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بد�أت بابت�سامات كبرية، لتنتهي بخفي حنني:
قمة ترامب كيم: العودة اإىل املربع الأول

•• الفجر - خرية ال�شيباين

مل يتاأخر رّد »كيم جونغ �أون« طويال يف هانوي. بعد �ساعات من �إقالع 
طائرة دونالد تر�مب يف ختام قمة �ختزلت ق�سر�، فّو�ض �لزعيم �لكوري 
�ل�سمايل وزير خارجيته بتفكيك �تهامات �لرئي�ض �لأمريكي �لذي �أر�د 

�أن ُيلب�سه عباءة �لف�سل.
نفى ري يونغ هو، م�سوؤولية بالده عن ف�سل �ملحادثات �لنووية، وذلك 
�أين  ميليا،  فندق  ليال يف  ن��ادر عقد على عجل  خ��الل موؤمتر �سحفي 
يقيم كيم. ل، بيونغ يانغ مل تطلب رفع جميع �لعقوبات �لدولية، على 
عك�ض ما قاله تر�مب: »يف �لو�قع، �أر�د �لكوريون رفع �لعقوبات بالكامل، 
ولكن ل ميكننا �أن نفعل ذلك«، قال �سيد �لبيت �لأبي�ض يف موؤمتر عقد 

قبل �أن يغادر فيتنام .
وهكذ� ظهرت، يف �أعقاب �لقمة �لثانية بني وح�سي �لدبلوما�سية �لعاملية، 
ظهرت، تفا�سيل عملية يل �لذر�ع، و�حتدمت �ملعركة �لت�سالية ، فقد 

مت�سك كّل مبوقفه، مما جّر �ملفاو�سات �إىل طريق م�سدودة.
ب��رف��ع ع��ق��وب��ات خم�ض م��ن ع�سر ق����ر�ر�ت ملجل�ض  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ط��ال��ب��ت 
�لأمن، �تخذت عقابا على هروبها �لبالي�ستي �إىل �لأمام.    )�لتفا�سيل 
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حمدان بن زايد يتفقد م�شاريع
تنموية مبدينة املرفاأ ويلتقى املواطنني

•• منطقة الظفرة-وام:

ز�ر �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
مدينة �ملرفاأ و�طلع على عدد من م�ساريع �لبنية �لتحتية �لتي يتم تنفيذها 

يف �ملدينة.
�إىل  وتعرف  �ل�سيد�ت  �ساطئ  و  �ملرفاأ  ميناء  بتفقد  �لزيارة  �سموه  و��ستهل 
�خلدمات  جميع  بتوفري  �سموه  ووج���ه  لل�سيادين  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
ومتطلبات  و�لتنموية  �لقت�سادية  �لحتياجات  لتلبية  �مليناء  يف  و�مل��ر�ف��ق 

�لتطور �لذي ي�سري بوترية مت�ساعدة يف منطقة �لظفرة.
وز�ر �سموه بعد ذلك " كال على حده " �ملو�طنني ها�سم �سعيد �سباح �لرميثي 

وح�سن �أحمد �لعبيديل وذلك مبنزليهما مبدينة �ملرفاأ.)�لتفا�سيل �ض2(

تر�أ�س �جتماع للمجل�س �لوز�ري ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي
عبداهلل بن زايد يوؤكد على دعم وم�شاندة     

ال�شعب الفل�شطيني ومطالبه املحقة 
•• اأبوظبي - وام: 

و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �أك��د 
�لدويل �أن دولة �لإمار�ت تتطلع �إىل �أن يكون ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي 
�لإقليمي  �لتعاون  �لدوليني وتعزيز  �لأم��ن  و  �ل�سلم  �أكرب يف �سون  دور 
�لدويل حتى تتمكن من حتقيق هدفها �لرئي�سي �ملن�سو�ض عليه يف �ملادة 

�لأوىل من ميثاقها.
و قال �سموه يف كلمته خالل تروؤ�سه �أعمال �لدورة �ل� 46 ملجل�ض وزر�ء 
خارجية �لدول �لأع�ساء يف منظمة �لتعاون �لإ�سالمي - �لذي �نطلقت 
�أعماله �م�ض يف �أبوظبي - �إن دولة �لإمار�ت تت�سرف با�ست�سافة �لدورة 

�ل�ساد�سة و�لأربعني للمجل�ض.                          )�لتفا�سيل �ض3(
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عائالت �سورية تنزح من  قرية �لباغوز  )رويرتز(

��ستقبل وزر�ء خارجية �لدول �لإ�سالمية بق�سر �لإمار�ت

حممد بن را�شد يوؤكد على اأهمية التو�شل اإىل
تو�شيات ت�شب يف خدمة ق�شايا ال�شعوب الإ�شالمية 

•• اأبوظبي-وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض 
�ل��وزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل(بق�سر �لإمار�ت  �لدولة رئي�ض جمل�ض 

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  بح�سور  �م�ض  م�ساء 
�لدول  �ملعايل وزر�ء خارجية  �أ�سحاب  �ل��دويل..  �لتعاون  و  �خلارجية 

�لإ�سالمية �لذين بد�أو� �أعمال �جتماعهم يف �لعا�سمة �أبوظبي.
)�لتفا�سيل �ض2(

حممد بن ر��سد خالل ��ستقباله �جلبري  )و�م(

�ليماين يحّمل �لأمم �ملتحدة م�سوؤولية تنفيذ �تفاق �ل�سويد

ملي�شيا احلوثي تعيق دخول مواد غذائية تكفي لـ 4 ماليني �شخ�ص
�لأمم �ملتحدة: مقتل ع�سر�ت �ل�سوريني �أثناء �لفر�ر من �لتنظيم

»ق�شد« ت�شتعد ملعركة �شر�شة مع داع�ص يف الباغوز 

الحتالل يواجه م�شريات غزة بالر�شا�ص للجمعة الـ49
•• غزة-وكاالت:

للدموع  �مل�سيل  �لغاز  وقنابل  �لنار  �ل�سر�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  �أطلقت 
على �ملتظاهرين �ل�سلميني �لذين تو�فدو� �ىل �حلدود �ل�سرقية لقطاع 

غزة للم�ساركة يف �جلمعة �ل�49 من م�سري�ت �لعودة.
وبد�أت �جلماهري �لفل�سطينية بالتو�فد �ىل �ملخيمات �خلم�سة �ملنت�سرة 

على طول �حلدود �ل�سرقية للقطاع للما�سركة يف جمعة»باب �لرحمة«.
و�أطلقت قو�ت �لحتالل �لنار جتاه عدد من �ل�سبان �قرتبو� من �خلط 
�لز�ئل �سرق خز�عة كما �أطلقت قو�ت �لحتالل قنابل �لغاز �سوب جتمع 

للمتظاهرين مبنطقة ملكة �سرق مدينة غزة.
�أن �لإ�سر�ر �جلماهريي على مو��سلة  من جانبها قالت حركة حما�ض 

م�سري�ت �لعودة، يوؤكد �أننا �أمام �إر�دة �سعبية �سلبة.

•• عوا�شم-وكاالت:

قالت �لأمم �ملتحدة  �أم�ض �جلمعة 
�سخ�ساً،   84 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا  �إن 
منذ  حتفهم  لق��و�  �أطفال،  ثلثاهم 
يف  وه���م  �لأول(  دي�����س��م��رب)ك��ان��ون 
طريقهم �إىل خميم �لهول يف �سمال 
���س��رق ���س��وري��ا ب��ع��د �أن ه���رب���و� من 
مبحافظة  �لإرهابي  د�ع�ض  تنظيم 

دير �لزور.
�لأمم  مكتب  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
�ملتحدة لتن�سيق �ل�سوؤون �لإن�سانية 
ين�ض ليركه، خالل �إفادة �سحفية: 
»ه���ن���اك ت��ق��ري��ر ع���ن ع����الج 175 
�أعر��ض  م��ن  مب�ست�سفيات  ط��ف��اًل 
ط��ب��ي��ة ن���اج���م���ة ع����ن ����س���وء ح�����اد يف 

�لتغذية«.
�أع����ل����ن مدير  �آخ��������ر،  م����ن ج����ان����ب 
�سوريا  ل���ق���و�ت  �لإع���الم���ي  �مل��ك��ت��ب 
بايل،  م�����س��ط��ف��ى  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 
�أن  �أم�ض،  ل��روي��رتز،  ت�سريحات  يف 
مع  �سر�سة«  »معركة  تتوقع  قو�ته 
ل  �لذين  »د�ع�ض«،  تنظيم  مقاتلي 
جيب  �آخ���ر  يف  متح�سنني  ي��ز�ل��ون 

للتنظيم �سرق �سوريا.
دونالد  �لأم��ريك��ي،  �لرئي�ض  وك��ان 
قو�ت  �أن  �خلمي�ض  ذكر  قد  ترمب، 
كل  ��ستعادت  �لدميقر�طية  �سوريا 

عليها  ي�سيطر  ك��ان  �لتي  �لأر����س��ي 
»د�ع�ض« �لرهابي.

�لتنظيم  �إن عنا�سر  لكن بايل قال 
قرية  يف  م��ت��ح�����س��ن��ني  ي����ز�ل����ون  ل 
�لباغوز على �حلدود �لعر�قية ومل 

ي�ست�سلمو�.
�����س����وري����ا  ق�����������و�ت  �أن  و�أ����������س���������اف 
�لقرية  تقتحم  ل��ن  �لدميقر�طية 
تتاأكد  �أن  ق��ب��ل  حت��ري��ره��ا  وت��ع��ل��ن 
مت��ام��اً م��ن م���غ���ادرة �مل��دن��ي��ني لها، 

موؤكد�ً: »نتوقع معركة �سر�سة«.
وك���ان �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل��ق��و�ت �سوريا 
�لدميقر�طية، مظلوم كوباين، قد 
�أ�سبوع  بعد  ق��و�ت��ه  تعلن  �أن  ت��وق��ع 

�لنت�سار على »د�ع�ض«، بعدما باتت 
تتخطى  ل  م�����س��اح��ة  يف  حت��ا���س��ره 
بلدة  د�خ��ل  مربع  كيلومرت  ن�سف 

�لباغوز يف �سرق �سوريا.
»�����س����وري����ا  ن�������س���رت���ه  ف����ي����دي����و  ويف 
�لدميقر�طية« على �سفحتها على 
م��وق��ع ف��ي�����س��ب��وك، �خل��م��ي�����ض، قال 
كوباين متوجهاً لأ�سرى من قو�ته 
جرى حتريرهم من �أيدي مقاتلي 
�سنعلن  �أ����س���ب���وع،  »ب��ع��د  �ل��ت��ن��ظ��ي��م: 

�لنت�سار �لكامل على د�ع�ض«.
و�أعلنت قو�ت �سوريا �لدميقر�طية 
�أن��ه��ا ح���ررت على مر�حل  ب��ي��ان،  يف 
24 مقاتاًل  �ملا�سية  �لفرتة  خالل 

•• اأبوظبي -وام: 

�أكد معايل خالد �ليماين وزير �خلارجية �ليمني �أن ملي�سيات 
فتح  وخا�سة  �إ�ستكهومل  �ت��ف��اق  ب��ن��ود  تنفيذ  ترف�ض  �حل��وث��ي 
�لتي  �لغذ�ئية  و�ملو�د  �لقمح  �لآمنة لإدخال  �لإن�سانية  �ملمر�ت 
ترت�كم يف مطاحن �لبحر �لأحمر ..م�سري� �إىل �أن هذه �ملو�د 

�لغذ�ئية تكفي لقر�بة �أربعة ماليني ن�سمة من �أبناء �ليمن.
�لإمار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف   - معاليه  وق��ال 
�لدورة �ل� 46 ملجل�ض وزر�ء خارجية  �أعمال  "و�م" على هام�ض 
منظمة �لتعاون �لإ�سالمي �لتي �نطلقت �م�ض يف �أبوظبي - �إن 
هذه �ملو�د �لغذ�ئية قاربت على �لف�ساد و�أعربنا عن ��ستعد�دنا 
مل  �لآن  وحتى  �ليمني  �لوطني  �جلي�ض  مناطق  ع��رب  لنقلها 

نح�سل على رد من �لأمم �ملتحدة حول هذ� �لأمر.
و�أكد معاليه �أن ملي�سيات �حلوثي ترف�ض �ل�سالم وتعيق تنفيذ 

وخمرجات �حلو�ر �لوطني و�ملبادرة �خلليجية.
�أكرث من  �ليوم  لل�سالم  �سانحة  �لفر�سة  باأن  نوؤمن   : و�أ�ساف 
هذ�  يرف�ض  �سريكا  �مل��ق��اب��ل  يف  ن��رى  �أن��ن��ا  �إل  م�سى  وق��ت  �أي 
..م�سري�  عالنية  �ل���دويل  �ملجتمع  حت��دي  يف  وي�ستمر  �لأم���ر 
�إىل �أن ملي�سيات �حلوثي ت�ستخدم كل يوم لغة وتختلق �أعذ�ر� 
جديدة من �أجل عرقلة عملية �ل�سالم و�لهروب من �للتز�مات 

�ملفرو�سة عليها.
�حلوثي  ملي�سيا  و�إل���ز�م  م�سوؤولياته  بتحمل  �ملجتمع  وطالب 
�ل�سدد  ..وق��ال يف هذ�  �ل�سويد  �تفاق  بتنفيذ ما متخ�ض عنه 
�أن  : نحمل �ملبعوث �لأممي �مل�سوؤولية كاملة ونطالبه باإعالن 

ملي�سيا �حلوثي ترف�ض تنفيذ بنود �لتفاقية.
وحذر �ليماين من �أن ��ستمر�ر �لو�سع على ما هو عليه يعني 
وفقد�ن  �ليمني  �ل�سعب  م��ق��در�ت  وت��دم��ري  �لعنف  ����س��ت��م��ر�ر 

�لزخم �لذي تولد بعد �تفاق ��ستكهومل.

للك�سف  �خل��روج عالنية  �ملتحدة  �لأمم  �ل�سويد وعلى  �تفاقية 
ويو��سل  �ليمن  يف  �ل�سالم  عملية  يقو�ض  �ل��ذي  �لطرف  عن 
�خلمي�ض  �لول  �أم�ض   : وق��ال  �ليمني.  �ل�سعب  م��ق��در�ت  نهب 
�إعادة  �لأوىل من خطة  �ملرحلة  �ملوعد �ملفرت�ض لإمتام  �نتهى 
ميناء  م��ن  �لن�����س��ح��اب  ترف�ض  �مللي�سيات  ت���ز�ل  ول  �لن��ت�����س��ار 

�ل�سليف وميناء ر�أ�ض عي�سى دون �إبد�ء �أ�سباب.
�ل��ي��م��ن مع  �ل�����س��الم يف  ع��ن كيفية حتقيق  �ل��ي��م��اين  وت�����س��اءل 
�لن�سحاب ويو��سل تعنته  �نقالبي يرف�ض مبد�أ  وجود طرف 
ق��ادم��ة يف  �مل�سي قدما يف جولة  " �أن��ه ل ميكننا   : ..و�أ���س��اف 
عملية �ل�سالم مع وجود طرف يرف�ض عملية �ل�سالم برمتها 

وي�سع د�ئما �لعر�قيل من �أجل عدم تنفيذ بنودها".
وق��ال معاليه : �أكدنا �أك��رث من مرة �أن �لزخم �ل��ذي حتقق يف 
�مل�سي  �أج��ل  من  منه  ون�ستفيد  يتو��سل  �أن  ينبغي  ��ستكهومل 
�لدويل  �لقانون  مرجعية  على  �ملبني  �ل�سالم  عملية  يف  قدما 

كانت �سُتوّجه ل�سخ�سيات عاّمة:
تون�ص: حجز ر�شائل بريدية حتتوي على مواد �شاّمة

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لتون�سية �أّن م�سالح �لإد�رة �لعامة لالأمن �لوطني حجزت بعد 
�لتن�سيق مع �لنيابة �لعمومية بالقطب �لق�سائي ملكافحة �لإرهاب 19 ر�سالة بريدية 
�لفنية  �ملخت�سة لإجر�ء �لختبار�ت  �لأمنية  �مل�سالح  �إحالتها على  �إثر  تبنّي،  �إّنه  قالت 

�لالزمة، �حتو�ءها على مو�د �ساّمة.
و�أو�سحت �لوز�رة يف بالغ �سادر عنها �أّن هذه �لعملية �لتي و�سفتها بال�ستباقية جاءت 
�إرهابية ل�ستهد�ف بع�ض �ل�سخ�سيات  بعد توّفر معلومات مفادها تخطيط جمموعة 

�لعاّمة عرب توجيه ر�سائل بريدية حتتوي على مو�د �ساّمة.
�أن �لوحدة �لوطنية للبحث يف جر�ئم �لإره��اب و�جلر�ئم �ملنّظمة و�ملا�سة  �إىل  و�أ�سارت 
ب�سالمة �لرت�ب �لوطني �لتابعة لالإد�رة �لعامة للم�سالح �ملخت�سة تعهدت بالبحث يف 
هذه �لق�سية للوقوف على مالب�ساتها و�لك�سف عن �جلهات �لتي تقف ور�ءها و�تخاذ 
�ل�سيا�سيني  �ل���وز�رة  ودع��ت  �ساأنها.    يف  �لالزمة  و�لق�سائية  �لأمنية  �لإج���ر�ء�ت  كافة 
و�لإعالميني و�لنقابيني وغريهم من �ل�سخ�سيات �لر�سمية و�لعامة �إىل �سرورة �إبالغ 

م�ساحلها يف �لإبان بكل ما يثري �ل�سك و�لريبة يف هذ� �ل�سياق.   )�لتفا�سيل �ض9(

�ل�سرطة �ل�سود�نية تفرق متظاهرين بـ»�لغاز �مل�سيل للدموع«

الب�شري يتخلى عن �شلطاته يف احلزب احلاكم 
•• اخلرطوم-وكاالت:

و�خت�سا�سه  �سلطاته  �أم�����ض  �لب�سري،  عمر  �ل�����س��ود�ين  �لرئي�ض  فو�ض 
كرئي�ض حلزب �ملوؤمتر �لوطني �حلاكم لنائبه �جلديد ليعمل على ت�سيري 

مهام �حلزب، ليتفرغ �لأخري لإد�رة �سوؤون �لدولة كرئي�ض قومي.
�ل�ساعات �لأوىل  ��ستمر حتى  �لقيادي يف �جتماعه �لذي  �ملكتب  و�ختار 
نائباً  �أحمد هارون  �ل�سابق  من �سباح �م�ض حاكم ولية �سمال كردفان 
ح�سن  في�سل  �ل�سابق  للنائب  بدياًل  �حلاكم  �حل��زب  رئا�سة  يف  للب�سري 

�إبر�هيم.
وقال نائب رئي�ض �حلزب �أحمد هارون، يف ت�سريحات عقب �جتماع �ملكتب 
�لقيادي �م�ض �إن "�جتماع �ملكتب �لقيادي تفهم خطوة �لرئي�ض �لب�سري 
و�لتنظيمي  �حل��زب��ي  �لعمل  �أع��ب��اء  لت�سيري  لنائبه  �سلطاته  بتفوي�ض 
�جلمعة  خطاب  يف  عنها  ع��رب  �لتي  �لوطنية  ملهامه  �لتفرغ  لي�ستطيع 

�ملا�سية"، يف �إ�سارة لدعوة �حلو�ر �لتي نادى بها �لب�سري.
لتفريق  للدموع  �مل�سيل  �لغاز  قنابل  �ل�سود�نية  �ل�سرطة  و�أطلقت  هذ� 

ت��ظ��اه��رة خ��رج��ت م��ن م�سجد �لأن�����س��ار ب��ودن��وب��اوي يف �أم درم���ان غرب 
�لعا�سمة �خلرطوم، وذلك ��ستجابة لند�ء "جتمع �ملهنيني �ل�سود�نيني" 

بالتظاهر عقب �سالة �جلمعة.
وخرج �لع�سر�ت من م�سجد �لأن�سار بحي ود نوباوي مبدينة �أم مدرمان، 
بعد �سالة �جلمعة، قبل �أن تطلق قو�ت �لأمن قنابل �لغاز �مل�سيل للدموع 

لتفريقهم.
وعززت قو�ت �لأمن �ل�سود�نية وجودها ب�سو�رع �لعا�سمة، ون�سرت �أعد�د� 
"جتمع  �إليها  دع��ا  �لتي  للتظاهر�ت  حت�سبا  �ل�سرطة  ق��و�ت  من  كبرية 

�ملهنيني" وحلفاوؤه من �ملعار�سة.
خروج  �إىل  دع��و�  قد  �ل�سود�نية،  �ملعار�سة  وق��وى  �ملهنيني  جتمع  وك��ان 
�إىل جانب �حتجاجات  �لبالد،  �أنحاء  تظاهر�ت يوم �جلمعة يف خمتلف 

ليلية.
�خلرطوم،   - �ل��ث��الث��ة  �ل�����س��ود�ن��ي��ة  �لعا�سمة  م��دن  �سهدت  و�خل��م��ي�����ض، 
حلالة  جديد  حت��د  يف  و��سعة،  �سعبية  تظاهر�ت   - بحري  م��درم��ان،  �أم 

�لطو�رئ �ملعلنة يف �لبالد.

�شد  جـــديـــدة  تــظــاهــرات 
لبوتفليقة اخلام�شة«  »الولية 

•• مقدي�شو-وكاالت:

�لعا�سمة  يف  �لآلف  خ�������رج 
�حتجاجا  �م�������ض،  �جل����ز�ئ����ري����ة، 
ع��ل��ى ت��ر���س��ح �ل��رئ��ي�����ض �حل����ايل، 
لولية  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة،  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
فر�ن�ض  ل��وك��ال��ة  وف��ق��ا  خ��ام�����س��ة، 

بر�ض.
بينها  معار�سة،  �أح���ز�ب  و�أع��ل��ن��ت 
ج���ب���ه���ة �ل�����ق�����وى �ل�����س����رت�ك����ي����ة، 
وطالئع �حلريات، �ن�سمامها �إىل 
خرج  �أن  بعد  �ل�سعبية،  �مل�سري�ت 
�ملتظاهرين  من  �لآلف  ع�سر�ت 
على  �حتجاجا  �مل��ا���س��ي،  �جلمعة 

تر�سح بوتفليقة لولية خام�سة.
وت�����س��ه��د �ل���ب���الد م��ن��ذ �أك�����رث من 
�أ���س��ب��وع ت��ظ��اه��ر�ت ح��ا���س��دة �سد 
للرئي�ض  حمتملة  خام�سة  ولي��ة 
�ل�سلطة  يف  �مل���وج���ود  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 
1999، و�ل��ذي يعاين  منذ ع��ام 
م����ن و����س���ع ���س��ح��ي ي���ح���ول دون 
ندر،  م���ا  يف  �إل  �ل��ع��ل��ن��ي  ظ���ه���وره 
�لدماغ  يف  جلطة  ب�سبب  وذل���ك 

بهجمات  ال�شحايا  عــ�ــشــرات 
مقدي�شو يف  ــاب«  ــب ــش ــ� ـــ»ال ل

•• مقدي�شو-اأ ف ب:

مقدي�سو،  يف  �لأق���ل  على  �سخ�سا   19 قتل 
وفق ما �أفاد عمال �إ�سعاف، يف وقت تو��سل 
لإنهاء  عملياتها  �ل�سومالية  �لأم��ن  ق��و�ت 
منذ  �ل�سباب  حركة  مقاتلو  ينفذه  ح�سار 

نحو 20 �ساعة.
نف�سه  �ل�سباب  حركة  عنا�سر  �أح��د  وف��ّج��ر 
د�خ���ل ���س��ي��ارة �أم����ام ف��ن��دق ك��ب��ري م��ا ت�سبب 

با�ستعال عدة �سيار�ت يف �ل�سارع �ملكتظ.
�آخ����رون م��ن �ملجموعة  و�ق��ت��ح��م م��ق��ات��ل��ون 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م �ل��ق��اع��دة م��ب��ن��ى ي�سم 

مطعما حيث طوقتهم �ل�سرطة.
وتو��سل �إطالق �لنار �ملتقطع ليل �خلمي�ض 

و�جلمعة.

تو�زن �لرعب قد ل يكفي:

الهند - باك�شتان: لهذا خماطر الت�شعيد الع�شكري كبرية
•• الفجر - خرية ال�شيباين

ت�سع �أزمة ك�سمري وجها لوجه قوتني نوويتني. 
ول��ئ��ن مل ي��ك��ن ه��ن��اك خ��ط��ر و���س��ي��ك م���ن حرب 
ما  �أبعد  �لت�سعيد  �حتمال  ف��اإن  �لنطاق،  و��سعة 
�لباحث  �إليه  يخل�ض  ما  هذ�  �ل�سفر.  عن  يكون 
�أتالنتيكو  موقع  م��ع  ح��و�ر  يف  ترتري�ض،  ب��رون��و 

�للكرتوين.
�مل�ساعد يف  �ملدير  ي�سغل خطة  ترتري�ض،  وبرونو 
و�ملتخ�س�ض  �لإ�سرت�تيجية،  �لبحوث  موؤ�س�سة 
�إ�سد�ر�ته  �آخر  �لإ�سرت�تيجية. ومن  �لق�سايا  يف 
�لعامل،  �ملا�سي  ُي��غ��رّي  �ل��ت��اري��خ. كيف  ث��اأر  ك��ت��اب: 
وكتاب: نهاية �لعامل لي�ست غد�: لكي ن�سع حد� 

للنزعة �لكارثية.

* يف �ل�سياق �حلايل للتوتر بني �لهند وباك�ستان، 
كيف ميكن تقييم خماطر �لت�سعيد؟

- �إنها كبرية ومهمة، لأ�سباب �سيا�سية وع�سكرية 
ع��ل��ى ح���د ������������س�����������و�ء.                      )�لتفا�سيل 

اجلي�ص الليبي ي�شيطر على منطقة 
جديدة وي�شتكمل »تاأمني احلدود«

•• طرابل�ص-وكاالت:

�لليبي،  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����ض  �أع���ل���ن 
منطقة  ع���ل���ى  �ل�����س��ي��ط��رة  �أم���������ض 
ج����دي����دة ج���ن���وب غ���رب���ي �ل���ب���الد، 
على  �ل�سيطرة  ب��ذل��ك  لي�ستكمل 
�حلدود، با�ستثناء �ملناطق �ملحاذية 

لتون�ض.
وقال �ملتحدث با�سم �جلي�ض، �أحمد 
عربية«،  نيوز  ل�»�سكاي  �مل�سماري، 
�إن �جلي�ض �سيطر على منطقة »�أم 
�لبالد،  �لأر�ن���ب« يف جنوب غربي 

من دون �أي مقاومة.
ومع هذ� �لتطور �لع�سكري، يكون 
ب�سط  قد  �لليبي  �لوطني  �جلي�ض 
�سيطرته على كل �حلدود �لليبية، 
با�ستثناء �ملناطق �ملتاخمة لتون�ض.
وي��اأت��ي ه��ذ� �لتطور، بعد ي��وم من 
����س���ي���ط���رة �جل���ي�������ض م���دي���ن���ة غات 
ليبيا،  م���ن  �ل���غ���رب���ي  �جل���ن���وب  يف 
على  �لغربية  �لعوينات  ومنطقة 

�ل�سريط �حلدودي مع �جلز�ئر.
و�أكمل �جلي�ض �لليبي يف �ل�ساعات 
على  �ل�سيطرة  عمليا،  �لأخ�����رية، 
و�لغربية،  �جلنوبية  �لبالد  حدود 

مع ت�ساد و�لنيجر و�جلز�ئر.
�جلي�ض  �أع��ل��ن  �مل��ا���س��ي،  يناير  ويف 
�إط�����الق عملية  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل��وط��ن��ي 
بهدف  �لبالد،  جنوب  يف  ع�سكرية 
»دح��������ر �جل����م����اع����ات �لإره����اب����ي����ة 
�لعابرة  و�لع�سابات  و�لإج��ر�م��ي��ة 

للحدود«.
م���ن خاللها  �جل��ي�����ض  و����س��ت��ط��اع 
�����س���ت���ع���ادة �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى حقل 
�ل�������س���ر�رة، �ل�����ذي ي��ع��د �لأك�����رب يف 
مدينة  حترير  عن  ف�سال  �لبالد، 
�سبها، وغريها من �ملناطق و�ملدن.

نظرة تلخ�ض حالة �لع�سق �ملمنوع

حدود ك�سمري م�ستعلة با�ستمر�ر

�ساب فل�سطيني يحمل طفال �أ�سيب بقنابل �لغاز يف غزة )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد يتفقد م�شاريع تنموية مبدينة املرفاأ و يلتقى املواطنني

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف 
تنظيف الرب

�أ�سدقاء  جمعية  نظمتها  �لتي  �لرب  تنظيف  حملة  مبادرة  يف  �أبوظبي   �سرطة   �ساركت 
�لبيئة يف منطقة �لنباغ مبدينة �لعني. 

م��ن خمتلف  �ف��ر�ده��ا  م�ساركة  على  �أب��وظ��ب��ي  �سرطة  ح��ر���ض  �إط���ار  يف  �مل�ساركة  وت��اأت��ي 
�ملبذولة   يعزز من �جلهود   �لبيئية   مبا  و�مل��ب��ادر�ت   �لأن�سطة  و�لإد�ر�ت يف  �لقطاعات 
يف �حلفاظ على �لبيئة ، و�لتقليل من �أ�سر�ر �مللوثات على �لإن�سان و�لبيئة .  و�جلهات  
�مل�ساركة من �سرطة  �أبوظبي  هي :  مرور �لعني ،  و�لطو�رئ و�ل�سالمة �لعامة بقطاع 

�لعمليات �ملركزية،  و �ل�سرطة �ملجتمعية  بقطاع �أمن  �ملجتمع وفريق كلنا �سرطة  .

املوارد الب�شرية والتوطني تطلق م�شروع  اللجنة الذكية  لت�شاريح العمل
•• دبي-وام:

�لأوىل  “ �مل��رح��ل��ة  �ل��ت��وط��ني  و  �لب�سرية  �مل����و�رد  “ وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
�إىل �لبت يف طلبات  “ �ل��ذي يهدف  “ �للجنة �لذكية  من م�سروع 
�لأ�سبوع  �أي��ام  �ل�ساعة وطول  �إجنازها على مد�ر  و  �لعمل  ت�ساريح 
من خالل متكني �لأع�ساء �ملعنيني من �لبت يف �لطلبات بطريقة 
ذكية على �أن يتم �إطالق �ملرحلة �لثانية من �مل�سروع يف نهاية �لعام 

�جلاري.
�آل نا�سر �لرئي�ض �لتنفيذي ملجل�ض �لبتكار بالوز�رة  و قال �أحمد 
�إن �مل�سروع ي�سهم يف ت�سريع �إجناز �ملعامالت مبا ينعك�ض �إيجابا على 

�ملتعاملني ليتمكنو� من مز�ولة �أعمالهم وم�ساريعهم ب�سكل مبا�سر 
دون عو�ئق وبالتايل رفع م�ستويات ر�سا �ملوظفني و�ملتعاملني على 
حد �سو�ء �لأمر �لذي يحقق معادلة �ل�سعادة �لتي تعدُّ من �أولويات 

�لوز�رة وحر�سا منها على تلبية متطلبات ميثاق �ملتعاملني.
“�للجنة  م�����س��روع  م��ن  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  �أن  �إىل  نا�سر  �آل  �أ���س��ار  و 
�لتدخل  دون  تلقائية  ع��م��ل  ت�����س��اري��ح  م��ن��ح  فيها  �سيتم  �لذكية” 
منح  يف  �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  �ملعلومات  على  بالعتماد  �لب�سري 
حزمة  �سمت  �لبتكارية  �ل��وز�رة  فعاليات  �إن  �أ�ساف  و  �لت�ساريح. 
من �لأن�سطة �لنوعية �لتي ��ستهدفت تعزيز �ملمار�سات �لبتكارية 
و توجيهها نحو �إ�سعاد �ملتعاملني وتقدمي خدمات ذ�ت جودة عالية 

�ن�سجاما مع روؤية �لإمار�ت 2021.
و �أو�سح �أنه مت �فتتاح 9 �سالت لالبتكار على م�ستوى �لدولة يف 
ديو�ين �لوز�رة يف �أبوظبي ودبي و عدد من مر�كز �سعادة �ملتعاملني 
وم�سجعة  بيئة عمل حمفزة  توفري  بهدف  وذل��ك  ل��ل��وز�رة  �لتابعة 

لالبتكار للموظفني و�ملتعاملني.
مبركز  لالبتكار  خم��ت��رب�ً  �أق��ام��ت  �ل����وز�رة  �أن  �إىل  نا�سر  �آل  ون���وه 
�سعادة �ملتعاملني يف �ل�سارقة ويهدف �إىل تطوير منظومة �لعناية 
�ملو�هب”  “بنك  فعالية  تنظيم  جانب  �إىل  ��سعادهم  و  باملتعاملني 
متعددة  ع��رو���ض  على  �ح��ت��وت  �بتكارية  �أرك���ان  �ستة  ت�سمنت  �لتي 

ملو�هب موظفي �لوز�رة.

•• منطقة الظفرة-وام:

ز�ر �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
مدينة �ملرفاأ و�طلع على عدد من م�ساريع �لبنية �لتحتية �لتي يتم تنفيذها 

يف �ملدينة.
�إىل  وتعرف  �ل�سيد�ت  �ساطئ  و  �ملرفاأ  ميناء  بتفقد  �ل��زي��ارة  �سموه  و��ستهل 
�خلدمات �لتي تقدم لل�سيادين ووجه �سموه بتوفري جميع �خلدمات و�ملر�فق 

يف �مليناء لتلبية �لحتياجات �لقت�سادية و�لتنموية ومتطلبات �لتطور �لذي 
ي�سري بوترية مت�ساعدة يف منطقة �لظفرة.

وز�ر �سموه بعد ذلك » كال على حده » �ملو�طنني ها�سم �سعيد �سباح �لرميثي 
وح�سن �أحمد �لعبيديل وذلك مبنزليهما مبدينة �ملرفاأ.

ورحب �لرميثي و�لعبيديل و �أفر�د �أ�سرتيهما و�أقاربهما بزيارة �سمو �ل�سيخ 
�لكرمية  �سموه  ب��زي��ارة  �سعادتهما  ع��ن  و�أع��رب��ا  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�أن يدمي على  و  قيادتنا  �أن يحفظ  �سائلني �هلل عز وجل   .. لهما  وت�سريفه 

بالدنا �أمنها و عزها و��ستقر�رها.
حممد  جمل�ض  يف  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  �إ�ستقبل  ك��م��ا 
�آر�ئهم  �إىل  ��ستمع  و  �ملو�طنني  من  ع��دد�  �مل��رف��اأ  مبدينة  �ليا�سي  �لفالحي 

ووجهات نظرهم يف خمتلف �لأمور �ملتعلقة باخلدمات �لتي تقدم لهم.
بني  �لعالقة  عمق  جت�سد  �لتي  �لودية  �لأحاديث  �حل�سور  و  �سموه  وتبادل 
�لقيادة �حلكيمة و �ملو�طنني و مدى �هتمامها ورعايتها لأبنائها وحر�سها 
لهم من  يقدم  ما  وتعزيز  �حتياجاتهم  وتلم�ض  �سوؤون حياتهم  متابعة  على 

�أر�ض  خدمات تنموية يف �مل�سروعات �لتي تخدم �ملو�طنني يف كل بقعة على 
هذ� �لوطن �ملعطاء.

ر�فق �سموه خالل �لزيارة .. �ل�سيخ حممد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و 
�سعادة  و  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �ملزروعي  فار�ض خلف  �للو�ء  معايل 
عي�سى حمد بو�سهاب م�ست�سار �سمو رئي�ض هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي و 
�سعادة �أحمد مطر �لظاهري مدير مكتب ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 

وعدد من �مل�سوؤولني.

��ستقبل وزر�ء خارجية �لدول �لإ�سالمية بق�سر �لإمار�ت

حممد بن را�شد يوؤكد اأهمية التو�شل اإىل تو�شيات ت�شب يف خدمة ق�شايا ال�شعوب الإ�شالمية 

�إىل  و�ل��ت��و���س��ل  �ج��ت��م��اع��ات��ه��م  يف 
�ق���رت�ح���ات وت��و���س��ي��ات ت�����س��ب يف 

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ومت���ن���ى 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم لوزر�ء 

وغريها  و�لب�سرية  �لإق��ت�����س��ادي��ة 
م���ن �مل��و����س��ي��ع �ل��ت��ي ت��ه��م �ل���دول 

ل��دول��ة �لإم������ار�ت دو�م �ل��ت��ق��دم و 
�لزدهار يف ظل قيادتها �لر�سيدة. 

خدمة ق�سايا �ل�سعوب �لإ�سالمية 
بالتنمية  منها  يت�سل  م��ا  خا�سة 

�لتعاون  م��ن��ظ��م��ة  دول  خ��ارج��ي��ة 
و�لتوفيق  �ل���ن���ج���اح  �لإ�����س����الم����ي 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ��ستقبل 
نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  �ل����دول����ة  رئ��ي�����ض 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي )رع����اه �هلل(
�م�ض  م�������س���اء  �لإم����������ار�ت  ب��ق�����س��ر 
بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  بح�سور 
�آل نهيان وزي��ر �خلارجية و  ز�ي��د 
�لتعاون �لدويل.. �أ�سحاب �ملعايل 
�لإ�سالمية  �ل��دول  وزر�ء خارجية 
�لذين ب��د�أو� �أعمال �جتماعهم يف 

�لعا�سمة �أبوظبي.
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رحب  وقد 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم بالوزر�ء 
�لذين نقلو� ل�سموه حتيات زعماء 
متمنني  دولهم  حكومات  وروؤ�ساء 

�لأع�ساء و�أمنها و��ستقر�رها.
ح�سر �للقاء معايل �لدكتور �أنور 
�لدولة  وزي��ر  قرقا�ض  حممد  ب��ن 
رمي  وم��ع��ايل  �خل��ارج��ي��ة  لل�سوؤون 
ب��ن��ت �إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���س��م��ي وزي���رة 
دول����ة ل�������س���وؤون �ل���ت���ع���اون �ل����دويل 
وم����ع����ايل �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
�أحمد �جلابر وزي��ر دول��ة ومعايل 
زك�����ي �أن�������ور ن�����س��ي��ب��ة وزي������ر دول����ة 
وم����ع����ايل �ل����دك����ت����ور ي���و����س���ف بن 
�أحمد �لعثيمني �أمني عام منظمة 
�لتعاون �لإ�سالمي و�سعادة خليفة 
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 
و�ل�����س��ي��اف��ة يف دبي  �ل��ت�����س��ري��ف��ات 
�لعربية  �ل��دول  �إىل جانب �سفر�ء 
�مل��ع��ت��م��دي��ن لدى  و�لإ����س���الم���ي���ة 

�لدولة.
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اأخبـار الإمـارات
اأمطار تهطل على راأ�ص اخليمة 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�سهدت �سباح �أم�ض �جلمعة  يف مناطق متفرقة من  �إمارة ر�أ�ض �خليمة هطول  �أمطار تر�وحت بني �ملتو�سطة 
و�خلفيفة  .  بد�أ هطول �لأمطار مع وقت �لفجر على �ملناطق �جلبلية مثل �جلري و�سعم وغليلة وجبل جي�ض 
وخلفت مياها توزعت على �سكل برك ر�كدة يف �ملناطق �لو�طئة وعلى جانبي �ل�سو�رع يف مناطق مثل :�لنخيل 
و�لق�سيد�ت  وجلفار  و�ل�سري�سة . وكانت �لأمطار �لتي هطلت ب�سورة متقطعة م�سحوبة بتيار�ت هو�ئية 
ر�أ���ض �خليمة  .  وقبل ذلك ح��ذرت �سرطة  �أ�سر�ر  �ل��ربودة و�سديدة �حلركة لكنها مل ت�سفر عن  مائلة �ىل 
�سائقي �ل�سيار�ت �أخذ �حليطة و�حلذر خا�سة �ملتجهني �إىل �ملناطق �جلبلية حت�سبا جلريان �لأودية �أو �سقوط 
�ل�سخور  ، بينما طلبت من �ل�سائقني م�ستخدمي �لطرق  �لتاأين و�حلذر �أثناء �لقيادة خالل �سقوط �لأمطار  
. ومن جهتها حذرت �إد�رة �لدفاع �ملدين �ل�سيادين من �خلروج يف طر�د�تهم ملمار�سة �ل�سيد �لبحري يف مثل 

هذه �لظروف �ملناخية غري �مل�ستقرة و�أخذ �حليطة و�حلذر جتنبا للكو�رث �ملحتملة . 

الأر�شاد: ا�شتمرار ا�شطراب البحر 
يف اخلليج العربي و بحر عمان 

•• اأبوظبي-وام:

ل��الأر���س��اد م��رت��ادي �لبحر يف ك��ل م��ن �خلليج  �مل��رك��ز �لوطني  ح��ذر 
�لعربي وبحر عمان من ��ستمر�ر ��سطر�بهما ب�سبب �لرياح �ل�سمالية 

�لغربية �لن�سطة �إىل قوية �ل�سرعة.
�لرياح ت�سل  �أن �سرعة  �أم�ض �جلمعة  �أ�سدره  �ملركز يف بيان  و�أو�سح 
�إىل 60 كم/�ساعة على �خلليج �لعربي وتوؤدي �إىل �إرتفاع �ملوج مابني 
قدما وقد ي�سل �إىل 14 قدماً يف �لعمق.. بينما تكون   12 �إىل   10
�إىل  55 كم/�ساعة وت��وؤدي  �لرياح ن�سطة على بحر عمان و�سرعتها 
�رت��ف��اع �مل��وج من 5 �إىل 7 �أق���د�م وق��د ي�سل �إىل 9 �أق���د�م يف �لعمق 

وذلك حتى �ل�ساعة 12 من ظهر �لغد.

تر�أ�س �أعمال �لدورة �لـ 46 للمجل�س �لوز�ري ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي

عبداهلل بن زايد يوؤكد على دعم وم�شاندة ال�شعب الفل�شطيني ومطالبه املحقة، ويف مقدمتها بناء دولته امل�شتقلة وعا�شمتها القد�ص ال�شريف
•• اأبوظبي - وام: 

ز�يد  بن  �ل�سيخ عبد�هلل  �سمو  �أك��د 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�ل��دويل �أن دول��ة �لإم���ار�ت تتطلع 
�لتعاون  مل��ن��ظ��م��ة  ي���ك���ون  �أن  �إىل 
�لإ�سالمي دور �أكرب يف �سون �ل�سلم 
و �لأمن �لدوليني وتعزيز �لتعاون 
�لإقليمي �لدويل حتى تتمكن من 
حتقيق هدفها �لرئي�سي �ملن�سو�ض 

عليه يف �ملادة �لأوىل من ميثاقها.
وقال �سموه يف كلمته خالل تروؤ�سه 
�أعمال �لدورة �ل� 46 ملجل�ض وزر�ء 
خارجية �لدول �لأع�ساء يف منظمة 
�لتعاون �لإ�سالمي - �لذي �نطلقت 
�أعماله �م�ض يف �أبوظبي - �إن دولة 
با�ست�سافة  ت��ت�����س��رف  �لإم���������ار�ت 
�ل���������دورة �ل�������س���اد����س���ة و�لأرب�����ع�����ني 
للمجل�ض و �لتي تتز�من فعالياته 
مع �لحتفال بالذكرى �خلم�سي�سن 
لإن�ساء منظمة �لتعاون �لإ�سالمي 
وت��ت��ي��ح ل��ن��ا ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة فر�سة 
�ملنظمة ومبادئها،  �لتاأمل يف عمل 
لنا  �ستوفر  باأنها  ثقة  على  و�إن��ن��ي 
ملمو�سة  ن��ت��ائ��ج  �مل��خ��رج��ات  ه���ذه 
متكن �لعامل �لإ�سالمي من جتاوز 
�أكرث  م�ستقبل  وت��اأم��ني  حت��دي��ات��ه 

�إ�سر�قا ل�سعوبه.
�أن  ي�����س��ع��دين  ���س��م��وه : »  و�أ����س���اف 
�لعا�سمة  يف  ج��م��ي��ع��ا  ب��ك��م  �أرح�����ب 
�أبوظبي �لتي ت�سعد بهذ� �جلمع و 
�لت�سريف، و�أود �أن �أ�سكر جمهورية 
بنغالدي�ض �ل�سديقة على رئا�ستها 
ل�����ل�����دورة �خل���ام�������س���ة و�لأرب�����ع�����ني 
�لفعال  و�ل����دور  �لقيمة  و�جل��ه��ود 
�ل��ذي لعبته و�ل���ذي ك��ان ل��ه �لأثر 

�لكبري يف جناح �لدورة«.
�أن  ي�سعدين  »ك��م��ا   : ���س��م��وه  وق���ال 
�ل�������س���رف معايل  ب�����س��ي��ف  �أرح�������ب 
خارجية  وزي����رة  ����س���و�ر�ج  �سو�سما 
يف  م�ساركتها  و  �لهند  جمهورية 
على  �سموه  م��وؤك��د�  �لفتتاح  حفل 
�سيا�سي  وزن  م��ن  �لهند  متثله  م��ا 
دويل و�إرث ح�ساري وثقايف ومكون 

�إ�سالمي مهم.
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  و�أ���س��اف 
ز�يد : » با�سمكم جميعا �أغتنم هذه 
�لفر�سة لالإ�سادة بامل�ساعي �خلرية 
يبذلها  �ل��ت��ي  �ملخل�سة  و�جل���ه���ود 
�مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم 
�سعود  �آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان 
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  م��ل��ك 
و���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ري 
عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
�آل �سعود ويل �لعهد �ل�سعودي و ما 
يقدمانه من دعم يف تعزيز �أو��سر 
لتحقيق  و�ل���ت�������س���ام���ن  �ل�����وح�����دة 

�أهد�ف �ملنظمة«.
كما توجه �سموه بال�سكر و�لتقدير 
ي��و���س��ف بن  �ل���دك���ت���ور  �إىل م��ع��ايل 
�لعام  �لأم������ني  �ل��ع��ث��ي��م��ني  �أح���م���د 
ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي وفريقه 
ع��ل��ى �جل���ه���ود �ل��ت��ي ي��ب��ذل��ون��ه��ا يف 
و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبيل 
لتنفيذ �أهد�ف ومبادىء منظمتنا 

�لغالية.
�نعقاد هذه  ياأتي   «  : �سموه  و قال 
�ل��دورة يف وق��ت ي�سهد فيه �لعامل 
�لإقليمية  �ل��ت��ح��ولت  م���ن  ع����دد� 
و�لدولية �لهامة وي�سعنا �أمام حتد 
ملو�كبتها مبا يلبي تطلعات �سعوبنا 

ويحافظ على �أمننا �لقومي«.
�ل���ق�������س���ي���ة  �أن  ������س�����م�����وه  و�أك�������������د 
�لقد�ض  ق�����س��ي��ة  و  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
�ل�سريف هي �لتي من �أجلها �أن�سئت 
منظمة �لتعاون �لإ�سالمي وقال : 

�لأوىل يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا«.

و �أ�ساف : » �إننا ما�سون يف عملية 
�لعامة  �لأم��ان��ة  �ساملة يف  �إ���س��الح 
�لتي  �لإ���س��الم��ي  �ل��ت��ع��اون  ملنظمة 
�لذهني  للع�سف  �جتماعا  عقدت 
مقرها  يف   2018 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
�جتماع  لعقد  �لرتتيبات  وجت��ري 
بنغالدي�ض  بجمهورية  دكا  �آخر يف 
�ل�سعبية وذلك لبحث �سبل �لقيام 
�أد�ء  حت�سني  بغية  �لعملية  ب��ه��ذه 

�ملنظمة و�لنهو�ض بها.
�جلل�سة  ف���ع���ال���ي���ات  �أخ���ت���ت���م���ت  و 
�ل�سرف  ل�سيف  بكلمة  �لفتتاحية 
م���ع���ايل ���س��و���س��م��ا �����س����و�ر�ج وزي����رة 
�لهند  يف  �خل����ارج����ي����ة  �ل���������س����وؤون 
�أ�سارك  �أن  ي�سرفني   »: قالت  �لتي 
زم���الئ���ي م���ن �ل�����دول �ل��ت��ي متثل 
ع��ظ��ي��م��ا وح�������س���ار�ت عريقة  دي��ن��ا 
..�أق��ف هنا ممثلة لبلد كانت دوما 
للمعرفة  ينبوعا  �لع�سور  على مر 
لالأديان  وموطنا  لل�سالم  وم��ن��ارة 
م����ن ج��م��ي��ع �أن����ح����اء �ل����ع����امل وها 
�أك���رب �لدول  ه��ي �لآن و�ح���دة م��ن 

�لقت�سادية يف �لعامل«.
�إل��ي��ك��م حتيات  �أن��ق��ل  و�أ���س��اف��ت : » 
م��ل��ي��ار و300 م��ل��ي��ون ه��ن��دي من 
مليون   185 م���ن  �أك�����رث  ب��ي��ن��ه��م 
�أخو�تنا  و  �إخ��و�ن��ن��ا  �أن   .. م�سلم 
لتنوع  ر�ئ���ع  من���وذج  ه��م  �مل�سلمني 

�لهند«.
عام   2019 ع����ام  �أن  و�أو����س���ح���ت 
خ��ا���ض ل��ل��غ��اي��ة ح��ي��ث حت��ت��ف��ل فيه 
م���ن���ظ���م���ة �ل����ت����ع����اون �لإ�����س����الم����ي 
ك���م���ا حتتفل  �ل���ذه���ب���ي  ب��ي��وب��ي��ل��ه��ا 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
بالذكرى  و�ل��ه��ن��د  �لت�سامح  ب��ع��ام 
�ملهامتا  مل��ي��الد  �ل�150  �ل�سنوية 

غاندي.
وقالت :« �إنه لفخر يل وللهند �أن 
دع��ي��ت لأك����ون ���س��ي��ف ���س��رف لهذ� 
�لجتماع ملد يد �ل�سد�قة و �أود �أن 
ل�سمو  �لعميق  تقديري  عن  �أع��رب 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ عبد�هلل 

لدعوته ».
و �أكدت معاليها �أنه خالل �ل�سنو�ت 
�لعالقات  �سهدت  �ملا�سية  �لأرب���ع 
بني �لهند و�لإم��ار�ت بل ومنطقة 
قدر�  �أ�سيا  وغ��رب  �لعربي  �خلليج 
ك��ب��ري� م��ن �ل��ت��ط��ور �أو �ل��ت��ح��ول .. 
�لإم������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل  م�����س��رية 
�أظ����ه����رت ك��ي��ف مي��ك��ن ل���الأم���ة �أن 
�لعظيمة  بالروؤية  تقدمها  حتقق 
و�حت�سان  �لعامل  على  �لنفتاح  و 
�ملو�رد  �لتكنولوجيا و�ل�ستثمار يف 
�ملو�هب  ب��ي��ئ��ة جت��م��ع  و  �ل��ب�����س��ري��ة 
و�ل����ث����ق����اف����ات م����ن ج���م���ي���ع �أن����ح����اء 
�لعالقات  على  و���س��ددت  �ل��ع��امل.. 
�لر��سخة �لتي تربط بني �لهند و 

دولة �لإمار�ت ودول �خلليج.
�لفتتاحية  �جلل�سة  نهاية  وعقب 
�ل�����دول  خ���ارج���ي���ة  وزر�ء  مل��ج��ل�����ض 
�لتعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  �لأع���������س����اء 
�ل�سيخ  �سمو  ت��وج��ه   .. �لإ���س��الم��ي 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
وعدد  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية 
و�ل�سعادة  �مل���ع���ايل  �أ����س���ح���اب  م���ن 
�مل�ساركني  �لوفود  وروؤ�ساء  �ل��وزر�ء 
�ل�سيخ  ج����ام����ع  �إىل  �حل�������دث  يف 
�أد�ء �سالة  �أج��ل  م��ن  �لكبري  ز�ي��د 
�جلمعة.. و �لتقط �جلميع �سورة 
�ل�سيخ  ت��ذك��اري��ة يف رح���اب ج��ام��ع 

ز�يد �لكبري يف �أبوظبي.
بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �أق��ام  كما 
غ���د�ء على  م��اأدب��ة  نهيان  �آل  ز�ي���د 

�سرف �لوفود �مل�ساركة.

» لذلك فاإننا نوؤكد جمدد� �لدعم 
و�مل�ساندة و�لوقوف بجانب �ل�سعب 
�لفل�سطيني ودعم مطالبه �ملحقة، 
�مل�ستقلة  دولته  بناء  مقدمتها  ويف 
وفقا  �ل�سريف  �لقد�ض  وعا�سمتها 
وق���ر�ر�ت  �لعربية  �ل�سالم  مل��ب��ادرة 
�ل�سرعية �لدولية، ونوؤكد �لتز�منا 
بدعم وكالة �لأمم �ملتحدة لغوث و 
 « �لفل�سطينيني  �لالجئني  ت�سغيل 
–« و�أهمية وفاء �ملجتمع  �لأونرو� 
�لق�سية  جتاه  بالتز�ماته  �ل��دويل 
�لالجئني  وق�سية  �لفل�سطينية 

�لفل�سطينيني«.
عبد�هلل  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  �أو�����س����ح  و 
�لدين  »�أن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
يجمعنا  �ل��ذي  �حلنيف  �لإ�سالمي 
و�ل�سالمة  �ل���ت�������س���ام���ح  دي�����ن  ه����و 
�لو�سطية  �إىل  وي��دع��و  و�ل�����س��الم، 
و�لعمل  و�لإره����اب  �لتطرف  ونبذ 
�أوط��ان��ن��ا .. لذلك  �جل���اد خل��دم��ة 
ترى دولة �لإمار�ت �أن تز�يد حدة 
��ستمر�ر  �لأمنية خا�سة  �لتوتر�ت 
�ملتطرف  �لفكر  و�نت�سار  �لنز�عات 
و�لإره�������اب يف �ل���ع���امل ع��ل��ى �أي���دي 
�لقانون  ع����ن  خ����ارج����ة  ج���م���اع���ات 
�لإن�سانية  م����ع����اين  ك����ل  ف����ق����دت 
و��ستمر�ر  �لدين  بغطاء  وت�سرتت 
�لتدخالت يف �سوؤون �لدول، وعدم 
�ح�������رت�م �ل�������س���ي���ادة، ي��ت��ط��ل��ب منا 
�ل��ت�����س��دي ل��ه��ذه �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
بالعامل  ب��ال��غ��ة  �أ�����س����ر�ر�  �أحل���ق���ت 
مكت�سباته  وت���دم���ري  �لإ����س���الم���ي 
وتعار�ض حتقيق  و�إرثه �حل�ساري 
�لتنمية �لتي تتطلع �إليها �سعوبنا«. 
وقال �سموه :« �إننا ندعو �إىل �لعمل 
�ل�سرورية  �لتد�بري  �عتماد  على 
مل���ن���ع �ل��ت��ح��ري�����ض ع���ل���ى �لإره�������اب 
خا�سة  �أ�سكاله  بجميع  و�لتطرف 
ع��رب و���س��ائ��ل �لإع����الم مب��ا يف ذلك 
در��سة �إن�ساء �آلية لتعمم على دولنا 
نحو  على  �لتعامل معها  �أج��ل  من 
�لدعم  تقدمي  عن  �لكف  و  حا�سم 
�أو  للكيانات  �ملبا�سر  وغري  �ملبا�سر 
�لإرهاب  يف  �ملتورطني  �لأ�سخا�ض 
و�ل��ت��ط��رف وع����دم �ح��ت�����س��ان��ه��م �أو 
�أو متويلهم  توفري مالذ �أمن لهم 

�أو م�ساعدتهم«.
ل��ذل��ك قامت  ���س��م��وه : »  و�أ����س���اف 
�ملتحدة باعتماد  �لعربية  �لإم��ار�ت 
عام 2019 عاما للت�سامح يف �إطار 
�لت�سامح  ثقافة  ن�سر  يف  ج��ه��ودن��ا 
و�ل���ت���ع���اي�������ض �ل�����س��ل��م��ي و�ح������رت�م 
�ل��ت��ع��ددي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة و �ل��دي��ن��ي��ة و 
تعزيز �لقيم �لعاملية و بادرت �لدولة 
با�ست�سافة  �ملا�سي  �ل�سهر  خ��الل 

�ل��ع��و�ئ��ق �جلمركية  دول��ن��ا و�إز�ل����ة 
�ملطبقة على �ل�ستري�د و�لت�سدير 
مب��ا يف ذل���ك حت��دي��د �إم��ك��ان��ي��ات و 
�مل�سروعات  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���ض 
�لإنتاج  جمال  يف  خا�سة  �مل�سرتكة 
و�لتعليم  و�ل����ط����اق����ة  �ل������زر�ع������ي 
و�ل�سحة و�ل�سياحة وتنمية قدر�ت 

�لقوى �لعاملة« .
بالتقدم  ن�سيد  »�إننا   : �سموه  وقال 
ومتكينها  �مل������ر�أة  �أح����رزت����ه  �ل�����ذي 
باعتبارها حجر �لأ�سا�ض يف عملية 
�ستى  يف  وم�������س���ارك���ت���ه���ا  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

جمالت �حلياة«.
ي�سهد  �لعامل  �أن  �إىل  �سموه  و�أ�سار 
حتولت وتهديد�ت و�أخطار� تهدد 
و�أ�سحى  �لدول وتنميتها  ��ستقر�ر 
برتبية  �جلدية  �لعناية  �ملهم  من 
وتن�سئتهم على  وتعليمهم  �ل�سباب 
�لأخالق و�كت�ساب �ملعرفة فالرتبية 
�أ�سا�سيان  ع����ام����الن  و�ل���ت���ن���وي���ر 
ودعوة  �لإن�سانية  رفاهية  لتحقيق 
�لنا�ض �إىل �لتحلي بف�سائل �لكرم 
و�ل��ت�����س��ام��ح و�ل�����س��رب �ل����ذي ح�ض 

عليها ديننا �حلنيف.
و �أ�ساف �سموه : » �إن بالدي تطمح 
منظمة  عمل  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  �إىل 
 2025 حتى  �لإ�سالمي  �لتعاون 
وخا�سة  �لأول��وي��ة  ذ�ت  و�مل��ج��الت 
و�لبتكار  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��وم 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل����ط����اق����ة �مل���ت���ج���ددة 
و�ل�سحة ومتكني �لن�ساء و�ل�سباب 
لو�سول  قدر�تهم  من  و�ل�ستفادة 
ومتما�سكة  ق��وي��ة  جمتمعات  �إىل 

وبالتايل دول م�ستقرة و�آمنة«.
و�أك������د ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
و�لتعاون �لدويل �سرورة �أن يكون 
للمنظمة دور �أكرب يف �سون �ل�سلم 
�لتعاون  وتعزيز  �لدوليني  و�لأمن 
�لإقليمي �لدويل حتى تتمكن من 
حتقيق هدفها �لرئي�سي �ملن�سو�ض 
ميثاق  م��ن  �لأوىل  �مل����ادة  يف  عليه 
لأن  ن��ت��ط��ل��ع   »: وق�����ال  م��ن��ظ��م��ت��ن��ا 
يلعب زميلنا و �أخونا �لأمني �لعام 
و�أكرث فعالية  �أكرب  للمنظمة دور� 
�لقائم  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  ���س��اأن��ه  م��ن 
�مل��ن��ظ��م��ة ودع�����م دوره����ا  ب���ني دول 
بفاعلية  و�لأم����ن  �ل�سلم  ���س��ون  يف 
�لأم��ر �ل��ذي ي�ستدعي �لإ���س��ر�ع يف 
لإ�سالح  �لر�مية  �خلطو�ت  �تخاذ 
بفعاليتها  و�لرت�����ق�����اء  �مل��ن��ظ��م��ة 
مب����ا ي����ع����زز �ل��������دور �مل���ن�������س���ود منا 
�لإ�سالمي  �لعمل  لتعزيز  جميعا 

�مل�سرتك«.
كانت �أعمال �لدورة �ل� 46 ملجل�ض 

�لعمل �لإ�سالمي �مل�سرتك.
�ململكة  �إىل  ب��ال�����س��ك��ر  ت���ق���دم  ك��م��ا 
�لرعاية  على  �ل�سعودية  �لعربية 
ت��ت��ل��ق��اه��ا منظمة  �ل��ت��ي  �ل��ك��رمي��ة 
�ل���ت���ع���اون �لإ�����س����الم����ي م����ن دول����ة 
�مل��ق��ر مم��ا ك���ان ل��ه �لأث����ر �مللمو�ض 
�ملنظمة  مهام  خمتلف  يف  و�لفعال 
�لتي  و�جن����از�ت����ه����ا  ون�������س���اط���ات���ه���ا 
�لأع���و�م �خلم�سني  حتققت خ��الل 

من عمرها.
�لق�سية  تظل   «  : معاليه  و�أ�ساف 
�لقد�ض  وو�ق��������ع  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
�ملقد�سيني  وم����ع����ان����اة  �ل�������س���ري���ف 
و�ملخاطر �لتي يتعر�ض لها �مل�سجد 
�هتمامات  �����س����د�رة  يف  �لأق�������س���ى 
لل�سعب  دع��م��ن��ا  �مل��ن��ظ��م��ة، وجن����دد 
�لفل�سطيني لنيل حقوقه �لوطنية 
للت�سرف  �لقابلة  غ��ري  �مل�سروعة 
�مل�سري  ت��ق��ري��ر  يف  ح��ق��ه  فيها  مب��ا 
�لفل�سطينية  دول����ت����ه  وجت�����س��ي��د 
حدود  على  �ل�سيادة  ذ�ت  �مل�ستقلة 
�ل���ر�ب���ع م���ن ي��ون��ي��و ع����ام 1967 
يف  �ل�سرقية  �ل��ق��د���ض  وعا�سمتها 
�إطار حل �لدولتني ووفقا لقر�ر�ت 

�ل�سرعية �لدولية ذ�ت �ل�سلة » .
�مل�ستمر  �مل��ن��ظ��م��ة  ح���ر����ض  �أك�����د  و 
�لت�سدي  على  جاهدة  �لعمل  على 
عن  و�مل��غ��ر���س��ة  �ملغلوطة  ل��الأف��ك��ار 
مبادر�تها  خ����الل  م���ن  �لإ�����س����الم 
مثمنا  �لإ����س���الم���وف���وب���ي���ا  ل���ن���ب���ذ 
�ل��دور �ملهم �لذي يقوم به مر�سد 
�لعامة  �لأمانة  يف  �لإ�سالموفوبيا 

للمنظمة.
خطر  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  �أ�����س����ار  و 
�ل����ت����ط����رف �ل���ع���ن���ي���ف و�لإره�����������اب 
يف  و�لأم���ن  بال�سلم  �ل�سرر  يلحق 
و�إرثنا  ه��وي��ت��ن��ا  وي��ه��دد  منطقتنا 
�لثقايف �لعريق ويودي بحياة �آلف 
دماوؤهم  �سفكت  �ل��ذي��ن  �ل�سحايا 
نتيجة جر�ئم �رتكبتها جماعات �أو 
�أف��ر�د كر�سو� كل طاقاتهم لتنفيذ 
�لبعد  كل  وبعيدة  هد�مة  �أجند�ت 
�لإ����س���الم���ي �حلنيف  �ل���دي���ن  ع���ن 

�لذي يزعمون متثيلهم له.
�لتعاون  م��ن��ظ��م��ة  ح���ر����ض  �أك�����د  و 
�لعر�ق  ��ستقر�ر  على  �لإ���س��الم��ي 
و�أم��ن��ه و�زده�����اره م��ع��رب��ا ع��ن دعم 
للتطور�ت  و�رت���ي���اح���ه���ا  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لإي��ج��اب��ي��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي �سهدها 
بالق�ساء على تنظيم  بدء�  �لعر�ق 
د�ع�����ض �لإره���اب���ي وحت��ج��ي��م خطر 
�لإره������������اب وجن��������اح �لن���ت���خ���اب���ات 
بت�سكيل  و�ن����ت����ه����اء  �ل����ربمل����ان����ي����ة، 
�أن  ناأمل  �لتي  �جل��دي��دة  �حلكومة 
�لذي  �جل��اد  للعمل  تتويجا  تكون 

�لتاريخي  �لإن�سانية  �لأخ��وة  لقاء 
و �لذي �سارك فيها ف�سيلة �لإمام 
�لطيب  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور  �لأك������رب 
قد��سة  و  �ل�����س��ري��ف  �لأزه�����ر  �سيخ 
�لكني�سة  ب���اب���ا  ف��رن�����س��ي�����ض  �ل��ب��اب��ا 
عنه  متخ�ض  و�ل��ذي  �لكاثوليكية 
ت��وق��ي��ع �ل��وث��ي��ق��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف 4 
�إعالنا  ل��ت��ك��ون  �مل���ا����س���ي  ف���رب�ي���ر 
م�سرتكا عن نو�يا �سادقة من �أجل 
قلوبهم  كل من يحملون يف  دع��وة 
�لإن�سانية  وب���الأخ���وة  ب��اهلل  �إمي��ان��ا 
ي���ت���و�ج���دو� وي��ع��م��ل��و� م��ع��ا من  �أن 
�أجل �أن ت�سبح هذه �لوثيقة دليال 
ل��الأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة وي��اأخ��ذه��م �إىل 
ثقافة �لحرت�م �ملتبادل يف جو من 
�لتي جعلت  �لإلهية  �لنعمة  �إدر�ك 

من �خللق جميعا �أخوة«.
» م���ن ه����ذ� �ملنرب  ���س��م��وه :  وق����ال 
ن��ك��رر �ل��دع��وة ل��ل��ج��ارة �إي����ر�ن �إىل 
لبناء عالقات  �سيا�ستها  �أن تر�جع 
ودي��ة م��ع دول �جل���و�ر مبنية على 
عدم �لتدخل يف �ل�سوؤون �لد�خلية 
�ملنطقة من خالل  �أمن  وتقوي�ض 
�لنز�عات  وت��غ��ذي��ة  �لفو�سى  ن�سر 
و�لتوقف  و�مل��ذه��ب��ي��ة  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة 
ع��ن دع���م �جل��م��اع��ات �ل��ت��ي توؤجج 
ه�����ذه �ل����ن����ز�ع����ات و�ل����ت����وق����ف عن 
�مليلي�سيات  وت�سليح  ومت��وي��ل  دع��م 
�لتي  �لإره����اب����ي����ة  و�ل���ت���ن���ظ���ي���م���ات 
تنتهك بكل و�سوح ميثاقنا وميثاق 
�لإن�سانية  و�لقيم  �ملتحدة  �لأمم 

�لنبيلة«.
�لأو�ساع  ت����ردي  �أن  ���س��م��وه  و�أك�����د 
�أحد  �لق��ت�����س��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتي  �لرئي�سية  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب����رز 
تو�جه دول �ملنظمة م�سري� �إىل �أن 
�لتجربة �لناجحة لدولة �لإمار�ت، 
جعلتنا نوؤمن باأن �لقيادة �لر�سيدة 
و�لعمل بعزم على حتقيق �لزدهار 
م���ع ����س��ت�����س��ر�ف �مل�����س��ت��ق��ب��ل ه���و ما 
من  ي��ح�����س��ن��ه��ا  و  �لأمم  ي�����س��ن��ع 
�حل�����روب ل��ذل��ك ح��ر���س��ت بالدي 
على �أن ت�سمل �سيا�ستها �خلارجية 
وثقافية  و�إن�سانية  تنموية  �أب��ع��اد� 
�لإ�سالمي  �ل��ع��امل  دول  مل�����س��اع��دة 
�أه������د�ف  و�مل�������س���اه���م���ة يف حت��ق��ي��ق 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
�أن��ن��ا ع��ل��ى ق��ن��اع��ة باأن  و�أ����س���اف :« 
�لقت�سادي  �ل���ت���ع���اون  ع����الق����ات 
�لأع�ساء  �ل����دول  ب��ني  و�ل��ت��ج��اري 
ه��ي �إح����دى �ل��و���س��ائ��ل �ل��ت��ي تدعم 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية 
�ل�سمانات  ت����وف����ري  خ������الل  م����ن 
روؤو�ض  �نتقال  لت�سجيع  و�حلو�فز 
بني  فيما  و�ل�ستثمار�ت  �لأم���و�ل 

�لأع�ساء  �ل����دول  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء 
�لإ�سالمي  �ل���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  يف 
ق����د �ف��ت��ت��ح��ت ب��ك��ل��م��ة مل���ع���ايل �أب����و 
�ل�سوؤون  وزي��ر  �ملوؤمن  عبد  �لكالم 
رئي�ض  بنجالدي�ض  يف  �خل��ارج��ي��ة 

�لدورة �خلام�سة و�لأربعني .
حري�سة  ب��ن��ج��الدي�����ض  �أن  �أك�����د  و 
و�لرخاء  �ل�سالم  قيم  تعزيز  على 
����س���رورة  �إىل  م���ن���وه���ا  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لإ�سالمي  �لعامل  م��و�رد  ��ستثمار 
ب�سكل �أف�سل من �أجل حتقيق هذه 
�لغاية.. و �أعرب عن ثقته يف قدرة 
�أعمال  �لإم��ار�ت مع تروؤ�سها  دولة 
على  ل��ل��م��ج��ل�����ض   46 �ل�����  �ل�������دورة 

تعزيز دور �ملجل�ض ودعمه.
و�سهدت �جلل�سة �لفتتاحية ت�سليم 
�لرئا�سة من جمهورية بنجالد�ض 
�ل�سابقة  �ل����دورة  رئي�ض  �ل�سعبية 
�إىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
رئي�ض �لدورة �حلالية ملجل�ض وزر�ء 
�أع�ساء  �ن��ت��خ��اب  ومت  �خل��ارج��ي��ة 
�ملجل�ض �جلديد .. �لإمار�ت رئي�سا 
وفل�سطني  و�أوغ��ن��د�  و�أفغان�ستان 
نو�با للرئي�ض وبنجالدي�ض مقرر�. 
م��ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه م��ع��ايل يو�سف 
�لعام  �لأم��ني  �لعثيمني  �أحمد  بن 
مل��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ع���اون �لإ����س���الم���ي يف 
�لفتتاحية  �جلل�سة  خ��الل  كلمته 
دول����ة  �إىل  ب��ال��ت��ح��ي��ة  ل��ل��م��ج��ل�����ض 
ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�سعبا  �لم�����ار�ت 
وكرم  �ل��دورة  ه��ذه  �إ�ست�سافة  على 

�ل�سيافة وح�سن �ل�ستقبال.
�لجتماع  ه���ذ�  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
�لإم�������ار�ت تختتم  دول����ة  و  ي��ن��ع��ق��د 
ب���«ع��ام ز�ي���د » و كلنا  �ح��ت��ف��الت��ه��ا 
�مللهم  �لقائد  فخر مبا قدمه هذ� 
ل�سعبه و �أمته �لإ�سالمية بتاأ�سي�ض 
و  مكوناتها  وتوحيد  �ل��دول��ة  ه��ذه 
قيم  و  �لعدل  على  ركائزها  �ر�ساء 
�لآن  ت�سهد  هي  و  �حلقة  �ملو�طنة 
�ل��ر���س��ي��دة حلكامها  حت��ت �ل��ق��ي��ادة 
وج���ه���ود �أب��ن��ائ��ه��ا ت���ط���ور� م��ه��م��ا يف 
بقوة  ت��ن��ط��ل��ق  و  �مل���ج���الت  ج��م��ي��ع 
وثبات نحو م�ستقبل �أكرث رفاهية 
�ل��ذي جعل جتربة  �لأم��ر  وتقدما 
دولة �لم��ار�ت يف �لتنمية منوذجا 

م�سهود�.
و�أع�����رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ب��ال��غ �سكره 
جلمهورية  و�م��ت��ن��ان��ه  وت���ق���دي���ره 
�لدورة  رئي�ض  �ل�سعبية  بنغالدي�ض 
�خلارجية  وزر�ء  ملجل�ض  �ل�سابقة 
على ما بذلته من جهود �سادقة و 
متفانية على مدى �ل�سنة �ملا�سية 
وه�����ي ت���ت���وىل رئ���ا����س���ة �مل��ج��ل�����ض و 
تعزيز  �لإي��ج��اب��ي��ة يف  �إ���س��ه��ام��ات��ه��ا 

���س��ه��ده �ل���ع���ر�ق ك���ي ي���ب���د�أ �سفحة 
جديدة يف تاريخه.

نعقد  �إن���ن���ا   »: م��ع��ال��ي��ه  �أ����س���اف  و 
�لكثري  يحمل  وق��ت  يف  �جتماعنا 
من �لدللت �أهمها مرور خم�سني 
�إن�ساء منظمتنا �لعتيدة  عاما على 
».. م�سري� �إىل �أنه �إذ� قرر �ملجل�ض 
يوبيال   2019 ع����ام  ت��خ�����س��ي�����ض 
ذهبيا يخلد ذكرى �خلم�سني عاما 
تعزيز  �أج��ل  من  �ملنظمة  لتاأ�سي�ض 
�ل��دويل و�إب��ر�ز �سورتها  ح�سورها 
�ل�سلم  ت��وط��ي��د  ف��ع��ال يف  ك�����س��ري��ك 
ف���اإن���ه ي�سرين  و�لأم�����ن و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�إقامة  ع��زم��ن��ا  ع��ن  ل��ك��م  �أع��ل��ن  �أن 
�ملنظمة يف جدة  �حتفالية يف مقر 
وذلك  �ل�سعودية  �لعربية  باململكة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دول����ة �مل��ق��ر، �آملني 
من �لدول �لأع�ساء تقدمي �لدعم 
�لالزم لهذ� �حلدث �ملهم يف تاريخ 

منظمة �لتعاون �لإ�سالمي.
�لكبري  ب��ال��ن��ج��اح  �أ����س���اد م��ع��ال��ي��ه  و 
�لأوىل  �ل���������دورة  ح��ق��ق��ت��ه  �ل�������ذي 
�لتعاون  م��ن��ظ��م��ة  م���ه���رج���ان  م���ن 
�لإ�سالمي �لذي �أقيم يف جمهورية 
�ل����ف����رتة من  �ل���ع���رب���ي���ة يف  م�����س��ر 
فرب�ير  من  �لتا�سع  �إىل  �خلام�ض 
و�حدة  �أم���ة   « �سعار  �مل��ا���س��ي حت��ت 
يف  فل�سطني  م��ت��ع��ددة..  وث��ق��اف��ات 

�لقلب«.
�إىل  ب���ال�������س���ك���ر  وت�����وج�����ه م���ع���ال���ي���ه 
�ل��ع��رب��ي��ة قيادة  ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر 
��ست�سافتها  على  و�سعبا  وحكومة 
�ملهرجان  ل��ه��ذ�  تنظيمها  وح�����س��ن 
وكذلك �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
�ل�سريفني،  بقيادة خادم �حلرمني 
�آل  �ل��ع��زي��ز  ب��ن ع��ب��د  �مل��ل��ك �سلمان 
�سعود و ويل عهده �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن 
�لدعم  على  �سعود  �آل  عبد�لعزيز 
�ململكة لدعم  �ل��ذي قدمته  �مل��ادي 
�أن�سطة �ملنظمة وفعالياتها، ومنها 
�أول م��ه��رج��ان م��ن ه���ذ� �ل��ن��وع يف 

تاريخ �ملنظمة.
يحقق  �أن  يف  ث��ق��ت��ه  ع���ن  �أع�����رب  و 
مهرجان �ملنظمة �لقادم على �أر�ض 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لتعريف  يف  ي�سهم  �أن  و  �أه���د�ف���ه 
باملنظمة و�إبر�ز �أن�سطتها وتنوعها 

على �سعيد �ل�سعوب.
على  �لتوقيع  مت  �أن���ه  �إىل  �أ���س��ار  و 
فعاليات  يف  �ملنظمة  م�ساركة  عقد 
دبي وقال   2020 �إك�سبو  معر�ض 
�مل���ن���رب جميع  ه����ذ�  م���ن  ن���دع���و   »:
للم�ساركة يف هذ�  �لأع�ساء  �لدول 
�حل����دث �مل��ه��م �ل����ذي ي��ق��ام للمرة 

�سموه يدعو لعتماد �لتد�بري �ل�سرورية ملنع �لتحري�س على �لإرهاب و�لتطرف بجميع �أ�سكاله خا�سة عرب و�سائل �لإعالم 
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العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لمان ل�ست�سار�ت �ملو�رد 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لب�سرية رخ�سة رقم:1735201 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد عبد�لعزيز حممود �لقطان �لهرمودي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف يحيى �سامل عبد�هلل ثابت �ملهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

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

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
�مليكانيكي  �لبيت  �ل�س�����ادة/ور�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�سيار�ت ذ.م.م رخ�سة رقم:1777328 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

etimad holding llc حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �سيف خمي�ض �لند��ض �لكتبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�مل�سار خلدمات �لتوظيف 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1281354 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

etimad holding llc حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �سيف خمي�ض �لند��ض �لكتبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لفهد لالنظمة �لمنية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1773192 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبيد �سامل �لعثمان �آل علي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�عتماد �لعاملية للوحات �ملرورية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لر�سادية ذ.م.م رخ�سة رقم:2176496 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �سيف خمي�ض �لند��ض �لكتبي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
للحد�دة  �لعاملية  �عتماد  �ل�س�����ادة/ور�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�للحام ذ.م.م رخ�سة رقم:2070973 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبيد �سامل �لعثمان �آل علي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�عتماد �لعاملية للنقليات �لعامة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لر�سادية ذ.م.م رخ�سة رقم:2108083 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �سيف خمي�ض �لند��ض �لكتبي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/لوؤلوؤه  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN رقم:1152836  رخ�سة  �لعامة  لل�سيانة  �ل�سماء 

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لتعاون 
   CN 1008301:لدولية لتمثيل �ل�سركات رخ�سة رقم�

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

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

  CN 1029735:ر�سيد للحالقة رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2680029 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�سعيد عبد�هلل علي �سعد من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �سعيد عبد�هلل علي �سعد من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ��سامه حممد ر�ساد علي عبد�لرحمن %49

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ كليلة ودمنه

KALILA AND DIMNA
�ىل/كليلة ودمنه ذ.م.م

KALILA AND DIMNA LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جممع مرز�ب للتطوير �لعقاري ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2681237 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

�سركة تطوير كابيتال ذ.م.م TATWEER CAPITAL CO LLC من �سريك �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء

 �سركة تطوير كابيتال ذ.م.م TATWEER CAPITAL CO LLC من 1% �ىل %100
MANAZEL REAL ESTATE- PJSC تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف منازل �لعقارية �ض.م.خ

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/ جممع مرز�ب للتطوير �لعقاري ذ.م.م

MERZAB COMMUNITY DEVELOPMENT REAL ESTATE LLC
�ىل/جممع مرز�ب للتطوير �لعقاري-�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م

MERZAB COMMUNITY DEVELOPMENT REAL ESTATE-SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سم�ض �لقو�يل للمقاولت 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�ل�سيانة �لعامة رخ�سة رقم:1161198 

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري من/ �سم�ض �لقو�يل للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة

SHAMS ALQWAIL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�بر�ج �لريا�ض للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
RIYADH TOWERS CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

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

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
كيتل�ض  بر�ون  �ل�س�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2327573 
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*3.50 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ كافترييا بر�ون كيتل�ض
BROWN KETTLES CAFETERIA

�ىل/كافترييا متزه
THAMIZH CAFETERIA

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

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
�لعامة  �لنادر للمقاولت  �ل�س�����ادة/�حلر  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2429560 

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ �حلر �لنادر للمقاولت �لعامة

AL HOUR AL NADER GENERAL CONTRACTING

�ىل/�حلر �لنادر للمقاولت �لعامة- �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م

AL HOUR AL NADER GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

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

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جنم �ملهند للديكور 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1653952 
تعديل وكيل خدمات

��سافة علي حمد�ن علي �سعيد �لغافري
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �و�ض �سابق �بو عا�سي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عمر �سامل علي �سميدع
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لفهد كوول لال�ست�سار�ت �لمنية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لد�رية ذ.م.م رخ�سة رقم:1166508 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

etimad holding llc حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبيد �سامل �لعثمان �آل علي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لفهد لالنظمة �لكهربائية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1145269 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

etimad holding llc حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبيد �سامل �لعثمان �آل علي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لفهد لالت�سالت و�نظمة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سبكات ذ.م.م رخ�سة رقم:1152643 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

etimad holding llc حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبيد �سامل �لعثمان �آل علي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لبيت �لهند�سي للمقاولت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1148383 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

etimad holding llc حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �سيف خمي�ض �لند��ض �لكتبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

للتنمية  �لإم����ار�ت  جمعية  نظمت 
دورة  �خليمة  ب��ر�أ���ض  �لجتماعية 
“�لتطوع  ع���ن���و�ن  حت���ت  ت��دري��ب��ي��ة 
�لتي  و�أ�ساليب”  م��ه��ار�ت  �لفعال، 
ق��دم��ت��ه��ا �مل���درب���ة �مل��ع��ت��م��دة �أ.�أم�����ل 
ح��م��د �مل�������س���اف���ري مل����دة ي���وم���ني يف 
م��ق��ره��ا يف �ل��ظ��ي��ت ب��ح�����س��ور من 
قامت  من �جلن�سني.  م�ساركاً   35
روؤية  تنفيذ  �أ���س��ا���ض  ع��ل��ى  �ل�����دورة 
غر�ض  يف  �ل���ر����س���ي���دة  �حل����ك����وم����ة 
ثقافة �لعمل �لتطوعي وتر�سيخها 
�ملبادر�ت  وت�سجيع  للوطن،  خدمة 
على  بالنفع  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �ل�سبابية 
�مل��ج��ت��م��ع. ت�����س��م��ن��ت �ل������دورة على 
�ن��ق�����س��م��ت جلزئني،  ع����دة حم�����اور 
�ليوم �لأول كان �سرحا نظريا عن 
ودو�فعه  و�هميته  �لتطوع  تعريف 
ومنافعه على �ملجتمع، و�أخالقيات 
�لعمل �لتطوعي ومعوقاته وكذلك 
�لتي  �مل��ت��و�ج��دة  باملن�سات  تعريف 
�ساند  مثل  تطوعية  ف��ر���ض  ت��ق��دم 
وت��ك��ات��ف، و�ل��ه��الل �لأح��م��ر ودبي 
�لثاين  �ليوم  �أما  �لعطاء وغريها. 
قامت  فقد  �لعملي،  �لتدريب  فهو 
بابتكار  ح���دة  ع��ل��ى  ك���ل جم��م��وع��ة 
فكرة تطوعية يف خمتلف جمالت 
�ل��ت��ط��وع م��ث��ل م���ب���ادرة �سحتك يف 
غذ�ئك وهي تعتني توعية �لأطفال 

يف  وم�ساعدتهم  �ل�سمنة  مب��ر���ض 
�حل�سول على ج�سم ونظام �سحي. 
ومبادرة �ملكتبة �ملتنقلة وهي مبادرة 
ثقافة  ن�����س��ر  يف  ت�����س��اه��م  ث��ق��اف��ي��ة 
لعزوفهم  �ل�����س��ب��اب  ب���ني  �ل����ق����ر�ءة 
بالإلكرتونيات.  و�ن�سغالهم  عنها 
وم���ب���ادرة �ل��ب��ط��ل �ل���ف���ولذي �لذي 
ي�ساهم يف م�ساعدة �أطفال �لتوحد 
وغ��ريه��ا م��ن �لأف���ك���ار.  و��ستملت 
جماعية  م��ن��اق�����س��ة  ع��ل��ى  �ل�������دورة 
ودر��سة  �مل���ب���ادر�ت  ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مل�����س��اري��ع وط���رق تقييمها  ج���دوى 
�ل�ست  �ل��ق��ب��ع��ات  منهج  خ���الل  م��ن 
�لنف�ض.  لعلم  ��ستناد�  �لتفكري  يف 

�ملوجه  ل��ل��ت��ف��ك��ري  �ل����زرق����اء  وه�����ي: 
و�ل�سفر�ء  ل��ل��ع��اط��ف��ي  و�حل���م���ر�ء 
للحيادي  و�ل��ب��ي�����س��اء  ل��الإي��ج��اب��ي، 
و�خل�سر�ء  ل��ل�����س��ل��ب��ي  و�ل���������س����ود�ء 
تطوير  كيفية  و�أخ��ري�  لالإبد�عي. 
�لتي  �لتحديات  ومو�جهة  �لفكار 
من �ملمكن �ن تعرت�سها. و�ختتمت 
�ل��دورة بح�سور مدير عام جمعية 
�لإم��������ار�ت خ��ل��ف ����س���امل ب���ن عنرب 
ع��ل��ي �خل��ن��ب��ويل ع�����س��و جمل�ض  و 
�ملزروعي  �مل��ط��وع  �سيف  و  �لإد�رة 
جمعية  يف  �لإد�رة  جمل�ض  ع�سو 
�ملدربة  ت���ك���رمي  ومت   ، �لإم���������ار�ت 
كما مت  لها  ت��ذك��اري  درع  وت��ق��دمي 

توزيع �ل�سهاد�ت على �مل�ساركني .
�أهمية   �جلمعية  ع��ام  مدير  �أك��د  و 
تعزيز  يف  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
م�ستقبل  وبناء  �مل�ستد�مة،  �لتنمية 
�أف�سل لالأجيال �جلديدة ،وتر�سيخ 
�ملجتمعية   �مل�������س���وؤول���ي���ة  م���ف���ه���وم 
ف��ال��ع��م��ل �ل���ت���ط���وع���ي  ُي����ع����رّب عن 
�إح�سا�ض عاٍل بامل�سوؤولية من �لأفر�د 
جتاه حميطهم �لجتماعي وجتاه 
يدلل  وه��و  ع��ام،  ب�سكٍل  �لإن�سانية 
لالإن�سان  ميكن  �ل��ذي  �ملقد�ر  على 
�أن يحدثه من �أثر �إيجابي يف حياة 
�أي مقابل  �نتظار  دون  �لآخ��ري��ن،  

مادي �أو معنوي .

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

�ف���ت���ت���ح ���س��م��و �ل�������س���ي���خ ���س��ق��ر بن 
رئي�ض  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
 ، �لثقايف  �لريا�سي  �لتعاون  ن��ادي 
�لأول  �ملهرجان  فعاليات  �نطالقة 
�خليمة  ر�أ����ض  م��رك��ز  يف  لل�سيار�ت 
�سعادة  وب���ح�������س���ور  ل���ل���م���ع���ار����ض، 
حممد علي م�سبح �لنعيمي رئي�ض 
ر�أ�ض  جت���ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ض 
�لإد�رة،  جمل�ض  و�أع�ساء  �خليمة، 
وحممد �ل�سبب مدير عام �لغرفة 
وم�����س��وؤول��ي��ه��ا ، وع����دد م��ن �مل����در�ء 
و�لدو�ئر  باملوؤ�س�سات  و�مل�سوؤولني 
و�ل�سركات  ب������الإم������ارة،  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ل�سيار�ت  قائدي  و�أ�سهر  �مل�ساركة 

بالدولة.
�ملهرجان  �أ�ساد �سموه بتنظيم  وقد 
لل�سركات  �ملتميزة  �مل�ساركة  يف ظل 
و�سدد  �ل�سيار�ت،  ووك��الء  �لعاملية 
للمهرجان،  �لكبرية  �لأهمية  على 
ملا ميثله من �إ�سافة قيمة لقت�ساد 
ر�أ����ض �خل��ي��م��ة، خا�سة على  �إم����ارة 
كما  �ل�سياحية،  �لأن�����س��ط��ة  �سعيد 
للمحافظة  م��ه��م��ة  خ��ط��وة  ي�سكل 
ع��ل��ى ري����ادة ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة كوجهة 

من  يعزز  مب��ا  �لعائلية،  لل�سياحة 
�جلهود �لر�مية يف ��ستقطاب �ملزيد 

من �ل�سياح من حول �لعامل.
مثري�ً  عر�ساً  �لفتتاح  ي��وم  و�سهد 
ل��ل�����س��ي��ار�ت يف ���س��اح��ة ك��ب��رية �أث���ار 
وتتو��سل   ، �حل�������س���ور  �إع����ج����اب 
ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان �ل���ذي ينظمه 
للغرفة  �ل���ت���اب���ع  �مل���ع���ار����ض  م���رك���ز 
مب�ساركة   ، �ل�سبت  غ��د  ي���وم  ح��ت��ى 
حملية  ����س���رك���ة   31 م�����ن  �أك�������رث 
�ملتخ�س�سة  م��ن��ه��ا  ون����و�د  وع��امل��ي��ة 
غيار  وق��ط��ع  و�لبيع  �ل�سباقات  يف 
يف  متخ�س�سة  و�أخ���رى  �ل�����س��ي��ار�ت 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�����س��ي��ار�ت،  تعديل 
�خليمة  ر�أ�������ض  ���س��رط��ة  م�����س��ارك��ة 
ب�����س��ي��ار�ت��ه��ا �ل���ري���ا����س���ي���ة، ون�����ادي 
�لكال�سيكية،  لل�سيار�ت  �ل�سارقة 
فورد،  و�لطاير  لكز�ض،  و�لفطيم 
يتوقع  �إذ   ، ويلز  �أون  ديلز  و�سركة 
م�ساركة نحو 600 �سيارة يف �أكرب 
�حلديثة  �ل�سيار�ت  لعر�ض  فعالية 

و�لكال�سيك لل�سركات و�لهو�ة.
من جهته �أكد �سعادة حممد م�سبح 
�د�رة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لغرفة ، حر�ض مركز �ملعار�ض على 
جلمهور  و�ملتميز  �لأف�سل  تقدمي 
 2019 �ل�سيار�ت  مهرجان  ورو�د 
و�ح�����د�ً  �مل���ه���رج���ان  ه����ذ�  ي��ع��د  �إذ   ،
 ، �ملتنوعة  �لفعاليات  ع�سر�ت  م��ن 
�ملزمع  �ملعار�ض  مركز  �چندة  على 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ���الل �ل���ع���ام �جل�����اري ، 
موؤكد�ً حر�سهم على متابعة كافة 
�لالزمة  و�لتجهيز�ت  �لإج����ر�ء�ت 
لإجناح هذ� �ملو�سم ، م�سري�ً �ىل �ن 
برنامج فعاليات و�أن�سطة �ملهرجان 
�أكرث  �سي�سهد   ، ل��ل�����س��ي��ار�ت  �لول 
بالتعدد  تتميز  ف��ع��ال��ي��ة   25 م��ن 

و�لفعاليات  �مل��ف��اج��اآت  يف  و�ل��ت��ن��وع 
�لتي تخت�ض بال�سيار�ت و�ستحظى 
ب�سعبية كبرية ، ويتوقع �أن ي�سهده  
زخ���م���اً ك���ب���ري�ً م���ن �جل���م���ه���ور من 
�لز�ئرين و�ملقيمني ، لفتاً �ىل �أنه 
له  و�سياحيا  �قت�ساديا  حدثاً  يعد 

عو�ئد متعددة ونافعة لالإمارة .
و�أ����س���اف �ل��ن��ع��ي��م��ي وت���اأت���ي �سمن 
��ست�سافة  �أي�ساً  �ملهرجان  فعاليات 
�لإمار�ت  لبطولة  �ملعار�ض  مركز 
�لثالثة  ج���ول���ت���ه���ا  يف  ل���ل���دري���ف���ت 
تنظيم  �ىل  بال�سافة   ، و�لأخ���رية 
ثالث م�سري�ت ي�سارك فيها مئات 
و�لكال�سيك  �حل��دي��ث��ة  �ل�����س��ي��ار�ت 
و�ل�ستخد�مات  �لأن�����و�ع  م��ت��ع��ددة 
�أي������ام  ، وت����ت����و������س����ل ع���ل���ى م������دى 

جزيرة  م���ن  وت��ن��ط��ل��ق  �مل���ه���رج���ان 
ر�أ�ض  م��رك��ز  عند  لتنتهي  �مل��رج��ان 
�خليمة للمعار�ض ، م�سري�ً �إىل �أن 
�ملثالية  �ل�����س��ورة  يعك�ض  �مل��ه��رج��ان 
لالهتمام بن�ساط يهم فئات كبرية 
�ملالك  من  �ملجتمع  من  ومتنوعة 
و�ل����ه����و�ة ، ول����ذ� ف��ه��و ي��ج��م��ع بني 
�لرتفيه و�ملتعة بالعودة �إىل �ملا�سي 
وهذ�   ، و�أل��و�ن��ه   باأ�سكاله  �جلميل 
م���ا ح���ر����ض ع��ل��ي��ه �ل��ق��ائ��م��ني على 
�مل��ع��ار���ض ط���و�ل م�سريتهم  م��رك��ز 
�لتخ�س�سية  �مل��ع��ار���ض  تنظيم  يف 
و�ل����س���ت���ه���الك���ي���ة و�مل����ه����رج����ان����ات 

ل�ستقطاب �جلمهور .
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال حم���م���د ح�سن 
�ل�����س��ب��ب، م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ر�أ����ض 

�ل����ع����ام على  �خل���ي���م���ة و�مل���������س����رف 
�أن   ،2019 �ل�����س��ي��ار�ت  م��ه��رج��ان 
�أربعة  م���د�ر  على  ت��ق��ام  �لفعاليات 
�أيام متتالية يف مركز ر�أ�ض �خليمة 
للمعار�ض ، حيث مت ت�سييد م�سرح 
كبري ي�سع لألف من �جلمهور ي�سم 
كما   ،  VIB لل�  خم�س�ساً  م��ك��ان��اً 
ت�سهد فعاليات �ملهرجان مناف�سات 
�لكال�سيكية  �ل�سيار�ت  وم�سابقات 
بالت�سويق  مت��ت��از  ف��ع��ال��ي��ة  وه���ي   ،
و�لإث�������������ارة م�����ن خ������الل حت���دي���ات 
�ل���ف���وز  �ل���ق���دمي���ة يف  �ل���������س����ي����ار�ت 
وكذلك   ، �ملخ�س�سة  ب��ال�����س��ب��اق��ات 
�ل�سيار�ت  �ك�����س�����س��و�ر�ت  م��ع��ار���ض 
�مل������زودة  ل���ل�������س���ي���ار�ت  ، وع�����رو������ض 
�ملحدود  �لإ�����س����د�ر  ذ�ت  و�مل��ع��دل��ة 

لل�سيار�ت  ��ستعر��ض  وع��رو���ض   ،
وعر�ساً   ، و�ل��رت�ث��ي��ة  �لكال�سيكية 
ل��ت��غ��ل��ي��ف �ل�������س���ي���ار�ت ، وع���رو����ض 
و�أخ���رى   ، �ل�����س��ي��ار�ت  ع��ل��ى  للر�سم 
، وعرو�ض  �لك���زو����س���ت  ت��ل��ح��ي��م  ل���� 
�ل�سيار�ت  حمركات  لفح�ض  د�ينو 
للتحكم  دي  ���س��ي  �آر  وع����رو�����ض   ،
بالإ�سافة   ، ب��ع��د  ع��ن  ب��ال�����س��ي��ار�ت 
ل�سيار�ت  ��ستعر��سية  �سباقات  �إىل 
ح��دي��ث��ة ذ�ت دف���ع رب��اع��ي و�خ���رى 
�أن�سطة  �إىل  بالإ�سافة   ، كال�سيك 
ت��رف��ي��ه��ي��ة ل��ك��اف��ة �أف�����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة ، 
على  �سيقام  �مل��ه��رج��ان  �ن  م�سيفاً 
مرٍت  �أل����ف   37.4 ت��ب��ل��غ  م�����س��اح��ة 
لعر�ض  م�����س��اح��ة  م��ن��ه��ا   ، م����رب����ٍع 
�حلديثة  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل�������س���ي���ار�ت 
ومنها �ل�سيار�ت �لريا�سية ل�سرطة 
ل�سركات  وم�ساحة   ، �خليمة  ر�أ���ض 
 ، �ل�����س��ي��ار�ت  وت��زوي��د  تعديل  قطع 
�ل�سيار�ت  لعر�ض  �أخ��رى  وم�ساحة 
نادي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لكال�سيكية 

�لكال�سيكية،  لل�سيار�ت  �ل�سارقة 
لبطولة  م�����س��اح��ة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�لإنزلق.
و�سار �ل�سبب �إىل �أن �ملهرجان مينح 
�ل�سيار�ت  وه����و�ة  ل��ف��رق  �ل��ف��ر���ض 
�لرت�ثية و�لكال�سيكية لن�سر ثقافة 
يف  �لكال�سيكية  �ل�سيار�ت  ريا�سة 
�ملحافظة  مثل  جو�نب  يف  �ملجتمع 
على �ملوروث و�لهتمام به وتد�وله 
و�نت�ساره،�إ�سافة �إىل توفري منافذ 
لكافة  مهمة  وتعليمية  ترفيهية 
���س��ر�ئ��ح �ل�����زو�ر م��ن خ���الل هو�ية 
و�ملحببة  �لكال�سيكية  �ل�����س��ي��ار�ت 
، م�سري�ً  و�ل��ن��ا���س��ئ��ة  �ل��ك��ب��ار  ل���دى 
باملهرجان  �مل�ساركة  ن�سبة  �أن  �إىل 
فيه  ي�سارك  %100، حيث  بلغت 
ن��خ��ب��ة م���ن �ل��ف��ن��ي��ني �خل������رب�ء يف 
ه��ذ� �مل��ج��ال، وه��و م��ا يعك�ض مدى 
�حلر�ض على �مل�ساركة يف �ملهرجان 
من قبل �ل�سركات �لكربى، وعر�ض 
�ملميزة  �ل�����س��ي��ار�ت  م��ن  منتجاتها 
و�مل��ع��دل��ة ل��ل��ج��م��ه��ور، م���وؤك���د� على 
متكني  �إىل  �مل��ع��ار���ض  م��رك��ز  �سعي 
�لزو�ر من �لطالع على كل ما هو 
ج��دي��د يف ع���امل �ل�����س��ي��ار�ت �ملحلي 

و�لعاملي.

�سقر بن �سعود يفتتح فعالياته

انطالق املهرجان الأول لل�شيارات براأ�ص اخليمة بعر�ص مثري لل�شباقات و25 فعالية متنوعة 

•• الفجرية -وام:

ح�سر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�ض 
بن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  ير�فقه  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى 
حممد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرية ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامها عبد�هلل 
�حلنطوبي نائب مدير عام بلدية �لفجرية يف فندق �سيجي �لديار 
�لفجرية مبنا�سبة زفاف جنله “ حممد “ �إىل كرمية �سليمان عبد 
�هلل �لنقبي. ح�سر �ملاأدبة �إىل جانب �سموهما �ل�سيخ مكتوم بن حمد 
�ملهند�ض  و�ل�سيخ  �لثقايف  �لريا�سي  �لفجرية  نادي  رئي�ض  �ل�سرقي 

�لإلكرتونية  �حلكومة  مدير  �ل�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
بحكومة �لفجرية، و�ل�سيخ �أحمد بن حمد بن �سيف �ل�سرقي، و�سعادة 
�سامل �لزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد �لفجرية، و�سعادة حممد 
�سيف �لأفخم مدير عام بلدية �لفجرية ومديرو �لدو�ئر �حلكومية 
�ل��ب��الد وجمع م��ن �ملدعوين  ب��الإم��ارة و�أع��ي��ان  �ملحلية و�لحت��ادي��ة 
و�أقارب و�أهل �لعري�ض . وقدم �ساحب �ل�سمو حاكم �لفجرية وويل 
�سعادته بح�سور �سموهما  �أعرب عن  �لذي  للعري�ض  �لتهاين  عهده 
منا�سبة زو�جه .. كما تقدم �حل�سور بخال�ض �لتهاين و�لتربيكات 

لنائب مدير عام بلدية �لفجرية بهذه �ملنا�سبة.

حاكم الفجرية يح�شر ماأدبة الغداء اأقامها 
عبداهلل احلنطوبي مبنا�شبة زفاف جنله

تاأجيل العر�ص الع�شكري »ح�شن 
الحتاد 5 « بعجمان اإىل يوم 

اجلمعة املقبل
•• عجمان -وام: 

 “ �لع�سكري  �لعر�ض  تاأجيل  مت  �جلوية  �لأح���و�ل  ل�سوء  نظر� 
“ �لذي تنظمه �لقو�ت �مل�سلحة و ت�ست�سيفه   5 ح�سن �لحتاد 
�ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  �ل���زور�ء  منطقة  يف  عجمان  �إم���ارة 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  حميد  �ل�سيخ 
�ملقبل  ي��وم �جلمعة  �إىل  �أم�����ض  ل��ه  ك��ان م��ق��رر�  �ل���ذي  عجمان و 

�لثامن من مار�ض �جلاري.

•• اأ�شتانا -وام: 

�لعا�سمة  ع��م��دة  �سلطانوف  باخيت  م��ع��ايل  ��ستقبل 
�أحمد  حممد  �لدكتور  ..�سعادة  �أ�ستانا  �لكاز�خ�ستانية 
كاز�خ�ستان  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  �ل��دول��ة  �سفري  �جل��اب��ر 
ووفد مدر�سة �ساب�ض �لدولية. ناق�ض �للقاء �سبل دعم 
�لإمار�ت  �لثنائي بني دولة  �لتعاون  وتطوير عالقات 
وجمهورية كاز�خ�ستان يف خمتلف �ملجالت، بالإ�سافة 
�إىل م�سروع �فتتاح مدر�سة �ساب�ض �لدولية يف مدينتي 
�أ���س��ت��ان��ا و �آمل���ا�آت���ا ح��ي��ث ح�����س��ر ���س��ع��ادة ���س��ف��ري �لدولة 
مر��سم توقيع �تفاقية ت�سليم �لأر�ض من قبل حكومة 

جمهورية كاز�خ�ستان ملدر�سة �ساب�ض �لدولية.
و�أكد عمدة �أ�ستانا متانة �لعالقات بني دولة �لإمار�ت 
تعزيز  على  ب���الده  ح��ر���ض  و  كاز�خ�ستان  وجمهورية 

�أن  معترب�  �مل��ج��الت  �ستى  يف  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
�لتي  �مل�ساريع �حليوية  �أحد  �أ�ستانا  �ساب�ض يف  مدر�سة 

�ست�سهم يف تعزيز م�ستوى �لتعليم يف كاز�خ�ستان.
�إىل  �للقاء  خ��الل  �ل�سفري  �سعادة  تطرق  جانبه،  م��ن 
�لبلدين  ب��ني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ملتميزة  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
بك�سل  تنعك�ض  و�ل��ت��ي  �لبلدين  قيادتي  ب��ني  ول�سيما 
�أن �فتتاح مدر�سة  �إيجابي على كافة �ملجالت، موؤكد� 
مهم  �أم��ر  �أ�ستانا  �لكاز�خ�ستانية  �لعا�سمة  يف  �ساب�ض 
وي���ع���دُّ م�����س��روع��ا ت��رب��وي��ا وت��ع��ل��ي��م��ي��ا م��ه��م��اً، ح��ي��ث �أن 
رفع  يف  ف��اع��ال  دور�  تلعب  �ل��دول��ي��ة  �ساب�ض  م��د�ر���ض 
�ساب�ض  مدر�سة  ممثلو  و�طلع  عامليا.  �لتعليم  م�ستوى 
�لتي  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  على  �أ�ستانا  عمدة  �لدولية 
�لتي  و�ملميز�ت  �لتعليم  مر�حل  خالل  ي�ستخدمونها 

تتمتع بها �سبكة مد�ر�ض �ساب�ض �لدولية.

اأكادميية اأبوظبي الق�شائية 
والحتاد الن�شائي يناق�شان 

التعاون مب�شروع
 » اإعريف حقوقك«

•• اأبوظبي-وام:

عقدت “ �أكادميية �أبوظبي �لق�سائية 
�لحتاد  م��ع  تن�سيقيا  �ج��ت��م��اع��ا   “
�أوجه  خ��الل��ه  بحثا  �ل��ع��ام  �لن�سائي 
م�ساركة  و�إمكانية  �مل�سرتك  �لتعاون 
“ �إع����ريف  �لأك����ادمي����ي����ة يف م�������س���روع 
يف  �لحت���اد  �أطلقه  حقوقك” �ل���ذي 
ريادة  لتحقيق  ��سرت�تيجيته  �إط���ار 
�مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة. ناق�ض  ومت��ك��ني 
�خلا�سة  �لح���ت���ي���اج���ات  �لج���ت���م���اع 
�ل�سر�كة  تفعيل  و�آل���ي���ات  ب��امل�����س��روع 
ب�����ني �لحت���������اد �ل���ن�������س���ائ���ي ود�ئ��������رة 
خمتلف  يف  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل���ق�������س���اء 
�مل��ج��الت �ل��ت��وع��وي��ة و�ل��ت��دري��ب��ي��ة. و 
يف ه��ذ� �لإط��ار �أك��دت د�ئ��رة �لق�ساء 
يف �أب��وظ��ب��ي ق���درة �لأك��ادمي��ي��ة على 
�لثقافة  ن�سر  يف  بفاعلية  �مل�ساهمة 
مل���ا متتلكه  �مل��ج��ت��م��ع،  �ل��ق��ان��ون��ي��ة يف 
م���رت�ك���م���ة يف جمال  خ������رب�ت  م����ن 
و�لق�سائي..  �ل��ق��ان��وين  �ل��ت��دري��ب 
تربط  �ل��ت��ي  �ل�����س��ر�ك��ات  �إىل  م�سرية 
�أك��ادمي��ي��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ق�����س��ائ��ي��ة مع 
�ملماثلة  �لتدريبية  �ملوؤ�س�سات  �أع��رق 
�سو�ء على �سعيد  �أغنى خرب�تها  ما 
�أو من  �مل��وؤ���س�����س��ات  ه��ذه  م��ع  تبادلها 
خالل تبادل �ملدربني ممن يتمتعون 

بخرب�ت تدريبية مميزة عامليا.

عمدة اأ�شتانا ي�شتقبل �شفري الدولة 
ووفد مدر�شة �شاب�ص الدولية

واأ�شاليب مهارات   .. الفعال  التطوع  دورة  يف  م�شاركا   35

يقام على م�ساحة 37.5 �ألف مرت مربع وم�سرح ي�سع لألف من �جلمهور
مب�ساركة 31 �سركة حملية وعاملية و600 �سيارة حديثة وكال�سيك 

تقام خالله 
�جلولة �لثالثة 

و�لأخرية 
لبطولة �لإمار�ت 

للدريفت

ي�ستعر�س 
هو�ة �ل�سيار�ت 

�لكال�سيكية �أنو�ع 
حمببة لدى �لكبار 

و�لنا�سئة
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�مل�سار لل�سفر ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2243208 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD HOLDING LLC سافة �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

ETIMAD INVESTEMNT LLC سافة �عتماد لال�ستثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

etimad holding llc حذف �عتماد �لقاب�سة ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �سيف خمي�ض �لند��ض �لكتبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 
اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/�سركة �لحتاد �لدولية للبيتومني ذ.م.م
IN-1000287 :رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
قد �بدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�سكل �لقانوين: من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
�ىل �لحتاد �لدولية للبيتومني-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

وتعديل �ل�سم �لتجاري من: �سركة �لحتاد �لدولية للبيتومني ذ.م.م
 �ىل: �لحتاد �لدولية للبيتومني-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم:
�لحتاد �لدولية للبيتومني-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

وتعديل �ل�سركاء بخروج:
�لبلو�سي �سادق  حممد  • علي  �لبلو�سي  �سادق  حممد  علي  • مانع 
وتعديل �ل�سركاء بدخول: • غنتوت لل�سناعات ذ.م.م بن�سبة %100

ذ.م.م لل�سناعات  لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم: • غنتوت 
تنمية  مكتب  مر�جعة  �عاله  �ملذكور  �لجر�ء  على  �عرت��ض  لديه  من  كل  وعلى 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر �لإعالن ،  �إد�رة خدمة �مل�ستثمرين خالل  �ل�سناعه- 

و�إل فلن تقبل �ملوؤ�س�سة �أية �عرت��ض بعد �نق�ساء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية �ل�سناعة

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 
اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/مينا لل�سناعات و�نظمة �لبناء ذ.م.م
IN-1002015 :رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
قد �بدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�سكل �لقانوين: من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
�ىل مينا لل�سناعات و�نظمة �لبناء-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
وتعديل �ل�سم �لتجاري من: مينا لل�سناعات و�نظمة �لبناء ذ.م.م

 �ىل: مينا لل�سناعات و�نظمة �لبناء-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم:

مينا لل�سناعات و�نظمة �لبناء-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
وتعديل �ل�سركاء بخروج:

�لبلو�سي �سادق  حممد  • علي  �لبلو�سي  �سادق  حممد  علي  • مانع 
وتعديل �ل�سركاء بدخول: • غنتوت لل�سناعات ذ.م.م بن�سبة %100

ذ.م.م لل�سناعات  لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم: • غنتوت 
تنمية  مكتب  مر�جعة  �عاله  �ملذكور  �لجر�ء  على  �عرت��ض  لديه  من  كل  وعلى 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر �لإعالن ،  �إد�رة خدمة �مل�ستثمرين خالل  �ل�سناعه- 

و�إل فلن تقبل �ملوؤ�س�سة �أية �عرت��ض بعد �نق�ساء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية �ل�سناعة

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 
اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/م�سنع �أبوظبي �لوطني ل�سناعة �ل�سمنت 
IN-1001172 :ذ.م.م رقم �لرخ�سة �ل�سناعية

قد �بدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:
تعديل �ل�سكل �لقانوين: من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 

�ىل م�سنع �أبوظبي �لوطني ل�سناعة �ل�سمنت-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
وتعديل �ل�سم �لتجاري من: م�سنع �أبوظبي �لوطني ل�سناعة �ل�سمنت ذ.م.م

 �ىل: م�سنع �أبوظبي �لوطني ل�سناعة �ل�سمنت-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم:

م�سنع �أبوظبي �لوطني ل�سناعة �ل�سمنت-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
وتعديل �ل�سركاء بخروج:

�لبلو�سي �سادق  حممد  • علي  �لبلو�سي  �سادق  حممد  علي  • مانع 
وتعديل �ل�سركاء بدخول: • غنتوت لل�سناعات ذ.م.م بن�سبة %100

ذ.م.م لل�سناعات  لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم: • غنتوت 
تنمية  مكتب  مر�جعة  �عاله  �ملذكور  �لجر�ء  على  �عرت��ض  لديه  من  كل  وعلى 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر �لإعالن ،  �إد�رة خدمة �مل�ستثمرين خالل  �ل�سناعه- 

و�إل فلن تقبل �ملوؤ�س�سة �أية �عرت��ض بعد �نق�ساء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية �ل�سناعة

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

بري�شيجون ملتابعة املعامالت- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
2019/02/27 �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم  1903002176 يعلن 

�مل�سفى ز�يد ت�سارترد �أكاونت لتدقيق �حل�سابات، عن ت�سفية �سركة:
بري�سيجون ملتابعة �ملعامالت- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

CN- بالرقم  �لقت�سادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 
2540308 فعلى من لديه �ي �عرت��ض مطالبة �أو حقوق على �ل�سركة 
�إىل  �ملوؤيدة لذلك  �مل�ستند�ت  �لتقدم مبطالبته مع  �ملذكورة �عاله عليه 
�مل�سفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإعالن، وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�سقط حقه 
باملطالبة.  تليفون �مل�سفى: 6666828 / 02 ، �سندوق بريد )41145( 
�سعيد  نايع  بناية    M9 �مل�سفح  �بوظبى-   -   info@zcaa.ae �إمييل: 

.)M12( مكتب رقم ) M( لنيادي �لطابق�

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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�شيمانور انرتنا�شيونال للمجوهرات- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت 
غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�سادر بتاريخ 2019/02/10 بحل وت�سفية �سركة
�سيمانور �نرتنا�سيونال للمجوهر�ت - ذ م م 

بالرقم  �لقت�سادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 
مطالبة  �و  �عرت��ض  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2237518
 026716055 �ملعني هاتف رقم  �مل�سفى  �إىل مكتب  �لتقدم 
بالنادي  �بوظبي   53181 �ض.ب   026716054 فاك�ض 
مكتب   )7( �لطابق  �جلنيبي  عبد�هلل  �سعيد  بناية  �ل�سياحي 
رقم )705( و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة 

�أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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�إعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�لهامور لتاأجري  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN �ل�سيار�ت ذ.م.م رخ�سة رقم:1187855 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لرحمن �سعيد ر��سد مر�سد �ملقبايل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبد�لبا�سط �سيف �سيف �ل�سويدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

CN �ل�سيار�ت ذ.م.م رخ�سة رقم:1182228 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لرحمن �سعيد ر��سد مر�سد �ملقبايل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبد�لبا�سط �سيف �سيف �ل�سويدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1405144 
تعديل وكيل خدمات

��سافة عو�ض حم�سن حممد بن حوي�ض �لعبيدي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد نعيم عبد�لرحيم %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لرحيم تاوي�ض خان
تعديل وكيل خدمات

حذف عو�ض حم�سن حممد بن حوي�ض �لعبيدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/معر�ض �لو�سيط 

CN لل�سيار�ت ذ.م.م رخ�سة رقم:1659592 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لرحمن �سعيد ر��سد مر�سد �ملقبايل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبد�لبا�سط �سيف �سيف �ل�سويدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة و�حة �خلري للحد�دة و�لنجارة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�سلحة رخ�سة رقم:1128660 
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ موؤ�س�سة و�حة �خلري للحد�دة و�لنجارة �مل�سلحة
WAHAT AL KHAIR BLACKSMITH & REINFORCED CARPENTRY ESTABLISHMENT

�ىل/ليف لونغ للنقليات و�ملقاولت �لعامة
LIFE LONG TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/��سافة نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة )4923009(
تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف �عمال حديد �لت�سليح )4390005(
تعديل ن�ساط/حذف �عمال �لنجارة �مل�سلحة )4390004(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

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

  CN 2492355:للحلويات رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كر�ج �لفار�ض �ل�سيل 

CN لت�سليح �ل�سيار�ت رخ�سة رقم:1905055 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة فاطمة مبارك �سعفان رميد�ن �لعامري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد�ن حممد علي �سامل �ل�سيعري

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إعــــــــــالن
لت�سليح  �جلبل  �ل�س�����ادة/ريف  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN كهرباء �ل�سيار�ت ذ.م.م رخ�سة رقم:1718717 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة م�سعود عبد�هلل بخيتان مفرح �لحبابي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل م�سعود بخيتان مفرح �لحبابي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�ض  �لرخ�سة 
رقم:CN 1103865 بال�سم �لتجاري حمل عبد�لروؤوف 
لتجارة عتاد ركوب �جلمال بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة 

و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / عالمة للملكية �لفكرية

 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ: 2018/10/25 �ملودعة حتت رقم: 300581 
 وعنو�نة: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ض.ب: 5000153، 

هاتف: 044449400، فاك�ض: 044449438، �لهاتف �ملتحرك: 0503091222
FAZLANI :با�س��م

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وجممدة  حمفوظة  وخ�سرو�ت  �ك��ه  فو  �للحم،  خال�سات  و�ل�سيد،  �ج��ن  �ل��دو  وحل��وم  و�لأ���س��م��اك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�سكر، �لبي�ض و�حلليب ومنتجات �حلليب، 

�لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل
FAZLANI باأحرف �جنليزية   �أ�سفله ��سم   و�سف �لعالمة:�سكل مميز ل�سم ف�سالين باللغة �لعربية 

مكتوبة باللون �لأ�سود على خلفية بي�ساء 
�لو�ق�عة بالفئة: 29

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك���د 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
رئي�ض  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ض 
م�ستمرة  �جلهود  �أن  �ل�سارقة  جامعة 
للجامعة  و�لتقدم  �لتطور  م��ن  ملزيد 
ب�سور خمتلفة تر�عي كافة �حتياجات 
�سنع  ي�����س��ه��م��ون يف  لأن���ه���م  �ل��ط��ل��ب��ة 

م�ستقبل �ملجتمع.
���س��م��وه م�ساء  ذل���ك خ���الل كلمة  ج���اء 
ر�ب��ط��ة خريجي  �لأول يف حفل  �أم�����ض 
جامعة �ل�سارقة �لذي �أقيم يف �ل�ساحة 
بجامعة  �ل��ط��الب  لكليات  �خل��ارج��ي��ة 
���س��م��وه يف م�ستهل  �ل�����س��ارق��ة. ورح���ب 
�خلريجني  م����ن  ب���احل�������س���ور  ك��ل��م��ت��ه 
و�خل���ري���ج���ات ق��ائ��ال “ ن��ل��ت��ق��ي يف كل 
�سنة م��رة، ك��ان �لأج��در �أن تكون هذه 
�مل��ن��ا���س��ب��ة ل����ق����اء�ت م�����س��ت��م��رة، ل����و ل 
�ل��ك��ب��ري خل��ري��ج��ي جامعة  �لن��ت�����س��ار 
�ل�سارقة، �سو�ء كان يف �لوطن �لعربي 
�لنت�سار  بهذ�  نفرح  نحن  خارجه،  �أو 
للبذل  ج����ه����ودن����ا  م����ن  ي����ع����زز  �ل�������ذي 
و�ل��ع��ط��اء ل��ه��ذه �جل��ام��ع��ة ». وحتدث 
�ل��ب��ن��اء و�لتطوير  �أع��م��ال  ���س��م��وه ع��ن 
 “ �ل�سارقة قائال  �ملتو��سل يف جامعة 
هذه �جلامعة، لو نظرنا �إىل م�ستويات 
كثرية فيها، و�أولها �لبناء وهو م�ستمر 
يف هذه �جلامعة، ونالحظ يف كل يوم 
بالبناء،  تعتلي  وهناك  هنا  �لر�فعات 
عند  و�إمن���ا  ف��ارغ��ا،  بناء  لي�ض  و�لبناء 
�لأفكار،  ف��ي��ه  ت��و���س��ع  م��ن��ه،  �لن��ت��ه��اء 

فيه  وتو�سع  �ملخترب�ت،  فيه  وتو�سع 
�أك���ب���ادن���ا �أب���ن���اءن���ا وب��ن��ات��ن��ا، وك���ل ذلك 

يدفعنا �إىل �ملزيد ».
“ هذه �جلامعة  وو��سل �سموه قائال 
ت��ت��ط��ور ب�����س��رع��ة، ون��ح��ن ن��و�ك��ب هذ� 
به،  ن��ق��وم  �أن  ��ستطعنا  مب��ا  �ل��ت��ط��ور 
ف��م��ث��ال يف �ل����ع����ام �ل����در������س����ي �ل���ق���ادم 
�ستتغري �ل�سورة، و�ستكون هناك مبان 
�ملمر�ملكيف  ه���ذ�  و���س��ي��ك��ون  �أجن������زت، 
�ل���ب���ارد ���س��ي��ف��ا، وه��ن��اك م�����س��روع �آخر 
�ل�سيار�ت،  م��و�ق��ف  وه��و  ذل���ك،  �سيلي 
لأن �أبناءنا وبناتنا ي�ستكون كثري� من 
ه��ذه �مل��و�ق��ف، وخ��الل �ل��ف��رتة �ملقبلة 
يف  �فتتحت  ق��د  م��رح��ل��ة  �أول  �ستكون 
ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �ل���در�����س���ي، وه���ي مبان 
مرتبطة  م���ت���ع���ددة،  �أدو�ر  ����س���ورة  يف 
مبا�سرة باملمر �ملكيف، فيكون �لطالب 
�سيارته،  ي��وق��ف  �أن  ب��ع��د  �ل��ط��ال��ب��ة  �أو 
�ملكيف  �ملمر  هذ�  عرب  مبا�سرة  يدخل 
�إىل قاعات �لدر��سة، وهذ� مما  �لبارد 
�لطالب  يكون  �أن  و�أرج���و  لهم،  يي�سر 
�لعلم  لتلقي  م�ستعدين  �لطالبة  �أو 
يف جو مريح ». و�أ�ساف �سموه “ رمبا 
هذ� �جلو ل يكفي وحده �أن يريح هذه 
رمبا  لأن��ه  �لطالب،  ذل��ك  �أو  �لطالبة 
�لتفكري،  تعيق  م�ساكل  ه��ن��اك  ت��وج��د 
ون���ح���ن ك���ذل���ك ن�����س��اع��د يف ح���ل هذه 
�مل�ساكل �لتي تعرت�ض م�سرية �لعلم ».

“ ه��ذه �جلامعة خرجت  وق��ال �سموه 
وطالبة،  طالبا  �أل���ف   22 م��ن  �أك���رث 
طالب  �أل��ف  ع�سر  خم�سة  بها  وم���از�ل 
وط��ال��ب��ة، وه���ي ط��اق��ة ك��ب��رية، وكلهم 

�سنع  مرحلة  ويف  �ل�سباب،  مرحلة  يف 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل. وه����ذ� �مل�����س��ت��ق��ب��ل لب���د �أن 
ن��ه��ي��ئ��ه ل��ه��م، لأن �ل����ذي ي��ت��خ��رج من 
�أو ل يجد  �جل��ام��ع��ة وي��ج��د وظ��ي��ف��ة، 
هذ�  ف��رتة  ويف  معطال،  يكون  وظيفة 
�ل��ت��ع��ط��ل، �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ع��ل��م يتبخر، 
ل��ذل��ك لب��د م��ن �لإ���س��ر�ع يف توظيف 
�ل����ذي ع��ن��دم��ا يتخرج  ه����ذ� �خل���ري���ج 
يو�جه �لعديد من �ملتطلبات “�مل�سكن 
و�لزو�ج و�ل�ستقر�ر”، و�إذ� كان �لر�تب 
�ل�����س��ه��ري ه��زي��ال، ت��ك��ون ك��ل �جلهود 
باءت بالف�سل، و�أي تعطل لهذ� �ل�ساب 
�أو تلك �ل�سابة يحول دون تكوين �أ�سرة 
ينعك�ض �سلبا على �ملجتمع، وجمتمعنا 

�سغري، فالبد �أن يكرب وينمو ».
و�أ�سار �سموه �إىل جهود �إمارة �ل�سارقة 
و�ل�ستقر�ر  �ل��ر�ح��ة  �سبل  ت��وف��ري  يف 
�خلريجني  وبناتها  لأبنائها  �لأ���س��ري 

�ل��ر�ت��ب ليبلغ  م��ن خ��الل رف��ع �سقف 
للمتطلبات  ن��ظ��ر�  دره����م،  �أل����ف   25
�لكثرية جليل �ل�سباب، وتوفري م�سكن 

جماين.
�أه��م��ي��ة �للتفات  ���س��م��وه ع��ل��ى  و���س��دد 
�ل�سباب،  وحت�������س���ني  �ل���رتب���ي���ة  �إىل 
و�لرت�ث  �لعربية  بالقيم  و�لتم�سك 
جمتمعنا  �أن  �سموه  �ملجتمعي..منوها 
ناأخذ  �أن  علينا  و  �ل��ع��امل  على  منفتح 
�لنفتاح ما يفيدنا و يرتقي  من هذ� 
ن��ب��ت��ع��د عن  �أن  و  وم��ع��ارف��ن��ا  ب��ع��ل��م��ن��ا 
..م�سيفا  قيمنا  م��ع  يتعار�ض  م��ا  ك��ل 
�إغالقه  ميكن  ل  �لن��ف��ت��اح  �أن  �سموه 
ب���ب���و�ب���ات و�أق����ف����ال لأن����ه �ن��ف��ت��اح على 
هذ�  نح�سن  �أن  ب��د  ل  ل��ذل��ك  �ل��ف��ك��ر 
�لفكر، و�إذ� حت�سن �لفكر فال خوف..

�لتم�سك مببادئنا  �أهمية  م�سدد� على 
و�أن  �لعربية  وقيمنا  وتر�ثنا  �لدينية 

ونعمل  بها،  ونرتقي  عليها،  نحافظ 
كل  يف  �أن��ه  �سموه  �أجلها..م�سري�  م��ن 
�إىل  �لنوم يبتهل  �إىل  ليلة يخلد فيها 
�ملوىل بالدعاء لهذ� �لبلد باأن يحميه 
و يحفظ �سعبه و ي�سكن فيه �لأخيار و 

يبعد عنه �لأ�سر�ر.
�لرتبية  �أه��م��ي��ة  �إىل  ���س��م��وه  ل��ف��ت  و 
�أن  متمنيا  �ل�سباب  جليل  �ل�ساحلة 
�لنف�سي  �ل�ستقر�ر  �جليل  ه��ذ�  يجد 
ي�ستطيع  ح��ت��ى  و�ل��ع��ل��م��ي  و�لإمي�����اين 
يف  ي�ساهم  و  م��ن��ه  �مل��ط��ل��وب  ينجز  �أن 

م�سرية �لتنمية و �لإعمار.
�لتو��سل  �أهمية  ع��ن  �سموه  وحت���دث 
م���ع �خل��ري��ج��ني م���ن ج��ام��ع��ات �إم����ارة 
�ل�����س��ارق��ة، وق���ال ���س��م��وه “ ل��دي��ن��ا من 
�خلريجني 45 �ألف خريجا ل يعرف 
منهم  �مل��ج��ت��م��ع،  يف  �سيئا  عنهم  �أح���د 
�أنا  ول��ك��ن  �مل��وظ��ف،  ومنهم  �لطبيب، 

ل��دي �لإح�����س��اء ول���دي �لأ���س��م��اء و �أنا 
حري�ض على �لتو��سل معهم و تنمية 
�ل���رف���ع من  ع��ق��ول��ه��م و م��ع��ارف��ه��م و 
�ساأنهم ..منوها �أن �لتو��سل مع كافة 
يف  �ل�سعب  ب��الأم��ر  لي�ض  �خل��ري��ج��ني 
ظل توفر و�سائل �لتو��سل و�لت�سال 
بكافة  ����س���م���وه  ..و�أه������������اب  �مل����ت����ع����ددة 
يقدرو�  �أن  �خل��ري��ج��ني  و  �مل��ت��ع��ل��م��ني 
ومعرفة  علم  م��ن  �كت�سبوه  م��ا  قيمة 

لأننا بحاجة لعلمهم .
�آيات  بتالوة  ��ستهل  قد  �حلفل  وك��ان 
�ل���ذك���ر �حل���ك���ي���م، وت���اب���ع بعدها  م���ن 
“منار�ت  ب���ع���ن���و�ن  ف��ي��ل��م��ا  �حل�������س���ور 
ما  ع��ل��ى  �ل�������س���وء  ���س��ل��ط  �لتعليم”، 
�مل�سلمون من منجز�ت  �لعلماء  قدمه 
�ملجالت  خمتلف  يف  وتعليمية  علمية 
يف  �لأث��ر  بالغ  لها  ك��ان  و�لتخ�س�سات 

تطور �لب�سرية وتقدمها.

و �ألقى �لدكتور حميد جمول �لنعيمي 
مدير جامعة �ل�سارقة كلمة قدم فيها 
�ل�سمو  �ساحب  �إىل  و�لمتنان  �ل�سكر 
�ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
�لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم 
�ل�سارقة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  �ل�������س���ارق���ة 
ع��ل��ى ت��ف�����س��ل ���س��م��وه ب��رع��اي��ة �حلفل 
�ل�سارقة  ج��ام��ع��ة  �ل�����س��ن��وي خل��ري��ج��ي 
ما  لكل  �سموه  و�هتمام  وخريجاتها، 
م��ن ���س��اأن��ه �لرت���ق���اء مب�����س��رية �لتقدم 

و�لتطور لتنال �ملكانة �ملرموقة.
و�أ�سار �لنعيمي �إىل �أن �هتمام �جلامعة 
ر�بطة  �أع�����س��اء  م��ن  �أبنائها  باحتفال 
هو  �ل�سنوي،  و�خلريجات  �خلريجني 
بجميع  �لوثيق  �رتباطها  على  تاأكيد 
ه����وؤلء �لأب���ن���اء لأن ك��ل و�ح���د منهم، 
�لعمل  م��ي��ادي��ن  يف  ���س��ف��ريه��ا  ي��ع��ت��رب 

و�ملجتمع.
حققتها  �لتي  �لإجن���از�ت  �إىل  وتطرق 
ح�سول  �أب������رزه������ا  وم������ن  �جل����ام����ع����ة 
على  �جل��ام��ع��ي  �لأ����س���ن���ان  م�ست�سفى 
�أعلى مرتبة على  �ملرتبة �ملا�سية وهي 

�مل�ستوى �لعاملي.
ول���ف���ت م���دي���ر ج��ام��ع��ة �ل�������س���ارق���ة �أن 
�جلامعة تتيح جميع مر�فقها �لعلمية 
و�لريا�سية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�مل��ك��ت��ب��ي��ة 
�خلريجني  م����ن  وب���ن���ات���ه���ا  لأب���ن���ائ���ه���ا 
�سعرو�  ك���ل���م���ا  م���ن���ه���ا  ل���ي�������س���ت���ف���ي���دو� 
د�ئما  �ستكون  و�أنها  لذلك،  بحاجتهم 
و�أبد� �لبيت �لعلمي و�لعملي و�لثقايف 
�إىل  فتعالو�  منكم  لكل  و�لجتماعي 
هذ� �لبيت كلما دعت حاجتكم ملكوناته 

�لعلمية و�لعملية و�ملعرفية.
�ل�سارقة  �ل�سمو حاكم  وت�سلم �ساحب 
نهاية  يف  �ل�������س���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض 
فعاليات �حلفل، هدية تذكارية مقدمة 
�ل�سارقة  جامعة  خريجي  ر�بطة  من 
د�رة  ملبنى  جم�سمني  عن  عبارة  وه��ي 
و�لن�سب  �لقا�سمي،  �سلطان  �لدكتور 
�لعرب  عا�سمة  لل�سارقة  �ل��ت��ذك��اري 
�إجن����ازه  مت   ،1998 ل��ع��ام  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�جلميلة  �ل��ف��ن��ون  كلية  طلبة  ب��اأي��دي 

و�لت�سميم بجامعة �ل�سارقة.
ر�ب��ط��ة �خلريجني  درع  ���س��م��وه  وق���دم 
باجلامعة لهذ� �لعام، لكل من: �ل�سيخ 
ز�ي��د ب��ن حمد ب��ن ح��م��د�ن �آل نهيان، 
رئي�ض  �مل��ري  �بر�هيم  عفاف  و�سعادة 

د�ئرة �خلدمات �لجتماعية.
ح�������س���ر �حل����ف����ل �ل�������س���ي���خ حم���م���د بن 
حميد �لقا�سمي مدير د�ئرة �لإح�ساء 
�ل�سارقة  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �مل��ه��ن��د���ض ع��ب��د �هلل 
ب���ن حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
تطوير �لبنية �لتحتية، و�سعادة خولة 
�ملجل�ض  رئ��ي�����ض  �مل����ال  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�ل�ست�ساري، و�سعادة �سامل علي �ملهريي 
رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملدينة �ل�سارقة، 
رئي�ض  �لزعابي  عبيد  حممد  و�سعادة 
و�سعادة  و�ل�سيافة،  �لت�سريفات  د�ئرة 
�مل���دف���ع رئي�ض  �ل���دك���ت���ور خ��ال��د ع��م��ر 
“�سم�ض”  ل��الإع��الم  �ل�سارقة  مدينة 
وعدد من �مل�سوؤولني و�أع�ساء جمل�ض 
�لهيئتني  و�أع�������س���اء  �جل��ام��ع��ة  �أم���ن���اء 

�لإد�رية و�لتدري�سية.

•• اأبوظبي-وام:

ببطولة  اً  خا�سّ ختما  و�جلن�سية  للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �عتمدت 
�أبوظبي  ت�ست�سيفها  �لتي   2019 �لعاملية لالأوملبياد �خلا�ض  �لألعاب 
وذل����ك يف مبادرة  �جل����اري  م��ار���ض   21 �إىل   14 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
ت�ستهدف دعم �لأوملبياد �لذي ي�سّكل �إحدى �أبرز �لفعاليات �لريا�سية 

�لعاملية �ملوجهة لأ�سحاب �لهمم.
وقال �سعادة �للو�ء �سعيد ر�كان �لر��سدي �ملدير �لعاّم ل�سوؤون �لأجانب 
و�ملنافذ يف �لهيئة �إّن �خلتم �لذي �سيكون متاحاً ب�سكل �ختياري لكافة 
 23 �إىل   1 �لفرتة من  �ل��دويل خالل  �أبوظبي  �مل�سافرين عرب مطار 
مار�ض �جلاري يهدف �إىل دعم هذ� �حلدث �لريا�سي �لعاملي و�مل�ساهمة 

يف ت�سليط �ل�سوء عليه وت�سجيع زو�ر �لدولة على �مل�ساركة يف فعالياته 
وح�سور �ملناف�سات �لتي �ستنظم خالله يف خمتلف �لألعاب �جلماعية 

و�لفردية.
�لدخول و�ملغادرة ولن يحمل  �أختام  �أّن �خلتم لن يحل مكان  و�أ�ساف 
يكون مبثابة طابع  بحيث  و�سعارها  �لبطولة  ��سم  �سوى  تفا�سيل  �أية 
هذ�  لتوثيق  �إ�سافية  وو�سيلة  �لر�غبني،  �سفر  ج���و�ز�ت  على  ت��ذك��ارّي 
�حلدث �لذي ي�سارك فيه �أكرث من 7000 ريا�سي من �أكرث من 170 

بلد�ً يخو�سون مناف�سات �سيقة يف 24 ريا�سة �أوملبية.
و�أّكد �للو�ء �لر��سدي حر�ض �لهيئة على توفري كاّفة �لت�سهيالت �لتي 
تي�ّسر مهّمة �مل�ساركني يف �لبطولة وجتعل من زيارتهم لدولة �لإمار�ت 
ها  جتربة متميزة ل تن�سى، وتر�ّسخ �سمعتها على �ل�سعيد �لعاملي بعدِّ

وطن �ل�سعادة و�لت�سامح و�لإخاء لفتاً �إىل �أّن �لهيئة �سّكلت بالتن�سيق 
مع �للجنة �ملنظمة للبطولة فرقاً ل�ستقبال �لوفود �مل�ساركة و�لرتحيب 
دقائق معدودة ومبا  �لدولة خ��الل  �إىل  �إج���ر�ء�ت دخولها  و�إجن��از  بها 
ل�سعب  �ل�سامية  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  للدولة  �حل�ساري  �لوجه  يعك�ض 

�لإمار�ت.
�ملجتمع  �أبناء  من  �لهمم  ذوي  بفئة  �لر�سيدة  �لقيادة  باهتمام  و�أ���س��اد 
وتوجيهاتها �لد�ئمة بتوفري �لبيئة �ملثالّية �لتي متّكنهم من �مل�ساهمة 
يف بناء �لوطن وحتقيق �لإجناز�ت �لتي ترفع ر�يته يف خمتلف �ملحافل 

�لدولية.
كما �أكد �للو�ء �لر��سدي �هتمام �لهيئة باأ�سحاب �لهمم وحر�سها على 
تقدمي كافة �أ�سكال �لدعم لهم باعتبارهم فئة مهمة وفاعلة يف �ملجتمع 

م�سري�ً �إىل �لعديد من �ملبادر�ت �لتي نفذتها �لهيئة لتطوير �خلدمات 
�ملقّدمة لهم و�لرتقاء بها �إىل �أف�سل �مل�ستويات و�إ�سعادهم، ومن بينها 
�إعفاوؤهم من ر�سوم �لعديد من �خلدمات وت�سهيل عملّية ت�سجيلهم يف 
نظام �ل�سجل �ل�سكاين وبطاقة �لهوّية مبقاّر �إقامتهم، ومنحهم �أحقية 
�حل�سول على �لفر�ض �لوظيفية يف �لهيئة. وقال �إن ما تقدمه �لهيئة 
�لقيادة  توجيهات  م��ع  �ن�سجاماً  ي��اأت��ي  �لهمم  لأ���س��ح��اب  خ��دم��ات  م��ن 
�لفئة،  هذه  ومتطلبات  طموحات  خمتلف  تلبية  تكفل  �لتي  �لر�سيدة 
وت�سمن لهم �حلّق يف �حلياة �لكرمية و�مل�ساركة �لفاعلة مع بقية �أفر�د 
�ملجتمع يف جميع �لفعاليات على م�ساحة �لوطن، موؤّكد�ً �أنهم ي�سكلون 
و�حدة من �أكرث �ل�سر�ئح �ملجتمعية �إبد�عاً وعطاًء وحر�ساً على جتاوز 

�لتحديات �لتي تو�جههم ورّد �جلميل �إىل �لوطن وقيادته.

»الهوية واجلن�شية« تعتمد ختما تذكاريا لبطولة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ص

�شلطان القا�شمي ي�شهد حفل رابطة خريجي جامعة ال�شارقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �سمو �ل�سيخة �سم�سة بنت حمد�ن بن 
حممد �آل نهيان، حرم �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي يف منطقة �لظفرة، 
وبدعم من دولفني للطاقة، �أقيمت فعاليات �ليوم 
تعد  و�ل��ت��ي  �حلديقة”  يف  “�ملهرجان  م��ن  �لأول 
ملهرجان  �ل�سنوية  �لثقافية  �لفعاليات  �أب��رز  �أح��د 
�إىل  وتهدف  �لطلق،  �لهو�ء  يف  تقام  �لتي  �أبوظبي 
�لإمار�تية من خالل  �لثقافية  �لهوية  تعزيز قيم 
�لفعالية  ت��ق��دم  حيث  �مل��ب��دع،  �ملجتمعي  �لتفاعل 
�أفر�د  كل  تنا�سب  مبا�سرة  فنية  عرو�ساً  للجمهور 
و�سينمائية،  م�سرحية  �أع��م��اًل  تت�سمن،  �لأ���س��رة 
عمل،  وور���ض  ومو�سيقية،  كوميدية  و��ستعر��سات 
وور�سة  �لإمار�تية،  �ليدوية  للحرف  ومعرو�سات 
كوريا  بثقافة  �حتفاء  �ل��ك��وري��ة،  �ليدوية  للحرف 

�لدولة �سيف �سرف �ملهرجان لهذ� �لعام.

و�أ�سادت حرم �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�سيخة  �سمو  �لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
�سم�سة بنت حمد�ن بن حممد  �آل نهيان، بربنامج 
فعاليات “�ملهرجان يف �حلديقة” و�لذي ي�ستهدف 
�إ�سعاد �جلمهور وتثقيفه بقيمة �لت�سامح و�لتالقي 
لدى  �لتكاتف  روح  وتر�سيخ  �لفنون،  عرب  �لثقايف 

جميع �أفر�د �ملجتمع.
عرو�ساً  يت�سمن  �لربنامج  “�إن  �سموها:  وقالت 
كوميدية و�أفالماً تثقيفية وور�ساً للحرف �ليدوية 
من  مبدعني  مع  �لأخ���رى  �لأن�سطة  من  وغريها 
دول���ة �لإم������ار�ت وك���وري���ا، ومب�����س��ارك��ة �أب��ن��ائ��ن��ا من 
هذ�  �أن  �إىل  �سموها  و�أ����س���ارت  �لهمم.”  �أ���س��ح��اب 
�لذي  �ملجتمعي  �ل��دور  ي�سهم يف تر�سيخ  �لربنامج 
�إبد�عية  كمن�سة  �لإمار�ت”  �أم  “حديقة  تلعبه 
جمتمعية حتّفز كافة �أنو�ع �لتعبري �لفني و�لثقايف 

يف عا�سمتنا �حلبيبة«.
�إبر�هيم  ه����دى  ���س��ع��ادة  ع�����ّدت  �مل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 

�أب��وظ��ب��ي للثقافة  �خل��م��ي�����ض، م��وؤ���س�����ض جم��م��وع��ة 
�أبوظبي  �لفني ملهرجان  �ملوؤ�س�ض و�ملدير  و�لفنون، 
“ميّثل  �ملهرجان يف �حلديقة  فعاليات  برنامج  �أّن 
تقدير  يف  روؤي��ت��ن��ا  ت��رتج��م  جمتمعية  �ح��ت��ف��ال��ي��ة 
�لفنون موروثاً و�أدباً وم�سرحاً و�سينما، و�ل�ستثمار 
تر�سيخ  يف  �إ�سهاماً  مو�هبهم،  وتقدير  �ل�سباب  يف 
�لتعددية �لثقافية للدولة، و�إبر�ز �لهوية �لثقافية 
�مل��ق��ي��م��ة، م���ن خ���الل فعاليات  وف���ن���ون �جل��ال��ي��ات 
�لعمل  �ل��ك��وم��ي��دي��ا و�لأف��������الم وور�������ض  ع���رو����ض 

�لتفاعلية وغريها«.
�سعينا  �حلديقة  يف  �ملهرجان  “يعك�ض  و�أ���س��اف��ت: 
لتقدمي �ملو�هب كما يف �لعرو�ض �لكوميدية �حلية 
لونهو ت�سونغ من كوريا، �حتفاًء بالت�سامح كقيمة 
عليا تنعك�ض يف حو�ر ثقايف عاملي يحتفي بكوريا يف 
�لإمار�ت، عرب �لتعبري �لثقايف و�لرت�ث �لتقليدي 

وور�ض عمل �حلرف �ليدوية وغريها«.
وختمت بالقول: “كما تن�سجم فعاليات هذ� �لعام 

مع روؤية مهرجان �أبوظبي يف متكني ثقافة �لعزم 
�لعر�ض  يف  م�ساركتهم  �لهمم عرب  �أ�سحاب  ودع��م 
�مل�سرحي مر�يا �لإبد�ع، يف �أجو�ء تكاتف جمتمعي 

ُيعلي قيم �لوحدة �لإن�سانية«.
وتعليقاً على دعم �سركة دولفني للطاقة �ملحدودة 
عبيد  ق���ال  �حلديقة”،  يف  “�ملهرجان  ل��ف��ع��ال��ي��ة 
“مهرجان  �لظاهري �لرئي�ض �لتنفيذي لل�سركة: 
ه���ذ� �ل��ع��ام ه��و �ح��ت��ف��ال ر�ئ���ع ب��ال��ف��ن��ون و�لثقافة، 
وي�����س��ع��دن��ا ح�����س��ور �جل��م��ه��ور م���ن خم��ت��ل��ف فئات 
�مل��ج��ت��م��ع ل��ال���س��ت��م��ت��اع ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ق��دم��ة. وما 
يز�ل مهرجان �أبوظبي ي�سهد مزيد�ً من �لنمو يف 
�سعد�ء مب�ساركتنا ورعايتنا  قوته ومكانته، ونحن 
ملهرجان  و�ملجتمعي  �لتعليمي  �لربنامج  فعاليات 

�أبوظبي ».
يخاطب  بعر�ض  �لأول  �ل��ي��وم  فعاليات  و�نطلقت 
�لعقل يف قالب مرح قدمته “وز�رة �لعلوم”، تبعته 
�إمار�تيني  موؤلفني  م��ع  �لقر�ءة”  “نادي  فعالية 

�حتفاًء بال�سهر �لوطني للقر�ءة يف مار�ض من كل 
�حلرفية  �مل�سنوعات  من  جمموعة  وعر�ض  ع��ام، 
كما  �لكوري،  �لثقايف  �ملركز  مع  بالتعاون  �لكورية 
�ساهدو�  ر�ئ��ع  بعر�ض  �مل�ساء  يف  �جلمهور  ��ستمتع 
و�ساركو�  بالطبول”،  �ل��ع��زف  “م�سرية  خ��الل��ه 
ذلك  ت��ب��ع  �مل��و���س��ي��ق��ي��ة،  �لآلت  ل�سناعة  ور���س��ة  يف 
�لنخبة  معهد  من  مو�سيقية  فرقة  قدمته  عر�ض 

للمو�سيقى. 
فر�سة  للجمهور  �لأول  �ل��ي��وم  فعليات  و�أت���اح���ت 
�ملنتجات  �أف�سل  من  متنوعة  جمموعة  ��ستك�ساف 
�حلرفية �ملتاحة لل�سر�ء و�مل�سغولة باأيدي حرفيني 
�إمار�تيني عر�سها “�سوق �حلرف �ليدوية” �لذي 
يقدم منتجات من موؤ�س�سات �إمار�تية حملية مثل 
�لعليا  ز�ي��د  وموؤ�س�سة  �لإمار�تية  للِحرف  �لغدير 
�خلا�سة،  �لحتياجات  وذوي  �لإن�سانية  للرعاية 
�لعام، وم�سنع �سابون �جلمل.  �لن�سائي  و�لحت��اد 
�أم����ا حم��ب��و �لأف������الم، ف��ك��ان م��وع��ده��م م��ع عر�ض 

�سينمائي خا�ض، لفيلم “غيمة �أمل” �إنتاج و�إخر�ج 
�لأول  �ل��ي��وم  فعاليات  و�ختتمت  �هلل،  عبد  ر�وي���ة 
�لنجم  ق��دم��ه  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغة  ك��وم��ي��دي  ب��ع��ر���ض 

�لكوري وون هو ت�سونغ.
وت�سمنت �لفعالية عر�ساً م�سرحياً بعنو�ن “مر�يا 
�لإبد�ع” من “ور�سة �لإمار�ت �مل�سرحية” بطولة 
لنادي  عر�ض  تبعها  �لهمم،  �أ�سحاب  م��ن  �أط��ف��ال 
�إخ����ر�ج  م���ن  �لعقل”  “�أن�سودة  وف��ي��ل��م  �ل�����س��ي��ن��م��ا 
�أب  �مل��ع��ق��روب��ي، وع���اد جن��م ع��رو���ض �ل�ستاند  �أم���ل 
كوميدي �لكوري �ل�سهري وون هو ت�سونغ ليختتم 
“�ملهرجان يف �حلديقة” بعر�ض كوميدي  فعالية 
قدمه باللغة �لعربية. وقبل ذلك متكن �جلمهور 
�لقر�ءة”،  “نادي  فقر�ت  يف  �مل�ساركة  من  جم��دد�ً 
وور�ض �مل�سنوعات �حلرفية �لكورية، وزيارة “�سوق 
�حلرف �ليدوية”، كما عادت �أي�ساً “م�سرية �لعزف 
ل�سناعة  ور���س��ة  يف  �مل�ساركة  وف��ر���ض  بالطبول”، 

�لآلت �ملو�سيقية.

حتت رعاية �ل�سيخة �سم�سة بنت حمد�ن بن حممد �آل نهيان

فعاليات تعليمية وعرو�ص فنية �شمن »املهرجان يف احلديقة« من مهرجان اأبوظبي
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�تهامات  توجيه  مت  بعدما  للتحرك  �أم�����ض  �لفاتيكان  فرن�سا  دع��ت 
�إىل  باري�ض، م�سرية  �لبابوي لدى  �ل�سفري  بالعتد�ء �جلن�سي بحق 

وجوب رفع �حل�سانة �لدبلوما�سية عنه.
�أن  �سباط-فرب�ير  منت�سف  يف  فرن�سية  ق�سائية  م�سادر  وذك���رت 
عاما”  فينتور�”74  لويجي  �لبابوي  �ل�سفري  ب�ساأن  جاز  �لتحقيق 

لال�ستباه باأنه حتر�ض مب�سوؤول يف مكتب رئي�ض بلدية باري�ض.
كند�  يف  �سفري�  ك��ان  �ل���ذي  فينتور�  ب�����س��اأن  ك��ذل��ك  حتقيق  وي��ج��ري 
“2001-2009”، لال�ستباه بارتكابه �عتد�ء جن�سي هناك كذلك، 

بح�سب ما �أفادت �سفارة �لكر�سي �لر�سويل يف �أوتاو� �خلمي�ض.
ملحطة  ل��و�زو  ناتايل  �لأوروب��ي��ة  لل�سوؤون  �لفرن�سية  �ل��وزي��رة  وقالت 
“�سي نيوز” �لتلفزيونية لدى �سوؤ�لها ب�ساأن �إمكانية رفع �حل�سانة 
�لدبلوما�سية عن فينتور� “�أنتظر من �لكر�سي �لر�سويل �أن يتحمل 
م�سوؤوليته«. و�أ�سافت “يف هذه �ملرحلة، يحظى “فينتور�” بح�سانة 
�جلدّية  بالتهامات  علم  على  �لر�سويل  �لكر�سي  لكن  دبلوما�سية، 
�ملوجهة لل�سفري �لبابوي ول �سك لدي باأن �لفاتيكان �سيّتخذ �لقر�ر 
�لكني�سة  تتجاهل  �أل  ب���دوره  فرن�سي�ض  �ل��ب��اب��ا  وتعهد  �ل�سحيح«. 
كاردينالني  و�أب��ع��د  �لآن.  بعد  بالتحر�ض  �لت��ه��ام��ات  �لكاثوليكية 
بارزين من �لد�ئرة �ملقربة منه �أو�خر �لعام �ملا�سي �إثر ف�سائح ب�ساأن 

�لتحر�ض بالأطفال.
 

هيئة  وف��ق  جزئيا  �جل��وي  جمالها  فتح  باك�ستان  تعيد  �أن  يفرت�ض 
�لطري�ن �ملدين، بعد �أن علق �آلف �مل�سافرين يف �أنحاء �لعامل عندما 

�أغلقت �إ�سالم �أباد مطار�تها و�سط تفاقم �لتوتر مع �جلارة �لهند.
لوكالة  حمبوب  عامر  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن  هيئة  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
�أمام  �ل�ساد�سة   �ل�ساعة  �جل��وي  جمالنا  فتح  “�سنعيد  بر�ض  فر�ن�ض 
�لرحالت �لقادمة و�ملغادرة يف مطار�ت �إ�سالم �أباد وبي�ساور وكر�ت�سي 
هيئة  ودع���ت  “تدريجيا”.  �أخ���رى  م��ط��ار�ت  فتح  و�سيعاد  وك��وي��ت��ا. 
باخلطوط �جلوية  تويرت لالت�سال  �ل��رك��اب على  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن 

ملزيد من �لتفا�سيل.
وجاء �إغالق �ملجال �جلوي �لأربعاء بعد ��ستباكات بني �سالحي جو 
�أجو�ء  يف  وباك�ستان،  �لهند  �ل��ن��ووي،  بال�سالح  �مل��زودت��ني  �لدولتني 
�ن��دلع حرب  �مل��خ��اوف من  �أث��ار  عليها مما  �ملتنازع  ك�سمري  منطقة 

�ساملة وند�ء�ت من �لدول �لعظمى ل�سبط �لنف�ض.
و�أدى ذلك �إىل ��سطر�ب حركة �لنقل بني �أوروبا وجنوب �آ�سيا، وتز�يد 

�ملخاوف من �حتمال تقطع �ل�سبل مب�سافرين يف مطار�ت دولية.
�لرحالت  وج��ه��ة  حت��وي��ل  �إىل  �ل�سنغافورية  �خل��ط��وط  و����س��ط��رت 
�ملتجهة �إىل �أوروبا �إىل بومباي ودبي للتزود بالوقود، فيما مت �إلغاء 

رحلة �إىل فر�نكفورت.

�أعلنت جمموعة غام�سة قالت �إنها “حتمي جنل �لأخ غري �ل�سقيق 
�إقامة  �م�ض  �أون،  جونغ  كيم  �ل�سمايل  �ل��ك��وري  للزعيم  قتل،  �ل��ذي 
بيونغ  نظام  على  �لق�ساء  هدفها  �ملنفى  يف  �سمالية  كورية  حكومة 
يانغ. وتعر�ض هذه �ملجموعة �لتي تطلق على نف�سها ��سم “�سيوليما 
�مل�ساعدة على �لكوريني �ل�سماليني �لذين يحاولون  للدفاع �ملدين”، 

�لهرب من بلدهم. 
ي�سكل  �ل��ذي  �ملجنح  �حل�سان  ��سم  هو  “�سوليما”  �أو  و”�سيوليما” 

�أحد رموز كوريا �ل�سمالية.
2017 عندما و�سعت على  �لأوىل يف  للمرة  �ملجموعة  ��سم  وظهر 
ت�سمن  �أن��ه��ا  فيه  ت��وؤك��د  �سول  ه��ان  لكيم  فيديو  ت�سجيل  �لإن��رتن��ت 
�ل�سقيق لكيم  نام �لأخ غري  �سالمته بعدما �غتيل و�لده كيم جونغ 

جونغ �أون، يف كو�لملبور يف �ل�سنة نف�سها.
با�سم  �ل�سمالية  ل��ك��وري��ا  �نتقالية  حكومة  ع��ن  �ملجموعة  و�أع��ل��ن��ت 
و�لكورية  �لإجنليزية  باللغتني  طويل  بيان  يف  حرة”،  “جو�سيون 
�لذكرى  ي�سادف  �ل��ذي  �جلمعة  �لإل��ك��رتوين  موقعها  على  ن�سرته 

�ملئوية لأول تظاهر�ت �سعبية كورية �سد �لحتالل �لياباين.
وجو�سيون هو ��سم �لعائلة �لتي تربعت على عر�ض كوريا من 1392 
�ل�سم  �ليابان. ويطلق هذ�  قبل  �لبالد من  �سنة �سم   ،1910 �إىل 

�أي�ساً على هذه �لفرتة من �لتاريخ �لكوري.

عوا�شم

باري�س

اإ�سالم اباد

�سيول

�شتة موقوفني يف ق�شية حادث قطار القاهرة 
 •• القاهرة-اأ ف ب:

ذمة  على  �أ�سخا�ض  �ستة  بحب�ض  ���س��ادق  نبيل  �مل�سري  �ل��ع��ام  �لنائب  �أم��ر 
�لتحقيقات يف حادث حمطة رم�سي�ض للقطار�ت يف �لقاهرة �لأربعاء و�لذي 
ر�ح �سحيته 22 قتيال، ح�سب ما �أفادت �سحيفة �لأهر�م �حلكومية �أم�ض 

�جلمعة.
ون�سرت �ل�سحيفة يف �سفحتها �لأوىل عنو�نا “�لنائب �لعام ياأمر بحب�ض 6 

متهمني على ذمة �لتحقيقات بينهم �سائق �لقطار«.
و�أ�سافت �ل�سحيفة باأن بني �ملوقوفني �أي�سا م�ساعد �سائق �لقطار و�لعامل 

�ملخت�ض بتحويل خطوط �سري �لقطار.
“�لنيابة �ستاأمر بعر�ض �ل�سائق  �أن  ونقلت �ل�سحيفة عن م�سوؤول ق�سائي 

وزميله “م�ساعده” على �لطب �ل�سرعي لإجر�ء حتاليل �ملخدر�ت«.
مما  �ملحطة  ر�سيف  ط��رف  عند  حائطاً  �لأرب��ع��اء  م�سرع  قطار  �سدم  وق��د 
ت�سّبب بانفجار و�ندلع حريق �سخم �أ�ساب وقتل �لع�سر�ت من �مل�سافرين.

�أّدى �حلادث على �لفور �إىل ��ستقالة وزير �لنقل و�ملو��سالت �مل�سري ه�سام 
عرفات وقبولها من جهة رئي�ض �حلكومة.

�لتو��سل  مو�قع  على  تناقلها  مت  مر�قبة  كامري�ت  من  م�ساهد  و�أظهرت 
�لكثيف  �ل��دخ��ان  وغطى  باحلو�جز.  ي�سطدم  �مل�سرع  �لقطار  �لجتماعي 

�ملارة �لذين كانو� ي�سريون قرب �ملحطة.
وبينت م�ساهد �أخرى جرى ت�سويرها من د�خل �ملحطة �لنري�ن وهي تندلع 

يف �لقطار و�ملن�سة �ملجاورة، و�لنا�ض وهم يهرعون مل�ساعدة �مل�سابني.
وت�سهد م�سر بانتظام حو�دث �سكك حديد ومرور ماأ�ساوية.

373 �سخ�سا  2002 عندما لقي  ع��ام  و�أك��رث �حل��و�دث دموية وقعت يف 
حتفهم بعدما �ندلعت �لنري�ن يف قطار مزدحم جنوب �لعا�سمة.

كانت �سُتوّجه ل�سخ�سيات عاّمة:

تون�ص: حجز ر�شائل بريدية حتتوي على مواد �شاّمة

على �أوروبا تذخري م�سد�سها �أي�سًا

وا�شنطن.. من دور ال�شرطي اإىل دور العريف
•• وا�شنطن-وكاالت:

�سمن  مقاله  يف  م��اي،  كليفورد  �ل�سيا�سي  �لكاتب  عّلق 
�سحيفة “و��سنطن تامي�ض” على تطور قر�ر �لرئي�ض 
�سوريا  من  �لن�سحاب  ب�ساأن  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
�أعلن تر�مب  �ملا�سية،  �ل�سنة  �أو�خ��ر  �سهرين. يف  خالل 
بعجلة ومن دون وجود خطة، نيته ب�سحب جميع قو�ته 
م��ن ���س��وري��ا. ح��ت��ى ذل���ك �ل��وق��ت، ق���ّدم ح���و�يل 2000 
عن�سر خا�ض مثاًل حول �قت�ساد �لقوة. �أجنزت و��سنطن 
�لكثري عرب �لقليل من �جلنود فمّكنت �حللفاء �ملحليني 
من قتال د�ع�ض ب�سكل �أكرث فاعلية مما لو فعلو� ذلك 

وحدهم كما �ساعدو� يف �حتو�ء �إير�ن.
بد� لكليفورد و�آخرين، من بينهم �مل�ست�سارون �لبارزون 
�ملقربون من تر�مب، �أّنه �رتكب خطاأ تلقائياً بارز�ً �أمكن 
و�أبعد،  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �أم��ري��ك��ا  خ�سوم  ي�سجع  �أن 
يوم  لكن  وبيجينغ وقندهار.  يانغ ومو�سكو  بيونغ  مثل 
 400 ت��رك  وق��رر  ر�أي��ه  �لرئي�ض  غ��رّي  �ملا�سي،  �جلمعة 
جندي يف �سوريا. �إّن قوة بهذ� �حلجم ل ت�ستطيع �إجناز 
�لأوروبيني  �حللفاء  بع�ض  لكّن  �إل��ي��ه��ا.  �ملوكلة  �ملهمة 
�لذين �نتقدو� تر�مب ب�سكل حاد على خطوته �لأ�سا�سية 
يدر�سون �لآن �للتز�م بن�سر �ملزيد من قو�تهم لتعوي�ض 
�إىل  �لأوروبيني  بدفع  ينجح  �أخ��رى، قد  بعبارة  �لفرق. 

تقا�سم �لأعباء ب�سكل جدي يف نز�ع بعيد عن نهايته.
�إذ� كان ذلك �سحيحاً، فاإّن �لف�سل يرجع �إىل �ل�سيناتور 
ليند�سي غر�هام �لذي �سغط كثري�ً للو�سول �إىل هكذ� 
خ��ط��ة، �أك����ان م��ع �ل��رئ��ي�����ض يف �مل��ج��ال�����ض �خل��ا���س��ة �أو يف 
موؤمتر ميونخ لالأمن. �سارع غر�هام لالإ�سادة برت�مب 
وبذلك “�سمن  لأّنه “�تبع ن�سيحة ع�سكرية �سديدة”، 
من  �سغري  بجزء  �سوريا.  يف  �ل��ع��ر�ق،  �أخ��ط��اء  نكرر  �أل 
�إجناز  ن�ستطيع  ���س��وري��ا،  يف  لدينا  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ت 

�أهد�ف �أمننا �لقومي. �أح�سنت �سيدي �لرئي�ض«.
هنالك  و����س��ع��ة.  ��سرت�تيجية  م�ساألة  ج��رى  م��ا  يطرح 
�أل  على  م�سرة  و�ليمني  �لي�سار  من  هامة  جمموعات 
تكون �أمريكا �سرطي �لعامل. لكن �إن مل تكن و��سنطن 
�أو كو�ستاريكا  �ليابان  �أو  �لد�منارك  كذلك، فلن تتوىل 
هذه  م�ستوى  على  لي�ست  �ملتحدة  و�لأمم  �ملهمة.  ه��ذه 

  وقال وزير �لد�خلية ه�سام �لفر�تي، �أم�ض �جلمعة، يف 
ت�سريح �إعالمي �إن �لر�سائل “�مل�سمومة” �ل� 19 �لتي 
�عرت��سها  مت  و�ل��ت��ي  عامة  ل�سخ�سيات  توجيهها  مت 
تتمثل يف خليط  و���س��ام��ة  م���ادة خ��ط��رية  حت��ت��وي على 
�ل�سخ�ض  ل��دى  �إ���س��اب��ة  ح���دوث  �إىل  ��ستن�ساقه  ي���وؤدي 

�مل�ستن�سق
�لق�سية،  يف  م���ت���و�����س���ل  �ل���ب���ح���ث  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 
�أخذ  �ل��ع��ام��ة  �ل�سخ�سيات  ه���ذه  ع��ل��ى  متابعا:”يجب 

و�أو�سحت �لوز�رة يف بالغ �سادر عنها �أّن هذه �لعملية 
�لتي و�سفتها بال�ستباقية جاءت بعد توّفر معلومات 
بع�ض  ل�ستهد�ف  �إرهابية  جمموعة  تخطيط  مفادها 
�ل�سخ�سيات �لعاّمة عرب توجيه ر�سائل بريدية حتتوي 

على مو�د �ساّمة.
جر�ئم  يف  للبحث  �لوطنية  �ل��وح��دة  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�لرت�ب  ب�سالمة  و�ملا�سة  �ملنّظمة  و�جل��ر�ئ��م  �لإره���اب 
�ملخت�سة  للم�سالح  �لعامة  ل���الإد�رة  �لتابعة  �لوطني 

ت��ع��ه��دت ب��ال��ب��ح��ث يف ه����ذه �ل��ق�����س��ي��ة ل���ل���وق���وف على 
ور�ءها  تقف  �لتي  �جل��ه��ات  ع��ن  و�لك�سف  مالب�ساتها 
�لالزمة  و�لق�سائية  �لأمنية  �لإج��ر�ء�ت  كافة  و�تخاذ 

يف �ساأنها.
و�لنقابيني  و�لإع��الم��ي��ني  �ل�سيا�سيني  �ل���وز�رة  ودع��ت 
وغ���ريه���م م���ن �ل�����س��خ�����س��ي��ات �ل��ر���س��م��ي��ة و�ل��ع��ام��ة �إىل 
�سرورة �إبالغ م�ساحلها يف �لإبان بكل ما يثري �ل�سك 

و�لريبة يف هذ� �ل�سياق”.

ل�سبب  لكن  �لي�سار  من  �لنعز�ليون  ذل��ك  يف  يو�فقهم 
�إذ ي���رون �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ب��ل��د ع��ل��ى �مل�ستوى  م��غ��اي��ر 
مبا  قلقني  غ��ري  عجيب  ب�سكل  وه��م  �لقمع  م��ن  نف�سه 
فعله  مبا  ول  بالأويغور  �ل�سينيون  �ل�سيوعيون  يفعله 
فعله  مب��ا  ول  بفنزويال  �لبوليفاريون  �ل���س��رت�ك��ي��ون 
و�للبنانيني  ب��ال�����س��وري��ني  ط��ه��ر�ن  يف  �ل��ث��ي��وق��ر�ط��ي��ون 

و�ليمنيني و�لعر�قيني. 
يو�سح ماي �أنه ل يد�فع عن �سرورة �أن تكون �لوليات 
�مل��ت��ح��دة ���س��رط��ي �ل���ع���امل. ل��ك��ن��ه ي�����س��ري �إىل �أّن������ه بني 

�ملهمة ولن تكون �أبد�ً. �إن مل يقف �أحد بوجه �لع�سابات 
على  �ل�ستيالء  �سيح�سل:  ما  �جلميع  يعلم  �لدولية، 

دولة تلو دولة ومنطقة تلو منطقة.
يتابع ماي فيكتب �أّن �لنعز�ليني من �ليمني يطالبون 
�لوليات  ح��دود  عن  بعيد  ذل��ك  �أّن  طاملا  �لتدخل  بعدم 
�أنهم  يتبني  حتى  حق  على  �أنهم  �أوًل  �سيظهر  �ملتحدة. 
�لقرن  ثالثينات  يف  كانو�  كما  كارثي  ب�سكل  خمطئون 
�مل��ا���س��ي ح��ني ق��ال��و� �إّن ع��ل��ى و����س��ن��ط��ن ع���دم ف��ع��ل �أي 
�لإمربياليني.  و�ليابانيني  �لنازيني  تقدم  لوقف  �سيء 

�حليطة و�حلذر لو مرت هذه �لر�سائل كانت �ستح�سل 
ر�سائل م�سمومة  �إر�سال  �أن  �إىل  �لوزير  و�أ�سار  كارثة«. 

لأول مرة حت�سل يف تون�ض، وفق تعبريه.
عدلية  �إن��اب��ة  �أع��ط��ى  �لق�سائي  “�لقطب  �أن   و�أف����اد 
�ملو�سوع”،  يف  للبحث  �لقرجاين  يف  �لأمنية  للوحدة 
م�سري� “�إىل �أن �لو�سع �لأمني يف ��ستقر�ر عموما لكن 
�حل��ذر و�ج��ب د�ئ��م��ا... و�ق��ر ب��ان من�سوب �لتهديد�ت 

مرتفع و�ليقظة �لأمنية حتبط عديد �لعمليات«.

ويت�ساءل:  ثالث.  م�سار  هنالك  و�لنعز�لية  �لتدخلية 
بل  ك�سرطي  نف�سها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت��َر  مل  لو  “ماذ� 
�ل�����س��رط��ي ل  ع��ل��ى عك�ض  ذل���ك ك�سريف”.  ع��ن  ع��و���س��اً 
ُيتوقع من رجل �لقانون يف �لغرب �لأمريكي �ملوح�ض �أن 
�أي �عتد�ء. لكّنه �سيعني  ينفذ �لعتقالت عند ح�سول 
نو�باً له كي يوقفو� �أ�سو�أ �خلارجني عن �لقانون من �أن 

ميار�سو� تنمرهم يف منطقة معينة.
هذ� �ملفهوم لي�ض جديد�ً. عام 1997 حني كانت غالبية 
�لدميقر�طية  ب��اجت��اه  ذ�ه��ب��ة  رو���س��ي��ا  �أّن  ت��ظ��ّن  �ل��ن��ا���ض 
و�ل�سني باجتاه �لعد�لة، وحني كانت كلمة جهاد بالكاد 
ريت�سارد  و�لديبلوما�سي  �لباحث  كتب  بها،  م�سموعاً 
ها�ض كتاباً بعنو�ن: “�لعريف �ملرتدد: �لوليات �ملتحدة 
�أ�سار ها�ض �إىل �أّن لدى �ل�سرطي  بعد �حلرب �لباردة”. 
�لعمل  �أكرب على  و�إمكانية  �ل�سلطة،  �أعظم من  “درجة 
منفرد�ً وحاجة �أكرب للت�سرف بتنا�سق مما يتم �لدفاع 
عنه هنا. على �لنقي�ض من ذلك، على �لعريف �أن يفهم 
�حلالت،  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �لو��سحة  لل�سلطة  �ف��ت��ق��اره 

و�لأهم �حلاجة للتمييز يف وقت وكيفية �نخر�طه«. 
�لأو�ساع  لخ��ت��الف  خ��ا���س��ع��اً  �ل��ع��ري��ف  ك���ان حت���رك  �إذ� 
�لقيادة  متطلبات  ف��اإّن  �ل�سالحيات،  وحتى  و�لأه���د�ف 
�مل�ساهمة  يريدون  �لذين  �حللفاء  وم�ساركة  �لأمريكية 

يف �ملهمة هي �لتي �ستكون ثابتة وفقاً لها�ض.
“ذ�  �ل���ر�أي  موؤ�س�سة  رئي�ض  �أ�سبح  �ل���ذي  ه��ا���ض  �أو���س��ح 
“موؤ�س�سة  رئي�ض  �أي�ساً  وه��و  مل��اي  �إنرت�ست”  نا�سونال 
ت����وؤدي  �أن  ����س���رورة  �لدميوقر�طيات”،  ع���ن  �ل���دف���اع 
�لوليات �ملتحدة دور �لعريف لأّن �لعامل ل ينظم نف�سه 
ولأن ل وجود ملر�سح �آخر يتمتع بالقدرة لذلك. و�أ�ساف 
تاأدية  �أّن منافع  �أّن ما يبدو تر�مب غري مدرك له هو 
�لكلفة  �أن  حني  يف  كلفته،  تفوق  �ل��دور  لهذ�  و��سنطن 
�ستكون كبرية �إذ� مل تلعب هذ� �لدور. لكّن ماي يعتقد 
غر�هام  �ل�سيناتور  حتفيز  مع  تتطور  تر�مب  روؤي��ة  �أّن 
�آخرين. كذلك، �سدد ماي على �سرورة  ورج��ال حكماء 
م�سد�ساتهم  تذخري  عليهم  ب��اأن��ه  �لأوروب��ي��ني  �ع���رت�ف 
�سيكون  ذل���ك  ف��ب��دي��ل  “�لعريف”.  �إىل  و�لن�����س��م��ام 
بقاوؤهم وحيدين وهم ي�ساهدون �لعريف يغادر باجتاه 

مغرب �ل�سم�ض.

وقال وزير �خلارجية �ليمني �نه على �لأمم �ملتحدة �ن ترفع 
ومينع  يرف�ض  �ل��ذي  �لطرف  عاجلة  ب�سورة  وحت��دد  �سوتها 
تنفيذ �تفاق �ستوكهومل.. لفتا �إىل �ن �ملوعد �ملفرت�ض لإمتام 
�ملرحلة �لأوىل من خطة �إعادة �لنت�سار �نتهى �أم�ض وماز�لت 
�ل�سليف  مينائي  من  �لن�سحاب  ترف�ض  �حلوثية  �مللي�سيات 

ور�أ�ض عي�سى دون �بد�ء �لأ�سباب .
و ��سار �ليماين �أن وفدي �حلكومة �ليمنية و�مليل�سيات �حلوثية 
على  لولي�سغارد  مايكل  �جل���ر�ل  وب��رع��اي��ة  و�ت��ف��ق��ا  �سبق  ق��د 
�ن�سحاب �مللي�سيات من مينائي �ل�سليف ور�أ�ض عي�سى وخلم�سة 
كيلومرت�ت مقابل �ن�سحاب قو�ت �جلي�ض �لوطني لكيلو مرت 
و�حد مع �إز�لة �مللي�سيات لكافة �لألغام �لتي زرعتها يف �ملنطقة 

•• عدن-وام:
طالب وزير �خلارجية �ليمني رئي�ض وفد �حلكومة مل�ساور�ت 
�ل�سالم خالد �ليماين �لأمم �ملتحدة باتخاذ موقف حازم جتاه 

مماطلة ميل�سيات �حلوثي تنفيذ �تفاق �ستوكهومل.
�ليماين  �ل��وزي��ر  ع��ن  )���س��ب��اأ(  �ليمنية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  و 
�ملر�قبني  فريق  رئي�ض  لولي�سغارد  مايكل  �جل���ر�ل  على  �ن��ه 
�لدوليني و�ملبعوث �لأممي �خلا�ض �إىل �ليمن مارتن غريفيث 
�تخاذ موقف حازم جتاه �سلوك �ملماطلة و�لتعنت للملي�سيات 
�ملتحدة  �لأمم  ع��ل��ى  �مل��ك�����س��وف  ت��الع��ب��ه��ا  لإي���ق���اف  �حل��وث��ي��ة 

و�ملجتمع �لدويل.

كمرحلة �أوىل باجتاه �لتنفيذ �لكامل لتفاق �ل�سويد على �ن 
يتم تنفيذ ذلك خالل �أربعة �أيام تبد�أ يف 25 فرب�ير وتنتهي 

. يف 28 فرب�ير 2019 
و�أ�ساف �ن �مللي�سيات �لنقالبية ومبوجب �ملرحلة �لأوىل من 
�نت�سارها يف مناطق خا�سعة ل�سيطرتها  �ستعيد  �خلطة كانت 
هامة  مناطق  من  �لنت�سار  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  �ستعيد  بينما 
يف  �مللي�سيات  ه��ذه  ت�ستمر  ذل��ك  ورغ��م  للغاية  و��سرت�تيجية 
�ملماطلة و�لتهرب من تنفيذ �لتفاق ..م�سيفا �نه و�أمام هذ� 
للعامل  يت�سح  �حلوثية،  �مللي�سيات  تعنت  من  �جلديد  �لف�سل 
�جمع حجم تالعب ومماطلة �مللي�سيات �حلوثية، ومز�يد�تها 
�لإعالمية حيث �سبق لقياد�ت �مللي�سيات �لت�سريح باأنهم فقط 

بانتظار �إ�سارة �لبدء لتنفيذ �لتفاق.
وحمل وزير �خلارجية �ليمني �مللي�سيات �لنقالبية م�سوؤولية 
�لإن�ساين  �مللف  يف  خا�سة  �جلديدة  و�لنتكا�سة  �لتفاق  ف�سل 
حيث كان من �ملفرت�ض �ن ي�سمن تنفيذ �ملرحلة �لأوىل من 
�خلطة فتح وتاأمني �لطريق �ىل مطاحن �لبحر �لأحمر ولكن 
ترف�ض �مللي�سيات �حلوثية �للتز�م بالتفاق �سعيا يف �ل�ستمر�ر 
يف ��ستثمار �ملاأ�ساة �لإن�سانية يف �ليمن. و�أكد ��ستعد�د �حلكومة 
�ليمنية تي�سري �إخر�ج �ملو�د �لغذ�ئية من �ملطاحن عرب �لطريق 
�ل�ساحلي �لآمن �لذي ت�سيطر عليه �لقو�ت �حلكومية..منوها 
�لفريق �حلكومي ر�سائل متعددة لرئي�ض  �أر�سل  �نه �سبق و�ن 

جلنة �إعادة �لنت�سار بهذ� �ل�ساأن.

وزير اخلارجية اليمني يطالب الأمم املتحدة مبوقف حازم جتاه مماطلة ميل�شيات احلوثي تنفيذ اتفاق �شتوكهومل

املعار�شة تطالب ال�شرطة بالتحقيق ب�شاأن ترودو  طالبان تهاجم قاعدة اأمريكية اأفغانية يف هلمند  
••قندهار-اأ ف ب:

�لأف��غ��ان��ي��ة لهجوم  �ل���ق���و�ت  ت�����س��دت 
���س��ن��ت��ه ح���رك���ة ط���ال���ب���ان ع��ل��ى قاعدة 
�أف��غ��ان��ي��ة يف ج���ن���وب �سرق  �أم���ريك���ي���ة 
�أم�ض،  م�سوؤولني  بح�سب  �أفغان�ستان، 
�لدولة  يف  �مل��ع��ارك  تتو��سل  وق��ت  يف 
�ل��ت��ي ت��دم��ره��ا �حل���رب و���س��ط تعليق 
�ملتمردين  ب����ني  �����س����الم  حم�����ادث�����ات 

ومفاو�سني �أمريكيني .
�لفجر  قبيل  هجوما  �مل�سلحون  و�سن 
ع��ل��ى ق���اع���دة ����س���ور�ب �ل��ع�����س��ك��ري��ة يف 
ولية هلمند  حيث يتمركز �أي�سا عدد 
�ل��ق��و�ت �لأمريكية  غ��ري حم���دد م��ن 
وخا�سو� ��ستباكات عنيفة مع �لقو�ت 
�لأفغانية. وقال عمر زو�ك، �ملتحدث 
تقوم  “حاليا،  �ل��ولي��ة  ح��اك��م  ب��ا���س��م 
بعملية  �لأفغانية  �لكوماندو�ض  قو�ت 

تطهري يف �ملنطقة«.
�لولية و�لدفاع  وقال م�سوؤولون من 
�لأق��ل قتلو�  �أربعة مهاجمني على  �إن 
با�سم  �ملتحدث  و�أك��د  �ل�ستباكات.  يف 

ديف  �لكولونيل  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
باتلر وقوع �لهجوم. وكتب يف تغريدة 
للهجوم  �ل��ت�����س��دي  “مت  ت��وي��رت  ع��ل��ى 
�لأفغانية  �لأم�����ن  ق����و�ت  ج��ان��ب  م���ن 
بعد  فيما  باتلر  و�أ���س��اف  �ل�سجاعة«. 
“مقاتلي  �أن  �إىل  ت�سري  �ملعلومات  �أن 
طالبان متكنو� يف �لبدء من �لو�سول 
�لقو�ت  لكن  �لأفغانية  �ل��ق��اع��دة  �إىل 

�لأفغانية ت�سدت لهم«.
وت�سيطر طالبان �أو حتاول �ل�سيطرة 
م��ن ن�سف ولي���ة هلمند  �أك���رث  ع��ل��ى 
ت�����س��دد ����س���رب���ات عنيفة  وك���ث���ري� م���ا 
للقو�ت �لأفغانية �لتي ت�سعى ب�سعوبة 
لوقف عمليات �ملتمردين منذ توليها 
حلف  ق��و�ت  من  �لأمنية  �مل�سوؤوليات 

�سمال �لأطل�سي يف �أو�خر2014.
وي��اأت��ي �ل��ه��ج��وم ع��ل��ى ق��اع��دة �سور�ب 
�لأمريكيون  �مل��ف��او���س��ون  ع��ّل��ق  بينما 
موقتا،  ط���ال���ب���ان  م���ن  وم���ف���او����س���ون 
ت�ستاأنف  �أن  حمادثات �سالم يفرت�ض 
�ملوفد  �لأ����س���ب���وع. وو����س���ف  ن��ه��اي��ة  يف 
ز�د  زمل���اي خليل  �لأم���ريك���ي �خل��ا���ض 

�مل�ساعي  �سمن  �لأخ��رية  �لجتماعات 
�سنو�ت  منذ  �مل�ستمرة  �لدبلوما�سية 
�لطرفني  �إن  ق���ائ���ال  ب”�ملثمرة” 
�ملقبلني  �ل���ي���وم���ني  “�سيخ�س�سان 
للم�ساور�ت �لد�خلية مع خطط للقاء 
�ل��ك��ث��ي��ف��ة يف  �ل��ث��ل��وج  و�أدت  �ل�����س��ب��ت«. 
�أعمال  �نح�سار  �إىل  �فغان�ستان  �أنحاء 
لكن  �ل�ستاء،  هذ�  كبري  ب�سكل  �لعنف 
�لطق�ض �لأكرث دفئا يف �جلنوب ميكن 
بت�ساعد  �لأرج������ح  ع��ل��ى  ي��ت�����س��ب��ب  �أن 
ق��ب��ي��ل ف�����س��ل �لربيع  �ل��ع��ن��ف  �أع���م���ال 

�لذي عادة ما ي�سهد معارك.
وح�����ذر �مل���ر�ق���ب���ون م���ن �ح���ت���م���ال �أن 
�لربيع  هذ�  هجماتها  طالبان  ت�سعد 
���س��ع��ي��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل���زخ���م يف 
مقاي�سة  بورقة  و�لحتفاظ  �مل��ع��ارك 

على طاولة �ملفاو�سات.
تقول  �لأف���غ���ان���ي���ة  �ل����ق����و�ت  �أن  غ���ري 
�ملتمردين.  مهاجمة  �إىل  ت��ب��ادر  �إن��ه��ا 
وقالت وز�رة �لدفاع �إن �أكرث من مئة 
“�إرهابي” قتلو� يف �لأيام �لأخرية يف 

عمليات خمتلفة يف �أنحاء �لبالد.

•• اوتاوا-اأ ف ب:

ط��ل��ب زع��ي��م �أك����رب ح���زب م��ع��ار���ض يف 
ك���ن���د� م����ن �ل�������س���رط���ة �ل���ف���در�ل���ي���ة يف 
�إج������ر�ء حت��ق��ي��ق ح����ول رئي�ض  �ل���ب���الد 
�ل��وزر�ء جا�سنت ت��رودو و�ملقربني منه 
�أدل��ت بها وزيرة  بعد ت�سريحات �سده 
�سابقة للعدل. و�تهمت جودي ويل�سون 
ر�ي��ب��ول��د �لأرب����ع����اء ت�����رودو و�ل���د�ئ���رة 
“غري  �لقريبة منه مبمار�سة �سغوط 
منا�سبة عليها للتو�سل �إىل �تفاق ودي 
مع ��ض �ن �سي-لفالن” وجتنيب هذه 
�لعامة  لالأ�سغال  �لكندية  �ملجموعة 
وتخ�سع هذه  �ملحاكمة.  �إىل  �لتعر�ض 
ف�سيحة  ب�����س��اأن  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �مل��ج��م��وع��ة 
و�أكدت  بليبيا.  مرتبطة  و��سعة  ف�ساد 
قبل  �ن�سحبت  �لتي  �ل�سابقة  �ل��وزي��رة 
�لليرب�لية،  �حل��ك��وم��ة  م��ن  �أ���س��ب��وع��ني 
�أع�����س��اء جلنة �ل��ع��دل يف جمل�ض  �أم���ام 
“تهديد�ت  و�ج����ه����ت  �ن����ه����ا  �ل�����ن�����و�ب 
�إىل تنفيذ تو�سيات  مبطنة” تدعوها 
ت�ست�سلم  ومل  �ل�����وزر�ء.  رئي�ض  مكتب 

ل��ل�����س��غ��وط فيما  �ل�����س��اب��ق��ة  �ل����وزي����رة 
�لف�سيحة.  ه��ذه  يف  م�ستمر  �لتحقيق 
ميل”  �ن���د  “غلوب  �سحيفة  وك���ان���ت 
من  �ل�سابع  يف  �ملعلومات  ه��ذه  ن�سرت 
�سباط/فرب�ير، قبل �أن توؤكدها وزيرة 
�لعدل �ل�سابقة يف جمل�ض �لنو�ب. ويف 
�ملفو�سة  �إىل  �خلمي�ض  وجهها  ر�سالة 
ب��ري��ن��د� ل��وك��ي �ل��ت��ي ت���رت�أ����ض �ل���درك 
�لفدر�لية”،  “�ل�سرطة  �مللكي يف كند� 
قال زعيم �حلزب �ملحافظ �أندرو �سري 
�ل��ت��خ��وف من  ل��ل��ك��ن��دي��ني  “يحق  �إن����ه 
�رتكبها  �لعقوبات”  لقانون  خمالفة 
ر�أ�ض هرم �ل�سلطة يف �لدولة �لكندية.

�لكندية  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �ل�سرطة  وق��ال��ت 
لوكالة فر�ن�ض بر�ض “نوؤكد �أننا ت�سلمنا 
�لر�سالة ونقوم بدر��ستها«. وكتب �سري 
��ستقالة  �إىل  ذل���ك  ق��ب��ي��ل  دع���ا  �ل����ذي 
تبدو  “�لق�سية  �أن  ر�سالته  يف  ت��رودو، 
خمالفة فا�سحة للقانون” ت�ستحق �أن 
عادل  “حتقيقا  �مللكي  �ل���درك  يجري 
و�سامال يف كل عمل جنائي ورد فيها«. 
نتائجه  للر�أي ن�سرت  ��ستطالع  و�أ�سار 

�ملحافظني  �أن  �إىل  �مل��ا���س��ي  �لأ���س��ب��وع 
بقيادة  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ني  ع��ل��ى  ي��ت��ق��دم��ون 
ترودو يف نو�يا �لت�سويت، قبل ثمانية 

�أ�سهر من �لنتخابات �لت�سريعية.
�سي- �ن  “��ض  ب��ني  وّدي  لت��ف��اق  ك��ان 
لهذه  ي�سمح  �أن  و�ل��ق�����س��اء  لفالن” 
�لعامة  لالأ�سغال  �لعمالقة  �ملجموعة 
�أل����ف �سخ�ض  �ل��ت��ي ت��وظ��ف خ��م�����س��ني 
كند�،  يف  �آلف  ت�سعة  بينهم  �لعامل  يف 
ب����الإف����الت م���ن ح��ك��م ق���د ي���وؤث���ر على 
م�ستقبلها. وقال ترودو “ل�ست مو�فقا 
وي�سلون”.  �ل�سيدة  ��ستنتاجات  على 
�أج���ل  م���ن  د�ئ���م���ا  “كافحنا  و�أ�����س����اف 
�لقيام  على  ق���ادرون  ونحن  �لوظائف 
ب���ذل���ك يف �إط�����ر �ح������رت�م �ل���ق���ان���ون«. 
و�مل��ج��م��وع��ة �ل��ك��ي��ب��ي��ك��ي��ة م��ت��ه��م��ة منذ 
بقيمة  ر���س��اوى  دف��ع��ت  لأن��ه��ا  بالف�ساد 
“32 مليون يورو” مل�سوؤولني ليبيني 
�لقذ�يف  معمر  �لليبي  �لزعيم  عهد  يف 
�أج����ل  م����ن  و2011،   2001 ب����ني 
�حل�����س��ول ع��ل��ى ع��ق��ود ك��ب��رية يف هذ� 

�لبلد.

ه�سام �لفر�تي وزير �لد�خلية �لتون�سيمقر �لد�خلية �لتون�سية

�لد�خلية  وز�رة  �أعــلــنــت 
�لتون�سية �أّن م�سالح �لإد�رة 
�لوطني  لــالأمــن  ــعــامــة  �ل
مع  �لتن�سيق  بعد  حجزت 
�لنيابة �لعمومية بالقطب 
�لق�سائي ملكافحة �لإرهاب 
قالت  بريدية  ر�سالة   19
�إّنه تبنّي، �إثر �إحالتها على 
�ملخت�سة  �لأمنية  �مل�سالح 
ـــار�ت  ـــب ـــــــر�ء �لخـــت لإج
�لفنية �لالزمة، �حتو�ءها 

على مو�د �ساّمة.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
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�ملكان. وتك�سف �لت�سققات يف هذه �لأر�ض عن �أعمال حفر �أ�سفلها 
ب�سب  �لحتالل  �سلطات  وتقوم  و�أعمدة  �لإ�سمنت  من  و�أكيا�ض 

�لباطون لإخفاء �حلفريات.
وو�سف �سكان حي و�دي حلوة ف�سل �ل�ستاء “بف�سل �لنهيار�ت” 
حيث ي��ع��ري ه��ذ� �لف�سل �حل��ف��ري��ات يف �حل��ي وق���ال �مل��رك��ز �ن 
�آخذة  وه��ي  ملفت  وب�سكل  ت��زد�د  و�لت�سدعات  �لت�سققات  رقعة 

بالت�ساع.
وح���ذر م��رك��ز �مل��ع��ل��وم��ات م��ن خ��ط��ورة ����س��ت��م��ر�ر �أع��م��ال �حلفر 
وتفريغ �لأتربة �أ�سفل حي و�دي حلوة لفتا �ىل وجود �أكرث 70 
منزل يف �حلي ت�سرر من �حلفريات ب�سكل متفاوت �إ�سافة �ىل 

�أ�سر�ر بال�سو�رع و�لأر��سي.

�مل�سجد �لأق�سى و�ساحة �لرب�ق من �جلهة �لغربية.
�خلمي�ض  �لول  �أم�ض  وقعت  خطرية  �نهيار�ت  �أن  �ملركز  وذك��ر 
يف �سور ملعب وموقف للمركبات يف حي و�دي حلوة ��سافة �ىل 
هبوط �أر��ٍض يف �ملكان �لذي تقوم موؤ�س�سات �لحتالل ليل نهار 
بعمليات حفر باآليات ثقيلة ويدوية فيه ت�سمع على مد�ر �ل�ساعة 
.وت�ساهد بالقرب من �ملنطقة عمليات �إخر�ج �أكيا�ض �سخمة من 

�لأتربة �لناجتة من �حلفريات.
و�أ�ساف �ملركز يف بيانه �أن �نهيار�ت �أخرى وقعت يف �أر�ض خا�سة 
مل�سجد  مال�سقة  وه��ي  �لأرثوذك�ض”  �ل���روم  “لكني�سة  تابعة 
�لقاطنني  �لأه��ايل  ملركبات  كموقف  وت�ستخدم  �سلو�ن”  “عني 
باحلي لفتا �إىل �نهيار�ت مماثلة وقعت قبل عدة ��سهر يف ذ�ت 

•• القد�ص املحتلة -وام:

عما  �ملحتلة  �لقد�ض  مدينة  يف  �لغزيرة  �لأم��ط��ار  هطول  ك�سف 
�أحدثه حفر �لأنفاق يف حي و�دي حلوة ببلدة �سلو�ن ويف عموم 
مدينة �لقد�ض وما ينطوي عليه ذلك من خماطر حقيقية على 

حياة وم�ساكن �ملو�طنني.
وقال مركز معلومات و�دي حلوة- �سلو�ن �إن هطول �لأمطار يف 
مدينة �لقد�ض لعدة �ساعات ك�سف عن ت�سققات و�نهيار�ت �أر�سية 
وت�سدعات جديدة يف حي و�دي حلوة نتيجة حفريات �لحتالل 
�لإ�سر�ئيلي �ملتو��سلة وما ير�فقها من تفريغ �أتربة �أ�سفل �حلي 
�أ�سو�ر  �ىل  �ملو�سلة  �لأنفاق”  �سبكة   “ حفر  �أع��م��ال  ل�ستكمال 

مليون دولر مكافاأة القب�ص على جنل  بن لدن  الأمطار تك�شف عن ت�شدعات وانهيارات اأر�شية يف �شلوان ب�شبب اأنفاق الحتالل
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

عر�ست �لوليات �ملتحدة �خلمي�ض مكافاأة مالّية قدرها مليون دولر ملن يزّودها مبعلومات تقود 
�إىل �لقب�ض على حمزة بن لدن، جنل موؤ�ّس�ض تنظيم �لقاعدة �أ�سامة بن لدن و�أحد “�لقياديني 
تخمينات  “ حم��ّط  لدن  ب��ن  حمزة  ت��و�ج��د  مكان  و�سّكل  �لإره��اب��ي.  �لتنظيم  �لأ�سا�سيني” يف 
قيد  �أن��ه  �أو  و�سوريا  و�أفغان�ستان  باك�ستان  يف  يعي�ض  �إن��ه  تقول  خمتلفة  معلومات  مع  ل�سنو�ت، 
“حمزة بن لدن هو جنل  �إن  �إي��ر�ن. وقالت �خلارجية �لأمريكية يف بيان  �لإقامة �جلربية يف 
و�أ�سافت �أّن هذه  زعيم �لقاعدة �أ�سامة بن لدن �لذي قتل، وقيادي �ساعد يف تنظيم �لقاعدة”. 

�ملكافاأة هي مقابل معلومات “تتيح �لتعّرف عليه �أو حتديد مكانه يف �أي بلد كان«.
بالقيام  ه��ّدد  ع��ام��اً،   30 �لعمر ح��و�ىل  �ل��ذي يبلغ م��ن  ب��ن لدن  �إن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وت��ق��ول 
�لأمريكية لو�لده يف عام  �لقو�ت �خلا�سة  �ملتحدة لالنتقام من قتل  �لوليات  باعتد�ء�ت �سد 

2011، و�لذي كان خمتبئاً يف بلدة �إيبت �أباد �لباك�ستانية.

�أخرى يف �لأزمة �حلالية؟
كتاب  يف   ،  2001 ع�����ام  ك��ت��ب��ت 
و�لذي  بعنو�ن “�آ�سيا �لنووية” - 
ن���وع���ه يف  م���ن  �لأول  �أي�������س���اً  ك����ان 
�لنووية  �لق�سية  ي��ت��ن��اول  �أوروب����ا 
ي�سميه  ما  �أن   - برمتها  �لآ�سيوية 
“مفارقة  �لإ�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ون 
�ل�ستقر�ر”،  ع��دم    - �ل���س��ت��ق��ر�ر 

من �ملحتمل �أن تلعب يف �آ�سيا.
�ملجرد،  �ل��ت��ع��ب��ري  ه����ذ�  ور�ء  �إّن 
ب�سيطة،  ف����ر�����س����ي����ة  ت����خ����ت����ف����ي 
�لأمريكيني  �سلوك  من  م�ستوحاة 
�لباردة:  �حل���رب  يف  و�ل�����س��وف��ي��ات 
بعد �أن �متلكت �لدولتان �لأ�سلحة 
�ل���ن���ووي���ة، ت��ق��ّل�����ض خ��ط��ر �حلرب 
ولكن  )�ل�����س����ت����ق����ر�ر(،  �ل����ك����ربى 
�أو  مبا�سرة  غ��ري  ��ستباكات  خطر 
مناو�سات يزد�د )عدم �ل�ستقر�ر(. 
وهذ� بال�سبط ما حدث يف جنوب 
�أن �خل�سمني ل  �آ�سيا، حيث يبدو 
�خلطر  ب�سبب  �لت�سعيد  يخ�سيان 
لئن  �أنه  �أي�سا،  ونالحظ  �لنووي. 
�لنووي  ب�سبح  �ل��دول��ت��ان  ل��ّوح��ت 
 ،1998 ع�����ام  م���ن���ذ  م������ر�ت  ع�����دة 
ف��اإن��ه��م��ا - رغ���م م��ا ق��ي��ل يف بع�ض 
 - �لغربية  �ل�سحافة  يف  �لأح��ي��ان 
مل ي�سعا قو�تهما �لنووية يف حالة 
ط��و�رئ وت��اأه��ب.. ويف ه��ذ� عالمة 

على �حلكمة.
خطر  ه��ن��اك  ي��ك��ن  مل  �إذ�  ول���ك���ن، 
ن�����س��وب ح���رب نووية،  ف����وري م���ن 
ف�����اإن �لإف��������ر�ط يف �ل���ث���ق���ة، �ل���ذي 
ميّيز �لطرفني، يظل خطري� على 
�لدو�م. وبالتايل ميكن �لقول، �أنه 
�إذ� كان خطر �لت�سعيد �إىل �سر�ع 
ب�سبب  �ل���ن���ط���اق حم������دود�  و�����س���ع 
ح���ي���ازة �لأ���س��ل��ح��ة �ل���ن���ووي���ة، فهو 
�أب��ع��د م��ا ي��ك��ون ع��ن �ل�����س��ف��ر، فاإّن 
�خلطر �لنووي - ف�سل �لردع - يف 
�سيكون قوًيا  �ل�سيناريو،  مثل هذ� 

للغاية.
عن �أتالنتيكو

هذ� ما يخل�ض �إليه �لباحث برونو 
موقع  م����ع  ح������و�ر  يف  ت���رت���ري�������ض، 

�أتالنتيكو �للكرتوين.
وب���رون���و ت��رت��ري�����ض، ي�����س��غ��ل خطة 
�ملدير �مل�ساعد يف موؤ�س�سة �لبحوث 
يف  و�ملتخ�س�ض  �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
�لق�سايا �لإ�سرت�تيجية. ومن �آخر 
�إ�سد�ر�ته كتاب: ثاأر �لتاريخ. كيف 
ُيغرّي �ملا�سي �لعامل، وكتاب: نهاية 
�لعامل لي�ست غد�: لكي ن�سع حد� 

للنزعة �لكارثية.
بني  للتوتر  �حل���ايل  �ل�سياق  يف   *
�ل��ه��ن��د وب���اك�������س���ت���ان، ك��ي��ف ميكن 

تقييم خماطر �لت�سعيد؟
لأ�سباب  وم��ه��م��ة،  ك��ب��رية  �إن���ه���ا   -
�سيا�سية وع�سكرية على حد �سو�ء.

على �جلانب �لهندي ، فاإن �سغط 
�ل�سيا�سية  و�لأو�ساط  �لعام  �ل��ر�أي 
ق���وي ل��ل��غ��اي��ة. وي�����س��ود �ع��ت��ق��اد �أّن 
دلهي ظلت لفرتة طويلة �سعيفة 
يعترب  �لتي  �ل�ستفز�ز�ت  وج��ه  يف 
على  �أو  نظمتها  �آب����اد  �إ����س���الم  �أّن 
وبرتخي�ض  ور�ءه�����ا  ت��ق��ف  �لأق����ل 
�إثباته  ي���ج���ب  م����ا  وه�����و   - م��ن��ه��ا 

�أنها، مثل �ل�سني، �ستتبّنى عقيدة 
بال�ستخد�م”،  �مل����ب����ادرة  “عدم 
عتبتها  م���ع���امل  حت����دد  مل  ف���اإن���ه���ا 
و�كتفت   ،2003 ع����ام  �ل���ن���ووي���ة 
��ستخد�م  �أي  �أن  �إىل  ب���الإ����س���ارة 
لالأ�سلحة �لنووية ، حتى �ل�سغرية 
 ، باك�ستان  يف  قو�تها  على   - منها 
�إىل رد  �سيوؤدي   ، �ملثال  على �سبيل 
فعل �سامل وقوي، و�إنها لن متتنع 
عند  �لنووية  بالأ�سلحة  �ل��رد  عن 
�أو  �لكيميائية  �لأ�سلحة  ��ستخد�م 
�لعقيدة  هذه  حتمل  �لبيولوجية. 
�ل�سيا�سي  جزًء كبرًي� من �لعر�ض 

تعتقد  ل  ذل����ك،  ع��ل��ى  وع�����الوة   -
�لعقيدة  �أن  �آب�����اد  و�إ����س���الم  دل��ه��ي 
�لآخ��ر هي  �لطرف  يعر�سها  �لتي 
“�حلقيقية”  �لعقيدة  بال�سرورة 
لهذ�  �حل��رب.  زمن  �سُتعتمد  �لتي 
، ي����زد�د م��ن�����س��وب ن��ق��د م��ب��د�أ عدم 
�لهند..  يف  ب��ال���س��ت��خ��د�م  �مل���ب���ادرة 

و�لباك�ستانيون يرون ذلك ...
* مبا �أّن �لدولتني متلكان �أ�سلحة 
نووية، �لتي يتنّزل دورها حتديد� 
يف م��ن��ط��ق �ل������ردع، ه���ل مي��ك��ن �أن 
هذه  �أن  �حل���ال���ة  ه����ذه  يف  ن��ع��ت��رب 
�لأ�سلحة �ستقوم بدورها هذ� مرة 

�لأخرية،  ك�سمري  حللقة  بالن�سبة 
ولكن هذ� ل يهم، فحزب بهار�تيا 
�ل��ذي يف  ، �حل��زب �لقومي  جاناتا 
�لقيادة ، هو يف حملة �نتخابية ... 
وتن�ض �لعقيدة �لع�سكرية �لهندية 
���س��ري��ع��ة وو��سعة  ���س��ّن غ����ارة  ع��ل��ى 
�لنطاق على �لأر��سي �لباك�ستانية 

يف حالة �لت�سعيد.
على �جلانب �لباك�ستاين ، �جلي�ض 
�ل��������وزر�ء  �ل����ق����ي����ادة: ورئ���ي�������ض  يف 
عمر�ن خان ل ميلك �لقدرة على 
�لوقوف يف وجهه. ومييل �جلي�ض 
، ومت  �مللف  ه��ذ�  �ل�سر�مة يف  �إىل 

عقد  عن  �سديد  بو�سوح  �لإع���الن 
�لوطنية،  �لقيادة  ل�سلطة  �جتماع 
�ل�����ت�����ي ت�������س���ي���ط���ر ع����ل����ى �ل�����ق�����و�ت 

�لنووية...
حليازة  مي��ك��ن  �ل�����س��ي��اق،  ه����ذ�  يف 
�ل�سالح �لنووي �أن ت�سجع �ملبادر�ت 
ي�سعر  �أن  ل��ل��م��رء  ومي��ك��ن  �مل������ّرة: 
�لرت�سانة  ظل”  “يف  ب��احل��م��اي��ة 

�لنووية.
وهناك بالطبع خطر كامن يف �أي 
�خل�سم  ن��ي��ة  تف�سري  ���س��وء  �أزم����ة: 
�ملعلومات،  ون��ق�����ض  م����ا،  وق����ت  يف 
و�حل�������������و�دث غ�����ري �مل����ت����وق����ع����ة...  

�حلرب”،  “�سباب  �إن��ه  باخت�سار، 
�لعزيز على كالوزفيتز.

�لقليل  �لعك�ض،  على  هناك،  ولكن 
�لت�سعيد.  �أم��ام  “�لفر�مل”  من 
دوًر�  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  لعبت  لقد 
رئي�سًيا يف كثري من �لأحيان، حيث 
�لعا�سمتني،  ب��ني  كو�سيط  تعمل 
على  �ل�سغط  ممار�سة  خ��الل  من 
تخويفها  طريق  عن  �أو  باك�ستان، 
عام  فعلت  كما  �سفارتها  ب��اإج��الء 
�ل����ر�ه����ن،  �ل����وق����ت  ويف   .2002
بالغياب.  ح��ا���س��رون  �لأم���ري���ك���ان 
�أكرث  �أب���اد  �إ���س��الم  على  و�سغطهم 
بالن�سبة  �أم���ا  �ل���ي���وم..  حم��دودي��ة 
حذرة،  لعبة  تلعب  فهي  لل�سني، 
لكنها متتنع، يف كل �لأح��و�ل، عن 

دعم باك�ستان.
* فيما يتعلق بامل�سالة �لنووية، ما 
وكيف  �لبلدين،  �لتز�م  ح��دود  هي 

ميكن تقييم �لو�سع �حلايل وفقا 
لهذه �لعتبات؟

ه����ن����اك ع������دم ت���ن���ا����س���ق ق������وي بني 
من  كبري  حد  �إىل  ينبع   ، �لثنني 
�لإمكانات �لقت�سادية و�لع�سكرية 
�لعو�مل  ع��ن  ف�ساًل   ، �لتقليدية 

�جلغر�فية.
مع �لإبقاء على �سيء من �لغمو�ض 
مت  �إذ�  �أن���ه  �إىل  باك�ستان  ت�سري   ،
جت������اوز ���س��ق��ف م���ع���ني - �خ�����رت�ق 
ع��م��ي��ق ل��ل��ق��و�ت �ل��ه��ن��دي��ة ، تفكك 
- لن ترتدد   ... �لع�سكري  �جلهاز 
�أوًل،  �لنووي  �ل�سالح  ��ستخد�م  يف 
رمبا بطريقة حمدودة يف �لبد�ية، 
مبا يف ذلك، �إذ� لزم �لأمر، ق�سف 
قد  �لتي  �لهندية  �ملدرعة  �لوحدة 

تكون دخلت �أر��سيها.
 للهند عقيدة يف غاية �ل�سر�مة: 
�لبد�ية  منذ  �أك��دت  قد  كانت  لئن 

تو�زن �لرعب قد ل يكفي:

الهند - باك�شتان: لهذا خماطر الت�شعيد الع�شكري كبرية...
�إذ� مل يكن هناك خطر فوري لـن�سوب حرب نووية، فاإن �لإفر�ط يف �لثقة �لذي مييز �لطرفني يظل خطري� على �لدو�م

على �جلانب �لهندي، �سغط �لر�أي 
�لعام و�لأو�ساط �ل�سيا�سية قوي للغاية

كامن  خطر  هناك 
ـــــة:  اأزم اأي  يف 
نية  تف�شري  �شوء 
اخل�شم يف وقت ما، 
املعلومات،  ونق�ص 
ـــــــــــــوادث  واحل
ــة ــع ــوق ــت غــــري امل

البلدان  يعتقد  ل 
التي  العقيدة  اأن 
الطرف  يعر�شها 
الآخر هي العقيدة 
»احلقـيـقـــيـــــة« 
التي �شـــيعتمـدهـا 
ـــــرب زمــــــن احل

لئن لّوحت �لدولتان ب�سبح �لنووي عدة 
مر�ت �إل �أّن �حلكمة �نت�سرت يف �خلتام

�لر�ي �لعام �لهندي ي�سغط

ت�سعيد حمدود �م �ستت�سع رقعته؟

�لهند تعلن �لطو�رئ

حدود ك�سمري م�ستعلة با�ستمر�ر

عقيدتان ع�سكريتان خمتلفتان

ك�سمري  ــة  �أزم ت�سع 
قوتني  لوجه  وجها 
مل  ولئن  نوويتني. 
هــنــاك خطر  يــكــن 
و�ــســيــك مـــن حــرب 
و��سعة �لنطاق، فاإن 
�لت�سعيد  �حتمال 
عن  يكون  مــا  �أبــعــد 

�ل�سفر.

•• الفجر - خرية ال�شيباين



السبت    2   مارس    2019  م   -   العـدد  12568  
Saturday   2   March   2019  -  Issue No   12568 عربي ودويل

11

�أدن���ى ت��ن��ازل. وق���ال د�ن��ي��ال ديفيز 
“برميو�سن  م��وؤ���س�����س��ة  يف  �خل��ب��ري 
��سيوني�سيز”، وهي موؤ�س�سة فكرية 
�أمريكية، “طلب كيم �لكثري وكان 

نهما للغاية«.
�لأر�ض  �إىل  ع��ودة  �أي�����س��اً  �إن��ه��ا  كما 
بالن�سبة لدبلوما�سية تر�مب، �لتي 
 ، تاريخي  �خ��رت�ق  حلمت بحدوث 
حيث ف�سل �أ�سالفها. �إّن طريقتها، 
�ل���ت���ي مت���ي���زت ب��ق��م��ة �أع�������ّدت على 
�أ�سابيع،  ب�سعة  غ�سون  يف  ع��ج��ل، 
�ل�سلب  �ل��و�ق��ع  على  حتطمت  ق��د 
�وباما  ك�����ّس��ر  م��ع��ّق��د، ح��ي��ث  مل��ل��ف 

وبو�ض �أ�سنانهما.
على  �لتاأكيد  �جل��ان��ب��ان  �أع���اد  لقد 
على  �حل��و�ر  مبو��سلة  �لتز�مهما 
�ل���رغ���م م���ن ه����ذ� �ل��ف�����س��ل، ولكن 
�ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة مت 
ت���ف���خ���ي���خ���ه���ا، و�ح����ت����م����ال ح�����دوث 
�بتعد.  �لنووية  �لق�سية  �نفر�ج يف 
لكن  �ل��ت��ف��او���ض،  يف  “�سي�ستمرون 
�لعملية..  تتعرث  �أن  �مل��رج��ح  م��ن 
�لأول”،  �مل��رب��ع  �إىل  �ل���ع���ودة  �إن��ه��ا 
يعترب جو ميونغ هيون ، باحث يف 
معهد �أ�سان، �سيول. ل جديد يذكر 

�إذن.. لقد كان حمال كاذبا.
عن لوبو�ن

�ل��ك��وري��ون رفع  �أر�د  �ل��و�ق��ع،  “يف   
�لعقوبات بالكامل، ولكن ل ميكننا 
�لبيت  �سيد  ق��ال  ذلك”،  نفعل  �أن 
�أن  قبل  م��وؤمت��ر عقد  �لأب��ي�����ض يف 

يغادر فيتنام .
�أع���ق���اب �لقمة  وه��ك��ذ� ظ��ه��رت، يف 
�لدبلوما�سية  وح�سي  بني  �لثانية 
عملية  تفا�سيل  ظ��ه��رت،  �لعاملية، 
�ملعركة  و�ح���ت���دم���ت  �ل��������ذر�ع،  يل 
كّل  ف���ق���د مت�����س��ك   ، �لت�������س���ال���ي���ة 
�إىل  �ملفاو�سات  ج��ّر  مم��ا  مبوقفه، 

طريق م�سدودة.
عقوبات  برفع  يانغ  بيونغ  طالبت 
ملجل�ض  ق����ر�ر�ت  ع�سر  م��ن  خم�ض 
ع����ق����اب����ا على  �ت������خ������ذت  �لأم������������ن، 
�إىل �لأمام عام  �لبالي�ستي  هروبها 
2017، ح�سب م�سادر  2016 و 
�سرح  مما  �أق��ل  وه��ذ�  دبلوما�سية، 

به تر�مب، �إّل �نه �أكرث بكثري من 
جمرد تخفيف و�نفر�ج.

ويف �مل���ق���اب���ل، ع��ر���ض ك��ي��م �إغ����الق 
موقع يونغبيون، على �لأقل جزئًيا 
لإنتاج  �ل��ت��اري��خ��ي  م��وق��ع��ه  وه���و   ،
�لبلوتونيوم و�ليور�نيوم �ملخ�سب. 
�أ�ساف جتميًد�  �لعرو�ض،  �سلة  ويف 
عّلقها  �ل���ت���ي  ل���ت���ج���ارب���ه،  م���ط���ّول 
م��ن ج��ان��ب و�ح���د م��ن��ذ �أو�ئ����ل عام 

.2018

مو�قع �سرية
�إد�رة تر�مب غري  �قرت�ح �عتربته 
�إىل وج���ود مو�قع  م�����س��رية   ، ك���اف 
�سرية �أخرى، علمت بها من خالل 
�نه  معتربة  ��ستخبار�تها.  �أج��ه��زة 
�لأمم  عقوبات  رفع  �مل�ستحيل  من 
على  �أوًل  �حل�سول  دون  �مل��ت��ح��دة، 

�مل�ستوى  �إىل  �ل�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
من  �أي  ي����رغ����ب  مل  �ل���������س����ع����ب. 
تقدمي  �ملهيمنني  �لذكرين  هذين 

خطر �لركود
�لرحالت  م��ن  �أ���س��ه��ر  ثمانية  بعد 
ملف  ي��ع��ود  ل�سنغافورة،  �لغنائية 

تفكيك ملمو�ض لرت�سانة �ل�سمال. 
هكذ� ��ستوؤنف حو�ر �ل�سم، ويعتقد 
هو  يونغبيون  م��وق��ع  �أن  �خل���رب�ء 

جم������رد ق���م���ة ج���ب���ل �جل���ل���ي���د من 
�لربنامج �ملحرم.

»يف بع�ض �لأحيان يجب �ن تعرف 

�ملفاو�سات”،  ط��اول��ة  ت��غ��ادر  ك��ي��ف 
يقول موؤلف كتاب “فن �ل�سفقة”، 
�لذي رف�ض يف فيتنام �تفاق �حلد 
�لأدنى. بد�أت �لقمة م�ساء �لأربعاء 
لتنتهي بخفي  بابت�سامات كبرية،  
�ل��رئ��ي�����س��ان حتى  ، و�أل���غ���ى  ح��ن��ني 
وج���ب���ة �ل����غ����د�ء �مل�������س���رتك���ة.. لقد 
حتولت �لعو�طف �لرومان�سية بني 

كيم تر�مب �إىل علقم.

يف �أعقاب �لقمة �لثانية، ظهرت تفا�سيل 
عملية يل �لذر�ع، و�حتدمت �ملعركة �لت�سالية

تـــــفـــــخـــــيـــــخ 
الــديــنــامــيــكــيــة 
 ، �شية ما بلو لد ا
حدوث  واحتمال 
انـــــــفـــــــراج يف 
الــــقــــ�ــــشــــيــــة 
ابتعد الــنــوويــة 

طالبت بيونغ يانغ باأقل مما �سرح به تر�مب ، 
ولكنه �أكرث بكثري من جمرد تخفيف و�نفر�ج

•• الفجر - خرية ال�شيباين
مل يتاأخر رّد »كيم جونغ �أون« طويال يف هانوي. بعد 
ختام  يف  تر�مب  دونالد  طائرة  �إقــالع  من  �ساعات 
قمة �ختزلت ق�سر�، فّو�س �لزعيم �لكوري �ل�سمايل 
وزير خارجيته بتفكيك �تهامات �لرئي�س �لأمريكي 

�لذي �أر�د �أن ُيلب�سه عباءة �لف�سل.
نفى ري يونغ هو، م�سوؤولية بالده عن ف�سل �ملحادثات 
�لنووية، وذلك خالل موؤمتر �سحفي نادر عقد على 
عجل ليال يف فندق ميليا، �أين يقيم كيم. ل، بيونغ 
على  �لدولية،  �لعقوبات  جميع  رفع  تطلب  مل  يانغ 

عك�س ما قاله تر�مب:

قمة فيتنام قمة �لف�سل

�لعودة �ىل نقطة �ل�سفر

وزير خارجية كوريا �ل�سمالية ينفي �دعاء تر�مب

نظرة تلخ�ض حالة �لع�سق �ملمنوع

هل كان كيم نهما.. �أم �ن تر�مب بخيل؟

بد�أت بابت�سامات كبرية، لتنتهي بخفي حنني:

قمة ترامب كيم: العودة اإىل املربع الأول...
عودة �إىل �لأر�س لدبلوما�سية تر�مب، �لتي حلمت بحدوث �خرت�ق تاريخي حيث ف�سل �أ�سالفها    

وا�شنطن تدعم الفلبني يف اأي مواجهة مع ال�شني
وقد عززت هذه �لدعاء�ت عرب ت�سييد جزر ��سطناعية وت�سيري دوريات 

بحرية يف مياهه.
وميثل بحر �ل�سني �جلنوبي ممر�ً مالحياً رئي�سياً، كما �أن �ملنطقة غنية 

باملو�رد �ملعدنية و�لبحرية.
كما تدعي �لفلبني، وفيتنام، وماليزيا، وتايو�ن، وبروناي، �سيادتها على 

�أجز�ء من بحر �ل�سني �جلنوبي.
وكان وزير �خلارجية �لأمريكي و�سل �إىل �لفلبني يف وقت متاأخر م�ساء 
�خلمي�ض، عقب �نتهاء �لقمة �لأمريكية �لكورية �ل�سمالية �لتي عقدت يف 

هانوي عا�سمة فيتنام.
�أن  ب��الدي��ن��و،  روب���رت  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  وذك��ر 
بومبيو عقد لقاء ق�سري�ً مع �لرئي�ض �لفلبيني رودريغو دوتريتي عقب 

•• مانيال-وكاالت:

طماأن وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو، �لفلبني �أن بالده �ستهب 
�ل�سني  بحر  يف  لهجوم  فلبينية  ق��و�ت  لأي  تعر�ست  ح��ال  يف  مل�ساعدتها 

�جلنوبي �ملتنازع عليه.
وقال بومبيو يف موؤمتر �سحفي مع نظريه �لفلبيني تيودورو لوك�سني، 
يف مانيال �أم�ض �جلمعة: “ مبا �أن بحر �ل�سني �جلنوبي جزء من �ملحيط 
�ل�سني  بحر  يف  فلبينية...  ق���و�ت  �أي  على  م�سلح  ه��ج��وم  ف���اأي  �ل��ه��ادئ، 

�جلنوبي �سيوؤدي �إىل �لتز�مات دفاعية م�سرتكة«.
وهذه �أول مرة ي�سدر فيها م�سوؤول �أمريكي ت�سريحاً حا�سماً ب�ساأن �لتز�م 
و��سنطن مب�ساعدة �لفلبني يف حال �ندلع حرب يف �ملناطق �ملتنازع عليها 
يف بحر �ل�سني �جلنوبي، وذلك مبقت�سى معاهدة �لدفاع �مل�سرتك �ملوقعة 

بني �لوليات �ملتحدة و�لفلبني يف عام 1951.
يذكر �أن بكني تدعي �سيادتها على �أجز�ء و��سعة من بحر �ل�سني �جلنوبي 

و�سوله، حيث ناق�ض �لثنان �حلرب على �لإره��اب وف�سل �لقمة �لثانية 
بني �لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب وزعيم كوريا �جلنوبية كيم جونغ 

�ون.
�لقائم  �لتحالف  ودوتريتي(  )بومبيو  “�أكد�  بيان:  يف  بالدينو  و�أ�ساف 
تعزيز  �سبل  وناق�سا  و�لفلبني،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني  طويلة  ف��رتة  منذ 

�لتعاون ب�ساأن �لأمن �لإقليمي ومكافحة �لإرهاب.«
�مل�سرتك،  �لدفاع  معاهدة  مر�جعة  قبيل  للفلبني  بومبيو  زي��ارة  وتاأتي 
�أن تقوم كل دول��ة بالدفاع عن �لأخ��رى حال تعر�سها  و�لتي تن�ض على 

لهجوم.
�أنه منذ و�سول �لرئي�ض دوتريتي �إىل �سدة �حلكم يف �لفلبني  ي�سار �إىل 
يف عام 2016، حدث تقارب متز�يد بني بالده و�ل�سني، وتعهدت بكني 

بتمويل م�سروعات بنى حتتية رئي�سية يف �لفلبني.
و�لو�سول  �حلرية  على  �لفلبني  تعتمد  جزرية،  “كدولة  بومبيو:  وقال 
�لع�سكرية  و�لأن�����س��ط��ة  “�ل�سناعية”  �جل���زر  ت��ه��دد  ل��ل��ب��ح��ار.  ق��ي��د  دون 
وبالتايل،  و�أمنكم،  �سيادتكم  �جلنوبي  �ل�سني  بحر  يف  بال�سني  �خلا�سة 

�سبل �ملعي�سة �لقت�سادية، مثلها يف ذلك مثل �لوليات �ملتحدة«.
�مل�سرتك،  �لدفاع  معاهدة  ملر�جعة  �سرورة  لي�ست  �أن��ه  لوك�سني  ويعتقد 
�لفلبينيني،  ع��ن  تتخلى  ل��ن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  يف  ثقته  ع��ن  و�أع���رب 

م�سيفاً �أن بومبيو قال خالل �للقاء: “نحن نحمى ظهوركم ».
�ملتحدة منفتحة  �لوليات  كانت  �ذ�  ما  �سوؤ�ل  على  �ل��رد  بومبيو  ورف�ض 
لإجر�ء تعديالت على �ملعاهدة، و�كتفي فقط بالتاأكيد على �أن �لتز�مات 

وو�جبات و��سطن و��سحة مبوجب �ملعاهدة.
و�أعطى بومبيو �إجابة غري حمددة يف معر�ض رده على �سوؤ�ل عما �إذ� كان 
ي�سن حرباً  �لذي  �لفلبيني،  �لرئي�ض  �لن�سان مع  �أث��ار ق�سية حقوق  قد 

وح�سية على �ملخدر�ت منذ توليه �ل�سلطة يف عام 2016.

بنغالد�ص متتنع عن ا�شتقبال لجئني من الروهينغا 
“تطهري عرقي«.

لكن  لجئني  ب��اإع��ادة  بورما  قبلت  بنغالد�ض،  مع  �أب��رم  �تفاق  ومبوجب 
�لأمم �ملتحدة ت�سر على �سمان �أمنهم.

و�أكد �ل�سفري �لبورمي يف �لأمم �ملتحدة هاو دو �سو�ن من جهته �أن حكومة 
بالده تفعل ما بو�سعها لتحقيق ذلك، ودعا �إىل �لتحلي بال�سرب.

معترب� �أن �لأمر بحاجة  وحتدث عن “حو�جز مادية ونف�سية كبرية”، 
�إىل “�لوقت و�ل�سرب وكذلك �ل�سجاعة، لبناء ثقة متبادلة بني خمتلف 

�ملجموعات«.
بورجينري  كري�ستني  �ل�سوي�سرية  لبورما  �ملتحدة  �لأمم  مبعوثة  �أكدت 
�سر�نر �خلمي�ض �أن “�لتقدم بطيء” يف ت�سوية �زمة �لروهينغا، م�سرية 
�أن يوؤدي �إىل مزيد  �إج��ر�ء �نتخابات �لعام �ملقبل ميكن  �إمكانية  �أن  �إىل 

من �لتاأخري يف �لت�سوية.

•• نيويورك-اأ ف ب:

�أبلغت بنغالد�ض جمل�ض �لأمن �لدويل �أنها “مل تعد قادرة على ��ستقبال 
مزيد” من �لالجئني �لروهينغا �لفارين من بورما.

تطرحها  �لتي  �مل�ساكل  �إن  �حل��ق  �سهيد  بنغالد�ض  خارجية  وزي��ر  وق��ال 
د�عيا جمل�ض  “تتفاقم”،  عودة مئات �لآلف من �لروهينغا �إىل بورما 

�لأمن �لدويل �إىل �تخاذ “�إجر�ء�ت عملية” يف هذ� �ل�ساأن.
هوؤلء  ت�ست�سيف  �لتي  بنغالد�ض  تدفع  “هل  �خلارجية  وزي��ر  وت�ساءل 

وتتعاطف مع �أقلية م�سطهدة يف بلد جماور، ثمن ذلك؟«.
ومنذ �سيف 2017 فر نحو 740 �ألف م�سلم من �لروهينغا من قمع 
�جلي�ض �لبورمي ويعي�سون يف خميمات يف بنغالد�ض من دول �أمل كبري 
باأنه  �لو�سع  �ملتحدة هذ�  �لأمم  ب�سرعة. وو�سفت  بورما  �إىل  �لعودة  يف 

وز�رت مبعوثة �لأمم �ملتحدة بورما خم�ض مر�ت، لكنها �ملرة �لأوىل �لتي 
�لتي  �خلطو�ت  عن  �لأم��ن  ملجل�ض  علنية  جل�سة  يف  تقرير�  فيها  تقدم 

قامت بها منذ توليها هذه �ملهمة يف ني�سان/�بريل 2018.
“زيار�تي  �أن  و�أ�سافت  �لتقدم”.  ب��طء  من  �لقلق  “�أ�ساطركم  وقالت 
�لتي تتطلب دعما  �لهائلة  �لتحديات  �أك��دت  �إىل بورما  �لأوىل  �خلم�ض 

دوليا كبري�«.
بري�ض  ك��اري��ن  �ملتحدة  �لأمم  يف  بريطانيا  �سفرية  ع��ربت  جهتها،  م��ن 
�أم��ل��ه��ا �ل��ك��ب��رية لغياب م��زي��د م��ن �ل��ت��ق��دم م��ن �أج���ل عودة  ع��ن “خيبة 

�لالجئني«.
�ملتحدة  �لأمم  وك��الت  ب��اأن  �أي�سا  �لدولية  �ملنظمة  مبعوثة  و�ع��رتف��ت 
�إىل �ملنطقة لالإعد�د  “ب�سكل كاف”  ما ز�لت غري قادرة على �لو�سول 

لعودة �لروهينغا.

و�أ�سافت �أن �حلملة �لنتخابية “ميكن �أن تزيد من تعقيد” حماولت 
ت�سوية �لأزمة.

تتطلع  �لتي  ت�سي  �سو  �سان  �أون���غ  �لبورمية  �مل�سوؤولة  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�لإ�سالحات  ط���ري���ق  ع��ل��ى  ب���ح���ذر  “تتقدم   2020 �ن��ت��خ��اب��ات  �إىل 

�لدميوقر�طية«.
عن  دفاعا  حتركها  لعدم  �نتقاد�ت  و�جهت  ت�سي  �سو  �سان  �أون��غ  وكانت 

�لروهينغا. وهي ت�سعى �إىل تعزيز موقفها قبل �لنتخابات �ملقبلة.
ويف جمل�ض �لأم��ن �ل��دويل، تعرقل �ل�سني �لتي تعد �أكرب دولة د�عمة 
�أن �لأزم��ة هي جمرد م�سكلة ثنائية  لبورما كل مبادرة دولية، معتربة 

تعني بنغالد�ض وبورما فقط.
�إىل  “يعود  �أن��ه  جديد  م��ن  هايتاو  ه��و  �ل�سيني  �ل�سفري  م�ساعد  و�أك���د 

هذين �لبلدين �أمر �إيجاد حل” للم�سكلة.
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منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/23 �ملودعة بالرقم 305120  

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  �إيدج �سي�ستمز �إل �إل �سي 

وعنو�نه : 2277 ريدوندو �يف ، �سيجنال هيل ، 
كاليفورنيا 90755 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 3
�للو�سن  بالتحديد  بالوجه  �لعناية  ؛ م�ستح�سر�ت  �لوجه  ت�ستخدم يف جتميل  تنظيف لآلت  م�ستح�سر�ت 

و�م�سال للعناية بالوجه ) غري طبية (
و�سف �لعالمة : �لكلمة HydraFacial مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز

�ل�سرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/23 �ملودعة بالرقم 305123  

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  �إيدج �سي�ستمز �إل �إل �سي 

وعنو�نه : 2277 ريدوندو �يف ، �سيجنال هيل ،  كاليفورنيا 90755 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 10
�جهزة و�دو�ت طبية لتق�سري وت�سوية وجتديد ن�سيج �جللد

و�سف �لعالمة : �لكلمة HydraFacial مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز
�ل�سرت�طات :

فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/23 �ملودعة بالرقم 305124   

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  �إيدج �سي�ستمز �إل �إل �سي 

وعنو�نه : 2277 ريدوندو �يف ، �سيجنال هيل ،  كاليفورنيا 90755 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 44
خدمات �لعناية �لطبية و�ل�سحية و�لعناية باجلمال وبالتحديد �لعالج باللياقة �لبدنية و�لعالج �لتجميلي 

) غري جر�حية( 
و�سف �لعالمة : �لكلمة HydraFacial مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز

�ل�سرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/16 �ملودعة بالرقم  304802   

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  كاملي�ض د�يالد��ض تيك�ساند�ين 

وعنو�نه : �فارت �يه بي تي ، �سقة رقم 301 ،  �لطابق �لثالث بجانب مدر�سة 24 �سي ،  �ولها�سناجار ثان �م 
��ض 421001 ، مومباي ، �لهند

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 14
�ملعادن �لنفي�سة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�سنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ، غري �لو�ردة يف فئات 

�أخرى ، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�أدو�ت قيا�ض �لوقت �لدقيقة .
و�سف �لعالمة : �لكلمة ROCKY مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز فوقها مكتوب �حلرف R ب�سكل 

مميز
 �ل�سرت�طات :  

فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/23 �ملودعة بالرقم 305113  

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  بيري ماركوليني جروب �إ�ض �إيه/�إن يف

وعنو�نه : ريو دوبا�سني كوليكتور ، 4 بي –  1130 هارين ، بلجيكا
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
�سوكولتة ؛ بر�ليني ) حلوى �للوز �و �جلوز ( ؛ �سوكولتة تر�فل ؛ منتجات �لكاكاو ؛ منتجات م�سنوعة من 
�ل�سوكولتة ؛ حلوى �ملار�سملو ؛ معكرون ) معجنات ( ؛ فطائر ؛ كيك ؛ حلوى �لكيك ؛ �حللويات ؛ �لب�سكويت 
؛ مثلجات �ساحلة لالأكل ؛ �لع�سل ؛ م�سروبات ��سا�سها �ل�سوكولتة و�لكاكاو ؛ منقوعات م�سنوعة من �لكاكاو 
للكيك  للزينة �ساحلة لالأكل  (؛ حلوى  ؛ مفرو�سات ) حلوى �ساحلة لالأكل   ) و�ل�سوكولتة ) غري طبية 
و�لفطائر ؛ عجينة فو�كه ؛ فو�كه جمففة مغطاة بال�سوكولتة ؛ �لو�ح �سوكولتة؛ مغطاة ولي�ست مغطاة 
يف  ل�ستخد�مها  �سو�ئل  هيئة  على  و�سوكولتة  جر�نول  �سوكولتة  ب��ودرة؛  �سوكولتة  �سوكولتة؛  رقائق  ؛  
حت�سري م�سروبات؛ حلوى �لنوجا؛ �لع�سل؛ دب�ض �لع�سل ) للطعام ( ؛ خبز �لزجنبيل؛ �ي�ض كرمي؛ �سوكولتة 
بال�سكر؛  مغطى  ل��وز  بال�سوكولتة؛  مغطاة  �ملار�سملو  حلوى  ؛  حم�سوة  وغ��ري  حم�سوة  بي�ض  هيئة  على 

ب�سكويت؛ �سوكولتة كر�سب ؛ ك�ستناء؛ عجني �سوكولتة لتزيني �لكيك و�سوكولتة �لرتفل.
PIERRE MARCOLINI مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز فوقها  �لعبارة   : و�سف �لعالمة 
ر�سم مميز يت�سمن خطني مر�سومني ب�سكل مائل بينهم خط مر�سوم ب�سكل مائل يف �جتاه معاك�ض فوقه 

M وحتته مكتوب �حلرف P مكتوب �حلرف
 �ل�سرت�طات :  

فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/16 �ملودعة بالرقم 304803 

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  كافترييا �ل�سوكة كافيه

وعنو�نه : �ل�سارقة ، مويلح /�ل�سارقة –  خلف �سارع �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان  – حمل رقم 3 ملك 
عبيد خليفة �بر�هيم عي�سى  �حلر�ن �ل علي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

�سورة �لعالمة 

 وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات توفري �لطعمة و�مل�سروبات ، و�لإيو�ء �ملوؤقت 

 The Fork و�سف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�سم مميز د�ئري �ل�سكل ذو خطني مكتوب د�خله �لعبارة
Cafe  باحرف لتينية بخط مميز ويوجد نقطتني على �جلانبني ود�خل �لعالمة ر�سم �خر د�ئري �ل�سكل 

ذو خطني بد�خله مكتوب �لحرف �لالتينية T F C ب�سكل متد�خل ومميز
�ل�سرت�طات :

فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/28 �ملودعة بالرقم 305358  

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  بي �م جي �ند�سرتيز �ض م ح

وعنو�نه : �جلزيرة �حلمر� – �ملنطقة �حلرة –  ر��ض �خليمة  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت.

و�سف �لعالمة : �لكلمة DeMora مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز
�ل�سرت�طات :

فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/23 �ملودعة بالرقم 305125  

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  �إيدج �سي�ستمز �إل �إل �سي 

وعنو�نه : 2277 ريدوندو �يف ، �سيجنال هيل ،  كاليفورنيا 90755 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 3
�للو�سن  بالتحديد  بالوجه  �لعناية  ؛ م�ستح�سر�ت  �لوجه  ت�ستخدم يف جتميل  تنظيف لآلت  م�ستح�سر�ت 

و�م�سال للعناية بالوجه ) غري طبية (
و�سف �لعالمة : �لكلمة Perk مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز 

�ل�سرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/23 �ملودعة بالرقم 305126  

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  �إيدج �سي�ستمز �إل �إل �سي 

وعنو�نه : 2277 ريدوندو �يف ، �سيجنال هيل ،  كاليفورنيا 90755 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 10
�جهزة و�دو�ت طبية لتق�سري وت�سوية وجتديد ن�سيج �جللد

و�سف �لعالمة : �لكلمة Perk مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز 
�ل�سرت�طات :

فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2019/1/23 �ملودعة بالرقم 305127  

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  �إيدج �سي�ستمز �إل �إل �سي 

وعنو�نه : 2277 ريدوندو �يف ، �سيجنال هيل ،  كاليفورنيا 90755 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 44
خدمات �لعناية �لطبية و�ل�سحية و�لعناية باجلمال وبالتحديد �لعالج باللياقة �لبدنية و�لعالج �لتجميلي 

) غري جر�حية( 
و�سف �لعالمة : �لكلمة Perk مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز

�ل�سرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :   نا�ض �ند ��سو�سيوت�ض

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
تاريخ :2018/7/5 �ملودعة بالرقم 294928 

  بيانات �لأولوية :  
با�سم :  جولد ريت�ض جروب م م ح

وعنو�نه : �ض ب : 50932 ، �ملنطقة �حلرة ، �لفجرية ،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت.

و�سف �لعالمة : �لكلمة PATRONCITO مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز لونه �بي�ض مكتوبة 
د�خل �سكل مميز لونه �حمر حماط يف �لعلى و �ل�سفل بر�سم مموج و�لكل على خلفية بي�ساء د�خل �إطار 

لون �حمر  
 �ل�سرت�طات :  

فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  2  مار�س 2019 العدد 12568 

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/756  تنفيذ مدين   
�ىل �ملنفذ �سده/�سلطان حممد علي �لزرعوين - ب�سفته �ساحب فندق ر�ماد� كونتيننتال جمهول 
بانه مت �حلجز  �ملنا�سبات نعلنكم  �لتنفيذ/دي�سنت لالعالن وتنظيم  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�أ�سهم يف �سوق دبي �ملايل لدى �سركة �لعربية للطري�ن ، عدد  على �مو�لكم �خلا�سة و عبارة عن 
�ل�سهم 48296 �سهم ، م�سرف عجمان ، عدد �ل�سهم 2327 �سهم ، �سركة �لفردو�ض �لقاب�سة �ض.م.ع 
�ر�مك�ض عدد  �سركة   ، �سهم  للتمويل عدد �ل�سهم 1498  �م��الك  �سركة   ، �سهم  عدد �ل�سهم 5545 
، �سركة �سوق دبي �ملايل  ، عدد �ل�سهم 238794 �سهم  ، �سركة ديار للتطوير  �ل�سهم 10145 �سهم 
عدد �ل�سهم 15000 �سهم ، �سركة �عمار �لعقارية عدد �ل�سهم 28036 �سهم �سركة �خلليج للمالحة 
�لقاب�سة عدد �ل�سهم 16943 �سهم ، �ل�سركة �ل�سالمية �لعربية للتاأمني )�سالمه( عدد �ل�سهم 
4428 �سهم ، �سركة �سعاع كابيتال �ض.م.ع عدد �ل�سهم 1736 �سهم وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره 
�ل�سادر  �ملحكمة  ق��ر�ر  على  بناء  قانونا.  مفعوله  ونفاذ  ج��اء  مبا  للعلم  وذل��ك  دره��م   )6520743(

بتاريخ:2018/12/26
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/58 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- عبد�لرحمن بن عبد�هلل بن حممد �لنعيم جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة د�ماك �ستار �لعقارية ذ.م.م قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى 
رق�����م:2018/169  �لعقاري  بال�ستئناف  و�مل��ع��دل  كلي  ع��ق��اري  رق�����م:2017/580 
و�لقا�سي بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1135352.11( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 
حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3427  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سكر�سكان م.د.م.���ض وميثلها مديرها نيدزهات عليز�ده 
�أق���ام عليك  ق��د  �سيمين�سنيكو  �مل��دع��ي /يفهن  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
 )35000( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
�ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/3/14  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت 
�ض بالقاعة:ch2.D.19  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/17  جتاري جزئي

�لقامة  �لزيودي جمهول حمل  ر��سد خمي�ض حممد  1-علي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ح�سن  يو�سف  وميثله:حممد  علي  �ل  �لبري  حممد  خالد  /يعرب  �ملدعي  �ن  مبا 
�لعقد  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  حماد  بن  يو�سف  بن 
�مل���وؤرخ:2018/1/3 بني �ط��ر�ف �لتد�عي و�ل��ز�م �ملدعي عليهما مت�سامنني ب�سد�د 
وقت  م��ن  و�ل��ت��اأخ��ريي��ة  �لقانونية  �ل��ف��و�ئ��د  �ليه  م�سافا  دره��م   )150.000( مبلغ 
�ملطالبة حتى �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماه.وحددت لها جل�سة يوم 
�خلمي�ض �ملو�فق:2019/3/7 �ل�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/342  جتاري جزئي

ذ.م.م  �لغ�سيل  �لبخار وخدمات  للتنظيف على  بتلرز  �ملدعي عليه / 1-�سركة  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�لهلي لل�سناعات �لبال�ستيكية وميثله:علي 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��سماعيل 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )244055( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
يوم  لها جل�سة  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�����س��د�د  �ملطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن  و�ل��ف��ائ��دة %12 
لذ�    ch1.C.12:بالقاعة �ض  �ل�����س��اع��ة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/3/14  �خلمي�ض 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/232  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سا�ستينبل لين للتجارة �لعامه ملالكها عبد�ملح�سن �بر�هيم �سركة 
كري�سنت  /�سركه  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �ل��و�ح��د  �ل�سخ�ض 
عليك  �أق���ام  ق��د  ع��ب��د�هلل ح�سني  كلندر  ومي��ث��ل��ه:خ��ال��د  ������ض.ذ.م.م  م��اري��ن �جننريينج 
�لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )3327558.83( درهم و�لر�سوم 
تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�سافة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق:2019/3/13 
�أو من ميثلك  �ل�ساعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2562  جتاري كلي

�ل�سيد  مبالكها  ممثلة   - ليمتد  ديفيلومبنت  1-�مل��ع��م��اري   / عليه  �ملدعي  �ىل 
/ �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  جناحي  عبد�لرحيم  عقيل  ��سماعيل 

قد  �لعتيبي  ب���ادي  فهد  م��ه��دي  ومي��ث��ل��ه:�ح��م��د  ليمتد  �نرتنا�سيونال  م���ري�ج 
�لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  ب�سحة  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
رقم:2018/646 جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها 
  ch1.B.8:جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق:2019/3/6 �ل�ساعة:09:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/212  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سبينة �وبياجيلي �وكومه جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
���ض.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�سى عبد�هلل �جل�سمي  للتكنولوجيا  /�سركة �جلائزة 
و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
�لمر  يف  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  وتثبيت  و�سحة  دره��م   )899.546.89( وق���دره  مبلغ  ب�سد�د 
على عري�سة رقم:16/2019 �مر على عري�سة جتاري �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن 
و�لت�سامم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة يوم �لحد 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة ���ض  �ل�����س��اع��ة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/3/10 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2500  جتاري كلي

نقى  حممد  ر�سا  2-حم��م��د  با�سمنجي  مطلوب  ح�سني  1-جم��ي��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ب��ور جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /بنك ���س��ادر�ت �ي���ر�ن )�ل��ف��رع �لرئي�سي( 
�ملدعي عليهما 1.2 مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  قد 
)299850.27( دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي مبلغ وقدره )11004450( 
دره���م و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ �ل�ستحقاق 
�لثنني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  �ل���ت���ام.وح���ددت  �ل�����س��د�د  وح��ت��ى  يف:2018/10/31  �حل��ا���س��ل 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذ�    ch2.E.22:بالقاعة ���ض  �ل�����س��اع��ة:09:30  �مل����و�ف����ق:2019/3/25 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/788  جتاري كلي 
للتجارة  �لذهبية  �لوزة   -2 ذ.م.م  �لذهبية  �لوزة  ونقليات  ك�����س��ارة  ع��ل��ي��ه��م/1-  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
�ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  �لقامة  ���ض.ذ.م.م 3- هناء حامد جمهول حمل 
)فرع  �مل��ح��دودة  �آي  بي  دي  �آي  ل�سالح/بنك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  2018/12/20  يف  بتاريخ 
مركز دبي �ملايل �لعاملي( �ول:بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤدو� للبنك �ملدعي 
مبلغ وقدره )4.321.640.58( درهم وما يعادله بالدرهم �لمار�تي و�لفائدة �لقانونية 9% من 
�مر  وتثبيت  ثانيا:ب�سحة   - �ل�سد�د  متام  وحتى  يف:2018/4/12  �حلا�سل  �لدعوى  قيد  تاريخ 
�حلجز �لتحفظي رقم:120 ل�سنة 2018 جتاري �ل�سادر بتاريخ:2018/2/27 لدى �جلهات �ملبينة 
بال�سباب و�لز�مكم مب�سروفات �لدعوى ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن  �ليوم  �عتبار� من  �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
»القت�شاد« تكرم الطالب الفائزين بجائزة »اأجيال تعاونية«

�لجتماعي مب�ساركة فئات �ملجتمع كافًة وبالرتكيز على فئة �لطالب لإعالء 
قيمة �لتعاون وتعميق مفهوم �مل�سوؤولية �لجتماعية لديهم من خالل عدد 
�لتعاونية  “�جلمعيات  �إقامة  �أبرزها  من  و�لعملية،  �لتوعوية  �لأن�سطة  من 
�لطالبية” كن�ساط �قت�سادي يديرونه وي�سرفون عليه باأنف�سهم ويطبقون 

فيه مبادئ �لقت�ساد �لتعاوين ب�سورة عملية.
م�سوؤول  �أف�سل  جائزة  �أب��رزه��ا  من  �لفئات،  من  ع��دد  على  �جلائزة  وت�ستمل 
و�أف�سل  �لتعاوين،  و�لن�ساط  �لتعاونية،  �جلمعية  وجائزة  �جتماعية،  تنمية 
منتج �إعالمي و�أدبي مبتكر، كما مت تو�سيع نطاق �مل�ساركني يف �جلائزة موؤخر�ً 
�لهمم،  �أ�سحاب  تاأهيل  مر�كز  منت�سبي  من  جديدة  طالبية  فئات  لي�سمل 
لأ�سحاب  نوعية  وتعاونية  تعاونية  �أف�سل  ج��ائ��زة  فئة  تخ�سي�ض  مت  حيث 
�لهمم، وذلك بهدف �إعد�د جيل قادر على ممار�سة �لعمل �لتعاوين باأهد�فه 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية �ملتنوعة.

•• دبي -وام:

كرمت وز�رة �لقت�ساد �لطالب �لفائزين بجائزة “�أجيال تعاونية” بدورتها 
�لتا�سعة كما كرمت �ل�سخ�سيات و�جلهات �لد�عمة للجائزة منذ �إطالقها قبل 
�إد�رة �لتعاونيات  10 �سنو�ت وذلك خالل حفل خا�ض بهذه �ملنا�سبة نظمته 

بالوز�رة يف فندق �نرتكونتيننتال ف�ستيفال �سيتي بدبي.
ح�سر �حلفل �سعادة حميد بن بطي �ملهريي �لوكيل �مل�ساعد لقطاع �ل�سوؤون 
�لتعاونيات  �إد�رة  و�سعيد مبارك بن عمرو مدير  �لقت�ساد  ب��وز�رة  �لتجارية 
�لقطاع  �ل�سريكة من  �ل��وز�رة وممثلي �جلهات  بالوز�رة وعدد من م�سوؤويل 
من  وع��دد  �جلائزة  يف  �مل�ساركة  و�لرتبوية  �لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومي 
�إحدى  تعاونية”  “�أجيال  ج��ائ��زة  وت��ع��د  �ل��دول��ة.  يف  �لتعاونية  �جلمعيات 
�ملبادر�ت �لبارزة �لتي مت �إطالقها عام 2009 بهدف تعزيز �لعمل �لتعاوين 

ر�ف��د� مهما  ي�سكل  �لتعاوين  �لقطاع  �ن  �ملهريي  �سعادة حميد بن بطي  �أك��د 
لدعم تو�زن �أ�سو�ق �لدولة وتن�سيط حركة جتارة �جلملة و�لتجزئة وتعزيز 

م�ساهمة �ملجتمع يف �لعملية �لتنموية.
و�أ�سار �إىل �أن دولة �لإمار�ت متتلك جتربة متميزة يف هذ� �ل�سدد �إذ جنحت يف 
تطوير قدر�تها يف هذ� �ملجال عرب �متالك قطاع تعاوين قوي وفعال، �إذ تبلغ 
و13  ��ستهالكية   19 منها  جمعية   40 بالدولة  �لتعاونية  �جلمعيات  عدد 

ل�سيادي �لأ�سماك، �إىل 8 جمعيات متنوعة باأن�سطة خمتلفة.
و�أو�سح �أن مبادرة �أجيال تعاونية تهدف �إىل تر�سيخ ثقافة �لعمل �لتعاوين يف 

�لأجيال �ل�سابة مبا يعزز من جهود �لدولة ويخدم توجهاتها �لتنموية.
ومن جانبه �أ�سار �سعيد مبارك بن عمرو �إىل �أن هذه �لحتفالية تاأتي تتويجاً 
للجهود �لدوؤوبة و�مل�سرتكة بني وز�رة �لقت�ساد وخمتلف �سركائها �ملعنيني 
من �لقطاع �حلكومي و�خلا�ض و�ملوؤ�س�سات �لرتبوية و�لأكادميية وغريها من 

خالل مبادرة “�أجيال تع��اونية” �لتي �أفرزت منذ ولدتها وحتى يومنا هذ� 
�أكرث من 200 قائد�ً تعاونياً كان لهم �لدور �لأكرب يف توعية �أكرث من 20 
�ألف طالب وطالبة على م�ستوى �لدولة ليكونو� رو�د�ً تعاونيني وقادرين يف 

�لغد �لقريب من �مل�ساركة �لفعالة و�لإيجابية يف تنمية �لقت�ساد �لوطني.
و�سهد �حلفل عر�ض فيلم عن �إجناز�ت مبادرة “�أجيال تعاونية” و�أق�سامها 
�ل�سيفي  و�لتدريب  تعاونية”،  “�أجيال  بجائزة  �ملتمثلة  �لثالثة  �لرئي�سة 
�سمن برنامج �لتعليم �لتعاوين، ومنتدى �سفر�ء �لتعاون �ل�سباب، و��ستعر�ض 
�مل�ستقبلية. كما �سهد �حلفل عدد�ً  �ملبادرة وروؤيتها  �أي�ساً م�ستهدفات  �لفيلم 
�ملعر�ض  منها  �لتعاوين،  �لعمل  تعزيز  يف  ت�سب  �لتي  �لأخ��رى  �لفقر�ت  من 
�مل�ساحب للجائزة و�لذي عر�ست فيه جمموعة من �ملد�ر�ض �مل�ساركة مناذج 
من �أعمال �لطالب و�بتكار�تهم �ملتعلقة بالأن�سطة �لتعاونية، كما مت عر�ض 

جتربة طالبية حول �لعمل �لتعاوين.

�أطلق مر�سى جاف للقو�رب يف �أبوظبي  

مر�شى يا�ص مارينا اأبوظبي يعر�ص خدماته يف معر�ص دبي العاملي للقوارب 2019

�سعيًا ل�ستقطاب �ملزيد من �ليخوت �لفاخرة �إىل �أبوظبي

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي ودائرة النقل ت�شاركان يف قمة دبي الدولية لليخوت الفاخرة 

ويل عهد اأم القيوين يزور معر�ص دبي العاملي للقوارب

اإنتاج اأوبك يرتاجع جمددا يف فرباير 
•• لندن-رويرتز:

ك�سف م�سح �أجرته رويرتز تر�جع �إنتاج نفط �أوبك لأدنى م�ستوى يف �أربع 
ودول  �ل�سعودية  فيه  نفذت  �ل��ذي  �لوقت  �سباط، يف  �سنو�ت خالل فرب�ير 
�خلليج خف�سا يفوق �مل�ستهدف يف �تفاق �ملنظمة ب�ساأن �لإنتاج فيما �سجل 

�إنتاج فنزويال �ملزيد من �لهبوط غري �لطوعي.
و�أظهر �مل�سح �لذي ُن�سرت نتائجه �أم�ض �جلمعة �أن منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة 
30.68 مليون برميل  14 ع�سو�، �سخت  �لتي ت�سم  للبرتول )�أوب��ك(، 
يوميا �ل�سهر �ملا�سي بانخفا�ض قدره 300 �ألف برميل يوميا مقارنة مع 
 2015 �أدنى م�ستوى �إجمايل لإنتاج �أوبك منذ  يناير كانون �لثاين، وهو 
وفقا مل�سوحات رويرتز. وي�سري �مل�سح �إىل �أن �خلليجيني نفذو� تخفي�سات 
تفوق �ملتعهد به لتجنب �حتمال تكون تخمة جديدة هذ� �لعام. ودخل �تفاق 
ر�سمي بني �أوبك وحلفاء للمنظمة خلف�ض �لإنتاج يف 2019 حيز �لتنفيذ 
 66 �إىل  �خل��ام  �لنفط  �أ�سعار  و�رتفعت  �لثاين.  كانون  يناير  من  �لأول  يف 
50 دولر� يف دي�سمرب كانون �لأول  �أن تر�جعت دون  دولر� للربميل بعد 
�أخرى  �ل�سعودي و�لنخفا�سات غري �لطوعية يف دول  مدعومة بالتحرك 
باأوبك و�حتمال هبوط �إمد�د�ت فنزويال بعد �أن فر�ض �لرئي�ض �لأمريكي 

دونالد تر�مب عقوبات على قطاع �لنفط بالبالد.
�سمن  �ملنظمة،  يف  �أع�ساء  غري  �آخ���رون  ومنتجون  ورو�سيا  �أوب��ك  و�تفقت 
حتالف ُيعرف با�سم �أوبك+، يف دي�سمرب كانون �لأول على خف�ض �لإمد�د�ت 
�لثاين.  كانون  يناير  �أول  من  �عتبار�  يوميا  برميل  مليون   1.2 مبقد�ر 
 800 11 ع�سو� باملنظمة،  �أوبك من �خلف�ض، �لذي ينفذه  وتبلغ ح�سة 

�ألف برميل يوميا. و�إير�ن وليبيا وفنزويال م�ستثناة من �لتخفي�سات.
وك�سف �مل�سح �أن �أع�ساء �أوبك �لأحد ع�سر �ملقيدين بالتفاق �جلديد حققو� 
وبني  �سباط.  فرب�ير  يف  بها  �ملُتعهد  �لتخفي�سات  من  باملئة   101 ن�سبة 
�ملنتجني �لذين جرى ��ستثناوؤهم، �نخف�ست �إمد�د�ت فنزويال بينما متكنت 

�إير�ن، �خلا�سعة �أي�سا لعقوبات �أمريكية، من زيادة �ل�سادر�ت.
جاء �أحدث �تفاق لأوبك+ بعد �أ�سهر فقط من �تفاق �ملنظمة على �سخ �ملزيد 
�تفاقها �لأ�سلي  �إىل �لتخفيف جزئيا من  �أدى بدوره  من �لنفط، وهو ما 

لتقييد �لإمد�د�ت و�لذي دخل حيز �لتنفيذ يف عام 2017.
و�إنتاج �أوبك يف فرب�ير �سباط هذ� �لعام هو �لأدنى للمنظمة منذ فرب�ير 
�ملنظمة  ع�سوية  على  جرت  �لتي  �لتغيري�ت  ��ستثناء  مع   ،2015 �سباط 

منذ ذلك �حلني، وفقا مل�سوحات رويرتز.

•• اأبوظبي-الفجر:

مارينا  يا�ض  مر�سى  �إد�رة  ت�سارك 
�لرتفيهية  �ل���وج���ه���ة  �أب����وظ����ب����ي، 
�لر�ئدة يف �أبوظبي ملر��سي �ليخوت 
�لبحرية،  و�ل���رح���الت  و�ل���ق���و�رب 
للقو�رب  �ل��ع��امل��ي  دب���ي  م��ع��ر���ض  يف 
دبي  ت�ست�سيفه  و�ل����ذي   ،2019
من 26 فرب�ير ولغاية 2 دي�سمرب 
جلمهور  ت��ع��ر���ض  ح��ي��ث   ،2019
�لتي  �ملعر�ض جملة من �خلدمات 
�ملر��سي يف دولة  �أهم  �أحد  يقدمها 
و�لذي  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 
خم�سة  تقييم  على  م��وؤخ��ر�ً  ح�سل 
جنوم من قبل �لعتماد �لأكادميي 
مارينا  ’غلوبال  للمر�فئ  �لعاملي 
يا�ض  مر�سى  ويقع  �أكرديدتي�سن‘، 
مارينا �أبوظبي �لذي ميتاز بطر�زه 
�لعاملي يف قلب جزيرة يا�ض، وي�سم 
و�لقو�رب  لليخوت  مر�سى   277

�أ�سحابها  ي�ستفيد  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل، 
تت�سمن  و�ل����ت����ي  �ل���ع���رو����ض  م����ن 
����س��ت��خ��د�م �مل���ر�����س���ي خ����الل فرتة 
على  �حل�سول  جانب  �إىل  �ل�سباق 
لطو�قم  �مل��خ�����س�����س��ة  �ل��ت�����س��اري��ح 
�ليخوت،  �أ�سحاب  و�سيوف  �لعمل 
يف  �لأم��ام��ي  �ل�سف  مقاعد  وعلى 
د�خل  �مل��ق��ام��ة  �لفعاليات  خمتلف 
�أو خ��ارج��ه��ا وغ��ريه��ا من  �حل��ل��ب��ة 
�لحتفالية  خ������الل  �خل�����دم�����ات 

�ل�سنوية �لعاملية«. 
ت���ع���ود ملكية  �أن�����ه  �جل���دي���ر ذك�����ره 
�ل����ق����و�رب و�ل���ي���خ���وت �ل���ف���اخ���رة يف 
�أبوظبي  م���اري���ن���ا  ي���ا����ض  م���ر����س���ى 
وعدد  و�مل��ق��ي��م��ني،  �مل��و�ط��ن��ني  �إىل 
�أث���ري���اء �ل��ع��امل م��ن جن�سيات  م��ن 
خم��ت��ل��ف��ة م��ث��ل م��و�ط��ن��ي �لحت����اد 
حيث  و�ل�سني،  ورو�سيا  �لأوروب���ي 
��ستثمار�ت  منهم  �لعديد  ميتلك 

كبرية يف �لإمار�ت«. 

اأ�شهم اأوروبا ت�شتهل 
تعامالت مار�ص على �شعود 

•• لندن-رويرتز:

�رت��ف��ع��ت �لأ���س��ه��م �لأوروب����ي����ة �إىل 
يف  �أ�سهر  خم�سة  يف  م�ستوى  �أعلى 
�لأول من  �ليوم  تعامالت  م�ستهل 
زي��ادة �لإقبال على  �آذ�ر مع  مار�ض 
جديدة  جمموعة  بفعل  �ملخاطرة 
كانت  �أن  بعد  �لأع��م��ال  نتائج  م��ن 
�ملعنويات مرت�جعة ب�سبب خماوف 
ب�ساأن مباحثات �لتجارة مع �ل�سني 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  �أذكاها 
�مل��وؤ���س��ر �ستوك�ض  ت��ر�م��ب. و�رت��ف��ع 
600 �لأوروبي 0.5 باملئة بحلول 
�ل�ساعة 0825 بتوقيت جرينت�ض 
نقطة،   374 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  �إىل 
�ملوؤ�سر  ي�سجله  مل  م�ستوى  وه���و 
ت�سرين  �أك��ت��وب��ر  م��ن  �ل��ث��ام��ن  منذ 
جميع  ورب���ح���ت   .2018 �لأول 
�لبور�سات و�لقطاعات يف �ملنطقة، 
�لذي  �لت�����س��الت  قطاع  با�ستثناء 

�نخف�ض موؤ�سره 0.8 باملئة.

�إنز�ل  وم�ساحة للتنظيف ور�سيف 
ل�سيانة  ج��دي��د�ً  وم���رك���ز�ً  م����زدوج 
�لقو�رب، وي�ستوعب مر�كباً بطول 
و�ساحة  م����رت�ً،   12 �إىل  �أم��ت��ار   7
لل�سيانة ومنطقة لغ�سيل �لقو�رب 
بال�ستعانة  �أو  ���س��خ�����س��ي  ب�����س��ك��ل 
جانب  �إىل  �مل�سوؤولني،  بالعاملني 
ح��م��ام��ات وجت��ه��ي��ز�ت �أم��ن��ي��ة على 

�لعديد  وتت�سمن هذه �خلطوط 
تب�سط  �ل���ت���ي  �خل�����س��ائ�����ض  م���ن 
م���ن �لإج���������ر�ء�ت �مل��ع��ت��م��دة مثل 
�ملثايل  �مل�سار  �إىل  �ليخوت  �إر�ساد 
ل��ل��رح��ل��ة، وو���س��ع ق��ائ��م��ة بجميع 
�إىل  للو�سول  �لالزمة  �لت�ساريح 
برنامج  ويت�سمن  �مل��و�ق��ع.  ه��ذه 
�ل���رح���الت زي�����ار�ت �إىل ع���دد من 
�أب�����رز �جل����زر �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �لأك����رث 

متيز�ً يف �أبوظبي.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �ل��ك��اب��نت �سيف 
�لتنفيذي  �ملدير  �مل��ه��ريي،  ر��سد 
بالإنابة  �ل��ب��ح��ري  �لنقل  لقطاع 
يف د�ئرة �لنقل باأبوظبي: “نحن 
�أبوظبي وجهة  تكون  ب��اأّن  �سعد�ء 
�لفاخرة  �ليخوت  ملالكي  مف�سلة 
وخطتنا  روؤيتنا  مع  يتما�سى  مبا 

حمطة  ويت�سمن  �ل�����س��اع��ة،  م���د�ر 
’�أدنوك‘  من  �خلدمة  ذ�تية  وق��ود 
مرت   60 ب����ط����ول  ر�����س����ي����ف  م�����ع 
لتكون �لقو�رب على �أمت �جلاهزية 
�جلافة  �ملر��سي  وُتعترب  لالإبحار، 
طريقة م�سمونة وفعالة من حيث 

�لتكلفة حلفظ �لقو�رب«.  
:” ك��م��ا نطلق  ك��ان��ي��ال���ض  وخ���ت���م 
خا�سة  ح������زم  ع�����رو������ض  ����س���ن���وي���اً 
�سباق  ف��رتة  �ملر��سي خ��الل  حلجز 
�لفورمول1، وذلك لكافة �لقو�رب 
طولها  ي�سل  �لتي  �ليخوت  وحتى 
�إىل 150 مرت، حيث مينح �ملر�سى 
م��الك �ل��ق��و�رب و�ل��ي��خ��وت �لذين 
كافة  م��ن  �أبوظبي  �إىل  يح�سرون 
مثالية  �إط���الل���ة  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء 
على حلبة مر�سى يا�ض و�ل�سباقات 
�ملر�سى  وي�ستقبل  حتت�سنها،  �لتي 
و�أرقى  �أك���رب  �ل�سباق  ف��رتة  خ��الل 
ع��ل��ى م�ستوى  �ل��ف��اخ��رة  �ل��ي��خ��وت 

ميناًء  لتكون  ل��الإم��ار�ت  �لفر�سة 
لليخوت  وم�����س��ت��ق��ر�ً  ر�ئ����د�ً  رئ��ي�����س��اً 
�ل�������س���رق  م���ن���ط���ق���ة  �ل�����ف�����اخ�����رة يف 
�سباقات  �أ�سبحت  وق��د  �لأو����س���ط، 
يف  للدخل  قّيماً  م�سدر�ً  �ل��ق��و�رب 
ت�ستقطب  �أن���ه���ا  ح��ي��ث  �لإم�������ار�ت، 

�ل�سياح على �أعلى �مل�ستويات«.
�جلديدة  �خل���دم���ات  �أه����م  وح����ول 
مارينا  يا�ض  يعر�سها مر�سى  �لتي 
�أبوظبي، قال كانيال�ض: “ �أطلقنا 
موؤخر�ً مر�سى جاف جديد للقو�رب 
�أب����وظ����ب����ي، وذل����ك  و�ل����ي����خ����وت يف 
�أب���رز  م��ن  ل��ن��ك��ون  �سعينا  �إط����ار  يف 
�ملر��سي يف �ل�سرق �لأو�سط، ونفخر 
ب��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
و�ليخوت  �ل��ق��و�رب  حفظ  خيار�ت 
يف م�ساحة �آمنة، ويحت�سن �ملر�سى 
�جل��اف �جل��دي��د 97 رك��ن��اً مظلاًل 
�لقو�رب،  حتمل  �لتي  للمقطور�ت 
للوقود  �إىل جانب حمطة جديدة 

�لتي ترت�وح �أطو�لها بني 150-8 
مرت�ً. وحول م�ساركة مر�سى يا�ض 
�سّرح  �ملعر�ض،  يف  �أبوظبي  مارينا 
مر�سى  عام  مدير  كانيال�ض،  بيلي 
“ حر�سنا  �أب��وظ��ب��ي:  مارينا  يا�ض 
ه���ذ� �ل��ع��ام ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة يف هذ� 
�حل�����دث �ل�����س��ن��وي �ل���ه���ام، و�ل����ذي 
�لقو�رب  ع��امل  يف  �ملهتمني  يجمع 
�لعاملية  �ل�سركات  و�أه��م  و�ليخوت 
يوؤكد  و�ل����ذي  و�ح����د،  �سقف  حت��ت 
يف  �لعاملية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  مكانة 
قطاعات �ملر�فئ و�ملر��سي و�سناعة 
و�لريا�سات  و�ل��ي��خ��وت  �ل���ق���و�رب 
�جلغر�يف  �مل���وق���ع  وُي����ع����ّد  �مل���ائ���ي���ة، 
�لعامل  ل��الإم��ار�ت  �ل�سرت�تيجي 
�لأ�سا�سي �لذي يجعلها على مقربة 
من �أبرز وجهات �ليخوت �لفاخرة 
�لعامل، مثل جزر  �لأ�سرع من��و�ً يف 
�سرق  وجنوب  و�ل�سي�سل  �ملالديف 
�آ���س��ي��ا، وي��ت��ي��ح ه���ذ� �مل��وق��ع �ملتميز 

�لنقل  د�ئ����رة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
– �أبوظبي لدعم وتطوير حركة 
وق���د قمنا  �أب��وظ��ب��ي.  �إىل  �مل����رور 
�لتعاون مع د�ئرة  �أو��سر  بتعزيز 
– �أبوظبي  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لإج���ر�ء�ت  كافة  تب�سيط  بهدف 
جديدة  ح��و�ف��ز  و�إط����الق  �ملتبعة 
مياه  �إىل  ل���ل���دخ���ول  ل���ل���ي���خ���وت 
وتر�سيخ  ب��ه��ا،  و�ل��ر���س��و  �لإم������ارة 
مبا  ��ستثنائية  كوجهة  مكانتها 
�لتنوع  منو  عجلة  دف��ع  يف  ي�سهم 
�أبوظبي  �أن  يذكر  �لق��ت�����س��ادي«. 
�ملر��سي  م����ن  �ث����ن����ني  حت��ت�����س��ن 
��ست�سافة  على  �ل��ق��ادرة  �لر�ئعة 
�ليخوت  �ح���ت���ي���اج���ات  وت���ل���ب���ي���ة 
يا�ض  م��ر���س��ى  �ل���ف���اخ���رة، وه���م���ا 

ومارينا ق�سر �لإمار�ت.

�لعالية  �لتقنيات  وذ�ت  �حلديثة 
�لتي تعر�سها �ل�سركات �لوطنية 
�لعاملية  �ل�����س��رك��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 

�لعار�سة ..
حول  ���س��روح  �إىل  �سموه  و��ستمع 
و�لهند�سية  �مليكانيكية  �لتقنيات 
كل  بها  يتميز  �لتي  و�لرتفيهية 

قارب.

•• دبي-وام:

�سعود  بن  ر��سد  �ل�سيخ  �سمو  ز�ر 
�أم  ع���ه���د  �مل���ع���ال ويل  ر������س����د  ب����ن 
�لأول  �أم���������ض  م�������س���اء  �ل���ق���ي���وي���ن 
�لعاملي  دب���ي  م��ع��ر���ض  �خل��م��ي�����ض 
ي��ن��ظ��م��ه مركز  �ل�����ذي  ل���ل���ق���و�رب 
بالتعاون  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري  دب��ي 

�لقيوين  �أم  ع��ه��د  ويل  وت���وق���ف 
�سعود  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ  ي��ر�ف��ق��ه 
رئي�ض  ن���ائ���ب  �مل���ع���ال  ر������س����د  ب����ن 
�مل��ج��ل�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة �أم 
�ل��ق��ي��وي��ن و�ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 

�مل���ع���ال رئي�ض  ب���ن ر�����س���د  ���س��ع��ود 
د�ئرة �ملالية باأم �لقيوين و�ل�سيخ 
�ملع��ال  ر��س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  علي 
�لقيوين  �أم  بلدية  د�ئ���رة  رئي�ض 
.. ع��ن��د �ل���ع���دي���د م���ن �ل���ق���و�رب 

�لدويل للريا�سات  نادي دبي  مع 
دبي  ق��ن��اة  �سفاف  على  �لبحرية 

�ملائية على �ساطئ جمري�.
وق�����ام ���س��م��وه ب��ج��ول��ة ع��ل��ى منت 
�لتي تعر�سها  �ليخوت و�لقو�رب 

ق���و�رب �ل�سيد  ق��ارب ويخت م��ن 
�ل�سريعة  �ل��ري��ا���س��ي��ة  و�ل���ق���و�رب 
بال�سياحة  �خل��ا���س��ة  و�ل���ي���خ���وت 
�ل���ب���ح���ري���ة وق���������و�رب �لإ����س���ع���اف 
موؤ�س�سة  تعر�سها  �لتي  �لبحري 

�لعاملية  �ل���������س����رك����ات  ك�����ربي�����ات 
و�لوطنية �مل�ساركة يف هذ� �حلدث 
�ل�����س��ن��وي �ل����ذي ي��ع��ر���ض ل����زو�ره 
�لريا�سات  ع�ساق  م��ن  وعمالئه 
 400 نحو  �لرتفيهية  �لبحرية 

دب����ي خل���دم���ات �لإ����س���ع���اف لأول 
ي�سجل  �ل�����ذي  �مل��ع��ر���ض  يف  م����رة 
“27”عاماً من �لتطور و�لنجاح 
و�إقبال �ل�سركات �لعاملية و�ملحلية 

للم�ساركة يف فعالياته.

�ملزدهر  و�ل��ب��ح��ري��ة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
باقة  �أبوظبي  وتوفر  �لإم���ارة.  يف 
م��ن �حل��و�ف��ز �جل��دي��دة لليخوت 
من  �لعديد  �إلغاء  منها  �لفاخرة 
�ل�سابقة،  �لروتينية  �لإج����ر�ء�ت 
على  �حل�سول  وت�سريع  وت�سهيل 
�لالزمة،  و�لرت�خي�ض  �ملو�فقات 
�لنقل  د�ئ������رة  م���ع  ع��م��ل��ن��ا  ح��ي��ث 
�لإد�ري����ة  �ملتطلبات  تقليل  ع��ل��ى 
قدر �لإمكان، بالتز�من مع تبني 
مبادر�ت عديدة للرتحيب باملزيد 
�ل��ف��اخ��رة و�سركات  �ل��ي��خ��وت  م��ن 

ت�سغيلها«.
وك�سفت د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
مبادر�ت  �أرب����ع  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي   –
�أ�سحاب  ل���س��ت��ق��ط��اب  ج����دي����دة 
وم�سغلي �ليخوت �لفاخرة؛ �أولها 

�لإجر�ء�ت �لإد�رية �لالزمة.
ت�ستطيع  ذل�������ك،  ع���ل���ى  ع�������الوة 
على  �حل�سول  �لأجنبية  �ل�سفن 
�أذون خا�سة بالأ�ساطيل �ملوؤجرة، 
نوعها  م��ن  �لأوىل  �لأذون  وه���ي 
ملالكي  ي���وف���ر  مم���ا  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
�إ�سافية  م��ادي��ة  ع��و�ئ��د  �ل��ي��خ��وت 

�أثناء وجودهم يف �أبوظبي.
�لثقافة  د�ئ���������رة  ت����ت����ع����اون  ك���م���ا 
د�ئرة  م��ع  �أب��وظ��ب��ي   - و�ل�سياحة 
�لنقل على �إعد�د خطوط رحالت 
ت��ت�����س��م��ن خ��م�����ض نقاط  ب��ح��ري��ة 
لليخوت  خ�����س��ي�����س��اً  م�����س��م��م��ة 
�لرحلة  وي���اأخ���ذ خ��ط  �ل��ف��اخ��رة. 
�مل��ق��رتح �ل��ي��خ��وت �إىل �أف�����س��ل ما 
تقدمه �لإم��ارة من جزر طبيعية 
وترفيهية.  ���س��ي��اح��ي��ة  وم���ع���امل 

�لت�سريح  ���س��ري��ان  ف���رتة  مت��دي��د 
�ل��ب��ح��ري ورخ�����س��ة �مل���الح���ة، من 
�سماح   ف��رتة  �إىل  فقط  يوماً   21
�أ�سهر، مما يتيح للزو�ر  ملدة �ستة 
�أك���رب م��ن �مل��رون��ة و�لوقت  ق����در�ً 
وتعاونت  �لإم������ارة.  ل���س��ت��ك�����س��اف 
د�ئ�������رة �ل���ث���ق���اف���ة و�ل�������س���ي���اح���ة – 
�أبوظبي مع د�ئرة �لنقل لت�سهيل 
�ل��دخ��ول عند  �إج���ر�ء�ت  وت�سريع 
�لبحري  �مل��ن��ف��ذ  �إىل  �ل���و����س���ول 
�لنهائي، حيث كان يتعني �سابقاً �أن 
�ل�سفن و�ليخوت يف ميناء  تر�سو 
ز�يد للتقدم بطلب �حل�سول على 
وقد مت  و�لرت�خي�ض.  �لت�ساريح 
جتاوز هذه �خلطوة ، �إذ ي�ستطيع 
�لزو�ر حالياً �لإبحار مبا�سرة �إىل 
مر�سى �لو�سول ل�ستكمال جميع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لثقافة  د�ئ����رة  ك��ل م��ن  ���س��ارك��ت 
و�ل�����س��ي��اح��ة – �أب��وظ��ب��ي ود�ئ����رة 
ق��م��ة دبي  ب���اأب���وظ���ب���ي يف  �ل��ن��ق��ل 
�لدولية �لثانية لليخوت �لفاخرة 
و�لتي �أقيمت 27 فرب�ير- �سباط 
�ل�سوء  ت�سليط  ب��ه��دف  �مل��ا���س��ي، 
�لر�مية  مبادر�تهما  �أح��دث  على 
�لفاخرة  �ليخوت  ��ستقطاب  �إىل 
مكانة  وت��ر���س��ي��خ  �أب���وظ���ب���ي،  �إىل 
�لإم��ارة وجهة مف�سلة لأ�سحاب 
�ل����ي����خ����وت و�ل�������س���ف���ن و����س���رك���ات 
�إد�رتها وت�سغيلها. وخالل �لقمة، 
�لثقافة  د�ئ�����رة  م���ن  ك���ل  ق���دم���ت 
و�ل�����س��ي��اح��ة – �أب��وظ��ب��ي ود�ئ����رة 
�ساماًل  �أبوظبي، عر�ساً  �لنقل يف 

و�لبنية  و�مل���م���ي���ز�ت  ل��ل��خ��دم��ات 
و�ملتكاملة  �ل���ف���ري���دة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
ل��ل��ي��خ��وت �ل���ف���اخ���رة يف �لإم������ارة، 
�حل�سول  ت�����س��ه��ي��ل  ذل����ك  يف  مب���ا 
حو�فز  وط���رح  �ل��رت�خ��ي�����ض  على 
ج���دي���دة ل��ت��ب�����س��ي��ط �لإج��������ر�ء�ت 
�لإد�ري�����ة �ل��الزم��ة ل��دخ��ول مياه 

�أبوظبي و�لر�سو بها.
وق����ال ���س��ع��ي��د �ل���ظ���اه���ري، مدير 
�خلا�سة،  �له��ت��م��ام��ات  ���س��ي��اح��ة 
د�ئ�������رة �ل���ث���ق���اف���ة و�ل�������س���ي���اح���ة – 
تعزيز  ع��ل��ى  “نعمل  �أب���وظ���ب���ي: 
�إقليمي  ك��م��رك��ز  �أب��وظ��ب��ي  م��وق��ع 
�ليخوت  و�أن�سطة  لعمليات  ر�ئ��د 
�إط��������ار  يف  وذل����������ك  �ل������ف������اخ������رة، 
�إىل  �ل���ر�م���ي���ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
�لتطوير �مل�ستمر لقطاع �ل�سياحة 
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تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
�لت�سديق على  �لإم����ار�ت وطلب   : ، �جلن�سية  �مل��دح��اين  ر����س��د  �حمد  ع��ب��د�هلل  ع��ادل 
�ملا�سي  رك��ن  �ل��ت��ج��اري  �ل���س��م  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر 
لتنجيد �ل�سيار�ت ، ن�ساط �لرخ�سة تنجيد مقاعد �ملركبات ، جتارة زينة و�ك�س�سو�ر�ت 
�ل�سيار�ت ، و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 
�ىل  بخورفكان.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2017/9/25 بتاريخ  �ل�سادر   756750
للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�ض.   : �جلن�سية   ، �لدين  �سم�ض  �حمد  ب��الل  �ل�سيد/ 
بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 313
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/دي�سي�سالفا يوليانوفا توموبا - بلغاري �جلن�سية يرغب 
�لتنور( مبوجب  فروج  )كافترييا  100% يف  �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
�جلن�سية    �سوري   ، �لن�سو�تي  تللو  جميل  �ل�سيد/عبد�هلل  �ىل   )747041( رقم  رخ�سة 

تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة �ىل �خر تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 301
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �نعام �حل�سني �حمد مياه - بنغالدي�ض �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن جزء من ح�سته )50%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/ ��سماعيل حيدر ح�سني علي 
�حمد - �لإمار�ت �جلن�سية كما يرغب �ل�سيد/ �نعام �حل�سني �حمد مياه - بنغالدي�ض �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل 
عن جزء من ح�سته )50%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد �سيف �لعامل �سالمت 
�ل�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  علي - بنغالدي�ض �جلن�سية وذلك يف �لرخ�سة )�لتف�سري للحد�دة و�للحام( 
رخ�سة رقم )556236( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت �خرى :- مت تغيري �ل�سكل 

�لقانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( �ىل )�سركة �عمال مهنية(. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 311
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/حممد �حمد حممد �سليمان �ل علي - �لإمار�ت �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
�ل�سيد/جا�سم حممود رم�سان حممود  �ىل  وذلك  �لبالغة )%100(  كامل ح�سته  عن جزء من ح�سته )51%( من 
�لبيع  �لإمار�ت �جلن�سية يرغب يف  �ل علي -  �سليمان  �لإمار�ت �جلن�سية  و�ل�سيد/حممد �حمد حممد  �ل علي - 
و�لتنازل عن جزء من ح�سته )25%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/حممد عبد�لعليم حممد 
يف  يرغب  �جلن�سية   �لإمار�ت   - علي  �ل  �سليمان  حممد  �حمد  �ل�سيد/حممد  �جلن�سية   بنغالدي�ض   - علي  طاهر 
�لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته )24%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/حممد نظيم �لدين 
حممد نور �لدين - بنغالدي�ض �جلن�سية يف �لرخ�سة )�لكلمة لل�سياحة( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
)731955( تعديالت �خرى : تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تغيري 
�ل�سم �لتجاري حيث كان )�لكلمة لل�سياحة( لي�سبح )�لكلمة لل�سياحة ذ م م( وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
�سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

  اعــــــالن
�ملرجع : 303

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/�ونيكري�سنان بانديريكال �سريدهار�ن ، هندي 
رقم  �ل�سوق"  "بقالة  يف    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  بيع  يف  يرغب   ، �جلن�سية 
�لرخ�سة : 603391 وذلك �ىل �ل�سيد/بيجي ولبيل بها�سكر�ن ، هندي �جلن�سية.  
ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   )5( من  فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
�سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  ن�سر هذ�  �قت�سى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �سان  2013 يف 
يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 

لديه �ي  �عرت��ض على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 305
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد �ف�سل عبد�لروؤوف بت - باك�ستان �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ م�ستن�سر ح�سني �سابر ح�سني 
- باك�ستان �جلن�سية وذلك يف �لرخ�سة )حممد �ف�سل عبد�لروؤوف ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات( 
تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )626297( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بال�سارقة.  تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�سم �لتجاري من )حممد �ف�سل عبد�لروؤوف ملقاولت 

�لتك�سية و�لر�سيات( �ىل)م�ستن�سر ح�سني �سابر ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 299
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عبد�لرحيم عمر حممد حبيب �لبناي - �لإمار�ت  �جلن�سية يرغب يف 
 - �آل علي  �بر�هيم  �ل�سيدة/ عائ�سة ح�سن علي  �لبالغة 51 %  وذلك �ىل  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع 
�لإمار�ت �جلن�سية ، كمال يرغب �ل�سيد/ تاج �لدين تيكيكو ليامتا غاين - �لهند �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة )25%( وذلك �ىل �ل�سيد/ جاجنا بوتاكولجنار� - �لهند �جلن�سية ، كمال يرغب 
�ل�سيدة/ طاهره �أ�سوماد�م خالد - �لهند �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة )24%( وذلك 
�ل�سيد/ رفيق �ساه جبار موتو - �لهند �جلن�سية وذلك يف �لرخ�سة )مطعم �حللمية - ذ م م ( و�لتي  �ىل 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )211909(  تعديالت �خرى : ليوجد. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 309
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حمبوب �حلق حبيب �لرحمن ، بنغالدي�ض �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف �لرخ�سة �ملهنية �مل�سماة / و�دي �ل�سفا للخياطة 
و�لتطريز - مبوجب رخ�سة رقم )764564( وذلك لكال من لل�سيد/ نور �أمني حبيب �لرحمن مول 
- بنغالدي�ض �جلن�سية بن�سبة )50%( ولل�سيد/ حممد جا�سم �لدين مطلب جولد�ر - بنغالدي�ض 
�ل�سابق ملالكها �حلاليني ، ومت  �جلن�سية بن�سبة )50%( تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة 
تغيري �ل�سكل �لقانوين للرخ�سة : من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( �ىل )�سركة �عمال مهنية 
بوكيل خدمات(  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 307

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �حمد ح�سن حممد علي - �إمار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف )كافترييا جمادي �لأول( مبوجب رخ�سة رقم 
)537538( �ىل �ل�سيد/ ر�سيد �ناندري كاندى حممود - هندي �جلن�سية. تعديالت �خرى : 
تنازل �لرخ�سة �ىل �خر ودخول وكيل خدمات وتغيري �ل�سكل �لقانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة 

فردية( �ىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
اإعــــالن بالن�شـــر لدى حمكمة دبي البتدائية 

الق�شية رقم 3634 ل�شـــــ 2018 جتاري جزئي 
�ملرفوعة من /�سلطان ح�سن حممد بو�سيم �لعبدول 

�سد كال من/جلوبال جيت ملقاولت �لبناء / لوؤى �سميح ح�سني �بو زيد 
�ملدعي عليهم/1- جلوبال جيت ملقاولت �لبناء   2- لوؤي �سميح ح�سني �بو زيد  

يوم  �سباحا  ع�سر  �حلادية  �ملقرر عقده يف  �حل�سابية  �إجتماع �خلربة  مدعوين حل�سور 
�لثالثاء �ملو�فق 2019/3/5 وذلك مبقر مكتب �خلبري �لكائن بدبي - �سارع  �ل�سعادة - 
مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري - خلف �لإمار�ت للعطالت - بناية بري�سم - بجو�ر 
�ومنيات 1 - مكتب حممد �سعيد �ل�سبلي لتدقيق �حل�سابات - �لطابق �ل�ساد�ض - مكتب 

رقم 607 م�سطحبني معكم كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبري احل�شابي/حممد �شعيد ال�شبلي

رقم القيد  135   

اجتماع خربة
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�شر
ب�سفتي �أنا/ وليد خمي�ض بن �سويد�ن خبري� ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية 
�ملوقرة باجر�ء �خلربة �حل�سابية يف �لدعوى رقم )2018/12259( عمايل جزئي. فاإننا قد قررنا 
دعوة �ل�سادة : 1776  ميدل �ي�ست منطقة حرة - ذ م م  ، و�ل�سادة : 1776 جلوبال �إنك بي بي �سي 
)�سابقا( - يونيون جلوبال �إنك بي بي �سي )حاليا( وذلك ب�سفتها مالك �ملقر �لرئي�سي ل�سركة 
1776 ميدل �ي�ست منطقة حرة - ذ م م - ب�سفتهم �ملدعي عليهم ، وذلك للح�سور �ىل مقر 
مكتبنا ب�سفتهم �ل�سخ�سية �و من ميثلهم  قانونا ب�سفتهم : �ملدعي عليهم بالدعوى �ملذكور 
بالرقم �عاله.  و�ملقامة من قبل �ملدعية : جود حام�ض. وذلك للح�سور �إىل مقر مكتبنا �لكائن 
يف بناية مركز �لأعمال �لذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف وكالة �لني�سان مكتب رقم 604 - ت 
: 2208803-04 ، ف : 2208804-04  وذلك يوم �خلمي�ض �لقادم �ملو�فق )2019/3/7( يف متام 

.)am 11.00( ل�ساعة �حلادية �لعا�سرة �سباحا�
اخلبرياملحا�شبي / وليد خمي�س بن �شويدان 
قيد رقم  141  

اجتمــــاع خبــــرة
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

رقم الرخ�شة  54733
غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 

اإعالن وحل وت�شفية 
�ل�سم �لتجاري : يوربان �ستار لتجارة �ملالب�ض - ذ م م   

�ملالب�ض  لتجارة  �ستار  ه��ي/ي��ورب��ان  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
- ذ م م  �سركة ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة تا�س�ست يف �م��ارة عجمان مبوجب قانون 
�ل�سركات �لحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية و�سجلته  بالتنمية �لقت�سادية  حتت رقم )54733( وقد قرر �ل�سركاء 

حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سيد.
  جمال لتدقيق �حل�سابات     

م�سفى قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ض �لتقدم به للم�سفي 
�مل��ذك��ورة �ع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�سر �لع��الن وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة عجمان ،  هاتف : 7447771  ، �ض.ب : 1131

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 71
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ح�سن �حمد حممد �حمد حوكل - �إمار�تي �جلن�سية ، تنازل عن ح�سته وتبلغ )51%( �ىل �ل�سيد/ مهند 
طه ��سعد خلف - عر�قي �جلن�سية ، يف �ل�سركة �مل�سماة )ريد بوك�ض لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ م م( و�ملرخ�سة برقم )624132( و�ل�سادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة.  كما قام �ل�سيد/  حممد عبد�لعزيز �سور�ين - �سوري �جلن�سية بالتنازل عن ح�سته وتبلغ )%10( 
�ىل �ل�سيد/ مهند طه ��سعد خلف - عر�قي �جلن�سية ، يف �ل�سركة �مل�سماة )ريد بوك�ض لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ م م( و�ملرخ�سة برقم 
)624132( و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة. كما قام �ل�سيد/  حممد عبد�لعزيز �سور�ين - �سوري �جلن�سية بالتنازل عن 
ح�سته وتبلغ )10%( �ىل �ل�سيد/ مهند طه ��سعد خلف - عر�قي �جلن�سية ، يف �ل�سركة �مل�سماة )ريد بوك�ض لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ 
م م( و�ملرخ�سة برقم )624132( و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة. كما قام �ل�سيد/�سادي �سالح �لدين �ورفلي - �سوري 
�جلن�سية بالتنازل عن ح�سته وتبلغ )13%( �ىل �ل�سيد/ مهند طه ��سعد خلف - عر�قي �جلن�سية ، يف �ل�سركة �مل�سماة )ريد بوك�ض لتجارة 
�ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ م م( و�ملرخ�سة برقم )624132( و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة. كما قام �ل�سيد/  يا�سر حممد 
منجفيكا - �سوري �جلن�سية بالتنازل عن ح�سته وتبلغ )13%( �ىل �ل�سيد/ مهند طه ��سعد خلف - عر�قي �جلن�سية ، يف �ل�سركة �مل�سماة )ريد 
بوك�ض لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ م م( و�ملرخ�سة برقم )624132( و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة. كما قامت  �ل�سيد/ 
مها حممد منجفيكا - �سورية �جلن�سية بالتنازل عن ح�سته وتبلغ )13%( �ىل �ل�سيد/ مهند طه ��سعد خلف - عر�قي �جلن�سية ، يف �ل�سركة 
�مل�سماة )ريد بوك�ض لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ م م( و�ملرخ�سة برقم )624132( و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة. كما 
ومت تغيري �ل�سكل �لقانوين من )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( �ىل)موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( ومت تغيري �ل�سم �لتجاري من )ريد 
بوك�ض لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة - ذ م م ( �ىل )�لنجوم �لز�هرة لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة(. وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 

�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��ض على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

 اعـــــــالن    
�نه يف يوم  �لأحد �ملو�فق 2019/2/28 م   

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حمفوظ علي خمي�ض �لظهوري - �إمار�تي �جلن�سية - بطاقة �لهوية رقم 
784194569703195 وب�سفته مالك / �رتك�ض لت�سليح �ملكيفات و�لثالجات - رخ�سة جتارية رقم )241506( 
�لأجهزة  ت�سليح   : �لتجاري  ون�ساطه  �ل�سارقة   / �حل�سن  دبا  فرع   - �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  �سادرة 
�لكهربائية باأنه تنازل عن ح�س�سه يف / �رتك�ض لت�سليح �ملكيفات و�لثالجات و�لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ 
ماتيو بابي ماتيو بابي �سيبو - هندي �جلن�سية - بطاقة �لهوية رقم : 784197814709396 ، مع تعديل �ل�سكل 
�لقانوين من موؤ�س�سة فردية  �ىل وكيل خدمات حملي ، ليكون �ل�سيد/ حممد �حمد �بر�هيم دغلى �لظهوري 
- �إمار�تي �جلن�سية - بطاقة �لهوية رقم 784194750650874 وكيل خدمات حملي للرخ�سة. وللمتنازل �ليه 
ملكه.    يف  �ملالك  ت�سرف  فيها  �لت�سرف  حق  وله  عاله  �ليها  �مل�سار  ح�س�سه  يف  �لت�سرف  يف  �حلرية  مطلقة 
�لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  ل�سنة 1991 يف  �لقانون �لحت��ادي رقم )22(  �مل��ادة )16( فقرة 3 من  وعمال لن�ض 
�قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب 

�لعدل خالل ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن  و�ل�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن الحتادية البتدائية  

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

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1488(

�ملنذر : عقار�ت �لغرير - ذ م م  
�ملنذر �ليها : �سيلفر بول �سبورت�ض للتجارة �لعامة - ذ م م )حمل S4( - جمهول حمل �لإقامة 

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي :- 
ب�سرورة ب�سد�د مبلغ وق��دره = / 127.917  درهم بدل �ليجار من تاريخ  2018/6/15  وحتى تاريخ 2018/12/31 قيمة 
�ل�سيكات �ملرجتعة دون �سرف �ملف�سلة  �ل�سيك رقم 108 �مل�سحوب على بنك دبي �لتجاري �مل�ستحق �لدفع بتاريخ 2018/9/18 
مببلغ =/ 31.980 درهم +  �ل�سيك رقم 109 �مل�سحوب على بنك دبي �لتجاري �مل�ستحق �لدفع بتاريخ 2018/10/18 مببلغ =/ 
31.980 درهم +  �ل�سيك رقم 1110 �مل�سحوب على بنك دبي �لتجاري �مل�ستحق �لدفع بتاريخ 2018/11/18 مببلغ =/ 31.980 
درهم + �ل�سيك رقم 111 �مل�سحوب على بنك دبي �لتجاري �مل�ستحق �لدفع بتاريخ 2018/12/18 مببلغ =/ 31.977 درهم +  
مع �إخطاركم  ب�سرورة مر�جعة �ملنذرة لل�سد�د وجتديد �لعقد �ملنتهي بتاريخ 2018/12/31 لفرتة �إيجارية جديددة بد�أت 
يف 2019/1/1 وتنتهي 2019/12/31 و�سد�د مبلغ وقدره =/ 234.025  درهم ذ�ت �يجار �ل�سنة �ملنتهية وبذ�ت �ل�سروط للعقد 
��ستالمكم هذ�  تاريخ  و�ح��د من  �سهر  وذل��ك خالل  ��ستالمكم هذ� �لخطار   تاريخ  و�ح��د من  �سهر  وذل��ك خالل  �ل�سابق 
�لخطار ن�سر� و�ل �لخالء وت�سليم �لعني �ملوؤجرة خالية من �ل�سو�غل و�ل�ساغلني مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل 

�ليجار عن فرتة �سغل �ملاأجور دون �سد�د.  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1497(

�ملنذر : عقار�ت �لغرير - ذ م م  
�ملنذر �ليها : �سيلفر بول �سبورت�ض للتجارة �لعامة - ذ م م )حمل S5( - جمهول حمل �لإقامة 

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي :- 
 2018/12/31 تاريخ  2018/6/15 وحتى  تاريخ   �ليجار من  ب��دل  دره��م    127.917  /  = وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  ب�سرورة 
قيمة �ل�سيكات �ملرجتعة دون �سرف �ملف�سلة )�ل�سيك رقم 103 �مل�سحوب على بنك دبي �لتجاري �مل�ستحق �لدفع بتاريخ 
بتاريخ  �لدفع  �مل�ستحق  �لتجاري   دبي  بنك  على  �مل�سحوب   104 رقم  �ل�سيك   + دره��م    31.980  /= 2018/9/28 مببلغ 
بتاريخ  �لدفع  �مل�ستحق  �لتجاري  دبي  بنك  �مل�سحوب على  رقم 105  �ل�سيك   + دره��م  2018/10/28 مببلغ =/ 31.980  
�لدفع بتاريخ  �مل�ستحق  �لتجاري  �مل�سحوب على بنك دبي  �ل�سيك رقم 106    + 2018/11/28 مببلغ =/ 31.980  درهم 
2018/12/28 مببلغ =/ 31.977  درهم +  مع �إخطاركم  ب�سرورة مر�جعة �ملنذرة لل�سد�د وجتديد �لعقد �ملنتهي بتاريخ 
2018/12/31 لفرتة �إيجارية جديددة بد�أت يف 2019/1/1 وتنتهي 2019/12/31  و�سد�د مبلغ وقدره =/ 234.025 درهم 
ذ�ت �يجار �ل�سنة �ملنتهية وبذ�ت �ل�سروط للعقد �ل�سابق وذلك خالل �سهر و�حد من تاريخ ��ستالمكم هذ� �لخطار 
وذلك خالل �سهر و�حد من تاريخ �عالنكم ن�سر� لهذ� �لخطار و�ل �لخالء وت�سليم �لعني �ملوؤجرة خالية من �ل�سو�غل 

و�ل�ساغلني مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �ليجار عن فرتة �سغل �ملاأجور دون �سد�د.  
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1484(

�ملنذر : �خلدمات �لعقارية وميثلها خليفة جمعة �لنابودة
�ملنذر �ليه : �ل�سذى لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة - �ض ذ م م   )جمهول حمل �لإقامة( 

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لنذ�رها بالآتي :- 
من  ج��زء  �ل��ذي   )000321 رق��م  )�ل�سيك  �ملف�سل  �ملرجتع  �ل�سيك  قيمة  دره��م   9662.5 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة 
بدل �ليجار عن �ل�سنة �ليجارية �ملنتهية عن �لفرتة من 2018/10/1 وحتى نهاية عقد �ليجار يف 2018/12/31 
بالإ�سافة �ىل مبلغ وقدره 1500 درهم غر�مة رجوع �ل�سيك من �لبنك دون �سرف وفق ن�ض �لبند رقم 23 من عقد 
�ليجار بالإ�سافة �ىل �سرعة مر�جعة �ملنذر �ليه للمنذر لتجديد عقد �ليجار و�سد�د مبلغ وقدره 38.650 درهم بدل 
�يجار �ل�سنة �ليجارية �جلديدة �لتي بد�أت بتاريخ 2019/1/1 وتنتهي 2019/12/31 ح�سب �سروط �ل�سد�د يف �لعقد 
�ل�سابق وذلك خالل �سهر و�حد من تاريخ تبليغكم بهذ� �لن��ذ�ر ن�سر� ، ويف حال �نتهاء �ملهلة دون �سد�د �سن�سطر 
للجوء �ىل �جلهات �ملخت�سة لطلب �خالء �ملاأجور وت�سليمه للمنذر خاليا من و�ل�سو�غل و�ل�ساغلني باحلالة �لتي كان 
عليها عند �لتعاقد مع �لز�مكم مبا ي�ستجد  من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لتام مع �لز�مكم بتقدمي بر�ءة ذمة من 

�لكهرباء و�ملياه خالل �لفرتة �لتي �سغلتم خاللها �ملاأجور مع �لز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف.  
الكاتب العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1485(

�ملنذر : مركز برجمان - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : �سركة هريانا للتجارة - ذ م م -   )جمهول حمل �لإقامة( 

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليهما لنذ�رها بالآتي :- 
درهم  �لتايل )مبلغ وقدره =/150.666.67  �لنحو  درهم  مف�سله على  �سد�د مبلغ وقدره 166.274.67  ب�سرورة 
بدل �ليجار من 2018/6/1 وحتى نهاية عقد �ليجار بتاريخ 2019/1/31 متثل قيمة �ل�سيك رقم 2124 �مل�سحوب 
حبيب بنك �ي جي زيورخ و�مل�ستحق �لدفع بتاريخ 2018/6/1 و�لذي �رتد من �لبنك �مل�سحوب عليه دون �سرف + 
مبلغ وقدره=/ 542 درهم �سريبة �لقيمة �مل�سافة عن �لفرتة من 2018/1/1 وحتى 2019/1/31 + مبلغ وقدره =/ 
15.066 درهم غر�مة رجوع �ل�سيك من �لبنك دون �سرف ح�سب ن�ض �ملادة 4-1-ب من عقد �ليجار( بالإ�سافة 
�ىل �سرعة مر�جعة �ملنذر �ليها للمنذرة ل�سد�د مبلغ وقدره =/226.000 درهم بدل �يجار �ل�سنة �ليجارية �جلديدة 
�لتي تبد�أ يف 2019/2/1 وتنتهي يف 2020/1/31 وذلك خالل �سهر و�حد من تاريخ �عالنكم ن�سر� هذ� �لخطار 
و�ل �سن�سطر ��سفني للجوء �ىل �جلهات �ملخت�سة لإجباركم على �ل�سد�د مع �لز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 

�تعاب �ملحاماة.  
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1487(

�ملنذر : �سركة بيان �ملعتمد للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  )فرع دبي( 
�ملنذر �ليه : �ملزروعي للخدمات �لهند�سية   )جمهول حمل �لإقامة( 

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لنذ�ر�ىل �ملنذر �ليهما لنذ�رها  بالآتي :- 
ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره  78.744 درهم قيمة �ل�سيك �ملرجتع من �لبنك دون �سرف رقم 
جزء  ميثل  و�ل��ذي  �مل�سرق  بنك  على  �مل�سحوب   2019/7/1 بتاريخ  �لدفع  �مل�ستحق   000066
�لعدم �خالء  بالإخطار ويف حالة  تبليغكم  تاريخ  من بدل �ليجار وذلك خالل 30 يوم من 
�ملاأجور وت�سليمه للمدعي خاليا من �ل�سو�غل و�ل�ساكنني وذلك خالل �سهر و�حد من تاريخ 
��ستالمكم هذ� �لخطار و�ل �لخالء وت�سليم �لعني �ملوؤجرة خالية من �ل�سو�غل و�ل�ساغلني 
�ملاأجور دون �سد�د وتف�سلو�  مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �ليجار عن فرتة �سغل 

بقبول فائق �لحرت�م و�لتقدير �ملحاماة. 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1538(

�ملنذر : �سمحان ح�سني عرب - بوكالة �ملحامي / �حمد �آل علي 
�ملنذر �ليها : �سركة لوؤلوؤة �لو�سل للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 

حمل  جمهول   - �جلن�سية  �سومايل   - عبد�هلل  حممد  عبد�لكرمي   / �ل�سيد  مديرها  وميثلها 
�لإقامة - حيث �ن �ملنذر ومبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل فاإنها تنذر �ملنذر �ليها باملطالبة ب�سد�د 
مبلغ 100.000 درهم مبوجب �ل�سيك رقم 500079 و�مل�سحوب على م�سرف �بوظبي �ل�سالمي 
و�مل�ستحق �لد�ء بتاريخ 2013/12/8 و�سد�د مبلغ 120.000 درهم مبوجب �ل�سيك رقم 500072  
و�مل�سحوب على م�سرف �بوظبي �ل�سالمي و�مل�ستحق بتاريخ 2013/12/22 و�سد�د مبلغ 350.000 
درهم مبوجب �ل�سيك رقم 500073 و�مل�سحوب على م�سرف �بوظبي �ل�سالمي و�مل�ستحق �لد�ء 
بتاريخ 2013/12/26 ويف حالة عد�د �ل�سد�د �سيتم �للجوء للق�ساء و��ست�سد�ر �مر باأد�ء �ملبالغ 

�مل�ستحقة مبوجب �ل�سيكات �ملذكورة �أعاله.  
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1540(

�ملنذر : �سم�ض �ل�سحر�ء للو�ساطة �لعقارية �ض ذ م م  
وميثلها قانونا / بهنام علي كيو�ن - بوكالة �ملحامي / �حمد �آل علي 

�ملنذر �ليه �لأول : �سعيد عبد�لر�سا ر�سائي 
�ملنذر �ليه �لثاين : جميد مهدي طاهري  - جمهول حمل �لإقامة  

حيث �ن �ملنذر ومبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل فاإنها تنذر �ملنذر �ليهم بطلب تعيني حمكم 
 2010/5/2 يف  و�مل��وؤرخ��ة   B-217 للوحدة  و�ل�سر�ء  �لبيع  �تفاقية  بف�سخ  للق�ساء  ف��رد 
�حلا�سلة  �لتعاقدية  باللتز�مات   �لإخ���اللت  ج��ر�ء  �ليهم  و�مل��ن��ذر  �ملنذر  بني  و�مل��ح��ررة 
و�لعنوية مببلغ مايل وقدره 100.000  �ملادية  �ل�سر�ر  و�لتعوي�ض عن  يف 2011/11/29 
درهم بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �لخالل بالإلتز�مات  

�لتعاقدية وحتى متام �ل�سد�د. 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1541(

�ملخطر : يو�سف يعقوب يو�سف �ل�سركال 
بوكالة �ملحامي / حممد �ل�سركال للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 

�ملخطر �ليه : موؤ�س�سة �ملد�د للخدمات �لفنية 
و�ستة  و�ستمائة  �ل��ف  وع�سرون  و�ستة  )�ربعمائة  دره��م   426.666 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة   ، وعليه 
ملك   )4( رق��م  باملحل  و�خل��ا���ض  �لعقد  بنود  ح�سب  ور���س��وم  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  مقابل  دره���م(  و�ستون 
م�سنع �لإم��ار�ت لنتاج حليب �لبل �لكائنة بر��ض �خلور �ل�سناعية �لثانية ، منطقة �لور�سان �لثالثة 
و�ل فاملنذر �سوف ي�سطر لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليها و�لكفيلة بحفظ حقوقه 
مبا يف ذلك �قامة دعوى �يجارية �مام مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية  بدبي ملطالبتها حال �متناعها 
عن �ل�سد�د باخالء �ملاأجور و�سد�د بدل �ليجار �مل�ستحق عليه وما ي�ستجد من �يجار ور�سوم حتى تاريخ 

�لخالء �لفعلي بالإ�سافة �ىل حتمله كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1542(

�ملخطر : �سركة ماك�سي مان - �ض ذ م م وميثلها مديرها يد�لة ح�سني طاهرى  
بوكالة �ملحامي / حممد �ل�سركال للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 

�ملخطر �ليه : فوؤ�د عبا�ض متيز 
ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره  9.000.000 درهم )ت�سعة مليون درهم( عبارة عن 
قيمة �ل�سيك رقم 501460 �مل�سحوب على م�سرف �بوظبي �ل�سالمي على �ن 
يتم �ل�سد�د خالل خم�سة �يام من تاريخ �لن�سر و�ل فاملخطر �سوف يتخذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملخطر �ليه و�لكفيلة بحفظ حقوقه بالإ�سافة �ىل 

حتملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل
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اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/145 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 
وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : -04/2946945  هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 

�ملنفذ �سده : ديدري فريك - و�آخرون - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - قطعة �لر�ض رقم 
 1960273138  : مكاين  رقم   -  9 رقم  �لعقار   -  1071

�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/3/6 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
�للكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم 
�لر�ض : 1071 - رقم �لبلدية : 1006 - 681 - �مل�ساحة : 135.99 مرت مربع - رقم �ملبنى : 9 - �لقيمة �لكلية : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   2.300.000.00
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت    2   مارس    2019  م   -   العـدد  12568  
Saturday   2   March   2019  -  Issue No   12568

19191915

املال والأعمال

% ويحقق مكا�شب لالأ�شبوع الثالث  نيكي يرتفع 1 

�ملعلم،  حم��م��د  وق�����ال  �خل���ا����س���ة. 
�مل����دي����ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وم����دي����ر عام 

•• دبي-الفجر:

ب��ري��ادة ممّكن  �ع���رت�ف جديد  يف 
�سعيد  ع���ل���ى  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة 
�ل����س���ت���د�م���ة، ح����ازت م���و�ن���ئ دبي 
على  �لإم�����ار�ت  – �إق��ل��ي��م  �لعاملية 
تكرمي ممّيز من جائزة دبي للنقل 
�مل�ستد�م، يف ن�سختها �حلادية ع�سر 
هيئة  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�سعى  و�ل��ت��ي 
لت�سجيع  و�مل����و������س����الت  �ل���ط���رق 
�ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل��ا���ض على 
معاجلة حتديات �لتنقل و�حلفاظ 
ع���ل���ى �ل���ب���ي���ئ���ة. وف���������ازت م���و�ن���ئ 

جن��ح��ت يف حت��وي��ل �جل���ائ���زة �إىل 
ورفع  ت�سجيع  ه��دف��ه��ا  م��وؤ���س�����س��ة، 
مبمار�سات  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل����وع����ي 
�ل�سر�كة  وتعزيز  �مل�ستد�م،  �لنقل 
و�لتعاون يف جمال �لنقل و�لتنقل 
�أف�سل  وت��وف��ري  �لبيئة،  وح��م��اي��ة 

�ملمار�سات �ملحلية لتحقيق ذلك.
�أربع  �مل�ستد�م  �لنقل  جائزة  ت�سم 
جو�ئز يف �لفئات �لرئي�سية، و�ست 
و�أ�سافت  خا�سة.  فئات  يف  جو�ئز 
ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل���و�����س���الت هذ� 
لتعزيز  ج��دي��دت��ني  ف��ئ��ت��ني  �ل���ع���ام 

�ل�ستد�مة.

دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة – �إق��ل��ي��م �لإم����ار�ت 
�لتنقل”  “�إد�رة  يف  �لأول  باملركز 
�لذكية،  �مل���رور  ح��رك��ة  يف  للتميز 
على  “�حلفاظ  يف  �لثاين  و�ملركز 
ك���ف���اءة  حت�������س���ني  ع����رب  �لبيئة” 
ر�فعة  و�إىل  من  �ل�ساحنات  تنقل 
�لر�سيف، كما مت �لتنويه باعتماد 
لأف�سل  �ل���ع���امل���ي���ة  دب�����ي  م����و�ن����ئ 
�ملمار�سات �مل�ستد�مة على �ل�سعيد 
بالإ�سافة  و�أكرثها جناًحا  �ملحلي 

�إىل رفع �لوعي �ملجتمعي.
حتت  �جلو�ئز  ت�سليم  حفل  �أقيم   
رع��اي��ة ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��د�ن بن 

مكتوم،  �آل  ر������س����د  ب����ن  حم���م���د 
�ملجل�ض  رئ��ي�����ض  دب�����ي،  ع��ه��د  ويل 
�ل�سيخ  ���س��م��و  وق�����ام  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، 
�آل  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حممد  من�سور 
�لدويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�ض  مكتوم، 
بت�سليم  �ل��ب��ح��ري��ة،  ل��ل��ري��ا���س��ات 
�ملعلم،  حم��م��د  �إىل  �جل���ائ���زت���ني 
�ملدير �لتنفيذي ومدير عام مو�نئ 
�لإم����ار�ت،  – �إق��ل��ي��م  �لعاملية  دب��ي 
�ملدير  �ل���ط���اي���ر،  م��ط��ر  ب��ح�����س��ور 
�لعام ورئي�ض جمل�ض �ملديرين يف 
وعدد  و�مل��و����س��الت،  �لطرق  هيئة 
و�ملوؤ�س�سات  �ل��دو�ئ��ر  روؤ���س��اء  م��ن 

– �إقليم  �ل��ع��امل��ي��ة  دب����ي  م���و�ن���ئ 
�لإمار�ت:

»نفتخر بفوزنا بجائزة دبي للنقل 
باأهد�فها  ت��ت��ف��ق  �ل��ت��ي  �مل�����س��ت��د�م 
�لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  توجهات  م��ع 
ونت�سرف  �لأع���م���ال.  ����س��ت��د�م��ة  يف 
�لطرق  هيئة  من  �جلائزة  بت�سلم 
م�ساريعنا  ع�����ن  و�مل�����و�������س�����الت 
هذ�  علي.  جبل  ميناء  يف  �ملبتكرة 
�لعرت�ف يحفزنا على بذل �ملزيد 
م���ن �جل��ه��د ن��ح��و �ل���س��ت��د�م��ة يف 

�أعمالنا وجمتمعنا.«
يذكر �أن هيئة �لطرق و�ملو��سالت 

�أكدت �عتمادها لأف�سل ممار�سات �ل�ستد�مة

تكرمي ممّيز لـ »موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات« من جائزة دبي للنقل امل�شتدام

طرق دبي تعر�ص »العربة 
الهجينة« يف معر�ص القوارب

•• دبي -وام:

تعر�ض هيئة �لطرق و�ملو��سالت بدبي خالل م�ساركتها يف معر�ض دبي �لعاملي 
جمري�  يف  ويقام  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  ينظمه  �ل��ذي  و�ليخوت  للقو�رب 
�أبو بكر  �أو�سح حممد  على مدخل قناة دبي �ملائية �لعربة �لهجينة �جلديدة. و 
�أن  بالهيئة  �لعامة  �ملو��سالت  موؤ�س�سة  يف  �لبحري  �لنقل  �إد�رة  مدير  �لها�سمي 
�لهيئة تعر�ض يف من�ستها باملعر�ض �أهم م�ساريعها يف جمال �لنقل �لبحري وهي 
�لعربة �لهجينة �جلديدة �لتي تعك�ض روؤية �لهيئة يف دعم منظومة �لنقل �لبحري 

باأحدث و�سائل �لتنقل يف هذ� �ملجال وتلبية �حتياجات مرتادي �لعرب�ت.

�أ�سهم �ل�سركات �مل�سدرة من ميزة �نخفا�ض  و��ستفادت 
�لني مقابل �لدولر �لذي ز�د 0.4 باملئة �إىل 111.73 
دي�سمرب  من  �لع�سرين  منذ  م�ستوياته  �أعلى  وه��و  ي��ن، 

كانون �لأول.
�سهم  ز�د  بينما  باملئة،   4.3 ت��ي.دي.ك��ي��ه  �سهم  و�رت��ف��ع 

�أدفانت�ست 4.1 باملئة و�سهم فانوك 1.9 باملئة.
وهي  �ملتحدة،  للوليات  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  وز�د 
�لأخ��ري على  �لربع  باملئة يف   2.6 لليابان،  �سوق كربى 
من  �لفرتة  يف  باملئة   3.4 �رتفع  بعدما  �سنوي  �أ�سا�ض 
�أعلى  �لزيادة  وج��اءت  �أيلول.  �سبتمرب  �إىل  متوز  يوليو 

من توقعات رويرتز لنمو ن�سبته 2.3 باملئة.

•• طوكيو-رويرتز:

�لياباين لأعلى م�ستوى يف �سهرين  �ملوؤ�سر نيكي  �رتفع 
ون�سف �ل�سهر �م�ض بعد �أن �سعد �ل��دولر مقابل �لني 
�أعطى دعما  �ملتحدة، مما  �ل��ولي��ات  ق��وي يف  بفعل منو 

لأ�سهم �ل�سركات �ليابانية �مل�سدرة.
ع�سر  �لثالث  منذ  م�ستوى  �أعلى  �لقيا�سي  �ملوؤ�سر  وبلغ 
نقطة،   21602.69 عند  �لأول  كانون  دي�سمرب  من 
�أ�سبوعي، ربح  �أ�سا�ض  بارتفاع ن�سبته و�حد باملئة. وعلى 
�ملوؤ�سر �لقيا�سي 0.8 باملئة و�سجل مك�سباً لثالث �أ�سبوع 

على �لتو�يل.

جافز� ت�ستعر�س مع قطاع �لأغذية و�مل�سروبات قائمة جديدة من �خلدمات 

املنطقة احلرة جلبل علي ت�شتك�شف فر�شًا جديدة مع الالعبني الرئي�شني لدعم منو القطاع 

» مركز دبي التجاري العاملي «: 30 مليون زائر لفعالياته
 و200 مليار درهم اأ�شافها للناجت املحلي لالإمارة منذ العام 1979

�ل��ع��امل��ي��ة – �إق��ل��ي��م �لإم������ار�ت، قال 
ي�سهد  �أن  �ملتوقع  »م��ن  باملنا�سبة: 
جمل�ض  دول  يف  �ل��غ��ذ�ء  ��ستهالك 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي من����و�ً مبعدل 
لي�سل   4.2% م���رك���ب  ����س���ن���وي 
م��رتي يف  59.2 مليون ط��ن  �إىل 

“جافز�”،  �أعمال  رئي�ساً من  جزء�ً 
حيث توجد �أكرث من 460 �سركة 
�ملنطقة  دول��ة م�سجلة يف   66 من 
ر�ئدة  ���س��رك��ات  بينها  م��ن  �حل����رة، 
و”يونيلفر”  “مار�ض”  م���ث���ل 
�ل�سركات  وغريها من  و”ن�ستله” 
�لتي توظف جمتمعة �أكرث من 5 

�آلف �سخ�ض. 
من  ج�����اف�����ز�  جت���������ارة  �أن  ي�����ذك�����ر 
 10.9 بلغت  و�مل�سروبات  �لأغذية 
ما ميثل   ،2017 يف  دره��م  مليار 
�إج��م��ايل جت���ارة دبي.  %16 م��ن 
ت����د�وًل هي  �ل�سلع �لأك���رث  وك��ان��ت 
و�ملك�سر�ت  و�لفو�كه  �خل�سر�و�ت 
و�مل�������������و�د �ل����غ����ذ�ئ����ي����ة و�حل�����ب�����وب 
و�مل�سروبات  �ل��ث��ان��وي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 

و�ل�سكر. 

•• دبي-الفجر: 

�مل���ن���ط���ق���ة �حل�������رة جلبل  ن���ّظ���م���ت 
�لرئي�سة  �لبو�بة  “جافز�”،  علي 
�إىل  �ملبا�سر  �لأج��ن��ب��ي  لال�ستثمار 
دب������ي، و�أك�������رب �مل���ن���اط���ق �حل������رة يف 
جل�سة  �لأو����س���ط،  �ل�����س��رق  منطقة 
�إف���ط���ار ���س��ب��اح��ي��ة ل��ع��م��الئ��ه��ا من 
و�مل�سروبات،  �لأغ����ذي����ة  ����س���رك���ات 
�ل�سرت�تيجيات  ت��ط��وي��ر  ل��ب��ح��ث 
�لقطاع  م�ساعدة  �ساأنها  من  �لتي 
و��ستك�ساف  �ل��ن��م��و،  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
لل�سنو�ت  و�ل���ت���ح���دي���ات  �ل��ف��ر���ض 

�لقليلة �ملقبلة.  
م���در�ء مو�نئ  ك��ب��ار  �ل��ل��ق��اء  ح�سر 
بالإ�سافة  وج���اف���ز�،  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
ك����ربى  م�����ن  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ني  �إىل 

�لعام 2021. و�إىل جانب �لزيادة 
�مل�سطردة يف معدلت �ل�ستهالك 
ت��ع��د دب���ي وج��ه��ة م��ث��ال��ي��ة لكبار   ،
�لأغ�����ذي�����ة  ق����ط����اع  �ل����الع����ب����ني يف 
يتطلعون  و�ل���ذي���ن  و�مل�������س���روب���ات 
ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ف����ر�����ض �إع�������ادة 
�لت�سدير �إىل �أ�سو�ق دول �خلليج.« 
“نلتزم يف ج��اف��ز� بدعم  و�أ���س��اف: 
ق��ط��اع �لأغ���ذي���ة و�مل�����س��روب��ات من 
خالل خدماتنا �لفائقة �لتي توفر 
لل�سركات  تتيح  خم�س�سة  ح��ل��وًل 
�ملو�تية،  �ل��ف��ر���ض  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
مع توفري �لبنية �لتحتية �لالزمة 
�ل�ستهالكي  �ل���ط���ل���ب  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
ع�������س���ر �خل����دم����ات  �مل���ت���ن���ام���ي يف 

�للوج�ستية �ملخ�س�سة«. 
و�مل�سروبات  �لأغذية  قطاع  ي�سكل 

�لقطاع،  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل�������س���رك���ات 
ب��ن دميثان،  �أل��ق��ى ع��ب��د�هلل  ح��ي��ث 
�ملدير �لتنفيذي لل�سوؤون �لتجارية 
– �إقليم  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��و�ن��ئ  يف 
�لإمار�ت، كلمة ترحيبية ��ستعر�ض 
ف��ي��ه��ا �ل���ف���ر����ض �ل���ت���ي مي���ك���ن �أن 
ت��ق��دم��ه��ا دب����ي ل���ت���ج���ارة �لأغ���ذي���ة 

و�مل�سروبات.
م���ن ج��ه��ت��ه �أث���ن���ى �أح���م���د �حل����د�د، 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
لدعمها  �ل�سركات  على  “جافز�”، 
�مل��ت��و����س��ل، وق���ّدم ع��ر���س��اً مف�ساًل 
عن �أحدث �خلدمات �لتي تقّدمها 
�مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة، وك��ي��ف مي��ك��ن �أن 
تعود بالفائدة على قطاع �لأغذية 
و�مل�سروبات.   حممد �ملعلم، �ملدير 
دبي  مو�نئ  عام  ومدير  �لتنفيذي 

ال�شني ت�شتورد اأول �شحنة نفط اأمريكية يف 3 اأ�شهر 

ارتفاع ت�شخم منطقة اليورو
 مع زيادة اأ�شعار الطاقة والغذاء

حمل ما ي�سل �إىل 600 �ألف برميل من �لنفط، تفرغ 
�سحنتها من خام �إيجل فورد يف ميناء ت�سينغد�و �سرق 
�إنتاجه من  يتم  خ��ام خفيف  ف��ورد هو  و�إيجل  �ل�سني. 

�لتكوينات �ل�سخرية.
وقالت �إميا يل �ملحللة لدى رفينيتيف �إن �ل�سحنة ُنقلت 
�إىل كار� �سي من �لناقلة �لعمالقة �أوليمبك لوك �لتي 
كانت حتمل نفطا �أمريكيا، مبا يف ذلك خام �إيجل فورد، 

على متنها.
و�أ���س��اف��ت �أن ب��ي.ب��ي ����س��ت��اأج��رت ك���ار� ���س��ي، و�أن �جلهة 
�ملتلقية للنفط هي هونغرن برتوكيميكال وهي �سركة 

تكرير م�ستقلة يف �إقليم �ساندونغ.
على  بي.بي  ترد  ومل  �لتعقيب.  عن  هونغرن  و�متنعت 

طلب للتعليق حتى �لآن.

 1.2 عند  يذكر  تغري�  بالتقلب،  تت�سم  �لتي  �مل�سنعة 
�لتي  �لتوقعات  عن  يزيد  مبا  �سباط،  فرب�ير  يف  باملئة 

�أ�سارت �إىل �نخفا�ض ن�سبته 1.1 باملئة.
�لطاقة  �أ�سعار  ب�سبب  �لأغ��ل��ب  يف  �لعام  �لت�سخم  وز�د 
�أ�سا�ض �سنوي يف فرب�ير  باملئة على   3.5 �رتفعت  �لتي 
�سباط، بعد �أن ز�دت 2.7 باملئة يف يناير كانون �لثاين.

�لبطالة  معدل  �أن  يورو�ستات  ذك��ر  منف�سل،  بيان  ويف 
ي��ن��اي��ر كانون  ب��امل��ئ��ة يف   7.8 ب��ل��غ  �ل���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�سهر،  قبل  �ملُعدل  �لرقم  عن  يذكر  تغيري  دون  �لثاين 
�لعمل  ع��ن  �لعاطلني  ع��دد  �نخفا�ض  م��ن  �ل��رغ��م  على 
مب��ق��د�ر 23 �أل��ف��ا ب��امل��ق��ارن��ة م��ع �مل�����س��ت��وى �مل�����س��ج��ل يف 
دي�سمرب كانون �لأول. و�لقر�ءة �لبالغة 7.8 باملئة هي 
�لأدنى منذ �أكتوبر ت�سرين �لأول 2008. وكان معدل 
�لبطالة �مل�سجل يف دي�سمرب كانون �لأول بلغ 7.9 باملئة 

وفقا لتقدير�ت �سابقة.

•• �شنغافورة-رويرتز:

�أن  �إىل  رفينيتيف  من  وبيانات  جتارية  م�سادر  �أ�سارت 
�سحنتها  �أم�ض  تفرغ  �أمريكيا  خاما  حتمل  نفط  ناقلة 
يف ميناء �سيني، مبا ميثل �أول و�رد�ت خام لل�سني من 

�لوليات �ملتحدة منذ �أو�خر نوفمرب ت�سرين �لثاين.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ب��ني  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ت��وت��ر�ت  وت�سببت 
و�ل�سني يف تقل�ض �سادر�ت �خلام �لأمريكية لآ�سيا �إىل 
كمية �سئيلة يف �لن�سف �لثاين من �لعام �ملا�سي. ومل 
�ل�سني  �إىل  متجهة  �أمريكية  خام  كميات  ت�سجيل  يتم 
يف �أكتوبر ت�سرين �لأول ودي�سمرب كانون �لأول ويناير 

كانون �لثاين وفقا للجمارك �ل�سينية.
وت��ظ��ه��ر �ل��ب��ي��ان��ات �أن �ل��ن��اق��ل��ة ك���ار� ���س��ي، �ل���ق���ادرة على 

•• دبي-وام:

��ستقطب “ مركز دبي �لتجاري �لعاملي “ �أكرث من 30 مليون 
ز�ئر من رجال �لأعمال �إىل دبي منذ تاأ�سي�سه يف �لعام 1979 
�لأ�سو�ق  ز�ئ��ر من  12 مليون  بينهم  2018 من  ع��ام  و حتى 
�لعاملية ما �سهل حركة �لتجارة �لدولية وعزز مكانة دبي وجهة 
عاملية لالأعمال. و و��سل �ملركز لعب دور �أ�سا�ض يف تعزيز مكانة 

دبي وجهة �قت�سادية عاملية و �أ�ساف ما يزيد على 200 مليار درهم �إىل �إجمايل 
متنوعة  جتارية  فعالية  �آلف   5 من  �أك��رث  و��ست�ساف  �لإم���ارة  يف  �ملحلي  �لناجت 

خالل �لفرتة نف�سها .
�لأربعني  بالذكرى  �جل���اري  �ل�سهر   “ �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز   “ يحتفل  و 
 1979 ع��ام  يف  �ملنطقة  م�ستوى  على  للتجارة  رم���ز�  �أ�سبح  �أن  منذ  لتاأ�سي�سه 
ليتطور بعدها و ي�سبح جزء� ل يتجز�أ من �لتجارة �لعاملية ومتكني �لأعمال يف 

منطقة �أوروبا و�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا و�سبه �لقارة �لهندية.
وجاء �إن�ساء مركز دبي �لتجاري �لعاملي جت�سيد� لروؤية �ملغفور له �ل�سيخ ر��سد بن 
�سعيد �آل مكتوم و�سعيه جلعل دبي منوذجا عامليا يحتذى و�ساهم على مدى �أربعة 
عقود يف دعم �لتطور �لذي �سهدته �ملدينة وتر�سيخ مكانتها مناف�سا عامليا ر�ئد� يف 

جمال �سياحة �لأعمال و�لفعاليات و�ل�ستثمار.
برج  با�سم  /�مل��ع��روف  طابقا  وثالثني  ت�سعة  من  �ملكون  ر��سد  �ل�سيخ  ب��رج  وجن��ح 
�ملركز �لتجاري/ �لذي بد�أ رحلته كاأعلى مبنى يف �لعامل �لعربي و رمز� لالأعمال 
- تظهر �سورته على �لعملة �لنقدية من فئة 100 درهم- يف حتقيق هدفه مع 
مرور �لوقت لي�سبح موطنا لل�سركات �لإقليمية و�لعاملية يف جممع “مركز دبي 

�لتجاري �لعاملي” �لذي تبلغ م�ساحته 1.3 مليون قدم مربعة يف قلب دبي.
للريادة  �مل��ح��وري  �ل���دور  �مل��رك��ز  �ساحب  و 

�لفعاليات  ق��ط��اع  يف  للمدينة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لتناف�سية  �لقدرة  وبات م�ساهما يف بناء 
لالأعمال  كوجهة  مطرد  ب�سكل  لالإمارة 
و�ملعرفة وملتقى للتو��سل لعام 2025 
�سعادة  ق��ال  �ملنا�سبة  بهذه  و  ب��ع��ده.  وم��ا 
ل�سلطة  �لعام  �ملدير  �مل��ري  �سعيد  ه��الل 
�لعام  �ملدير  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز 
�لتجاري  و�ل��ت�����س��وي��ق  �ل�سياحة  ل��د�ئ��رة 
�ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ل���دى  دبي:”كان  يف 
روؤي��ة متميزة  �آل مكتوم  ر��سد بن �سعيد 
م���رك���ز� جتاريا  دب���ي  ت��ك��ون  لأن  ت��ه��دف 
�أنحاء  وعامليا معرتفا به عامليا يف جميع 
�ملنطقة ود�فعا لأجندة �قت�سادية حملية 

قائمة على �لتنوع وغري تقليدية ومثال قويا لأي بلد يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
ولتتخلى عن �لعتماد �لتقليدي �لقوي على �لنفط يف حتقيق منو �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل« . و�أ�ساف :” لقد �أر�سدنا هذ� �مل�سار �لذي ر�سمته قيادتنا خالل تنفيذ 
�لبع�ض  يعتقده  ما  �لعاملي لرى مدينتنا حتقق  �لتجاري  دبي  مهمتنا يف مركز 
م�ستحيال.. وكانت هذه �لتوجيهات منذ تاأ�سي�ض مركز دبي �لتجاري �لعاملي مبثابة 
منارة توجهنا نحو مهمتنا و�أولوياتنا �ل�سرت�تيجية �لتي ركزت على مر �ل�سنني 
على بناء قدر�ت دبي �لأ�سا�سية كوجهة لل�سياحة و�لتجارة وكمحرك مايل عاملي« . 
وقال : “ و طو�ل �لعقود �لأربعة �ملا�سية مت تكرمينا وو�سفنا ب�”�سناع �مل�ستقبل” 
�سو�ء بالن�سبة للمنطقة ككل وخارجها.. ويقا�ض جناح مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
�لناجت  �لقطاع وم�ساهمته ب�سكل م�ستمر يف  �أهمية  من خالل قدرتنا على زيادة 
�سركتنا  قوة  على  دليال  يعد  �لهدف  لهذ�  حتقيقنا  �إن  لدبي..  �لإجمايل  �ملحلي 
�ملدينة مبنظومة  تعزيز مكانة  �ملقبلة من  قوة مع دخولنا �حلقبة  �ستزد�د  �لتي 
�أعمال رقمية حديثة ومرت�بطة«. و�أكد �ملري �أنه ل ميكن �إنكار �أن دبي ومركز دبي 
�لتجاري �لعاملي قد و�سال �إىل �آفاق بعيدة معا وحققا �إجناز�ت كبرية على مدى 
�ل�سنو�ت �لأربعني �ملا�سية غري �أنه قال : “ لكن من �ل�سروري �أن ندرك د�ئما �أن 
�سبب جناحنا �مل�ستمر تطلعنا لالأمام د�ئما ولي�ض �لعتماد على ما حتقق �ملا�سي.. 
وكما يقول �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة 

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي -رعاه �هلل- �إن “�ل�سباق نحو �لتميز لي�ض له خط 
ومع تركيز قيادتنا �لر�سيدة على �مل�ستقبل وروؤيتها جلعل دبي �ملدينة  للنهاية”.. 
مع  وثيق  ب�سكل  تتما�سى  �ل�سرت�تيجية  �أجندتنا  ف��اإن  �لعامل  يف  �إب��د�ع��ا  �لأك��رث 
هذه �لروؤية وتلهمنا �لأهد�ف �لطموحة لهذه �ملدينة وتقوي عزمنا على تو�سيع 
�لإمار�ت  دول��ة  مو�طني  من  �ل��ق��ادم  �جليل  ومتكني  بنا  �خلا�سة  �ملعرفة  قاعدة 
“ نتطلع �إىل ��ستمر�ر متيزنا  لأن ي�سبحو� قادة �مل�ستقبل يف �لعامل«. و�أ�ساف : 
ل�سركائنا  �مل�ستمر  للدعم  بالمتنان  ون�سعر  �لقادمة  عاما  �لأرب��ع��ني  م��دى  على 
على  معا  نعمل  ونحن  و�خلا�ض  �لعام  و�لقطاعني  �حلكومة  يف  �ل�سرت�تيجيني 
تعزيز م�ساهمتنا يف �قت�ساد دبي وتعزيز مكانتها وجهة عاملية موؤثرة لالأعمال ». 
و لعب “ مركز دبي �لتجاري �لعاملي “ على مدى �ل�سنو�ت �لأربعني �ملا�سية دور� 
�أ�سا�سيا يف �أجندة �لتنويع �لقت�سادي يف دبي ومتكني �لتجارة و�لفعاليات خالل 

فرتة بناء دبي �حلديثة ودفع �ملدينة ب�سرعة �إىل �آفاق جديدة من �لنجاح.
خيار�  جاذبيتها  تعزيز  يف  �أ�سهم  م��ا  دب��ي  يف  �لفعاليات  قطاع  من��و  �مل��رك��ز  دع��م  و 
مثاليا للمو�هب �ملحلية و�لعاملية وها هو يو��سل �لتو�سع بو�سفه معلما رئي�سيا 
يف �لنه�سة �لقت�سادية �لتي ت�سهدها �ملدينة. و�ليوم يحظى مركز دبي �لتجاري 
�ل�سوق وتنوع ل مثيل له  �لعاملي وجاذبية يف  �مل�ستوى  ب�سمعة طيبة على  �لعاملي 
يف قطاعات �لأعمال يف ظل وجود جمموعة و��سعة من �لقطاعات �لتي تغطيها 

�أجندة �لفعاليات عالية �لتطور �ملعروفة عامليا.
 600 �أك���رث م��ن  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  وي�ست�سيف م��رك��ز 
ف��ع��ال��ي��ة ���س��ن��وي��ا يف خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات �ل��رئ��ي�����س��ي��ة مب���ا يف 
و�لطاقة  �ل�سحية  و�ل��رع��اي��ة  و�لب��ت��ك��ار  �لتكنولوجيا  ذل��ك 
و�ل���س��ت��د�م��ة و�ل��ع��ق��ار�ت و�لأغ���ذي���ة و�مل�����س��روب��ات و�ل�سيافة 
و�ل�سيار�ت و�لنقل وغريها وتتما�سى جميعها ب�سكل وثيق مع 
�لروؤية �ل�سرت�تيجية للتنويع �لقت�سادي يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ودبي.
�لتجارة  ل��دع��م ح��رك��ة  ع��ام��ل متكني رئي�سيا  �لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  وي��ع��د 
�لعاملية يف دولة لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وغريها من �لقت�ساد�ت �لعاملية ويتم 
منح �ل�سركات �لعاملية �لر�ئدة متعددة �جلن�سيات و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
جديدة  �أ���س��و�ق  مع  للتو��سل  خالله  من  و�لفر�سة  �ملن�سة  �لنا�سئة  و�ل�سركات 
وهو  و�لتطوير  �لبحث  وفر�ض  �لعاملي  �لتمويل  �إىل  �إ�سافة  مرموقني  وعمالء 
منوذجا  تعد  �مل�سرتكة  �لقت�سادية  �لقيمة  خللق  من�سة  وج��ود  قيمة  يعك�ض  ما 
ر�ئد� للنمو �لعاملي �مل�ستد�م. و متهد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لطريق �أمام 
م�ستقبل قائم على �لبتكار وخلق �ملعرفة وتبادل �لبيانات �ملفتوحة و�لتنويع كما 
هو مو�سح يف �أجندة مئوية �لإمار�ت 2071. ومع ت�سارع خطى دبي نحو حتقيق 
ت�سميم  يف  �أهمية  �أك��رث  دور�  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  يلعب  �لأه���د�ف  ه��ذه 
�ملر�حل �لتالية من �لنمو على مدى �لعقود �لقادمة. ولت�سهيل هذ� �لهدف فاإن 
�ملركز يو��سل دعم منظومة �لأعمال يف دبي ومتكني �لقطاعات �جلديدة وتعزيز 
روح �ملبادرة وتوفري نظام غني باملحتوى وتطوير بنية حتتية م�ستد�مة ومتكاملة 
وت�سهيل تبادل �ملعرفة وخلق �لفر�ض لل�سباب يف هذه �ملنطقة و�لعامل وهي عو�مل 
ت�سهم يف تعزيز مكانة �لإمارة كوجهة �ساملة وم�ستقرة وعاملية للمعي�سة و�لعمل.

متكن  �ل��ت��ي  �لأ�سا�سية  �ل��ع��و�م��ل  وت�سمل 
�لقادمة  ه��ذه �حلقبة  دخ��ول  �ملركز من 
م����ن �ل���ن���ج���اح �مل�������س���رتك ق����درت����ه على 
حول  �مل��ع��ل��وم��ات  ون�سر  �ملناق�سات  دع��م 
�لعاملية  �لجتماعية  �لأع��م��ال  �جت��اه��ات 
�لرئي�سية و�ل�سغرية �لتي تقود �لتغيري 
و�لتكنولوجي  و�لقت�سادي  �لجتماعي 

�ل�سريع.
�لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  و�سع  قد  و 
�ملنطقة  نطاق فعالياته ليكون �لأول يف 
�لأمن  مثل  مو�سوعات  ذل��ك  ولي�سمل 
و�لتقنية  �ل�سطناعي  و�لذكاء  �لغذ�ئي 
و�لقت�ساد  ت�����س��ني  و�ل��ب��ل��وك  �حل��ي��وي��ة 

�لإبد�عي و�ل�ستد�مة �لبيئية.

•• بروك�شيل-رويرتز:
�رتفع �لت�سخم مبنطقة �ليورو متما�سيا مع �لتوقعات 
يف فرب�ير �سباط، يف �لوقت �لذي ت�سارعت فيه وترية 
زيادة �أ�سعار �لغذ�ء و�لطاقة، لكن مل تطر�أ زيادة مماثلة 
�لبنك  يتابعه  �ل���ذي  �لأ���س��ا���س��ي  �لت�سخم  م��ع��دل  على 
و�أ���س��ارت تقدير�ت مكتب  �لأوروب���ي عن كثب.  �ملركزي 
)يورو�ستات(  �لأوروب����ي  ل��الحت��اد  �لتابع  �لإح�����س��اء�ت 
�لبالغ  �ليورو  منطقة  دول  يف  �لأ�سعار  �أن  �إىل  �جلمعة 
عددها 19 دولة �رتفعت 1.5 باملئة يف فرب�ير �سباط 
من �ملعدل �لبالغ 1.4 باملئة �لذي �أُعلن يف يناير كانون 
خرب�ء  توقعات  متو�سط  مع  �لرقم  ويتما�سى  �لثاين. 

�قت�ساد يف ��ستطالع للر�أي �أجرته رويرتز.
ومل ي�سهد �لت�سخم �لأ�سا�سي �لذي يلعب دور� رئي�سيا 
�ل�سيا�سة  ل��ق��ر�ر�ت  �لأوروب���ي  �مل��رك��زي  �لبنك  �تخاذ  يف 
�أ�سعار �لطاقة و�لأغذية غري  �لنقدية، و�لذي ي�ستثني 
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��سم �ل�سركة : موتيو�ل لالملا�س و�لذهب و�ملجوهر�ت - �س ذ م م   
�ل�سكل   - �لكبري  �ل�سوق   - ب��ردب��ي   - للعقار�ت  �ل�سرقاء  ملك   10 رق��م  حم��ل   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 675770 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  �لقت�سادية بدبي  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 1101341 مبوجب هذ� 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
 2019/2/27 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق    2019/2/27 بتاريخ   دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني �سركة قايد لتدقيق 
�حل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف 
- �خلليج �لتجاري - هاتف : 4215777-04  فاك�ض : 5448819-06  م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

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

��سم �مل�سفي : �سركة قايد لتدقيق �حل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد بيديف - �خلليج 
�لتجاري - هاتف : 4215777-04  فاك�ض : 5448819-06 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
لت�سفية  �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
قر�ر  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  - �س  موتيو�ل لالملا�س و�لذهب و�ملجوهر�ت 
حماكم دبي بتاريخ  2019/2/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2019/2/27 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/145 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : -04/2946945  هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
�ملنفذ �سده : �رجني  فريك - و�آخرون - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - قطعة �لر�ض 

رقم 1071 - �لعقار رقم 9 - رقم مكاين : 1960273138 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/3/6 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
�للكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم 
�لر�ض : 1071 - رقم �لبلدية : 1006 - 681 - �مل�ساحة : 135.99 مرت مربع - رقم �ملبنى : 9 - �لقيمة �لكلية : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   2.300.000.00

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

 مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2019/25 تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �سده/1- �أمين يا�سني  �ل�سهابي  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم 
/�حمد عبد�لرحمن نا�سر �لعقيل - وميثله / خالد حممد �سعيد بوج�سيم  قد 
�قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى 
رقم 28/2019   �مر علي عري�سة جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سه 
 ch1.A.5 يوم �لحد �ملو�فق 2019/3/10 �ل�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�لأق��ل ويف حالة  �يام على  �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  مذكر�ت 

تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

 يف الطعن 2019/158 طعن جتاري 
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ �سركةعبد�هلل �ل�سويد�ين و�ولده للتطوير �ل�ستثمار �لعقاري 
- ذ م م وميثله / نبيه �حمد بدر - باعالن �ملطعون �سده/1- �سركة عابر 
�لهاملي  ع��ب��د�هلل  خلفان  حممد  خلفان  عابر   -2 م  م  ذ   - �ملن�ساأت  لإد�رة 
فردية  موؤ�س�سة   - م  م  ذ   - �ملن�ساأت  لإد�رة  ع��اب��ر  موؤ�س�سة  م��ال��ك  ب�سفته 
جمهويل حمل �لقامة. نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة 
على  للرد  وذل��ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم  ويتوجب  �ع��اله 

�سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2267  ا�شتئناف جتاري   

ديفلومبنت   لريينينج  فور  �ن�ستيتيوت  1-بريتي�ض  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /هارون عبد�لرز�ق حممد عبد�هلل 
�حلكم  ��ستاأنف  قد   - �لعو�سي  حممد  عبد�هلل  روؤي��ا   / وميثله  �لعو�سي 
    2018/10/14 بتاريخ  كلي  جت��اري   2018/1121 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم �لحد �ملو�فق 2019/3/3  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2658  ا�شتئناف عمايل    

�مل�ستاأنف �سده/ 1-حممد جهانغري عبد�جلليل خان جمهول  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /تر�ن�ض فا�ست ملقاولت �لبناء - �ض 
ذ م م قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2018/8390 عمايل 
جزئي بتاريخ 2018/10/11 وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2019/3/14
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1734  ا�شتئناف جتاري 

 �ىل �مل�ستاأنف �سده/1- كو�ست كرت لتجارة �لفو�كه و�خل�سرو�ت - �ض ذ م م
م 3-�ن�سار حممود بت حممد  م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  �ملمتاز  2-�لطريق 
برويز بت - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف/عامر �سليم �سيد حممد 
�سليم وميثله/خليفة عبد�هلل �سعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي -  قد ��ستاأنف 
بتاريخ  جزئي  جت��اري   2018/1086 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م 
�ل�ساعة   2019/3/13 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2018/7/29
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من  10.00�سباحا بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/431 ا�شتئناف تظلم جتاري 
�ىل �مل�ستاأنف �سده/1- �يه �إن �سي للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول 
للتجارة  �ل�سبع  �لبحار  /�سركة  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  �ل�سبيعي  عمري  وميثله/�أمل  م  م  ذ   -
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  جت��اري  تظلم   2018/582 رق��م  بالدعوى 
رقم  بالقاعة  م�ساء�   17.30 �ل�ساعة  �ملو�فق 2019/3/20  �لربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2857  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-�ياز حميد عبد�حلميد جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف/ر�ئد دروي�ض خلدمات تنظيف �ملباين - �ض ذ م م وميثله / 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  عبد�هلل  خمي�ض  عبد�هلل  بدر 
جل�سه  لها  وح���ددت   2018/11/1 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2018/5618  :
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2019/3/25 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2057  ا�شتئناف جتاري   

2-فاينايل  ح  م  م   - تريدينغ  ج��ر�ل  �سده/1-فلفاجر  �مل�ستاأنف  �ىل 
بيزن�ض للتجارة �لعامة - م م ح  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف 
�ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  �لرئي�سي(  )�لفرع  �ي��ر�ن  ���س��ادر�ت  /بنك 
بالدعوى رقم 2018/310 جتاري كلي بتاريخ 2018/9/12 وحددت لها 
جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/3/6 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
قانونيا  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.18 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1441  ا�شتئناف جتاري   

�سامن   - �خلاطري  �ل�سبوع  �بو  �سامل  علي  �سده/1-�سامل  �مل�ستاأنف  �ىل 
كفيل- جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي 
��ستاأنف  قد  �ل�سالمي  ر��سد  جابر  حممد  ر��سد  وميثله/جابر  ع  م  �ض   -
بتاريخ  جزئي  جت��اري   2018/628 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2018/6/27 وحددت لها جل�سه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/3/19  �ل�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/503  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- فندق �ساندر��ض - �ن �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ ناجار�جا �سيتي �سيتي ديفيندر� وميثله / عبد�لكرمي مكي 
جعفر �ملخدوم -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )91500( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة. بال�سافة �ىل مبلغ 4302 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/368  تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- لكجوري ورلدو�يد - م د م �ض  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ر�مك�ض �لإمار�ت - �ض ذ م م وميثله 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  / �أمل عمري �ل�سبيعي قد 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )58869.71( درهم �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/18 ا�شكالت مدنية  

مو�سوع �لق�سية : �إ�سكال يف �لتنفيذ رقم 1172/2018 مدين
 لوقف �لإجر�ء�ت �لتنفيذية

طالب �لإعالن : م�ست�سكل : مري �سكيل �لرحمن مري خليل �لرحمن 
�ملطلوب �عاله : �مل�ست�سكل �سده : ز�هر حممد خري �حلم�سي جمهول حمل 
�لقامة  مو�سوع �لإعالن :- نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
للنظر يف �ل�سكال   ch1.C.15 2019/3/5   �ل�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة
�عاله و�لتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر 

قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/283  تنفيذ عمايل 

 �ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة بريفرين�ض لالأ�سا�سات و�ملقاولت - �ض ذ م م
حممد  �سعيد  �لتنفيذ/مدحت  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
عطيه قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )39266( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة. بال�سافة �ىل مبلغ 2963 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/3094  جتاري جزئي 
نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ���ض.م.ح  للت�سنيع  ����ض  �و  بيه  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/12/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�عاله ل�سالح/م�سنع �ملورد للطباعة و�لعالن ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )241.678.88( درهم و�لفائدة �لقانونية 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة 
�لق�سائية يف:2018/8/15 حتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/407  جتاري جزئي

جمهول  ه��رم��وزي  �م��ريي  عبد�لرحمن  عبد�لعزيز  1-�سعود   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /مو�رد للتمويل وميثله:عي�سى �سامل �حمد �حلر�سي 
�ملهري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )96300.75(
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم:75/2019.وحددت لها 
  ch1.C.12:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2019/3/14 �ل�ساعة:08:30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/517  جتاري جزئي

��سرت  ملوؤ�س�سة  �ملالك  �لعرياين ب�سفته  �سعيد عبد�هلل نهيل  �ملدعي عليه / 1-علي  �ىل 
�ملدعي /�لفاميد  �ن  �ل�سيار�ت �جلديدة جمهول حمل �لقامة مبا  لتجارة قطع غيار 
للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير �لكتبي قد �أقام عليك �لدعوى 
و�لز�مه  دره��م  �ملدعية مبلغ )381973(  �ىل  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه  �ل��ز�م  ومو�سوعها 
بالفائدة �لقانونية 12% �سنويا و�لز�مه �ي�سا بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت 
  ch1.C.13:لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق:2019/3/6 �ل�ساعة:08:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/509  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ني�سنو�يد للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�لولء �ملتحدة للمقاولت �لعامة ذ.م.م وميثله:علي �بر�هيم حممد 
�حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)418260( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2019/3/14 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.C.12  لذ�  �ل�ساعة:08:30 �ض 
للمحكمة  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/448  جتاري جزئي

�ن  �لقامة مبا  �روم��وج��ام جمهول حمل  �ب��ار�ث��ي  �ملدعي عليه / 1-فيجيندر  �ىل 
�ملدعي /بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي قد 
 )298087.12( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% م��ن:2018/11/7 وحتى 
يوم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ل��ت��ام  �ل�����س��د�د 
بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت  �ل�ساعة:08:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2019/3/4  �لثنني 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/47  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م 2- مهر�ن كمال ع�سكري 3- كمال فرج  �ملدعي عليه / 1-و�ت للكهربائيات  �ىل 
�لكهربائية 4- مهز�د كمال ع�سكري 5- موؤ�س�سة قوة  �ل�سمع  �هلل ع�سكري مالك/موؤ�س�سة 
�لربكان لتجارة �لدو�ت �لكهربائية 6- م�سعود حممد نبى ع�سكري 7- �سركة �ملتانة لتجارة 
م�سخات �ملياه ذ.م.م 8- هرموزكو للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /بنك �سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي( قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )58979.63( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة 
ل��ذ� فاأنت    ch1.C.14:ل�����س��اع��ة:08:30 ���ض بالقاعة� �مل���و�ف���ق:2019/3/4  ي��وم �لث��ن��ني 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/475  جتاري جزئي

دملوك  عبيد  �لنخرية  �سعيد   -2 �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاولت  ليف  1-ه��اي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لكتبي ب�سفته �سامن �سخ�سي وب�سفته مالك هاي ليف للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة 3- حممد 
مو�سى حماد عيا�ض ب�سفته �سامن �سخ�سي هاي ليف للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /م�سرف �لمار�ت ل�سالمي م�ساهمة عامة وميثله:عبد�حلكيم حبيب 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  من�سور بن حرز قد 
و�لت�سامم و�لتكافل وعلى �نفر�د بان يوؤدو� للمدعي مبلغ �جمايل قدره )241.657.00( درهم 
�ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�  وذل��ك   %9 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  عليهم  �ملدعي  و�ل��ز�م  �مار�تي 
�ض  �ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/3/11  �لثنني  ي��وم  جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�سد�د  وحتى 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.14:بالقاعة

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3989  جتاري جزئي

�ىل �خل�����س��م �مل��دخ��ل / 1-ع��ي�����س��ى حم��م��د ع��ب��د�هلل حم��م��د �ل���دح جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /جانتر �لكرتونيك جي �م بي �ت�ض )فرع دبي( وميثله/ 
�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )92450( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.14:بالقاعة �ض  �ل�����س��اع��ة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/3/5  �لثالثاء  ي��وم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

�حلز�م �ملفتوح
�خلتامية  �جلولة  مناف�سات  وتتوزع 
م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���ض ���س��اح��ب �ل�سمو 

جاهزيتها للمناف�سات على و�حد من �أغلى �لألقاب �لوطنية تعلن  ناديًا   12

احتاد الإمارات للجوجيت�شو يعلن ا�شتكمال ال�شتعداد لنطالق نهائي كاأ�ص نائب رئي�ص الدولة للجوجيت�شو اليوم
�لوحدة و�جلزيرة ي�ستعد�ن خلو�س �أقوى �ملناف�سات نحو تعزيز ترتيبهما 

را�شفورد يعود لت�شكيلة يونايتد.. ومار�شيال يغيب
�ملهاجم  �إن  �سول�سار،  ج��ون��ار  �أويل  يونايتد  ملان�س�سرت  �مل��وؤق��ت  �مل���درب  ق��ال 
�لإجنليزي  �ل���دوري  يف  �ساوثامبتون  مو�جهة  �سيبد�أ  ر��سفورد  ماركو�ض 
�ملمتاز لكرة �لقدم غد�ً �ل�سبت، لكن زميله �أنطوين مار�سيال ل يز�ل يعاين 

من �إ�سابة يف فخذه.
�أولد  يف  ليفربول  مع  �ل�سلبي  �لتعادل  خالل  لالإ�سابة  ر��سفورد  وتعر�ض 
�لتغيري�ت  نفاد  بعد  للنهاية  �ملبار�ة  ��ستكمل  لكنه  �ملا�سي،  �لأحد  تر�فورد 
�لثالثة. ومل ي�سارك �ملهاجم �لبالغ عمره 21 عاماً، �لذي �سجل 9 �أهد�ف 
 1-3 �لفوز  �لأ�سا�سية للفريق خالل  �لت�سكيلة  �ملو�سم، يف  �ل��دوري هذ�  يف 
على ملعب كري�ستال بال�ض �لأربعاء �ملا�سي، لكنه �سارك كبديل يف �ل�سوط 
يوم  ب��اأمل  )ر����س��ف��ورد(  “�سعر  �ل��ي��وم:  لل�سحافيني  �سول�سار  وق��ال  �ل��ث��اين. 

�لأربعاء لكنه �سيكون جاهز�ً، رمبا �أدفع به من �لبد�ية �أمام �ساوثامبتون، 
ت�سع خطة ثم يتعر�ض �لبع�ض لالإيقاف �أو �لإ�سابة، �إيقاف �أحد �لالعبني 
�للعب، �لأم��ر �لآن يتعلق  �إىل تغيري كبري يف طريقة  ي��وؤدي  �إ�سابته قد  �أو 
بالالعبني �ملتاحني«. ومل ي�سارك مار�سيال يف �أي مبار�ة منذ ��ستبد�له بني 
�ل�سوطني خالل �خل�سارة 2-0 يف �أولد تر�فورد �أمام باري�ض �سان جريمان 

يف ذهاب دور �ل�16 لدوري �أبطال �أوروبا قبل �أ�سبوعني.
و�أ�ساف �ملدرب �لرويجي: “�لتدريب �لأخري �ليوم ولن نخاطر باأي لعب، 
ل يز�ل هناك عدة �أيام �أمام �أنطوين حتى ي�سبح جاهز�ً لذلك رمبا تكون 

�لت�سكيلة م�سابهة لتلك �لتي خا�ست مبار�ة �لأربعاء«.
عام  بعد  ما  �إىل  عقده  خيا  دي  ديفيد  �حلار�ض  متديد  يف  �سول�سار  وياأمل 

�ل�سابق �أليك�ض فريغ�سون عند  �لنادي و�ملدرب  2020. ونال دي خيا ثقة 
�ن�سمامه للفريق قادماً من �أتلتيكو مدريد يف 2011.

وقال �سول�سار: “ناأمل �أن يو�فق على متديد عقده لأن ديفيد �أف�سل حار�ض 
مرمى يف �لعامل، �لنادي �أظهر مدى حر�سه على �سمه«.

�لبعيد  فالن�سيا،  �أنطونيو  عقد  متديد  من  متاأكد  غري  �سول�سار  �أن  وب��د� 
عاماً   33 عمره  �لبالغ  �ل�ساق،  ربلة  يف  �إ�سابة  ب�سبب  �ملالعب  عن  حالياً 

وينتهي عقده �حلايل بنهاية �ملو�سم.
وقال: “�أنطونيو غري جاهز بن�سبة %100، يف هذه �للحظة ل�ست و�ثقاً 
من �تفاق يونايتد وفالن�سيا على توقيع عقد جديد ملدة عام، �أمتنى عودته 

�سريعاً ليظهر مدى �أهميته يف �مللعب«. 

للجوجيت�سو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  �أعلن 
عن ��ستكماله �ل�ستعد�د�ت �لنهائية 
لنطالق �جلولة �لثالثة و�خلتامية 
م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���ض ���س��اح��ب �ل�سمو 
للجوجيت�سو،  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب 
يف ن�سختها �لأوىل هذ� �لعام، و�لتي 
ند  جممع  يف  �ل�سبت  �ل��ي��وم  �ستقام 
مب�ساركة  ب��دب��ي،  �ل��ري��ا���س��ي  �ل�سبا 

و210 لعبني. نادياً   12

نهج خمتلف
ق������ال ي���و����س���ف ع����ب����د�هلل �ل���ب���ط���ر�ن 
�لإمار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�ض  ع�سو 
للجوجيت�سو: “جنحت بطولة كاأ�ض 
�لدولة  رئي�ض  نائب  �ل�سمو  �ساحب 
�لأندية  بني  �ملناف�سة  روح  تعزيز  يف 
باملدربني  دف���ع  م���ا  وه���و  �مل�����س��ارك��ة، 
�ل���ف���رق  �إد�رة  ع���ل���ى  و�ل����ق����ائ����م����ني 
ن��ه��ج جديد  ت��ب��ن��ي  �إىل  و�ل��الع��ب��ني 
يف ت���ط���وي���ر �ل���الع���ب���ني و�لرت����ق����اء 
�للعب  م��ن  ليتمكنو�  مب�ستوياتهم 
���س��م��ن جم���م���وع���ات و�ل�����س��ع��ي نحو 
�لفوز باأ�سلوب خمتلف عن �ملناف�سات 

�لفردية«. 
�جلولة  �أن  �إىل  �ل���ب���ط���ر�ن  و�أ�����س����ار 
�سن�سهدها  �لتي  و�لنهائية  �لثالثة 
�ست�سهم يف معرفة م�ستوى  �ل�سبت، 
�ل���الع���ب���ني �مل�������س���ارك���ني م����ن حيث 
�لإعد�د �لفني، يف �سبيل حجز مقعد 
ولكن  �لوطني،  �ملنتخب  �سمن  لهم 
�ملناف�سات  �أن ه��ذه  �لأه��م من ذل��ك، 
�ملناف�سات  �أ���س��ل��وب  �سياغة  �ستعيد 
عرب  �ملقبلة،  �لريا�سية  �مل��و����س��م  يف 
للعب  و�لأن���دي���ة  �ل��الع��ب��ني  جتهيز 
 2019 مو�سم  يف  بالألقاب  و�لفوز 
نتلم�سه  بد�أنا  ما  وهو   ،2020 –
ك���ل جولة  �لأن���دي���ة يف  م�����س��ت��وى  يف 

مقارنة ب�سابقتها.
و�لثانية  �لأوىل  �جل��ول��ة  وح��ق��ق��ت 
�سجلته  مبهر�ً  جناحاً  �لبطولة  من 
�ل�����ف�����رق و�لأن�������دي�������ة �مل���������س����ارك����ة يف 
 10 بتاريخ  �أقيمت  �لتي  �ملناف�سات 
نوفمرب �ملا�سي يف �أبوظبي، وبتاريخ 

يناير �ملا�سي يف �ل�سارقة.    26

وي���و�����س���ل ن����ادي �ل��ع��ني ���س��ع��ي��ه �إىل 
�لرتتيب  �����س����د�رة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 
و�سيفه  مع  �ل��ف��ارق  وتو�سيع  �ل��ع��ام، 
نادي  ي��ع��ت��زم  بينما  �ل���وح���دة،  ن���ادي 
�جلزيرة �لذي حل يف �ملركز �لثالث 
تعزيز  �إىل  �لثانية  �جلولة  ختام  يف 

مركزه نحو �للقب.

�لعني نحو �للقب
م��ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه �ل�����س��ي��د خويطر 
�سعيد �لظاهري ع�سو جمل�ض �إد�رة 
�ل��ف��ردي��ة يف نادي  ���س��رك��ة �لأل���ع���اب 
�إىل �حتاد  و�لتقدير  بال�سكر  �لعني، 
جلهودهم  للجوجيت�سو،  �لإم����ار�ت 
�ل����ب����ط����ولت،  دع������م  �مل�������س���ت���م���رة يف 
�مل�ستمر،  و���س��ع��ي��ه��م  و�ه���ت���م���ام���ه���م 
�لوطنية،  �لأن��دي��ة  م�سرية  لتعزيز 
ع����ل����ى ط�����ري�����ق �ل�����ف�����وز ب����الأل����ق����اب 

�لوطنية.
و�أ�سار �لظاهري �إىل �أن نادي �لعني 
هذ�  �إىل  �ل��و���س��ول  �سبيل  يف  يعمل 
�ل��ل��ق��ب �ل���غ���ايل ع��ل��ى ق���ل���وب جميع 
�ل��الع��ب��ني، وه��و �حل��اف��ز �ل���ذي دفع 
�ل�سجل  هذ�  لتحقيق  �لنادي  فريق 
�مل�سرف منذ بد�ية �لبطولة و�لفوز 
و�لثانية،  �لأوىل  ب�سد�رة �جلولتني 
و�لإد�ري  �لفني  �ل�ستعد�د  ظ��ل  يف 
�ملو�سم  �ل��ذي مل يتوقف منذ بد�ية 

�لريا�سي.
�لبطولت  ه��ذه  �أن  �لظاهري  و�أك��د 
�أد�ء  ت��ط��وي��ر  �أ���س��ه��م��ت يف  �مل��ح��ل��ي��ة، 
�لأندية عرب رفع م�ستوى �لحتكاك 
�لفئات  خمتلف  م��ن  �لالعبني  ب��ني 
�لو�سول  م��ن  ليتمكنو�  و�لأح��زم��ة 

�إىل من�سات �لتتويج بثقة.
وت����ت����م����ت����ع �ل�����ب�����ط�����ول�����ة ب����اأه����م����ي����ة 
لالعبي  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملحلي،  �مل�ستوى  على  �جلوجيت�سو 
بطولتني  م����ن  و�ح��������دًة  ت��ع��ت��رب  �إذ 
لالأندية  ت���ت���ي���ح  ف���ق���ط  حم��ل��ي��ت��ني 
�لدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
ف��ر���س��ة �ل��ت��ن��اف�����ض ع��ل��ى و�ح����د من 
بطولة  بعد  �لوطنية،  �لألقاب  �أب��رز 
�لدولة  رئي�ض  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�ض 

�أكرب  حل�سد  ���س��ع��ي��اً  للجوجيت�سو، 
ع���دد م���ن �مل��ي��د�ل��ي��ات �مل��ل��ون��ة ونيل 
كاأ�ض �لبطولة ذو �لت�سميم �لفريد، 

يف �جلولة �خلتامية منها.

للجوجيت�سو  �ل��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
على خم�سة �أب�سطة، لتتيح لالعبني 
“�حلز�م  ب���ن���ظ���ام  �ل���ل���ع���ب  ف���ر����س���ة 
ي�سمل  و�ل����ذي  بالأوز�ن”،  �مل��ف��ت��وح 

�لرجال  فئة  يف  تتمثل  فئات  ث��الث 
حتت  �ل�سباب  وفئة   ،21 �سن  ف��وق 
�سن  �لنا�سئني حتت  وفئة   ،21 �سن 

و17. و16،   ،15
و�أو���س��ح��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة لحتاد 
�للعب  �أن  للجوجيت�سو  �لإم������ار�ت 
بالأوز�ن”  �ملفتوح  “�حلز�م  بنظام 
غمار  خو�ض  فر�سة  لالعبني  يتيح 
�مل��ن��اف�����س��ات م��ع لع��ب��ني �أك���رث منهم 
�حلز�م  �أ�سحاب  �سيتمكن  �إذ  خ��ربة، 
�إىل  �لتعرف  م��ن  و�لأزرق  �لأب��ي�����ض 
مناف�سات  يف  تطبق  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ع��د 
و�سيتمكنون  �ل�������س���ود�ء،  �لأح����زم����ة 
�أي�������س���اً م���ن �ل��ت��ن��اف�����ض م���ع خمتلف 
�أل����و�ن �لأح���زم���ة، وه��و �لأم���ر �لذي 
���س��ي��م��ك��ن��ه��م م���ن ك�����س��ب �مل���زي���د من 

�خلربة.
دور بالإعادة

وتبنى �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�سو 
�أ�سلوباً حتكيمياً خمتلفاً فيما يخ�ض 
“دور  با�سم  ويعرف  �لبطولة،  ه��ذه 
�لالعبني  ميكن  و�ل��ذي  بالإعادة”، 
�خل��ا���س��ري��ن م���ن �ل����ع����ودة ل��ل��ع��ب يف 
م���ب���ار�ة ث��ان��ي��ة ق��ب��ل خ��روج��ه��م من 
ليتناف�سو�  نهائي،  ب�سكل  �ملناف�سات 
ع��ل��ى �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ربون��زي��ة. وتركز 
�لتفا�سيل �لفنية �خلا�سة بالبطولة 
�ملحلية  �لأن��دي��ة  على متكني لعبي 
مناف�سات  خل����و�����ض  وت���اأه���ي���ل���ه���م 
مب��ع��اي��ري وق���و�ن���ني م�����س��اب��ه��ة لتلك 
�لآ�سيوية  �لبطولت  يف  تطبق  �لتي 
�لعامل  بطولة  خ�سو�ساً  و�لدولية، 
بالآليات  لتعريفهم  للجوجيت�سو، 
و�لتقنيات �ملتبعة يف هذه �لبطولت، 
م�ستوى  ورف����ع  م��ه��ار�ت��ه��م  و���س��ق��ل 
على  ل��ي��ك��ون��و�  �جل�����س��دي��ة،  لياقتهم 
�أهم  على  للمناف�سة  ��ستعد�د  �أكمل 

�لألقاب �لدولية.

جو�ئز مالية
�لإمار�ت  �حت��اد  �أن  بالذكر  وجدير 
للجوجيت�سو يعتمد يف بطولة كاأ�ض 
�لدولة  رئي�ض  نائب  �ل�سمو  �ساحب 
للجوجيت�سو نظام جو�ئز مينح من 

�إىل  �لكربى  �ملالية  �جلائزة  خالله 
ب��امل��ر�ك��ز �لثالثة  �ل��ف��ائ��زة  �لأن���دي���ة 
�لأوىل، وفقاً ملجموع �لنقاط �لتي مت 

ح�سدها خالل جولت �لبطولة.
مناف�سات  �أن  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أ����س���اف���ت 
�جلولة �لأوىل و�لثانية من بطولة 
رئي�ض  ن��ائ��ب  �ل�سمو  �ساحب  ك��اأ���ض 
ملحوظاً  ت���ط���ور�ً  �أظ���ه���رت  �ل���دول���ة 
للقو�عد  �ل��الع��ب��ني  ف��ه��م  م���دى  يف 
تتبع  �ل���ت���ي  �ل��ب��ط��ول��ة  �مل��ط��ب��ق��ة يف 
م��ع��اي��ري وق���و�ن���ني م�����س��اب��ه��ة لتلك 
�لآ�سيوية  �لبطولت  يف  تطبق  �لتي 
و�ل��دول��ي��ة، وه��و �لأم���ر �ل���ذي يعمل 
للجوجيت�سو  �لإم�������������ار�ت  �حت�������اد 
�لالعبني  ل��دى  �سقله  على  ج��اه��د�ً 

�ملحليني.

�ل�سركاء يو��سلون �لدعم
�ل�سرت�تيجيون  �ل�سركاء  ويو��سل 
و�لإعالميون تقدمي �لدعم ملختلف 
�لبطولت و�ملناف�سات، حيث حتظى 
نائب  �ل�سمو  �ساحب  ك��اأ���ض  بطولة 
بدعم  للجوجيت�سو  �ل��دول��ة  رئي�ض 
�أبوظبي  وه����م،  و����س��ت��ث��ن��ائ��ي،  ك��ب��ري 
ل�����الإع�����الم �ل�������س���ري���ك �لإع�����الم�����ي 
�ل�سريك  �لريا�سية  وباملز  �لر�سمي، 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي، و����س���رك���ة �إع���م���ار 

�أ�ساليب  م���ط���ور  وه�����ي  �ل���ع���ق���اري���ة 
�حلياة �لع�سرية، �إىل جانب �لطاير 
موتورز لند روڤر �سريك �ل�سيار�ت 
�حل�����������س�����ري، وق������ن������و�ت �أب����وظ����ب����ي 
�لريا�سية  �ل��ق��ن��اة  وه��ي  �لريا�سية 
�ل���ر����س���م���ي���ة وم���������س����رف �أب����وظ����ب����ي 
�ملا�سي،  �ل�����س��ري��ك  وه���و  �لإ���س��الم��ي 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  و���س��رك��ة 
و�ل�سريك  �ل��ط��اق��ة،  ���س��ري��ك  وه���ي 
�لد�خلية،  ب��وز�رة  �ملتمثل  �حلكومي 
و�سركة �أبوظبي للخدمات �ل�سحية 
�لرعاية  ���س��ري��ك  وه����ي  “�سحة” 
�ل�سركاء  ج���ان���ب  �إىل  �ل�����س��ح��ي��ة، 
بدولفني  و�مل��ت��م��ث��ل��ني  �ل���ذه���ب���ي���ني 
للطاقة، و�آفاق �لإ�سالمية للتمويل، 
و�مل�سعود لل�سيار�ت، و�سركة �أبوظبي 
�لذ�تية،  ل��الأن��ظ��م��ة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
ود�ئرة  �لعاملية لالأملنيوم  و�لإم��ار�ت 
جانب  �إىل  هذ�  و�ل�سياحة،  �لثقافة 
�ل�سركاء �لد�عمني �أبرزهم �ل�سريك 
�ل�سقر  جم���م���وع���ة  وه�����و  �ل��ف�����س��ي 
�مل���ت���ح���دة وج����ري����دة �لحت�������اد وهي 
�جل���ري���دة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ر���س��م��ي��ة �لتي 
و�لهتمام  �لوعي  زي��ادة  �إىل  تهدف 
�لريا�سة، مبا  بهذه  و�لعاملي  �ملحلي 
ي�سمن �إطالع �جلماهري على كافة 

�لتطور�ت و�مل�ستجد�ت و�لنتائج.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/210 تنفيذ مدين
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ج��م��ال ي��ح��ي��ى ع��ب��د�مل��ج��ي��د رب��ي��ع جم��ه��ول حمل 
�سومان  �لب�سيوين  �لدين حممد  �لتنفيذ/ح�سام  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��ازم��ي  ع��ب��د�هلل  حممد  ح�سن  وميثله:�حمد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7742.5( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

      اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11696 عمايل جزئي

جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  مر�ك�ض  عليه/1-ق�سر  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق���ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي/ب��و ع��زه بلح�سني ق��د  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )19420 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م و�ل���ر����س���وم و�مل�����س��اري��ف رقم 
�لحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB186837912AE:ل�سكوى�
فاأنت  ل��ذ�   ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة   2019/3/3 �مل��و�ف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12568 بتاريخ 2019/3/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/962  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �لفنيه  ل��ل��خ��دم��ات  / 1-�زي���ن���ا  �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�أق���ام عليك �لدعوى  �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ف��اي��ز �حمد ���س��ادق علي ق��د 
درهم  دره��م(   17875( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة رقم 
وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق   mb170118669ae:ل�سكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.4:بالقاعة ���ض   10.00 �ل�ساعة   2019/3/10
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�يرين  م���ا   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
دينو�ستا �ليجاريل ، �لفلبني   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )EC3622566( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

054300209

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو / عبد�هلل �سالح 
�لردن     ، ج����رب����وع  حم���م���د 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)T420027( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0555767859

فقدان جواز �شفر

�ل�سعود  �ب���و   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
ح���������س����ن����ى �ب����������و �ل���������س����ع����ود 
، م�����س��ر   �جلن�سية  حم��م��د 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )A1787696(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0555016039

فقدان جواز �شفر

�مل���دع���و / روؤي������ا بنت  ف��ق��د 
تون�ض     ، رزي���������ق  رم���������زى 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)X613326( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0565913635

فقدان جواز �شفر

روي����ن����ه   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبني     ، ب���ري���ز  م����رك����ادو 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )P3427510A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0521253705

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د �مل������دع������و/ ب����اي����ج����ودى 
�لفلبني   ، ع����ب����و  ع������ب������دول 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)EB4395672( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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•• دبي -الفجر: 

ل�سيد  دبي  بطولة  مناف�سات  خطفت 
�لأ����س���م���اك و�ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي دبي 
�ل����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات �ل��ب��ح��ري��ة يومي 
�لأربعاء و�خلمي�ض �لأ�سو�ء يف �لدورة 
دبي  معر�ض  من  و�لع�سرين  �ل�سابعة 

�لعاملي للقو�رب 2019.
�مل�سابقة  ت�����س��ت��م��ر  �أن  م���ق���رر�  وك�����ان 
�لنادي للمرة  �لفريدة و�لتي ينظمها 
�ملعر�ض  فعاليات  هام�ض  على  �لثانية 
�ل��ع��امل��ي ح��ت��ى �ل��ي��وم -�ل�����س��ب��ت- لكنه 
ولدو�ع �من و�سالمة �مل�ساركني ونظر� 
�ل�سديد  و����س��ط��ر�ب��ه  �ل��ب��ح��ر  حل��ال��ة 

�ليومني  ت��ق��رر �لك��ت��ف��اء مب�����س��ارك��ات 
و�خلمي�ض(  )�لأرب��ع��اء  و�لثاين  �لأول 
�أمام  وتتويج �لأبطال �ليوم -�ل�سبت- 
�ل��ن��ادي �سمن  ون��ظ��م  �مل��ع��ر���ض.  زو�ر 
�ل��ري��ا���س��ي �لبحري  �مل��و���س��م  ف��ع��ال��ي��ات 
حمطات  ث�����الث   2019-2018
�لأ�سماك  ل�سيد  دب��ي  بطولة  �سمن 

بالتعاون و�ل�سر�كة مع جمعية  وذلك 
�لأ�سماك  ل�����س��ي��ادي  �ل��ت��ع��اون��ي��ة  دب���ي 
�لإمار�ت(  �لوطنية )طري�ن  و�لناقلة 
�أو( مارينا�ض ومعر�ض دبي  �أند  و)بي 

�لعاملي للقو�رب 2019.
وجنح �ملت�سابق رقم 13 �سعيد حممد 
على  �حل�������س���ول  �مل����ه����ريي يف  ج����اب����ر 

وزن�����ا )21.40  ك��ن��ع��د  ���س��م��ك��ة  �ك����رب 
ليت�سدر  ���س��م(   140( وط����ول  ك��ل��غ( 
جائزة  ويك�سب  �لفئة  ه��ذه  مناف�سات 
�إ�سافة  دره��م  �أل��ف   25 قدرها  مالية 
�إىل تذكرة �سفر مقدمة من )طري�ن 
�لإم����������ار�ت( و�أي�������س���ا م���وق���ف جماين 
�أند  ل��دي بي  15 م��رت�  لقارب بطول 

•• دبي - الفجر: 

�إىل  -�ل�سبت-  �ليوم  �لأن��ظ��ار  تتجه 
حتت�سن  �ل���ت���ي  ج���م���ري�  ����س���و�ط���ئ 
للدر�جات  دب����ي  ���س��ب��اق  م��ن��اف�����س��ات 
�مل��ائ��ي��ة -�جل���ول���ة �ل�����س��اد���س��ة وقبل 
�خل��ت��ام��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة �لإم�������ار�ت 
ن���ادي  ي��ن��ظ��م��ه  و�ل������ذي   2019-
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  �ل����دويل  دب���ي 
�سمن روزنامة �ل�سباقات يف �ملو�سم 

�لريا�سي 2019-2018.
وي�����ق�����ام �حل���������دث �ل����ك����ب����ري �ل����ي����وم 
�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للدورة 27 من معر�ض دبي �لعاملي 
مع  وب��ال��ت��ز�م��ن   2019 ل��ل��ق��و�رب 
�لكبري  للمعر�ض  �خل��ت��ام��ي  �ل��ي��وم 
وذل���ك ب��ال��ق��رب م��ن م��وق��ع �حلدث 
�ساطئ  مبحاذ�ة  �ملائية  دبي  قناة  يف 
�جلديد  و�مل���ع���ل���م  )�ل����ف����ورزي����زون( 

)بولغاري(

���س��ب��اق دبي  �مل��ن��اف�����س��ات يف  وجت��م��ع 
للدر�جات �ملائية -�جلولة �ل�ساد�سة 
و�خل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت 
ما  �ل�����ي�����وم   2019- �ل�����دول�����ي�����ة 
ميثلون  م��ت�����س��اب��ق��ا   60 �إىل  ي�����س��ل 
ن��خ��ب��ة جن����وم و�أب����ط����ال �ل���ع���امل من 
ميثلون  �ل����ع����امل  ق�������ار�ت  خم��ت��ل��ف 
و�ل�سويد  وفرن�سا  بريطانيا  بلد�ن 

و�لدمنارك و�لنم�سا و�ملجر و�ليابان 
�إ�سافة  و�مل���غ���رب  وم�����س��ر  و�ل��ك��وي��ت 
و�سيتناف�ض  �لإم�����ار�ت.  �أب��ط��ال  �إىل 
�مل��ر�ك��ز �لأوىل يف  �مل�����س��ارك��ون ع��ل��ى 
على  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لأوىل  �ل��ف��رتت��ني 
فرتتني  على  وجال�ض  و�ق���ف  ف��ئ��ات 
و�قف  فئات  يف  وم�سائية  �سباحية 
1 وجال�ض جي  ب��ي  حمرتفني ج��ي 
بي 3 )مو�طنني( وو�قف جي بي 2 
وو�قف خم�سرمني جي بي 2 �ستوك 
وجال�ض جي بي 2 وو�قف جي بي 3 
13-15 �سنة وو�قف  )3( نا�سئني 
 12-10 نا�سئني   )2(  3 ب��ي  ج��ي 
�سنة وو�قف جي بي 3 )1( نا�سئني 
وجال�ض  �سبارك  وجال�ض جي بي 4 

جي بي 1 حمرتفني

  م�سو�ر
�ل���رز�ق  ع��ب��د  ع��ام��ر  بطلنا  وي�سعي 
جال�ض  ف��ئ��ة  ����س���د�رة  حل�سم  ح��وي��ر 

مبكر�  )م����و�ط����ن����ني(    3 ب���ي  ج���ي 
ق���ب���ل �خل����ت����ام ح���ي���ث مي���ل���ك 226 
عن  ن���ق���ط���ة   22 ب�����ف�����ارق  ن���ق���ط���ة 
�ق����رب م��الح��ق��ي��ه ب��ط��ل��ن��ا ع��ب��د �هلل 
عبد�لرحمن �حلمادي بينما ي�سعي 
بطلنا �سلمان يون�ض �لعو�سي �أي�سا 
�����س����د�رة فئة  م���وق���ف���ه يف  ل��ت��ع��زي��ز 
نقطة(   232( 2 ب��ي  ج��ي  ج��ال�����ض 
�بوبكر  و�أب����رزه����م  م��ن��اف�����س��ي��ه  �أم�����ام 
ولدي  نقطة(   210( �مل��ري  نا�سر 
يت�سدر   2 بي  و�ق��ف جي  مناف�سات 
�حلمادي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �هلل  ع��ب��د 
2 بر�سيد  مناف�سات و�ق��ف جي بي 
نقطة   14 ب���ف���ارق  ن��ق��ط��ة   229
وت�سهد  �ملطوع   �سامل  �لكويتي  عن 
 2 ب��ي  و�ق���ف ج��ي  �ملخ�سرمني  فئة 
بني  �ل�سد�رة  على  �ساخنة  مناف�سة 
بر�سيد  �لأول  بن حريز  �مل��ر  حريز 
�ملري  ميزر  وحممد  نقطة   141
بينما  نقطة   139 بر�سيد  �لثاين 

ت��ب��دو �مل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى �أ���س��ده��ا على 
���س��د�رة فئة و�ق���ف حم��رتف��ني جي 
بي 1 بني �لنم�ساوي كيفني ر�يتري 
�ستيفان  و�لفرن�سي  نقطة(   230(

دولياك )206 نقطة( 
�لنا�سئني  ف����ئ����ات  ���س��ع��ي��د  وع����ل����ي 
عي�سى  �ح��م��د  �ل�ساعد  بطلنا  ف��ان 
�حل���م���ادي م��ت�����س��در ت��رت��ي��ب و�قف 
نقطة   244 3.3 بر�سيد  جي بي 
�أمام  مبكر�  بالتتويج  كبرية  فر�سة 
�ساهني  �ل��ك��وي��ت��ي  مناف�سيه  �ق����رب 
رم�سان �لثاين بر�سيد 226 نقطة 
بينما ت�ستعل �ملناف�سة يف فئة و�قف 
جي بي 3.2 بني بطلنا �سهيل ر��سد 
�لطاير �لثاين بر�سيد 219 نقطة 
رم�سان  ف��ار���ض  �لكويتي  و�ملت�سدر 
222 نقطة ويتناف�ض كال من علي 
عي�سى �آل علي �لأول بر�سيد 236 
نقطة وعمر عي�سى �حلمادي �لثاين 
و�قف  ���س��د�رة  على   232 بر�سيد 

جي بي 3.1

متيز كويتي
وت�سهد مناف�سات جال�ض حمرتفني 
و�سيطرة  �ساخنا  تناف�سا   1 بي  جي 
حيث  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  ع��ل��ى  كويتية 
�ل��ك��وي��ت��ي حم��م��د جا�سم  ي��ت�����س��در 
�لباز بر�سيد 185 نقطة بفارق 4 
�إبر�هيم  نقاط عن مو�طنه حممد 
�أي�سا  �ل�سورة  تتكرر  فيما  بوربيع 
4 بني  بي  يف مناف�سات جال�ض جي 
ب��ي��ان �خللفان  ي��و���س��ف  �ل��ك��وي��ت��ي��ني 
و�ح���م���د   194 ب���ر����س���ي���د  �لأول 
�لثاين  �خل���������س����اري  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
ورح�����ب  ن���ق���ط���ة.   180 ب���ر����س���ي���د 
�إد�رة  مدير  �لقمزي  حممد  ه��زمي 
�ل�����س��ب��اق��ات يف ن�����ادي دب����ي �ل����دويل 
يف  بامل�ساركني  �لبحرية  للريا�سات 
�سباق �ليوم متمنيا �لتوفيق للجميع 
خا�سة  ج��م��ي��ل��ة  �����س����ورة  ر�����س����م  يف 

خا�سا  م���ذ�ق���ا  ي���اأخ���ذ  �ل�����س��ب��اق  و�ن 
م��ن خ��الل �إق��ام��ت��ه ول��ل��م��رة �لأوىل 
�لدورة  فعاليات  يف  رئي�ض  ك��ح��دث 
�ل�����س��اب��ع��ة و�ل��ع�����س��ري��ن م��ن معر�ض 
دبي �لعاملي للقو�رب 2019. وقال 
�أيام  �أن �إقامة �حلدث بالتز�من مع 
يعد  ل��ل��ق��و�رب  �لعاملي  دب��ي  معر�ض 
يجمع  حيث  للبطولة  كبري  �إ�سافة 
ماركة   800 يزيد عن  ما  �ملعر�ض 
جمال  يف  تن�سط  جت��اري��ة  وع��الم��ة 
�ملائي  و�لرتفيه  �لبحرية  �ل�سناعة 
مما يجعل �أبطال �لعامل و�جلمهور 
وكبار  �ل��ق��ر�ر  �أ�سحاب  من  بالقرب 
�لدعوة  �لقمزي  ووج��ه  �مل�سنعني. 
ملتابعة  �ل�����ك�����رمي  �جل����م����ه����ور  �إىل 
�مل���ن���اف�������س���ات �ل����ي����وم -�ل�������س���ب���ت- يف 
�ملخ�س�ض يف جمري�  موقع �حل��دث 
ب��ال��ق��رب م���ن م���وق���ع م��ع��ر���ض دبي 
�لعاملي للقو�رب 2019 و�ل�ستمتاع 
بني  و�جل��م��ي��ل  �ل�ساخن  بالتناف�ض 

�أكرث من 60 مت�سابقا من خمتلف 
�ل�سند  و�أي�سا تقدمي  �لعامل  ق��ار�ت 

و�ملوؤ�زرة �إىل �أبطالنا.

بث مبا�سر
تنقل قناة دبي �لريا�سية بد�ية من 
�ل�ساعة �لعا�سرة و�لن�سف من �سباح 
ومناف�سات  مر�حل  -�ل�سبت-  �ليوم 
�سباق دبي للدر�جات �ملائية -�جلولة 
�ل�����س��اد���س��ة م���ن ب��ط��ول��ة �لإم�������ار�ت 
�لبث  ���س��ي�����س��ت��م��ر  ح��ي��ث   2019-
�ل�سباحية  �ل��ف��رتت��ني  م����د�ر  ع��ل��ى 
يف  �لعمل  فريق  و�أك��م��ل  و�مل�سائية. 
�لتجهيز�ت  ك��اف��ة  �مل�����س��اه��ري  ق��ن��اة 
لع�ساق  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ة  ل��ت��ق��دمي 
�إبد�عات  ع��رب  �لبحرية  �ل�سباقات 
خمرج �ل�سباق حممد �سعيد �لكتبي 
معلقا  ع��ب��ي��د  �ح���م���د  و�ل���زم���ي���ل���ني 
و�إبر�هيم  مر��سال  مبارك  وحممد 

عبد �ملح�سن يف �لإنتاج

تناف�س مثري على �ألقاب 10 فئات

�شباق دبي للدراجات املائية ي�شد اجلمهور يف جمريا اليوم
�أبطالنا ي�سعون �إىل ح�سم �سر�ع �ل�سد�رة قبل جولة �خلتام

��سماك �لكنعد �ل�سخمة ت�سد �لزو�ر

تتويج اأبطال )�شيد الأ�شماك( اليوم يف معر�ص القوارب
�سعيد جابر �ملهريي �ساحب �لوزن �لأكرب يفوز بلقب فئة )�لكنعد( 

ت�سهد مناف�سات �لبطولة �لكروية �لدولية �ل�سنوية 
�لعا�سرة، �ملقامة على كاأ�ض �ل�سيخ ز�يد بن هز�ع بن 
وع�سرة  �سنة   14 حت��ت  للنا�سئني  نهيان  �آل  ز�ي��د 
���س��ن��و�ت �ع��ت��ب��ار� م���ن �خل��ام�����س��ة م���ن م�����س��اء �ليوم 
مبالعب �أكادميية نادي �أبوظبي �لريا�سي مبنطقة 
�مل�����س��رف ،�إق����ام����ة �أرب���ع���ة م���ب���اري���ات يف �ل�����دور قبل 

�لنهائي على م�ستوى �لبطولتني �ملحلية و�لدولية 
مناف�ساتها  �سهدت  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  �جل��م��اه��ريي��ة 
ت��اأه��ل ف��ري��ق ن���ادي �أب���و ظ��ب��ي �ل��ري��ا���س��ي حت��ت 10 
�سنو�ت ملالقاة فريق �أكادميية )با�ض( بعد فوز فريق 
�أبوظبي على فريق مدر�سة �أدنوك -3 �سفر �سجلها 
.. ويف  وزي����اد ح��اف��ظ  ،ي��ا���س��ني حنفي  ع��ل��و�ن  �سيف 

�ملبار�ة �لثانية يف نف�ض �لدور يلتقي فريقا مدر�سة 
�أدن��وك على  �سابورت بعد فوز  �أكادميية  �أدن��وك مع 
مناف�سات  ختام  و�سيكون  /�سفر   5 �سبت  �أكادميية 
�لبطولة يوم غد �لأحد . وكانت �لبطولة �لدولية 
لفرق حتت 14 �سنة ،�لتي �سمت �لعديد من �لفرق 
�لأول  �أم�����ض  �فتتحت  �ل��ت��ي  و  و�لأوروب���ي���ة  �لعربية 

قبل  دوره��ا  بلغت  و�لتي   ، �جلمعة  �أم�ض  وتو��سلت 
تعادل  �سهدت  ،قد  �ليوم  م�ساء  يقام  �ل��ذي  �لنهائي 
ف��ري��ق ن���ادي �أب���و ظ��ب��ي �ل��ري��ا���س��ي م��ع ف��ري��ق بيزك 
�لت�سيكي بهدف لكل فريق و�سجل ل�ساحب �لأر�ض 
�ملبار�ة  ،ويف  زين قا�سم ولل�سيوف مار�سيل مي�سيل 
حر�ء  �أكادميية  فريق  فاز  �ملجموعة  لنف�ض  �لثانية 

-10�سفر  �سبت  �أك��ادمي��ي��ة  ف��ري��ق  على  �ل�����س��ع��ودي 
وعو�د  �ل��ب��ل��وي  حممد  ت�سجيلها  يف  ت�سابق  و�ل��ت��ي 
�أمان3�أهد�ف لكل منهما ،وهدفني لكل من عبد�هلل 
�ملالكي وعبد�لروؤوف ع�سريي. وتعادل فريقا كيندر 
ت��ارغ��وف��ي�����س��ت �ل���روم���اين وف���ري���ق �أك���ادمي���ي���ة برتو 
�مل�سري 2-2 ، و�سجل للفريق �مل�سري معاذ ثروت 

وحممد �سالح وللروماين نيتو ور�وؤول..ويف �ملبار�ة 
�ل��ع��م��اين على  �مل�ستقبل  �ل��ر�ب��ع��ة ف��از ف��ري��ق جن��وم 
9/�سفر و�سجل له حمد  �أكادميية )با�ض( بنتيجة 
)هدفني(  �ل��غ��ي��الين  و�ح��م��د  �أه����د�ف   3 �لبلو�سي 
،عبد  �لرزيقي  ،�أمي��ن  وهدفا لكل من عدي خليفة 

�لعزيز �ل�ساحلي وعبد �لرحمن جمعة .

الكروية  اأبوظبي  نادي  بطولة  نهائي  قبل  يف  مباريات   4

•• دبي- الفجر: 

تتطلع حمرتفة �لتزلج �ملائي �لكويتية �سيخة �لنوري و�سائقة �لدر�جات 
�لعامل  ك��اأ���ض  �ساحة  م��ن  لال�ستفادة  بي�ساي  �إي�����س��و�ري  �لهند  يف  �لأوىل 
�لر�ليات  ريا�سة  يف  �لرجال  مقارعة  �لن�ساء  ق��درة  على  للتاأكيد  دبي  يف 

�ل�سحر�وية �لطويلة �ل�سعبة. 
وبرعاية كرمية من �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، 
ويل ع��ه��د دب����ي، ي��ت��خ��ذ ر�يل دب���ي �ل�����س��ح��ر�وي �مل���دع���وم م��ن جمموعة 
عبد�لو�حد �لر�ستماين وني�سان من حلبة دبي �أوتودروم مقر� له. ويقام 
�لعامة  �لهيئة  دب��ي،  دب��ي، بلدية  دب��ي، �سرطة  �ل��ر�يل بدعم من حكومة 

للريا�سة، جمارك دبي، مياه �لعني وبرتول �لإمار�ت.
حيث �أنه ت�سارك �لنوري وبي�ساي يف �لإثارة �ل�سحر�وية جنباً �إىل جنب مع 
53 �سائقا حمرتفا �سمن فئة �لدر�جات �لنارية يف ر�يل دبي �ل�سحر�وي 
�ملدعوم من جمموعة عبد�لو�حد �لر�ستماين وني�سان، �جلولة �لأوىل من 
بطولة كا�ض �لعامل لر�ليات �لباها �لطويلة للدر�جات �لنارية ودر�جات 
�لرجال  مو�جهة  �عتادت  �لتي  �ل��ن��وري،  �سيخة  وتعترب  ’فيم‘.   �ل��ك��و�دز 
�لكويتي،  بورد‘  ’وك  فريق  �سمن  �م���ر�ة  �أول  �لريا�سية،  �ل�ساحات  يف 
بالإ�سافة لكونها مدربة موؤهلة، وينظر لها على كونها مثال يحتذى به 
بني �لن�ساء �خلليجيات و�لعرب، حيث �أن حجابها مل مينعها كاإمر�أه من 

�لعمل جاهدة على حتقيق حلمها باأن ت�سبح ريا�سية مميزة. 

�إم �إكزيك 50،  ومب�ساركتها يف �لر�يل على منت در�جة من نوع كيه تي 
دبي  ر�يل  يف  ت�سارك  خليجية  در�ج��ات  �سائقة  �أول  �لنوري  ت�سبح  �سوف 
بجبل  كرو�ض  �ملوتو  �أكادميية  �إىل  م��وؤخ��ر�  �ن�سمامها  بعد  �ل�سحر�وي 
علي بدعم من حممد �لبلو�سي، حامل لقب كاأ�ض �لعامل لر�ليات �لباها 

�لطويلة ’فيم‘ و�لفائز بلقب ر�يل دبي �لعام �ملا�سي. 
وجود  �ل�����س��روري  “من  �لبلو�سي:  ق��ال  �ل��ن��وري،  م�ساركة  على  وتعليقا 
ت�سجيع  على  �سيخة  وج��ود  ي�ساعدنا  ب��اأن  ون��اأم��ل  �لريا�سة،  يف  ري��ادي��ن 
�ملزيد من �خلليجيات للم�ساركة و�حرت�ف �لريا�سة. هي بارعة يف قيادة 
منعطفا  ت�سكل  �ل�سحر�وي  دبي  ر�يل  يف  وم�ساركتها  �لنارية  �لدر�جات 
هاما يف م�سريتها«.  من جهتها تعترب هذه �مل�ساركة �لثانية لبي�ساي يف 

لديها  �لبنكريا�ض  مت��زق  عن  ��سفر  حل��ادث  تعر�ست  �أن  بعد  دويل  ر�يل 
وذلك يف �أول م�ساركة لها يف ن�سخة �لعام �ملا�سي من �سباق باها �أر�غون 
حلمها  مطاردة  عن  بي�ساي  �ملوؤملة  �حلادثة  ه��ذه  تثني  ومل  �أ�سبانيا.   يف 
�سمن  �خل��ربة  من  �ملزيد  لكت�ساب  جم��دد�  وتتطلع  بالريا�سة  و�سغفها 
�ل�سعبة  �لقدرة  �سحر�ء  يف  �ملناف�سة  خالل  من  �لطويلة  �لباها  ر�ليات 

بدبي وبدء ��ستعد�د�تها للفوز لتحقيق نتيجة مميزة يف ر�يل دكار. 
�لطرقات  على  �ل��ن��اري��ة  �ل��در�ج��ة  رك��وب  على  �ملتمر�سة  بي�ساي،  وب���د�أت 
مب�سقط  مر�هقة  �سن  يف  كانت  عندما  �لنارية  �لدر�جات  قيادة  �لوعرة، 
بخم�ض  ت��ف��وز  هندية  �م���ر�أة  �أول  وب��ات��ت  بينغالور�ض،  مدينة  يف  ر�أ���س��ه��ا 

�سباقات وطنية و�ألقاب يف �لر�ليات. 

بن �سلّيم يهيئ �ل�ساحة لبطولة كاأ�س �لعامل يف �لوقت �لذي تخو�س فيه �لن�ساء حتديا قويا يف دبي 
الكويتية �شيخة النوري والهندية اإي�شواريا بي�شاي م�شتعدتان لالختبار ال�شعب يف رايل دبي ال�شحراوي
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الفجر الريا�ضي

ب��ع��د �ق�����س��ائ��ه ري����ال م��دري��د م��ن ن�سف 
بر�سلونة  ميلك  �لكاأ�ض،  م�سابقة  نهائي 
فر�سة قتل �آمال �لفريق �مللكي با�ستعادة 
ل��ق��ب �ل������دوري �لإ����س���ب���اين ل��ك��رة �لقدم 
�ل�����س��ب��ت يف �ملرحلة  ي��ح��ل ع��ل��ي��ه  ع��ن��دم��ا 

�ل�ساد�سة و�لع�سرين.
“�سانتياغو  ملعب  �ىل  بر�سلونة  ي��ع��ود 
ف���وز�  �لرب����ع����اء  ح��ق��ق  ح��ي��ث  برنابيو” 
نهائي  ن�سف  �إي��اب  يف  -3�سفر  عري�سا 
�أف�سلية  ب��رغ��م  ذه��اب��ا(،   1-1( �ل��ك��اأ���ض 
ريال يف �أول �ستني دقيقة من �ملبار�ة قبل 
لوي�ض  �لأوروغ��وي��اين  �لهد�ف  �نتفا�ض 
�سو�ريز وم�ساهمته �لفاعلة يف �لأهد�ف 

�لثالثة.
بيكيه  ج���ري�ر  بر�سلونة  دف���اع  قلب  ق��ال 
�ل�سوط  يف  �أك���رث  ف��ر���ض  على  “ح�سلو� 
�لول. لكن يف �لثاين عرفنا كيف ن�سل 
�ل��ي��ه��م. ت��رك��و� م�����س��اح��ات �إ���س��اف��ي��ة ويف 
غ�سون 10 �أو 15 دقيقة �سجلنا ثالثة 

�أهد�ف«.
م�سهد مماثل �ليوم �ل�سبت يف �لعا�سمة 
�سيبعد حامل لقب �لدوري بر�سلونة 12 
نقطة عن غرميه �لتاريخي يف �ل�سد�رة 

قبل 12 مرحلة على نهاية �لليغا.

�مل��ت��و����س��ل��ة ب��ني ريال  �مل���ع���ارك  ويف ظ��ل 
�لثاين  �أتلتيكو مدريد  ياأمل  وبر�سلونة، 
بر�سلونة،  خ�������س���ارة  ب���ح���ال  �ل����س���ت���ف���ادة 
نقاط  �أرب��������ع  �ىل  �ل�����ف�����ارق  وت��ق��ل��ي�����ض 
ريال  م�سيفه  على  �لأح���د  ف���وزه  ب��ح��ال 
و�ل��ذي مل يخ�سر يف  �لثامن  �سو�سييد�د 

�آخر ثماين مباريات.
يف  بر�سلونة  �أي�����س��ا  �أتلتيكو  و���س��ي��و�ج��ه 
“كامب  ملعب  يف  �ملقبل  ني�سان/�أبريل 

نو” حيث مل يفز يف �آخر 18 زيارة.
�لأخرية  �ملو�جهات  ويتفوق بر�سلونة يف 
على ري��ال، �إذ هزمه �أرب��ع م��ر�ت يف �آخر 
�ست مباريات يف �أر�سه حيث كان ي�سجل 
ثالثة �أهد�ف �أو �أكرث خالل �نت�سار�ته. 
بر�سلونة  �سجل  ل��وح��ده،  �مل��و���س��م  وه���ذ� 
مقابل  خ�سمه  م��رم��ى  يف  �أه�����د�ف   9
�ثنني للملكي، وذل��ك بعد فوز كا�سح يف 
ذهاب �لدوري 5-1 �أطاح �ملدرب جولن 
�سانتياغو  بالأرجنتيني  و�أت��ى  لوبيتيغي 
�سولري مدرب �لرديف “كا�ستيا” �لذي 
من  �سريعا”  “للنهو�ض  لع��ب��ي��ه  دع���ا 

�لكبوة �لأخرية.
مبار�ة  يف  �ل�����س��ع��د�ء  تنف�ض  ري���ال  ل��ك��ن 
خ�سارته  ب���رغ���م  �لأخ��������رية  ب��ر���س��ل��ون��ة 

�لأف�سل  �ل���ط���رف  ك����ان  �إذ  �ل���ث���الث���ي���ة، 
تبت�سم  مل  ف���ر����ض  ع�����دة  ل����ه  و���س��ن��ح��ت 
جل�����وه�����رت�����ه �جل�������دي�������دة �ل�����رب�زي�����ل�����ي 
فيني�سيو�ض جونيور )18 عاما( يف ظل 
تاألق �حلار�ض �لأملاين مارك �أندريه تري 

�ستيغن.
ب��ت��ح��ق��ي��ق ب��ر���س��ل��ون��ة �لفوز  ����س��ه��م  وم����ا 
�سو�ريز  �لأوروغ��وي��اين  جناعة مهاجمه 
�لذي لقى �سعوبات يف �لون��ة �لخرية 
خارج  خ�سو�سا  �ل�سباك  �ىل  للو�سول 
فالفريدي  �رن�ستو  مدربه  وقال  ملعبه. 
�لذي جدد عقده مع �لفريق �لكاتالوين 
يف  ����س���و�ري���ز  ل��وي�����ض  ي��ت��و�ج��د  “عندما 

�ملنطقة، يلعب بن�سبة 200%«.
يف �مل����ق����اب����ل، ع���ل���ق لع�����ب و����س���ط ري����ال 
“�خل�سارة معقدة  كا�سيمريو  �لرب�زيلي 
دوما خ�سو�سا يف �لكال�سيكو. لكن هذ� 
�أن نفكر يف  �مل��ا���س��ي. ي��ج��ب  �أ���س��ب��ح م��ن 
بان  ع��ل��م��ا  و�لدوري”،  �لب���ط���ال  دوري 
ريال �قرتب من بلوغ ربع نهائي �مل�سابقة 
ب�سعوبة  ول��و  فائز�  عودته  بعد  �لقارية 
�لهولندي  �م�سرتد�م  �ياك�ض  �أر���ض  من 

.1-2
ويف ظ����ل ت���ف���وق���ه ع���ل���ى ري������ال م���دري���د، 

يف  �ل��ت��ق��دم  مهمة  بر�سلونة  �أم���ام  يبقى 
�ل��ت��ي وع���د جنمه  �ب��ط��ال �وروب�����ا  دوري 
�ستكون  �نها  مي�سي  ليونيل  �لرجنتيني 

�أبرز �أولوياته هذ� �ملو�سم.
����س���ب���اك ليون  ب���ه���ز  ب���ر����س���ل���ون���ة  وف�������س���ل 
لكن  �لنهائي،  ثمن  ذه��اب  يف  �لفرن�سي 
ثنائية �سو�ريز �لربعاء وعودة مي�سي �ىل 
�لثالثية  ت�سجيله  بعد  م�ستوياته  �ب��رز 
��سبيلية  ���س��د  م�����س��ريت��ه  يف  �خل��م�����س��ني 
�ل�سبوع �ملا�سي طماأنت جماهري �لنادي 

على هجومه �ل�سارب.
ل��ك��ن ت��ب��ق��ى ���س��ك��وك ح���ول خ��ط دفاعه. 
�لتي  �لطريقة  يف  �سعف  نقاط  ظهرت 
�خ��رتق��ه ه��ج��وم ري���ال مب��رت��د�ت��ه و�لتي 
قد ل تت�سامح معها �لندية �مل�ساركة يف 

دوري �لبطال.
�ل��و���س��ط جاذبا  ي��ك��ن خ���ط  ب������دوره، مل 
طو�ل �ملو�سم فيما بد� �لربتغايل نل�سون 
�سيميدو و�سريجي روبرتو غري مقنعني 

يف مركز �لظهري �لمين.
�ل���دف���اع �لفرن�سي  ل��ك��ن م��ع ع���ودة ق��ل��ب 
�لثنائي  �سيح�سل  �ومتيتي،  �سامويل 
على  لنغليه  كليمان  و�لفرن�سي  بيكيه 
�مل��ع��ارك �لخ���رية من  ��سافية يف  ر�ح���ة 

�ملو�سم.
وعلق فالفريدي بعد �أن �أ�سبح بر�سلونة 
�أول فريق يبلغ نهائي �لكاأ�ض �ست مر�ت 
لكن علينا  للتاأهل  �سعد�ء  “نحن  تو�ليا 

�لقيام ببع�ض �لأ�سياء ب�سكل �ف�سل«.
�ي�����س��ا ع��ل��ى خيتايف  وت���رتك���ز �لن����ظ����ار 

�إىل  تاريخي  بتاأهل  و�حل���امل  �ل��ر�ب��ع 
على  ي��ح��ل  �إذ  �لب���ط���ال،  دوري 

ريال بيتي�ض �ل�سابع يف مبار�ة 
��سبيلية  ي��اأم��ل  فيما  ن��اري��ة، 
م�����د�و�ة جر�حه  �خل��ام�����ض 

عندما يحل على هوي�سكا 
�لخري.

�حتفى لعب كرة �لقدم �لرب�زيلي �ل�سابق رونالدينيو بتكرميه يف ملعب 
�فتتح معر�ساً خم�س�ساً  �لذي  جانريو،  دي  بريو  �لعريق  “مار�كانا” 

لنجم “�ل�سيلي�ساو” �ل�سابق ي�ستعر�ض �أف�سل �للحظات يف م�سريته.
وحذ�ء  �سور  مثل  �سخ�سية  �أغر��ض  على  �فتتح  �ل��ذي  �ملعر�ض  يحتوي 
وقمي�ض لرب�سلونة، يف تذكرة للفرتة �لتي ق�ساها رونالدينيو ب�سفوف 
�لفريق �لكاتالوين، و�لتي تعد من �أجنح �للحظات يف م�سو�ره. كما ي�سم 
بري�سة  لوحات  من  وجمموعة  رونالدينيو،  قدمي  �آث��ار  �أي�سا  �ملعر�ض 

رونالدينيو  حياة  من  خمتلفة  مر�حل  فيها  ي�ستعر�ض  كاماليو  �لفنان 
مثل طفولته وم�سو�ره مع غرمييو، وباري�ض �سان جريمان، وبر�سلونة، 
��ستهر  �لتي  �حل��رك��ات  من  جمموعة  عن  ف�ساًل  �ل��رب�زي��ل��ي،  و�ملنتخب 

بها.
باملعر�ض و�أبدى �متنانه لكاماليو  وبد� رونالدينيو )38 عاماً( متاأثر�ً 
�إيجاد كلمات ت�سف كل ما مررت به يف م�سريتي  �ل�سعب  “من  قائاًل: 

بعد �عتز�ل كرة �لقدم، من �ملوؤثر للغاية �لعودة ملار�كانا«.

ملعـــب »ماراكانـــا« يكـــرم 
رونـالدينيـــو

على وقع �ملناف�سة �لنارية بني ليفربول �ملت�سدر 
عنه  �ملتخلف  �للقب  حامل  �سيتي  ومان�س�سرت 
بنقطة و�حدة، ت�سهد �ملرحلة 29 من �لدوري 
�لإن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة �ل���ق���دم م���ب���ار�ت���ي درب����ي بني 
فيما  �لح��د،  غد�  �يفرتون  وم�سيفه  ليفربول 
لندن بني  �سمال  بدربي  �ل�سبت  �ليوم  تفتتح 

توتنهام �لثالث و�سيفه �ر�سنال �لر�بع.
ويخو�ض ليفربول �ملو�جهة �سد جاره �لزرق 
بعد فوز كا�سح على �سيفه و�تفورد -5�سفر، 
هد�أ من وقع تعادلته �لأرب��ع يف �آخر خم�ض 
نقطة  بعد  على  �سيتي  جعل  م��ا  م��ب��اري��ات، 

يتيمة من �سد�رته.
يف  �ل�سباك  ه��ز  ع��ن  ليفربول  وعجز 
م��و�ج��ه��ت��ي م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د يف 
�ل�����دوري وب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ �لمل���اين 
�بطال  دوري  نهائي  ثمن  ذه��اب  يف 
�وروبا، لكن لعب و�سطه �لهولندي 
ج��ورج��ي��ن��ي��و ف��ي��ن��ال��دوم ي���وؤك���د �ن 
بقدرته  �لمي��ان  يفقد  مل  فريقه 
�����س���ق���اط خ�����س��وم��ه برغم  ع���ل���ى 
�لتكهنات حول ر�سوخه ل�سغوط 
�لدوري  �ول يف  �ل�سر�ع على لقب 

منذ 1990.
و�أ���س��ك��ت��ت ت�����س��ك��ي��ل��ة �مل�����درب �لأمل����اين 
يورغن كلوب �مل�سككني بتحقيقها �أكرب 
لكل من  بثنائية  �سهر�،   12 فوز خالل 
�ل�سنغايل �ساديو مانيه و�ملد�فع �لهولندي 

�لعمالق فريجيل فان د�يك.
دوما  �سعرت  ع��ادل،  “لأكون  فينالدوم  وتابع 
باأننا �سنعود �ىل �مل�سار. علينا �لتاأكد من ذلك«.

يف م��ث��ل ه���ذ� �ل��وق��ت م��ن �مل��و���س��م �مل��ا���س��ي، كان 
مان�س�سرت �سيتي ي�سري بثبات نحو لقب قيا�سي 

قتل �لدر�ما و�حلما�ض يف �لربميريليغ.
لكن بعد 12 �سهر�، دخل فريق �ملدرب �لإ�سباين 
جو�سيب غو�رديول يف �سر�ع ناري مع ليفربول، 
�ملن�سرم  �ل��ع��ام  نهاية  يف  فقده  ت��و�زن��ا  و��ستعاد 

بفوزه 8 مر�ت يف �آخر ت�سع مباريات.
بورمنوث  �ر����ض  ع��ل��ى  ف���وزه  �أن  �سيتي  وي����درك 
يف  موقتا  �سي�سعه  �ل�سبت  �ل��ي��وم  ع�سر  �ل��ث��اين 
ب��ف��ارق نقطتني ع��ن ل��ي��ف��رب��ول، قبل  �ل�����س��د�رة 
�ملدينة  د�خل  �لقريبة  برحلته  �لخري  يقوم  �أن 

�لحد.
�ل��ذي ف��از فريقه على و�ست  وتوقع غ��و�ردي��ول 
لهد�فه  ج����ز�ء  ب��رك��ل��ة  �ل���س��ب��وع  منت�سف  ه���ام 
�لرج��ن��ت��ي��ن��ي ���س��ريخ��ي��و �غ���وي���رو، ت��غ��ي��ري�ت يف 
 10 ق��ب��ل  ق��د حت�سل  ك��ث��رية  “�أمور  �ل�����س��د�رة 
مباريات. �أعتقد باأننا �سنهدر �لنقاط، ليفربول 

�سيهدر �لنقاط. لذ� �سننتظر حتى �لنهاية«.
و�أجرى غو�ردويال تغيري�ت يف �ملبار�ة �لخرية 

ري��ا���ض حمرز  �لو�سط �جل��ز�ئ��ري  ومنح لع��ب 
فقط  �ل�11  ل��ل��م��رة  ��سا�سيا  �مل�����س��ارك��ة  ف��ر���س��ة 

ب�سفقة  قدومه  بعد  �ملو�سم،  ه��ذ� 
دولر  مليون   79 بلغت  قيا�سية 

�مريكي من لي�سرت �سيتي.
�د�ء  ي�����ق�����دم  مل  حم�������رز  ل����ك����ن 
�لملاين  زميله  م��ع  وخ��رج  لفتا 
�ل�سوط  يف  مبكر�  �سانيه  ل��ورو� 
�سرتلينغ  رح��ي��م  ل�سالح  �لول 
ر�هنا  �مل����ت����األ����ق  و�ل����ربت����غ����ايل 

برناردو �سيلفا.
“نظريا،  غ����و�ردي����ول  وع��ل��ق 

متبقية  مبار�ة   20 لدينا 
يف   10 �مل�����و������س�����م.  ه��������ذ� 

نهائي  بلغنا  و�ذ�  �ل����دوري 
�عتقدمت  �ذ�  لكن  �لكوؤو�ض، 
�ن����ن����ا ����س���ن���ل���ع���ب ف���ق���ط مع 
برناردو ورحيم فهذ� �لأمر 

لن يح�سل«.
وت��اب��ع �مل���درب �ل��ب��اح��ث عن 

رباعية تاريخية “ل ميكنني 
�غويرو  ���س��ريخ��ي��و  م���ع  �ل��ع��ي�����ض 

لغابريال  ن���ح���ت���اج  م���ث���ال  ف����ق����ط، 
جيزو�ض )�ملهاجم �لرب�زيلي �لغائب 

ب�سرعة  ل���ل���ع���ودة  �ل����س���اب���ة(  ب�����س��ب��ب 
لي�ساعدنا على ذلك«.

�أم��ام برينلي  تعر�سه خل�سارتني  وبرغم 
وت�سل�سي وت�سرر �آماله باحر�ز �للقب ب�سكل 

�لرجنتيني  ت��وت��ن��ه��ام  م����درب  ي�����س��ر  ���س��ري��ح، 
ثالث  ��ست�سالم  عدم  على  بوكيتينو  ماوري�سيو 

�لرتتيب.
لكن �لرجنتيني يقر باأن �آمال فريقه بالتتويج 
�أمام  “م�ستحيلة” بعد خ�سارة �سبريز  �أ�سبحت 
 9 ب��ف��ارق  و�ب��ت��ع��اده  �لرب��ع��اء  �سفر2-  ت�سل�سي 

نقاط عن ليفربول �ملت�سدر.
ولتعوي�ض �خل�سارتني �ملوؤملتني، ي�ستقبل توتنهام 
على ملعب وميبلي جاره �للدود �ر�سنال �لفائز 
5 مر�ت يف �آخر �ست مباريات �آخرها على �سيفه 

بورمنوث 1-5.
ك��ب��ري� على  ف���وز�  �ل���ذي ح��ق��ق  وق���ال بوكيتينو 
�لمل��اين -3�سفر يف ذهاب  بورو�سيا دورمت��ون��د 
ثمن نهائي دوري �بطال �وروبا “�جلميع متنى 
ملعب  على  �ر�سنال  مو�جهة  �ملو�سم  بد�ية  قبل 
وميبلي و�لفارق �ربع نقاط )مل�سلحة توتنهام(. 

�ل�سغط عليهم ولي�ض علينا فقط«.
توتنهام،  على  لف��ت  بفوز  فريقه  تعومي  وبعد 
فوز  ع��ن  ���س��اري  ماوريت�سيو  �لي��ط��ايل  يبحث 
جديد على جاره يف غرب لندن فولهام و�سيف 
�ستامفورد  ملعب  يف  م��ف��ق��ود  ل���س��ت��ق��ر�ر  �ل��ق��اع 

بريدج.
�ملركز  �ىل  لي�سقط  ت�سل�سي  ن��ت��ائ��ج  وت��ر�ج��ع��ت 
�ل�����س��اد���ض و���س��ط �ن��ت��ق��اد�ت لذع���ة ملدربه 
م����ب����ار�ة  ت�����س��ه��د  �ن  ق���ب���ل  ������س�����اري، 
�لتي  �لخ����رية  �سيتي  مان�س�سرت 
�لر�بطة  كاأ�ض  نهائي  يف  خ�سرها 
�ل�سباين  حار�سه  ع�سيان  �أزم��ة 
�ري�سابالغا  ك��ي��ب��ا 
ق������������ب������������ل 

ركالت �لرتجيح لرف�سه تبديله.
و�ب��ع��د ���س��اري ح��ار���س��ه ع��ن �مل��و�ج��ه��ة �لخ���رية 
كابايريو  ويلي  �لرجنتيني  �ملخ�سرم  مل�سلحة 
�مام  ف��رتة  منذ  م�ستوياته  �ف�سل  �أح���د  وق���دم 

توتنهام.
بدوره، يخو�ض فولهام �ملبار�ة بعد �قالة مدربه 
�لي���ط���ايل ك���الودي���و ر�ن���ي���ريي وت��ع��ي��ني �سكوت 

باركر مدربا موقتا.
وترتكز �لنظار جمدد� على مان�س�سرت يونايتد 
�ل�سابع  �ساوثمبتون  ي�ستقبل  و�ل���ذي  �مل��ت��ج��دد 
ع�سر بعد فوز جيد على �ر�ض كري�ستال بال�ض 
�لبلجيكي  للمهاجم  ثنائية  بينها   ،1-3
��ستعادة  ع��ن  �لباحث  لوكاكو  روميلو 

موقعه �ل�سا�سي يف �لت�سكيلة.
ول يز�ل يونايتد، خام�ض �لرتتيب 
�لر�بع،  �ر���س��ن��ال  ع��ن  نقطة  ب��ف��ارق 
م�����س��ت��م��ر� يف ع��ودت��ه �ل��ر�ئ��ع��ة بعد 
�ل��ربت��غ��ايل جوزيه  �ق���ال���ة م���درب���ه 
م��وري��ن��ي��و وت��ع��ي��ني �ل���روج���ي �أويل 
�لول/ ك��ان��ون  يف  �سول�سكاير  غ��ون��ار 

دي�سمرب �ملا�سي.
وعول �سول�سكاير ب�سكل كبري على لعب 
و�سطه �لفرن�سي بول بوغبا خالل 14 
مبار�ة حملية مل يتعر�ض خاللها فريق 

خ�سارة. �حلمر” لأية  “�ل�سياطني 

فوز �ل�سيتي �ليوم ي�سعه موؤقتًا يف �ل�سد�رة

دربيـــان �شعبـــان لليفربـــول وتوتنهـــام بـــدوري انكلتـــرا 

بر�شلونة اأمام فر�شة قتل اآمال الريال يف الليغا



التغذية ال�شحية �شر الب�شرة النقية 
�سر  مبثابة  تعد  �ل�سحية  �لتغذية  �إن  فليك  �آن��ه  �لدكتورة  قالت 
ومتنح  ناحية  م��ن  �ل�سو�ئب  حت���ارب  �إن��ه��ا  حيث  �لنقية،  �لب�سرة 

�لب�سرة مظهر�ً م�سرقاً ي�سع ن�سارة وحيوية.
و�أو�سحت �أخ�سائية �لتغذية �لعالجية �لأملانية �أنه ميكن حماربة 
�لبثور وحب �ل�سباب من خالل �لتخلي ملدة �سهرين عن �لأطعمة، 
و�لأطعمة  �حلريفة  �لأطعمة  مثل  �ل�سو�ئب،  ظهور  حتفز  �لتي 
�لغنية ب��ال��ت��و�ب��ل وم��ن��ت��ج��ات �لأل���ب���ان و�مل�����س��روب��ات �مل��ح��ت��وي��ة على 
�لكافيني. و�أ�سافت فليك �أن �ل�سكر ومو�د �لتحلية تت�سبب يف تغري 

بيئة �لأمعاء �مل�ساد لاللتهابات، ما ُيعّجل ب�سيخوخة �لب�سرة.
�لتي تعزز  ب��الإك��ث��ار م��ن �لأغ��ذي��ة،  وب��خ��الف ذل��ك، تو�سي فليك 
بالدهون  �لغنية  �لبحرية  �لأ�سماك  مثل  �لب�سرة،  وجمال  �سحة 
�لأحما�ض  �إنها حتتوي على  و�ملاكريل، حيث  كال�سلمون و�لرجنة 
�لدهنية �أوميغا 3 طويلة �ل�سل�سلة، �لتي تعمل على تقوية �خلاليا 

وتعد مبثابة "كرمي د�خلي" للب�سرة.
ومن �ملفيد �أي�ساً تناول �لأغذية �لغنية بفيتامني E �ملهم ل�سحة 
�خل�سر�ء  �لورقية  و�خل�سرو�ت  �لأف��وك��ادو  مثل  �لب�سرة  وجمال 

و�لتوت وزيت جنني �لقمح.  

عالج واعد من اأوراق التبغ لل�شكري 
متّكن باحثون من جامعة وي�سرتن �أونتاريو �لكندية من ��ستخد�م 
�أور�ق �لتبغ يف �إنتاج كمية كبرية من بروتني تنتجه كلية �لإن�سان 
�أن  وُيعتقد  �للتهابات.  م�ستوى  ب�سبط  وي��ق��وم  �سئيلة  بكميات 
�لربوتني �لذي ُي�سّمى IL-37 ميكن �أن ُي�ستخدم يف عالج �ل�سكري 

و�لتهابات �ملفا�سل.
��ستخد�م هذ� �لربوتني من قبل يف جتارب عديدة على  ومل يتم 
بكميات كبرية.  �إنتاجه  على  �لعلماء  قدرة  ب�سبب عدم  �حليو�نات 
وتقوم كلية �لإن�سان باإنتاجه بكميات �سغرية د�خل �جل�سم، وتلعب 

هذه �لكميات �ل�سئيلة دور�ً هاماً يف �سبط م�ستوى �للتهابات.
نتائج  ن�سرت  �ل��ت��ي  ريبورت�ض"  بالنيت  ���ِس��ل  "جورنال  وبح�سب 
باأ�سعار  ك��دو�ء عالجي  �لربوتني  �لآن توفري هذ�  �لدر��سة ميكن 
من  جت��اري��ة  بكميات  �إن��ت��اج��ه  م��ن  �لعلماء  مت��ّك��ن  بعدما  معقولة 
نحو  على  �جل�سم  �لتهابات  وتتز�يد  �لتبغ.  �أور�ق  معاجلة  خ��الل 
�لكلى، ما يعيق جناح  �لأع�ساء وخا�سة  كبري بعد عمليات زر�ع��ة 
�لزرع، لكن بو��سطة هذ� �لربوتني ميكن �لتغّلب على هذه �مل�سكلة، 
مر�ض  عنها  ينتج  �ل��ت��ي  �لل��ت��ه��اب��ات  م�ستوى  خف�ض  ج��ان��ب  �إىل 

�ل�سكري و�لتهاب �ملفا�سل.

اأن�شطة واألعاب للطفل يف عمر �شهرين
لينمو  �لنوم  من  �ساعة   13 �إىل  �سهرين  عمر  يف  �ل�سغري  يحتاج 
طعامه،  ي��ت��ن��اول  ���س��اع��ات   5 �إىل   4 ك��ل  ع���ادة  وي�ستيقظ  ج�سمه، 
وخالل يقظته يحتاج �إىل تفاعل عن طريق �للعب لينمي قدر�ته. 
حتّفز �لأن�سطة قدر�ت �لطفل �لجتماعية، وت�ساعده على تقوية 

ع�سالته، وتنمية حم�سوله من �لكلمات.
وي�ساعد تعليق دمية �أعلى �سرير �لطفل على بناء عالقة �سد�قة 
ت�سدر  �لدمية  ه��ذه  كانت  �إذ�  �لبد�ية خا�سة  �لدمية يف  ه��ذه  مع 
�أ���س��و�ت��اً. ك��م��ا مي��ك��ن للطفل يف ه���ذ� �ل��ع��م��ر �مل��ب��ك��ر �ل��ت��ع��رف على 

�سورته �ل�سخ�سية يف �ملر�آة.
على  م�ستلقياً  �ل��وق��ت  لبع�ض  طفلك  ت�سع  عندما  �ل��ت��ح��دي��ات. 
بطنه مع و�سع يدك لتوفري دعم لر�أ�سه تتيح له �لفر�سة لتنمية 
�لدمية  حتريك  وميكنك  و�لكتفني.  و�لذر�عني  �لرقبة  ع�سالت 

لإثارة �هتمامه وحتفيزه ليحاول �حلركة.
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احمرار الوجه امل�شتمر .. اإىل ماذا يوؤ�شر؟
قالت �لر�بطة �لأملانية لأطباء �لأمر��ض �جللدية �إن حُلمرة �لوجه �مل�ستمرة �أ�سباب عدة، منها �ملبالغة يف ��ستخد�م 

م�ستح�سر�ت �لعناية و�لتجميل، �إ�سافًة �إىل بع�ض �لأمر��ض �جللدية.
و�أو�سحت �لر�بطة �أن �ملبالغة يف ��ستخد�م م�ستح�سر�ت �لعناية و�لتجميل تلحق �سرر�ً بوظيفة �حلماية �لطبيعية 

للب�سرة، ما يجعلها �أكرث عر�سًة لالإ�سابة باجلروح و�لعدوى.
لذلك يجب �لتخلي عن ��ستعمال م�ستح�سر�ت �لعناية و�لتجميل متاماً و�لكتفاء بتنظيف �لب�سرة باملاء فقط. 

ومُيكن ��ستخد�م م�ستح�سر�ت �لعناية �ملحتوية على حم�ض �لهيالورونيك �أو نيا�سيناميد، �إذ تعمل على دعم وظيفة 
�حلماية �لطبيعية للب�سرة.

كما يجب معرفة نوع �لب�سرة، جافًة، �أو دهنيًة، �أو ح�سا�سية، و��ستخد�م م�ستح�سر�ت �لعناية و�لتجميل  �ملتو�فقة 
معها.

�حتمال  �إىل  وقتها  �لحمر�ر  ي�سري  �إذ  جلدية،  �أمر��ض  طبيب  ��ست�سارة  يجب  �لوجه،  �حمر�ر  ��ستمر�ر  حال  ويف 
.”Rosacea“ "لإ�سابة مبر�ض جلدي مثل "�لوردية�

وعند �لإ�سابة بالوردية تت�سع �لأوردة �لدموية �لدقيقة، وتظهر �حلمرة على �لوجنات، و�لأنف، و�جلبني، و�لذقن.
ول ُيعرف �سبب �ملر�ض على وجه �لدقة حتى �لآن، ولكن �لأطباء يرجحون �أنه ب�سبب �جلينات �لور�ثية �أو �لتعر�ض 

�ملفرط لأ�سعة �ل�سم�ض.
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ملاذا تتكّرر اأوجاع الرقبة؟
تفيد تقارير منظمة �ل�سحة �لعاملية باأن ما بني 22 و70 باملائة من �لب�سر 
يعانون من �آلم �لرقبة و�لكتفني مرة و�حدة يف �لعمر على �لأقل. وتعترب 
هذه �لأوجاع من �مل�ساكل �ل�سحية �ل�سائعة وخا�سة يف �ل�ستاء، وقد ت�سبب 
ب�سبب  �لرقبة  �أوج��اع  �ل�سكوى من  تز�يدت  �لعمل. وقد  �إعاقة موؤقتة عن 

كرثة ��ستخد�م �لكومبيوتر و�لهو�تف، وزيادة �لعمل �ملكتبي ب�سكل عام.
لكن ميكن �أن حتدث �آلم �لرقبة نتيجة طحن �لأ�سنان �أثناء �لنوم مثاًل، �أو 
ب�سبب �لإجهاد، �أو كنتيجة للتحدث يف �لهاتف بو�سعه بني �ل�سدغ و�لكتف 
�لبارد،  �لهو�ء  من  للفحة  �لرقبة  تعّر�ض  بعد  �أو  باليد،  به  �لإم�ساك  دون 

خا�سة �إذ� كانت ع�سالت �لعنق �سعيفة.
�لد�فئة  �لكماد�ت  تقوم  ثم  �لأمل،  تخفيف  على  �لباردة  �لكّماد�ت  وت�ساعد 
با�ستخد�م  ُين�سح  �لع�سالت  يف  �لأمل  كان  �إذ�  عام  وب�سكل  �لتيب�ض.  بعالج 

�لكّماد�ت �لد�فئة، �أما �آلم �ملفا�سل فينا�سبها �لكّماد�ت �لباردة.
�أ�سيتامينوفني  م��ث��ل  �مل�����س��ك��ن��ات  ����س��ت��خ��د�م  �ل���وق���ت  ل��ب��ع�����ض  ي��ف��ي��د  وق����د 

و�أيبوبروفني، لكن ل ُين�سح بال�ستخد�م طويل �لأمد لالأدوية �مل�سكنة.
وتيب�ض  �أوج���اع  لتخفيف  طبيعياً  ع��الج��اً  و�ل��الف��ن��در  �لنعناع  زي��ت  وي��وف��ر 
�لرقبة و�لعنق. فزيت �لنعناع يخفف �لأمل و�ل�سد�ع �ملرتبط به، ويزيد من 

مرونة �لع�سالت، ويقلل �للتهابات.
وي�ساعد زيت �لالفندر على خف�ض �للتهابات وتخفيف �لأوج��اع و�لتوتر 

�لذي يرتبط باإجهاد ع�سالت �لرقبة و�لكتفني.
و�إذ� كانت م�سكلة �أوجاع �لرقبة تتكّرر �أو مزمنة قد يفيد ��ستبد�ل �لو�سائد 

�لقدمية غري �ملنا�سبة و�ختيار نوعية �سحية تنا�سب حجم �جل�سم.

ح�شا�شية الأنف.. كابو�ص طوال الربيع 
حُتيل ح�سا�سية �لأنف حياة �مل�سابني بها �إىل جحيم طو�ل ف�سل �لربيع؛ 
يعاين  �ل��ه��و�ء  يف  �للقاح  حبوب  و�نت�سار  �لأزه���ار  تفتح  مو�سم  ب��د�ي��ة  فمع 
حياتهم  ممار�سة  من  مينعهم  مما  و�حلكة،  و�لر�سح  �لعط�ض  من  �ملر�سى 

�ليومية ب�سكل طبيعي.
�لأنف  ح�سا�سية  �أن  فيرب  �سميت  كار�سنت  �لأمل���اين  �لربوفي�سور  و�أو���س��ح 
�لناجت  �لغ�ساء �ملخاطي لالأنف  �لتهاب  "بحمى �لق�ض" هي  �أي�سا  �ملعروفة 
عث  �أو  �للقاح  حبوب  �إىل  �للتهاب  هذ�  �سبب  يرجع  وقد  �حل�سا�سية.  عن 

�لغبار �ملنزيل.
ف�سل  يف  تكرث  �للقاح  حبوب  �أن  و�لبيئة  �حل�سا�سية  مركز  رئي�ض  و�أ�ساف 
�لعام  �نقطاعها معظم ف�سول  �لرغم من عدم  ب�سكل خا�ض، على  �لربيع 
�لزهور.  فيها  تنبت  �لتي  و�ملناطق،  �لزر�عية  �لأماكن  يف  وتظهر  تقريباً. 
و�لعط�ض  �ن�سد�ده  �أو  �لأن��ف  �سيالن  يف  �لأن��ف  ح�سا�سية  �أع��ر����ض  وتتمثل 

عالجات منزلية 
للتغّلب على الإم�شاك

ي�سبب ��ستخد�م �لأدوية �مللينة لفرتة 
�آثار�ً جانبية، وي�سكل بع�سها  طويلة 
ن���وع���اً م���ن �خل���ط���ورة. ل��ك��ن ميكنك 
فّعالة  بطرق  �لإم�ساك  على  �لتغّلب 
�لإم�ساك  م�سكلة  وحت���دث  و�سهلة. 
لقلة  �أو  �مل����اء،  ���س��رب  لنق�ض  نتيجة 
�مل�سي و�حلركة، �أو لنق�ض �لألياف يف 
�مل�ساد�ت  �أو كنتيجة لتناول  �لطعام، 
�إليك  �لأدوي���������ة.  وب��ع�����ض  �حل���ي���وي���ة 

�أف�سل عالجات منزلية لالإم�ساك:
�لقر��سيا. �لربقوق �أو �خلوخ �ملجّفف 
تعترب  �لتي  �لقر��سيا  ي�سّمى  ما  هو 

من �لعالجات �ل�سحرية لالإم�ساك.
�أو �ثنتني من �ملوز  �مل��وز. تناول حبة 
�لإم�������س���اك �خلفيف  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����ض 

ب�سرعة.
�ل�ساي  ي�ساعد  ل  �لأخ�����س��ر.  �ل�ساي 
�جلهاز  تنظيف  على  فقط  �لأخ�سر 
�ل�����س��م��وم، ب��ل ي�سّهل  �ل��ه�����س��م��ي م��ن 
�أو  �إذ� تناولت كوبني  عملية �لإخ��ر�ج 

يوم. كل  �أكو�ب   3
�إىل  �ل�سيا  ب��ذور  �أ�سف  �ل�سيا.  ب��ذور 
مع  منها  ملعقة  ت��ن��اول  �أو  �حلليب، 
كوب �أو كوبني من �ملاء كل يوم لعالج 

�لإم�ساك �ملزمن.
يومياً  ت��ن��اول  �خل�����س��رو�ت.  ع�سري 
يحتوي  �ل�سموثي  ع�سري  م��ن  ك��وب��اً 
)�لبندورة(  و�لطماطم  �جل��زر  على 
و�ل�������س���م���ن���در )�ل���ب���ن���ج���ر( و�ل���ت���ف���اح 

�لأخ�سر.
لعالج  �لفو�كه  �أف�سل  من  �لبابايا. 

�لإم�ساك �ل�سديد �لبابايا.
�ل����ل����ن. �ل�����زب�����ادي و�ل����ل����ن �ل���ر�ئ���ب 
�ل�سديقة  �ل��ب��ك��رتي��ا  م�������س���ادر  م���ن 
عملية  حت�سن  �لتي  )�ل��ربوب��ي��وت��ك( 

�له�سم و�لإخر�ج.

�شداقة �شوبرا وماركل بخطر
�ل��رغ��م م��ن وج���ود ع��الق��ة �سد�قة  على 
قوية جتمع �لنجمة �لبوليوودية بريانكا 
�سوبر� بدوقة �سا�سك�ض ميغان ماركل، �إّل 
�حلا�سرين  بني  من  تكن  مل  �سوبر�  �أن 
����س���اور �خل���ا����ض بدوقة  ب��ي��ب��ي  يف ح��ف��ل 

�سا�سك�ض.
فمن  �لعاملية،  �ل�سحف  �إح��دى  وبح�سب 
دت  �ملرجح �أن تكون "بريانكا �سوبر�" تعمَّ
تلقيها دعوة للحفل  عدم �حل�سور رغم 

�لذي �أقيم يف �أحد �لفنادق �ملهمة.
�سوبر�  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  ه��ذه  ولفتت 
تو�جد  لعدم  فعل  ك��رد  �لتو�جد  رف�ست 
زفافها  ح���ف���ل  يف  ماركل"  "ميغان 
م���ن زوج���ه���ا �ل��ن��ج��م �لأم����ريك����ي  "نيك 
عالقة  �أن  �ل���و�����س���ح  وم����ن  جونا�ض". 
"ميغان" و"بريانكا" على �ملحك يف حال 
مل تعتذر �لدوقة لعدم ح�سورها، حيث 
"بريانكا" �أن �لأخ��رية مل حترتم  ت�سعر 

�سد�قتهما.

ا�شتن�شاخ ال�شعر ملعاجلة ال�شلع
ميكن �أن تكون ب�سيالت �ل�سعر يف �مل�ستقبل قابلة لال�ستن�ساخ 
�ل�سعر،  وفقد�ن  �ل�سلع  لعالج  لحق  وقت  يف  و�ل�ستخد�م 
تطويرها.   ع��ل��ى  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���س��رك��ة  ت��ع��م��ل  تقنية  بف�سل 
�لعام  خ���الل  م��ت��اح��ة  �ستكون  �ل��ت��ي  �لتقنية  ه���ذه  وتتمثل 
�ملقبل، يف �حل�سول على ب�سيالت �ل�سعر من فروة �لر�أ�ض، 
ي�ساب  ع��ن��دم��ا  ل�ستخد�مها  خ��ا���ض،  م��ك��ان  يف  وتخزينها 
�إ�سافة  �أو يفقد كمية كبرية من �سعره.   �لإن�سان بال�سلع، 
�لب�سيالت  يف  �خلاليا  ع��دد  م�ساعفة  �سيتم  �سبق،  ما  �إىل 
لتعزيز  �لر�أ�ض  �أخ��رى يف فروة  ليتم حقنها مرة  �ل�سعرية، 
وعلى  �ل�سعر.  ب��ف��ق��د�ن  �مل��ري�����ض  ي��ب��د�أ  عندما  �ل�سعر  من��و 
�لأ�سخا�ض يف  للكثري من  �لأم��ل بات متاحاً  �أن  �لرغم من 
ل  �أنها  �إل  �لتقنية،  هذ�  عرب  �ل�سلع  من  للتخل�ض  �لعامل 
تنفيذها على عدة مر�حل،  �لتجربة، ويجب  تز�ل يف طور 
ف�ساًل عن �أنها �ستكون باهظة �لثمن عند بد�ية �لعمل بها.  
وقال �لدكتور ب�سام فارغو، وهو �أحد مطوري هذه �لتقنية: 
�إن �لهدف من ��ستن�ساخ �ل�سعر هو خلق �أكرب عدد ممكن من 
�ل�سعر�ت �لتي نحتاجها يف �أي وقت من �لأوقات." و�أ�ساف: 
" �إن ��ستن�ساخ �ل�سعر ميكن �أن يقدم بدياًل فريد�ً من نوعه 
هذ�  ث��ورة يف  ويحدث  �لتقليدية،  �ل�سعر  زر�ع��ة  جل��ر�ح��ات 
�ملجال" ويعتقد باأن هذ� �لنظام هو �لأول من نوعه �لذي 
يتم تطويره على م�ستوى �ململكة �ملتحدة و�لعامل على حد 

�سو�ء، وفقاً ملا نقلت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

جهاز على �شكل لعبة لعالج الربو 
�إيرفاين  كاليفورنيا  بجامعة  �ل��ب��اح��ث��ني  م��ن  ف��ري��ق  ط���ور 
�إلكرتونياً على �سكل لعبة قابل لالرتد�ء،  �لأمريكية جهاز�ً 
ويهدف  متو��سل،  ب�سكل  �لأط��ف��ال  تنف�ض  معدلت  ملر�قبة 
�إىل م�ساعدة �لأطفال  �لذي يعطي قر�ء�ت دقيقة،  �جلهاز، 
ويتكون  �لرئة.  و�أمر��ض  �لربو،  يعانون من م�ساكل  �لذين 
�لقيا�ض  �أجهزة  من  جمموعة  و�لرخي�ض،  �جلديد  �جلهاز 
كاليفورنيا  بجامعة  �لطبية  �لهند�سة  خ��رب�ء  طورها  �لتي 
�إيرفاين، وياأخذ �سكل دمية �لأطفال �سرينكي دينك�ض، وهو 
بد�خلها  �ملطلي  �لبال�ستيك  من  رقيقة  �أل��و�ح  من  م�سنوع 
�سر�ئح معدنية دقيقة. وتنقل �لقر�ء�ت �لتي ت�سجلها وحد�ت 
�ل�ست�سعار باجلهاز �جلديد �إىل �سا�سات عر�ض، �أو تطبيقات 
خا�سة على �لأجهزة �لذكية، عرب تقنية �لبلوتوث. وميكن 
تثبيت هذ� �جلهاز باأربطة يف مو�سعني على ج�سم �ملري�ض، 
�لبطن،  و�أع��ل��ى  و�ل��ع��ا���س��ر،  �لتا�سع  �ل�سلعني  ب��ني  م��ا  وه��م��ا 
ن�سبة  بقيا�ض  �مل��ري�����ض  تنف�ض  م��ع��دل  ت�سجيل  وي�ستطيع 
�ل�سغط على �لأربطة يف �ملو��سع �ملال�سقة جل�سم �ملري�ض.

ماذا تعرف عن املي�شوفونيا؟ 
قال �خت�سا�سي �لعالج �لنف�سي �لأملاين �أندريا�ض زيبيك 
�إن �ملي�سوفونيا "Misophonia" هي ��سطر�ب ع�سبي 
�لأ�سو�ت،  بع�ض  �سماع  جت��اه  �سلبية  فعل  ب���ردة  يتميز 
وغريها  و�ل�سعال،  كامل�سغ  �لفم  يف  �لأ���س��و�ت  خ�سو�ساً 
من �لأ�سو�ت ك�سوت �لكتابة على لوحة �ملفاتيح و�سرير 
�أي�ساً  �مل��ع��روف��ة  �ملي�سوفونيا  �أن  زيبيك  و�أ���س��اف  �لقلم. 
�لنتقائية" ُت�سنف �سمن  �ل�سوت  ح�سا�سية  "مبتالزمة 
ولكن  �سببها غري معلوم،  �أن  �إىل  �لقذ�رة، م�سري�ً  ره��اب 
�لنظام  يف  خلل  وج���ود  �إىل  ت��رج��ع  �أن��ه��ا  �لأط��ب��اء  يعتقد 

�ل�سمعي يف �لدماغ، �أو �إىل عو�مل ور�ثية.
ر�ق�سة ترتدي �للبا�س �لتقليدي بعد تاأديتها رق�سة �سعبية تقليدية مبنا�سبة �حتفال كوريا �جلنوبية مبرور مئة 

عام على حركة ��ستقالل 1 مار�س �سد �حلكم �ل�ستعماري �لياباين. � ف ب

�شيالن الأنف 
�شباحًا.. عالم يدل؟ 

قالت �جلمعية �لأملانية للح�سا�سية 
�أو  �لأن��������ف  ����س���ي���الن  �إن  و�ل�����رب�����و 
�ن�سد�ده �سباحاً ي�سري �إىل �لإ�سابة 

بح�سا�سية عث �لغبار �ملنزيل.
ومن �لأعر��ض �لأخرى حل�سا�سية 
�مل��ن��زيل �ح��م��ر�ر �لعني  ع��ث �لغبار 
�لدمعية،  �لإف�������������ر�ز�ت  وزي����������ادة 
و�سعوبة  �ل�سعال  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�ل��ت��ن��ف�����ض و����س���دور ���س��وت �سفري 
�أثناء �لتنف�ض. و�أو�سحت �جلمعية 
�ملنزيل هي ح�سر�ت  �لغبار  �أن عث 
�ملجردة،  ب��ال��ع��ني  ت���رى  ل  دق��ي��ق��ة 
تندرج ف�سالتها �سمن �أبرز �أ�سباب 
�حل�سا�سية. وتعي�ض هذه �حل�سر�ت 
و�ملفار�ض  )�مل���رت���ب���ة  �ل���ف���ر�����ض  يف 
و�لدمى  و�ل�������س���ج���اد  و�ل���و����س���ائ���د( 
هذه  ومل��ح��ارب��ة  �أي�����س��اً.  �لقما�سية 
�ملفار�ض  غ�سل  ينبغي  �حل�����س��ر�ت 
�لغ�سالة  يف  �ل��ق��م��ا���س��ي��ة  و�ل���دم���ى 
�لأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة يف درج����ة ح���ر�رة 
و�سعها  �أو  �ساعة  مل��دة  مئوية   60
�سالب  ح���ر�رة  درج��ة  �ملُجّمد يف  يف 
ينبغي  ك���م���ا  ����س���اع���ات.  ل���ع���دة   18
و��ستخد�م  بانتظام  �ملنزل  تنظيف 
فلرت  ذ�ت  �أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  مكن�سة 
خا�ض م�ساد للعث، بالإ�سافة �إىل 
�ل�سم�ض  لأ�سعة  �مل��ر�ت��ب  تعري�ض 
ب�سع  بعد  تغيريها  م��ع  ب��ان��ت��ظ��ام، 
���س��ن��و�ت، ف�����س��ال ع��ن �ل��ت��خ��ل��ي عن 
تفلح  مل  و�إذ�  �لأليفة.  �حليو�نات 
�ملتاعب،  �لتد�بري يف تخفيف  هذه 
للعالج  �ل��ل��ج��وء  ح��ي��ن��ئ��ذ  ف��ي��م��ك��ن 
�ملري�ض  َح��ق��ن  يتم  حيث  �مل��ن��اع��ي، 
ب���امل���و�د �مل�����س��ب��ب��ة ل��ل��ح�����س��ا���س��ي��ة، كي 
ومن  عليها،  �ملناعي  �جلهاز  يتعود 
ثم يتمكن من حماربة �حل�سا�سية 

ب�سورة �أف�سل.  

كيف تخ�شرين وزنك الزائد بعد الأربعني؟ 
�ملر�أة  �ل�سعب على  �لأرب��ع��ني، ي�سبح من  بعد جت��اوز 
�لأي�ض،  عملية  �سعف  ب�سبب  وذل��ك  �ل���وزن،  ف��ق��د�ن 
ونق�ض متطلبات �لطاقة، ف�ساًل عن �نتقال �ملر�أة ملا 

يعرف ب�سن �لياأ�ض.
يقدم �خلرب�ء بع�ض �لن�سائح و�لإر�ساد�ت للم�ساعدة 

على فقد�ن �لوزن يف هذه �ملرحلة:
تغيري �لنظام �لغذ�ئي

ما  �سيئاً  زي���ادة  �سيكون هناك  �أن��ه  �أك��د �خل���رب�ء على 
�إذ� مل يتم تعديل  يف وزن �جل�سم بعد �سن �لأربعني، 
ممار�سة  �أو  �لطعام  كمية  تقليل  �أو  �لغذ�ئي  �لنظام 
�لريا�سة ب�سكل �أكرب، وذلك ب�سبب قلة حاجة �جل�سم 
للطاقة و�لتغري �لطارئ على عمليات �لأي�ض، ون�سح 
خرب�ء �لتغذية بالعتماد �أكرث على �حلبوب �لكاملة 
و�ل���ف���و�ك���ه و�خل�������س���رو�ت وم��ن��ت��ج��ات �لأل���ب���ان قليلة 
�لد�سم، ويف حالة �لزيادة �أو �لنق�ض �ملفاجئ يف �لوزن 

فاإنه ينبغي ��ست�سارة �لطبيب على �لفور.
�لبحث عن �لريا�سة �ملنا�سبة

نظر� لأنه ينبغي ممار�سة �لريا�سة ب�سكل منتظم بعد 
�سن �لأربعني، فمن �ل�سروري �أن يتم �ل�ستمتاع بها، 

ن��وع �لريا�سة  �أو���س��ى �خل���رب�ء بالبحث ع��ن  ول��ذل��ك 
�لأف�سل  وم��ن  �ل�����س��ع��ادة،  على  يبعث  �ل���ذي  �ملنا�سب 
مم��ار���س��ة �ل��ري��ا���س��ة ث���الث م����ر�ت يف �لأ����س���ب���وع ملدة 

ثالثني دقيقة.
جتنب �لتوتر

زيادة  على  �مل�ستمر  �لع�سبي  و�ل�سغط  �لتوتر  يعمل 
�نخفا�ض  وب��ال��ت��ايل  �ل���ك���ورت���ي���زول،  ه���رم���ون  �إف������ر�ز 
باجلوع  �ل�سعور  يف  يت�سبب  مما  �ل��دم،  �سكر  م�ستوى 

ورغبة �سديدة يف تناول �ملزيد من �لطعام.
�لنوم ب�سكل كاف

للن�ساط  فقط  ه��ام��ا  �سيئا  لي�ض  جيد  ب�سكل  �ل��ن��وم 
�لبدين و�ملظهر �جليد، ولكنه هام �أي�ساً لعمل �لأي�ض 

ب�سكل �سحيح.
�لديتوك�س

فقط  عليه  ي��رتت��ب  ل  �ل�سموم  م��ن  �جل�سم  تنظيف 
على  �أي�����س��اً  ي�ساعد  ب��ل  و�ل�����س��ح��ة،  ب��ال��ر�ح��ة  �ل�سعور 
فقد�ن �لوزن �لز�ئد من �جل�سم، وهنا ميكن �لختيار 
بني نظام كامل من 14 يوماً �أو �أيام فردية يف �لأ�سبوع 

للتخل�ض من �ل�سموم. 

فيكتوريا بيكهام ترد على 
خرب انف�شالها

�لكرة  لع��ب  وزوج��ه��ا  بيكهام  فيكتوريا  �لربيطانية  �لأزي���اء  م�سممة  حتتفل 
�سهر  يف  وذل��ك  �لع�سرين،  زو�جهما  بعيد  بيكهام  ديفيد  �ملعتزل  �لربيطانية 

يوليو �ملقبل.
ود�ئما ما يتعر�ض �لثنائي للعديد من �ل�ساعات �لتي تفيد �نهما �نف�سال، �ل 
�ن فيكتوريا قررت �لرد يف مقابلة �سحفية لها، نافية بدورها هذه �ل�ساعات، 

م�سرية �ىل عالقتها بزوجها حاليا قوية وهي �أقوى من �أي وقت م�سى.
"منذ  و��سافت �نهما �عتاد� على هذه �لأخبار ول يعري�نها �ي �همية، قائلة: 
20 �سنة و�لنا�ض يختلقون �ل�سائعات و�لأخبار عن عالقتنا، لذ� فد�يفيد و�أنا 

معتاد�ن جتاهل كل هذ� �لهر�ء، ومتابعة حياتنا ب�سكل عادي".


