىل  اأدى  ما  اإ�صراب اجلمعة 
ي�صجل ا�صطراب كبري على �صكك احلديد لقطارات املناطق 

يف حني ال تعمل �صوى واحدة من كل ثالث حافالت.
 18 ففي  ع��ام��ا.   12 منذ  م�صبوقة  غ��ري  التعبئة  وه���ذه 
“لالإدارة  اإ����ص���راب  ن��ظ��م   2007 اأك��ت��وب��ر  االأول  ت�صرين 
الوطنية  وال�صركة  الباري�صية”  النقل  لو�صائل  ال��ذات��ي��ة 
ل�صكك احلديد �صد اإ�صالح االأنظمة اخلا�صة للتقاعد، يف 

عهد الرئي�س نيكوال �صاركوزي.
بالكامل  مغلقة  ال16  امل���رتو  خ��ط��وط  م��ن  ع�صر  وك��ان��ت 
اجل��م��ع��ة ب��ي��ن��م��ا ����ص���رِيّ ق��ط��ار واح����د م���ن اأ����ص���ل ث��الث��ة يف 
�صاعات االزدح���ام فقط، ولي�س  اأخ��رى ويف  اأرب��ع��ة خطوط 

بال�صرورة على طول اخلط باأكمله.
ب�صكل  يعمالن  اللذين  الوحيدين  االآليني  وعلى اخلطني 
ك��ب��ري الأن  ازدح������ام  ح����دوث  ي��ت��وق��ع  1 و14، ال  ط��ب��ي��ع��ي 
ليعملوا من  اإج��راءات  اتخذوا  الكثريين من م�صتخدميه 
على  يح�صلوا  اأو  اأخ��رى  نقل  و�صائل  ي�صتقلوا  اأو  منازلهم 

يوم عطلة.

وبلغت ن�صبة امل�صاركة يف انتخابات اأبريل 68%، برتاجع 
اأربع نقاط عن االنتخابات ال�صابقة يف 2015. ون�صب 
االإ�صرائيليني  ب��ني  امل�صاركة  ل�صعف  ال��رتاج��ع  معظم 
اإقبالهم على �صناديق االقرتاع  يتعد  الذين مل  العرب 
ن�صبة 49%، برتاجع 15 نقطة. لكن املتدينني اليهود 
ما  حاخاماتهم،  لدعوات  تلبية  جماعي  ب�صكل  �صاركوا 
اأنه قلق  نتانياهو. ورغم ذلك، ال �صك يف  �صاعد حلفاء 
ب��اأم��ره هذه  ب��ال��ذات مهتمني  اأن�صاره  ك��ان  اإذا  ما  ب�صاأن 

املرة. 
وتقول املجلة اأنه، منذ �صنوات، الحظ م�صتطلعو اآراء يف 
وفاًء  اليمينيني  الناخبني  اأ�صد  حتى  اأن��ه  الليكود  حزب 
ال�صخ�صية  وف�صائحه  نتانياهو،  عهد  ط��ول  من  تعبوا 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

رئي�س  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  “اإكونومي�صت”  جم��ل��ة  ت���رى 
الوزراء االإ�صرائيلي يحاول التاأثري على الناخبني، قبيل 
االنتخابات العامة يف 17 �صبتمرب) اأيلول(، من خالل 

تعهده ب�صم جزء من ال�صفة الغربية. 
يتبعه  اإ�صرائيلياً  تقليداً  االأم��ر  ه��ذا  املجلة،  ب��راأي  ب��ات، 
يحاول  اإذ  ان��ت��خ��اب،  اأي  م��وع��د  اق���رتب  كلما  نتانياهو 
يتكلم  فهو  ال�����ص��ق��ور.  منا�صريه  ت�صويق  اأو  ت��خ��وي��ف، 
من  ويحذر  العربية،  االأقلية  عن  الئقة  غري  بطريقة 
تزوير االنتخابات. ويدعو حمافظني متوترين لتخيل 

تويل �صخ�س ا�صمه اأحمد من�صباً وزارياً يف اإ�صرائيل. 
ويف 10 �صبتمرب) اأيلول( قدم ما يعترب جزرة �صيا�صية، 
ال�صفة  يف  امل��ح��ت��ل  االأردن  وادي  ب�����ص��م  وع����د  ع��ن��دم��ا 
الغربية. ومن �صاأن خطوة كتلك – اأو جمرد مناق�صتها، 
اأن تثري انتقادات يف اخلارج، حتى و�صط حلفاء اإ�صرائيل. 
حت�صبه  بقدر  نتانياهو  تهم  ال  خارجية  انتقادات  ولكن 

من هزمية داخلية. 
وت�����ص��ري امل��ج��ل��ة ل��ك��ون ه���ذا ث���اين ان��ت��خ��اب ي��ج��رى منذ 
ودينية  مت�صددة  اأح��زاب  ح�صلت  فقد  ني�صان(.  اأبريل) 
كان  ما  وه��و  ال�صابقة،  االنتخابات  يف  مقعداً   56 على 
ولكن  حكومة.  لت�صكيل  فر�صة  نتانياهو  منح  يفرت�س 
بيتنا”  “اإ�صرائيل  ح���زب  زع��ي��م  ل��ي��ربم��ان،  اأف���ي���غ���دور 
ي�صدر  مل  ما  احلكومة  اإىل  االن�صمام  رف�س  القومي، 
قانون طال تاأجيله، ويق�صي مبنع اإعفاء طالب مدار�س 
دينية من اخلدمة الع�صكرية. ومل يكن بو�صع نتانياهو 
حلفاءه  يحفز  مل  م��ا  ال�صرط  ه��ذا  مثل  على  امل��واف��ق��ة 
املتدينني على اخلروج من اأي ائتالف حمتمل. وعندها 
حتى  وح��ي��د  مقعد  اإىل  بحاجة  وك���ان  الإذالل،  تعر�س 

يح�صل على االأغلبية الربملانية. 
وك���م���ا ك����ان ي��ح�����ص��ل م���ن ق���ب���ل، ك����ان مم��ك��ن��اً للرئي�س 
االإ�صرائيلي اأن يدعو حزباً اآخر لت�صكيل ائتالف. ولكن 

لوائح  اأمامه  وتلوح  ذل��ك،  نتانياهو حر�س على جتنب 
ال�صلطة،  بقائه يف  ويف حال  وتزوير.  ف�صاد  ب�صاأن  اتهام 
ورمبا  نف�صه.  ع��ن  ال��دف��اع  عليه  االأ���ص��ه��ل  م��ن  �صيكون 
�صيا�صي،  بتقليد  االل��ت��زام  ع��ن  وع��و���ص��اً  ال�صبب،  ل��ه��ذا 
والدعوة  نف�صه  بحل  ح��دي��ث��اً  املنتخب  الكني�صت  اأق��ن��ع 
االإ�صرائيليون  �صيتوجه  وهكذا،  مبكرة.  انتخابات  اإىل 
اأيلول( اإىل �صناديق االقرتاع. 17 �صبتمرب)  ثانية، يف 
واإذا �صدقت اال�صتطالعات، �صيف�صل نتانياهو ثانية يف 
احل�صول على اأغلبية برملانية. وثبت اأن ملناورة ليربمان 
حزبه  ح��ج��م  ت�صاعف  درا����ص���ات  اأظ��ه��رت  ف��ق��د  �صعبية، 
ال�صغري منذ اأبريل) ني�صان(. وهذا لن يجعله مناف�صاً 
جدياً على رئا�صة الوزارة، ولكن �صي�صكل عقبة اأكرب اأمام 
دينية مت�صددة لقانون  اأح��زاب  نتانياهو، رغم معار�صة 

التجنيد االإجباري لدعم حكومة ت�صعى لتمريره.
اأخ��ب��اراً طيبة  ذل��ك  اأن ميثل  املجلة،  ب���راأي  وي��ف��رت���س، 
كبرية  فر�صة  ميلكون  ه��وؤالء  ولكن  نتانياهو،  ملناف�صي 
للفوز. فقد خا�س اأكرب حزب من ي�صار الو�صط” اأزرق 
لن  ول��ذا  وحماقات،  �صجارات  �صابتها  حملة  واأبي�س”، 
نف�صه،  الوقت  ويف  حاكم.  ائتالف  ت�صكيل  عليه  ي�صهل 
باراك،  اإيهود  ال�صابق،  االإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ع��اد 
ال�صيف  يف  كبري  �صخب  و���ص��ط  ال�صيا�صي  العمل  اإىل 
عكر  االن��ت��خ��اب��ي،  ال�صباق  تن�صيط  م��ن  وب���داًل  احل���ايل. 
�صاأن  الو�صط احلائرين يف  ي�صار  بالن�صبة لناخبي  املياه 

من �صيدعمون. 
وح�صب املجلة، بعد م�صي خم�صة اأ�صهر على االنتخابات 
ولو  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي.  ال��ع��ام  ال���راأي  تغري  بالكاد  ال�صابقة، 
مت�صك ليربمان مبوقفه، لرمبا �صي�صغل غالبية مقاعد 
الكني�صت اأحزاب متلهفة خلروج نتانياهو من ال�صلطة. 
وذلك هو ال�صيء الوحيد الذي يوحدها، وهو ال يكفي 
لقبول اأحزاب عربية ي�صارية للجلو�س مع يهود قوميني 
ماأزقاً  اإ�صرائيل  تواجه  قد  ثم  من  احلكومة.  نف�س  يف 

�صيا�صياً جديداً. 

اأن  عطلة لهم«. وذكر �صحافيون من وكالة فران�س بر�س 
يوم اجلمعة هذا مل يكن اأ�صود بالدرجة التي كانت متوقعة. 
ف��ق��د مت��ك��ن ال��ك��ث��ري م��ن ال�����ص��ك��ان وامل�����ص��اف��ري��ن م��ن اإيجاد 
التي تعمل يف حمطة  ع��ام��ا(  وق��ال��ت غوين )39  ح��ل��ول. 
مرتو البا�صتيل “هذا لي�س م�صتغربا الأن كثريين تدبروا 

وعربت موظفة يف �صركة و�صائل النقل العام )ار اآ تي بي( 
كبريا من  ع��ددا  ن��رى  اأن  نتوقع  “كنا  قائلة  ده�صتها،  عن 
النا�س«. واأ�صافت هذه املوظفة التي كانت يف حمطة ليون 
يبدو يف  ما  النا�س على  “جنح  للقطارات  ليون(  دو  )غ��ار 
تدبري اأمورهم. اأعتقد اأن كثريين اختاروا اأن يكون اليوم 

لي�صوا  وه���وؤالء  نهاية.  لها  لي�س  ي��ب��دو،  م��ا  على  ال��ت��ي، 
م�����ص��ت��ع��دون ل��الن��ت��ق��ال اإىل ي�����ص��ار ال���و����ص���ط، ل��ك��ن قد 
يعتكفون يف يوم االنتخاب يف بيوتهم، اأو مي�صون وقتهم 

على ال�صاطئ. 
ال�صفة  اأرا�صي  ثلث  �صم  عن  نتانياهو  يتحدث  واليوم 
دولة  م��ن  ك��ج��زء  ال��ع��امل  ل��ه��ا  ينظر  ال��غ��رب��ي��ة، منطقة 
فل�صطينية م�صتقبلية. وال يعرف بعد ما اإذا كان �صيفي 
بوعده، وخا�صة الأنه ا�صتمر يف ال�صلطة منذ 13 عاماً، 
اأية خطوات ل�صم املنطقة. ولكنه حتى  ومل يتخذ قط 
لو مل يتحرك، قد ت�صاعد كلمات نتانياهو على تطبيع 
ان�صباطاً  اأق��ل  م�صتقبلياً  زعيماً  جتعل  ولرمبا  الفكرة، 

ممن �صبقه حلكم اإ�صرائيل.    

لكنه  اليوم مثال  اجتماع  لدينا  كان  ياأتوا.  اأمورهم كي ال 
للقطارات  ليون  املقبل«. ويف حمطة  االأ�صبوع  اإىل  اأرج��ىء 
ترتدد عائلة من ال�صياح اليابانيني يف عبور بوابات املرتو 
التي فتحت ب�صبب هذه الظروف. وقال االأب “كنا على علم 
باالإ�صراب. �صنذهب اإىل ليون )و�صط ال�صرق( م�صاء اليوم 
معربا عن �صروره  لكن قبل ذلك �صنزور متحف اللوفر”، 

الأن املتحف يعمل.
يف امل��ق��اب��ل ويف حم��ط��ة ال�����ص��م��ال )غ���ار دو ن���ور( ال��ت��ي تعد 
االأوىل يف اأوروبا اإذ يعربها 700 األف م�صافر يوميا )بدون 
قطار االأنفاق(، اكتظت القطارات ال�صريعة بالركاب الذين 

ا�صطروا لتخطيط رحالتهم بطريقة ا�صتثنائية.
وقالت  قلقها.  ع��ن  ع��ام��ا(   21( ميلي�صا  الطالبة  ع��ربت 
اأنني  اأعتقد  وال  يل  بالن�صية  ه��ائ��ال  التفافا  ميثل  “هذا 

�صاأ�صل يف الوقت املحدد«.
وع��ل��ى اخل���ط ال��راب��ع ال���ذي اأغ��ل��ق ك��م��ا اأع��ل��ن ع��ن��د انتهاء 
من  العديد  ل��دى  والتبا�س  غ�صب  ي�صود  االزدح����ام،  وق��ت 
امل�صتخدمني الذين عربوا عن غ�صبهم. وقال رجل “نعم 
ورد  اأنظمة تقاعدكم”.  اإنكم توؤرقوننا بق�صية  اأنا غا�صب 

موظف “يجب اأال تقول ذلك لنا نحن«.
فيها  العاملني  العام  النقل  لو�صائل  عديدة  نقابات  ودعت 
الذي  بهم  اخل��ا���س  التقاعد  ن��ظ��ام  الإن��ق��اذ  االإ���ص��راب  اإىل 

يفرت�س اأن ينتهي يف اإطار اإ�صالح يريده ماكرون.
فيليب  للعمل  العامة  للكونفدرالية  ال��ع��ام  االأم���ني  وق��ال 
اإ�صرابا  “لي�س  هذا  اأن  “فران�س-انفو”  ل�صبكة  مارتينيز 
+نريد  يقولون  موظفني  اإ���ص��راب  بل  امتيازات  الأ�صحاب 

تقاعدا يف �صن معقولة وبناء على �صروط معقولة+«.

ت�سدد اأكرب يف قوانني حيازة االأ�سلحة يف نيوزيلندا  
•• ويلينغتون-اأ ف ب:

تقت�صر  اأن  �صمان  اإىل  يهدف  جديد  ق��ان��ون  ع��ن  اأم�����س  نيوزيلندا  ك�صفت 
حيازة �صالح ناري على من يحرتمون القانون، بعد �صتة اأ�صهر من جمزرة 

م�صجدي كراي�صت ت�صري�س التي اأ�صفرت عن 51 قتياًل.
وتبع جمزرة 15 اآذار مار�س التي فتح خاللها النار منا�صر الأيديولوجية 
وا�صح  ت�صديد  اجلمعة،  �صالة  اأث��ن��اء  م�صجدين  يف  االأبي�س  العرق  تفّوق 

للقوانني املتعّلقة باالأ�صلحة.
وحظرت احلكومة االأ�صلحة ن�صف االآلية من نوع )مي�صا( الع�صكري، مثل 

تلك التي ا�صتخدمها منفذ املجزرة. لكنها اعتربت ذلك غري كاٍف.
و�صّرحت رئي�صة الوزراء جا�صيندا اأرديرن اجلمعة لل�صحافيني يف كراي�صت 

ت�صري�س “حيازة �صالح ناري هو امتياز ولي�س حقاً«.

املنية،  وافته  تون�س يف حال  االأ�صبق يف  الرئي�س 
ال��ع��ودة ك��م��واط��ن عادي  اإن ك��ان ي��رغ��ب يف  لكن 
حد  على  الق�صاء،  مع  ح�صاباته  ت�صفية  فعليه 
قوله.    وكان منري بن �صاحلة حمامي الرئي�س 
االأ���ص��ب��ق زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ي، ق���د اأك����د يف 
ت�صريح لعالمي، اإنه تلقى ر�صالة من حليمة بن 
علي، اأّكدت له فيها اأن والدها “ال يحت�صر” واأن 

حالته ال�صحّية م�صتقرة.
ابن  ب��اأن  ترويجها  مّت  التي  االإ���ص��اع��ات  ونفت     

•• الفجر – تون�ص -خا�ص 

لالنتخابات  واملرت�صح  احلكومة  رئي�س  ق��ال     
اأنه ال اعرتا�س لديه  ال�صاهد  الرئا�صية يو�صف 
بن  العابدين  زي��ن  االأ�صبق  الرئي�س  ع��ودة  على 
اإىل  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املوجود  علي 
اأن���ه يف حالة  ت��اأك��د  اإذا  اإن�����ص��ان��ي��ة  ل����دواع  ت��ون�����س 

�صحية حرجة.
ي��رى مانعا يف دفن  اأن���ه ال  ال�صاهد،  واأ���ص��اف     

مقيم  اأن��ه  وبّينت  حرجة  �صحّية  حالة  يف  علي 
ك��اأي �صخ�س يف  امل�صت�صفى واأن مر�صه ع��ادي  يف 
ع��م��ره.     وك��ان املحامي منري بن �صاحلة كتب 
تدوينة ي�صري فيها اإىل اأن الرئي�س ال�صابق زين 

العابدين بن علي “مري�س جّدا«.
اأن��ه ال طاملا كان يرد على �صائعات املوت     وب��نّي 
فهو  املرة  لكن هذه  واال�صتنكار  بالنفي  واملر�س 
على يقني باأن احلالة ال�صحية لزين العابدين 

بن علي متدهورة.

حماميه اأكد اأنه »مري�ض جّدا«

ال�ساهد ال ميانع يف عودة الرئي�ش االأ�سبق بن علي

بعد انقطاع احلوار مع وا�سنطن 

انتخابات رئا�سية حمفوفة باملخاطر يف افغان�ستان 
•• كابول-اأ ف ب:

الرئي�س  ق���رار  اأن  حمللون  ي��رى 
االأم��������ريك��������ي دون�������ال�������د ت����رام����ب 
امل��ف��اج��ىء ب��وق��ف امل��ف��او���ص��ات بني 
اإىل  ي��وؤدي  قد  وا�صنطن وطالبان 
املرتبطة  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال  ت���زاي���د 
التي  ال���رئ���ا����ص���ي���ة  ب���االن���ت���خ���اب���ات 
�صبتمرب  اأي��ل��ول   28 يف  �صتجري 
مع خف�س احتماالت احلوار بني 

االأفغان.
“نهائيا”  ح����������دا  ب�����و������ص�����ع�����ه 
ل��ل��م��ف��او���ص��ات م���ع ط��ال��ب��ان حول 
اأعاد  االأم��ريك��ي��ة،  ال��ق��وات  �صحب 
االنتخابات  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س 
اإمكان  األقى  بعدما  الواجهة،  اإىل 
ف����وري مع  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���ص��ل 

املتمردين، بظالله عليها.
وك��������ان ال����ع����دي����د م�����ن االأف�����غ�����ان 
يتم  اأن  ي���ت���وق���ع���ون  وامل����راق����ب����ني 
تاأجيلها  اأو  االن��ت��خ��اب��ات  اإل���غ���اء 
التوايل(  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة  )ل��ل��م��رة 
ح��ت��ى ان امل��ر���ص��ح��ني اأن��ف�����ص��ه��م مل 
يكونوا م�صاركني بقوة يف احلملة 

االنتخابية.
اعلنت  اذ  ت���غ���ري.  ال���و����ص���ع  ل���ك���ن 
الوحيد  ال�����ص��ب��ي��ل  اأن  ط���ال���ب���ان 
ل��ل��م��ف��او���ص��ات م���ع وا���ص��ن��ط��ن هو 
وي���ب���دو  والقتال”.  “اجلهاد 
التي  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  اأن 
الدوام،  على  امل��ت��م��ردون  عار�صها 

العتداءات  املف�صل  الهدف  باتت 
جديدة.

وق�����������ال ه�������������ارون م�������ري امل���ح���ل���ل 
بر�س  لفران�س  كابول  يف  امل�صتقل 
جهدا  ت���وف���ر  ل����ن  “طالبان  اإن 
ان  ميكننا  االن��ت��خ��اب��ات.  ل�����ص��رب 
يوم  حتى  للعنف  ت�صعيدا  نتوقع 

االقرتاع«.
املقبل.  الرئي�س  ا�صعاف  والهدف 
احلايل  الرئي�س  طالبان  وتعترب 
االأوف������ر ح��ظ��ا ل��ل��ف��وز ح��ت��ى االآن 
بيدي  “دمية”  غ���ن���ي  اأ������ص�����رف 

وا�صنطن.
على  رف�����ص��ت  احل���رك���ة  اأن  ومب����ا 
م��ع حكومته،  ال��ت��ف��او���س  ال����دوام 
ل���دي���ه���ا ذري�����ع�����ة حل����رم����ان����ه من 
اأكرب  اإق��ن��اع  خ���الل  م��ن  �صرعيته 
مبقاطعة  ال���ن���اخ���ب���ني  م����ن  ع�����دد 

االنتخابات.
ي��رى غني كما  االآخ���ر  املقلب  ويف 
ال�����ص��ل��ط��ات االأف���غ���ان���ي���ة ال���ت���ي مل 
ت�صارك يف املفاو�صات بني طالبان 
واالأمريكيني، ان ف�صل املفاو�صات 
اللعبة  اإىل  ب��ق��وة  ل��ل��ع��ودة  �صبيل 

ال�صيا�صية.

�صبتمرب.
هاتفي  ات�����ص��ال  يف  ميلر  وذك����رت 
اأج���رت���ه م��ع��ه��ا ف��ران�����س ب���ر����س يف 
كان  االت���ف���اق  “جوهر  وا���ص��ن��ط��ن 
)بني  لبدء مفاو�صات  نافذة  فتح 
لطالبان  يعد  مل  االآن  االأف��غ��ان(. 
م���ن ���ص��ب��ب ل��ت��ب��ن��ي م���وق���ف اأك���ر 

ليونة«.
راتيغ  توما�س  ال��راأي  وي�صاطرها 
امل��ن��ط��ق��ة لدى  االأخ��ت�����ص��ا���ص��ي يف 
اإذ  نيتوورك”  اأنالي�صت  “اأفغان 
“�صبل  اإن  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  ق����ال 
�صئيلة  االأف�����غ�����ان  ب����ني  احل��������وار 
كيف  اأرى  “ال  واأ����ص���اف  جدا”. 
بعد  االآن  ذل��ك  يح�صل  اأن  ميكن 

ف�صل م�صودة االتفاق«.
وع��ل��ى االأر������س ق��د ت��دف��ع القوت 
خ�صو�صا  وامل��دن��ي��ون  االأف��غ��ان��ي��ة 
ثمن جتدد اأعمال العنف. وخالل 
قتل  ال���ع���ام  م���ن  االأول  ال��ن�����ص��ف 
 2446 واأ�صيب  مدنيا   1366
ب����ج����روح ك���م���ا ذك������رت يف مت����وز/

امل���ت���ح���دة يف  االأمم  ب��ع��ث��ة  ي��ول��ي��و 
اأفغان�صتان.

ل�����ك�����ن خ�����ط�����ر وق�����������وع ه���ج���م���ات 

االأمريكية ال�صابقة التي اأ�صبحت 
جمموعة  ل�����دى  خ���ب���رية  ال����ي����وم 
“احتماالت  اإن  الدولية  االأزم���ات 
حوار اأفغاين كانت اأف�صل االأ�صبوع 

املا�صي مما هي عليه اليوم«.
طالبان  م���ع  االت����ف����اق  وم�������ص���ودة 
كانت تن�س على م�صاركة احلركة 
يتم  ان  م���ا  “اأفغاين”  ح����وار  يف 
ت���وق���ي���ع���ه. وذك�������رت احل����رك����ة اأن 
تاريخا لبدئه حدد يف 23 اأيلول/

با�صم  امل���ت���ح���دث  ق�����ال  واالأح���������د 
ال��رئ��ي�����س ���ص��دي��ق ���ص��دي��ق��ي “كل 
اأن  ي��ج��ب  ال�����ص��الم  �صبيل الر���ص��اء 

ت�صرف عليه احلكومة«.
لكن وقف املفاو�صات مع وا�صنطن 
بحوار  االآم���ال  ت��ب��دد  اأي�صا  يعني 
كابول  ب����ني  م�����ص��ت��ق��ب��ال  م��ب��ا���ص��ر 
وطالبان، وهو امر ا�صا�صي لو�صع 

حد نهائي للنزاع.
الدبلوما�صية  وقالت لوريل ميلر 

عن  ال�صلطات  يثني  ل��ن  ج��دي��دة 
اج�����راء االن���ت���خ���اب���ات. وق����ال مري 
ال��ن��ادري��ن الذين  امل��ح��ل��ل��ني  اأح����د 
ال�صيناريو  ه���ذا  م��ث��ل  ي��ت��وق��ع��ون 
ولن  احلكومة  �صرعية  “�صتزداد 
يكون اأمام طالبان من خيار �صوى 

التوا�صل معها«.
�صرعية  اأن  رات������ي������غ  واع������ت������رب 
رهن  �صتكون  العتيد  “الرئي�س 
قدرة  ول��ط��ال��ب��ان  امل�����ص��ارك��ة  ن�صبة 
على  للتاأثري  ال�صرب  على  كافية 

االنتخابات«.
م��ن ج��ه��ت��ه، الح���ظ ع��ب��د الوحيد 
ملركز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  وف������اء 
كابول  ج��ام��ع��ة  يف  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
اأي�صا  ي��ق��ررون  ق��د  الناخبني  اأن 
االأمل  “فقدوا  اأن  بعد  املقاطعة 
وال���ث���ق���ة ب���ه���ذه احل���م���الت وه���ذه 

العمليات االنتخابية«.
التعقيد.  غاية  يف  “الو�صع  وقال 
احلكومة االأفغانية غري م�صتعدة 
مل����واج����ه����ة حت������دي االن���ت���خ���اب���ات 
ب��اأن االقرتاعني  مذكرا  الكبري” 
و2018   2014 يف  ال�صابقني 
و�صابتهما  ����ص���ع���وب���ات  واج�����ه�����ا 

اتهامات بالتزوير.
وع��ل��ى ف��ي�����ص��ب��وك ال��ث��الث��اء كتب 
�صريفي  اأوم���ي���د  ي��دع��ى  ���ص��خ�����س 
يخرج  لن  لالأحزان!  زرعا  “كفى 
ت�صعيد  م��ن  منت�صرا  ط���رف  اأي 

اأعمال العنف«.
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عربي ودويل

ب�صفة موؤقتة. 
ال��ك��ث��ري من  اث���ار  تر�صيحه  ان  ورغ���م 
اجلدل بخ�صو�س خلفية هذا الرت�صح 
النه�صة  ب����ان  اع���ت���ق���اد  ����ص���اد  ب��ع��دم��ا 
ورغم  خارجها،  من  مر�صحا  �صتدعم 
تاأكيد البع�س ان املطلوب من تر�صحه 
ف����ان بع�س  ب��ال�����ص��ب��اق،  ي��ف��وز  ه���و اال 
للجولة  ت��وؤه��ل��ه  ال����راأي  ا�صتطالعات 
الثانية من االنتخابات بحكم اخلزان 
االنتخابي الذي متلكه احلركة، حتى 
وان كان موقف منخرطيها وان�صارها 

من �صخ�س مورو لي�س واحدا.

قي�ض �سعيد، روبوكوب
من  ���ص��اذة  �صخ�صية  ال��د���ص��ت��وراأك��ر   
القانون  ا���ص��ت��اذ يف  امل��رت���ص��ح��ني.  ب��ني 
ال���د����ص���ت���وري، ال ح�����زب ي�����ص��ن��ده وال 
نف�صه  ف�����ر������س  �����ص����ي����ا�����ص����ي.  م�����ا������س 
والتلفزيون  ال�صحف  يف  مبداخالته 
بالد�صتور  تتعلق  مو�صوعات  بتناول 
ا�صتبداله  ال��ذي يرغب يف  وال��ربمل��ان، 
بجمعية حملية منتخبة. وفيما يتعلق 
حمافظ،  فهو  املجتمعية،  بالق�صايا 
يناه�س امل�صاواة بني املراأة والرجل يف 

املرياث، ويلعب ورقة النزاهة، 
اأّن وجود قي�س �صعيد  ويرى حمللون 
وان�صغاله  ال�صيا�صية  املنظومة  خ��ارج 
بخطاب الهوية والثورة، جعل للرجل 
التي  ال�صعبية  االو����ص���اط  يف  ح��ظ��وة 
ولعل  الوجداين.  اخلطاب  اىل  متيل 
ال�صاروخي  ���ص��ع��وده  يف�صر  م��ا  ه���ذا 
اجنزتها  ال��ت��ي  االآراء  ���ص��رب  ن��ت��ائ��ج  يف 
اأن  ب��رز  حيث  املوؤ�ص�صات  م��ن  العديد 
يف  ليكون  ج��دي  مناف�س  �صعيد  قي�س 

الدور الثاين.
ه����ذا وت�����ص��ري ال���ع���دي���د م���ن ال���دوائ���ر 
وان  �صعيد  قي�س  اأن  اىل  ال�صيا�صية 
طيلة  ال�صيا�صية  املنظومة  خ��ارج  كان 
هذه الفرتة فاإنه غري بعيد عن دائرة 
اال����ص���الم ال�����ص��ي��ا���ص��ي، اأو ع��ل��ى االأق���ل 
اخلط  �صياقات  يف  كثريا  معها  يلتقي 

الثورجي وم�صاألة الهوية.
البناء  اع�������ادة  ع���ل���ى  روؤي����ت����ه  وت����ق����وم 
املحلي اجلهوي  ليكون من  ال�صيا�صي 
ي�صاهم يف متثيلية  املركزي مبا  فاإىل 
واملحا�صبة  املراقبة  من  وميّكن  اأك��رب 
ال���ت���ي ت�����ص��ل اىل ���ص��ح��ب ال��ث��ق��ة من 
ف�صلهم  ح���ال  امل��ن��ت��خ��ب��ني يف  االف�����راد 

حتى خالل املدة النيابية.
الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  ان  اىل  ي�����ص��ار 
ال�صابقة الأوانها �صتجرى غدا االحد، 
على اأن يجرى الدور الثاين يوم 13 
االنتخابات  وتتخلله  املقبل  اأك��ت��وب��ر 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ال���ت���ي ���ص��ت��ق��ام ي�����وم 6 

اأكتوبر. 

�سبح ال�سعبوية
الّيا  ي���وؤدي  وع��دم الثقة يف االأح����زاب، 
ابرزت  وق��د  عقابها.  يف  ال��رغ��ب��ة  اإىل 
عديد الدرا�صات وا�صتطالعات الراي، 
واملنظومة  ل��ل��ن��ظ��ام  امل��ن��اه�����ص��ني  ان 
القائمة، اأو اخلارجني عن النظام، هم 

من يت�صدر امل�صهد االنتخابي حاليا.
فهل �صت�صهد تون�س ما حدث يف عديد 
اأوكرانيا  م��ث��ل  االأوروب����ي����ة،  ال��ب��ل��دان 
ال�صرقية  ال�����دول  وب��ع�����س  وال��ن��م�����ص��ا 
واإي��ط��ال��ي��ا، وك��ذل��ك ال��ربازي��ل، وحتى 
مر�صحو  ف��از  حيث  املتحدة  ال��والي��ات 
اليمينية  ن�����ص��خ��ت��ي��ه��ا  يف  ال�����ص��ع��ب��وي��ة 

والي�صارية. 
للنظام  م��ن��اه�����ص��ة  ا����ص���ك���ال  ث���الث���ة 
ُت�صّجل يف تون�س، دون اعتبار االمتناع 
اال�صكال  راب����ع  وه���و  ال��ت�����ص��وي��ت  ع���ن 
ل�صنع  موؤهلون  وثالثتهم  واخرتها. 
املفاجاأة يف الرئا�صية اإذا �صلمنا بنتائج 

ا�صتطالعات الراي.
واحلنني  امل���ا����ص���ي  ا����ص���ت���ع���ادة  اأول����ه����ا، 
اجلارف اليه الذي يتغذى من عجز، 
الدولة  اهمال والم��ب��االة  نقل،  ان مل 
احلالية. وملا كانت االأمة تبدو كقارب 
ث��م��ل ت��ت��ق��اذف��ه اأم�����واج االزم�����ات، فان 
نف�صها  عن  تعرّب  النظام  اإىل  احلاجة 
“االم�س كان  ب��ق��وة، ع��ازف��ة على وت��ر 
النظام  ب��ق��وى  وم��دع��وم��ة  اأف�صل”، 
التيار،  ه���ذا  واأب�����رز وج����وه  ال�����ص��اب��ق. 
احلزب  ع��ن  مو�صي  عبري  املرت�صحة 
اخلما�صي  يف  وه��ي  احل��ر،  الد�صتوري 

االوفر حظا يف ا�صتطالعات الراي.
الدولة  ق��درة  ع��دم  ناجم عن  الثاين، 
انه  ال�صيادية،  مهامها  تطوير  على 
امل�صاعدة  على  قائمة  �صعبوية  ظهور 
والتكافل  اخلريي”،  “العمل  وقناع 
املبا�صر بني النا�س، اي �صكل من اأ�صكال 
الت�صامن، فيه جانب م�صرحي، ولكنه 

فاعل.
ات��ب��اع هذه  على  النا�س  ل��وم  ال ميكن 
االأن��������واع م���ن امل���ق���رتح���ات، ط���امل���ا اأن 
مل�صاكلهم.  اإج���اب���ات  ت��ق��دم  ال  ال��دول��ة 
واأبرز ممثلي هذا التيار، هو املرت�صح 
ومت�صدر  امل�����ص��ج��ون،  ال���ق���روي  ن��ب��ي��ل 
احلملة  ق��ب��ل  ال������راي  ا���ص��ت��ط��الع��ات 
اال�صتطالعات  واأي�����ص��ا  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 

امل�صربة اثناءها رغم غيابه. 
كارتل  مبثابة  النظام  يعترب  الثالث: 
هو  الوحيد  هدفها  ع�صابة،  اح���زاب، 
ال�صلطة.  ام��ت��ي��ازات  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
وي���ت���م ال��ت��ع��ب��ري ع����ن ه�����ذا ال���ت���ي���ار يف 
د���ص��ت��وري. حيث يعترب  ق��ان��وين  �صكل 
الكتلة  ه��ذه  ا�صتمرار  ان  ال��ت��ي��ار  ه��ذا 
ل��غ��ي��اب حمكمة  ي���ع���ود  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 
�صحيح،  وه���ذا  االآن،  حتى  د���ص��ت��وري��ة 
واأن املجل�س االأعلى للق�صاء متذبذب، 

مع عدم احرتام املوؤ�ص�صات االأخرى.
ومن خالل ا�صتنفار ال�صباب، بخطاب 
ب��ل��غ��ة عربية  ي���ع���رّب ع��ن��ه  م��ت��م��ا���ص��ك، 
القانونية  ال�صرامة  فاإن هذه  باذخة، 
التيار  ه��ذا  وممثل  االطمئنان.  ت��زرع 
االأب��رز، واملر�صح للدور الثاين، ح�صب 
اأك�����ر م���ن ���ص��رب ل��������الآراء، ه���و قي�س 
�صعيد املر�صح امل�صتقل وا�صتاذ القانون 
الكاتب  اق����ل  وب���درج���ة  ال���د����ص���ت���وري، 

ال�صايف �صعيد.

مر�سحو النظام واملنظومة
اما من داخل النظام، ن�صري اىل ان هذا 
االخري اهتز بظهور ا�صماء جديدة يف 
االنتخابات الرئا�صية، والأنه لن يكون 
الربملان  على  يهيمنان  حزبان  هناك 
وا�صع،  طيف  هناك  و�صيكون  ال��ق��ادم. 
ي��ج��ع��الن من  م�����ص��ب��وق،  وت�صتت غ��ري 

تون�س دولة ت�صتع�صي على احلكم. 
ب�صقيه  التيار  ه��ذا  مر�صحي  تعدد  ان 

اأك�����ر، واف����ق يف االأخ���ري  ي��ك��ن  اإن مل 
�صغوط  بعد  للرئا�صة  الرت�صح  على 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة م���ك���ث���ف���ة، وح���م���ل���ة كربى 

ل�صاحله على �صفحات في�صبوك. 
له  ي�صهد  لكن  م��اه��را،  خطيبا  لي�س   
اجلميع بالقدرة على الفعل والعمل. 
ي�صر الزبيدي على اأنه مر�صح م�صتقل، 
ي������وؤازره  ب��ك��ل م���ن  ي���رح���ب  ك����ان  واإن 
و�صخ�صيات  وم��ن��ظ��م��ات  اأح�����زاب  م��ن 
هذا  وم���ن  اأع���م���ال.  ورج����ال  �صيا�صية 
تون�س،  ن���داء  مر�صح  اأ���ص��ب��ح  املنطلق 
الليربايل  )احل������زب  ت��ون�����س  واف������اق 
و�صخ�صيات  اإبراهيم(  يا�صني  بقيادة 
�صابقة،  ح��ك��وم��ات  يف  ووزراء  اأخ����رى، 

ورموز ثقافية وفنية. 
وكان هذا الطبيب ال�صبعيني واالأ�صتاذ 
الرئي�س  م��ع  خ��الف  على  اجل��ام��ع��ي، 
تر�ّصحه  ان  املرزوقي.  املن�صف  املوؤقت 
غري املتوقع ال ي�صمح مبعرفة ت�صنيف 
ال����راي،  ا���ص��ت��ط��الع��ات  وف���ق  �صعبيته 
انه  خ��الل احلملة  م��ن  الثابت  ان  اال 
للمناف�صة  واف��رة  حظوظا  ميلك  بات 
وال���ف���وز، وق���د ي��ك��ون ي��و���ص��ف ال�صاهد 

اأبرز �صحاياه.
وم��ن اأب���رز ن��ق��اط ب��رن��اجم��ه، يف حال 
فوزه، العمل على اإرجاع هيبة الدولة، 
العام  االن��ف��الت  بفعل  اه����رتاأت  ال��ت��ي 
املا�صية،  ال��ت�����ص��ع  ال�������ص���ن���وات  خ����الل 
وتعديل منظومة احلكم التي اأتى بها 
د�صتور 2014، الأنها ال ت�صتجيب، يف 

نظره، الحتياجات تون�س.

عبد الفتاح مورو، 
مر�سح النه�سة

اإن�����ه م��ر���ص��ح ال��ن��ه�����ص��ة، ي�����ص��ت��ه��ر هذا 
ل�صانه  بطالقة  ال�صبعيني،  املحامي 
التقليدي.  اخل����ط����اب����ي  وا����ص���ل���وب���ه 
وه���و اأح����د م��وؤ���ص�����ص��ي ح��رك��ة االجت���اه 
اأواخ�������ر  يف  ت���ون�������س  يف  االإ������ص�����الم�����ي 
ذلك  بعد  ت��ط��ورت  وال��ت��ي  ال�صتينات، 
النه�صة(  )حركة  �صيا�صي  ح��زب  اإىل 

و�صغل من�صب اأمينها العام.
نائبا   2014 اأك���ت���وب���ر  يف  ان��ت��خ��ب   
انتخابه  ومت  ال�صعب،  ن��واب  مبجل�س 
اأول  ن��ائ��ب��ا   2014 دي�����ص��م��رب   4 ي���وم 
ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ن����واب ال�����ص��ع��ب، ويف 
م���ورو  اأ����ص���ب���ح   2019 ي��ول��ي��و   25
رئي�س جمل�س نواب ال�صعب بالنيابة، 
اإث������ر ت�����ويل رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س حممد 
اجلمهورية  رئ��ا���ص��ة  م��ه��ام  ال��ن��ا���ص��ر 

ال���و����ص���ط���ي احل������داث������ي، واالإ�������ص������الم 
ع�صرا  م��ه��م��ت��ه  ي����زي����د  ال�������ص���ي���ا����ص���ي، 
يخدم  مب��ا  االأ���ص��وات  �صتت�صتت  حيث 
فالتيار  ال�صعبوية.  التيارات  م�صلحة 
اأكر  له  احلداثي  بالو�صطي  امل�صمى 
الكرمي  ع���ب���د  اأب�����رزه�����م  م����ن مم���ث���ل 
ال�صابق،  ال����دف����اع  وزي������ر  ال���زب���ي���دي 
احلكومة  رئ��ي�����س  ال�����ص��اه��د  وي��و���ص��ف 
رئي�س  ج���م���ع���ة  وم�����ه�����دي  احل���������ايل، 
مرزوق،  وحم�صن  االأ�صبق،  احلكومة 
و�صلمى اللومي، وغريهم. وقد ف�صلت 
التيار،  ه��ذا  توحيد  حم��اوالت  جميع 
رغم  منهم،  لواحد  التنازل  وم�صاعي 
هذا  غياب  باإمكانية  اجل��دي  اخلطر 
ال��ت��ي��ار ع��ن ال����دور ال��ث��اين ام���ام هذه 

التخمة من املر�صحني. 
اقل  ب����درج����ة  ول���ك���ن  ال���ظ���اه���رة  ذات 
ال�صيا�صي،  االإ����ص���الم  ت��ي��ار  يف  جن��ده��ا 
عبد الفتاح مورو عن حركة النه�صة، 
ال�صابق  العام  امينها  وحمادي جبايل 
وحممد  وخملوف،  م�صتقل،  كمر�صح 
احلامدي  والها�صمي  وبولبيار،  عبو، 
لكن تبقى النه�صة االوفر حظا بحكم 

خّزانها االنتخابي.
 الي�صار مل ي�صلم بدوره من افة تعدد 
الرت�صحات، حيث جند حمة الهمامي 

ومنجي الرحوي وعبيد الربيكي. 
معركة  هناك  ال��ث��الث،  اجلبهات  ويف 
طاحنة حول نف�س اخلزان االنتخابي، 
وتناف�س من ال�صرا�صة يكر�س ا�صتحالة 
ال���ت���وق���ع وال��ت��ك��ه��ن ب��ال��ث��ن��ائ��ي ال���ذي 
يعني  مب��ا  النهائي،  ال���دور  �صيخو�س 
ان حدوث مفاجاأة مدوية م�صالة غري 

م�صتبعدة.
ويف ما يلي ابرز املر�صحني للفوز بناء 

على ا�صتطالعات الراي: 

نبيل القروي، معبود املحرومني
جوكر  ي��ع��ت��رب  ع����ام����ا،   56 ����ص���ن  يف 
جمال  يف  الفاعلني  من  االنتخابات. 
الب�صري،  ال�صمعي  واالعالم  االإ�صهار 
يخو�س احلملة من �صجنه بالوكالة. 
ب��ع��د وف�����اة اب���ن���ه خ��ل��ي��ل، ان���خ���رط يف 
العمل اخل��ريي، ودع��م جمعية خليل 
ال�صحية  الرعاية  تقدم  التي  تون�س، 
واحل��اج��ي��ات االأ���ص��ا���ص��ي��ة وغ��ريه��ا من 

اخلدمات اإىل املحرومني. 
الن�صاط اخلريي  ه��ذا  ب��ث  يتم  وك��ان 
 ،2017 ع��ام  منذ  ن�صمة  قناته  على 
قبل  �صيا�صية  زوب��ع��ة  ي��ر  مل  ن�����ص��اط 

وقد   ،2016 ع��ام  للحكومة  رئي�صا 
ت�صادم الرجالن ب�صكل خطري خالل 

العام املا�صي.
����ص���ع���وب���ة االن���ت���ع���ا����س االق���ت�������ص���ادي، 
ال�صعبي  وامل����زاج  امل��رت��ف��ع،  والت�صخم 
ال�صيئ جتاه حكومته، والبطالة التي 
�صلبا  انعك�صت  معادالتها،  تتقل�س  مل 
الراي.  ا�صتطالعات  يف  نتائجه  على 
خا�صها  ا�صتثنائية  حملة  بعد  ولكن 
ب��روح حياة او م��وت، يبدو انه ا�صتعاد 
�صراعه  ويبقى  حظوظه،  من  بع�صا 
ال�صيا�صية،  ع��ائ��ل��ت��ه  م���ع  االأ����ص���ا����ص���ي 
الزبيدي،  الكرمي  عبد  مع  وحت��دي��دا 

وبدرجة اقل مهدي جمعة. 

عبد الكرمي الزبيدي،
 تر�سح اعاد خلط الأوراق

اأ�صبح هذا الطبيب من �صور اجلي�س 
للرئي�س  ال������والء  ورم�����ز  ال��ت��ون�����ص��ي، 
ال��راح��ل. لقد ك��ان الزبيدي اآخ��ر من 
قابل الباجي قايد ال�صب�صي، يف “لقاء 
ذلك  ب��ع��د  وزارت������ه  وت��ك��ف��ل��ت  عمل”. 
بتنظيم جنازة الرئي�س، وجنحت فيها 

جناحا ملفتا.
حياته  ال����زب����ي����دي  امل���ت���ح���ف���ظ  ب��������داأ 
وزارة  بتويل   2011 بعد  ال�صيا�صية 

الدفاع.
ال�صيا�صية،  الطبقة  جت��اه  ج��دا  ح��ذر 

ن�����ص��ر ا���ص��ت��ط��الع��ات ال�����راأي يف اأوائ����ل 
نبيل  املر�صح  التي منحت  �صهر مايو، 
نوايا  م��ن  باملائة   30 ن�صبة  ال��ق��روي 

الت�صويت.
م�صودة  ع��ن  احلكومة  رئا�صة  ك�صفت 
حلظر  االن��ت��خ��اب��ي  ال��ق��ان��ون  لتعديل 
اإعالمية  لو�صيلة  مالك  اأي  انتخاب 
اأو رئي�س جمعية. متت امل�صادقة على 
الرئي�س  ان  اال  ال��ربمل��ان،  يف  القانون 
راأى  ال�صب�صي  قائد  الباجي  ال��راح��ل 
فيه ت�صريعا يكر�س االإق�صاء، ورف�س 

توقيعه قبل وفاته. 
 ال���ق���روي ه���و م���ن م��وؤ���ص�����ص��ي حركة 
وا�صتقال   ،2012 �صنة  تون�س  ن��داء 
ا���ص�����س يف  ك��م��ا   ،2017 ���ص��ن��ة  م��ن��ه��ا 
تون�س”  “قلب  ح��زب��ه  املا�صي  يونيو 
االنتخابات  يف  با�صمه  ت��ر���ص��ح  ال���ذي 

الرئا�صية.
اإي����ق����اف ال����ق����روي ي����وم 23  وق����د مّت 
التهّرب  ب��ت��ه��م��ة   2019 اأغ�����ص��ط�����س 
اجل���ب���ائ���ي وت��ب��ي��ي�����س االأم���������وال مما 
ل���دى  خم���ت���ل���ف���ة  ف���ع���ل  ردود  خ����ّل����ف 
موؤيد  ب��ني  واحلقوقيني  ال�صيا�صيني 
بع�س  وت�صعه  ل��ه.  وم�صتنكر  للقرار 
من  االآن  )امل��ح��ظ��ورة  اال�صتطالعات 
اجلولة  يف  ح�����دث،  م��ه��م��ا   ، ال��ن�����ص��ر( 
الرئا�صية،  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
االنتخابات  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ويف 

الت�صريعية خلف النه�صة، 23 باملائة 
ان  ي�����ص��ار اىل  ب���امل���ائ���ة.    15 م��ق��اب��ل 
وجهها  ر�صالة  يف  اأعلن  القروي  نبيل 
االول  ام�����س  �صجنه،  م��ن  للتون�صيني 

اخلمي�س، دخوله يف اإ�صراب جوع.

عبري مو�سي، الوفاء 
لدولة ال�ستقالل

مبواقفها  م����و�����ص����ي  ع����ب����ري  ت����ع����رف 
واملناوئة  ال�����ص��اب��ق،  للنظام  املنت�صرة 
حل��رك��ة ال��ن��ه�����ص��ة االإ���ص��الم��ي��ة التي 
ب�  اإىل رم��وزه��ا  االإ���ص��ارة  حتر�س على 
التي  الت�صمية  وه��ي  “اخلواجنية”، 
كانت تطلق على االخوان امل�صلمني يف 
عهد الرئي�س زين العابدين بن علي.

النه�صة  ح����رك����ة  م���و����ص���ي  وحت����ّم����ل 
اأزمات  من  بتون�س  حل  ما  م�صوؤولية 
بدعم  عالنية  وتتهمها   2011 منذ 
رفع  ت�����رتدد يف  ح��ي��ث مل  االإره���������اب، 
احلركة  رئي�س  �صد  و�صكاوى  ق�صايا 
القيادات  م��ن  وع��دد  الغنو�صي  را���ص��د 
تنظيمات  دع������م  ب���ت���ه���م���ة  االأخ����������رى 
التون�صي  ال�صباب  وت�صفري  متطرفة 

اإىل بوؤر التوتر.
 وتعهدت عبري مو�صي يف �صورة فوزها 
االنتخابات  يف  ال�صاحقة  ب��االأغ��ل��ب��ي��ة 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، ب���ع���دم ال���ت���ح���ال���ف مع 
احلزب  “اإن  وت��ق��ول  النه�صة،  حركة 

ال���د����ص���ت���وري احل�����ر ���ص��ي��ت��ح��ال��ف مع 
ال�����ص��ع��ب ال��ت��ون�����ص��ي م���ن اأج�����ل كن�س 
اإ�صارة  يف  اخلراب”،  رب��ي��ع  منظومة 

اإىل حركة النه�صة.
وع�����ب�����ري م����و�����ص����ي ت����ت����زع����م احل������زب 
الد�صتوري احلر يف ن�صخته اجلديدة، 
 2009 ع�������ام  ت�����ول�����ت  ق�����د  وك�����ان�����ت 
امل�صاعدة  ال��ع��ام��ة  االأم���ي���ن���ة  م��ن�����ص��ب 
الدميقراطي  ال��د���ص��ت��وري  للتجمع 
متح�صلة  وهي  امل��راأة،  ب�صوؤون  مكلفة 
االأ����ص���ت���اذي���ة يف احل���ق���وق وعلى  ع��ل��ى 
القانون  يف  املعمقة  الدرا�صات  �صهادة 
االق��ت�����ص��ادي وق��ان��ون االأع���م���ال، وهي 

حمامية لدى حمكمة التعقيب.

يو�سف ال�ساهد،
 معركة حياة او موت

احتفل يف نهاية �صهر اأغ�صط�س بثالث 
يف  قيا�صي  رق��م  الق�صبة.  يف  ���ص��ن��وات 
مع  ت�صادم    .2011 بعد  م��ا  تون�س 
ت��ون�����س، وب���ق���ي يف  ن�����داء  ح���زب���ه االم، 
احلزب  م��ن  م�صتمر  ب��دع��م  ال�صلطة 
االإ����ص���الم���ي، وي��رت���ص��ح حت���ت يافطة 
تاأ�ص�س  ال��ذي  تون�س”،  “حتيا  ح��زب 

من اجله. 
 42 ال��زراع��ي،  مت دف��ع ه��ذا املهند�س 
الباجي  قبل  من  ال�صيا�صة  اإىل  عاما، 
قائد ال�صب�صي وزيرا عام 2015، ثم 

ال��ت��ي��ارات  يف   
ال�����ث�����الث�����ة 
امل��ت��ن��اف�����س��ة 
معركة  ه��ن��اك 
ط��اح��ن��ة ح��ول 
اخل��زان  نف�ش 
االن���ت���خ���اب���ي

 املرت�سح ال�سجني نبيل القروي 
يدخل يف اإ�سراب جوع 

الدور الثاين للرئا�سية لن
 يتجاوز يوم 13 اأكتوبر املقبل

ا�ستحالة التكهن بالثنائي 
الذي �سيخو�ض الدور النهائي

ال�صاهد جاب البالد طوال وعر�صا

نبيل القروي الغائب احلا�صر

ال�صايف �صعيد مر�صح من خارج املنظومة

قي�س �صعيد يف عوف منفرد

عبري مو�صي �صوت ن�صائي يف املعركة

عبد الفتاح مورو مر�صح النه�صة

•• الفجر -تون�ص -خا�ص

جتري النتخابات الرئا�سية التون�سية، التي انطلقت اأم�ض 
اأجواء  فيها،  يقال  ما  اقل  اأجــواء  يف  اخلــارج،  يف  اجلمعة 
ازمة اقت�سادية واجتماعية خانقة، تتوزع تفا�سيلها على 
كل املجالت، وتتمظهر يف األف مبنى ومعنى. ولعل من اأبرز 

التاأزم العام، الذي بات يهدد نتيجة النتخابات،  مظاهر 
مبا  الأحــــزاب،  يف  ثقة  عــدم  جــديــد:  �سعور  هيمنة  هــو 
احلياة  جــوهــر  هــي  الخـــرية  ــذه  ه اأن  وفــكــرة  يتعار�ض 
ال�سيا�سية. �سعور �سبق ان جتلى بو�سوح، ومت التعبري عنه 
ا�ستحوذ  حيث   2018 لعام  البلدية  النتخابات  يف  بقوة 
بداية  تلك  وكانت  ــوات.  الأ�ــس ثلث  على  “امل�ستقلون” 

اإىل  ان�ساتها  بعدم  النطباع  الأحــزاب  اأعطت  اذ  زلــزال، 
هواج�ض الراأي العام وتطلعاته. 

 هناك اليوم تدهور قيا�سي حقيقي مل�ستوى عي�ض التون�سيني، 
على  الحزاب  خطابات  اإىل  ي�ستمعون  يعودوا  مل  الذين 
يجعل  والجتماعي  القت�سادي  والو�سع  املتو�سط،  املدى 

اأي خطاب متبلور ور�سني غري م�سموع.

نحو ت�سويت ل�سالح اخلارجني على النظام

الرئا�سية التون�سية: مفاجاأة مدوّية يف االأفق...!

الو�سع القت�سادي 
والجــــتــــمــــاعــــي 
خطاب  اأي  يجعل 
ر�سني غري م�سموع، 
على  �سيوؤثر  وهذا 
الناخبني اختيار 
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بل  الكا�س،  افا�صت  التي  القطرة 
اأن وكالة اأ�صو�صيتيد بر�س، اأعلنت 
ي���وم م���ن مغادرة  ق��ب��ل  االث���ن���ني، 
هاتفية  مكاملة  ان  بولتون،  ج��ون 
الرجلني.  ب����ني  ج�����رت  ���ص��اخ��ن��ة 
امل�صت�صار  اأن  ال��وك��ال��ة  واأ���ص��اف��ت 
ال�����ص��اب��ق ي��ع��ار���س اأي�����ص��ا اإج����راء 
اأن  اإي���ران، وح��اول  مفاو�صات مع 
يقنع دونالد ترامب بعدم �صحب 

القوات االأمريكية من �صوريا. 
ا�صتيالء  لف�صل  بالن�صبة  اأم���ا     
ال�صلطة يف  ع��ل��ى  غ��واي��دو  خ���وان 
الرئي�س  ح���ّم���ل  ف��ق��د  ف���ن���زوي���ال، 

امل�صوؤولية مل�صت�صاره. 
ل كورنتني  من حيث املنهج، يف�صّ
نف�صه  امل�����ص��ت�����ص��ار  ���ص��ي��ل��ني، وج����د 
الدبلوما�صية  ع����ن  “متخلفا 
البيت  مل�صتاأجر  اال�صتعرا�صية” 
واملتمحورة  “املندفعة  االأب��ي�����س، 
الذي  ال��رئ��ي�����س،  على  بالكامل” 
اأن  �����ص����يء، يف  ي����رغ����ب، ق���ب���ل ك����ل 
�صيا�صته  جن���اح  نف�صه  اإىل  ي��ع��زو 

اخلارجية.

ترامب، “منر من ورق”؟
لالأمن،  م�صت�صاره  ط���رد  ب��ع��د     
اأن يتبعه  ال��ذي ميكن  م��ا اخل��ط 
دونالد ترامب االآن؟ يف االأ�صابيع 
رئي�س  ُي����ظ����ه����ر  مل  االأخ�������������رية، 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ���ص��را���ص��ت��ه يف 

مواجهة “الدول املارقة”.
فيه  �صاعفت  ال��ذي  الوقت  ففي   
ك����وري����ا ال�����ص��م��ال��ي��ة م����ن اإط�����الق 
اأهمية  ال�صواريخ، نراه يقلل من 
مواجهة  ويف  ال����ت����ط����ور.  ه������ذا 
اال���ص��ت��ف��زازات االإي���ران���ي���ة، ه���ّدد، 
لكنه تراجع قبل القفز، بل و�صمح 
با�صتعادة  م���اك���رون  الإمي���ان���وي���ل 
ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى امل���ح���ادث���ات مع 
طهران. اإنه تردد يقلل من قدرته 

على اإثارة الفزع بني خ�صومه. 
   »يف النهاية، عندما تهدد باأنك 
�صتغ�صب، عليك اأن تفعل ذلك”، 
“اخلطر  �صيلني.  كورنتني  يقول 
اليوم  ت��رام��ب  ل��دون��ال��د  بالن�صبة 

هو اأن يظهر كنمر من ورق.«
عن لك�سربي�ض

�صعاره  امل����ط����اف،  ن���ه���اي���ة  ف���ف���ي   
ترك  اأي�صا  اأواًل” يعني  “اأمريكا 
التي  بال�صراعات  تتكفل  ال���دول 
فاإن هذا  توؤثر عليها. ومع ذلك، 
ال��رئ��ي�����س، ي��ظ��ل ال��رئ��ي�����س الذي 
املتحدة  ال��والي��ات  ان�صحاب  ق��رر 
م��ن االت���ف���اق ال���ن���ووي االإي�����راين، 
املرعبة  ال���ت���ه���دي���دات  و����ص���اح���ب 
وال�صربات  اأون،  جونغ  كيم  �صد 
يف �����ص����وري����ا.     اأ����ص���ت���اذ م�����رّبز يف 
التاريخ، ومتخ�ص�س يف الواليات 
فكك  �صيلني،  كورنتني  امل��ت��ح��دة، 
�صفرة  الفرن�صية،  لالإك�صربي�س 
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م��ف��ارق��ات 
اال�صتقالة  ه��ذه  بعد  االأم��ري��ك��ي��ة 

االألف.

خطابان متعار�سان
    »م�����ص��ك��ل��ة دون�����ال�����د ت���رام���ب، 
ب���ع���د بني  اأن�������ه مل ي��ح�����ص��م  ه����ي 
ح كورنتني �صيلني  خطابيه، يو�صّ
لالك�صربي�س. االأول، �ُصمع ب�صكل 
االنتخابية،  حملته  خالل  خا�س 
لعمليات  ب�������ص���دة  م��ن��ت��ق��دا  ك�����ان 
ُينظر  التي  اخل���ارج،  يف  االنت�صار 
ومكلفة  طويلة  اأن��ه��ا  على  اإل��ي��ه��ا 
�صبيل  على   ،2016 فرباير  -يف 
امل��ث��ال، و���ص��ف احل���رب يف العراق 
ذّكرت  كما  كبري”،  “خطاأ  باأنها 

هوفينجتون بو�صت.
    الثاين، يوا�صل املتخ�ص�س يف 
يتغذى  املتحدة،  الواليات  �صوؤون 
الأوباما،  امل��ن��اه�����س  هاج�صه  م��ن 
الذي ينظر اإليه على اأنه “جبان 
وال����ذي  ����ص���وري���ا،  اإىل  ي���ذه���ب  مل 
حري�س على ان  تنازل الإيران”. 
يجعل من الواليات املتحدة دولة 
الرئي�س  ي��ك��ون  جم�����ددا،  م��ه��اب��ة 
ع�صكرية  تدخالت  على  منفتًحا 
للع�صالت،  ا���ص��ت��ع��را���س  �صكل  يف 
ول��ي�����س يف ح�����روب ت������دوم، وامن���ا 
“الزعيم  اأن�������ه  اإظ�����ه�����ار  مل����ج����ّرد 
القوي” الأمة تعرف كيف تدافع 
الوا�صح  نف�صها. خطان، من  عن 
يالحظ  “متناق�صان”،  ان��ه��م��ا 

اأ�صتاذ التاريخ.
   ح��ل��ق��ة ال�����ص��رب��ات ���ص��د اإي����ران 
املجه�صة،  امل���ا����ص���ي،  ي���ون���ي���و  يف 
قبل ع�صر  ترامب،  دونالد  ح�صب 
تو�صح  املحدد،  املوعد  من  دقائق 
الرئي�س  م���وق���ف  يف  ال��غ��م��و���س 
الق�صايا،  ه��ذه  ب�صاأن  االأم��ري��ك��ي 

يحّلل كورنتني �صيلني.
اإي���ران طائرة  اأ�صقطت  اأن  بعد     
للبحرية  ت���اب���ع���ة  ط���ي���ار  ب������دون 
توجيه  ب��ال��ف��ع��ل  مت  االأم��ري��ك��ي��ة، 
انتقامية  ب�صربات  للقيام  اأوام��ر 
االأه�����داف  م���ن  “جمموعة  ���ص��د 
االإي������ران������ي������ة، م���ث���ل ال������������رادارات 
قبل  ال�صواريخ”  وب����ط����اري����ات 
نيويورك  ذك�����رت  ك��م��ا  اإل���غ���ائ���ه���ا 

تاميز.
“الرئي�س، يقع حتت تاأثري  اأن     
�صعاره  ب������اأن  ي����ذّك����رون����ه  ال����ذي����ن 
لقاعدته  تعني  اأواًل’،  ‘اأمريكا 
ي�صرح  اأقل”،  تدخل  االنتخابية 
املتحدة.  ال���والي���ات  يف  امل��خ��ت�����س 
الإي���ران  �صمح  ل��ذل��ك،  “ونتيجة 
تاأكيده  رغ��م  بجلدها  تنجو  ب��اأن 

على تويرت اإنها �صتدّفع الثمن«. 
���ص��ب��ق��ت ذلك،  ال��ت��ي     يف االأي������ام 
ال���ربام���ج يف قناة  م���ق���دم  ح�����ذره 
فوك�س نيوز، تاكر كارل�صون، الذي 
يهم�س يف اأذن القائد االعلى، من 
على  ال�صربات  تلك  مثل  عواقب 
اإعادة انتخابه املحتملة، ح�صب ما 

ذكرت �صحيفة نيويورك تاميز.

مع بولتون، تناغم 
ثم اختالف

   مل ي��ك��ن ج���ون ب��ول��ت��ون يعاين 

خم�صني  قبل  من  للبالد  �صرعي 
دولة، يذّكر الباحث.

ال��ق�����ص��اي��ا اخلالفية  ت��راك��م��ت     
يف االأ�صهر االأخ��رية حول االأفكار 
و�صائل  وح�صب  الطريقة.  وحول 
االإعالم االأمريكية، فاإن دعوة قادة 
مكان  ديفيد،  كامب  اإىل  طالبان 
املتحدة،  ال��والي��ات  رئي�س  عطلة 
املمهدة  امل���ف���او����ص���ات  ����ص���ي���اق  يف 
اجلنود  م���ن  االآالف  الن�����ص��ح��اب 
هي  اأفغان�صتان،  من  االأمريكيني 

القارية،  ال���ن���زاع���ات  يف  اأوروب������ي 
الواليات  يف  املتخ�ص�س  ي�صيف 

املتحدة.
   »ال يحتاج دون��ال��د ت��رام��ب اإىل 
لتهديد  بولتون  ج��ون  ي��ج��ّره  ان 
نيكوال�س  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س 
م��ادورو، وال لدعم انقالب خوان 
كرئي�س  ب��ه  امل��ع��رتف  غوايدو”، 

ال����رتدد، ومل يكن  م��ن مثل ه��ذا 
دون���ال���د ت���رام���ب ي��ت��ج��اه��ل ذلك. 
معلن”،  ���ص��ق��ر  ب��ول��ت��ون  “جون 
املا�صي  يونيو  يف  الرئي�س  �صرح 
بي  اإن  ���ص��������������ب��ك��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
االأم���ر  ك�������ان  و”اإذا  ن��ي��وز،  ���ص��ي 
مرتوًكا له، ف�صيواجه العامل كله 

مبفرده«.

البيت  اإىل  ان�����ص��م��ام��ه  ق��ب��ل      
االأب�����ي�����������س، داف��������ع ب����ول����ت����ون يف 
املنتديات عن فكرة ال�صربات �صد 
اإيران وكوريا ال�صمالية. وهذا مل 
يكن كافيا لُيخيف الرئي�س، الذي 
اجلديد  م�صت�صاره  م��ع  يتقا�صم 
م���ع���ار����ص���ت���ه ل���الت���ف���اق ال����ن����ووي 
الواليات  تركته  ال��ذي  االإي���راين، 

املتحدة بعد �صهر واحد فقط من 
و�صوله. 

يكن  مل  ال�����وق�����ت،  ذل������ك  »يف     
يوؤكد  حواجز”،  ال��رج��ل��ني  ب��ني 
يعتقدان  انهما  �صيلني.  كورنتني 
ال�صيد  ه��ي  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
االأمريكية،  ال���ق���ارة  يف  ال��وح��ي��د 
لتدخل  حم��اول��ة  اأي  وي��رف�����ص��ان 

الرئي�ض الأمريكي حتت تاأثري الذين يذكرونه باأن »اأمريكا اأوًل« تعني لناخبيه تقلي�ض التدخل اخلارجي 
عار�ض بولتون اإجراء مفاو�سات مع اإيران، وحاول اإقناع ترامب بعدم �سحب القوات الأمريكية من �سوريا 

وي�ستمر م�سل�سل الإقالت يف الوليات املتحدة:

هل رحيل ال�سقر بولتون يجعل من ترامب حمامة...؟
•• الفجر – خرية ال�صيباين

 ،2018 مار�ض   23 يف  للخرب.  وا�سنطن  اهتزت     
اأعلن دونالد ترامب على تويرت تعيني جون بولتون 

م�ست�ساًرا لالأمن القومي.
يف  احلرب  عن  اأبدي  ومدافع  الأو�ساف،  كامل  �سقر   

العراق، �سغل من�سب �سفري للوليات املتحدة ال�سابق 
بو�ض،  دبليو  جـــورج  عهد  يف  املــتــحــدة  الأمم  ــدى  ل
م�سّغله  نظر  وجــهــات  مــع  متناغم  غــري  يبدو  ــان  وك

النعزالية. 
“خالفات عميقة”  وب�سبب  اأ�سهر،  و�ستة  بعد عام     
الوليات  رئي�ض  طلب  اخلارجية،  ال�سيا�سة  ب�ساأن 

املهوو�ض  م�ست�ساره،  من  تويرت،  على  ودائما  املتحدة، 
باحلروب، ال�ستقالة.

غايته:  اإىل  ي�سل  مل  امل�ست�سار  اأن  يبدو  وكح�ساد،   
“اإنني منده�ض حًقا من ف�سل بولتون يف �سن حرب”، 
وهو  اأمريكي،  اأبحاث  مركز  من  باحث  �ساخرا  عّلق 

معهد كاتو.

على  تـرامب  دونـــالد  تقديـــم  باإمكاننـــا  بات  هل     
غيــــر  بولتـــون،  جــون  اأمـــــام  حمامــــة؟  اأنــــه 
كوريا  اأو  طالبان  اأو  اإيــران  مع  للتفاو�ض  املتحّم�ض 

ال�سمالية..
بخطابه  متم�سك  الأبي�ض  البيت  م�ستاأجر  اأن  يبدو   

النعزايل.

ــــــت  ــــــم ــــــراك ت
ــــا  ــــاي ــــ�ــــس ــــق ال
بني  اخلــالفــيــة 
ــــني يف  ــــل ــــرج ال
الأ�سهر الأخرية 
ـــول الأفـــكـــار  ح
ـــــوب ـــــل ـــــس والأ�

امل�ست�سار  وجــد 
نــــــفــــــ�ــــــســــــه 
مــتــخــلــفــا عــن 
�سية  ما بلو لد ا
�سية  ا �ستعر ل ا
ــــاأجــــر  ــــت ــــس ــــ� مل
الأبي�ض  البيت 

احلرب ثم احلرب ثم احلرب

�صهية مفتوحة للغزو

من االن�صجام اىل القطيعة

بولتون..  م�صاندة مطلقة جلرمية حرب العراق

م�صتعد لغزو العامل

م�سكلة دونالد ترامب هي اأنه مل يح�سم بعد بني خطابني متناق�سني

اخلطر بالن�سبة لدونالد ترامب اليوم هو اأن يظهر كنمر من ورق
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ق�صم التنفيذ - اخطار بالن�صر 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2799 ل�صنة 2018    
اىل املحكوم عليه / 1- فيليب روبرت وليم اإ�صكندر م�صريف 

ال�صارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن  ال��ع��ام��ة   للمقاوالت  دب��ي  اأب���راج  �صركة   -2
االحتادية االإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1014150( 
درهم ، باالإ�صافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة يف 2013/5/9 وحتى 

ال�صداد التام  - ل�صالح املحكوم له/ �صركة اأبوظبي الوطنية ملواد البناء بيلدكو 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
�صادر من حمكمة ال�صارقة الإحتادية 

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم جتاري )كلي( 2019/1045 

املرفوعة من املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع 
�صد املدعي عليه / �صركة الو�صيطة االإمارات خلدمات التموين - ذ م م 

نعلمك باأنه قد �صدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�صار اليها ق�صي باالآتي 
حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها ان  توؤدي للمدعي مبلغا وقدره / 74. 19.014.772/ 
فقط ت�صعة ع�صر مليون واربعة ع�صر الفا و�صبعمائة واثنان و�صبعون درهم و 74 فل�صا( 
والزمتها بالفائدة مبقدار 5% �صنويا من تاريخ 2019/2/25 وحتى متام ال�صداد على اأال 
، والزمتها بامل�صروفات والف درهم مقابل  املق�صى به  الدين  اأ�صل  الفائدة على  تزيد 

اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : رادوجا كهيميكال�ض - �ض ذ م م     
العنوان : مكتب رقم 3 ملك حممد خلفان حممد الق�صري - ديرة - املرقبات - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 676007 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1101559 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت 
العدل حماكم  بتاريخ 2019/9/10 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ 2019/9/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي 
- القوز االوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  مبوجب هذا 
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
قرار  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �ض   - كهيميكال�ض  رادوجــا  لت�صفية  اأع���اله 
حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2019/9/10 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/9/10 بتاريخ 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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يف الق�صية رقم )2019/93( نزاع جتاري 

املتنازعة : دي�صنت لالإعالن وتنظيم املنا�صبات 
املتنازع �صدهما : 1(  جمموعة احلثبور - �س ذ م م 

2( فندق اأبجد جراند - �س ذ م م  )حاليا(   فندق رامادا كونتيننتال )�صابقا(
اىل املتنازع �صده الثاين يف الق�صية امل�صار اليها 

بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي يف الق�صية امل�صار اليها بعالية اإنتدبتنا اإدارة 
اخلرباء الإعداد تقرير اخلربة احل�صابية املطلوب ، وبعد ا�صتالمنا املهمة فقد قررنا عقد اإجتماع اخلربة 
الثاين يف متام "ال�صاعة 10.45 �صباحا" يوم االأربعاء املوافق 2019/9/18 مبقر مكتب اخلبري املنتدب والكائن 
يف �صارع بور�صعيد بدبي منطقة ديرة خلف مركز دي تو دي بربج �صنتوريون �صتار مبنى )B(  مكتب )206(. 
لالإ�صتعالم هاتف : 0564734261  وعليه يرجى التكرم من االأطراف املتقا�صية او وكيلهم القانوين ح�صور 
االإجتماع يف املوعد واملكان املحددين لتقدمي كل طرف مذكرة �صارحة مبو�صوع الدعوى مرفقا بها امل�صتندات 
املوؤيدة ب�صكل وا�صح وم�صتقل لكل نقطة من نقاط املذكرة ال�صارحة )من خالل فوا�صل Divider( لكل 

نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم اأمام اخلربة.
اخلبري احل�صابي املنتدب
د. عبدالكرمي الزرعوين  

اإعالن بالن�صر 
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دعوة اإجتماع اخلربة 

يف الق�صية رقم 2019/1399 ت ج اأبوظبي  
املرفوعة من بنك م�صر �صد جو�صي ابريل انديا كوتويرا 

وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�صني الها�صمي يف الدعوى اعاله ، 
وعليه تعلن ال�صيدة/ جو�صي ابريل انديا كوتويرا 

وذلك حل�صور اجتماع اخلربة  املزمع عقده يوم الثالثاء املوافق 17 �صبتمر 2019 يف 
متام ال�صاعة 5.400 ع�صرا ، وذلك مبكتبنا  باأبوظبي �صارع االلكرتا خلف وكالة الهوندا 
ين برج ا�صفل البناية نا�صا للكهربائيات الطابق 17 مكتب رقم 1701 ، الرجاء احل�صور 
يف املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�صتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�صور فاإن 

اخلربة �صوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�صتندات
اخلبريامل�صريف احل�صابي 
ح�صني �صامل الها�صمي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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يف الق�صية رقم 2019/2693 جتاري جزئي - دبي 

املدعية : دبي للمرطبات )�صركة م�صاهمة عامة( 
املدعي عليها : ج�صت فالفل - �س ذ م م 

اىل املدعي عليها يف الق�صية امل�صار اليها 
بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�صادر بتاريخ 2019/8/29 عن حمكمة دبي يف الق�صية امل�صار 
اليها بعالية اإنتدبتنا اإدارة اخلرباء الإعداد تقرير اخلربة احل�صابية املطلوب ، وبعد ا�صتالمنا املهمة فقد 
قررنا عقد اإجتماع اخلربة االأول يف متام "ال�صاعة 11.30 �صباحا" يوم االأربعاء املوافق 2019/9/18 
مبقر مكتب اخلبري املنتدب والكائن يف �صارع بور�صعيد بدبي منطقة ديرة خلف مركز دي تو دي بربج 
�صنتوريون �صتار مبنى )B(  مكتب )206(. لالإ�صتعالم هاتف : 0564734261  وعليه يرجى التكرم 
كل  لتقدمي  املحددين  واملكان  املوعد  يف  االإجتماع  ح�صور  القانوين  وكيلهم  او  املتقا�صية  االأطراف  من 
طرف مذكرة �صارحة مبو�صوع الدعوى مرفقا بها امل�صتندات املوؤيدة ب�صكل وا�صح وم�صتقل لكل نقطة من 

نقاط املذكرة ال�صارحة )من خالل فوا�صل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم اأمام اخلربة.
اخلبري احل�صابي املنتدب
د. عبدالكرمي الزرعوين  

اإعالن بالن�صر 

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
اإعالن بالن�صر

الدعوى رقم 2019/120 عقاري جزئي 
املرفوعة من املدعيان : 1- هالل حممد عبدالكرمي ابو احل�صن الزرعوين  2- 

في�صل حممد عبدالكرمي الزرعوين  
�صد : �صهيل حممد عبدالكرمي الزرعوين 

املدعي عليها مدعوة للح�صور �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة 
الهند�صية املقرر عقده ال�صاعة 2.00 يوم االأربعاء املوافق 2019/9/18 وذلك مبقر 
اخلبري الكائن دبي - بناية ال�صيخ �صعود القا�صمي - �صارع عمان - مكتب )505( 

م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري
اخلبري/د. م�صطفى بن علي ال�صرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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دائرة املحاكم - الكاتب العديل 
انذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/23208(

املنذر : بنك دبي اال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي 

املنذر اليه : ا�صالم مدحت ح�صن الطراوى 
وقدره  مبلغ  باإجمايل  بذمته  املرت�صدة  �صداداملبالغ  �صرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)123.175( درهم )مائة ثالثة وع�صرون الف ومائة خم�صة و�صبعون درهم( بخ�صو�س 
اللوحة 82514 -  جهة  اللون - رقم  ا�صود   - دبليو اي 523 موديل 2012  ام  مركبة بي 
الرتخي�س ال�صارقة - خ�صو�صي رمز اللوحة 1 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا االن��ذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االج��راءات القانونية بالزامكم برد 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
اعالن بالن�صر باللغة العربية للح�صور 

 اأمام مدير دعوى )الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2019/1515 مدين جزئي  

اىل املدعى عليها  / بي ايه كي براذرز جرنال تريدجن - م م ح 
نعلمك بان املدعي / منتجع و�صبا �صرياتون ال�صارقة 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� :
املو�صوع : املطالبة مببلغ وقدره 20430 درهم 

انت مكلف باحل�صور امام )مدير دعوى - الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان االحتادية 
االبتدائية يوم الثالثاء املوافق 2019/9/17 ال�صاعة 10.00 �صباحا وذلك لالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال 

وكيل عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال االجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب ادارة الدعوى
خلود ال�صويدي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
تبليغ حكم بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2372 جتاري )كلي(  
اىل املحكوم عليهم : 1- يف - تيك ل�صناعة الزيوت )ذات م�صوؤولية حمدودة( 

2- حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�صيد 3- حممد عبدالرفيع حممد عبدالر�صيد / اإمارة عجمان - منطقة 
عجمان ال�صناعية - ال�صناعية رقم 1 - قطعة االر�س رقم 1092 - �س ب / 16714 عجمان. 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/4/28 م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�صالح البنك العربي املتحد - �س م ع   بالتايل : حكمت املحكمة حكمت املحكمة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن 
والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )19.534.179.98( درهم )ت�صعة ع�صر مليونا وخم�صمائة واربعة 
وثالثون الف ومائة وت�صعة و�صبعون درهما وثمانية وت�صعون فل�صا( مع الفائدة بواقع 5% �صنويا ت�صرى من 
تاريخ املطالبة 2018/8/9 م وحتى ال�صداد التام والزامهم بالت�صامن والتكافل بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ 
الف درهم اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ  2019/7/24 

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2019/680 جتاري كلي ال�صارقة 

اإعالن املدعي عليهم بالئحة ت�صحيح �صكل الدعوى وباإدخال خ�صم جديد 
دا�س  نار�صينغ  فا�صوديف  راجي�س   -4  ، اجلن�صية  هندي   - ليالراماين  نار�صينجدا�س  فا�صوديف   -3  : عليهم  املدعى  اىل 
، 7- جلف  ، 6- مطبعة العامل الرقمي - ذ م م  ، 5- رامي�س ليالراماين - هندي اجلن�صية  ليالراماين - هندي اجلن�صية 
، 8- جلف تكنيكال هولدجنز ليمتد - حيث ان املدعي / م�صرف  تكنيكال كومري�صال برنتنج بر�س منطقة حرة - ذ م م  
الهالل - �س م ع  - قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة - وبجل�صة 2019/9/8م قدم وكيل املدعي 
الئحة بتعديل الطلبات وباإدخال خ�صم جديد يف الدعوى ، لتكون طلباته اخلتامية احلكم بالزام املدعي عليهم بالتكافل 
والت�صامن فيما بينهم بان يدفعوا للم�صرف املدعي مبلغ )81.878.262( درهم باالإ�صافة اىل مبلغ االجرة اليومية )العن�صر 
املتغري - االأرباح( بواقع مبلغ )4988( يوميا اأو مبعدل )7.41%( باالإ�صافة اللزام املدعي عليهم بدفع مبلغ للت�صديق يحت�صب 
على اأ�صا�س ن�صبة )7( من املبلغ املطالب به وحتى ال�صداد التام ، باالإ�صافة للحكم ب�صحة وتثبيت اإجراءات احلجز التحفظي 
رقم )2018/359( عرائ�س م�صتعجل ال�صارقة ، باالإ�صافة اللزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�صي ح�صوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية التجارية( يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح يوم 2019/9/16م 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابكم.

مكتب اإدارة الدعوى - اأمني �صر الدائرة     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1055

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صعيد علي �صعيد حميد اخلييلي - اإماراتي اجلن�صية يرغب 
�صعد �صالح م�صطفى  ال�صيد/  اىل  وذلك  البالغة %100  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يف 
م�صطفى عراقي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة التجارية امل�صماة كافترييا االجنحة - تاأ�ص�صت 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة مهنية رقم )765889(  مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 

فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1053

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ احمد حمفوظ حممد االغربي احل�صرمي - االإمارات 
 / ال�صيدة  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�صية 
والتي  املالب�س(  لكي  )الرباح  با�صم  الرخ�صة  يف   ، اجلن�صية  الهند   - �صاجو  ماري  لي�صلي 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )538295(  تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل 

القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1051

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ اوم بركا�س كومار - الهند اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ �صانو�س حممد حار�س - الهند اجلن�صية يف 
املوجودات  كافة  البيع  هذا  �صامال  واال�صم  واملعنوية  املادية  مقوماتها  بكافة  املذكورة  املن�صاأة 
يف  واملوقع.  وال�صهرة  التجارية  والرخ�صة  التجاري  اال�صم  كذلك  املباعة  املن�صاأة  يف  واملعدات 
الرخ�صة با�صم )�صوبر ماركت ريحانة املدينة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
ل�صنة   القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  )536040(  وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1057
اجلن�صية  االإمارات   - البدواوي  �صعد حممد  يحيى حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/ عادل ابراهيم ح�صن 
االإمارات   - احمد  مبارك  عزيز  يو�صف  مهند  وال�صيد/  اجلن�صية  االإمارات   - احمد  ابراهيم 
اجلن�صية ، ويرغب يف التنازل عن كامل ح�صته ا لبالغة )50%( وذلك اىل ال�صيد/ حمد عبداهلل 
جميل عبداهلل - االإمارات اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )بادن بادن كافيه( والتي تاأ�ص�صت باإمارة 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )764896( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1059

اجلن�صية  �صريالنكي   ، لبي  احمد  الدين  �صيف  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف ور�صة البندقية ل�صيانة 
ال�صيارات ، مبوجب رخ�صة رقم )617523( وذلك اىل ال�صيد/ �صم�س الرحمن احمد 
، هندي اجلن�صية - تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الخر وتغيري  �صاحب 
رقم  القانون االحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وكيل خدمات. وعمالبن�س 
للعلم وانه  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف   )4(
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  �صوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1061

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جهانكري اقبال غالم حممد خان - باك�صتاين اجلن�صية 
حممد  ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
لتجارة  الذهبي  )ال�صهم  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  باك�صتاين   - �صروار  حممد  عدنان 
خردة االأملنيوم والنحا�س( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )526326( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6595(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : �صركة ريليون للمقاوالت - ذ م م - رخ�صة رقم )608456(  )جمهول حمل االإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها الإنذارها باالآتي :- 
ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره  =/24.000 درهم متثل بدل االيجار من 2019/2/15 وحتى نهاية العقد يف 2019/8/14 
قيمة ال�صيكات املرجتعة املف�صلة )ال�صيك رقم 000214 امل�صتحق الدفع بتاريخ 2019/2/15 امل�صحوب على بنك راأ�س 
 2019/5/15 بتاريخ  الدفع  امل�صتحق   000215 رقم  وال�صيك  دون �صرف  البنك  اإرت��د من  وال��ذي  الوطني  اخليمة 
اإرت��د من البنك دون �صرف باالإ�صافة اىل مبلغ وق��دره /3000  امل�صحوب على بنك راأ���س اخليمة الوطني وال��ذي 
درهم غرامة رجوع ال�صيكات من البنك دون �صرف ح�صب ن�س البند رقم 23 من عقد االيجار  وذلك خالل �صهر 
واحد من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ويف حال انتهاء املهلة املمنوحة اإخالء املاأجور وت�صليمه للمنذر خاليا من ال�صواغل 
وال�صاغلني وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه خالل فرتة �صغلكم وما 
ي�صتجد من اأجرة حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�س عن االأ�صرار التي يتم 

اإكت�صافها عند اأو بعد االإخالء التام والتي تكون قد حلقت باملاأجور من جراء �صغلكم للماأجور. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

الإنذار العديل رقم )2019/6658(
املنذر / حممد الها�صمي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 

املنذر اليه / وائل عبدال�صالم حممود منور - م�صري اجلن�صية 
1( تنبه املنذرة على املنذر اليه بالوفاء بقيمة ال�صيك رقم 000365 والبالغ قيمته 20.000 درهم )ع�صرون 
الف درهم( واملوؤرخ 2019/3/10 وامل�صحوب على بنك االإمارات دبي الوطني فرع اجلمريا - دبي- وذلك يف 
خالل )5( اأيام وهي املدة املقررة قانونا وفقا لن�س املادة )63( من قرار جمل�س الوزراء رقم )57( يف �صاأن 

الالئحة التنظيمية للقانون االإحتادي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�صاأن قانون االإجراءات املدنية 
2( ويف حالة عدم قيامكم بالوفاء باملبلغ املطالب به �صيتم اللجوء اىل الق�صاء عن طريق امر االأداء وفقا 
لن�س املادة )62( من قرار جمل�س الوزراء رقم )57(  يف �صاأن الالئحة التنظيمية للقانون االإحتادي رقم 
)11( ل�صنة 1992 ب�صاأن قانون االإجراءات املدنية الإجباركم  على الوفاء بقيمة ال�صيك رقم 000365 البالغ 
قيمته 20.000 درهم واملوؤرخ 2019/3/10 مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صروفات الق�صائية واتعاب املحاماة 

، ف�صال عن الفائدة التاأخريية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6654(

املنذرة : مركز ديرة للتجارة - �س ذ م م  بوكالة املحامي / ح�صني حممد احلو�صني 
املنذر اليهم : 1- م�صغل امللك للمالب�س - ذ م م 

2- عمران ب�صري كهلون ب�صري ح�صني كهلون - باك�صتاين اجلن�صية   
3- �صابنوم عمران عمران ب�صري - باك�صتاين اجلن�صية   

فاأن املنذرة تنذركم وفور تبليغكم االخطار اىل �صرورة تنفيذ ما جاء باالإخطار العديل 
مع �صرورة �صداد مبلغ 260.000 درهم )مائتان و�صتون الف دره��م( املرت�صد يف ذمة 
هذا  اع��الن  م��ن  اي��ام  �صبعة  خ��الل  امل��ن��ذرة يف  ل�صالح  ال�صيكات  اليهم مبوجب  امل��ن��ذر 
االإخطار بالن�صر  واإال �صن�صظر ا�صفني التخاذ  كافة االإجراءات القانونية �صدكم. مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6560(
املنذر / نور بنك )م�صاهمة عامة( )بنك نور االإ�صالمي )�س م ع( �صابقا( 

�صد املنذر اليه / �صادق ح�صني حممد �صيك ل
املو�صوع / اإنذار �صداد مبلغ 2.470.949 درهم

)فقط مليونان اربعمائة و�صبعون الفا وت�صعمائة وت�صعة واربعون درهما ( 
املنذر يخطركم ب�صداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )2.470.949( درهم 

)فقط مليونان اربعمائة و�صبعون الفا وت�صعمائة وت�صعة واربعون درهما (  وذلك خالل مدة )30( ثالثون يوما 
من تاريخ الن�صر هذا االإخطار وبخالف ذلك �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية �صدكم مبا فيه 
الطلب من قا�صي التنفيذ مبا�صرة اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون )�صقة �صكنية ار�س رقم 21 - مبنى مارينا 
كراون تاور - بلدية رقم 189- 392 مبنى رقم 1 طابق 38 - عقار رقم 3803 - م�صاحة داخلية 187.88 بلكونة 13.84 
امل�صاحة الكلية 201.72 مرت مربع - منطقة مر�صى دبي( وبيعه باملزاد العلني ووفاء للمديونية مع االإحتفاظ بحق 

املنذر بالرجوع عليكم للمطالبة باأية فروقات ال�صتيفاء كامل املديونية ودون امل�صا�س باي من حقوق موكلنا. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6648(

املنذر : االإحتاد العقارية - �س م ع 
املنذر اليها : نادي ال�صت �صتاند الريا�صي الرتفيهي - ذ م م   )جمهول حمل االإقامة(

دون  التجاري  املحل  افتتاح  لعدم  املوؤجرة  العني  اخ��الء  اىل  املبادرة  ب�صرورة  تنذركم  املنذرة  ال�صركة 
االيجارية  القيمة  ب�صداد  وامل��ب��ادرة   ، تاريخه  حتى  م�صروع  م��ربر  او  �صبب  ب��دون  انتفاع  او  ا�صتغالل 
امل�صتحقة مبلغ وقدره 744.450 درهم وذلك عن الفرتة من 2018/1/25 وحتى تاريخ 2019/7/24 وما 
ي�صتجد من القيمة االيجارية  بواقع )752.600( درهم من تاريخ 2019/7/25 حتى تاريخ الت�صليم /

االإخالء الفعلي من العني املوؤجرة وذلك خالل املدة القانونية �صندا لن�س املادة 25/1 ، يف حال تخلفكم 
عن ال�صداد خالل الفرتة املذكورة ، فاإننا �صن�صطر التخاذ كافة االإجراءات القانونية يف حقكم والتي 
التاأخريية  والغرامات  االيجارية  بالقيمة  والزامكم  املوؤجرة  العني  واخالءكم من  العقد  انهاء  ت�صمل 
وكافة الفواتري ور�صوم اخلدمات وال�صيانة وكافة الفواتري املتعلقة باملاء والكهرباء وذلك حتى تاريخ 
ومطالبتكم  االيجار  بعقد  اخاللكم  نتيجة  خ�صائر  من  املوؤجر  يلحق  ما  اىل  اإ�صافة  الفعلي  الت�صليم 

بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1203  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ص��رك��ة تقنية االأب�����راج ل��ل��م��ق��اوالت جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ذ.م.م وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى  املدعي/�صركة كواليتي لالأملنيوم والزجاج 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  مو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�صمي  ب��ره��ان 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(  و�صبعمائة وخم�صون  الف  و�صتمائة وواحد وخم�صون  )مليون 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  ال��ت��ام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
ال�صاعة:09:30 �س  امل��واف��ق:2019/10/6  االحد  يوم  لها جل�صة  كفالة.وحددت  بال  املعجل 
بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

�صتنفذ  التي  وامل�صاريع  االأن�صطة 
االتفاقية خطوة  اإطار هذه  �صمن 
�صرورية للم�صي قدما يف حت�صني 
و�صع املراأة يف لبنان وتعزيز دورها 

على االأ�صعدة كافة.
ك��م��ا ت��ن��درج يف اإط����ار ه���ذه املذكرة 
تعزيز  م��ن��ه��ا  اأخ��������رى  م���وا����ص���ي���ع 
التمكني االقت�صادي للمراأة وزيادة 
م�صاركتها يف احلياة ال�صيا�صية على 
خم��ت��ل��ف امل�����ص��ت��وي��ات ودع����م جهود 
 2030 اأج���ن���دة  ل��ب��ن��ان ل��ت��ح��ق��ي��ق 
واأهداف التنمية امل�صتدامة ال�صبعة 
اخلام�س  الهدف  بينها  ومن  ع�صر 
حول حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني 

ومتكني الن�صاء والفتيات.
كما اأكدت الهيئة الوطنية ل�صوؤون 
اأه��م��ي��ة اخلطوة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل�����راأة 
االإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا جمل�س 
اأوالد  اإعفاء  قانون  ب��اإق��رار  النواب 
غري  من  املتزوجة  اللبنانية  امل��راأة 
اإقامات  ع��ل��ى  ل��ب��ن��اين واحل��ائ��زي��ن 
جم��ام��ل��ة م���ن اال���ص��ت��ح�����ص��ال على 
اإجازة عمل وهو قانون يقر باإجراء 
ما  ح��د  اإىل  ي�صهل  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن 
حياة اأوالد املراأة اللبنانية املتزوجة 
م��ن اأج��ن��ب��ي، ل��ك��ن��ه ال ي��ط��رح حال 

جذريا ملعاناتهم.
ال�صعب  مم��ث��ل��ي  ال��ه��ي��ئ��ة  وذك������رت 
ب�صرورة  ال����ربمل����ان،  يف  ال��ل��ب��ن��اين 
الكاملة  ب���امل���واط���ن���ة  االع���������رتاف 
للمراأة اللبنانية، من خالل تنزيه 
القوانني من املواد املجحفة بحقها 
ومنها قانون اجلن�صية، واالعرتاف 
اإىل  جن�صيتها  ب��ن��ق��ل  امل�����راأة  ب��ح��ق 
اللبناين  ب��ال��رج��ل  اأ���ص��وة  اأوالده�����ا 
وذلك لتحقيق امل�صاواة الكاملة بني 
جميع املواطنني واملواطنات، عمال 

باملادة 7 من الد�صتور البناين.
خا�صة  ل��ب��ن��ان  يف  امل������راأة  ت��ب��وء  اإن 
املنا�صب  اأع���ل���ى  ع��م��وم��ا  وال���ع���امل 
على  االآن  ه����ي  امل��������راأة  اأن  ي��ع��ن��ي 
كان  اأيا  الرجل  م�صتوى متواز مع 
اأثبتت  وق����د  اخ��ت�����ص��ا���ص��ه��ا  جم����ال 
قادرة على  اأنها  وتفانيها  ب�صربها 
اإ����ص���دار ال���ق���رارات اجل��ري��ئ��ة التي 
تخدم املراأة و�صائر املواطنني والتي 

ت�صب يف م�صلحة الوطن.

•• وا�صنطن-وكاالت:

يف  �صتيفنز،  بريت  ال�صحايف  كتب 
“اإيري�س تاميز”،  مقال ب�صحيفة 
اأنه على الرغم من اأن جون بولتون 
املت�صدد  القومي  االأم���ن  م�صت�صار 
الرئي�س  اأخ������رياً  ب���ه  اأط�����اح  ال����ذي 
ي�صتحق  ترامب  دونالد  االأمريكي 
ال�صكر مل�صاعدته يف اإنقاذ الواليات 
املتحدة من وقوع ثالث كوارث، اإال 
القليل  اأن��ه لن يح�صل �صوى على 

من التقدير والتعاطف. 
ثالث  منع  اأن  ال�صحايف  ويعترب 
�صهاًل  اإجن���������ازاً  ي���ك���ن  مل  ك�������وارث 
�صغل  ال��ذي  بولتون  اإىل  بالن�صبة 
القومي  االأم���ن  م�صت�صار  من�صب 

االأمريكي ملدة 17 �صهراً فقط. 

الكارثة الأوىل: التفاق
 مع كوريا ال�سمالية

ويو�صح ال�صحايف اأن اأول كارثة مت 
م�صروع  توقف  يف  متثلت  تفاديها 
االت�����ف�����اق م����ع ال���زع���ي���م ال����ك����وري 
ال�صمايل كيم جونغ اأون يف مطلع 
ال��ع��ام اجل���اري يف ه��ان��وي، وكانت 
�صتقدم مبوجبه  املتحدة  الواليات 
ودبلوما�صية  اقت�صادية  ت��ن��ازالت 
ق��وي��ة م��ق��اب��ل وع����ود ب��ي��ون��غ يانغ 
النووية.  االأ�صلحة  بنزع  ال��زائ��ف��ة 
وعلى االأرجح اأن متملقي الرئي�س 
واالن��ع��زال��ي��ني اجل��م��ه��وري��ني اإىل 
الليرباليني  قليل من  جانب عدد 
كانوا �صريحبون مبثل هذا االتفاق 
الذي كان ترامب �صوف ي�صتخدمه 
يف تزيني �صورته الذاتية باعتباره 
ي�����ص��ت��ح��ق ج���ائ���زة نوبل  م��ر���ص��ح��اً 

لل�صالم. 
وي������رى ال�������ص���ح���ايف اأن������ه ك���م���ا هو 
احل��ال مع كل ما وع��دت به كوريا 
نزع  ب�����ص��اأن  ال�����ص��اب��ق  يف  ال�صمالية 
ال�صالح النووي، فاإن هذه ال�صفقة 
���ص��ت�����ص��ب��ح خم����زي����ة، ولكن  ك���ان���ت 
بولتون ا�صتطاع وقف هذا االتفاق 
اأن يكون  من خالل االإ�صرار على 

•• بريوت-وام:

���ص��ج��ل ل��ب��ن��ان يف ال���ع���ام اجل����اري 
متكني  جم���ال  يف  ت��ق��دم��ا   2019
ال�صيا�صي  ال�صاأن  �صيما يف  ال  امل��راأة 
4 وزي��رات يف  اإن كان ذلك بتعيني 
الوزيرة  تعيني  ع��رب  اأو  احل��ك��وم��ة 
راأ���س وزارة  ريا حفار احل�صن على 
لبنان  يف  االأوىل  للمرة  الداخلية 
املزيد  انتظار  يف  العربي  وال��ع��امل 
من اخلطوات لتعزيز حقوق املراأة 

ومتكينها يف املجاالت كافة.
ن�صاء   6 ف������ازت  االأوىل  ول���ل���م���رة 
اللبناين  ال�����ربمل�����ان  يف  مب���ق���اع���د 
الن�صاء  اخ��ت��ي��ار  خ��ط��وة  الق����ت  ،و 
املنظمات  قبل  من  ترحيبا  االأرب���ع 
واحلمالت الداعمة لتعزيز ح�صور 
املراأة يف احلياة ال�صيا�صية كخطوة 
هامة مل�صاركة ن�صائية اأكرب يف هذا 

البلد العربي .
و�صكلت ريا احل�صن مفاجاأة كبرية 
هذه  بتويل  الرجال  انفرد  اأن  بعد 
امتداد  وع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  يف  ال�������وزارة 
ال���ع���امل ال���ع���رب���ي وال���ت���ي ت����رى اأن 
كفاءتها هي الطريق الذي اأو�صلها 
االإ�صراف  ت��ت��وىل  وزارة  اأول  اإىل 
ملقاة  امل�صوؤولية  اأن  وتوؤكد  عليها 
اأج�������ل تغيري  م����ن  ع���ات���ق���ه���ا  ع���ل���ى 
ال���������ص����ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ل����ل����م����راأة يف 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اللبناين  املجتمع 
الوزارية  ومهمامها  م�صوؤولياتها 

التي يفر�صها املن�صب .
وزارة  اإن  احل�������ص���ن  ري�����ا  وق����ال����ت 
الداخلية هي وزارة تنفيذ القانون 
وخدمة املواطن وهي حتد يل كاأول 
املراأة..  الأثبت قدرة  داخلية  وزيرة 
القانون  اأنها �صتطبق  م�صددة على 
العنف �صد  ح��زم على جرائم  بكل 
امل���راأة ..وع��ل��ى كل ام���راأة اأن تعرف 
قرية  كل  يف  �صرطة  خمفر  كل  اأن 
حمايتها  ع���ن  م�����ص��وؤول  ل��ب��ن��ان  يف 
يتعار�س مع  االأم��ن ال  اأن  معتربة 
اح����رتام ح��ق��وق االإن�����ص��ان وحرية 

التعبري.
�صدياق  م��ي  اأو���ص��ح��ت  م��ن جانبها 
االإداري����ة  للتنمية  ال��دول��ة  وزي����رة 
واأنها  كبرية  وزارت��ه��ا  حت��دي��ات  اأن 

�صيا�صات  اأم���ام  متهاونة  تكون  ل��ن 
ال�صيا�صية  اأو  امل���ال���ي���ة  امل�������ص���ال���ح 
التي  النظر  وج��ه��ات  ع��ن  و�صتعرب 
اأربع  ت�صمية  اأن  بها معتربة  توؤمن 
اللبنانية  احل��ك��وم��ة  يف  وزي������رات 
احل��ال��ي��ة م��ا ه��ي اإال “ ب���ادرة خري 
وب�����ص��رى ل��ل��ب��ن��ان وال��ل��ب��ن��ان��ي��ات “ 
وهو ما يوؤكد اإمكانية دخولهن كل 
املجاالت” معتربة اأن “وجود املراأة 
دافعا  مي��ث��ل  ال�صيا�صي  احل��ق��ل  يف 
اأن يدفع  ���ص��اأن��ه  ل��ه��ا وم���ن  ك��ب��ريا 
بن�صاء اأخريات اإىل اأن يحتذين بهن 
واجلمعيات  امل��دين  املجتمع  داعية 
اإىل  ال�صيا�صية  والكوادر  احلقوقية 
واإي�صالها  امل��راأة  دور  لدعم  التكتل 
املجتمع  يف  ال���ع���ام���ة  امل����راك����ز  اإىل 

اللبناين .
واعتربت �صدياق اأن املراأة اللبنانية 
متكنت منذ ما قبل احلرب االأهلية 
يف  رائ����دة  ت��ك��ون  اأن  م��ن  اللبنانية 
واالقت�صاد  والتطور  العلم  جم��ال 
تغيري  اإىل  اأدت  احل����رب  اأن  غ���ري 
االجتماعية  الرتكيبة  يف  ج���ذري 
ال�صيا�صية  �صيما  ال  واالقت�صادية 
يف ل��ب��ن��ان ح��ي��ث ت��راج��ع دور امل���راأة 
الفارق بني  وات�صع  ب�صكل ملحوظ 
القدرة  وامل��راأة على �صعيد  الرجل 

االإنتاجية.
ال�صيا�صي  التمثيل  اأن  اىل  ولفتت 
للمراأة يف لبنان ا�صتمر �صعيفا بعد 
احلرب االأهلية �صواء اأكان التمثيل 
احلكومي  اأم  الربملاين  اأم  احلزبي 
وعمل  ن�����ص��ال  بف�صل  اأن����ه  مبينة 
ال���ك���ث���ريات م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ات جنح 
لبنان اإىل حد ما يف ك�صر احلواجز 
اإذ خطا  امل��راأة  املو�صوعة يف طريق 
تعيني  ع����رب  االأم��������ام  اإىل  خ���ط���وة 
احلالية  احل��ك��وم��ة  يف  وزي�����رات   4
االقت�صاد  جم��ال  يف  اأن��ه  مو�صحة 
االقت�صادية  املناف�صة  حلبة  دخلت 
و�صجلت م�صاركة  وبقوة  منذ زمن 
ارتقت  كما  العمل  �صوق  يف  فعلية 
ت�صاهي  ع��ل��م��ي��ة  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل 
م�صتويات الرجال الفتتة اىل عدد 
الفتيات املتخرجات من اجلامعات 
الذي  امل��ت��ف��وق  امل�����ص��ت��وى  الإدراك 

و�صلن اإليه .

ل�صوؤون املراأة اللبنانية اعتربت اأنه 
522 من  اإلغاء اأحكام املادة  “بعد 
تعفي  كانت  التي  العقوبات  قانون 
املغت�صب من العقوبة يف حال اأقدم 
والذي  �صحيته  م��ن  ال����زواج  ع��ل��ى 
بالرغم من اإيجابياته �صكل خطوة 
احلماية  ي��وؤم��ن  مل  حيث  ناق�صة 

الكافية للفتيات القا�صرات .
ل�صوؤون  ال���دول���ة  وزي����رة  واأط��ل��ق��ت 
للن�صاء  االق���ت�������ص���ادي  ال���ت���م���ك���ني 
وال�����������ص�����ب�����اب ف������ي������والت خ������رياهلل 
ت�صريعيا  قانونيا  م�صارا  ال�صفدي 
يتم للمرة االوىل يف لبنان والعامل 
العربي حمل عنوان “ خلينا نحكي 

قانون ».
“حان  اأن�����ه  اىل  ال�����ص��ف��دي  وراأت 
تف�صل  ك�����ي  مل����ع����ادل����ة  الوقت” 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه امل������راأة 
عدم  اإىل  االأ�����ص����ري  ب��ال��ع��ن��ف  ب����دء 
امل�صاواة يف التقدميات االجتماعية 
عدم  اإىل  االج��ت��م��اع��ي  وال�����ص��م��ان 
العاملة  ل��الأم  بيئة مالئمة  وج��ود 
امل�صاواة  وع����دم  ال��ع��م��ل  اأم���اك���ن  يف 
املت�صاوية  االأع��م��ال  االأج���ور عن  يف 
اأ�صا�س  القيمة والتي توؤثر كلها يف 
املراأة وكيانها وبالتايل على  وجود 
فاعل  ب�����ص��ري  كعن�صر  انتاجيتها 

وبالتايل على االقت�صاد عموما .
الهيئة  وق�����ع�����ت  ن���اح���ي���ت���ه���ا  م�����ن 
اللبنانية  امل���راأة  ل�����ص��وؤون  الوطنية 
مم��ث��ل��ة ب��رئ��ي�����ص��ت��ه��ا ك��ل��ودي��ن عون 
“هيئة  مع  للتفاهم  مذكرة  روك��ز 
االأمم املتحدة للمراأة “ ترمي اإىل 
الطرفني من  تن�صيق اجلهود بني 
امل�صرتكة  االأه�����داف  حتقيق  اأج���ل 
يف جم��ال امل����راأة وال�����ص��الم واالأمن 
من خالل العمل على تنفيذ خطة 
بلبنان  اخل��ا���ص��ة  الوطنية  العمل 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ق�������رار جم���ل�������س االأم�����ن 
تنفيذ  دع���م  اإىل  اإ���ص��اف��ة   1325
الدولية  واالت��ف��اق��ي��ات  امل��ع��اه��دات 
امل��ب��ذول��ة حلماية  ودع����م اجل���ه���ود 
الن�صاء والفتيات من جميع اأ�صكال 

العنف.
املذكرة  اأن  واأ�صارت عون روكز اىل 
اال�صرتاتيجية  تنفيذ  يف  ت�صاهم 
وت�صكل  لبنان  يف  للمراأة  الوطنية 

معار�صته  ذل���ك  يف  مب��ا  االأخ�����رى 
ال���������ص����دي����دة ل����الت����ف����اق ال����ن����ووي 
الرئي�س  ح���ول  واآراءه  االإي������راين 
ولكنه  بوتني،  فالدميري  الرو�صي 
يعتقد اأن بولتون �صاهم يف تدمري 

رئي�صه وبالده ونف�صه. 
اأ�صر  “لقد  ال�����ص��ح��ايف:  وي���ق���ول 
ب��ول��ت��ون ال��رئ��ي�����س ت��رام��ب عندما 
وافق منذ البداية على العمل معه 
لقناعات  ال�صديدة  معار�صته  رغم 
����ص���واء فيما  ت���رام���ب االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
يتعلق بالتزامات الواليات املتحدة 
جتاه حلف الناتو اأو مبادراته اإزاء 
رو�صيا. وال  اأو عالقاته مع  اإي��ران 
�صك اأنه يحق لكل رئي�س احل�صول 
ع��ل��ى امل�����ص��ورة ال�����ص��ري��ح��ة، ولكن 
عليهم  يتعني  الروؤ�صاء  م�صت�صاري 
تكري�س طاقاتهم للنهو�س باأجندة 

الروؤ�صاء ولي�س اإحباطهم«. 
بولتون  اأن  ال�������ص���ح���ايف  وي���ع���ت���رب 
اأحل���ق ال�����ص��رر ب��ب��الده م��ن خالل 
رئا�صة  ح��ق��ي��ق��ة  اإخ���ف���اء  حم���اول���ة 
مناورات  الأن  وب��خ��ا���ص��ة  ت��رام��ب؛ 
بولتون البريوقراطية رمبا منعت 
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  اخ��ف��اق��ات 
ال�صمالية  ك���وري���ا  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
و�صوريا واأفغان�صتان واأماكن اأخرى 
على االأقل يف الوقت احلايل. ومن 
خ�����الل اإب����ع����اد االأم���ري���ك���ي���ني عن 
و�صيا�صاته،  ترامب  دواف��ع  عواقب 
ف���اإن اإع����ادة ان��ت��خ��اب ت��رام��ب باتت 
اأك������ر اح����ت����م����ااًل، وع���ل���ى االأرج������ح 
بولتون  ال��ت��ي ح���اول  ال��ع��واق��ب  اأن 
منعها �صوف حتدث اإذا متت اإعادة 
انتخابه؛ ال�صيما اأن الروؤ�صاء عادة 
ينفذون �صيا�صاتهم اخلارجية رغم 

املعار�صة اإذا اأعيد انتخابهم. 
ويختتم ال�صحايف بانتقاد الطريقة 
من  بولتون  اإق��ال��ة  بها  مت��ت  التي 
نهاية  يف  تتما�صي  ولكنها  من�صبه 
و�صلوكيات  ط��ب��ي��ع��ة  م���ع  امل���ط���اف 
الرئي�س ترامب، و ثم فاإن بولتون 
قد اأ�صر نف�صه الأنه جتاهل طبيعة 

الرجل الذي اختار العمل معه. 

لقاء بني جون�سون ويونكر لبحث بريك�ست  
•• لندن-اأ ف ب:

�صيلتقي  جون�صون  بوري�س  ال���وزراء  رئي�س  اأن  اأم�س  الربيطانية  احلكومة  اأعلنت 
ملف  لبحث  يونكر  كلود  ج��ان  االأوروب��ي��ة  املفو�صية  رئي�س  لوكم�صبورغ  يف  االثنني 
يونكر حول  الرئي�س  “�صيجري حمادثات مع  اإن جون�صون  بريك�صت. وقال مكتبه 
املفو�صية  با�صم  ناطقة  واأو���ص��ح��ت  ا���ص��اف��ي��ة.  تفا�صيل  اع��ط��اء  ب���دون  بريك�صت” 
“باتفاق  ترتيبه  مت  عمل  غ��داء  على  �صيلتقيان  ويونكر  جون�صون  اأن  بروك�صل  يف 
م�صرتك«. وياأتي هذا اللقاء فيما يحاول جون�صون التو�صل اىل ت�صوية مع االحتاد 
�صعر  ت�صرين االول/اك��ت��وب��ر. و�صجل   31 املقرر يف  بريك�صت  االوروب��ي قبل موعد 
اجلنيه اال�صرتليني ارتفاعا بن�صبة واحد باملئة امام الدوالر اجلمعة و�صط تكهنات 
االيرلندية  احل���دود  م�صالة  ح��ول  ات��ف��اق  اىل  التو�صل  و���ص��ك  على  الطرفني  ب��ان 
اىل  يهدف  ال��ذي  االمان”  “�صبكة  بند  ي�صمل  اتفاقا  ويرف�س جون�صون  ال�صائكة. 
ابقاء احلدود مفتوحة امام التجارة واملعابر يف كل �صيناريوهات ما بعد بريك�صت. 
وقد وافقت عليه رئي�صة ال��وزراء ال�صابقة ترييزا ماي لكنها مل تتمكن تكرارا من 
احل�صول على موافقة الربملان الربيطاين على االتفاق. و�صبكة االمان بند متت 
اإ�صافته ملنع عودة حدود فعلية بني اإيرلندا الع�صو يف االحتاد االوروبي ومقاطعة 
ايرلندا ال�صمالية التابعة للمملكة املتحدة. ويتخوف موؤيدو بريك�صت من ان يوؤدي 

ذلك اىل بقاء بريطانيا مرتبطة على الدوام باملنطقة التجارية االوروبية.

 اأقرباء موغابي يوافقون على دفنه يف مقربة االأبطال 
 •• هراري-اأ ف ب:

اأقرباء رئي�س زميبابوي ال�صابق روبرت موغابي الذي تويف االأ�صبوع  وافق 
املا�صي، اجلمعة على دفنه يف ن�صب خم�ص�س الأبطال البالد يف هراري، يف 
تطور جديد يف املواجهة بني عائلته واحلكومة. وكانت م�صاألة مكان دفن 
موغابي تثري توترا كبريا بني عائلته وال�صلطات يف االأيام االأخرية. واأعلن 
اأن  الراحل اخلمي�س  الرئي�س  �صقيق  ابن  ليو موغابي  العائلة  با�صم  ناطق 
عمه �صيدفن يف قريته كما يرغب جزء من اأقربائه وزعماء تقليديني. بعد 
اأن روبرت موغابي  اأعلن ليو موغابي قرارا خمتلفا، مو�صحا  �صاعة،   24
كما طلبت باإحلاح حكومة الرئي�س احلايل  “ميدان االأبطال”  �صيدفن يف 

امير�صون منانغاغوا.

ال�صفدي  و”مركز  الثقافية” 
الثقايف«.

تبذل  ب���اأن  ال�صفدي  تعهدت  وق��د 
اأج�����ل تثبيت  م���ن  ك���اف���ة اجل���ه���ود 
قدرات  وتعزيز  اأر�صهم  يف  ال�صباب 
املراأة بالتعاون مع اجلهات املحلية 
واالقليمية والدولية واأكدت اأنها “ 
وزيرة لكل لبنان ولي�س لطرابل�س 
فقط” واأنها وزيرة لكل اللبنانيني 
ب��خ��ا���ص��ة ال��ن�����ص��اء وال�����ص��ب��اب حيث 
���ص��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دوره������م يف 
ال�����ص��اأن ال��ع��ام داع��ي��ة االأح����زاب كي 
واملراأة  ال��رج��ل  ب��ني ح�صور  ت���وازن 

�صمن �صفوفها القيادية .
اللبناين  ال�������وزراء  جم��ل�����س  وك����ان 
القانون  اق������رتاح  ع��ل��ى  اأق������دم  ق���د 
واإلغاء  ت��ع��دي��ل  اإىل  ي��رم��ي  ال����ذي 
امل����واد م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات التي 
من  املغت�صب  تعفي  ت��زال  ال  كانت 
الزواج  اأق��دم على  العقوبة يف حال 
من �صحيته اإال اأن الهيئة الوطنية 

من ناحيتها �صرحت ندى ب�صتاين 
اللبنانية  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة  وزي����رة 
اأ���ص��غ��ر ال����وزراء يف احلكومة  وه��ي 
اأن���ه���ا ت��اب��ع��ت درا���ص��ات��ه��ا ال��ع��ل��ي��ا يف 
االقت�صاد يف املدر�صة العليا للتجارة 
يف باري�س وعملت �صابقا م�صت�صارة 

لوزير الطاقة واملياه .
ال��وزارة من الوزارات  وتعترب هذه 
لبنان  اأن دخل  بعد  اال�صرتاتيجية 
العد  وب���داأ  النفطية  ال���دول  ن���ادي 
التنازيل مل�صار احلفر والتنقيب عن 
التي يعول عليها  النفطية  الروة 
اقت�صادي  ع�صر  يف  لبنان  الإدخ��ال 
املايل  وال��ت��وازن  النمو  م��ن  جديد 
وتو�صيع دوره الذي يرتكز تاريخيا 
اخلدمات  ع��ل��ى  االوىل  ب��ال��درج��ة 

التجارية وامل�صرفية وال�صياحية.
فاإن  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ج��ان��ب  واإىل 
نطاق  يف  ي���ق���ع  ال���ط���اق���ة  ح��ق��ي��ب��ة 
الكهرباء  م���ل���ف  م�������ص���وؤول���ي���ات���ه���ا 
ال�����ص��ائ��ك ال���ذي حت���ول يف االأع����وام 

داخليا  ع��ال  توتر  م�صدر  املا�صية 
الباهظة”  “الكلفة  خلفية  ع��ل��ى 
التي يكبدها هذا القطاع للخزينة 
بنحو  ت��ق��در  ال��ت��ي  خ�����ص��ائ��ره  بفعل 
ملياري دوالر �صنويا علًما اأن وقف 
يف  اأ�صا�صنا  ركنا  �صكل  ال��ن��زف  ه��ذا 
االإ�صالحات املن�صودة لوقف تنامي 
بها  تعهد  والتي  العامة  املديونية 
موؤمتر  يف  امل�����ص��ارك��ني  اأم���ام  لبنان 
على  ل��ب��ن��ان  مل�����ص��اع��دة  “�صيدر” 

النهو�س االقت�صادي.
واأك�����دت ال���وزي���رة ال��ب�����ص��ت��اين انها 
اخلطط  ا���ص��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  �صتعمل 
واال�صرتاتيجيات  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 
اخل���ا����ص���ة ب�����ال�����وزارة ل���ل�������ص���روع يف 
حلول  اإىل  وال���و����ص���ول  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
التي  ال���ك���ه���رب���اء  ج����ذري����ة الأزم�������ة 
يعانيها لبنان منذ �صنوات و�صددت 
على اأن املراأة قادرة على اأن تعطي 
كونها  ال��ف��رق  حت��دث  واأن  وتنجز 
ه���ادئ���ة و����ص���ب���ورة وب��اإم��ك��ان��ه��ا اأن 

للمراأة  اأن  موؤكدة  افكارها  تو�صل 
املقومات  ك���اف���ة  ول���دي���ه���ا  ط���اق���ة 
املجتمع من دون  نف�صها يف  لتثبت 

“كوتا«.
اأما فيوليت ال�صفدي وزيرة الدولة 
االقت�صادي  ال��ت��م��ك��ني  ل�������ص���وؤون 
يف  املتخ�ص�صة  وال�����ص��ب��اب  للن�صاء 
واحلائزة  الدولية  االأع��م��ال  اإدارة 
القيادة  يف  تنفيذية  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى 
القرار  و�صنع  والتفاو�س  العامة 
ه���ارف���ارد فتعد ثاين  م��ن ج��ام��ع��ة 
ال��وزراء وقد راكمت جتربة  اأ�صغر 
مع  مت��ا���س  ع��ل��ى  و�صعتها  ط��وي��ل��ة 
امل��راأة واجليل  العام وهموم  ال�صاأن 
م�صوؤولياتها  من  انطالًقا  ال�صاب 
ل�صوؤون  الوطنية  الهيئة  كع�صو يف 
جمل�س  يف  وع�صو  اللبنانية  امل��راأة 
اللويزة  �صيدة  جامعة  يف  االأم��ن��اء 
لبنان وخارجه،  اأخ��رى يف  وبرامج 
“اكيد  جمعية  تروؤ�صها  جانب  اىل 
�صفدي  و”جمعية  �صوا”  ف��ي��ن��ا 

اأن  املنتخبة،  االأفغانية  احلكومة 
الن�صحاب  زم��ن��ي��اً  ج�����دواًل  ي��ح��دد 
اأفغان�صتان  من  املتحدة  ال��والي��ات 
الزمني  اجل�������دول  م����ع  ي���ت���زام���ن 
لالنتخابات االأمريكية. وبا�صتثناء 
وع���د غ��ام�����س م��ن ط��ال��ب��ان بعدم 
ت�صبح  ب���اأن  الأفغان�صتان  ال�صماح 
مرة اأخرى قاعدة للجهاد العاملي، 
ي��ط��ال��ب حركة  االت���ف���اق مل  ف����اإن 
عالقاتها  ع��ن  بالتخلي  ط��ال��ب��ان 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة االإره����اب����ي اأو 
عدم  با�صتثناء  ���ص��يء  ب���اأي  ال��ق��ي��ام 
وهي  االأمريكية  القوات  مهاجمة 

يف طريقها للخروج من البالد. 

بولتون يدفع الثمن
يتفق  اأن����ه  اإىل  ال�����ص��ح��ايف  وي��ل��ف��ت 
املت�صددة  بولتون  مع وجهات نظر 

بالكامل  ال����ن����ووي  ال�������ص���الح  ن����زع 
رئي�صياً  �صرطاً  ال�صمالية  لكوريا 
الذي  االأم���ر  وه��و  ال�صفقة،  لهذه 
ال ميكن اأن يقبله الزعيم الكوري 
ح��ك��م��ه ال  ن���ظ���ام  الأن  ال�������ص���م���ايل 
ي�صتطيع البقاء من دون اأ�صلحته. 

الكارثة الثانية: الن�سحاب 
الأمريكي من �سوريا

جتنبها  التي  الثانية  الكارثة  اأم��ا 
االن�صحاب  يف  ف��ت��م��ث��ل��ت  ب��ول��ت��ون 
الع�صكرية  ل����ل����ق����وات  ال����ك����ام����ل 
االأم��ري��ك��ي��ة م��ن ���ص��وري��ا، وه���و ما 
اأع��ل��ن��ه ت��رام��ب ف��ج��اأة خ��الل �صهر 
املا�صي  االأول(  دي�����ص��م��رب)ك��ان��ون 
يف اأع���ق���اب حم���ادث���ة ه��ات��ف��ي��ه مع 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 

اأردوغان. 

االن�صحاب  ال�������ص���ح���ايف  وي�������ص���ف 
�صوريا  م���ن  ال���ك���ام���ل  االأم���ري���ك���ي 
للمقاتلني  قا�صية”  “خيانة  باأنه 
الواليات  متكنت  ال��ذي��ن  االأك�����راد 
الق�صاء  من  مب�صاعدتهم  املتحدة 
كما  االإرهابي،  داع�س  تنظيم  على 
اأي�صاً  االأم��ري��ك��ي  االن�����ص��ح��اب  اأن 
اأ�صواأ  ُي��ع��د مب��ث��اب��ة دع����وة جل��م��ي��ع 
ال���الع���ب���ني يف امل��ن��ط��ق��ة )اإي�������ران 
ووك��الوؤه��ا، ون��ظ��ام االأ���ص��د، ونظام 
اأردوغان وفلول داع�س( مللء الفراغ 
الناجم عن االن�صحاب االأمريكي. 

ويوؤكد ال�صحايف اأن بولتون �صاعد 
اأي�صاً من  اإي��ق��اف ه��ذا االأم��ر  على 
ترامب  الرئي�س  معار�صة  خ��الل 
القوات،  �صحب  عملية  اإب��ط��اء  ث��م 
حل�س  املناورة  خالل  من  وكذلك 
اإر�صال  ع��ل��ى  وف��رن�����ص��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

اأن  والنتيجة  بهما.  خا�صة  ق��وات 
ال��ق��وات االأم��ري��ك��ي��ة الت���زال توفر 
االأ�صد  نظام  �صد  ل��الأك��راد  حماية 
واأردوغ���������ان واجل������رنال االإي�����راين 
قا�صم �صليماين قائد فيلق القد�س 
التابع للحر�س الثوري االإيراين. 

الكارثة الثالثة:
 التفاق مع طالبان

الكارثة  اأن  اإىل  ال�صحايف  ويلفت 
الثالثة التي منعها بولتون متثلت 
لالتفاق  ال�����ص��دي��دة  حم��ارب��ت��ه  يف 
يعقده  اأن  ك�����اد  ال������ذي  ال���ك���ارث���ي 
ترامب مع طالبان يف قمة كامب 
ديفيد املفاجئة التي مت التخطيط 
لعقدها يف نهاية االأ�صبوع املا�صي. 
وم���ن ���ص��اأن االت���ف���اق، ال���ذي اأمكن 
م�صاركة  دون  من  عليه  التفاو�س 

موؤكدا اأن “العقوبات  العقوبات “�صريبة من اأجل حفظ ال�صالم”، 
يجب اأن تبقى اإىل اأن يتم اإعادة ال�صالم«. وقال اإن “ال�صبيل الوحيد” 
با�صم  الناطق  اعترب  جهته  من  “الدبلوما�صية«.  هو  احلرب  النهاء 
رو�صيا  على  املفرو�صة  العقوبات  ان  بي�صكوف  دمي��رتي  الكرملني 
و”تخالف  و”ال ت�صاعد على حل امل�صاكل”  “ال تاأتي ب�صيء الأحد” 
اأزم��ة غري  ال��دويل«. وت�صهد العالقات بني مو�صكو وكييف  القانون 
اندالع  ثم   2014 القرم يف  �صبه جزيرة  رو�صيا  م�صبوقة منذ �صم 
التي  اأوك��ران��ي��ا،  �صرق  لرو�صيا يف  امل��وال��ني  االنف�صاليني  احل��رب مع 

اأ�صفرت عن �صقوط حواىل 13 األف قتيل.
عرب  ع�صكريا  االنف�صاليني  بدعم  مو�صكو  والغربيون  كييف  وتتهم 
من  الرغم  على  رو�صيا  تنفيه  ما  وه��ذا  وال�صالح،  باملقاتلني  مدهم 

م�صاهدات عدد من و�صائل االإعالم بينها وكالة فران�س بر�س.

•• كييف-اأ ف ب:

اأم�س الغربيني من  حذر الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�صكي 
اأي رفع للعقوبات املفرو�صة على رو�صيا ل�صمها �صبه جزيرة القرم، 

بينما تعمل باري�س على حتقيق تقارب مع مو�صكو.
ويف خطاب األقاه يف منتدى يف كييف، قال زيلين�صكي اإن “العقوبات 
�صالح دبلوما�صي قوي وفعال«. واأ�صاف “ال اأكف عن التكرار ل�صركائنا 
الغربيني الذين ي�صاعدوننا لكنهم يفكرون يف بع�س االأحيان برفع 
ملمحا  العقوبات: اأنتم تخ�صرون اأمواال؟ لكن نحن نخ�صر ب�صرا”، 
بذلك اإىل اآالف ال�صحايا الذين �صقطوا يف احلرب التي اندلعت يف 
2014 يف �صرق اأوكرانيا. وراأى زيلين�صكي يف املنتدى الذي تنظمه 
اأن  ال�صلطة،  من  القريب  االأعمال  رجل  بين�صوك،  فيكتور  موؤ�ص�صة 

املفرو�صة  العقوبات  اأ�صهر  ل�صتة  االأوروب��ي اخلمي�س  االحت��اد  وم��دد 
اأوكرانيا.  يف  النزاع  يف  لتورطهم  واأوكرانيني  رو���س  م�صوؤولني  على 
وهذه العقوبات التي يتم متديدها دوريا منذ خم�س �صنوات، ترافقها 

قيود اقت�صادية على قطاعات النفط والدفاع وامل�صارف الرو�صية.
ردا على ذلك، فر�صت مو�صكو حظرا على معظم املنتجات الغذائية 
بينها  ع��دة  دول  يف  الغذائية  لل�صناعات  �صربة  وج��ه  م��ا  االأوروب��ي��ة 
االأ�صابيع  يف  ماكرون  اميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  وح��اول  فرن�صا. 
املا�صية الدفع يف اجتاه مراجعة العالقات مع رو�صيا م�صريا اىل ان 
رو�صيا ال يخدم م�صالح فرن�صا. وقال  ا�صافية على  فر�س عقوبات 
ماكرون يف اواخر اآب اغ�صط�س يف خطاب اأمام ال�صفراء الفرن�صيني 
“القارة االأوروبية لن تكون م�صتقرة او اآمنة اذا مل يتم حت�صني  اإن 
كييف  ب��ني  تهدئة  على  دل��ي��ل  رو���ص��ي��ا«. يف  م��ع  ال��ع��الق��ات  وتو�صيح 

ومو�صكو، تبادلت الدولتان اال�صبوع املا�صي �صجناء. واأبرز ال�صجناء 
الذين اأفرجت عنهم مو�صكو هو املخرج ال�صينمائي اوليغ �صين�صتوف 
من  جهوده  اأق�صى  بذل  اىل  زيلين�صكي  الرئي�س  اجلمعة  دعا  ال��ذي 

اأجل تاأمني االفراج عن ع�صرات االوكرانيني االخرين.
واعترب الكرملني اأن تبادال جديدا لل�صجناء “ممكن ومفيد” لكن 

تطبيقه �صيتطلب “عمال �صاقا وطويال جدا على االرجح«.
اأن يلتقي الرئي�صان االأوكراين والرو�صي فالدميري بوتني  ويرتقب 
للمرة االوىل يف ايلول/�صبتمرب يف باري�س خالل قمة �صتجمع اأي�صا 
فرن�صا واملانيا. وردا على اأ�صئلة فران�س بر�س اجلمعة قال زيلين�صكي 
“للو�صع  نظرا  العالقات  لتح�صني  بوتني  ل��دى  ا�صتعدادا  مل�س  ان��ه 
ال�صيا�صي يف العامل” وذلك على اأ�صا�س ات�صاالته الهاتفية ال�صابقة 

معه.

الرئي�ش االأوكراين يحذر من رفع العقوبات على رو�سيا 

للمرة الأوىل وزيرة للداخلية و 6 ن�ساء مبقاعد يف الربملان 

لبنان يعزز ح�سور املراأة يف احلياة ال�سيا�سية

كوريا ال�سمالية، و�سوريا، وطالبان

بولتون اأنقذ ترامب من ثالث كوارث.. وغادر 
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العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6638( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : احمد لطيف عبداللطيف  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
باإجمايل مبلغ وق��دره 81.512 درهم )واح��د وثمانون الف خم�صمائة واثنتي  هذا االن��ذار 
ع�صر درهم( - بخ�صو�س مركبة هوندا اكورد  ، موديل 2016 ، ا�صود اللون - رقم اللوحة 
)46970( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - فئة I ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6643( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : رالبه رونييل جيلفوليجايا ايلومبا  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 34.192 درهم )اربعة وثالثون الف مائة اثنان وت�صعون 
درهم( - بخ�صو�س مركبة تويوتا راف 4 ، موديل 2015 ، ابي�س لوؤلوؤي اللون - رقم اللوحة 
)26423( ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة R ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6640( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : حمزه كال�صي  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر هذا 
االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 84.481.45 درهم )اربعة وثمانون الف واربعمائة واحد وثمانون 
ا�صود   ،  2016 ، موديل  �صي ترياين  ام  بخ�صو�س مركبة جي   - فل�س(  وارب��ع��ون  دره��م وخم�صة 
اللون - رقم اللوحة )35212( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة   V ، وذلك خالل 
�صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6645( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : جيفرى لوكادينغ كروز  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 39.660 درهم )ت�صعة وثالثني الف �صتمائة و�صتني درهم( 
- بخ�صو�س مركبة ميت�صوبي�صي باجريو ، موديل 2015 ، بني اللون - رقم اللوحة )62078( 
جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة F ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6639( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : امروتا نارامربيت �صوريندران  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
واحد  ت�صعمائة  ال��ف  وت�صعون  )ثالثة  دره��م   93.971 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  االن���ذار  ه��ذا 
و�صبعون درهم( - بخ�صو�س مركبة هوندا اكورد ، موديل 2016 ، رمادي اللون - رقم اللوحة 
)33164( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - فئة R ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6644( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة(  بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 

املنذر اليه : احمد عبداهلل عبدالعزيز حجر  
امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر  املبالغ  اليه ب�صرعة �صداد  املنذر  املنذر على  بنبه 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 35.615.32 درهم )خم�صة وثالثون الف و�صتمائة وخم�صة 
ع�صر درهم واثنان وثالثون فل�س( - بخ�صو�س مركبة لكزي�س اي ا�س 250 ، موديل 2012 
 ،D ، ابي�س اللون - رقم اللوحة )26221( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة 
ال�صداد �صيتم اتخاذ  ، ويف حالة رف�س  االإن��ذار  ايام من تاريخ ن�صر هذا  وذلك خالل �صبعة 
االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم 

وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6641( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : اميان حممد ايوب  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 138.108 درهم )مائة ثمانية وثالثون الف مائة وثمانية 
اللوحة  رق��م   - اللون  ابي�س   ،  2015 موديل   ،  250  IS لكزي�س  مركبة  بخ�صو�س   - دره��م( 
)77937( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة Q ، وذلك خالل �صبعة ايام من 
تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
يف الق�صية رقم 2019/904 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(
بوكالة حمده مكي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 

راجان   -3 ، م   م  ذ   - �صركة بوجاه   -2  ، امل��ح��دودة   التجارية  بكواندا�س  �صركة   -1 : املدعي عليهم 
  ، م(  م  ذ  ، 5- �صي بي اي للتجارة )���س  اج��اي راج��ان �صوجاناين حجت   -4 ، بكواندا�س �صوجاناين 

6- فارجا راجان �صوجاناين   
الق�صية  يف  خ��ب��ريا  تكليفي  واملت�صمن   2019/9/11 يف  امل����وؤرخ  دب���ي  حمكمة  ك��ت��اب  اىل  ب��اال���ص��ارة 
املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�صية املذكورة يوم االأحد املوافق 
2019/9/22 ال�صاعة 12.00 ظهرا  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- 
الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- مقابل ديرة �صيتي 
�صنرت- بور�صعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�صور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم 

من م�صتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6628( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : احمد �صانبيه على حممد  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
واحد  وثمامنائة  ال��ف  واث��ن��ان  )مائة  دره��م   102.881 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  االن���ذار  ه��ذا 
وثمانون درهم( - بخ�صو�س مركبة كيا �صبورجت ، موديل 2016 ، ابي�س اللون - رقم اللوحة 
)43133( ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة H ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6634( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : ايلمري رامو�س في�صايان  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر هذا 
االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 43.733.67 درهم )ثالثة واربعون الف �صبعمائة ثالثة وثالثون 
درهم �صبعة و�صتون فل�س( - بخ�صو�س مركبة هوندا �صيفيك -  موديل 2011 ، ابي�س اللون - 
رقم اللوحة )70662( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة G ، وذلك خالل �صبعة ايام 
من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6631( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : الرتاث للحناء  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
ت�صعة  وم��ائ��ت��ان  ال��ف  و�صبعون  دره��م )ت�صعة  وق���دره 79.229  ب��اإج��م��ايل مبلغ  االن���ذار  ه��ذا 
وع�صرون درهم( - بخ�صو�س مركبة لكزي�س LX570 ، موديل 2011 ، ا�صود اللون - رقم 
، وذلك خالل �صبعة   N اللوحة  اللوحة )76351( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز 
ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6636( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : اكرم عرب عبدى احل�صو  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
الف وثالثمائة واحد  دره��م )ت�صعة وع�صرون  وق��دره 29.341  باإجمايل مبلغ  االن��ذار  هذا 
واربعون درهم( - بخ�صو�س مركبة جي ام �صي ترياين  ، موديل 2015 ، رمادي اللون - رقم 
اللوحة )59018( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة   G ، وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6630( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : املريخ امللكي لنقل الركاب بال�صيارات الفخمة - �س ذ م م  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 430.638 درهم )اربعمائة وثالثون الف و�صتمائة ثمانية 
وثالثون درهم( - بخ�صو�س مركبة لكزي�س ES350 ، موديل 2014 ، ف�صي اللون - رقم 
�صبعة  وذل��ك خالل   ،  L اللوحة  رمز   - - خ�صو�صي  دبي  ترخي�س  اللوحة )24237( جهة 
ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6635( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : رهام بنت عبداهلل بن ظافر ال�صهري  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 124.013 درهم )مائة اربعة وع�صرون الف وثالثة ع�صر 
درهم( - بخ�صو�س مركبة لكزي�س اي ا�س 350 ، موديل 2014 ، رمادي اللون - رقم اللوحة 
اي��ام من  F ، وذل��ك خالل �صبعة  )70438( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة 
تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6633( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : حممد روؤف قا�صم باديجا �صاالبيل  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر هذا 
االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 49.288.20 درهم )ت�صعة واربعون الف ومائتان ثمانية وثمانون 
درهم وع�صرون فل�س( - بخ�صو�س مركبة ني�صان ماك�صيما ، موديل 2012 ، ر�صا�صي اللون - رقم 
اللوحة )55167( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة Q ، وذلك خالل �صبعة ايام من 
تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6637( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : �صلطانة انور �صيد انور �صيد  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
ومائتان خم�صة  ال��ف  )اثنان وخم�صون  دره��م   52.255 وق��دره  باإجمايل مبلغ  االن��ذار  ه��ذا 
رقم   - اللون  احمر   ،  2015 موديل   ، التيما  ني�صان  مركبة  بخ�صو�س   - دره��م(  وخم�صون 
G ، وذلك خالل �صبعة  اللوحة )15632( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة  
ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6617( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : براكا�س الكهياين  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
الف وت�صعمائة  باإجمايل مبلغ وق��دره 151.923 درهم )مائة واحد وخم�صون  االن��ذار  هذا 
ثالثة وع�صرون درهم( - بخ�صو�س مركبة ني�صان باترول -  ، موديل 2015 ، ف�صي اللون - 
رقم اللوحة )50597( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - فئة G ، وذلك خالل �صبعة ايام من 
تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6623( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : طريق التفوق للتجارة العامة  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر هذا 
االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 518.438 درهم )خم�صمائة وثمانية ع�صر الف واربعمائة ثمانية 
وثالثون درهم( - بخ�صو�س مركبة مركبة مر�صيد�س ا�س 63 ، موديل 2015 ، ابي�س اللون - 
رقم اللوحة )18911( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة F ، وذلك خالل �صبعة ايام 
من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6621( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : طارق ابراهيم عبداهلل ابوقرون  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 114.841 درهم )مائة واربعة ع�صر الف وثمامنائة واحد 
واربعون درهم( - بخ�صو�س مركبة لكزي�س ان اك�س 200 ، موديل 2015 ، ابي�س اللون - رقم 
، وذلك خالل �صبعة   Q اللوحة  اللوحة )56136( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز 
ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6625( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : هارابا للخدمات الفنية - �س ذ م م   

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 96.028 درهم )�صتة وت�صعون الف ثمانية وع�صرون درهم( 
، ابي�س لوؤلوؤي اللون - رقم  ب��رادو ، موديل 2014  - بخ�صو�س مركبة تويوتا لند ك��روزر 
اللوحة )13501( ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة - P ، وذلك خالل �صبعة ايام من 
تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6619( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : ا�س ا�س ا�س خلدمات اإدارة املن�صاأت - �س م م  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
ه��ذا االن���ذار ب��اإج��م��ايل مبلغ وق���دره 121.073 دره��م )م��ائ��ة واح��د وع�����ص��رون ال��ف وثالثة 
و�صبعون درهم( - بخ�صو�س مركبة تويوتا برادو ، موديل 2014 ، ف�صي اللون - رقم اللوحة 
)43122( ترخي�س دبي - رمز اللوحة P ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار 
، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة 

القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6624( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : اندريو جيم�س جودمان  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
هذا االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 216.956 درهم )مائتان و�صتة ع�صر الف وت�صعمائة �صتة 
وخم�صني درهم( - بخ�صو�س مركبة بور�س 911 ، موديل 2004 ، ف�صي اللون - رقم اللوحة 
A ، وذلك خالل �صبعة ايام من  )62454( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة 
تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6622( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : عا�صم عبداهلل فار�س �صليمان  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر 
�صتة  واربعمائة  ال��ف  و�صتون  )ثمانية  دره��م   68.446 وق���دره  مبلغ  باإجمايل  االن���ذار  ه��ذا 
واربعون درهم( - بخ�صو�س مركبة مر�صيد�س ML350 - موديل 2013 ، ف�صي اللون - 
رقم اللوحة )13634( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة H ، وذلك خالل �صبعة 
ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2019/1/6627( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 
املنذر اليه : ابراهيم حممد عبداهلل حممود جناحي  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة املو�صحة جملة وتف�صيال ب�صدر هذا 
االنذار باإجمايل مبلغ وقدره 113.057.20 درهم )مائة وثالثة ع�صر الف �صبعة وخم�صون 
اأبي�س   ،  2015 موديل   ،  - ك��روزر  لند  تويوتا  مركبة  بخ�صو�س   - فل�س(  وع�صرون  دره��م 
 ، D / لوؤلوؤي اللون - رقم اللوحة )70577( جهة ترخي�س دبي - خ�صو�صي - رمز اللوحة 
وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإن��ذار ، ويف حالة رف�س ال�صداد �صيتم اتخاذ 
االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم 

وامل�صاريف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املال والأعمال

»كارتر اآند وايت« االإماراتية ت�سارك يف 
معر�ش كان الدويل للقوارب واليخوت

ال��ت��ع��اون م��ع عدد  اآن���د واي���ت ف��ر���س  وبحثت �صركة ك��ارت��ر 
خالل  العاملية  واليخوت  للقوارب  امل�صنعة  ال�صركات  م��ن 
و  عالية  بجودة  تتمتع  التي  مبنتجاتها  لتزويدها  امل�صاركة 
ا�صتخدام خامات قطن فاخرة ت�صعر امل�صتخدمني بالراحة 
القطن  من  ال�صركة  منتجات  ت�صنيع  ويجري  والفخامة. 
امل�صري الفاخر يف اإيطاليا ، وت�صتخدم خ�صي�صاً يف اليخوت 
من  اقباال كبرياً  وتلقى  عامليا،  االأف�صل  تعترب  و  والقوارب 

املالك و�صركات اإدارة اليخوت وال�صفن الكبرية الفاخرة.

•• اأبوظبي-الفجر

امل�صارك يف  اآن��د واي��ت االإم��ارات��ي��ة   �صهد جناح �صركة كارتر 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ك���ان ال����دويل ل��ل��ق��وارب وال��ي��خ��وت الذي 
انطلقت فعالياته وت�صتمر حتى 15 �صبتمرب اجلاري اإقباال 
عر�س  على  ال�صركة  حر�صت  حيث   ، اجلمهور  م��ن  كبريا 
واملنا�صف  االأ�صرة  اأغطية  مثل  الفاخرة  القطنية  املنتجات 

واملالب�س التي ت�صتخدم يف القوارب واليخوت.

�سركة هانت�سمان تفتتح م�سنعًا للبويل يوريثان يف دبي 
•• دبي-الفجر: 

املدرجة يف بور�صة نيويورك حتت  ’هانت�صمان‘،  افتتحت �صركة 
املتخ�ص�صة  من�صاآتها  اأح����دث   ،)NYSE:HUN( ال��رم��ز 
باأنظمة البويل يوريثان �صمن املنطقة احلرة بجبل علي يف دبي. 
ومت ت�صييد هذه املن�صاأة بغر�س تعزيز قدرات املعاجلة والت�صنيع 
بال�صركة يف منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا، مبا ي�صهم يف زيادة 
قدرتها على اإنتاج اأنظمة البويل يوريثان وبوليوالت البولي�صرت 
املن�صاأة  وت�صم  املنطقة.   امتداد  على  العمالء  احتياجات  لتلبية 
اإىل  الت�صنيع،  معدات  ب��اأح��دث  جمهزة  اإن��ت��اج  منطقة  اجل��دي��دة 
التعبئة وغرف التحكم  جانب اخلالطات واملفاعالت وحمطات 
املن�صاأة  و�صتعمل  اجل��ودة.  مراقبة  وخمتربات  االإداري��ة  واملكاتب 

على اإنتاج رغوات البويل يوريثان املخ�ص�صة ال�صتخدامات البناء 
والعزل والتجهيزات وت�صنيع املراتب وقطع االأثاث؛ ف�صاًل عن 
االأولية  والبوليمريات  االأحذية؛  باإنتاج  املتعلقة  االأج��زاء  بع�س 
م��واد ملء  و  الال�صقة  امل��واد  و  الدهانات  الأغ��را���س  امل�صتخدمة 
الفوا�صل وتطبيقات اللدائن املرنة.  كما �صتمثل املن�صاأة اجلديدة 
قاعدة اإقليمية الأعمال �صركة ’دمييليك‘ التابعة ل�’هانت�صمان‘، 
والرائدة بت�صنيع منتجات رغوة البويل يوريثان، التي ت�صتخدم 
يف العقارات ال�صكنية والتجارية بغر�س حت�صني كفاءة ا�صتخدام 
الطاقة. وقد مت جتهيز املن�صاأة اجلديدة مبركز تدريبي ومعدات 
خم�ص�صة لر�س وتطبيق املواد. و�صتقدم هذه االإمكانات للعمالء 
يف املنطقة خدمات الدعم الفني والتدريب لعمالئنا يف املنطقه، 

والتي حتظى بدعم كامل من موؤ�ص�صة ’دمييليك‘ العاملية. 

على هام�ض فعاليات موؤمتر الطاقة العاملي

»م�سدر« تكّرم الفائزين مب�سابقة »ايكوثون بل�ش« 

راأ�ض اخليمة ت�ست�سيف الدورة الأوىل من برنامج »جوائز �ستيفي ال�سرق الأو�سط«

غرفة راأ�ش اخليمة امل�سيف والراعي لربنامج اجلوائز املرموق الذي يحتفي باالبتكار يف جماالت االإبداع والتميز املوؤ�س�سي واالأعمال
برنامج اجلوائز يدعو الراغبني بامل�ساركة عرب 17 دولة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لتقدمي الرت�سيحات

جمموعة بن حم تبحث فر�ش التعاون االقت�سادي يف �سراييفو
حيث مت ا�صتثمار اأكر من 102 مليون يورو.

واأ�صار مدير الوكالة الدولية لال�صتثمار اإىل اأن حكومة 
بالده توفر ت�صهيالت واإمكانات كبرية لدعم وت�صجيع 
ا�صتثمارات و�صركات رجال االأعمال يف دولة االإمارات.. 
موؤكدا اأن الوكالة تعمل جاهدة على التعريف بالفر�س 
اال�صتثمارية املتاحة يف البو�صنة والهر�صك واأهم نظمها 
امل�صتثمرين  جلذب  املتوفرة  والت�صهيالت  وت�صريعاتها 
االإماراتيني . كما التقى ال�صيخ م�صلم بن حم  مبدير 
وذلك  بيكوفيت�س  ع��ام��ر  ال����دويل  البو�صنة  ب��ن��ك  ع���ام 
مبقر البنك و اأكد بدوره  اأن االإمارات من امل�صتثمرين 
البو�صنة  يف  االأو�صط  ال�صرق  دول  بني  من  الرئي�صيني 
والهر�صك، ولعل هذا التطور االقت�صادي يعك�س مدى 
على  والبو�صنة  االإم���ارات  يف  ال�صيا�صية  القيادة  حر�س 
اال�صرتاتيجية  االأه����داف  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ع��الق��ة  تعميق 

فيما بني الدولتني.
 واأ�صار “بن حم” اإىل اهتمام املجموعة بدرا�صة فر�س 
اال�صتثمار املتاحة يف البو�صنة واإمكانية تنفيذ م�صاريع 
ا�صتثمارية هناك خا�صة يف جمال ال�صياحة والعقارات. 

•• العني-الفجر:

ع�صو  العامري  حم  بن  �صامل  بن  م�صلم  ال�صيخ  التقى 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة  الوطني  اال�صت�صاري  املجل�س 
الوكالة  ع��ام  م��دي��ر   ، ح��م  ب��ن  جمموعة  اإدارة  جمل�س 
 ، ميليني  ج����وردان  البو�صنة  يف  لال�صتثمار  ال��دول��ي��ة 
ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن م��ط��ر ال��ع��زي��زي وال�صيخ 
ال�صاعدي  عبدالعزيز بن مطر العزيزي و�صهيل �صامل 
الوكالة  مبقر  وذل���ك  ال��ع��ام��ري،  بخيت  ب��ن  �صالح  و   ،
الدولية ب�صراييفو ، حيث مت خالل اللقاء تقدمي عر�س 
حول فر�س اال�صتثمار مع الرتكيز على بيئة االأعمال ، 
وفوائد اال�صتثمار يف البو�صنة والهر�صك ، والقطاعات 
املعادن  وت�صنيع   ، وال��ط��اق��ة   ، ال�صياحة  مثل  اجل��ذاب��ة 
وتكنولوجيا  واملن�صوجات   ، ال��غ��ذاء  واإن��ت��اج  وال��زراع��ة   ،
ج���وردان  �صكر  وم��ن جانبه  واالت�����ص��االت..  امل��ع��ل��وم��ات 
ميليني ال�صيخ م�صلم بن حم على الزيارة م�صريا اإىل اأن 
دولة االإمارات العربية املتحدة احتلت املرتبة 15 على 
والهر�صك،  البو�صنة  يف  االأج��ان��ب   امل�صتثمرين  قائمة 

•• اأبوظبي-الفجر:

وزارة  نظمتها  الطاقة”  وجت��ارة  ال�صبكات  “ربط  بعنوان  عمل  ور�صة  خ��الل   
الطاقة وال�صناعة يف دولة االإمارات العربية املتحدة والوزارة االحتادية االأملانية 
يف   24 ال�  العاملي  الطاقة  موؤمتر  هام�س  على  والطاقة  االقت�صادية  لل�صوؤون 
اأبوظبي، �صلط املهند�س وليد �صلمان، النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير 
االأعمال والتميز يف هيئة كهرباء ومياه دبي، ال�صوء على ا�صرتاتيجية الهيئة 
يف جمال تطوير ال�صبكات الذكية وربط االأنظمة ال�صم�صية الكهرو�صوئية يف 
املنازل واملباين ب�صبكة الكهرباء. وتعقيباً على دور هيئة كهرباء ومياه دبي يف 
الطاير،  �صعيد حممد  �صعادة:  اإم��ارة دبي، قال  بنية حتتية متطورة يف  توفري 
الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة: “بتوجيهات القيادة الر�صيدة، نعمل 
على توفري بنية حتتية متطورة الإدارة املرافق واخلدمات يف االإمارة عرب اأنظمة 
الذكاء  مثل  الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  على  تعتمد  ومرتابطة  ذكية 
الطاقة،  ت�صني، وتخزين  البلوك  الروبوتية، وتقنية  والطائرات  اال�صطناعي، 
واإنرتنت االأ�صياء وغريها يف اإطار روؤية الهيئة كموؤ�ص�صة رائدة عاملياً م�صتدامة 
ا�صرتاتيجية هيئة كهرباء  يف  اأ�صا�صياً  الذكية مكوناً  ال�صبكة  وت�صكل  ومبتكرة. 
لتحويل  الذكية  دب��ي  مبادرة  تدعم  متقدمة  حتتية  بنية  لتطوير  دب��ي  ومياه 
الذكية  ال�صبكة  العامل، حيث ت�صم  االأذك��ى واالأك��ر �صعادة يف  املدينة  اإىل  دبي 
7 مليارات درهم �صيتم االنتهاء منها يف مراحل  برامج با�صتثمارات ت�صل اإىل 

واأ�صار �صعادة الطاير اإىل  ق�صرية ومتو�صطة وطويلة االأجل حتى عام 2035«. 
اأن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت العديد من االإجنازات العاملية، مثل احتفاظ 
دولة االإمارات العربية املتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاين 
تقرير  الكهرباء بح�صب  عاملياً يف احل�صول على  االأوىل  باملرتبة  التوايل،  على 
البنك الدويل ملمار�صة اأن�صطة االأعمال 2019، كما اأن الهيئة هي االأقل عامليا 

يف معدل انقطاع الكهرباء لكل م�صرتك 
االنقطاع  وقت  يتعدى  �صنويا، حيث ال 
يف  الفاقد  ن�صبة  وتبلغ  دقيقة،   2.39
 ،3.3% الكهرباء  �صبكات نقل وتوزيع 
الفاقد يف �صبكة نقل وتوزيع  اأما ن�صبة 

املياه فهي 6.5%.
يف كلمته خالل ور�صة العمل التي تاأتي 
االأملانية  االإماراتية  “ال�صراكة  اإط��ار  يف 
فيها  و������ص�����ارك  الطاقة”  جم�����ال  يف 
العربي  اخل��ل��ي��ج  دول  م���ن  م��ت��ح��دث��ون 
املهند�س  ت���ط���رق  االأورب��������ي،  واالحت������اد 
وليد �صلمان اإىل ا�صرتاتيجية ال�صبكات 
الذكية والتي ت�صم 10 برامج ت�صمل: 
بيانات  ل��ق��ي��ا���س  م��ت��ط��ورة  حتتية  بنية 

اإدارة  ا�صتهالك الكهرباء، بنية حتتية متطورة لقيا�س بيانات ا�صتهالك املياه، 
االأ�صول، اأمتتة التوزيع، البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، اأمتتة املحطات 

الرئي�صة، تكامل النظام، االت�صاالت، البيانات ال�صخمة وحتليلها، واالأمن.
اأطلقتها الهيئة �صمن جهودها  التي  “�صم�س دبي”  اأن مبادرة  واأو�صح �صلمان 
تهدف اإىل ت�صجيع اأ�صحاب املنازل واملباين على  لدعم مبادرة “دبي الذكية”، 
تركيب االألواح ال�صم�صية الكهرو�صوئية 
الإنتاج الطاقة النظيفة وربطها ب�صبكة 
بني  مقا�صة  اإج���راء  يتم  حيث  الهيئة، 
امل�صدرة  الكهربائية  الطاقة  وح���دات 
امل�صتوردة  الكهربائية  ووحدات الطاقة 
ال��ف��ات��ورة وت�صوية  م���دة  ن��ف�����س  خ���الل 
املقا�صة.  ه��ذه  على  بناء  احل�صاب  ه��ذا 
اإنتاج  وح����دات  رب���ط  عملية  ولتنظيم 
الطاقة  م����ن  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ال���ط���اق���ة 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة ب��ن��ظ��ام ت���وزي���ع ال��ط��اق��ة يف 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  اأ���ص��در  دب��ي 
دبي القرار رقم “46” ل�صنة 2014 
املنظم  الت�صريعي  االإط��ار  يوحد  ال��ذي 
املنتجة  االإن��ت��اج  وح���دات  رب��ط  لعملية 

ح�صريا من الطاقة ال�صم�صية بنظام التوزيع. وقد حققت املبادرة جناحاً كبرياً، 
حيث مت ربط 1338 نظاماً �صم�صياً على اأ�صطح املباين ب�صبكة الكهرباء حتى 

االآن، وبقدرة اإجمالية و�صلت اإىل 106 ميجاوات. 
اأن هيئة كهرباء ومياه دبي تتعاون مع عدد  اإىل  املهند�س وليد �صلمان،  واأ�صار 
يف  والتطوير  البحوث  جم���االت  يف  العاملية  البحوث  وم��راك��ز  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
جماالت الطاقة املتجددة، وال�صبكات الذكية، وكفاءة وتخزين الطاقة، وحتليل 
يف  للهيئة  التابع  والتطوير  البحوث  م��رك��ز  اأن  مو�صحاً  وغ��ريه��ا،  البيانات 
جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية، يركز على اأربعة جماالت 
ت�صغيلية رئي�صية ت�صمل اإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة وال�صم�صية، وتكامل 
البحوث  ملركز  التحتية  البنى  وت�صم  واملياه.  الطاقة،  وكفاءة  الذكية،  ال�صبكة 
واإج���راء  ل��درا���ص��ة  داخ��ل��ي��ة  خم��ت��ربات  م��ن  تتكون  وب��رام��ج  م�صاريع  والتطوير 
امليدانية  لالختبارات  خارجية  واأخ��رى  ال�صم�صية  االأل��واح  اعتمادية  اختبارات 
لتقنيات الطاقة ال�صم�صية واملعدات اجلديدة، ال�صيما تلك املتعلقة بدرا�صة اأداء 
وموثوقية االألواح ال�صم�صية الكهرو�صوئية واإزالة اآثار الغبار على هذه االألواح.  
ويتعاون املركز مع العديد من اجلهات، ومنها املخترب الوطني للطاقة املتجددة 
املتجددة  للطاقة  االإ�صباين  الوطني  واملركز  االأمريكية،  الطاقة  ل��وزارة  التابع 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  اإىل  اإ�صافة  والتطوير،  البحوث  جم��ال  يف 
الطاقة  امل�صرتكة يف جم��االت  وال��درا���ص��ات  البحوث  وجامعة خليفة يف جم��ال 

املتجددة والبديلة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لطاقة  اأب�����وظ�����ب�����ي  �����ص����رك����ة  ك�����ّرم�����ت 
يف  ال���ف���ائ���زي���ن  “م�صدر”  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
م�صابقة “ايكوثون بل�س” التي تندرج 
م�صتقبل  “قادة  ب��رن��اجم��ه��ا  ���ص��م��ن 
هام�س  ع���ل���ى  وذل������ك  اال�صتدامة”، 
املقام  العاملي  الطاقة  موؤمتر  فعاليات 

يف اأبوظبي. 
وتهدف م�صابقة “ايكوثون” التي تقام 
االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
االإماراتي اإىل توفري حلول ذات كفاءة 
يف ا�صتهالك الطاقة للمخيم االإماراتي 
االأردين لالجئني “مريجيب الفهود” 
الهالل  هيئة  ت�صرف  حيث  ب�����االأردن، 
املخيم  اإدارة  على  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر 
وتقدم امل�صاعدات االإن�صانية الأكر من 

اأربعة اآالف الجئ يعي�صون فيه.
واأ����ص���ارت ال��دك��ت��ورة مل��ي��اء ن���واف فواز، 
الهوية  الإدارة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
اال�صرتاتيجية  وامل���ب���ادرات  املوؤ�ص�صية 
متكني  م�صاألة  اأن  اإىل  “م�صدر”،  يف 
ال�صباب وتنمية كفاءاتهم تنطوي على 
ل�صركة  بالن�صبة  ا�صرتاتيجية  اأهمية 
“م�صدر”  التزام  موؤكدًة  “م�صدر”، 
اإع�����داد  ال���رام���ي���ة اإىل  ب���دع���م اجل���ه���ود 
اال�صتدامة  ق����ادة  م���ن  ال���ق���ادم  اجل��ي��ل 
اأمامهم  امل��ج��ال  اإت���اح���ة  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة 

امل�صتدامة. 
تنظيم  “اإن  ف����واز:  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
موؤمتر  �صمن  “ايكوثون”  م�صابقة 
القمة العاملي يتيح للم�صاركني فر�صة 
القادة و�صناع  التوا�صل مع نخبة من 
العامليني،  التكنولوجيا  ورواد  ال��ق��رار 
مواهبهم  ت��ن��م��ي��ة  م����ن  مي��ّك��ن��ه��م  م����ا 
اكت�صبوها  ال��ت��ي  ال����ق����درات  وت��ط��وي��ر 
امل�������ص���اب���ق���ة، واالط����������الع على  خ������الل 
واملهارات  امل�صتدامة  املمار�صات  اأف�صل 

على منح الطلبة واملهنيني ال�صباب من 
االإم����ارات وخ��ارج��ه��ا، وال��ذي��ن ترتاوح 
اأعمارهم بني 20 و25 عاماً، اإمكانية 
القطاعني  امل�صوؤولني يف  مع  التوا�صل 
التكنولوجيا،  ورواد  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
بق�صايا  اإمل����ام����ه����م  ل���ت���ع���زي���ز  وذل�������ك 
مهنية،  مهارات  واكت�صاب  اال�صتدامة، 
للح�صول على  اأمامهم  املجال  واإتاحة 

فر�س مهنية مميزة.
وق���د اأط��ل��ق��ت ���ص��رك��ة اأب��وظ��ب��ي لطاقة 
برنامج  م��ن  ك��ل  “م�صدر”  امل�صتقبل 
����ص���ف���راء اال�����ص����ت����دام����ة، وه�����و م���ب���ادرة 
الثانوية،  امل���دار����س  ط��ل��ب��ة  ت�����ص��ت��ه��دف 
اال�صتدامة”  م�صتقبل  “قادة  وبرنامج 
الذي يهدف وذلك دعم حتقيق اأهداف 
املتحدة  ل����الأمم  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�صباب  واإ����ص���راك  م��ن خ���الل مت��ك��ني 
ت�صريع وترية  اإىل  الرامية  يف اجلهود 

التنمية امل�صتدامة. 

“�صباب  اال�صتدامة” جزءاً من من�صة 
اأطلقتها  التي  اال�صتدامة”  اأج��ل  م��ن 
يف  امل�صاهمة  بهدف  “م�صدر”  �صركة 
ال�صباب.  واإ�����ص����راك  ومت��ك��ني  ت��ث��ق��ي��ف 
ويركز الربنامج املمتد على مدار العام 

خميم الالجئني برفقة وفد من هيئة 
لتقييم  االإم����ارات����ي  االأح���م���ر  ال���ه���الل 
واإمكانية  ج������دوى  وم������دى  االأف�����ك�����ار 

تطبيقها على اأر�س الواقع.  
م�صتقبل  “قادة  ب����رن����ام����ج  وي����ع����د 

القيادية«. 
وقد �صاركت يف امل�صابقة اأربعة فرق من 
اال�صتدامة”،  م�صتقبل  “قادة  برنامج 
���ص��م��ت ط��ل��ب��ة م���ن ج���ام���ع���ات حملية 
اأفكارها  ال��ف��رق  قدمت  حيث  ودول��ي��ة، 
التحكيم،  جل����ن����ة  اإىل  امل����ق����رتح����ة 
ومت���ح���ورت ح����ول ت���وف���ري ح���ل���ول ذات 
ال��ط��اق��ة ملخيم  ا���ص��ت��ه��الك  ك���ف���اءة يف 
وقد  الفهود”.  “مريجيب  الالجئني 
بنوعية  التحكيم  جلنة  اأع�����ص��اء  اأ���ص��اد 
على  وبناء  املقدمة،  العرو�س  وج��ودة 

ذلك مت تكرمي كافة امل�صاركني. 
بفر�صة  ال������ف������رق  حت����ظ����ى  و�������ص������وف 
واالإر���ص��اد من  التوجيه  احل�صول على 
واملفو�صية  وال�صناعة،  الطاقة  وزارة 
ل�صوؤون  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم  ال�����ص��ام��ي��ة 
االبتكار  دع����م  و”وحدة  ال���الج���ئ���ني، 
التكنولوجي”، مل�صاعدتها على تطوير 
بزيارة  القيام  قبل  املقرتحة  االأف��ك��ار 

 .http://MENA.StevieAwards.com االإلكرتوين:  املوقع  زيارة 
اأكر من  العربية واالإجنليزية عرب  باللغتني  و�صيتم قبول الرت�صيحات وتقييمها 
االإلكرتونية،  امل��واق��ع  جوائز  فئات  التالية:  الفئات  جمموعات  �صمن  فئة   100
تكرم  املبا�صرة..  والفعاليات  االأخرى،  واملن�صورات  ال�صنوية  والتقارير  والتطبيقات، 
املواقع  االإع��الم مبا يف ذلك:  اأ�صكال و�صائل  العديد من  االبتكار عرب  الفئات  هذه 
املرتبطة  املن�صورات  من  وغريها  ال�صنوية  والتقارير  والتطبيقات،  االإلكرتونية، 

بالعمل، والفعاليات املبا�صرة.
فئات جوائز االإدارة .. تكّرم هذه الفئات االبتكار يف جمال االإدارة التنفيذية مبا يف 

ذلك جائزة االإدارة املبتكرة عرب عدد من القطاعات.
اأعمال  امتداد  االبتكار على  الفئات  تكّرم هذه   .. املنظمات  ال�صركات-  فئات جوائز 
قطاعات  من  العديد  عرب  مُتنح  التي  االبتكار  يف  التميز  جائزة  ومنها  ال�صركات، 

االأعمال.
يف  االبتكار  الفئات  هذه  تكرم  العامة..  والعالقات  املوؤ�ص�صي  االت�صال  جوائز  فئات 

ممار�صة واإدارة وا�صتخدام التكنولوجيا يف اأعمال االت�صال املوؤ�ص�صي.
العمالء،  اإدارة خدمة  االبتكار يف  الفئات  العمالء.. تكرم هذه  فئات جوائز خدمة 

وتخطيطها، وممار�صتها، وا�صتخدام التكنولوجيا فيها.
الب�صرية،  امل��وارد  اإدارة  االبتكار يف  الفئات  الب�صرية..تكرم هذه  امل��وارد  فئات جوائز 

وتخطيطها، وممار�صتها، وا�صتخدام التكنولوجيا فيها.
فئات جوائز الت�صويق..تكرم هذه الفئات االإجنازات املتميزة يف تخطيط وممار�صات 

الت�صويق.
يف  االبتكار  الفئات  ه��ذه  تكرم  املنتجات..  واإدارة  اجل��دي��دة  املنتجات  ج��وائ��ز  فئات 

املنتجات واخلدمات اجلديدة �صمن 12 قطاعاً خمتلفاً.
فئات جوائز التكنولوجيا.. تكرم هذه الفئات االبتكار يف تطوير واإدارة وتخطيط 

وتطبيق احللول التكنولوجية.

•• راأ�ص اخليمة –الفجر:

تو�صلت غرفة جتارة و�صناعة راأ�س اخليمة اإىل اتفاق �صراكة ا�صرتاتيجية مع جوائز 
العاملية - ال�صت�صافة  با�صم جوائز �صتيفي  – واملعروفة  ال�صنوية  الدولية  االأعمال 
راأ����س اخليمة يف  اإم���ارة  يف  االأو�صط”  ال�صرق  “�صتيفي  ج��وائ��ز  م��ن  االأوىل  ال���دورة 
وتكّرم جوائز “�صتيفي ال�صرق االأو�صط” االبتكار يف اأماكن العمل  فرباير 2020. 
يف 17 دولة يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا، و�صت�صت�صيف راأ�س اخليمة 
برنامج وحفل توزيع اجلوائز على مدى ال�صنوات الثالث املقبلة وبعدها مرة كل 
�صنتني على االأقل. وتراَفق هذا االإعالن مع دعوة برنامج جوائز “�صتيفي” العاملية 
راأ�س  الدورة االفتتاحية. و�صلطت غرفة جتارة و�صناعة  ا�صتقبال تر�صيحات  لبدء 
“�صتيفي  االأوىل من جوائز  للدورة  االإم��ارة  ا�صت�صافة  اأهمية  ال�صوء على  اخليمة 
امل�صتمر لرت�صيخ  راأ�س اخليمة  كونها تتما�صى مع �صعي حكومة  ال�صرق االأو�صط” 
وبهذه  الع�صرية.  احل��ي��اة  واأ�صاليب  وال�صياحة  ل��الأع��م��ال  رائ���دة  كوجهة  مكانتها 
املنا�صبة، قال �صعادة حممد علي م�صبح النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
ال�صرق  ’�صتيفي  االأوىل جلوائز  ال��دورة  ا�صت�صافة  “ت�صكل  راأ���س اخليمة:  و�صناعة 
�صجل  اإىل  ي�صاف  اآخ��ر  ا�صتثنائياً  وحدثاً  مهماً  اإجن���ازاً  اخليمة  راأ���س  يف  االأو�صط‘ 
اإجن��ازات االإم��ارة. كما يعد ا�صتكمااًل مل�صار التقدم الذي ت�صهده راأ���س اخليمة عرب 
جميع القطاعات متا�صياً مع توجيهات قيادتنا احلكيمة«. واأ�صاف النعيمي: “تلتزم 
غرفة جتارة و�صناعة راأ�س اخليمة بدعم جمتمع االأعمال االإقليمي ومتكينه من 
حتقيق التقدم والتميز على م�صتوى العامل. ومن هذا املنطلق، نتعاون مع جوائز 
’�صتيفي العاملية‘ املرموقة ال�صت�صافة برناجمهم يف املنطقة. وميكن لهذه اجلوائز 
اأدائها،  اأنحاء املنطقة لتقييم وحت�صني  اإيجابية لل�صركات من جميع  اأداة  اأن ت�صكل 
ال�صرق  منطقة  يف  واالب��ت��ك��ار  التميز  ثقافة  وحتفيز  الب�صرية،  م��وارده��ا  ومتكني 
االأو�صط«. يف حني تعد غرفة جتارة و�صناعة راأ�س اخليمة راعي احلدث، �صي�صطلع 

اأن الوقت حان الإط��الق ن�صخة من برنامج  اإال  يف املنطقة عرب براجمنا االأخ��رى، 
’�صتيفي ال�صرق  خا�صة باملنطقة. ونحن �صعيدون باإطالق جوائز  ’�صتيفي‘  جوائز 
االأو�صط‘، ونتطلع اإىل تكرمي املجموعة االأوىل من الفائزين بها خالل �صهر فرباير 
اإط��ار جهود غرفة جتارة  �صمن  ال�صراكة  اتفاق  وي��ن��درج  اخليمة«.  راأ���س  اإم���ارة  يف 
بال�صركات  يحتفي  امل�صداقية  برنامج جوائز عايل  لتوفري  اخليمة  راأ���س  و�صناعة 
املتميزة عرب خمتلف جماالت العمل، االأم��ر الذي يعك�س ا�صرتاتيجية االإم��ارة يف 
تعزيز التفكري االإبداعي كو�صيلة لتحقيق املزيد من التطور متا�صياً مع االأهداف 
ال�صرق  “�صتيفي  جوائز  وتتيح  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  لدولة  اال�صرتاتيجية 
االأو�صط” فر�صة امل�صاركة جلميع ال�صركات يف 17 دولة مبنطقة ال�صرق االأو�صط 
امل�صمولة، يرجى  الدول  الكاملة حول  التفا�صيل  اأفريقيا. ولالإطالع على  و�صمال 

وتعترب جوائز  االإعالمي.  ال�صريك  بدور  راأ���س اخليمة  االإعالمي حلكومة  املكتب 
االإجنازات  تكّرم  حيث  االأعمال،  عامل  يف  “االأو�صكار”  مبثابة  الدولية  “�صتيفي” 
املتميزة يف اأماكن العمل عرب برامج عدة مثل: جوائز “االأعمال الدولية”، وجوائز 
وجوائز  العمالء”،  وخدمة  للمبيعات  “�صتيفي  وجوائز  االأمريكية”،  “االأعمال 
وتعد جوائز “�صتيفي ال�صرق االأو�صط” ثامن برامج  “�صتيفي ل�صيدات االأعمال”. 
قال  وم��ن جهته  �صنوات.  اأرب��ع  منذ  اإط��الق��ه  يتم  ال��ذي  واالأول  “�صتيفي”  جوائز 
“�صررت كثرياً عندما توا�صلَت  مايكل غاالغر، رئي�س وموؤ�ص�س جوائز “�صتيفي”: 
معنا غرفة جتارة و�صناعة راأ�س اخليمة، واأبدت اهتمامها بال�صراكة معنا يف اإطالق 
برنامج جوائز جديد خم�ص�س ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. وقد �صبق 
واملوؤ�ص�صات  االأعمال  ورواد  التنفيذيني  امل�صوؤولني  من  العديد  اإجن��ازات  تكرمي  لنا 

يف ور�سة عمل بعنوان » ربط ال�سبكات وجتارة الطاقة«

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�سلط ال�سوء على جتربتها يف جمال ال�سبكات الذكية وربط االأنظمة ال�سم�سية الكهرو�سوئية يف املنازل واملباين، خالل م�ساركتها يف موؤمتر الطاقة العاملي يف اأبوظبي
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العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/2216  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�صيف خور�صيد خور�صيد انور طارق جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/جرنا�س لتاأجري ال�صيارات/وميثلها بالوكالة احمد نبي داد نبي داد 
قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4640( 
اال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
جل�صة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى 
يوم اخلمي�س املوافق:2019/9/19 ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/2151  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خور�صيد رو�صتاموف جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
اأقام  قد  كنعان  دب��ي( وميثله:�صمري حليم  )ف��رع  ���س.م.ل  العربية  التاأمني  �صركة 
عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن  مببلغ وقدره 
 %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )328.515(
املوافق:2019/9/22  االحد  يوم  لها جل�صة  الق�صائية.وحددت  املطالبة  تاريخ  من 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة �س  ال�����ص��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2019/1876  مدين  جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- حممد ر���ص��وان ا���ص��ارات ب��رك��ات جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  دبي  فرع  ذ.م.م  التجارية  االق�صى  ال�صرق  املدعي/�صركة 
ل�صالح/�صركة  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/7/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
ال�صرق االق�صى التجارية ذ.م.م فرع دبي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
)332681.68( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
امل�صاريف. حكما  والزمته  به  املق�صي  املبلغ  ا�صل  تتجاوز  اال  ال�صداد على  وحتى متام 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  هذا االع��الن �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2019/1893  مدين  جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ح�صن علي اح��م��د ب��ن ه��وي��دي الفال�صي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/�صيخة �صاهني حمد ال�صويدي وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد مبا ان املدعي/ �صيخة 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  ال�صويدي  حمد  �صاهني 
اىل  ال��دع��وى  باحالة  املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  التايل  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2019/8/29 
اقر�صت  قد  انها  ال�صهود  و�صهادة  البنية  ومنها  االثبات  طرق  بكافة  املدعية  لتثبيت  التحقيق 
املدعي عليه مبلغ ومقداره )842.000( دره وان هناك مانع ادبي حال بينها وبني احل�صول على 
دليل كتابي وللمدعي عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�صة 2019/9/17 لبدء التحقيق على 
ان ينتهي خالل ا�صبوعني من تاريخ بدئه وعلى املدعية اعالن الندعي عليه مبنطوق هذا احلكم 
واجلل�صة ابقت الف�صل يف امل�صاريف ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثالثاء املوافق:2019/9/17 

 .ch 2.D.19:ال�صاعة 8:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/346  عمايل كلي
وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاوالت  ال�صباح  1-موؤ�ص�صة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
زينيب  اب��و  /حممد  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  �صيمكو  وال�صحية 
وميثله:حممد �صالح حممد احمد الهاجري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )1018765 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
)12000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
جل�صة  لها  وح��ددت   MB196815136AE:ال�صكوى رق��م  اال�صتحقاق 
 ch2.E.22:بالقاعة �س   10.30 ال�صاعة   2019/9/17 املوافق  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/7740  عمايل جزئي

ادارة  مكتب  دبي  فرع  املحدودة  نولتون  اند  هيل  اخلليج  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
يو�صف  وميثله:فتوح  ماتيا�س  بيتار  /جو�صويا  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
حممد ح�صني الن�صار قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وقدرها )152376 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )5000( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  احلكم  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
كفاله رقم ال�صكوى:mb195254576ae وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2019/9/17 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/7400  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النايا لتجارة اخل�صار والفواكه جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /تنوير احمد ن�صار احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11600 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
 mb195882396ae:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�س   08.30 ال�صاعة   2019/10/13 امل��واف��ق  االح���د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

       مذكرة اعالن بالن�صر
                   يف  الدعوى 2019/35  التما�س اعادة نظر جتاري - ا�صتئناف

عمران  ملالكها-علي   - لل�صرافة  اأ�صيا  مركز  موؤ�ص�صة   -1  / �صده  امللتم�س  اىل 
���ص��امل ع���ب���داهلل ال��ع��وي�����س  جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل��ل��ت��م�����س/ �صركة 
التما�س  امل��ح��دودة ومي��ث��ل��ه:م��ارون ودي���ع م��ط��ر  ق��ل �صجل  ���ص��ن��رتوم للتمويل 
جتاري  ا�صتئناف  رق�������م:2014/860  باال�صتئناف  ال�����ص��ادر  للحكم  نظر  اع���ادة 
وحددت لها ملحكمة جل�صة يوم االحد املوافق:2019/9/29 ال�صاعة:10:00 �س 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23:بالقاعة

حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1102  اأمر اأداء
اآر ام جي ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ اىل املدعي عليه / 1- 

�صركة ال�صم�س للهند�صة واملقاوالت ذ.م.م .
اآر ام  اإل��زام املدعي عليها    قررت حمكمة دبي االبتدائية ب��ت��اري��خ:2019/7/15 
جي ليمتد بان توؤدي للمدعية �صركة ال�صم�س للهند�صة واملقاوالت ذ.م.م مبلغ 
اال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9 القانونية  والفائدة  درهم   )2.591.357.46(
درهم  ال��ف  ومبلغ  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  ال�صداد  مت��ام  وحتى  يف:2017/6/19 
مرمي  الثانية  عليها  للمدعي  بالن�صبة  االم��ر  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل 
حممد ابدي .  ولكم احلق يف ا�صتئناف االأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1496  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- تريكو ملواد البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/املركزية لل�صيارات واملعدات �س.ذ.م.م وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم 

اجلرمن .
 طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/8/8 
ت��وؤدي للمدعية املركزية  ���س.ذ.م.م بان  اإل��زام املدعي عليها  تريكو ملواد البناء 
لل�صيارات واملعدات �س.ذ.م.م مبلغ )900000( درهم والر�صوم وامل�صاريف .  ولكم 

احلق يف ا�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/950  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- عمر �صربي حممد ال�صيد خطاب جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/وائل �صالح غريب ابراهيم .

اإل���زام امل��دع��ي عليه  عمر  ب��ت��اري��خ:2019/7/2   ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية 
ابراهيم  ت��وؤدي للمدعي وائل �صالح غريب  بان  ال�صيد خطاب  �صربي حممد 
مبلغ )50000( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ اال�صتحقاق لل�صيك يف 
بالنفاذ  التام والر�صوم وامل�صاريف واالمر م�صمول  ال�صداد  2019/3/13 وحتى 
املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/995  اأمر اأداء

�س.ذ.م.م  وامل��ق��اوالت  الكهروميكانيكية  لالعمال  �صتار  اوميغا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/هريا وولفرن ل�صناعة اجهزة التكييف �س.ذ.م.م 
اداء ف��ق��د قررت  ام���ر  ا���ص��ت�����ص��دار  .  ط��ل��ب  ب��ي��ك حم��م��د البلو�صي  ���ص��اه  ومي��ث��ل��ه:���ص��اره 
�صتار لالعمال  اوميغا  املدعي عليها  اإل��زام  بتاريخ:2019/7/9  االبتدائية  دبي  حمكمة 
ل�صناعة  وول��ف��رن  ه��ريا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  �����س.ذ.م.م  وامل��ق��اوالت  الكهروميكانيكية 
�صتة وخم�صون  الفا وثالثمائة  و�صتون  وت�صعة  ���س.ذ.م.م مبلغ )مائة  التكييف  اجهزة 
درهما وخم�صة فل�س( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل  والر�صوم  ال�صداد  يف:2019/7/3وحتى متام 
اتعاب املحاماة واالمر م�صموال بالنفاذ املعجل بقوه القانون .  ولكم احلق يف ا�صتئناف 

االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/2596 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- بي جي ا�س اخلليج للمقاوالت ���س.ذ.م.م  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الوكالة االهلية لل�صفريات وال�صياحة 
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )376910( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/2929 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- �صامي بن حممد بن �صالح امل��داهلل  جمهول حمل 
عامة(  م�صاهمة  )�صركة  امل�صرق  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله:عادل عبداهلل خمي�س املعمري   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )436948.13( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

       مذكرة اعالن متنازع �صده بالن�صر
                يف  الدعوى 2019/325  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �صده / 1-�صركة اأيه �صكويرد اإنف�صتمنت�س م.م.ح جمهول حمل 
االقامة مبا ان املتنازع / �صكاتفورفالتنجن )هيئة ال�صرائب الدامناركية( 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عمر   اآل  عزيز  عبداهلل  عبدالعزيز  وميثله:عمر 
ومو�صوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�س وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�صلح   مبكتب  �س   8.30 ال�صاعة     2019/9/17 امل��واف��ق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

الت�صويات   الودية 

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2019/752 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي 
جمهول  ال��زرع��وين  عبدالعزيز  احمد  �صلطان  ���ص��ده:1-  املطعون  باعالن 
اأعاله  امل��ذك��ور  ال��ط��ع��ن  اأق����ام عليكم  ال��ط��اع��ن  ب���اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل 
�صحيفة  على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�صور  عليكم  ويتوجب 

الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/3197  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة تايجر العاملية للمقاوالت العامة ذ.م.م جمهول حمل 
ذ.م.م وميثله:عائ�صة  تريدجن  وتربروفيج  املدعي/كري�صتال الين  ان  االقامة مبا 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  طاهر  ح�صن  حممد 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )198.931.00( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12% م��ن:2015/2/28 وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم االحد 
ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف  املوافق:2019/9/22 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
يف  الدعوى 2019/3028  جتاري جزئي

اىل اخل�����ص��م امل��دخ��ل / 1-الن����د م���ارك الدارة ال��ف��ن��ادق ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
حممد  وميثله:كفاح  احلميد  �صاه  �صيد  حممود  املدعي/حممد  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى مو�صوعها احلكم بحل  اأقام عليك  الزعابي قد  ال�صح�صي  نا�صر حممد 
وت�صفية.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق:2019/9/17 ال�صاعة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 
االأقل ، علما بان الدعوى قد مت احالتها من الدائرة التجارية الكلية الثانية اىل 

الدائرة التجاريه اجلزئيه االوىل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2019/1557  جتاري  جزئي
اىل املحكوم عليه/1- عجائب بال حدود لل�صياحه �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2019/6/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  كوت�س   - ليموزين  ل�صالح/رويال  اع��اله  املذكورة 
ت��اري��خ قيد  م��ن  ب��واق��ع %9  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م  لها مبلغ )99.150(  ت���وؤدي 
الدعوى احلا�صل يف 2019/4/3 وحتى ال�صداد التام والزمتها بامل�صروفات ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12730 بتاريخ 2019/9/14   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2019/567  جتاري  جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  مانيوفاكت�صرجن  �صتيل  فاب  تكنو  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2019/4/9 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ديال لتوريد احلديد �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
والفائدة  دره��م(  واربعني  و�صتمائة  ال��ف  ع�صر  )ثالثة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2016/11/17 وحتى 
متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     
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اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2019/2613  جتاري  جزئي

اىل املحكوم عليه/1- تران�س بوينت لتجارة املواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/8/20  يف الدعوى املذكورة 
بان  عليها  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  �صتار  ل�صالح/�صوبرمي  اع��اله 
والفائدة  دره��م(  و�صتني  وثالثة  ومائة  ال��ف  وثالثني  )ثمانية  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف 2018/10/27 وحتى متام ال�صداد 
والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت ب�صمول احلكم 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  كفالة. حكما مبثابة احل�صوري  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
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        يف  الدعوى رقم 2019/2707  جتاري  جزئي
ال�صخ�س  �صركة  عبداهلل  ال  عبداهلل  ملالكها  للمقاوالت  العابر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الواحد ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2019/8/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/نور احلطيب للتجارة �س.ذ.م.م 
واربعني  و�صبعة  الف  للمدعية مبلغ )ثمانية وع�صرين  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام 
درهم وت�صعة ع�صر فل�صا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل 
يف 2018/4/23 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومبلبغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة وامرت ب�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     
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اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/4782  جتاري  جزئي

االقامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  التنظيف  خل��دم��ات  ليمتل�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/4/9  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
اعاله ل�صالح/زعبيل لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م بالزام ال�صركة املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )408.922.88( درهم م�صافا اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 
9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2018/12/17 وحتى متام 
ال�صداد والزمت املدعي عليها امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  �صعيد  بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  با�صم �صاحب  االع��الن �صدر  هذا 

حاكم دبي وتلى علنا. 
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اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2019/1316  جتاري  جزئي

بان  نعلنكم  االقامة  م��ارون جمهول حمل  ف��وزي  عائدة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2019/5/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�صالح/زعبيل لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
من  اعتبارا  �صنويا   %9 بواقع  وف��وائ��ده  دره��م   )75182( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمتها امل�صروفات والف درهم اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

للدراجات  االآ���ص��ي��وي  االإجن����از  ب��ع��د 
ميداليات  ث���الث  ع��ل��ى  ب��احل�����ص��ول 
ملونة ذهبية وف�صية وبرونزية  يف 
والتي  للم�صمار  اآ�صيا  كاأ�س  بطولة 
اأقيمت بالعا�صمة الهندية نيودلهي 
عادت اإىل البالد اأم�س بعثة منتخب 
امليدالية  ح��ق��ق  اأن  ب��ع��د  ال���دراج���ات 
يو�صف  امل��ن��ت��خ��ب  ق���ائ���د  ال���ذه���ب���ي���ة 
االأمونيوم  �صباق  يف  م���ريزا  حممد 
الذي يعترب اأقوى �صباق يف البطولة 
باالإ�صافة اإىل امليدالية الف�صية التي 
�صباق  يف  امل��ن�����ص��وري  اأح��م��د  حققها 
التي  الربونزية  وامليدالية  النقاط 
املطاردة  �صباق  يف  منتخبنا  بها  ف��از 

الفرقية ..
مطار  يف  البعثة  ا�صتقبال  يف  وك���ان 
ال�صعفار  اأحمد  اأ�صامة  ال��دويل  دب��ي 
رئ����ي���������س االحت�������ادي�������ن االإم�������ارات�������ي 
املدفع  وخالد  للدراجات  واالآ�صيوي 
االأمني العام امل�صاعد للهيئة العامة 
ال��ن��ا���ص��ر عمران  ل��ل��ري��ا���ص��ة وع��ب��د 
ع��ام االحت��اد وعبد  اأم��ني  ال�صام�صي 

ال���ك���رمي ال����زرع����وين امل���دي���ر امل���ايل 
العالقات  م���دي���ر  ال���ع���ل���ي  وح�������ارب 
القيادات  م���ن  وال���ع���دي���د  ال���دول���ي���ة 

الريا�صية يف الهيئات واالأندية ..
ب���ال���ورود متميزا  وج���اء اال���ص��ت��ق��ب��ال 
ومعربا عن �صعادة اجلميع باالإجناز 
ال�������ذي ح���ق���ق���ه جن���وم���ن���ا يف اأق�����وى 
البطوالت االآ�صيوية حيث قام اأ�صامة 
امل���دف���ع  بتطويق  ال�����ص��ع��ف��ار وخ��ال��د 
الفني  ال��الع��ب��ني واجل���ه���از  اأع���ن���اق 
واالإداري بالورود تقديرا الإجنازهم 

وتثمينا جلهودهم يف البطولة ..
�صكر وتقدير

ال�صكر  ال�صعفار  اأحمد  اأ�صامة  ووجه 
جكه  العزيز  عبد  لنايف  والتقدير 
رئي�س  ب���االحت���اد  امل�����ص��اع��د  االأم�����ني 
قدم  كما  جهوده  على  واأثنى  البعثة 
ال�صكر للجهاز الفني واالإداري الذي 
�صم املدرب القدير بدر حممد مريزا 
وم�صاعده �صريف عبد اهلل واالإداري 
مايكل  والفنيني  احل��م��ادي  ح�صني 
يو�صف  امل��ن��ت��خ��ب  ول���ن���ج���وم  وج�����ون 
املن�صوري  واأح���م���د  م����ريزا  حم��م��د 
امل��ن�����ص��وري و���ص��ي��ف معيوف  وج��اب��ر 

وث��ن��ائ��ي منتخب  م��ع��ي��وف  وخ���ال���د 
ال�����ص��ب��اب را���ص��د امل��ن�����ص��وري وحممد 
ماحققه  اأن  اىل  م�صريا  اليعقوبي 
م�صرفة  ن��ت��ائ��ج  م��ن  املنتخب  جن���وم 
ب��ال���ص��ك على  ي���وؤك���د  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
وو�صولها  االإم����ارات  دراج���ات  تطور 
لتحقيق  يوؤهلها  الذي  امل�صتوى  اىل 

البطوالت  اأك���رب  يف  النتائج  اأف�����ص��ل 
ومتنياتي  ب��ه  ونعتز  مانفتخر  وه��و 
وحتقيق  ال��ت��وف��ي��ق  دوام  للمنتخب 

املزيد من االإجنازات ..
تهنئة

كما تقدم خالد املدفع االأمني العام 
للريا�صة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  امل�����ص��اع��د 

االإم����ارات  دراج����ات  الأ���ص��رة  التهنئة 
من  الوطني  املنتخب  ماحققه  على 
اآ�صيا  كاأ�س  بطولة  يف  م�صرفة  نتائج 
مايحققه  اأن  اإىل  م�صريا  للم�صمار 
البطوالت  يف  ال������دراج������ات  جن�����وم 
هوؤالء  ���ص��م��ات  م��ن  يعترب  املختلفة 
ريا�صة  اأث����������روا  ال����ذي����ن  ال����ن����ج����وم 

البطوالت  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  االإم�����ارات 
واالأل��ق��اب واالإجن���ازات وه��و مايوؤكد 
على تقدم وتطور ريا�صة الدراجات 
وتكون لها مكانة متميزة ومتنياتي 
اأ�صامة  ب��ق��ي��ادة  ال����دراج����ات  الحت����اد 
وموا�صلة  بالتوفيق  ال�صعفار  اأحمد 

طريق التقدم واالزدهار ..

اإ�صادة
واأ��������ص�������اد ع����ب����د ال����ن����ا�����ص����ر ع����م����ران 
املنتخبات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال�صام�صي 
باالإجناز الذي حققه يو�صف مريزا 
حتقق  وال���ذي  البطولة  يف  ورف��اق��ه 
ورغبتهم  اجليد  ا�صتعداهم  بف�صل 
االأكيدة يف رفع راية االإمارات خفاقة 
و�صلت  ال��ت��ي  املكانة  على  وال��ت��اأك��ي��د 
اإليها دراجات االإمارات على امل�صتوى 
والتهنئة  ال�����ص��ك��ر  وق������دم  ال����ق����اري 
واالإداري  الفني  واجل��ه��از  لالعبني 
م��ت��م��ن��ي��ا ل���ه���م م���وا����ص���ل���ة اجل���ه���ود 

لتحقيق اإجنازات اأكرب ..
واأثنى عبد الكرمي الزرعوين املدير 
امل����ايل ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ال��ب��اه��رة التي 
حققها جنوم املنتخب والتي اأثلجت 
���ص��دور حم��ب��ي ال���دراج���ات اآم���ال اأن 
يف  التفوق  منتخبنا  جن��وم  يوا�صل 
اإجنازات  وحتقيق  املقبلة  البطوالت 
العربي  امل�����ص��ت��وي��ني  ج���دي���دةع���ل���ى 
ال��ت��ه��ن��ئ��ة لالعبني  وال���ق���اري وق����دم 
واجلهاز الفني متمنيا لهم التواجد 

الدائم على من�صات التتويج ..
�صكر

واأع������رب ق��ائ��د م��ن��ت��خ��ب ال���دراج���ات 
وامتنانه  �صكره  ع��ن  م���ريزا  يو�صف 
ن��ي��اب��ة ع���ن ج��م��ي��ع ال���الع���ب���ني على 
احل���ف���اوة وح�����ص��ن اال���ص��ت��ق��ب��ال من 
جمل�س االإدارة برئا�صة اأ�صامة اأحمد 
ال�صعفار وحر�س �صعادة خالد املدفع 
فرحتنا  يف  وامل�صاركة  احل�صور  على 
هي  حتققت  التي  النتائج  اأن  واأك���د 
للمنتخب  املكثفة  اال�صتعدادات  نتاج 
املع�صكر  اأو  اأ�صبانيا  �صواء يف مع�صكر 
ال�صرقية  ب���امل���ن���ط���ق���ة  ال����داخ����ل����ي 
اأقيمت يف م�صمار  التي  والتدريبات 

زايد الدويل..
واأع����رب م���ريزا ع��ن ت��ق��دي��ره البالغ 
بذلوا  ال����ذي����ن  ال���الع���ب���ني  جل��م��ي��ع 
البطولة  يف  اجل���ه���د  م����ن  ال���ك���ث���ري 
حت���ت ق���ي���ادة رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة نايف 
ال��ذي وفر لنا كل �صبل  عبد العزيز 
النتائج  حتقيق  يف  ما�صاهم  الراحة 
امل���رج���وة والن��ن�����ص��ى م��اب��ذل��ه مدرب 
املنتخب بدر مريزا وم�صاعده �صريف 
التي  الفنية  والتوجيهات  اهلل  عبد 
الالعبني  اأداء  ارت���ف���اع  يف  ���ص��اه��م��ت 

وحتقيق االإجناز القاري .

ا�ستقبال حافل بالورود ملنتخب الدراجات بعد االإجناز االآ�سيوي

م�صاركتهم  خالل  ملونة  ميداليات   9 للجوجيت�صو  االإم��ارات  اأبطال  انتزع 
يف مناف�صات بطولة العامل لالأ�صبال حتت 16 �صنة يف العا�صمة الرومانية 

بوخاري�صت ام�س.
وتتوزع امليداليات الت�صع على 5 ذهبيات و3 ف�صيات وبرونزية واحدة.

حلق بالذهب كل من حممد ال�صحي يف وزن 38 كجم، وحممد الكتبي يف 
وزن 46 كجم، ورا�صد ال�صحي يف وزن 50 كجم، وفرج العولقي يف وزن 60 

كجم، و�صيف جا�صم املن�صوري يف وزن 70 كجم.
واأحرز الف�صيات كل من �صهيل اإ�صماعيل يف وزن 42 كجم، وحممد الكعبي 

يف وزن 46 كجم، و�صعود احلو�صني يف وزن 60كجم، فيما توج بالربونزية 
الالعب حمد ال�صحي.

وبهذه النتائج تكون االإمارات قد ت�صدرت مناف�صات بطولة العامل لالأ�صبال 
انتظار  يف  بوخاري�صت،  الرومانية  العا�صمة  يف  اأم�س  �صباح  انطلقت  التي 

امل�صاركة اليوم يف بطولة البلقان للنا�صئني حتت 18 �صنة.
اأبطال  اأن  اجلوجيت�صو  باإحتاد  الفنية  االإدارة  مدير  املنهايل  مبارك  اأك��د  و 
ب��الء ح�صنا يف تلك  اأب��ل��وا  ب��ه��م، عندما  ال��ظ��ن  ك��ان��وا عند ح�صن  االإم�����ارات 
البطولة القوية، م�صريا اإىل اأن 9 ميداليات من اإجمايل 12 العبا �صاركوا 

يف البطولة يعد اإجن��ازا كبريا ، واأن االإم��ارات عندما ت�صارك يف اأي بطولة 
اأف�صل  تطبق  كونها  االأوىل  املراكز  على  عينها  ت�صع  ال�صنية  املرحلة  بهذه 
االحتاد  ومعايري  ملعدالت  وفقا  ال��ع��امل،  يف  االأب��ط��ال  واإع���داد  تاأهيل  برامج 

الدويل للعبة.
وقال املنهايل: جنح اأبطال االإمارات يف ح�صم بع�س االأوزان ليكون النهائي 
اإماراتيا خال�صا، حيث التقى حممد الكتبي وحممد الكعبي معا يف النزال 
النهائي لوزن 46 كجم، بعد اأن جتاوزا املناف�صني يف كل املراحل التمهيدية 
والنهائية، كما تكرر امل�صهد يف وزن 60 كجم الذي تواجه فيه بالنهائي فرج 

االأدوار  يف  املناف�صني  لكافة  جتاوزهما  اأثر  على  احلو�صني  و�صعود  العولقي 
التمهيدية والنهائية، ويف وزن 38 كجم فاز العبان من االإمارات مبيداليتني 
من اإجمايل ثالث ميداليات اإحداهما ذهبية ملحمد ال�صحي واأخرى برونزية 
حلمد ال�صحي. واأ�صاف: ن�صعر بال�صعادة البالغة لهذا االإجناز الأنه يعطينا 
موؤ�صرا باأن العمل ي�صري يف االجتاه ال�صحيح، واأن م�صتقبل اللعبة بخري، واأن 
اجلهود املبذولة يف الربامج املختلفة حتقق اأهدافها، واأ�صكر الالعبني على 
التي  البلقان  بطولة  يف  االإجن��ازات  اأبطالنا  ي�صاعف  اأن  واأمتنى  جهودهم، 

�صتنطلق غدا يف نف�س ال�صالة بالعا�صمة الرومانية بوخاري�صت.

برومانيا اجلوجيت�سو  الأ�سبال  العامل  بطولة  يف  لالإمارات  ميداليات   9

ال�صارقة  فريقا  خا�صه  طويل  طريق 
و���ص��ب��اب االأه���ل���ي، ط��رف��ا ك��اأ���س �صوبر 
اخلليج العربي، خالل املو�صم املا�صي 

.2019-2018
الذي �صيقام  اللقاء  ال�صارقة يخو�س 
اليوم  م�����ص��اء  وال��ن�����ص��ف  ال��ث��ام��ن��ة  يف 
ال�صبت على ا�صتاد اآل مكتوم، باعتباره 
دوري  م��ن  ال�صابقة  للن�صخة  ب��ط��اًل 
يخو�س  ح���ني  يف  ال���ع���رب���ي،  اخل��ل��ي��ج 
���ص��ب��اب االأه��ل��ي امل���ب���اراة ب��ع��د تتويجه 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  كاأ�س  ببطولة 

الدولة- حفظه اهلل. 
حلم �صرجاوي

ك���ان االأم����ر اأ���ص��ب��ه ب��احُل��ل��م. مل يتّوج 
ال�صارقة باللقب يف ع�صر االحرتاف. 
ال�صابقة  ال��ن�����ص��خ��ة  ان��ط��ل��ق��ت  وح����ني 
م���ن دوري���ن���ا مل ي��ك��ن امل��ل��ك م���ن بني 
املر�صحني البارزين للتتويج باللقب.

يف  ال����دوري  ترتيب  ال�����ص��ارق��ة  ت�صدر 
اأال  كثريون  وتوقع  االأوىل.  االأ�صابيع 
ي�صتمر امللك على القمة طوياًل، لكّن 
مبرور  تخمد  مل  ال�صارقة  انتفا�صة 
بال�صدارة،  متم�صًكا  وظ��ل  اجل���والت 

راف�صاً التفريط فيها. 
ومل ت����اأِت ن��ت��ائ��ج امل��ل��ك م��ن ف����راغ، بل 
العوامل  من  جمموعة  اإىل  ا�صتندت 
االإي���ج���اب���ي���ة، اأول���ه���ا واأه���م���ه���ا امل����درب 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع��ن��ربي ال����ذي اأدرك 
وال�صعف  ال��ق��وة  نقاط  البداية  منذ 
اختار  ذل��ك  وبعد  فريقه،  �صفوف  يف 
الرتاجع  االأن�������ص���ب،  ال��ل��ع��ب  ط��ري��ق��ة 
الفريق،  يفقدها  ح��ني  ال��ك��رة  خ��ل��ف 
امل�صافات بني اخلطوط مع  وت�صييق 
االعتماد على املرتدات باأقل عدد من 
ا�صتغالل  العنربي  ح��اول  اللم�صات. 
نقطة القوة البارزة املتمثلة يف �صرعة 

مينديز،  ري���ان  الهجوميني  الع��ب��ي��ه 
�صيف را�صد و ويلتون �صوار�س.

هذه الطريقة اأك�صبت الفريق �صالبة 
دفاعية فلم يكن من ال�صهل اخرتاق 
مرماه،  اإىل  والو�صول  امللك  ح�صون 
�صاحب  ال�صارقة  يكن  مل  وهجومًيا 
لكّن  بامل�صابقة  االأق��وى  الهجوم  خط 
على  وال��ق��درة  بالفاعلية  متّيز  اأداءه 
اخل�صم  ك���ان  مهما  امل��ب��اري��ات  ح�صم 

�صلًبا.
التحول  ����ص���الح  اإىل  وب����االإ�����ص����اف����ة 
الهجوم،  اإىل  ال���دف���اع  م���ن  ال�����ص��ري��ع 
ام��ت��ل��ك ال��ف��ري��ق اأ���ص��ل��ح��ة اأخ����رى من 
بينها احلار�س املتاألق عادل احلو�صني 
الذي اأنقذ مرمى الفريق من العديد 

من الهجمات اخلطرية.
العب  ك��ورون��ادو  اإيغور  ا  اأي�صً وهناك 
ال��و���ص��ط امل��ه��اج��م امل��ت��األ��ق، ال���ذي كان 
الفريق،  �صفوف  يف  االأب���رز  ال��الع��ب 
وال���ق���ادر ع��ل��ى ال��رب��ط ب��ني خطوطه 

ب�صهولة وان�صيابية.
بعد اأن اأنهى ال�صارقة الدور االأول من 

الفريق  امل�صابقة دون هزمية، حافظ 
وكان  الهزائم  من  خالًيا  �صجله  على 
لكّنه  مبكًرا،  اللقب  ح�صم  من  قريًبا 
تعر يف اجلوالت االأخرية فتعادل مع 
ودب��ا وخ�صر من  العني واحت��اد كلباء 
الو�صل، وهي الهزمية الوحيدة التي 

تلقاها طوال املو�صم. 
حول  ���ص��ك��وك  ت�����ص��رب��ت  م����رة،  والأول 
اللقب خا�صة  امللك على ح�صم  ق��درة 
مع تاألق �صباب االأهلي �صاحب املركز 
بينه  النقاط  ف��ارق  وت�صييق  الثاين، 
وبني ال�صارقة. لكن امللك ح�صم اللقب 
يف اجل��ول��ة ق��ب��ل االأخ����رية ب��ع��د فوزه 
ليحقق   2-3 الوحدة  على  ب�صعوبة 
االح������رتاف،  ع�����ص��ر  يف  األ���ق���اب���ه  اأول 
59 نقطة  املو�صم ويف ر�صيده  منهياً 
املركز  �صاحب  عن  نقاط  �صت  بفارق 

الثاين فريق �صباب االأهلي.
واكت�صح ال�صارقة جوائز دوري اخلليج 
العربي. فذهبت جائزة القائد ملدرب 
وفاز  ال��ع��ن��ربي.  عبدالعزيز  الفريق 
بجائزة الكرة الذهبية الأف�صل العب 

ذهبت  كما  ك���ورون���ادو،  اإي��غ��ور  اأجنبي 
اإىل ع���ادل  ال��ذه��ب��ي  ال��ق��ف��از  ج���ائ���زة 
الفريق  جمهور  ن��ال  كما  احلو�صني، 

جائزة اأف�صل جمهور.

عودة �سباب الأهلي
ال�صوبر  كاأ�س  االأهلي  �صباب  يخو�س 
باعتباره الفائز بكاأ�س �صاحب ال�صمو 
الفريق مل يكتِف  لكّن  الدولة  رئي�س 
خ���الل امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي ب��ه��ذا اللقب 
كاأ�س  ل��ق��ب  خ��زائ��ن��ه  اإىل  اأ����ص���اف  اإذ 
اخلليج العربي، واحتل املركز الثاين 
ال����دوري يف م��و���ص��م مم��ي��ز ل�صباب  يف 
االألقاب  �صكة  اإىل  ع��اد  ال�صي  االأه��ل��ي 

بعد غياب.
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ت��ع��رة. ح��ي��ث فقد 
الفريق العديد من النقاط يف بداية 
الدوري  مب�صابقة  املحلية  م�صريته 
خو�صية  امل���درب  اإق��ال��ة  االإدارة  لتقرر 
اأروابارينا  رودول��ف��و  وتعيني  �صيريا 
ب���داًل م��ن��ه، وك���ان ه���ذا ال��ق��رار نقطة 
الفريق يف خمتلف  نتائج  التحول يف 

امل�صابقات.
قيادة  له  �صبق  الذي  اأروابارينا،  جنح 
الدفاعية  ال��ث��غ��رات  �صد  يف  ال��و���ص��ل، 
ال�صابقة  امل��ب��اري��ات  يف  ظ��ه��رت  ال��ت��ي 
اأكر  الفريق  اأ�صبح  االأهلي.  ل�صباب 
تنظيًما و�صالبة وهذا ما كان ينق�صه 
يعاين  يكن  اإذ مل  املو�صم،  ب��داي��ات  يف 
ب��ارزة يف وجود  من م�صاكل هجومية 
ل���وف���ان���ور ه��رني��ك��ي وخ���امي���ي اأي����ويف 

واأحمد خليل وغريهم.
�صباب  ع��رب  ال��دول��ة،  رئي�س  ك��اأ���س  يف 
االأهلي عقبة احتاد كلباء يف دور ال�16 
النهائي  رب���ع  ويف  ن��ظ��ي��ف��ة.  ب��ث��الث��ي��ة 
على  التفوق  يف  كبرية  �صعوبة  وج��د 
بتعادل  املباراة  وانتهت  الن�صر  فريق 
الفريقني اإيجابًيا بهدف لكل منهما. 
الدقيقة  ال�صباك يف  العميد هز  وبداأ 
وتعادل  العكربي،  حممد  عرب   77
ومنحت   .88 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ل��وف��ان��ور 
رك����الت اجل�����زاء ب��ط��اق��ة ال��ع��ب��ور اإىل 

ن�صف النهائي الأروابارينا وكتيبته.
واجه �صباب االأهلي فريق الو�صل يف 

العبو  وت��األ��ق  النهائي.  ن�صف  ال���دور 
جارهم  على  الفوز  حمققني  الفريق 
بخم�صة اأهداف مقابل هدف، لي�صعد 
النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  االأه��ل��ي  �صباب 
ويواجه الظفرة الذي كان قد اأق�صى 

ال�صارقة من الدور ن�صف النهائي. 
اأحمد  ت���األ���ق  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  امل����ب����اراة  يف 
خ��ل��ي��ل و���ص��ج��ل ه��دف��ني م��ن��ح��ا �صباب 
اأن اكتفى الظفرة  االأهلي اللقب بعد 
ب��ت�����ص��ج��ي��ل ه����دف وح��ي��د ع���رب �صعيد 
الكثريي. وبات هذا اللقب هو الثاين 
لقب  ح�صد  اأن  بعد  االأه��ل��ي  ل�صباب 

كاأ�س اخلليج العربي قبلها ب�س

بالن�سجام  نح�ض  منديز:  ريان 
نتيجة  تكرار  ونتمنى  والتفاهم 

املو�سم املا�سي
اأك�������د ري�������ان م���ي���ن���دي���ز الع������ب ن�����ادي 
مواجهة  ���ص��ع��وب��ة  ع���ل���ى  ال�������ص���ارق���ة 
كاأ�س  يف  االأهلي  �صباب  بنادي  فريقه 
ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ا�صتاد  ���ص��وب��ر اخل��ل��ي��ج 
م�صاء  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  يف  م��ك��ت��وم  اآل 

مباراة  من  “خرجنا  وق��ال:  ال�صبت، 
ع��ج��م��ان ب��اإي��ج��اب��ي��ات ك��ث��رية وب�����اأداء 
ال�صوبر  م��ب��اراة  يف  �صي�صاعدنا  جيد 
اأمام فريق قوي مثل �صباب االأهلي”. 
�صتكون  “املباراة  مينديز:  واأ���ص��اف 
لدينا  اأي�صاً  فنحن  للفريقني  �صعبة 
و�صن�صتخدمها  واأ�صاليبنا  اأ�صلحتنا 
م��ن حتقيق  نتمكن  ح��ت��ى  امل���ب���اراة  يف 
ونح�صل  اإليها  ن�صعى  التي  النتيجة 

على البطولة«
وطماأن العب اجلناح الدويل ملنتخب 
ال����راأ�����س االأخ�������ص���ر اجل���م���اه���ري على 
موؤكدا:  ال��ف��ري��ق  اإن�����ص��ج��ام  م�����ص��ت��وى 
رغم  والتفاهم  باالن�صجام  “نح�س 
نلعب  ل��ك��ن��ن��ا  ب��داي��ات��ه  يف  امل��و���ص��م  اأن 
كفريق ولدينا العديد من التكتيكات 
واالأ����ص���ال���ي���ب داخ�����ل امل��ل��ع��ب. واأ����ص���ار 
لل�صارقة  اجليد  االأداء  اإىل  ال��الع��ب 
ال�صابق  املو�صم  االأهلي يف  �صباب  اأمام 
ويحقق  امل��ب��اراة  يف  يتكرر  اأن  ومت��ن��ى 

الفريق البطولة.
�صيكون  ب��ال�����ص��وب��ر  ال���ف���وز  ل���وف���ان���ور: 

اأف�صل بداية للمو�صم
ل��وف��ان��ور هرنيكي  امل���ول���دويف  اع��ت��رب 
الفوز  اأن  االأه��ل��ي  �صباب  ن��ادي  الع��ب 
ب��ل��ق��ب ك��اأ���س ���ص��وب��ر اخل��ل��ي��ج العربي 
�صيكون اأف�صل بداية للمو�صم اجلديد 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ل��ف��ري��ق��ه،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
انطالقة  قبل  بطولة  على  احل�صول 
ثقة  ���ص��ي��ع��زز  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري 
االأجواء  ويهيئ  باأنف�صهم  الالعبني 
اأك����ر، وي��ح��ف��ز اجل��م��ي��ع ع��ل��ى العمل 
بقوة اأكرب من اأجل حتقيق مزيد من 

االإجنازات يف املو�صم املقبل.
ب�����ص��ع��وب��ة املهمة  ل��وف��ان��ور  واع����رتف 
اأمام فريق ال�صارقة املتوج بلقب دوري 
املا�صي،  امل��و���ص��م  ال��ع��رب��ي يف  اخل��ل��ي��ج 
على  ال��ف��ري��ق��ني  ت��ن��اف�����س  اأن  م��ب��ي��ن��اً 
ف��وز كل  ال�صوبر ج��اء بعد  كاأ�س  لقب 
يعني  ما  وه��و  مهمة،  ببطولة  فريق 
اأنهما فريقان كبريان ميلكان الرغبة 
من�صات  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  وال���ط���م���وح 

التتويج.
ال�����ص��ارق��ة عزز  اأن  ل��وف��ان��ور  واأو����ص���ح 
املميزة  العنا�صر  م��ن  بعدد  �صفوفه 
اإ�صافة  ال��الع��ب��ني االإم��ارات��ي��ني،  م��ن 
اأجنبي  مب���ه���اج���م  اال����ص���ت���ع���ان���ة  اإىل 
اأن  متوقعاً  �صواريز،  لويلتون  بدياًل 
يكون املناف�س يف كامل قوته، وهو ما 
املباراة  زم��ن  ط��وال  بالقتال  يلزمهم 
وب����ذل ك���ل اجل��ه��د امل��م��ك��ن م���ن اأجل 

�صمان التتويج باللقب الكبري.
بقوتنا،  نحتفظ  اأن  “يجب  وق����ال: 
هذه  يف  ج��ه��د  اأي  ن���دخ���ر  اأال  ع��ل��ي��ن��ا 
الق�صمة على  التي ال حتتمل  امل��ب��اراة 
البطولة  ه��ذه  حتقيق  علينا  اث��ن��ني، 
والتتويج بلقبها لتكون خري انطالقة 

للمو�صم اجلديد«..

ال�سارقة و �سباب االأهلي .. الطريق اإىل كاأ�ش �سوبر اخلليج العربي

اخلا�صة  الرتتيبات  جميع  االإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  اأن��ه��ت 
و�صباب  ال�صارقة  فريقي  بني  العربي  اخلليج  �صوبر  كاأ�س  مبباراة 
�صبتمرب   14 ال�صبت  م�صاء  والن�صف  الثامنة  يف  املقامة  االأه��ل��ي 
باإمارة دبي. وعملت على  اآل مكتوم بنادي الن�صر  اجلاري با�صتاد 
املباراة  توفري خدمات وت�صهيالت للجماهري،  جلعل جتربة يوم 

مميزة.

حافالت
االأهلي  و�صباب  ال�صارقة  ن��ادي��ي  م��ع  بالتعاون  ال��راب��ط��ة  �صتوفر   
اأربع حافالت لنقل  وبتن�صيق مع هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي 
اآل مكتوم  ا���ص��ت��اد  اإىل  ع��ود ميثاء  م��ي��رتو  م��ن حمطة  اجل��م��اه��ري 

بنادي الن�صر مبعدل حافلتني جلماهري كل فريق.

مكتب اأمانات
 كما �صتخ�ص�س الرابطة مكتب االأمانات بالقرب من ك�صك التذاكر، 
يتم فيه حفظ املقتنيات ال�صخ�صية التي ال ي�صمح بها يف املدرجات 
االأقالم  التجميل،  واأدوات  العطور  الطاقة،  �صحن  اأج��ه��زة  مثل 
االأجهزة  االح��رتاف��ي��ة،  ال�صخ�صية  الت�صوير  ك��ام��ريات  املعدنية، 

االإلكرتونية اللوحية واملحمولة، املظالت وع�صا ال�صيلفي.
دخول جماين الأ�صحاب الهمم

ح�صور  الفريقني  جماهري  من  الهمم  اأ�صحاب  باإمكان  �صيكون   
البطاقة  با�صتخدام  جم��ان��ا  العربي  اخلليج  �صوبر  ك��اأ���س  م��ب��اراة 

حيث  االإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  رابطة  قبل  من  ال�صادرة  املو�صمية 
الهمم،  اأ�صحاب  ال�صارقة من  7 جلماهري  رقم  البوابة  خ�ص�صت 

والبوابة رقم 17 جلماهري �صباب االأهلي من نف�س الفئة.

 متطوعون
مباراة  االإم��������ارات يف  م���ار����ص���ال  م���ن  م��ت��ط��وع   300 ���ص��ي��ت��واج��د   
الإر�صاد  اال�صتاد،  اأرج���اء  يف  موزعني  العربي،  اخلليج  �صوبر  كاأ�س 
باملعلومات  تزويدهم  خ��الل  من  لهم  الدعم  وتقدمي  اجلماهري 
الفعاليات  مناطق  التذاكر،  اأك�صاك  املقاعد،  بالبوابات،  اخلا�صة 
طلب  للمباراة  احل��ا���ص��رة  اجلماهري  ب��اإم��ك��ان  و�صيكون  وغ��ريه��ا. 

م�صاعدتهم يف اأي وقت..

رابطة املحرتفني« تنهي الرتتيبات اخلا�سة 
مبباراة كاأ�ش �سوبر اخلليج العربي
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توا�صل �صل�صلة �صباقات كاأ�س �صاحب 
للخيول  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ال�������ص���م���و 
ال�صاد�صة  بن�صختها  االأ�صيلة  العربية 
والع�صرين رحلتها العاملية، بنجاحات 
وي�صت�صيف  وا�صعة،  واأ���ص��داء  مبهرة 
م�صمار دونكا�صرت العريق يف اململكة 
املتحدة اليوم ال�صبت املحطة التا�صعة 
12 ج���ول���ة جت����وب كافة  اأ����ص���ل  م���ن 
دول العامل، وذلك بالتزامن مع عام 

الت�صامح.
�صامية  برعاية  الغالية  الكاأ�س  وتقام 
من �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ودع���م  اهلل” 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
وروؤية  توجيهات  ظ��ل  ويف   ، امل�صلحة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن زاي����د اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
، لرفعة اخليل  الرئا�صة  �صوؤون  وزير 
ال��ع��رب��ي واإع����الء ���ص��اأن��ه ودع���م املالك 
العاملية  امل�����ص��ام��ري  ب��ك��اف��ة  وامل���رب���ني 
اخليل  ان��ت��اج  زي���ادة  على  وت�صجيعهم 
العربي، دعما لنهج املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل 

ثراه«.
ال�صابعة  الربيطانية  املحطة  وحتفل 
اإيطاليا  بعد  االأوروب��ي��ة  امل�صامري  يف 
وهولندا،  واأملانيا  ومو�صكو  وبلجيكا 
مبواجهات مثرية مرتقبة بني اخليول 
الواعدة من النخبة واأبطال امل�صتقبل 
متثل  التي  العربي  اخليل  ل�صباقات 
ومن  العاملية،  اخليل  مرابط  اأف�صل 
التحدي  �صقف  ترفع  التي  املعطيات 
فوز اخليل املر�صح مبواجهة الديربي 
الفرن�صي، وانتقال تطلعاته اليوم اإىل 
يف  القمة  حل�صم  دون��ك��ا���ص��رت  حمطة 
�صراع ختام الدريبي االإجنليزي على 
ل��ق��ب ك��اأ���س رئ��ي�����س ال���دول���ة للخيول 
مهرجان  �صمن  يقام  ال��ذي  العربية 
���ص��ان��ت ل��ي��ج��ر ال�����ص��ه��ري ���ص��م��ن الفئة 

االأوىل “ جروب 1” مل�صافة 2000 
مرت واملخ�ص�س للمهور واملهرات من 
عمر اأربع �صنوات فما فوق، مبجموع 
جنيه  األ��ف   80 قيمتها  تبلغ  ج��وائ��ز 

ا�صرتليني.
�صباق  يف  امل�����ص��ارك��ة  اخل��ي��ول  وتتمتع 

اجلولة احلالية 
الغالية  للكاأ�س 
مب����������������رات����������������ب 
م��������ت��������ق��������دم��������ة 
الئ��������ح��������ة  يف 
ال����ت���������ص����ن����ي����ف 
الدويل الأف�صل 
اخل�����������ي�����������ول يف 
اخليل  �صباقات 
حيث  ال���ع���رب���ي، 
ال�صباق  ي��ج��م��ع 
ت���������ص����ن����ي����ف����ات 
القوية  اخليول 
بني  وت�����������رتاوح 

105، 109، 116 ، 89 ، وت�صارك 
ال�صباق،  يف  ب��ق��وة  االإم�������ارات  خ��ي��ول 
يتقدم  ح���ي���ث  ال����ت����ح����دي،  واأع����ل����ن����ت 
الإدارة  ليا�س  حيان  املهر  املر�صحون 
ال�صيخ  العائدة ل�صمو  �صباقات اخليل 

من�صور بن زايد اآل نهيان.
اأب�������ن اجل��������واد منجز  وك�������ان ح����ي����ان 
ب���ال���ف���وز  وال�����ف�����ر������س دع��������وة ، جن�����ح 
�صانغ  بري  ب�صباق  الفرن�صي  بالداربي 
 ،1 االأ�صيلة جروب  العربية  للخيول 
بتاريخ 16 يونيو 2019 يف م�صمار 
من  ومت��ك��ن   ، بربيطانيا  �صانتيلي، 
�صناعة اإجناز مهم لالإمارات يف اهم 
العامل،  يف  العربية  اخليول  �صباقات 
بحوافز  ال��ي��وم  �صباق  ح��ي��ان  وي��دخ��ل 
الداربي  يف  االنت�صار  لتحقيق  كبرية 

الكاأ�س  لقب  االإجنليزي على  العربي 
املدرب  اإ���ص��راف  وذل��ك حت��ت  الغالية، 
الفار�س  وقيادة  �صان�صيز،  فريدريك 
يوريتز مينديزابال، حيث يعد حيان 
املولود بتاريخ 10-05-2015 من 
فر�صت  التي  العربية  اخليول  نخبة 
ا������ص�����م�����ه�����ا ب����ق����وة 
مكانة  وع����������ززت 
خ���ي���ول االإم������ارات 
بطليعة ال�صباقات 
الكبرية،  العاملية 
م�صرية  ومي����ل����ك 
بر�صيد  واع��������دة 
من  انت�صارات   3
اأ�صل 5 م�صاركات 

يف ال�صباقات.
قائمة  ت�صم  ك��م��ا 
امل�صاركة  اخل��ي��ول 
املهر النا�صئ “ابن 
ل�يا�س  غدير” 
ل�صمو  العائدة  اخليل  �صباقات  الإدارة 
 ، نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
“مارد  ن�صل  من  غدير  اب��ن  وينحدر 
“غدير” حتت  ال�صحراء” والفر�س 
�صان�صيز،  ف��ري��دري��ك  امل���درب  اإ���ص��راف 
جروجيان  جوليان  ال��ف��ار���س  وق��ي��ادة 
، ومي���ل���ك ان��ت�����ص��اري��ن م���ن ا����ص���ل 7 
كما  العاملية.  ال�صباقات  يف  م�صاركات 
املحفل  يف  االإم���������ارات  خ���ي���ول  مت��ث��ل 
ال�صباق  ال��وح��ي��دة يف  امل��ه��رة  ال��ع��امل��ي 
بن  حمدان  ال�صيخ  ل�صمو  “فرحة” 
الفحل  اب��ن��ة  وه��ي   ، اآل مكتوم  را���ص��د 
ال�������ص���ع���ودي وال���ف���ر����س م���زي���ن���ة، ويف 
م�صاركات،   4 من  انت�صارين  جعبتها 
وي�صرف على تدريبها املدرب جيم�س 

اوين ويقودها الفار�س داين اونيل.

املهر  ال�������ص���ب���اق  يف  اأي�������ص���ا  وي�������ص���ارك 
باإ�صراف توما�س  ابن داح�س  ميالبي 
جوليان  ال���ف���ار����س  وق���ي���ادة  ف��ور���ص��ي 
اأوجيه، كما ي�صارك اأي�صا املهر بروبات 
الذي  زويتيليف  ج��ريارد  للمالك  تي 
ي�����ص��رف ع��ل��ى ت��دري��ب��ه اأي�����ص��ا ويقوده 

الفار�س بات دوب�س.
االإجنليزية  االع��الم  و�صائل  و�صلطت 
االأ����ص���واء ع��ل��ى ع����ودة ك��اأ���س �صاحب 
ال�صمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
االأي��ل��ة م��ن ج��دي��د وال��ت��ي ت��ق��ام للعام 
ال��راب��ع على ال��ت��وايل، وع��دت ال�صباق 
من  ينطلقون  الذين  االأب��ط��ال  بوابة 
خمتلف  على  ويهيمنون  دون��ك��ا���ص��رت 
العربي،  للخيل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ب��اق��ات 
والذي  ال��رائ��د  احل��دث  ملكانة  نتيجة 
الكال�صيكية  ال�صباقات  اه��م  من  يعد 
 26 م��دار  تقام على  التي  ال��ع��امل  يف 
ع��ام��ا، ب��ج��ان��ب ق���وة اخل��ي��ول ونخبة 
التي  العاملية  واال���ص��ط��ب��الت  امل��راب��ط 
ت�صارك يف احلدث، حيث فاز بن�صخة 
ويف  بولت  اليتينغ  اجل���واد   2016
2017 توج نفي�س للخيالة العمانية 

ويف 2019 فاز رودي�س دو لوب.
ويعد م�صمار دونكا�صرت العريق الذي 
تاأ�ص�س عام 1614 يف القرن ال�صاد�س 
ل�صباقات  وم�صمار  مركز  اقدم  ع�صر 
املتحدة  اململكة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اخل��ي��ول 
ويحت�صن   ، اإجن���ل���رتا  ج��ن��وب  وي��ق��ع 
وال�صباقات  املهرجانات  م��ن  العديد 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا اث���ن���ان م���ن اهم 
االحداث الكبرية هما مهرجان �صانت 
ب��ح�����ص��ور جماهريي  وي��ت��م��ي��ز  ل��ي��ج��ر 
بجانب  م���ت���ف���رج،  األ������ف   50 ي���ف���وق 
مهرجان جائزة راي�صينج بو�صت ،كما 
تطويرية  لعمليات  امل�����ص��م��ار  خ�صع 

جنيه  م���ل���ي���ون   34 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت 
كبرية  تو�صعة  و�صملت  اإ���ص��رتل��ي��ن��ي، 
جتددت  ال��ت��ي  امل��درج��ات  �صعيد  على 
لكبار  فخمة  ومن�صات  ط��واب��ق   5 ب��� 
االإعالمية  وامل��ن��اط��ق  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
وال���ن���ق���ل ال���ت���ل���ف���زي���وين واالر����ص���ي���ة 
الطعام  ام���اك���ن  ب��ج��ان��ب  ال��ع�����ص��ب��ي��ة 
واالأن�صطة  وال���ربام���ج  وامل�����ص��روب��ات 
يف  للم�صاركني  املقدمة  واملهرجانات 
تقام يف  التي  االحتفالية  الكرنفاالت 
�صانت  مهرجان  ميثل  كما  امل�صمار.. 
 1776 ل��ي��ج��ر ال�����ذي ان��ط��ل��ق ع����ام 
اململكة  يف  االق���دم  وه��و  عريقا  حدثا 
املتحدة من بني املهرجانات اخلم�صة 
اخلتام  م�����ص��ك  وي���ع���د  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة 
للجروب  املخ�ص�صة  �صباقاته  وت�صهد 
اخليول  واأف�������ص���ل  اه����م  م�����ص��ارك��ة   1

العاملية يف املهرجان التاريخي.
�صباقات  �صل�صلة  وي�صرف على تنظيم 
الكاأ�س الغالية اللجنة املنظمة العليا 
برئا�صة �صعادة مطر �صهيل اليبهوين 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل�صل�صلة 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  كاأ�س  �صباقات 
االأ�صيلة،  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
م�صت�صار  الرحماين  في�صل  و�صعادة 
م�صرف  الريا�صي،  اأبوظبي  جمل�س 
بالتن�صيق  وذل�����ك  ال�����ص��ب��اق��ات،  ع����ام 
االإجنليزي  االحت�����اد  م���ع  وال���ت���ع���اون 

للخيول العربية.
اليبهوين  �صهيل  مطر  �صعادة  و�صدد 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  حم��ط��ة  دور  ع��ل��ى   ،
املحطات  ب���ني  ال���ك���ب���رية  واه��م��ي��ت��ه��ا 
امل��ع��ت��م��دة خ�����ص��و���ص��ا وه����ي ت���ق���ام يف 
بالتزامن  العريق  دونكا�صرت  م�صمار 
م��ع ���ص��ب��اق��ات م��ه��رج��ان ���ص��ان��ت ليجر 
ال�صباقات  اأ����ص���ه���ر  م���ن  ت��ع��د  وال���ت���ي 

العاملية.
للمحطة  ب��ال��و���ص��ول  “ نفخر  وق���ال 
التا�صعة من اأ�صل 12 حمطة عاملية 
للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  ب�صعار 
ر�صالة  واي�����ص��ال  االأ���ص��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اإىل  ال�صامي  االإم���ارات ونهجها  دول��ة 

ك�������اف�������ة ال����������دول 
ب����اأه����داف اإع����الء 
���������ص��������اأن اخل����ي����ل 
مبينا  العربي”.. 
ال�����و������ص�����ول  اأن 
ل�����ه�����ذه امل���رح���ل���ة 
املكت�صبات  بقيمة 
ال�������������ك�������������ب�������������رية 
التي  وامل���ن���ج���زات 
حت��ق��ق��ت م����ا هي 
ان�����ع�����ك�����ا������س  اال 
ملكانة  ح���ق���ي���ق���ي 
دول������ة االإم��������ارات 
الكاأ�س  وري��������ادة 

الغالية.
الكبرية  ال���ن���ج���اح���ات  اإن  واأ������ص�����اف 
وهي  الغالية  ال��ك��اأ���س  قطعتها  ال��ت��ي 
اجلديدة  بحلتها  العامل  دول  جت��وب 
الرابع على  للعام  ال�صامية  ور�صالتها 
ال���ت���وايل وع��ل��ى م����دار 26 ن�����ص��خ��ة ، 
مت��ث��ل م�����ص��در ف��خ��ر واع���ت���زاز لقطاع 
اخل��ي��ل وال��ف��رو���ص��ي��ة ب���ال���دول���ة، ومل 
ت��ك��ن ل��ت��ت��ح��ق��ق ت��ل��ك امل��ك��ا���ص��ب لوال 
القيادة  م���ن  امل���ق���دم  ال��ك��ب��ري  ال���دع���م 
يف   ، الغايل  احل��دث  مل�صرية  الر�صيدة 
ال�صيخ  �صمو  واهتمام  توجيهات  ظل 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
احدث  ال����ذي  ال���ري���ادي  ���ص��م��وه  ودور 
التي  ال�صباقات  ب�صل�صلة  نوعية  نقلة 

و�صمعتها  ال��ق��وي  ح�صورها  برهنت 
العاملية.

وقال اإن اللجنة املنظمة حري�صة على 
املهرجانات  اأه��م  يف  ال�صباقات  اإق��ام��ة 
للتاأكيد  امل�����ص��ام��ري،  واأع����رق  العاملية 
الغالية  للكاأ�س  املرموقة  املكانة  على 
افخم  تعد  التي 
ال�������������ص������ب������اق������ات 
ال���ك���ال����ص���ي���ك���ي���ة 
ل�������������ص������ب������اق������ات 
العربية  اخل��ي��ل 
اال�������ص������ي������ل������ة يف 
العامل.. م�صيفا 
ال�����ت�����واج�����د  اإن 
م�����������ص�����م�����ار  يف 
دون�������ك�������ا��������ص�������رت 
ختام  يف  العريق 
العربي  الداربي 
ال�������ربي�������ط�������اين 
مهرجان  �صمن 
مك�صبا  مي��ث��ل  ال�صهري  ليجر  ���ص��ان��ت 
التاريخية  امل��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ج���دي���دا 
لل�صباق الذي يحمل ا�صما غاليا على 
ي�صاهم برت�صيخ  قلوبنا جميعا، ومبا 
نهج املوؤ�ص�س وروؤية املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان “ طيب اهلل 
ثراه”.. معربا عن �صروره باالأ�صداء 
الوا�صعة التي حتققها �صل�صلة �صباقات 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ك��اأ���س 
امل��ح��ط��ات االوروب����ي����ة لعام  ���ص��اب��ع  يف 
املوؤ�صرات  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا   ،2019
املزدهرة  العالقات  مكانة  على  ت��دل 

التي جتمع االمارات بدول العامل.
واأع��رب �صعادة في�صل الرحماين عن 
ف��خ��ره واع���ت���زازه مب�����ص��ار االإجن����ازات 
الكبرية التي حتققها الكاأ�س الغالية 

والرافدة للم�صرية التنموية للدولة، 
ال���ك���ب���رية وغري  ال���ن���ج���اح���ات  يف ظ���ل 
وبراجمنا  خططنا  لكافة  امل�صبوقة 

و�صباقاتنا على ال�صعيد العاملي.
وقال “ بعد ان اكملنا وهلل احلمد 8 
حمطات بحجم وقيمة كبرية ، ن�صل 
اليوم اىل حمطة اململكة املتحدة التي 
�صباقاتنا  ل�صل�صلة  داع��م��ة  ق��وة  متثل 
عاملية  م��ك��ان��ة  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا   ، ال�صنوية 
كبرية وهي تقام يف م�صمار تاريخي 
ويف  العريق  دونكا�صرت  م�صمار  مثل 
وما  ال�صهري  ليجر  �صانت  م��ه��رج��ان 
م���ن ح�����ص��ور جماهريي  ب���ه  حت��ظ��ى 
ك��ب��رية بجوانب  اإع��الم��ي��ة  وت��غ��ط��ي��ة 
ومن�صات  وال�������ص���ح���ف  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي اإ���ص��اف��ة اإىل 
م�����ص��ارك��ة اق���وى اخل��ي��ول ال��ت��ي متثل 
العاملية  اخليل  م��راب��ط  واف�صل  اه��م 
و���ص��ط ح�����ص��ور ن��خ��ب��ة وك���ب���ار مالك 
وم��رب��ي اخل��ي��ل يف ال���ع���امل، م��ا ميثل 
تكون  اأن  ن��ت��ط��ل��ع  ج���دي���دة  اإ����ص���اف���ة 
االأوروبية  املحطات  �صابع  يف  حا�صرة 
وت��ا���ص��ع امل��ح��ط��ات ب�����ص��ف��ة ع��ام��ة من 
اج����ل ال���و����ص���ول ب��ن��ت��ائ��ج مم���ي���زة مع 
كبرية  قيا�صية  باأرقام  املو�صم  ا�صدال 
العام  ع����ن  م�����ص��اع��ف��ة  ومب����ن����ج����زات 

املا�صي«.
قوية  خ���ي���ول  م�����ص��ارك��ة  اإن  وا����ص���اف 
وحتظى بت�صنيف مميز يف مواجهات 
اأبطال  م��رت��ق��ب��ة و����ص���راع م��ث��ري ب��ني 
ال�صباق  وان  خ�����ص��و���ص��ا  امل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
ي��ج��م��ع ب��ط��ل ال���دارب���ي ال��ف��رن�����ص��ي يف 
 ، الربيطاين  العربي  ال��دارب��ي  ختام 
ما يوؤكد مدى اأهمية احلدث واملكانة 
ال���رائ���دة ، ونحن  مل�����ص��ريت��ه  ال��ك��ب��رية 
بو�صول  ن��ف��خ��ر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 
العاملي،  للم�صاف  �صباقاتنا  م�صتوى 
االإم�����ارات  خل��ي��ول  ال��ت��وف��ي��ق  متمنيا 
وهي تواجه التحدي يف ختام الداربي 
العربي الربيطاين على لقب الكاأ�س 

الغالية.

اأف�صل  �صباق  مناف�صات  اليوم  تنطلق 
زمن اإيذانا بتد�صني فعاليات اجلولة 
لزوارق  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  ال��راب��ع��ة 
ال����ف����ورم����وال 2 مب���دي���ن���ة ري����ب����ادورو 
�صكان  ي�صتيقظ  و���ص��وف  الربتغالية 
�صخب  ع��ل��ى  ال��ي��وم  اجلبلية  امل��دي��ن��ة 
الفورموال2  زوارق  وهدير حمركات 
اأهم  اأح��د  التي �صتقام على نهر دورو 

االأنهار يف مدينة بورتو الربتغالية.
ي�صتكمل  كي  اليوم  ال�صباق  وينطلق 
لفريق  للحقيقة  اأق��رب  اأ�صبح  حلما 
اأبوظبي الذي يبحث يف هذه اجلولة 
والبطولة  ال���ع���ام  ل��ق��ب  ح�����ص��م  ع���ن 
واأن���ه  خ��ا���ص��ة  امل��و���ص��م  ه���ذا  مل�صلحته 
ال�����ص��دارة عن  ب��ف��ارق كبري يف  يبتعد 
مناف�صيه بعد اأن حلق بطلنا ال�صاعد 
اأبوظبي يف  القمزي على زورق  را�صد 
فيما  نقطة   55 بر�صيد  ال�����ص��دارة 
بقيادة  ال�����ص��ارق��ة  زورق  خ��ل��ف��ه  ي��اأت��ي 
فرديناند زينديربيجن ثانيا ور�صيده 
امل�صاركة  فاإن  عام  وب�صكل  نقطة   26
�صتمثل  ال���ب���ط���ول���ة  يف  االإم����ارات����ي����ة 
من  اأبوظبي  فريق  هي  ف��رق  بثالثة 
35 واأبوظبي  خالل زورقي اأبوظبي 
واحد  ب���زورق  ال�صارقة  وف��ري��ق   36
تيم  الفيكتوري  فريق  اإىل  باالإ�صافة 
اىل جانب ح�صور وم�صاركة متوقعة 
وع�صرين  خلم�صة  اجل��ول��ة  ه���ذه  يف 

زورقا اخر من خمتلف دول العامل.

النقاط  توزيع  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
لن يتم قبل ال�صباق الرئي�صي للجولة 
والذي �صينطلق غدا االأحد ولكن يعد 
التمهيد  هو  غ��دا  زم��ن  اأف�صل  �صباق 
انطالقة  حت��ق��ي��ق  اأج������ل  م����ن  امل���ه���م 
كما  النتائج  اأف�صل  ل�صمان  متقدمة 
ت���ربز اأه��م��ي��ة ���ص��ب��اق اأف�����ص��ل زم���ن يف 
اإتاحة الفر�صة للمت�صابقني من اأجل 
ال���زوارق واأي�صا  اأك��ر بقدرات  االإمل��ام 
االنطالقة  يف  متقدمة  اأماكن  حجز 

الرئي�صية لل�صباق.
وب���ال���رغ���م م���ن اأن ���ص��ب��اق ال���زم���ن يف 
من  ي��خ��ل��و  الفورموال2  م��ن��اف�����ص��ات 

املو�صم  نهاية  اأو من لقب يف  النقاط 
اإال  العاملية  الفئات  بقية  عك�س  على 
ويحمل  للمت�صابقني  مهما  يظل  اأن��ه 
االأ�صرع  اإث��ب��ات  ط��م��وح��ات خ��ا���ص��ة يف 

واالأف�صل.
اجتماع  م��ع  ال��ي��وم  مناف�صات  وت��ب��داأ 
املنظمة بتمام  اللجنة  املت�صابقني مع 
ذلك  وبعد  �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة 
تتنوع االأحداث من خالل اليوم حتى 
حلظة انطالق ت�صفيات اأف�صل زمن 
الثالثة  ال�صباق يف متام  حيث ينطلق 
يف  وينتهي  الربتغال  بتوقيت  م�صاء 

متام ال�صاد�صة م�صاء.

بتق�صيم  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ام���ت 
اإىل ثالثة  زم���ن  اأف�����ص��ل  م��ن��اف�����ص��ات 
�صتدخل  ح��ي��ث  خم��ت��ل��ف��ة  ت�����ص��ف��ي��ات 
على  االأوىل  ال��ت�����ص��ف��ي��ة  يف  ال������زوارق 
ث���الث جم��م��وع��ات وي��ت��اأه��ل م���ن كل 
للت�صفية  زوارق  خم�صة  جم��م��وع��ة 
الت�صفية  م���ن  ي���ت���اأه���ل  ث���م  ال��ت��ال��ي��ة 
الثانية 10 زوارق فقط اإىل الت�صفية 
اخلتامية والتي �صتكون خمتلفة عن 
بقية الت�صفيات حيث ينطلق كل زورق 
على حدة من اأجل حتقيق اأف�صل زمن 
اإليه ويحق لكل  يتمكن من الو�صول 
زروق القيام بدورتني فقط مع دورة 

نهاية  ومع  البداية  واح��دة يف  اإحماء 
هوية  على  �صنتعرف  الت�صفية  ه��ذه 
انطالقة  يف  االأوىل  امل��راك��ز  اأ�صحاب 

ال�صباق الرئي�صي اليوم.
وبالرغم من ت�صدر القمزي والتقدم 
تكون  ل���ن  امل��ه��م��ة  اأن  اإال  االآن  ح��ت��ى 
اأ�صماء  ت�����ص��م  ال��ب��ط��ول��ة  الأن  ���ص��ه��ل��ة 
قوية مر�صحة للمناف�صة على املراكز 
الليتواين  م��ق��دم��ت��ه��م  يف  االأوىل 
اإدرجا�س ريابكو والرنويجي توباي�س 
م��ون��ت��ي ك���ا����س وال���ربت���غ���ايل دوارت�����ي 
االأر���س واجلمهور  بينيفيتي �صاحب 
والذي ي�صعى بكل تاأكيد لرتك ب�صمة 

خا�صة له على اأر�صه ولذلك فاإن كل 
قوية  املناف�صة  ب��اأن  توحي  امل��وؤ���ص��رات 

ومثرية.
الرميثي  ����ص���امل  ك�����ص��ف  ج��ان��ب��ه  م���ن 
رئي�س بعثة فريق اأبوظبي عن االإعداد 
اجل��ي��د ال���ذي ق��ام ب��ه ال��ط��اق��م الفني 
اأجل  م��ن  اجل��ول��ة  ه��ذه  قبل  للفريق 
العطاء  نف�س  على  اال�صتمرار  �صمان 
الذي بداأ به الفريق املو�صم.. وقال “ 
م�صتوانا ثابت منذ بدء املو�صم وحتى 
االآن يف هذه البطولة ومل نتخلف عن 
جولة  اأي  يف  التتويج  ملن�صة  ال�صعود 
وقد قمنا مع الطاقم الفني بت�صكيل 

فح�س كامل الإعداد وجتهيز الزوارق 
ونريد اأن نحقق يف هذه اجلولة نف�س 
ي�صاهم  واأن  املا�صية  اجل��والت  نتائج 
على  مناف�صتنا  يف  اأي�صا  وبقوة  ذل��ك 

اللقب«.
وح����ر�����س ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ ال���دك���ت���ور 
�صلطان بن خليفة اآل نهيان م�صت�صار 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
الدويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
التوا�صل  على  البحرية  للريا�صات 
واالإطمئنان  اأبوظبي  فريق  بعثة  مع 
اخلا�س  وال��ت��ج��ه��ي��ز  االإع��������داد  ع��ل��ى 
امل�صاركة و�صجع  الفريق قبل  ب��زوارق 

بالفريق  امل�صاركني  االأب��ط��ال  �صموه 
اأف�صل م�صتويات يف تلك  كي يقدموا 

اجلولة.
وي�����ص��ارك را���ص��د ال��ط��اي��ر ق��ائ��د زورق 
خ��الل هذا  الفريق  36 مع  اأبوظبي 
املراكز  على  املناف�صة  بطموح  املو�صم 
اأن التوفيق مل يحالفه  االأوىل برغم 
ذل��ك فهو  املا�صية وم��ع  يف اجل���والت 
ميتلك فر�صة مهمة يف هذه اجلولة 
م��ن خالل  اأف�صل  م��رك��زا  ك��ي يحقق 
ال��رتت��ي��ب العام  ال�����ص��ب��اق وي��ت��ق��دم يف 
لالأمام وبالتايل تنتع�س اآماله ب�صكل 
اأكرب يف اإنهاء املو�صم يف مركز اأف�صل 
اخلتامية  اجلولة  اإىل  االنتقال  قبل 
من البطولة والتي �صتقام يف اأبوظبي 

دي�صمرب املقبل.
اأن��ه تعر�س ل�صوء حظ  واأك��د الطاير 
يف اجلوالت املا�صية اأبعده عن من�صة 
التتويج باالإ�صافة لظروف كل جولة 
االأخ����رى.. وقال  وال��ت��ي تختلف ع��ن 
ريبادورو هو الو�صول  يف  “ تركيزي 
اأف�صل  مركزا  اأحقق  واأن  املن�صة  اإىل 
عن اجلوالت املا�صية البداية �صتكون 
والذي  زم��ن  اأف�صل  �صباق  م��ع  ال��ي��وم 
�صيكون االنطالقة احلقيقية يل قبل 
مهم  �صباق  غ���دا..  الرئي�صي  ال�صباق 
ومن ال�صروري حماولة الو�صول اإىل 
انطالقة  ل�صمان  االأع��ل��ى  ال�صرعات 

متقدمة«.

اأبوظبي لزوارق الفورموال 2 يختتم ا�ستعداداته ل�سباق الزمن اليوم بجولة الربتغال

اأبطال امل�ستقبل يتناف�سون اليوم بالديربي االإجنليزي على كاأ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية االأ�سيلة

- اليبهوين : 
�سباق دونكا�سرت 

قيمة كبرية 
وم�سرية 

تاريخية حافلة 
بالنجاحات

- الرحماين: 
املحطة 

الإجنليزية
 ترثي �سباقاتنا 
باأرقام قيا�سية 
واإجنازات مهمة

اأن��دري��ه ت��ري �صتيغن ع��ن امتعا�صه  اأع���رب احل��ار���س م���ارك 
اأملانيا  م��ن��ت��خ��ب  يف  ال���ث���اين  احل���ار����س  دور  م���ن  واإح���ب���اط���ه 
رغم  على  ميونخ،  بايرن  عرين  حامي  نوير  مانويل  خلف 
االإ�صباين  بر�صلونة  يقدمها حار�س  التي  القوية  امل�صتويات 

يف االأعوام املا�صية.
اأمام  املان�صافت  م��ب��ارت��ي  ع��اًم��ا(   27( �صتيغن  ت��ري  وت��اب��ع 
هولندا )2-4( واإيرلندا ال�صمالية )2-0( �صمن ت�صفيات 
ك��اأ���س اأوروب�����ا 2020 م��ن ع��ل��ى دك���ة ال���ب���دالء، ع��ل��ى رغم 
تاأكيدات �صابقة للمدرب يواكيم لوف باأنه �صيمنحه فر�صة 

الإثبات نف�صه.
وقال تري �صتيغن الذي انتقل اىل بر�صلونة عام 2014 اآتيا 

لل�صحافيني  ت�صريحات  يف  مون�صنغالدباخ،  بورو�صيا  من 
�صهال  “لي�س  الكاتالونية  املدينة  يف  ت�صويقي  حدث  خالل 
اإيجاد تف�صري ملا اأمر به. ما زلت اأحاول القيام بكل �صيء لكن 

هذه الرحلة مع اأملانيا كانت نك�صة كبرية بالن�صبة اإيل«.
وعلى رغم امل�صتويات التي يقدمها منذ انتقاله اىل اإ�صبانيا 
حيث اأحرز لقب الليغا اأربع مرات يف اآخر خم�صة موا�صم مع 
بر�صلونة، يجد تري �صتيغن نف�صه رديفا لنوير )33 عاما( 

يف مباريات املنتخب االأملاين.
اأملانيا فقط هذا  واح��دة مع  �صتيغن يف مباراة  و�صارك تري 
45 دقيقة فقط من لقاء ودي  العام، وذلك عندما خا�س 

مع �صربيا يف اآذار/مار�س الفائت.

وو���ص��ف ل���وف ال����ذي ي�����ص��رف ع��ل��ى امل��ن��ت��خ��ب االأمل�����اين منذ 
2014 يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بلقب  للفوز  وق���اده   2006 ع��ام 
العاملي”،  الطراز  من  “احلار�س  ب�  �صتيغن  تري  ال��ربازي��ل، 
لكنه قال االثنني انه مل يرغب يف تغيري �صاغل املركز بني 
اخل�صبات الثالث بعد �صقوط العبيه اأمام هولندا بنتيجة 

.4-2
وقال لوف )59 عاًما( االأ�صبوع املا�صي “كنُت يف بر�صلونة 
اأن���دري���ه ووع���دت���ه باإعطائه  وحت���دث���ت م��ط��وال م���ع م����ارك 

الفر�صة يف م�صوار الت�صفيات«.
اأن  رغبته يف  �صابقة على  ت�صريحات  �صتيغن يف  و�صدد تري 

ي�صبح “احلار�س االأول يف املنتخب ولكن لي�س باأي ثمن«.

�ستيغن ممتع�ش من دور احلار�ش البديل 
اإن  ال�صابق  �صيتي  مان�ص�صرت  قائد  كومباين  فين�صن  ق��ال 
جون �صتونز يحتاج اإىل ثبات يف امل�صتوى وحت�صني لياقته 
يف  االأ�صا�صي  اخليار  ولي�صبح  املنتقدين  الإ�صكات  البدنية 

قلب دفاع بطل الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
و�صهدت م�صرية �صتونز يف �صيتي، منذ االن�صمام يف 2016 
مليون   58.8( ا�صرتليني  جنيه  مليون   47.5 مقابل 
االإ�صابات  ت��ع��دد  بجانب  متكررة  اأخ��ط��اء  ارت��ك��اب  دوالر(، 

لينتزع مكانه اإميريك البورت منذ املو�صم املا�صي.
وغ����اب ���ص��ت��ون��ز )25 ع��ام��ا( ع��ن اأول ث���الث م��ب��اري��ات يف 
الدوري ب�صبب م�صكلة بالفخذ لكنه قد يعود للعب برفقة 
غدا  �صيتي  نوريت�س  م��واج��ه��ة  عند  اأوت��ام��ن��دي  نيكوال�س 

ت�صتدعي  الركبة  الإ�صابة يف  الب��ورت  تعر�س  ال�صبت عقب 
اخل�صوع جلراحة.

واأبلغ كومباين و�صائل اعالم بريطانية “اأمتنى له الثبات يف 
امل�صتوى ويف اللياقة وبعدها �صريى العامل مدى براعته«. 
واأ����ص���اف ك��وم��ب��اين ال����ذي اأ���ص��ب��ح الع��ب��ا وم���درب���ا لفريق 
املا�صي  اآي���ار  مايو  يف  �صيتي  ع��ن  الرحيل  عقب  اأن��درخل��ت 
�صيتي بلقب دوري اأبطال اأوروبا �صينتقل اإىل  مع  فاز  “اذا 
الثقة  اأن ي�صتعيد �صتونز  “يجب  م�صتوى خمتلف«. وتابع 
اإنه  للقلق.  تدعو  لديه  �صعف  عالمات  اأرى  وال  نف�صه  يف 
االآن  مباريات  لعب  يف  و�صيبداأ  م�صتوى  اأعلى  من  مدافع 

و�صيتح�صن و�صعه دون �صك«.

كومباين يدعم �ستونز للرد على املنتقدين 
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الفجر الريا�ضي

مناف�صات  ال�������ص���ب���ت  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
اجلولة الثالثة من الن�صخة اخلام�صة 
للجو  �صالم  جراند  اأبوظبي  لبطولة 
جيت�صو التي ت�صت�صيفها �صالة جامعة 
اأ����ص���وزا مب��دي��ن��ة ل��و���س اأجن��ل��وي�����س يف 
املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  والي��ة 
االأم����ري����ك����ي����ة ع����ل����ى م��������دار ي����وم����ني، 
العب   700 م��ن  يقرب  م��ا  مب�صاركة 
50 دول����ة ح���ول العامل  والع��ب��ة م��ن 
األف   225 قدرها  مالية  جوائز  على 
 I.V.I ���ص��رك��ة  م���ن  م��ق��دم��ة  دوالر 
التنظيمي للبطوالت يف احتاد  الذراع 

االإمارات للجوجيت�صو.
وتنخرط اأندية االإمارات يف املناف�صات 
ب��ه��ذه اجلولة  97 الع��ب��ا والع���ب���ة  ب���� 
ممثلني للوحدة ب� 31 العبا والعبة، و 
التابعة للقوات امل�صلحة   A.F.N.T
ب��� 19 الع��ب��ا، وال��ظ��ف��رة ب��� 14 العبا 
والعبة،  العبا   12 ب�  والعني  والعبة، 
11 الع���ب���ا والع���ب���ة،  ب�����  واجل�����زي�����رة 
وال�صارقة  8 الع��ب��ني،  ب���  ي��ا���س  وب��ن��ي 
االإجمايل  العدد  يبلغ  فيما  بالعبني، 
ل��الأك��ادمي��ي��ات واالأن���دي���ة امل�����ص��ارك��ة يف 
البطولة 137 اأكادميية من خمتلف 

دول العامل.
وكان باب الت�صجيل للم�صاركة يف تلك 
مرحلتني  على  فتحه  مت  ق��د  اجل��ول��ة 
وحتى  املا�صي  مار�س  اأول  من  االأوىل 
تاريخ 17 اأغ�صط�س، والثانية من 17 
�صبتمرب  م��ن  ال�صابع  حتى  اأغ�صط�س 
بالفعل  اجلمعة  اليوم  وب��داأ  اجل���اري، 
الربنامج الزمني للبطولة باإجراءات 
الوزن الر�صمية التي انطلقت مرحلتها 
اجلمعة  م�����ص��اء  اخل��ام�����ص��ة  يف  االأوىل 

الرابعة  اأجن���ل���و����س  ل���و����س  ب��ت��وق��ي��ت 
�صباحا بتوقيت اأبوظبي، حتت اإ�صراف 
نخبة من احلكام املتميزين الذين مت 

بعناية  اختيارهم 
ن������زاالت  الإدارة 
فيما  ال��ب��ط��ول��ة، 
املرحلة  ���ص��ت��ق��ام 
الثانية من الوزن 
اخل����ام���������ص����ة  يف 
م�������������ن م�������������ص������اء 
ال�صبت  ال�����ي�����وم 
يف  واالأخ������������رية   ،
من  ال����ت����ا�����ص����ع����ة 
���������ص��������ب��������اح ي��������وم 
االأح��������د ل����ه����وؤالء 

اليوم  مناف�صات  يف  �صي�صاركون  الذين 
االأخري.

امل�صموح لها بامل�صاركة  اأما عن الفئات 
البحري  ط��ارق  اأك��د  فقد  البطولة  يف 
�صالم  ج��ران��د  اأبوظبي  ج��والت  مدير 
اإدارة  جمل�س  تعليمات  �صوء  على  اأن��ه 
عبداملنعم  ���ص��ع��ادة  ب��رئ��ا���ص��ة  االحت�����اد 
ال��ه��ا���ص��م��ي ف��ق��د مت��ت ت��رق��ي��ة الفئات 
ا�صتبعاد  ب��امل�����ص��ارك��ة م��ع  ل��ه��ا  امل�����ص��م��وح 
املبتدئني  االأب����ي���������س  احل���������زام  ف���ئ���ة 
ل�����ص��م��ان ق���وة امل��ن��اف�����ص��ة وال��ت��اأك��د من 
لالعبينا  الق�صوى  اال�صتفادة  حتقيق 
االإمارات،  وبنات  اأب��ن��اء  من  والعباتنا 
ال�صماح للم�صاركة  فاإنه مت  وعلى هذا 
 2002 مواليد  م��ن  النا�صئني  لفئة 
وبنات،  بنني  االأزرق  للحزام  و2003 
2001 وما  وال��ب��ال��غ��ني م��ن م��وال��ي��د 
والبنف�صجي  االأزرق  لالأحزمة  قبلها، 
 1 االأ�صاتذة  اأما فئة  واالأ�صود،  والبني 

من مواليد 1989 وما قبلها ف�صوف 
ي�صمح لها بامل�صاركة يف خمتلف اوزان 
والبني  والبنف�صجي  االأزرق  االأحزمة 
وفئة  واالأ������ص�����ود، 
االأ���ص��ات��ذة 2 من 
 1983 م��وال��ي��د 
وما قبلها ف�صوف 
اأي�صا  ي�����ص��ارك��ون 
يف نف�س االأحزمة 

االأربع.
وع����������������ن ف������ئ������ات 
ال�������������������ص���������ي���������دات 
لهن  امل���������ص����م����وح 
فقد  ب���امل�������ص���ارك���ة 
اأنه  البحري  اأك��د 
فئة  يف  ب���امل�������ص���ارك���ة  ل���ه���ن  م�������ص���م���وح 
و   2002 م���وال���ي���د  م���ن  ال��ن��ا���ص��ئ��ات 
والبالغات  االأزرق،  احل���زام   2003
2001 وم����ا ق��ب��ل��ه��ا يف  م���ن م��وال��ي��د 
والبنف�صجي  االأزرق  االأربعة  االأحزمة 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا  واالأ������ص�����ود،  وال���ب���ن���ي 
العبي والعبات اأندية االإمارات اكتمل 
اأجنلو�س  لو�س  مدينة  اإىل  و�صولهم 
اأم�س اجلمعة، وخ�صعوا جميعا للوزن 
النطالق  ا�صتعدادا  بنجاح  وجت���اوزوه 
ال�صاعة  مت�����ام  يف  غ�����دا  امل���ن���اف�������ص���ات 
لو�س  بتوقيت  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د  ال���واح���دة 
اأجنلو�س الثانية ع�صرة م�صاء بتوقيت 
اليوم  تخ�صي�س  مت  واأن����ه  اأب��وظ��ب��ي، 
االأزرق  ملناف�صات احلزام  ال�صبت  االأول 
رجال  واالأ�صاتذة  والبالغني  للنا�صئني 
و�صيدات، فيما �صتبداأ مناف�صات اليوم 
الثاين االأحد يف متام ال�صاعة العا�صرة 
البنف�صجي  االأحزمة  لفئات  والن�صف 

وال�صيدات  للرجال  واالأ���ص��ود  والبني 
البالغني واالأ�صاتذة.

اأه��م��ي��ة ج��ول��ة ل��و���س اأجنلو�س  وح���ول 
ج�������ران�������د �����ص����الم 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ص���و 
ي��������ق��������ول ط���������ارق 
اإىل  ال�����ب�����ح�����ري: 
ج���ان���ب اجل���وائ���ز 
املقدمة  امل���ال���ي���ة 
ل������������الع������������ب������������ني 
والتي  والالعبات 
ت�������ع�������د االأك��������������رب 
الأي  ال�����ع�����امل  يف 
ب������ط������ول������ة ت����ق����ام 
ب��ن��ظ��ام اجل����والت 

فاإنها مهمة للغاية بالن�صبة للمناف�صة 
الت�صنيف  يف  االأوىل  امل����راك����ز  ع��ل��ى 
ال����دويل ال�����ص��ن��وي ال���ذي ي��ت��ح��دد على 
اأبوظبي  ب��ج��وائ��ز  ال���ف���ائ���زون  ���ص��وئ��ه 
العاملية يف كل فئة، حيث يح�صل الفائز 
من  الذهبية  وامليدالية  االأول  باملركز 
خ��الل ج��ول��ة ل��و���س اأجن��ل��و���س جراند 
الت�صنيف  200 نقطة يف  �صالم على 
ل�صاحب  ن��ق��ط��ة  و160  ال�������ص���ن���وي، 
املركز الثاين، و120 ل�صاحب املركز 
ال�صهرة  ع��ل��ى  يح�صل  فيما  ال��ث��ال��ث، 
الوا�صعة نتيجة املتابعة الكبرية لتلك 
500 مليون  اأك��ر من  البطولة من 
الو�صائل  كل  عرب  العامل  ح��ول  متابع 

االإعالمية التقليدية واحلديثة.
فالرييو  رودري��ج��و  الربازيلي  ويقول 
ال�����ص��ك��رت��ري ال��ف��ن��ي ال���دائ���م جل���والت 
تفعيل  �صيتم  �صالم:  جراند  اأبوظبي 
للمتابعني  ي�����ص��م��ح  ال�����ذي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

بالدخول من  بها  للبطولة واملهتمني 
يريد  ال��ذي  الب�صاط  الختيار  خالله 
مل�صاهدة  ع��ل��ي��ه  وال����دخ����ول  م��ت��اب��ع��ت��ه 
امل��������ب��������اراة ال���ت���ي 
على  ي���خ���ت���اره���ا 
مبا�صرة  ال��ه��واء 
ع������ل������ى ه����ات����ف����ه 
اأو  اخل����������ا�����������س 
ال�����ك�����م�����ب�����ي�����وت�����ر 
ال���ل���وح���ي ال����ذي 
يحمله معه �صواء 
ك���ان م��وج��ودا يف 
املناف�صات  �صالة 
خ�����ارج�����ه�����ا  اأو 
الثانية  ل���ل���م���رة 
جنحت  اأن  بعد  وذل���ك  ال��ت��وايل،  على 
جتربة هذا التطبيق يف جولة طوكيو 
جراند �صالم االأخ��رية التي اأقيمت يف 

اليابان بنهاية �صهر يوليو املا�صي.
وعن عدد االأب�صطة التي �صتقام عليها 
اأب�صطة   5 ف��ال��ريي��و:  يقول  البطولة 
ب�صكل  ال��ن��زاالت  عليها  ت��ق��ام  خمتلفة 
وميكن  ال����وق����ت،  ن��ف�����س  يف  م����ت����وازي 
ال����دخ����ول ع��ل��ى ج�����دول ال����ن����زاالت يف 
الذي  الالعب  على  للتعرف  التطبيق 
يرغب  ال��ذي  وال��ن��زال  متابعته  يريد 
الب�صاط  وحت����دي����د  م�������ص���اه���دت���ه  يف 
مبا�صرة  وم���ت���اب���ع���ت���ه  ال���ت���وق���ي���ت  ث����م 
النقال،  هاتفه  على  واح���دة  ب�صغطة 
الب�صاط  م��ل��ك  ن�����زاالت  وب��خ�����ص��و���س 
8 الع��ب��ني من  ي�����ص��ارك فيها  ف�����ص��وف 
االأمريكي  ه��م  اجلوجيت�صو  اأ�صاطري 
ن����اث����ان م��ي��ن��دي��ل�����ص��ون، وال���رنوي���ج���ي 
ت��وم��ي الجن��اك��ر، وال�����ص��وي��دي ماك�س 

دييجو  وال����ربازي����ل����ي����ني  ل���ي���ن���دب���الد، 
وايزاك  باتي�صتا،  رامالهو، وجو�صتافو 
وماركو�س  ري��ب��ام��ار،  وم��ان��وي��ل  ب����راز، 

تينوكو.
الهنائي  خ��ال��د  اأك���د  اآخ���ر  �صعيد  على 
امل����دي����ر ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي ل����ن����ادي ال���وح���دة 
امل�صرف العام على ن�صاط اجلوجيت�صو 
جيدا  ا���ص��ت��ع��دوا  ال���وح���دة  الع��ب��ي  اأن 
�صالم،  جراند  اجنلو�س  لو�س  جلولة 
داخليا  مع�صكرا  اأق���ام���وا  اأن��ه��م  ح��ي��ث 
اأ����ص���ب���وع���ني قبل  م���دت���ه  اأب���وظ���ب���ي  يف 
ال�صفر، بتدريبات على فرتتني يوميا، 
ملدة  اأجنلو�س  لو�س  اآخ��ر يف  ومع�صكرا 
مع  للتكيف  ال�صاالت  باإحدى  اأ�صبوع 
الطق�س والدخول يف اأجواء املناف�صات 
يدفع  ال��وح��دة  اأن  اإىل  م�صريا  مبكرا، 
ب��اأف�����ص��ل الع��ب��ي��ه والع��ب��ات��ه م��ن اأجل 
املناف�صة على املراكز االأوىل لي�س على 
امل�صتوى  على  ولكن  املحلي،  امل�صتوى 
العاملي، خا�صة ان الوحدة اأنهى املو�صم 
املا�صي مت�صدرا االأندية واالأكادمييات 
الثالث  املركز  على  وحا�صال  املحلية، 
الهنائي:  وقال  العاملي.  امل�صتوى  على 
العليا  االإدارة  ت��وج��ي��ه��ات  ���ص��وء  ع��ل��ى 
ذياب  ال�صيخ  �صمو  ب��رئ��ا���ص��ة  ب��ال��ن��ادي 
فاإن  النادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الوحدة يعترب ريا�صة اجلوجيت�صو من 
اأهم الريا�صات، ومنذ اللحظة االأوىل 
الوحدة  اأكادميية  فيها  تاأ�ص�صت  التي 
للجوجيت�صو كان الهدف هو الو�صول 
نتاأخر  ومل  حمليا،  االأول  امل��رك��ز  اإىل 
اأن���ن���ا حققناه  ذل����ك ح��ي��ث  يف حت��ق��ي��ق 
ال���ت���وايل  وع���ل���ى   2018 ع���ام���ي  يف 
االأول  امل���رك���ز  اح���ت���الل  ث���م   ،2019

االأوىل  املراكز  على  واملناف�صة  اآ�صيويا، 
ع��امل��ي��ا وق���د حت��ق��ق ذل���ك يف 2019 ، 
امل��و���ص��م احل����ايل حت�صني  وه��دف��ن��ا يف 
ت��رت��ي��ب��ن��ا ال�����دويل ب��ح��ي��ث ن�����ص��ع��د اإىل 
املركز الثاين اأو االأول عامليا مع العلم 
اأنهينا  باأن هذا التحدي كبري، ولكننا 
امل�صاركة يف جولة طوكيو جراند �صالم 
االأخرية يف املركز الثاين، و�صنبذل كل 
اأف�صل  حتقيق  اأج���ل  م��ن  بو�صعنا  م��ا 
االإجن�������ازات وامل���راك���ز يف ج��ول��ة لو�س 
وكل  احلالية،  �صالم  جراند  اأجنلو�س 
جانريو  دي  ري��و  يف  املقبلة  اجل���والت 
واأب��وظ��ب��ي ول��ن��دن. واأ����ص���اف: ريا�صة 
اجلوجيت�صو حمظوظة بالدعم الكبري 
الذي تلقاه من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�صلحة، ونحن يف نادي الوحدة جند 
للنادي،  العليا  االإدارة  من  الدعم  كل 
كما اأن جمل�س اإدارة االحتاد االإماراتي 

للجوجيت�صو برئا�صة �صعادة عبداملنعم 
اإدارات  جمال�س  اأجن��ح  م��ن  الها�صمي 
االحت���ادات يف ال��دول��ة وم��ن اأج��ل ذلك 
فقد نال ثقة االحتاد االآ�صيوي لي�صبح 
القاري،  ل���الحت���اد  رئ��ي�����ص��ا  ال��ه��ا���ص��م��ي 
نائبا  لي�صبح  ال���دويل  االحت���اد  وث��ق��ة 
اأول لرئي�س االحت��اد ال��دويل، وت�صبح 
اأبوظبي عا�صمة اجلوجيت�صو العاملي، 
كونها  اأي�صا  العاملي  القرار  وعا�صمة 
ت�صت�صيف مقري االحتادين اال�صيوي 
ال��وق��ت، وم��ن هذا  وال����دويل يف نف�س 
املنطلق فيجب على اأندية االإمارات اأن 
ترتجم هذا الدعم اإىل اإجن��ازات، واأن 
املنتخبات  لتمد  الريا�صة  بتلك  تهتم 
الالعبني  م�����ن  امل�����واه�����ب  ب���اأف�������ص���ل 
والالعبات مبا يعزز نتائج االإمارات يف 
ويحقق  والعاملية  االآ�صيوية  املناف�صات 
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى �صدارة  ال���ه���دف  ل��ه��ا 
العاملية  ال�صدارة  اإىل  والو�صول  اآ�صيا 

يف مدة ال تزيد عن 5 �صنوات.

اأعلن الفرن�صي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 
اجلمعة اأن العب و�صطه ومنتخب بلجيكا لكرة القدم 
اإدين هازار جاهز لبدء م�صواره ر�صميا مع النادي امللكي 
الرابعة من  املرحلة  ال�صبت �صد ليفانتي �صمن  اليوم 

الدوري االإ�صباين.
وقال زيدان الذي ينتظر الكثري من جنمه البلجيكي 
العائد اإىل التدريبات بعد تعافيه من اإ�صابة يف الفخذ، 
ي�صت�صيفها  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  ع�صية  ���ص��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف 

“نحن  برنابيو  �صانتياغو  ملعب 
جميعا نرغب يف م�صاهدة اإدين 

ال�صغط،  م��ن  ال��ك��ث��ري  ث��م��ة 
الو�صع.  نعرف  التطلعات. 
ال�صيء  وه������ذا  ج���اه���ز  ه����و 

االأكر اأهمية«.
وم�����ص��اه��دة ما  اإدي����ن،  روؤي���ة  “نرغب جميعا يف  وت��اب��ع 

�صيحدث«.
وكان هازار، اأحد اأبرز انتقاالت هذا ال�صيف بان�صمامه 
100 مليون  االإنكليزي مقابل  ت�صل�صي  ريال من  اىل 
بات  لكنه  املو�صم،  انطالق  قبل  الإ�صابة  تعر�س  ي��ورو، 
ال�صبت  برنابيو  �صانتياغو  ملعب  اإىل  للعودة  ج��اه��زا 
خلو�س اأول مباراة ر�صمية له مع النادي امللكي، بعدما 

انخرط يف التمارين ب�صكل كامل يف االأيام املا�صية.
وم��ع ذل��ك ط��ال��ب زي���دان بال�صرب ح��ي��ال ه���ازار، وقال 
اأ�صيب ملدة ثالثة  اأن نقارب االأمر بهدوء، لقد  “يجب 

اأ�صابيع، وا�صتاأنف )التدريب( منذ اأ�صبوع«.
و�صيتعني  يوما   21 يف  م��ب��اري��ات  �صبع  “لدينا  وت��اب��ع 
. �صيعود االأمر يل لتحديد دقائق  علينا مقاربتها برتوٍّ
اأجل  اإليه لفرتة طويلة، من  ووقت لعبه، الأننا نحتاج 

مباريات عدة، ولي�س واحدة«.
وتعترب عودة هازار اإىل املناف�صة خربا �صارا لريال 
خ�صو�صا واأنها تاأتي قبل اأول قمة قارية للنادي 
االأرب��ع��اء �صد  اأوروب��ا  اأبطال  يف م�صابقة دوري 
م�صيفه باري�س �صان جرمان يف اجلولة االأوىل 

من مناف�صات املجموعة االأوىل.
كما تاأتي عودة هازار يف ظل معاناة الفريق 
على �صعيد االإ�صابات، ال�صيما مع الكرواتي 

لوكا مودريت�س وماركو اأ�صن�صيو.
االآن”،  ب���داأ  “املو�صم  ق��ائ��ال  زي���دان  وح���ذر 
 21 يف  م��ب��اري��ات  �صبع  “اأمامنا  م�صيفا 
يوما واأعتقد اأنه، يف كل االأحوال، هذا هو 
املباريات  وخو�س  اللعب  اإل��ي��ه.  نحتاج  ما 

والتناف�س... هذا ما يريده الالعبون«.
باالنتقادات  ي��ك��رتث  ال  اأن  زي����دان  واأك����د 
امل���وج���ه���ة ل��ل��ف��ري��ق ب��ع��د ���ص��ق��وط��ه يف فخ 
التي  ال��ث��الث  امل��راح��ل  يف  مرتني  التعادل 
اأق��ي��م��ت ح��ت��ى االآن يف ال��ل��ي��غ��ا، م��ع��ت��ربا اأن 
“التعليقات، كل ما يقال، لن يتغري. نعرف 
ما نرغب يف تغيريه داخل )الفريق(، و�صنقوم 

بكل �صيء لفعل االأ�صياء ب�صكل جيد«.
اأن  االآن، يجب  التحدث بعد  “ال يجب  اأ�صاف 

نرد على اأر�صية امللعب«.

زيدان يوؤكد جاهزية هازار 
ال����دوران بعد للعب �سد ليفانتي  ال��ق��دم اىل  االإي��ط��ايل لكرة  ال���دوري  تعود عجلة 

ملوا�صلة  يوفنتو�س  معها  وي��ع��ود  ال��دول��ي��ة،  اال���ص��رتاح��ة  ف��رتة 
حملة الدفاع عن لقبه باحللول �صيفا على فيورنتينا ال�صبت يف 
املرحلة الثالثة، معززا بعودة مدربه ماوريت�صيو �صاري وم�صتوى 

مهاجمه الربتغايل كري�صتيانو رونالدو.
املوا�صم  ل��ب��ط��ل  االأول  ال��ف��وز  ع��ن  ع���اًم���ا(   60( ���ص��اري  وغ����اب 
اأمام بارما ملعاناته من التهاب رئوي، وح�صر  الثمانية املا�صية 
يف مدرجات ملعب األيانز �صتاديوم يف تورينو خالل الفوز املثري 
بنتيجة  نابويل  املا�صي  املو�صم  و�صيف  على  الثانية  املرحلة  يف 

.3-4
لكن املدرب ال�صابق لت�صل�صي االإنكليزي �صيتواجد للمرة االوىل 
على دكة البدالء يف ملعب فيورنتينا الباحث عن فوز اأول هذا 
االإ�صبانية  العا�صمة  اىل  يوفنتو�س  م��ع  انتقاله  قبل  امل��و���ص��م، 
االأربعاء ملالقاة اأتلتيكو يف انطالق مناف�صات املجموعة الرابعة 

مل�صابقة دوري اأبطال اأوروبا.
“�صوبر  ت�صجيله  ب��ع��د  اأ”  “�صريي  اىل  ف��ي��ع��ود  رون���ال���دو  اأم����ا 
الثالثاء خالل  ليتوانيا  اأه���داف( يف مرمى  هاتريك” )اأرب��ع��ة 
ت�صفيات كاأ�س اأوروب��ا 2020 التي انتهت بفوز منتخب بالده 
5-1، لي�صبح اأف�صل هداف يف تاريخ الت�صفيات االأوروبية ب�25 

هدًفا متجاوًزا االإيرلندي روبي كني.
جانب  “بيانكونريي” اىل  ال���  هجوم  خط  الربتغايل  و�صيقود 
غ��ون��زال��و هيغواين  واالأرج��ن��ي��ت��ي  كو�صتا  دوغ��ال���س  ال��ربازي��ل��ي 
اإع��ارة مع ميالن وت�صل�صي  ال�صابق بعد فرتة  ناديه  العائد اىل 

االإنكليزي.
ال��ذي لعب اىل جانب رونالدو حني كانا �صوًيا  وق��ال هيغواين 
“لقد عدت بعد  االإ�صباين )2013-2009(  يف ريال مدريد 
اأعوام قليلة للتواجد يف الفريق ذاته مع كري�س )رونالدو(، وقد 
اأنا �صعيد للعب  اأقوى واأكر كماال وطموحا االآن،  اأ�صبح العًبا 

معه جمدًدا«.
اجلديد  امل���درب  �صفن  ا�صتهتها  كما  فيورنتينا  ري��اح  جت��ر  ومل 
مباراتيه  يف  نقطة  اأي  دون  من  بخروجه  مونتيال،  فينت�صنزو 

االأوليني يف الدوري هذا املو�صم.
بعد  الثانية  للمرة  فيورنتينا  لتدريب  العائد  مونتيال  وق��ال 
فرتة 2012-2015 “تولد الق�ص�س اجلميلة من التحديات 
امل�صتحيلة )...( اأريد اأن اأبداأ ف�صال جديًدا يف تاريخ فيورنتينا 

عن طريق قيامي ب�صيء مميز اأمام فريق �صاري«.
ويعود اآخر انت�صار للنادي التو�صكاين على نادي ال�صيدة العجوز 
الدوري(،  يف   1-2 )بنتيجة   2017 يناير  كانون/الثاين  اىل 
لقبه  املا�صي  املو�صم  يف  �صمن  تورينو  مدينة  ن��ادي  ب��اأن  علما 
البنف�صجي  الفريق  على  ذاتها  بالنتيجة  بفوزه  تواليا،  الثامن 

يف ني�صان/اأبريل املا�صي.
اجلناح  ب��اأن  ومقتنعا  امل���رة،  ه��ذه  متفائال  يبدو  مونتيال  لكن 

من  ال�صيف  ه��ذا  االآت���ي  ري��ب��ريي،  ف��ران��ك  املخ�صرم  الفرن�صي 
بايرن ميونخ االأملاين، قادر على اإحداث الفارق.

اأم��ام بريوجيا  م��ب��اراة ودي��ة  “لقد لعب فرانك  وق��ال مونتيال 
اإن�����ه خم��ت��ل��ف، كما  ن��ه��ائ��ي دوري االأب����ط����ال.  وك���اأن���ه ي��خ��و���س 
رونالدو خمتلف عن غريه. نتحدث عن جنوم يربعون بف�صل 

ت�صحيتاهم. اإنهم اأمثلة للجميع«.
ولكننا  ج���ًدا  �صعبة  م��ب��اراة  “�صتكون  ع��اًم��ا  ال�46  اب��ن  وت��اب��ع 

مقتنعون اأننا �صرنى فيورنتينا جيدا وخمتلفا«.
يف  ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة  اخل�����ص��ارة  لتعوي�س  ف�صي�صعى  ن��اب��ويل،  اأم���ا 
املرحلة الثانية بعدما منح الهدف العك�صي للمدافع ال�صنغايل 

كاليدو كوليبايل يف الوقت بدل عن �صائع )90+2( الفوز 
ليوفنتو�س، بعدما كان العبو املدرب كارلو اأن�صيلوتي قد 

فازوا بالنتيجة ذاتها على فيورنتيتا يف املرحلة االوىل.
املا�صيني،  لكن الفريق الذي حل و�صيفا يف املو�صمني 

املو�صم  هذا  اأر�صه  على  مبارياته  اأوىل  �صيخو�س 
اأمام �صمبدوريا و�صط �صكوك حيال جاهزية 

ملعب �صان باولو الذي يخ�صع الأعمال 
تاأهيل.

الذعة  انتقادات  اأن�صيلوتي  ووج��ه 
تبديل  غ����رف  يف  ل���الأع���م���ال 
ا�صت�صافته  وذل���ك  امل��الب�����س، 

بطل  باأيام  وبعده  �صمبدوريا، 
اأوروبا ليفربول االإنكليزي.

وق�����ال ب��ح�����ص��ب م���ا ن��ق��ل ع��ن��ه موقع 
غرف  يف  ال��و���ص��ع  راأي�����ت  “لقد  ال���ن���ادي 

تبديل املالب�س يف ملعب �صان باولو. ال اأجد 
الكلمات لو�صفه«.

كفاءة  وع���دم  االأخ��ط��اء  م��ن  “اأنا غا�صب  واأ���ص��اف 
االأعمال”،  ه��ذه  تنفيذ  اإليهم  اأوك���ل  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

وليفربول  ال�صبت،  �صمبدوريا  امللعب  ا�صت�صافة  قبل 
الثالثاء �صمن اجلولة االأوىل من مناف�صات املجموعة 

اخلام�صة يف دوري االأبطال.
منزل،  بناء  ميكن  �صهرين  “خالل  اأن�صيلوتي  وت�صاءل 
لكنهم مل يتمكنوا من اجناز تاأهيل غرف املالب�س! اأين 
نقوم بالتبديل قبل اللعب مع �صمبدوريا وليفربول؟”، 
علما باأن املتعهدين اأكدوا اأن االعمال �صتنجز بحلول 

اجلمعة.
اىل ذل����ك، ي�����ص��ت��ق��ب��ل ان����رت ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���ص��ان �صريو 
الثالث  ف���وزه  لتحقيق  و�صيتطلع  اأودي��ن��ي��زي،  ف��ري��ق 
التي يحتلها حاليا بفارق  توالًيا والبقاء يف ال�صدارة 
االأه������داف، اأم����ام ي��وف��ن��ت��و���س وت��وري��ن��و ال����ذي يختتم 
ليت�صي  با�صت�صافة  االإث��ن��ني  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  م��ب��اري��ات 

ال�صاعد هذا املو�صم اىل الدرجة االأوىل.
و�صيتطلع املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو اليجاد طريقه اىل 
ال�صباك للمرة الثالثة تواليا، يف مباراته االأوىل يف اإيطاليا بعد 
امل�صيف  القردة” التي طالته من م�صجعي  “�صيحات  تعر�صه 
كالياري املرحلة ال�صابقة، حني �صجل ركلة جزاء �صاهمت بفوز 

فريقه 1-2.
و�صتكون مباراة اليوم املحطة االأخرية لالعبي املدرب اجلديد 
اأنطونيو كونتي، قبل ا�صتقبال فريق �صالفيا براغ الت�صيكي يف 
ال�صاد�صة  املجموعة  �صمن  الثالثاء،  االأوروب���ي  االأب��ط��ال  دوري 
وبورو�صيا  االإ���ص��ب��اين  بر�صلونة  اأي�����ص��ا  ت�صم  ال��ت��ي  ال�صعبة 
االأحد  الثالثة  املرحلة  وت�صتكمل  االأمل��اين.  دورمتوند 
مبباريات جنوى-اأتاالنتا، بري�صيا-بولونيا، �صبال-
الت�صيو، بارما-كالياري، روما-�صا�صوولو وفريونا-

ميالن.

يوفنتو�ش يواجه فيورنتينا معززا ب�ساري ورونالدو  

جوائز قدرها 225 األف دولر يف �سالة اأ�سوزا على  يتناف�سون  دولة   50 من  اأكادميية   137

اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو تنطلق من لو�ش اأجنلو�ش 
اليوم مب�ساركة 700 العب والعبة 

- طارق البحري: 
يف  نقطة   200

الت�سنيف العاملي 
ل�ساحب املركز 
الأول يف كل فئة

- خالد الهنائي: 
الوحدة جاهز 

للتحدي وهدفنا 
املناف�سة على 

ال�سدارة العاملية



درا�سة: جثث املوتى تتحرك
ك�صف علماء اأ�صرتاليون اأن جثث املوتى تتحرك اأثناء حتللها. وذكرت 
هيئة االإذاعة االأ�صرتالية، ، اأن كامريات ثبتها علماء اأ�صرتاليون يف 
ك�صفت  ثابت،  زمني  بفا�صل  بالتتابع  ال�صور  وتلتقط  بحثية  من�صاأة 
اأن اأطراف اجلثث حتركت من مكانها اأثناء جفافها وحتللها. وكانت 
الكامريات تلتقط �صورا للجثث كل 30 دقيقة على مدار 17 �صهرا. 
اأن الذراعني  “ما وج��دن��اه ه��و  األ��ي�����ص��ون وي��ل�����ص��ون:  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
كانا  اللذين  الذراعني  اأن  اإىل  م�صريا  كبري”،  ب�صكل  يتحركان  كانا 
يالم�صان جانبي اجلثة حتركا ثم عادا جمددا اإىل مكانهما”. وتابع: 
“لقد حترك الذراع بعيدا ثم عاد ليالم�س جانب اجلثة تقريبا مرة 
اأخرى«. واأُجريت الدرا�صة يف موقع �صري مبركز اأبحاث اأ�صرتايل قرب 
العا�صمة �صيدين. ومت اإن�صاء ذلك املركز قبل ثالث �صنوات للتحقيق 
يف عملية حتلل اجلثث يف ظل ظروف خمتلفة، لال�صتفادة من ذلك 
�صيناريوهات اجلرائم  اإع��ادة متثيل  البحث اجلنائي مع  يف عمليات 
املختلفة يف حمل الواقعة. واأو�صح ويل�صون اأن حتركات اجلثث ميكن 
اأن تكون نتيجة لتقل�س االأربطة اأثناء جفافها. وقالت الطبيبة زانثا 
مالت، الباحثة يف علم االإجرام والطب ال�صرعي بجامعة نيوكا�صل، 
اإن هذا االكت�صاف رمبا يكون مهما ملحققي م�صارح اجلرمية الذين 
يفرت�صون اأن جثة ال�صخ�س املتوفى تظل على و�صعها ملدة طويلة. 
واأ�صافت: “اأعتقد اأن االأ�صخا�س �صي�صابون بالده�صة من مدى هذه 
امل�صافة التي  احلركة، الأنني �صعرت بالده�صة عندما راأيتها، خا�صة 

كانت الذراعني تتحركان بها، لقد كان االأمر مذهال«.

هل توقعت ق�س�ش �سوبرمان اأحداث 11 �سبتمرب؟
بعد مرور 18 عام على اأحداث �صبتمرب التي هزت العامل باأ�صره، ال 
11 �صبتمرب  اأح��داث  اليوم.  ويف ذكرى  تزال تداعياتها ماثلة حتى 
“اأيلول”، ي�صتذكر العامل ما حدث يف ذلك اليوم، وامل�صادفات الغريبة 
االأ�صطورية  لل�صخ�صية  ق�ص�س  كتاب  بينها  وم��ن  �صاحبتها،  التي 
وعلى  ال��ي��وم.  ذل��ك  يف  ح��دث  ما  ر�صوماته  بع�س  توقعت  �صوبرمان، 
�صوبرمان �صدر  م��ن مغامرات   595 رق��م  االإ���ص��دار  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
الق�ص�س  اإع�����داد  مت  ل��ك��ن   ،2001 ع���ام  “اأيلول”  �صبتمرب   12 يف 
اأعقاب  ح��دث يف  ما  ي�صور  وه��و  اأ�صهر،  بعدة  ذل��ك  قبل  والر�صومات 
هجوم اأجنبي على مدينة مرتوبولي�س، وهي مدينة خيالية تذكرنا 
ناطحة  الق�صة هو  الهجوم يف  دمرها  التي  املباين  اأحد  بنيويورك. 
الزاوية  لكن  اخل��ارق��ني،  االأب��ط��ال  ع��دو  لوثر  لوك�س  �صحاب ميلكها 
التجارة  م�صابهاً لربجي مبنى  الر�صام تعطي مظهراً  التي اختارها 
العاملي الذي ا�صتهدفه هجوم 11 �صبتمرب. ويبدو تاريخ ن�صر الق�صة 
غريباً للغاية، بعد يوم واحد من االأحداث، واالأكر غرابة اأن الق�صة 
تنتقل بعد عدة �صفحات اإىل نيويورك، حيث يظهر برجا نيويورك 
املت�صررة  املواقع  اأن  الرغم من  وعلى  بالغة.  الإ�صابات  تعر�صا  وقد 
من الربجني لي�صت نف�صها تلك التي تعر�صت لهجمات بالطائرات 
يف ذلك اليوم، لكنها لي�صت بعيدة كثرياً عنها. ولي�س من املفاجىء اأن 
يحقق هذا العدد مبيعات قيا�صية يف ذلك الوقت، حيث مت بيع الن�صبة 

االأكرب من اأعداد الكتاب، بح�صب �صحيفة ديلي �صتار الربيطانية.

كيلو دهون ي�ساعف خطر ال�سكري 
التي ترتاكم  ال��ده��ون احل�صوية  م��ن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  نتائج  ح���ّذرت 
خطر  ت�صاعف  الأنها  الداخلية  اجل�صم  اأع�صاء  ح��ول  البطن  اأ�صفل 
اأجريت يف  التي  الدرا�صة  ووج��دت  اأ�صعاف.  بال�صكري عدة  االإ�صابة 
جامعة اأوب�صاال ال�صويدية اأن كيلوغرام واحد فقط من الدهون حول 
االإ�صابة  احتمال  مل�صاعفة  يكفي  البطن  واأ�صفل  والبنكريا�س  الكبد 

بال�صكري لدى الن�صاء 7 مرات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كمبيوتر من اخل�سب.. وال�سحن عرب ال�سم�ش
اأطلقت �صركة يف بريو جهاز كمبيوتر حممول قامت بت�صنعيه من اخل�صب، وهو م�صمم لي�صتمر ما ال يقل عن 10 
اإىل 15 عاما. ففي حماولة الإدخال تكنولوجيا جديدة وباأ�صعار معقولة اإىل املناطق النائية يف بريو، اأن�صاأت ال�صركة 
“واوا البتوب”  – الكمبيوتر  ت�صويق  الكمبيوتر وخرباء  “كارا�صكو�س”، وهي مكونة من متخ�ص�صني يف  العائلة 

بغالف خ�صبي ميكن ب�صهولة تفكيكه الإ�صالحه وعمل ن�صخ حديثة منه.
ويبلغ قطر الكمبيوتر املحمول 0.1 بو�صة، وهو خفيف الوزن وميكن حمله وب�صعر معقول للغاية، بح�صب موقع 

�صنرتال«. “اأوديتي 
و�صهد العام 2015 اإ�صدار الن�صخة االأ�صلية منه، لكن الن�صخة احلالية تعد اأحدث اإ�صدار )2.0( يحوي غالفا من 

االألواح الليفية متو�صطة الكثافة القابلة الإعادة التدوير، واملدعوم من نظام الت�صغيل Linux املجاين.
بالطريقة  �صحنه  دوالرا، وميكن   235 ال�صوق مقابل  اإىل  للو�صول  الكمبيوتر اخل�صبي جاهز  اأن  ال�صركة  وذك��رت 

العادية )الكهرباء( اأو عرب ال�صم�س.
ويتميز ب�صهولة تفكيكه، حيث تقول ال�صركة اإن الت�صميم ي�صجع امل�صتخدمني على ا�صتك�صاف املكونات االإلكرتونية 

والعبث بها، مما ي�صمح لهم بتحديثه عندما يرون ذلك �صرورًيا.
وبداًل من التخل�س من اجلهاز، ميكنهم فقط ا�صتبدال اللوحة القدمية، وبالتايل ا�صتخدام نف�س اجلهاز ملدة 15 
عاًما اأو اأكر. واأ�صارت ال�صركة اإىل اأن جهاز “واوا البتوب” يوؤثر اإيجابا على البيئة، من خالل تقليل كمية النفايات 

التكنولوجية.
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كيف ين�ساأ القلق لدى االأطفال وكيف نعاجله؟
كثرياً ما يتجاهل االآباء م�صاعر القلق لدى اأطفالهم، االأمر الذي قد يوؤثر 

�صلباً على �صحتهم العقلية على املدى الق�صري والبعيد على حد �صواء.
وتعترب ا�صطرابات القلق لدى االأطفال من اأكر م�صاكل ال�صحة العقلية 
االآخذة بالتزايد يف وقتنا احلا�صر، لذا ال بد لالأبوين من التنبه اإىل هذه 

امل�صكلة وحماولة حلها يف �صن مبكرة. 
اأخ�صائية ال�صحة العقلية والنف�صية الهندية، �صابنا باجنار، فاإن  وبح�صب 
اأطوار  اأمر طبيعي، ويرتافق عادة مع  االأطفال  القلق لدى  بع�س م�صاعر 
النمو املختلفة لديهم، وخا�صة تلك التي تتعلق مب�صاعر مثل اخلوف من 
الظالم اأو الوحو�س اأو املخلوقات اخلرافية.  واأ�صارت باجنار اإىل اأن ال�صعور 
الطفل  ي��ب��داأ  عندما  اخل��ط��رية  مرحلته  يف  يدخل  االأط��ف��ال  ل��دى  بالقلق 
بالت�صرف بطريقة خاطئة، مثل رف�س الذهاب اإىل املدر�صة لفرتة طويلة 
من الزمن، اأو عندما ي�صاب باالأرق املزمن، اإ�صافة اإىل االنعزال عن املحيط 
االجتماعي وفقدان الوزن وتدهور االأداء االأكادميي.  واأو�صت باجنار االآباء 
املخاوف عرب  هذه  على جتاوز  وم�صاعدتهم  اأبنائهم  اإهمال خماوف  بعدم 
ال  ما  فعل  على  اإجبارهم  وع��دم  وعلى مراحل،  تدريجي  ب�صكل  مواجهتها 

يرغبون بفعله دفعة واحدة، وفق ما اأوردت �صحيفة تاميز اأوف اإنديا.  

»�سرعة زائدة« تكلف بريطانيا كثريا
املخ�ص�صة  امل��دخ��رات  من  اإ�صرتليني  جنيه  األ��ف   30 نحو  بريطاين  اأنفق 
100 جنيه فر�صت  بقية  الق�صاء على غرامة  اأم��ام  ابنه ليعرت�س  مل��رياث 

عليه لتخطيه ال�صرعة امل�صموح بها.
واعترب ريت�صارد كيدويل مهند�س متقاعد “71 عاما” اأنه ظلم وقت �صبطه 
ال�صاعة” يف  “56 كيلومرتا يف  ال�صاعة  35 ميال يف  ب�صرعة  �صيارته  يقود 
منطقة كانت فيها ال�صرعة الق�صوى 30 ميال “48 كيلومرتا يف ال�صاعة”، 

خالل رحلة اإىل وو�صرت )غرب اإجنلرتا( عام 2016.
اأن معركته  اأمام الق�صاء، غري  واعرت�س الرجل بدوره على هذه الغرامة 

الق�صائية ا�صتمّرت 3 �صنوات وهو خ�صر اال�صتئناف املقّدم يف اأغ�صط�س.
هائلة”  ثغرت  “فيه  ق�صائي  بنظام  ينّدد  ال��ذي  ال�صبعيني،  الرجل  وانفق 
املحامني وتكاليف  اأتعاب  املخ�ص�س البنه على  امل��رياث  االأك��رب من  اجل��زء 

االإجراءات الق�صائية.
“اأندم كثريا  قوله:  املتقاعد  املهند�س  بريطانية عن  اإعالم  و�صائل  ونقلت 

على فعلتي. وكّل ما كنت اأريده هو اإحقاق احلّق”. وفقا فران�س بر�س.
اأنه من  وا�صتعان كيدويل بخبري يف الهند�صة االإلكرتونية �صرح للمحكمة 
اأخ��رى على م�صلك  �صيارة  اأو من قبل  �صّغل خطاأ  ال���رادار  يكون  اأن  املمكن 

حماذ.
اأما الهيئة الق�صائية املعنية بهذه امل�صاألة يف بريطانيا، فك�صفت  اأن “م�صاكل 

متعددة” �صابت الق�صية واأدت اإىل اإطالة مّدتها.

»بهية« يدمج املوروث 
ال�سعبي وامل�سرح 

امل�صرحية امل�صرية  توؤمن املخرجة 
امل��راأة ودورها  كرمية بدير بحرية 
املوؤثر يف احلياة وهو ما تعمل على 
بلورته من خالل اأعمال ت�صتمدها 
يف  وتقدمها  ال�صعبي  امل���وروث  من 

قالب فني حديث.
تعيد  )ب���ه���ي���ة(  م�����ص��رح��ي��ت��ه��ا  ويف 
امل��خ��رج��ة ال�����ص��اب��ة ت��ق��دمي ملحمة 
جديدة  ب�����روؤي�����ة  وب���ه���ي���ة  ي���ا����ص���ني 
مباأ�صاة،  انتهت  التي  احلب  لق�صة 
على  رئي�صي  ب�صكل  فيها  اعتمدت 
عو�صا  للممثلني  احل��رك��ي  االأداء 
برق�صات  ور���ص��ع��ت��ه��ا  احل����وار  ع��ن 
اإي��ق��اع��ات عاملية  ف��ول��ك��ل��وري��ة ع��ل��ى 
ال�صرقية  امل��و���ص��ي��ق��ى  ب���ني  ج��م��ع��ت 
وال���غ���رب���ي���ة. ال���ع���ر����س م���دت���ه اأق���ل 
فر�صان  فرقة  وتقدمه  �صاعة  م��ن 
ال�صرق للرتاث التابعة لدار االأوبرا 
وب���ط���ول���ة ه����اين ح�صن  امل�����ص��ري��ة 
واإ�صالم  ب����دوي  ���ص��م��ري  وي��ا���ص��م��ني 
حممد ور�صا رجنو ونوران حممد 

ونادر جمال.
وق���ال���ت امل���خ���رج���ة ل����روي����رتز يوم 
امل�صرحية  ع��ر���س  ب��ع��د  اخل��م��ي�����س 
الدويل  ال��ق��اه��رة  مهرجان  �صمن 
والتجريبي  امل��ع��ا���ص��ر  ل��ل��م�����ص��رح 
للغاية  غ��ن��ي  ال�����ص��ع��ب��ي  “الرتاث 
وم���ل���يء ب��ال��ك��ن��وز ال��ت��ي اأمت���ن���ى اأن 
يعاد تقدميها على امل�صرح بطريقة 
عليها  ي���ق���ب���ل  ح����ت����ى  م����ع����ا�����ص����رة 

اجلمهور«.
واأ�صافت “اأحاول يف اأعمايل الدمج 
وامل�صرح  ال�����ص��ع��ب��ي  امل�������وروث  ب���ني 
احل��دي��ث، واال���ص��ت��ف��ادة م��ن جميع 
جوانبه �صواء الديكور اأو املو�صيقى 
اأو االإ�صاءة، و�صبق اأن قدمت بع�س 

االأعمال بهذا ال�صكل«.

اأديل تتقدم باأوراق 
الطالق ر�سميًا

بعد حوايل ال�6 اأ�صهر على انف�صالهما، 
اأدي����ل   ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ت��ق��دم��ت  املغنية 
زوج��ه��ا   م��ن  ر�صمياً  طالقها  ب����اأوراق 
بح�صب  وذل������ك  كونيكي ،  ����ص���امي���ون 
ميل”  “ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�����ص��رت  م���ا 
ال�صائعات  ك��رة  وكانت  الربيطانية. 
ح����ول ان��ف�����ص��ال��ه��م��ا، ووف�����ق م���ا نقله 
ُيقال  اإن�صايدر”،  “�صيليربتي  موقع 
لت اإىل  اأدي��ل وكونيكي حتوَّ اإن عالقة 
لوجود  ن��ظ��ًرا  وثيقة  �صداقة  ع��الق��ة 
�صنوات من  �صت  يبلغ  طفل يجمعهما 
العمر، واأدركا اأن �صغف احلب تال�صى، 
وه����و م���ا اأ���ص��ع��ره��م��ا ب��خ��ي��ب��ة االأم�����ل. 
واأو�صحت م�صادر اأخرى اأن ال�صغوط 
التي تاأتي مع االأبوة لعبت دوراً حا�صماً 
التوترات  حيث  عالقتهما،  زوال  يف 
الطفل،  م��ع  تعاملهما  اأث���ن���اء  ن�����ص��اأت 

والطريقة ال�صحيحة لرتبيته.

يكت�سفان �سرقة جميع الهدايا بعد الزفاف      
و�صلتهما  اأن  بعد  بريطانيني،  عرو�صني  فرحة  تكتمل  مل 
ب�صرقة كافة هدايا زفافهما بعد مغادرتهما يف  اأخبار تفيد 
برين�س  خاميي  العرو�س  وا�صتيقظت  الع�صل.   ل�صهر  رحلة 
)31 عاماً( وعري�صها بول كريوان )29 عاماً( على االأخبار 
امل��ف��ج��ع��ة، ح��ي��ث ع��ل��م��ا اأن م��ن��زل��ه��م��ا ت��ع��ر���س ل��ل�����ص��رق��ة بعد 
مغادرتهما يف رحلة �صهر الع�صل اإىل جنوب �صرق اآ�صيا. واأفادت 
والبطاقات  ال��ه��داي��ا  جميع  �صرقوا  الل�صو�س  اأن  االأخ��ب��ار 
بلة،  الطني  زاد  وم��ا  عليها،  ح�صال  التي  النقدية  والهبات 
متت �صرقة �صيارة بي اإم دبليو تعود ملكيتها لوالد العري�س، 
وتلقى  العرو�صني.  زواج  �صهادة  معهم  الل�صو�س  وحمل  بل 
�صقيق العرو�س اأي�صاً اأخباراً �صيئة، فبعد اأن عزف مع فرقته 
يف حفل الزفاف، حمل الل�صو�س معهم جميع اأدوات الفرقة، 
“لقد  خاميي  وقالت  الربيطانية.  مريور  �صحيفة  بح�صب 
غادرنا املكان بعد منت�صف الليل مبا�صرة، ثم يف �صباح اليوم 
ال�صرقة  اأخبار  وكانت  �صادمة،  هاتفية  مكاملة  تلقينا  التايل 
راح  الزفاف، واجلميع  يفكر يف حفل  اأح��د  يعد  مدمرة. مل 
يفكر فيما خ�صره خالل عملية ال�صطو«. واأطلقت ال�صرطة 
اأحد  يف  امل�صروقة  ال�صيارة  ر�صد  ومت  احل��ادث��ة،  يف  حتقيقاً 
�صوارع املدينة، واأطلق العرو�صان منا�صدة الأي �صخ�س يعرف 

�صيئاً عن باقي االأغرا�س اأن ي�صارع الإبالغ ال�صلطات.

ذاب اجلليد.. فحلت ال�سرطة لغز حادثة عام 1976
االإن��ق��اذ من قمة �صهرية يف جبال  ف��رق  اأن��زل عنا�صر من 
االألب الفرن�صية بقايا ب�صرية قد تكون عائدة اإىل مت�صلق 
ج��ب��ال ���ص��اب اخ��ت��ف��ى ق��ب��ل 43 ع���ام���ا. ف��ق��د اخ��ت��ف��ى �صاب 
اأتى لت�صلق هذه القمة مبفرده ومل يعد،  ع�صريني عندما 
ومنذ ذلك احلني مل تتوقف عائلته عن البحث عنه وبقيت 
اأي جديد. ويف  على توا�صل دائ��م مع ف��رق االإن��ق��اذ ملعرفة 
املنقذين  العائلة  اأبلغت  اأغ�صط�س،  م��ن  االأخ���ري  االأ���ص��ب��وع 
بروؤيتها “بقعة برتقالية” على �صفيحة لون دو ليلفرواد 
اجلليدية يف جبل اإكران على ما قال لوران �صوييه امل�صوؤول 
االكت�صاف  ه��ذا  وح�صل  غ��رون��وب��ل.  يف  االآل���ب  �صرطة  ع��ن 
من  اث��ن��ان  واأر����ص���ل  اجل��ل��ي��دي��ة.  ال�صفيحة  ذوب����ان  نتيجة 
اجلليدي  اجلبل  اإىل  لل�صرطة  التابعني  اجلبال  مت�صلقي 
بطائرة هليكوبرت على “ارتفاع حواىل 3 اآالف مرت حيث 
الرائد  واأ���ص��اف  ب�صري«.  ورف��ات  ع��را على قطع مالب�س 
“علينا انتظار نتائج اختبارات احلم�س النووي لكن هناك 
احتمال كبري اأن تكون هذه البقايا عائدة اإىل جان فران�صوا 
والداه  تويف   .1976 يوليو   25 اختفى يف  الذي  بينيديتي 

لكن �صقيقه واأ�صدقاءه وا�صلوا التحقيقات«.

حيلة ذكية لنوم طفلك اأثناء ال�سفر
طفلتها  ن��وم  م�صكلة  ح��ل  كيفية  ع��ن  اأ���ص��رتال��ي��ة  اأم  ك�صفت 
باحليوانات  خا�س  �صرير  با�صتخدام  ال�صفر  اأثناء  ال�صغرية 
اإىل و�صادة  االأليفة ا�صرتته من متجر كي مارت، باالإ�صافة 
الذكية  احليلة  ب��اأن  اأنا�صتا�س،  جيمي  قالت  للنفخ.  قابلة 
�صاعدت طفلتها ال�صغرية ميال على النوم ب�صكل مريح، خالل 
واأو�صحت  متوا�صلة.   �صاعات  ت�صع  ا�صتغرقت  جوية  رحلة 
اأنا�صتا�س باأنها و�صعت ال�صرير اخلا�س باحليوانات االأليفة 
وو�صعت  للنفخ،  قابلة  و�صادة  وبداخله  الطائرة  مقعد  على 
طفلتها داخله. وخالل دقائق قليلة غطت الطفلة ميال يف 

نوم عميق ومل ت�صتيقظ طوال الرحلة.

طفلة ترتدي املالب�ض التقليدية اليابانية وتوؤدي عر�سا خالل الرتحيب بفريق املنتخب الأيرلندي قبل بدء كاأ�ض 
العامل للرجبي يف ت�سيبا، �سرقي طوكيو.  رويرتز

هل �سمعت عن زيت 
االأفوكادو؟ اإليك اأبرز فوائده 
اع��ت��اد ال��ن��ا���س ع��ل��ى ت��ن��اول فاكهة 
اإ�صافتها  ع��رب  ���ص��واء  االأف����وك����ادو، 
من  اأو  �����ص����ه����رية،  ����ص���ل���ط���ات  اإىل 
لكنهم  ع�������ص���ريا،  ���ص��رب��ه��ا  خ�����الل 
مفيدا  زيتا  لها  اأن  يعرفون  ال  قد 

لل�صحة، على نحو مذهل.
يحتاج  االإن�������ص���ان  ج�����ص��م  اأن  ومب����ا 
ف����اإن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ال�����ده�����ون  اإىل 
االأفوكادو، التي يعدها البع�س من 
اخليارات  من  اأي�صا،  اخل�صراوات 
ال���ت���ي ي��و���ص��ي ب��ه��ا االأط����ب����اء، الأن 
30 و40 يف  ب��ني  ال��زي��ت ي�صكل م��ا 
املئة من الثمرة. ويجري احل�صول 
ع��ل��ى زي���ت االأف����وك����ادو م���ن خالل 
ع�صر الفاكهة، دون اأن تخ�صع الأي 
من  فهي  ول��ذل��ك  ت�صفية،  عملية 
ميكن  التي  البكر  ال��زي��وت  اأف�صل 

�صراوؤها على االإطالق.
وي��ت��م اإن��ت��اج زي���ت االأف���وك���ادو حني 
رائحة  وذات  طرية  الفاكهة  تكون 
تكون  اأن  ي�صتحب  كما  قوية،  غري 

خ�صراء اللون يف هذه املرحلة.
ومن مزايا هذا الزيت اأنه يحتوي 
لالأك�صدة  م�������ص���ادة  م�������واد  ع���ل���ى 
وااللتهاب، وهو ما ال ينطبق على 
تخ�صع  ال���ت���ي  االأخ�������رى  ال����زي����وت 

لعملية الت�صفية.
اإنتاج  ي���ج���ري  ذل�����ك،  ع���ن  ف�����ص��ال 
بع�س اأنواع الزيوت من خالل رفع 
درجة حرارتها، اأو اأنها تزود مبواد 

كيماوية حافظة.
ومبا اأن زيت االأفوكادو ي�صم ن�صبة 
عالية من فيتامني E فهو ي�صاعد 
العنا�صر  امت�صا�س  على  اجل�صم 
املغذية، وما يعرف بالكارتنويدات، 
توجد  ع�������ص���وي���ة  ����ص���ب���غ���ات  وه�����ي 

باالأ�صا�س يف الفواكه.

اآيفون 11.. انت�سار جديد اأم ف�سيحة الأبل؟
اأ�صبح كثريون يف حرية من هواتف اأيفون التي ت�صدرها 
الذي  ع��ام باجلديد  ك��ل  ع��ام، بعد ترقب  ك��ل  اأب��ل  �صركة 
قد  التي  امل��دوي��ة  وامل��ف��اج��اأة  ال��رائ��دة،  ال�صركة  به  �صتاأتي 
يف  �صتبقيها  التي  املنتظرة  ال��ري��ادة  بها  لتحوز  بها  تاأتي 
اأبل  ه��وات��ف  وج���اءت  املناف�صني.  بقية  ع��ن  االأول  ال�صف 
املرتقبة هذا العام لتكر�س النظرة املتوقعة والكال�صيكية، 
بعيدة  تبقيها  ال  وال��ت��ي  ال�صركة  �صيا�صة  ر�صختها  التي 
وغوغل  �صام�صونغ  مثل  التكنولوجيا  عمالقة  بقية  عن 
وه������واوي، ل��ت��اأت��ي اإ�����ص����دارات ال�����ص��رك��ة ه���ذا ال���ع���ام، دون 
التقنية.  ع�صاق  ب��األ��ب��اب  ت��اأخ��ذ  اأو  التوقعات  تتجاوز  اأن 
فالكامريا الثورية والعد�صات الثالث و�صعة البطارية يف 
11 هي تقنيات جرى احلديث عنها منذ  اآيفون  هواتف 
�صنوات، واأخذت يف الظهور يف عدد من الهواتف بالفعل، 
�صربت  ال��ت��ي   ،4 بيك�صل  وغ��وغ��ل  ه����واوي  ه��وات��ف  م��ث��ل 
ف�صيئا  �صيئا  بريقها  تفقد  اأب��ل  �صركة  اأن  ويبدو  �صوره. 
كرائدة متقدمة ومنفردة عن بقية املناف�صني، طاملا اأبقت 
على �صيا�صتها واأ�صبحت منتجاتها اجلديدة من الهواتف 
هي جمرد حتديث فقط ملا يف الهواتف ال�صابقة، يف ظل 
بعدها  ال�صوق  دخ��ل��وا  مناف�صني  قبل  م��ن  كبرية  ق��ف��زات 

�صركة  م�صتمر من  اإبهار  ويف ظل  وه���واوي،  مثل غوغل 
�صام�صونغ. وهكذا اأتت هواتف اأيفون اجلديدة بعيدة عن 
التوقعات الكبرية، ولتكون جمرد هواتف منطية اأخرى 
اأداء متطورا  تقدم من خاللها  اإنها  قالت  التي  لل�صركة 
و  iPhone 11 Pro خ���الل  م��ن  امل�صتهلك  �صيلم�صه 
iPhone 11 Pro Max، اللذين تعتربهما اأبل توجًها 
احرتافًيا جديًدا يف عامل اأيفون. وتتميز الهواتف اجلدية 
ب�صا�صة Super Retina XDR اجلديدة بكونها �صا�صة 
اأي  يف  ال�صطوع  م��ن  م�صتوى  باأف�صل  تتمتع  اح��رتاف��ي��ة 
جهاز iPhone. كما توفر �صريحة A13 Bionic التي 
اأداء ال نظري له الإجن��از املهام اليومية مع  اآبل  �صممتها 
حتقيق قفزة غري م�صبوقة يف عمر البطارية ال�صتخدام 
اإىل  باالإ�صافة  ه��ذا  ال��ي��وم م��ن دون قلق.  اجل��ه��از ط��وال 
نظام جديد ثالثي الكامريات يوفر جتربة كامريا على 
م�صتوى احرتايف وي�صمل كامريا وا�صعة للغاية وكامريا 
ي�صفي حت�صينات  ما  للم�صافات،  وكامريا مقربة  وا�صعة 
اإىل  اخل��اف��ت،  ال�صوء  يف  الت�صوير  عند  تلم�صها  هائلة 
جانب اال�صتمتاع بجودة فيديو هي االأعلى يف هاتف ذكي، 

ما ي�صمح لك بت�صوير فيديوهات احلركة بكل �صهولة.

مايلي �ساير�ش تنتقم 
من الرجال 

 Don‘t Call« طرحت النجمة  اأريانا غراندي  فيديو كليب اأغنية
وي�صاركها  “يوتيوب”،  على  الر�صمية  قناتها  Me Angel«، عرب 

فيه النجمتني  مايلي �صاير�س  و النا ديل راي .
وظهر الثالثي ب�صكل خمتلف يف الكليب، والذي ح�صد اأكر من 5 

مليون م�صاهدة بعد 7 �صاعات فقد على طرحه. 
وبدت مايلي �صاير�س يف الكليب، وهي تنتقم من رجل مقيد داخل 
حلبة م�صارعة، وتلكم جثمان التدريب ب�صدة، يف اإ�صارة اإىل حالتها 
منذ  هيم�صوورث  ليام  النجم  زوج��ه��ا  ع��ن  وانف�صالها  العاطفية 

اأ�صابيع، بعد زواج دام الأكر من 6 اأ�صهر.


