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قرقا�ض: الدوحة تتناق�ض جمددًا.. 
تن�شد ر�شا وا�شنطن ووّد طهران 

•• �لفجر-�أبوظبي:

اخلارجية،  لل�ش�ؤون  الدولة  وزير  قرقا�ش  اأن���ر  الدكت�ر  معايل  قال 
ام�ش اجلمعة، اإن الدوحة تتخبط جمدداً يف تناق�شاتها.

وكتب معاليه، يف تغريدة على ح�شابه على »ت�يرت«، اأن قطر »تن�شد 
اإعالم  يغطيها  ل��ن  اال���ش��ط��راب  حالة  ط��ه��ران.  ووّد  وا�شنطن  ر�شا 

مدف�ع الثمن يهاجم جريانها. االنتهازية اأ�شبحت مك�ش�فة«.
واأ�شاف وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية اأن »اإعالم قطر التابع يروج 
لتقاطع م�شالح الرباعية مع اإ�شرائيل يف دعم امل�قف االأمريكي ب�شاأن 

ر �شمت الدوحة وتعاطفها مع طهران«. اإيران، واحلقيقة اأنه يرِبّ

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�شاعدات 
غذائية على اأهايل مدينة روكب باملكال

•• �ملكال -و�م:

اأم�ش م�شاعدات غذائية على  وزعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
3000 اأ�شرة من اأبناء واأهايل مدينة روكب مبديرية املكال يف اإطار 

الدعم املت�ا�شل لدولة االإمارات لل�شعب اليمني ال�شقيق.
االإماراتي  االأحمر  الهالل  فريق  رئي�ش  اجلابري  عبدالعزيز  وق��ال 
للجه�د  ا�شتمرارا  ت��اأت��ي  االإغ��اث��ي��ة  امل�شاعدات  ه��ذه  اإن  بح�شرم�ت 
احلثيثة التي تبذلها دولة االإمارات العربية املتحدة وبت�جيهات من 
القيادة الر�شيدة للحد من االأو�شاع االإن�شانية ال�شيئة التي تع�شف 

ب�شكان مناطق ح�شرم�ت.
)التفا�شيل �ش2(

حممد بن را�شد خالل ح�ش�ره حفل اال�شتقبال مبنا�شبة افراح املزروعي وال�شب��شي  )وام( 

حممد بن را�شد يح�شر اأفراح املزروعي وال�شبو�شي

•• و��شنطن-وكاالت:

ج�زيف  اجل��رال  االأمريكية،  املركزية  القيادة  قائد  اأعلن 
ف�تيل، اأن وا�شنطن �شتعمل على م�شاعدة الدول العربية يف 

التعامل مع التهديدات االإيرانية.
ل�شناع  ال�����ش��ن���ي  ال�26  امل����ؤمت���ر  خ���الل  ف���ت��ي��ل  واأ����ش���اف 
ي�مني،  قبل  وا�شنطن  يف  االأمريكية   - العربية  ال�شيا�شات 
اأمريكية  ع�شكرية  كتائب  اإن�شاء  على  يعمل  البنتاغ�ن  اأن 
هذا  واأن  وامل�����ش��اع��دة،  امل�����ش���رة  لتقدمي  خ�شي�شا  م�شممة 
وا�شنطن  بني  احلقيقية  ال�شراكة  ملعنى  تفعياًل  يعد  االأم��ر 
م�شاعدة  تريد  اأم��ريك��ا  اأن  واأو���ش��ح  املنطقة.  يف  وحلفائها 

اإذ  االإي��ران��ي��ة،  ال��ت��ه��دي��دات  م��ع  التعامل  العربية يف  ال���دول 
يعمل البنتاغ�ن بتفعيل تلك الرغبة وتدوينها ب�شكل �شارم 

ل�شمان تنفيذها الفعال”.
ال�طني  امل��ج��ل�����ش  ال���ذي ينظمه  امل����ؤمت���ر  ف���ت��ي��ل يف  ول��ف��ت 
املتحدة  “ال�اليات  اأن  اإىل  االأمريكية،   - العربية  للعالقات 
�ش�ف ت�شاعد �شركاءها اأينما ومتى ت�جب القيام بذلك، اإذ 
تعريف  “اإن  م�شيفاً:  االأمريكية”،  امل�شالح  يفيد  ذلك  اإن 
وال�اليات  اأه��داف��ه��م،  ال�����ش��رك��اء  يحقق  عندما  ه���  الن�شر 
بالنجاح  م�شتداًل  لها”،  مهمة  قيمة  ذا  ذل��ك  تعد  املتحدة 
ال���زراء حيدر  الذي حققته الق�ات العراقية بقيادة رئي�ش 

العبادي يف امل��شل.

كما اأكد على اأهمية الرتكيز االأمريكي يف امل�شاركات االأمنية 
بال�شرق االأو�شط، وت�شجيعها للحل�ل املحلية يف تلك الدول، 
م�ؤكداً اأن حلفاء اأمريكا هم من يق�دون حروبهم الع�شكرية 
بالدعم  املتحدة  ال���الي��ات  دور  يقت�شر  بينما  املنطقة،  يف 

وامل�شاعدة فقط.
الدول  اأن  االأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  بني  ذل��ك،  اإىل 
بالتعامل  تكّيفت  ون��زاع��ات  �شراعات  ت�شهد  التي  العربية 
اأوجه ففي العراق ال�اليات  مع ال�اليات املتحدة على عدة 
املتحدة �شريكة مع احلك�مة، ويف �ش�ريا �شركاء مع جماعات 
امل��ع��ار���ش��ة امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ت���ف��ر وظ��ائ��ف احل��ك��م م��ن خالل 
امل��ج��ال�����ش امل��دن��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، ويف ال��ي��م��ن ���ش��رك��اء م��ع الدولة 

الإمارات تدعم جهود ال�شالم وحتذر من 
التدخالت الداعمة لالإرهاب يف املنطقة

•• نيويوك-و�م: 

والدولية  االإقليمية  للجه�د  دعمها  املتحدة  العربية  االإم����ارات  اأك���دت 
ذلك  يف  مبا  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  ال�شالم  بعملية  قدما  للدفع  املبذولة 
اإطار  يف  بالقاهرة  املا�شي  االأ���ش��ب���ع  ت�قيعه  مت  ال��ذي  امل�شاحلة  ات��ف��اق 
لدعم  الفل�شطيني  ال�شف  ت�حيد  يف  اأ�شهمت  ال��ت��ي  امل�شرية  اجل��ه���د 
اال�شتقرار باملنطقة، وحذرت يف ال�قت نف�شه من الت�شرفات اال�شتفزازية 
دعمها  ذلك  يف  مبا  ال��دول  بع�ش  متار�شها  التي  االإقليمية  والتدخالت 
وتهديد  املنطقة  ا�شتقرار  زعزعة  يف  ت�شبب  ال��ذي  واالإره���اب  للتطرف 

االأمن وال�شلم الدوليني.
اأدىل به ال�شيد احمد عبدالرحمن   جاء ذلك خالل بيان الدولة الذي 
املحم�د ع�ش� وفد الدولة لدى االأمم املتحدة، اأمام مداوالت االجتماع 
اأم�ش  ال��دويل  ال��ذي عقده جمل�ش االأم��ن  ال��دوري املفت�ح ربع ال�شن�ي 
االول للنظر يف التط�رات الراهنة للحالة يف ال�شرق االأو�شط مبا يف ذلك 
الق�شية الفل�شطينية، م�شتعر�شا خالله م�اقف الدولة الثابتة اإزاء اأبرز 

الق�شايا الراهنة باملنطقة.                                        )التفا�شيل �ش2(

الإمارات توؤكد عزمها موا�شلة بناء قطاعها 
الف�شائي وجعله فريدا عامليا عام 2020

•• نيويوك-و�م:

2020 عاما  اأك��دت دول��ة االإم���ارات يف االأمم املتحدة عزمها جعل ع��ام 
فريداً لقطاع الف�شاء االإماراتي، وذلك عرب اإطالقها اأول م�شبار عربي 
العامل  ب��ني ت�شع دول فقط ح���ل  امل��ري��خ لتك�ن واح���دة م��ن  اىل ك�كب 
ت�شعى اىل ا�شتك�شاف هذا الك�كب، ف�شال عن ا�شت�شافتها امل�ؤمتر الدويل 
الف�شائية  امل�ؤمترات  اأكرب  يعد من  وال��ذي  دبي  الف�شائية يف  للمالحة 

الدولية.                        )التفا�شيل �ش2(

•• دبي-و�م:

ح�شر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل يرافقه �شم� ال�شيخ 
ال�شيخ  اآل مكت�م نائب حاكم دبي و�شم�  مكت�م بن حممد بن را�شد 
من�ش�ر بن حممد بن را�شد اآل مكت�م - حفل اال�شتقبال الذي اأقيم 

زفاف  مبنا�شبة  ام�ش  م�شاء  العني  دب��ي  طريق  على  الرمال  قاعة  يف 
را�شد بن غامن بن را�شد ذياب املزروعي اإىل كرمية علي بن �شلطان 

هالل ال�شب��شي.
زفاف  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ب��ارك  وق��د 
العرو�شني متمنيا لهما حياة اأ�شرية �شعيدة ومكللة بالرفاء والبنني. 

ح�شر احلفل عدد من اأبناء القبائل واأهل واأقارب العرو�شني.
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�صالح واحلوثي يتبادالن التهديد باإنهاء حتالفهما

حكومة الإنقالبيني تقرتح اإر�شال طالب املدار�ض للقتال!

قوات النظام تقرتب من اأكرب حقل نفطي يف �صوريا

ق�شد: الرقة جزء من �شوريا ل مركزية

•• �شنعاء-وكاالت:

االإنقالبيني  حك�مة  يف  والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  اق��رتح 
عام  مل��دة  الدرا�شة  تعليق  زي��د،  ح�شن  املدع�   ، احل�ثيني 
اأجل  وار�شال الطالب واال�شاتذة اىل جبهات القتال من 
�شفحته  على  زي��د  وكتب  زعمه  ح��د  على  املعركة  ح�شم 
يف م�قع في�شب�ك ماذا ل� ت�قفت الدرا�شة لعام وت�جه 
ال�شباب كلهم ومعهم اأ�شاتذتهم للتجنيد؟ األن نتمكن من 

رفد اجلبهات مبئات االآالف ونح�شم املعركة؟.
من جهة اأخرى هدد حزب املخل�ع �شالح، ر�شمياً، وللمرة 
ميلي�شيا احل�ثي،  االنقالبية مع  �شراكته  باإنهاء  االأوىل 
واتهمها مبمار�شة اال�شطهاد والتنكيل بقيادات واأع�شاء 

ما ي�شمى ب�)امل�ؤمتر ال�شعبي العام(، اأم�ش اجلمعة.
اأم�ش  م�ؤمترية  قيادات  ن�شرتها  ر�شمية  ر�شالة  واعتربت 
اإىل  اأمني عام احلزب، عارف الزوكا،  االأول، م�جهة من 
يف  مي��ار���ش  م��ا  للح�ثيني،  ال�شيا�شي  املجل�ش  ي�شمى  م��ا 

•• بريوت-وكاالت:

اأ�شبحت ق�ات النظام ال�ش�ري على اأعتاب حقل العمر 
النفطي، الذي يعد االأكرب يف البلد العربي ويخ�شع 
ل�شيطرة تنظيم داع�ش، ح�شبما اأفاد املر�شد ال�ش�ري 

حلق�ق االإن�شان ام�ش اجلمعة.
واأو�شح امل�شدر اأن الق�ات امل�الية لالأ�شد متكنت خالل 
ال�شاعات االأخرية من ال�شيطرة على كامل بلدة ذيبان 
والتي  ال��ف��رات،  لنهر  ال�شرقية  ال�شفة  على  ال�اقعة 

تبعد عدة كيل�مرتات عن حقل العمر النفطي. 
وعقب ال�شيطرة على هذه البلدة، تقدمت ق�ات النظام 
ودخلت يف ا�شتباكات مع عنا�شر التنظيم املتطرف يف 
حميط حقل البرتول الذي يقع مبحافظة دير الزور 
له  امل�الية  والق�ات  ال�ش�ري  النظام  بداأ جي�ش  حيث 

حملة �شد املتطرفني. 

•• �لفجر - تون�ص - خا�ص

الت�ن�شية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف  اجل��دل  يت�قف  مل 
ح����ل ق��ان���ن امل�����ش��احل��ة االإداري�����ة رغ���م ان���ه ب���ات على 
م��رم��ى ت���ق��ي��ع، وق����اب ق������ش��ني او اأدن����ى م��ن اق����راره 
ال�حيد  احل��ك��م  ب��ات  امل��ب��ادرة  �شاحب  ان  مب��ا  نهائيا، 

ب�شاأن اعتماده من عدمه.

يف  امل���ؤمت��ر  ل�شيطرة  “اخلا�شعة  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  ال������زارات 
ال�اقع”،  االأم��ر  اإط��ار تقا�شم حليفي االنقالب ل�شلطات 
وما يتعر�ش له ال�شحافيني والقيادات امل�الية لهم من 
االإرهابية  املمار�شات  �شمن  تندرج  باأنها  احل�ثيني،  قبل 

والفكرية وال�شيا�شية غري امل�ش�ؤولة.
عدم  على  قاطع  ودليل  م�ؤ�شر  ذل��ك  اأن  الر�شالة  واأك��دت 
وج�د رغبة حقيقية لدى احل�ثيني يف ا�شتمرار ال�شراكة 

اإال يف اإطار �شيطرتهم الكاملة.
طرف  م��ن  كبرية  �شلبية  ت�شرفات  اأ�شمتها  مب��ا  ون���ددت 
ال��ق��رارات واقتحام  ب��اإ���ش��دار  احل���ث��ي��ني، بينها االن��ف��راد 

وزارات امل�ؤمتر واالإ�شرار على اإهانة ال�زراء.
ك�شفاً  ر�شالته  املخل�ع �شالح يف  ح��زب  ع��ام  اأم��ني  واأرف���ق 
ق����ي����ادات ج��م��اع��ة احل�ثي  م���ن  ���ش��خ�����ش��اً   44 ب��اأ���ش��م��اء 
وال�شحافيني التابعني لها، وهم الذين يهاجم�ن �شالح 
وقيادات حزبه، واأكد اأن هذه العنا�شر ال ميكن اأن تتجراأ 

فيما تكتبه دون م�افقة من القيادة العليا للح�ثيني.

اىل ذلك، قالت ق�ات �ش�ريا الدميقراطية املدع�مة 
اإن حمافظة  امل��ت��ح��دة ام�����ش اجل��م��ع��ة  ال����الي���ات  م��ن 
�شتك�ن جزءاً  وريفها،  الرقة  فيها مدينة  الرقة، مبا 

من �ش�ريا )ال مركزية احتادية(.
تنظيم  من  الرقة  مدينة  انتزعت  قد  الق�ات  وكانت 
ب�شكل  املدينة  حترير  ر�شمياً  ال��ي���م  واأعلنت  داع�����ش، 
اإعمار  ب��اإع��ادة  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  املنظمات  داع��ي��ة  ك��ام��ل، 
املدينة، ونا�شدت ننا�شد االأهايل مبك�ناتهم املخلتفة 

اإىل العمل امل�حد.
وقالت الق�ات يف بيان اأعلنت فيه ر�شمياً انتزاع الرقة 
من داع�ش “نتعهد بحماية حدود املحافظة �شد جميع 
حمافظة  م�شتقبل  باأن  ون�ؤكد  اخلارجية  التهديدات 
الرقة �شيحدده اأهلها �شمن اإطار �ش�ريا دميقراطية 
ال مركزية احتادية، يق�م فيها اأهايل املحافظة باإدارة 

�ش�ؤونهم باأنف�شهم.

د�شت�رية  ملراقبة  ال�قتية  الهيئة  ق��رار  مع  وتفاعال   
م�شاريع الق�انني والقا�شي باإحالة قان�ن امل�شاحلة يف 
املجال االإداري على الرئي�ش الت�ن�شي وما رافقه من 
ردود اأفعال، عربت حركة نداء ت�ن�ش عن “رف�شها” 
املجاين  والتهّجم  الت�شكيك  “حمالت  اعتربتها  م��ا 
���ش��ل���ك ف��ش�ي  االأط�����راف، يف  ع��ن بع�ش  ال�����ش��ادرة 
يهّدد م�شار االنتقال الدميقراطي.       )التفا�شيل 

كتال�ني�ن ي�شحب�ن ام�الهم من البن�ك احتجاجا على م�قف احلك�مة اال�شبانية
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ا�صتباكات بني القوات العراقية والكردية على طريق كركوك-اأربيل

اجلي�ض العراقي ي�شتعيد اآخر البلدات من الب�شمركة

وا�شنطن تتعهد بدعم الدول العربية �شد تدخالت اإيران 

اإج���راءات  تعلن  م��دري��د 
للحكم املبا�شر على كتالونيا 

 •• بروك�شل-رويرتز:
ق�����ال رئ���ي�������ش ال����������زراء االإ����ش���ب���اين 
�شيعلن  اإن��ه  اأم�����ش  راخ����ي  ماريان� 
ل��ف��ر���ش احلكم  اإج���������راءات  ال���ي����م 
الغني  كتال�نيا  اإقليم  على  املبا�شر 

ردا على م�شعاه لالنف�شال.
واأ�����ش����اف راخ������ي يف ب��روك�����ش��ل اأن 
يف  بند  على  امل�شتندة  االإج������راءات، 
الد�شت�ر االإ�شباين مل ي�شتخدم من 
احلزب  م��ن  ب��دع��م  �شتحظى  ق��ب��ل، 
املعار�شة  ميثل  ال���ذي  اال���ش��رتاك��ي 
الذي  امل�اطنني  وح��زب  الرئي�شية 

ينتمي لتيار ال��شط.

يف  كتال�نيا  يف  اإقليمية  انتخابات 
اإط��ار حزمة  يناير املقبل، وذلك يف 
ال��ع��ادي��ة لفر�ش  االإج�������راءات غ��ري 

حكم م�ؤقت مبا�شر يف املنطقة.

ودعا راخ�ي الجتماع طارئ ملجل�ش 
ال�زراء ي�م 21 اأكت�بر.

هذا واتفقت احلك�مة االإ�شبانية مع 
اإجراء  على  اال�شرتاكية  املعار�شة 

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

•• بغد�د-وكاالت:

اأم�ش اجلمعة،  اأمني،  اأفاد م�شدر 
ا�شتعادت  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق����ات  اأن 
ال�شيطرة على اآخر بلدات ي�شيطر 
عليها االكراد يف حمافظة كرك�ك، 
مع  ع��راق��ي��ة  ق����ات  ت�شتبك  فيما 
ق�ات كردية �شمال غربي كرك�ك 

على طريق كرك�ك - اأربيل.
ع�شكرية  م�������ش���ادر  ذك�����رت  ف��ي��م��ا 
عراقية �شباح اجلمعة باأن الق�ات 
الت�ن  ن��اح��ي��ة  دخ���ل���ت  ال��ع��راق��ي��ة 
والقريبة  ك��رك���ك  �شمال  ك���ب��ري 
من حمافظة اأربيل بعد ا�شتباكات 
الق�ات  مابني  االأ�شلحة  مبختلف 

العراقية والب�شمركة الكردية.
اندلعت  ا�شتباكات م�شلحة  وكانت 
متظاهرين  بني  اخلمي�ش،  م�شاء 
عراقية  وق����ات  اأك���راد  وم�شلحني 
اأ���ش��ف��رت ع��ن �شق�ط  يف ك��رك���ك، 
قتيلني من املهاجمني، واآخ��ر من 
م��ك��اف��ح��ة االإره�������اب، اإ���ش��اف��ة اإىل 

اإ�شابات اأخرى.
م�شلحني  ب�����اأن  اأف���ي���د  ذل�����ك،  اإىل 
اأكرادا يف حي �ش�ريجة يف كرك�ك 
ميلي�شيات   ع��ل��ى  ال���ن���ار  اأط���ل���ق����ا 

وال�شرطة  احل�����ش��د_ال�����ش��ع��ب��ي 
تفجري  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االحت����ادي����ة، 
هامر  ن���ع  م��ن  ع�شكرية  م��درع��ة 
ال�شعبي.  احل�شد  مليلي�شيات  تابعة 
اأع��ل��ن حممد  اآخ���ر،  . على �شعيد 
م�����ش���ؤول حملي  م��ال ح�شن وه���� 

الثالثاء من املدينة ال�اقعة على 
احلدود مع اإيران لتجنب م�اجهة 
اأر�شلها  التي  العراقية  الق�ات  مع 

رئي�ش ال�زراء حيدر العبادي.
يقطنها  ال��ت��ي  خانقني،  اأن  ي��ذك��ر 
اأك��������راد ���ش��ي��ع��ة، تقع  ب���االأ����ش���ا����ش 

يف العراق اخلمي�ش باأن متظاهرا 
اآخرون  �شتة  واأ�شيب  قتل  ك��ردي��ا 
ع��ل��ى �شيطرة  اح��ت��ج��اج��ه��م  اأث���ن���اء 
ع��ل��ى مدينة   ال��ع��راق��ي��ة  ال����ق�����ات 

خانقني
ي�م  ال��ك��ردي��ة  ال��ق���ات  وان�شحبت 

الإقليم  الر�شمية  احل����دود  خ���ارج 
امل�شتقل يف  �شبه  العراق  كرد�شتان 
حك�مة  وت��ط��ال��ب  ال��ب��الد.  �شمال 
املركزية  بغداد  وحك�مة  االإقليم 

بال�شيادة عليها.
وكان رئي�ش ال�زراء العراقي حيدر 
بان�شحاب  االأرب��ع��اء،  اأم��ر  العبادي 
ك���اف���ة اجل���م���اع���ات امل�����ش��ل��ح��ة من 
ميلي�شيات  �شمنها  م��ن  ك��رك���ك، 
على  وب��االإب��ق��اء  ال�شعبي،  احل�شد 
مكافحة  وجهاز  املحلية  ال�شرطة 

االإرهاب فقط.
املحافظة  مناطق  بع�ش  و�شهدت 
املا�شية حركة نزوح  االأي��ام  خالل 
األ���ف   100 اإىل  و���ش��ل��ت  ك��ث��ي��ف��ة 
املتحدة  االأمم  وع����ربت  ���ش��خ�����ش، 
عن قلقها من تقارير عن تهجري 
ق�����ش��ري مل��دن��ي��ني اأغ��ل��ب��ه��م اأك�����راد، 
وتدمري ونهب منازلهم يف �شمال 

العراق.
ووق����ع����ت م��ع��ظ��م االن���ت���ه���اك���ات يف 
ط�زخ�رمات� ويف كرك�ك املدينة 
االأعراق  ومتعددة  بالنفط  الغنية 
العراقية  الق�ات  ا�شتعادتها  التي 
االثنني  ي���م  الكردية  الق�ات  من 

املا�شي.

�شاب يتزين بالعلم العراقي ويحيي اجلن�د العراقيني يف احد �ش�ارع كرك�ك  )رويرتز(
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يف انتظار ح�صم الباجي قائد ال�صب�صي:

تون�ض: ا�شتمرار احلرب الكالمية حول امل�شاحلة الإدارية!

اجلبهة ال�شعبية ت�شتنكر تن�شل الهيئة من م�ش�ؤولياتها
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات توؤكد عزمها موا�شلة بناء قطاعها الف�شائي وجعله فريدًا عامليًا عام 2020

الإمارات تدعم جهود ال�شالم وحتذر من التدخالت الداعمة لالإرهاب يف املنطقة

•• نيويوك-و�م:

اأكدت دولة االإمارات يف االأمم املتحدة عزمها جعل عام 2020 عاما فريداً 
اىل  عربي  م�شبار  اأول  اإطالقها  عرب  وذل��ك  االإم��ارات��ي،  الف�شاء  لقطاع 
ك�كب املريخ لتك�ن واحدة من بني ت�شع دول فقط ح�ل العامل ت�شعى اىل 
ا�شتك�شاف هذا الك�كب، ف�شال عن ا�شت�شافتها امل�ؤمتر الدويل للمالحة 

الف�شائية يف دبي والذي يعد من اأكرب امل�ؤمترات الف�شائية الدولية.
االأمم  الدولة لدى  وفد  به  اأدىل  ال��ذي  الر�شمي  البيان  ذلك خالل  جاء 
الرابعة  اللجنة  اأجرتها  التي  العامة  امل��داوالت  اأم��ام  االول  اأم�ش  املتحدة 
اال�شتعمار  واإنهاء  اخلا�شة  ال�شيا�شية  بامل�شائل  املعنية  العامة  للجمعية 
االأغرا�ش  الف�شاء اخلارجي يف  ا�شتخدام  ال��دويل يف  »التعاون  بند  ح�ل 
ال�شلمية«، م�ؤكدا البيان حر�ش حك�مة االإم��ارات على بناء قطاع ف�شاء 

اإماراتي ق�ي وم�شتدام.
وا�شتعر�ش ما حققته وكالة االإمارات للف�شاء يف جمال اإطالق ال�شيا�شة 

هذا  وت��ط���ي��ر  تنظيم  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��دول��ة  يف  الف�شاء  لقطاع  ال�طنية 
تط�ير  اإىل  ال��رام��ي  ومنهجها  وطم�حاتها  مبادئها  وحت��دي��د  ال��ق��ط��اع، 

برناجمها الف�شائي ال�طني.
اإىل بع�ش االجن��ازات املهمة التي حققتها الدولة يف جمال بناء  وتطرق 
�شراكات ا�شرتاتيجية اإقليمياً وعاملياً تعنى بالف�شاء، مبا يف ذلك ت�قيعها 
الدولية وجهات  الف�شاء  وك��االت  تعاون مع  اتفاقية   16 اأك��ر من  على 
اإىل  وان�شمامها  وال���دويل،  االقليمي  ال�شعيدين  على  معنية  حك�مية 
الف�شاء  ا�شتخدام  العاملية، مثل »جلنة  املنظمات والهيئات  جمم�عة من 
الف�شائية«،  للمالحة  ال��دويل  و«االحت��اد  ال�شلمية«  لالأغرا�ش  اخلارجي 
وفريق ا�شتك�شاف الف�شاء، واعتمادها للعديد من املعاهدات واالتفاقيات 

الدولية التي من �شاأنها اأن تعزز التعاون الدويل يف جمال الف�شاء.
ال�����ش��دد ع��ن ع��زم دول���ة االإم�����ارات الت�شديق ق��ري��ب��اً على  وك�شف يف ه��ذا 
ال��ت��زام��ه��ا بتط�ير ق��ط��اع الف�شاء  ال��دول��ي��ة، م���ؤك��دا  »ات��ف��اق��ي��ة االإن���ق���اذ« 
وا�شتك�شافه بطرق �شلمية وانعكا�ش ذلك يف �شبكة العالقات الدولية التي 

اأ�ش�شتها دولة االإمارات مع اجلهات الرائدة االخرى يف الف�شاء اخلارجي.  
عربي  م�شبار  اأول  الإط���الق  ال��دول��ة  تبذلها  التي  للجه�د  البيان  ولفت 
»م�شبار االأمل« اىل ك�كب املريخ، وذلك مب�شاركة اأكر من 150 مهند�شا 
2020، م��شحا اأن مهمة هذا امل�شبار  اإماراتيني بحل�ل عام  ومهند�شة 
الف�شائية  والتطبيقات  العلمية  املعارف  بناء  يف  امل�شاهمة  على  �شترتكز 
البيانات  الكفاءة، ف�شال عن ت�فري  اإماراتية عالية  ب�شرية  وبناء قدرات 

والنتائج العلمية الأكر من 200 معهد بحثي ومركز درا�شات.    
اأطلقتها  التي  االأخ���رى  ال��رائ��دة  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  �شل�شلة  وا�شتعر�ش 
»مدينة  اإن�شاء  فيها  مبا  اخل��ارج��ي  الف�شاء  ا�شتك�شاف  جم��ال  يف  ال��دول��ة 
املريخ العلمية« ملحاكاة احلياة على ك�كب املريخ ..م��شحاً اأن هذه املدينة 
الف�شائية �شتك�ن االأوىل من ن�عها واالأكرب عاملياً و�شتمتد على م�شاحة 

ملي�ن و900 األف قدم مربعة.
العاملية  باجله�د  م�شاركتها  تعزيز  ال��دول��ة  ت�ا�شل  ب���اأن  البيان  وتعهد 
مبا  القطاع،  ه��ذا  لتنمية  االأم��د  ط�يلة  اال�شتدامة  �شمان  اىل  الرامية 

ي�شهم يف دعم الدور الفاعل ل�شناعة وعل�م وتقنيات الف�شاء يف التنمية 
االجتماعية واالقت�شادية امل�شتدامة.

امل��ه��م��ة ذات  ال���دول���ي���ة  امل���ن���ت���دي���ات  ال��ف��اع��ل��ة يف  اإىل م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ول���ف���ت 
 /  50  + للي�ني�شبي�ش  امل�����ش��ت���ى  ال��رف��ي��ع  ك��امل��ن��ت��دى  ب��ال��ف�����ش��اء،  ال�شلة 
الثانية  ا�شت�شافة الدولة الدورة  عن  وك�شف   /0UNISPACE+5
كمحرك  »الف�شاء  املُ��ع��ن���ن  امل�شت�ى  رفيع  ال���دويل  للمنتدى  واالأخ����رية 
 9-6 من  الفرتة  خ��الل  امل�شتدامة«  واالقت�شادية  االجتماعية  للتنمية 
العام  جناحها  بعد  وذل���ك  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ع  بالتعاون  ال��ق��ادم  ن�فمرب 
َت��َ�ّل��َد عنه  وال��ذي  املنتدى  ه��ذا  االأوىل من  ال���دورة  ا�شت�شافة  املا�شي يف 

اإعالن دبي 2016.
التعاون الدويل حتت مظلة  اأهمية ت�طيد  البيان بالتاأكيد على  واختتم 
االأمم املتحدة لتعزيز اجله�د الرامية اإىل احلفاظ على الف�شاء اخلارجي 
وا�شتدامة ا�شتخدامه التنم�ي يف اإطار تدابري بناء الثقة واالأمن والتقيد 

مببادئ امل�ش�ؤولية امل�شرتكة وال�شفافية وكبح �شباق الت�شلح.

•• نيويوك-و�م: 

اأكدت االإمارات العربية املتحدة دعمها للجه�د االإقليمية والدولية املبذولة 
للدفع قدما بعملية ال�شالم يف ال�شرق االأو�شط مبا يف ذلك اتفاق امل�شاحلة 
التي  امل�شرية  اجله�د  اإط��ار  يف  بالقاهرة  املا�شي  االأ�شب�ع  ت�قيعه  مت  ال��ذي 
وحذرت  باملنطقة،  اال�شتقرار  لدعم  الفل�شطيني  ال�شف  ت�حيد  يف  اأ�شهمت 
التي  االإقليمية  والتدخالت  اال�شتفزازية  الت�شرفات  من  نف�شه  ال�قت  يف 
متار�شها بع�ش الدول مبا يف ذلك دعمها للتطرف واالإرهاب الذي ت�شبب يف 

زعزعة ا�شتقرار املنطقة وتهديد االأمن وال�شلم الدوليني.
ب��ه ال�شيد اح��م��د عبدالرحمن  اأدىل  ال���ذي  ال��دول��ة  ب��ي��ان   ج��اء ذل��ك خ��الل 
االجتماع  م���داوالت  اأم���ام  املتحدة،  االأمم  ل��دى  ال��دول��ة  وف��د  املحم�د ع�ش� 
الدوري املفت�ح ربع ال�شن�ي الذي عقده جمل�ش االأمن الدويل اأم�ش االول 

للنظر يف التط�رات الراهنة للحالة يف ال�شرق االأو�شط مبا يف ذلك الق�شية 
الق�شايا  اأب��رز  اإزاء  الثابتة  الدولة  م�اقف  خالله  م�شتعر�شا  الفل�شطينية، 

الراهنة باملنطقة.
بالقان�ن  اللتزاماتها  املخالفة  ال���دول  اح���رتام  اأهمية  على  البيان  و���ش��دد   
الدويل وميثاق االأمم املتحدة، مبا يف ذلك ت�قفها عن ن�شر النزاعات والت�تر 

وحالة عدم اال�شتقرار والف��شى اإقليمياً ودولياً.
 واأ�شاف انه يتعني على املجتمع الدويل حما�شبة الدول التي تدعم ومتّ�ل 
االإرهاب، وعدم الت�شامح اإطالقاً مع من يقدم الع�ن واملالذ االآمن للجماعات 

االإرهابية التي تعيُث ف�شاداً يف املنطقة.
 ولفت اإىل االنتهاكات التي ت�ا�شل اإ�شرائيل انتهاجها، مبا يف ذلك ت��شيعها 
اأن�شطتها اال�شتيطانية غري امل�شروعة يف عمق االأرا�شي الفل�شطينية، معتربا 
هذه املمار�شات غري القان�نية بانها ت�شكل وال تزال عقبة اأمام حّل الدولتني، 

واأ���ش��ف��رت ع��ن ت����رّدي االأو����ش���اع االإن�����ش��ان��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف 
االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، وه� االأمر الذي ت�شتغله اجلماعات االإرهابية 
وداعميها لن�شر التطرف والعنف يف ال�شرق االأو�شط.   وجدد البيان م�قف 
دولة االإمارات الداعي اإىل �شرورة اإنهاء االحتالل االإ�شرائيلي ومنح ال�شعب 
الفل�شطيني حق�قه غري القابلة للت�شرف مبا يف ذلك حقه يف اإقامة دولته 
الفل�شطينية امل�شتقلة على حدود ي�ني� 1967 وعا�شمتها القد�ش ال�شرقية، 
وفقاً للقرارات الدولية ذات ال�شلة ومبادرة ال�شالم العربية ومبادئ مدريد.

 وحث البيان على تقدمي الدعم الالزم لتلبية احتياجات ال�شعب الفل�شطيني 
بكل  اأ���ش���ة  امل�شتدامة  التنمية  اأه����داف  وحتقيق  دول��ت��ه  ب��ن��اء  م��ن  ومتكينه 
ال�شع�ب، م�شريا يف هذا ال�شياق للم�شاهمات املالية االإ�شافية التي خ�ش�شتها 
الالجئني  وت�شغيل  الإغ��اث��ة  املتحدة  االأمم  ل�كالة  م���ؤخ��را  االإم����ارات  دول��ة 
ت�فري اخلدمات  لتمكينها من  »االأون���روا«  االأدن��ى  ال�شرق  الفل�شطينيني يف 

االأ�شا�شية لالجئني الفل�شطينيني من غذاء، وتعليم، و�شحة وغريها.
 و�شدد البيان على اأهمية م�ا�شلة العمل للت��شل اإىل ت�ش�ية عادلة و�شاملة 
للق�شية الفل�شطينية، معلنا يف ال�قت نف�شه عن ا�شتمرار �شعي دولة االإمارات 
للقيام بدور اإقليمي فاعل الإعادة اال�شتقرار اإىل املنطقة العربية التي تعاين 
العديد من النزاعات واالأزمات اخلطرية وتداعيات غياب االأمن واال�شتقرار 
وتدمري  ال�شكان  وت�شريد  االأرواح  يف  كبرية  خ�شائر  وق���ع  يف  ت�شببت  التي 

البنية االقت�شادية واالجتماعية للدول.
 واختتم البيان جمددا م�قف دولة االمارات امل�ؤيد جله�د ال�شالم املبذولة 
من قبل االأمم املتحدة حلث االأط��راف يف ال��دول التي ت�ش�بها االأزم��ات ويف 
�شيا�شية  حل�ٍل  اإىل  والت��شل  للتفاو�ش  واليمن  و�ش�ريا  ليبيا  مقدمتها 
و�شاملة، م�ؤكدا اأن احلل ال�شيا�شي لهذه االأزمات يعد مبثابة املخرج ال�حيد 

الإعادة اال�شتقرار اإىل رب�ع هذه الدول.

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�شاعدات 
غذائية على اأهايل مدينة روكب باملكال

•• �ملكال -و�م:

اأم�����ش م�شاعدات غذائية على  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  وزع��ت هيئة 
املكال يف اإطار  مبديرية  روكب  مدينة  واأهايل  اأبناء  من  اأ�شرة   3000

الدعم املت�ا�شل لدولة االإمارات لل�شعب اليمني ال�شقيق.
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق  رئي�ش  اجل��اب��ري  عبدالعزيز  وق���ال 
بح�شرم�ت اإن هذه امل�شاعدات االإغاثية تاأتي ا�شتمرارا للجه�د احلثيثة 
القيادة  من  وبت�جيهات  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي 
ب�شكان  تع�شف  التي  ال�شيئة  االإن�شانية  االأو���ش��اع  م��ن  للحد  الر�شيدة 

مناطق ح�شرم�ت.
نفذتها  احل��م��الت  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ت��اأت��ي  الت�زيع  عملية  اأن  واأو���ش��ح 
و�ش�لها  اإىل  ..اإ�شافة  ح�شرم�ت  حمافظة  مديريات  عم�م  يف  الهيئة 

ملناطق نائية تعاين ندرة االحتياجات االأ�شا�شية.
قيادة  االإم�����ارات  ل��دول��ة  وت��ق��دي��ره��م  امتنانهم  ع��ن  امل�شتفيدون  وع���رب 
وحك�مة و�شعبا على ما قدمته من م�شاعدات اإغاثية والتي من �شاأنها 
مق�مات  وفقدانهم  ال�شعبة  لظروفهم  نظرا  معاناتهم  من  التخفيف 
التي  الدخل  م�شادر  وتعطل  االقت�شادي  ال��شع  تهالك  نتيجة  احلياة 
ت�ؤمن لهم احل�ش�ل على لقمة العي�ش ..وا�شفني و�ش�ل هذه الق�افل 

بالعيد الأنها ر�شمت الفرحة على وج�ه اجلميع.

•• مقدي�شو-و�م:

�شعادة  ال�ش�مايل  ال����زراء  رئي�ش  خ��ريي،  علي  ح�شن  معايل  ا�شتقبل 
اأم�ش  ال�ش�مال  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  احل��م��ادي  عثمان  اأح��م��د  حممد 
االول يف مكتبه مبقر رئا�شة ال���زراء بالق�شر الرئا�شي فيال �ش�ماليا 
يف مقدي�ش�. ونقل �شعادة ال�شفري خالل اللقاء اإىل معايل رئي�ش ال�زراء 
تعازي دولة االإمارات قيادة وحك�مة و�شعبا، وعميق م�ا�شاتهم حلك�مة 
الذي  الغا�شم  االإرهابي  االعتداء  يف  ال�شحايا  واأ�شر  ال�ش�مال  و�شعب 
عن  واأ�شفر  م���ؤخ��را،  مقدي�ش�  يف  ال�ش�مايل  ال�شعب  اأب��ن��اء  له  تعر�ش 

�شق�ط مئات القتلى واجلرحى من املدنيني االأبرياء.
�شاحب  بت�جيهات  ال�ش�مايل  ال����زراء  رئي�ش  ال�شفري  �شعادة  واأب��ل��غ   
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
تفجري  م�شابي  م��ن  جريح   100 بعالج  االإم����ارات  دول��ة  تكفل  ب�شاأن 
اإىل  باالإ�شافة  خطرية،  اإ�شاباتهم  الذين  اجلرحي  خا�شة  مقدي�ش�، 
عاجلة  ب�ش�رة  الطبية  وامل�شتلزمات  االأدوي��ة  من  كبرية  كميات  اإر�شال 
تقدمي  على  قدرتها  لتعزيز  مقدي�ش�  يف  ال�ش�مالية  للم�شت�شفيات 
يف  اجلرحي  ا�شتقبال  واأي�شا  واجلرحى،  للم�شابني  ال�شحية  الرعاية 

م�شت�شفى ال�شيخ زايد يف مقدي�ش�.
كما اأبلغ ال�شفري رئي�ش ال�زراء ال�ش�مايل باأن الهالل االأحمر االإماراتي 
�شيق�م بت�فري الرعاية ال�شاملة حل�ايل 300 اأ�شرة ويتيم ممن فقدوا 
ذويهم يف تفجري مقدي�ش� ملدة �شتة اأ�شهر وذلك من اأجل تخفيف معاناة 
مقدي�ش�  يف  االإمارتي  االأحمر  الهالل  فريق  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شحايا، 
يق�م حاليا بتقدمي م�شاعدات اإن�شانية لل�شعب ال�ش�مايل خا�شة اأ�شر 

�شحايا التفجري االإرهابي.
 من جانبه قدم رئي�ش ال�زراء ال�ش�مايل �شكره وتقديره لدولة االإمارت 
قيادة وحك�مة و�شعبا على هذه ال�قفة االن�شانية وعلى مبادرتها النبيلة 

..مثمنا دور دولة االإمارات يف دعم ال�ش�مال يف كافة املجاالت.

•• �شيوؤول -و�م:

لدى اجلمه�رية  الدولة  �شفري  النعيمي  علي  �شيف  �شعادة عبداهلل  التقى 
الك�رية اجلن�بية معايل دو جن�غ ه�ان وزير الثقافة والريا�شة وال�شياحة 
الك�ري وتطرق اللقاء اإىل �شبل تعزيز التعاون بني دولة االإمارات وجمه�رية 

ك�ريا يف جمال ال�شياحة بني البلدين.
وناف�ش �شعادة ال�شفري ومعايل ال�زير اإمكانية زيادة عدد رحالت الناقالت 
بالنفع على كال  يع�د  اإىل جمه�رية ك�ريا مما  االإم��ارات  ال�طنية لدولة 

البلدين وتعزيز العالقات الثنائية.
ال�شياح  ل���دى  املف�شلة  ال�شياحية  ال���ج��ه��ات  م��ن  ك���ري��ا  ج��م��ه���ري��ة  وت��ع��د 

االإماراتيني �ش�اء بق�شد ال�شياحة العالجية اأو ال�شياحة الرتفيهية.

�شفري الدولة لدى �شيوؤول يلتقي وزير الثقافة والريا�شة وال�شياحة الكوريرئي�ض الوزراء ال�شومايل ي�شتقبل �شفري الدولة

حممد بن را�صد 

يح�صر اأفراح 

املزروعي وال�صبو�صي

)وام(
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اأخبـار الإمـارات
»الهوية« تغلق مركزها امللحق بالطب الوقائي يف الرباحة موؤقتا لإعادة ت�شميمه

•• دبي-و�م:

مركز  اإغ����الق  ع��زم��ه��ا  واجلن�شية  لله�ية  االحت���ادي���ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
الرباحة ل�شعادة املتعاملني التابع لها وامللحق مبركز الطب ال�قائي 
باإمارة دبي ب�شكل م�ؤقت، بهدف اإعادة ت�شميمه، وذلك اعتباراً من ي�م 

غد االأحد امل�افق 22 اأكت�بر اجلاري.
ودعت الهيئة متعامليها اإىل مراجعة مركز اأم هرير ل�شعادة املتعاملني 
التابع لها ال�اقع بجانب مركز الكرامة خلدمات اللياقة الطبية برب 
اأم ه��ري��ر، والذي  19 مبنطقة  ���ش��ارع زعبيل وال�����ش��ارع رق��م  دب��ي ب��ني 
اأتاحت من خالله تقدمي اخلدمات التي يقّدمها مركز الرباحة وهي 

اإجراءات الت�شجيل وا�شتخراج  التقاط الب�شمات وال�ش�رة وا�شتكمال 
بطاقة اله�ية.

وم��ددت الهيئة اأوق��ات ال��دوام الر�شمي يف مركز اأم هرير لت�شبح من 
من  ب��داًل  م�شاء  اخلام�شة  وحتى  �شباحاً  والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة 
اأنه  اإىل  والن�شف م�شاًء، الفتًة  الثانية  اإىل  والن�شف �شباحاً  ال�شابعة 
18 حمطة للخدمة، وبطاقة  للمتعاملني من خالل  يقدم خدماته 
ا�شتيعابية ت�شل اإىل ح�ايل 1100 معاملة ي�مّيا، خ�ش�شت 12 منها 

للرجال و6 لل�شيدات.
اإعادة  اإىل  �شعيها  اإط��ار  ياأتي يف  املركز  اإغ��الق  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���ش��ارت 
حيث  م��ن  ال�قائي  الطب  مب��راك��ز  امللحقة  مراكزها  جميع  ت�شميم 

برنامج  م��ع��اي��ري  م��ع  ين�شجم  وت��ط���ي��ره��ا مب��ا  وامل�����ش��م���ن،  ال�����ش��ك��ل 
االإم��ارات للخدمة احلك�مية املتميزة وال��ش�ل بها اإىل م�شت�ى “7 
جن�م”، لت�شاهي املراكز الرئي�شية التابعة لها، ولتمكينها من تقدمي 
ور�شم  ر�شاهم  وك�شب  اإ�شعادهم  بهدف  للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأرق��ى 

االبت�شامة على وج�ههم.
من  احلاجة  عند  معها  الت�ا�شل  اإىل  متع����امليها  اله�����يئة  ودع������ت 
مركز  عب����ر  �ش�������اء  ب�����ها،  اخل�����ا�شة  االت�ش������ال  ق�������ن�ات  خ������الل 
االت�شال على الرقم 600530003 الذي يعمل على مدار ال�شاعة 
الت�ا�شل  اأو من خالل �شفحاتها على م�اقع  االأ�شب�ع،  اأي��ام  وط���ال 
املحادثة  خدمة  طريق  عن  اأو  و”ت�يرت”،  “في�شب�ك”  االجتماعي 

الف��������رية “ا�شاأل حمد” املت���������فرة ع������لى م�������قع اله���يئة االإلكرتوين، 
ف�����ش��اًل ع��ن م��راك��ز ���ش��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني امل��ن��ت�����ش��رة يف خمتلف اإم����ارات 

الدولة.
واأف��راد اجلمه�ر احل�ش�ل  باإمكان متعامليها  اأن��ّه  اإىل  الهيئة  ولفتت 
على عناوين مراكز ومكاتب �شعادة املتعاملني التابعة لها يف خمتلف 
اأنحاء الدولة، وكذلك ال��ش�ل اإليها عرب خدمة “خرائط ج�جل”، 
الرابط  عرب   www.id.gov.aeاالإلكرتوين م�قعها  خالل  من 
وقت  على  والتعرف  للم�قع،  الرئي�شية  ال�شفحة  على  الهيئة  مراكز 
االنتظار يف كل مركز واأقربها اإىل مكان ت�اجد املتعامل وال�قت الذي 

ي�شتغرقه لل��ش�ل اإليه.
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حاكم ال�شارقة يقدم واجب العزاء يف �شهيد الوطن بدر املرا�شدة 
•• كلباء-و�م:

قدم �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش 
�شهيد  اأ����ش���رة  اإىل  ال���ع���زاء  واج����ب 
ال�طن املالزم اأول طيار بدر يحيى 
ا�شت�شهد  ال���ذي  امل��را���ش��دة  حم��م��د 
ال�طني  واج����ب����ه  اأدائ����������ه  خ������الل 
»اإع������ادة االأم�����ل« �شمن  يف ع��م��ل��ي��ة 
تق�ده  ال�����ذي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
اململكة العربية ال�شع�دية لل�ق�ف 

مع ال�شرعية يف اليمن.
ال�����ش��م��� حاكم  ����ش���اح���ب  واأع��������رب 
�شباح  زي����ارت����ه  خ����الل  ال�������ش���ارق���ة 
مبدينة  ال�����ع�����زاء  جم��ل�����ش  ام�������ش 
كلباء عن �شادق م�ا�شاته وتعازيه 
عز  امل����ىل  داع���ي���اً  ال�شهيد  الأ����ش���رة 
ال�طن  ���ش��ه��ي��د  ي��ت��غ��م��د  اأن  وج����ل 
منازل  ينزله  واأن  رحمته  ب���ا���ش��ع 
ال�شديقني وال�شهداء واالأبرار واأن 
ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله 

وذويه ال�شرب وال�شل�ان.
ال�������ش���م���� حاكم  ����ش���اح���ب  وت���ق���ّب���ل 
اأ�شرة  جانب  اإىل  التعازي  ال�شارقة 
الفقيد من كبار ال�شباط بالق�ات 
وجم�ع  وامل���������ش�����ؤول����ني  امل�����ش��ل��ح��ة 

املعزين من امل�اطنني واملقيمني.

�شرطة اأبوظبي تختتم م�شاركتها يف »املهارات العاملية« بنجاح
•• �أبوظبي-و�م:

اأب����ظ���ب���ي، جناحاً  ���ش��رط��ة  ح��ق��ق��ت 
ال�شرطية  ر�شالتها  ن�شر  يف  ب��اه��راً 
خالل  م��ن  ال��ع��امل��ي،  امل�شت�ى  على 
خدمات  وت��ق��دمي  االأم����ن،  تر�شيخ 
االإيجابية  قيم  وت��ع��زي��ز  م��ت��ط���رة، 
املعايري  اأف�����ش��ل  وف���ق  وال�������ش���ع���ادة، 
الدولية املتقدمة، و�شاركت ب�ش�رة 
متميزة يف م�شابقة املهارات العاملية، 
اختتمت فعالياتها م�ؤخراً يف  التي 
مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ش.

ال��دك��ت���ر مهند�ش  ال��ع��م��ي��د  وق����ال 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ن��ائ��ي، م��دي��ر مركز 
اال�شرتاتيجية والتط�ير امل�ؤ�ش�شي، 
م�شابقة  ت��ن��ظ��ي��م  ف���ري���ق  رئ���ي�������ش 
املهارات العاملية يف �شرطة اأب�ظبي 
املتن�عة  اخل���دم���ات  م��ن��ظ���م��ة  اإن 
التي  املتط�رة  االبتكارات  واأح���دث 
اأب�ظبي  �شرطة  من�شة  عر�شتها 
ال��ع��امل��ي��ة، عك�شت  امل�����ش��اب��ق��ة  ���ش��م��ن 
الرائدة  لتجربتها  املتميز  امل�شت�ى 

يف جماالت العمل ال�شرطي.
واالبتكارات  االأن�شطة  اأن  واأ���ش��اف 
ج�ّشدت  امل��ع��رو���ش��ة  واالخ���رتاع���ات 
روؤي����ة ح��ك���م��ة اأب���ظ��ب��ي يف حتفيز 
واإث�����راء ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار واالإب�����داع 
املتاحة،  ال������ش��ائ��ل  ب��ك��ل  ودع��م��ه��ا 
ل��ت��م��ك��ني ال�����ك������ادر امل����اط���ن���ة من 
ال��ن��ت��ائ��ج يف هذا  اأف�������ش���ل  حت��ق��ي��ق 

املجال احلي�ي.
املهارات  م�شابقة  اأن  الهنائي  واأك��د 
متميزة  ف���ر����ش���ة  ت���ع���د  ال���ع���امل���ي���ة، 

ابتكاراتها  الإب��راز  اأب�ظبي  ل�شرطة 
عامليا،  واأن�����ش��ط��ت��ه��ا  واخ��رتاع��ات��ه��ا 
م�اكبة  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  وف����ق 
املتط�رة.  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل�����ش��ت��ج��دات 
وت�شمنت االخرتاعات واالبتكارات 
اهتمامات  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ح���ذت  ال��ت��ي 
والزّوار،  امل�شابقة  ورواد  امل�شاركني 
اأدوات وتقنيات ت�شتخدم يف عمليات 
املح�ش�رين  ل��الأ���ش��خ��ا���ش  االإن���ق���اذ 
ذراع،  وه���ي  ال�شيقة،  االأم���اك���ن  يف 
وكامريا،  وكب�ش�لة،  واإخ��ط��ب���ط، 
امل�شتجيب  ودراجة  االإنقاذ،  واأنامل 
االأول، وكامريا اإنقاذ املح�ش�رين. 

ك���م���ا مت ع���ر����ش ط����ي����ارة م����ن دون 
ط���ي���ار ق��������ادرة ع���ل���ى ال���ك�������ش���ف عن 
كر�شي  اإىل  اإ�شافة  اخلطرة،  امل���اد 

ال���ذك���ي، وعجلة  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
ل��ف خ��راط��ي��م االإط���ف���اء، وجميعها 
من ابتكار، العقيد حممد اإبراهيم 
العامري، مدير مديرية الط�ارئ 
حمد  والنقيب  العامة،  وال�شالمة 
اأح���م���د ال��ب��ل������ش��ي، وامل�����الزم طارق 
حمم�د  اأول  وامل�����ش��اع��د  ال��ك��ن��دي، 
ال���ب���ريق. و���ش��م��ل��ت م��ن�����ش��ة �شرطة 
اجليب”  “درون  ع��ر���ش  اأب���ظ��ب��ي، 
التقنية  االب����ت����ك����ارات  اأح������د  وه������ 
م��ن اخ����رتاع ال���رائ���د حم��م��د حمد 
طيارة  عن  عبارة  ..وه���  الدرمكي 
ب�������دون ط����ي����ار مي���ك���ن و����ش���ع���ه���ا يف 
عديدة   ا���ش��ت��خ��دام��ات  لها  اجل��ي��ب، 
يف امل���ج���ال االأم���ن���ي وال����ق���اي���ة من 
�شرطة  ع��ر���ش��ت  ك��م��ا  اجل����رمي����ة. 
لت�شميم  اخ������رتاع������ا  اأب������ظ�����ب�����ي 
م���رك���ب ج���دي���د خا�ش  وت�����ش��ن��ي��ع 
يف  لال�شتخدام  ال�راثية  بالب�شمة 
املجال اجلنائي، للرائد خبري وفاء 

علي الطيارين.
اإنقاذ  ذراع  االب��ت��ك��ارات  �شملت  كما 
املح�ش�رين يف االأماكن املح�ش�رة، 
ب���ا���ش��ط��ة ل�حة  ت���ج��ي��ه��ه��ا  وي���ت���م 
�شطحية  بكامريا  وم���زودة  حت��ك��م، 
مبطنة  وقاب�شة  اإن����ارة،  وك�شافات 
لالنتفاخ  قابلة  مطاطية  ب��شائد 
مبا ينا�شب حجم واأطراف امل�شاب 

خمتلفة، مبا ينا�شب قطر احلفرة، 
�شال�شل  ب���ا���ش��ط��ة  اإن���زال���ه���ا  وي��ت��م 
وهي  امل���اء،  حت��ت  وتعمل  حديدية، 
وهي  العامل،  يف  ن�عها  من  االأوىل 

ذات مزايا اخطب�ط االإنقاذ.
املح�ش�رين يف  اإن��ق��اذ  ك��ام��ريا  اأم���ا 
االأم����اك����ن امل���ح�������ش����رة، ف��ت��ع��م��ل يف 
ال�شيقة،  امل�����ش��اح��ات  ذات  االأم��اك��ن 
ب���ا���ش��ط��ة ل�حة  ت���ج��ي��ه��ه��ا  وي���ت���م 
حت���ّك���م، وم������زودة ب��ك�����ش��اف��ات اإن����ارة 
مب�����ا ي���ن���ا����ش���ب روؤي���������ة امل���������ش����اب يف 
جميع  على  وتركب  احلفرة  اأ�شفل 
ب�ا�شطة  اإن��زال��ه��ا  وي��ت��م  االأج���ه���زة، 
�شال�شل حديدية، مت�شلة مبحرك 

خم�ش�ش لذلك.
نف�ش  االإنقاذ” يف  “اأنامل  وتعمل   
واأخطب�ط   ذراع   ع��م��ل  اأم����اك����ن 
امليزات  ونف�ش  االإن��ق��اذ،  وكب�ش�لة 
تت�شف  ول���ك���ن  واال����ش���ت���خ���دام���ات، 
ب��اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ح��ك��م ال���دق���ي���ق مع 
اجل�����ش��م ال���ذي ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل معه، 
ف�ق  ال��ع��ال��ق��ة  ال�����ش���ائ��ب  وتنظيف 
ا�شتخدامات  تنطبق  وكما  امل�شاب، 
وم���ا���ش��ف��ات تلك االب��ت��ك��ارات على 
يتميز  ول���ك���ن  االإن������ق������اذ،  م��ع�����ش��م 
ب���ال���ت���ح���ك���م ب����احل����ب����ال وط���ري���ق���ة 

ا�شتخدامها.
فهي  االأول  امل�شتجيب  دراج���ة  اأم���ا 

اإنزالها  وي��ت��م  احل���ف���رة،  اأ���ش��ف��ل  يف 
مت�شلة  حديدية  اأح��ب��ال  ب�ا�شطة 
لعمليتي  خم�������ش�������ش  مب�����ح�����رك 
جميع  يف  وتعمل  واالإن����زال،  الرفع 
للم�اد  ومقاومة  الطق�ش،  اأح����ال 
من  االأوىل  وه����ي  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  

ن�عها عاملياً .
االأماكن  االإن��ق��اذ يف  اخطب�ط  اأم��ا 
االأماكن  يف  في�شتخدم  املح�ش�رة 
ويتم  ال�����ش��ي��ق��ة،  امل�������ش���اح���ات  ذات 
ت�جيهها عرب ل�حة حتكم، ومزودة 
اإنارة  وك�شافات  �شطحية  بكامريا 
امل�شاب،  واأط������راف  ح��ج��م  ت��ن��ا���ش��ب 
ولها اإطارات تثبت يف العمق، ح�شب 
ت���ع���ّرج���ات وم���ي���الن احل���ف���ر، ويتم 
وترفع  حديدية،  ب�شال�شل  اإنزالها 
ب�ا�شطة حمرك، وتعمل يف جميع 
للم�اد  ومقاومة  الطق�ش،  اأح����ال 
الكيميائية وتعمل حتت املاء، وهي 
اإنقاذ  ذراع  ا�شتخدامات  ف�ائد  ذات 

املح�ش�رين.
وب���خ�������ش��������ش ك���ب�������ش����ل���ة اإن�����ق�����اذ 
ال�شيقة  االأم��اك��ن  يف  املح�ش�رين 
ف���ه���ي ت�����ج����ه ع�����رب ل�����ح����ة حتكم 
ومزودة بكامريا �شطحية وك�شافات 
اإنارة ولها اأب�اب اأو و�شائد ه�ائية، 
العمق،  م����ن  امل�������ش���اب  الن���ت�������ش���ال 
وتتميز بالت��شع والتقل�ش الأحجام 

و�شريعة  خ��ف��ي��ف��ة  ن����اري����ة  دراج�������ة 
خلفي  ب�شندوق  م���زودة  ومتميزة 
ي���ح���ت����ي ع���ل���ى م����ع����دات االإن����ق����اذ 
ب�شه�لة  للمنقذ  عليها  وال��ت��ن��ق��ل 
�شاعات  امل��زدح��م��ة ويف  االأم��اك��ن  يف 
�شرطة  ج���اه���زي���ة  وت���ع���زز  ال�������ذروة 
للح�ادث،  اال�شتجابة  يف  اأب�ظبي 
ومت�����ك�����ن ط�������اق������م االإن�������ق�������اذ من 
ال��ش�ل الأكر من مكان وتغطية 
وتتميز  كبرية،  جغرافية  م�شاحات 
معدات  وحتمل  ال��ش�ل،  ب�شرعة 
اإن���ق���اذ ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ق��اب��ل��ة لل�شحن، 
على  الكبري  التدريب  تتطلب  وال 

قيادتها.
 اأم�����ا ب�������ش���اأن ����ش���ي���ارة ال��ك�����ش��ف عن 
تتميز  الذكية، فهي  امل�اد اخلطرة 
ب�����ش��رع��ة ال������ش���ل وال��ت��ع��رف على 
م��ع��ه��ا وحتديد  وال��ت��ع��ام��ل  امل�������اد 
املخاطر  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  امل����اق���ع 
وت�شتخدم  للك�شف،  بجهاز  ومزودة 
خاللها  م����ن  ومي���ك���ن  ب�������ش���ه����ل���ة، 

م�شاهدة جميع املخاطر مبا�شرة.
اأ�شحاب  ب��ك��ر���ش��ي  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
الهمم الذكي، فه� �شهل اال�شتخدام 
ع����ن ط����ري����ق االأج������ه������زة ال���ذك���ي���ة، 
و�شرعة  الفئة،  لهذه  دعما  وي�فر 
اال�شتجابة يف التنقل ..وبخ�ش��ش 
ابتكار عجلة لف خراطيم االإطفاء، 

فهي تقلل اجلهد على االإطفائيني، 
و����ش���رع���ة اال����ش���ت���ج���اب���ة ..وك����ذل����ك 
طيارة بدون طيار للك�شف عن امل�اد 
اأن�اعها  بجميع  الذكية،  اخل��ط��رة 
عن طريق تركيب االأجهزة للك�شف 
ع���ن ال����غ����ازات واالإ�����ش����ع����اع، وامل������اد 
وو�شع  ال���ط���ي���ارة،  ع��ل��ى  اخل���ط���رة 
الربنامج،  يف  امل�����ادة  رق���م  اأو  ا���ش��م 
احلدث  م�قع  ق��ي��ادة  اآل��ي��ة  ويظهر 
امل�اد  الت�شرف مع  ومعرفة كيفية 
ع���دد كبري  ج��ان��ب  اإىل   ، اخل���ط���رة 
من االخرتاعات واالبتكارات  التي  
واالأمني.    ال�شرطي  العمل  ت��خ��دم 
و�شاركت �شرطة اأب�ظبي يف اأن�شطة 
يف  خمتلفة  جمتمعية  وم���ب���ادرات 
من�شتها يف م�شابقة املهارات العاملية 
منها مبادرة “كلنا �شرطة”، وركن 
الذكية  واملن�شة  ل��الأط��ف��ال،  امل���رور 
ب����اخل����دم����ات ال����ذات����ي����ة، وال�����اق����ع 
والت�عية  وامل����ع����زز،  االف���رتا����ش���ي 
مب���خ���اط���ر امل�������خ�������درات، وب����رام����ج 
“م�دة  وم��ب��ادرة  للنزالء،  التاأهيل 
زاي�����د،  ال�����ش��ي��خ  ورك������ن  ورحمة”، 
متخ�ش�شة،  اإعالمية  ور���ش  وعقد 
ال�شعادة،  دوري��ة  عر�ش  جانب  اإىل 
والدوريات  الكال�شيكية،  والدورية 
الفارهة، ودوريات االإطفاء واالإنقاذ 

واالإ�شعاف.
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اأخبـار الإمـارات
لتجاوبهم ال�صريع يف التعامل مع مركبة متعطلة على نفق ال�صيخ زايد

الرميثي يكرم 2 من منت�شبي مرور اأبوظبي 
•• �أبوظبي-�لفجر:

العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل���اء  م��ع��ايل  اأك���د 
ل�شرطة اأب�ظبي، اأن تقدمي الع�ن وامل�شاعدة الأفراد املجتمع 
الفا�شلة  القيم  م��ن  يعد  احلياتية  ال��ظ��روف  خمتلف  يف 
تكرميه  خ��الل  االإم����ارات،  جمتمع  يف  املتاأ�شلة  والرفيعة 
ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  مديرية  منت�شبي،  م��ن  اإث��ن��ني 

وجه�دهما  ال�����ش��ري��ع،  امل���ي���داين  تفاعلهما  ع��ل��ى  اأب���ظ��ب��ي 
املتميزة يف تاأمني حركة ال�شري واملرور واحلد من وق�ع اأي 
ح�ادث مرورية نتيجة تعطل اإحدى املركبات على مدخل 
نفق ج�شر ال�شيخ زايد باأب�ظبي. واأثنى معاليه على جه�د 
اأول ابراهيم  اأول حممد �شامل املنهايل، والرقيب  الرقيب 
علي عبداهلل والتي تعك�ش �ش�رة م�شرفة لرجل ال�شرطة، 
على  وحر�شها  اأب���ظ��ب��ي  ل�شرطة  الطيبة  ال�����ش���رة  ت��ع��زز 

اأن  متمنياً  وال�اجبات  املهام  تنفيذ  يف  والتميز  االإيجابية 
يك�نا مثااًل وقدوة طيبة لزمالئهم واإخ�انهم من منت�شبي 
�شرطة اأب�ظبي، ومبا يتما�شى مع تفعيل الدور املجتمعي 
وتعزيز ثقة اجلمه�ر باالأجهزة ال�شرطية واالأمنية. جدير 
تداولت جه�دهما  االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  بالذكراأن 
مما كان له االأثر الكبري يف نقل �ش�رة متميزة عن حتمل 

امل�ش�ؤولية واأداء ال�اجب جتاه املجتمع.

م�صت�صفى املفرق يلتقي ب�صيوف جمل�س الوثبة

تنظيم حما�شرة توعوية للوقاية من انت�شار مر�ض ال�شل

وزارة الدفاع تنظم موؤمتر »القادة حلروب القرن الواحد والع�شرين« غدا

•• �أبوظبي-�لفجر: 

من�شاآت  اأح��د  املفرق  م�شت�شفى  بها  يق�م  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  �شمن 
�شركة اأب�ظبي للخدمات ال�شحية “�شحة”، مت تنظيم حما�شرة ت�ع�ية 
االأمرا�ش  من  ال�شل  مر�ش  يعد  حيث  ال�شل،  مر�ش  انت�شار  من  لل�قاية 

املعدية واخلطرية االأكر انت�شار على امل�شت�ى العاملي.
الرعاية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  امل��ف��رق يف  مل�شت�شفى  ال��ه��ام  ال���دور  وم��ن منطلق 
اإمارة  خلطة  ال�شحية  االأه���داف  م��ع  ومتا�شيا  املجتمع،  الأف���راد  ال�شحية 
مب�شت�يات  وع��الج��ي��ة  وق��ائ��ي��ة  وخ��دم��ات  �شحية  ح��ي��اة  لتحقيق  اأب���ظ��ب��ي 
الدكت�ر �شامل خما�شن اخ�شائي �شحة مهنية يف م�شت�شفى  التقى  عاملية، 
املفرق ب�شي�ف جمل�ش ال�ثبة، للت�شجيع على �شرورة رفع م�شت�ى ال�عي 
ال�شحي لدى امل�ؤ�ش�شات ال�شحية وغري ال�شحية واالأفراد من اأجل ال�قاية 
من انت�شار املر�ش وال�شيطرة على العدوى من خالل التعرف على خط�رة 
اأو عند  االأع���را����ش  ظ��ه���ر  املبكر عند  الك�شف  واأه��م��ي��ة  واأع��را���ش��ه  امل��ر���ش 

التعر�ش حلالة �شل م�ؤكدة باالإ�شافة اإىل اأهمية اللج�ء اإىل العالج الف�ري 
يف حالة اكت�شاف االإ�شابة للحد من انت�شار املر�ش ومعدل ال�فيات.

كما اأو�شح الدكت�ر �شامل خما�شن باأن مر�ش ال�شل يعد من االأمرا�ش التي 
ملدى  نظرا  القادمة،  الع�شر  االأع���ام  عليه يف  للق�شاء  دوليا  اهتماما  تنال 
انت�شاره ب�ش�رته الكامنة وت�شُبِبه بالعديد من ال�فيات يف الكثري من دول 
امل�شاكل  تعد  ال�شغر بحيث  عاملا يف غاية  الي�م  نعي�ش  واإننا  العامل خا�شة 
عاملية  اأمرا�ش  وال�شارية  املعدية  االأم��را���ش  نطاق  على  وخا�شة  ال�شحية 

تثري قلق اجلميع ل�شه�لة انتقالها وانت�شارها.
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  حك�مة  خما�شن:  �شامل  الدكت�ر  واأ�شاف 
منذ قيام االحتاد مل تدخر جهدا حلماية املجتمع واالأفراد من االأمرا�ش 
عمل  تنظم  التي  والت�شريعات  الق�انني  �شن  خالل  من  واملعدية  ال�شارية 
دون  واحليل�لة  املجتمع  اأف��راد  على  للك�شف  ال�شحية  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات 
املبكر  التطعيم  برامج  تعد  واأ�شاف:  واملعدية،  ال�شارية  االأمرا�ش  انت�شار 
الكثري  ب��ال��ع��دوى يف  االإ���ش��اب��ة  ال��شائل لل�قاية م��ن  اأه��م  اأح��د  ل��الأط��ف��ال 

الثقافة  م�شت�ى  رف��ع  جانب  اإىل  ال�شل،  مر�ش  فيها  مب��ا  االأم��را���ش  م��ن 
وال�عي لدى اأفراد املجتمع بهذا امل�ش ك��شيلة فعالة اأخرى مهمة مل�اجهة 

انت�شاره.
املجتمع  ت��خ��دم  ك��ب��رية  قيمة  ذات  و���ش��ائ��ل  املجال�ش  ه��ذه  “تعد  واأ����ش���اف: 
وتعزز اأوا�شر الرتابط والتالحم فيما بني االأفراد والتعرف على الق�شايا 
املجتمعية والعاملية، التي ت�شاهم يف ا�شتدامة التنمية بجميع اأ�شكالها من 
ملجتمع  وال�قاية  واملعرفة  للثقافة  ت�شتند  التي  ال�شحية  التنمية  �شمنها 

ينعم بال�شحة واالأمن واالأمان قادر على م�ا�شلة النم� واالزدهار.
مت  التي  باملعل�مات  ال�ثبة  جمل�ش  م�شرف  املن�ش�ري  �شيف  حمد  واأ���ش��اد 
تعرفنا  واأف����اد:  امل��ح��ا���ش��رة،  خ��الل  امل��ف��رق  ج��ان��ب م�شت�شفى  م��ن  تقدميها 
على طرق الك�شف املتبعة عن مر�ش ال�شل، والعالجات املعتمدة، و�شرورة 
ال���ق��اي��ة م��ن امل��ر���ش واحل���د م��ن ان��ت�����ش��اره م��ن خ��الل ال��ت��ع��رف على طرق 
انتقاله واأعرا�شه، واأجاب الدكت�ر �شامل خما�شن عن اأ�شئلة �شي�ف املجل�ش 

وا�شتف�شاراتهم عن امل��ش�ع وق�شايا �شحية اأخرى.

ومن جانب اآخر اأجرت عيادة ال�شحة املهنية يف م�شت�شفى املفرق فح��شات 
وقائية مبكرة للعاملني �شمن نطاق اخلدمات ال�شحية يف امل�شت�شفى منذ 
افتتاح العيادة يف اأغ�شط�ش من العام اجلاري ل�قاية العاملني من االأمرا�ش 

ال�شارية واملعدية واحلد من انت�شارها.
ثالث  اإىل  ال�شحية  الرعاية  يف  العاملني  املهنية  ال�شحة  عيادة  وت�شنف 
فئات ت�شمل الفئة االأوىل منها العاملني االأكر احتكاكا باملر�شى مثل   3
االأقل  العاملني  الثانية  الفئة  وت�شمل  والتقنيني،  واملمر�شني  االأط��ب��اء 
وت�شمل  امل��ر���ش��ى،  ع��الق��ات  وم�����ش���ؤويل  ال�شيادلة  مثل  باملر�شى  احتكاكا 
الفئة الثالثة العاملني نادري االحتكاك باملر�شى كم�ظفي االإدارة وامللفات 

الطبية. 
وتهدف العيادة من جهة اأخرى اإىل حماية االأطباء واملمر�شني والعاملني 
ال�شحيني ب�شكل عام من االإ�شابات املهنية االأخرى مثل وخز االإبر واالأدوات 
اجلراحية اأثناء اأداء االإجراءات اجلراحية والعالجية ل�شمان تقدمي رعاية 

�شحية متميزة ومتكاملة باأعلى معايري اجل�دة وال�شالمة الدولية.

•• �أبوظبي-و�م:

حتت رعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش 
»رع��اه اهلل« تنطلق غ��دا االأحد  دب��ي  ال����زراء حاكم  ال��دول��ة رئي�ش جمل�ش 
الدفاع »م�ؤمتر  الثاين ل�زارة  ال�شن�ي  امل�ؤمتر  على مدى ي�مني فعاليات 
�شتقام فعالياته يف مقر  وال��ذي  والع�شرين«  ال�احد  القرن  القادة حلروب 

اأكادميية ربدان  مركز االإمارات للدرا�شات والبح�ث اال�شرتاتيجية ومقر 
يف اأب�ظبي.

وت�شم اأجندة امل�ؤمتر عدداً من امل��ش�عات اال�شرتاتيجية املهمة من خالل 
الكلمة  يلقي  حيث  النقا�شية  واجلل�شات  الرئي�شية  الكلمات  من  جمم�عة 
»�شكل  عن�ان  حتت  مكري�شتال  .�شتان  م  اأول  الفريق  امل�ؤمتر  يف  الرئي�شية 
على  ال�ش�ء  فيها  وي�شلط  والع�شرين«  احل���ادي  ال��ق��رن  يف  املتغري  احل��رب 

الدول من االأعداء  املتغرية الأمن  املبا�شرة  املبا�شرة وغري  التهديدات  فهم 
اجلي��شيا�شيني واال�شتقرار االإقليمي املرتاجع والق�ة النا�شئة من اجلهات 
الفاعلة من غري الدول واجلهات الفاعلة التي يف الدول واجلرمية العابرة 
االإعالم  و�شائل  ا�شتخدام  بعن�ان  اأخ���رى  رئي�شية  كلمة  وتليها  للحدود. 
والدبل�ما�شية الرقمية يف احلروب الق�ة الناعمة تلقيها معايل ن�رة بنت 

حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة.
احلك�مية  »اال�شرتاتيجيات  عن�ان  حتت  االأوىل  النقا�شية  اجلل�شة  وتعقد 
الالزمة مل�اجهة التهديدات النا�شئة واآليات اال�شتجابة الّفعالة« وت�شتعر�ش 
والدويل  املحلي  وال��دف��اع  لالأمن  ا�شرتاتيجيات  اإع���داد  منها  حم��اور  ع��دة 
ال�شاملني والت�ازن يف اال�شتثمار بني القدرات ال�طنية احلالية وامل�شتقبلية 

مل�اجهة التهديدات النا�شئة.
نائب  متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  من  كل  املحاور  هذه  و�شيناق�ش 
رئي�ش ال�شرطة واالأمن العام يف دبي واالأدم��ريال متقاعد جيم�ش م�ري�ش 

ول�رد بيرت ريكيت ويدير اجلل�شات االإعالمي مهند اخلطيب.
الثانية ال�ش�ء على اخلطاب اال�شرتاتيجي والتاأثري من  وت�شلط اجلل�شة 
ومهاجمة  باخلطابات  ال�شكان  على  التاأثري  على  التناف�ش  مناق�شة  خالل 
�شرعية الدول وا�شتغالل نقاط ال�شعف يف النظام الدويل احلايل ويناق�ش 
حماور هذه اجلل�شة كل من �شعادة الدكت�ر مق�ش�د كروز والدكت�ر �شتيف 

تاثام والدكت�ر ماتي �شاريالينني.
التقني  التقدم  »جي��شيا�شة  �شتعقد حتت عن�ان  التي  الثالثة  اأما اجلل�شة 
التقنية  تاأثري  ا�شتك�شاف  فيها ح�ل  النقا�ش  �شتدور حماور  واالقت�شادي« 
واالقت�شاد  ال�طنية  وال�شيا�شة  االإقليمية  اجلي��شيا�شة  على  النا�شئة 
وامل��ج��ت��م��ع ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ف��ه��م ت���اأث���ريات ال��ت��ح���الت االق��ت�����ش��ادي��ة على 
العاملية  ال��دف��اع  ل�شناعة  اجلي��شيا�شي  ال��ت��اأث��ري  وتفح�ش  اجلي��شيا�شة 

وخ�شخ�شة القدرات واخلدمات االأمنية والع�شكرية.
بيرت  والدكت�ر  ل�همري  رودل��ف  اجلل�شة  املتحدثني يف هذه  قائمة  وت�شم 

�شنغر والدكت�ر روب ج�ن�ش�ن .
اأكادميية  يف  تخ�ش�شية  عمل  ور���ش  على  امل�ؤمتر  من  الثاين  الي�م  ويركز 
ربدان بناًء على خمرجات وت��شيات الي�م االأول للخروج بالروؤى التكاملية 
والت�افقية على م�شت�ى جميع املك�نات ال�طنية و�شي�شارك يف هذه ال�ر�ش 

متحدث�ن دولي�ن، وعدد من اخلرباء.
ال�احد  القرن  حل��روب  »ال��ق��ادة  مل�ؤمتر  الدفاع  وزارة  تنظيم  اأهمية  وياأتي 
والع�شرين« يف اإطار ك�نها م�ؤ�ش�شة ا�شتباقية ت�شت�شرف امل�شتقبل وتتعامل 
التطلعات  امل�شت�ى اال�شرتاتيجي للدفاع وتتزامن مع  التحديات على  مع 
والتزاماً  االإم�����ارات  دول���ة  حلك�مة  اال�شرتاتيجية  واخل��ط��ط  امل�شتقبلية 
وحماية  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  عن  ال��دف��اع  �شمان  يف  لر�شالتها 
�شيا�شات  وت�شميم  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ف��ه��م  خ���الل  م��ن  م�����ش��احل��ه��ا، 

وا�شرتاتيجيات دفاع م�جهة نح� امل�شتقبل.
على  ال�����ش���ء  ت�شليط  اإىل  م���ؤمت��ره��ا  خ���الل  م��ن  ال���دف���اع  وزارة  وت��ه��دف 
التحديات الناجمة عن التط�رات يف جمال احلروب املعا�شرة وزيادة املعرفة 

اال�شرتاتيجية ال�شرورية بطبيعة ال�شراعات املعا�شرة وامل�شتقبلية.
خالل  م��ن  املت�قعة  للتحديات  لال�شتعداد  ثمينة  فر�شة  امل���ؤمت��ر  وي���ف��ر 
تقدمي اأحدث الروؤى املتعلقة باالجتاهات �شريعة التط�ر يف طابع ال�شراع 
االأمنية  البيئة  على  وامل��ت��غ��رية  النا�شئة  املحتملة  ال��ت��ه��دي��دات  وت���اأث���ريات 

اال�شرتاتيجية.
وي�شارك يف امل�ؤمتر نخبة من كبار امل�ش�ؤولني واأبرز اخلرباء واملتخ�ش�شني 
اال�شت�شراف  وال��دويل يف جم��االت  ال�طني  ال�شعيدين  على  واالكادمييني 

اال�شرتاتيجي للم�شتقبل والق�شايا االأمنية والع�شكرية.

اإليازية عبد اهلل : لي�س هناك كلمة م�صتحيل اإال يف قامو�س ال�صعفاء

تغلبت على الإعاقة وتفوقت يف درا�شتها حتى و�شلت للمرحلة الثانوية
من مدر�صة هند اآل مكتوم اأحبت الر�صم والكمبيوتر ومن اأم �صقيم ع�صقت الفرو�صية

تتمنى اأن توليها االأيادي الكرمية بالعالج لتعي�س حياة اال�صحاء
الدرا�شة والقراءة  الر�شم والكمبي�تر واأع�شق  اأحب  ، فقالت:  حتققه لها 
من  يحرم�نها  النهما  وال�شبت  اجلمعة  عطلتي  هناك  تك�ن  اأال  واأمتنى 
اأم �شقيم  اأن ملدر�شة  املدر�شة التي جتد فيها راحتها وطم�حاتها ، وتق�ل 
ريا�شة  اجمل  مار�شت  فيها  الأن��ه��ا  طيبة  ذك��ري��ات  اخل�ش��ش  وج��ه  على 
ع�شقتها ريا�شة الفرو�شية ، والتي ت�اظب على ممار�شتها اأيام العطالت ، 
اأما ما تتمناه وه� مطلب اأخري ت�جهه الأ�شحاب املكارم وااليادي البي�شاء، 
فهي تتمنى اأن يتم معاجلتها خا�شة بعدما عرفت اأن هناك اأمل كبري يف 
اإليازية  وت�شيف   . الفردان  ف�زية خليل  والدتها  اأكدته  ما  وه�  عالجها 
ال�فد  ا�شتقبال  يف  الأك���ن  يل  �شقيم  اأم  مدر�شتي  بدع�ة  �شعدت  عبداهلل 
الياباين ، م�ؤكدة اأنها حر�شت على تلبية الدع�ة لتق�ل لهم  .. لي�ش هناك 
البعيد كنت مبدر�شة  ال�شعفاء. فباالأم�ش  اال يف قام��ش  كلمة م�شتحيل 
هند اآل مكت�م االبتدائية ، وباالأم�ش القريب يف اأم �شقيم االإعدادية ، والي�م 
، وا�شتطاعت جتاوز كافة التحديات بنجاح  فائق وغدا  بثان�ية ال�شف�ح 
الأوا�شل حتقيق  املرحلة اجلامعية  اىل  للتاأهل  لقريب  لناظره  اهلل  ب��اإذن 
املعاق  اأن  ال��ف��ردان   خليل  ف�زية  والدتها  ت�ؤكد  جهتها  وم��ن  طم�حاتي. 
احلقيقي ه� من عطل عقله، وجّمد ح�ا�شه، واأمات م�شاعر، والتي اأخذت 
اآن  اأن تك�ن لها مبثابة االم واالأب يف  اإليازية  على عاتقها بعد وفاة والد 
واحد ، فما تعانيه اإليازية منذ ال�شغر من ال�شلل الدماغي وتاأثريه احلاد 

•• دبي – حم�شن ر��شد

اأن  االأمل واالجتهاد والكفاح وحتدى الظروف كلها م�شطلحات ا�شتطاع 
النماذج ح�ل  اآالف  اأن تك�ن، فهناك  يقدمها متحدى االإعاقة كما يجب 
الإعاقتها   حتديها  ق�ش�ش  من  ونتعلم  تتاأملها  اأن  باإمكانك  التى  العامل 
املعنى احلقيقي لتحدى امل�شتحيل وم�اجهته مهما كان ، وها هي اإليازية 
عبد اهلل بال�شف العا�شر مبدر�شة ال�شف�ح بدبي ، ابنة ال� 18 عاما م�شابة 
ب�شلل دماغي جعلها قعيدة هذا الكر�شي املتحرك ط�ال �شن�ات عمرها ، 
والتي  الدرا�شة  �شن�ات  اإعاقتها ط�ال  تتغلب على  اأن   ا�شتطاعت  اأنها  اإال 
بداأتها مبدر�شة هند اآل مكت�م ووا�شلتها بتميز مبدر�شة اأم �شقيم وحاليا 
بثان�ية ال�شف�ح ، وقد من اهلل عليها ب�الدتني بالبيت االم ف�زية خليل 
لها  تكن  والتي   ، �شقيم  اأم  املهريي مديرة  �شيف  ن�رة  وباملدر�شة  الفردان 
اإليازية حبا ال ي�شاهيه اأي حب ملا القته منها ط�ال �شن�ات الدرا�شة من 
ال��دوام املدر�شي  اأي��ام  حب وحنان فكانت لها نعم االم واملعلمة ال تفارقها 
ا�شطحابها  على  حتر�ش  م��رات  كانت  اأن��ه��ا  حتى   ، املدر�شية  والعطالت 
يف  زميالتها  بحب  حظيت  كما   ، �شباح  كل  املدر�شة  اىل  ب�شيارتها  معها 
كان   ، التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  وكافة  ومعلماتها  الدرا�شية  املراحل  كل 
كل ذلك دافعا لها اأن تف�ز يف �شراع احلياة وتتغلب على اإعاقتها ، وتثبت 

والتط�ير  التفكري  فى  اإعاقة وعجز  اإمنا هى  لي�شت ج�شدية  االإعاقة  اأن 
من الذات ، اختلطت م�شاعر الفخر، واالعتزاز ، واالعجاب ، والت�شجيع ، 
عندما األتقيت ب� اإليازية عبد اهلل يف �شاحة مدر�شة اأم �شقيم منذ اأيام وهي 
ت�شتقبل ال�فد الياباين الذي قام بزيارة مدر�شة اأم �شقيم م�ؤخرا ، وعلى 
اأنها  الرغم انها انتقلت من املدر�شة وتدر�ش حاليا بثان�ية ال�شف�ح ، اإال 
رحبت بدع�ة اأم  �شقيم لها يف هذا الي�م لتك�ن يف ا�شتقبال ال�فد الياباين 
الذي اأعتاد كل عام وعلى مدى ثالث �شن�ات م�شت يزور فيها مدر�شة اأم 

�شقيم ، اأن يلتقي باإليازية عبداهلل متحدية االإعاقة.
التحدي  ق�شة   واىل  ع��ب��داهلل   اإل��ي��ازي��ة  الطالبة  حل��دي��ث  نن�شت  وقفنا 
واالجناز التي حققتها ، تلك الق�ش�ش التي بداأت من البيت واالم ف�زية 
خليل الفردان ، ووا�شلتها بكافة املراحل الدرا�شية حتى ال�شف�ح الثان�ية ، 
نالت من التكرمي الكثري مما نالته مبراحل الدرا�شة تت�يجاً ملا حققته من 
تف�ق علمي رغم ظروف اعاقتها ، كما كان ل� برنامج الدمج الذي تطبقه 
املئات  منه  ا�شتفاد   ، الهمم  الإ�شحاب  مبدار�شها  والتعليم  الرتبية  وزارة 
من االأطفال �ش�اء من امل�شابني بال�شلل الدماغي اأو االعاقات االأخرى ، 
اإليازية عبداهلل ومئات غريها النجاح يف درا�شتهن  وال��ش�ل  ا�شتطاعت 

املرحلة الثان�ية متهيداً لاللتحاق مب�شيئة اهلل بالدرا�شة اجلامعية.
اآما عن اإليازية عبداهلل وما تع�شقه يف حياتها وتتمناه وتنا�شد القيادة اأن 

على القدرات احلركية والكالمية ، كان من املمكن اأن نحبط ونقف منه 
حملك �شر ، اإال اأن العزمية واالإ�شرار لتحدي االإعاقة وكل من �شاندونا 
الطيب  االأثر  له  بها كان  التي در�شت  باملدار�ش  من معلماتها ومديراتها 
اأن  بل   ، متقدمة  تعليم  مراحل  اىل  ب��ش�لها   ، الي�م  اإليه  و�شلت  فيما 
هناك حاالت مماثلة و�شلت اىل م�شاف العلماء اأو اأكادمييني باجلامعات 

العريقة ، وهذا ما نطمح اإليه.

اإليازية عبد اهلل

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/491  مدين كلي
�����ش.ذ.م.م جم��ه���ل حمل  وال�شلب  احل��دي��د  ل�شناعة  1-ب���جم��ا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/جممع دبي ال�شناعي �ش.ذ.م.م - حاليا - و�شابقا - مدينة دبي 
ال�شناعية �ش.ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بف�شخ عقد االيجار 
�شداد  لعد  يف:2006/1/28  امل���ؤرخ  م�شروع(  تط�ير  اتفاقية   - )املعن�ن  االم��د  ط�يل 
االجرة والزام املدعي عليها بالر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ش   9.30 ال�شاعة    2017/10/24 امل�افق  الثالثاء  ي���م 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

د�صن »قافلة زايد اخلري«  يف العني

نهيان بن مبارك: الوالد املوؤ�ش�ض اأر�شى قيم العطاء لتتوارثها الأجيال
يومني خالل  جناحًا   90 على  ممتدة  فعالية   140 بـ  ت�صارك  جهة    80

•• �لعني �لفجر
ت�شوير- حممد معني

وح�ش�ر  احتفالية  اأج�����اء  و���ش��ط 
غفري من اأهايل مدينة العني د�شن 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  ال 
املعرفة م�شاء اأم�ش فعاليات قافلة 
» زايد اخلري«، والتي تنظمها وزارة 
�شمن  امل��ج��ت��م��ع،  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة 
ل��ع��ام اخل���ري  مب�شاركة  م��ب��ادرت��ه��ا 
احتادية  جهة    80 على  يزيد  م��ا 

وحملية وخا�شة. 
م��ا يزيد  امل�شاركة  وت��ق��دم اجل��ه��ات 
على 140 فعالية خمتلفة  يف 90 
متن�عة   خدمات  تت�شمن   جناحاً 
واملناطق  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  الأه�����ايل 
�شعادة  االفتتاح  وح�شر  املحيطة. 
وزارة  وك���ي���ل  ال�������ش���اب���ري  ع����ف����راء 
الثقافة وتنمية املعرفة  وعدد كبري 
من القيادات يف اجلهات احلك�مية 
االحتادية واملحلية وجمه�ر حا�شد 
والزوار  واملقيمني  امل���اط��ن��ني  م��ن 
احل�ش�ر  ا�شتمتع  حيث  االأج��ان��ب، 
ب���ف���ع���ال���ي���ات ان�����ط�����الق ال���ق���اف���ل���ة، 

واال�شتفادة من خدماتها.
ن��ه��ي��ان بن  ال�شيخ  م��ع��ايل  وجت����ل 
اأجنحة  ب���ني  ن���ه���ي���ان   ال  م���ب���ارك 
ال���ق���اف���ل���ة، م������ؤك�����داً اأن����ه����ا ام���ت���داد 

ال�شاحة  خل���دم���ة  اخل����ري  ع����ام  يف 
يخدم  مب��ا  واملجتمعية   الثقافية 

املجتمع االإماراتي.
وقال معايل وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة اإن ما �شاهده من فعاليات 
واأن�شطة وعرو�ش مميزة  وجمه�ر 
احل�ش�ر  ع���ل���ى  ح���ري�������ش  غ���ف���ري 
لقافلة زاي��د اخل��ري  ينم عن عمق 
ال�طن  ب����ني  ال����ط���ن���ي���ة  ال��ل��ح��م��ة 
وامل�اطن ويظهر ا�شتيعاب املجتمع 
االماراتي  للقيمة احلقيقية لعمل 
واأنه  املجتمعي  وال��ت��الح��م  اخل��ري 
ج���زء ال ي��ت��ج��زاأ م��ن ح��ب ال�طن، 
م���ث���م���ن���اً م���ع���ال���ي���ه ال��������دور ال����ب����ارز 
ال�شركاء   ب��ه  ي��ق���م   ال��ذي  والكبري 
يف  اإجناح جميع مبادرات وفعاليات 
ال�����زارة  وم��ا يبذل�نه م��ن جه�د  
اأهداف  وحتقيق  الإجناحها  فعالة 
من  يقدم�نه  مل��ا  اإ�شافة  القافلة، 
مع  مثمر  وتفاعل  جليلة  خدمات 

اأبناء املنطقة.
معاليه   وّج�����ه  ج���ل��ت��ه  خ���ت���ام  ويف 
القافلة   ���ش��ي���ف  جل��م��ي��ع  ال�����ش��ك��ر 
العر�ش  ه�����ذا  يف  امل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى 
اخلريي الثقايف ،داعيا كافة اال�شر 
امل��ج��اورة  احلر�ش  وامل���دن  بالعني 
جميع  يف  وامل�شاركة  احل�ش�ر  اإىل 
الي�م  خ����الل  ال��ق��اف��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

الثاين.

الدولة من  اأبناء  ملا تعلمه  طبيعي 
نبع اخلري ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان« طيب اهلل ثراه« واعماله 
الزال  فه�  خاللها  وم��ن  اخل���رية، 
الدولة  اأب���ن���اء  ق��ل���ب  يف  م����ج����داً 
ومن يقيم على ثراها الطيب، واأن 
ماآثره و�شلت ملختلف بقاع االأر�ش. 
حتى  طيبة  فر�شة  القافلة  وه��ذه 
يتعرف اأبناء االأجيال اجلديدة على 
م�شرية هذا القائد العظيم وتاريخ 
وطنه وما قام به االأب امل�ؤ�ش�ش من 
هذا  نه�شة  لر�شم  �شخمة  ج��ه���د 

ال���زم���ان وامل����ك����ان. ام����ا ع���ن �شجل 
اإجنازاته فهي اأكر من اأن نعدها، 
االإماراتي  االإن�شان  بناء  من  ب��دءاً 
م�����ن خ������الل االه����ت����م����ام ب����االأم����ن 
اإر�شاء بنية  والتعليم وال�شحة اإىل 
امل�ؤ�ش�شات  بناء  ثم  حتتية متط�رة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، و مت��ك��ني امل������راأة من 
على  املجتمع  يف  بدورها  النه��ش 
كافة امل�شت�يات كل ذلك باالإ�شافة 
اإىل م�اقف �شيا�شية تت�شم باحلكمة 
وامل�شداقية على امل�شت�يني العربي 

والدويل. 

الدولة   رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب   ، م��ك��ت���م  اآل 
رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي ، 
و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ، ويل عهد اأب�ظبي 
للق�ات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�شلحة و اإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� 
، اأع�شاء املجل�ش االأعلى لالحتاد ، 

حكام االإمارات.
زاي���د  ق��اف��ل��ة  اإن   : م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
الثقافة  وزارة  م��ن  ج���اءت  اخل���ري 
تعزيز  ب���ه���دف  امل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
االأ�شرة  التزام جميع اأفراد  مفه�م 

ع��ل��ى وحدته  ال����ط���ن، واحل���ف���اظ 
والتالحم بني اأف��راده، والذي كان  
له االأثر الكبري يف حياة اأبناء �شعبه 
الدائم يف عمل اخلري،  الذكر  وله 
وفاته  على  ال�����ش��ن���ات  م��رت  مهما 
تبقى له ب�شمة يف حياة كل م�اطن 

ومقيم.
حاولنا  اإذا  اإن��ن��ا   معاليه  واأ���ش��اف 
ا���ش��ت��ع��را���ش  اأع���م���ال اخل���ري التي 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ق��دم��ه��ا  
اأنها كثرية  ث��راه« جند  »طيب اهلل 
م��ت��ع��ددة وم��ت��ن���ع��ة ومت��ت��د خارج 

النه�شة   اأن   اإىل   م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
دولة  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع  و  تعي�شها  ال��ت��ي 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
م�شت�ى العامل، ارتكزت اأ�شا�شاً على 
ما غر�شه ال�شيخ زايد رحمه اهلل يف 
اأبناء ال�طن من اإخال�ش واإ�شرار 
وتراثهم  ب���اأ����ش���ال���ت���ه���م  ومت�������ش���ك 
وي�ا�شله من بعده �شاحب ال�شم� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الدولة حفظه اهلل ويعاونه  رئي�ش 
�شاحب  امل�شرية  ه��ذه  م�ا�شلة  يف 
ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 

واملجتمعي  اخل��������ريي  ب���ال���ع���م���ل 
اأجل  من  امل�شرتِك  العمِل  واأهمية 
لهذا  العليا   االأه��������داف  حت��ق��ي��ِق 
ال�طِن العزيز على قل�ب اجلميع، 
م�شاركة  ع��ل��ى  احل���ر����ش  اأن   ك��م��ا 
جميع اأفراد االأ�شرة واختيار ي�مي 
اخلمي�ش واجلمعة  ياأتيان الإتاحة 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  لكافة  الفر�شة 
التي  االأن�شطة  ه��ذه  يف  للم�شاركة 
والتط�ع.  اخل��ري  عمل  اإىل  تهدف 
اأمله بان�شمام  واأع��رب معاليه عن 
ال������زارة  جدد لفعاليات  ���ش��رك��اء 

حول التنمية وال�صيا�صات االجتماعية بالدولة

 دكتوراة بالمتياز لعبدال�شالم 
احلمادي من املغرب

ح�������ش���ل ال����ب����اح����ث واالإع������الم������ي 
االإم���ارات���ي ع��ب��د ال�����ش��الم حممد 
�شالح احلمادي يف �شعبة البح�ث 
ب��امل��ج��ل�����ش ال����ط���ن���ي االحت������ادي 
بتقدير  ال���دك���ت����راه  درج����ة  ع��ل��ى 
العليا  ال�شرف  مرتبة  مع  امتياز 
)التنمية  ب���ع���ن����ان  درا�����ش����ة  ع���ن 
بدولة  االجتماعية  وال�شيا�شات 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة - 
م���ق���ارب���ة ���ش��ي�����ش��ي���ل���ج��ي��ة( من 
اخلام�ش  حم��م��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 

باململكة املغربية.
وق��������دم م�����ن خ����الل����ه����ا ال���ب���اح���ث 
حتلياًل  احل���م���ادي  ع��ب��دال�����ش��الم 
االجتماعية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ل���اق��ع 
واأهدافها  واجتاهاتها  الدولة  يف 
امل�شتدامة  بالتنمية  وارت��ب��اط��ه��ا 
النم�ذج  ع���ن  ت��ع��ب��رياً  ب������ش��ف��ه��ا 
التنم�ي اخلا�ش لدولة االإمارات 
م�����ن حيث  اأَه����م����ي����َت����ُه  ي���ك���ت�������ش���ي 
وخ�ش��شية  املجتمع  خ�ش��شية 
ال���ن���ظ���ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي امل�����ج�����د به 
كنظام فيدرايل د�شت�ري يتحمل 
لتحقيق  وي�����ش��ع��ى  م�����ش���ؤول��ي��ات��ه 

تطلعاته.
و���ش��ع��ى ال���ب���اح���ث احل����م����ادي من 

خ����الل درا����ش���ت���ه اإىل ب��ي��ان روؤي����ة 
التنمية  ملفه�م  وقيادتها،  الدولة 
يف  وامل�شتدمي،  ال�شامل  مبعناها 
وا�شرتاتيجياتها  روؤي��ت��ه��ا  اإط����ار 

التنم�ية.

انطالق بوليفارد �شرطة دبي اخلريي يف املحي�شنة مب�شاركة الأ�شر املنتجة
•• دبي-و�م:

الذي  اخل��ريي  دب��ي  �شرطة  ب�ليفارد  فعاليات  انطلقت 
نظمته القيادة العامة ل�شرطة دبي ممثلة يف فريق عام 

اخلري يف حديقة املحي�شنة االأوىل.
االأول  اأم�ش  ب��داأت  التي   �� الب�ليفارد  فعاليات  وت�شمنت 
ومن�شات  لالأطفال  ترفيهية  اأن�شطة   �� اأي��ام   3 وت�شتمر 
ع��ر���ش مل��ن��ت��ج��ات االأ����ش���ر امل���اط��ن��ة وم���اأك���ل����الت وهدايا 
وج����ائ���ز ق��ي��م��ة وف��ح������ش��ات ط��ب��ي��ة جم��ان��ي��ة وعرو�شا 
للخيالة و�شيارات �شرطة دبي الفارهة اإىل جانب عرو�ش 

للكالب الب�لي�شية.
وقال الرائد هاين ال�شيباين رئي�ش فريق عمل ب�ليفارد 
هام�ش  على  يقام  اخل��ريي  الب�ليفارد  اإن  دب��ي  �شرطة 
املرحلة الثانية من مبادرة الروح االإيجابية التي تنظمها 
الريا�شي  دب��ي  وجمل�ش  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد م��ن ال��دوائ��ر املحلية يف االإم����ارة .. 
كبريين  وت��ف��اع��ال  ح�����ش���را  الق���ت  الفعالية  اأن  م���ؤك��دا 
مبادرتها  دبي  �شرطة  مل�شاركة  جاء  ال��ذي  اجلمه�ر  من 

اخلريية واال�شتمتاع بعرو�شها واأن�شطتها.
اأن مبادرات فريق عام اخلري  ال�شيباين  الرائد  واأ�شاف 
اأطلقه  ال���ذي  ع���ام اخل���ري  مل��ب��ادرة  ت��اأت��ي دع��م��ا وتفعيال 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شم�  �شاحب 

�شاحب  مبادراته  بتفعيل  اهلل” واأم��ر  “حفظه  ال��دول��ة 
رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
“رعاه اهلل”  دب��ي  ال����زراء حاكم  ال��دول��ة رئي�ش جمل�ش 
..م�ؤكدا احلر�ش على م�اكبة ت�جهات القيادة الر�شيدة 
وحتقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية يف كافة مناحي احلياة.

دبي  �شرطة  ب�ليفارد  اأن  اإىل  ال�شيباين  ال��رائ��د  واأ���ش��ار 
اخلريي �شيغدو معر�شا خرييا متنقال بني مناطق عدة 
العام ..داع��ي��ا كافة  اإم���ارة دب��ي و�شي�شتمر على م��دار  يف 
االأ�شر املنتجة امل�اطنة للم�شاركة باإبداعاتها وابتكاراتها 

وم�شاريعها ال�شغرية.
ولفت اإىل اأن املعر�ش ي�شمل من�شات ت�ع�ية وتثقيفية 
منتجات  تعر�ش  من�شة  جانب  اإىل  وذوي��ه��م  لالأطفال 
العقابية واالإ�شالحية  للم�ؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  نزالء 
ال�شحي  دبي  �شرطة  اأخ��رى ملركز  دبي ومن�شة  ب�شرطة 
للجمه�ر  جمانية  طبية  فح��شات  عمل  خاللها  يتم 
وال�شكري  كال�شغط  احلي�ية  ال��ع��الم��ات  فح�ش  منها 
خا�شة  جم�شمات  على  عملية  ومترينات  اجل�شم  وكتلة 
التعر�ش  الأ�شباب  �شروحات  مع  القلب  اإنعا�ش  لكيفية 
للن�بة القلبية ون�شائح لالأمهات يف كيفية التعامل مع 

اأطفالهن الر�شع اإذا ما تعر�ش�ا الختناق.
اأربع  اإىل  تنق�شم  االإي��ج��اب��ي��ة  ال����روح  م���ب���ادرة  اأن  ي��ذك��ر 
ال���ع���ام وت��ت�����ش��م��ن مناف�شات  م���راح���ل مت��ت��د ع��ل��ى م����دار 

الكرة  ال��ق��دم  ك��رة  مثل  املختلفة  دب��ي  مبناطق  ريا�شية 
الطائرة الكريكت وكرة ال�شلة وريا�شات اأ�شحاب الهمم 
فئات  ملختلف  وتثقيفية  ت�ع�ية  حمالت  اإىل  ..اإ�شافة 
دبي  بلدية  من  كل  امل��ب��ادرة  تنظيم  يف  وي�شارك  املجتمع 
وهيئة  بدبي  ال�شحة  هيئة  وامل���ا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة 

تنمية املجتمع وم�ؤ�ش�شة دبي خلدمات االإ�شعاف وهيئة 
املعرفة والتنمية الب�شرية وخدمة االأمني وم�ؤ�ش�شة دبي 
اإمارة دبي  لالإعالم واللجنة الدائمة ل�ش�ؤون العمال يف 
ودبي العقارية واالحتاد العقارية واآب تاون مردف و�شبكة 

االإذاعة العربية وجمعية ت�عية ورعاية االأحداث.

حاكم راأ�ض اخليمة يعزي اأ�شرتي �شهيدي 
الوطن امل�شماري واملرا�شدة 

•• �لفجرية-و�م: 

قدم �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم راأ�ش اخليمة م�شاء 
ام�ش واجب العزاء اإىل اأ�شرتي �شهيدي ال�طن الرائد طيار علي �شعيد �شيف امل�شماري واملالزم اأول 
اإعادة  اأدائهما واجبهما ال�طني يف عملية  ا�شت�شهدا خالل  اللذين  املرا�شدة  طيار بدر يحيى حممد 
االأمل �شمن ق�ات التحالف العربي الذي تق�ده اململكة العربية ال�شع�دية لل�ق�ف مع ال�شرعية يف 
الفرفار بالفجرية ومدينة  ال�شهيدين يف منطقة  اليمن. واأعرب �شم�ه خالل زيارته ملجل�شي عزاء 
القا�شمي - عن خال�ش تعازيه و�شادق  ال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر  بال�شارقة - يرافقه  كلباء 
م�ا�شاته الأ�شرتي ال�شهيدين �شائاًل اهلل العلي القدير اأن يتغمدهما ب�ا�شع رحمته واأن ينزلهما منازل 

ال�شديقني وال�شهداء واالأبرار واأن ي�شكنهما ف�شيح جناته واأن يلهم ذويهما جميل ال�شرب وال�شل�ان.

فقدان جواز �سفرت
ن�����ري����ا   / امل������دع�������  ف����ق����د 

عبدالبيان ك�م�را ، الفلبني 

اجلن�شية - ج�از �شفره رقم 

)6962389( من يجده 

عليه االت�شال بتليف�ن رقم 

 055/8389291
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فري�شت �شينريز لل�شيانة العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2208899 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمدان علي حممد من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمدان علي حممد من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل جمعه حممد احمد اليماحي %50

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ فري�شت �شينريز لل�شيانة العامة

FIRST SENIORS GENERAL MAINTENANCE
اىل/ فري�شت �شينريز لل�شيانة العامة ذ.م.م

FIRST SENIORS GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ب�ليفارد دراي كلني

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1065713 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شعد ع��ش حممد �شامل فارع %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رقية عبداهلل باعباد
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*4.50

�شالح  بناية  االأول  زايد  �شارع  اب�ظبي  اب�ظبي  من  عن�ان/  تعديل 
خليفة �شالح املهريي ووالدته �شم�شه اىل اب�ظبي جزيرة اب�ظبي �شارع 
الك�رني�ش �شرق 2-16 ق 97 حمل 0S04 �شعيد حم�شن حمد الفالحي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شعلة لله�اتف 

املتحركة رخ�شة رقم:CN 1939698 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة من�ش�ر خمي�ش املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداحلكيم حممد ح�شني طاهر امل��شطي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة حجرية 

CN 1017506:للنقليات واملقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد حم�شن نا�شر مبارك احلارثي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن خمي�ش احمد امل�شعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فرو�ش بي� ملعدات التنظيف ملالكها علي 

CN �شالح ال�شيعري- �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م رخ�شة رقم:2275852 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
ال�شيعري-  �شالح  علي  ملالكها  التنظيف  ملعدات  بي�  فرو�ش  ا�شم جتاري من/  تعديل 

�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
 FROSCH BIO CLEANING EQUIPMENT OWNED BY ALI

SALEH ALSEIARI- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ جرين بي� ملعدات التنظيف- �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
GREEN BIO CLEANING EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
واملقاوالت  للعقارات  امللكي  ال�ش�����ادة/العمران  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1694888 

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ العمران امللكي للعقارات واملقاوالت العامة

ALOUMRAN ALMALAKY ESTATE AND GENERAL CONTRACTING

اىل/ العمران امللكي للعقارات وال�شيانة العامة

ALOUMRAN ALMALAKY ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الذره لت�شليح ال�شيارات 

رخ�شة رقم:CN 1492452 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ن�ان �شاميندا ب�ديا بادوجي %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة زينب حممد مظفر بني حماد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هاربهاجان �شينغ م�ختيار �شينغ
تعديل وكيل خدمات

حذف زينب حممد مظفر بني حماد
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�ش��ش  الرخ�شة 
رقم:CN 2052478 باال�شم التجاري:مركز �ش�تاكان 
للكراتيه بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة ال��شع 

كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شب�ع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم باور هاو�ش دايت

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2403826 
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*7 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم باور هاو�ش دايت
POWER HOUSE DIET REASTAURANT

اىل/ مطعم م�شل ما�شني
MUSCLE MACHINE RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريف ال�شام الدارة العقارات ذ.م.م  

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1176749 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عبداهلل حممد ح�شني العبيديل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد م�شبح عبيد املي�شاين
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

جفن  الظفرة  منطقة  الظفرة  منطقة  الظفرة  منطقة  من  عن�ان/  تعديل 
نا�شر   89063  89063  39 م  امل�شفح  اب�ظبي  اىل   43 رقم  قطعة   9 رقم  مكتب 

احمد خليفة احمد واخرين
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كافترييا كروان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1238497:برجر و�شاي رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بيات بطي غامن �شعيد الرميثي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر عبدالباري بخيت عبيد ال�شعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال���ط��ن��ي��ة ل��ل��م���ا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 
ت�شجيل  بطلب  تقدم  قد  ذ.م.م  /اد�سو  بان  البحري( 

ال�شفينة املذك�رة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���ش  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  اب�ظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 ي�ما من تاريخ هذا االعالن.
                اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                     اإ�صم ال�صفينة                      رقم الت�صجيل ال�صابق       العلم ال�صابق
                  اد�ش� 120              --                       --

                           --                   اد�ش� 118                                          
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم هم برجر

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2104849 
null*null تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 2.50*1 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم هم برجر
HUM BURGER RESTAURANT

اىل/ مطعم تاياكي 
TAIYAKI RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات ت��شيل الطلبات )8299101(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع وحت�شري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة احلا�شر العمال اال�شباغ

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1111210 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل خليفة �ش�يدان حمد الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شعيد بخيت �شامل ال�شبلي
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.5
تعديل ا�شم جتاري من/ م�ؤ�ش�شة احلا�شر العمال اال�شباغ

AL HADER PAINTS WORKS EST
اىل/ الجنري روزي للمالب�ش الن�شائية 

LANJARI ROSEE LADIES GARMENTS
القرين  علي  ورثة  بناية   9 رقم  �شناعية  العني  �شناعية  العني  عن�ان/من  تعديل 

العامري اىل العني العني و�شط املدينة علي �شامل �شعيد النيادي
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�ش الداخلية - بالتجزئة )4771104(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
ال�شيارات  غيار  قطع  لبيع  ال�ش�����ادة/االهرامات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب امل�شتعملة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1144015 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جا�شم �شيف احمد البل��شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جا�شم �شيف احمد البل��شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيد هريدي عبدالرازق هريدي

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 2.44*1.2 اىل 1*3
تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/ االهرامات لبيع قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م
AL AHRAMAT USED AUTOPARTS LLC

اىل/ االهرامات لبيع قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة 
AL AHRAMAT USED AUTOPARTS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/زام لل�صناعات  

IN - 1002376 :رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل التايل:

خروج املالك:
علي �صامل �صعيد مبارك الرا�صدي

ودخ�ل املالك اجلديد:
يو�صف حممد علي حممد النعيمي

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم املالك:
يو�صف حممد علي حممد النعيمي

وعلى كل من لديه اعرتا�ش على االجراء املذك�ر اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شب�ع من تاريخ ن�شر االإعالن ، 
واإال فلن يقبل مكتب تنمية ال�شناعة اأي اعرتا�ش بعد انق�شاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز االأمل خلدمات 

CN 1831372:الرعاية ال�شحية رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي را�شد �شامل را�شد الغفلي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان را�شد �شعيد حممد النعيمي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شما الربميي للحدادة 

وجنارة رخ�شة رقم:CN 1685289 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هزاع بن خليفة بن �شلطان الهنائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شع�د بن عبداهلل بن م�شع�د البل��شي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  ريحان  ال�ش�����ادة/ن�ر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1136382 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شليمان �شعيد حممد �شامل ال�شاعدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عزيز الرحمن عبداالول
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شليمان �شعيد حممد �شامل امل�شاعدي

تعديل راأ�ش املال/من 150000 اىل 0
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري من/ ن�ر ريحان خلدمات التنظيف ذ.م.م

MOOR RAIHAN CLEANING SERVICES LLC
اىل/ ن�رر ريحان خلدمات التنظيف 

NOOR RRIHAN CLEANING SERVICES
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة رمال ال�شحراء لتجارة قطع غيار 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م رخ�شة رقم:1125369 

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.50 اىل 1*3.50

تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة رمال ال�شحراء لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م

DESERT SAND USED AUTO SPARE PARTS TRADING LLC

اىل/ رمال ال�شحراء لتجارة قطع غيار ال�شيارات اجلديد ذ.م.م 

REMAL ALSAHRA NEW AUTO SPARE PARTS TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- �لفجر

ال��ع��امل، حتديات  15 دول���ة ح���ل  يناق�ش خ���رباء 
نظم االبتعاث يف االإمارات ودول اخلليج، من خالل 
الن�شخة الثالثة ل�م�ؤمتر التعليم واالبتعاث واملنح 
الدرا�شية، الذي ينطلق الي�م يف اأكادميية االإمارات 
امللك  جلامعة  ا�شتثنائية  برعاية  بدبي،  لل�شيافة 
عبد العزيز بجدة، وح�ش�ر عدد من وزراء التعليم 
البعثات والتدريب من  روؤ�شاء برامج  و100 من 
التعاون  جمل�ش  دول  ومعاهد  جامعات  خمتلف 
من  الأك��ر  وممثلني  االو�شط،  وال�شرق  اخلليجي 
40 م�ؤ�ش�شة تعليمية، وترب�يني من خمتلف دول 
امل�ؤمتر  يركز  حيث  اأم���ر،  واولياء  وطلبة  العامل، 

اأ�شا�شية للخروج مبفاهيم جديدة  5 حماور  على 
ح����ل ن��ظ��م امل��ن��ح ال��درا���ش��ي��ة واالب���ت���ع���اث، ت�اكب 
�ش�ق  ومتطلبات  اجل��دي��دة،  التعليمية  املتغريات 

العمل امل�شتقبلي.
وتركز فعاليات امل�ؤمتر الذي ي�شتمر ملدة ي�مني، 
على اأكر من 15 جل�شة متخ�ش�شة، و30 ور�شة 
عمل، ي�شارك فيها القائمني على ال�شاأن التعليمي 
ف�����ش��ال ع���ن مم��ث��ل��ي وزارة  ال�������دول،  يف خم��ت��ل��ف 
الدولة،  يف  اجلامعات  وروؤ���ش��اء  والتعليم  الرتبية 
وجمل�ش اأب�ظبي للتعليم، وهيئة املعرفة والتنمية 
الب�شرية، ومدار�ش حك�مية وخا�شة من خمتلف 

اإمارات الدولة.
الرئي�ش  حم���م���د  ع���ث���م���ان  اخل����ال����ق  ع���ب���د  وق������ال 

اخلليج  ���ش��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر  ل��ل��م���ؤمت��ر،  التنفيذي 
�شحفي  م���ؤمت��ر  خ���الل  التعليمية  ل��ل��م���ؤمت��رات 
 ، بدبي  لل�شيافة  االإم���ارات   اأكادميية  ا�شت�شافته 
اإن امل�ؤمتر بات من�شة جتمع حتت مظلتها خرباء 
التحديات  وتقدم حل�ل مبتكرة ملجابهة  التعليم، 
امل�شتقبل  اأن  ال�شيما  الطلبة،  العديد  ت�اجه  التي 
من  جديدة  ون�عية  جديدة  متطلبات  لنا  يحمل 
تخ�ش�شات  اإيجاد  تتطلب  التي  واملهن  ال�ظائف 
اإيجاد  اإىل  ي��دع���  ال���ذي  االم���ر  بعينها،  جامعية 
املنح  نظم  يف  م�شتحدثه  وال��ي��ات  ج��دي��دة  ق��ن���ات 

والبعثات.
واأكد عبد اخلالق اأن امل�ؤمتر يركز على 5 حماور 
وكيفية  االب��ت��ع��اث  “حتديات  يف  تتمثل  اأ�شا�شية، 

تط�ر  ظل  يف  البعثات  م�شتقبل  العقبات،  تذليل 
نظام التعليم، املنح الدرا�شية والبعثات وامل�شتقبل، 
جديدة  مفاهيم  اإي��ج��اد  يف  ودوره���ا  التكن�ل�جيا 
للبعثات، والبعثات الداخلية بني ال�اقع واملاأم�ل، 
ومن املقرر اأن تناق�ش امل�ؤ�ش�شات التعليمية امل�شاركة 
وخارجيا،  داخلياً  الطلبة  ابتعاث  نظم  امل�ؤمتر  يف 
ال�شيما اأن االإم��ارات اأكر من 80 جامعة خا�شة 

تنتمي اإىل م�ؤ�ش�شات تعليمية عاملية عريقة.
واأ�شاف اأن امل�ؤمتر يرتكز على 4 اأهداف اأ�شا�شية، 
التي  ال��ق��ي��م  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن���ع��ي��ة  ت�شجيع  منها 
التعاون  جمل�ش  دول  يف  البعثات  برامج  تطرحها 
من خالل مناق�شات مبا�شرة تدعم هذا االجتاه، 
ال�شيما اأن نظم التعليم املط�رة يف دولة االإمارات، 

تركز على ت��شيع نطاق النظام االكادميي داخليا 
وخ���ارج���ي���اً، ف�����ش��ال ع���ن ب���رام���ج ال��ب��ع��ث��ات يف دول 
اأف�شل  �شمان  م�شم�نها  يف  حتاكي  التي  املجل�ش 
النتائج التعليمية، باالإ�شافة اإىل م�اكبة التغريات 
الدرا�شة  يف  ال��ت��ط���ي��ر  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال�����ش��ري��ع��ة 
والتخ�ش�ش، مبا ي�شمن مناف�شة عادلة ومت�ازية 

يف برامج بعثات دول اخلليج.
اأكادميية  اأك��دت ج���دي ه� مدير عام  من جانبها 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي يف  ال�����ش��ري��ك  لل�شيافة  االإم�����ارات 
على  امل�ؤمتر  وجل�شات  املناق�شات  تركيز   امل�ؤمتر، 
التعليم  اال�شتثمار يف جمال  املت�قعة من  النتائج 
وت�ظيف مهارات الطلبة وتاأهيل الكادر الب�شري، 
وو�شع  اخلارجية  والدرا�شة  االبتعاث  خ��الل  من 

برامج تربط الدرا�شة مبتطلبات �ش�ق العمل.
اأم���ام �شناع  ال��ف��ر���ش  امل���ؤمت��ر  يتيح  اأن  واأ���ش��اف��ت 
مل�شتقبل  جديدة  واآل��ي��ات  �شيا�شات  ل��شع  ال��ق��رار  
وخارجياً،  داخلياً  الدرا�شية  املنح  ونظم  البعثات 
من خالل نتائج مناق�شات اخلرباء واملتخ�ش�شني 
يف امل�ؤ�ش�شات التعليمية امل�شاركة يف امل�ؤمتر ، التي 
جت��م��ع م���دار����ش وج��ام��ع��ات ع��امل��ي��ة يف  اأك����ر من 
وماليزيا  وبريطانيا  “اأمريكا  ت�شم  دول��ة،   15
وجنرييا وال�ش�دان وم�شر وكردي�شتان واأذربيجان 
�شريحة  م�اجهة  يف  وا���ش��رتال��ي��ا،  وك��ن��دا  ورو�شيا 
الإعداد اخلطط امل�شتقبلية يف هذا امل�شار التعليمي 
اأهمية كبرية يف خمتلف  اأ�شبح ميثل  املهم، الذي 

دول العامل.

•• دبي-و�م:

اأف�شل  م���ؤمت��ر  اأج��ن��دة  دب��ي  اقت�شادية  اختتمت 

2017 احلدث  امل��ع��ي��اري��ة  وامل��ق��ارن��ة  امل��م��ار���ش��ات 
اأب����رز املنظمات  ال����ذي ي��ق��ام مب�����ش��ارك��ة  ال�����ش��ن���ي 
املحلية واالإقليمية والدولية ونخبة من اخلرباء 
والتنمية  ال��ت��م��ي��ز  ح������ل  ل���ل���ت���ح���اور  ال���دول���ي���ني 

امل�شتدامة.
اأف�شل  يعر�ش  ال���ذي  ال�شن�ي  امل��ن��ت��دى  وي��ه��دف 
املمار�شات للفائزين بج�ائز متيز قطاع االأعمال 
املعرفة  تعزيز  العطاء” اإىل  “فرحة  �شعار  حتت 

م�شت�يات  حت�شني  و  امل�����ش��ارك��ني  ب��ني  واخل����ربات 
مدير  نائب  اإبراهيم  علي  وق��ال  امل�ؤ�ش�شي.  االأداء 
العام  ه��ذا  امل�ؤمتر  ر�شائل  اإن  دب��ي  اقت�شادية  ع��ام 
واالزده����ار  اال���ش��ت��دام��ة  ا�شرتاتيجية  على  رك���زت 

الق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي وم���دى ت���اف��ق��ه��ا م��ع ت�جهات 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة يف دب���ي ودول����ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة ب�شكل عام.
دور  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى  داأب�������ت  دب�����ي  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 

التنمية  جم��ال  يف  اخلا�ش  القطاع  من  �شركائها 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق���ت�������ش���ادي���ة واإب��������راز م���ب���ادرات 
تن�شجم  التي  واال�شتدامة  االجتماعية  امل�ش�ؤولية 
و�شعتها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  اأه�����داف  م��ع 

مب�صاركة وزراء تعليم وتربويني و100 من روؤ�صاء برامج االبتعاث اليوم

خرباء 15 دول يناق�شون حتديات البعثات يف »موؤمتر التعليم والبتعاث« بدبي

اختت��ام موؤمت���ر اأف�ش���ل املم���ار�ش����ات واملق����ارن��ة املعي���اري���ة 2017 بدبي 

•• �ل�شارقة- و�م:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة بالتعاون 
مع دائرة �ش�ؤون ال�ش�احي والقرى مبادرة عام 
اخلري “غرا�ش” مبقر جمل�ش �شاحية مغيدر 
مركز  يف  ن��خ��ل  ف�شيلة  اأول  زراع����ة  مت��ت  ح��ي��ث 
 2017 مع عام اخلري  تزامناً  �شاحية مغيدر 
ت���ف��ري وت���زي��ع ف�شائل  اإىل  . وت��ه��دف غ��را���ش 

النخل على اأكرب عدد من امل�اطنني واملقيمني 
�شعادة  الفعالية  .ح�شر  م�شاكنهم  يف  لزراعتها 
�ش�ؤون  دائ���رة  رئي�ش  ال�ش�يدي  ���ش��امل  خمي�ش 
ال�ش�احي والقرى والعميد علي �شيف الندا�ش 
امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ي��ة ب�شرطة  م��دي��ر م��دي��ري��ة 
مدير  ن��ائ��ب  ب�عفرا  ف��ار���ش  امل��ق��دم  و  ال�شارقة 
ال�شباط  من  وع��دد  املجتمعية  ال�شرطة  ادارة 

و�شف ال�شباط ب�شرطة ال�شارقة.

�شرطة ال�شارقة تطلق 
مبادرة »غرا�ض«

بن  ال�شيخ خليفة بن حممد  اطلع 
خالد اآل نهيان رئي�ش فريق واجب 
مبادرة  على  اأب�ظبي  يف  التط�عي 
اأطلقتها  ال���ت���ي  ال����ذك����ي  ال���ت���ط����ع 
ك�خردي  ع��ب��دال��رح��م��ن  حم��ب���ب��ة 
ع�ش� جمل�ش اأمناء الفريق  والتي 
تخدم العمل التط�عي االجتماعي 
يف دولة االإمارات مب�اقع الت�ا�شل 
وت�يرت،  ان�����ش��ت��غ��رام  االج��ت��م��اع��ي 
التطّ�ع ودوره  باأهمية  منها  اإمياناً 

يف تنمية املجتمع.
حممد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  واأث���ن���ى 
املبادرة  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
عبدالرحمن  مل��ح��ب���ب��ة  ال���ذك���ي���ة 
خلدمة  التط�ع  عامل  يف  ك�خردي 
م�اكبة  ال�طني  التط�عي  العمل 
ف���ري���ق واج�����ب يف عام  اه���ت���م���ام���ات 
به  وج������ه  ال�������ذي   2017 اخل������ري 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
زايد ال نهيان رئي�ش الدولة حفظه 

اهلل.
وا�شتعر�شت حمب�بة عبدالرحمن 
جمل�ش  يف  واأهدافها  املبادرة  فكرة 
ال�شيخ  م���ن  ك����اًل  ب��ح�����ش���ر  ���ش��م���ه 
خ���ال���د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حم��م��د اآل 
نهيان وال�شيخ حممد بن خليفة بن 

طحن�ن  وال�شيخ  نهيان  اآل  حممد 
نهيان  اآل  ب���ن حم��م��د  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
واأع�شاء جمل�ش اأمناء فريق واجب 

التط�عي يف اأب�ظبي.
الرحمن  ع���ب���د  حم���ب����ب���ة  وق����ال����ت 
ع�ش� جمل�ش اأمناء الفريق »تهدف 
مبادرة التط�ع الذكي اإىل الرتكيز 
على مناذج اإماراتية، تقّدم الفائدة 
خربتها  واق��������ع  م�����ن  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
واهتماماتها مبجه�دها ال�شخ�شي، 
عرب  مقابل  دون  ت��ط��ّ�ع��ي  وب�شكل 
ح�����ش��اب��ات��ه��ا، وال���ق���ي���ام ب��ن�����ش��ر هذه 
بها،  اجلمه�ر  لتعريف  احل�شابات 
اإل��ي��ه��ا ويك�ن  ال������ش���ل  وت�����ش��ه��ي��ل 
اأو دلياًل حل�شابات  احل�شاب من�شة 
اجلمه�ر  ع��ل��ى  ت�����ش��ّه��ل  ت��ط��ّ�ع��ي��ة 
مع  تت�افق  ح�شابات  اإىل  ال��ش�ل 
وتنّمي  واه��ت��م��ام��ات��ه��م،  م��ي���ل��ه��م 
ق����درات����ه����م وت����زي����د م��ع��رف��ت��ه��م يف 
تط�يرها  ي��ري��دون  معينة  ج�انب 

وتنميتها«.
عبدالرحمن  حم���ب����ب���ة  وق����ام����ت 
اإطالق  املبادرة عن طريق  بت��شيع 
ح�شاب للمبادرة يف ت�يرت باإ�شافات 
ع�شر  خ�����ش�����ش��ت  ح���ي���ث  مم�����ي�����زة، 
كالتايل:  متن�عة  تفاعلية  اأو�شمة 

التط�ع الذكي �شخ�شيات للتعريف 
التط�ع  ت��ط���ع��ي��ة،  ب�����ش��خ�����ش��ي��ات 
ح�شابات  ل��ن�����ش��ر  ح�����ش��اب��ات  ال���ذك���ي 
ال���ت���ط����ع  ت������ي�����رت،  ت���ط����ع���ي���ة يف 
راأي  اجل��م��ه���رل��ن�����ش��ر  راأي  ال���ذك���ي 
ال��ت��ط���ع، التط�ع  اجل��م��ه���ر ح����ل 
الذكي اأق�ال لن�شر اأق�ال وعبارات 
ع�����ن ال����ت����ط�����ع، ال����ت����ط�����ع ال���ذك���ي 
التط�ع،  ح����ل  ���ش���ر  لن�شر  ���ش���ر 
ال��ت��ط���ع ال��ذك��ي ف��ي��دي���ه��ات لن�شر 
التط�ع  التط�ع،  ح���ل  فيدي�هات 
للتعريف  ت��ط���ع��ي��ة  ف����رق  ال���ذك���ي 
التط�ع   ، ال���ت���ط����ع���ي���ة  ب���ال���ف���رق 
الذكي جمعيات تط�عية للتعريف 
التط�ع  ال��ت��ط���ع��ي��ة،  ب��اجل��م��ع��ي��ات 
اأخبار  تغريد  الإع��ادة  اأخبار  الذكي 
الذكي  التط�ع  بالتط�ع،  متعلقة 
التي  ب��اجل���ائ��ز  للتعريف  ج���ائ��ز 
وتكرمي  ال��ت��ط���ع��ي  ب��ال��ع��م��ل  تهتم 
الي�م  يف  العام  وبنف�ش  املتط�عني، 
و�شماً  اأط���ل���ق���ت  ل��ل��ت��ط���ع  ال���ع���امل���ي 
#التط�ع_ متابعيها  مع  تفاعلياً 

 رد_اجل��������م��������ي��������ل_ل��������ل���������ط��������ن.  
عبدالرحمن  حمب�بة  واأو���ش��ح��ت 
بالتطّ�ع  احل�شاب  ت�شمية  فكرة  اأن 
ال��ذك��ي ج���اءت ل���ج���د ال��ع��دي��د من 

الت�ا�شل  ���ش��ب��ك��ات  يف  احل�����ش��اب��ات 
تقدمي  يف  امل��ه��ت��م��ة  االج���ت���م���اع���ي 
الأفراد  جتاربها  وخال�شة  الفائدة 
املجتمع ب�شكل تطّ�عي، من خالل 
زمان  اأي  ويف  ال��ذك��ي��ة  اأج��ه��زت��ه��م 
ا�شتخدم�ا  اأ�شحابها  واأن  ومكان، 
ح�شاباتهم ب�ش�رة اإيجابية رغبة يف 
حتقيق الفائدة يف املجتمع، حمققني 
 م���ا ي�����ش��م��ى ب���� »ال���ت���ط����ع ال���ذك���ي«.

عبدالرحمن  حم���ب����ب���ة  وث���م���ن���ت 
جه�د ال�شيخ خليفة بن حممد بن 
التط�ع،  نهيان يف جم��ال  اآل  خالد 
واإط��الق��ه ف��ري��ق واج���ب التط�عي 
م�اكبة  املا�شي  اأغ�شط�ش    22 يف 
زاي����د،  ع����ام   2018 ع����ام  الإع�����الن 
والرعاية  ال��دع��م  تقدميه  وثمنت 
التط�عي  واج��ب  لفريق  الكاملني 
ليك�ن الفريق واحداً من امل�ؤ�ش�شات 
التط�عي  العمل  نطاق  يف  الرائدة 
ال�طني يف  التط�ع  و�شمن من�شة 
ال��دول��ة، وقالت: وج���دي يف فريق 
جمل�ش  كع�ش�  ال��ت��ط���ع��ي  واج����ب 
اأمناء م�ش�ؤولية كبرية تتطلب طرح 
تط�عية  وم��ب��ادرات  اأف��ك��ار  وتنفيذ 
ال�شباب  ط��اق��ات  ت�شتثمر  متميزة 
التط�عي  العمل  يف  وامل��ت��ق��اع��دي��ن 

وم�شاعدة  ل��ل���ط��ن  اجل��م��ي��ل  ورد 
االآخ�����ري�����ن، ووج���������دي ك�����ش��اب��ة يف 
ال�شيخ  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ي����ؤك���د  ال��ف��ري��ق 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حم��م��د ب���ن خ���ال���د اآل 
واإميانه  ال�شبابية  بالطاقات  نهيان 
والتميز.  االإجن����از  ع��ل��ى   ب��ق��درت��ه��م 
عبدالرحمن  حمب�بة  واأو���ش��ح��ت 
بن  حم��م��د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  اأن 
خالد اآل نهيان رئي�ش فريق واجب 
اأب���ظ��ب��ي ح���دد روؤية  ال��ت��ط���ع��ي يف 
الفريق باأن » التط�ع ر�شالة وطنية 
ويهدف  املجتمع  خدمة  ور�شالته   «
ال�شباب  اىل رد جميل ال�طن على 
الفراغ مبا يخدم  اأوق��ات  وا�شتثمار 
لل�طن  ال��������الء  وت���اأك���ي���د  ال���ن���ا����ش 
والقيادة الر�شيدة وتعزيز االنتماء 
ال�����ط����ن����ي وم�������ش���اع���دة االخ����ري����ن 
ال���ط��ن��ي وحتفيز  امل��ن��ج��ز  واب������راز 
ال�شباب  جيل  ل��دى  الت�عي  العمل 

واملتقاعدين.
الفريق  وف��ع��ال��ي��ات  ب���رام���ج  وع����ن 
الفريق  ي���ق���دم  ق���ائ���ل���ًة:  اأ����ش���اف���ت 
جم��م���ع��ة م��ت��ن���ع��ة وم�����ش���ق��ة من 
ومنها:  وال���ف���ع���ال���ي���ات  ال�����ربام�����ج 
املتقاعدين  خ�������ربات  ا����ش���ت���ث���م���ار 
ال�طني  ال��ت��ط���ع  وال�����ش��ب��اب  من 

يف  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل  تنظيم  م����ن 
العيد   : وه�����ي  ال����ط���ن���ي���ة  االأي��������ام 
ال���ط��ن��ي – ي����م ال�����ش��ه��ي��د – ي�م 
ت���ح��ي��د ال���ق����ات امل�����ش��ل��ح��ة – ي�م 
املراأة االماراتية – ي�م العلم  وي�م 
املعلم وغريها ، وابراز ال�شخ�شيات 
الكبار  م���ن  وامل���ت���م���ي���زة  ال���ط��ن��ي��ة 
من  ال�شحي  وال��ت��ط���ع   ، وال�شباب 
للمر�شى  ال��زي��ارات  خ��الل  تنظيم 
وتقدمي  واإ�شعادهم  امل�شت�شفيات  يف 
الهدايا لهم خا�شة يف االأعياد داخل 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وت��ق��دمي الع�ن 
وال���دع���م ال�����ش��ح��ي ل��ل��م��ح��ت��اج��ني ، 
وال���ت���ط����ع الأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م من 
الداعمة  الفعاليات  خالل  تنظيم 
واحياء  مقارهم  بزيارة  الأ�شحاب  
الت�حد  ي�م  مثل  ال�شن�ية  ايامهم 
- ي����م امل��ع��اق��ني – ي����م ال�����ش��م – 
– ي�م الع�شا  ي�م ا�شحاب الهمم  
– ي����م م��ت��الزم��ة داون  ال��ب��ي�����ش��اء 
وغ���ريه���ا ، وال���ت���ط����ع ال��ب��ي��ئ��ي من 
بالتن�شيق  فعاليات  خ��الل  تنظيم 
التغري  ووزارة  البيئة  ه��ي��ئ��ات  م��ع 
احلفاظ  يعزز  مبا  والبيئة  املناخي 
ال�شاحلية  االم��ارات��ي��ة  البيئة  على 
من  والبحرية  واجلبلية  وال��ربي��ة 

خالل تنظيم الت�عية باأيام البيئة 
باأهمية  ح��م��الت  وتنظيم  العاملية 
النخيل  م��ث��ل  ال���ط��ن��ي��ة  االأ���ش��ج��ار 
وال�شدر والغاف وال�شمر وغريها. 

ويركز الفريق على التط�ع الدويل 
برامج  يف  امل�������ش���ارك���ة  خ�����الل  م����ن 
التط�ع الدويل من خالل منظمة 
ي�م  واحياء  للتط�ع  املتحدة  االمم 
اخلام�ش من دي�شمرب الي�م العاملي 
والي�ني�شيف  والي�ني�شك�  للتط�ع 
م����ن خ�����الل ال���ربن���ام���ج االمن���ائ���ي 
لالأمم املتحدة يف اب�ظبي ، والتط�ع 

الثقايف من خالل  تنظيم فعاليات 
كتاب  احت���اد  م��ع  بالتعاون  ثقافية 
الثقافة   ووزارة  االم�����ارات  وادب�����اء 
اب�ظبي  وه��ي��ئ��ة  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
وفتيات  ���ش��ب��اب  رع��اي��ة  يف  للثقافة 
ال�طن وابرازهم وتكرميهم ، ودعم 
اال�شدارات ال�طنية لهم وامل�شاركة 
الداخلية  ال��ك��ت��ب  م��ع��ار���ش  يف  ب��ه��ا 
االأم�شيات  وتنظيم   ، واخل��ارج��ي��ة 
وفق االحتياجات وم�اكبة ل�شعارات 
االع�ام ال�طنية كعام القراءة وعام 

اخلري وعام زايد وغريها.

م�صيدًا مببادرة فتيات التطوعية يف عام اخلري

خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان يطلع على مبادرة التطوع الذكي ملحبوبة كوخردي
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 اإعالن بالإحالة للمحكمة بالن�سر 

اىل املدعي عليه / حممد خمي�ش ادري�ش عبيد كنني - اجلن�شية : االإمارات 
حيث ان املدعي / بنك راأ�ش اخليمة ال�طني 

قد قام عليك الدع�ى رقم 2017/247 جتاري كلي 
ولكل ما تقدمي من ا�شباب وال�شباب اف�شل وا�شمل واعم تراها حمكمتكم امل�قرة : 

وملا �شن�رده فيما بعد ، وملا تراه حمكمتكم امل�قرة عف�ا ، نطلب : 
اوال : الت�شريح بت�شجيل دع�انا املاثلة وحتديد اقرب جل�شة ممكنه لنظر م��ش�عها واعاله املدعي عليه ب�ش�رة 

من الئحتها وتاريخ اول جل�شة لنظر م��ش�عها 
ثانيا : الق�شاء ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�شادر مب�جب االأمر على عري�شة رقم 2017/13900 حجز 
حتفظي جتاري - بحدود املبلغ املطالب به ال�شادر عن مقام قا�شي االأم�ر امل�شتعجلة يف راأ�ش اخليمة امل�ق و�شم 

امللف مبلف الدع�ى املاثلة 
ثالثا : الق�شاء بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره / 1.062.092.87/دره���م )ملي� 
واثنني و�شتني الف واثنني وت�شعني درهم و�شبعة وثمانني فل�ش( باال�شافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من 

تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد 
رابعا / الق�شاء بالزام املدعي عليه بكافة الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

مما يقت�شي ح�ش�رك اىل حمكمة راأ�ش اخليمة امام الدائرة املدنية التجارية الثانية امل�افق اخلمي�ش تاريخ 
2017/10/26 ال�شاعة اخلام�شة م�شاء وتقدمي مالديك من بيانات ودف�ع. 

مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية     

)ق�سم التنفيذ( - اإخطار بالن�سر 
اإخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 721 ل�شنة 2017 

اىل املحك�م عليه / ا�شي�ش �شيام ال ال 
ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما بتاريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  جزئي  جتاري   2015 ل�شنة   4464 رقم  الق�شية  يف   2016/9/19
 2011/11/25 يف  املطالبه  تاريخ  من   %4 ب�اقع  القان�نية  للفائدة  باال�شافة   ، درهم   )69183(
وحتى ال�شداد التام  ل�شالح املحك�م له / بنك ام القي�ين ال�طني  - وحيث ان املحك�م له قد 
القرار  تنفيذ  عليكم  يت�جب  لذا   ، اعاله  اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم 
خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م التايل للن�شر - ويف حال تخلفك عن احل�ش�ر يف امليعاد والتاريخ 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك. 
مدير مكتب اإدارة التنفيذ   
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية     
)ق�سم التنفيذ(

اإخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 723 ل�شنة 2017 
اىل املحك�م عليه / �شيد ج�اد �شيد علي مظل�مي 

حكما  بحقكم  ا�شدرت  قد  االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  حمكمة  بان  لديكم  معل�ما  ليكن 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 51258 درهم ، باال�شايف اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 4% من تاريخ 

اال�شتحقاق 2015/11/25 وحتى متام ال�شداد 
ل�شالح املحك�م له / بنك ام القي�ين ال�طني  - وحيث ان املحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ 
من  ي�ما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يت�جب  لذا   ، اعاله  اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم 
تاريخ الي�م التايل للن�شر - ويف حال تخلفك عن احل�ش�ر يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك. 
مدير مكتب اإدارة التنفيذ   
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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 يف  الق�سية  رقم   2016/2629  جتاري جزئي - ابوظبي 

مل�ؤ�ش�شة  املالك احلايل  املدخل/ عبدالنا�شر حممد لطفي كاله ر�ش�اين ب�شفته  اخل�شم 
احللبية احلديثة - نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالق�شية اعاله واملرف�عة 
من / �شركة الربوج احلديثة للتجارة - ذ م م  وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قان�نا 
بح�ش�ر اجتماع اخلربة املقرر عقده ي�م االحد امل�افق 2017/10/22 ال�شاعة الثانية ع�شر 
ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن - اب�ظبي - مكتب احمد احل��شني لتدقيق 
احل�شابات - اخلالدية - خلف املحالت الكربى - بناية جم�هرات داما�ش - طابق امليزاين - 
مكتب رقم 02 - يرجى احل�ش�ر بامل�عد واملكان املحدد واإح�شار امل�شتندات امل�ؤيدة لدفاعكم 
وفقا  اعمالها  �شتبا�شر  اخلربة  فان  احل�ش�ر  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدع�ى 

لل�شالحيات املخ�لة لها قان�نا.  لال�شتف�شار االت�شال ب��� : 0556940829 
اخلبري احل�سابي 
احمد حممود احمد ا�سماعيل - رقم  القيد : 537

اإعالن بالن�سر 
للح�سور اأمام اخلربة 
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الدعوى رقم 2004 ل�سنة 2017 - لدى حمكمة البتدائية

املرف�عة من /  النمر للنقل العام - ذ م م 
�شد / 1- حممد زوهايب للنقليات - ذ م م  - 2/ اف�شل للنقليات - ذ م م

املدعي عليه االأول حممد زوهايب للنقليات - ذ م م  مدع� للح�ش�ر �شخ�شيا او ب�ا�شطة 
وكيل معتمد الجتماع اخلربة احل�شابية املقررة عقده ال�شاعة الثانية ع�شر ي�م االثنني 
امل�افق 2017/10/30 وذلك مبقر اخلبري الكائن بدبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل 
حمطة مرتو اخلليج التجاري - خلف االإمارات للعطالت - بناية بري�شم - مكتب 
احمد احل��شني لتدقيق احل�شابات - الطابق الثامن مكتب رقم 805 - م�شطحبني 

معكم كافة امل�شتندات التي ترغب�ن يف تقدميها للخبري.  
اخلبري احل�سابي / 
احمد علي احلو�سني - رقم القيد : 83   

اإعالن بالن�سر 
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يعلن اخلبري ي�ن�ش على املال واملعني من قبل حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية 
يف الدع�ى رقم 2017/573 جتاري جزئي الفجرية 

املدعي : بنك دبي اال�شالمي 
املدعي عليه / ادم احمد را�شد عب�د الكعبي 

ال�شيد/ ادم احمد را�شد عب�د الكعبي حل�ش�ر اجتماع اخلربة واملقرر عقده ي�م االثنني 
امل�افق 2017/10/23 ، ال�شاعة 4.30 م�شاء يف مقر اخلبري الكائن يف : 

ال�شارقة - منطقة م�يلح - �شارع املدينة اجلامعية - مبنى عيادة اك�ش�ش - مكتب رقم 
202 - ب�شفته ال�شخ�شية او من ين�ب عنه بت�كيل ر�شمي 

لال�شتف�شار يرجى االت�شال على الرقم : 050-1663444    
اخلبري امل�سريف   
يون�س علي حممد املال                  

اإعالن ح�سور 
اجتماع خربة م�سرفية 
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 اعـــــــالن

انه يف ي�م  االربعاء  امل�افق  2017/7/18
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ علي �شيف عبداهلل حممد �شفر - اإماراتي اجلن�شية - بطاقة اله�ية رقم 
784197983749272  وب�شفته مالك / 1- احل�شن لغ�شيل ال�شيارات - رخ�شة جتارية رقم )515217( �شادرة 
 ، ال�شيارات  : تبديل زي�ت  التجاري  ال�شارقة ون�شاطه   / دبا احل�شن  التنمية االقت�شادية - فرع  دائ��رة  من 
غ�شيل وت�شحيم ال�شيارات 2( ال�شفاء لت�شليح املكيفات والثالجات - رخ�شة جتارية رقم )627667( �شادرة 
من دائرة التنمية االقت�شادية - فرع دبا احل�شن / ال�شارقة ون�شاطه التجاري / ت�شليح املكيفات والثالجات 
باأنه تنازل عن ح�ش�شه يف / 1( احل�شن لغ�شيل ال�شيارات ، 2( ال�شفاء لت�شليح املكيفات والثالجات والبالغة 
اله�ية  ، وحتمل بطاقة  االإم��ارات   : را�شد �شفر احليايى - وجن�شيتها  لل�شيدة/ رقية عبداهلل  100% وذلك 
وله  عاله  اليها  امل�شار  ح�شته  يف  الت�شرف  يف  احلرية  مطلقة  اليه  وللمتنازل   ،  784197905275190  : رقم 
حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة  وعمال لن�ش املادة )16( فقرة 3 من القان�ن االحتادي رقم )22( 
ل�شنة 1991 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�ش على 
هذا االجراء ان يق�م باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا االعالن  واال�شت�شتكمل 

االجراءات القان�نية.
الكاتب العدل   

حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   
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مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الرقم 2017/246 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / حممد �شعيد اإ�شماعيل �شعيد الزعابي 

حيث ان املدعي / بنك راأ�ش اخليمة ال�طني - �ش م ع 
قد اقام عليك الدع�ى رقم 2017/246 جتاري كلي ، وعليه يقت�شي ح�ش�رك 
امل�افق  الثالثاء  ي���م  الثانية  الكلية  املدنية  ال��دائ��رة  اخليمة  راأ���ش  اىل حمكمة 
2017/10/31 م ال�شاعة اخلام�شة وذلك لالجابة على الدع�ى ، وتقيم مالديك 
من بيانات ودف�ع ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر اأو اإر�شال وكيل عنك يف ال�قت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدع�ى غيابيا بحقك.  
اأمني ال�سر
                              حممد جمد الدين حممد

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف الدعوى  رقم 2017/1465  جتاري كلي 

املدعي / بنك دبي اال�شالمي - �ش م ع 
املدعي عيه : 1- �شركة الكاكي للتجارة العامة - ذ م م 2- علي ح�شن عبد احل�شني علي 

3- احمد علي ح�شن عبداحل�شني 4- علي حمد احمد �شند ال�ش�يدي 
"يعلن اخلبري/الدكت�ر : عقيل حممد هادي ح�شن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية خبريا 
 م�شرفيا يف الدع�ى رقم 2017/1465 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ بنك دبي اال�شالمي - �ش م ع  - 
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه / �شركة الكاكي للتجارة العامة - ذ م م & - علي ح�شن عبد احل�شني 
علي  & احمد علي ح�شن عبداحل�شني & علي حمد احمد �شند ال�ش�يدي  - مدع�ون حل�ش�ر اجتماع 
اخلربة امل�شرفية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده ي�م  الثالثاء  امل�افق 2017/10/24 م 
يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف �شباحا - مبقر مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - ب�ر�شعيد - بناية 
 ال��شل بزن�ش �شنرت - بج�ار �شركة املالحة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�شع - مكتب رقم 

)902( - لذا نرج� منكم التكرم باحل�ش�ر يف امل�عد املحدد اعاله "
اخلبري امل�سريف       
د - عقيل حممد هادي ح�سن    

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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 يف الدعوى  رقم  2017/2758 جتاري جزئي  

املدعي : دار التم�يل - �ش م ع 
املدعي عيه : ح�شن عيد �شفر عبداهلل البل��شي 

حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل   : الدكت�ر  اخلبري  "يعلن 
من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/2758 رقم  الدع�ى  يف  م�شرفيا  خبريا  االبتدائية  دبي 
املدعي/ دار التم�يل - �ش م ع - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه/ح�شن عيد �شفر عبداهلل 
البل��شي   مدع� حل�ش�ر اجتماع اخلربة امل�شرفية ب�شخ�شه او ب�ا�شطة وكيل معتمد، واملقرر 
عقده ي�م الثالثاء  امل�افق 2017/10/24 م يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا - مبقر مكتب 
اخلبري الكائن يف ديرة - ب�ر�شعيد - بناية ال��شل بزن�ش �شنرت - بج�ار �شركة املالحة العربية 
وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�شع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرج� منكم التكرم باحل�ش�ر 

يف امل�عد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�سريف       
د - عقيل حممد هادي ح�سن    

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اإعادة اإعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/869  - مدين )جزئي( - بوا�سطة الن�سر 
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية 

اىل املدعى عليه/ عامل ت�شابال - ذ م م وميثلها / حممد امني ت�شابال  
، فاطيمة حمي الدين - ا�شرتاليا  اق��ام املدعي / - ي��شف ميا حمي الدين - ا�شرتاليا اجلن�شية -  جن�شيته /  
اجلن�شية / جن�شيته / ا�شرتاليا ،  ا�شرتاليا -  عن�انه / خارج البالد ا�شرتاليا ويعلن على م�طنه املختار - مكتب 
الريامي للمحاماة واال�شت�شارات القان�نية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�شيخ زايد - تيك�م - مبنى ال�شعفار 1 - 
مكتب رقم 2408  - هاتف رقم : 04/4534188 فا ، مكتب الريامي للمحاماة واال�شت�شارات القان�نية الكائن باإمارة 
دبي - طريق ال�شيخ زايد - تيك�م - مبنى ال�شعفار 1 - مكتب رقم 2408  هاتف رقم : 04/4534188  فاك�ش رقم 
: 04/4534189 ب�كالة املحامي / الدع�ى برقم 2017/869 )مدين )جزئي(( - عجمان  -  وم��ش�عها : دع�ى 
مطالبة بالزام املدعي عليها برد مبلغ 375.412.51 درهم  - فانت مكلف باحل�ش�ر امام حمكمة عجمان االحتادية 
االبتدئية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 من ي�م 25 �شهر اكت�بر ل�شنة 2017 م -  وذلك 

يف النظر يف الدع�ى ب��شفك مدعى عليه.   حرر بتاريخ  2017/10/19
 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اإعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2017/876  - جتاري )جزئي( - بوا�سطة الن�سر 

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية
اىل املدعى عليه/ عامل ت�شابال - ذ م م وميثلها / حممد امني ت�شابال

اقام املدعي/قا�شم حممد قا�شم - ا�شرتاليا اجلن�شية جن�شيته / ا�شرتاليا
عن�انه/مكتب الريامي للمحاماة واال�شت�شارات القان�نية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�شيخ زايد - 

تيك�م - مبنى ال�شعفار 1 - مكتب رقم 2408 
الدع�ى برقم 2017/876 )جتاري)جزئي(( - عجمان 

وم��ش�عها : املطالبة مببلغ 228046.28 درهم 
فانت مكلف باحل�ش�ر امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدئية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�شاعة 8.30 من ي�م 29 �شهر اكت�بر ل�شنة 2017 م - وذلك يف النظر يف الدع�ى ب��شفك 

مدعى عليه.   حرر بتاريخ  2017/10/19
 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان  : ال�شيد/ 
الت�شديق  وطلبا   ، الهند   : اجلن�شية   - عبداهلل  فالياكاث  عبدو  ك�تاثاييل  �شالم 
على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف اال�شم التجاري مطحنة زهرة ال�فاء وال�شادرة 
ال�شادر  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 240970  التنمية االقت�شادية يف   دائ��رة  من 
بتاريخ 1988/11/3 دائرة التنمية االقت�شادية بخ�رفكان. اىل ال�شيد/عبدال�شمد 
ك�الكاتيل عبداهلل م�شليار اجلن�شية : الهند - ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذك�ر بعد انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : هوهنلو هري لتجارة اثاث وخمتربات املدرا�س - �س ذ م م
العن�ان : مكتب رقم 220 - ملك �شعيد املر بن جمرن - ديرة - املرر  ال�شكل القان�ين 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رقم    647576  : الرخ�شة  رقم  م�ش�ؤولية حم��دودة.  ذات   :
1068592 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم 
  2017/5/3 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�ثق    2017/5/3 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اخل�صر وم�صاركوه 
- حما�صبون قانونيون  العن�ان :  مكتب رقم 506 ملك قا�شم �شلطان عبد الرحمن 
البنا - املمزر - الهاتف : 2578853-04 ، الفاك�ش : 3521200-04-  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اخل�صر وم�صاركوه - حما�صبون قانونيون  
العن�ان :  مكتب رقم 506 ملك قا�شم �شلطان عبد الرحمن البنا - املمزر - الهاتف 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب���ج��ب   -04-3521200  : ال��ف��اك�����ش   ،  04-2578853  :
هوهنلو هري  لت�شفية  اأع��اله  املذك�ر  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�شادية 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي  لتجارة اثاث وخمتربات املدرا�س - �س ذ م م 
بتاريخ 2017/5/3  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/3 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/7293   

املنذر: فالك� بروبريتيز بروكري - �ش ذ م م  - وميثلها املحامي / ح�شن علي مطر الريامي 
عن�انه / دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة التيك�م - برج ال�شعفار - مكتب 2408 

املنذر اليهما / 1- عبدال�هاب ادى باي� ابراهيم - نيجريي اجلن�شية
2- ت�فيق ابي�دون اوكى - نيجريى اجلن�شية 

امل��ش�ع / اندار عديل بالن�شر 
املنذر  ل�شالح  اليهما  املنذر  بذمة  املرت�شد  املايل  املبلغ  �شداد  اليهما ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
كا�ش  دفعها  او  م�شتحق  �شيك  ماجنر  مب�جب  دره��م(  ال��ف  وع�شرون  مائرة   120000( وقيمته 
االن��ذار واال �شي�شطر  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  اي��ام من  �شبعة  اق�شاها  م��دة  املنذر يف ح��الل يف  ل�شالح 
ال�شلطات  اىل  اللج�ء  ذل��ك  التي حتفظ حقه مبا يف  القان�نية  االج���راءات  كافة  املنذر التخاذ 
التقا�شي مبا يف  ر�ش�م  بكافة  اليه  املنذر  الق�شائية حلفظ حق�قه وحتميل  املخت�شة واجلهات 

ذلك اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/5860

املنذر: ات�ش ات�ش ام لالأعمال - م�ؤ�ش�شة فردية 
املنذر اليه : االأندل�شية لتجارة االحجار الكرمية - �ش ذ م م 

جمه�ل حمل االقامة 
درهم(  وخم�شمائة  ال��ف  وع�����ش��رون  )ارب��ع��ة  دره���م   24500 مبلغ  ب�شداد  ب�شرعة  نخطركم 
 2017/5/5 الفرتة من  m06 عن   -  9 رقم  املكتب  عليكم عن  امل�شتحقة  االيجار  متاأخر 
ا�شتغالله  الرغم من  على  االيجار  امتنع عن جتديد  اليه  املنذر  ان  اىل 2017/8/5 حيث 
للعني امل�ؤجرة وامتنع عن �شداد مقابل االيجار املرت�شد بذمته ، على ان يك�ن ذلك خالل 
خم�شة ايام من تاريخه واال �ش�ف يتم اتخاذ كافة االجراءات القان�نية ل�شداد قيمة االيجار 
باال�شافة اىل اخالء العني طبقا ملا ه� من�ش��ش عليه بالقان�ن رقم 26 ل�شنة 2007 ب�شاأن 

تنظيم العالقة بني م�ؤجري وم�شتاأجري العقارات يف االإمارة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/7270   

املنذرة : �شركة �شتيم التجارية - �ش ذ م م 
ه�هنل� هري لتجارة اثاث وخمتربات املدرا�ش - �ش ذ م م

املنذر اليه : 1- النجم العايل لتجارة املن�ش�جات - �ش ذ م م  )جمه�ل حمل 
االقامة( - تكلف املنذرة املنذر اليها ب�شداد مبلغ وقدره ) 254948 درهم( مائتان 
واربعة وخم�ش�ن الف وت�شعمائة وثمانية واربع�ن درهما ، خالل مدة اق�شاها 
خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمها هذا االنذار واال �شت�شطر املنذرة التخاذ كافة 
واملطالبة  االأداء  اأمر  وا�شت�شدار  حقها  لها  حتفظ  التي  القان�نية  االج��راءات 
بالتع�ي�ش املنا�شب عن اأي عطل او �شرر تعر�ش له املنذرة مع حتميل املنذر 

اليه بكافة ر�ش�م وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

انذار عديل  بالن�سر
 رقم 2017/7280

املنذرة : �شركة ينى مك�ش ل�شناعة الطاب�ق - ذ م م 
املنذر اليها / �شركة وايد وول لالإن�شاءات - ذ م م 

ال�شركة املنذر اليها مغلقه باإ�شتمرار وت�جد الفته لذلك تعذر االإعالن 
حيث طلبت املنذرة من املنذر اليها �شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة بالطرق ال�دية اال انها 
امتنعت عن ال�شداد دون �شبب او م�ش�غ قان�ين او �شرعي وعليه فان املنذرة تنذر املنذر اليها 
ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 129080 درهم فقط مائة وت�شعة وع�شرين الف وثمان�ن درهما 
قيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام )865 و 867 و 866 و 3195 و 3195( وذلك خالل ثالث�ن ي�ما 
تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �شن�شطر التخاذ االجراءات القان�نية ال�شت�شدار حكم ق�شائي 

ملزم �شدكم بال�شداد مع حفظ كافة احلق�ق االخرى لطالب االنذار. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/7298   

املنذر: الرمل االبي�ش الدارة العقارات  - �ش ذ م م 
املنذر اليه / �شركة ماك�ش ميديا حلل�ل االعالن والت�زيع - �ش ذ م م 

 )S08 حمل رقم - L04 ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة االخالء التام للعقار )مبنى 
كله  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فات�رة  اىل  باال�شافة  امل�شتحقة،  االيجار  قيمة  و�شداد 
امل��ن��ذر التخاذ  ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االن���ذار واال �شي�شطر  يف م��دة  اق�شاها �شهر م��ن 
االجرءات القان�نية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة االيجارية 
واجلهات  املخت�شة  ال�شلطات  اىل  اللج�ء  ذلك  واملياه مبا يف  الكهرباء  وم�شاريف 
الق�شائية حلفظ حق�قه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ش�م وم�شاريف التقا�شي مبا 

فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1743
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل هزاع احمد ال�شريده ، اأردين اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة / �شال�ن عبداهلل 
ال�شريدة للحالقة - مب�جب رخ�شة )747229( وذلك لل�شيدة/ رميا عبدالكرمي حممد 
حمم�د ربيع - اأردنية اجلن�شية  - تعديالت اخرى :- مت تغري اال�شم التجاري للرخ�شة : 

من )�شال�ن عبداهلل ال�شريدة للحالقة( اىل )�شال�ن الك�فية للرجال( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1749

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ وجيه خالد ا�شماعيل الق�شابغلي - فل�شطيني 
)اأبي�ش  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
واأزرق للتجارة( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )723613( اىل 
ال�شيد/ احمد مريي حممد اليتيم البل��شي - اإماراتي اجلن�شية - تغيري ال�شكل 
القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات اىل م�ؤ�ش�شة فردية  - وعمالبن�ش 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الت�شديق   يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب 

على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1748

هندي    - خان  احمد  ف�شيح  حممد  احلاج  ال�شيد/حممد  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
تابان مهات� مانيك مهات� - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / مزايا الرتاث ملقاوالت 
ال�شادرة  ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )747105(  باإمارة  تاأ�ش�شت  التك�شية واالر�شيات( 

من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة  تعديالت اخرى : ال ي�جد. 
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•• ر�أ�ص �خليمة – �لفجر

يف احل���ل���ق���ة االإذاع������ي������ة اجل���دي���دة 
ال�شاهرة”  “العني  برنامج  تناول 
االإذاعي الذي يبث عرب اأثري اإذاعة 
االإعالم  اإدارة  راأ���ش اخليمة وتعده 
بالقيادة  ال����ع����ام����ة  وال�����ع�����الق�����ات 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ������ش اخل��ي��م��ة ، 
القيادة  ات��خ��ذت��ه  ال�����ذي  ال��ت��ط���ر 
اخليمة  راأ��������ش  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
من  وجعلت   ، ثقافتها  م��ن  ك��ج��زٌء 
ومتجددا  م�شتمرا  عن�انا  التميز 
،ونتيجة  وم��ب��ادرات��ه��ا  خل��دم��ات��ه��ا 
التقنيات  ب��ك��ل  ت�����ش��ت��ع��ني  ل���ذل���ك  
واملمار�شات العاملية لتط�ير قدرات 
خدمات  ت��ق��دمي   بغية  منت�شبيها 

ذات قيمة م�شافة . 
و���ش��ل��ط ال���ربن���ام���ج ال�������ش����ء على 
وامل���ط���ارات  امل��ن��اف��ذ  ���ش��رط��ة  اإدارة 
التي  وج��ه���ده��ا  اإجن��ازات��ه��ا  مبينا 
م�شرية  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ي��ل  يف  ت���ب���ذل 
واالأمان وحتقيق م�شت�يات  االأمن 

بكفاءته  االرت�����ق�����اء  يف  م��ت��ق��دم��ة 
م�شتعر�شاً   ، للجمه�ر  اخل��دم��ي��ة 
ك���ف���اءة ك����ادره����ا ال��ب�����ش��ري امل����درب 
واأعمال  ال��ع��ام  النظام  حفظ  على 

الرقابة االأمنية.
دورات احل�س االأمني :

  ا�شت�شاف الربنامج يف اال�شت�دي� 
الدرمكي  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��امل  ال��ع��م��ي��د 
وامل����ط����ارات   امل���ن���اف���ذ  ادارة  م���دي���ر 
االإدارة  تاأ�شي�ش  ع��ن  حت��دث  ال��ذي 
 2011 ع�����ام  يف  وا����ش���ت���ح���داث���ه���ا 
وال������ه������دف م���ن���ه���ا واأب�����������رز واأه�������م 
خ���دم���ات���ه���ا امل���ق���دم���ة ل��ل��ج��م��ه���ر ، 
اأهمية  ع����ن  ب���احل���دي���ث  وت����ط����رق 
الدورات التي يخ�شع لها العاملني 
باالإدارة باختالفهم رتبهم ، ومنها 
ال���������دورات ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة واأخ������رى 
والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  تخ�ش�شية 
االإ�شرتاتيجيني بهذا  ال�شركاء  مع 
ال�شاأن يف جمال التفتي�ش وتدقيق 
الت�شاريح وت�شغيل االأجهزة ب�شكل 
احل�ش  دورات  ع��ن  ف�شاًل  �شحيح 

 ، اجل�����ش��د  ق����راءة  ودورات  االم��ن��ي 
باالإ�شافة اإىل التمارين والعمليات 
ب�شكل  تنفيذها  يتم  التي  ال�همية 
، حيث  املنافذ  للعاملني يف  مفاجاأ 
للتاأكد  تنفيذ عدد كبري منها  يتم 
الق�ة ويقظتهم على  ا�شتعداد  من 
امل���ط���ل����ب واإي����ج����اد فر�ش  ال��ن��ح��� 
اإج���راءات  اإىل  م�شرياً   ، التح�شني 
الك�شف عن امل�شتبه بهم واملطل�بني 
الطرق  ب�����ش��ت��ى  ي��ح��اول���ن  ال���ذي���ن 

اأو  �شرعية  غري  بطريقة  ال��دخ���ل 
ب�شمة  مثل  للممن�عات  اإدخالهم 
وقارئ  االأ���ش��اب��ع  ب�شمة   ، ال���ج��ه 
التي  االأنظمة  من  وغريها  العني 
ك��ب��ري يف عملية  وب�����ش��ك��ل  ت�����ش��اع��د 

ال�شبط .
يقظة الكادر الب�صري:

الق�شايا  ب��ع�����ش  وا����ش���ت���ع���ر����ش     
�شه�لة  ب��ك��ل  اك��ت�����ش��اف��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
الكادر  كفاءة ويقظة  بف�شل  وي�شر 
الدورات  تلك  وبف�شل   ، الب�شري 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ي��خ�����ش��ع���ن لها 
�شبط  اىل  ،الف��ت��ا  م�شتمر  ب�شكل 
يق�م  وه��������  االأ�����ش����خ����ا�����ش  اأح��������د 
مب��ح��اول��ة ادخ����ال مم��ن���ع��ات مثل 
اال�شتعانة  ويتم  وغريها  املخدرات 
ب������ح�����دة ال���ت���ف���ت���ي�������ش االأم�����ن�����ي – 
وا�شتطاع   ، ال��ب���ل��ي�����ش��ي��ة  ال���ك���الب 
اأح���د رج���ال ال�����ش��رط��ة ب��امل��ط��ار من 
���ش��ب��ط ���ش��خ�����ش غ���ري ط��ب��ي��ع��ي يف 
ت�����ش��رف��ات��ه وع��ن��د ال��ت��دق��ي��ق عليه 
���ش��ف��ره م���زور واأنه  اأن ج����از  ت��ب��ني 

م�شيداً  ق�شايا     ع��دة  يف  مطل�ب 
بجه�د الق�ة ب�شكل عام وعلى دور 
ت�شاهم  ال��ت��ي  الن�شائية  العنا�شر 
الك�شف  على  وف��ع��ال  كبري  وب�شكل 
واملمن�عات،  الق�شايا  بالعديد من 
م�����ش��رياً اإىل اأه��م��ي��ة ت���اج��ده��ن يف 
الن�شائي  للعن�شر  التفتي�ش  عملية 
، م�ؤكداً على دعم القيادة بالدولة 
للمراأة ومتكينهن من اعتالء اأعلى 
امل��ن��ا���ش��ب ، وح��ر���ش ال��ق��ائ��د العام 
راأ�ش اخليمة على متابعة  ل�شرطة 
�شري اأدائهن يف ال�شرطة باختالف 
وت�فري  وتخ�ش�شاتهن  م�اقعهن 
ك��اف��ة االإم���ك���ان���ات ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
تاأديتهن ملهامهن على اأكمل وجه .

ركائز املجتمع: 
   اأو�شح تقرير احللقة دور واأهمية 
ب�شرطة  وامل���ط���ارات  امل��ن��اف��ذ  اإدارة 
راأ��������ش اخل���ي���م���ة يف ح���ف���ظ االأم�����ن 
ع��ل��ى م��ك���ن��ات املجتمع  واحل���ف���اظ 
ركائز  من  هامة  ركيزة  يعد  ال��ذي 
ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي مم��ا ي��ج��ع��ل من 

�شيئاً  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
وحتمياً يف كل مك�ن من  �شرورياً 
مك�نات املجتمع االإماراتي ، وياأتي 
بالقيادة  امل��ن��اط  ل��ل��دور  ا�شتكمااًل 
راأ�����ش اخل��ي��م��ة يف  ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
اأمنية وفقا خلطط  اإع��داد عنا�شر 
ت��ل��ب��ي احلاجة  وب���رام���ج ط��م���ح��ة 
لعنا�شر اأمنية قادرة على التعاطي 
م�����ع ك����اف����ة ال������ظ������روف االأم����ن����ي����ة 
املختلفة ، متتلك ح�شاً اأمنياً ووعياً 

باخللل  التنب�ؤ  م��ن  ميكنها  كافياً 
وحماولة تالفيه قبل وق�عه .

اإبراهيم  حم��م��د  امل����ق����دم   و����ش���رح 
الزعابي رئي�ش ق�شم �شرطة مطار 
راأ�ش اخليمة عن اخلدمات االأمنية 
املقدمة للم�شافرين واملغادرين من 
وتاأمني  الرتاخي�ش  اإ���ش��دار  حيث 
خمارجه  يف  ع�����ام  ب�����ش��ك��ل  امل����ط����ار 
اإ���ش��ع��ار اجلميع  وم��داخ��ل��ه ب��ه��دف 
ب��ت���ف��ري ج��� م��ن االأم����ن واالأم����ان 

وال��راح��ة ، م���ؤك��داً ب��اأن االإج���راءات 
ال�  �شهلة وب�شيطة وتتم يف غ�ش�ن 
الإنهائها  فقط  دق��ائ��ق   10  –  5
كما حتدث عن   ، املطل�ب  بال�شكل 
الهمم  الأ�شحاب  امل�جه  خدماتهم 
معاملة  م��ع��ام��ل��ت��ه��م  ي���ت���م  ح���ي���ث 
خا�شة وباهتمام كبري بالنظر اإىل 
واأك��د على دور   ، ال�شحية  و�شعهم 
واأهمية العن�شر الن�شائي يف عملية 

تعزيز االأمن واالمان. 

•• دبي-�لفجر : 

اإدارة جمعية االإمارات  هناأ جمل�ش 
ع�ش�  ب�����دب�����ي  داون  مل�����ت�����الزم�����ة 
واأ�شرته  �شرحان  م��ال��ك  اجلمعية 
م�شروع  افتتاح  مبنا�شبة  الكرمية 
دي”  »دي  ب���ه  اخل���ا����ش  م��ط��ع��م��ه 
االهتمام  ن��ت��اج  عك�شت  م��ب��ادرة  يف 
الهمم  باأ�شحاب  واملثمر  االأ���ش��ري 
للتعبري  االأف����ق  وف��ت��ح  وق��درات��ه��م 
عن مهاراتهم من خالل متكينهم 
لي�شبح�ا اأع�شاء فاعلني منتجني 

اأ�ش�ة باأقرانهم.
وق�������د اأث������ن������ت ال������دك������ت�������رة م���ن���ال 
االإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ج���ع���رور 
له  م���ال���ك  ودعمهم  اأ�����ش����رة  ع��ل��ى 
واإمي��ان��ه��م ب��ق��درات��ه وال��ع��م��ل على 
مهاراته  وت��ط���ي��ر  وتنمية  �شقل 
من  املرحلة  ه��ذه  اإىل  به  لل��ش�ل 
اال�شتقاللية التي ت�شمن له �شبل 

العي�ش الكرمي.
واأ�����ش����اف����ت ال����دك����ت�����رة ج����ع����رور: 
واإل���ه���ام  ف��خ��ر  اإن م���ال���ك م�����ش��در 
الأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م، وه������ من�����ذج 
ي��ح��ت��ذى ب���ه وي��ف��ت��ح االأف������ق اأم����ام 
م�شاريع  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري  ال��ك��ث��ريي��ن 
�ش�ق  يف  دجم��ه��م  ت�شمن  مالئمة 

العمل ب�شكل م�شرف.
االأ�شرة  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  واأك�����دت 
يف تط�ير امل��ه��ارات وامل���اه��ب التي 
داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع 
دعم  على  الرتكيز  اإىل  باالإ�شافة 

وتقدمي  قطاعاته  بكافة  املجتمع 
لتي�شري  ال����الزم����ة  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
االأعمال وامل�شاريع التي من �شاأنها 

ت�فري �شبل العي�ش الكرمي لهم.
 وقالت االأ�شتاذة ن�ال احلاج نا�شر 
االإدارة:  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش  ن���ائ���ب 
نفتخر باأن مالك �شرحان ه� اأحد 
اجلمعية،  يف  امل�شجلني  االأع�����ش��اء 
بتط�عها  اأث������رت  ال���ت���ي  واأ����ش���رت���ه 
اإلهام  م�����ش��در  غ���دت  اجل��م��ع��ي��ة  يف 

للكثريين.  واأ�شافت: اإن اخلدمات 
الن�عية التي تلقاها مالك واأ�شرته 
املتفهمة والداعمة اأ�شهمتا يف جناح 

مالك وو�ش�له اإىل هذه املرحلة.
اأ�شحاب  اجل��م��ع��ي��ة  وت���دع���م  ه����ذا 
داون يف  ذوي متالزمة  الهمم من 
والت�ظيف  املهني  التاأهيل  جم��ال 
ال����ربام����ج التي  ل��ت���ف��ري  وت�����ش��ع��ى 
�ش�ق  يف  ال�����دم�����ج  ل���ه���م  ت�������ش���م���ن 

العمل. 

العن�صر الن�صائي يعزز االأمن واالأمان 

العني ال�شاهرة : اإجراءات امل�شافرين يف املنافذ خالل 5 دقائق فقط

طالبات اجلامعة القا�شمية ير�شمن لوحات فنية ملعامل اأبوظبي يف اإطار تعرفهن على الإمارات  
••�أبوظبي-�لفجر:

اأب���دع���ت ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���ش��م��ي��ة يف تقدمي 
بر�شمها  قمن  ال��ت��ي  الفنية  ال��ل���ح��ات  م��ن  العديد 
على  وتعرفن  اأب�ظبي  بالعا�شمة  ج�لتهن  خ��الل 

العديد من املعامل ال�شياحية بها .
الزيارة  تلك  خ��الل  م��ن  اجلامعة  اإدارة  وحر�شت 
التي تاأتي �شمن برنامج تعرف على االمارات والتي 
اأطلقته عمادة الطلبة باجلامعة لتمكني الطالبات 
من التعرف على خمتلف اإم��ارات الدولة وبها من 

تقدم واإزدهار يف كافة املجاالت.
وتعد الزيارة واحدة من الزيارات الهامة لتعريف 
الطالبات واالت��ي ميثلن اأك��ر من 60 دول��ة وهن 
يدر�شن مبختلف تخ�ش�شات اجلامعة بهدف تنظيم 
اجل�الت ال�شياحية الفنية وتقدمي نبدة للطالبات 
ال�شياحية ويقمن  عن ح�شارة االم��ارات وم�اقعها 

خالل تلك الزيارة بالر�شم .
وا�شطحب املر�شم اجلامعي بعمادة �ش�ؤون الطالبات  

ال��ط��ال��ب��ات يف   رح��ل��ة ثقافية فنية  ال��ع�����ش��رات م��ن 
والت�ش�ير  الر�شم  جم��ال  يف  امل�ه�بات  للطالبات 
اإىل اإمارة اأب�ظبي وزرن جزيرة ال�شعديات، وبع�ش 
املتاحف ومعار�ش الفن�ن املختلفة وتعرفن على ما 

بها من معامل وجماليات واإبداعات.
  وم���ن ث���م مت زي�����ارة ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زاي����د الكبري 
اإم���ارة  ب��ه��ا  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  امل��ع��امل ال�شياحية  وب��ع�����ش 
الفنية  ال�ش�ر  التقاط  اأج��ل  م��ن  وذل��ك  اأب���ظ��ب��ي، 
التي تربز جمال وح�شارة االإمارة  الل�حات  ور�شم 
الزيارات  خ���الل  ال��ط��ال��ب��ات  وق���دم���ت  ال��ع��ا���ش��م��ة. 
ل�حات  لتقدمي  االأل�����ان  فيها  مت��ازج��ت  اإب���داع���ات 
واالأل�ان  الفر�شاة  با�شتخدام  بر�شمها  قمن  فنية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ر���ش��م ال��ع��دي��د م��ن امل����اق���ع ال��ت��ي قمن 
م�شجد  ال�شيما  اأب���ظ��ب��ي  العا�شمة  يف  ب��زي��ارات��ه��ا 
والعمارة  مكانته  بهاء  على  والتعرف  زاي��د  ال�شيخ 
التي حتلي اجلامع ور�شم ل�حات فنية اأبرزت قدرة 
ال��ف��ن وع��ك�����ش جماليات  ال��ط��ال��ب��ات وب��راع��ت��ه��ن يف 

امل�اقع ال�شياحية يف االإمارات. 

»حتديث« .. م�شروع اح�شائي يخدم م�شرية التنمية امل�شتدامة بال�شارقة 
•• �ل�شارقة-و�م:

اع��ل��ن ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن عبداهلل 
اآل ث��اين رئي�ش دائ���رة االإح�����ش��اء و 
عن  بال�شارقة  املجتمعية  التنمية 
اطالق الدائرة م�شروع “ حتديث” 
م�شت�ى  على  ن�عه  من  االأول   –
امل�������ش���اري���ع االإح�������ش���ائ���ي���ة ب����االإم����ارة 
وو�شائل  ط����رق  خ���الل���ه  م���ن  ت���ع���زز 
م�شتندة  ل��دي��ه��ا  ال���ب���ي���ان���ات  ج��م��ع 
ال�شاملة  االإح�شائية  النتائج  اإىل 
لتعداد 2015 عرب طاقات �شبابية 
م�اطنة حري�شة على اأداء اأعمالها 
باحلفاظ  مت�شلحة  وج���ه  ب��اأك��م��ل 
على ال�شرية التامة يف عملية جمع 
قاعدة  ت����ف���ري  ب���ه���دف  امل��ع��ل���م��ات 
بالكامل  وحم��دث��ة  �شاملة  ب��ي��ان��ات 
املعي�شية  االأح�����������ال  ت�����ش��ت��ع��ر���ش 

مل�اطني االإمارة.
اإىل  ي�شعى  حت��دي��ث  ان  اىل  ول��ف��ت 
اأكر حداثة عن تلك  بيانات  جلب 
نظرا   2015 العام  منذ  املت�افرة 
الدمي�غرافية  احل��ال��ة  الخ��ت��الف 
وال�شكنية واملعي�شية لل�شكان خالل 
القيم  لتعك�ش  امل��ا���ش��ي��ني  ال��ع��ام��ني 
ال��رق��م��ي��ة اجل����دي����دة واق�����ع احل���ال 
يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة   2017 ال���ع���ام  يف 
ت�فري بيانات عن التغري يف م�اقع 
ال�شكن والعناوين اجلديدة لالأ�شر 
ومعرفة مدى التغري احلا�شل بعدد 
االقت�شادية  وخ�شائ�شها  اأف��راده��ا 

االجتماعية وتركيبتها اخلا�شة .
واأو�شح - يف مقال له - اأن التقارير 
الدقيقة  االأمم����ي����ة  االإح�������ش���ائ���ي���ة 
وق����اع���د ال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��ام��ل��ة التي 
املتحدة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  ت�����ش��دره��ا 

االقت�شادية  ال���������ش�����ؤون  اإدارة  و 
واالجتماعية ت�شري اإىل اأن االطراد 
امل��ت��زاي��د ل��ع��دد ال�����ش��ك��ان احل���ايل يف 
ن�شمة  م��ل��ي��ار   7.6 ال��ب��ال��غ  ال��ع��امل 
مع  ن�شمة  مليار   8.6 اإىل  �شي�شل 
 9.8 اإىل  ل��ريت��ف��ع   2030 ع����ام 
و11.2   2050 ع����ام  م���ع  م��ل��ي��ار 
حني  يف   2100 ع����ام  م���ع  م��ل��ي��ار 
بح�ايل  العامل  �شكان  ع��دد  يتزايد 
ومن  ع��ام  كل  �شخ�ش  ملي�ن   83
املت�قع اأن ت�شتمر تلك الزيادة بهذا 
االجت�����اه وف��ق��ا حل��زم��ة م���ن جه�د 
ال�شكانية  االأح����ال  متابعة  و  ر�شد 
ت��ط��ل��ق��ه��ا االأمم  ال���ت���ي  وال���ت���ق���اري���ر 

املتحدة ب�شكل دوري.
املح�ري  ل��دوره��ا  تثبيتا  اأن��ه  وذك��ر 
والتنمية  االإح�����ش��اء  دائ���رة  و�شعت 
ال�شارقة ن�شب  اإم��ارة  املجتمعية يف 
وا�شرتاتيجيات  خ��ط��ط��ا  اأع��ي��ن��ه��ا 
تنظيمية  اأ�ش�ش  على  فيها  اعتمدت 
ت����ل����ت����زم امل����������ش�����ع����ي����ة وال���������ش����دق 
بجانب  امل�����ش��ا���ش  دون  وال�����ش��ف��اف��ي��ة 
ك�ادرها  يعمل  حيث  اخل�ش��شية 
لل�شرية  حفاظا  الق�شم  ظ��ل  حت��ت 
لتط�ير  خدمة  م�اقعهم  �شتى  يف 
ال�����اق����ع االج���ت���م���اع���ي يف االإم�������ارة 
�شيما  ال  قاطنيها  اأح�����ال  ودرا���ش��ة 
و�شع  يف  وامل�������ش���اه���م���ة  امل����اط���ن���ني 
للم�شت�يات  ت���ط����ي���ري���ة  خ���ط���ط 
املعي�شية والنظر فيها والذهاب اإىل 
ما ه� اأبعد من حتقيق الطم�حات 
اأن���ه يف جمال  وامل��م��ك��ن. ول��ف��ت اإىل 
االقت�شادية  االجتماعية  التنمية 
انتهجت خمتلف الدوائر اخلدمية 
وا�شرتاتيجيات  خططا  االإم���ارة  يف 
واعدة للنه��ش بهذا ال�اقع جتلى 

م��ن��ه��ا ال�����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي لعبته 
دائرة االإح�شاء والتنمية املجتمعية 
نح�  الطريق  لتمهيد  ال�شارقة  يف 
ومتط�ر  ج��دي��د  م��ف��ه���م  ���ش��ي��اغ��ة 
يخدم الروؤى والت�جهات احلكيمة 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م���  ل�����ش��اح��ب 
دقيقة  بيانات  ت�فري  اإىل  الرامية 
ع����ن االأ�����ش����ر وامل�������ش���اك���ن يف اإم������ارة 
تخدم  �شاملة  درا�شة  بغية  ال�شارقة 

االرتقاء بال�اقع املعي�شي للجميع.
االإح�������ش���اء  دائ�������رة  اأن  اإىل  ون�������ه 
ال�شارقة  يف  املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة 
االح�شاءات  من  �شل�شلة  خ�ش�شت 
لل�شكان  اال�شرتاتيجية  والدرا�شات 
الدوائر  جميع  خاللها  م��ن  ترفد 
احل����ك�����م����ي����ة امل���ع���ن���ي���ة ب���اخل���دم���ة 
منها  اال�شتفادة  بهدف  املجتمعية 
والتطلعات  امل�������ش���اري���ع  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
يدفع  ب�شكل  وحتقيقها  امل�شتقبلية 
كبرية  خ��ط���ات  التنم�ية  العملية 

ووا�شعة اإىل االأمام.
وب��ال��ف��ع��ل ق���ام���ت ال����دائ����رة خالل 
ال�شن�ات املا�شية بعمل تعداد �شامل 
وال�شكاين  ال�����ش��ك��ن��ي  ال�����اق����ع  ع���ن 
ل���الإم���ارة م���ع ن��ه��اي��ة ع���ام 2015 
ر���ش��دت م��ن خ��الل��ه وع���رب درا�شة 

م�شحية دقيقة ومتاأنية ومب�شاعدة 
امل����ئ����ات م����ن امل���ت���ط����ع���ني االأك����ف����اء 
ال�����ش��ك��ان يف االإم����ارة  اأح�����ال  جميع 
وظروفهم  ع��ي�����ش��ه��م  وم�����ش��ت���ي��ات 
واحدة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  يف  وجمعها 
القرار  ل�شناع  ليت�شنى  ومتكاملة 
املعنيني وخمتلف اجلهات االطالع 
تت�شمنه  مم��ا  واال���ش��ت��ف��ادة  عليها 
و�شرورية  اأ�شا�شية  رقمية  قيم  من 
الذي  املجتمعي  ال��ب��ن��اء  عملية  يف 

مت�شي به االإمارة.
“حتديث”  م�������ش���روع  وي�����ش��ت��ه��دف 
اإىل  اأ���ش��ل���ب عمله  يف  يعتمد  ال��ذي 
ب��ي��ان��ات رقمية  ل��ق���اع��د  ال������ش���ل 
امل���اط��ن��ني الذين  حم��دث��ة ج��م��ي��ع 
ميتلك�ن خال�شة قيد اأو ج�از �شفر 
جنب  اإىل  جنبا  االإم���ارة  عن  �شادر 
م�اطنة  اجتماعية  فئات  �شبع  مع 
واملطلقات  واالأرام������ل  االأي���ت���ام  ه��ي 
الهمم وكبار  واأ�شحاب  واملهج�رات 
ال�شن والذين مل يلتحق�ا بالتعليم 
تعليمهم  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال  وال���راغ���ب���ني 
والباحثني عن عمل وعر�شها على 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ه���دف االط����الع 
عليها وبحث يف اأح�الها للم�شاهمة 
يف تك�ين معرفة �شاملة وم�شتقبلية 
تعزز القرارات اال�شرتاتيجية التي 
ع���ل���ى خمتلف  االإم����������ارة  ت��ت��ب��ن��اه��ا 
واجتماعيا  ���ش��ح��ي��ا  امل�������ش���ت����ي���ات 

واقت�شاديا و�شكنيا وغريها.
اأعمالها  �شلب  يف  الدائرة  تنتهج  و 
للم�شتقبل حيث  ا�شت�شرافية  نظرة 
اآخر  ي�شاند حتديث م�شروع طم�ح 
ت���ب���ادل وال������ذي مي���ت���از بجلبه  ه���� 
���ش��ج��ل��ي��ه تخ�ل  اداري�������ة  ل��ب��ي��ان��ات 
لل��ش�ل اإىل نظام اإح�شائي متكامل 

االح�شائية  ال��ق��درات  ب��رف��ع  يعنى 
الإدارات االح�شاء مبختلف الدوائر 
تبادل  اآل���ي���ة  وت����ف���ري  احل��ك���م��ي��ة 

املعل�مات بينها و بني الدائرة.
العمل على  ب�شدد  ال��دائ��رة  اأن  كما 
 “ “ بيانات الدخل الق�مي  ت�فري 
لالإمارة مما ي�شاهم باإظهار اأهمية 
ال�شارقة اقت�شاديا وت��شيح مكانتها 
ال�شياحي  اجل�����ذب  خ���ارط���ة  ع��ل��ى 
جاذب  واع��د  كمركز  واال�شتثماري 
من  وغريها  اال�شتثمارات  ملختلف 
امل�شاريع امل�شتدامة التي من �شانها 
اأن ترفد امل�شرية التنم�ية ال�شاملة 
وامل�شتدامة بالكثري من التحديثات 

على املدى البعيد.
و اأك����د ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
عبداهلل اآل ثاين انه وبهذه امل�شاريع 
ت����ب����ادل و  و  ال���ث���الث���ة - حت����دي����ث 
تك�ن   - ال��ق���م��ي  ال��دخ��ل  ح�شابات 
دائرة االإح�شاء والتنمية املجتمعية 
يف ال�����ش��ارق��ة ق��د اأك����دت ري��ادت��ه��ا يف 
ومتقدمة  جديدة  مفاهيم  �شياغة 
االح�شائي  ال��ع��م��ل  اأ���ش��ال��ي��ب  ح����ل 
“حتديث” بديال  ب�  اأوج��دت  ك�نها 
اح�شائيا يعتمد على ق�اعد بيانات 
�شابق ت�فريها . م�شريا اإىل اأن هذا 
بالقدرة  ميتاز  االح�شائي  البديل 
دون  املعل�مات  جلب  على  الفائقة 
وي�شتند  ب��اه��ظ��ة  ون��ف��ق��ات  تكاليف 
اإىل مق�مات تقنية متط�رة تتمتع 
مب�������ش���ت����ي���ات ع���ال���ي���ة م����ن االأم������ان 
ي�شل  اأن  ي�شتطيع  واخل�ش��شية 
اإماراتية  اأ���ش��رة  األ��ف   25 نح�  اإىل 
القيم  اإىل  ت�شيف  متناهية  ب��دق��ة 
دون   2015 ل���ت���ع���داد  ال���رق���م���ي���ة 

امل�شا�ش بها.

•• دبي-�لفجر

ال�شعادة لدى  اأطلقت هيئة الطرق وامل�ا�شالت يف دبي، مبادرة لقيا�ش  م�ؤ�شر 
متعامليها وذلك من خالل ا�شتخدام تقنيات الذكاء اال�شطناعي، حمققة بذلك 
اإجنازاً رائداً وخط�ة جديدة يف طريق جعل اإمارة دبي االأذكى واالأ�شعد بني مدن 
العامل. وقد مت االإطالق ب�شكل جتريبي يف مركز اإ�شعاد املتعاملني التابع للهيئة 
يف اأم رم�ل. وتن�شجم هذه املبادرة مع ا�شرتاتيجية االإمارات للذكاء اال�شطناعي، 

التي ت�ؤ�ش�ش لبنية حتتية م�شتقبلية �شمن م�شروع مئ�ية االإمارات 2071. 
واأّكد عبداهلل املدين، املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني امل�ؤ�ش�شي يف 
هيئة الطرق وامل�ا�شالت اأن هذا االإجناز، الذي يعزز مكانة الهيئة بني الهيئات 

اأطلقتها  التي  للمبادرة  تنفيذاً  ياأتي  اإمن��ا  العامل،  ح�ل  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 
حك�متنا الر�شيدة لتح�يل دبي اإىل املدينة االأذكى عاملياً، واأن مقيا�ش ال�شعادة 
االآلة  الروؤية احلا�ش�بية وتعّلم  الذكاء اال�شطناعي مثل  هذا ي�شتخدم تقنيات 
تت�ىل  ا�شتالم اخلدمة حيث  املتعاملني من  انتهاء  بعد  ال�جه  تعابري  لتحليل 

هذه التقنية قيا�ش م�شت�ى ال�شعادة بدقة عالية و�شرعة كبرية.  
واأ�شاف: يعترب الذكاء اال�شطناعي من اأهم تقنيات الع�شر ولذلك قامت هيئة 
النم�ذج  هذا  لبناء  مبكراً  وتط�يعها  التقنية  ه��ذه  بتبني  وامل�ا�شالت  الطرق 
احلي�ي، كما تعكف حاليا على تط�ير خريطة طريق متكاملة ال�شتخدام الذكاء 
واإ�شعاد  الذكية،  دبي  مثل  للهيئة  اال�شرتاتيجية  الغايات  خلدمة  اال�شطناعي 

النا�ش، ومتيز هيئة الطرق وامل�ا�شالت. 

تعمل  ال�شعادة  م�ؤ�شر  لقيا�ش  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنية  اأن  امل���دين،  واأو���ش��ح 
معل�مات  ت�شمل  ال��ق��رار  مل��ت��خ��ذي  ل���ح��ة  وت���ف��ر  ب��ال��ك��ام��ل،  م���ؤمت��ت��ة  بطريقة 
وا���ش��ع��ة من  �شريحة  م��ع  م��راك��ز اخل��دم��ة،  ال�����ش��ع��ادة يف  ع��ن م�شت�يات  ف���ري��ة 
ال�شعادة  وم�شت�يات  االإج��م��ايل  املتعاملني  ع��دد  مثل  والتقارير  االإح�شائيات 
ف�رية  تنبيهات  اإر�شال  على  تعمل  التقنية  هذه  اأن  اإىل  م�شريا  اجلن�ش،  ح�شب 
عند جتاوز اأو انخفا�ش م�شت�يات ال�شعادة يف اأي من مراكز اإ�شعاد املتعاملني عن 
م�شت�ى حمدد �شلفاً يف النظام، واأن مقيا�ش ال�شعادة با�شتخدام تقنيات الذكاء 
ال�شتخدام  وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة  طرحتها  رائ��دة  فكرة  يعترب  اال�شطناعي 
الذكاء اال�شطناعي يف اأمتتة قيا�ش ال�شعادة لدى متعامليها من خمتلف �شرائح 

املجتمع.

)طرق دبي( تقي�ض �شعادة متعامليها بتقنية الذكاء ال�شطناعي 

ذوو متالزمة داون يحتفلون باإطالق 
اأول م�شروع حر لأ�شحاب الهمم
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االأمم املتحدة: 80 % من م�صاحة املدينة غري قابلة لل�صكن 

»�شوريا الدميوقراطية« ت�شيد بن�شر تاريخي يف الرقة 
•• �لرقة-�أ ف ب:

والعربية  ال��ك��ردي��ة  الف�شائل  حت��ال��ف  ال��دمي���ق��راط��ي��ة،  �ش�ريا  ق����ات  اأ���ش��ادت 
اأيام على  املدع�م من وا�شنطن، اجلمعة ب�ن�شر تاريخي يف مدينة الرقة بعد 
دحر تنظيم داع�ش االإرهابي منها، م�ؤكدة اأنها �شت�شلمها ملجل�ش مدين يدير 
اأيام على �شيطرتها عليها بالكامل، اأعلنت ق�ات �ش�ريا  �ش�ؤونها. وبعد ثالثة 
الدمي�قراطية خالل م�ؤمتر �شحايف يف امللعب البلدي يف و�شط املدينة ر�شمياً 
“حترير عرو�ش الفرات، مدينة الرقة”، التي �شكلت ط�ال ثالث �شن�ات معقل 
تنظيم داع�ش االأبرز يف �ش�ريا. وقال املتحدث با�شم ق�ات �ش�ريا الدمي�قراطية 
جمعاء،  لالإن�شانية  التاريخي  الن�شر  هذا  “نهدي  امل�ؤمتر  خالل  �شل�  طالل 
داع�����ش يف  واإره���اب  ك��اب��دوا ظلم  االإره���اب مم��ن  بالذكر ذوي �شحايا  ونخ�ش 
�ش�ريا والعامل«. وتال �شل� بياناً جاء فيه “با�شم القيادة العامة لق�ات �ش�ريا 
الدمي�قراطية نعلن الي�م بكل فخر واعتزاز من قلب مدينة الرقة عن ن�شر 
ق�اتنا يف املعركة الكربى لهزمية تنظيم داع�ش االإرهابي ودحره يف عا�شمة 
�شيطرتها  الثالثاء  الدمي�قراطية  �ش�ريا  ق�ات  واأعلنت  املزع�مة«.  خالفته 

على كامل مدينة الرقة اإثر معارك �شارية دامت اأكر من اأربعة اأ�شهر وبعد 
اتفاق ت�ش�ية برعاية وجهاء ع�شائر وجمل�ش الرقة املدين �شلم مب�جبه املئات 
يت�شلم  اأن  املفرت�ش  وم��ن  ال��ق���ات.  تلك  اإىل  اأنف�شهم  التنظيم  عنا�شر  م��ن 
املحررة يف ريفها،  املناطق  العديد من  ت�شلم  املدينة بعدما كان  اإدارة  املجل�ش 

و�شيك�ن اأي�شاً امل�ش�ؤول عن متابعة ملف االإعمار فيها.
واأن�����ش��ئ امل��ج��ل�����ش يف اب��ري��ل امل��ا���ش��ي وي�����ش��م وج��ه��اء م��ن اأب����رز ع�����ش��ائ��ر الرقة 
و�شخ�شيات �شيا�شية الإدارة املدينة وريفها. واأكدت ق�ات �ش�ريا الدمي�قراطية 
باأننا  نعلن  الدمي�قراطية  �ش�ريا  لق�ات  العامة  القيادة  يف  “اإننا  بيانها  يف 
ون�شلم  امل��دين  الرقة  جمل�ش  اإىل  وريفها  الرقة  مدينة  اإدارة  بت�شليم  �شنق�م 

مهام حماية اأمن املدينة وريفها لق�ى االأمن الداخلي يف الرقة«. واأو�شح �شل� 
رداً على اأ�شئلة �شحافيني اأنه “بعد االنتهاء من عملية التم�شيط ب�شكل اآمن 

�ش�ف نق�م بت�شليم املدينة اإىل جمل�ش الرقة املدين«.
وال تزال عمليات التم�شيط م�شتمرة يف املدينة بحثاً عن عنا�شر مت�ارية من 

تنظيم داع�ش ولتفكيك االألغام التي زرعها املتطرف�ن بكثافة.
املا�شيني  الي�مني  خ��الل  ال��دمي���ق��راط��ي��ة  �ش�ريا  ق����ات  م��ن  مقاتل�ن  وب���داأ 
باخلروج من املدينة، ومنهم من ت�جه لدعم الق�ات التي تخ��ش معارك �شد 
املتطرفني يف حمافظة دير الزور �شرقاً. ومل ت�شمح ق�ات �ش�ريا الدمي�قراطية 
بع�دة املدنيني اإىل املدينة بانتظار االإنتهاء من عملية التم�شيط واإزالة االألغام 

زراعة  اإىل  االإرهابي  داع�ش  تنظيم  ويلجاأ  املدينة.  �ش�ارع ومنازل  املنت�شرة يف 
لهج�م من خ�ش�مه  تتعر�ش  التي  �شيطرته  مناطق  كثيف يف  ب�شكل  االألغام 
املدينة  وتاأمني  االأل��غ��ام  اإزال��ة  من  االإنتهاء  عند  �شل�  وق��ال  تقدمهم.  الإعاقة 
مدينة  من  املدنيني  اآالف  ع�شرات  وف��ّر  املدنيني.  بع�دة  �شي�شمح  جيد  ب�شكل 
من  تدريجياً  املدينة  وخلت  �شهدتها،  التي  ال�شارية  املعارك  من  هرباً  الرقة 
�شكانها لت�شبح فارغة متاماً منهم حلظة �شيطرة ق�ات �ش�ريا الدمي�قراطية 

عليها.
يتمكن  اأال  �شتايغر  باتريك  الفرن�شية  االرك��ان  رئا�شة  با�شم  املتحدث  وت�قع 
وقال  االأل��غ��ام.  ب�شبب  ط�يلة  اأ�شابيع  بعد  اإال  الرقة  اإىل  الع�دة  من  املدني�ن 

املدينة حرفياً مليئة باالألغام امل�شنعة يدوياً.
يف امللعب البلدي الذي اعتاد �شكان الرقة اأن يطلق�ا عليه ت�شمية امللعب االأ�ش�د 
بعدما جعل تنظيم داع�ش منه �شجنا، جتمع الع�شرات من مقاتلي ق�ات �ش�ريا 
الدمي�قراطية بلبا�شهم الع�شكري ومدني�ن من اأع�شاء جمل�ش الرقة املدين. 
ودخل العديد من اأع�شاء جمل�ش الرقة املدين للمرة االأوىل اإىل املدينة بعد 

�شن�ات على مغادرتها هرباً من حكم املتطرفني.

املناف�شني  ك��ب��ار  م��ع  ب��ذل��ك  لتقطع   
الدولة  يف  من�شب  الأع��ل��ى  االآخ��ري��ن 
منذ  ك����ث����ريا  ي����ت����غ����ريوا  مل  ال�����ذي�����ن 

الت�شعينات. 
�ش�بت�شاك،  اأن��ات���يل  اب��ن��ة  �شتنظم     
بطر�شب�رغ  ���ش��ان��ت  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش 
ال�شيا�شي  وال���راع���ي  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات  يف 
حتت  االن��ت��خ��اب��ي��ة  حملتها  ل��ب���ت��ني، 
اأي  دون  م��ن  اجلميع”  “�شد  �شعار 

برنامج.
   وال يحظى تر�ّشح ك�شينيا �ش�بت�شاك 
ُيعرف  وال  ق���ائ���م،  ح����زب  اأي  ب���دع���م 
ف��ق��ط فيتايل  ف��ري��ق��ه��ا.  ���ش��ي��ئ��ا ع���ن 
ت�شلياروف، وه� عامل �شيا�شي رو�شي 
املر�شح  حملة  يف  با�شرتاكه  م��ع��روف 
ال��دمي��ق��راط��ي ب��ريين ���ش��ان��درز العام 
ب��ال��ت��ع��اون معها.  اع�����رتف  امل���ا����ش���ي، 
الفريق  مالمح  ع��ن  الك�شف  و�شيتم 
ي�������م ال����ث����الث����اء امل���ق���ب���ل يف م����ؤمت���ر 

�شحفي.

�صخ�صية مثرية للجدل
ومتعددة  ل��ل��ج��دل  م��ث��رية  �شخ�شية 
 ،2012-2011 يف  دخلت  ال�ج�ه، 
وامام ده�شة اجلميع، عامل ال�شيا�شة، 
من�شطة  حينها  ���ش���ب��ت�����ش��اك  وك��ان��ت 
و�شحفية يف جمال  النخبة،  حفالت 
امل��شة، و�شيدة اأعمال، وان�شمت اإىل 
�شعارها:  لب�تني  املناه�شة  املعار�شة 
ولي�ش  ال�����ش��ل��ط��ة،  ع���ل���ى  “التاأثري 
رغم انها  الكفاح من اأجل ال�شلطة”، 
عمدة  �ش�بت�شاك،  اأنات�يل  ابنة  اأي�شا 
���ش��ان��ت ب��ط��ر���ش��ب���رغ ال�����ش��اب��ق، الذي 
عّلم فالدميري ب�تني الغ��ش يف مّي 
باإمكانية  تتمتع  وبالتايل  ال�شيا�شة، 
الدولة،  رئي�ش  اإىل  املبا�شر  ال��ش�ل 
منذ  الأ�شرتها  امل��ق��رب  ال�شديق  وه��� 

عقدين،  
   ت�شارك يف تظاهرات و�شط م��شك�، 
األيك�شي  ج��ان��ب  اإىل  الكلمة  وت��اأخ��ذ 
نيمت�ش�ف،  وب�����ري���������ش  ن���اف���ال���ن���ي 
وُيلقى  امل��ع��ار���ش��ة،  �شخ�شيات  اأب����رز 
ال�شرطة،  ق��ب��ل  م��ن  عليها  ال��ق��ب�����ش 
للبحث،  وتخ�شع  الغرامات،  وتدفع 
�شخ�شية  ���ش���رة  �شنعت  باخت�شار، 

عامة.

ال�اقع  االأم����ر  بحكم  ت�شيطر  هيئة 
كله  ال��رو���ش��ي  ال�شيا�شي  امل�شهد  على 
ت��ق��ري��ب��ا، م���ن و���ش��ائ��ل االإع������الم اإىل 
اللجنة  خالل  من  املر�شحني  اختيار 

االنتخابية والربملان.
   وياأتي اعالن ك�شينيا �ش�بت�شاك بعد 
للمر�شح  النهائي  اال�شتبعاد  من  ي�م 
الدمي�قراطية  للمعار�شة  الطبيعي 
ال��ي��ك�����ش��ي ن���اف���ال���ن���ي م����ن ط�����رف اال 
�شده  ���ش��ادر  حكم  ب�شبب  بامفيل�فا 
التنفيذ  وق���ف  م���ع  ���ش��ن���ات  ب��خ��م�����ش 
املحكمة  اأدان��ت  وق��د  التزوير.  بتهمة 
االأوروب�����ي�����ة حل���ق����ق االإن�������ش���ان هذا 
احلكم واعتربت اأنه ال اأ�شا�ش له من 

ال�شحة، وذا دوافع �شيا�شية.
تعلن  ���ح���ه���ا،  ت���ر����شّ اإع��������الن  وم���ن���ذ    
ا�شتقالليتها.  ك��ل��ل  ب��ال  ���ش���ب��ت�����ش��اك 
وتكرر: ل�شت بحاجة اإىل اأن اأ�شت�شري 
م�قف  م�شتقلة”.  اأن���ا  �شخ�ش،  اأي 
النظام  اأن  مبا  للكثريين  مقنع  غري 
الذي اأقامه ب�تني ال ي�شمح بالظه�ر 
م�افقته.  دون  ال�شيا�شي  وال���ج���د 
وبدون مباركة االإدارة، ي�شتحيل جمع 
ال��ت���ق��ي��ع��ات ال���الزم���ة ل��ل��رت���ّش��ح، وال 
�شيما على امل�شت�ى االحتادي، وجمع 
ب��خ��دم��ات و�شائل  وال���ف����ز  االأم�������ال، 
ابلغت  “لقد  ال��ر���ش��م��ي��ة.  االإع�������الم 
ف���الدمي���ري ب����ت���ني ب����ق����راري، اك���دت 
و�شعرت  دوج��د،  قناة  على  �ش�بت�شاك 

باأنه منزعج من ذلك.
  كما خاطبت الرو�ش يف بيان ن�شر يف 
�شحيفة فيدوم��شتي الي�مية، “اأنتم 
�شد ظاهرة اأنه منذ �شن�ات ال يرت�شح 
احلزب  زي���غ��ان���ف  �ش�ى  للرئا�شية 
يابل�ك�،  واي��اف��ل��ن�����ش��ك��ي  ال�����ش��ي���ع��ي، 
م�شاعده  م���ن���ه  ون�������ش���خ���ة  وب������ت�����ني، 
اظهار  ال��ذي بال طعم؟ هل تريدون 
ُي�شمح  ال  ولكن  ال�شيا�شي،  التزامكم 
االنتخابات؟  يف  بامل�شاركة  ملر�شحكم 
ل���ي�������ش ل���دي���ك���م م����ر�����ش����ح؟ اخ�����ت�����اروا 
اأخ��رى، يجب  لتعلل مرة  �ش�بت�شاك. 
للمعار�شة  مفيدا  تر�ّشحي  يك�ن  اأن 
الإعارة  م�شتعدة  اأن���ا   ... وللمجتمع 
�ش�تي ملنتقدي النظام احلايل، �ش�اء 

كان�ا على اليمني اأو الي�شار.

زيادة ن�صبة امل�صاركة
اعاقة  احتمال  ان  املالحظ�ن،  ويرى 
انتخاب  اإع�����ادة  ���ش���ب��ت�����ش��اك  ك�شينيا 
فالدميري ب�تني ل�الية رابعة يف 18 
تلقي  انها  اال  املقبل منعدمة،  مار�ش 
وميكن  حفرة،  يف  نافالني  باأليك�شي 
ن�شبة  رف���ع  يف  ال��ك��رم��ل��ني  ت�شاعد  اأن 
االإق��ب��ال على االن��ت��خ��اب��ات. وق��د جاء 
على  نافالني  األيك�شي  اأن�شار  فعل  رد 
مبادرة حليفتهم ال�شابقة �شلبيا جدا، 
تبقى  تناف�شهما  ديناميكية  اأن  غ��ري 
م�����ش��ب���ق��ة، وال ميكن  غ���ري  ظ���اه���رة 

ت�قع نتيجتها.
  وبعيدا عن ظاهر االأ�شياء، ال ُي�شتبعد 
ان ي�شكال معا ثنائيا: االأول من داخل 
النظام، واالآخر من خارجه، يف و�شع 
ال�شلطة من  ع��ل��ى  ج��ذري��ة  م���اج��ه��ة 
فالدميري  اإخ����راج  على  ال��ق��درة  دون 
تن�شيق  اي  ال��ك��رم��ل��ني،  م���ن  ب����ت���ني 
ماكر قد يحطم يف النهاية طم�حاته 
ويخرب  االإج��م��اع،  على  احل�ش�ل  يف 

�شرعيته لدى النخبة وال�شعب.

   مل يخل� هذا االختيار من ع�اقب، 
مبا ان ملكة البالت�هات اختفت من 
ال��ق��ن���ات ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة االحت���ادي���ة. 
جذابة، وم�اكبة للمرحلة، ومتمردة 
النظام، احت�شنتها  لي�شت �شد  ولكن 
لتقدمي  دوج������د  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ال���ق���ن���اة 
برنامج ح�اري، وظيفة جمعت معها 
امل��شة  جملة  حت��ري��ر  رئي�شة  خطة 

ل�في�شيال الرو�شية.

م�صروع الكرملني
راجت �شائعة م�شاركتها يف االنتخابات 
ك�شينيا  ان  اإال  اأ�شهر،  منذ  الرئا�شية 
�ش�بت�شاك اختارت يف البداية التعبري 
م�شرحية.  ب��ط��ري��ق��ة  ا���ش��ت��ي��ائ��ه��ا  ع��ن 
ت�شرح  باتت  االأرب��ع��اء،  منذ  انها  غري 
قرار  جيدا،  مدرو�شا  كان  قرارها  اأن 

م�شتقل و�شخ�شي، كما تق�ل.
    انه م�شروع الكرملني، يرد جميع 
واح�����د. ويف هذا  ب�����ش���ت  امل���راق���ب���ني 
ال�شياق، يق�ل اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية 

املركزية  االن��ت��خ��اب��ات  ت�����ش��ادق جل��ن��ة 
���ح���ه���ا. وم������ن ال�������ش���روط  ع���ل���ى ت���ر����شّ
ت�قيع  األ��ف   300 تقدمي  االأ�شا�شية 
دع����م م���ن 40 م��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى االأق����ل 
م���ن رو����ش���ي���ا. ج��م��ع ي��ت��ط��ل��ب جهدا 
ماليا كبريا، ومينح الكرملني و�شيلة 
مّت  وق��د  امل��رت���ّش��ح��ني.   لغربلة  �شهلة 
يف امل��ا���ش��ي، رف�����ش ت��ر���ّش��ح ال��ذي��ن ال 
تقدمي  ب���دع����ى  لل�شلطة  ي���روق����ن 
ك��اذب��ة. و���ش��ي���ؤك��د مرورها  ت���ق��ي��ع��ات 
ك��ان��ت ك�شينيا  اإذا  م��ا  ب��ه��ذا االخ��ت��ب��ار 
م���ع فالدميري  ت��ت��ن��اغ��م  ���ش���ب��ت�����ش��اك 

ب�تني.

توقيت مريب
لك�شينيا  االآخ�����ر  ال��ت��ح��دي  وي��ت��م��ث��ل 
م�شروعها  بان  االإقناع  يف  �ش�بت�شاك، 
عندما  و���ش��ادق.  م�شتقل  ال�شيا�شي 
االأول  يف  ت��ر���ّش��ح��ه��ا  فر�شية  ظ��ه��رت 
من �شبتمرب، بدت على اأنها مدف�عة 
وهي  ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  االإدارة  ط���رف  م��ن 

ل�شحيفة  اأوري���ت�������ش���ك���ني  دمي�������رتي 
ليبريا�شي�ن الفرن�شية، وفقا لق�اعد 
الكرملني، يجب اأال تبقى ح�شة كبرية 
من الناخبني ال يغطيها مر�شح حتت 
ال�����ش��ي��ط��رة. ويف ه���ذه احل��ال��ة، �شكان 
املدن املتط�رين، واالأثرياء، وال�شباب، 
االأوروبي،  الت�جه  وذوي  والناقدين، 
ن��اف��ال��ن��ي، الذين  األ��ي��ك�����ش��ي  ف��م���ؤي��دو 
ي���ق���در اخل���ب���ري ن�����ش��ب��ت��ه��م ب���ني 15-

املناطق  يف  الناخبني  من  باملائة   25
احل�����ش��ري��ة، ب��ات���ا ي��ت��ام��ى م��ن��ذ منع 
امل�شاركة،  من  االآن،  حتى  مر�شحهم، 

خ��ل��ق ج���� ي��ن��زع ال�����ش��رع��ي��ة ع���ن هذه 
يف  ب���ت��ني،  انت�شار  وع��ن  االنتخابات 
�شتك�ن  ���ش���ب��ت�����ش��اك  م��ه��م��ة  ان  ح���ني 
عك�ش ذلك: �شتنّظم مظاهرات وتق�م 
ان��ت��خ��اب��ي��ة، وت��ت��ب��ن��ى بع�ش  ب��ح��م��ل��ة 
م��ط��ال��ب ل��ل��م��ع��ار���ش��ة، ب��ل ه��ي تفعل 
�شعارات  ب��رتدي��د  علني  ب�شكل  ذل���ك 
ن��اف��ال��ن��ي ���ش��د ال��ف�����ش��اد ع��ل��ى جميع 
واالإفراج  النخبة،  واإث��راء  امل�شت�يات، 

عن ال�شجناء ال�شيا�شيني.
اأن تتمكن من الدخ�ل     ولكن قبل 
ر�شميا اإىل �شباق الكرملني، يجب اأن 

ا�ش�ات  ع��ل��ى  اال���ش��ت��ي��الء  ج��ان��ب  اإىل 
بع�ش ال�شاخطني. وتر�ّشح �ش�بت�شاك 
باأن  القائلة  االنتقادات  ب�قف  ي�شمح 
فهي  دمي��ق��راط��ي��ة:  لي�شت  ال�شلطة 
و�شابة،  ل��اله��ت��م��ام،  وم��ث��رية  ام�����راأة، 
اأنها  وتردد  ال�شلطة،  تنتقد  وحي�ية، 
�شتدافع عن برنامج نافالني ، ي�شري 

اأوريت�شكني.

العل�م  اأ�شتاذ  اأي�شا  ي�ؤكد  جهته،  من 
ال�شيا�شية كرييل روغ�ف، ان “البناء 
����ش���ف���اف وم���ت���ق���ن، ف�����ش���ب��ت�����ش��اك لن 
نافالني،  ت�شيء اىل ب�تني وامنا اىل 
ال�����ذي ت�����ش��ت��ن��د ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه على 
احلجة القائلة باأن ال�شلطة ال ت�شمح 
يف  بامل�شاركة  امل�شتقلني  للمر�شحني 
االن��ت��خ��اب��ات، وي�����ش��ع��ى ن��اف��ال��ن��ي اإىل 

على خطى دونالد ترامب:

�شباق الكرملني: جنمة من تلفزيون الواقع تناف�ض بوتني...!

ك�شينيا �ش�بت�شاك يف م�شرية معار�شة

ا�شتبعاد املر�شح اال�شا�شي للمعار�شة

هل هي مر�شحة ذر الرماد على العي�ن

ب�تني يف منازلة حم�ش�مة �شلفا

من تلفزي�ن ال�اقع اىل الرئا�شة

ا�شتقطاب ال�شاخطني واملعار�شني هدف املرت�شحة للرئا�شية

تر�شحها يوجه �شربة لل�شاعني اإىل خلق جو ينزع ال�شرعية عن هذه النتخابات وعن انت�شار بوتني

احتمال اعاقة ك�شينيا �شوبت�شاك اإعادة 
انتخ�اب بوت�ني لولي�ة رابع�ة منعدم�ة

مناف�صها فالدميري بوتني �صديق 
مقرب الأ�صرتها منذ عقدين

 بدون برنامج، تعتزم تفجري 
االقرتاع ب�صعار »�صد اجلميع«

ــــــــاأتــــــــي اعــــــــالن  ي
تــر�ــصــحــهــا بــعــد يــوم

اال�ـــصـــتـــبـــعـــاد  مـــــن   
للمر�صــــح  النهائـــــــي 
للمعار�صـــة  الطبيعي 

ــة مــثــرية  ــي ــص ــ� ــخ ــص �
لــلــجــدل ومــتــعــددة 
ـــر  ـــدي الـــــوجـــــوه وت
ــت  ــل ــع اأعـــــــمـــــــاال ج
ـــيـــونـــرية ـــا مـــل ـــه ـــن م

   اإذا كانت معروفة يف 
رو�صيا،  اأنــحــاء  جميع 
طيلة  ــت  ــان ك ــا  ــه فــالأن
مقدمة  طويلة  فــرتة 
ــفــزيــون  بـــرنـــامـــج تــل
لوفت   ،2 دوم  الواقع 
جنمة  رو�صي.  �صتوري 
ك�صينيا  بــيــز  ــو  ــ�ــص ال
عاما،   36 �صوبت�صاك، 
جديدا  ف�صال  تفتح 
مــثــل  ـــا  ـــه ـــات ـــي ح يف 
دونالد ترامب باإعالن 
رئا�صية  يف  م�صاركتها 

..2018

•• �لفجر - �عد�د خرية �ل�شيباين
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عربي ودويل

الع�شكرية  العملية  االأم��ريك��ي جيم ماتي�ش عن  ال��دف��اع  وزي��ر  داف��ع 
الق�ات  من  عنا�شر  اربعة  بحياة  اودت  التي  النيجر  يف  االمريكية 
كافية  معل�مات  امتالكه  بعدم  اع��رتف  لكنه  اخلا�شة،  االمريكية 
لقائه نظريه  خ��الل  ماتي�ش  وق��ال  ل��ه.  تعر�ش�ا  ال��ذي  الكمني  ع��ن 
ف��خ���رون ج���دا بجن�دنا”  “نحن  ل��ي��ربم��ان  اف��ي��غ��دور  اال���ش��رائ��ي��ل��ي 

م��شحا انه مت فتح حتقيق، لكن ال منلك كل املعل�مات بعد. 
الف جندي يف  زه��اء  ن�شرت  املتحدة  ال�اليات  ان  اىل  ماتي�ش  وا�شار 
اربعة  ُتبقي فرن�شا  تلك املنطقة ملحاربة احلركات اال�شالمية بينما 
خ�شروا  الفرن�شيني  ان  وق��ال  ع��دة.  �شن�ات  منذ  هناك  جندي  االف 
عددا اكرب بكثري من اجلن�د. و�شدد وزير الدفاع االأمريكي على اأّن 
ال��شع يف افريقيا خطري يف احيان كثرية، الفتا اىل ان اخلطر الذي 
ُت�اجهه ق�اتنا خالل عمليات مكافحة االإرهاب حقيقي جدا. وكانت 
البنتاغ�ن وم�ش�ؤول�ن نيجري�ن اعلن�ا ان  وزارة الدفاع االمريكية 
بجن�ب  كمني  يف  اكت�بر   4 يف  ا�شُتهدفت  امريكية-نيجرية  دوري��ة 
اربعة  ع��ن مقتل  ا�شفر  م��ا  م���ايل،  م��ع  ق��رب احل���دود  النيجر  غ��رب 
جن�د امريكيني وعدد مماثل من النيجريني. واو�شح البنتاغ�ن ان 
جنديني امريكيني اآخرين جرحا يف الهج�م الذي وقع عندما كان 
اجلن�د االمريكي�ن ي�شاعدون اجلي�ش النيجري يف عمليات مكافحة 

االرهاب يف املنطقة امل�شطربة.
 

ا�شبانيا ام�ش ان هام�شا  اكد م�ش�ؤول يف احلزب املحافظ احلاكم يف 
يف  ال��ذات��ي  للحكم  جزئي  او  �شامل  تعليق  لتجنب  م���ج���دا  زال  م��ا 
كاتال�نيا حيث يهدد االنف�شالي�ن باعالن اال�شتقالل. ويف ت�شريح 
ال�شعبي فرناندو  الثالث يف احلزب  امل�ش�ؤول  الإذاع��ة كادينا �شر، قال 
مارتينيز-ماي� طاملا ان اال�شتقالل مل يعلن، واذا ما تراجع الرئي�ش 
تعليق  لتجنب  م�ج�د،  الهام�ش  فاإن  ب�ت�شيم�ن  كارلي�ش  االقليمي 
�شيا�شية منذ ع�دة  ازمة  ا�ش�اأ  ا�شبانيا  ت�اجه  الذاتي. وفيما  احلكم 
الدمي�قراطية يف 1977، اأ�شاف ان ب�ت�شيم�ن ي�شتطيع الت�شحيح 
طاملا مل تعقد اجلل�شة العامة ملجل�ش ال�شي�خ ملناق�شة امل��ش�ع. ومن 
اكت�بر.  اواخ���ر  اجلل�شة  ه��ذه  ال�شي�خ  جمل�ش  يعقد  ان  امل��ف��رت���ش 
ويهدد االنف�شالي�ن احلاكم�ن يف كاتال�نيا باعالن ان�شاء جمه�رية 
امل�شري،  لتقرير  حمظ�ر  ا�شتفتاء  نتائج  اىل  باال�شتناد  كاتال�نية، 
ح�شلت  لال�شتقالل  نعم  ان  ويق�ل�ن  اكت�بر،  من  االول  يف  اج��ري 

على %90،18 وان ن�شبة امل�شاركة بلغت %43 من ال�شكان.

 
اأن  تاأمل  ب��الده  اإن  ام�ش  االأملانية  ال��دف��اع  وزارة  با�شم  املتحدث  ق��ال 
ت�شتاأنف مهمة تدريب مقاتلي ق�ات الب�شمركة الكردية ي�م االأحد 

اإذا مل يتفاقم ال�شراع بني االأكراد واحلك�مة العراقية.
الب�شمركة  ت��دري��ب  يف  م�شاهمتها  امل��ا���ش��ي  االأ���ش��ب���ع  اأمل��ان��ي��ا  وعلقت 
اإقليم  اأن �ش�ت  بعد  واالأك��راد  بغداد  الت�تر بني  بتزايد  ذلك  معللة 
كرد�شتان �شبه امل�شتقل يف �شمال العراق يف ا�شتفتاء غري ملزم ل�شالح 
اال�شتقالل عن البالد. وان�شمت اأملانيا اإىل دول غربية اأخرى وبغداد 
وجريان العراق يف رف�ش اال�شتفتاء الأ�شباب منها خماوف من اأنه قد 
ي�شعف الرتكيز على املعركة �شد تنظيم داع�ش االإرهابي التي لعب 
فيها االأكراد دورا رئي�شيا. وقال املتحدث با�شم وزارة الدفاع االأملانية 
اإذا مل حتدث تغريات ميدانية خطرية فمن املمكن جدا اأن ي�شتاأنف 
التدريب ي�م االأحد. واأ�شاف اأن اأملانيا اتخذت قرار ا�شتئناف التدريب 

بعد م�شاورات مع اجلانبني الكردي والعراقي وال�اليات املتحدة.
ج���اء ذل���ك يف ال��ي���م ال���ذي اأك��م��ل��ت ف��ي��ه ال���ق����ات ال��ع��راق��ي��ة تقدمها 
اأيدي  من  عليها  املتنازع  كرك�ك  حمافظة  على  ال�شيطرة  ال�شتعادة 
من  داع�����ش  تنظيم  ملنع   2014 يف  املنطقة  دخ��ل���ا  ال��ذي��ن  االأك����راد 
اال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى ح��ق���ل ال��ن��ف��ط. وق��دم��ت اأمل��ان��ي��ا 32 األ���ف بندقية 
ور�شا�ش باالإ�شافة اإىل اأ�شلحة اأخرى تقدر قيمتها بنح� 90 ملي�ن 

ي�رو منذ عام 2014.

عو��شم

وا�شنطن

برلني

مدريد

الحتاد الأوروبي: فر�شة 
حقيقية لوقف الهجرة من ليبيا 

•• بروك�شل-�أ ف ب:

لعمل  االم�����ال  م��ن  م��زي��د  بتخ�شي�ش  االوروب�����ي اخلمي�ش  االحت����اد  وع���د 
ايطاليا مع ليبيا من اجل احلد من تدفق املهاجرين اىل اوروبا بينما اكدت 
املف��شية االأوروبية انها ترى فر�شة حقيقية يف اغالق الطريق الذي مير 
عرب البحر املت��شط. ويعمل رئي�ش ال�زراء االيطايل باول� جينتيل�ين مع 
رئي�ش حك�مة ال�فاق الليبية املدع�مة من االمم املتحدة فايز ال�شراج للحد 

من تدفق املهاجرين من خالل رحالت حمف�فة باملخاطر عرب املت��شط.
وقال رئي�ش املجل�ش االوروبي دونالد ت��شك يف قمة قادة التكتل يف بروك�شل 
انهم “اتفق�ا على منح رئي�ش ال�زراء جينتيل�ين دعما اكرب لعمل ايطاليا 
فر�شة  “لدينا  �شحايف  م�ؤمتر  يف  ت��شك  و�شرح  الليبية«.  ال�شلطات  مع 
ذكر م�ش�ؤول�ن  بينما  املت��شط”،  الرئي�شي عرب  الطريق  حقيقية الغالق 
مطلع ال�شهر اجلاري ان عدد املهاجرين الذين ينطلق�ن من ليبيا تراجع 

بن�شبة ع�شرين باملئة خالل ال�شنة اجلارية حتى االآن.
من جهة اخ��رى، ق��ال ت��شك ان ق��ادة االحت��اد ق��رروا تقدمي ام���ال كافية 
عامني  قبل  ا�ش�ش  ال��ذي  اال�شتثمار  �شندوق  اط��ار  يف  افريقيا  �شمال  اىل 
املف��شية  بتاأكيد من  التعهد  وارفق  االقت�شادية.  تنميتها  للم�شاعدة على 
االوروبية باأن هذه االأم���ال هدفها احلد من الهجرة غري ال�شرعية، على 
ال�ش�احل  تدريب خفر  ا�شا�شيا يف  دورا  ايطاليا  ولعبت  ت��شك.  تعبري  حد 
قيامها  خ��الل  االقليمية  مياهها  اىل  امل��ه��اج��ري��ن  تهريب  ل���ق��ف  الليبي 
املف��شية  انتقد رئي�ش  البحر. من جهته،  بعمليات بحث وانقاذ يف عر�ش 
االأوروبية جان كل�د ي�نكر من جديد، يف امل�ؤمتر ال�شحايف نف�شه عددا من 
ال�شندوق االفريقي. وقال  التي مل ت�شاهم يف  االأع�شاء يف االحتاد  الدول 
رئي�ش وزراء ل�ك�شمب�رغ ال�شابق ان دوال اع�شاء دفعت 175 ملي�ن ي�رو 

حتى االآن وهذا غري كاف.

االإحتالل يعتقل فل�صطينيًا حاول ده�س جنود 

عبا�ض يوؤكد موا�شلة الكفاح ال�شلمي للق�شية الفل�شطينية

بعد �صيطرتها على كركوك وانت�صاراتها على داع�س 

القوات العراقية تقلب ميزان القوى بعملياتها الناجحة

القادة الأوروبيون يتقدمون مببادرة جتاه ماي 

اأوباما يقتحم �شجال �شيا�شات النق�شام يف اأمريكا 

•• بروك�شل-�أ ف ب:

ت��ق��دم ق���ادة االحت����اد االأوروب�����ي ام�ش 
احلك�مة  رئ���ي�������ش���ة  ازاء  مب�����ب�����ادرة 
التي  م������اي  ت����ريي����زا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ب��الده��ا م��ن اجل  ت���اج��ه �شغ�طا يف 
املتعلقة  امل��ف��او���ش��ات  ت��ق��دم يف  اح���راز 
بربيك�شت، يف الي�م الثاين من القمة 

االأوروبية يف بروك�شل.
واأعطى القادة ال�ش�ء االخ�شر لبدء 
ال�����دول ال���� 27 يف االحت�����اد االع����داد 
الت��شل  اج��ل  من  للمحادثات  بينها 
ل���ن���دن بعد  م���ع  ات���ف���اق جت�����اري  اىل 
املقرر  ل��ربي��ك�����ش��ت  ال��ر���ش��م��ي  امل����ع���د 
ما  بح�شب   ،2019 م��ار���ش   29 يف 
اأعلن رئي�ش املجل�ش االوروبي دونالد 
ينتظر  ان  دون  ت���ي��رت،  ع��رب  ت��شك 
حتى انتهاء االجتماع، يف حماولة منه 
للتاأكيد على وحدة ال�شف االوروبي. 
طلبت  لقد  دبل�ما�شي  م�شدر  وعلق 

ماي اإ�شارة وها نحن ن�شدرها.
واأكد ت��شك لل�شحافيني اأن احلديث 
اإىل  بريك�شت  مفاو�شات  و�ش�ل  عن 

طريق م�شدود اأمر مبالغ فيه.
التقارير  اأن  ه����  “انطباعي  وق����ال 
التي تتحدث عن طريق م�شدود بني 
املتحدة  واململكة  االأوروب�����ي  االحت���اد 
التقدم  اأن  ح���ني  ويف  ف��ي��ه��ا.  م��ب��ال��غ 
ذل��ك ال يعني عدم  اأن  اإال  ك��اف،  غري 

ح�ل  دي�شمرب  يف 
مفاو�شات  مهلة 
الثانية  امل��رح��ل��ة 
اذا  املحادثات  من 
تقدم  حت��ق��ي��ق  مت 
ك�������اف. وي���ت���زاي���د 
تباط�ؤ  ازاء  القلق 
امل��������ف��������او���������ش��������ات 
م���������ن اح�����ت�����م�����ال 
ان�����ت�����ه�����اء امل���ه���ل���ة 
ال���ت��������ش���ل  دون 
لكن  ات����ف����اق  اىل 
امل�������������ش������ت�������������ش������ارة 
انه  اع��ت��ربت  مريكل  انغيال  االملانية 
الف�شل.  ع��ل��ى  م���ؤ���ش��ر  اأي  ي���ج��د  ال 
ملا يرد يف  “خالفا  واو�شحت مريكل 
العملية  ف��ان  الربيطانية،  ال�شحف 
اذا  وت��اب��ع��ت  خط�ة”،  خ��ط���ة  تتقدم 
طالت باأ�شب�عني او ثالثة ا�شافيني، 
فاإن ذلك لن مينعنا من العمل بجد 

من اجل بل�غ املرحلة الثانية.
حدة  على  م��اي  التقى  ت��شك  وك���ان 
تن�شحب  ان  ق���ب���ل  اجل���م���ع���ة  ����ش���ب���اح 
الإف�����ش��اح امل��ج��ال ام���ام ق���ادة ال���دول ال� 

27 للت�شاور يف ما بينهم.
ودعت ماي �شركاءها م�شاء اخلمي�ش 
اىل الت��شل اىل اتفاق ميكننا دعمه 

والدفاع عنه امام م�اطنينا.
و���ش��دد ت������ش��ك ع��ل��ى ���ش��رورة تقدمي 

وج�����د ت��ق��دم على 
االإطالق.

من جهتها، اأعلنت 
بروك�شل  يف  م���اي 
املالية  الت�ش�ية  ان 
والنهائية  الكاملة 
خل���������روج ب����الده����ا 
م������������ن االحت����������������اد 
يجب  االوروب�����������ي 
�شمن  ت����ك�����ن  ان 
النهائي  االت���ف���اق 
�شنت��شل  ال�����ذي 
اليه ح�ل عالقتنا 

امل�شتقبلية. واأق��ر ق��ادة ال��دول ال27 
الظهر  ق��ب��ي��ل  االحت������اد  يف  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
بغياب تقدم كاف يف مفاو�شات خروج 
يف  ب���داأت  التي  التكتل  م��ن  بريطانيا 
رئي�شية  ملفات  ثالثة  وت�شمل  ي�ني� 
ه���ي ح���ق����ق امل����اط���ن���ني امل��ق��ي��م��ني يف 
والت�ش�ية  اي��رل��ن��دا  وح����دود  اخل����ارج 
امل��ال��ي��ة. وب��ذل��ك ي��ك���ن���ن ق��د اأحال�ا 
ق���رار ب��دء حم��ادث��ات جت��اري��ة ملرحلة 
دي�شمرب م�عد  بريك�شت اىل  بعد  ما 
ال��ق��م��ة االوروب����ي����ة امل��ق��ب��ل��ة، رغ����م ان 
دون  فيها  اخل������ش  ت��ري��د  بريطانيا 

تاأخري.
وقال م�شدر اوروبي ان التح�شريات 
�شتتيح ك�شب ال�قت، الأن الفكرة هي 
قرار  التخاذ  ا�شتعداد  على  القادة  ان 

ملم��شة  م��ق��رتح��ات  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
اأك��ر قبل ات��خ��اذ ال��ق��رار يف دي�شمرب 
امل��ق��ب��ل ب�����ش��اأن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
املفاو�شات  وت���ت���ع���ر  امل����ف����او�����ش����ات. 
خ�ش��شا فيما يتعلق بالت�ش�ية املالية 
اذ ي�ؤكد االحتاد االأوروبي ان لندن مل 

تقدم اي عر�ش ملم��ش. 
واأو���ش��ح امل��ف��او���ش االوروب����ي مي�شال 
بارنييه مرات عدة انه ال ينتظر رقما 
ب��ل ات��ف��اق��ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي تتم 

مب�جبها احل�شابات.
وعلقت ماي ام�ش اجلمعة ان الت�ش�ية 
ال�شاملة والنهائية �شتك�ن جزءا من 
االتفاق النهائي الذي �شنت��شل اليه 

ح�ل عالقتنا امل�شتقبلية.
ق��ب��ل اخل������ش يف حم��ادث��ات��ه��م ح�ل 
االحتاد  دول  ق���ادة  ات��ف��اق  بريك�شت، 
على  اجل��م��ع��ة  ام�������ش  ���ش��ب��اح  ال27 
عر�شها  ل��ل��ع��م��ل  ج���دي���دة  اأ����ش���ال���ي���ب 
القمم  يف  االداء  ل��ت��ح�����ش��ني  ت������ش��ك 

االوروبية.
للعامني  ت��شك خارطة طريق  واعد 
 13 ب��رن��اجم��ا م��ن  ال��ق��ادم��ني ت�شمل 
ق��م��ة م���ن اج����ل اع���ط���اء دف����ع جديد 
�شدمة  ب���ع���د  االوروب�����������ي  ل����الحت����اد 
ب��ري��ك�����ش��ت ول��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن الزخم 
اجل�����دي�����د امل�������ؤي������د الأوروب������������ا ال�����ذي 
اميان�يل  الفرن�شي  الرئي�ش  يعطيه 

ماكرون.

مريكل تريد تقلي�ض متويل 
الحتاد الأوروبي لرتكيا 

•• بروك�شل-�أ ف ب:

دعا عدد من البلدان االأوروبية على راأ�شها املانيا اىل تقلي�ش او اإعادة ت�جيه 
التم�يل املرتبط مبفاو�شات االإن�شمام مع تركيا، تعبريا عن خالفاتها مع 
اأنقرة. وقالت امل�شت�شارة االملانية اأنغيال مريكل لدى و�ش�لها اىل بروك�شل 
تقلي�ش  اج��ل  م��ن  العمل  ���ش��األ��ت��زم  االوروب����ي  ل��الحت��اد  قمة  يف  للم�شاركة 

امل�شاعدات التي نقدمها وت�شبق االن�شمام اىل االإحتاد االأوروبي.
وا�شافت مريكل “من املهم ان يتحرك املجل�ش االوروبي )ي�شم قادة بلدان 
االحتاد االوروبي ال 28( ح�ل هذه امل�شاألة بطريقة م�حدة. هذا مطلب 

ا�شا�شي يف نظري.
يف  ي�شلك،  تركيا،  يف  القان�ن  دول��ة  “تط�ر  ان  االملانية  امل�شت�شارة  واك��دت 
اعتقال  على  �شببه  يقت�شر  ال   ... �شديد  بقلق  ون�شعر  �شيئا،  اجتاها  راأينا، 
عدد كبري من االأملان. وخالل احلملة االنتخابية االخرية، قالت امل�شت�شارة 
االأوروبيني وقفا ملفاو�شات االن�شمام  �شتقرتح على نظرائها  انها  االأملانية 

التي جتريها تركيا مع االحتاد االأوروبي.
ان يبعدوا بطريقة  ي��ري��دون  االآخ��ري��ن ال  االأوروب��ي��ني  ال��ق��ادة  لكن معظم 
ا�شا�شية  ا�شرتاتيجيا الأن تركيا حلقة و�شل  نهائية اىل هذا احلد، �شريكا 

الإحت�اء املهاجرين او الت�شدي لالإرهاب اجلهادي.
التي  ان��ت��ق��ادات ح��ي��ال تركيا  ع��ن  ع��رب اخلمي�ش  ك��ب��ريا منهم  ع���ددا  ان  اإال 
ارتفعت كثريا حدة الت�ترات معها منذ عمليات التطهري ال�ا�شعة النطاق 
و�شدد رئي�ش ال�زراء البلجيكي �شارل مي�شال  بعد انقالب ي�لي� 2016. 
على الق�ل ان مفاو�شات االن�شمام بني االحتاد االوروبي وتركيا جممدة يف 
ال�اقع حتى درجة الت�قف. وقد جمد االحتاد االأوروبي فتح ف�ش�ل جديدة 
ويرف�ش حتديث   ،2005 يف  ب��داأت  التي  املفاو�شات  املا�شي يف هذه  العام 

االحتاد اجلمركي مع تركيا، طاملا ا�شتمرت انتهاكات حق�ق االإن�شان.
من جهته، اعترب رئي�ش ال�زراء اله�لندي مارك روتي ان تركيا بعيدة جدا 

من االن�شمام، و�شيبقى ال��شع على حاله.

••عو��شم-�أ ف ب:

عبا�ش  حمم�د  الفل�شطيني  الرئي�ش  اأك��د 
اىل  ر���ش��ال��ة  ال�شلمي يف  ال��ك��ف��اح  م���ا���ش��ل��ة 
الفل�شطينية  ال���ك����ن���ف���درال���ي���ات  احت������اد 
“ك�بالك”  الأمريكا الالتينية والكاريبي 
ي�شتمر  ماناغ�ا  يف  اجتماعا  يعقد  ال��ذي 
التي  الر�شالة  وج��اء يف  االح���د.  غ��د  حتى 
ت��اله��ا ع��ن��د ب���دء اع���م���ال امل����ؤمت���ر الرابع 
الفل�شطيني  ال�����ش��ف��ري  اخل��م��ي�����ش  م�����ش��اء 
لدى ال�اليات املتحدة ح�شام زملط “اإننا 
اإجن��ازات يف م�شرية  م�شتمرون يف حتقيق 
الن�شال  اأدوات  م�����ش��ت��خ��دم��ني  ن�����ش��ال��ن��ا 
واأدوات  االر������ش  ع��ل��ى  ال�����ش��ل��م��ي  ال�����ش��ع��ب��ي 
ال��دويل يف دعم ق�شيتنا  القان�ن والنظام 

العادلة يف خمتلف املحافل الدولية«.

فل�شطينيا يف امريكا الالتينية، وافتتحت 
االعمال بح�ش�ر وزير خارجية نيكاراغ�ا 
دني�ش م�كادا الذي اأكد ان بالده �شت�ا�شل 
ت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون مع 
اأعلنت  ذل���ك،  اىل  الفل�شطيني.  ال�����ش��ع��ب 
اعتقال  ام�������ش  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
ال�شفة  يف  اهلل  رام  مدينة  من  فل�شطيني 
الغربية املحتلة �شرق �شاحنة من منطقة 
ح�ل�ن قرب تل ابيب للقيام بعملية ده�ش 
ج��ن���د. وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م ال�شرطة 
ال�شرطة  “ت�ا�شل  بيان  يف  ال�شمري  ل�با 
من  فل�شطيني  م�شتبه  مب��ل��ف  التحقيق 
قام  اخل��م��ي�����ش  اع��ت��ق��ل��ت��ه  اهلل  رام  م��دي��ن��ة 
م��ن��ط��ق��ة ح�ل�ن  م����ن  ���ش��اح��ن��ة  ب�����ش��رق��ة 
له  ا�شارت  وعندما  ابيب،  تل  من  بالقرب 
جتاهلها   ، جانبا  بالت�قف  �شرطة  دوري��ة 

وقال عبا�ش يف الر�شالة ان ك�بالك “كانت 
وما تزال اأحد روافد العمل ال�شعبي الهام 
املمثل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
ال�شرعي وال�حيد لل�شعب الفل�شطيني يف 
ن�شالنا من اأجل احقاق احلق�ق ال�طنية 
غري القابلة للت�شرف مبا فيها حق تقرير 
دولة  واإق���ام���ة  ا?حتالل  واإن���ه���اء  امل�����ش��ري 
القد�ش  وعا�شمتها  امل�شتقلة  فل�شطني 
الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني  ق�����ش��ي��ة  وح���ل 
حال عاداًل وفق قرارات ال�شرعية الدولية 

ومبادرة ال�شالم العربية«.
ل���ك����ب���الك ح�شن  ال����ع����ام  وع���ل���ق االم������ني 
مبرحلة  “منر  �شافية  حنا  اميل  ي��شف 
ب��د من  امل��راح��ل، ال  �شعبة ويف مثل ه��ذه 
ي�شارك  اال���ش��دق��اء«.  م��ع  ال�شف�ف  ر���ش 
م�ش�ؤوال   80 ن��ح���  م��ان��اغ���ا  اج��ت��م��اع  يف 

وهرب حتى مدينة ري�ش�ن لت�شي�ن حيث 
» وتابعت  ال�شرطة واعتقلته  ادركته ق�ات 
امل��ت��ح��دث��ة ادع�����ى امل�����ش��ت��ب��ه ب���ه ان����ه �شرق 
ده�ش  عملية  تنفيذ  اج���ل  م��ن  ال�����ش��اح��ن��ة 
البالد  و���ش��ط  يف  اإ�شرائيليني  ج��ن���د  �شد 
مددت  ت��ك��ف��ا  ب��ت��اح  حم��ك��م��ة  ان  م�شيفة   ،
التحقيق.  ذم���ة  ع��ل��ى  اي���ام  ل�شتة  ت�قيفه 
امل�شتبه به  وقالت االإذاع��ة اال�شرائيلية ان 
ين�ي  ان��ه  املحكمة  ام���ام  مث�له  عند  ق��ال 
قتل جن�د ا�شرائيليني من اجل االق�شى. 
االربعاء اأ�شيب فل�شطيني بنريان اجلي�ش 
جن�د  مهاجمة  حماولته  اثر  اال�شرائيلي 
املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  ا�شرائيليني 
ا�شرائيلي.  م�شت�شفى  للعالج يف  نقله  ومت 
وا�شرائيل  الفل�شطينية  االأرا�شي  وت�شهد 
م�جة عنف ت�شببت منذ االأول من اكت�بر 

فل�شطينيا   295 ن��ح���  مب��ق��ت��ل   2015
و  اإ�شرائيل  ع��رب  من  فل�شطيني�ن  بينهم 
51 اإ�شرائيليا واأمريكيني اثنني واأردنيان 
واأريرتي و�ش�داين وبريطاين وفق تعداد 
ل���ك��ال��ة ف��ران�����ش ب��ر���ش. وم��ع��ظ��م القتلى 
بتنفيذهم  ي�شتبه  اأو  نفذوا  الفل�شطينيني 
معظمها  ا����ش���رائ���ي���ل���ي���ني،  ع���ل���ى  ه���ج���م���ات 

بال�شالح االبي�ش.

وقال اأوباما خالل التجمع يف مدينة ني�اآرك دعما لفيل م�ريف 
نف�شها  القدمية  االنق�شام  �شيا�شات  لدينا  يك�ن  اأن  يجب  “ال 

التي �شهدناها مرات عدة يف املا�شي وتع�د اإىل قرون«.
اأنها  اعتقدنا  االآن،  نراها  التي  ال�شيا�شات  “بع�ش  اأن  واأ�شاف 

انتهت اإنه القرن ال�21 ولي�ش ال�19«.
وظهر اأوباما الحقا يف جتمع اآخر يف ريت�شم�ند لدعم مر�شح 
خالله  ان��ت��ق��د  ن����رث���ام،  رال���ف  فرجينيا  ح��اك��م  ملن�شب  ح��زب��ه 
ب�شكل غري مبا�شر الطريقة التي و�شل بها ترامب اإىل البيت 
االأبي�ش. وقال اأوباما “اإن فزت باحلملة عرب بث االنق�شام بني 
ت�حيدهم  من  تتمكن  ولن  حكمهم.  من  تتمكن  فلن  النا�ش، 

الحقا«.

•• ريت�شموند-�أ ف ب:
ع���اد ال��رئ��ي�����ش االأم���ريك���ي ال�����ش��اب��ق ب����اراك اأوب���ام���ا اإىل واجهة 
امل��ا���ش��ي، م��ن��ت��ق��دا �شيا�شات  احل��م��الت االن��ت��خ��اب��ي��ة اخل��م��ي�����ش 
اأي م�اجهة  االأ�ش�اء وجتنب  ابتعد عن  كان  بعدما  االنق�شام 

مبا�شرة مع خلفه يف البيت االأبي�ش منذ انتهاء واليته.
ملر�شح  دعما  ني�جري�شي  يف  م�شرية  اأث��ن��اء  األ��ق��اه  خطاب  ويف 
الرئي�ش  هاجم  ال�الية،  حاكم  ملن�شب  الدمي�قراطي  احلزب 
اللتان  وامل����رارة  اخل���ف  عاما   56 العمر  م��ن  البالغ  ال�شابق 
دونالد  و���ش���ل  اإىل  واأدت   2016 ال��ع��ام  حملة  على  هيمنتا 

ترامب اإىل �شدة الرئا�شة.

واأ�شاف “نك�ن باأف�شل حال عندما نحاول النه��ش باجلميع، 
ال عندما نحاول اإذالل النا�ش«.

حكام  وفرجينيا  ني�جري�شي  من  كل  يف  الناخب�ن  و�شيختار 
والياتهما يف ال�شابع من ت�شرين الثاين ن�فمرب، اأي بعد عام 
على هزمية ترامب ملناف�شته اآنذاك هيالري كلينت�ن وو�ش�له 
اإىل البيت االأبي�ش بف�شل م�جة غ�شب �شد امل�ؤ�ش�شة ال�شيا�شة 

التقليدية.
ال�شائدة  امل�شاعر  على  م�ؤ�شرا  املقبل  ال�شهر  ا�شتحقاق  ويعد 
لدى الناخبني قبيل االنتخابات الت�شريعية عام 2018 التي 

�شت�شكل اختبارا حقيقيا لرتامب وحزبه اجلمه�ري.
الري  فرجينيا  جامعة  يف  ال�شيا�شية  ال��ع��ل���م  ا���ش��ت��اذ  وو���ش��ف 

�شابات� االقرتاع الختيار حاكمي واليتي ني�جري�شي وفرجينيا 
اأوباما  ون��اأى   .2017 للعام  ال�حيدة  الكبرية  ب�االنتخابات 
بنف�شه ب�شكل كبري عن ال�شجال ال�شيا�شي منذ مغادرته البيت 

االأبي�ش يف 20 يناير، متا�شيا مع التقليد الرئا�شي.
التي  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  ترامب  ا�شتغل  االأثناء،  هذه  ويف 
ق�شاها يف البيت االأبي�ش لهدم �شيا�شات اإدارة اأوباما الرئي�شية 

ب�شكل ممنهج.
كتابة مذكراته.  اأوباما  ب��داأ  اأ�شهر،  اإج��ازة مدتها ثالثة  وبعد 

فلم يتحدث علنا اإال نادرا ورف�ش اجراء اأي مقابالت.
مل يخرج اأوباما عن �شمته اإال عدة مرات للتعليق على م�شائل 
والتغري  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  كالهجرة  وطنية  اأهمية  حتمل 

كانت  التي  الب�شمركة  ق�ات  �ش�رة  انعك�شت  املقابل،  يف 
تكن  مل  اأن��ه��ا  خ�ش��شا  االأ����ش���داء،  مبقاتليها  تتغن�����ى 
داع�����ش  يف  تنظيم  ���ش��د  احل���رب  الرئي�شية يف  ال��ق���ات 

العراق.
ومل ت�شارك الب�شمركة يف معركة ا�شتعادة امل��شل، وكانت 
تقف على بعد ثالثني كيل�مرتا اإىل �شرق املدينة، ومل 
اأو احل�يجة ومل  تلعفر  اأي�شا معارك ال�شتعادة  تخ�ش 
ت�����ش��ارك يف اأي م��ن م��ع��ارك حم��اف��ظ��ة االأن���ب���ار يف غرب 

البالد.
كان  اربيل،  باجتاه مدينة  داع�ش  تنظيم  تقدم  وعندما 
حال الب�شمركة حال الق�ات العراقية اآنذاك، وم�شتعدة 

للفرار، ل�ال الدعم الذي قدمته لها اإيران املجاورة.
ويرى حكيم باأن تقهقر الق�ات الكردية يف كرك�ك �شببه 
انعدام الت�افق ال�شيا�شي، م��شحا ان احلرب �شد تنظيم 

•• بغد�د-�أ ف ب:

ا�شتطاعت الق�ات العراقية مب�اجهتها املقاتلني االأكراد 
و�شيطرتها ال�شريعة خالل االأيام االأخرية على مناطق 
متنازع عليها مع اإقليم كرد�شتان، واأبرزها كرك�ك، وبعد 
يف  وا�شعة  مناطق  من  االإره��اب��ي  داع�ش  تنظيم  طردها 
�شمال العراق وغربه، قلب ميزان الق�ى ب�شكل جذري 

يف البالد، وفق ما ي�ؤكد خرباء.
�شعيف،  حك�مي  جي�ش  م�اجهة  ويف  عاما،   14 خالل 
مناطق  على  منهجي  ب�شكل  الب�شمركة  ق���ات  �شيطرت 
انقلبت  االأو�شاع  لكن  واأربيل.  بغداد  عليها بني  متنازع 
االأمر  ي�شتغرق  اإذ مل  احل���ايل،  االأ���ش��ب���ع  خ��الل  مت��ام��ا 
�ش�ى 48 �شاعة كي ت�شتعيد الق�ات املركزية العراقية 
ال�شيطرة على جميع تلك املناطق من دون اأي مقاومة 

تقريبا.
ورحب املتحدث با�شم التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن 
الق�ات  اإن  قائال  التط�ر،  بهذا  ديل�ن  راين  الك�ل�نيل 
اأ�شعب  تعد من  التي  امل��شل  العراقية ح�شمت معركة 

املعارك منذ عق�د، ثم �شيطرت على تلعفر واحل�يجة.
واأ����ش���اف ي��ق��ال اإن��ه��م االآن، م��ن اأوائ����ل ق����ات االأم����ن يف 

املنطقة.
العراقية  الق�ات  ت�شكيل  الإع��ادة  �شن�ات  االأم��ر  وتطلب 

مب�شاعدة العديد من جي��ش الدول الغربية.
اأقدم   ،2003 العام  يف  للعراق  االأم��ريك��ي  الغزو  بعيد 
ب���ل برمير على حل  االأم��ريك��ي حينها  امل��دين  احلاكم 
اأداة بيد  اآنذاك  الق�ات االأمنية العراقية التي اعتربها 

نظام �شدام ح�شني.
ويف ذلك ال�قت، كان اأكر من ن�شف الق�ات العراقية 
اأ���ش��م��اء وه��م��ي��ة يتلقى  اأي  اأ����ش���ب���اح،  ع���ب���ارة ع���ن ج��ن���د 
االأر�ش،  اأي ت�اجد لهم على  اأ�شحابها رواتب من دون 

وفق ما يق�ل اأحد املدققني.
الهج�م  اأ�ش�اأ حاالتها خالل  العراقية يف  الق�ات  كانت 
 ،2014 ي�ني�  يف  االإ�شالمية  الدولة  لتنظيم  ال�ا�شع 

عندما �شيطر التنظيم املتطرف على نح� ثلث م�شاحة 
البالد.

وي�����ق������ل ال����ب����اح����ث يف امل���ع���ه���د ال���������دويل ل���ل���درا����ش���ات 
كانت  الق�ات  معن�يات  اإن  حكّيم  اإميل  اال�شرتاتيجية 
وامل��ح��اب��اة يف  الف�شاد  ت��ع��اين م��ن  وك��ان��ت  متدنية ج���دا، 

القيادة.
يف عهد رئي�ش ال�زراء حيدر العبادي، اأقدمت احلك�مة 
على اإ�شالحات يف امل�ؤ�ش�شة االأمنية، م�شتعينة مبدربني 

اأجانب كان�ا غادروا البالد يف العام 2011.
 ،2015 العام  اأن��ه درب منذ  ال��دويل  التحالف  وي���ؤك��د 
119 األف عن�شر من الق�ات االأمنية بينهم 43900 
ق�ات  م���ن   14400 ���ش��رط��ي،   20700 ع�����ش��ك��ري، 

مكافحة االإرهاب، و22800 من الب�شمركة.
بها  قام  التي  “املهمة”  االإ�شالحات  اأن  حكيم  وي��شح 
لت�شليح  وا�شعة  اأمريكية  ب�جه�د  وامل�شح�بة  العبادي 
والتزاما  ان�شباطا  اأك���ر  ق����ة  اأث��م��رت  ال���ع���راق،  ودع���م 
قدراتها  اأظ��ه��ر  ال���ذي  التما�شك  يف  م�شت�ى  واأف�����ش��ل 

الع�شكرية يف �شاحة املعركة.
االأ�شب�عية  “جاينز”  جم��ل��ة  حت��ري��ر  رئ��ي�����ش  وي����رى 
و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  يف  الدفاع  ب�ش�ؤون  املتخ�ش�شة 
ثالث  ثمرة  هي  الي�م  العراقية  ال��ق���ات  ب��اأن  اإفريقيا، 

�شن�ات من تدريب وت�شليح من جانب التحالف.
اأي�شا  “العراقيني  اأن  اإىل  نف�شه  ال�قت  يف  ي�شري  لكنه 
ح�شن�ا على االأرجح اأ�شل�بهم يف م�اجهة م�شاكل الف�شاد 
وال�شعف الل�ج�شتي ويف كيفية رفع املعن�يات املتدنية” 

للق�ات.
ق�ات  دع��م  على  احلك�مية  ال��ق���ات  ح�شلت  املقابل،  يف 
التي ت�شم ف�شائل ذات غالبية �شيعية  ال�شعبي  احل�شد 
م��دع���م��ة م��ن اإي����ران، تعد اأك���ر م��ن 60 األ���ف مقاتل 
2014 بعد فت�ى جهادية من اأكرب  وت�شكلت يف العام 

مرجعية �شيعية يف البالد مل�اجهة تنظيم داع�ش.
رئي�ش  ل��ق��ي��ادة  ال�شاعة  حتى  الف�شائل  تلك  وتخ�شع 

ال�زراء والقائد العام للق�ات امل�شلحة حيدر العبادي.

داع�ش غطى على خلل االإدارة الكردية منذ �شن�ات. من 
القدمي  الب�شمركة  ت��زال �ش�رة مقاتل  اأخ��رى، ال  جهة 
ال�اقف على جبل ب�شاربني ط�يلني ووجه اأ�شمر جمعد 
وك�فية تقليدية على راأ�شه و�شروال عري�ش مدافعا عن 

اأر�شه يف ظروف قا�شية، قائمة.
الب�شمركة لي�شت  اأن اجليل اجلديد من  ويعترب حكيم 
لديه الق�ش�ة والتما�شك اللذين ميتلكهما القدامى، الأن 
اال�شتقرار والتط�ر االقت�شادي لكرد�شتان العراق منذ 
للمجتمع  الع�شكرية  العقلية  على  اأث��را   ،2003 العام 

الكردي.
يف املقابل، مل يعد مقاتل� الب�شمركة يت�شلم�ن اإال ن�شف 
رواتبهم منذ العام 2005، ب�شبب اخلالفات ال�شيا�شية 
بني بغداد واأربيل، ما ينعك�ش �شلبا على معن�يات ه�ؤالء 

املقاتلني.
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العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2625  جتاري جزئي              
ويليام  2-ج�����ن  م  م  ذ  ���ش   - ب��روك��رز  ان�����ش���ران�����ش  ليفيبل��ش   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م�شهيفريي  جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي/ زي�ريخ اليف ان�ش�ران�ش ك�مباين 
ليمتد وميثله / علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )410973.31 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ اال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�شة ي�م  االربعاء   امل�افق  2017/11/1   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1787  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- مامتا �شاتي�شا ك�مبا�شي جاجاناث 2- �شاتي�شا فينكاتر امانا  
جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية ال�طني - فرع دبي - قد 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ  اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
وقدره )2217872.28 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�شة ي�م االثنني   من تاريخ   رفع الدع�ى وحتى ال�شداد 
امل�افق  2017/11/6   ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
ب��احل�����ش���ر اأو م��ن ميثلك ق��ان���ن��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 
االأق��ل ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2264  جتاري جزئي              

ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  اأف�شل   حممد  اأف�شل  1-نبيل   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ اأميك�ش - ال�شرق االو�شط - �ش م ب )م( - االإمارات وميثله / علي ا�شماعيل 
املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد    - اجلرمن  ابراهيم 
عليه مببلغ وقدره )93436 دوالر( او ما يعادله بالدرهم )345630 درهم( والر�ش�م 
ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
التام.  وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء  امل�افق  2017/10/31   ال�شاعة 8.30 �ش 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4032  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ان�ر للخدمات الفنية   جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �ش�زون �شم�ش احلق   قد اأقام عليك الدع�ى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
باال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10662(
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ش�م  دره��م   950 مبلغ  اىل 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3992  تنفيذ عمايل 
ذ م م - فرع    ال��ب��ن��اء -  مل��ق��اوالت  النخبة  ���ش��رك��ة  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-  اىل 
ن�از  ار�شد اهلل  التنفيذ/ حممد  ان طالب  االقامة مبا  جمه�ل حمل 
امل��ذك���رة اع��اله والزامك  ال��دع���ى التنفيذية  اأق��ام عليك  خ��ان -  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7690( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 787 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1103   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- هلن نادر فدائى �شرابي  جمه�ل حمل االقامة 
�شرحان   / ل� وميثله  نبي  م��روت  التنفيذ/فريدون  ان طالب  مبا 
التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - املعيني  ح�شن  حممد  ح�شن 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41480.50( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1591   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-رونك للتجارة العامة - �ش ذ م م  جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ م�شرف الهالل - �ش م ع   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل  مببلغ وقدره )1.981.355.32 درهم( 
كفالة   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شم�ل  و  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
وح��ددت لها جل�شة ي�م االثنني  امل�افق  2017/11/6   ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4469  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-الل�فر العاملي للديك�ر - �ش ذ م م  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / ابراهيم امل�شاعد -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )19351 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000 درهم( 
 )MB170946033AE/2017(والر�ش�م وامل�شاريف ورقم ال�شك�ى
�ش   8.30 ال�شاعة    2017/11/6 امل���اف��ق  االث��ن��ني    ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قان�نيا  Ch1.A.5   لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر   : بالقاعة 
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/195 تظلم  �سرعي                
التظلم / اأن  االق��ام��ة مب��ا  ال��ع��زاب جم��ه���ل حم��ل  ���ش��ده / 1- حممد  املتظلم  اىل 
احمد  عبيد  م��ب��ارك  �شعيد   / وميثله  �شيلياتيت�شكايا  فيت�ش�شالف�فنا  �شفيتالنا 
الزحمي - قد اقام عليك التظلم املذك�ر اعاله وم��ش�عه تظلم من قرار االآمر على 
عري�شة )�شرعي( 2017/496  والر�ش�م وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شه ي�م الثالثاء  
بالقاعة رقم )2(  يف مبنى االأح�ال  ال�شاعة 11.00 �شباحا  امل�افق 2017/10/24  
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا  القره�د  منطقة  يف  ال�شخ�شية 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/104 بيع عقار مرهون 
البالغ   791 رق��م  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بايقاع  ال��ق��رار  با�شدار   : الق�شية  م��ش�ع 
الطالب  للبنك  امل��ره���ن  دب��ي  ب��اإم��ارة  جمريا  نخلة  مبنطقة  مربع  م��رت   657.69 م�شاحته 
واململ�ك للمطل�ب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حق�ق الطالب قبل املطل�ب 

�شده واملقدرة مببلغ 10.320.363 درهم 
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك اب�ظبي ال�طني 

املطل�ب اعالنه : املنفذ �شدهما : 1- ك�ر�ش �شيد م��شى منتظر - جمه�ل حمل االقامة. 
ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة  بانه مت احلجز على  : - نعلنكم  االإع��الن  م��ش�ع 
ار�ش بياناتها : رقم االر�ش : 791 - املنطقة : نخلة جمريا وذلك يف حدود قيمة املطالبة 

)10320363( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1411 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - �شركة الق�شر امللكي للتغليف - �ش ذ م م 2-احمد لباي ك�الم �شاتاك ثامبي - 
جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة اخلليج للتم�يل - �ش م خ   قد اقام الدع�ى املذك�رة 
حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2017/9/11 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله 
�شاحب  البن�ك  ب�ش�ؤون  التخ�ش�ش  اخلبري  بندب   : امل��ش�ع  يف  الف�شل  وقبل  ح�ش�ريا  املحكمة 
الدور باجلدول ، وتك�ن مهمته كاالتي :- االطالع على ملف الدع�ى وم�شتنداتها وما ع�شى ان 
يقدمه اخل�ش�م واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�شالت 
وحددت  وااللكرتونية  ال�رقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وج��دت  ان  وااللكرتونية  ال�رقية 
والزمت   واتعابه  وم�شروفات اخلبري  ذمة ح�شاب  على  كاأمانة  دره��م    7000 وقدرها  امانة خربة 
املدعي  ب�شدادها يف خزانة املحجمة  وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م االربعاء  امل�افق 2017/11/22  

.  Ch2.E.22 ال�شاعة 30 : 9 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1029 جتاري جزئي                                                
�شركة   -3 فخرالدين  بهائي  2-ح�شيني  بهائي  منان  مرت�شى   -1/ عليهم  املحك�م  اىل 
املحكمة حكمت  ب��ان  ذ م م  جمه�يل حم��ل االق��ام��ة نعلنكم  ���ش   - البناء  مل���اد  ال��ربه��اين 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/8/8  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ مكتب املجم�عة 
باأداء  بينهما  بالت�شامن  عليها  املدعي  بالزام  قان�ني�ن  وم�شت�شارون  حمام�ن  القان�نية 
التايل مبلغ 20.000 دره��م وفائدة %9  النح�  الف دره��م علي  �شت�ن  ق��دره  مبلغ اجمايل 
من 2016/11/30 وحتى ال�شداد التام ومبلغ 20.000 درهم وفائدة 9% من 2016/12/31 
وحتى ال�شداد  التام ومبلغ 20.000 درهم وفائدة 9% من 2017/1/31 وحتى ال�شداد التام 
وبامل�شاريف والف درهم اتعاب حماماة.   حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2034   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �شيد �شاجد ح�شني �شاه �شيد �شادق  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ ن��شاد اراكل ك�تينداكايل وميثله / عبدالعزيز حممد عبداهلل 
املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد    - الزعابي  خلفان  بن  حممد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1170000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12% من 2016/9/20  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.21 ي�م االثنني  امل�افق  2017/10/30  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/257  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل �شامل عياف ب�شفته والد املرح�م 2- فاطمة �شامل 
ب�شفتها والدة املرح�م  جمه�يل حمل االقامة مبا ان املدعي/  �شيف بن دروي�ش 
عبدالرزاق  را�شد   / وميثله  �شعيد  جمعه  دروي�����ش  �شيف  وميثلها  البناء  مل��ق��اوالت 
حممد تهليك -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )4000000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2001 وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م 
االثنني  امل�افق  2017/10/23  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة وعن�انها : فيدي� بي�شان  )�ش.ذ.م.م.( 
رقم الرخ�شة / 532984   - ال�شكل القان�ين : �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة. رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 59142 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله وذلك مب�جب 
العدل  الكاتب  لدي  وامل�ثق    2017/08/13 بتاريخ  لل�شركة  العم�مية  اجلمعية  ق��رار 
اأعاله  املذك�ر  امل�شفي  وبتعيني    2017/08/13 بتاريخ   )2017/1/178365 رقم/  حتت 
 . العدل  الكاتب  لدي  امل�ثق  العم�مية  اجلمعية  قرار  ال�شركة ح�شب  بت�شفية  للقيام 
اإىل امل�شفي املعني يف مكاتبة الكائنة  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ش  وعلى من لديه 
يف – ديرة – ب�ر�شعيد – ت /2955248  �ش ب/8540، م�شطحبا معة كافة امل�شتندات 

واالوراق الثب�تية ،وذلك خالل )45( ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.             
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي وعن�انه : �شفيان االغا و�شركاه  - حما�شب�ن قان�ني�ن 
مكتب  العن�ان:    532984  / الرخ�شة  رق��م  )�����ش.ذ.م.م.(  بي�شان  فيدي�   : وعن�انها  ال�شركة  ا�شم 
رقم  )214( ملك را�شد عبيد را�شد الكلباين - ديره - ب�ر�شعيد.  ال�شكل القان�ين : �شركة ذات 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  59142 مب�جب   : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   . م�شئ�لية حم���دودة  
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله 
وذلك مب�جب قرار اجلمعية العم�مية لل�شركة بتاريخ 2017/08/13  وامل�ثق لدي الكاتب العدل 
حتت رقم املحرر  2017/1/178365 -  بتاريخ 2017/08/13  وبتعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله للقيام 
بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية العم�مية امل�ثق لدي الكاتب العدل.  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – ب�ر�شعيد – مكتب 
رقم/204 – الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: 2955248 – �ش ب : 8540 - م�شطحبا 

معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثب�تية وذلك خالل 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2778   جتاري جزئي              
االقامة  حم��ل  جمه�ل  ح��م��زة   باالكابارمبيل  ن��شاد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان امل��دع��ي/ اميك�ش - ال�شرق االو���ش��ط - �ش م ب - )م( - ف��رع دب��ي - قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام 
والفائدة  12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم(   40.517.74(
تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء  امل�افق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ش   8.30 ال�شاعة   2017/10/25
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2780  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اوباد اتهيل نيليكا برا�شات ان اونارايان  جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ اميك�ش )ال�شرق االو�شط( - �ش م ب - )م( - فرع دبي   
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)49.958.72 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 
ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة ي�م  ال�����ش��داد  ت��اري��خ اال�شتحقاق   وحتى  12% م��ن 
 Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ش  ال�شاعة  امل���اف��ق  2017/10/25    االرب��ع��اء  
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2704  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- امل�تيل �شيب� فرجي�ش  جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
دب��ي وميثله / خليفة عبداهلل  ف��رع   - ال�شرق االو�شط - �ش م ب - )م(   - اميك�ش 
�شعيد عبداهلل بن ه�يدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )34.093.15 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
التام.   ال�����ش��داد  وح��ت��ى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 القان�نية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش  امل�افق  2017/10/26  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1727  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- جي اإ�ش اإت�ش ميدل اي�شت بيه تي ئي ليمتد  جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �شركة جنمة ال��ذروة للتجارة - ذ م م   قد اأق��ام عليك 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن واالنفراد مببلغ 
وقدره )1.861.017.65 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القان�نية 12% من تاريخ  اال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.22 ي�م االربعاء  امل�افق  2017/11/15  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2811   تنفيذ جتاري  
حممد  ملالكها/  ف��ردي��ة  م�ؤ�ش�شة   - ال�����ش��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  الي��ن  في�ت�شر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ا�شماعيل عبدالرحمن البدواوي( 2- احمد حممد زكي حممد جمعة - ب�شفته كفيل و�شامن 
عبدالرحمن  ا�شماعيل  �شامل  حممد   -3 ال�شيارات  لتاأجري  الين  في�ت�شر  م�ؤ�ش�شة  ملدي�نية 
البدواوي - ب�شفته مالك م�ؤ�ش�شة في�ت�شر الين لتاأجري ال�شيارات باعتبارها م�ؤ�ش�شة فردية 
وكفيل و�شامن لدينه  جمه�يل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك اب�ظبي ال�طني 
وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
او  التنفيذ  بالت�شامن  اىل طالب  دره��م  وق��دره )1200586(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2176   تنفيذ جتاري  
ملدي�نية  و�شامن  كفيل  ب�شفته   - خ��ان  علي  �ش�كت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
الباب منطقة حرة - ذ م م 2- اإلباب  منطقة حرة - ذ م م   جمه�ل حمل 
حممد   / وميثله   - ال�طني  اب�ظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة 
عي�شى �شلطان ال�ش�يدي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
بالت�شامن  دره��م   )2160397.95( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
والتكافل  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2617   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ل��ي ال��ع��رب��ي ال��رح��ي��م  جم��ه���ل حمل 
 - امل��ري  عبداهلل  �شقر  التنفيذ/اأحمد  طالب  ان  مبا  االقامة 
والزامك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )91467( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/43  عقاري جزئي

املدعي/ ان  االق��ام��ة مبا  ازه��ري جمه�ل حمل  �شليمان  1-رب��ي��ع   / عليه  املدعي  اىل 
اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  قد  مت�يل م�شاهمة خا�شة 
املنتهية بالتملك م��ش�ع الدع�ى ومالحقها والزام املدعي عليهما بت�شليم  االجارة 
وقدره  مبلغ  ب���اداء  عليهما  امل��دع��ي  وال����زام  ال�����ش���اغ��ل  م��ن  خاليا  م��ش�عها  ال��ع��ق��ار 
)110.000( درهم للمدعي تع�ي�شا والر�ش�م وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة 
ي�م الثالثاء امل�افق 2017/10/24 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 
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عربي ودويل
كريي: تغريدات ترامب ت�شبب �شيا�شات فو�شى 

•• جنيف-�أ ف ب:

�شرح وزير اخلارجية االمريكي ال�شابق الدمي�قراطي ج�ن 
كريي ان الرئي�ش دونالد ترامب �شبب ج�ا مدمرا من �شيا�شات 
ومالحظات  �شيا�شية  اإعالنات  اجل  من  بتغريداته  الف��شى 
حادة. ويف مقابلة مع قناة “ار تي ا�ش” ال�ش�ي�شرية يف جنيف، 
انتقد كريي تغريدات ترامب املتكررة واملثرية للجدل. وقال 
ان مزيدا من االمريكيني يجدون ان ظاهرة التغريد منهكة 
انها  اعتقد  واأ�شاف  �شكل احل�ار احلقيقي.  ومدمرة وتقطع 
ترامب  وي�شتخدم  ج��ي��دة.  ولي�شت  ف��شى  �شيا�شات  ت�شبب 
ت�يرت من�شة العالن تغيريات كربى يف ال�شيا�شتني الداخلية 

واخلارجية وانتقاد حلفائه ومهاجمة خ�ش�مه وتهديد ك�ريا 
ال�شمالية. وق���ال ك���ريي ه���ذا غ��ري م�����ش��ب���ق، ه���ذا ال��ن���ع من 
الرئا�شة الف��ش�ية. ال اذكر �شيئا كهذا يف االأزمنة احلديثة. 
وك��ريي ال��ذي �شغل من�شب وزي��ر اخلارجية الرب��ع �شن�ات يف 
لتغريدات  ح��ادة  انتقادات  وج��ه  اوب��ام��ا،  ب��اراك  الرئي�ش  عهد 
ترامب التي تهاجم وزير اخلارجية احلايل ريك�ش تيلر�ش�ن. 
باأنه  اجل���اري  ال�شهر  ب��داي��ة  يف  تيلر�ش�ن  اتهم  ت��رام��ب  وك��ان 
ي�شيع ال�قت بالتفاو�ش مع ك�ريا ال�شمالية. وقال كريي ان 
مثل هذه التغريدات ال تفيد اطالقا بل تعطي نتائج عك�شية.  
�شغل من�شب وزير  ال�����ش��ع��ب ج���دا  م��ن  ان���ه  اع��ت��ق��د  واأ����ش���اف 

اخلارجية عندما يق��ش الرئي�ش م�قفنا علنا كما فعل.
 

البندقية تطمح ملزيد من احلكم الذاتي عن روما 
•• �لبندقية-�أ ف ب:

البندقية  االأح��د يف منطقة  غ��داً  �شيجرى  ال��ذي  الذاتي  احلكم  ا�شتفتاء  اىل  ي�شري  مل�شقا  البندقية  ان جتد يف  امل�شتحيل  من 
ول�مبارديا. اإال ان جميع ال�شكان تقريبا ي�ؤكدون انهم �شيدل�ن باأ�ش�اتهم للتخل�ش من االدارة ال�شيئة لروما، راف�شني يف ال�قت 
نف�شه مقارنتهم بكاتال�نيا. وعلى كل �شفة ول�شان م�شاألة ال�شرائب التي ال ت�شتفيد منها املنطقة كثريا، كما يق�ل�ن. ويف العام 
ال�شكان من �شرائب ور�ش�م وما يتلق�نه من نفقات عامة، بلغ  الفارق بني ما يدفعه  البندقية ر�شيد �شرائب  املا�شي، �شجلت 
اإ�شافية تعليم وبنى  15،5 مليار ي�رو. وقال رئي�ش املنطقة ل�كا ت�شايا الذي يقف وراء هذا اال�شتفتاء للمطالبة ب�شالحيات 
حتتية...، ان ذلك ميكن اأال يك�ن م�شكلة اذا ما ا�شتثمرت هذه الر�ش�م ب�شكل جيد، لكن احلقيقة هي ان 30 مليار ي�رو تبدد 
ن�شف  ا�شتعادة  املتطرف  اليمني  ال�شمال  رابطة  الع�ش�ان يف  الل�مباردي،  ونظريه  ت�شايا  ويريد  ال�طني.  ال�شعيد  على  �شن�يا 
ر�شيد ال�شرائب ملنطقتيهما. ويجد هذا اخلطاب اآذانا �شاغية، اذ ان اال�شتفتاء يحظى بالدعم الكامل ليمني ال��شط، مبا فيه 
�شكان منطقة  احد  ك�ل�نا  واكد غي�شيبي  والنقابات.  العمل  ارباب  وهيئات  برل��شك�ين  �شيلفي�  بزعامة  ايطاليا  ف�رت�شا  حزب 
ان تنفق  انه من ال�شروري  املر�ش�فة بالبالط يف مدينة دوغ�ش،  االأزق��ة  التقته وكالة فران�ش بر�ش يف احد  وال��ذي  البندقية، 

الر�ش�م التي ندفعها على منطقتنا ولي�ش يف �شقلية.

مل يتوقف اجلدل يف 
ال�صيا�صية  ال�صاحة 
ــة حـــول  ــي ــص ــ� ــون ــت ال
ـــون املــ�ــصــاحلــة  ـــان ق
ــم انه  االإداريـــــة رغ
ــى  ــرم ـــــات عـــلـــى م ب
تــــوقــــيــــع، وقــــــاب 
من  اأدنــى  او  قو�صني 
اقراره نهائيا، مبا ان 
بات  املبادرة  �صاحب 
احلكم الوحيد ب�صاأن 

اعتماده من عدمه.

ال�قتية  الهيئة  ق��رار   وتفاعال مع 
ملراقبة د�شت�رية م�شاريع الق�انني 
امل�شاحلة  قان�ن  باإحالة  والقا�شي 
الرئي�ش  ع��ل��ى  االإداري  امل���ج���ال  يف 
ال��ت���ن�����ش��ي وم����ا راف���ق���ه م���ن ردود 
اأف���ع���ال، ع���ربت ح��رك��ة ن���داء ت�ن�ش 
حمالت  اعتربتها  م��ا  رف�شها  ع��ن 
ال���ت�������ش���ك���ي���ك وال����ت����ه����ّج����م امل���ج���اين 
ال�������ش���ادرة ع���ن ب��ع�����ش االأط�������راف، 
م�شار  ي���ه���ّدد  ف������ش���ي  ���ش��ل���ك  يف 
�شاأنه  وم��ن  الدميقراطي  االنتقال 
اإرباك اأعمال امل�ؤ�ش�شات الد�شت�رية، 

عماد البناء الدميقراطي.
املدير  ت���ق��ي��ع  ح��م��ل  ب���ي���ان  ويف     
لنداء  ال�شيا�شية  للهيئة  التنفيذي 
ت�ن�ش، دعت احلركة، جميع الق�ى 
الدميقراطية واملدنية، اإىل م�ا�شلة 
ال��ع��م��ل واجل���ه���د م���ن اأج�����ل اإجن����اح 
الدميقراطي  االن���ت���ق���ال  م��رح��ل��ة 
التي  الد�شت�رية  امل�ؤ�ش�شات  ودع��م 
ت���اري���خ���ي���ا حققه  م��ك�����ش��ب��ا  ت��ع��ت��رب 

ال�شعب الت�ن�شي.
ت�ن�ش،  ن���داء  ح��رك��ة  �شجلت  كما     
جمددا  “اعتزازها  ذات��ه،  البيان  يف 
الباجي  ال��رئ��ي�����ش  م���ب���ادرة  ب��ن��ج��اح 
قان�ن  اعتماد  اإث��ر  ال�شب�شي،  قائد 
امل�����ش��احل��ة االإداري�������ة ال����ذي يعترب 
م�شار  اإط������ار  يف  اإي���ج���اب���ي���ة  خ���ط����ة 
التي  ال�شاملة  ال�طنية  امل�شاحلة 
خمتلف  مع  حتقيقها  على  �شنعمل 
والدميقراطية،  ال�طنية  ال��ق���ى 
ح�شب  امل�شتقبل”  لت�ن�ش  انت�شارا 

تعبري البيان.
ملراقبة  ال�قتية  الهيئة  اأن     يذكر 
كانت  الق�انني  م�شاريع  د�شت�رية 
اإحالة م�شروع هذا  م���ؤخ��را،  ق��ررت 

املتعلق  االأ�شا�شي  القان�ن  ن�ش  اأن 
د�شت�رية  ملراقبة  ال�قتية  بالهيئة 
م�����ش��اري��ع ال��ق���ان��ني ي��ج��ربه��ا على 
لرئي�ش  ال��ق��ان���ن  م�����ش��روع  اإح���ال���ة 
اجلمه�رية خلتمه يف حالة ت�شاوي 

االأ�ش�ات.
ق����رار  اق���ت�������ش���ار  ع���ل���ى  رده  ويف     
الهيئة على اإحالة م�شروع القان�ن 
م��ش�ع عري�شة الطعن اإىل رئي�ش 
االأغلبية  ت�فر  لعدم  اجلمه�رية، 
الغر�ش  ق��رار يف  املطل�بة الإ���ش��دار 
تعلل  الهيئة  ان  ق���ال  تعليل،  دون 
ق���رارات���ه���ا يف ����ش����رة وج������د حكم 
بع�ش  اأو  قان�ن  بد�شت�رية م�شروع 
اأو يف ���ش���رة احل��ك��م بعدم  اأح��ك��ام��ه 

الد�شت�رية.
   وع���رب ع��ن ا���ش��ت��غ��راب��ه م��ن دع�ة 
الهيئة  م��داوالت  ن�شر  اإىل  البع�ش 
بخ�ش��ش القان�ن م��ش�ع عري�شة 
اأن القان�ن االأ�شا�شي  الطعن مبينا 
املتعلق بالهيئة ال ميكنها من ن�شر 
مداوالتها ا�شتجابة ملنط�ق الف�شل 
7 منه املتعلق بالق�شم الذي ي�ؤديه 
اأع�����ش��اوؤه��ا وامل��ل��زم ب��اح��رتام �شرية 

املداوالت والت�ش�يت. 

الرئا�صة �صتحرتم االجراءات
ال��ر���ش��م��ي��ة با�شم  ال��ن��اط��ق��ة  وك��ان��ت 
قرا�ش،  �شعيدة  اجلمه�رية،  رئا�شة 
اجلمه�رية  رئ����ا�����ش����ة  اأن  اك�������دت 
���ش��ت��ح��رتم االإج�������راءات ال��ت��ي ين�ش 
عليها القان�ن، بعد اأن قررت الهيئة، 
االأ�شا�شي  ال��ق��ان���ن  م�شروع  اإح��ال��ة 
املتعلق بامل�شاحلة يف املجال االإداري 
اإن  وقالت  اجلمه�رية.  رئي�ش  اإىل 
م�شروع  يف  �شينظر  ال��دول��ة  رئي�ش 
�شتعلن  وح��ي��ن��ئ��ذ  ال���ق���ان����ن،  ه����ذا 
ق��راره��ا يف  ع��ن  ال��رئ��ا���ش��ة  م�ؤ�ش�شة 

هذا ال�شاأن.
   وك������ان ال����ربمل����ان ال��ت���ن�����ش��ي قد 
����ش���ادق ع��ل��ى ق���ان����ن امل�����ش��احل��ة يف 
املجال االداري بتاريخ 13 �شبتمرب 
القان�ن  م�شروع  ظل  وقد   2017
مدة �شنتني تقريبا حمل جدل بني 
واملجتمع  وال�شيا�شيني  احلق�قيني 
املدين ومل حتظ املبادرة الرئا�شية 
ح����ت����ى مب���������ش����ان����دة م�����ن احل���ل���ف���اء 
ال�شيا�شيني من �شانها �شمان 109 
ال�شعب  ن������اب  جم��ل�����ش  يف  ���ش���ت��ا 
ا�شتلزم  مم���ا  ل��ت��م��ري��ره  ال����الزم����ة 
�شيا�شية  وت�����اف����ق����ات  م���راج���ع���ات 
م�شرت�شلة.    وق��د وق��ع الطعن يف 
د�شت�رية هذا القان�ن من قبل 38 
نائبا وورد هذا الطعن على الهيئة 

بتاريخ 19 �شبتمرب املا�شي.

طعن،  عري�شة  م������ش���ع  ال��ق��ان���ن 
اإىل رئي�ش اجلمه�رية، لعدم ت�فر 
املطل�بة الإ�شدار قرار يف  االأغلبية 

الغر�ش.

تف�صي من امل�صوؤولية
اأفعال  وردود  م���اق��ف  ج���اءت  وق���د 
املدين  املجتمع  ومك�نات  االأح���زاب 
متباينة،  ال���ق���ان����ن،  م�����ش��روع  م���ن 
بني من يتهم الهيئة ب�التهرب من 
احل�شم يف د�شت�ريته ومن يعترب اأن 

عملها ات�شم باجلدية.
   يف املقابل، اتهمت اجلبهة ال�شعبية 
الهيئة ، باإنكار ممار�شة �شالحيتها 
ي من  وباللج�ء اإىل احليلة للتف�شّ
امل�ش�ؤولية، وذلك بعد اأن عجزت عن 
ال��ب��ّت يف د���ش��ت���ري��ة م�����ش��روع قان�ن 
امل�����ش��احل��ة االإداري������ة واأح��ال��ت��ه اىل 

املخ�لة  االآجال  ا�شت�فت  الهيئة  اأن 
لها ومددت يف اآجال املداولة وفق ما 

ين�ش عليه قان�نها االأ�شا�شي.
   واأ�شاف يف ت�شريح ل�كالة ت�ن�ش 
نظرت  الهيئة  اأن  لالأنباء،  افريقيا 
�ش�اء  ج�انبه  كافة  من  الطعن  يف 
ب��ع��ري�����ش��ة ال��ط��ع��ن وم���ؤي��دات��ه��ا اأو 
وم�ؤيداته،  ال��ط��ع��ن  ع��ل��ى  ال����رد  يف 
مل  الهيئة  اأع�����ش��اء  اأن  اإىل  م�شريا 
الهيئة  واأن  الت�ش�يت  عن  ميتنع�ا 
مل تنكر العدالة مثلما يروج لذلك 
وقد التجاأت اإىل الت�ش�يت الذي مل 
يف�ش اإىل احل�ش�ل على االأغلبية.

  واعترب حالة الت�شاوي يف االأ�ش�ات 
الت�شريعي  ال���ق�������ش����ر  ق��ب��ي��ل  م����ن 
اف��رزه عمل املجل�ش ال�طني  ال��ذي 
ا���ش��ت��ن�����ش��اخ��ه يف  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ومت 
م�ؤكدا  الد�شت�رية  املحكمة  قان�ن 

�شالحيته  عدم  ي�ؤكد  مما  الق�شاء 
وبالتايل �شرورة التخلي عنه، وفق 

ن�ش البيان.
الدميقراطية  ال��ق���ى  ك��ل  دع���ت     
الن�شال،  م�ا�شلة  اإىل  والتقدمية 
يف �����ش�����رة خ���ت���م رئ���ي�������ش ال����دول����ة 
م�شروع القان�ن، من اأجل احليل�لة 
اإ�شقاطه  على  والعمل  تنفيذه  دون 
املتاحة  ال��ق��ان���ن��ي��ة  ال��ط��رق  ب��ك��اف��ة 

وباالحتجاج املدين وال�شلمي.
   يف �شياق اآخ��ر دعا ع�شام ال�شابي 
الرئي�ش  اجل��م��ه���ري،  احل���زب  ع��ن 
قان�ن  ت���ق��ي��ع  ع���دم  اإىل  ال�شب�شي 
الذي  االإداري  املجال  يف  امل�شاحلة 

رئا�شة اجلمه�رية.
ق����رار  اأن  ل���ه���ا  ب���ي���ان  وب���ي���ن���ت يف     
الهيئة ي�ؤ�شر ملا ميكن اأن يك�ن قد 
�شيا�شية  �شغ�ط  م��ن  عليها  �ُشلِّط 
م�ؤكدة  م�شداقيتها،  يفقدها  مما 
�شرورة االإ�شراع يف تن�شيب املحكمة 
اأو�شاع  اإ����ش���الح  ويف  ال��د���ش��ت���ري��ة، 
�شروط  وت����ف���ري  ع���ام���ة  ال��ق�����ش��اء 
�شالحيته  ل��ي��م��ار���ش  ا�شتقالليته 

ويكر�ش العدل.
القان�ن  م�������ش���روع  اأن  واأب��������رزت     
�شابته خروقات واإخالالت يف كامل 
املراحل التي مّر بها وق�ّشم املجتمع 
وحتى  واملدنية  ال�شيا�شية  والق�ى 

حد  وو���ش��ع  م�ش�ؤوليته  يتحّمل  اأن 
لالنق�شام واإر�شال ر�شالة تبعث عن 
قان�ن  ختم  بعدم  واالأم���ل  التفاوؤل 

امل�شاحلة االإدارية.

الهيئة مل تتهّرب
ال�قتية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ام  ك���ات���ب  ل��ك��ن 
حيدر  ال��ق���ان��ني  د�شت�رية  مل��راق��ب��ة 
تتهرب  ال  الهيئة  ان  اف��اد  ب��ن عمر 
د���ش��ت���ري��ة م�شروع  م��ن احل�����ش��م يف 
ال���ق���ان����ن امل��ت��ع��ل��ق ب��امل�����ش��احل��ة يف 
عمل  اأن  م��ع��ت��ربا  االإداري  امل���ج���ال 
املطلقة  ب���اجل���دي���ة  ات�����ش��م  ال��ه��ي��ئ��ة 
تقديره  ح�شب  ذل��ك  على  والدليل 

د�شت�رية  م��راق��ب��ة  ه��ي��ئ��ة  اأح���ال���ت���ه 
اأن مل  بعد  اأن��ظ��اره  على  ال��ق���ان��ني 
اأو  بقب�ل  ق���رار  ات��خ��اذ  م��ن  تتمكن 
رف�����ش ال��ط��ع��ن املُ���ق���دم م���ن طرف 

املعار�شة.
اإن قان�ن  ال�����ش��اب��ي     وق���ال ع�����ش��ام 
امل�شاحلة االإدارية ق�ّشم الت�ن�شيني 
وق�ّشم املجتمع وق�ّشم النخبة وق�ّشم 
د�شت�رية  م���راق���ب���ة  ه��ي��ئ��ة  ك���ذل���ك 
م�شاريع الق�انني على حد تعبريه.

   واأ����ش���اف اأن���ه ال ���ش��يء ي���دل على 
الت�ن�شيني،  ���ش��ُي���ح��د  ال��ق��ان���ن  اأن 
معتربا هذا القان�ن مثريا للجدل، 
ان���ه ع��ل��ى رئ��ي�����ش الدولة  م������ش��ح��ا 

نداء ت�ن�ش يندد بف��ش�ية امل�شككني اجلبهة ال�شعبية ت�شتنكر تن�شل الهيئة من م�ش�ؤولياتها

 نداء تون�ض: �شلوك امل�شّككني يف قرار 
هيئة مراقبة د�شتورية القوانني »فو�شوي«

قرا�ض: الرئا�شة �شتحرتم الإجراءات 
القانونية بخ�شو�ض قانون امل�شاحلة الإدارية

�شعيدة قرا�ش الرئا�شة �شتحرتم االجراءات اجلمه�ري يدع� ال�شب�شي اىل عدم الت�قيع

الهيئة مل تنكر العدالة لكن الت�صويت مل يف�س اإىل احل�صول على االأغلبية
اجلبهة ال�شعبية تتهم الهيئة باإنكار ممار�شة �شالحيتها وباللجوء للحيلة للتن�شل من امل�شوؤولية

يف انتظار ح�صم الباجي قائد ال�صب�صي:

تون�ض: ا�شتمرار احلرب الكالمية حول امل�شاحلة الإدارية...!
احلزب اجلمهوري يدعو ال�صب�صي اىل عدم التوقيع على القانون

•• �لفجر - تون�ص - خا�ص

بيونغ يانغ : امتالك �صالح نووي م�صاألة حياة اأو موت 

الحتاد الأوروبي يهدد ب�ردود اإ�شافية على كوريا ال�شمالية
•• عو��شم-وكاالت:

الرو�شية ام�ش اجلمعة عن دبل�ما�شي ك�ري �شمايل  نقلت وكالة االإع��الم 
املتحدة  ال���الي��ات  اأي حم��ادث��ات مع  اإج���راء  ب��الده ال تعتزم  اإن  كبري ق�له 
م�ت  اأو  حياة  م�شاألة  ن�وية  اأ�شلحة  حيازة  واإن  ال��ن���وي  برناجمها  ب�شاأن 
بالن�شبة لها. ون�شبت ال�كالة اإىل ت�ش�ي �ش�ن-ه�ي مدير عام ق�شم اأمريكا 
ال�شمالية ب�زارة اخلارجية الك�رية ال�شمالية ق�له يف م�ؤمتر مب��شك� عن 
و�شع  “تتقبل”  اأن  املتحدة  ال�اليات  على  اإن  ق�له  الن�وي  االنت�شار  منع 
لنا.  بالن�شبة  م���ت  اأو  حياة  م�شاألة  ه��ذه  وق��ال  ال��ن���وي.  ال�شمالية  ك���ري��ا 
وال��شع احلايل يغذي �شع�رنا باأننا بحاجة الأ�شلحة ن�وية ل�شد اأي هج�م 

حمتمل.
وتبع �شرد على النار بالنار. وبعد تبنيه عق�بات جديدة بحق بي�نغ يانغ 

ب�شبب جتاربها ال�شاروخية والن�وية، هدد االحتاد االأوروبي ب�ردود اإ�شافية 
االأع�شاء يف  ال��دول  تبنته  بيان  ال�شمالية، ح�شبما جاء يف ن�ش  على ك�ريا 
االحتاد م�شاء اخلمي�ش. ون�شت اخلال�شات التي وافق عليها قادة وروؤ�شاء 
بروك�شل،  االأع�شاء يف االحت��اد خ��الل قمة لهم يف  ال�28  ال��دول  حك�مات 
على اأن االحتاد االأوروبي �شيدر�ش مزيداً من الردود بالت�شاور ال�ثيق مع 
�شركائه، و�شي�ا�شل م�شاعيه لدى دول ثالثة حل�شها على التطبيق الكامل 

للعق�بات الدولية املفرو�شة على ك�ريا ال�شمالية.
وح�ش القادة االأوروبي�ن ك�ريا ال�شمالية على التخلي عن براجمها الن�وية 

والبال�شتية بالكامل، يف �شكل مُيكن التحقق منه وال رجعة فيه.
لك�ريا  االأخ���رية  الت�شرفات  اأن  للقمة  اخلتامي  الن�ش  يف  ال��ق��ادة  واعترب 
ال�شمالية غري مقب�لة ومتثل تهديداً كبرياً ل�شبه اجلزيرة الك�رية واأبعد 
�شبه  من  الن�وية  االأ�شلحة  ون��زع  الدائم  ال�شالم  “اأن  على  و�شددوا  منها. 

ح�ار  خالل  من  �شلمية،  ب��شائل  اليهما  الت��شل  يجب  الك�رية  اجلزيرة 
اأدرج جي�ش ك�ريا ال�شمالية على  م�ث�ق وه��ادف. وك��ان االحت��اد االأوروب��ي 
الالئحة ال�ش�داء، يف اإطار عق�بات جديدة تاأمل الدول االأوروبية اأن ت�شاعد 

على اإعادة نظام الرئي�ش كيم ج�نغ اأون اإىل طاولة املفاو�شات.
والعق�بات التي يفر�شها االحتاد االأوروبي على ك�ريا ال�شمالية اأكر عدداً 

من عق�باته على اأي دولة اأخرى.
يانغ  بي�نغ  قيام  اأع��ق��اب  يف  املا�شية  القليلة  االأ�شابيع  يف  الت�تر  ت�شاعد 
االأمريكي  الرئي�ش  بني  كالمية  ح��رب  و�شط  االأخ��رية  الن�وية  بتجربتها 

دونالد ترامب والزعيم الك�ري ال�شمايل.
خالل  كبرياً  تقدماً  املالية  لك�ريا  وال�شاروخية  الن�وية  القدرات  حققت 
حكم كيم الذي قال مل�ش�ؤويل احلزب هذا ال�شهر اإن االأ�شلحة الذرية لبالده 

مبثابة �شيف ثمني حلمايتها من العدوان.

اليونان تعتقل �شوريًا لال�شتباه بعالقته بداع�ض
 •• �شالونيكي-�أ ف ب:

بارتباطه  لال�شتباه  �ش�ريا  اعتقلت  انها  اأم�ش  الي�نانية  ال�شرطة  اأعلنت 
انه  م��ن  ال�شلطات  ل��دى  زوج��ت��ه  ا�شتكت  ان  بعد  االإره��اب��ي  داع�����ش  بتنظيم 
العمر  من  البالغ  الرجل  ت�قيف  ومت  للمتطرفني.  منا�شر  وانه  ي�شربها 
كان قد  الي�نان حيث  �شرق  ب�شمال  الك�شندروب�يل  32 عاما اخلمي�ش يف 
ت�شجل لدى �شلطات اللج�ء. وقال بيان لل�شرطة يجري التحقيق فيما اذا 
كان امل�شتبه به �شارك يف اأعمال ارهابية خارج الي�نان يف املا�شي، وعلى اي 

م�شت�ى.
الي�نان،  ب�شمال  �شال�نيكي  يف  الزوجني  منزل  بتفتي�ش  ال�شرطة  وقامت 
انه  وقالت  اال�شري  بالعنف  فيها  تتهمه  ب�شك�ى  الزوجة  تقدمت  ان  بعد 
من م�ؤيدي تنظيم داع�ش. وقال م�ش�ؤول يف ال�شرطة ل�كالة فران�ش بر�ش 
ان ال�شرطة عرت على بيانات على هاتفه النقال ت�ؤيد املزاعم عن �شالت 
له بتنظيم داع�ش االإرهابي. وكان الزوجان قد و�شال اىل جزيرة لريو�ش 

الي�ناين يف ي�ني� 2016 بعد اأوج اأزمة املهاجرين.
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الزياين: دول اخلليج حري�شة على تعزيز عالقات ال�شراكات ال�شرتاتيجية الدولية م�شر تطرح مناق�شة ل�شراء 
الغاز امل�شال من  �شحنة   12

•• لندن-رويرتز:

قالت م�شادر جتارية ام�ش اإن ال�شركة امل�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية 
امل�شال  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  �شحنة   12 ل�شراء  مناق�شة  طرحت  اإيجا�ش 
للت�شليم يف الربع االأول من 2018. تريد اإيجا�ش جلب ت�شع من ال�شحنات 
�شحنات  وث��الث  م�شر  متلكهما  اللذين  العائمني  اال�شترياد  مرفاأي  عرب 

عرب مرفاأ اأردين.
يعاد  حيث  االأردن��ي��ة  املن�شاأة  عرب  امل�شال  الغاز  اإيجا�ش  ا�شت�ردت  اأن  و�شبق 
تغ�يز ال�شحنات و�شخها عرب خط�ط االأنابيب اإىل م�شر. وقال التجار اإن 

امل�عد النهائي لتقدمي العرو�ش 29 اأكت�بر ت�شرين االأول.

العاملية التي �شت�ؤثر بدورها على 
حد  على  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  املجتمعات 

�ش�اء.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

اأكت�بر   23 االإث��ن��ني  ي���م  تنطلق 
جزيرة  يف  العاملي  اأب�ظبي  ب�ش�ق 
ال�شن�ية  ال��دورة  فعاليات  املارية، 
العاملي  “ان�شياد  مل�ؤمتر  ال�شابعة 
تنظمه  ال����ذي  االأعمال”  ل��ق��ادة 
اإن�����ش��ي��اد، ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف  كلية 
امل�ؤمتر  و�شيناق�ش  االأعمال،  اإدارة 
اأهمية دور  على م��دار ي���م كامل  
العاملي  االق��ت�����ش��اد  يف  ال��ت��م���ي��ل 

املتغري.
ال��دورة من امل�ؤمتر  �شت�شلط هذه 
ال�ش�ء على تنامي اأهمية التم�يل 
التكن�ل�جية  ال��ت��ح���الت  ظ��ل  يف 
وال�����دمي������غ�����راف�����ي�����ة احل����ال����ي����ة. 
ال�شيخ  معايل  امل���ؤمت��ر  و�شيفتتح 
نهيان،  اآل  ط��ح��ن���ن  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان 

التط�ير املهني يف جزيرة املارية، 
الق�ى  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى  ���ش��ن�����ش��اع��د 
املتط�رة،  امل���ه���ارات  ذات  ال��ع��ام��ل��ة 
جاذبة  وج��ه��ة  اأب���ظ��ب��ي  لت�شبح 

للعاملني يف قطاع التم�يل.
وب��دوره��ا  قالت ليلي ه���ا فاجن، 
ان�شياد:  بكلية  ال��ت��م���ي��ل  اأ���ش��ت��اذ 
ع����ام���ل يف تط�ر  ع����دة  اأ���ش��ه��م��ت 
من�اً  ي�شهد  الذي  التم�يل  قطاع 
ب�شكل ي�مي، وينطبق االأمر على 
ومع  االأو����ش���ط.  ال�����ش��رق  منطقة 
تبادل  فاإن  اأخذ ذلك يف االعتبار، 
احلك�مات  بني  والتعاون  املعرفة 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���ش ه��ي الطريقة 
الفر�ش  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل���ث���ل���ى 
يعد  ل��ذا  امل�شتقبلية.  والتحديات 
لقادة  ال���ع���امل���ي  اإن�������ش���ي���اد  م����ؤمت���ر 
االأع��م��ال وم��ا يقدمه م��ن ندوات 

وجل�شات ح�ار، املنرب املثايل جلمع 
قادة الفكر واأ�شحاب اخلربة معا، 
املعايري  ع��ل��ى  ال�����ش���ء  وت�����ش��ل��ي��ط 

الإمارة  التنفيذي  املجل�ش  ع�ش� 
ملجل�ش  املنتدب  والع�ش�  اأب�ظبي 
يليها  االإم������ارات.  م�ؤ�ش�شة  اإدارة 
الفرن�شي  ال�شفري   يلقيها  كلمة 
يف الدولة، ل�دوفيك ب�ي. وكلمة 
خلالد خلفان ال�ش�يدي، الرئي�ش 
�ش�ق  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اأب�ظبي العاملي.
امل�ؤمتر   اأع����م����ال  ج�����دول  ي�����ش��م��ل 
تغطي  ح�ارية  جل�شات  جمم�عة 
اجلل�شة  و�شتناق�ش  حم��اور.  ع��دة 
هي  “ما  ع����ن�����ان  حت����ت  االأوىل 
الع�ملة  اجلديدة؟”   امل���ع���اي���ري 
وازدي����������اد ال���ه���ج���رة وال���ت���غ���ريات 
على  وانعكا�شاتها  التكن�ل�جية، 
احلك�مات وعامل االأعمال. باإدارة 
التم�يل  اأ���ش��ت��اذ  ف���اجن،  ه���ا  ليلي 
�شعادة  و���ش��ت�����ش��م  ان�����ش��ي��اد،  بكلية 

امل����ايل. و���ش��ت�����ش��م ك��ل م��ن ديفيد 
الي�ني�شيف  رئي�ش  اإيفانز،  هي�رد 
ل����الأع����م����ال اخل�����ريي�����ة، و����ش���ادي���ا 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش  خ��ان 
����ش���ي���الر. وب����ه����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة قال 
كلية  ع��م��ي��د  م���ي���ه����ف،  اإي����ل����ي����ان 
االقت�شاد  ع��ل���م  واأ���ش��ت��اذ  اإن�����ش��ي��اد 
الذي ي�شغل اأ�شتاذ كر�شي راوزينغ 
واالأعمال:  االقت�شادي  للتحّ�ل 
مع  ال�����������ش�����روري  م�����ن  “اأ�شبح 
العامل  ي�شهدها  التي  التغيريات 
االقت�شادي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
امل�شائل  ن��ت��ن��اول  اأن  وال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
املجتمعات  ت�ؤثر على  التي  املالية 
اأنحاء  جميع  يف  االأع��م��ال  وع���امل 
ا�شم  اق������رتن  ول���ط���امل���ا  ال�����ع�����امل. 
املبادرة  اإن�شياد بدعم وتعزيز روح 
اإن�شياد  م�ؤمتر  وي��اأت��ي  والنقا�ش، 

خليفة بن �شامل املن�ش�ري، وكيل 
دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ك�ن،  ومان�يل  باالنابة،  اأب�ظبي 
ومدير  ورئي�ش  اأول،  رئي�ش  نائب 
ل�شركة  التنفيذي  املكتب  تط�ير 
االإم����ارات،  يف  امل��ح��دودة  �شيمن�ش 
ول���ي���ن���� ك������ات������اروزي، م���دي���ر عام 
�شركة ج�جل يف ال�شرق االأو�شط 
�شتعقد  ك��م��ا  اأف��ري��ق��ي��ا.  و���ش��م��ال 
ندوات بعن�ان: “التن�ع واالبتكار 
يديرها  املالية”،  ال�������ش����ؤون  يف 
عميد  ن����ائ����ب  زمي�������ش���ك���ي،  ب���ي���رت 
اال�شرتاتيجية  واأ����ش���ت���اذ  ال��ك��ل��ي��ة 
يف  كر�شي  واأ���ش��ت��اذ  اإن�شياد،  بكلية 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واالب���ت���ك���ار من 
�شتناق�ش  ل���ي���ل���ي.  اإي����ل����ي  ����ش���رك���ة 
التكن�ل�جي  التقدم  اآث��ار  الندوة 
املجال  يف  العاملة  ال��ق���ى  وت��ن���ع 

ليك�ن  االأع����م����ال  ل���ق���ادة  ال��ع��امل��ي 
ملناق�شة  م��ث��ال��ي��ة  من�شة  مب��ث��اب��ة 
الق�ى  االب���ت���ك���ار وحت�����ل  ت���اأث���ري 

العاملة يف عامل التم�يل.
ومن جانبه  قال خالد ال�ش�يدي 
يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ش 
ال���ع���امل���ي: يعترب  اأب����ظ���ب���ي  ����ش����ق 
ال��ق��ط��اع امل���ايل الع��ب��اً اأ���ش��ا���ش��ي��اً يف 
بالن�شبة  لي�ش  االقت�شادي،  النم� 
بالن�شبة  ب��ل  فح�شب،  الأب���ظ��ب��ي 
ككل.  واملنطقة  االإم����ارات  ل��دول��ة 
فه� ي�شاعد على متكني االبتكار، 
اأهميته يف هذا  ن��درك  مما جعلنا 
ال�شروري  من  ك��ان  ل��ذا  القطاع. 
اأن نتيح االأدوات وامل���ارد الالزمة 
ل��ك��ي ن�شمن  الأ���ش��ح��اب اخل����ربة 
اال�شتجابة  ولي�ش  التغيري  قيادة 
له فقط. فمن خالل الرتكيز على 

الدورة ال�شابعة من موؤمتر اإن�شياد العاملي لقادة الأعمال تبحث تغريات التمويل وامل�شهد القت�شادي

اأذربيجان  جمه�رية  بني  االأول  االأع��م��ال  منتدى  اأم��ام  كلمته  يف  ال��زي��اين  و�شدد 
على  باك�  االأذربيجانية  العا�شمة  يف  ام�ش  اأعماله  ب��داأت  الذي  التعاون  وجمل�ش 
دور القطاع اخلا�ش يف م�شاندة هذا الت�جه االقت�شادي الطم�ح الذي ت�شعى دول 
جمل�ش التعاون اىل حتقيقه ولتعزيز عالقات التعاون االقت�شادي بني دول املجل�ش 
تق�ية  على  عملت  التعاون  جمل�ش  دول  اإن  وق��ال  وال�شديقة.  ال�شقيقة  وال��دول 
املعتمدة  االقت�شادية  لالتفاقية  تنفيذا  العاملية  االأ���ش���اق  يف  التناف�شية  قدرتها 
1981 من خالل تن�شيق �شيا�شاتها وعالقاتها التجارية واال�شتثمارية مع  عام 
الدول ال�شديقة والتكتالت االقت�شادية االقليمية والدولية كما �شعت اىل ابرام 
العديد من االتفاقيات مع تلك الدول والتكتالت لتعزيز وتط�ير وتنمية التعاون 
ال�شبل  وبحث  جم��االت��ه  كافة  يف  والفني  واال�شتثماري  وال��ت��ج��اري  االقت�شادي 
لتحرير التجارة وت��شيع التبادل التجاري وت�شجيع الت�ا�شل بني قطاع االأعمال 

خا�شة بني امل�ؤ�ش�شات والهيئات املعنية بالتجارة اخلارجية.

•• باكو-و�م:

التعاون  العام ملجل�ش  اأكد معايل الدكت�ر عبداللطيف بن را�شد الزياين االأمني 
عالقاتها  اآف���اق  ت��شيع  على  حري�شة  املجل�ش  دول  اأن  العربية  اخلليج  ل���دول 
اتفاقيات  وتفعيل  الدولية  اال�شرتاتيجية  ال�شراكات  عالقات  وتعزيز  اخلارجية 
كما  ال�شديقة  ال��دول  مع  والفني  واال�شتثماري  والتجاري  االقت�شادي  التعاون 
واأفكار  اأعدت وفق درا�شات معمقة  �شعت اىل تبني روؤى اقت�شادية ط�يلة االأجل 
طم�حة لل��ش�ل اىل حتقيق نه�شة اقت�شادية تنم�ية م�شتدامة مل�ا�شلة حتقيق 

الرفاه واالزدهار ل�شع�بها ولدول املنطقة والدول ال�شقيقة وال�شديقة.
ون�ه اىل تاأ�شي�ش هيئة ال�ش�ؤون االقت�شادية والتنم�ية رفيعة امل�شت�ى بت�جيه من 
الروؤى  تلك  تكامل  التعاون ل�شمان  قادة دول جمل�ش  وال�شم�  اأ�شحاب اجلاللة 

االقت�شادية وترابطها حتقيقا ل�حدة اقت�شادية خليجية يف حل�ل عام 2025.

وفد غرفة جتارة اأبوظبي يختتم زيارته اإىل املغرب 

ال�شيوخ الأمريكي يقر امليزانية يف اإطار الإ�شالح ال�شريبي 
ال�شريبي عرب احتياجه اإىل اأغلبية ب�شيطة يف جمل�ش 
الذين  ال�60  ال��ذي ي�شم مئة ع�ش� بدال من  ال�شي�خ 

يتطلبهم مترير ت�شريعات كبرية.
ويعني ذلك اأنه مع �شيطرة اجلمه�ريني على 52 من 
دعما  االإ�شالحات  حتتاج  لن  ال�شي�خ،  جمل�ش  مقاعد 
اأك��ر من  ك��ان هناك  اإال يف ح��ال  الدمي�قراطيني  من 

معار�شني اثنني يف �شف�ف اجلمه�ريني.
وتق�م االإ�شالحات التي مت و�شع اإطارها ال�شهر املا�شي 
 35 من  ال�شركات  على  ال�شرائب  معدل  خف�ش  على 
اإىل 20 باملئة، وتخفي�ش ال�شرائب على الدخل ملعظم 
ال�شرائح، اإ�شافة اإىل �شد الثغرات واالقتطاعات لتعديل 

القان�ن ال�شريبي الذي قال ترامب انه “متقادم«.
و�شي�شهد اأ�شحاب املداخيل االأعلى الذين ي�شكل�ن واحدا 
باملئة ارتفاع مداخيلهم بعد االقتطاع ال�شريبي بن�شبة 
8،5 باملئة عام 2018، فيما �شيح�شل ال�95 املدرجني 
يف امل��رات��ب االأدن���ى م��ن �شلم ت���زي��ع ال��دخ��ل على زيادة 
تاك�ش  بح�شب  و1،2،  باملئة   0،5 بني  ن�شبتها  ت��رتاوح 
التابع  ال�����ش��رائ��ب(  �شيا�شات  )م��رك��ز  �شينرت  ب�لي�شي 

ملعهدي بروكينغز ان�شتيتي��شن واأوربان ان�شتيتي�ت.
وي�شري املركز اإىل اأن االإ�شالحات �شتكلف 2،4 ترلي�ن 
تتم خ�شارتها خالل  �شكل عائدات فدرالية  دوالر على 
العقد االأول من بدء تطبيقها، ما يثري ت�شاوؤالت ب�شاأن 

كيفية مت�يلها.
اأن  ل��الإ���ش��الح��ات على  امل���ؤي��دون  وي�شر اجل��م��ه���ري���ن 
عرب  ال�شخم  العجز  �شتغطي  ال�شريبية  التخفي�شات 
عائدات  اإىل  �شي�ؤدي  ما  االقت�شادي،  النم�  عجلة  دفع 

�شريبية م�شتقبلية.
بالتغيريات  ب�����ش��دة  ن�����ددوا  ال��دمي���ق��راط��ي��ني  اأن  اإال 
معتربين اأنها تقدم لالأغنياء 1،5 ترلي�ن دوالر على 

طبق من ف�شة.
للتعليم  التم�يل  �شتخف�ش  اأن��ه��ا  اإىل  كذلك  واأ���ش��اروا 
وامل�ا�شالت والبنى التحتية فيما �شتقتطع ب�شكل كبري 
والفقراء  للم�شنني  ال�شحية  الفدرالية  ال��ربام��ج  من 

والعجزة.
الدمي�قراطية  االأقلية  زعيم  ح��ذر  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
امليزانية  هذه  اأن  من  �ش�مر  ت�شاك  ال�شي�خ  جمل�ش  يف 
ال�شيئة والرجعية تعطي ال�ش�ء االأخ�شر لالقتطاعات 
ال�شرائب  لتخفيف  وميدكايد  ميدكري  برناجمي  من 
يف  ث��راء،  االأك��ر  واالأمريكيني  الكربى  ال�شركات  على 
من  لكل  العام  ال�شحي  التاأمني  برناجمي  اإىل  اإ���ش��ارة 

امل�شنني والفقراء.
من جهته، و�شف ال�شنات�ر بريين �شاندرز قرار امليزانية 

ب�املروع والقا�شي للغاية.

•• و��شنطن-�أ ف ب:

امليزانية  �شئيل  بفارق  االأمريكي  ال�شي�خ  جمل�ش  مرر 
اأم����ام  امل���ج���ال  ي��ف�����ش��ح  2018، م���ا  ل��ل��ع��ام  ال���ف���درال���ي���ة 
االإ�شالح ال�شريبي املثري للجدل الذي طرحه الرئي�ش 
دونالد ترامب ويت�شمن خف�شا لل�شرائب بقيمة 1،5 

ترلي�ن دوالر.
ال���ذي مت مت��ري��ره على  االإج�����راء اجل��م��ه���ري  وي�شكل 
اأ����ش���ا����ش ح���زب���ي، ب������ادرة رم����زي����ة. ل��ك��ن االأه������م ه���� اأن���ه 
يت�شمن تعليمات خا�شة ت�شمح حلزب ترامب بتمرير 
االإ�شالحات ال�شريبية التاريخية عري ت�ش�يت ب�شيط 

لالأغلبية.
ال�شي�خ  جمل�ش  يف  اجلمه�رية  االك��ري��ة  زعيم  وق��ال 
االمريكي ميت�ش ماك�نيل مبا�شرة بعد عملية الت�ش�يت 
التي دعم 51 من امل�شاركني فيها االجراء مقابل 49 
“عرب هذه امليزانية، نحن على طريق اي�شال امل�شاعدات 
حتملت  التي  وعائالتهم  االأم��ريك��ي���ن  يحتاجها  التي 

اعباء قان�ن ال�شرائب غري العادل ملدة ط�يلة جدا«.
واأ�شاد ترامب بالت�ش�يت على اأنه خط�ة هامة لتحقيق 
للنم�  ال��داع��م��ة  الت�شريعية  االإدارة  اأج��ن��دة  يف  ت��ق��دم 
اأمام اإطالق  اأنها تفتح الطريق  اإىل  وال�ظائف م�شريا 
اإ�شالح  ع��رب  االأم��ريك��ي  االقت�شاد  الإم��ك��ان��ي��ات  العنان 

ال�شرائب وخف�شها.
الرئا�شة،  اأ�شهر على دخ�له معرتك  ت�شعة  ومع مرور 
فر�شة  اآخ��ر  ال�شريبي  امللف  يف  ترامب  م��ن��اورة  ت�شكل 

لديه الإنقاذ ركائز اأجندته الت�شريعية للعام 2017.
الذي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ان���ن  اإل��غ��اء  يف  ف�شله  وب��ع��د 
االإ�شالحات  تبني  ب���ات  اأوب���ام���ا،  ب����اراك  �شلفه  و���ش��ع��ه 
بالن�شبة  ق�ش�ى  اأول���ي��ة  ال��ع��ام  نهاية  قبل  ال�شريبية 

للجمه�ريني الذين يهيمن�ن على الك�نغر�ش.
وت�ىل ترامب من�شبه يف يناير م�شرا على اأن االإ�شالح 
ال�شريبي يعزز االقت�شاد ويفيد امل�اطنني االأمريكيني 

العاديني.
لدينا  اأن  اأعتقد  ب�شراحة،  االأبي�ش  البيت  م��ن  وق��ال 
�شيجري  ما  ال�شرائب وه�  اأجل خف�ش  االأ�ش�ات من 

قريبا.
القيام  باإمكاننا  ب�شكل جيد لكن  واأ�شاف يجري عملنا 

باأمر مذهل للغاية اإذا متكنا من خف�ش ال�شرائب.
وي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع االإ���ش��الح��ات امل��ث��رية ل��ل��ج��دل عرب 
خط�ات عدة، انطالقا من ت�ش�يت اخلمي�ش على قرار 

لتاأ�شي�ش اإطار ميزانية العام 2018.
مل��ج��ل�����ش ال�شي�خ  ت�����ش��م��ح  وي��ت�����ش��م��ن االج�����راء م��ق��ارب��ة 
االإ�شالح  لت�شريع  ب�امل�شاحلة  تعرف  عملية  با�شتخدام 

•• مر�ك�ص-و�م:

و�شناعة  وفد غرفة جت��ارة  اختتم 
اأب�ظبي ام�ش االأول زيارة للمغرب 
التعاون  اآف��اق  بحث  جرى خاللها 
ال�شناعة  جم������االت  يف  ال���ث���ن���ائ���ي 

والتجارة واال�شتثمار .
�شعادة  تراأ�شه  الذي  ال�فد  وتناول 
ال��ن��ائ��ب االأول  امل��ح��م���د  اإب��راه��ي��م 
غرفة  اإدارة  جم���ل�������ش  ل���رئ���ي�������ش 
عبدالفتاح  لقائه  خ��الل  اب�ظبي 

م���ت���م���ي���ز ل�������الإم�������ارات واأب�����ظ����ب����ي 
خ�������ش��������ش���اً م����ع ت����ق���ي���ع م���ذك���رة 
ال���ت���ب���ادل احل����ر م���ع غ���رف���ة جتارة 
مهدت  ال���ت���ي   2013 يف  امل���غ���رب 
واملثمر  امل�شرتك  للتعاون  الطريق 
بني الطرفني باالإ�شافة اإىل وج�د 
ب���ني جمتمعي  ج���دي���دة  ����ش���راك���ات 

االأعمال.
وك�شف اأن التبادل التجاري الثنائي 
متن�ع جداً وال يزال هناك جمال 

كبري لزيادته .

ابراهيم  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ال���غ���رف���ة  اإن  امل�����ح�����م������د  حم����م����د 
ت�������ش���ت���ه���دف م����ن خ������الل ال����زي����ارة 
االأعمال وبحث  بيئة  التعرف على 
���ش��راك��ات يف ق��ط��اع��ات واع�����دة مع 
رج���ال االأع���م���ال يف امل��غ��رب ف�شال 
املزايا  ع��ل��ى  ال�����ش���ء  ت�شليط  ع��ن 
االإم��ارة لل�شركات يف  التي ت�فرها 
املنطقة  اأ���ش���اق  يف  للت��شع  املغرب 

و�ش�اًل اإىل القارة االإفريقية.
واأكد اأن املغرب هي �شريك جتاري 

بدولة  ب���الده  ت��رب��ط  ال��ت��ي  املتينة 
االإمارات مبدياً اعجابه مبا حققته 
م���ن اإجن�������ازات اق��ت�����ش��ادي��ة رائ����دة 
خالل �شن�ات قليلة مما جعل منها 
يف  االأعمال  ملمار�شة  فريدة  وجهة 
العامل .  م�شريا اإىل املكانة العاملية 
ال��ت��ي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه��ا االإم�����ارة على 
تتطلع  ب��الده  واأن  االأ���ش��ع��دة  كافة 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ملا  امل�شرتكة  اال�شتثمارات  وزي���ادة 

فيه م�شلحة للطرفني.

ا�شفى  م���راك�������ش  وايل  ال��ب��ج��ي���ي 
ج��ه���د ال��غ��رف��ة ل��ل��رتوي��ج الإم����ارة 
لالأعمال  ج��اذب��ة  ك�جهة  اب�ظبي 
اخلارجية  ال�������ش���رك���ات  وت���ع���ري���ف 

بفر�ش االأعمال يف اب�ظبي.
الكتبي  �شعيد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
ل�شفارة  باالإنابة  باالأعمال  القائم 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
لدى املغرب وع��دد من كبار رجال 

االأعمال االإماراتيني.
بالعالقات  م��راك�����ش  وايل  واأ����ش���اد 

قطاع ال�شيارات الأ�شرتايل ينتج �شيارته الأخرية من طراز هولدن  بعد ثالث �صنوات من طردهم على اأيدي االأكراد

•• �شيدين-�أ ف ب:موظفو النفط العراقيون يعودون اإىل كركوك

ه���ل��دن اجلمعة يف  ط��راز  م��ن  وه��ي  ا�شرتاليا  االخ���رية يف  ال�شيارة  ُت�شنع 
ال��ذي عجز  ال�طني  القطاع  اديالييد يف ما ي�شكل خامتة لهذا  م�شنع يف 
عن ال�شم�د ازاء املناف�شة الدولية. مع اغالق م�شنع اليزابيث يف اديالييد 
تط�ى �شفحة له�لدن التي بداأ ت�شنيعها يف العام 1856 قبل ان ت�شبح يف 

ثالثينات القرن املا�شي فرعا ل�شركة جرال م�ت�رز االمريكية.
3 ايه  و�شرح رئي�ش ال���زراء اال�شرتايل مالك�مل ت�رنب�ل الإذاعة ملب�رن 
العام  يف  حقبة.  نهاية  الأن��ه��ا  جميعا  مثلنا  �شديد  بحزن  ي�شعر  ان��ه  دبلي� 
العام  “48-125” ويف  طراز  مع  له�لدن  ال�شامل  االنتاج  بداأ   ،1948
وحتمل ال�شركة احلك�مة  م�ظف.  الف   24 ال�شركة  لدى  كان   ،1964
م�ش�ؤولية زوال هذا القطاع ال�شناعي بعد �شحبها الدعم لقطاع ال�شيارات 
بدعم  و2012   1997 بني  ال�شيارات  2014. وحظي م�شنع�  العام  يف 
بقيمة 30 مليار دوالر ا�شرتايل )19 مليار دوالر امريكي(، بح�شب ارقام 
احلك�مة. وكان ت�قف �شناعة ال�شيارات يف ا�شرتاليا مقررا منذ 2013-
املتبقية وهي  االخرية  الثالث  امل�شنعة  ال�شركات  اأعلنت  عندما   2014
ت�ي�تا وف�رد وه�لدن ان�شحابها. كما اأغلقت ميت�ش�بي�شي م�ت�رز م�شنعها 
يف اديالييد منذ العام 2008. وكانت اأخر �شيارة من طراز ف�رد خرجت 
ملب�رن  يف  م�شنعها  ت�ي�تا  اغلقت  بينما   ،2016 اكت�بر  يف  امل�شنع  من 
مطلع ال�شهر اجلاري. وبني اال�شباب التي ذكرت �شيق ال�ش�ق اال�شرتالية 
ومناف�شة م�اقع اآ�شي�ية اكر جاذبية. و�شتحتفظ ه�لدن التي تنتج حاليا 
اآخر.  م�ظف  و700  ا�شرتاليا  يف  ومهند�شا  ر�شاما  ب350  تايالند  يف 

•• كركوك-�أ ف ب:

العراقي�ن  النفط  ع��اد عمال  االأك���راد،  اي��دي  �شن�ات من طردهم على  ث��الث  بعد 
يف  املن�شاآت  بتفقد  يق�م�ن  حيث  العراقية  الق�ات  ا�شتعادتها  التي  مراكزهم  اإىل 
انتظار ال�ش�ء االأخ�شر ال�شتئناف �شخ وتكرير ونقل النفط والغاز. وتلقى ه�ؤالء 
وهافانا  ح�شن  ب��اي  حقلي  يف  ���ش��ن���ات  ث��الث  نح�  منذ  يعمل�ن  ال���ذي  امل���ظ��ف���ن 
بعدم  اإدارت��ه��م  من  اأوام���ر  املحيطة،  وامل��راف��ق  امل�شايف  يف  اأو  ال�شخمني  النفطيني 
احل�ش�ر اإىل امل�شايف والبقاء يف مقر م�ؤ�ش�شة نفط ال�شمال احلك�مية يف كرك�ك. 
واأعادت الق�ات العراقية انت�شارها خالل االأيام االأخرية يف حمافظة كرك�ك الغنية 
2014 يف  العام  الكردية يف  الب�شمركة  ق�ات  عليها  �شيطرت  كانت  التي  بالنفط 
خ�شم الف��شى التي نتجت عن هج�م تنظيم الدولة االإ�شالمية الكبري يف حينه. 
ويع�د امل�ظف�ن الي�م للمرة االأوىل منذ ذلك احلني اإىل م�شافيهم، حيث يتمركز 
رجال  اأي�شا  منهم  م�شافة  وعلى  النفطية،  املن�شاآت  حماية  ق���ات  اأف���راد  جم��ددا 
املحيطة  املعبدة  الطرق  على  الفرتة.  تلك  يف  للمغادرة  ا�شطروا  الذين  االإطفاء 
“بعملية  ال�شمال  نفط  �شركة  م�ظفي  من  جمم�عة  تق�م  ومرافقها،  بامل�شفاة 
جرد اإدارية لتقييم حالة املعدات”، وفق ما يق�ل اأحد ه�ؤالء ل�كالة فران�ش بر�ش. 
داخل كل حمطة، يق�م فني�ن بتقييم االأ�شرار غري املرئية تقريبا، ما عدا خزان 
نفطي كروي ال�شكل انتزع غطاوؤه. ومل يت�قف االنتاج خالل ت�اجد االكراد هنا. 
وي�شري م�شدر يف �شركة نفط ال�شمال لفران�ش بر�ش طالبا عدم ك�شف ه�يته، اإىل 
اأنه “من امل�ؤمل معاودة االإنتاج م�شاء ال�شبت اأو �شباح االأحد«. وي�شيف “�شتك�ن 
اإنتاج  املحلية وحمطات  امل�شايف  ت�شغيل جتريبي وجتهيز  البدء �شمن  العملية يف 

اال�شرتايل  ال�طني  البنك  ل��دى  االقت�شادي  اخلبري  او�شرت  االن  و�شرح 
ل�كالة فران�ش بر�ش انه امر حمزن جدا اذا كنت م�ظفا يف قطاع ال�شيارات 
ان  او���ش��رت  واأو���ش��ح  االأ���ش��رتايل.  االقت�شاد  اىل  بالن�شبة  مهما  لي�ش  لكنه 
االقت�شاد ق���ي ج��دا يف ال���ق��ت احل��ايل يف جم��ال اخل��دم��ات. يف �شبعينات 
القرن املا�شي، كان %70 من اليد العاملة كانت تن�شط يف هذه ال�شناعة 
التي كانت متثل الن�شبة نف�شها تقريبا من اإجمايل الناجت الداخلي. وختم 
�شعيد  على  قليال  واق��ل   7% نح�  اىل  الي�م  تراجع  الرقم  ه��ذا  بالق�ل 

ال�ظائف لكنها عملية م�شتمرة منذ زمن.

الغاز، وقد ت�شل عمليات االنتاج يف البدء اىل معدل 50 األف برميل ي�ميا«. ويعد 
هذا الرقم �شئيال باملقارنة مع حقل كرك�ك ال�شخم الذي كان يعتمد عليه االأكراد 
ل�شمان اال�شتمرارية للدولة التي يحلم�ن باإن�شائها. ويف اخلام�ش والع�شرين من 
اأيل�ل �شبتمرب، قال االكراد “نعم” كبرية يف اال�شتفتاء على ا�شتقالل االإقليم الذي 
رف�شته بغداد. عند ا�شتئناف االإنتاج ب�شكل طبيعي، �شيك�ن يف االمكان اإنتاج 340 
األف برميل ي�ميا من احلق�ل ال�شتة التي ا�شتعيدت من الب�شمركة. لكن امل�ش�ؤول 
يف �شركة نفط ال�شمال يلفت اإىل اأن امل�شكلة لي�شت يف ا�شتئناف االإنتاج، بل يف عملية 
“ال�شخ اإىل ميناء جيهان الرتكي«. ومنذ الثمانينات، يق�م العراق بت�شدير الذهب 
االأ�ش�د عرب خط اأنابيب يبلغ ط�له 970 كيل�مرتا يربط كرك�ك بجيهان عرب 
املعرب في�شخاب�ر احلدودي. وحتى دخ�ل تنظيم داع�ش االإرهابي يف العام 2014، 
كان خط االأنابيب ينقل ما بني 250 و400 األف برميل ي�ميا. و�شيطر التنظيم 
تقريبا يف 2014 على غالبية االأرا�شي املحيطة بهذا اخلط. ومل تتم ال�شيطرة 
العراقية اجل��ه��ادي��ني من  ال��ق���ات  اإال م���ؤخ��را، ح��ني ط���ردت  املهمة  االأج����زاء  على 
ال�شرقاط وبيجي وامل��شل، والب�شمركة من كرك�ك والقيارة. ورغم متكن الق�ات 
احلك�مية من ال��ش�ل جمددا اإىل في�شخاب�ر، فاإن املعارك وعمليات النهب التي 
قام بها اجلهادي�ن، تركت خط االأنابيب خارج اخلدمة. وي��شح امل�ش�ؤول نف�شه اأن 
عمليات االإ�شالح بحاجة الأ�شهر عدة. ويرى اخلرباء اأن االأمر يحتاج اإىل عامني 
للح�ش�ل على القطع املنا�شبة وامل�شنعة ح�شرا يف اخلارج. ودعت بغداد التي تعاين 
من هب�ط اأ�شعار اخلام، م�شدر الدخل الرئي�شي لها، ومن ثالث �شن�ات من احلرب 
�شد تنظيم داع�ش، �شركة “بريتي�ش بريولي�م” اإىل “اتخاذ التدابري ال�شرورية يف 

اأقرب وقت ممكن لتط�ير البنية التحتية النفطية يف كرك�ك«.
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املال والأعمال
»القت�شاد« تنظم امللتقى الإماراتي ال�شيني للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة

يف وزارة االقت�شاد و�شني اك�شيانغ مدير اإدارة ال�ش�ؤون التجارية لغرب اآ�شيا 
واأفريقيا يف وزارة التجارة ال�شينية ويل جيجينغ نائب االأمني العام ملعر�ش 

كانت�ن ونائب مدير عام املركز ال�شيني للتجارة اخلارجية .
ال�شرا كات  ب��ن��اء  االإم��ارات��ي��ني يف  االأع��م��ال  امل���ؤمت��ر اىل دع��م رواد  وي��ه��دف 
التجارية واكت�شاف الفر�ش اال�شتثمارية اجلديدة واال�شتفادة من اخلربات 
ال�شينية يف ت��شيع اأعماله واالأنفاذ لالأ�ش�اق ال�شينية ف�شال عن التعرف 

على اأحدث املنتجات وال�شناعات ال�شينية يف العديد من املجاالت.
واأكد حممد نا�شر حمدان الزعابي يف كلمته يف افتتاح امللتقى حر�ش دولة 
ترجمة  خ��الل  م��ن  ال�شني  م��ع  التجارية  �شراكتها  تعزيز  على  االإم����ا رات 
م�شريا   .. ال�اقع  اأر���ش  على  البلدين  بني  التفاهم  وم��ذك��رات  االتفاقيات 
بني  امل�شرتكة  االقت�شا دية  اللجنة  التفاقيات  ترجمة  ياأتي  امللتقى  اأن  اإىل 
االإ م��ارات وال�شني والتي تراأ�شها معايل �شلطان بن �شعيد املن�ش�ري وزير 

•• جو�نزو-و�م:

ال�شغرية  واملن�شاآت  للم�شاريع  ال�طني  والربنامج  االقت�شاد  وزارة  نظمت 
التجارة  غ��رف��ة  و  ال�شينية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   - وامل��ت������ش��ط��ة 
ملتقى   - اخلارجية  التجارة  لرتويج  ال�شني  ومركز  ال�شينية  وال�شناعة 
االأعمال االإماراتي ال�شيني الأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة مبدينة 

ج�انزو حتت عن�ان “االإمارات و ال�شني و مبادرة احلزام والطريق« .
�شارك يف امللتقى - الذي مت تنظيمه يف مركز امل�ؤمتر ات على هام�ش معر�ش 
ال�شني الدويل ل�شلع ال�اردات وال�شادرات كانت�ن 2017 - 60 من رواد 
ال�شغرية  امل�شاريع  فئة  م��ن  �شينية  �شركة  و120  االإم��ارات��ي��ني  االأع��م��ال 

واملت��شطة.
ح�شر امل�ؤمتر حممد نا�شر حمدان الزعابي مدير اإدارة الرتويج التجاري 

» اإن�شياد« ينطلق الثنني
•• �أبوظبي-و�م:

تنطلق ي�م االإثنني املقبل فعاليات الدورة ال�شن�ية ال�شابعة 
مل�ؤمتر “ان�شياد العاملي لقادة االأعمال” ب�ش�ق اأب�ظبي العاملي 
يف جزيرة املارية الذي تنظمه كلية اإن�شياد ويناق�ش على مدار 
ظل  يف  املتغري  العاملي  االقت�شاد  يف  التم�يل  دور  كامل  ي���م 

التح�الت التكن�ل�جية والدمي�غرافية احلالية.
امل����ؤمت���ر جم��م���ع��ة ج��ل�����ش��ات ح�ارية  اأع���م���ال  ي�شمل ج���دول 
الع�ملة وازدي��اد الهجرة والتغريات  تغطي عدة حماور منها 
االأعمال  وعامل  احلك�مات  على  وانعكا�شاتها  التكن�ل�جية، 
والتن�ع واالبتكار يف ال�ش�ؤون املالية واآثار التقدم التكن�ل�جي 

وتن�ع الق�ى العاملة يف املجال املايل.

والتي  املا�شي  �شبتمرب  يف  �شان  ت�ش�جن  ال�شيني  التجا رة  ووزي��ر  االقت�شاد 
�شهدت الت�قيع على عدد من مذكرات التفاهم من اأهمها مذكرة التعاون يف 
جمال ال�شركات ال�شغرية وا ملت��شطة ومذكرة تعزيز تبادل ال�ف�د التجار-
ية. من جانبه رحب و�شني اك�شيانغ بالتقا رب وال�شراكة مع دولة االإمارات 
التي تعد ثا ين اأكرب �شريك لل�شني يف منطقة ال�شرق االو�شط واأكرب �ش�ق 
ت�شدير يف املنطقة .. من�ها اإىل ان امللتقى الذي يح�شره 180 �شركة من 
�شركات امل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة �شيعزز من �شراكتنا وتعاوننا امل�شرتك  
الي��شفي مدير الربنامج ال�طني للم�شار يع واملن�شاآت  اأ�شاد حممد  بدوره 
ال�شغرية واملت��شطة بالزيارة الناجحة ل� فد الدولة لل�شني والتي تكللت 
ال�شغرية  امل�شا ريع  اأ�شحاب  ب��ني  املبا�شر  امللتقى  ه��ذا  تنظيم  يف  بالنجاح 
واملت��شطة الذي يعترب من اأهم الفعاليات التي �شملتها الزيارة باالإ�شافة 

لزيارة معر�ش “كانت�ن 2017« .

�صيحمل ا�صم »مبنى م�صدر«

تاأ�شي�ض مركز رائد لبحوث املواد املتقدمة يف اململكة املتحدة  

يقدم ت�صميمًا فريدًا وتفا�صيل اإبداعية يف هند�صة العمارة

»نزل �شخرة الأحفور«... م�شروع لل�شيافة يف اأح�شان �شحراء ال�شارقة

يف اإطار تعزيز �صبل التعاون والتن�صيق امل�صرتكني

هيئة مياه وكهرباء اأبو ظبي ت�شتقبل 
وفدًا من دائرة التنمية القت�شادية

تبادل  اإىل  باالإ�شافة  العامة،  امل�شلحة  يخدم  مب��ا  املحلية، 
واأ�شار  املمار�شات.  اأف�شل  على  واالط���الع  واخل���ربات  االآراء 
�شعادته اإىل اأن هذه الزيارات تاأتي �شمن خطة الهيئة ب�شاأن 
تعزيز �شبل التن�شيق والتعاون مع امل�ؤ�ش�شات الر�شمية لتبّني 
ت�جهات  تدعم  التي  والتقنيات  واال�شرتاتيجيات  امل��ب��ادرات 
الهيئة يف التعاون مع اجلهات املختلفة بهدف تعزيز فر�ش 
التعاون اال�شتثماري امل�شرتك. و اأعرب �شعادة خليفة بن �شامل 
املن�ش�ري عن تقديره للهيئة على اإتاحة هذا اللقاء، واأثره يف 
تق�ية اأوا�شر التعاون اال�شرتاتيجي بني الطرفني، يف كافة 
واال�شتفادة  اأو�شع  اآف��اق  اإىل  والعمل على تط�يرها  املجاالت 
من التجارب التي يتميز بها اجلانبان. ومن اجلدير بالذكر 
تعاون  اتفاقية  قد  وقعت  اأب�ظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  اأن 
ال�شراكة  لتعزيز  االقت�شادية،  التنمية  دائ��رة  مع  م�شرتك  
اال�شرتاتيجية  االأه���داف  لتحقيق  اجلانبني  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
وتفعيل  وال��درا���ش��ات  املعل�مات  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  امل�شرتكة 
حك�مة  من�شة  خ���الل  م��ن  للبيانات  االإل���ك���رتوين  ال��ت��ب��ادل 
امل�شرتكة  امل�شاريع  اأب�ظبي االإلكرتونية والتن�شيق يف تنفيذ 

بهدف �شمان ح�شن التنفيذ و�شرعة االإجناز.

ال�����ش��ي��ع��ري مدير  ���ش��ال��ح  ���ش��ي��ف  ال��دك��ت���ر  ���ش��ع��ادة   ا�شتقبل 
بن  خليفة  �شعادة  باالإنابة  اأب�ظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  عام 
باالإنابة،  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  وكيل  املن�ش�ري  �شامل 
وذلك يف اإطار تعزيز اأ�ش�ش التعاون امل�شرتك بني الطرفني، 
بح�ش�ر مدراء العم�م يف ال�شركات التابعة للهيئة وعدد من 
املدراء التنفيذيني يف دائرة التنمية االقت�شادية. ومت خالل 
اللقاء ا�شتعرا�ش الدور الذي ت�شهم فيه كل من هيئة مياه 
التط�ر  يف  االقت�شادية  التنمية  ودائ���رة  ظبي  اأب���  وكهرباء 
على م�شت�ى االإمارة، وجمم�عة اخلطط واال�شرتاتيجيات 
دائرة  وفد  اطلع  كما  الر�شيدة.  احلك�مية  للت�جهات  وفقا 
التنمية االقت�شادية على مبادرة تر�شيد التي تنفذها الهيئة 
بالتن�شيق مع �شركتي الت�زيع التابعتني لها، والتي تهدف اإىل 
تعزيز ثقافة الرت�شيد بني امل�شتهلكني، وحثهم على احلفاظ 
امل���ارد الطبيعية، وما تتيحه من فر�ش لال�شتثمار يف  على 
�شيف  ال��دك��ت���ر  �شعادة  اأع���رب  ال�شياق  ه��ذا  امل��ج��ال. ويف  ه��ذا 
بال�فد  �شركاتها  وجمم�عة  الهيئة  ترحيب  عن  ال�شيعري 
تعزيز  يف  ال��زي��ارات  ه��ذه  مثل  اأهمية  اإىل  م�شريا  ال�شيف، 
والدوائر  امل�ؤ�ش�شات  بني  امل�شرتكني  والتن�شيق  التعاون  اأُط��ر 

•• مان�ش�شرت-�لفجر: 

اأُع���ل���ن م����ؤخ���راً ع���ن ت��اأ���ش��ي�����ش مركز 
ج��دي��د ل��ب��ح���ث امل������اد امل��ت��ق��دم��ة يف 
جامعة مان�ش�شرت يف اإجنلرتا، حيث 
�شيحت�شن  ال����ذي  امل��ب��ن��ى  ���ش��ي��ح��م��ل 
م�����ش��در، ويهدف  ا���ش��م مبنى  امل��رك��ز 
املنتجات  ت�ش�يق  يف  امل�شاهمة  اإىل 
وال���ت���ق���ن���ي���ات امل�����ش��ن���ع��ة م����ن م����ادة 
اأب�ظبي  ���ش��رك��ة  وت��ع��د  اجل���راف���ني. 
املم�ل  م�����ش��در  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 
هند�شة  اب��ت��ك��ار  ل�����م��رك��ز  ال��رئ��ي�����ش��ي 
عنه  ر�شمياً  ُك�ِشف  ال��ذي  اجل��راف��ني 
بح�ش�ر ممثلني عن حك�مة اململكة 
العربية  االإم�����ارات  امل��ت��ح��دة، ودول����ة 
م���ن جامعة  امل���ت���ح���دة، وم�����ش���ؤول��ني 

مان�ش�شرت.
ويعترب اجلرافني مادة نان�ية فائقة 
الق�ة ومرنة للغاية تتمتع بخ�شائ�ش 
الكثري  ا�شتخدامها يف  فريدة ميكن 
امل�شتقبل، مبا يف  يف  التطبيقات  من 
ذلك كمادة يف حل�ل تخزين الطاقة، 
وتكن�ل�جيا تنقية املياه، والطائرات 
املحم�لة،  واله�اتف  ال���زن،  خفيفة 

وحتى املالب�ش.
جميل  حممد  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ش  ال�����رحم�����ي، 
ل���������م���������ش����در: م������ن خ��������الل دع���م���ه���ا 
اجلرافني،  هند�شة  اب��ت��ك��ار  ل�مركز 
رحلة  يف  مب�شاركتها  م�شدر  تفخر 
�شت�شاهم  التي  العلمية  االكت�شافات 
م��ادة اجلرافني  اإم��ك��ان��ات  يف حت�يل 

املعماري  املهند�ش  قبل  م��ن  م�شدر 
راف��ائ��ي��ل فين�يل،  ال�����ش��ه��ري  ال��ع��امل��ي 
وه� يغطي م�شاحة تقدر ب� 8،400 
مرت مربع، ويقع يف احلرم اجلامعي 
ال�شمايل جلامعة مان�ش�شرت. و�ش�ف 
التجريبي،  االإن���ت���اج  م���راف���ق  ي�����ش��م 
و�شُيجرى فيه بح�ث اأُخرى يف امل�اد 
امل��ت��ق��دم��ة. وت�����ش��م ق��ائ��م��ة مم�لني 
اجلرافني  ه��ن��د���ش��ة  اب���ت���ك���ار  م���رك���ز 
اإىل ج��ان��ب م�����ش��در ك��ل م��ن جمل�ش 
اإجنلرتا،  يف  العايل  التعليم  مت�يل 
املتحدة،  اململكة  يف  االبتكار  ووك��ال��ة 
للتنمية  االأوروب�����������ي  وال�������ش���ن���دوق 
االإقليمية، وهيئة مان�ش�شرت الكربى 

امل�شرتكة يف اململكة املتحدة.

ال���ث���ال���ث اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي�������ش���ع���ى 
اجلرافني  على  تعتمد  اأح��ب��ار  اإن��ت��اج 
ملختلف  دق����ي����ق����ة  ك���م�������ش���ت�������ش���ع���رات 
بالطاقة  امل���ت�������ش���ل���ة  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 

والدفاع.
ويف هذا االإطار قال الرحمي: تعتمد 
معظم االبتكارات التكن�ل�جية على 
ويرتبط  امل������اد،  امل���ح���رز يف  ال��ت��ق��دم 
امل��ائ��ة م��ن الناجت  70 يف  اأك���ر م��ن 
لالقت�شادات  االإج����م����ايل  ال��ق���م��ي 
اأو غري  ال��غ��رب��ي��ة ارت��ب��اط��اً م��ب��ا���ش��راً 
فاإن  ول��ه��ذا  امل�����اد.  بتط�ير  مبا�شر 
هند�شة  ابتكار  ل�مركز  م�شدر  دع��م 
قلب  االإم�����ارات يف  ي�شع  اجل��راف��ني 
مبنى  ت�شميم  ومت  املعرفة.  �شناعة 

م�شدر،  ومعهد  مان�ش�شرت  جامعة 
للعل�م  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ام���ع���ة  ال���ت���اب���ع 

والتكن�ل�جيا.
كلتا  م������ن  ال����ع����ل����م����اء  در����������ش  وق�������د 
ال�شراكة،  تلك  اإط��ار  يف  اجلامعتني، 
ا�شتخدامات خمتلفة من اجلرافني 
رئي�شية،  جم�����االت  ث���الث���ة  ت��غ��ط��ي 
منخف�شة  م��ادة  تط�ير  اأواًل  ت�شمل 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  للطباعة  ال��ك��ث��اف��ة 
مثل  ����ش���ن���اع���ات  يف  ال����ش���ت���خ���دام���ه���ا 
ويت�شمن  وال����روب�����ت����ات.  ال��ف�����ش��اء 
اأوراق  ا����ش���ت���خ���دام  ال����ث����اين  امل����ج����ال 
التبادل  اأغ�������ش���ي���ة  م����ع  اجل�����راف�����ني 
ت��ق��ن��ي��ات معاجلة  ل��ت��ع��زي��ز  االأي������ين 

املياه وحتلية املياه. 

جمدية  عملية  حل�ل  اإىل  ال���اع��دة 
جتارياً.

مركز  �شيعمل  ال���رحم���ي:  واأ����ش���اف 
اب���ت���ك���ار ه��ن��د���ش��ة اجل����راف����ني ال���ذي 
يحت�شنه  ال��ذي  املبنى  على  اأطلقنا 
ت�شريع  على  م�شدر”  “مبنى  ا�شم 
اجلرافني  تطبيقات  تط�ير  وت��رية 
التي مت الت��شل اإليها يف املختربات 
عملي  ب�شكٍل  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  لي�شبح 
وجت�����اري اأم������راً واق����ع����اً، مم���ا يدعم 
الرامية  اأعمال م�شدر  ا�شرتاتيجية 
النظيفة  التقنيات  يف  امل�شاركة  اإىل 
اإمكاناتها  ظ��ه���ر  مب��ج��رد  املتقدمة 
ال�قت  ذات  يف  وي����ؤك���د  ال��ت��ج��اري��ة، 
االإم��ارات بدعم وتعزيز  دولة  التزام 

قطاع املعرفة.
االإعالن  حفل  خ��الل  لها  كلمة  ويف 
اجلرافني  هند�شة  ابتكار  مركز  عن 
نان�شي  دمي  ال���ربوف���ي�������ش����رة  ق���ال���ت 
م�شت�شار  ون��ائ��ب��ة  رئ��ي�����ش��ة  روث����ي���ل، 
ممتن�ن  ن��ح��ن  مان�ش�شرت:  ج��ام��ع��ة 
جلميع املم�لني ال�شتثمارهم يف هذا 
ال��ذي يب�شر مب��ي��زات جتارية  امل��رك��ز 
والعمل  املبنى،  ه��ذا  اأن  كما  واع���دة. 
الذي �شيجري داخله، �شيتيح الكثري 

من الفر�ش اأمامنا.
هند�شة  اب���ت���ك���ار  “مركز  و���ش��ي��ع��زز 
بني  ال����ت����ع����اون  اأُط��������ر  اجلرافني” 
ال�����ش��رك��ات واالأك���ادمي���ي���ني يف جمال 
اجل������راف������ني وم�������ا ي���ت�������ش���ل ب�����ه من 
ثنائية  امل������ش��ل��ة  �شبه  امل�����اد  ب��ح���ث 
االأب���ع���اد، مب��ا يف ذل���ك ال�����ش��راك��ة بني 

الربية املحلية يف منطقة امل�شروع، 
و���ش��ي��ت��م اإط�������الق جم���م����ع���ة من 
احلي�انات الربية فيها، مثل املها، 
وظباء ال�شحراء وغزالن اجلبال.

وتاأ�ش�شت هيئة ال�شارقة لال�شتثمار 
 2009 وال��ت��ط���ي��ر ����ش���روق ع����ام 
اجتماعية  ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
واقت�شادية،  وب��ي��ئ��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
قائمة على اأ�شا�ش اله�ية العربية 
ال�شارقة،  الإم������ارة  واالإ����ش���الم���ي���ة 
ت�شجيع  اإىل  ������ش�����روق  وت�������ش���ع���ى 
خالل  من  االإم���ارة،  يف  اال�شتثمار 
يف  ال��دول��ي��ة  املعايري  اأف�شل  تبني 
ت�شاعد  ال���ت���ي  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي 
املنطقة  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ج����ذب  يف 
الهيئة  اأب���رز مهام  وال��ع��امل، وم��ن 
الت�شهيالت  ت����ف���ري  واأه����داف����ه����ا، 
وتذليل  واحل�����اف����ز،  ال�����ش��روري��ة 
اأن�شطة  ت����اج���ه  ال���ت���ي  ال��ع��ق��ب��ات 
باالإ�شافة  االإم����ارة،  يف  اال�شتثمار 
اإىل تقييم م�شاريع البنية التحتية 
يف قطاع ال�شياحة، وو�شع اخلطط 

الالزمة ال�شتكمالها.

•• �ل�شارقة-�لفجر:

بتن�ع  ال�������ش���ارق���ة  اإم��������ارة  ت��ت��م��ي��ز 
الطبيعية  ومق�ماتها  ت�شاري�شها 
التي باتت جزءاً هاماً من م�شهدها 
مليحة  ال����ش���ي���م���ا  ال���������ش����ي����اح����ي.. 
ال��شطى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال����اق���ع���ة 
ع���ل���ى خ�����ارط�����ة االإم��������������ارة. وم���ن 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ا���ش��ت�����ش��رف��ت  ه��ن��ا، 
�شروق  وال���ت���ط����ي���ر  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
واإمكانياتها  املنطقة  ه��ذه  اأهمية 
اال�شتثمار  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت  ال��ه��ائ��ل��ة 
م�شروعها  ف��ب��داأت  �شياحياً،  فيها 
مليحة لل�شياحة البيئية واالأثرية 
الذي يعد يف ي�منا هذا اأحد اأبرز 
وال�شياحية  الرتفيهية  ال�جهات 
ال�شارقة، الذي بداأ يف مرحلته  يف 
مليحة  م��رك��ز  ليت�شمن  االأوىل 
ال���ذي ح���از م��ن��ذ افتتاحه  ل��الآث��ار 
العاملية  اجل����ائ���ز  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى 
والهند�شة  ال��ت�����ش��م��ي��م  ل����ف����رداة 

املعمارية. 
واالآن، ويف اإطار اإطالقها للمرحلة 

42 مقعداً  ي�فر  للزوار، ومطعم 
ل��ل��زوار، و�شالة  داخ��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً 
ا�شتقبال،  و�شالة  الطعام،  لتناول 
واأخرى  خارجية  و�شرفة  ومكتبة، 
ع��ل��ى ال�����ش��ط��ح، وم����ق���د ن������اري، ، 
�شبا  �شحي  مركز  اإىل   باالإ�شافة 
430 مرتاً  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ���ٌش��ّي��د 
م��رب��ع��اً ي�����ش��م ح��������ش م����اء مالح 
مفت�ح لل�شباحة. وي�شفي الطريق 
ومبنى  االإقامة  مبنى  ي�شل  الذي 
املطعم واملبنى ال�شحي مع بع�شها 
على  فريداً  حي�ياً  ح�شرياً  طابعاً 

من�شاأة ال�شيافة ال�شحراوية.
ويعترب ُنُزل �شخرة االأحف�رة اأحد 
التي  ال�شارقة  جمم�عة  م�شاريع 
اأطلقتها �شروق، والتي ت�شم عدداً 
الفاخرة  ال�شيافة  م�����ش��اري��ع  م��ن 

الرامية اإىل تعزيز مكانة ال�شارقة 
اإحدى ال�جهات ال�شياحية الرائدة 
االأكر متيزاً يف الدولة واملنطقة، 
وجهات  بتط�ير  الهيئة  تلتزم  اإذ 
امل�ا�شفات  اأع���ل���ى  وف���ق  ���ش��ي��اح��ي��ة 
ال�جهات  م���ن  ع����دد  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
اال�شتثنائية ذات االأهمية الرتاثية 
االإم���ارة،  يف  والطبيعية  والبيئية 
ومن املقرر اأن يفتح “ُنُزل �شخرة 
الربع  للزوار يف  اأب�ابه  االأحف�ر” 

االأول من العام 2018.
وت�������ش���م���ل امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
البيئية  لل�شياحة  مليحة  م�شروع 
اإن�����ش��اء م��ن��ت��زه مليحة  واالأث����ري����ة 
ال�طني، بالتعاون مع هيئة البيئة 
ال�شارقة،  يف  الطبيعة  واملحميات 
واملنتزه عبارة عن حممية للحياة 

اأعلنت  امل���������ش����روع،  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
تنفيذ عدد  ال��ب��دء يف  ع��ن  ���ش��روق 
ومن�شاآت  ال�شياحية  امل��راف��ق  م��ن 
التفا�شيل  ذات  الفاخرة  ال�شيافة 
امل��ع��م��اري��ة امل��م��ي��زة، وت�����ش��در هذه 
التط�يرية  االأع������م������ال  م�����ش��ه��د 
م�������ش���روع ن����زل ���ش��خ��رة االأح���ف����ر 
املثالية  ال����ج���ه���ة  ب���ذل���ك  ل��ي��ك���ن 
وحمبي  وامل�����ش��ت��ك�����ش��ف��ني  ل����ل����زوار 
الراغبني  ال�شحراوية  املغامرات 
الطبيعية  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  ب��اال���ش��ت��م��ت��اع 
االآ���ش��رة ل��دول��ة االإم����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، ل��ل��ن��زول يف م��رف��ق فريد 
واالأ�شالة،  الفخامة،  ب��ني  يجمع 
واحلداثة،  وال�شيافة،  وال��راح��ة، 
والتاريخ و�شط �شحراء مذهلة يف 

ت�شاري�شها وكائناتها النادرة.

يتم تط�ير  اأنه  بالذكر،  واجلدير 
م��ب��ن��ي��ني من  م�����ق����ع  ال�����ُن�����زل يف 
عيادة  ك����ان  االأول  واح�����د،  ط���اب���ق 
والثاين حمل بقالة ُبنيا يف بداية 
ال�����ش��ت��ي��ن��ي��ات ب��ال��ق��رب م���ن اإح���دى 

اأوائل حمطات ال�ق�د يف الدولة.
واأ�������������������ش������������������رف������������������ت ���������ش��������رك��������ة 
 »ANARCHITECT «
جمم�عة  على  احلائزة  للهند�شة، 
ال����ع����امل����ي����ة، على  اجل�������ائ������ز  م�����ن 
اخلارجية  امل��ع��م��اري��ة  ال��ت�����ش��ام��ي��م 
والداخلية لُنزل �شخرة االأحف�ر، 
وت����ع����ّم����دت اإب���������راز ال����ت����ف����اوت بني 
ال��ت�����ش��م��ي��م احل����دي����ث واالأ����ش�������ش 
القائمة،  ل���ل���م���ب���اين  االأ�����ش����ل����ي����ة 
الطبقات  ع��ل��ى  ال�����ش���ء  لت�شليط 
التي  االإ�����ش����اف����ي����ة  وامل���������ش����اح����ات 

“مركز  م��ن  بالقرب  ال��ُن��زل  ويقع 
فيه  ت��ع��د  ال���ذي  لالآثار”  مليحة 
�شخرتي اجلمل واالأحف�ر عالمًة 
مميزة يف املكان، حيث ا�شُتلهم النزل 
االأحف�ر”  “�شخرة  م���ن  ا���ش��م��ه 
الفريدة  الطبيعية  امل��ع��امل  اأح���د 
�شخرة  “نزل  ويت�شع  مليحة،  يف 
كحٍد  �شي�ف  لع�شرة  االأحف�ر” 
اأق�شى، بهدف احلفاظ على فرادة 
وخ�ش��شيتها  االإق����ام����ة  جت���رب���ة 
ول�����ي�����ع�����ط�����ي ن�����������������زالءه جت�����رب�����ة 
ي�شتمتع�ن خاللها مبجم�عة من 
االأن�شطة ال�شحراوية، والرحالت 
االأثرية،  واجل������الت  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
يقدمها  ال��ت��ي  املتن�عة  وال��ب��اق��ات 
امل���رك���ز وامل��ل��ي��ئ��ة ب��امل��ت��ع��ة واالإث�����ارة 

واملغامرة.

يت�شمنها الت�شميم بهدف ت��شيع 
امل�شاحات، واإعادة ت�ظيفها لتعزيز 
امليزات اجلديدة لل�شيافة الفاخرة 

يف تلك املباين.
التي  امل�اد  الت�شميم على  ويعتمد 
ت��ع��ك�����ش ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��راوي��ة، اإذ 
ال�شاج  ال��ف���الذ وخ�شب  مي��زج بني 
اخلم�ش  ال��غ��رف  وت�شم  ال�شلب، 
النج�م،  مل��راق��ب��ة  �شقفية  ن����اف���ذ 
املدن  �شخب  عن  ببعدها  وتتميز 
واأ�ش�ائها ما ي�فر لل�شي�ف بيئة 
الليل  ���ش��م��اء  �شقف  حت��ت  مثالية 
ال�شاحرة واملليئة بالنج�م ، ف�شاًل 
عن الغرفة الفاخرة اخلا�شة التي 

ت�شم �شرفة خا�شة على ال�شطح.
ومن اأبرز املزايا الفاخرة االإ�شافية 
ل���ُن���زل ���ش��خ��رة االأح����ف�����ر؛ مكتب 

اأرباح جرنال الكرتيك دون التوقعات يف الربع الثالث
•• عو��شم-رويرتز:

جاءت نتائج جرال الكرتيك للربع الثالث من العام دون الت�قعات بهام�ش 
ت�قعاتها  العمالقة  ال�شناعية  ال�شركة  وخف�شت  اجلمعة  ال��ي���م  كبري 
لالأرباح مما دفع �شهمها الذي يت�شدر قائمة االأ�شهم االأ�ش�اأ اأداء منذ بداية 

العام على امل�ؤ�شر داو ج�نز لالنخفا�ش �شتة باملئة.
وحققت ال�شركة اأرباحا معدلة بلغت 29 �شنتا لل�شهم مقارنة مع ت�قعات 
املحللني الأرباح قدرها 49 �شنتا لل�شهم وفقا ملت��شط الت�قعات من ت�م�ش�ن 

رويرتز اآي-بي-اإي-ا�ش.
وخف�شت جرال الكرتيك ت�قعاتها الأرباح العام باأكمله اإىل ما بني 1.05 
و1.70  دوالر   1.60 بني  نطاق  من  وذل��ك  لل�شهم  دوالر  و1.10  دوالر 
دوالر يف ال�شابق وقالت اإنها �شتحقق نح� �شبعة مليارات دوالرات نقدا من 
العمليات انخفا�شا من ما بني 12 و14 مليار دوالر يف الت�قعات ال�شابقة. 
وانخف�شت اأ�شهم جرال الكرتيك 6.7 باملئة اإىل 22 دوالرا يف تعامالت 

ما قبل الفتح.

مبا�شر  ا���ش��ت��ث��م��ار  �شفقة  اأك���رب  يف  ل��ل��م��خ��ازن  ل���ج��ي��ك���ر 
بقطاع ال��ع��ق��ارات يف اأوروب�����ا. وظ��ل ���ش��ي.اآي.���ش��ي وج��ي.

ا�شتح�اذات  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  ال�شناديق  يت�شدران  اآي.���ش��ي 
مبا يتما�شى مع االجتاه الذي �شاد يف الربع ال�شابق مع 
يف  وج��ي.اآي.���ش��ي  �شفقة   14 يف  ���ش��ي.اآي.���ش��ي  م�شاركة 
املدع�مة  ال�شناديق  �شجلت  املقابل،  يف  �شفقات.  ع�شر 
االأخرية،  الف�ش�ل  يف  اأق��ل  ا�شتح�اذات  النفط  ب��اإي��رادات 
مبا يربز القي�د التي يفر�شها ا�شتمرار انخفا�ش اأ�شعار 
اخل����ام. وق���ال م��ارك������ش م��ا���ش��ي م��ن جم��م���ع��ة ب��شطن 
االآ�شي�ية  ال�شناديق  اآخر لهيمنة  �شببا  اإن  لال�شتثمارات 
ه� اأن لديها فرقا متخ�ش�شة يف البحث عن ال�شفقات. 
اإذا  وي�شتك�شف�ن.  بن�شاط  يخرج�ن  االآ���ش��ي���ي���ن  وق��ال 
�شفقة  اإغ���الق  يف  وت��رغ��ب  مبا�شر  ا�شتثمار  �شركة  كنت 
فمن االأ�شهل اأن تذهب اإىل �شخ�ش لديه بالفعل املعرفة 

والقدرة على اجلانب االآخر.

•• لندن-رويرتز:

�شناديق  بها  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي  ال�شفقات  قيمة  انخف�شت 
الروة ال�شيادية ل�شراء �شركات يف الربع الثالث من العام 
يف ال�قت الذي وا�شلت فيه ال�شناديق املدع�مة باإيرادات 
ال�شندوقان  و���ش��ي��ط��ر  م��ت��اأخ��ر.  م��رك��ز  اح��ت��الل  ال��ن��ف��ط 
و�شي.اآي.�شي  ال�����ش��ن��غ��اف���ري  ج���ي.اآي.����ش���ي  االآ���ش��ي���ي��ان 
ال�شيني على معظم ال�شفقات. و�شاركت �شناديق الروة 
فقط  دوالر  مليار   14.1 قيمتها  �شفقات  يف  ال�شيادية 
اأبريل  بني  الفرتة  دوالر يف  مليار   28.3 انخفا�شا من 
 38 ني�شان وي�ني� حزيران لكن عدد ال�شفقات زاد اإىل 
ت�م�ش�ن  لبيانات  وفقا  �شن�ي  ربع  اأ�شا�ش  على   31 من 
رويرتز. لكن اإجمايل ال�شفقات يف الربع الثاين ت�شخم 
ال�شني لال�شتثمار  نفذته م�ؤ�ش�شة  ا�شتح�اذ كبري  بفعل 
�شركة  ع��ل��ى  دوالر  م��ل��ي��ار   13.7 بقيمة  ���ش��ي.اآي.���ش��ي 

�شفقات ال�شناديق ال�شيادية ل�شراء ال�شركات تنخف�ض للن�شف
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العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8427  عمايل جزئي
ذ.م.م  وامليكانيكية  الكهربائية  ل��الع��م��ال  العاملية  1-���ش��ب��ارك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه���ل حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د م��ف��ي��ظ اال����ش���الم حم��م��د �شرياج 
اال����ش���الم ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع����ى وم������ش���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات عمالية 
وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(  ع���دة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)13630 
االثنني  ي����م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB176459522AE:ال�شك�ى رق���م 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف  ال�شاعة 15.00 م�شاءا  امل���اف��ق:2017/10/23 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن 

مبثابة ح�ش�ري ، مع تق�شري مدة االعالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9241  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-القمة اخل�شراء ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  اون���ه  جي�فري  /اوج��ش�ك�  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)9953 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000 درهم( 
 mb176703680ae:ال�شك�ى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي�����م االرب����ع����اء امل��������اف�������ق:2017/10/25 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ش 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6346  عمايل جزئي

حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  العطالت  بي�ت  لتاجري  1-نريفانا   / عليه  املدعي  اىل 
وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �شتبان�فا  /�ش�فيا  املدعي  ان  مبا  االقامة 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)55629 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:mb171641396ae وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة ي�م االحد امل�افق:2017/10/22 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  لذا 
االأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  او م�شتندات  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7575  عمايل جزئي

االقامة  حمل  جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  وال�شفر  لل�شياحة  1-�شايف   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /ر�شيد اي�شتيبان عادل عبداهلل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )87914 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB167584412AE  وحددت 
لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2017/10/30 ال�شاعة 08.30 �ش مبكتب القا�شي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  لذا 
باأن  االأق��ل )علما  اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  مذكرات 

الدع�ى قد اجلت اداريا( 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8666  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زوين العمال النجارة وتركيب االر�شيات �ش.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي /في�شال كاملي�ش �شارفايا قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
 2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)13278  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB176710097AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة ي�م االثنني امل�افق:2017/10/23 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري ، مع تق�شري مدة االعالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9246  عمايل جزئي

حمل  جم��ه���ل  �����ش.ذ.م.م  للكهروميكانيكية  بيت�ش  1-ج���ل��دن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /ج�ل �شهداد حممد ها�شم قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)7630 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000 درهم( 
 mb177061459ae:ال�شك�ى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م 
م�شاءا   15.00 ال�����ش��اع��ة  امل�������اف������ق:2017/10/30  االث��ن��ني  ي����م  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5290  عمايل جزئي

اىل امل����دع����ي ع��ل��ي��ه / 1-ك�������اب ل��ل�����ش��ف��ر وال�������ش���ي���اح���ة �����������ش.ذ.م.م جم���ه����ل حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د حم��م���د ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ح�شن حممد 
امل���ط����ع ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع����ى وم������ش���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات عمالية 
وق��دره��ا)45000 دره��م( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000 دره��م( والر�ش�م وامل�شاريف 
االثنني  ي����م  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB173523264AE:ال�شك�ى رق���م 
فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ش  امل���اف��ق:2017/10/30 
ب��احل�����ش���ر اأو م��ن ميثلك ق��ان���ن��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2032  عمايل  جزئي 

حمل  جمه�ل  �����ش.ذ.م.م   الكهروميكانيكية  لالعمال  �شام  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  �شليمان  حممد  ح�شن  املدعي/عمران  ان  مبا  االقامة 
املذك�رة اعاله ل�شالح/عمران  الدع�ى  بتاريخ 2017/5/16  يف  املنعقدة  بجل�شتها 
 )11.414( مبلغ  للمدعي  ت����ؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  �شليمان  حممد  ح�شن 
درهم وتذكرة ع�دة مل�طنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى 
�شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3749  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هاي تك لتجارة املعدات الطبية ���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة 
وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  باندوما  كابينجان  �شريا  /جي�شيكا  املدعي  ان  مبا 
ب�ش�رة  عليها  امل��دع��ي  واع���الن  ال��دع���ى  ت�شجيل  املحكمة  ع��دال��ة  م��ن  امل��دع��ي��ة  تطلب 
درهم   )51853( اج��م��ايل  مبلغ  للمدعيه  ت�����ؤدي  ب���ان  ب��ال��زام��ه��ا  واحل��ك��م  الئحتها  م��ن 
ال�شك�ى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف  ب��ال��ر���ش���م  وال��زام��ه��ا  دره����م(  بقيمة )2000  ع����دة  وت���ذك���رة 
العمالية:mb170944243ae وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق:2017/10/25 
ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8893  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-العربية االوروبية خلدمات التمري�ش املنزيل جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي /لي�نى ك�تزر وميثله:ح�شني حممد ح�شن حامت احل��شني 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ش���ع��ه��ا  ال���دع����ى  عليك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م  دره���م(   3000( ع���دة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   89081(
امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت    MB176533391AE:ال�شك�ى
2017/11/7 ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3982  تنفيذ عمايل 

جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  احلدائق  لتجميل  الرئي�شي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�شادق  ا�شالم حممد  التنفيذ/�شاهين�ر  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )12540( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�شافة اىل مبلغ )1053( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4038  تنفيذ عمايل 

جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  احلدائق  لتجميل  الرئي�شي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد بارك مياه ممتاز مياه قد 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدع�ى 
املنفذ به وقدره )10911( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�شافة اىل مبلغ )978( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2016/1685  احوال نف�س م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد �شاكيل  خان با�شان حممد حمب�ب خان جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ هاجرة ك�ثر حممد �شكيل خان وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي 
ونفقة  و�شكنى  عدة  ونفقة  لل�شرر  بالطالق  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد 
زوجية ونفقة اوالد �شامله وم�ؤخر ال�شداق وم�شكن �شرعي وتقرير احل�شانة واجرة حا�شنة 
واج��رة خادمة وب��دل م�ا�شالت وب��دل ات�شاالت وكهرباء وم��اء وب��دل اث��اث منزل حل�شانة 
جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  �شحي  وتاأمني  درا�شية  ور�ش�م 
ي�م  االحد امل�افق  2017/10/29   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة رقم )10( يف مبنى االح�ال 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القره�د  منطقة  يف  ال�شخ�شية 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/418  ا�سكالت جتاري
م��ش�ع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ باالنابة رقم:610/2017 انابات جتارية

 ل�قف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�شت�شكل:ج�رجيا كاثبني كارتر

املطل�ب اعالنه:امل�شت�شكل �شده:1 �شينتيفك ان�شت�منت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
 جمه�ل حمل االقامة

م��ش�ع االعالن:
نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة ي�م االربعاء امل���اف��ق:2017/10/25 ال�شاعة:08:30 �ش 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يت�جب عليكم ح�ش�رها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�ش�ر �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/539 تنفيذ مدين  
االقامة  حمل  جمه�ل  اجلابري  عرفه  حممد  �شامح  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/حمم�د املر�شي حممد النجار قد اأقام عليك الدع�ى 
 )1940( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
البيع  عقد  ون��ف��اذ  ب�شحة   -2 املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
ال�شيارة  ن���ع  رق���م:98661  ال�شيارة  بيع  وال��ذي يت�شمن  امل������ؤرخ:2016/3/19 
ما  وف��ق  العقد  ت�شجيل  دب��ي  م��رور  ادارة  وعلى   2002 م���دي��ل  �شني  ني�شان 
�شلف.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2547 تنفيذ جتاري  
�����ش.ذ.م.م  املن�شات  ادارة  خل��دم��ات  ا���ش  اف  اي  ����ش���ده/1-   املنفذ  اىل 
جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ات�رنت لتاأجري ال�شيارات 
احمد  بن وميثله:ي��شف حممد  �شهيل  بن  ���ش.ذ.م.م وميثلها/احمد 
امل��ذك���رة اعاله  التنفيذية  ال��دع���ى  اأق��ام عليك  ي��شف احل��م��ادي قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )222888.66( درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1720
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ ا�شالم اهلل ما�شي اهلل خان - باك�شتان اجلن�شية 
البالغة 100% يف رخ�شة )ال�شمعدان  ، يرغب بالتنازل والبيع عن كامل ح�شته 
لتجارة املفرو�شات( مب�جب الرخ�شة التجارية رقم )741675( وذلك اىل ال�شيد/ 

زبري احمد ف�شل احمد - باك�شتان اجلن�شية  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ش 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �ش�ف يتم 
ا�شب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء 

لديه اي  اعرتا�ش على ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�ين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1623  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شهزاد خان باجنا�ش حممد ا�شماعيل باجنا�ش  جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /حممد زاى جاجي ن�ر حممد - ب�شفته �شريك 
ومدير �شركة عمار لل�شيارات - �ش م ح وميثله / عبداهلل ح�شن احمد بامدهاف 
رق���م  2017/1237 جتاري  ب��ال��دع���ى  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�شتاأنف  ق��د   -
امل�افق 2017/11/7   الثالثاء  بتاريخ 2017/8/23 وحددت لها جل�شه ي�م  كلي 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/871  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- رام ناريان كلينجت ريدي  جمه�ل حمل االقامة 
ح�شني  حمده   / وميثله  �شرحان  احمد  حممد  /ف���زي  امل�شتاأنف  ان  مبا 
 : رقم  بالدع�ى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  مكي  جا�شم  احمد 
ي�م  جل�شه  ل��ه��ا  وح����ددت   2017/5/2 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي  جت���اري   2016/1710
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة     2017/11/7 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء   
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1199   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-م�ؤ�ش�شة ا�شط�ل امل�شتقبل لتاأجري ال�شيارات ملالكها ماجد 
�شامل خمي�ش ماجد البا�ش ال�ش�يدي  جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  قد  ع   م  �ش   - اال�شالمي  دب��ي  بنك 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )361856 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
اخلمي�ش   ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  املعجل.    بالنفاذ  احلكم  �شم�ل  و  املحاماة 
امل�افق  2017/11/9  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  7857 ل�سنة 2017  اإيجارات    
املنظ�رة اأمام الدائرة الق�شائية االبتدائية اللجنة الثالثة 

املحك�م له طالب االإعالن / عبدالرحمن حممد طاهر حممد ويل 
عن�انه / دبي - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم االر�ش 110-0 - ت : 042664424 

املحك�م عليه املطل�ب اعالنه / فالينتني كريوف ميتيف 
عن�انه / دبي - بردبي الثنية االوىل 

منط�ق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري بجل�شة 2017/10/4 باالتي :  
1- بالزام املدعي عليها باخالء العني امل�ؤجرة - وت�شليمه خالية من ال�ش�اغل 

املدة  ايجار عن  ال�شيكني  ب�شداد مبلغ وق��دره 31382 دره��م بدل  املدعي عليها  ال��زام   -2
وحتى  االخ��ري  التاريخ  هذا  من  اعتبارا  منه  ي�شتجد  وما   2017/8/5 وحتى   2017/2/5

تاريخ حتقق االخالء الفعلي ب�اقع 62764 �شن�يا
3- الزام املدعي عليها بت�شليم املدعي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

4- الزام املدعي عليها بامل�شروفات. 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكت�م حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�ش�ري ، فه� قابل لالإ�شتئناف خالل 15 ي�ما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  5706 ل�سنة 2017 اإيجارات
اىل املحك�م عليه : احمد عبد اهلل ح�شن مراد عبداهلل اللنجاوي

جمه�ل حمل االقامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/8/7 يف الدع�ى 

املذك�رة اعاله  ل�شالح / ا�ش�د ه�لدينج ليمتد  - بالزامكم :- 
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري :  

ال�ش�اغل  امل�ؤجرة وت�شليمها خالية من  امل�شتاأجرة باخالء العني  1- بالزام املدعي عليه 
للمدعية 

الف  وخم�ش�ن  �شتة   56.547.00 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  امل�شتاأجر  عليه  املدعي  ب��ال��زام   -2
من  للفرتة  االي��ج��اري��ة  القيمة  ع��ن  وذل��ك  للمدعية  دره��م  وارب��ع���ن  و�شبعة  وخ�شمائة 
2016/9/20 حتى 2017/6/4 ومبا ي�شتجد بعدها من اجرة حتى تاريخ االخالء الفعلي 

3- بالزام املدعي عليه امل�شتاأجر مب�شاريف الدع�ى.
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكت�م حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�ش�ري ، فه� قابل لالإ�شتئناف خالل 15 ي�ما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
 اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07185/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ماريتيك ل�شيانة الق�ارب 
مبا اأن املدعي : �شبري ح�شيني لتجارة ادوات البناء - �ش ذ م م   

قد اأقام �شدكم الدع�ى 02/07185/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
الفعلي  والت�شليم  التام  االخ��الء  االيجارية حتى  القيمة  ي�شتجد من  ما  بدفع  عليها  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
والت�شليم  االخ��الء  تاريخ  وحتى  اال�شتئجار  فرتة  ط���ال  واملياه  الكهرباء  ا�شتهالك  قيمة  ب�شداد  والزامها  للماأج�ر 

الفعلي واإبراز امل�شتند الدال على ذلك 
اخالء عقار - اخالء العقار امل�ؤجر للمدعي عليها من الباطن القائم على قطعة االر�ش رقم 2794L منطقة الق�ز 
واالأم�ال  واال�شخا�ش  وال�شاغلني  ال�ش�اغل  من  خاليا  وت�شليمه  دبي  اإم��ارة  تخزين  م�شت�دعات  الثالثة  ال�شناعية 
وباحلالة التي كانت عليها قبل التعاقد لعدم �شداد االجرة وال�شتخدام املاأج�ر لغريالغر�ش املخ�ش�ش  له والتخزين 

يف املنطقة امل�شرتكة ورغم اخطارها يف 2017/7/16 وا�شتالمها االنذار بتاريخ 2017/7/18 مل ت�شحح و�شعها 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�شداد الدفعة االوىل البالغة 45.000 درهم من بدل االيجار املدد من 2017/6/1 

ولغاية 2018/5/31 ورغم اخطارها يف 2017/7/16 وا�شتالمها االنذار بتاريخ 2017/7/18 متتنع عن ال�شداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بدفع مبلغ / 5000/ درهم عن القيمة االيجارية املرت�شدة بذمتها عن الفرتة 
االيجارية التي تنتهي يف 2017/5/31 مب�جب ال�شيك رقم / 000010/ واملرجتع من البنك امل�شح�ب عليه دون �شرف 

لعدم كفاية الر�شيد ورغم اخطارها يف 2017/7/16 وا�شتالمها االنذار بتاريخ 2017/7/18 متتنع عن ال�شداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بدفع ما قيمته 20% من القيمة االيجارية ل�شالح م�ؤ�ش�شة دبي العقارية كر�ش�م 
 للتاأجري من الباطن بقيمة 11500 درهم حتى تاريخه مع ما ي�شتجد حتى تاريخ االخالء الفعلي والت�شليم الفعلي للماأج�ر 

مطالبة مالية - الزام املدعى عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى 
ال�شاعة 2.30م امام  وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2017/10/25  
لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة 
الدع�ى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03302/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01131/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : كروان املدينة للتجارة - �ش ذ م م 
وكروان املدينة لاللكرتونيات - �ش ذ م م   - جمه�ل حمل االقامة   

�شنتيمرت كي�ب للعقارات - �ش ذ م م  حيث تقدم طالب التنفيذ :  
و على نا�شر عبداهلل الع�ي�ش      

ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي باالتي:
1- الزام املدعي عليهما 9000 درهم عن الفرتة من 2012/7/1 وحتى 2012/12/31 

2- الزام املدعي عليها االوىل مببلغ 3000 درهم كغرامة رج�ع  ال�شيكات 
3- الزام املدعي عليها االوىل مببلغ 4500 درهم كغرامة اتفاقية  

 4 - الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من تاريخ الن�شر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ش�ف يتم اتخاذ االجراءات القان�نية 

املنا�شب لتنفيذه
بالن�شر  اف��ادة االإع��الن  التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم  اإغ��الق ملف  )مالحظة/�شيتم 

خالل ع�شرة ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية



السبت   21   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12152  
Saturday  21   October   2017  -  Issue No   12152 17

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/870  ا�ستئناف جتاري    
حمل  جم��ه���ل  ري���دي  كلينجت  ن��اري��ان  رام   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / ف�زي حممد احمد �شرحان وميثله:حمده 
ح�شني احمد جا�شم مكي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى 
رقم 2016/1712 جتاري كلي ب��ت��اري��خ:2017/5/2  وح��ددت لها جل�شه 
ي�م االحد امل�افق 2017/11/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/41 بيع عقار مرهون

�ش�با�ش  �شاكيت جينتال  ذ.م.م 2-  العامة  املنفذ �شده/1- �شركة براتيك للتجارة  اىل 
�ش.م.ع  امل�شرق  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  جنيدال   �شانت 

وميثله:منى احمد عبدالعزيز ي��شف ال�شباغ.
املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/10/18  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
باملزاد  املزايدة  طريق  عن  الرهن  حمل  العقار  بيع  واال  دره��م   )20200.000( وقدرها 
العلني وفقا لن�ش املادة 295 من قان�ن اج��راءات مدنية وذلك خالل �شهر من تاريخ 
ا�شم  االع��الن. بيانات العقار:�شقة �شكنية - املنطقة:ب�ر �شعيد - رقم االر���ش:493 - 
املبنى:ب�ر �شعيد ايه 1 - �شقة �شكنية - املنطقة:الثنية اخلام�شة - رقم االر�ش:910 - 

ا�شم املبنى:جمريا باي تاور اك�ش 2 - رقم العقار:2302/3301
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/100  بيع عقار مرهون   

العلني  ب��امل��زاد  لبيعه  متهيدا  امل��ره���ن  عقار  على  احلجز  بت�قيع  الق�شية:الت�شريح  م��ش�ع 
)االر�ش رقم:155 - الكائنة مبنطقة/احلبية الثالثة - والبالغ م�شاحته:387.42 مرت مربع.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد
املطل�ب اعالنه:املنفذ �شده:1- �شنجاي ك�مار نار ايندا�ش عامل�شنداين

جمه�ل حمل االقامة
م��ش�ع االعالن:

الثالثة  املنطقة:احلبية   - ار�ش  عبارة عن  ام�الكم اخلا�شة وهي  على  بانه مت احلجز  نعلنكم 
- رقم االر�ش:155 - امل�شاحة:387.42 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به )2.55.000( درهم 

وذلكك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اإعادة اعالن بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/122  تظلم �سرعي

ان  االقامة مبا  1-تهي فه�جن لني جن�يني جمه�ل حمل   / املتظلم �شده  اىل 
املتظلم / م�زة اخلظر للمحاماة واال�شت�شارات القان�نية قد اأقام عليك الدع�ى 
على  ام��ر   444/2017 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  وم��ش�عها 
 08.30 ال�شاعة   2017/10/25 امل�افق  االربعاء  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  عري�شة. 
�ش بالقاعة رقم:)3( يف مبنى االح�ال ال�شخ�شية يف منطقة القره�د لذا فاأنت 
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2758  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ح�شن عيد �شقر عبداهلل البل��شي جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/دار التم�يل �ش.م.ع قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2017/10/11 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف 
امل��ش�ع بندب اخلبري املخت�ش �شاحب الدور باجلدول وتك�ن مهمته كاالتي:االطالع 
مقر  اىل  واالنتقال  اخل�ش�م  يقدمه  ان  ع�شى  وم��ا  وم�شتنداتها  ال��دع���ى  ملف  على 
املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�شالت ال�رقية وااللكرتونية 
امانة خربة  وااللكرتونية وحددت  ال�رقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  ان وجدت 
وقدرها ع�شرة االف درهم والزمت املدعي ب�شدادها ، وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م 

 .ch1.C.14:االربعاء امل�افق:2017/11/15 ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3347  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / �شركة ت�ما�ش بنيت اخلليج ذ.م.م جمه�يل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/االمانة للت�ريدات الفنية �ش.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املط�ع  
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية 
مبلغ وقدره )137.634( درهم والفائدة االتفاقية ب�اقع 18% منذ تاريخ اال�شتحقاق 
وحتى متام ال�شداد مع الزامها بالر�ش�م وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �شم�ل 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2017/11/8  
ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1765  جتاري  جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- جاميكا بل� ك�يف �ش�ب - ذ.م.م - فرع دبي  جمه�ل حمل 
بتاريخ 2017/7/18  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  االقامة 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/�شركة هاي ف�ودز للتجارة العامة ذ.م.م بالزام 
واربعة  الف وخم�شمائة  للمدعية مبلغ )خم�شة ع�شر  ت���ؤدي  بان  املدعي عليها 
القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل  وثالثني درهم( والفائدة 
خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى  يف:2017/2/21 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب  ثالثني ي�ما اعتبارا من 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2812  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كاندال انريجي اند كيميكالز م.د.م.�ش جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/بنك اأب�ظبي التجاري �ش.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )164.978.62 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
تاريخ رفع الدع�ى ومن تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة ي�م االحد امل�افق 2017/10/22  ال�شاعة 8.30 �ش 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأق��ل  ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2747  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شيفيلد ه�لدينجز ليمتد جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/
قد  ال�شبيعي  عمري  وميثله:اأمل  ذ.م.م  حرة  منطقة  ادفرتايزينج  بارتر�شيب  كال�شيك 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )199716.40 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 
يف:2014/2/26 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء امل�افق 2017/10/25  
ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2478  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دنداري للتجارة �ش.م.ح جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/ل�تاه 
للتقنية والتجارة العامة �ش.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي قد اأقام 
بينهما  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك 
بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )147.738.72 درهم( وما ي�شتجد من م�شاريف ور�ش�م 
تخ�ش املدعي عليها االوىل بن�شبة ح�شة املدعي عليه الثاين حتى ال�شداد التام مع الفائدة 
ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م االحد امل�افق 
2017/10/22  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
للمحكمة قبل  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  من ميثلك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/525  مدين كلي

املدعي/ ان  االقامة مبا  / 1- عيد عبيد ح�شن علي جمه�ل حمل  املدعي عليه  اىل 
املت�يف(  زك��ي )وال���د  امل��ت���يف حممد  ورث���ة  م��ن  ب��ن حممد ح�شني ب�شفته  ب���ريويل  ام 
ال��دع���ى وم��ش�عها  عليك  اأق����ام  ق��د  امل��ط���ع  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ح�شن حم��م��د 
وقدره  مبلغ  للمدعني  ي�ؤديا  ان  واالن��ف��راد  الت�شامن  وج��ه  على  عليهم  املدعي  ال��زام 
)500.000( درهم تع�ي�شا عما حلق بهم من ا�شرار كما ه� مبني ب�شلب هذه الالئحة 
والزمتهما الفائدة القان�نية ب�اقع 9% حتى ال�شداد وت�شمينها الر�ش�م وامل�شروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2017/10/30  ال�شاعة 
09.30 �ش بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1821  مدين جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د �شياء احل��ق م��زم��ل ح��ق جم��ه���ل حم��ل االقامة  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  الرحمن  حا�شا�ش�ر رحمن حممد حبيب  املدعي/حممد  ان  مبا 
املروري  امل��ل��ف  م��ن  امل��روري��ة  املخالفة  بتح�يل  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى 
للمدعي اىل ملف املدعي عليه املروري والزامه بالر�ش�م وامل�شاريف واالتعاب . 
وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2017/11/6  ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1457  مدين جزئي
االقامة مبا  البل��شي جمه�ل حمل  مبارك ح�شن  1-دروي�ش   / عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �شريف  مرت�شى  وميثلها:حامد  ذ.م.م  املدعي/ف�ش�ري  ان 
 J17455 رقم  ل�حة  النزاع  م��ش�ع  ال�شيارة  ملكية  بنقل  املطالبة  وم��ش�عها 
دبي الل�ن ابي�ش ن�عها �ش�بارو �شنة ال�شنع 2011 بقيمة 3000 درهم اىلا�شم املدعي 
  2017/10/22 امل�افق  االح��د  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت   . وامل�شاريف  والر�ش�م  عليه 
ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/431  مدين كلي

���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-احلل�ل الذكية للهاتف 
ان املدعي/جممع دبي ال�شناعي �ش.ذ.م.م - حاليا - و�شابقا - مدينة دبي ال�شناعية 
اأقام عليك الدع�ى  ���ش.ذ.م.م وميثله:علي ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرع�ين قد 
وامل�ؤرخة  رق����م:18034  االر���ش  قطعة  تاأجري  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  وم��ش�عها 
بالتزاماتها  عليها  امل��دع��ي  الخ���الل  االم���د(  ط�يلة  )االي���ج���ارة   2007 اأغ�شط�ش   7
واالتعاب.  وامل�شاريف  بالر�ش�م  عليها  املدعي  وال��زام  االج��رة  �شداد  بعد  التعاقدية 
 Ch وحددت لها جل�شة ي�م االحد امل�افق 2017/10/22  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
E.22.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/549  مدين كلي

جمه�ل  ����ش.ذ.م.م  التجميل  م�شتح�شرات  ل�شناعة  مي  1-تات�ش   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/جممع دبي ال�شناعي �ش.ذ.م.م - حاليا - و�شابقا - مدينة 
اأقام  قد  ال��زرع���ين  عبداهلل  حممد  ا�شماعيل  وميثله:علي  ����ش.ذ.م.م  ال�شناعية  دب��ي 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بف�شخ اتفاقية تاأجري قطعة االر�ش رقم:53074 
وامل�ؤرخة 25 اأغ�شط�ش 2009 )االيجارة ط�يلة االمد( الخالل املدعي عليها بالتزاماتها 
بالر�ش�م وامل�شاريف. وح��ددت لها  املدعي عليها  وال��زام  �شداد االج��رة  التعاقدية بعد 
 Ch 2.E.21 جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/10/24  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/448  مدين كلي

االقامة مبا  الها�شم جمه�ل حمل  املدعي عليه / 1-ها�شم بن حممد بن ها�شم  اىل 
ان املدعي/جممع دبي ال�شناعي ���ش.ذ.م.م - حاليا - و�شابقا - مدينة دبي ال�شناعية 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع���ين  عبداهلل  حممد  ا�شماعيل  وميثله:علي  ����ش.ذ.م.م 
 1 وامل���ؤرخ��ة  رق����م:53006  االر����ش  قطعة  ت��اأج��ري  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  وم��ش�عها 
التعاقدية بعد  يناير 2006 )االيجارة ط�يلة االمد( الخالل املدعي عليه بالتزاماته 
امل�افق  الثالثاء  ي�م  لها جل�شة  واالتعاب. وحددت  وامل�شاريف  والر�ش�م  �شداد االجرة 
2017/10/24  ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2462  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- فران�شي�شكا �شارا تري  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/م�ؤ�ش�شة بل�ش اإنك الرتفيهية - قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش  امل�افق  2017/11/16 
ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 
اأي��ام على االأق��ل ويف حالة  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1787  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شركة �شيلي ويلي التجارية - �ش ذ م م  2-�شركة �شيلى ويلي ف�د 
اند بيفرياج اند�شرتيز - �ش ذ م م - فرع - جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
بالزام  اأق��ام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة  الفجرية ال�طني - فرع دبي - قد 
وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   2217872.28( وق��دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهم  املدعي 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام.  وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�شة ي�م االثنني  امل�افق  2017/11/6   ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3208  جتاري جزئي              

االقامة  م  جمه�ل حمل  م  ذ  �ش   - لله�اتف  املدينة  دار   -1  / املدعي عليه  اىل 
ابراهيم  ا�شماعيل  مبا ان املدعي/ �شل زون تريدنك - �ش ذ م م وميثله / على 
بالزام املدعي عليهما  اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة  اجلرمن -  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   489810( وق��دره  مببلغ 
ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة ي�م  ال�شداد  املطالبة  وحتى  تاريخ  �شن�يا من    %12
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �ش  ال�شاعة  امل�افق  2017/10/30   االثنني  
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2019  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �شغنت�شر �شناك�ش - �ش ذ م م  جمه�ل حمل االقامة 
 مبا ان املدعي/ م�شنع االإمارات ال�طني لل�شناعات البال�شتيكية - ذ م م   
احلجز  وث��ب���ت  ب�شحة  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�ش�م  جت��اري   2017/442 رقم  التحفظي 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة ي�م االربعاء  امل�افق  2017/10/25  ال�شاعة 
9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة ال�شالمة 

 CN 1183474:العمال اال�شباغ رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شالمة عبداهلل �شالح �شعيد العرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة عبدالرزاق عبدالكرمي حممد ال �شرف

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
ب�ابة  ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1125070:ال�شبكات االلكرتونية رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة وليد �شامل الكندي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عبداهلل عزيز مكت�م ال�شريفي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12152 بتاريخ 2017/10/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة ال�شقر الذهبي - فرع 1

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1341267-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شلطان حمدان الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�احد عبداملنان بن عبداملنان
تعديل وكيل خدمات/حذف �شيف ماجد �شيف �شامل املن�ش�ري

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*2.70 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ م�شبغة ال�شقر الذهبي - فرع 1

GOLDEN FALCON LAUNDERY BRANCH 1

اىل/ م�شبغة ال�شقر احلر 
AL SAQEER ALHUR ALUNDRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  داي�دب�تا انرتنا�شي�نال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 270072           بتاريخ : 20/ 03/ 2017
رقم االول�ية: 87204275

تاريخ االول�ية: 2016/10/14
البلد االول�ية: ال�اليات املتحدة االأمريكية

با�ش��م: انتار�شا ثريابيتك�ش، انك
املتحدة  ال���الي��ات   ،02210 ما�شات�ش��شت�ش  ب��شت�ن،    ،1300 �ش�يت  دراي����ف،  ب���ارك  م��اري��ن  وان  وع��ن���ان��ه: 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الزرع  الغذائي؛  التمثيل  واأمرا�ش/ا�شطرابات  وال�شمنة  ال�شكري  مر�ش  لعالج  ال�شيدالنية  امل�شتح�شرات 
حتت اجللد بجهاز ت��شيل الدواء ممتلىء مب�شتح�شر �شيدالين لعالج مر�ش ال�شكري وال�شمنة واأمرا�ش/

ا�شطرابات التمثيل الغذائي
بالفئة: 5

�شكل  ياأخذ  وال��ذى  ف��ارغ  للخارج من مركز  ت�شع  ب��اأط���ال خمتلفة  16 خط  ر�شمة  عبارة  العالمة:  و�شف 
دائرى

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  21  اأكتوبر 2017 العدد 12152
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ت�����ش��ه��د ����ش����اط���ئ دب����ي ب���داي���ة من 
ال�������ش���اع���ة ال���ث���ال���ث���ة ع�������ش���ر ال���ي����م 
بحرية  ريا�شية  تظاهرة  -ال�شبت- 
ت��راث��ي��ة ك��ب��رية م��ع ان��ط��الق �شباق 
املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ق���ارب  دب���ي 
من  االأوىل  -اجل���ل��ة  ق��دم��ا   22
 2018--2017 دب����ي  ب��ط���ل��ة 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  ينظمه  وال���ذي 
للريا�شات البحرية �شمن روزنامة 
امل��شم  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��ب��اق��ات 

الريا�شي احلايل.
 80 الي�م  الكبري  ال�شباق  ويجمع 
احلدث  يف  م�شاركتها  اأك���دت  ق��ارب��ا 
اأول  اإغ��الق ب��اب الت�شجيل ي���م  مع 
هذا  لي�ؤكد  -اخلمي�ش-  اأم�ش  من 
واالهتمام  االإق����ب����ال  م����دي  ال���ع���دد 
ال���������ذي حت����ظ����ي ب������ه ال����ري����ا�����ش����ات 
عامة  ب�شفة  ال��دول��ة  يف  البحرية 
ال�شراعية  ال����ق�����ارب  وم��ن��اف�����ش��ات 
متثل  الأن��ه��ا  خا�شة  ب�شفة  املحلية 
القيمة التاريخية واحل�شارية من 
اإحياء ما�شي االآباء واالأجداد  اجل 
بالبحر  حياتهم  ارتبطت  اللذين 

م�شدر اخلري والزرق ال�فري.
نادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأك��م��ل��ت 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
وتنظيم  الإجن��اح  التجهيزات  كافة 
ال�شركاء  م���ع  بالتن�شيق  ال�����ش��ب��اق 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني م���ع ال���ن���ادي ويف 
ل�شرطة  العامة  القيادة  مقدمتهم 
امل��ن�����ش��ات احلي�ية  ح��م��اي��ة  وج��ه��از 
ال�����ش��رب الرابع  ق��ي��ادة  وال�����ش���اح��ل 

امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  واالإدارة 
دب���ي خلدمات  وم���ؤ���ش�����ش��ة  دب���ي  يف 
االإ�����ش����ع����اف و���ش��ل��ط��ة م���دي���ن���ة دبي 
لالإعالم  دب��ي  وم�ؤ�ش�شة  امل��الح��ي��ة 
وم�ؤ�ش�شة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  دب����ي  ق���ن���اة 
اأب�����ظ����ب����ي ل�����الإع�����الم ق����ن����اة ي���اأ����ش 
الريا�شية. ومن املنتظر اأن ي�شتمتع 
ممتع  ب�شباق  ال��ي���م  البحر  ع�شاق 
ال�شباق  م�شار  وان  خا�شة  وجميل 
املت�قع �شيك�ن بالقرب من ال�شاحل 
امل�شافة  ت��رتاوح  �ش�اطئ جمريا  يف 
مما  بحرية  اأم��ي��ال   7-5 ب��ني  فيه 
ال�شباق  متابعة  من  البع�ش  ميكن 
االأ�شرعة  وروؤي��ة  الياب�شة  على  من 
ال��ب��ي�����ش��اء وه���ي ت��غ��ط��ي رق��ع��ة من 
م��ي��اه اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ال���زرق���اء يف 
وجتمع  وب�����دي�����ع.  ج���م���ي���ل  م���ن���ظ���ر 
�شباقات الق�ارب ال�شراعية املحلية 
اأكادميية  ت��ع��د  وال��ت��ي  ق��دم��ا   22
وبحارة  ن���اخ��ذة  وت��دري��ب  لتاأهيل 
الرتاثية  ال��ري��ا���ش��ات  يف  امل�شتقبل 
وال�شباب  اخل�������ربة  ع��ن�����ش��ر  ب����ني 
مم��ا ي��ج��ع��ل امل��ن��اف�����ش��ة ���ش��اخ��ن��ة بني 
امل�شار  اختيار  اج��ل  م��ن  امل�شاركني 
نقطة خط  اإىل  وال��ش�ل  املنا�شب 
النهاية يف اأ�شرع وقت واختيار امل�شار 
املنا�شب. واعتمدت اللجنة املنظمة 
الي�م  ال��زم��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  لل�شباق 
حيث تقرر اأن يك�ن م�عد التجمع 
لكل الق�ارب ال�شاعة الثانية ظهرا 
ن��ح��� ع�امات  ال��ت��ح��رك  ث���م  وم���ن 
ال�شباق  لبداية  تاأهبا  البداية  خط 

الثالثة ع�شرا باجتاه  ال�شاعة  عند 
�ش�ف  والتي  النهاية  خط  ع�امات 
اللجنة  راأي  ح�شب  حتديدها  يتم 
البحر  امل��ن��ظ��م��ة وظ�����روف وح���ال���ة 
الفني  الفح�ش  اإج��راء  �شيتم  فيما 
على الق�ارب احلا�شلة على املراكز 
بامليناء  ال����ن����ادي  م��ق��ر  يف  االأوىل 

ال�شياحي بعد ال�شباق مبا�شرة.
وقال هزمي حممد القمزي م�شرف 
النادي  يف  البحرية  ال�شباقات  ع��ام 
البحرية  ال�����ش��ب��اق��ات  روزن���ام���ة  اأن 
ال����ري����ا�����ش����ي احل�����ايل  امل���������ش�����م  يف 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  ينظمها  وال��ت��ي 
للريا�شات البحرية مت�شي بنجاح 
اإىل  اآخ���ري م�شريا  اإىل  م��ن ج���ل��ة 
اأن يتحقق  ك���ان  م��ا  االأم����ر  ه���ذا  اأن 
النادي  بني  الالفت  التعاون  ال  ل� 
واأي�شا  اال�شرتاتيجيني  وال�شركاء 
من  امل�شاركني  يبديها  التي  ال��روح 
ن�اخذة وبحارة ومالك مع اللجنة 

املنظمة وهذا اأمر ايجابي ومثمر.
واأ��������ش�������اف : اظ����ه����ر اجل����م����ي����ع يف 
للق�ارب  دب���ي  ب��ط���ل��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
ال�شراعية املحلية 43 قدما والتي 
اأ�شدل ال�شتار على اأحداثها م�ؤخرا 
كثريا  �شهل  ومتميز  الف��ت��ا  ت��ع��اون��ا 
املنظمة ونتمنى  اللجنة  من مهمة 
�شباقات  يف  ال��ن��ج��اح  نف�ش  ن��ري  اأن 
ال���ق����ارب ال�����ش��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 22 
ق��دم��ا وال��ت��ي ت��ب��داأ ال��ي���م مبينا اأن 
اللجنة املنظمة حتر�ش دائما على 
�شتق�م  ل��ذل��ك  ال�����ش��ب��اق��ات  اإجن�����اح 

ال���ي����م ب��ال��ع��دي��د م���ن االإج�������راءات 
امل��������ش���ح���ة يف الئ����ح����ة وك���را����ش���ة 
ال�������ش���روط وال���ت���ي ي��ج��ب االط����الع 
عليها من قبل املت�شابقني للتعرف 
عليها والعمل �ش�يا من اجل اإجناح 
ب��داي��ة ناجحة  ال�����ش��ب��اق وت�����ش��ج��ي��ل 

جل�الت بط�لة دبي.
ظلت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأك������د 
الفرتة  يف  ال��ب��ح��ر  ح���ال���ة  ت���راق���ب 
اخلا�شة  التقارير  وتتابع  املا�شية 
م����ن امل����رك����ز ال����ط���ن���ي ل���الأر����ش���اد 
اجل�ية والزالزل وعدد من امل�اقع 
مالئمة  اأك���دت  وال��ت��ي  املتخ�ش�شة 
ال�شباق  ل���ظ���روف  ال���ي����م  االأج�������اء 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ينا�شب  ال���ذي  امل�شار  تختار  ���ش���ف 
الق�ارب  وطبيعة  ال�شباق  ظ��روف 
امل�شاركني  جميع  داع��ي��ا  امل�����ش��ارك��ة 
االل���ت���زام  اإىل  ال���ي����م  ال�����ش��ب��اق  يف 
والعمل مع اللجنة املنظمة الإجناح 

التظاهرة.
5

ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
-2017 امل��������ش���م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 

�شمن  ج�������الت  خ��م�����ش   2018
ال�شراعية  ل��ل��ق���ارب  دب���ي  ب��ط���ل��ة 
�شباق  م��ن��ه��ا  ق���دم���ا   22 امل��ح��ل��ي��ة 
بينما  ال�شبت  الي�م  االأوىل  اجل�لة 
ال��ث��ان��ي��ة يف �شهر  ت��ن��ط��ل��ق اجل����ل���ة 
10 منه  ي����م  ن���ف��م��رب وحت���دي���دا 
بعدها  الثالثة  اجل���ل��ة  ت��ق��ام  فيما 
مبا�شرة باأ�شب�ع ي�م 18 منه على 

الثامن  اأن تقام اجل�لة الرابعة يف 
على  ال�شتار  وي�شدل  دي�شمرب  م��ن 
اجل�����الت ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر ي����م 23 
اخلام�شة  اجل����ل���ة  ب���اإق���ام���ة  م��ن��ه 

واخلتامية.
96

���ش��ه��دت م��ن��اف�����ش��ات ب��ط���ل��ة دب���ي يف 
 2017-2016 امل��ا���ش��ي  امل������ش��م 
بقيادة   96 ال�شقي  ال��ق��ارب  تت�يج 
الغ�شي�ش  ب��ط��ي  خ��ل��ف  ال���ن����خ���ذة 
بطال بر�شيد 17 نقطة فيما حل 
بقيادة   7 �شمردل  ال��ق��ارب  و�شيفا 
���ش��ل��ط��ان ح���ارب بر�شيد  ال��ن���خ��ذة 
القارب  ث��ال��ث��ا  وج���اء  ن��ق��ط��ة    23
مهاجر 60 بقيادة الن�خذة ماجد 

خادم املهريي بر�شيد 40 نقطة.
96 وقتها  ال�����ش��ق��ي  ال���ق���ارب  وت����ج 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت����ايل بعد 
ف������زه اأي�������ش���ا ب��ل��ق��ب ب��ط���ل��ة دبي 
ل��ل��ق���ارب ال�����ش��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 22 
املا�شي  ق���ب���ل  امل����������ش����م  يف  ق����دم����ا 
 25 ب��ر���ش��ي��د   2016-2015
املركز  على �شاحب  نقطة متقدما 
33 بقيادة  ال��ق��ارب غ��ي��اث  ال��ث��اين 
العديدي  ع��ل��ي  ����ش���امل  ال���ن����خ���ذة 
نقطة   28 ع���ل���ى  ح�����ش��ل  وال�������ذي 
القارب  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  و���ش��اح��ب 
ط�فان 13 بقيادة الن�خذة احمد 

ح�شل  وال���ذي  امل��رزوق��ي  اإ�شماعيل 
على 30 نقطة.

99
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  نظم 
للق�ارب  ����ش���ب���اق  اأول  ال���ب���ح���ري���ة 

بعد  قدما   22 املحلية  ال�شراعية 
اع��ت��م��اد ه���ذه ال��ف��ئ��ة مب��ب��ارك��ة من 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شم� 
مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية 
يف الي�م االأول من �شهر اأكت�بر عام 

اأقيم يف  اأول �شباق  1999. و�شهد 
16 قاربا  م�����ش��ارك��ة  دب���ي  ���ش���اط��ئ 
القارب  وق��ت��ه��ا  االأول  امل��رك��ز  ون���ال 
هياف بقيادة الن�خذة را�شد حممد 

را�شد الرميثي.

النومان: افتتاح مراكز لن�صر ريا�صات الدفاع عن النف�س بني االأجيال لتكون ريا�صة تعلم القيم واالأخالق

اليوم يف بطولة نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�ض الثانية للكاراتيه   يتناف�شون  ولعبة  لعبا   225
�شباح  النف�ش  ع��ن  ال��دف��اع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي  ينظم 
اجلاري  اأكت�بر  �شهر  من  والع�شرين  احل��ادي  ال�شبت  الي�م 
العب   225 مب�شاركة  للكراتيه  الثانية  بط�لته  مناف�شات 

والعبه يتناف�ش�ن على ح�شد ميداليات البط�لة .
�شاعات   �شت  على مدى  �شتت�ا�شل  التي  البط�لة  �شاأن  ومن 
الفردية  لالألعاب  ال�شارقة  بنادي  الريا�شية  بال�شالة  وتقام 
مبنطقة احلزانة يف مدينة ال�شارقة اأن ت�شهد مناف�شات ق�ية 
بني الالعبني الدين ميثل�ن 5 مراكز تدريب تابعة للنادي 
 150 225 الع��ب والع��ب��ة منها  7 ف��رق ب��اإج��م��ايل  ب���اق��ع 

العب والعبة كاتا و75 العب للك�ميتيه.
واأكد عبدالعزيز الن�مان رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي ال�شارقة 
الثانية  ال��ن��ادي  ب��ط���ل��ة  اأن  النف�ش  ع��ن  ال��دف��اع  ل��ري��ا���ش��ات 
جدول  على  امل��درج��ة  الهامة  البط�الت  م��ن  تعد  للكاراتيه 
اأجندة النادي من مناف�شات تتيح ميزة التناف�ش بني امل�اهب 
املئات  للنادي والتي تدرب  التابعة  املراكز  ال�اعدة من كافة 
من االأبناء والبنات على مهارات الدفاع عن النف�ش والتي من 

بينها الكراتيه.
عن  الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي  اأن  اإىل  الن�مان  ولفت 

بنجاح  اأه��داف��ه  حتقيق  نح�  ثابتة  بخطى  مي�شي  النف�ش  
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ل��روؤي��ة  ترجمة  خ���الل   م��ن  م��ت���ازن 
االأعلى  املجل�ش  القا�شمي ع�ش�  بن حممد  �شلطان  الدكت�ر 
لالحتاد حاكم ال�شارقة _ حفظه اهلل ورع��اه _ لالهتمام 
بريا�شات الدفاع عن النف�ش لتك�ن هدفا للتم�شك باأهداف 

الريا�شية ال�شحيحة وممار�شة كافة ريا�شاتها.
الالعبني  اإك�����ش��اب  اإىل  ت��ه��دف  ال��ن��ادي  اأن خطة  اإىل  واأ���ش��ار 
الر�شمية  ب��ط���الت  يف  للم�شاركة  ا�شتعداد  املناف�شات  خ��ربة 
ل��ه��ذا امل������ش��م. ودع���ا ال��ن���م��ان ال��الع��ب��ني وك��اف��ة امل��راك��ز اإىل 

اإبراز قدرات الالعبني يف تلك الريا�شة الهامة وبيان مدى 
متكنهم يف ظل ما قدمه النادي من اإمكانات كبرية وافتتاح 
مراكز لن�شر ريا�شات الدفاع عن النف�ش بني االأجيال لتك�ن 
و�شن�ا�شل ت�فري  وامل�ش�ؤولية  واالأخ��الق  القيم  تعلم  ريا�شة 
لتك�ن  ال�����ش��االت  اف��ت��ت��اح  وال��ت������ش��ع يف  االإم��ك��ان��ات  خمتلف 
وريا�شات  ف��ن���ن  لتعلم  وال��ب��ن��ات  االأب��ن��اء  الحت�شان  م��راك��ز 
خالل  من  احلميدة  ال�شفات  واإك�شابهم  النف�ش  عن  الدفاع 
تعلمها واإجادتها ف�شال عن اجلراأة وبناء ال�شخ�شية املتزنة 

الناجحة.

القائد  الرميثي  خلفان  حممد  الل�اء  معايل  �شهد 
بال�ثبة  الرماية  مبيادين   ، اأب�ظبي  ل�شرطة  العام 
احلفار  امل�شابقات النهائية واحلفل اخلتامي لبط�لة 
يف   2017 لعام  للرماية  ال��ع��ام  القائد  معايل  درع 

دورتها االأوىل ، بح�ش�ر مديرو القطاعات .
الذي  اخلا�شة”  “املهام  قطاع  فريق  معاليه  وهناأ 
ج��م��ع اأع��ل��ى ال��ن��ق��اط يف امل��ج��م���ع ال��ع��ام ل��ي��ن��ال درع 
ت�شخريها  مت  التي  ا���ش��اد  باجله�د  كما   ، البط�لة 
من   15 يف  انطلقت  وال��ت��ي  للبط�لة  االإع�����داد  يف 
ال�شهر اجلاري، ونظمتها اإدارة الرماية والتطبيقات 
امليدانية ومركز الرتبية الريا�شية ال�شرطية بقطاع 
الريا�شية  العليا  اللجنة  وباإ�شراف  الب�شرية  امل���ارد 

ب�شرطة اأب�ظبي.

وكان فريق قطاع “املهام اخلا�شة “حقق املركز االأول 
يف ت�شفيات الي�م اخلتامي للبط�لة مل�شابقات  فئة 
“�ش�ؤون  ثانياً  فريق قطاع  ال�شح�ن وجاء  اإ�شقاط 
القيادة “ يف ما  ح�شل فريق قطاع “امل�ارد الب�شرية 

الثالث. املركز  “على 
  اأما على م�شت�ى املناف�شات الفردية فقد فاز النقيب 
االأول مب�شابقة  فئة  باملركز  البل��شي  ي��شف جراغ 
امل�شد�ش )�شباط(، وجاء باملركز الثاين الرائد خالد 
حممد احلمادي، وذهب املركز الثالث للنقيب علي 
)رجال(  امل�شد�ش  م�شابقة  فئة  ويف  العمري،  نا�شر 
هالل  حم��م���د  ال��ع��ري��ف  اىل  االأول  امل���رك���ز  ذه����ب  
اأول ح�شن  ال��رق��ي��ب  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف  امل��ع��م��ري، 
عبداهلل حممد وجاء باملركز الثالث امل�شاعد جمعة 

جمعة الكندي. ويف م�شابقة فئة  امل�شد�ش )�شيدات( 
وجاءت  االأول،  باملركز  �شليمان  مبارك  رقية  ف��ازت 
املركز  ، ونالت  الثاين والء حممد �شالح  املركز  يف 
الثالث �شم�شة خمي�ش الظاهري، ويف م�شابقة فئة 
عبيد  رمي  اأول  الرقيب  ف��ازت  )�شيدات(  البندقية 
اأول  امل�����ش��اع��د  وج����اءت  االأول،  ب��امل��رك��ز  ال�����ش��ام�����ش��ي 
فاطمة عليان حمدان باملركز الثاين، وامل�شاعد اأول 

مرمي اأحمد العربي باملركز الثالث.
ويف م�شابقة  فئة البندقية )رجال( نال امل�شاعد اأول 
املركز  وذه��ب  االول،  املركز  االأحبابي  قبالن  ظافر 
اليماحي،  حممد  �شعيد  اأول  الرقيب  اىل  ال��ث��اين 
خمي�ش  حممد  اأول  م�شاعد  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  وف���از 

ماجد.

اأ���ش��ب��ال خ���رف��ك��ان ل��ق��ب “مهرجان  ع��ان��ق ف��ري��ق 
نظمته  ال����ذي  ال�����ش��االت،  ق���دم  ل��ك��رة  االأ�شبال” 
ن��ا���ش��ئ��ة ال�������ش���ارق���ة ال��ت��اب��ع��ة مل���ؤ���ش�����ش��ة رب����ع قرن 
مراكز  مب�����ش��ارك��ة  وامل��ب��ت��ك��ري��ن،  ال���ق���ادة  ل�شناعة 
دبا  بكل من  ال�شرقية  املنطقة  ال�شارقة يف  نا�شئة 
املرحلة  يف  ملنت�شبيها  وكلباء،  وخ�رفكان  احل�شن 

فريق  ف��از  فيما  �شنة،   14 اإىل   13 العمرية من 
كلباء مبركز ال��شيف، وجاء فريق دبا احل�شن يف 

الرتتيب الثالث.
وكان فريق خ�رفكان قد تغلب على نظريه كلباء 
ملحمة  يف  -2�شفر،  بنتيجة  النهائية  املباراة  يف 
كروية رائعة مت اال�شتعداد لها جيداً قبل انطالق 

فعاليات املهرجان، و�شجل االأهداف �شع�د في�شل 
البحرين وم�شعب احلمادي.

وعقب املباراة، ويف حفل ب�شيط جمع بني ب�شاطة 
باملراكز  الفائزين  تكرمي  املعنى، مت  االأداء وعمق 
باجل�ائز  الفائزين  والالعبني  االأوىل،  الثالثة 
ب��ج��ائ��زة ه����داف املهرجان  ف����از  ال���ف���ردي���ة، ح��ي��ث 

مركز  م��ن  ح�شني  اهلل  عبد  املجيد  عبد  ال��الع��ب 
م�شاري  خ��ال��د  ال��الع��ب   ُل��ق��ب  فيما  كلبا،  نا�شئة 
من مركز نا�شئة خ�رفكان باأف�شل حار�ش مرمى، 
وح�����ش��د ال��ن��ا���ش��ئ ع��ب��د اهلل حم��م��د ال�����ش��م جائزة 

اأف�شل العب 
ومت تت�يج الفرق الفائزة باملراكز الثالثة االأوىل 

الثالث وت�ج  حيث فاز فريق دبا احل�شن باملركز 
الع��ب���ه ب��امل��ي��دال��ي��ات ال��ربون��زي��ة، وح�����ش��د فريق 
بامليداليات  وت�����ج الع��ب���ه  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ك��ل��ب��اء 
املهرجان  لقب  خ���رف��ك��ان  ف��ري��ق  ون���ال  الف�شية، 
العب�ه  وت���ج  االأول  باملركز  لف�زه  كاأ�شه  وح�شد 

بامليداليات الذهبية.

اأن م��ه��رج��ان االأ���ش��ب��ال الذي  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
احت�اء  ُنفذ بهدف  واالإي��اب،  الذهاب  بنظام  اأقيم 
م�اهبهم  واك��ت�����ش��اف  اآم���ن���ة،  ب��ي��ئ��ة  يف  االأ����ش���ب���ال 
النا�شئة  م��راك��ز  ف��رق  �شف�ف  وتعزيز  ال��ك��روي��ة، 
الثمانية بالعبني متميزين من املنت�شبني اجلدد 

اإىل نا�شئة ال�شارقة.

تتويج »املهام اخلا�شة«ببطولة القائد العام ل�شرطة 
اأبوظبي للرماية  2017

»فريق خورفكان« يعانق لقب »مهرجان الأ�شبال« يف »نا�شئة ال�شارقة«

تظاهرة بحرية تراثية يف �صواطئ دبي

ال�شراعية 22 قدما اليوم لوحة  تر�شم  قاربا   80
القمزي: ننتظر بداية ناجحة جلوالت بطولة دبي
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الفجر الريا�ضي

بر�شلونة ي�شتقبل ملقة وريال لإر�شاء جماهريه اأمام ايبار 
خ�شم  يف  ملقة  الرتتيب  متذيل  املت�شدر  بر�شل�نة  ي�شتقبل 
االزمة ال�شيا�شية يف اإقليم كاتال�نيا، الي�م ال�شبت يف املرحلة 
التا�شعة من الدوري اال�شباين لكرة القدم، فيما يبحث ريال 
ايبار  ي�شت�شيف  عندما  جماهريه  ثقة  ا�شتعادة  عن  مدريد 

البا�شكي غداً االحد.
يف  االقليم  حلق  دعمه  كاتال�نيا،  رم��ز  بر�شل�نة،  يخف  ومل 

تقرير امل�شري، من دون اأن يعلن �شراحة 
تاأييده لال�شتقالل عن ا�شبانيا.

�شيا�شية حادة  اأزمة  ا�شبانيا يف  ودخلت 
منذ ا�شتفتاء ا�شتقالل اقليم كاتال�نيا 

مطلع اكت�بر احلايل، والذي رف�شته 
ب�����ش��دة وحاولت  امل��رك��زي��ة  احل��ك���م��ة 

اىل  اأدى  م��ا  بالق�ة،  اإقامته  منع 
�شدامات بني ال�شرطة و�شكان 

اإ�شابة  اىل  اأدت  االق��ل��ي��م، 
مئات بجروح.

وي������ق������ف ب����ر�����ش����ل�����ن����ة، 
اململ�ك من م�شجعيه 
بني  �����ش����������ش����ي����������ش، 
��������ش�������ن�������دان ب���ع�������ش 
املعار�شني  م�شجعيه 
امل�ؤ�ش�شة  لت�شيي�ش 

ومطرقة  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
اأخرى  ا�شتقاللية  جمم�عات 

حزما  اأك�������ر  ب����ال����ت����زام  ت���ط���ال���ب���ه 
باالنف�شال.

وخل�ش مدربه ارن�شت� فالفريدي 
االربعاء  بالق�ل  القائم  ال��شع 
بعد الف�ز “اأنا مدرب بر�شل�نة، 

باآراء  النا�ش  م��ن  الكثري  واأم��ث��ل 
�شخ�شية خمتلفة«.

للنادي  العم�مية  اجلمعية  وت��ق��ام 
يف  املحلي  بالت�قيت  ال�شبت  �شباح 
�شياق مت�تر. و�شيدافع رئي�ش النادي 
ج������ش��ي��ب ب��ارت���م��ي���، امل��ط��ال��ب من 
بع�ش اجلماهري االربعاء على ملعب 
�شيا�شته  ع��ن  باال�شتقالة،  ن���  كامب 

االقت�شادية، الق�ية مع م�ازنة قيا�شية 
897 ملي�ن ي�رو مل��شم  مت�قعة بقيمة 

.2018-2017
اىل  نيمار  الربازيلي  املهاجم  خ�شارة  وبرغم 

 222 مقابل  الفرن�شي  ج��رم��ان  ���ش��ان  باري�ش 
يزال  ال  الريا�شي  امل��ي��زان  ان  اال  ي����رو،  ملي�ن 

الدوري  ترتيب  ب��الوغ��ران��ا  يت�شدر  اذ  ايجابيا، 
زلته  وك��ان��ت  ممكنة،   24 ا���ش��ل  م��ن  نقطة  ب�22 
االوىل اال�شب�ع املا�شي عندما عاد بنقطة التعادل 

من ار�ش اتلتيك� مدريد الق�ي.

ل��ك��ن م���ب���اراة م��ل��ق��ة ق���د ت��ك���ن خم��ت��ل��ف��ة، اذ ي����اج���ه الفريق 
ال��ك��ات��ال���ين م��ت��ذي��ل ال��رتت��ي��ب ال����ذي مل ي��ف��ز ب��ع��د حا�شدا 
يتيمة، ويعي�ش مدربه ميت�شل غ�نزالي�ش حتت خطر  نقطة 

االإقالة.
االرجنتينية  ا�شط�رته  على  رئي�ش  ب�شكل  بر�شل�نة  وي��ع���ل 
ال��دوري م�شجال  رائعة يف  بداية  ال��ذي حقق  لي�نيل مي�شي، 
قاد فريقه اىل  كما  الهدافني،  ترتيب  �شدارة  يف  هدفا   11
ثالثة انت�شارات متتالية و�شعت قدمه يف الدور الثاين من 

دوري ابطال اوروبا.
وانتهت امل�اجهة االخرية بينهما اىل ف�ز ملقة -2�شفر 
على  بر�شل�نة  فيه  تنازل  الذي  املا�شي،  امل��شم  اياب  يف 

اللقب لغرميه ريال مدريد.
م����دري����د وجهني  ري������ال  ي���ق���دم  امل���ق���اب���ل،  يف 

خارج  االول  امل��شم.  ه��ذا  خمتلفني 
ار�شه حيث يهاجم كثريا، على 

غ�����رار امل����ب����اراة االخ����رية 
ع��ن��دم��ا اح��ت��اج اىل 

متاأخر  ه������دف 
من الربتغايل 
ن�  ي�شتيا كر

رون�����ال�����دو، 
اأف�����������ش�����ل 
الع���������ب يف 
ال���������ع���������امل، 

ل�����ي�����ح�����ق�����ق 
ال��������ف���������ز ع���ل���ى 

وال���ث���اين   .1-2 خ���ي���ت���ايف 
اأكر دفاعا على ملعبه �شانتياغ� 

انت�شارات   3 حقق  حيث  برنابي�، 
ر���ش��م��ي��ة هذا  م���ب���اري���ات   7 ف��ق��ط يف 

امل��شم.
مار�شيل�  ال���ربازي���ل���ي  ظ���ه���ريه  وخل�������ش 

م�شكلة.  انها  ال�ا�شح  “من  قائال  ال��شع 
التي  امل��ب��اري��ات  ن��ف���ز يف ج��م��ي��ع  اأن  ي��ج��ب 

نخ��شها«.
واكتفى ريال الثالثاء على ملعبه بتعادل مع 

االبطال  دوري  يف   1-1 االنكليزي  ت�تنهام 
الذي يحمل لقبه يف ال�شنتني االخريتني.

الدين  زي��ن  الفرن�شي  م��درب��ه  وراأى 
مرة،  م��ن  اأك����ر  “قلتها  زي����دان 

اأكان ت�تنهام او اأي فريق اآخر، 
يلعب�ن بن�شبة 250%«.

الفريق  الع����ب�����  وي�����اأم�����ل 
م�اجهة  خ�����الل  امل���ل���ك���ي، 

اي���ب���ار ال�����ش��اد���ش ع�����ش��ر، يف 
الغا�شبة  ار�شاء جماهريهم 

من االبتعاد 5 نقاط عن غرميهم 

ب��ر���ش��ل���ن��ة واحل���ل����ل يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة وراء 
فالن�شيا.

ويخ��ش فالن�شيا الثاين والذي مل يخ�شر بعد، مباراة ق�ية 
اآخر  يف  بخ�شارتني  وامل��ت��ع��ر  اخل��ام�����ش  ا�شبيلية  ار���ش��ه  على 
ثالث مباريات، و�شق�طه الكبري على ار�ش �شبارتاك م��شك� 

الرو�شي 1-5 يف دوري االبطال.
وبعد عدة م�ا�شم من انعدام الت�ازن، يعي�ش فالن�شيا مرحلة 
مار�شيلين�  م���درب���ه  ا�����ش����راف  حت���ت  ج���ي���دة 
غ��ار���ش��ي��ا ت������رال. وق����ال ت������رال “طم�ح 
العمل،  على  قدرتهم  العبينا،  وحما�ش 

كل هذا يجعلنا متفائلني«.
ينتقل  ال���ق���م���ة،  ع����ن  ب���ع���ي���دا  ول���ي�������ش 
�شلتا  مل�اجهة  ال��راب��ع  م��دري��د  اتلتيك� 
الذي مل يخ�شر  العا�شر  فيغ� 

يف اخر اربع مباريات.
ومل يذق فريق املدرب 
دييغ�  االرجنتيني 
طعم  �شيمي�ين 
اخل�����ش��ارة يف 8 
م�����ب�����اري�����ات، 
ل���������ك���������ن���������ه 
تعادل اربع 
م�������������رات، 
على غرار 
م�����ب�����ارات�����ه 
االخ��������رية يف 
االبطال  دوري 
على ار���ش قره باخ 

االذربيجاين.
املباريات،  ب��اق��ي  ويف 
ي������ل������ع������ب ال�����������ش�����ب�����ت 
خيتايف،  مع  ليفانتي 
ب���ي���ت���ي�������ش مع  ري��������ال 
االف�����ي�����������ش، واالح�������د 
ف�����ي�����اري�����ال م�����ع ال�����ش 
مع  ليغاني�ش  ب��امل��ا���ش، 
واالثنني  بلباو،  اتلتيك 
ري�����ال ���ش������ش��ي��ي��داد مع 
وديب�رتيف�  ا�شباني�ل، 
مع  ك��������رون�������ي�������ا  ال 

جريونا.

من  واح��د  بحجر  ع�شف�رين  �شرب  املت�شدر  ناب�يل  �شيحاول   
احلايل  امل��شم  انطالق  منذ  ت�اليا  التا�شع  ف���زه  حتقيق  خالل 
الي�م  انرت، عندما ي�شت�شيفه  الهزمية االوىل ب��شيفه  واحلاق 
ال�شبت على ملعب �شان باول� يف املدينة اجلن�بية �شمن مناف�شات 

املرحلة التا�شعة من بط�لة ايطاليا لكرة القدم.
وميلكان  االن  ح��ت��ى  ال��ف��ري��ق��ان  ي��خ�����ش��ر  ومل 

املدرب  كتيبة  ف���ازت  ح��ي��ث  رائ��ع��ني  �شجلني 
الثماين  ب��امل��ب��اري��ات  ����ش���اري  م��اوري��ت�����ش��ي��� 

املدرب  فريق  حقق  ح��ني  يف  االن،  حتى 
انت�شارات  �شبعة  �شباليتي  ل�ت�شيان� 

مقابل تعادل واحد.
جيدا  ا�شتعد  ان��رت  ك��ان  واذا 

لهذه امل�اجهة املرتقبة 
يف خمتلف انحاء 

نظرا  اي��ط��ال��ي��ا، 
م�شاركته  لعدم 
امل�شابقات  يف 

االوروب�������ي�������ة ه���ذا 
ا�شب�عا  ع��ا���ش  ن���اب����يل  ف���ان  امل������ش��م، 
حافال بداأه بالف�ز على روما -1�شفر 
يف عقر دار االخ��ري يف ال��دوري املحلي 

ق��ب��ل ان يخ��ش  امل��ا���ش��ي  اال���ش��ب���ع 
مان�ش�شرت  ���ش��د  ق����ي���ة  م���ب���اراة 
وخ�شرها  االن���ك���ل���ي���زي  ���ش��ي��ت��ي 

دوري ابطال اوروبا. يف   2-1
الرغم  على  ان��ه  �شاري  واعترب 

م��ن اخل�����ش��ارة ف���ان فريقه 
م�شت�ى  م��ن  ب��داأ يقرتب 

ال�������ف�������رق االوروب���������ي���������ة 
العر�ش  وبان  الكبرية 
�شد  ق�����دم�����ه  ال���������ذي 
���ش��ي��ت��ي م�����ش��ج��ع اكر 

م�����ن ال����ع����ر�����ش ال�����ذي 

قدمه امل��شم املا�شي امام ريال مدريد عندما خ�شر امامه ذهابا 
وايابا بالنتيجة ذاتها 3-1.

دي���اوارا م�شجل هدف  ام���ادوا  الغيني  وق��ال الع��ب و�شط ناب�يل 
امللعب  ار���ش  على  خ�شرنا  لقد  �شيتي  مرمى  يف  ال�حيد  فريقه 

لكننا مل ننهزم من الناحية املعن�ية. انا �شعيد بت�شجيلي هدف 
بالنتيجة،  يتعلق  ما  يف  خ��اب  ظني  لكن  مان�ش�شرت  مرمى  يف 

لكن التفكري االن من�شب على انرتميالن.
جمه�رنا  ام���ام  ب��اول���  ���ش��او  ملعب  ع��ل��ى  االن  �شنلعب  وت��اب��ع 

وان�شارنا ما يعطينا دفعا معن�يا هائال لكننا ندرك اي�شا 
باننا ن�اجه خ�شما ق�يا.

ومل ي��ف��ز ان���رت ع��ل��ى ن��اب���يل يف ع��ق��ر دار 
االخ���ري م��ن��ذ ح����ايل ع��ق��دي��ن من 

الزمن.
ويتعني على ناب�يل خ��ش 
املباراة من دون مهاجمه 

ل�رنت�ش�  املتاألق 
ين�شينيي  ا
ال���������ذي 

خ�������رج 
م���������ش����اب����ا يف 

�شد  امل���������ب���������اراة 
على  ب��اإ���ش��راك��ه  يغامر  ول��ن  �شيتي 

ا�شابته. وقد يلجاأ  الرغم من عدم خط�رة 
ال��ذي ابلى ب��الء ح�شنا  ا���ش��راك اون��ا���ش  �شاري اىل 

عندما �شارك بديال �شد �شيتي الثالثاء املا�شي.
اما انرت فيدخل املباراة منت�شيا بح�شمه دربي املدينة 

3-2 يف مباراة فر�ش  املا�شي �شد جاره ميالن  اال�شب�ع 
لها  نف�شه جنما  ايكاردي  فيها مهاجمه االرجنتيني ماورو 

بت�شجيل اهداف فريقه الثالثة.
ال�شت  ال�شن�ات  يف  اللقب  حامل  ي�فنت��ش  يريد  املقابل  يف 
املا�شية تخطي �شبه االزمة التي مير بها بعد ح�ش�له على 
ال��دوري املحلي، عندما  نقطة واح��دة من اخ��ر مباراتني يف 

يخ��ش مباراة �شهلة ن�شبيا خارج ملعبه �شد اودينيزي ايل يحتل 
اتاالنتا خارج ملعبه  تعادل مع  مرتبة متاأخرة. وكان ي�فنت��ش 
عن  نقاط   5 ب��ف��ارق  ليتخلف  الت�شي�  ام��ام  ار���ش��ه  على  و�شقط 

ناب�يل �شاحب ال�شجل املثايل حتى االن.
اليغري  ي�فنت��ش ما�شيميليان�  ونا�شد مدرب 
ال��ل��ق��ب جم���ددا من  “�شباق  ب��دخ���ل  ف��ري��ق��ه 
ب�ابة اودينيزي«. وكان فريق ال�شيدة العج�ز 
خ��ا���ش اخ��ت��ب��ارا ق��اري��ا ناجحا ب��ف���زه على 
�شب�رتينغ الربتغايل 2-1 يف دوري 

االبطال.
ي����ا����ش���ل  ان  امل�����ت������ق�����ع  وم��������ن 
الت�������ش���ي���� ن���ت���ائ���ج اجل����ي����دة يف 
االون��ة االخ��رية ال �شيما بعد 
ف�������زه خ������ارج م��ل��ع��ب��ه على 
3-1 يف  ال��ف��رن�����ش��ي  ن��ي�����ش 
االوروب�����ي عندما  ال����دوري 
ي�����ش��ت��ق��ب��ل ك���ال���ي���اري ال����ذي 
االخرية  االرب��ع  مبارياته  خ�شر 
وع�����ني م����درب����ا ج����دي����دا ل����ه ه� 

االوروغ�ياين دييغ� ل�بيز.
االخر  العا�شمة  ف��ري��ق  وي��خ������ش 
روم����ا م��ب��ارات��ه خ����ارج م��ل��ع��ب��ه �شد 
ت����ري���ن���� مب���ع���ن����ي���ات ع���ال���ي���ة بعد 
انتزاعه التعادل من معقل ت�شل�شي 
�شتامف�رد  ملعب   3-3 االنكليزي 
بريدج يف لندن بعد تخلفه �شفر2-. 
وي����ت����ع����ني ع����ل����ى م����ي����الن وم����درب����ه 
فينت�شنزو م�نتيال ا�شتعادة ت�ازنه 
يف  و�شق�طه  ال��درب��ي  خ�����ش��ارة  بعد 
ملعبه  على  ال�شلبي  ال��ت��ع��ادل  ف��خ 
�شد ايك اثينا الي�ناين يف الدوري 
جن�ى  ي�شتقبل  عندما  االوروب���ي 

ال�شابع ع�شر.

ك�ريا  مباراة  ان  ام�ش  القدم  لكرة  اال�شي�ي  االحت��اد  اأعلن 
ال�شمالية وماليزيا �شمن ت�شفيات كا�ش ا�شيا 2019 يف كرة 
الدبل�ما�شية  ب�شبب االزمة  تاأجلت ثالث مرة  التي  القدم، 

بني البلدين، �شتقام على ار�ش حمايدة.
وكتب االحتاد القاري يف بيان “قرر االحتاد اال�شي�ي اقامة 
مباراتي ك�ريا ال�شمالية وماليزيا يف املجم�عة الثانية �شمن 
ار���ش حمايدة يف  ا�شيا على  النهائي لت�شفيات كا�ش  ال��دور 

ن�فمرب«.
مار�ش   28 يف  االوىل  امل��ب��اراة  تقام  اأن  املفرت�ش  م��ن  وك��ان 
اثر  البلدين  بني  العالقة  ت�تر  بعد  ارجئت  لكنها  املا�شي، 
اغتيال االأخ غري ال�شقيق لزعيم ك�ريا ال�شمالية كيم ج�نغ 
اون يف فرباير يف ماليزيا، التي اتهمت بي�نغ يانغ بال�ق�ف 

8 ي�ني�  ي���م  العملية. وع��ني االحت��اد اال�شي�ي  خلف ه��ذه 
اأن  قبل  واأج��ل��ه��ا  ع��اد  لكنه  للمباراة  جديد  كم�عد  املا�شي 
يتخذ قراره باإقامتها يف اخلام�ش من اكت�بر يف بي�نغ يانغ. 
ثم اأعلن االحتاد االآ�شي�ي يف 28 �شبتمرب املا�شي عن تاأجيل 
جديد، بعد قرار وزارة اخلارجية املاليزية منع �شفر رعاياها 

اىل ك�ريا ال�شمالية.
انه من اجل مناف�شة عادلة، تقرر  القاري  واأ�شاف االحت��اد 
امل��ح��اي��د، بحيث حتت�شب  امل��ك��ان  نف�ش  امل��ب��ارات��ني يف  اق��ام��ة 
االوىل يف 10 ن�فمرب على ار�ش ك�ريا ال�شمالية، والثانية 

يف 13 ن�فمرب على اأر�ش ماليزيا.
دات��� ويند�ش�ر  املاليزي  اال�شي�ي  ع��ام االحت��اد  اأم��ني  وق��ال 
وب��ع��د مناق�شات  امل��ن�����ش���ي��ني،  ي�����ش��رن��ا ان االحت���ادي���ن  ج����ن 

كثرية، وافقا على هذا الرتتيب.
وتابع “اإقامة املباراتني بهذه الطريقة والرتتيب، ت�شاعدنا 
على حماية املبادئ الريا�شية للدور النهائي من الت�شفيات 

اال�شي�ية.
املجم�عة بر�شيد  الثالث يف  املركز  ال�شمالية  وحتتل ك�ريا 
نقطتني من 3 مباريات وذلك بعد تعر�شها خل�شارة �شاحقة 
بخما�شية نظيفة على ار�ش لبنان املت�شدر )10 نقاط من 
نقطة  ماليزيا  متلك  فيما  اي��ام،  ع�شرة  قبل  مباريات(   4
يتيمة م��ن 3 م��ب��اري��ات، وحت��ت��ل ه���ن��غ ك���ن��غ امل��رك��ز الثاين 

بخم�ش نقاط من 4 مباريات.
ويتاأهل املت�شدر وو�شيف املجم�عة اىل النهائيات املقررة يف 

االمارات العربية املتحدة.

الفيفا يدر�ض تغيري لوائح اجلن�شية 

ايفرتون يتحرك بعد �شجار مباراة ليون 
على  اندلعت  التي  امل�شاجرة  يف  االإجنليزية  ال�شرطة  حتقق 
اأر�ش امللعب بني فريقي ايفرت�ن االجنليزي و�شيفه اأوملبيك 
لي�ن الفرن�شي وانتهت بف�ز الفريق الزائر 2-1 يف الدوري 

االأوروبي لكرة القدم اأم�ش االأول.
من  واال�شتبعاد  ب��االي��ق��اف  م�شجعيه  اأح���د  اي��ف��رت���ن  وع��اق��ب 
ب��ع��د م��راج��ع��ة ت�شجيالت م��ا ح���دث وقال  امل��ب��اري��ات  ح�����ش���ر 
�شد  ببالغ  اأي�شا  �شيتقدم  اإن��ه  اجلمعة  الي�م  بيان  يف  النادي 

امل�شجع اإىل ال�شرطة املحلية.
وبداأ ال�شجار بني العبي الفريقني يف الدقيقة 64 من املباراة 
عندما دفع ا�شلي وليامز قائد ايفرت�ن حار�ش املرمى املناف�ش 
اأن جنح  اإح���دى ل���ح��ات االإع��الن��ات بعد  ان��ط���ين ل�بيز نح� 

االأخري يف التقاط الكرة بعد ركلة ركنية.
كما ظهر م�شجع واحد اليفرت�ن على االأقل وه� ي�جه لكمات 

اإىل العبي ايفرت�ن قبل تدخل احلرا�ش.
وقالت ال�شرطة املحلية يف بيان ام�ش اجلمعة ت�شتطيع �شرطة 

اأن �شباطها يحق�ن يف االأحداث امل�ؤ�شفة  مر�شي�شايد التاأكيد 
ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ل��ى اأر�����ش امل��ل��ع��ب خ���الل م��ب��اراة يف ك���رة القدم 
بني فريقي ايفرت�ن ولي�ن يف ملعب ج�دي�ش�ن بارك الليلة 

املا�شية.
واأ�شاف البيان و�شيق�م �شباط ال�حدة مبراجعة الت�شجيالت 
وال�ش�ر والتحدث اإىل ال�شه�د لل�ق�ف على حقيقة ما حدث. 
كان  التحكيم  �ش�ء  اإن  ايفرت�ن  م��درب  ك���م��ان  رون��ال��د  وق��ال 
ال�شبب يف اندالع ال�شجار يف املباراة رغم اأن االحتاد االأوروبي 

لكرة القدم رمبا يعاقب فريقه جراء ما حدث.
وقال ك�مان اأعتقد اأن ت�تر العبي فريقي زاد خالل املباراة. 
ومن وجهة نظري فاإن احلكم كان ال�شبب يف ذلك. احلكم كان 
التي  التمثيل  �شيء جتاه حركات  اأي  يفعل  لكنه مل  ه�لنديا 
لي�ن  قائد  فقري  نبيل  تظاهر  ل��ي���ن.  العبي  بع�ش  بها  ق��ام 
بالتعر�ش للعرقلة و�شقط على االأر�ش ع�شر مرات يف ال�ش�ط 

االأول«.

يفكر االحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( يف مراجعة 
ال���ل����ائ���ح ال���ت���ي ت��ت��ح��ك��م يف م�����ش��ارك��ة ال��الع��ب��ني مع 
املنتخبات ال�طنية ومن بينها عر�ش ي�شمح لالعبني 
ل��ت��م��ث��ي��ل منتخبات  وال��ت��ح���ل  ان��ت��م��اءات��ه��م  ب��ت��غ��ي��ري 

خمتلفة يف ظروف واأو�شاع معينة.
وقال فيكت�ر م�نتالياين، رئي�ش جلنة حملة االأ�شهم 
يف الفيفا، اإن هناك م�شاكل تتعلق بالل�ائح التي متنع 
ال  دول  متثيل  اأو  املنتخبات  بني  التنقل  من  العبني 

يرتبط�ن بها.
اأمريكا  رئ��ي�����ش احت����اد  ال��ك��ن��دي  امل�������ش����ؤول  واأ�����ش����اف 
ال�شمالية وال��شطى والكاريبي الك�نكاكاف “ظهرت 

العديد من امل�شاكل على مدار االأع�ام 
املا�شية الأن العامل يتغري 

اأي�شا  وال����ه����ج����رة 
تتغري.

»ظ����������ه����������رت 
من  العديد 
امل�����������ش�����اك�����ل 

ب���������������ش�������ب�������ب 
اجل����ن���������ش����ي����ة 
افريقيا  يف 

واآ���������������ش��������������ي��������������ا 
ف  كا نكا لك� ا و
اأنه  اأع��ت��ق��د  ل��ذا 

املنا�شب  ال����ق���ت 
مل����راج����ع����ة ه����ذه 

ال����������ل�����������ائ����������ح 
على  والعث�ر 

حل�ل بدون االإخالل بنزاهة اللعبة«. وح�شب الق�اعد 
احلالية ال ي�شتطيع الالعب امل�شاركة مع منتخب اآخر 
منتخب  مع  واح��دة  ر�شمية  دولية  مباراة  اللعب  بعد 

خمتلف حتى ل� كان يحمل اجلن�شيتني.
واقرتح احتاد الكرة يف الراأ�ش االأخ�شر تخفيف هذه 
منتخب  لتمثيل  ال��الع��ب  بتح�ل  وال�شماح  ال��ل���ائ��ح 
ي�����ش��ارك الع��ب يف  اأن  ح���االت معينة مثل  خمتلف يف 
وال  االأ�شلية  ب��الده  منتخب  مع  مباراتني  اأو  م��ب��اراة 
تك�ن اأمامه فر�شة يف اللعب معه مرة اأخرى لنف�ش 

الفريق.
بها  يرتبط�ن  ال  بالد  مع  امل�شاركة  لالعبني  وميكن 
ملدة خم�ش  فيها  ولعب�ا  عا�ش�ا  ل� 
م�نتالياين  ل��ك��ن  ���ش��ن���ات 
اللجنة  اأن  اإىل  اأ����ش���ار 
�شرتاجع هذا االأمر 
ورمب����ا جتعل 

املدة اأط�ل.
يفكر  ورمب���ا 
ال����ف����ي����ف����ا يف 
مبلغ  ف��ر���ش 
�شبيل  ع����ل����ى 
ال�����ت�����ع������ي�����������ش 
ت���������درب  ح�������ال�������ة  يف 
الع���ب م��ا يف دول���ة ثم 
م�شت�ى  على  متثيلها 
منتخبات ال�شبان قبل 
اأن يلعب لدولة اأخرى 

على م�شت�ى الكبار.

مباراتا كوريا ال�شمالية وماليزيا على اأر�ض حمايدة 

يوفنتو�س يف مهمة �صهلة ن�صبيًا اأمام اأودينيزي

واأكد لق��اء قم���ة بي���ن ن�اب��ول���ي وانت��ر يف الكالت�شي���و اال���ش��ت�����ش��الم  ف����رياري  ���ش��ائ��ق  فيتل  �شيبا�شتيان  رف�����ش 
ل�شباقات  ال��ع��امل  ب��ط���ل��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  املناف�شة  يف  ا���ش��ت��م��راره 
هاميلت�ن  ل�ي�ش  من  م�شاندة  ووج��د  لل�شيارات   1 ف���رم���ال 

مناف�شه على اللقب.
ال�شائق  عن  نقطة   59 بفارق  البط�لة  هاميلت�ن  ويت�شدر 
االأمل�����اين ق��ب��ل اأرب���ع���ة ���ش��ب��اق��ات م���ن ال��ن��ه��اي��ة ومي��ك��ن ل�شائق 
مر�شيد�ش ح�شم اللقب ي�م االأحد يف جائزة اأمريكا الكربى ل� 

احتل املركز االأول اأو الثاين وجاءت نتيجة فيتل يف �شاحله.
وقال فيتل لل�شحفيني “يق�ل�ن يف االجنليزية اإن االأم�ر لن 
احلر�ش  نريد  الغناء.  يف  البدينة  ال�شيدة  تبداأ  حتى  تنتهي 

على اأن ت�شتمر يف ال�شمت مدة ط�يلة«.
يف  االفتتاحي  ال�شباق  منذ  البط�لة  فيتل  وت�شدر 

املا�شي  ال�شهر  وحتى  اآذار  مار�ش  يف  ا�شرتاليا 
بعد  ق�ية  �شربة  اللقب  يف  اآم��ال��ه  تلقت  لكن 
و�شل�شلة  اآ���ش��ي��ا  يف  �شباقات  ث��الث��ة  يف  ت��ع��ره 

انت�شارات هاميلت�ن.
وخ�����رج ���ش��ائ��ق ف������رياري م���ن ال��ل��ف��ة االأوىل 
يف ���ش��ن��غ��اف���رة ب��ع��د ح���ادث م��ع زم��ي��ل��ه كيمي 

ثم  فر�شتابن  م��اك�����ش  وال��ه���ل��ن��دي  راي��ك���ن��ن 
التجارب  ق��ب��ل  امل���ح���رك  يف  مل�����ش��ك��ل��ة  ت��ع��ر���ش 
املركز  م��ن  لينطلق  م��ال��ي��زي��ا  يف  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

االأخري.
لكنه انهى ال�شباق يف املركز الرابع 
ومل ي�شارك يف اليابان بعد م�شكلة 

يف املحرك قبل بداية ال�شباق.
وق�����ال ب��ط��ل ال���ع���امل اأرب������ع م���رات 

املناف�شة.  يف  زل��ن��ا  “ما  ���ش��اب��ق��ا 
منذ  ك��ان��ت  عما  �شئيلة  اآم��ال��ن��ا 

فر�شة  ه��ن��اك  �شباقات.  ع��دة 
و�شنحاول ا�شتغاللها.

ن����ح����اف����ظ  اأن  »ي������ج������ب 
لدينا  ت���رك���ي���زن���ا.  ع��ل��ى 
ولدينا  رائ���ع���ة  ���ش��ي��ارة 
االإم���ك���ان���ات ال��ت��ي كان 
ت�شاعدنا  اأن  مي���ك���ن 
على الف�ز يف ال�شباقات 
االأخ��رية لكن االأم��ر مل 
ي��ك��ن يف ���ش��احل��ن��ا. لكن 
ه�����ذا ال ي��ع��ن��ي اأن����ن����ا ال 

ن�شتطيع الف�ز بال�شباقات املقبلة«.
خم�شة  اخ��ر  من  اأربعة  يف  اأو�شنت  يف  الفائز  هاميلت�ن،  وق��ال 
�شباقات، اإن احلديث عن ح�شمه اللقب يف تك�شا�ش كما حدث 

منذ عامني مبالغ فيه.
واأ�شاف “اعتقد اأن احلديث عن الف�ز بالبط�لة هذا االأ�شب�ع 
ه� �شخيف... ال نت�قع اأن ي�اجه فرياري اأ�شب�عا �شعبا مرة 
اأركز  للف�ز.  فر�شة  ولديه  �شريعا  �شيك�ن  »ف���رياري  اأخ���رى. 
على ح�شم اللقب يف ال�شباقات االأربعة املتبقية. ال اأهتم بح�شم 

اللقب هنا اأو يف ال�شباق االأخري الأن املهم ه� ح�شم اللقب«.
يف  ال��ت��ع��دي��الت  بع�ش  ف����رياري  يجلب  اأن  هاميلت�ن  وت���ق��ع 

اأو�شنت.
وقال “فرياري عانى من عدة اخفاقات لكني اأت�قع 

ال�شباقات اأن يك�ن ق�يا هذا االأ�شب�ع  ويف 
امل���ت���ب���ق���ي���ة. ل������ذا لن 

�شيء  اأي  ي��ت��غ��ري 
يل  بالن�شبة 

هذه املرة«.

فيتل ياأمل يف عدم ح�شم هاميلتون اللقب يف اأمريكا 



    

 
يتعر�شن للتحر�ض يف نف�ض املنطقة

املكان  نف�ش  يف  جن�شي  الع��ت��داء  وام���راأت���ان  ط��ال��ب��ات   7 تعر�شت 
قبل  من  النهار  و�شح  ويف  اأ�شهر  ثالثة  م��دى  على  لندن  مبدينة 

رجل جمه�ل قبل اأن يل�ذ بالفرار.
وذكرت ال�شرطة، اأن امراأتني تبلغان من العمر 25 و 27 عاماً، و7 
تعر�شن  عاماً،   13 و   11 بني  اأعمارهن  ت��رتاوح  طالبات مدر�شة، 
�شرق  ج��ن���ب  ول�ي�شام  غرين�ت�ش  اإقليم  يف  جن�شية،  الع��ت��داءات 
مرتبطة  االع���ت���داءات  جميع  اأن  اإىل  التحقيقات،  وت�شري  ل��ن��دن، 

ببع�شها، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
اأكت�بر ، وثالثة  30 ي�ني� و16  ووقعت االعتداءات الت�شعة، بني 
5 اأكت�بر اجلاري.  منها وقعت يف غ�ش�ن ن�شف �شاعة فقط، ي�م 
ون�شرت ال�شرطة م�ؤخراً، م�شاهد �ش�رتها كامريات املراقبة، لرجل 
وه� يغادر م�شرح اجلرمية، بعد احلادثة االأخ��رية التي وقعت يف 

�شارع ه�ن� ه�ك ح�ايل ال�شاعة 4 بعد ظهر ي�م االإثنني املا�شي.
�شرطة  م��ن  هيل  يل  ال�شابط  ق��ال  اجل��رائ��م،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
غرين�ت�ش "كانت احل�ادث مرعبة جداً لل�شحايا، واأنا�شد اجلمه�ر، 
للم�شاعدة يف حتديد مكان الرجل يف اأ�شرع وقت ممكن". واأ�شاف 
هيل على الرغم من اأن ال�شحايا مل ي�شنب باأي اأذى ج�شدي، اإال 
اأن تك�ن دائمة و�شادمة. وهناك  اآثار االعتداء اجلن�شي ميكن  اأن 
احتمال اأن تك�ن هذه احل�ادث، جزء من �شل�شلة هجمات مت�شلة، 

خا�شة واأن ال�شحايا قدمن و�شفاً مت�شابها للم�شتبه به.

ينقذون فيل من الغرق
�شاعات، جنح قروي�ن  ت�شع  الأك��ر من  املياه  يف  عالقاً  بعدما ظل 
وعامل�ن تابع�ن لهيئة احلياة الربية يف اإنقاذ فيل �شقط يف قناة 
مائية يف �شريالنكا.  واأظهر مقطع فيدي� ن�شر على م�قع ي�تي�ب 
دون  العميقة  املياه  وه��� يحاول اخل��روج من  الفيل  االإل��ك��رتوين، 

جدوى، ما دفع ال�شكان املحليني اإىل مد يد الع�ن له. 
املياه  م��ن  ال�شخم  احل��ي���ان  ح��ي��اة  الإن��ق��اذ  حثيثة  عملية  وب����داأت 
العميقة، با�شتخدام احلبال واالإط��ارات. ويعتقد باأن الفيل �شقط 
يف القناة ليلة االإثنني املا�شي وظل حمتجزاً فيها حتى �شاهده اأحد 
املنقذون  املطاف متكن  التايل.  ويف نهاية  الي�م  القرويني �شباح 
�شده  بعد  امل��ي��اه  م��ن  يخرج  وه���  �ش�هد  حيث  الفيل  انت�شال  م��ن 
الياب�شة و�شط �شرخات االبتهاج من  اإىل  باحلبال، وي�شق طريقه 

املنقذين، بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

مهرجان للنباتيني 
و�شط  اجلمعة  ام�ش  تايالند  يف  للنباتيني  ال�شن�ي  املهرجان  ب��داأ 
اإنفاق قيا�شي مت�قع من التايالنديني العازفني عن تناول اللح�م 

خالل فرتة احلداد على امللك الراحل.
اأعالم �شفراء �شغرية ف�ق املحالت واالأك�شاك يف احلي  وارتفعت 
اأطباقا  تبيع  ال��ت��ي  امل��ح��ال  لتمييز  ب��ان��ك���ك  بالعا�شمة  ال�شيني 
بني  ك��ب��رية  ب�شعبية  امل��ه��رج��ان  وي��ح��ظ��ى  ل��ل��ن��ب��ات��ي��ني.  خم�ش�شة 

التايالنديني املنحدرين من اأ�شل �شيني.
وت�قعت غرفة التجارة التايالندية اأن ي�شل االإنفاق على الطعام 
 45 اإىل  امل��ه��رج��ان  خ��الل  ال��ب���ذي��ة  للمعابد  وال��ت��ربع��ات  والتنقل 
تقديرات  ب���داأت  منذ  االأع��ل��ى  وه���  دوالر(  مليار   1.4( ب��ات  مليار 

االإنفاق خالل املهرجان قبل ع�شر �شن�ات.
االقت�شادية  ال��ت���ق��ع��ات  م��رك��ز  م��دي��ر  ب�ل�يت�شاي  ت��ان��اوات  وق���ال 
اإحياء  يف  التايالنديني  من  الكثري  "يرغب  لرويرتز  والتجارية 

ذكرى امللك الراحل راما التا�شع عرب امل�شاركة يف املهرجان".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قمي�ض ياأخذك يف جولة افرتا�شية داخل ج�شدك
ابتكرت �شركة بريطانية قمي�شاً ذكياً ياأخذ مرتديه يف رحلة افرتا�شية داخل ج�شده، كما ل� كان ُيجري اأ�شعة اإك�ش 
راي داخل خمترب طبي، ي�شتهدف �شريحة الطالب التي تدر�ش عل�م االأحياء وكذلك الكبار الذين لديهم رغبة يف 

اكت�شاف ما يحدث داخل اأج�شادهم.
وينطلق  قمي�شها  واأطلقت �شركة "كي�ري �شك�ب" التي تتخذ من برايت�ن مقراً لها، ا�شم "Virtuali Tee" على 
القف�ش  القمي�ش املطب�ع عليه �شكل  اأمام  الذكي  املرتدي يف رحلته االفرتا�شية داخل ج�شده عرب ت�جيه هاتفه 

ال�شدري.
املطب�ع على  للر�شم  اأبل وغ�غل، يق�م بعمل م�شح  املت�فر حالياً جماناً يف متجري  ومن خالل تطبيقه اخلا�ش 
املعزز  ال���اق��ع  تكن�ل�جيا  با�شتخدام  االأب��ع��اد  ثالثية  ب��روؤي��ة  اجل�شم  ب��داخ��ل  م��ا  م�شاهدة  امل��رت��دي  ي��ب��داأ  القمي�ش 

واالفرتا�شي معاً.
ويت�فر القمي�ش مبقا�شات خمتلفة للكبار وال�شغار ب�شعر 29.95 دوالرا، ومن كرة االإقبال على القمي�ش، مت بيع 

3000 اآالف ن�شخة منه حتى نفد من متاجر اأمازون للتجزئة االإلكرتونية، وال يزال الطلب عليه م�شتمراً.
وت�شف ال�شركة منتجها باأنه مبثابة "عد�شة �شحرية" لالإبحار داخل اجل�شم واكت�شاف ما بداخله بنظرة "�شيلفي"، 

اأي اأن امل�شتخدم يتعرف على نف�شه داخلياً، ويتميز القمي�ش بقابليته للغ�شيل داخل الغ�شالة.
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الوقوف مفيد لكبار ال�شن 
ال�شن  لكبار  العامة  النقل  وو�شائل  والقطارات  احلافالت  يف  املقاعد  ترك 
جامعة  يف  ب��اح��ث��اً  لكن  والتبجيل،  واالح����رتام  االأخ����الق  ع��ن  ينم  ت�شرف 
اأك�شف�ر له راأي اآخر، حيث ي�ؤكد اأن على الذين تقدم�ا بالعمر اأن يك�ن�ا 

اأكر ن�شاطاً للحفاظ على �شحتهم.
وم�شت�شار  اأك�شف�رد،  جامعة  يف  الباحث  غ��راي  وي��ر  الربوفي�ش�ر  وي��ق���ل 
ال�شحة يف بريطانيا، اإن ال�ق�ف مفيد ل�شحة كبار ال�شن، ويجب ت�شجيعهم 

على �شع�د االأدراج، وال�شري يف املتاجر، وهم يحمل�ن اأكيا�ش الت�ش�ق.
ودعا غراي كبار ال�شن اإىل ممار�شة دورهم يف احلفاظ على �شحتهم، من 
دقائق   10 مل��دة  امل�شي  بينها  وم��ن  الن�شاطات،  من  العديد  ممار�شة  خ��الل 
ي�مياً، لتجنب اأن ي�شبح�ا عالة وعبئاً على املجتمع، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.
وي�شيف الدكت�ر غراي ال ت�شجع والديك الكبريين يف ال�شن على ا�شتخدام 
اأن ترتك  قبل  تفكر مرتني،  اأن  وعليك  دوم��اً،  املتحركة  واالأدراج  امل�شاعد 
مقعدك يف احلافلة ل�شخ�ش كبري يف ال�شن، فال�ق�ف مترين �شروري جداً 
ل�شحته. واأ�شاف يجب اأن يزيدوا من ن�شاطهم البدين، وكل �شخ�ش بالغ 
150 دقيقة  اأن يق�م بن�شاط بدين معتدل ملدة  وخا�شة كبار ال�شن، يجب 
اأن يق�م�ا  امل�شت�شفيات  ال�شن يف  املر�شى من كبار  اأ�شب�ع. ويجب على  كل 
ببع�ش التمارين الب�شيطة بالقرب من ال�شرير، وامل�شي يف ردهات امل�شت�شفى 

من وقت الآخر حفاظاً على �شحتهم.

دعوة لتو�شيع نطاق حماية الطبيعة
اأن ت��شع نطاق حماية  اإن على احلك�مات  قال رئي�ش م�شروع علمي دويل 
اأن�اعا  الطبيعة الأبعد من الكائنات املعروفة مثل النم�ر واالأفيال لت�شمل 

حي�ية لبقاء الب�شرية مثل الديدان واخلناف�ش.
وقال روبرت وات�ش�ن لرويرتز يف مقابلة هاتفية نحاول.. اأن ن�شع التن�ع 
بيئية  كق�شية  امل��ن��اخ  تغري  م�شت�ى  نف�ش  يف  البيئية  واالأن��ظ��م��ة  احل��ي���ي 

واقت�شادية واجتماعية واأمنية.
واأ�شاف وات�ش�ن رئي�ش املنرب احلك�مي الدويل للعل�م وال�شيا�شات يف جمال 
جدا  حم����ري  التن�ع  االإيك�ل�جية  النظم  وخ��دم��ات  البي�ل�جي  التن�ع 

لرفاهية الب�شر باعتباره م�شدرا لكل �شيء من الغذاء اإىل الدواء.
ويف اأ�شمل مراجعة حتى االآن �شي�شدر اأكر من 550 خبريا من املنرب من 
اأكر من 100 دولة تقارير اإقليمية ب�شاأن و�شع الطبيعة يف االأمريكيتني 
اآذار  مار�ش  يف  ال��شطى  واآ�شيا  واأوروب���ا  واأفريقيا  الهادي  واملحيط  واآ�شيا 

.2018
كما �شي�شدرون تقريرا عن التجريف واال�شت�شالح يف 2018 باالإ�شافة اإىل 

ملخ�ش دويل للتن�ع احلي�ي يف 2019.

اأ�شبال اأ�شود حتتفل 
مبيالدها بكعكة حلوم 
احتفل ثالثة اأ�ش�د بعيد ميالدهم 
حديقة  يف  مميزة  بطريقة  الثاين 
مك�نة  بكعكة  اأ���ش��رتال��ي��ة،  ح��ي���ان 

من اللح�م تزن 40 كغ. 
ح���ي����ان مبدينة  ح��دي��ق��ة  ق���دم���ت 
فريدة  كعكة  االأ�شرتالية،  ملب�رن 
�شغرية  اأ���ش���د  لثالثة  ن�عها  م��ن 
مب���ن���ا����ش���ب���ة ع���ي���د م����ي����الده����ا ي����م 

اجلمعة املا�شي. 
"ك�ب�ا  وظ��ه��رت االأ���ش���د ال��ث��الث��ة 
ت�شجيل  يف  وكيت�"  وك�����ا������ش�����ا 
ي�تي�ب  م���ق��ع  ع��ل��ى  ن�شر  م�����ش���ر 
االإل�����ك�����رتوين، وه����ي حت�����م ح�ل 
الدجاج  حل���م  م��ن  املك�نة  الكعكة 
غر�ش  والتي  واالأب��ق��ار،  واالأ�شماك 
يف ق��م��ت��ه��ا ع��ظ��م��ت��ني ع��������ش���اً عن 

ال�شم�ع. 
ويذكر باأن االأ�ش�د الثالثة تق�شي 
ملب�رن  يف  ل��ه��ا  م����الد  ع��ي��د  اأول 
حي�ان  حديقة  م��ن  انتقالها  منذ 

ويريبي يف ماي� املا�شي. 
وق����ال م��دي��ر ح��دي��ق��ة احل���ي����ان يف 
على  معلقاً  ت��ان��ر  كيفن  م��ل��ب���رن، 
التجربة: اأردنا اأن جنعل اأول عيد 
مميزاً،  لدينا  االأ�ش�د  لهذه  ميالد 
والديها،  عن  بعيدة  باأنها  وخا�شة 
رائعة من  كعكة  تقدمي  قررنا  لذا 

اللح�م لها.
الثالثة ولدت  االأ���ش���د  ب���اأن  ي��ذك��ر 
يف ح���دي���ق���ة ح����ي�����ان وي���ري���ب���ي يف 
عامها  واأمت������ت   ،2015 اأك���ت����ب���ر 
انتقالها  ق��ب��ل  احل��دي��ق��ة  يف  االأول 
اإىل ملب�رن، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.  

ولية اأ�شرتالية جتيز 
القتل الرحيم 

وافق برملان والية فيكت�ريا ثاين اأكرب واليات 
ا�شرتاليا على ت�شريع يجيز للمر�شى الذين 
ال يرجى �شفاوؤهم طلب م�شاعدة طبية الإنهاء 
حياتهم وه� الت�شريع املت�قع اأن حتذو حذوه 

باقي ال�اليات يف البالد.
ومب����ج���ب ال��ق��ان���ن ي��ح��ق الأي ���ش��خ�����ش من 
عاما   18 ع��ن  ع��م��ره  ي��زي��د  فيكت�ريا  ���ش��ك��ان 
يعاين من مر�ش ع�شال ويت�قع االأطباء اأال 
ت�شتمر حياته اأكر من عام اأن يطلب جرعة 

قاتلة من اأي دواء.
الرحيم  القتل  ال���دول  م��ن  العديد  و�شرعت 
وبع�ش  و�ش�ي�شرا  وه�لندا  كندا  بينها  ومن 

ال�اليات االأمريكية.
لكن احلك�مة االحتادية يف ا�شرتاليا تعار�ش 
االإقليم  اأن  رغ����م  ال��رح��ي��م  ال��ق��ت��ل  ت�����ش��ري��ع 
ال�شمايل للبالد كان اأول من يقدم على هذه 

اخلط�ة يف العامل يف عام 1955.

زوج جنمة "ذا فوي�ض" يقتلها ثم ينتحر!  
ذا  لنجمة  �شابق  زوج  مقتل  ع��ن  م��رّوع��ة  اأخ��ب��ار  انت�شرت 
ف���ي�����ش ���ش��ان ���ش��راي��الي ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 23 ع��اًم��ا ، 

والذي يكربها كثرًيا يف العمر.
 ، كمب�ديا  يف  مبقتلها  امل��ت��اب��ع���ن  ���ش��دم  التفا�شيل،  ويف 
وذلك رمًيا بالر�شا�ش داخل مركز جتميل يف العا�شمة 

الكمب�دية.
53 عاًما  العمر  البالغ من  �شاي رين،  القاتل،  اأّن  وتبنّي 
اإطالق  وبعد  ينف�شال.  اأن  قبل  منها  متزوًجا  ك��ان  وق��د 

الر�شا�ش عليها، اأقدم على االإنتحار ف�راً.
وال���الف���ت اأّن ال�����ش��رط��ة ق��د رف�����ش��ت اإع���ط���اء امل��زي��د من 
نالت  مغنية  بحياة  اأودت  التي  احل��ادث��ة  ع��ن  التفا�شيل 
اإّن التحقيقات  �شعبية كبرية خالل العام املا�شي، وقالت 

جارية لك�شف مالب�شات اجلرمية.

تدخل غيني�ض باأكرب عدد من الدمى 
لالأرقام  غيني�ش  م������ش���ع��ة  ال����روج  م��ن  ام�����راأة  دخ��ل��ت 
الدمى  م��ن  ال�شخمة  مبجم�عتها  ال��ع��امل��ي��ة  القيا�شية 
والتذكارات امل�شت�حاة من �شل�شلة األعاب الفيدي� املعروفة 

ب�اأ�شط�رة زيلدا.
اآن  جمعتها  التي  وال��ت��ذك��ارات  ال��دم��ى  جمم�عة  وت�شم 
األعاب  �شل�شلة  من  قطعة   1816 من  اأك��ر  هارنز  مارثا 
وت�شمل   .1986 يف  ب����داأت  ال��ت��ي  الكال�شيكية  ال��ف��ي��دي��� 
احلجم  من  ومتاثيل  اللعب،  بطاقات  ه��ارن��ز،  جمم�عة 

الكبري، واالأزياء، ودمى مطاطية قابلة للنفخ.
 ،2008 وكانت هارنز قد بداأت بجمع هذه التذكارات يف 
ح��ي��ث ب����داأت ب���ارت���داء م��الب�����ش االأم�����رية زي���ل���دا، وطلبت 
باي" االإلكرتوين.  متجر"اإي  من  والتماثيل  التذكارات 
منزل  يف  والدمى  التذكارية  القطع  مئات  كد�شت  جيث 
ب�شل�شلة  وب��داأ �شغف هارنز  والديها يف منطقة م�لدي.  
اللعبة بحما�ش  ب��داأت مبمار�شة  1994 حيث  االألعاب يف 
كبري، وكانت لعبتها املف�شلة يف ال�شل�شلة هي قناع ماج�را، 

بح�شب ما ورد يف م�قع "ي� بي اآي" االإلكرتوين. 

اأقوى رجل يف العامل يده�ض اجلمهور 
اأظهر ت�شجيل م�ش�ر ن�شر على م�قع ي�تي�ب االإلكرتوين، 
عر�شاً مده�شاً قدمه اأق�ى رجل يف العامل اأثناء برنامج 

تلفزي�ين حني قام بثني مقالة طبخ �شميكة بيديه. 
اإي��دي )40 ع��ام��اً( امل��ع��روف با�شم ال�ح�ش يف  ظهر ه���ل 
بريطانيا، يف الربنامج ال�شباحي بي بي �شي بريكفا�شت، 

وه� يثني مقالة طهي بيديه العاريتني بكل �شه�لة. 
و�ش�هد اإيدي وه� ي�شع املقالة على �شاقه ويق�م بثنيها 
واإعجاب  ده�شة  و�شط  �شه�لة  بكل  بيديه  اجلانبني  من 

مقدمي الربنامج ال�شباحي.
اآخر للق�ة عندما قام  وقدم اإيدي يف وقت الحق اختباراً 
اأن  بعد  اله�اء،  بذراعيه يف  ووك��ر  الربنامج  برفع مقدم 

طلب االأخري منه ذلك. 
من اجلدير بالذكر باأن ه�ل اإيدي ي�شنف على اأنه اأق�ى 
ال��ع��رو���ش التي  ال��ع��امل، حيث ق��دم العديد م��ن  رج��ل يف 
تثبت ق�ة بنيته، واأده�ش بها اآالف املتفرجني ح�ل العامل، 

بح�شب ما ورد يف م�قع "ي� بي اآي" االإلكرتوين. 
ملكة جمال �صينيور اأمريكا كارولني �صليد هاردن عقب تتويجها خالل امل�صابقة الوطنية الثامنة والثالثني والتي تقام 

للن�صاء بني �صن 60 و 90، حيث ت�صاركن يف م�صابقات منها العرو�س، اأداء املواهب، واحلديث عن فل�صفة حياتهن.  )ا ف ب(

�شاللة جديدة من 
اإنفلونزا الطيور

معملية  جت���ارب  اإن  ب��اح��ث���ن  ق���ال 
فريو�ش  م��ن  ج��دي��دة  �شاللة  على 
الطي�ر  اإن��ف��ل���ن��زا  م��ن  اإت�ش7اإن9 
اأن الفريو�ش  اإىل  يف ال�شني ت�شري 
بني  ب�����ش��ه���ل��ة  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  مي���ك���ن 
تف�شي  يف  وي��ت�����ش��ب��ب  احل���ي����ان���ات 
م��ر���ش ف��ت��اك مم��ا ي��زي��د املخاوف 
بني  وب��اء  الت�شبب يف  احتمال  م��ن 
اإت�ش7اإن9  �شاللة  وتنت�شر  الب�شر. 
ال��ط��ي���ر يف ال�شني  اإن��ف��ل���ن��زا  م��ن 
يف  وت�������ش���ب���ب���ت   2013 ع������ام  م���ن���ذ 
�شديدة  باأمرا�ش  اأ�شخا�ش  اإ�شابة 
م�شابة.  ب���دواج���ن  الخ��ت��الط��ه��م 
عدد  زاد  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام  يف  ل��ك��ن 
حاالت االإ�شابة بني الب�شر وانق�شم 
خمتلفتني  ل�شاللتني  ال��ف��ريو���ش 
ي�شتجيبان  ال  اأن����ه����م����ا  ل����درج����ة 

لالأم�شال امل�ج�دة.
ال�شاللتني  اإح�������دى  واأ����ش���ب���ح���ت 
القدرة  اكت�شابها  حد  اإىل  خطرية 
ع��ل��ى ق��ت��ل ال��ط��ي���ر امل�����ش��اب��ة مما 
ميثل خطرا على االأ�ش�اق. ودر�ش 
املتحدة  ال�����الي����ات  م���ن  ب���اح���ث����ن 
ال�شاللة  تلك  م��ن  عينة  وال��ي��اب��ان 
انت�شارها  م��دى  ملعرفة  اجل��دي��دة 
ابن  ح��ي���ان  ومنها  الثدييات  ب��ني 
من�ذج  اأف�شل  يعترب  ال��ذي  عر�ش 
حي�اين الختبار احتماالت انتقال 
الب�شر.  ب���ني  االإن���ف���ل����ن���زا  ع�����دوى 
ن�������ش���رت يف  ال����ت����ي  ال����درا�����ش����ة  ويف 
ميكروب   & ه������ش��ت  �شيل  دوري����ة 
اخ����ت����رب ي��������ش���ي���ه���ريو ك�������اوا اأوك������ا 
اخل��ب��ري يف م��ر���ش االإن��ف��ل���ن��زا يف 
جامعة وي�شك�ن�شن وزم��الوؤه تلك 
التي �شحبت من �شخ�ش  ال�شاللة 

ت�يف بالعدوى يف الربيع املا�شي.

التلوث يفتك مباليني الب�شر
اأظهرت درا�شة دولية كبرية اأن التل�ث يقتل ماليني 
االأ�شخا�ش يف خمتلف اأنحاء العامل م�شرية اإىل اأن 
غالبية ال�فيات تك�ن ناجمة عن اأمرا�ش ي�شببها 
و�شرطان  وال�شكتات  القلب  اأم��را���ش  مثل  التل�ث 

الرئة.
اأن غالبية ال�فيات الناجمة  اإىل  واأ�شارت الدرا�شة 
ت��ق��ع يف الدول  ب��امل��ئ��ة،   92 ن��ح���  اأي  ال��ت��ل���ث،  ع��ن 
التل�ث  اأن  اأو مت��شطة الدخل. واأ�شافت  الفقرية 
مرتبط بنح� ربع العدد االإجمايل لل�فيات يف دول 
تنم� فيها ال�شناعة ب�شرعة مثل الهند وباك�شتان 

وال�شني وبنجالد�ش ومدغ�شقر.
اأيكان  اأ�شتاذ يف كلية  وقال فيليب الندريجان وه� 
للطب يف ماونت �شايناي بال�اليات املتحدة و�شارك 
يف الدرا�شة "اإن التل�ث اأكر بكثري من جمرد حتد 
اأوجه  على  ي�ؤثر  ومنت�شر  �شديد  خطر  اإن��ه  بيئي. 

عديدة من �شحة الب�شر".

ت�شعة  بنح�  له عالقة  التل�ث  اإن  الدرا�شة  وقالت 
ماليني حالة وفاة يف عام 2015.

واأ���ش��اف��ت اأن ال��ه���اء امل��ل���ث الأ���ش��ب��اب خمتلفة من 
النريان  اإىل  ال�شناعي  امل�ا�شالت واالإنتاج  و�شائل 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف ال��ت��دف��ئ��ة ك���ان ال�����ش��ب��ب االأك����رب يف 

ال�فيات اإذ اأ�شفر عن نح� 6.5 ملي�ن حالة وفاة.
الثانية لت�شببها يف  املرتبة  املل�ثة يف  املياه  وجاءت 
ن�شر اأمرا�ش اجلهاز اله�شمي والعدوى الطفيلية 

مما اأدى اإىل وفاة 1.8 ملي�ن �شخ�ش.
التل�ث  الناجمة عن  اأكرب عدد من ال�فيات  وكان 
�شخ�ش  ملي�ن   2.5 ب���اق��ع  الهند  يف   2015 ع��ام 

تليها ال�شني ب�اقع 1.8 ملي�ن �شخ�ش.
وا�شتخدم البحث الذي اأجراه نح� 40 عاملا دوليا 
والتقييم  ال�شحية  القيا�شات  معهد  م��ن  بيانات 
دوري��ة الن�شيت  ون�شر يف  وا�شنطن  التابع جلامعة 

الطبية .

ليند�شي لوهان: تعر�شت 
للتعنيف ومل يقف معي اأحد

الذي  اجل�شدي  والتعنيف  م�شاعرها  عن  ل�هان  ليند�شي  االأمريكية  النجمة  ع��ربت 
تعر�شت له من قبل خطيبها ال�شابق امللي�نري الرو�شي اإيغ�ر تارابا�ش�ف عرب ح�شابها 

الر�شمي على احد م�اقع الت�ا�شل االجتماعي.
و�شرحت ل�هان حينها اأنها اأدركت االآن اأن ال اأحد يبقى يف عالقة فقط من اأجل احلب، 
وقالت: ال يجب على امراأة اأن تتعّر�ش لل�شرب وتبقى مع من اآذاها، اإذا مل يكن ذلك 

ال�شخ�ش م�شتعداً لالعتذار.
 The Parent و�شاركت ليند�شي االأربعاء املا�شي متابعيها مع �ش�رة لها من فيلمها
عر�ش 1998 اأي عندما كان عمرها 12 عاًما فقط والذي قامت فيه  الذي   Trap
بدور اآين جاميي وعّلقت عليها: مهما قيل، تعر�شت للتعنيف اجل�شدي من قبل خطيبي 

ال�شابق.. يف احلقيقة مل يقف معي اأي اأحد حينها.


