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مقتل وجرح 60 من �مليلي�شيات بينهم قياديون خالل 10 �أيام
غارات للتحالف وتدمري رتل لالنقالبيني يف اليمن

•• عوا�صم-وكاالت:

مليلي�شيات  موقعاً  العربي  التحالف  لطريان  جوية  غ��ارة  ا�شتهدفت 
احلوثي واملخلوع �شالح يف حيد بن عقيل بع�شيالن �شباح ام�س، فيما 
دمر اجلي�س الوطني رتاًل لالنقالبيني حاول االلتفاف حول جبل 

َهيالن يف �شرواح لتعزيز قوة امليلي�شيات املحا�شرة قي قمة اجلبل.
ا�شتهدفت م�شتودعاً لالأ�شلحة يف  كما �شن طريان التحالف غارتني 

�شفح جبل ال�شافح بطوق �شنعاء.
اأقامت ميلي�شيات احلوثي نقاط تفتي�س وحواجز  اأخ��رى،  من جهة 
القتال  وجبهات  �شنعاء  العا�شمة  بني  الرابطة  الطرق  على  اأمنية 
يف مناطق �شرواح يف ماأرب ونهم ويف حمافظة البي�شاء ملنع هروب 

املقاتلني.
يف غ�شون ذلك، اأكد م�شدر ع�شكري يف املنطقة الع�شكرية اخلام�شة 
ديني،  م��رج��ع  بينهم  امليلي�شيات  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن   60 وج���رح  م�����ش��رع 
�شهدتها  التي  امل��ع��ارك  خ��الل  تلفزيوين  وم�شور  اآخ���رون  وقياديون 

مدينة حر�س غرب حمافظة حجة االأيام الع�شرة املا�شية.
من  ونقل موقع �شبتمرب 26 عن امل�شدر قوله اإن ماال يقل عن 30 
حجة  يف  الديني  املرجع  بينهم  م�شرعهم،  لقوا  امليلي�شيات  عنا�شر 
امليداين  والقيادي  احل��ارث،  اأب��و  املكنى  جنيب �شالح �شالح احليمي 
طه يحيى اأحمد املدومي، وم�شور االإعالم احلربي اأ�شامة زيد اأحمد 
احلا�شي، وجنل ع�شو اللجنة الدائمة باملوؤمتر ال�شعبي العام املوايل 

ل�شالح زيد اأحمد احلا�شي.
العنا�شر  اأبرز  اأحد  امليلي�شيات فاإن احليمي كان  وبح�شب م�شادر يف 
الذين جنحوا يف رفد جبهات احلوثيني مبئات املقاتلني خ�شو�شاً يف 

حر�س وميدي.
قتلى  اإىل  واإ�شافة  اأنه  اخلام�شة  الع�شكرية  باملنطقة  امل�شدر  ويوؤكد 
�شهدتها  التي  امل��ع��ارك  خ��الل  اآخ���رون   30 ج��رح  فقد  امليلي�شيات، 

حر�س موؤخراً.
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•• دبي-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل اأن جمال علوم واأبحاث الف�شاء ميثل م�شارا 
االإمارات  التنمية يف دولة  مهما من م�شارات م�شرية 
جهودها  ت��رج��م  وال��ت��ي   2071 يف  مئويتها  ن��ح��و 
الرامية حلجز مكان رفيع يف م�شمار التقدم العاملي 
املناف�شة  جم��ال  يف  م��وؤث��ر  ع��ط��اء  �شاحبة  ت��ك��ون  واأن 
العلمية بكافة فروعها واأ�شكالها ومن بينها ا�شتك�شاف 
الف�شاء ملا لعلومه واأبحاثه من قيمة ت�شهم يف خدمة 

الب�شرية وحت�شني حياة النا�س واالرتقاء بجودتها.
لدولة  ال��ط��م��وح  ال��ت��ط��وي��ري  النهج  اأن  �شموه  وق���ال   
ياأتي ثماره يوما تلو االآخر بقيادة �شاحب  االإم��ارات 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل وبدعم ومتابعة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واأن هذا النهج جت�شده 
اأهداف مئوية االإمارات 2071 والتي ت�شب يف اإجتاه 
العامل  اإىل ���ش��دارة دول  االإم�����ارات  ب��دول��ة  ال��و���ش��ول 
والعلمية  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ج��االت  �شتى  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
التنموية  امل�شارات  والثقافية والربوية وغريها من 
باإجنازات  كبرية  اأ���ش��واط��ا  ال��دول��ة  فيها  قطعت  التي 
نوعية متميزة ومن بينها جمال تكنولوجيا الف�شاء 

وعلومه.  
ب��ن را�شد  اإع����الن م��رك��ز حم��م��د  ج���اء ذل���ك مبنا�شبة 
للف�شاء حتقيق اإجناز نوعي جديد متثل يف فوز دولة 
71 للموؤمتر الدويل  االإمارات با�شت�شافة الدورة ال� 
العامل  م�شتوى  على  نوعه  االأك��رب من  وه��و  للف�شاء 
للمرة االأوىل على م�شتوى املنطقة ومنذ انطالقه يف 

العام 1950.
)التفا�شيل �س2(

�لإمار�ت تفوز با�شت�شافة �ملوؤمتر �لدويل للف�شاء يف 2020 

حممد بن را�سد: علوم الف�ساء م�سار مهم من م�سرية التنمية يف الإمارات

�أيدو� مو�قف دول �ملقاطعة.. وفقا ملجلة لوبو�ن �لفرن�شية 

متيم يزج بـ 20 من العائلة احلاكمة بال�سجن لرف�سهم �سيا�ساته
•• باري�س -وام:

متيم  ال�شيخ  قطر  اأم��ري  اأن  الفرن�شية  لوبوان  جملة  قالت 
اأفراد  20 من  اأمر �شخ�شيا ب�شجن نحو  اآل ثاين  بن حمد 
العائلة احلاكمة يف البالد عقابا لهم على مواقفهم الداعمة 
لدول املقاطعة وجهرهم بعدم ر�شاهم عن ال�شيا�شة املتبعة 

من قبل االأمري وحكومته.
ونقلت املجلة الوا�شعة االنت�شار يف حتقيق ن�شرته ام�س حتت 
عنوان اأمري قطر اأمر بالزج باأفراد من عائلته احلاكمة يف 
ال�شجن عن جان بيار مارونغي رجل اأعمال فرن�شي ويراأ�س 
جمل�س اإدارة �شركة فرن�شية لالإدارة والتكوين قوله اأنه اثناء 

واكد رجل االأعمال الفرن�شي ان ال�شجن يعاين من ظروف 
ب�شبب االهمال واالنت�شار احل�شرات  �شحية متدهورة جدا 
ا�شافة اىل وجود بلطجية الذين ميار�شون الرهيب على 

ال�شجناء.
ال�����ش��ج��ني الفرن�شي  ال��ت��ي ت��وا���ش��ل��ت م���ع  امل��ج��ل��ة  وب��ح�����ش��ب 
ك�شفوا  املالكة  العائلة  اأف���راد  م��ن  اأرب��ع��ة  ف���اإن  الهاتف  ع��رب 
على  ك�شفها خوفا  االآخ��رون عدم  بينما ف�شل  اأ�شمائهم  له 
اأفرد  اأن جميع  م���وؤك���دة  ان��ت��ق��ام��ي��ة..  اأع���م���ال  م��ن  ح��ي��ات��ه��م 
العائلة احلاكمة املعتقلني اأكدوا له اأن االعتقاالت ت�شاعفت 
قرار  بعد  املا�شي  يونيو   5 ي��وم  منذ  اأك��رب  ب�شكل  وارتفعت 
دعمها  ب�شبب  الدوحة  مع  عالقاتها  جتميد  املقاطعة  دول 

اعتقاله يف الدوحة - بتهمة اإ�شدار �شيك من دون ر�شيد مل 
يرتكبها اأبدا وا�شتغرب اعتقاله من قبل ال�شرطة القطرية 
ت��ر���ش��ي��ة ل��رج��ل اأع���م���ال ق��ط��ري - ال��ت��ق��ى يف ال�����ش��ج��ن نحو 
اأنهم  اأخ��ربوه  العائلة احلاكمة يف قطر  اأف��راد  ع�شرين من 
�شجنوا باأمر من اأمري البالد عقابا على مواقفهم الداعمة 

لدول املقاطعة يف مقدمتها اململكة العربية ال�شعودية.
واأ�شاف ان ال�شجناء القطريني طالبوا منه اإي�شال �شوتهم 
له  موؤكدين  �شراحه  اإط���الق  يتم  ح��ني  للخارج  وق�شيتهم 
انهم معتقلون ب�شبب مواقفهم املختلفة مع النظام القطري 
اململكة  مقدمتها  ويف  املقاطعة  دول  مواقف  مع  وتوافقهم 

العربية ال�شعودية.

خ�شائر فادحة للتنظيم �لإرهابي يف عملية حترير �حلويجة

مقربة جماعية لقتلى من داع�ش يف العراق
•• بغداد-وكاالت:

الداخلية،  ل��وزارة  التابعة  ال�شريع  ال��رد  ق��وات  اأعلنت 
ال�شاعات  يف  اإره���اب���ي���اً   25 م��ق��ت��ل  اجل��م��ع��ة،  اأم�������س 
االأوىل من انطالق عمليات حترير ق�شاء احلويجة 

مبحافظة كركوك.
وق���ال م��دي��ر اإع���الم ق���وات ال���رد ال�شريع امل��ق��دم عبد 
االأنباء  وكالة  ن�شرته  ت�شريح  يف  املحمداوي  االأم��ري 
العراقية )واع( اإن قطعات الرد انطلقت �شباح ام�س 
احلويجة  ق�شاء  غ��رب��ي  �شمال  العبا�شي  حم��ور  م��ن 
باإ�شناد من طريان اجلي�س العراقي لتحرير املناطق 

الواقعة �شمن قاطعها.
ال�����ش��اع��ات االأوىل من  ال���رد وم���ع  ق���وات  اأن  واأ����ش���اف 
من  اإرهابياً   25 قتل  من  متكنت  العمليات  انطالق 

داع�س يف اأطراف العبا�شي.
العبا�شية وتتمركز  الرد عربت نهر  اأن قطعات  واأك��د 
حترير  "يتم  اأن  متوقعاً  املدينة"،  ب��اأط��راف  ح��ال��ي��اً 
م�شاحات وا�شعة من ناحية العبا�شي خالل ال�شاعات 
داع�س  لتنظيم  ال�����ش��د  خ��ط��وط  ان��ه��ي��ار  م��ع  امل��ق��ب��ل��ة 

االإرهابي.

ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى مقربة  ال����ق����وات  اىل ذل�����ك، ع����رت 
جماعية غرب مدينة املو�شل يف �شمال العراق، ت�شم 
جثثا لعنا�شر من تنظيم داع�س االإرهابي يرجح انهم 
قتلوا بق�شف جوي قبل اأ�شهر، وفق ما اأفاد م�شوؤولون 

وكالة فران�س بر�س .
يف  عبا�س  ال��ع��ال  عبد  تلعفر  ق�شاء  قائممقام  وق���ال 
ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي م��ع ف��ران�����س ب��ر���س ه���ذه ه��ي املقربة 
يف  عليها  ي��ع��ر  داع�����س  لعنا�شر  ن��وع��ه��ا  م��ن  االوىل 
تلعفر" على بعد 70 كيلومرا غرب مدينة املو�شل 
ال��ت��ي ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة يف مت���وز يوليو 
وط�����ردت م��ن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م داع�������س اإث����ر م���ع���ارك �شر�شة 
قوات  نفذتها  كثيفة  ج��وي  ق�شف  عمليات  تخللتها 

التحالف بقيادة وا�شنطن.
و�شحاياه  قتاله  يرمي جثث  التنظيم  "كان  واأ�شاف 
يف حفرة عميقة وكبرية جدا ت�شمى علو عنر وتبعد 

�شبعة كيلومرات �شمال تلعفر.
حمافظة  جمل�س  يف  االأمنية  اللجنة  م�شووؤل  وق��ال 
نينوى حممد ابراهيم البياتي يف ات�شال هاتفي مع 
التي عر عليها  ان عدد اجلثث  بر�س  وكالة فران�س 
تنظيم  لعنا�شر  تعود  40 جثة  يف احلفرة ت�شل اىل 

الإمارات تثمن دور بعثتي الأمم املتحدة 
والحتاد الأفريقي مل�ساعدة ال�سومال

•• جنيف-وام:

اثنت دولة االإم��ارات العربية املتحدة على الدور الذي ا�شطلعت به كل من بعثتي 
وا�شتقرارها  اأمنها  لتكري�س  ال�شومال  مل�شاعدة  االأفريقي  واالحت��اد  املتحدة  االأمم 
داعية اإىل موا�شلة تكثيف الدعم والتن�شيق مع خمتلف الدول املانحة والوقوف اإىل 
جانب ال�شومال يف هذه الظروف ال�شعبة وتاأمل يف اأن يتغري الو�شع اإىل االأف�شل 
اأحمد  يف هذا البلد ال�شقيق. جاء ذلك فى كلمة الدولة التي القاها ال�شيد �شعيد 
اجلروان �شكرتري ثالث ببعثة االمارات يف جنيف اأمام الدورة ال�شاد�شة والثالثني 
ملجل�س حقوق االإن�شان التي اختتمت اعمالها ام�س وذلك يف اإطار احلوار التفاعلي 
حقوق  جمال  يف  لل�شومال  امل�شاعدات  تقدمي  ب�شاأن  امل�شتقل  اخلبري  تقرير  حول 
نياندوغا،  بال�شيد بهامي توم  ال�شيد اجلروان يف م�شتهل كلمته،  االإن�شان. ورّحب 
اخلبري امل�شتقل ُمعرّبا له عن �شكره وتقديره للتقرير الذي تقدم به والذي يربز 
منذ  ال�شومال  يف  االإن�شان  حقوق  حالة  على  ط��راأت  التي  امللحوظة  التح�شينات 

الزيارات الثالث االأخرية.                                               )التفا�شيل �س2(

جتاهلت �أ�شئلة �لأملان �حلارقة:
املانيا: النتخابات اإهانة لالئتالف الكبري بقيادة مريكل

•• الفجر - جو�صكا في�رش - ترجمة خرية ال�صيباين

تعترب نتائج االنتخابات الربملانية التي جرت يوم االحد املا�شي يف املانيا غري متوقعة ومقلقة على 
االقل من منظور املاين. لقد متت عرب �شناديق االقراع معاقبة احلزبني ال�شيا�شيني الرئي�شيني، 
امل�شيحي  االحت���اد  و�شقيقه  امل�شيحي،  ال��دمي��ق��راط��ي  واالحت����اد  ال��دمي��ق��راط��ي،  اال���ش��راك��ي  احل���زب 
بقيادة  كبري  ائتالف  يف  املا�شية  االأرب���ع  ال�شنوات  م��دى  على  حكموا  ان  بعد  البافاري،  االجتماعي 

امل�شت�شارة اأجنيال مريكل.
وتعّد نتيجة احلزب اال�شراكي الدميقراطي اال�شواأ يف جميع االنتخابات الفدرالية منذ االنتخابات 
امل�شيحي/ االحتاد  ال��دمي��ق��راط��ي  وب��امل��ث��ل، �شجل حت��ال��ف االحت���اد  ال��ت��ي ج��رت بعد احل���رب.  االوىل 
امل�شيحي االجتماعي البافاري اأدنى نتائجه منذ عام 1949، وتكّبد امل�شيحي االجتماعي اأ�شواأ هزمية 
يف تاريخه يف االنتخابات الفدرالية، وهي حقيقة اأكر لفتا لالنتباه الن االنتخابات املقبلة يف بافاريا 

مقررة يف خريف عام 2018.
وباخت�شار، كانت هذه االنتخابات اهانة بالن�شبة لالئتالف الكبري بقيادة مريكل. وميكن اأي�شا اأن 
ينظر اإليها، اإىل حد ما، كت�شويت احتجاجي على عمل امل�شت�شارة االأملانية. ولئن كانت تتمتع بتقدير 
على امل�شتوى الدويل كقائدة فعالة و�شامنة لال�شتقرار و�شلطة اأدبية يف الغرب، فاإن �شورتها مل تعد 

كذلك على ال�شعيد الوطني.
)التفا�شيل �س11(

�لنهج �لتطويري �لطموح للدولة جت�شده �أهد�ف 
)مئوية �لإمار�ت 2071( للو�شول �ىل �شد�رة دول �لعامل

جنود عراقيون يعرون على مقربة جماعية لقتلى داع�س غرب املو�شل 

�ت: ل تز�ل خريطة �لعامل تخ�شع لتغيرّ
كرد�ستان، كاتالونيا، ا�سكتلندا: 

دول جديدة قيد ال�سنع...!
•• الفجر - بيري ها�صكي - ترجمة خرية ال�صيباين

ه��ل ت��ع��رف��ون ع���دد ال����دول اجل��دي��دة ال��ت��ي مت اإن�����ش��اوؤه��ا يف ال��ع��امل على 
معظمها  ث��الث��ني،  ع��ن  يقل  ال  م��ا  املا�شية؟  ال��ث��الث��ني  ال�شنوات  م��دى 
ن��ت��اج ح���ّل جم��م��وع��ات ك��ب��رية م��ث��ل االحت�����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي وجمهورية 
يوغو�شالفيا االحتادية، ولكن اأي�شا نتيجة "الطالق" كما هو احلال يف 
ت�شيكو�شلوفاكيا اأو ال�شودان. فاالأمم املتحدة، التي كان ينتمي اليها 51 
اإنهاء  بعد   ،1988 عام  159 ع�شوا  ثم   ،1945 عام  بدايتها  بلدا يف 
اال�شتعمار وع�شية �شقوط جدار برلني ونهاية احلرب الباردة، اأ�شبحت 
اآخ��ره��ا ق��ب��ول املنظمة االمم��ي��ة جنوب  193 دول���ة، وك���ان  ال��ي��وم  ت�شم 
ال�شودان عام 2011، الذي ات�شمت خطواته ال�شيادية االأوىل، لالأ�شف، 

باحلرب ومعاناة �شكانها.
وُيطرح ال�شوؤال مرة اأخرى اليوم مع االجتاهات اال�شتقاللية يف مناطق 
ال��ع��راق االث��ن��ني ل�شالح  ال��ع��امل. ���ش��ّوت ك��رد���ش��ت��ان  متباينة ج���دا م��ن 

ا�شتقالله، مما اأدى اإىل توترات �شديد مع دولته وجريانه. وينتظر اأن 
ت�شويت كاتالونيا بدورها يف االأول من اأكتوبر، وهنا اأي�شا، كان التوتر 
مع مدريد، وميكن اأن جتّرب ا�شكتلندا مرة اأخرى حظها بف�شل خروج 
كلمتها  اآخ��ر  بعد  الكيبيك  تقل  ومل  االأوروب����ي،  االحت���اد  م��ن  بريطانيا 
)باللغة الفرن�شية( اإىل كندا. و�شهدت هونغ كونغ والدة حركة ا�شتقاللية 
للمرة االوىل، وحتلم التبت و�شينجيانغ اإذا �شمحت بكني لهما بذلك ... 

حفرت يطلب من اأوروبا مروحيات للت�سدي للهجرة 
•• روما-اأ ف ب:

ط��ل��ب امل�����ش��ري خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ر من 
اوروب����������ا م����روح����ي����ات وط�����ائ�����رات 
ب���دون ط��ي��ار مل��راق��ب��ة ح���دود ليبيا 
اجلنوبية والت�شدي للهجرة غري 

ال�شرعية.
ن�شرتها �شحيفة  مقابلة  وق��ال يف 
االيطالية  ���ش��ريا  ال  دي  ك��وري��ري 
ام�������س ب���ع���د ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه يف روم����ا 
وب���اري�������س ه����ذا اال����ش���ب���وع، قدمت 
ليبيا  ان  خطة انطالقا من مبداأ 
لي�شت نقطة الو�شول بل اإمنا هي 
يف  ال��راغ��ب��ني  للمهاجرين  م��ع��رب 

الو�شول اىل اوروبا.
وا�شاف تن�س اخلطة على �شرورة 

ال��ت��ف��او���س م���ع ال������دول امل���ج���اورة 
لليبيا من حيث ينطلق املهاجرون. 
اما مراقبة احلدود اجلنوبية فان 
العن�شر  ت��وف��ري  مي��ك��ن��ه��ا  ق���وات���ي 
انتم  عليكم  يتعني  لكن  الب�شري 
م�شاعدة:  ار�����ش����ال  االوروب�����ي�����ني 
ب���دون ط��ي��ار ومروحيات  ط��ائ��رات 

ومناظري ليلية وعربات .
فيه  ت��ف��ر���س  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف 
�شحن  على  حظرا  املتحدة  االمم 
اي �شالح باجتاه ليبيا، فان حفر 
االوروبية  ال����دول  ك��اف��ة  ان  ي���رى 
الهجرة،  يهمها وقف  التي  املعنية 

عليها الغاء هذا احلظر.
الدفاع  وزي������رة  ان  ح��ف��ر  واك�����د 
االيطالية روبريتا بينوتي وافقت 

يف  جنودنا  لتدريب  برنامج  على 
عدة  منذ  حفر  وي��ع��زز  ايطاليا. 
ا���ش��اب��ي��ع و���ش��ع��ه ك��م��ح��اور ال غنى 

عنه حلل النزاع الليبي.

امل�شري خليفة حفر

�لإقليم يرف�ض ت�شليم �ملعابر �حلدودية لبغد�د 

العراق يفر�ش حظرًا جويا على كرد�ستان
•• عوا�صم-وكاالت:

كرد�شتان  اإقليم  من  ال��دويل  ال��ط��ريان  حركة  توقفت 
العراق واإليه ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء اأم�س اجلمعة 
بعد  جرينت�س(  بتوقيت   1500( املحلي  بالتوقيت 
املركزية حظرا ردا على ت�شويت  اأن فر�شت احلكومة 

االإقليم على اال�شتقالل.
وعلقت كل �شركات الطريان االأجنبية تقريبا رحالتها 
اأربيل وال�شليمانية ا�شتجابة الإخطار من  اإىل مطاري 
حكومة بغداد التي ت�شيطر على املجال اجلوي للبالد.
واأبقت �شركتا لوفتهانزا واخلطوط اجلوية النم�شاوية 
فقط على رحلة واحدة على االأقل بعد موعد احلظر. 
�شباح  ق��ال  لوفتهانزا  جمموعة  با�شم  متحدثا  لكن 
الإلغاء  �شت�شطر  كانت  اإذا  ما  تدر�س  ال�شركة  اإن  اأم�س 

الرحالت.
اأربيل  اإىل  اأ�شبوعيا  واح���دة  رح��ل��ة  لوفتهانزا  وت�شري 
النم�شاوية  ال�شبت بينما ت�شري اخلطوط اجلوية  اأيام 

التابعة لها رحالت يومية اإىل املدينة.
واحل���ظ���ر ال ي�����ش��ري ع��ل��ى ال����رح����الت ال��داخ��ل��ي��ة من 
امل�شافرون  ي�شل  اأن  املتوقع  من  ل��ذا  واإليها  كرد�شتان 
اإىل هناك عرب التوقف يف الغالب مبطار بغداد الذي 

�شيواجه �شغوطا ب�شبب الرحالت االإ�شافية.

ال�شليمانية  ملطار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اهلل  عبد  طاهر  وق��ال 
ما  مع  يتعامالن  الكرديني  املطارين  اإن  لل�شحفيني 
40 و50 يف املئة من اإجمايل الرحالت الدولية  بني 

من واإىل العراق.
وكانت اإجراءات ال�شفر من مطار اأربيل الدويل جتري 
وجود  ع��ل��ى  ع��الم��ات  اأي  دون  ال��ي��وم  ���ش��ب��اح  ب�شال�شة 

ارتباك.
عن  اأرب��ي��ل،  وم��ق��ره  رووداو،  تلفزيون  نقل  ذل���ك،  اىل 
اإن  اأم�س  قوله،  ال��ع��راق  كرد�شتان  حكومة  يف  م�شوؤول 
املعابر  على  ال�شيطرة  ت�شليم  ترف�س  االإقليم  حكومة 

احلدودية للحكومة املركزية يف بغداد.
املنافذ  اإقفال  االأربعاء، على  العراقي،  الربملان  و�شوت 
العراقية.  ال���دول���ة  �شلطة  ع��ن  اخل���ارج���ة  احل���دودي���ة 
ويوجد اأربعة منافذ حدودية لالإقليم، اثنان مع اإيران، 

واثنان مع تركيا.
اأربيل، تاالر فائق �شالح، تعليق  واأعلنت مديرة مطار 
جميع الرحالت من ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء ام�س 

.
وقالت: اأنا اآ�شفة للو�شع الذي نحن فيه. اإن )�شلطة( 
ت��ك��ون )هيئة(  اأن  ب��ه��ا  ي��ف��ر���س  )امل�����دين(  ال���ط���ريان 
يتخذ  اأن  ك���ان مي��ك��ن  اأي  ال���ع���راق  ل��ك��ن يف  م�����ش��ت��ق��ل��ة، 

القرار.

الحتالل يطوق ال�سفة وي�سل حركة الفل�سطينيني
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأغلقت ا�شرائيل االرا�شي الفل�شطينية املحتلة وتوقفت احلركة ب�شكل كامل 
يف الدولة العربية م�شاء اأم�س مع حلول ما ي�شمى يوم الغفران، اأهم االعياد 
اليهودية. واأعلن جي�س االإحتالل اال�شرائيلي اغالق االرا�شي الفل�شطينية 
ويف  ال�شبت.  ليل  منت�شف  حتى  اخلمي�س   ليل  منت�شف  من  بداية  املحتلة 
والبحرية  اجل��وي��ة  امل��الح��ة  حركة  تتوقف  )ك��ي��ب��ور(  ال��غ��ف��ران  ي��وم  منا�شبة 

والنقل امل�شرك والربامج االذاعية والتلفزيونية ب�شكل تام يف ا�شرائيل.
واأو�شحت متحدثة با�شم اجلي�س اال�شرائيلي لوكالة فران�س بر�س ان كافة 
نقاط العبور بني ال�شفة الغربية املحتلة وقطاع غزة �شتغلق خالل يومني 
با�شتثناء احلاالت االن�شانية. واأ�شافت انه �شيتم منع الفل�شطينيني من دخول 
امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية املحتلة. وتقوم ا�شرائيل باغالق الطرق بني 
املدن الفل�شطينية التي متر بطرق م�شتوطنات او جتمعات يهودية وي�شطر 

�شكان القد�س للو�شول اىل املدينة عرب م�شالك وطرق التفافية طويلة.

كاتالونيا معركة انف�شال يف قلب اوروبا

جنود االحتالل يغلقون ال�شفة

جــولــة  يف  ــــب  ــــرام ت
الدعم  حل�سد  اآ�سيوية 
ــغ ــان �ـــســـد بـــيـــونـــغ ي

•• وا�صنطن-وكاالت:

ام�س  االأبي�س،  البيت  ق��ال 
الرئي�س  اإن  اجل����م����ع����ة، 
االأم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب 
�شي�شافر اإىل اليابان وكوريا 
وفيتنام  وال�شني  اجلنوبية 
والفلبني، من الثالث وحتى 
نوفمرب  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع 
حل�شور  ال���ث���اين،  ت�����ش��ري��ن 
ومناق�شة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ق��م��م 
النووي  والتهديد  التجارة 

من كوريا ال�شمالية.
وق�����ال ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س يف 
تفاعل  ����ش���ي���ق���وي  ب�����ي�����ان: 
الرئي�س العزم الدويل على 
كوريا  ل��ت��ه��دي��د  ال��ت�����ش��دي 
ال�����ش��م��ال��ي��ة، و����ش���م���ان نزع 
�شبه  يف  ال���ن���ووي  ال�����ش��الح 
ب�شكل  ال���ك���وري���ة  اجل���زي���رة 
منه  التحقق  مي��ك��ن  ك��ام��ل 

وال ميكن الرجوع عنه.
وت�����ش��اع��دت م����وؤخ����ًرا حدة 
ال��ت��ه��دي��دات امل��ت��ب��ادل��ة بني 
يانغ  وب���ي���ون���غ  وا����ش���ن���ط���ن 
ع����ل����ى خ���ل���ف���ي���ة ال����ت����ج����ارب 
ال���������ش����اروخ����ي����ة امل����ت����ع����ددة 

للدولة ال�شيوعية.

بهجوم  الــقــتــلــى  ــرات  ــس ــ� ع
�سومالية قاعدة  على  اإرهابي 

•• مقدي�صو-وكاالت:

ام�س،  �شوماليون،  م�شوؤولون  قال 
ال�شباب  ح��رك��ة  م���ن  م��ق��ات��ل��ني  اإن 
جندياً   15 ق���ت���ل���وا  االإره�����اب�����ي�����ة 
ع��ل��ى االأق����ل يف ه��ج��وم ع��ل��ى قاعدة 
مقدي�شو.   العا�شمة  قرب  ع�شكرية 
اأ�شلحة  امل���ت�������ش���ددون  وا����ش���ت���خ���دم 
على  لل�شيطرة  ملغومة  و���ش��ي��ارات 
الواقعة  »ب��اري��ري«  وب��ل��دة  القاعدة 
جنوب  ك��ي��ل��وم��را   50 ب��ع��د  ع��ل��ى 
غربي مقدي�شو يف هجوم يف ال�شباح 
ال��ب��اك��ر.  وذك����ر م�����ش��وؤول ع�شكري 
�شومايل اأن عدد القتلى 15 بينما 
تقول احلركة اإن 21 قتلوا.  وقال 
النقيب عثمان علي اإنه كانت هناك 
كتيبة من اجلنود لكن املعارك كانت 
�شر�شة و�شملت �شيارتني ملغومتني 

وا�شتباكات باالأيدي. 
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات تثمن دور بعثتي الأمم املتحدة والحتاد الأفريقي مل�ساعدة ال�سومال
•• جنيف-وام:

ال��دور الذي ا�شطلعت به كل  اثنت دولة االإم��ارات العربية املتحدة على 
من بعثتي االأمم املتحدة واالحتاد االأفريقي مل�شاعدة ال�شومال لتكري�س 
مع  والتن�شيق  ال��دع��م  تكثيف  موا�شلة  اإىل  داع��ي��ة  وا���ش��ت��ق��راره��ا  اأم��ن��ه��ا 
اإىل جانب ال�شومال يف هذه الظروف  املانحة والوقوف  ال��دول  خمتلف 

ال�شعبة وتاأمل يف اأن يتغري الو�شع اإىل االأف�شل يف هذا البلد ال�شقيق.
اأح��م��د اجلروان  �شعيد  ال�شيد  ال��ق��اه��ا  ال��ت��ي  ال��دول��ة  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
�شكرتري ثالث ببعثة االمارات يف جنيف اأمام الدورة ال�شاد�شة والثالثني 

ملجل�س حقوق االإن�شان التي اختتمت اعمالها ام�س وذلك يف اإطار احلوار 
التفاعلي حول تقرير اخلبري امل�شتقل ب�شاأن تقدمي امل�شاعدات لل�شومال 
يف جمال حقوق االإن�شان. ورّحب ال�شيد اجلروان يف م�شتهل كلمته، بال�شيد 
وتقديره  �شكره  ع��ن  ل��ه  ُم��ع��رّبا  امل�شتقل  اخلبري  نياندوغا،  ت��وم  بهامي 
التي طراأت  امللحوظة  التح�شينات  وال��ذي يربز  به  تقدم  ال��ذي  للتقرير 
االأخرية  الثالث  ال��زي��ارات  منذ  ال�شومال  يف  االإن�شان  حقوق  حالة  على 
التي نظهما ال�شيد اخلبري يف 2014 و2015 و2016 يف اإطار تقدمي 
الدعم وامل�شاعدة التقنية. واأكد ال�شيد اجلروان اأن دولة االإمارات ترحب 
با�شتمرار تعاون حكومة ال�شومال االحتادية مع ال�شيد اخلبري امل�شتقل يف 

اإطار االإجراءات اخلا�شة من اأجل حت�شني منظومة حقوق االإن�شان وعلى 
وجه اخل�شو�س يف جماالت حماية حقوق املراأة وحقوق الطفل وغريهم 
من الفئات ال�شعيفة، اإىل جانب موا�شلة االإ�شالحات يف قطاعات احلكم 
واالأمن و�شيادة القانون والعدالة واالأطر ال�شيا�شية على امل�شتوى االحتاد 
والواليات، وذلك بالرغم من التهديد امل�شتمر من جانب حركة ال�شباب 
والقوات املتمردة االأخرى، اإ�شافة اإىل 3 �شنوات من اجلفاف ت�شببت يف 
اأزمة اقت�شادية واإن�شانية قا�شية. وردا على تو�شية ال�شيد اخلبري امل�شتقل 
فيما يتعلق باحلاجة امللحة اإىل ا�شتمرار تقدمي الدعم وامل�شاعدة لتمكني 
العربية  االإم���ارات  اأن دول��ة  اإىل  ال�شيد اجل��روان  ن��ّوه  ال�شومال،  حكومة 

ال�شمو  �شاحب  م��ن  وبتوجيهات  ال�شنة  ه��ذه  ب��داي��ة  يف  اأطلقت  املتحدة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل حملة الأجلك 
التي مت بف�شلها ت�شكيل عيادات متحركة ووح��دات ميدانية  يا �شومال 
ت�شمل جميع التخ�ش�شات منها وحدات للطوارئ واجلراحة التخ�ش�شية 
اأ�شعة  وق�شم  و�شيدلية  الفحو�س  ملختلف  متكامل  وخمترب  املتو�شطة 
اأجل حمدد.  وق�شم �شيانة ووحدة لتوليد الطاقة وام��دادات طبية ذات 
كما �شاهمت حملة الأجلك يا �شومال يف تقدمي الرعاية ال�شحية للفئات 
املعوزة يف املناطق النائية االأكر عر�شة لتف�شي االأمرا�س، حيث ا�شتفاد 

منها ما يزيد عن ن�شف مليون طفل وم�شن �شومايل. 

�سرطة اأبوظبي ت�ستعر�ش جتربتها باملوؤمتر العاملي لل�سرطة الن�سائية با�سرتاليا
•• كرينز - ا�صرتاليا-وام:

من  اأبوظبي  �شرطة   ا�شتعر�شت 
الن�شائية  ال�شرطة  جمعية  خالل 
 2017 للعام  وخطتها  جتربتها 
م�شاركتها  ���ش��م��ن   ،2018  –
للموؤمتر  ال��55  ال����������دورة  يف 
الذي  الن�شائية،  لل�شرطة  العاملي 
ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه م���دي���ن���ة ك���رين���ز يف 
اجلمعية  ون��ظ��م��ت��ه  ا����ش���رال���ي���ا، 
الن�شائية،  ل��ل�����ش��رط��ة  ال���ع���امل���ي���ة 

مب�شاركة 70 دولة.
الرائد  االإم��ارات��ي  الوفد  وت��راأ���س 
البلو�شي  خ��م��ي�����س  حم��م��د  اآم���ن���ة 
الن�شائية  ال�شرطة  جمعية  رئي�س 
�شوؤون  مكتب  م��دي��ر  االإم��ارات��ي��ة، 

التنوع  على  وال��ت��ع��رف  اجل��رمي��ة 
الن�شائية  ل��ل�����ش��رط��ة  ال��وظ��ي��ف��ي 
عاملياً ، من خالل تبادل اخلربات 
الفتيات  ا�شتقطاب  و  وال���زي���ارات 
من العنا�شر الن�شائية لاللتحاق 

بالعمل ال�شرطي و االأمني.
وك�������ان امل�����وؤمت�����ر ق����د ����ش���ه���د على 
ور�شة   14 ان��ع��ق��اده،  اأي����ام  م����دار 
70 وف����دا من  ع��م��ل، مب�����ش��ارك��ة 
رك��زت على  ال��ع��امل،  خمتلف دول 
�شملت  م���و����ش���وع���ات  خم��ت��ل��ف��ة  
العمل  يف  االح��راف��ي��ة  االدارة    :
ال�شالم  يف  امل���راأة  ودور  ال�شرطي، 
واالأم���ن ال���دويل، وف��وائ��د التنوع 
وتطوير  وحت�����ش��ني  االج��ت��م��اع��ي، 
التحقيق،  م��ه��ن��ة  يف  امل��م��ار���ش��ات 

 ،2018 املقبل  ال��ع��ام  الن�شائية 
القيادية  امل����ه����ارات  وم��ن��اق�����ش��ة  
ف�شال  االأمني  القطاع  يف  للمراأة 
لل�شرطة  م����وؤمت����ر  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن 
مع  بالتعاون  العربية،  الن�شائية 
وزراء  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة  االأم����ان����ة 

الداخلية العرب.
 وقالت اإن املوؤمتر العاملي لل�شرطة 
ميثل  ال��55،  دورت��ه  يف  الن�شائية 
ف��ر���ش��ة ل���الط���الع ع��ل��ى جت���ارب 
 ، ال�شرطية  الن�شائية  ال��ق��ي��ادات 
وا�شتعرا�س برامج اإعداد القيادات 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي ، 
تخ�ش�شية  دورات  يف  وتاأهيليهن 
وف����ق اأرق�����ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، و 
متخ�ش�شات  م��ت��ح��دث��ات  اإع�����داد 

�شرطة  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
اأبوظبي، و�شم الوفد يف ع�شويته 
عبدالعزيز  عال  النقيب  من  كال 
واملالزم  ال��ب��ادي  حمده  والنقيب 
واالإداري  اخل���اب���وري  م����وزة  اأول 
اأو�شحت   و  العلي.   جا�شم  م��رمي 
املوؤمتر  اأن  البلو�شي  اآمنة  الرائد 
االإقليمي  امل��ك��ت��ب  تفعيل  ن��اق�����س 
لل�شرطة الن�شائية العربية وذلك 
من خالل زيارات للدول االأع�شاء 

يف اإقليم ال�شرق االأو�شط .
ا�شت�شافة  امل����وؤمت����ر  ب���ح���ث  ك���م���ا 
 2018 ل���ع���ام  االأول  االج���ت���م���اع 
جلمعية ال�شرطة العاملية يف دولة 
االمارات العربية املتحدة، وانعقاد 
املوؤمتر االإقليمي الرابع لل�شرطة 

وتعزيز  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة،  ال�����ش��رط��ة  يف 
ال�شحية لدى منت�شبات  التوعية 
ال�شرطة. و اأو�شى  املوؤمتر العاملي  
لل�شرطة  �شنوي  موؤمتر  بتنظيم 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ال���ع���رب���ي���ة، و����ش���رورة 
مهارات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 
ال�����ش��رط��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، خ��ا���ش��ة يف 
جم���ال ال��ت��اأث��ري و ال��رك��ي��ز على 
ق�����ش��اي��ا ال���ع���ن���ف ����ش���د االأط����ف����ال 
مب���خ���ت���ل���ف اأن������واع������ه م�����ن خ���الل 
بالقوانني  تعريفية  ع��م��ل  ور����س 
دور  وتو�شيح  االأخ��رى  والتجارب 
هذه  مثل  يف  الن�شائية  ال�شرطة 
الق�شايا، ف�شال عن الركيز على 
وتعزيز  االل��ك��رون��ي��ة،  اجل���رائ���م 
مكافحة  يف  امل��ج��ت��م��ع  م�����ش��ارك��ة 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه جيل 
ال�شرطي،  ال���ع���م���ل  يف  ال�������ش���ب���اب 
وال��ت��ح��دي��ات يف عامل  وال�����ش��ب��اب 
ا�شتخدام  واإ������ش�����اءة  االن�����رن�����ت، 

الن�شائية  ال�������ش���رط���ة  وجت����رب����ة 
املراأة،  �شد  والعنف  الباك�شتانية، 
وال����ق����ي����ادة ال����ذات����ي����ة، واالل����ه����ام 
ال�شرطي،  ال��ع��م��ل  يف  وال���ن���ج���اح 

 ، االث��ار    + التحليل  التكنولوجيا 
وال�شرطة  ق��ي��ادي��ة،  ت��ك��وين  ك��ي��ف 
االأمني،  ال��ت��ف��او���س  يف  الن�شائية 

والتوعية ال�شحية. 

�سفري الدولة يلتقي وزير 
القانون والنظام وتنمية 

اجلنوب ال�سريالنكي
•• كولومبو-وام:

ال����ت����ق����ى ������ش�����ع�����ادة ع���ب���داحل���م���ي���د 
عبدالفتاح كاظم املال �شفري الدولة 
لدى �شريالنكا مع معايل �شاغاال 
ال��ق��ان��ون والنظام  رات��ن��اي��اك��ا وزي���ر 

وتنمية اجلنوب ال�شريالنكي.
ومت خالل اللقاء الذي انعقد مبقر 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال�����ش��ري��الن��ك��ي يف 
الق�شايا  من  ع��دد  بحث  كولومبو 
ذات االهتمام امل�شرك بني البلدين 
واال�شتفادة  التعاون  تعزيز  و�شبل 
وتبادل  اال�شتثمارية  الفر�س  من 
اخل����ربات وامل��ع��رف��ة وال��ت��ج��ارب يف 

املجاالت املختلفة.

طوارئ �سرطة اأبوظبي تطلع على اآلية عمل  املعلومات الأمنية 
•• ابوظبي-وام: 

 اط���ل���ع وف����د م���ن م���دي���ري���ة ال���ط���وارئ 
اأبوظبي  ب�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  وال�����ش��الم��ة 
اإدارة  يف  العمل  واإج�����راءات  اآل��ي��ات  على 
امل���ع���ل���وم���ات االأم����ن����ي����ة ،وط��������رق جمع 
وت�شنيف البيانات واملعلومات وحتليلها 
 ، القرار  اتخاذ  اإىل دعم عملية  و�شوال 
�شمن نطاق منهجية املقارنات املعيارية 
الكعبي  �شعيد حممد  العميد  والتقى   .
االأم��ن��ي��ة وفد  امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  م��دي��ر   ،
م��دي��ري��ة ال��ط��وارئ وال�����ش��الم��ة العامة 
،برئا�شة الرائد الدكتور اإبراهيم حممد 
املرزوقي ، رئي�س ق�شم حتليل البيانات 
املقارنات  عقد  اأه��م��ي��ة  على  اأك���د  ال���ذى 
املعيارية للوقوف على اأف�شل املمار�شات 

الدولية وا�شت�شراف امل�شتقبل.

�لإمار�ت تفوز با�شت�شافة �ملوؤمتر �لدويل للف�شاء يف 2020 

حممد بن را�سد: علوم الف�ساء م�سار مهم من م�سرية التنمية يف الإمارات
�لنهج �لتطويري �لطموح للدولة جت�شده �أهد�ف »مئوية �لإمار�ت 2071« للو�شول �ىل �شد�رة دول �لعامل

طموحاتنا للم�شتقبل ل حدود لها و�أن نكون �لرقم و�حد لي�ض هدفا بعيد �ملنال
•• دبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن جمال علوم واأبحاث الف�شاء 
نحو  االإم�����ارات  دول���ة  التنمية يف  م�شرية  م�����ش��ارات  م��ن  مهما  م�����ش��ارا  ميثل 
رفيع  مكان  حلجز  الرامية  جهودها  ترجم  والتي   2071 يف  مئويتها 
يف م�شمار التقدم العاملي واأن تكون �شاحبة عطاء موؤثر يف جمال املناف�شة 
لعلومه  ملا  الف�شاء  ا�شتك�شاف  بينها  ومن  واأ�شكالها  فروعها  بكافة  العلمية 
واأبحاثه من قيمة ت�شهم يف خدمة الب�شرية وحت�شني حياة النا�س واالرتقاء 
ياأتي  االإم��ارات  لدولة  الطموح  التطويري  النهج  اأن  �شموه  وق��ال  بجودتها. 
ثماره يوما تلو االآخر بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وبدعم ومتابعة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واأن 
2071 والتي ت�شب يف اجتاه  االإم���ارات  اأه��داف مئوية  النهج جت�شده  هذا 
الو�شول بدولة االإمارات اإىل �شدارة دول العامل املتقدمة يف �شتى املجاالت 
التنموية  امل�شارات  والربوية وغريها من  والثقافية  والعلمية  االقت�شادية 
التي قطعت فيها الدولة اأ�شواطا كبرية باإجنازات نوعية متميزة ومن بينها 
جمال تكنولوجيا الف�شاء وعلومه.  جاء ذلك مبنا�شبة اإعالن مركز حممد 
االإمارات  دول��ة  ف��وز  اإجن��از نوعي جديد متثل يف  للف�شاء حتقيق  را�شد  بن 
71 للموؤمتر ال��دويل للف�شاء وهو االأك��رب من نوعه  با�شت�شافة ال��دورة ال� 
املنطقة ومنذ انطالقه يف  العامل للمرة االأوىل على م�شتوى  على م�شتوى 
العام 1950. وقال �شموه  فخور بفوز االإمارات با�شت�شافة موؤمتر الف�شاء 

الدويل 2020 بح�شور 5000 من العلماء والرواد واملتخ�ش�شني .. اإجناز 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ون��وه   . الف�شاء  جم��ال  يف  االإم���ارات  لدولة  م�شتحق 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بقيمة هذا االإجناز وتوقيته الذي يواكب �شل�شلة 

من االإجنازات االإماراتية املتميزة يف املجال ذاته.
وقال �شموه  اإن املوؤمتر �شياأتي بعد اطالقنا مبا�شرة اأول م�شبار عربي اإ�شالمي 
ي�شل لكوكب املريخ... وبعد البدء اأي�شا يف مدينة املريخ العلمية اأكرب مركز 
بحثي ف�شائي . واأعرب �شموه عن اعتزازه مب�شتوى االأداء الذي يقدمه اأبناء 
موؤكدا  واح��رام��ه..  العامل  تقدير  نالت  بنجاحات  اإي��اه  االإم���ارات متوجني 
االإجناز  على  والقدرة  بامل�شوؤولية  حتليه  اأثبت  ال��ذي  ال�شباب  جيل  يف  ثقته 

وفق اأف�شل املعايري العاملية الإر�شاء ركائز م�شتقبل اأف�شل لوطنهم.
واأ�شاف �شموه  فخور ب�شباب االإمارات الذين بداأوا يف و�شع االأ�ش�س االأوىل يف 
طريق االإمارات نحو مئويتها .. روؤيتنا حتى 2071 بداأ العمل عليها من االآن 
. وقال �شموه  طموحاتنا للم�شتقبل ال حدود لها واأن نكون الرقم واحد لي�س 
هدفا بعيد املنال الأننا ال ندخر جهدا يف ح�شد الطاقات وت�شجيع املبدعني 
واأطلقنا امل�شاريع واملبادرات الداعمة لل�شباب واملحفزة للفكر اخلالق واملجال 
اأبناء  اأمام اجلميع للم�شاهمة يف بناء امل�شتقبل وهذا ما نتوقعه من  مفتوح 
اأثبتوا جدارتهم وتفوقهم يف كل مهمة مت تكليفهم  وبنات االإم��ارات الذين 
بها والنجاحات املتحققة لدولتنا يف �شتى املحافل الدولية واعراف العامل 
واأثر  قيمة  �شهادة على  التنموية  القطاعات  االإم��ارات يف خمتلف  باإجنازات 

اإ�شهامات دولتنا االإيجابية يف حميطيها العربي والعاملي .
من جانبه اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
اأن التقدم الكبري الذي اأحرزته  دبي رئي�س مركز حممد بن را�شد للف�شاء 

اأك�شبها مكانة متميزة يف  الف�شاء  واأب��ح��اث  االإم���ارات يف جم��ال علوم  دول��ة 
الر�شيدة  للقيادة  املتكاملة  الروؤية  بف�شل  الدولية  ال�شاحة  املجال على  هذا 
خمتلف  يف  ال�شبق  حتقيق  تكفل  التي  املقومات  كافة  وتوفريها  للم�شتقبل 
ال��دويل للفكر  املجتمع  اح��رام وتقدير  التكنولوجيا ما ر�شخ من  قطاعات 
املتطور الذي يقف وراء تلك االإجنازات ومنهاج العمل الذي مكن االإمارات 

من حجز موقع متقدم لها بني اأكر دول العامل تقدما.
العربية على  املنطقة  االإم��ارات �شاهمت بقوة يف و�شع  اإن دولة  وقال �شموه 
هذا  يف  العامل  اجن��زه  ما  تخطت  نوعية  مب�شاريع  الف�شاء  �شناعة  خارطة 
تعني  م��وؤث��رة  اإيجابية  اإ�شافات  خاللها  من  تقدم  جديدة  اآف��اق  اإىل  املجال 
الب�شر  معرفة  وت��ع��زي��ز  الف�شاء  اكت�شاف  يف  هدفها  ب��ل��وغ  على  االإن�����ش��ان��ي��ة 
االإن�شان  خدمة  يف  التكنولوجيا  تلك  توظيف  وكيفية  حولنا  م��ن  بالكون 
وحت�شني نوعية حياته. واأعلن االحتاد الدويل للمالحة الف�شائية عن فوز 
دورته  فعاليات  �شمن  اأقيم  حفل  خالل  املوؤمتر  با�شت�شافة  االإم���ارات  دول��ة 
دبي  يف  للموؤمتر  ال�71  ال��دورة  �شتعقد  حيث  باأ�شراليا  اأديليد  يف  احلالية 
و�شي�شت�شيفها مركز حممد بن را�شد للف�شاء بالتن�شيق مع وكالة االإمارات 
للف�شاء . وا�شتقطب املوؤمتر الدويل للف�شاء منذ انطالقه يف العام 1950 
م�شاركة روؤ�شاء وكبار املديرين التنفيذيني يف وكاالت الف�شاء و�شناع قرار 
وباحثني واأكادمييني ومتخ�ش�شني يف علوم الف�شاء من خمتلف دول العامل 

و�شدرت عنه تو�شيات كان لها وقعها على قطاع الف�شاء العاملي.
كما مت خالل املوؤمتر عر�س االآالف من اأوراق العمل فيما مت تنظيم مئات 
ور�س العمل وع�شرات الندوات واالجتماعات التي تناولت موا�شيع حمددة 
ذات ال�شلة بالف�شاء يف نطاق عاملي. ويتوقع ان ي�شتقطب املوؤمتر هذا العام 

ال�ى  اأكر من 3500 م�شارك بينما من املرتقب ان ي�شل يف العام 2020 
اأكر من 5000 م�شارك.

ويعقد االحتاد الدويل للمالحة الف�شائية - منذ انطالقه قبل �شبعة عقود 
الدويل  املعهد  و  الف�شائية  للمالحة  الدولية  االأك��ادمي��ي��ة  مع  بالتعاون   -

لقانون الف�شاء املوؤمتر حيث ا�شت�شافت فرن�شا اأوىل جل�شاته.
املن�شوية  ال���دول  اإح���دى  يف  �شنويا  احل��ني  ذاك  منذ  امل��وؤمت��ر  تنظيم  وي��ت��م 
حتت االحت��اد ال��دويل وم��ن بينها دول��ة االإم���ارات وت�شمل ال��دول التي �شبق 
وال�شني  واملانيا  املتحدة  واململكة  وفرن�شا  املتحدة  الواليات   .. وا�شت�شافته 
وا�شبانيا  والنم�شا  و�شوي�شرا  وال�شويد  والهند  وال��روي��ج  وال��ي��اب��ان  وك��ن��دا 
دورته  ا�شراليا  ا�شت�شافت  بينما  وبلجيكا  وال��دمن��ارك  وايطاليا  واليونان 
االإمارات  دولة  ح�شور  املوؤمترات  من  النوع  هذا  ا�شتقطاب  ويعزز  احلالية. 
اإقليمي وعاملي رائد يف قطاع الف�شاء خ�شو�شا انها فر�شة الإطالع  كمركز 
العامل على قدرة دولتنا على اإجناز اأهداف اخلطط اال�شراتيجية التي غدت 
ال��دول احلديثة  بناء  به يف  �شيا�شات و�شارت مثاال عامليا يحتذى  بعد  فيما 
واملدن الذكية مع امتالك دولة االإمارات روؤى متقدمة لتحقيق النمو والتنوع 
االقت�شادي مدعومة بخطط تطويرية لقطاعات ا�شراتيجية خمتلفة ومن 
متخ�ش�شة  م��وؤمت��رات  جلب  يوفر  كذلك  الف�شاء.  تكنولوجيا  قطاع  بينها 
االإماراتي  الف�شاء  برنامج  حققها  التي  االإجن��ازات  الإب��راز  من�شة  بالف�شاء 
االأمل  املريخ - م�شبار  االإم��ارات ال�شتك�شاف  اإطالق م�شروع  وحتديدا عقب 
الذي يعترب حمطة رئي�شية من حمطات ا�شراتيجية احلكومة االحتادية 
التنمية حمليا  مل�شتقبل  روؤيتها  لتحقيق  رئي�شية  ومبادرة  الف�شاء  يف قطاع 

ودوليا.
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دبــي .. اختتــام مـنتــدى القت�ســاد الــدوائـي الـخليـجي
•• دبي-وام:

التنظيمية  ال�شحية  اجل��ه��ات  يف  ال��ق��رار  ���ش��ن��اع  م��ن  جم��م��وع��ة  ���ش��ارك 
التاأمني  �شركات  ممثلي  من  وع��دد  ال�شحية  الرعاية  يف  واملتخ�ش�شني 
االأكادميية بدول جمل�س  الطبية  واالأو�شاط  االأدوي��ة  ال�شحية و�شركات 
الدوائي اخلليجي الذي نظمته  التعاون اخلليجي يف منتدى االقت�شاد 
كونراد   فندق  يف  ام�س  اأعماله  واختتمت  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة 

بدبي.
و�شلط املنتدى - الذي اأقيم حتت رعاية معايل عبدالرحمن بن حممد 
اأمني  الدكتور  �شعادة  وت��راأ���ش��ه  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزي��ر  العوي�س 

والراخي�س  العامة  ال�شحة  ل�شيا�شة  امل�شاعد  الوكيل  االأم��ريي  ح�شني 
ال�شوء   – ال��دوائ��ي��ة  والت�شعرية  للت�شجيل  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب 
على االقت�شادات الدوائية مبا يف ذلك ت�شعري املنتجات املبتكرة بطريقة 
تتنا�شب مع احتياجات واأولويات نظام الرعاية ال�شحية باملنطقة وحتليل 
احتياجات  على  اعتمادا  امليزانيات  وت��اأث��ري  والتكلفة  اال�شتخدام  تكلفة 
موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية وتعزيز االبتكار ومفهوم االقت�شاد ال�شحي 

وحتديد التحديات املرتبطة بتمويل الرعاية ال�شحية يف املنطقة.
واأكد الدكتور اأمني االأمريي االأهمية اال�شراتيجية لالقت�شاد الدوائي 
من ناحية تقدمي طريقة بحثية تقدر تكاليف ونتائج التدخالت الطبية 
ور�شا  والتكلفة  اجل���ودة  ب��ني  ال��ت��وازن  وحتقيق  البديلة  النهج  مل��ق��ارن��ة 

العمالء وااللتزام التنظيمي و حتليل التكاليف واملنافع و حت�شني فر�س 
احل�شول على االأدوية املنقذة للحياة والقدرة على حتمل تكاليف االأدوية 

االأ�شا�شية.
من جانبه اأكد جان بول �شوير رئي�س ومدير عام �شركة �شانويف الطبية 
التزام   - للحدث  الرئي�شيني  ال��رع��اة  اأح���د   - العربي  اخلليج  مبنطقة 
ال�شركة بتعزيز اأطر ال�شراكة مع اجلهات احلكومية والهيئات ال�شحية 
حلول  حتقيق  اأج��ل  م��ن  معا  والعمل  واملنطقة  االإم����ارات  يف  احلكومية 
جمل�س  دول  يف  املبتكرة  وال��ع��الج��ات  التكلفة  حيث  م��ن  فعالة  �شحية 

التعاون اخلليجي.
وقال  ن�شعى اإىل دعم جهود وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع نحو تطوير 

الرعاية  يف  املتخ�ش�شني  م��ه��ارات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت�شاعد  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
التوعية  اأن�شطة  وتنفيذ  االأم���را����س  اإدارة  حت�شني  اأج���ل  م��ن  ال�شحية 
االقت�شاد  جم���ال  يف  وال��ت��دري��ب  التعليم  وحت�����ش��ني  ال��وط��ن��ي��ة  ال�شحية 
بناء نظم  ال��وزارة يف  اأه��داف  اأج��ل حتقيق  التعاون من  الدوائي وتعزيز 

رعاية �شحية م�شتدام وفق اأعلى املعايري العاملية .
يف  البحث  وتقنيات  اأ�شاليب  يومني  ا�شتمر  ال��ذي  املنتدى  وا�شتعر�س 
واملنتجات  االأدوي���ة  ت�شعري  اأ�شا�شيات  ودرا���ش��ة  ال��دوائ��ي  االقت�شاد  جم��ال 
الطبية وكفاءة ا�شتخدام املوارد ال�شحية والفر�س والتحديات امل�شتقبلية 
التعاون  دول جمل�س  والبحوث يف  ال�شحة  باقت�شاد  النهو�س  يف جمال 

اخلليجي.

م�سوؤولون : ا�ست�سافة موؤمتر الف�ساء يوؤكد ح�سور المارات القوي يف جمال الف�ساء عامليا

اخل��ارج��ي يف ال��ع��ام ذات���ه م��ا يوؤكد 
ح�����ش��ور ال���دول���ة ال��ق��وي يف جمال 
ال��ف�����ش��اء ع��امل��ي��ا ال����ذي دخ��ل��ت��ه من 
اأب���واب���ه م��ن خ���الل م�شروع  اأو����ش���ع 
االإم���������ارات ال���ش��ت��ك�����ش��اف امل���ري���خ و 
الف�شاء  ل��رواد  الوطني  الربنامج 
لت�شنيع  امل���ت���ك���ام���ل  وال����ربن����ام����ج 
املريخ  وبرنامج  ال�شناعية  االأقمار 
مركز  ع��ام  مدير  ون��وه   .  2117
بالتزام  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد 
املعايري  اأع����ل����ى  ب��ت��ط��ب��ي��ق  امل����رك����ز 
الإجناح  واللوج�شتية  التنظيمية 
احل�������دث ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع وك���ال���ة 
االإم��ارات للف�شاء مبا يليق بتاريخ 
وم�شرية دبي العريقة يف ا�شت�شافة 
ال��ع��امل��ي��ة.. معربا  امل���وؤمت���رات  اأه����م 
للجهات  وتقديره  �شكره  بالغ  عن 
التي  وال��دول��ي��ة  املحلية  والهيئات 
دعمت ملف ا�شت�شافة دبي للموؤمتر 
مثمنا  ج���ه���ة..   39 ع���دده���ا  وب��ل��غ 
ج��ه��ود ���ش��ف��ارات ال��دول��ة يف اخلارج 
و وكالة االإم��ارات للف�شاء و دائرة 
وكل  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة 
االإجناز  هذا  حتقيق  يف  �شارك  من 
اإجن���ازات دبي  اإىل  ال��ذي ال ي�شاف 
ودول������ة االإم��������ارات ف��ح�����ش��ب ولكن 
واالإ�شالمي  العربي  العاملني  اأي�شا 

ب�شكل عام.
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ال��دك��ت��ور جان 

بالغ  حممد بن را�شد للف�شاء عن 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ام��ت��ن��ان��ه 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�����������وزراء ح����اك����م دب������ي رع�������اه اهلل 
دبي  ال�شت�شافة  الكرمية  لرعايته 
ال���دويل للف�شاء  امل��وؤمت��ر  الأع��م��ال 
اأن  م����وؤك����دا   ..  2020 ال���ع���ام  يف 
وروؤيته  ال�شديدة  �شموه  توجيهات 
اال�شت�شرافية للم�شتقبل كانت من 
ال��رك��ائ��ز ال��ت��ي ع���ززت م��ك��ان��ة دولة 
االإم����ارات كالعب م��وؤث��ر يف جمال 
اأبحاث وعلوم الف�شاء بني م�شاف 

الدول املتقدمة يف هذا القطاع.
ال�شيخ  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  واأك����د 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء وامل�شرف 
العام على كافة م�شاريعه وخططه 
كانت  والتطويرية  اال�شراتيجية 
من اأهم اأ�شباب اإر�شاء ا�شراتيجية 
للقطاع وجناح  متكاملة م�شتدامة 
م�شتويات  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  امل��رك��ز 
متقدمة يف �شناعة واأبحاث وعلوم 

الف�شاء.
2020 يحمل  اأن العام  ولفت اإىل 
رم���زي���ة م��ه��م��ة ل���دول���ة االإم�������ارات 
ح���ي���ث ���ش��ي�����ش��ب��ق ان���ع���ق���اد امل���وؤمت���ر 
الف�شاء  االأم��ل اىل  اإط��الق م�شبار 

•• دبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
الفال�شي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
العايل  التعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير 
رئي�س جمل�س اإدارة وكالة االإمارات 
ل��ل��ف�����ش��اء اإن ف���وز دول����ة االإم�����ارات 
با�شت�شافة املوؤمتر الدويل للف�شاء 
بدورته ال�71 يف دبي عام 2020 
املتميزة  املكانة  ال�شوء على  ي�شلط 
اإل��ي��ه��ا ق��ط��اع الف�شاء  ال��ت��ي و���ش��ل 
اع��راف من  الوطني وه��و مبثابة 
قبل اأحد اأهم املنظمات الدولية وهو 
االحتاد الدويل للمالحة الف�شائية 
بالدولة وقطاعها الف�شائي. وقال 
الكبري  االإجن������از  ه���ذا  اأن  م��ع��ال��ي��ه 
والعالقات  ال�شراكات  بف�شل  ج��اء 
مع  ال���دول���ة  �شكلتها  ال��ت��ي  امل��ت��ي��ن��ة 
يف  املتقدمة  ال���دول  م��ن  نظرياتها 
قطاع  اأث��ب��ت  حيث  الف�شاء  جم��ال 
الف�شاء الوطني تفوقه من خالل 
التي  املتقدمة  وبراجمه  م�شاريعه 
تطويرها  ع���ل���ى  وع���م���ل  ط���رح���ه���ا 
القليلة  ال�شنوات  خالل  واإجناحها 
املا�شية خا�شة م�شروعي االإمارات 
ال�شتك�شاف املريخ - م�شبار االأمل و 

املريخ 2117 .
املعنيني  جميع  على  معاليه  واأثنى 
وجهودهم  اال���ش��ت�����ش��اف��ة  م��ل��ف  يف 
املتميزة لتقدمي ملف متكامل يربز 
الوطني..  الف�شاء  قطاع  اإجن��ازات 
االإمارات  دول��ة  اأن  معربا عن ثقته 
�شتح�شن  دب������ي  ب������اإم������ارة  مم���ث���ل���ة 
املرموق  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
واأهم االأطراف املعنية التي �شتاأتي 
للتعرف  العامل  اأ�شقاع  جميع  من 
للدولة  التاريخية  التجربة  على 
وريادتها على �شعيد جمموعة من 

املجاالت خا�شة الف�شائية منها.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ���ش��ع��ادة يو�شف 
مركز  ع��ام  م��دي��ر  ال�شيباين  حمد 

اإي��ف ليغال رئي�س االحت��اد الدويل 
حما�شة  ع��ن  الف�شائية  للمالحة 
االحت������اد ال���ش��ت�����ش��اف��ة امل����وؤمت����ر يف 
دول����ة االإم������ارات وحت���دي���دا يف دبي 
االحتاد  اأن  موؤكدا  االأوىل..  للمرة 
مللف  ودقيقة  درا�شة معمقة  اأجرى 
اال���ش��ت�����ش��اف��ة وال����ذي ج���اء مكتمل 
م�شتوى  واأظهر  ومميزا  العنا�شر 
االحرافية الرفيع الذي اأعد بها.

ب��ن را�شد  اأن م��رك��ز حم��م��د  واأك����د 
اأهمية  امل���وؤمت���ر  اأع���ط���ى  ل��ل��ف�����ش��اء 
تتمتع  دبي  اأن  اىل  الفتا  ق�شوى.. 
مبوقع مثايل ال�شت�شافة املوؤمترات 
اليها  ال��و���ش��ول  �شهولة  حيث  م��ن 
اللوج�شتية  ق��درات��ه��ا  ناحية  وم��ن 

املميزة.
وق�����ال  ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ان مركز 
�شيبذل  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ل��ل��رح��ي��ب بزوار  ق�����ش��ارى ج��ه��ده 

. املوؤمتر يف العام 2020 
من جانبه قال �شعادة هالل �شعيد 
املري املدير العام لدائرة ال�شياحة 
وال���ت�������ش���وي���ق ال���ت���ج���اري ب���دب���ي اإن 
للمالحة  ال�����دويل  االحت�����اد  ق�����رار 
االإمارات  دول��ة  باختيار  الف�شائية 
لعقد موؤمتره ال�شنوي يف دبي يوؤكد 
مرة اأخرى على املكانة العاملية التي 
ال��دول��ة وق��درت��ه��ا على  ب��ه��ا  تتمتع 
هامة  اأع��م��ال  ف��ع��ال��ي��ات  ا�شت�شافة 
وه��و االأم���ر ال���ذي ي��دل على مدى 
التعاون املثمر والبناء بني ال�شركاء 
الرئي�شيني الذين �شاهموا يف الفوز 

با�شت�شافة هذا احلدث املهم.
واأ�شاف ان فعاليات االأعمال تلعب 
دورا مهما يف جذب الزوار اإىل دبي 
كمركز  مكانتها  تعزيز  على  عالوة 
نتطلع  ف��ي��م��ا  ل��ل��م��ع��رف��ة  رئ��ي�����ش��ي 
ل��ل��رح��ي��ب ب���ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة يف 
امل���وؤمت���ر ال�����دويل ل��ل��ف�����ش��اء يف عام 
اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  وال����ذي   2020
ي��ري امل�����ش��ارك��ني ب��خ��ربات وا�شعة 

هذا املجال.
واأو����ش���ح امل���ري اأن���ه ب��االإ���ش��اف��ة اىل 
الذي  الر�شمي  اال�شت�شافة  ملف 
ت�شمن عدة عنا�شر منها معلومات 
مف�شلة عن قطاع الف�شاء االإماراتي 
لال�شت�شافة  امل��ق��رح��ة  واخل��ط��ة 
ودرا���ش��ة اجل���دوى امل��ال��ي��ة.. اأجرى 
لعنا�شر  ميدانية  معاينة  االحت��اد 
مبا  اللوج�شتية  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
فيها موقع اال�شت�شافة وهو مركز 
اإىل  الفتا   .. العاملي  التجاري  دب��ي 
املتطلبات  ج��م��ي��ع  امل��ل��ف  ا���ش��ت��ي��ف��اء 

التي و�شعها االحتاد.
الدول  بني  التعاون  تفعيل  ويدفع 
يف املجال الف�شائي عرب - اإيجاد اأو 
اأحداث لتبادل اخلربات  ا�شت�شافة 
�شناعة   - امل�������ش���رك  وال����ت����ع����اون 
اأك���ر تقدما  ال��ف�����ش��اء اىل م��راك��ز 
لل�شناعات  من�شة  ويخلق  وتطورا 
وكفاءتها  ق��درات��ه��ا  الإب���راز  املحلية 
وتعزيز مكانة دبي كوجهة جتارية 

يف جمتمع الف�شاء.
ا�شت�شافة  ت�شاهم  اآخ��ر  جانب  من 
هذه املوؤمترات يف تطوير قطاعات 
ومنها  ال��دول��ة  يف  م�شاندة  اخ���رى 

م�شاركتها  �شيتم  مهمة  ومعلومات 
هنا يف دبي.

املري  حميد  �شامل  املهند�س  وق��ال 
لل�شوؤون  ال����ع����ام  امل����دي����ر  م�����ش��اع��د 
مركز  يف  وال���ت���ق���ن���ي���ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 
ورئي�س  للف�شاء  را�شد  بن  حممد 
الدويل  امل��وؤمت��ر  ا�شت�شافة  جل��ن��ة 
للف�شاء.. اأن املوؤمتر يتمتع مبكانة 
عامليا  االأب�����رز  ي��ع��ت��رب  اإذ  م��رم��وق��ة 
ونحن  الف�شائية..  امل��وؤمت��رات  بني 
يف  ل��ه  دب���ي  ا�شت�شافة  ان  واث��ق��ون 
ب�شمة  ����ش���ت���رك   2020 ال����ع����ام 
مهمة يف �شجل هذا احلدث العاملي 

الكبري.
اال�شت�شافة خطوة مهمة  ان  واأك��د 
لي�س  اإي���ج���اب���ي���ة  ان���ع���ك���ا����ش���ات  ل���ه���ا 
دولة  يف  الف�شاء  قطاع  على  فقط 
العربية  املنطقة  يف  ب��ل  االإم�����ارات 
احلدث  اأن  اإىل  م�شريا  ب��اأ���ش��ره��ا.. 
لتبادل  ا�شراتيجية  حمطة  ميثل 
مكونات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  اخل������ربات 
جم��ت��م��ع ال��ف�����ش��اء ال��ع��امل��ي ويعني 
اأفكار مبتكرة تعزز  ا�شتك�شاف  على 
نه�شة القطاع عامليا باالإ�شافة اىل 
ب��ن��اء ���ش��راك��ات ج��دي��دة طموحة يف 

ال���ت���ع���ل���ي���م ومت����ك����ني ال�����������زوار من 
املتخ�ش�شني  وغ��ري  املتخ�ش�شني 
االط���������الع ع�����ن ك���ث���ب ع���ل���ى ع���امل 
و�شيكون  وت���ق���ن���ي���ات���ه..  ال���ف�������ش���اء 
العام  امل���وؤمت���ر يف  ت��ن��ظ��ي��م  ت��وق��ي��ت 
ا�شت�شافة  ي�شبق  وال��ذي   2020
ويعقب   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
الكوكب  االأم��ل اىل  اإط��الق م�شبار 
االأحمر فر�شة للرويج للمعر�س 

واالحتفال باإطالق امل�شبار.
ال�����دويل  االحت�������اد  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
ل��ل��م��الح��ة ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ي��ق��وم منذ 
امل����وؤمت����ر  ب���ع���ق���د   1950 ال�����ع�����ام 
بالتعاون  �شنويا  للف�شاء  ال���دويل 
للمالحة  الدولية  االأك��ادمي��ي��ة  مع 
الف�شائية و املعهد الدويل لقانون 
االأع�شاء  الدول  اإحدى  الف�شاء يف 
للمالحة  ال���������دويل  االحت���������اد  يف 
الف�شائية ومن بينها دولة االإمارات 
..وي��ع��د امل��وؤمت��ر اأح��د اأه��م املحافل 
اإذ  الف�شاء  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 
عقود  �شبعة  م��دى  على  ا�شتقطب 
جمال  يف  امل�شتوى  رفيعة  م�شاركة 
دولة   70 من  الف�شاء  تكنولوجيا 

حول العامل.

�سفري الدولة يف عمان يلتقي وزير الطاقة والرثوة املعدنية الأردين

قن�سلية الدولة لدى ميالنو ت�سارك يف موؤمتر فر�ش العمال الكربى ملعر�ش اك�سبو دبي

•• عمان-وام:

ال��دك��ت��ور �شالح  ا���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل 
والروة  الطاقة  وزي��ر  اخلراب�شة 
�شعادة   - ال���وزارة  مبقر   - املعدنية 
ال�شام�شي  ���ش��ل��ي��م��ان  ���ش��ي��ف  م��ط��ر 
�شفري الدولة لدى اململكة االأردنية 
الوزير  م��ع��ايل  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة. وه��ن��اأ 
�شيف  م���ط���ر  ����ش���ع���ادة  اخل���راب�������ش���ة 
�شفريا  تعينه  مبنا�شبة  ال�شام�شي 
ل����ب����الده ل�����دى امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة 
الوزير  وا���ش��ت��ع��ر���س  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة. 
ب�����االأردن  ال��ط��اق��ة  واق�����ع  االأردين 
حيث ي�شتورد االأردن حاليا معظم 
اإحتياجاته يف جمال الطاقة والغاز 
من اخلارج وتناول الفر�س املتاحة 
هذا  يف  اخل�����ارج�����ي  ل���الإ����ش���ت���ث���م���ار 

القطاع.
التعاون  اآف�����اق  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 

املتقدمة.
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن دول���ة االإم�����ارات 
بهذا  بها  يحتذى  اأمن��وذج��ا  تعترب 
امل��ج��ال.. واأب���دى اإع��ج��اب��ه مبدينة 

م�شدر للطاقة باإمارة ابوظبي.
امل�شاهمة  اإىل  ال����وزي����ر  وت���ط���رق 
االإم����ارات����ي����ة ال��ف��ع��ال��ة وامل��ه��م��ة يف 
ال���ط���اق���ة وم��ن��ه��ا طاقة  م�����ش��اري��ع 
االأردن  ج��ن��وب  بالطفيلة  ال���ري���اح 
النفطية  امل�������ش���ت���ق���ات  وت����خ����زي����ن 
العا�شمة  ���ش��رق��ي   - ب��امل��ا���ش��ون��ة 
امل�شاريع املهمة  عمان وغريها من 
على  تنفيذها  واجل����اري  احل��ال��ي��ة 
ال�شاحة االأردنية. من جانبه �شكر 
ال�شام�شي  م��ط��ر  ال�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة 
وزير الطاقة االأردين على التعاون 
كافة  املثمر جتاه  البناء  والتن�شيق 
االإمارات  دولة  و�شركات  موؤ�ش�شات 

املعنية بقطاع الطاقة.

•• فيت�صين�صا - اإيطاليا-وام:

ح�شن  ع�����ب�����داهلل  �����ش����ع����ادة  ������ش�����ارك 
لدى  الدولة  عام  قن�شل  ال�شام�شي 
امل���وؤمت���ر  يف  االول  ام�������س  م��ي��الن��و 
فيت�شين�شا  مدينة  احت�شنته  ال��ذي 
االأعمال  ف��ر���س  ح���ول  االإي��ط��ال��ي��ة 
ال�����ك�����ربى مل����ع����ر�����س اك�������ش���ب���و دب����ي 
االإحتاد العام  نظمه  الذي   2020
مع  بالتعاون  االإيطالية  لل�شناعات 
احتاد امل�شتثمرين والغرف التجارية 
امل���وؤمت���ر مب�شاركة  وع��ق��د  امل��ح��ل��ي��ة. 
متخ�ش�شة  ���ش��رك��ة   40 م��ن  اك���ر 
ح�شره  فيما  م��ت��ع��ددة  جم���االت  يف 
االيطاليني  امل�����ش��وؤول��ني  م���ن  ع���دد 
من بينهم ال�شيد امبريتو بريناردو 
امل�������ش���وؤول ع���ن امل��ك��ت��ب ال��ت��ج��اري يف 
اأبوظبي،  يف  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة 
وال�شيد برونو مدير املكتب التجارة 

اخلارجية االإيطالية يف دبي.

واإيطاليا  االإم����ارات  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
وت���اأت���ي ه����ذه ال��ف��ر���ش��ة خ��ا���ش��ًة اأن 
ال�شراكات  ي��دع��م  ���ش��وف  امل��ع��ر���س 
االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة م��ت��ع��ددة االأوج�����ه 
للتجارة  ع��امل��ي��ة  م��ن�����ش��ة  و���ش��ي��ك��ون 
امل��و���ش��ع��ة وال��ت��ف��اه��م امل���ت���ب���ادل بني 

�شعوب العامل املختلفة.
 2020 باأن اك�شبو دبي  اأو�شح  كما 
�شيحدث اأثراً طويل االأجل و�شيكون 
يف  القادمة  لالأجيال  اإلهام  م�شدر 
املنطقة، بل والعامل اأجمع، م�شيفاً 
باأن معر�س اأك�شبو 2020 �شيكون 
واالإبتكار،  االإب��داع  لت�شجيع  من�شة 
الفر�س،  جم������االت  يف  وال����ت����ع����اون 
والتنقل والتنمية امل�شتدامة ف�شال 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  ف��ر���ش��ة  ان���ه  ع��ن 
نهاية  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  واخل��������ربات 
املطاف يف تعزيز وتطوير العالقات 
ال���ت���ج���اري���ة ب����ني رج�������ال االأع����م����ال 

االإيطاليني واالإماراتيني.

واأ������ش�����اد وزي������ر ال���ط���اق���ة وال������روة 
دول���ة  ب��������اإدارة  االأردين  امل��ع��دن��ي��ة 
وامل�شاريع  الطاقة  مللف  االإم����ارات 

جمال  يف  ال�شقيقني  البلدين  بني 
وخطط  املعدنية  وال��روة  الطاقة 

التطوير والتنمية يف هذا املجال.

واالإ�شتثمارات يف العديد من اأنحاء 
ت��ت��ف��وق مبعايريها  وال��ت��ي  ال��ع��امل 
وج����ودت����ه����ا ال���ع���دي���د م����ن ال�����دول 

م�شرياَ  واأوروب���ا  العامل  يف  �شناعياً 
اىل اأن هناك زيادة كبرية يف الوعي 
وامل�شتثمرين  االأع���م���ال  رج���ال  ب��ني 
الفر�س  ح���ول ح��ج��م  االإي��ط��ال��ي��ني 

واألقى �شعادة القن�شل كلمة يف افتتاح 
ه����ذا امل���وؤمت���ر ت���ط���رق خ��الل��ه��ا اىل 
بها اجلمهورية  التي حتظى  املكانة 
االإي����ط����ال����ي����ة، ح���ي���ث ت���ع���د م����رك����زاً 

دولة  �شوق  الكبرية يف  اال�شتثمارية 
االإمارات العربية املتحدة.

كما اأو�شح القن�شل العام باأن اك�شبو 
لتنمية  فر�شة  ميثل   2020 دب��ي 

قن�سل عام الدولة يح�سر اإحتفال 

مقاطعة كوانغ دونغ ال�سينية 

بذكرى تاأ�سي�ش اجلمهورية
•• كوانغ دونغ-وام:

ح�شر �شعادة رحمه بن عبدالرحمن ال�شام�شي قن�شل عام الدولة يف كوانغ 
جو حفل اال�شتقبال الذي اقامته احلكومة ال�شعبية مبقاطعة كوانغ دونغ 

ال�شينية بالذكرى ال�68 لتاأ�شي�س جمهورية ال�شني ال�شعبية.
اإفتتاح  كلمة  يف  دون��غ  كوانغ  مقاطعة  حاكم  نائب  ت�شنغ  ب��او  ي��وان  واأع���رب 
احلفل - الذي ح�شره كبار امل�شوؤولني من حكومة املقاطعة وروؤ�شاء البعثات 
التمثيلية يف كوانغ جو و�شخ�شيات بارزة من املوؤ�ش�شات املختلفة - عن رغبة 
حكومة املقاطعة يف تعزيز التعاون مع جميع الدول..وا�شتعر�س املنجزات 
ب�شكل عام ومقاطعة كوانغ دونغ  ال�شعبية  ال�شني  التي حققتها جمهورية 
ب�شكل خا�س خالل ال�شنوات االأخرية وال�شعي اإىل بذل املزيد من اجلهود يف 

فتح اآفاقا جديدة لتنفيذ �شيا�شة االإ�شالح واالنفتاح.

كهرباء ومياه دبي توقع اتفاقية مع الإمارات 
الإ�سالمي لتق�سيط الفواتري حتى 12 �سهرا

•• دبي-وام:

وق��ع��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي اتفاقية م��ع االإم�����ارات االإ���ش��الم��ي تتيح 
للمتعاملني تق�شيط قيمة فواتري الكهرباء واملياه حتى 12 �شهرا با�شتخدام 

بطاقاتهم االئتمانية ال�شادرة عن امل�شرف.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي ان هذه االتفاقية تاتي �شمن ا�شراتيجيتهم للم�شاهمة 
يف تخفيف االأعباء عن كاهل املتعاملني مبا يحقق �شعادتهم فيما ت�شهم هذه 
اخلا�شية يف تعزيز االعتماد على قنوات الدفع الذكية التي توفرها الهيئة 
االئتمانية  البطاقات  با�شتخدام  الفواتري  �شداد  للمتعاملني  ميكن  حيث 
اأي مكان مبا ي�شهم يف  اأي وقت ومن  ال�شادرة عن االإم��ارات االإ�شالمي يف 

توفري وقتهم وجهدهم.
من جهته قال جمال بن غليطة الرئي�س التنفيذي يف االإمارات االإ�شالمي 

ان هذه اخلطوة من �شانها ان حتدث فرقا كبريا ل�شكان دبي.
بطاقات  ا�شتخدام  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ملتعاملي  اخلدمة  هذه  وتتيح 
االئتمان ال�شادرة عن االإمارات االإ�شالمي لدفع الفواتري عن طريق موقع 
الدفع  قنوات  من  وغريهما  الذكي  الهيئة  تطبيق  اأو  االإل��ك��روين  الهيئة 
االإلكروين فيما ميكن للعمالء تق�شيط فواتريهم بن�شب مت�شاوية وفق 
اأرباح  اأو  ر�شوم  اأي��ة  ب��دون  �شهرا/   12 اأو   6 اأو   3/ �شهرية  تق�شيط  خطة 

اإ�شافية من خالل االت�شال مبركز خدمة العمالء التابع للم�شرف.
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�إعــــــــــالن
ارينوف للمقاوالت وال�شيانة  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1043074 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبداهلل ابراهيم البو�شليبي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عبداهلل ابراهيم البو�شليبي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عمر عبداحلفيظ قفي�شه %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موؤيد عمر عبداحلفيظ قفي�شه %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مهند عمر عبداحلفيظ قفي�شه %16

تعديل راأ�س املال/من null اىل 15000
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ارينوف للمقاوالت وال�شيانة العامة

AREENOUF GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE
اىل/ ارينوف للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م 

AREENOUF GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارينوف لتعهدات النجارة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1054353 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبداهلل ابراهيم البو�شليبي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عبداهلل ابراهيم البو�شليبي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مهند عمر عبداحلفيظ قفي�شه %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موؤيد عمر عبداحلفيظ قفي�شه %17

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عمر عبداحلفيظ قفي�شه %16
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/ارينوف لتعهدات النجارة
AREENOUF CARPENTRY WORKS UNDERTAKING

اىل/ ارينوف لتعهدات النجارة ذ.م.م 
AREENOUF CARPENTRY WORKS UNDERTAKING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارينوف للتمديدات الكهربائية وال�شحية  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1145774 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبداهلل ابراهيم البو�شليبي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عبداهلل ابراهيم البو�شليبي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مهند عمر عبداحلفيظ قفي�شه %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موؤيد عمر عبداحلفيظ قفي�شه %17

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عمر عبداحلفيظ قفي�شه %16
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1.2*6 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/ارينوف للتمديدات الكهربائية وال�شحية
AREENOUF ELECTRICAL & SANTIARY-WARE

اىل/ ارينوف امليكانيكية الكهربائية وال�شباكة ذ.م.م 
AREENOUF MECHANICAL ELECTRICAL & PLUMBING LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمموعة موؤ�ش�شات ارينوف 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1160865 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبداهلل ابراهيم البو�شليبي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عبداهلل ابراهيم البو�شليبي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مهند عمر عبداحلفيظ قفي�شه %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موؤيد عمر عبداحلفيظ قفي�شه %17

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عمر عبداحلفيظ قفي�شه %16
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 10*2 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/جمموعة موؤ�ش�شات ارينوف
AREENOUF GROUP ESTABLISHMENTS

اىل/ جمموعة ارينوف الدارة ال�شركات ذ.م.م 
AREENOF GROUP MANAGEMENT COMPANIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور ال�شم�س لتجارة العدد احلديدية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2196047 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/نور ال�شم�س لتجارة العدد احلديدية
NOOR ALSHAMS HARDWARES TRADING

اىل/ نور ال�شم�س للنقليات 
NOOR AL SHAMS TRANSPORT

تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/ عبيد حميد �شياح املن�شوري 
واخرون اىل ال�شيد احمد حميد �شهيل حممد واخرين

Mezanine من - اىل UNIT TYPE /تعديل عنوان
تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�شاط/حذف بيع العدد املعدنية وادوات الور�س - بالتجزئة )4752019(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/قمة اجلبل خلدمات الطباعة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1327606 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/قمة اجلبل خلدمات الطباعة ذ.م.م
TOP MOUNTAIN TYPING SERVICES OFFICE LLC

اىل/ �شالون بيوتي مارك لل�شيدات ذ.م.م 
BEAURY MARK LADIES SALOON LLC

تعديل عنوان/Building Owner Name من بناية ورثة �شياح �شيف �شهيل املزروعي 
اىل ال�شيد را�شد حميد العط�شان

Floor من - اىل UNIT TYPE /تعديل عنوان
تعديل ن�شاط/ا�شافة نق�س احلناء )9602202(

تعديل ن�شاط/ا�شافة مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء )9609001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للن�شاء فئة ثالثة )9602201.3(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا تي اند �شناك�س 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1884566 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*4.97 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا تي اند �شناك�س
TEA & SNACKS CAFETERIA

اىل/ مطعم تي اند �شناك�س 
TEA AND SNACKS RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تو�شيل الطلبات )8299010(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
للتجارة  الثقة  ال�ش�����ادة/خدمات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2208944 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 60*40 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/خدمات الثقة للتجارة العامة ذ.م.م
TRUSTEE SERVICES GENERAL TRADING LLC

اىل/ اأبل للتجارة العامة ذ.م.م 
ABEL GENERAL TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املوؤ�ش�شة 

الفنية ملاوراء البحار للمقاوالت العامة - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1018079-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تريانون 

CN 1550982:شبا رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابو �شراج لاللكرونيات ذ.م.م - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1022576-3 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة اي�شت اليت

رخ�شة رقم:CN 1313574 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شامل باذياب املنهايل %100
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد حمدان �شيف عبيد العلكيم الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شم�س العامل حممد علي احمد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شرايا لنقل الركاب 

CN 1552645:باحلافالت املوؤجرة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي حممد ح�شن باطوق %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يون�س خليل ابراهيم �شامل احلو�شني

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
لقطع  ال�شباأ  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغيار ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1048903 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد عو�س عبداهلل حممد منيف اجلابري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي �شعيد حممد الدالل النقبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ربوع البطني 

CN 1961301:للنقليات واملقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بدر حممد غالم حممد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة �شامل عبداهلل النعيمي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�لغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
الواهي  موؤ�ش�شة  التجاري  باال�شم   CN رقم:1128430 
تعديل  طلب  بالغاء  والرخام  ال�شرياميك  لتجارة 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ن�شيم الطوار 

CN 1795378:للنقليات وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هدى عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل عو�س فرج عبدات الكثريي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة القوع للمفرو�شات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1923097 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3

 تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة القوع للمفرو�شات
ALQOUA FURNITURE EST

اىل/ حمل الظريف لالقم�شة 
ALDARIF TEXTILE SHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املن�شوجات واالقم�شة - بالتجزئة )4751001(
تعديل ن�شاط/حذف ق�س وتف�شيل ال�شتائر )9524002(

تعديل ن�شاط/حذف بيع ال�شجاد - بالتجزئة )4753002(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ب�شت �شوليو�شن لل�شيانة العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والعقارات رخ�شة رقم:1180583 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/ب�شت �شوليو�شن لل�شيانة العامة والعقارات
BEST SOLUTIONS GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATES

اىل/ ب�شت �شوليو�شن لل�شيانة العامة 
 BEST SOLUTIONS GENERAL MAINTENANCEE

تعديل ن�شاط/حذف الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )6820004(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�شنع بيوت لالأخ�شاب ذ.م.م  

IN - 1001552 :رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

تعديل ال�شركاء بخروج:
من�شور �ر�كال كوتينتاكايل %25
نو�شاد �ر�كال كوتيند �كايل %24
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:

�شعادة/ حمد �شعيد �شلطان عبد�هلل �ل�شام�شي %100
تغيري ال�شكل القانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تغيري اال�شم التجاري: من/ م�شنع بيوت لالأخ�شاب ذ.م.م اىل/ م�شنع بيوت لالأخ�شاب
وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�شناعه 
خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر االإعالن ، واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرا�س بعد انق�شاء 

مدة االإعالن .
مكتب تنمية �ل�شناعة



السبت   30   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12134  
Saturday  30   September   2017  -  Issue No   12134

05

اأخبـار الإمـارات
الثقافة وال�سياحة حتتفي باليوم العاملي للرتجمة

•• اأبوظبي-وام:

للرجمة  العاملي  باليوم  اأبوظبي  يف  وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  حتتفل 
�شل�شلة من اجلل�شات  باإقامة  30 �شبتمرب من كل عام،  وال��ذي ي�شادف 
النقا�شية يف جامعة االإمارات مبدينة العني اإ�شافة اإىل عدد من املبادرات 
املجتمعية يف دملا مول باأبوظبي. وقال �شعادة �شيف �شعيد غبا�س، مدير 
تاأثرياً  االأك���ر  االأداة  تعد  الرجمة  اإن  وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  ع��ام 
للو�شول اإىل حوار ح�شاري مفتوح على الثقافات االأخرى، وهي اجل�شر 
الذي نتخطى من خالله االختالفات التي تفرق بني الب�شر، وتعد مهنة 
العمل  بها  يت�شم  التي  البالغة  للدقة  املهن ح�شا�شية  اأك��ر  املرجم من 

بدون  اأن��ه  ..م�شريا غلى  اأخ��رى  اإىل  لغة  واملعرفة من  االأفكار  نقل  على 
تفعيل الرجمة لن ت�شتمر اأية ح�شارة.

مهنة  لتقدير  رم��زي��ا  يعد  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال��دائ��رة  اح��ت��ف��اء  اأن  واأو���ش��ح 
فالنقل  �شك،  بال  معقدة  مهنة  اأنها  اإىل  ..الفتا  واملرجمني  الرجمة 
اأخ���رى، ب��ل هو  االأم���ني ال يقت�شي اي��ج��اد م��ف��ردة مقابل م��ف��ردة يف لغة 
كلمات  لي�شت جمرد  فاللغة  كاملة،  ثقافية  اأو  ملنظومة معرفية  ترجمة 
ت�شعباتها،  بكل  كاملة  ثقافية  لهوية  ح��ام��ل  ه��ي  ب��ل  معناها  يف  نبحث 

واالإملام بهذه الهوية يتطلب التعمق اأكر فاأكر يف كل ثقافة.
وال�شياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  للرجمة  كلمة  م�شروع  اإىل  وا���ش��ار 
اإىل  ال��ع��امل  لغات  م��ن  واالآداب  وامل��ع��ارف  العلوم  نقل  يف  رائ���دا  باعتباره 

العربية، وفق اآلية مدرو�شة وفرت منذ تاأ�شي�س امل�شروع قبل ع�شر �شنوات 
العمل  الآلية  اأخ��رى  املرجمني من جهة، ومرجعية  لت�شنيف  مرجعية 

من ناحية التدقيق واملراجعة ومقارنة الرجمات.
وذكر اأنه بعد 10 �شنوات متكن م�شروع كلمة من تر�شيخ اآلية الرجمة 
املوؤلف،  حقوق  اح���رام  ذل��ك  يف  مب��ا  العربية،  اإىل  املختلفة  اللغات  م��ن 
وحقوق املرجم، وحقوق امللكية الفكرية، ومن ثم مراجعة وتدقيق املواد 
املرجمة من قبل هيئة علمية م�شتقلة ت�شمن جودة الرجمة ودقتها، 
مو�شحا اأن هذا اأمر ينطلق من االأمانة يف نقل الكلمة والتي تعد �شرفا 
اأح��ي��ان��ا ق��د يعني مغالطة  ك��ب��ريا يف عنق امل��رج��م، ف��ال��وق��وع يف اخل��ط��اأ 
العديدة  امل��راج��ع��ات  خ��الل  م��ن  جتنبه  على  نحر�س  م��ا  وه��ذا  للتاريخ، 

واملقارنات املتكررة. واأ�شاف اأنه اإىل يومنا هذا فقد ترجم م�شروع كلمة 
ل��ل��رج��م��ة اأك���ر م��ن 1000 ع��ن��وان اإىل ال��ع��رب��ي��ة م��ن اأك���ر م��ن 30 
اإىل  العلمية  الكتب  من  املزيد  ترجمة  اىل  ي�شعى  اإىل  واالآن  حية،  لغة 
جانب الروائع االأدبية العاملية، م�شاهمة يف �شد الثغرة املعرفية الكبرية 
يف املكتبة العربية نتيجة غياب الرجمات العربية للكتب العلمية املهمة، 
خا�شة املعا�شر منها، مما يوؤثر على اللغة نف�شها والتي تبدو كال�شيكية 

يف مقابل الكم الهائل من املعارف التي ينتجها العامل.
اإحياء  بهدف   ،2007 ع��ام  اأن�شئ  قد  للرجمة  كلمة  م�شروع  اأن  يذكر 
حركة الرجمة يف العامل العربي ودعم احلراك الثقايف الفاعل لتاأ�شي�س 

نه�شة علمية ثقافية عربية �شاملة.

�سعود بن �سقر ي�سهد حفل تخريج الدفعة ال�سابعة من طلبة جامعة راأ�ش اخليمة للطب والعلوم ال�سحية
•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
االأع���ل���ى ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اأن 
دولة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  م�����ش��رية 
و�شلت  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
اأع��ل��ى املعايري  مل��ك��ان��ة رف��ي��ع��ة وف���ق 
ال���دول���ي���ة وه�����ي ت���رج���م���ة ل���روؤي���ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة التي 
االإن�شان  ب��ن��اء  اإىل  دائ���م���ا  ت�����ش��ع��ى 

املت�شلح بالعلم.
واأو�شح �شموه �� خالل احلفل الذي 
خ�شبة  ع��ل��ى  االول  اأم�������س  ���ش��ه��ده 
م�شرح جامعة راأ�س اخليمة للطب 
والعلوم ال�شحية مبنا�شبة تخريج 
الب�شري  الطب  كليات  من   134
وال�شيدلة واحلا�شلني على درجة 
 �� العليا  والدرا�شات  البكالوريو�س 
اأعرق  االإم����ارات حتت�شن  دول��ة  ان 
اجلامعات من خمتلف دول العامل 
ملا توفره من بيئة تعليمية فريدة.
ال�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  واأ������ش�����اد 
ال���ذي تقوم  ب��ال��دور  راأ����س اخليمة 
ب���ه ج��ام��ع��ة راأ������س اخل��ي��م��ة للطب 
كوادر  لتاأهيل  ال�شحية  وال��ع��ل��وم 

ن��ائ��ب رئي�س  اي��رل��ن��دا. وت��ق��دم  يف 
والتربيكات  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اجل��ام��ع��ة 
يجتهدون  ظ��ل��وا  ال��ذي��ن  للطلبة 
الدرا�شة حتى كللت  �شنوات  خالل 
املتمثل  الكبري  باالإجناز  جهودهم 

يف نيل هذه الدرجات العلمية.
كما تقدمت اإدارة اجلامعة مبنا�شبة 
بجزيل  ال�شابعة  ال��دف��ع��ة  تخريج 
ال�شمو  ل�شاحب  واالمتنان  ال�شكر 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  اخل��ي��م��ة،  راأ������س 
اأنارت  التي  لتوجيهاته  للجامعة 
التحديات  ك���ل  وذل���ل���ت  ال���ط���ري���ق 
يف  اجلامعة  م�شرية  واج��ه��ت  التي 
خمتلف مراحلها كما تقدمت اإدارة 
اجلامعة ل�شموه بال�شكر والتقدير 
عدد  وتخ�شي�س  للطالب  لدعمه 
لعدد  الكاملة  الدرا�شية  املنح  من 
برنامج  خ��الل  م��ن  املواطنني  م��ن 

ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي.
ح�����ش��ر احل���ف���ل ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر بن 
حممد بن �شقر القا�شمي والطاقم 
للجامعة  واالأك�����ادمي�����ي  االإداري 
اأمور  وعدد من امل�شوؤولني واأولياء 

الطلبة اخلريجني.

ب�����ش��ري��ة م��وؤه��ل��ة الأخ�����ذ دوره�����ا يف 
الدولة  داخ���ل  الطبية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اإدارة  يعك�س حر�س  وخارجها مما 
يف  وال��ري��ادة  التميز  على  اجلامعة 

اإعداد كوادر طبية ل�شوق العمل.
وتوجه �شموه بالتهنئة للخريجني 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  اأم���وره���م  واأول���ي���اء 
ال���ت���ي مت��ث��ل ث���م���رة اجل���ه���د ط���وال 
ليكلل  اجلامعية  الدرا�شة  �شنوات 

بكالوريو�س   47 و  واجل����راح����ة 
م���اج�������ش���ت���ري   8 و  ال���������ش����ي����دل����ة 

ال�شيدلة.
داأب����ت منذ  اأن اجل��ام��ع��ة  واأ����ش���اف 
ال�شفافية  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ن�����ش��اأت��ه��ا 
الركيز  مع  اإدارت��ه��ا  يف  والو�شوح 
على نوعية التعليم والذي انعك�س 
الطبي  التعليم  ج���ودة  ع��ل��ى  جليا 
امل��ق��دم ل��ط��الب اجل��ام��ع��ة وتفخر 

يف كل من اأبوظبي ودبي.
برامج  ج��م��ي��ع  اإن  اىل  راو  واأك�����د 
ال���ب���ك���ال���وري���و����س وامل���اج�������ش���ت���ري يف 
جلنة  قبل  م��ن  معتمدة  اجل��ام��ع��ة 
االعتماد االكادميي التابعة لوزارة 
التعليم  ���ش��وؤون  والتعليم  الربية 
العايل واجلامعة مدرجة اأي�شا يف 
قوائم منظمة ال�شحة العاملية مما 
للتقدم  اجل��ام��ع��ة  خريجي  ي��وؤه��ل 

هذا االجتهاد بالنجاح والتوفيق.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور �س. 
رئي�س  ن��ائ��ب  راو  ج���وروم���اه���ادف���ا 
حتتفل  اجل���ام���ع���ة  اإن  اجل���ام���ع���ة 
الدفعة  من  االأول  الفوج  بتخريج 
134 من  البالغ عددهم  ال�شابعة 
وال�شيدلة  الب�شري  ال��ط��ب  كلية 
79 خريجا  ال���ت���ايل  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى 
الطب  ب��ك��ال��وري��و���س  على  حا�شال 

طالبها  ب�������اإجن�������ازات  اجل����ام����ع����ة 
التعليمية  املجاالت  يف  وخريجيها 
كامل�شاركة  ال��ع��ام��ة  وال��ن�����ش��اط��ات 
العلمية  وال��ب��ح��وث  امل���وؤمت���رات  يف 
تلبية  يف  بنجاح  اجلامعة  وت�شهم 
احتياجات القطاع الطبي وال�شحي 
اجلامعة  ت�����ش��ج��ل  ح��ي��ث  ب��ال��دول��ة 
50 م��ن خريجي  ق��راب��ة  ال��ت��ح��اق 
االخت�شا�س  ب��ربام��ج  الطب  كلية 

االمريكية  امل���ع���ادل���ة  الم��ت��ح��ان��ات 
وال����ربي����ط����ان����ي����ة   USMLE
لاللتحاق  وغ����ريه����ا   PLAB
خارج  والتخ�ش�شات  ب��ال��درا���ش��ات 
طب  كلية  اإدراج  مت  ك��م��ا  ال���دول���ة، 
اال�شنان يف منظمة ال�شحة العاملية 
بالتدريب  واالع�����������راف  اإم���������رو 
قبل  م������ن  ل���ل���ك���ل���ي���ة  ال���������ش����ري����ري 
للجراحني  امللكية  الكلية  امتحان 

 187 دورة و 4449 م�شتفيد� �لعام �ملا�شي

العني ال�ساهرة : معهد تدريب ال�سرطة ي�ستخدم تقنيات التقدم العلمي
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال�شاهرة  ال����ع����ني  ب���رن���ام���ج  اأك�������د 
االإذاعي الذي يبث عرب اأثري اإذاعة 
االإعالم  اإدارة  وتعده  راأ�س اخليمة 
والعالقات العامة بالقيادة العامة 
، يف رابع  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ل�����ش��رط��ة 
حلقاته للمو�شم الثالث مع �شيفاه 
، اأهمية الدور االأمني الذي يقوم به 
معهد تدريب �شرطة راأ�س اخليمة 
الدولة  يف  الرئي�شية  املعاهد  اأح��د 
والتابع لوزارة الداخلية يف عملية 
على  املعهد  يعمل  حيث  ال��ت��دري��ب 

للعن�شرين  وامل�������ش���اة  وال���رم���اي���ة 
، ك��م��ا يهتم  ال��ن�����ش��ائ��ي وال���رج���ايل 
امل��ع��ه��د ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع امل���دار����س 
باالأعمار  ال���ط���الب  ف��ئ��ة  وخ��ا���ش��ة 
واأهمية  قيمة  لتعزيز  التاأ�شي�شية 
اخلدمة الوطنية ، واأو�شحا هدف 
املعهد ور�شالته وال�شروط الواجب 
اتباعها للتن�شيب الأي دورة تدريبية 
واآلية  املحا�شرين  اختيار  وكيفية 
اال�شتفادة  م����دى  وع����ن   ، ع��م��ل��ه��م 
والتو�شيات  والدرا�شات  بالبحوث 
لتطوير االداء واخلدمات املقدمة 
مواقعهم  مب��خ��ت��ل��ف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 

اخليمة  راأ���������س  ����ش���رط���ة  ت����دري����ب 
وامل���ق���دم ال���دك���ت���ور ن��ا���ش��ر حممد 

البكرمن معهد التدريب  
وع���ن اأه���م ال�����دورات ال��ت��ي عقدها 
1998م  ع��ام  اإن�شائه  منذ  املعهد 
قدم  امل���ع���ه���د  اأن  ال�������ش���ي���وف  ب�����نّي 
االأمنية  ال��������دورات  م���ن  ال���ع���دي���د 
بلغ  التي  والتخ�ش�شية  واالداري���ة 
خالل  دورة   )187( نحو  ع��دده��ا 
ا�شتفاد   2016 امل��ن�����ش��رم  ال���ع���ام 
منت�شباً   )4449( ن��ح��و  م��ن��ه��ا 
واالإدارات  ال��ق��ي��ادات  خمتلف  م��ن 
م�شتوى  على  واالأمنية  ال�شرطية 

واالأمنية  االداري���ة  امل��ه��ارات  �شقل 
ال�شرطة  واأف��������راد  ���ش��ب��اط  ل����دى 
تفا�شيل  واأو���ش��ح   ، اجلن�شني  م��ن 
من  للعديد  وتقدميه  املعهد  ن�شاأة 
تنوعت  وال��ت��ي  املختلفة  ال����دورات 
وور�شات  واالإداري������ة  االأم��ن��ي��ة  ب��ني 
 ، ال�شرطي  بالعمل  للنهو�س  عمل 
ويحمل على عاتقه االإ�شراف على 
جلهاز  الت�شغيلية  اخل��ط��ة  تنفيذ 

ال�شرطة على مدار العام .
 ا���ش��ت�����ش��اف��ت ح��ل��ق��ة ال���ربن���ام���ج يف 
�شعيد  العقيد  من  كاًل  االأ�شتوديو 
معهد  م����دي����ر  امل�����ه�����ريي  حم���م���د 

خالل  ع��دده��ا  بلغ  فيما   ، ال��دول��ة 
 2017 ع���ام  م��ن  االأول  ال��ن�����ش��ف 
نحو )173( دورة تدريبية ا�شتفاد 

منها نحو )3954( منت�شباً.
واأ�شافا اإىل اأن املعهد ي�شعى �شمن 
اال�شراتيجية  التطويرية  خطته 
اإىل   ،  2018 ع�����ام  م���ط���ل���ع  م����ع 
ال���ت���ح���ول االإل�����ك�����روين ال����ذك����ي ، 
االختبارات  ت��ق��دمي  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث 
الورقية  ع���ن  ع��و���ش��اً  اإل���ك���رون���ي���اً 
يخت�س  امل���ع���ه���د  ب�������اأن  واأ�������ش������ارا   ،
واأخرى   ، تاأ�شي�شية  بتنظيم دورات 
بالريا�شة  يعنى  كما   ، تخ�ش�شية 

والعملية يف تدريب وتاأهيل جميع 
و�شلط   ، الداخلية  وزارة  منت�شبي 
ون�شاأته  اأه�����داف�����ه  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
املنت�شبني  تاأ�شي�س  ع��ل��ى  امل��رت��ك��زة 

ورتبهم وتخ�ش�شاتهم وجن�شياتهم 
اأهمية معهد  واأو�شحت احللقة    .
اخليمة  راأ���������س  ����ش���رط���ة  ت����دري����ب 
العلمية  ال�����ش��روح  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اره 

من  ترفع  التي  ال��الزم��ة  باملعرفة 
اإىل  وتوؤهلهم  وخرباتهم  كفاءتهم 
حماية مكت�شبات الدولة والذود به 

ور�س النظام وفق القانون  .

الطب الوقائي بالذيد ي�سعد املوظفني بتخ�سي�ش �ساعتي ال�سعادة والإيجابية
•• الذيد –الفجر:

املتنوعة  الفعاليات  من  ع��ددا  بالذيد  الوقائي  الطب  مركز  اإدارة  نفذت 
والتي  وبراجمها  اأهدافها  املوظفني من خالل  �شعادة  اإىل  ه�����دفت  التي 
حيث  الطبي   ودوره��ا  الطي����بة  �ش��������معتها  اأرك��ان  من  اأ�شا�شياً  ركناً  تعد 
تهدف على خ����الف العادة اإىل حت������قيق ال�ش�����عادة وااليج�������ابية للج�������ميع 

وك��ذلك  م������شاندة  وف����ئات  وم������وظفني  ومت�����ري�شية  طبية  ك����وادر  من 
للمراجعني .

وتنفيذاً  اأنه  بالذيد  الوقائي  الطب  الطنيجي مدير مركز  واأك��د خليفه 
اأقام  املوظفني  واإ�شعاد  العمل  بيئة  القيادة احلكيمة يف تعزيز  لتوجيهات 
واالإيجابية  ال�شعادة  �شاعتي  بتخ�شي�س  فعاليته  بالذيد  الوقائي  الطب 

مب�شاركة جميع الكوادر واملوظفني والفئات امل�شاندة .

من  الهدايا  توزيع  يف  متثلت  وااليجابية  ال�شعادة  مبادرة  اأن  اإىل  واأ�شار 
حتقيق  دور  عن  احلديث  وكذلك  الريا�شية  واالأن�شطة  امل�شابقات  خالل 

ال�شعادة للموظفني واجتماعهم بروح االأ�شرة الواحدة.
�شيتوا�شل   امل��رك��ز  اأن  واأك���د  امل��ب��ادرة  جن��اح  اإىل  الطنيجي  خليفة  واأل��ف��ت 
اال�شتمرارية يف تفعيل هذه املبادرات النوعية لتغيري بيئة العمل وم�شاركة 

املوظفني هواياتهم مبا يحقق اأعلى درجات الر�شا وال�شعادة.

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كري�شتال كالريتي ادارة املرافق

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2121545 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/كري�شتال كالريتي ادارة املرافق
CRYSTAL CLARITY FACILITES MANAGEMENT

اىل/ مركز ال برو خلدمات ال�شيارات 
ALL PRO AUTO SERVICES CENTER

تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/ جمموعة ال�شموخ الدارة املوؤ�ش�شات 
اخلا�شة به اىل عمر �شعيد زين املنهايل

Floor من - اىل UNIT TYPE /تعديل عنوان
تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل وا�شالح االطارات )4520007(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميكانيكي للمركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح كهرباء ال�شيارات )4520005(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميزان املركبات )ميزان الكروين( )4520008(
تعديل ن�شاط/ا�شافة غ�شيل وتنظيف وت�شحيم املركبات )حمطة( )4520009(

تعديل ن�شاط/ا�شافة تنظيف وتلميع ال�شيارات )4520017(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(

تعديل ن�شاط/ ا�شافة جتارة بطاريات ال�شيارات )4530008(
تعديل ن�شاط/ ا�شافة جتارة اطارات ال�شيارات ولوازمها )4530005(

تعديل ن�شاط/ ا�شافة جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )4530010(
تعديل ن�شاط/ حذف ادارة وت�شغيل املرافق العامة )8299015(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/17 املودعة حتت رقم: 271634 
باإ�شم: ال�شيد/ �شيد امني ح�شن �شيد حممد ح�شن

عنوانه: �س.ب. 440921، دبي – االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  االأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(   غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان. 
الواقعة بالفئة: 03  

مميز  وبت�شميم  االأ���ش��ود  باللون  مميزة  التينية  ب��اأح��رف   "IMPERIUM" العالمة:العالمة  و�شف 
ومبتكر، يعلوها ت�شميم هند�شي مميز ومبتكر، كما هو مو�شح بال�شكل.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 
بتاريخ : 2017/07/30 املودعة حتت رقم: 277167 

با�شم: �س. ا�س ات�س اك�س لتجارة الهواتف املتحركة �س.ذ.م.م.
عنوانه: �س.ب. 64359، دبي – االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�شال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�شل 
ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، االأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
الرقمية وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمي، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت 

ت�شجيل النقد، اآالت حا�شبة، معدات واأجهزة احلوا�شب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة: 09  

مو�شح  ه��و  كما  االأ���ش��ود،  باللون  مميزة  التينية  ب��اأح��رف   "MAXFONE" العالمة:العالمة  و�شف 
بال�شكل.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/08/08 املودعة حتت رقم: 277803 
با�شم: �س. اورينتال بريلز للتطوير العقاري )�س.ذ.م.م(

عنوانه: �س.ب 49493، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات التاأمني، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية .
الواقعة بالفئة: 36  

االأ�شود،  باللون  مميزة  التينية  ب��اأح��رف   "ORIENTAL PEARLS" العالمة:العالمة  و�شف 
يحذوها ي�شارا ر�شم م�شتطيل ال�شكل متداخل باللون االأ�شود واالأبي�س، كما هو مو�شح بال�شكل.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :   

املودعة حتت رقم: 268351             بتاريخ:    15/ 02 / 2017 م
با�ش��م: �شركة: ميي ان ماي متي كويف �شوب

وعنوانه : �س.ب. 44157، ال�شارقة – االإمارات العربية املتحدة.
  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، االإيواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة  : 43   

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمات "YUMMY IN MY TUMMY" باأحرف التينية 
مميزة باللون الذهبي، يدنوها عبارة "MELT WITH ME" باأحرف التينية مميزة باللون الذهبي، 

ويعلوها ر�شم هند�شي مبتكر باللون الذهبي.
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:18 / 07 /  2016 املودعة حتت رقم : 256698 
امل�شجلة بتاريخ:     19  /  04   /  2017 

با�ش��م: ال�شيد/ �شولني زهاجن
وعنوانه: �س.ب: 39968، دبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واالأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

ال�شحية.
الواق�عة بالفئة   : 11

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة: ال�شيد/ �شولني زهاجن
ا�شم املتنازل له : ديجيتال باور للتجارة العامة �س ذ م م

عنوانه وحمل اإقامته: �س.ب: 10237، دبي، االمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية:   28 / 08 / 2017م  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/08/08 املودعة حتت رقم: 277804 
با�شم: �س. اللوؤلوؤ امللكي لالإ�شتثمار �س.ذ.م.م – منطقة حرة

عنوانه: �س.ب 49493، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات التاأمني، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية .
الواقعة بالفئة: 36  

وبت�شميم  االأ�شود  باللون  مميزة  التينية  "ROYAL PEARLS" باأحرف  العالمة:العالمة  و�شف 
 "R" مميز، يعلوها ر�شم دائري ال�شكل بت�شميم مميز ومبتكر باللون االأ�شود واالأبي�س مكتوب بداخله حرف

باللون االأ�شود واالأبي�س، كما هو مو�شح بال�شكل.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 

بطلب انتقال ملكية 50 % من حقوق العالمة التجارية التالية:
املودعة حتت رقم: 152306           بتاريخ: 2011/01/30م

امل�شجلة حتت رقم: 152306           بتاريخ: 2013/05/14م
با�ش��م: ال�شيد/ �شفدر عبداجلبار خطري

وعنوانهم: ديرة، دبي االإمارات العربية املتحدة – هاتف: 04-2354335 – فاك�س: 2354336-04
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )---------( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�شجائر، ال�شيجار، التبغ اخلام اأو امل�شنع، التنباك، عيدان الثقاب والكربيت، الوالعات، لوازم املدخنني )غري 

الواردة �شمن فئات اأخرى(.الواق�عة بالفئة: )34(
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم: )1(
ا�شم مالك العالمة ال�شابق: ال�شيد/ �شفدر عبداجلبار خطري

ا�شم املتنازل له: ال�شيد/ �شاجنيف �شاندوالل 
مه�نته: التجارة
جن�شيته: الهند.

عنوانه وحمل اإقامته: �س.ب. 55312، دبي – االإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية:    2015/08/05م

تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    2017

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  271681 بتاريخ :2017/04/17

  بيانات االأولوية :  
با�شم : نارا كوكو الند ) برايفت ( ليمتد

وعنوانه : ماواثاجاما ، دنكوتوا ، �شريالنكا
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
اللحوم واالأ�شماك والطيور الداجنة وحلوم  ال�شيد ، م�شتخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�شروات املحفوظة 
واملجففة واملطهية ، اجللي واملربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ، البي�س واحلليب ومنتجات االألبان االأخرى 
، الزيوت والدهون  وال�شحوم املعدة لالأكل ، دهون قليلة الد�شم، �شمن نباتي، �شمن نباتي للمعجنات، �شمن 
اأنواع الطبخ، �شمن نباتي، خماليط حتتوي على دهن ل�شرائح اخلبز، زيت نخيل  نباتي لال�شتخدام يف كل 
للطعام، زيت لب النخيل للطعام ،زيت نخيل مهدرج،  زبدة الكاكاو، ق�شدة )منتجات األبان(، زيت جوز الهند، 
زيت جوز الهند عايل اجلودة ، زيت جوز الهند بالطعم احلار والثوم والنعناع والفانيال والقرفة ، دهن جوز 

الهند، زبدة جوز الهند ،حليب جوز الهند ) دهون ( ، رقائق جوز الهند .
 )O(مكتوبة بلون بني وحرف ال Coco مكتوبة باأحرف التينية Cocoland   و�شف العالمة : الكلمة
l ( على �شكل �شجرة النخيل ب�شكل  ، land مكتوبة بلون اخ�شر وحرف ال )  على �شكل ثمرة جوز الهند 

مميز .
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   21/ 02 / 2017م املودعة حتت رقم: 268645  
با�ش��م: اإن اليت لالإ�شاءة الكهربائية  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة ، �س. ب: 391431  دبي
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

واالأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
املاء  وقوارير  الفرا�س  ودفايات  كهربائية  طهو  اأواين  كهربائية،  غاليات  الهواء،  تكييف  اأجهزة  ال�شحية. 

ال�شاخن واأحوا�س التدفئة، �شواء كانت كهربائية اأو غري كهربائية.
الواقعة بالفئة: 11  

و�شف العالمة :هي عبارة عن كلمة XMTAI مكتوبة باللغة الالتينية باللون االأ�شود و االأزرق  بخط 
عري�س.

اال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :  

املودعة حتت رقم : 271975             بتاريخ :   23/ 04 / 2017 م
با�ش��م: �شركة : بي تي �شينار انتجول

وعنوانه : جي اإل مالكة 2 ، دي اإت�س اأوربا رقم 1-3  ، رمز بريدي رقم: 11230 ، جاكرتا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

م�شتح�شرات تبيي�س ا الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(   غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان.
الواقعة بالفئة  : 03   

و بخط  ال��وردي  باللون  الكبرية  الالتينية  باللغة  KRIS  مكتوبة  كلمة  العالمة:  هي عبارة عن  و�شف 
مميز و ب�شكل معني.

اال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :  

املودعة حتت رقم : 271976             بتاريخ :   23/ 04 / 2017 م
با�ش��م: �شركة  : بي تي �شينار انتجول

وعنوانه : جي اإل مالكة 2 ، دي اإت�س اأوربا رقم 1-3  ، رمز بريدي رقم: 11230 ، جاكرتا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

م�شتح�شرات تبيي�س ا الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(   غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان.
الواقعة بالفئة  : 03   

و�شف العالمة:هي عبارة عن مربع اأخ�شر اللون مكتوب عليه كلمة WOW  مكتوبة باللغة الالتينية 
 Extra الكلمتني  باالأ�شفل  و  معني  ب�شكل  و  عري�س   و  مميز  بخط  و  االأزرق  و  االأبي�س  باللون  الكبرية 

االأ�شفر. باللون  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   POWER
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية

ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:18 / 07 /  2016 املودعة حتت رقم : 256690 
امل�شجلة بتاريخ:     19  /  04   /  2017 

با�ش��م: ال�شيد/ �شولني زهاجن
وعنوانه: �س.ب: 39968، دبي، االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واالأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

ال�شحية.
الواق�عة بالفئة   : 11

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة: ال�شيد/ �شولني زهاجن
ا�شم املتنازل له : �س. ديجيتال باور للتجارة العامة �س ذ م م

عنوانه وحمل اإقامته: �س.ب: 10237، دبي، االمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية:   28 / 08 / 2017م  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 271682 بتاريخ : 2017/04/17

  بيانات االأولوية :  
با�شم : نارا كوكو الند ) برايفت ( ليمتد

وعنوانه : ماواثاجاما ، دنكوتوا ، �شريالنكا
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
 ، اال�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 
اخلمرية وم�شحوق اخلبازة ، امللح واخلردل  واخلل ال�شل�شات )التوابل( ، البهارات، الثلج ، اخلبز ومكوناته، 

كعك ومكوناته، ب�شكويت، دهون ت�شحيم اواين الطبخ )�شاحلة لالأكل(، اخلمرية، �شكر ، خل ، دقيق.
 )O(مكتوبة بلون بني وحرف ال Coco مكتوبة باأحرف التينية Cocoland   و�شف العالمة : الكلمة
l ( على �شكل �شجرة النخيل ب�شكل  ، land مكتوبة بلون اخ�شر وحرف ال )  على �شكل ثمرة جوز الهند 

مميز .
اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 271683 بتاريخ : 2017/04/17

  بيانات االأولوية :  
با�شم : نارا كوكو الند ) برايفت ( ليمتد

وعنوانه : ماواثاجاما ، دنكوتوا ، �شريالنكا
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 31
احليوانات   ، اأخ��رى(  فئات  يف  امل�شنفة  )غري  واحلبوب  والغابات  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  احلا�شالت 

احلية ، الفواكه واخل�شروات الطازجة ، البذور ، النباتات والزهور الطبيعية ، علف احليوانات وال�شعري.
 )O(مكتوبة بلون بني وحرف ال Coco مكتوبة باأحرف التينية Cocoland   و�شف العالمة : الكلمة
، land مكتوبة بلون اخ�شر وحرف ال ) l ( على �شكل �شجرة النخيل ب�شكل  على �شكل ثمرة جوز الهند 

مميز .
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 271684 بتاريخ : 2017/04/17

  بيانات االأولوية :  
با�شم : نارا كوكو الند ) برايفت ( ليمتد

وعنوانه : ماواثاجاما ، دنكوتوا ، �شريالنكا
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
البرية ) �شراب ال�شعري ( غري الكحولية ، املياه املعدنية والغازية وامل�شروبات االأخرى غري الكحولية ، �شراب 
الفواكه وع�شري الفواكه ، مركزات الع�شائر وامل�شتح�شرات االأخرى ل�شنع امل�شروبات ، ع�شائر جوز الهند .

 )O(مكتوبة بلون بني وحرف ال Coco مكتوبة باأحرف التينية Cocoland   و�شف العالمة : الكلمة
l ( على �شكل �شجرة النخيل ب�شكل  ، land مكتوبة بلون اخ�شر وحرف ال )  على �شكل ثمرة جوز الهند 

مميز .
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 271685 بتاريخ : 2017/04/17

  بيانات االأولوية :  
با�شم : اإن اإم كيه بايو فود ) برايفت ( ليمتد

وعنوانه : 627 ، �شارع بيزالين ، كولومبو 09-�شريالنكا
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
اللحوم واالأ�شماك والطيور الداجنة وحلوم  ال�شيد ، م�شتخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�شروات املحفوظة 
واملجففة واملطهية ، اجللي واملربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ، البي�س واحلليب ومنتجات االألبان االأخرى 
، الزيوت والدهون  وال�شحوم املعدة لالأكل، زيت جوز الهند، زيت جوز الهند عايل اجلودة ، زيت جوز الهند 
بالطعم احلار والثوم والنعناع والفانيال والقرفة ، دهن جوز الهند، زبدة جوز الهند ، حليب جوز الهند ) 

دهون ( ، رقائق جوز الهند .
�شكل  يتو�شطها  بني  لونه  باأحرف التينية بخط مميز  Kapthura  مكتوبة  الكلمة     : العالمة  و�شف 

�شجرة على حرف ال h ، مكتوب حتتها العبارة Tree Of Life  باحرف التينية بخط لونه بني .
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 271686 بتاريخ : 2017/04/17

  بيانات االأولوية :  
با�شم : اإن اإم كيه بايو فود ) برايفت ( ليمتد

وعنوانه : 627 ، �شارع بيزالين ، كولومبو 09-�شريالنكا
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
 ، اال�شود  والع�شل  النحل  ع�شل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 
 ، ، خل  �شكر   ، الثلج  البهارات،   ، )التوابل(  ال�شل�شات  امللح واخل��ردل  واخل��ل   ، اخلمرية وم�شحوق اخلبازة 

دقيق.
�شكل  يتو�شطها  بني  لونه  باأحرف التينية بخط مميز  Kapthura  مكتوبة  الكلمة     : العالمة  و�شف 

�شجرة على حرف ال h ، مكتوب حتتها العبارة Tree Of Life  باحرف التينية بخط لونه بني .
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 271687 بتاريخ :2017/04/17

  بيانات االأولوية :  
با�شم : اإن اإم كيه بايو فود ) برايفت ( ليمتد

وعنوانه : 627 ، �شارع بيزالين ، كولومبو 09-�شريالنكا
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 31
احليوانات   ، اأخ��رى(  فئات  يف  امل�شنفة  )غري  واحلبوب  والغابات  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  احلا�شالت 

احلية ، الفواكه واخل�شروات الطازجة ، البذور ، النباتات والزهور الطبيعية ، علف احليوانات وال�شعري.
�شكل  يتو�شطها  بني  لونه  باأحرف التينية بخط مميز  Kapthura  مكتوبة  الكلمة     : العالمة  و�شف 

�شجرة على حرف ال h ، مكتوب حتتها العبارة Tree Of Life  باحرف التينية بخط لونه بني .
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 271688 بتاريخ : 2017/04/17

  بيانات االأولوية :  
با�شم : اإن اإم كيه بايو فود ) برايفت ( ليمتد

وعنوانه : 627 ، �شارع بيزالين ، كولومبو 09-�شريالنكا
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
البرية ) �شراب ال�شعري ( غري الكحولية ، املياه املعدنية والغازية وامل�شروبات االأخرى غري الكحولية ، �شراب 
الفواكه وع�شري الفواكه ، مركزات الع�شائر وامل�شتح�شرات االأخرى ل�شنع امل�شروبات ، ع�شائر جوز الهند .

�شكل  يتو�شطها  بني  لونه  باأحرف التينية بخط مميز  Kapthura  مكتوبة  الكلمة     : العالمة  و�شف 
�شجرة على حرف ال h ، مكتوب حتتها العبارة Tree Of Life  باحرف التينية بخط لونه بني .

 اال�شراطات :  
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134

منوذج �عالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة ذ.م.م

Polybit: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :274131     بتاريخ : 2017/05/30
با�ش������م :هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة ذ.م.م 

وعنوانه:ام القيوين ال�شناعية اجلديدة ام الثعوب �س.ب: 293 هاتف: 7670777 فاك�س: 7670198 
 henkelpolybit@henkel.com االمارات العربية املتحدة

وامليكا  واال�شب�شتو�س  وال�شمغ  والغوتابر�شا  املطاط  بالفئة:17  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف 

الت�شنيع مواد التغليف واحل�شو والعزل انابيب مرنة غري معدنية .
باللون اال�شود طرفه االمين  و�شف العالمة:كلمة )Polybit( باالحرف الالتينية داخل �شبه م�شتطيل 

مثلث باللون اال�شفر ب�شكل مميز.
اال�شراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  30  �سبتمرب 2017 العدد 12134
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة –الفجر:

امل�شتجدين  الطلبة  م��ن  ع��دد  اأ���ش��اد 
واملقبولني من عدد من دول العامل 
القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  يف  ل��ل��درا���ش��ة 
-2017 ال���درا����ش���ي  ال���ع���ام  خ����الل 
يف  ال��ك��ب��رية  ب�����ش��ع��ادت��ه��م  2018م 
الدرا�شة  وا�شفني  للدرا�شة  قبولهم 
يف اجلامعة القا�شمية باأنه حلم كان 

يروادهم وحتقق .
والثناء  ال�����ش��ك��ر  ع����ب����ارات  ورف����ع����وا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  حل�����ش��رة 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم 
ال�شارقة - حفظه اهلل ورعاه - علىى 
تاأ�شي�شه للجامعة القا�شمية وقبولها 
الطلبة من خمتلف دول العامل من 
الراغبني يف درا�شة العلوم ال�شرعية 

والدرا�شات االإ�شالمية .
 و�شجلوا يف حوار مو�شع عن �شعادتهم 
بهذه الفر�شة التي اأتيحت لهم بعد 
اأن را�شلوا اجلامعة ومتت مقابلتهم 
ع���رب ���ش��ب��ك��ة االن���رن���ت ل��ي��ك��ون لهم 
فر�شة للدرا�شة باجلامعة القا�شمية 
االرج���اء  ك��اف��ة  يف  �شيتها  ذاع  ال��ت��ي 
بقاع  ك��ل  م��ن  الطلبة  وا�شتقطابها 
كل  وتهيئة  عليهم  واالإن��ف��اق  العامل 
للتح�شيل  لهم  امل��الئ��م��ة  ال��ظ��روف 
اإىل ج��ان��ب ح��ر���ش��ه��ا على  ال��ع��ل��م��ي 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة لغة 

القراآن الكرمي ون�شرها.
اأنهم  واع��ت��رب ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ت��ج��دون 
حمظوظون بهذه الرعاية الكرمية 
اأن وقع  اإدارة اجلامعة بعد  من قبل 
االختيار عليهم لي�شلوا اإىل ال�شارقة 
ايف  ويتعرفوا  بها  ال��درا���ش��ة  وي��ب��دوؤا 
الوقت ذاته على ال�شارقة واالمارات 
ح�شارية  ط��ف��رات  م��ن  ت�شهده  وم��ا 

كبرية .
اإل��ي��ا���س وه��ي من  ف��ردو���س  الطالبة 
ال�����ش��ني اأع����رب����ت ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا يف 
جناحها باجتياز االختبار الذي عقد 
لها عرب اال�شكاياب واختيارها �شمن 
الع�شرات من فتيات ال�شني للدرا�شة 
اإىل  واأ����ش���ارت  القا�شمية  باجلامعة 
اللغات  مبركز  التحقت  حاليا  اأن��ه��ا 
يف اجلامعة القا�شمية بداية لدرا�شة 
اللغة العربية ودرا�شتها ثم �شتلتحق 
بكلية االأداب لدرا�شة اللغة العربية 

يو�شف  زينت  الطالبة  اأ���ش��ارت  فيما 

وهي من ال�شني عن فرحتها وفرحة 
ال�شني  يف  مقاطعتها  و�شكان  اأهلها 
يف  للدرا�شة  لقبولها  بان�شوان  وهي 
احتارت  اأن  بعد  القا�شمية  اجلامعة 
�شح  ظ��ل  يف  درا���ش��ت��ه��ا  �شتكمل  اأي����ن 
الفر�س اأمام االأقليات االإ�شالمية يف 
ال�شني ال�شتكمال الدرا�شة يف جمال 
وتقدمت  االإ����ش���الم���ي���ة  ال�����ش��ري��ع��ة 
والإدارة  ال�����ش��ارق��ة  حل��اك��م  ب��ال�����ش��ك��ر 
اجلامعة على ما القته منذ و�شولها 
خ���الل االأ���ش��ب��وع��ني امل��ا���ش��ي��ني لبدء 
اأنها  االلتحاق بالدرا�شة موؤكدة اإىل 
�شتلتحق  العربية  اللغة  تعلم  وبعد 
لتفهم  االإ�شالمية  ال�شريعة  بكلية 
معاين االإ�شالم الو�شطية وال�شمحة 
ما  لن�شر  مقاطعتها  اإىل  ت��ع��ود  ث��م 

تعلمته .
عبدال�شمد  ال��ط��ال��ب  اأ����ش���اد  ف��ي��م��ا 
منغوليا  م���ن  وال����ق����ادم  خ��وان��ي�����س 
با�شمه وبا�شم كافة الطلبة املقبولني 
بال�شكر  ال���ق���ا����ش���م���ي���ة  ب���اجل���ام���ع���ة 
�شاحب  ح�������ش���رة  اإىل  واالم����ت����ن����ان 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�شارقة  ح���اك���م  ل���الحت���اد  االأع���ل���ى 
رئي�س اجلامعة القا�شمية من خالل 
والدعم  ال��راح��ة  اأوج���ه  كافة  توفري 

وتوفري البيئة التعليمية الراقية يف 
اجلامعة ، واأ�شار اإىل اأنه وبعد درا�شته 
ل��ل��ث��ان��وي��ة يف والي���ة ب��ي��ان اأول���غ���ي يف 
للم�شلمني  منغوليا وهي خم�ش�شة 
دع���اه ع��م��ه امل��ق��ي��م يف االم�����ارات اإىل 
التقدم للجامعة ودخول اختباراتها 
للدرا�شة بها ليقدم ويحظى بفر�شة 

الدرا�شة بها .
اأم�����ا ال���ط���ال���ب اأم�����ني اأغ�����ا وال���ق���ادم 
اأ����ش���رة  اأن  ف����اأك����د  م���ن���اأف���غ���ان�������ش���ت���ان 
اأ���ش��ب��ه بخلية  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

ال���ن���ح���ل يف ن���ط���اق ال���ب���ي���ت ال���واح���د  
املنظومة  اأج�����ل  م���ن  ي��ع��م��ل  ال�����ذي 
اجلامعية  وحتقيق االأهداف  لن�شر 
و���ش��ط��ي��ة االإ�����ش����الم و���ش��م��اح��ت��ه من 
امل�شتجدين  الطلبة  ا�شتقبال  خالل 
كافة اخلدمات  وت��وف��ري  واإر���ش��اده��م 
واحلديثة  امل����ت����ط����ورة  وال����ق����اع����ات 
والنجاح  ال��درا���ش��ة  م��ن  لتمكينهم 

وت�شهيل اندماجهم يف الدرا�شة 
علي  ف��اط��م��ة  ال��ط��ال��ب��ة  تعترب  فيما 
وه��ي م��ن ال�شني اأن م��ن ي��در���س يف 

م�شوؤولية  عليه  القا�شمية  اجلامعة 
ال��ت��ف��وق واجل���د يف ال��درا���ش��ة يف ظل 
اخل�����دم�����ات امل����ت����اح����ة م����ن ان���رن���ت 
الرعاية  ب��ج��ان��ب  وف�����ش��ول  وق��اع��ات 
الريا�شية  ال�شاالت  وتوفر  الطبية 
واملكتبة املركزية واالأن�شطة وغريها 
من االأمور التي ت�شجع على االبداع 

والتفوق،
ال��ط��ال��ب ي��و���ش��ف ت��ن��ت��و م���ن �شاحل 
العاج فتحدث عن ما تتميز اجلامعة 
من  الع�شرات  تواجد  من  القا�شمية 

العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  ال��ط��الب 
يف �شكن واح��دة ودرا�شة واح��دة مما 
يتيح �شداقة وتعاون كبري وا�شتفادة 
م��ن ك��اف��ة ال��ط��ل��ب��ة ك��ون��ه��م ميثلون 
واأ�شار  بلدانهم  وثقافات  ح�شارات 
ال��ك��ث��ري ع��ن عادات  ت��ع��رف  اأن����ه  اإىل 
يجهلها  ك����ان  وال���ت���ي  ال���ع���امل  دول 
ال�شريعة  درا����ش���ة  ي��ع��ت��زم  اأن����ه  وق����ال 
الدرا�شات  يوا�شل  واأن  االإ�شالمية 
معلما  ل���ي���ك���ون  م�����ش��ت��ق��ب��ال  ال��ع��ل��ي��ا 
الثقافة  مل��در���ش��ة  وي���ع���ود  وط��ن��ه  يف 
بها  اأمت  والتي  بواكي  يف  االإ�شالمية 
علي  الطالب  اأم���ا   . ع��ام��ة  الثانوية 
كان  اأن��ه  ف��اأ���ش��ار  ال�شني  م��ن  يو�شف 
ي�شمع عن االم��ارات ويحبها ويتابع 
واأخ���ب���ار اجلامعة  ال�����ش��ارق��ة  اأخ���ب���ار 
القا�شمية يف ال�شنوات املا�شية وقرر 
مرا�شلة اجلامعة بعد اأن نال �شهادة 
اللغات  معهد  م��ن  العامة  الثانوية 
العاملية يف بني�س يف ال�شني فقد ذاع 
�شني اجلامعة القا�شمية يف ال�شني 
املئات من الطلبة لاللتحاق  ورغبة 
الكليات  ن��درة  ل�شبب  بها  والدرا�شة 
اللغة  ت����در�����س  ال���ت���ي  واجل����ام����ع����ات 
وال�شريعة  ال��ق��راآن  وع��ل��وم  العربية 

االإ�شالمية يف ال�شني .
اأم����ا ال��ط��ال��ب��ة مي��ن��ى خ��م��ي�����س وهي 
مدينة  يف  ج��ن��ي��د  م��ع��ه��د  خ���ري���ج���ة 
كونازيني بتنزانيا فاأ�شادت مب�شتوى 
مباين اجلامعة القا�شمية ومب�شتوى 
االأ�شاتذة وباالإدارة واأ�شارت اإىل اأنها 
نعمة كبرية من اهلل عزوجل اأن ي�شر 
والدرا�شة  باجلامعة  االلتحاق  لها 
تنزانيا  م��ن  طالبات  ث��الث  بجانب 
واأكدت اأنها �شتبذل ق�شارى جهدها 
لتكون متفوقة كونها �شتلتحق بكلية 

الدرا�شات االإ�شالمية .
الطالبة  ت���ن���زان���ي���ا  م����ن  زم��ي��ل��ت��ه��ا 
توجه  اأن  اإال  متلك  مل  عمر  عائ�شة 
لتاأ�شي�س  ال�����ش��ارق��ة  حل��اك��م  ال�����ش��ك��ر 
اجلامعة والإدارة اجلامعة ومديرها 
االأ�شتاذ الدكتور ر�شاد �شامل ولكافة 
الكبري  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى  امل���وظ���ف���ني 
والت�شكني  اال���ش��ت��ق��ب��ال  ح��ي��ث  م���ن 
وانتظامهم احلايل يف الدرا�شة على 
اأيدي اأ�شاتذة يقوموا بتب�شيط املواد 
املقررة ليتمكن الطالبة امل�شتجدون 

من فهما .
اإليا�س  ف��ردو���س  الطالبة  وحت��دث��ت 
الكبرية  �شعادتها  ع��ن  ال�����ش��ني  م��ن 

بدولة  ال�������ش���ارق���ة  اإىل  ب���ال���و����ش���ول 
اأهم  اأح����د  االم������ارات وال���درا����ش���ة يف 
اجلامعة  وه������ي  ب���ه���ا  اجل����ام����ع����ات 
القا�شمية وما ميوج يف اجلامعة من 
الطالبات  خمتلف  ب��ني  اأ���ش��ري  ج��و 

وهن من كافة دول العامل .
من  يو�شف  زي��ن��ت  الطالبة  ون��وه��ت 
�شداقات  اكت�شبت  اأنها  اإىل  ال�شني 
للدرا�شة  و����ش���ول���ه���ا  م���ن���ذ  ك���ب���رية 
باجلامعة كونها تعرفت على طالبات 
واأفريقيا  اأ���ش��ي��ا  وم���ن  اأم��ري��ك��ا  م��ن 
حياتهم  ع���ل���ى  واط����ل����ع����ت  واأروب�����������ا 
ومعي�شتهم واأ�شارت اإىل اأنه �شتدر�س 
بعد  االإ���ش��الم��ي��ة  ال�شريعة  كلية  يف 

متكنها من اللغة العربية.
الطالب �شاه يو�شف �شاه من�شروف 
مدر�شة  خ���ري���ج  اأورب���ك�������ش���ت���ان  م����ن 
اأكادميية االلت�شن اأ�شار اإىل اأنه كان 
يبحث عن جامعة عريقة ال�شتكمال 
االقت�شاد  ل���ي���در����س  ب����ه  درا�����ش����ت����ه 
للجامعة  وف�����ق  ح���ت���ى  االإ�����ش����الم����ي 
االختبار  ودخ��ل  ورا�شلها  القا�شمية 
مع عدد من اأبناء وطنه ليتم قبوله 
ب��ج��ان��ب ث��الث��ة اأخ���ري���ن واأ����ش���ار اإىل 
اأن���ه بعد االن��ت��ه��اء م��ن درا���ش��ة اللغة 
االقت�شاد  كلية  يف  �شيدر�س  العربية 
االإ�شالمية كونه يتطلع اإىل اأن يقيم 

م�شاريع اقت�شادية يف بلده .
القادمة  وهي  يحي  زليخه  الطالبة 
مب�شتوى  ف����اأ�����ش����ادت  ال�������ش���ني  م����ن 
واالإمكانات  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��درا���ش��ة 
قاعات  م��ن  الطالبة  لكافة  املتاحة 
متخ�ش�شة  علمية  ومكتبة  درا�شية 
ال�شاالت  ب��ج��ان��ب  ال��ل��غ��ات  ب��ج��م��ي��ع 
متنت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���ش��ارت  الريا�شية 
التحدث باللغة العربية حتى اأتيحت 
لها الفر�شة حاليا باجلامعة التقان 
اللغة العربية وعلوما و�شكرت اإدارة 
اجلامعة على م�شتوى االهتمام بهم 
ك��ط��ل��ب��ة. اأم���ا ال��ط��ال��ب��ة اأم��ن��ه حيدر 
اأن  اإىل  ف��اأ���ش��ارت  ال�شنغال  م��ن  وه��ي 
باجلامعة  االل���ت���ح���اق  ا����ش���راط���ات 
تقدمت  اأن��ه��ا  اإال  �شعبة  القا�شمية 
حياتها  ف��ر���ش��ة  ون���ال���ت  وت���ف���وق���ت 
باجلامعة  ب���ال���درا����ش���ة  ب��االل��ت��ح��اق 
لل�شريعة  معلمة  وطنها  اإىل  لتعون 
ال�شارقة  حاكم  و�شكرت  االإ�شالمية 
يقدمها  ال����ت����ي  امل����ن����ح  ه������ذه  ع���ل���ى 
ال�شريعة  لدرا�شة  العامل  للطلبة يف 

االإ�شالمية باجلامعة وباملجان .

•• ابوظبي-الفجر:  

طبياً  م��وؤمت��راً  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافت 
مر�س  انت�شار  على  ال�شوء  لت�شليط 
ال�شبب  جم���ه���ول  ال���رئ���وي  ال��ت��ل��ي��ف 
وال��رك��ي��ز ع��ل��ى رح��ل��ة امل��ري�����س منذ 
برعاية  ال��ع��الج،  وح��ت��ى  الت�شخي�س 
ال�شدرية  االأم��را���س  �شعبة  وح�شور 
و�شركة  الطبية  االإم���ارات  يف جمعية 
بوهرجنر اإجنلهامي، اإحدى ال�شركات 

الرائدة عاملياً يف �شناعة االأدوية. 
هذا ويعترب التليف الرئوي جمهول 
ال�شبب مر�س مزمن يت�شم براجع 
ويت�شبب  ال���رئ���ة  وظ���ائ���ف  ف��اع��ل��ي��ة 
املري�س  رئ����ة  ع��ل��ى  ن���دب���ات  ب��ظ��ه��ور 
املري�س  ق�����درة  م���ن  ي��خ��ف�����س  ح��ي��ث 
على التنف�س. وي�شمى تراكم الن�شيج 
ال��ق��ا���ش��ي ب��ال��ت��ل��ي��ف، وه����و م���ا يفقد 
ال���رئ���ت���ني م��رون��ت��ه��ا وق���درت���ه���ا على 

التمدد واأخذ االأك�شجني. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��دم ال���ذي مت 
اإحرازه موؤخراً يف هذا املجال، اإال اأن 
جمهواًل  الزال  املر�س  ح��دوث  �شبب 
حتى االآن، وخيارات املر�شى ما تزال 
حمدودة . اإذ ت�شري الدرا�شات اإىل اأن 
من  باملر�س  امل�شابني  م��ن   75%
اإم��ا مدخنني  منهم  و3/2  ال��ذك��ور، 

وي���ع���اين   ، ����ش���اب���ق���ني  م���دخ���ن���ني  اأو 
ال���رئ���وي جمهول  ال��ت��ل��ي��ف  م��ر���ش��ى 
ال�شبب اأعرا�شاً مثل �شعوبة التنف�س 
و�شعال  والن�شاطات  التمارين  خالل 
ال�شدر  يف  و���ش��ي��ق  وم�����ش��ت��م��ر  ج���اف 
وظائف  يف  التدريجي  واالنخفا�س 

الرئة. 
الدكتور  ق�����ال  ال�������ش���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
االأمرا�س  ا�شت�شاري  حمبوب،  ب�شام 
التنف�شية ورئي�س ق�شم اأمرا�س الرئة 
العقدين  را�شد: خالل  م�شت�شفى  يف 
ن�شب  ارت��ف��اع يف  ت�شجيل  املا�شني مت 
الرئوي  ال��ت��ل��ي��ف  االإ����ش���اب���ة مب��ر���س 
الذي  امل��ر���س  وه��و  ال�شبب،  جمهول 
التنف�شي  اجل��ه��از  ف�����ش��ل  يف  يت�شبب 
االلتهاب  م��ث��ل  اأخ����رى  وم�����ش��اع��ف��ات 
الرئوي اأو ق�شور القلب . فالتحدي 
الرئي�شي الذي يجب علينا مواجهته 
لتاأ�شي�س  ج���دي���دة  اآف�����اق  اإي���ج���اد  ه���و 
ب��رن��ام��ج ت��وع��ي��ة ���ش��ام��ل يف االإم����ارات 
العربية املتحدة واملنطقة ككل، وذلك 
وخمت�شي  امل��ر���ش��ى  م��ن  ك��ل  لتوعية 
خطورة  ح����ول  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
ال����رئ����وي جمهول  ال��ت��ل��ي��ف  م���ر����س 

ال�شبب و�شبل ت�شخي�شه وعالجه. 
الرئوي  التليف  ت�شخي�س  ويعّد  هذا 
حت���دي���اً ك��ون��ه ي��ت��ط��ل��ب ���ش��ل�����ش��ل��ة من 

الفحو�شات، وقد ميتد عامل الوقت 
والت�شخي�س  االأع���را����س  ظ��ه��ور  ب��ني 
���ش��ن��ة او ���ش��ن��ت��ني م���ع ن�����ش��ب��ة خ��ط��اأ يف 
ن�شف  اإىل  ت�شل  االأويل  الت�شخي�س 
املر�شى، وذلك الأن اأعرا�شه م�شابهة 
الأمرا�س تنف�شية اأخرى مثل مر�س 
والربو  امل���زم���ن  ال���رئ���وي  االن�������ش���داد 

وف�شل القلب االحتقاين. 
امل���ري�������س تقّبل  ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى  م���ن 
ت�������ش���خ���ي�������ش���ه ب���ال���ت���ل���ي���ف ال�����رئ�����وي 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��ب  جم���ه���ول 
الدعم  فتقدمي  واجل�شدي.  النف�شي 
االن�شمام  على  وت�شجيعه  للمري�س 
له فر�شة  يتيح  دعم  اإىل جمموعات 
ال��ت��و���ش��ل م��ع اآخ��ري��ن مي���رون بذات 
التجربة، وهو ما قد ي�شاعدهم على 
للتحديات  االأف�����ش��ل  االإدارة  حتقيق 

املتمثلة يف تعاي�شهم مع حالتهم.
وبدوره قال الدكتور اأ�شرف الزعابي، 
يف  التنف�شية  االأم��را���س  ق�شم  رئي�س 
اأبوظبي،  الع�شكري،  زاي��د  م�شت�شفى 
االإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة:  . 
وتاأّخر  للمر�س  املتاأخر  الت�شخي�س 
الرعاية  على  احل�����ش��ول  يف  امل��ري�����س 
لنتائج  ي��وؤدي��ا  اأن  ميكن  املتخ�ش�شة 
���ش��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى م���ع���دالت ال��ن��ج��اة عند 
املري�س. وعلى الرغم من اأن التليف 

مر�س  ه��و  ال�شبب  جمهول  ال��رئ��وي 
له،  ���ش��اٍف  ع��الٌج  االآن  ال يوجد حتى 
اإال اأن االأدوي��ة واالأن��واع االأخ��رى من 
العالج ميكن اأن ت�شاعد يف التخفيف 
م�����ن االأع�������را��������س وحت���������ش����ن ج�����ودة 
ح��ي��اة امل��ري�����س، اإذ ت�����ش��اع��د االأدوي����ة 
انت�شار  ���ش��رع��ة  م���ن  االإب����ط����اء  ع��ل��ى 
امل��ر���س وحت��د م��ن ت�شّكل امل��زي��د من 
املري�س،  رئ��ة  على  الندبية  اخل��الي��ا 
ت�شاعد  االأخ���رى  ال��ع��الج��ات  وبع�س 
اأف�شل  التنف�س ب�شورة  املري�س على 
والوقاية  ال�����ش��ع��ال  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ط��رة 
واإ�شافة  االأخ������رى.  االأم����را�����س  م���ن 
اإىل ذل��ك، ف��اإن خ��ي��ارات ع��الج واإدارة 
املر�س مثل العالج الدوائي والعالج 
واإعادة  ال�شعال  وع��الج  باالأك�شجني 
املري�س  ت�شاعد  قد  الرئوي  التاأهيل 
واحلفاظ  الطبية  حالته  اإدارة  على 

على جودة احلياة التي يعي�شها. 
يف    : قائال  الزعابي  الدكتور  وتابع 
لتطوير  ال���رام���ي���ة  ج���ه���وده���ا  اإط������ار 
القطاع الدوائي، تقوم وزارة ال�شحة 
التوجيهات  بتطوير  املجتمع  ووقاية 
ل��ت�����ش��ج��ي��ل االأدوي��������ة، وذلك  ال��ع��ام��ة 
العامة  الطبية  االحتياجات  لتلبية 
يف االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بعد 
وهو  التقنية،  للمتطلبات  اإمت��ام��ه��ا 

االأمر الذي ي�شاعد بدوره يف ت�شجيع 
ع��ل��ى تطوير  ال���دوائ���ي���ة  ال�����ش��رك��ات 
االإم����ارات  يف  اأك���رب  ب�شكل  عملياتها 
وحتقيق اأثر اإيجابي يف نظام الرعاية 

ال�شحية واالقت�شاد يف الدولة. 
ي��ذك��ر اأن���ه على م��دى اأك���ر م��ن 90 
اإجنلهامي  ب��وه��رجن��ر  ب����رزت  ع���ام���اً، 
اأم���را����س  اإدارة  يف  رائ������دة  ك�����ش��رك��ة 
اجل��ه��از ال��ت��ن��ف�����ش��ي، وذل����ك ع��ل��ى اأثر 
العالجات  م���ن  ال���ع���دي���د  اإط���الق���ه���ا 
حل������االت خم��ت��ل��ف��ة م���ث���ل االن�������ش���داد 
والتليف  وال����رب����و  امل���زم���ن  ال����رئ����وي 
و�شرطان  ال�شبب  جم��ه��ول  ال��رئ��وي 
ال���رئ���ة، ح��ي��ث ت���رّك���ز ال�����ش��رك��ة على 
حت�شني م�شتوى حياة املر�شى الذين 
يعانون من اأمرا�س اجلهاز التنف�شي 
وتعمل على متكينهم من اال�شتمرار 

يف حياتهم ب�شكل اأكر ا�شتقاللية.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ذل������ك، ق�����ال حممد 
ال�������ش���ب���اب���ي، رئ���ي�������س ق�����ش��م االأدوي�������ة 
�شركة  ل��دى  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  الب�شرية 
منطقة  يف  اإجن���ل���ه���امي  ب���وه���رجن���ر 
واأفريقيا:   واالأو���ش��ط  االأدن��ى  ال�شرق 
والتطوير  االأب����ح����اث  ك���ان���ت  ل��ط��امل��ا 
وجناح  لنمو  االأ���ش��ا���س  حجر  مبثابة 
فنحن  اإجن������ل������ه������امي.  ب�����وه�����رجن�����ر 
م�����ش��ت��م��رون ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ه��ج لكونه 

احلافز االأك��رب البتكار طرق جديدة 
املر�شى  ح���ي���اة  حت�����ش��ني  يف  ت�����ش��اع��د 
التي  العالجية  احتياجاتهم  وتلبية 
اإىل  وا���ش��ت��ن��اداً  ب��ع��د.  تلبيتها  يتم  مل 
خربتنا العاملية العريقة يف عالجات 
نحن  املتنوعة،  التنف�شية  االأم��را���س 
بتطوير  اال����ش���ت���ث���م���ار  يف  م���ا����ش���ون 

ت��ت��ن��ا���ش��ب ب�شكل  ت��رك��ي��ب��ات م��ت��ط��ورة 
ك��ام��ل م���ع ال��ت��وج��ه��ات اجل���دي���دة يف 
ال��ت��ي �شكلتها  ال��ث��غ��رة  ل�����ش��د  ال��ع��الج 
االح���ت���ي���اج���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
امل��ت��ح��دة وعلى  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 

م�شتوى املنطقة ب�شكل اأو�شع. 
واأ���������ش��������اف: ك�����ج�����زء م�����ن ج���ه���ودن���ا 

ب�شكل  نعمل  املنطقة،  يف  املتوا�شلة 
اأدويتنا  ج���ودة  تكييف  على  م�شتمر 
املخ�ش�شة  تلك  ال�شيما  منتجاتنا،  و 
ل����ع����الج م����ر�����س ال���ت���ل���ي���ف ال����رئ����وي 
لتتما�شى  وذل����ك  ال�����ش��ب��ب،  جم��ه��ول 
مع املتطلبات املناخية املالئمة  دولة 

االإمارات واملنطقة .

عربو� عن �شعادتهم باللتحاق باجلامعة وم�شتوى �لتعليم و�خلدمات �ملقدمة 

الطلبة امل�ستجدون يف اجلامعـة القا�سمية ي�سيدون بجهود حاكم ال�سارقة يف تاأ�سي�ش اجلامعة وقبولهم للدرا�سة بها 

اآمنه حيدر

مينى خمي�س

علي يو�شف

زليحه يحي

يو�شف تنتو

زيب يو�شف

اأمني اأغا

فاطمة علي

�شاه يو�شف

فردو�س اإليا�س

عبدال�شمد خواني�س

اأطباء يف اأبوظبي يناق�سون اأهمية الت�سخي�ش الدقيق 
واملبّكر للتليف الرئوي جمهول ال�سبب

حامد بن زايد يح�سر 
اأفراح النعيمي وال�سام�سي

•• العني -وام:

دي��وان ويل  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حامد بن زايد  ح�شر �شمو 
عهد اأبوظبي حفل اال�شتقبال الذي اأقيم م�شاء ام�س مبنا�شبة 
كرمية  اإىل  النعيمي  القرطا�شي  �شطان  ب��ن  علي  حمد  زف��اف 

املرحوم را�شد بن �شويف ال�شام�شي.
ل��الأف��راح يف مدينة  زاخ��ر  اأقيم بقاعة  ال��ذي  كما ح�شر احلفل 
ال��ع��ني ع���دد م���ن امل�����ش��وؤول��ني وك���ب���ار ال�����ش��خ�����ش��ي��ات وج��م��ع من 
فرقة  م�شاركة  احل��ف��ل  تخلل  واالأ���ش��دق��اء.  واالأه����ل  امل��دع��وي��ن 

احلربية بعرو�س وفقرات منوعة ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

•• اأبوظبي-وام:

للتمري�س  ال�����ش��اد���س  ال����دويل  م��وؤمت��ر �شحة  ام�����س  اخ��ت��ت��م 
والقبالة واملهن الطبية امل�شاندة الذي عقد يف فندق جمريا 
اأبراج االحتاد حتت �شعار التحول ال�شامل يف مفهوم الرعاية 
املوؤمتر  تو�شيات  و�شملت  مقدميها.  اأي��دي  على  ال�شحية 
كافيا  ع���دادا  ت�شمل  بحيث  العمل  ق��وى  تخطيط  ���ش��رورة 
االأداء  م��وؤ���ش��رات  ال�شتيفاء  والقبالة  التمري�س  ك���وادر  م��ن 
الرئي�شية التي تن�س على وجود ممر�س واحد لكل 1000 
بيئة  وج��ود  اأهمية  التو�شيات  واأك��دت  ال�شكان.  �شخ�س من 
والقبالة  التمري�س  لكادر  االإيجابية  للممار�شات  حمفزة 
واملهن ال�شحية امل�شاندة وتفعيل م�شاركة قيادات التمري�س 

القيادة  اإىل  االن�شمام  على  التمري�س  وت�شجيع  والقبالة 
امل�شركة ف�شال عن احلاجة اإىل موؤ�ش�شات تعليمية ترتقي 
اإىل توقعات املجتمع يف تقدمي رعاية متري�شية متخ�ش�شة 

وذات جودة عالية من خالل تقدمي برامج درا�شات عليا.
ت�����ش��ري��ع��ي��ة لدعم  اإىل م��وؤ���ش�����ش��ات  و����ش���ددت ع��ل��ى احل���اج���ة 
اأهمية  وع��ل��ى  ال��دول��ة  يف  امل��ت��ط��ورة  التمري�شية  امل��م��ار���ش��ات 
لتتما�شى  املرحلة  العام واخلا�س يف هذه  القطاعني  تعاون 
مع توقعات احلكومة يف توفري خدمات �شحية مب�شتويات 
التمري�شية  املمار�شات  تتجه  اأن  �شرورة  جانب  اإىل  عاملية 
والتوعية  واملتطورة  التخ�ش�شية  التمري�شية  العناية  نحو 
واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شة  �شناع  بني  ال�شحية  الثقافة  واأهمية 

التعليمية ال�شحية والعامة. 

اختتام موؤمتر �سحة الدويل ال�ساد�ش للتمري�ش والقبالة واملهن الطبية امل�ساندة
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العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/257 جتاري كلي

مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
اىل املدعي عليه / نداء يا�شني عبدالرازق التماري    - حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/257 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�شورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
- يوم االحد ال�شاعة التا�شعة �شباحا املوافق 2017/10/8 م وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفكم عن احل�شور اإو اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اأعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا 
فيها اأوال / الت�شريح بت�شجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�شة ممكنة لنظر مو�شوعها واإعالن املدعي عليهم ب�شورة من الئحتها 

وتاريخ اول جل�شة لنظر مو�شوعها. 
جتاري  حتفظي  حجز   2017/14324 رقم  عري�شة  على  االأم��ر  مبوجب  ال�شادر  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�شحة  الق�شاء   / ثانيا 
املوقر والبالغ  راأ�س اخليمة  امل�شتعجلة يف  االأم��ور  ال�شادر عن مقام قا�شي  به  املطالب  املبلغ  بتاريخ 2017/3/18 - بحدود  ال�شادر 

14.895.409.22 / درهم )اربعة ع�شر مليون وثمامنائة وخم�شة وت�شعني الف واربع مائة وت�شعة درهم واثنان وع�شرين فل�س( 
ثالثا / الق�شاء بالزام املدعي عليه  بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره 14.895.409.22 درهم )اربعة ع�شر مليون وثمامنائة 
تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  اىل   باال�شافة   ، فل�س(  واثنان وع�شرين  درهم  وت�شعة  وارب��ع مائة  الف  وت�شعني  وخم�شة 

املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد 
رابعا / الق�شاء بالزام املدعي عليهم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/191 جتاري كلي

مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
اىل املدعي عليه / عارف جمعه خليفة �شعيد ال�شويدي   - حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/191 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�شورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى - يوم  اخلمي�س  ال�شاعة التا�شعة �شباحا املوافق 2017/10/5 م وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك 
من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�شور اإو اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اأعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر 
الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اأوال / الت�شريح بت�شجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�شة ممكنة لنظر مو�شوعها 

واإعالن املدعي عليه ب�شورة من الئحتها وتاريخ اول جل�شة لنظر مو�شوعها. 
ثانيا / الق�شاء ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�شادر مبوجب االأمر على عري�شة رقم 2017/10625 حجز حتفظي جتاري 
 ال�شادر بتاريخ 2017/6/14 - بحدود املبلغ املطالب به ال�شادر عن مقام قا�شي االأم��ور امل�شتعجلة يف راأ�س اخليمة املوقر  
ومئتان  دره��م )مليون   1.215.175.07 وق��دره   مبلغ  قيمة  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه   املدعي  بالزام  الق�شاء   / ثالثا 
تاريخ  القانونية بواقع 12% من  الفائدة  ، باال�شافة اىل   الف ومائة وخم�شة و�شبعني درهم و�شبعة فل�س(  وخم�شة ع�شر 

املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد.
رابعا / الق�شاء بالزام املدعي عليهم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة

مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
على  الت�شديق  وطلب   ، االإم���ارات   : اجلن�شية   ، النقبي  علي  را�شد  علي  ال�شيد/ 
حمرر يت�شمن )تنازل(  يف اال�شم التجاري ال�شقر لتنظيف املباين وال�شادرة من 
دائرة التنمية االقت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 615254 ال�شادر بتاريخ 
2011/9/28 دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان.  اىل ال�شيد/ علي عبداهلل بن 
�شامل عبداهلل النقبي ، اجلن�شية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 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 12134 بتاريخ 2017/9/30   
بالدعوى رقم 2017/998 جتاري كلي - دبي

ال�شادة )املدعية( - �شركة بوهلمان ميدل اي�شت - �س م ح 
بوكالة املحامي �شعاد حممد عبد العزيز عبدالغني

اىل املدعي عليها الثانية / �شركة �شاره ل�شناعة االإن�شاءات املعدنية - �س ذ م م 
بناء على تكليفنا للقيام باأعمال اخلربة احل�شابية بالدعوى اأعاله ،

املقامة من : �شركة بوهلمان ميدل اي�شت - �س م ح 
ندعوكم الجتماع خربة وذلك يف متام ال�شاعة )10( �شباحا من يوم اخلمي�س املوافق 
قانونيون(  حما�شبون  ال�شايغ  )وليد  بال�شارقة  مكتبنا  مبقر  وذل��ك   ،  2017/10/5
الفجر  بناية �شيدلية   - بنك  �شيتي  بجوار   - امللك عبدالعزيز )اجلوازات(  " �شارع 
، وذل��ك لتقدمي  ، فاك�س : 06-5736925  ، هاتف : 06-5736924  - مكتب رقم 301 

دفاعكم وم�شتنداتكم يف الدعوى   
�خلبي �ملنتدب/ وليد �إبر�هيم �ل�شايغ  

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة احل�سابية   

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 يف  الدعوى 2017/2496  جتاري كلي  ال�سارقة 

املدعي عليه / ر�شاد م�شطفى درنيقة 
املدعي / ورثة املرحوم على حممد ح�شني ابو احلاج 

باال�شارة اىل الكاتب ال�شادر عن حمكمة ال�شارقة االحتادية باالبتدائية ب�شاأن تكليفنا 
بتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية يف الدعوى املذكورة اأعاله يرجى العلم باأنه تقرر عقد 
الثانية ع�شر  ال�شاعة  املوافق 2017/10/4 يف متام  االربعاء  يوم  اجتماع خربة معكم 
ظهرا ، وذلك مبقر اخلربة الكائن يف :- دبي ، ديرة - �شارع ال املكتوم - اإم. اإم تاور - 
مكتب 304/303 ، هاتف : 2999555-04 ، فاك�س : 2999333-04 ، - لذا يرجى ح�شور 
اطراف الدعوى او من ميثلكم قانونا وذلك لالطالع على ا�شول امل�شتندات الثبوتية 

التى بجوزة كل طرف
خبري ح�سابي 
غادة لطفى علي �سلبي - قيد رقم 441                 

اإعــــــالن بالن�ســــر 

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
يف  الدعوى 2017/1541  جتاري كلي - ال�سارقة 

املدعي / بنك برودا - فرع  ال�شارقة - بوكالة / الزحمي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
�شد املدعي عليهم / 1- راديانت اجنينريجن - �س م ح 2-بانكاج جاين كمال �شينغ جاين 

 - االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  حمكمة  تكليف  على  بناء   - ناجاراج  كري�شنامورتي   -3
بندبي خبريا م�شرفيا يف   ، الثانية  الكلية  واالإدارية  والعمالية  والتجارية  املدنية  الدائرة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  احل�شور  عليهم  املدعي  على  اعاله   املذكورة  الدعوى 
الجتماع اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�س  املوافق 2017/10/5  يف متام ال�شاعة 1.00 ظهرا 
يف مقر مكتب اخلبري الكائن يف اإمارة ابوظبي �شارع حمدان- بناية  �شامل اإبراهيم ال�شامان 
- اأ�شفل البناية كوليك�شن للهدايا - املدخل االأمين - بلوك A - الطابق 13 - مكتب رقم 
20 - م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها -للتوا�شل : موبايل : 

0504110038 فاك�س : 02-6780767 
 اخلبري امل�سريف / معن ناظم اآل بريج  

 اعالن بالن�سر
 حل�سور  اجتماع اخلربة امل�سرفية    

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
الدعوى  رقم 2017/2547 جتاري كلي - ال�سارقة

املحتكمة : �شركة تايجر للمقاوالت - ذ م م ، وميثلها / وليد حممد حممد 
اإعالن املحتكم �شده االأول : باهالج راي داموال رام راكياين 

اإعالن املحتكم �شده الثاين : �شاجناي جانواين 
بالن�شر يف الدعوى رقم 2017/2547 جتاري كلي - ال�شارقة 

مبوجب القرار ال�شادر من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية فقد مت تعييني حمكما يف الدعوى املذكورة 
اأعاله وقد تقرر عقد جل�شة حتكيم يوم اخلمي�س املوافق 2017/10/5 يف    متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا مبكتب 
املحكم الهند�شي / زكريا حممود عبدالعليم  الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز اأبوهيل التجاري - الطابق 
االول - مكتب رقم :)FL-05(  هاتف : 2669246-04 فاك�س : 2669245-04 ، لذا يتوجب عليكم احل�شور اىل 
مكتب املحكم  يف املوعد املذكور اأعاله لبدء اأعمال التحكيم والتوقيع على وثيقة مرجعية التحكيم ، وتطبيقا 
اأحد  تغيب  ت�شتمر حتى يف حالة  �شوف  التحكيم  اأعمال  فان  املدنية  االإجراءات  قانون  املادة )208( من  لن�س 

الطرفني ما دام قد مت اإخطاره ببدء اإجراءات التحكيم بطريقة قانونية �شحيحة. 

املحكم     
م / زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع  خربة

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
الدعوى 2017/338 نزاع تعيني خربة جتاري  

املتنازع �شدهما / 1- عثمان ح�شني حمودة ح�شن   2- عادل عبدالرحمن يون�س احمد خادم 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي /يا�شر في�شل ابراهيم حممد  

اأمام مركز ت�شوية املنازعات الودية بدبي واأنه مت تعيينا خبريا ح�شابيا بالدعوى اأعاله مبوجب  
احلكم ال�شادر به فاإننا ندعوكم حل�شور اجتماع خربة وذلك يوم اخلمي�س  املوافق 2017/10/5  
يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ،  مبقر مكتبنا انرا لال�شت�شارات املالية ، ذلك بالعنوان التايل 
الثالث - مكتب  303 مقابل مركز  الطابق  امليزان -  بناية  �شارع بريوت -  : دبي - حمي�شنة - 
كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات -  وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون : 042206899، 
اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�س على  و  فاك�س : 042206877 - يرجى االطالع 

احل�شور  يف املوعد اق�شاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
  د.  علي را�سد الكيتوب 

اإعــــالن بالن�ســــر
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

 )92721  : رق��م  )رخ�شة   ، م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  تكنولوجيز  موبي�شنرك  �شركة/ 
والكائنة ب� دبي  �س.ب : 233256 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�شة 
لدى �شلطة دبي للمجمعات االإبداعية ، ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اإعالن قرارها 
بتاريخ  عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  االإدارة  جمل�س  بوا�شطة  اإت��خ��اذه  مت  وال���ذي  للكافة 

2017/4/12 ب�شاأن اإغالق وحل ال�شركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�شركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الربيد 

امل�شجل اأو االإت�شال ب� :  ال�شّيد/ برافني كومار 
اإ�شم ال�شركة: اأم بي كيه لتدقيق احل�شابات 

�س.ب : 233256 ، دبي 
دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة  ، هاتف رقم : 971-4-3585133+ 

info@mbkauditing.com :الربيد االإلكروين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة االإ�شعار واملحددة ب�  45 يوماً.

ا�سعار ت�سفية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اإعالن بالن�سر

اىل املدعى عليه / هند عبداهلل �شعيد النقبي - اإماراتية اجلن�شية 
نعلمكم بان املدعي / البيت لالملنيوم - ذ م م  يف الدعوى رقم 2017/4954 التجارية الكلية الدائرة االوىل 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
ندب خبري ح�شابي هند�شي يكون مهمته االطالع على كافة العقود املربمة بني املدعي واملدعي عليها وبيان التزام كال 
الطرفني مبا مت االتفاق عليه من عدمه وبيان كافة االأعمال التي قام املدعي بتنفيذها وبيان هل ين�س العقد املربم 
اخذ  تاريخ  وببيان  عليها من عدمه  املتفق  االعمال  تنفيذ  باإنهاء  املدعي  فيه  يلتزم  تاريخ حمدد  الطرفني على  بني 
املقا�شات اخلا�شة باالر�شيات واحت�شاب املبالغ امل�شددة من املدعي عليها للمدعي نظري االعمال التي مت االتفاق عليها 
وبيان اذا كانت املدعي عليها قد قامت ب�شداد كامل املبالغ املتفق عليها واملحددة طريقة �شدادها وتواريخ ا�شتحقاقها 

بالعقد املربم الطرفني من عدمه ، مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف. 
او  �شخ�شيا   ، االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   10 رقم  الدعوى  ادارة  مكتب  اأمام  ح�شورك  يقت�شي  لذا 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات ،  وذلك يوم االربعاء  املوافق 
2017/10/4،  ال�شاعة 8.30 �شباحا ،  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي  عليه ويف 

حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اإعادة اإعالن بالن�سر

اىل املدعى عليه / حممد ح�شنني  ح�شني احمد - م�شري  اجلن�شية  
ع�شكر  عقيل  عبداهلل   -1  ، ع�شكر  عقيل  عبداهلل  را�شد   : املرحوم  الطفل  ورثة   / املدعي  بان  نعلمكم 
رقم  الدعوى  يف    ، اجلن�شية  اإماراتية   - عبداللطيف  ح�شن  بدرية   -2 اجلن�شية  اإماراتي   - الع�شكر 

2017/4386 املدنية الكلية الدائرة االوىل   قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 2.000.000 درهم )مليوين درهم( مع الفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام ، باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�شي ح�شورك اأمام حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية ، �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املوافق  االثنني   يوم  وذلك    ، امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ،
للنظر  ،  وذلك  ال�شاعة 9.00 �شباحا   ، القاعة 138   ، االوىل  الكلية  املدنية  الدائرة  اأمام   2017/10/2
اتخاذ  �شيتم  عليه ويف حال عدم ح�شورك  بو�شفك مدعي    - اأعاله  اليها  امل�شار  املذكور  الدعوى  يف 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6609   

املنذر : فندق رويال كونتيننتال - ذ م م 
املنذر اليه/مغ�شلة ال�شاهني امللكي وميثلها/عمر حممد اديب النجار بالوكالة عن مالكها 
�شاهيناز عبدالرحمن - فاننا ومبوجب هذا االنذار وطبقا لقوانني االيجارات رقم 26 ل�شنة 
ننذركم  دب��ي  اإم��ارة  ل�شنة 2008 يف   33 رق��م  القانون  احكامه مبوجب  بع�س  واملعدل   2007
ب�شداد مبلغ وقدره 78.483 درهما  ثمانية و�شبعون الف واربعمائة وثالث وثمانون درهم 
املتفق عليها بالعقد االيجاري مو�شوع االنذار  الكهرباء واملياه  ا�شتهالك  من قيمة ر�شوم 
يف خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ت�شلمكم هذا االنذار واال االخالء الفوري للعني 
املوؤجرة والقيام بت�شليمها للمنذر خالية من اي �شواغل او عوائق مادية او قانونية باحلالة 

التي مت ا�شتالمها مع حفظ كافة حقوق املنذرة القانونية االخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2017/152
قام  اجلن�شية  فل�شطيني   - قدوره  جنيب  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
برويز  برويز  �شاره   / ال�شيدة  اىل   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ا�شرف - باك�شتانية اجلن�شية يف املوؤ�ش�شة املهنية الفردية بوكيل خدمات امل�شماة )مغ�شلة 
العا�شمة االتوماتيكية - فرع 1(  - كما مت تغيري اال�شم التجاري من )مغ�شلة العا�شمة 

االتوماتيكية - فرع 1(  اإىل )مغ�شلة املفاجاأة االتوماتيكية( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1617

اإماراتي    - ال�شويدي  �شند  احمد  حمد  علي  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخي�س التجارية : مركز 
املعرفة للدرا�شات املتقدمة  ترخي�س جتاري 525872 وذلك لل�شيد/ جوتي�س كومار 
- هندي اجلن�شية - حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة ومت تغيري ال�شكل القانوين 

من : موؤ�ش�شة فردية  اىل : موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 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 12134 بتاريخ 2017/9/30   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1630

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ رفاقت علي نزير احمد - باك�شتاين  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة  50% وذلك اىل ال�شيد/ جابر ها�شم ح�شني 
باإمارة  تاأ�ش�شت  عبداحلميد(  حممد  )مغ�شلة  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتي   -
 ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )737778( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة.  

تعديالت اخرى :- ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1634

االإماراتي   - ال�شويدي  ال�شوقي  �شلطان حممد  ال�شيد/ ماجد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ال�شيد/  من  كل  اىل    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
املغربية(  ال�شحراء  )مطعم  يف  اجلن�شية  االإماراتي  ال�شام�شي  �شامل  علي  �شامل  نا�شر 
مبوجب رخ�شة رقم )747343(  1- تنازل مالك الرخ�شة الخر ، 2- وتغيري اال�شم التجاري 

من مطعم ال�شحراء املغربية اىل مطعم اهل مراك�س املغربي
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1632
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ يو�شف �شاه نومان �شاه - باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل نيتيا برابهاكاران كوالمبورات - هندية 
اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )ور�شة يو�شف تومان ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
ل�شيانة  تومان  يو�شف  ور�شة  من  التجاري  اال�شم  تغيري   -  )726237( رقم  رخ�شة  مبوجب 

ال�شيارات اىل ور�شة احلماية ل�شيانة ال�شيارات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1616
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ في�شل ر�شيد عبدالر�شيد باك�شتان  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف / بقالة طريق النهده 

740154 وذلك اىل ال�شيد/ منري �شالح الدين ، الهند اجلن�شية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء 
لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1619
البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  مغربية    - احلبادي  امال  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عواوده  خ�شر  عبدالكرمي  اح�شان  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
باإمارة  تاأ�ش�شت  لل�شيدات(  الزمان  قمر  )�شالون  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اردين   -

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )561511( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1614
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي ح�شن علي الغزال - اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الزاهر ملقاوالت تركيب وحدات التكييف  
مبوجب رخ�شة رقم )511726( وذلك اىل ال�شيد/ حممد كا�شف حفي�س عبدالرزاق - 
باك�شتاين اجلن�شية - تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر - وتغري ال�شكل 

القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )وكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1620
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ احمد �شيتارى مونيامكود بن ابراهيم - هندي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة " بقالة زهرة النباعة 
" مبوجب رخ�شة رقم : 747307  ، وذلك اىل ال�شيد/ وليد حممد ابراهيم حميد اأحمد 
�شندل ، االإمارات اجلن�شية - تعديالت اخرى : تعديل ال�شكل القانوين من وكيل اخلدمات 

اىل موؤ�ش�شة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1615
هندي   - جالريان�س   بن  بن  جالريان�س  برين�س  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة 100%  ح�شة يف  الرخ�شة  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  اجلن�شية يرغب يف 
التجارية )الرماقية ملقاوالت تركيب وحدات التكييف - رخ�شة رقم )614329( وذلك اىل 

ال�شيد/ نزرات اغ�شطني اغ�شطني - هندي اجلن�شية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1618
البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  فلبينية    - كايابياب  جونيو  ديليا  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - �شيد حممد  املناف  �شرينه عبد  ال�شيدة/  البالغة 100%  ح�شة اىل  والتنازل عن كامل ح�شتها 
هندية اجلن�شية يف الرخ�شة املهنية : �شالون ديليا لل�شيدات ، ترخي�س رقم )723355( - تعديالت 
اخرى : تنازل �شاحبة الرخ�شة الخر وان�شحاب وكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها 

وتغيري اال�شم التجاري من : �شالون ديليا لل�شيدات ، اىل : �شالون �شرينه لل�شيدات 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/2028 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - اح�شان اكرم بريا�شا حممد اكرم بريا�شا  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد 
- �س م ع وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر - مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/9/26 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل 
الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته بعد االطالع على ملف الدعوى 
ال�شجالت والدفاتر ونظام احلا�شب  املدعي عليه لديه من واقع  املدعي كاأمر الزم لالطالع على ملف  االنتقال للبنك 
االآيل على ح�شابه واالطالع على ا�شول امل�شتندات  وعلى ما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم وكذا ال�شجالت والدفاتر التجارية 
الورقية وااللكرونية املنتظمة واملرا�شالت الورقية وااللكرونية ان وجدت لبيان ما مت  احل�شول عليه من ت�شهيالت 
وانواعها وقيمتها و�شروط املنح والفوائد ومدة ال�شداد وطريقة احت�شاب الفوائد او  االرباح والعموالت وامل�شروفات واية 
مبالغ اخرى مع ت�شفية احل�شاب وعلى اخلبري بالن�شبة للمعاملة اخلا�شة بالبطاقة بيان تف�شيالت ذلك حتقيق دفاع 
اخل�شوم من الناحية الفنية وامل�شرفية و�شرحت للخبري يف �شبيل اأداء ماأموريته املناط بها االنتقال اىل اي جهة اخرى 
يرى االنتقال لها ومطالعة ما يرى من م�شتندات تفيد يف اداء املاأمورية و�شماع من يلزم �شماع اأقواله بغري حلف ميني ، 
وحددت مبلغ ثالثة االف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�شدادها. وحددت لها 

Ch1.C.14 املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/10/10  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4982  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- الكوكب الف�شي لو�شاطة التاأمني - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا اأن املدعي/ا�شوك كومار كو�شواها   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )84536 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB173347975AE(  وحددت 
بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/10/16 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  جل�شة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما    Ch1.A.1
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7638  عمايل جزئي             

االقامة  م��ارزان  جمهول حمل  املدعي عليه /1-فيديل فيبيار  اىل 
مبا ان املدعي/ ليجند �شيبينغ اإيجين�شي - م د م �س -  قد اأقام عليك 
 79716( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.  وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/10/19 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7713  عمايل جزئي             

 - �شي  دبليو  دي  ال�شحية  للخدمات  بل�شم   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�س ذ م م   جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي / دينا ع��ادل فرح 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخنوخ   
عمالية وقدرها )26304 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف   وحددت لها 
جل�شة يوم االثنني   املوافق 2017/10/16  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.5
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 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3366  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- وايت كلوفر ملقاوالت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / فرحان علي مالزم ح�شني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15925 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB171762179AE(ال�شكوى ورق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/10/11  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل 

علما بانه الدعوى عجلت من الوقف. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9174  عمايل جزئي             

م   جمهول  م  ذ  �س   - الفنية  �شوبر �شرنث للخدمات   -1  / املدعي عليه  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ا���ش��ف حم��م��د ع��ل��ي خ���ان -  ق��د اأقام 
 17879( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
ال�شكوى)MB177077785AE( وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا     Ch1.A.2 بالقاعة  ���س   15.00 ال�شاعة    2017/10/2
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8176  عمايل جزئي             

واال�شت�شارات  للمحاماة  ال�����ش��وي��دي  ج���دمي  ب��ن  عبيد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل��دع��ي / نبيل حم��م��د عبداملنعم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  قد    - بو ها�شم  احمد علي عبدالرحمن  اإبراهيم حامد وميثله / حممد 
 271768( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف يف رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )AE175280588MB(ال�شكوى
املوافق 2017/10/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2684  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-اإي��ن��وف��ي�����ش��ن دي��رك��ت خل��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف  جمهول 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ن��ف��ني رب��ي��ع ه���اليل ���ش��ل��ي��م��ان -  ق���د اأق���ام 
 22666( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )3000  وت���ذك���رة  دره����م( 
اخلمي�س    ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB166657768AE(ال�شكوى
املوافق 2017/10/5  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3403  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- طيف املدينة للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول 
احمد خان  التنفيذ/ حممد بالل منظور  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )10585( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
باال�شافة اىل مبلغ 941 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3058  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بروج امل�شتقبل لالأعمال الفنية - �س ذ م م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ وليد ر�شا عمر حممد الزعري 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )19167( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   2562 مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3776  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مدينة اجلمال لالعمال الفنية - �س ذ م م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جرب االإ�شالم خمل�س علي -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )14301( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1122 مبلغ  اىل  باال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3402  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع - �س ذ م م   
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �شوهاج عبدال�شالم 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )6454( وق��دره  به  املنفذ 
باال�شافة اىل مبلغ 743 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2850   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- رامي عامر حممد عبدالعزيز ال�شليمان  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - وميثله 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املالكي  فندي  م�شتت  عبا�س   /
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1143974.34( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2814   تنفيذ جتاري  
اأرت�����اج ل��ل��م��ع��ار���س 2-ب��ي��ج��و ك���ون���درام فاالبيل  اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- 
دبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  االقامة مبا  جاياراجان  جمهويل حمل 
التجاري - �س م ع وميثله / عبا�س م�شتت فندي املالكي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )1604921(
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن املدعي عليها الثانية مبوعد اجتماع خربة 

املدعي عليها الثانية / �شركة اأماليا للعطورات 
مبوجب  املحا�شبية  اخلربة  اأعمال  بدء  جماهد   اخلبرياحلا�شبي/اإيزي�س  يعلن 
رقم   الدعوى  يف   2017/7/18 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  عن   ال�شادر  احلكم 
2017/751 جتاري كلي واملقامة من �شركة / ايدل مان باكينج انديا برايفت ليمتد 
كما يعلن املدعي عليها الثانية او من ميثلها مبوعد اجتماع خربة لتقدمي كافة ما 
لديها  من م�شتندات ودفوع وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2017/10/5  يف متام ال�شاعة 
الثانية ع�شر ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي - ديرة  - بناية 
مكاتب ، خلف ال�شركة العربية لل�شيارات مقابل الفطيم اوتومول - الطابق التا�شع 

مكتب 910 -  حممول /6313708-04 ، فاك�س/ 04-2947003
اخلبري / اإيزي�س جماهد       

اإعالن بالن�سر 
مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6612   

املنذر : �شركة / بلو باي للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه / �شركة / موفيو�س انراكتيف ميدل اي�شت منطقة حرة 

جمهول حمل االقامة 
نكلفكم بال�شداد الكامل للقيمة االيجارية والبالغة )21.690( واحد وع�شرون الفا 
و�شتمائة وع�شرون درهم للفرة من 2017/6/12 وحتى 2017/9/11 وذلك يف خالل 
ا�شفا  �شاأ�شطر  واإال  ق��ان��وين  ب�شكل  االن���ذار  تبلغكم  ت��اري��خ  م��ن  يوما  ثالثني   )30(
باال�شافة ملوكلي باتخاذ جميع االجراءات القانونية والق�شائية مبطالبتكم بالقيمة 

االيجارية مع ت�شمينكم كافة الر�شوم وامل�شاريف وقد اعذر من انذر. 
  الكاتب العدل

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1433  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �شفيقة عبا�س ر�شتم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د    - اإب��راه��ي��م  حممد  �شفيع   / وميثله  دل��ه  قا�شم  ب��الل 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )21060 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام.  
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/10/8   وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د  
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1686  جتاري كلي               
 - �شابقا   - االع��م��ال  رج��ال  ه��وم خلدمات  2-�شكند  توفيق ع�شفور  اأم��ل   -1  / املدعي عليه  اىل 
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  م(   م  ذ  �س   - املعامالت  متابعة  خلدمات  ه��وم  )�شكند  وحاليا 
املدعي/ ماهر حممد عمر برعيه وميثله / عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها  الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما 
االإماراتي مبلغ 731798.85 درهم والفائدة  بالدرهم  او ما يعادله  مبلغ 260.770 دوالر كندى 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك حتى تاريخ ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/10/16  ال�شاعة 9.30 �س 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/466    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- هيمانت ناراياندا�س موتواين  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم /بنك ابوظبي التجاري - وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  ق��د   - ال�شام�شي 
وامل�شاريف.    والر�شوم  رقم 406/2017 حجز حتفظي جتاري  الدعوى  ال�شادر يف  
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/10/8  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/173  ا�ستئناف تظلم جتاري   

حمل  جمهول  ماكلداجندجن   م��اج��واي  اي��دي   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
 / ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  /بنك  امل�شتاأنف  ان  االقامة مبا 
احلكم  ا�شتاأنف  قد   - ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل 
جل�شه  لها  وح��ددت  جت��اري   تظلم   2017/185  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
رقم  بالقاعة  17.30 م�شاءا   ال�شاعة  املوافق 2017/11/1   االرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/172  ا�ستئناف تظلم جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ناندانا براديب بولو اتاج  جمهول حمل االقامة 
/ عبداهلل  ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  امل�شتاأنف /بنك  ان  مبا 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   - ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 
بالدعوى رقم : 2017/177 تظلم جتاري  وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�شاءا    17.30 ال�شاعة    2017/11/1 امل��واف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/170  ا�ستئناف تظلم جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-  نافني كومار تيفار كونات  جمهول حمل االقامة 
/ عبداهلل  ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  امل�شتاأنف /بنك  ان  مبا 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   - ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 
بالدعوى رقم : 2017/268 تظلم جتاري  وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�شاءا   17.30 ال�شاعة    2017/11/1 امل��واف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1968  جتاري كلي               

م   م  ذ  االأم��ام��ي الدارة اال�شتثمار - �س  املدعي عليه / 1- �شركة اخل��ط  اىل 
 جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شركة اكتكو للمقاوالت العامة -  ذ م م 
ومي��ث��ل��ه / ح�����ش��ني ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن ل��وت��اه -  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي والر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/10/4  
اأو من  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة 
ميثلك قانونيا 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 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2269  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد املوؤيد بابكر ح�شن عمر  جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي/ املنت�شر با هلل حامد حممد بابكر -  قد 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2600 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف والفائدة   9 % من املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام  و �شمول 
املوافق   الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/10/3
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2964  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عبدال�شالم رحمت م��ريان  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�شام�شي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )35.516.04 درهم( ت�شمني املدعي عليه بالر�شوم 
تاريخ  �شهريا من 2011/12/20  والفائدة  %2.49  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق   ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/10/10
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4982  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- الكوكب الف�شي لو�شاطة التاأمني - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا اأن املدعي/ا�شوك كومار كو�شواها   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )84536 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB173347975AE(  وحددت 
بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/10/16 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  جل�شة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما    Ch1.A.1
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7638  عمايل جزئي             

االقامة  م��ارزان  جمهول حمل  املدعي عليه /1-فيديل فيبيار  اىل 
مبا ان املدعي/ ليجند �شيبينغ اإيجين�شي - م د م �س -  قد اأقام عليك 
 79716( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.  وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/10/19 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7713  عمايل جزئي             

 - �شي  دبليو  دي  ال�شحية  للخدمات  بل�شم   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�س ذ م م   جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي / دينا ع��ادل فرح 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخنوخ   
عمالية وقدرها )26304 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف   وحددت لها 
جل�شة يوم االثنني   املوافق 2017/10/16  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.5
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 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3366  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- وايت كلوفر ملقاوالت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / فرحان علي مالزم ح�شني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15925 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB171762179AE(ال�شكوى ورق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/10/11  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل 

علما بانه الدعوى عجلت من الوقف. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9174  عمايل جزئي             

م   جمهول  م  ذ  �س   - الفنية  �شوبر �شرنث للخدمات   -1  / املدعي عليه  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ا���ش��ف حم��م��د ع��ل��ي خ���ان -  ق��د اأقام 
 17879( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
ال�شكوى)MB177077785AE( وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا     Ch1.A.2 بالقاعة  ���س   15.00 ال�شاعة    2017/10/2
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8176  عمايل جزئي             

واال�شت�شارات  للمحاماة  ال�����ش��وي��دي  ج���دمي  ب��ن  عبيد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل��دع��ي / نبيل حم��م��د عبداملنعم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  قد    - بو ها�شم  احمد علي عبدالرحمن  اإبراهيم حامد وميثله / حممد 
 271768( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف يف رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )AE175280588MB(ال�شكوى
املوافق 2017/10/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2684  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-اإي��ن��وف��ي�����ش��ن دي��رك��ت خل��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف  جمهول 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ن��ف��ني رب��ي��ع ه���اليل ���ش��ل��ي��م��ان -  ق���د اأق���ام 
 22666( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )3000  وت���ذك���رة  دره����م( 
اخلمي�س    ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB166657768AE(ال�شكوى
املوافق 2017/10/5  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3403  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- طيف املدينة للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول 
احمد خان  التنفيذ/ حممد بالل منظور  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )10585( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
باال�شافة اىل مبلغ 941 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3058  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بروج امل�شتقبل لالأعمال الفنية - �س ذ م م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ وليد ر�شا عمر حممد الزعري 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )19167( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   2562 مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3776  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مدينة اجلمال لالعمال الفنية - �س ذ م م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جرب االإ�شالم خمل�س علي -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )14301( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1122 مبلغ  اىل  باال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3402  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع - �س ذ م م   
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �شوهاج عبدال�شالم 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )6454( وق��دره  به  املنفذ 
باال�شافة اىل مبلغ 743 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2850   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- رامي عامر حممد عبدالعزيز ال�شليمان  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - وميثله 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املالكي  فندي  م�شتت  عبا�س   /
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1143974.34( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2814   تنفيذ جتاري  
اأرت�����اج ل��ل��م��ع��ار���س 2-ب��ي��ج��و ك���ون���درام فاالبيل  اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- 
دبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  االقامة مبا  جاياراجان  جمهويل حمل 
التجاري - �س م ع وميثله / عبا�س م�شتت فندي املالكي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )1604921(
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن املدعي عليها الثانية مبوعد اجتماع خربة 

املدعي عليها الثانية / �شركة اأماليا للعطورات 
مبوجب  املحا�شبية  اخلربة  اأعمال  بدء  جماهد   اخلبرياحلا�شبي/اإيزي�س  يعلن 
رقم   الدعوى  يف   2017/7/18 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  عن   ال�شادر  احلكم 
2017/751 جتاري كلي واملقامة من �شركة / ايدل مان باكينج انديا برايفت ليمتد 
كما يعلن املدعي عليها الثانية او من ميثلها مبوعد اجتماع خربة لتقدمي كافة ما 
لديها  من م�شتندات ودفوع وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2017/10/5  يف متام ال�شاعة 
الثانية ع�شر ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي - ديرة  - بناية 
مكاتب ، خلف ال�شركة العربية لل�شيارات مقابل الفطيم اوتومول - الطابق التا�شع 

مكتب 910 -  حممول /6313708-04 ، فاك�س/ 04-2947003
اخلبري / اإيزي�س جماهد       

اإعالن بالن�سر 
مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6612   

املنذر : �شركة / بلو باي للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه / �شركة / موفيو�س انراكتيف ميدل اي�شت منطقة حرة 

جمهول حمل االقامة 
نكلفكم بال�شداد الكامل للقيمة االيجارية والبالغة )21.690( واحد وع�شرون الفا 
و�شتمائة وع�شرون درهم للفرة من 2017/6/12 وحتى 2017/9/11 وذلك يف خالل 
ا�شفا  �شاأ�شطر  واإال  ق��ان��وين  ب�شكل  االن���ذار  تبلغكم  ت��اري��خ  م��ن  يوما  ثالثني   )30(
باال�شافة ملوكلي باتخاذ جميع االجراءات القانونية والق�شائية مبطالبتكم بالقيمة 

االيجارية مع ت�شمينكم كافة الر�شوم وامل�شاريف وقد اعذر من انذر. 
  الكاتب العدل

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1433  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �شفيقة عبا�س ر�شتم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د    - اإب��راه��ي��م  حممد  �شفيع   / وميثله  دل��ه  قا�شم  ب��الل 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )21060 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام.  
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/10/8   وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د  
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1686  جتاري كلي               
 - �شابقا   - االع��م��ال  رج��ال  ه��وم خلدمات  2-�شكند  توفيق ع�شفور  اأم��ل   -1  / املدعي عليه  اىل 
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  م(   م  ذ  �س   - املعامالت  متابعة  خلدمات  ه��وم  )�شكند  وحاليا 
املدعي/ ماهر حممد عمر برعيه وميثله / عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها  الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما 
االإماراتي مبلغ 731798.85 درهم والفائدة  بالدرهم  او ما يعادله  مبلغ 260.770 دوالر كندى 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك حتى تاريخ ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/10/16  ال�شاعة 9.30 �س 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/466    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- هيمانت ناراياندا�س موتواين  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم /بنك ابوظبي التجاري - وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  ق��د   - ال�شام�شي 
وامل�شاريف.    والر�شوم  رقم 406/2017 حجز حتفظي جتاري  الدعوى  ال�شادر يف  
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/10/8  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/173  ا�ستئناف تظلم جتاري   

حمل  جمهول  ماكلداجندجن   م��اج��واي  اي��دي   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
 / ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  /بنك  امل�شتاأنف  ان  االقامة مبا 
احلكم  ا�شتاأنف  قد   - ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل 
جل�شه  لها  وح��ددت  جت��اري   تظلم   2017/185  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
رقم  بالقاعة  17.30 م�شاءا   ال�شاعة  املوافق 2017/11/1   االرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/172  ا�ستئناف تظلم جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ناندانا براديب بولو اتاج  جمهول حمل االقامة 
/ عبداهلل  ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  امل�شتاأنف /بنك  ان  مبا 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   - ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 
بالدعوى رقم : 2017/177 تظلم جتاري  وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�شاءا    17.30 ال�شاعة    2017/11/1 امل��واف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/170  ا�ستئناف تظلم جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-  نافني كومار تيفار كونات  جمهول حمل االقامة 
/ عبداهلل  ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  امل�شتاأنف /بنك  ان  مبا 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   - ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 
بالدعوى رقم : 2017/268 تظلم جتاري  وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�شاءا   17.30 ال�شاعة    2017/11/1 امل��واف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1968  جتاري كلي               

م   م  ذ  االأم��ام��ي الدارة اال�شتثمار - �س  املدعي عليه / 1- �شركة اخل��ط  اىل 
 جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شركة اكتكو للمقاوالت العامة -  ذ م م 
ومي��ث��ل��ه / ح�����ش��ني ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن ل��وت��اه -  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي والر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/10/4  
اأو من  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة 
ميثلك قانونيا 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 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2269  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد املوؤيد بابكر ح�شن عمر  جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي/ املنت�شر با هلل حامد حممد بابكر -  قد 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2600 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف والفائدة   9 % من املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام  و �شمول 
املوافق   الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/10/3
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2964  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عبدال�شالم رحمت م��ريان  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�شام�شي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )35.516.04 درهم( ت�شمني املدعي عليه بالر�شوم 
تاريخ  �شهريا من 2011/12/20  والفائدة  %2.49  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق   ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/10/10
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي-وام: 

اطلع وفد من برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان خالل زيارته 
االت�شال  ن��ظ��ام   وال��ت��وط��ني على  الب�شرية  امل���وارد  ل���وزارة 
الذكي  يف الوزارة. وقدم �شامل اليا�شي مدير اإدارة اخلدمات 
االلكرونية يف الوزارة �شرحل للوفد حول اأهداف ومزايا 
ال��ن��ظ��ام وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه االي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى امل��وظ��ف��ني وج���ودة 
ملعايري  وفقا  للمتعاملني  ال��وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات 

اجلودة والرقابة.. م�شريا اإىل اأن النظام يتيح للموظفني 
يف الوزارة اإجناز 28 خدمة على مدار ال�شاعة وذلك وفقا 
ملعايري و�شوابط حمددة. واأكد اليا�شي حر�س الوزارة على 
تعزيز ا�شتخدامات التكنولوجيا احلديثة يف جمال تقدمي 
ذكية  بطريقة  اجنازها  يتم  بحيث  للمتعاملني  اخلدمات 
بتلك  االرت��ق��اء  على  والعمل  ال�شاعة  م��دار  على  ومي�شرة 
ا�شعاد  ي�شمن  مب��ا  م�شتمر  ب�شكل  وحت�شينها  اخل��دم��ات 

املتعاملني وحتقيق تطلعاتهم.

وفد من زايد لالإ�سكان يطلع على نظام 
الت�سال الذكي لوزارة املوارد الب�سرية 

اجتماعية الوطني الحتادي تناق�ش �سيا�سة وزارتي املوارد الب�سرية وتنمية املجتمع واملجل�ش الحتادي للرتكيبة ال�سكانية

بدور القا�سمي تناق�ش واقع �سناعة كتاب الطفل العربي يف غوتنربغ للكتاب 

كليات التقنية حتتفل بتخريج طالب الهند�سة اللوج�ستية

•• ال�صارقة -وام:

�شلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�شيخة  اأك����دت 
النا�شرين  جمعية  رئي�س  القا�شمي 
والرئي�س  امل��وؤ���ش�����س  االإم����ارات����ي����ني 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ج��م��وع��ة ك���ل���م���ات اأن 
العامل  يف  ال��ط��ف��ل  ك���ت���اب  ���ش��ن��اع��ة 
اجلهود  تكاتف  اإىل  حت��ت��اج  ال��ع��رب��ي 
املوؤ�ش�شية والفردية للنهو�س مبكتبة 
تتنا�شب  باإ�شدارات  ورفدها  الطفل 
االأطفال  ل��دى  ال��وع��ي  م�شتوى  م��ع 
انفتاحهم  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  وال��ي��اف��ع��ني 
ومواكبتهم  ال���ع���امل  ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى 

ملتغريات التكنولوجيا املت�شارعة.
جاء ذلك خالل م�شاركتها يف جل�شة 
االأطفال  اأدب  ع��ن��وان  حت��ت  نقا�شية 
والفر�س  التحديات  ام�س-  العرب 
التي عقدت �شمن فعاليات معر�س 
 2017 للكتاب  ال����دويل  غ��وت��ن��ربغ 
تظاهرة  اأك���رب  يعد  ال���ذي  بال�شويد 
االإ�شكندنافية  ال�����دول  يف  ث��ق��اف��ي��ة 
وثاين اأكرب معر�س للكتاب يف اأوروبا 
من  االأول  حتى  فعالياته  وتتوا�شل 
ال�شيخة  واأ���ش��اف��ت  امل��ق��ب��ل.  اأك��ت��وب��ر 

تاأ�شي�س  م��ن��ذ  اأن����ه  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب����دور 
ن�شر  على  رك��زن��ا  للن�شر  كلمات  دار 
باللغة  االأطفال عالية اجل��ودة  كتب 
ق�ش�س  على  حتتوي  وه��ي  العربية 
االأطفال  ي��األ��ف��ه��ا  واأم��ك��ن��ة  واأزم���ن���ة 
اإىل  اإ�شافة  ويتفاعلون معها  العرب 
اأمامهم  ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ف��ت��ح االآف�����اق 
لفهم الثقافات االأخرى واحرامها، 

واأث��������م��������رت ج�����ه�����ودن�����ا ل����الرت����ق����اء 
املعايري  اأع���ل���ى  وف����ق  ب���اإ����ش���دارات���ن���ا 
العاملية عن جناحنا وتفوقنا اإقليميا 
املوؤ�ش�س  ودع�����ت  دول���ي���ا.  وت��و���ش��ع��ن��ا 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة كلمات 
املتخ�ش�شني  وامل���وؤل���ف���ني  ال���ك���ت���اب 
مبختلف  ل����الأط����ف����ال  ال���ك���ت���اب���ة  يف 
االإب����داع  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  ال��ع��امل  دول 

واختيار املوا�شيع امللهمة التي تاأخذ 
ال�شغار يف رحلة ممتعة من اخليال 
اجلانب  على  فقط  ال��رك��ي��ز  وع���دم 
اأجل جذب مزيد من  التعليمي من 
االأط��ف��ال اإىل ع��امل ال��ق��راءة املمتع. 
يف  القا�شمي  بدور  ال�شيخة  ووجهت 
امل�شاركني  اإىل  دع��وة  اجلل�شة  ختام 
الدويل  ال�شارقة  معر�س  حل�شور 

ان���ع���ق���اده يف مركز  امل���ق���رر  ل��ل��ك��ت��اب 
اإك�شبو ال�شارقة من 1-11 نوفمرب 
املقبل ..م�شرية اإىل اأن املعر�س يعد 
والتجارب  اخل��ربات  لتبادل  فر�شة 
العربي  ال��ع��امل  ال��ن��ا���ش��ري��ن يف  ب��ني 
خمتلف  من  امل�شاركني  والنا�شرين 
ال��ع��امل. و���ش��ارك يف اجلل�شة  ب��ل��دان 
القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  جانب  اإىل 
اأردنية  كاتبة  النجار  تغريد  كل من 
االأطفال  اأدب  جم��ال  يف  متخ�ش�شة 
اأم��ي��ن��ة املكتبة  واإل��ي��زاب��ي��ت ري�����ش��ربغ 
واأدارت  ���ش��ت��وك��ه��ومل  يف  ال���دول���ي���ة 
يف  �شحفية  ع��ب��داهلل  م��اي��ا  اجلل�شة 
مبادراتها  اإط��ار  ال�شويد. ويف  رادي��و 
لدعم  امل�شتمرة  وج��ه��وده��ا  ال��رائ��دة 
�شناعة الن�شر افتتحت ال�شيخة بدور 
افتتاح  ح�����ش��وره��ا  خ���الل  القا�شمي 
للكتاب،  ال���دويل  غوتنربغ  معر�س 
للنا�شرين  املخ�ش�س  ال��ل��غ��ات  رك���ن 
ال�شويدية.  باللغة  الناطقني  غ��ري 
واأ�شارت اإىل اأهمية مثل هذه املبادرة 
يف حت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ش��ل ال��ث��ق��ايف بني 
امل�����ش��ارك��ني من  ال��ن��ا���ش��ري��ن  خمتلف 
اأنهم  ال���ع���امل خ��ا���ش��ة  ب���ل���دان  ���ش��ت��ى 

تتج�شد  واح���دة  روؤي���ة  على  يلتقون 
يف ن�شر الكتاب كو�شيط معريف قادر 

على حفظ الذاكرة االإن�شانية.
غوتنربغ  م��ع��ر���س  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
مدينة  يف  ي���ق���ام  ل��ل��ك��ت��اب  ال�������دويل 
غ��وت��ن��ربغ - ث���اين اأك����رب م��دي��ن��ة يف 
ال�����ش��وي��د وي���ق���ام م��ن��ذ ع���ام 1985 
كمعر�س  االأ���ش��ا���س  يف  انطلق  حيث 
جتاري الأمناء املكتبات واملعلمني ثم 

تطور بعدها لي�شبح اأكرب مهرجان 
اأدبي يف الدول االإ�شكندنافية وثاين 
اأك�����رب م��ع��ر���س ل��ل��ك��ت��اب يف اأوروب������ا 
وي�����ش��ه��د م�����ش��ارك��ة اأك����ر م��ن 900 
عار�س ودار ن�شر من خمتلف اأنحاء 
ال��ع��امل. وح��ق��ق��ت جم��م��وع��ة كلمات 
اأ�شدرت  اإذ  منذ تاأ�شيها منوا �شريعا 
اأكر من 200 كتاب خالل االأعوام 
العديد  ح�����ش��ل  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 

ودولية  اإقليمية  ج��وائ��ز  على  منها 
م��رم��وق��ة وح�����ش��دت ك��ل��م��ات جوائز 
نا�شر  اأف�شل  جائزة  بينها  من  ع��دة 
من معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب 
نا�شر  اأف�شل  وج��ائ��زة   2012 لعام 
لكتاب  بولونيا  معر�س  من  اآ�شيا  يف 
الطفل لعام 2016 وجائزة ال�شيخ 
فئة  عن   2017 لعام  للكتاب  زاي��د 

الن�شر والتقنيات الثقافية.

•• اأبوظبي-وام:

العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  اح���ت���ف���ل���ت 
22 من  بتخريج  باأبوظبي  للطالب 
طالب برنامج الهند�شة اللوج�شتية.
وت���اأت���ي ه����ذه ال��دف��ع��ة م���ن خريجي 
اللوج�شتية  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ب���رن���ام���ج 
لتعك�س ال�شراكة الناجحة بني كليات 
الفنية  واجل��ام��ع��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
العام  منذ  باأملانيا  التطبيقية  للعلوم 
موؤخرا  تطويرها  مت  والتي   2011
من خالل توقيع اتفاقية تعاون بني 
برنامج  تطبيق  ل��ت��ع��زي��ز  اجل��ان��ب��ني 
وتطويره  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 
الطلبة  مبا يدعم خ��ربات وم��ه��ارات 
اإط��ار الروؤية  اجل��دد امللتحقني به يف 
ال��ت��ق��ن��ي��ة اجليل  ل��ك��ل��ي��ات  اجل���دي���دة 

الثاين .

لينغنتال  غ��وت�����س  االح��ت��ف��ال  ح�شر 
االحتادية  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  �شفري 
عبداللطيف  والدكتور  الدولة  لدى 
كليات  جم���م���ع  م���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
التقنية العليا والربوفي�شور الدكتور 
الزلو اأنغفاري رئي�س اجلامعة الفنية 
باأملانيا  ويلدو  يف  التطبيقية  للعلوم 
اجلحو�شي  عبدالرحمن  واملهند�س 
العليا للطالب  التقنية  مدير كليات 
الهيئة  اأع�شاء  م��ن  وع��دد  باأبوظبي 
الهند�شة  ل���ربن���ام���ج  ال���ت���دري�������ش���ي���ة 

اللوج�شتية.
عبداللطيف  ال�����دك�����ت�����ور  وت�����ق�����دم 
الطلبة  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال�����ش��ام�����ش��ي 
خ�����ري�����ج�����ي ب������رن������ام������ج ال����ه����ن����د�����ش����ة 
الكليات  اللوج�شتية معرباً عن فخر 
نوعية  وط���ن���ي���ة  ك���م���خ���رج���ات  ب���ه���م 
متميزة يحظى جميعهم بوظائف يف 

ي��وؤك��د حاجة  جم��ال تخ�ش�شهم مب��ا 
بالدولة  وال�����ش��ن��اع��ة  ال��ع��م��ل  ق��ط��اع 
ال��وط��ن��ي��ة وحر�س  ال��ك��ف��اءات  ل��ه��ذه 
للمخرجات  ال��و���ش��ول  على  الكليات 
امل��ط��ل��وب��ة وف����ق ال��ت��خ�����ش�����ش��ات التي 
يتطلبها م�شتقبل ال�شناعة والتنمية 

بالدولة.
اجلديدة  ال����روؤي����ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
الثاين  اجليل  العليا  التقنية  لكليات 
الكفاءات  اإع������داد  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ال���ت���ي 
االحرافية يف املجاالت احليوية من 
خالل توفري اأف�شل فر�س التدريب 
بال�شراكة  للطلبة  العملي  والتطبيق 

مع املوؤ�ش�شات التعليمية العاملية.
ال���ت���ع���اون مع  ت��ط��وي��ر  اأن  واأو�����ش����ح 
برنامج  تطبيق  يف  االأملانية  اجلامعة 
الهند�شة اللوج�شتية �شيدعم حتقيق 
ه����ذا ال���ه���دف ومت���ك���ني ال��ط��ل��ب��ة من 

خ������ربات ج����دي����دة واط���الع���ه���م على 
النقل  امل��م��ار���ش��ات يف جم���ال  اأح����دث 
واالإم���داد اجل��وي وال��ربي والبحري 
اخل���دم���ات  واإدارة  امل���ن���اف���ذ  واإدارة 
ا�شتقطاب  خ���الل  م���ن  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
اجلامعة  م����ن  ت��دري�����ش��ي��ة  ك����ف����اءات 
تدري�س  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  االأمل����ان����ي����ة 
امل�شاهمة يف  ذاته  الوقت  الطلبة ويف 
ت��ب��ادل اخل���ربات م��ع اأع�����ش��اء الهيئة 
التدري�شية يف الكليات �شمن برنامج 

الهند�شة اللوج�شتية.
من جانبه عرب الربوفي�شور الدكتور 
الزلو اأنغفاري عن �شعادته بخريجي 
برنامج  م��ن  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات 
يوؤكد  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة مم���ا  ال��ه��ن��د���ش��ة 
االأملانية  اجلامعة  التعاون بني  جناح 
�شنوات،  م��ن��ذ  ب����داأ  ال����ذي  وال��ك��ل��ي��ات 
م�شريا اإىل التجارب واخلربات التي 

ال�شراكة  هذه  نتيجة  الطلبة  عا�شها 
مهاراتهم  ع���ل���ى  ان��ع��ك�����ش��ت  وال����ت����ي 

وقدراتهم العملية.
من جهته اأكد املهند�س عبدالرحمن 

التقنية  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر  اجل��ح��و���ش��ي 
الهند�شة  اأن  ب���اأب���وظ���ب���ي  ل��ل��ط��الب 

اللوج�شتية من التخ�ش�شات احليوية 
املطلوبة اليوم يف �شوق العمل.

•• دبي-الفجر:

والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  ناق�شت 
الوطني  باملجل�س  الب�شرية  واملوارد  وال�شكان 
اأم�س  االحت��ادي خالل اجتماعها الذي عقد 
2017م  ���ش��ب��ت��م��رب   28 اخل��م��ي�����س  االول 
�شعادة  برئا�شة  بدبي،  العامة  االأم��ان��ة  مبقر 
اللجنة،  رئي�شة  �شليمان  ب��ن  �شليمان  ع���زة 
م���و����ش���وع���ات ���ش��ي��ا���ش��ة امل��ج��ل�����س االحت������ادي 
املوارد  وزارة  و�شيا�شة  ال�شكانية،  للركيبة 
تنمية  وزارة  و�شيا�شة  وال��ت��وط��ني،  الب�شرية 

املجتمع يف �شاأن بناء االأ�شرة.
كما اطلعت اللجنة على قرار جمل�س الوزراء 
االحتادي  الوطني  املجل�س  تو�شيات  ب�شاأن 
ب�شاأن  العمل  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف 

، واالإج���راءات التي متت  �شبط �شوق العمل 
ب�شاأن متابعة تو�شيات املجل�س حول مو�شوع 

التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�س.
كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر 
اللجنة  )مقرر  اجلا�شم  �شليمان  علياء  من: 
ل��ه��ذا االج��ت��م��اع(، واأح��م��د حممد اجل���روان، 

وحممد علي الكتبي.
بن  �شليمان  ع���زة  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
ناق�شت  اللجنة  اإن  اللجنة،  رئي�شة  �شليمان 
يف  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع 
���ش��اأن ب��ن��اء االأ���ش��رة وف��ق خم�شة حم���اور هي 
ال��وزارة يف بناء قاعدة بيانات للراغبني  دور 
مبا�شر.  غ��ري  اأو  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  ال�����زواج  يف 
الربامج  وت��ن��ف��ي��ذ  و����ش���ع  يف  ال�������وزارة  ودور 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���زواج ق��ب��ل ع��ق��د ال���ق���ران، ودور 

الوزارة يف و�شع ال�شيا�شات واال�شراتيجيات 
االجتماعية  ال���ظ���واه���ر  وم��ع��اجل��ة  ل��ر���ش��د 
والطالق  ال��زواج،  تاأخر  مو�شوعات  وخا�شة 
من  وامل���واط���ن���ات  امل���واط���ن���ني  وزواج  امل��ب��ك��ر، 
ال����وزارة  اإىل دور  ب��االإ���ش��اف��ة  امل���واط���ن،  غ��ري 
االحتادية  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  واإع�����داد  اق����راح  يف 
لتغيري  واال�شراتيجيات  ال�شيا�شات  وو�شع 
احتفاالت  يف  ال�شلبية  وامل��ف��اه��ي��م  ال���ع���ادات 
يتوافق  مب��ا  تعديلها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال����زواج 
واقراح  احلالية،  والتكاليف  التطورات  مع 
وو�شع  االحت�����ادي�����ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  واإع���������داد 
بتنمية  املتعلقة  واال�شراتيجيات  ال�شيا�شات 

املجتمع فيما يتعلق بالزواج.
واأ���ش��اف��ت ���ش��ع��ادت��ه��ا: ت��ع��ت��رب ���ش��ي��ا���ش��ة وزارة 
اأبرز  تنمية املجتمع يف �شاأن بناء االأ�شرة من 

املو�شوعات التي تبحثها اللجنة حاليا، وذلك 
جمتمع  وبناء  االأ���ش��ر  ا�شتقرار  يف  الأهميتها 
امل�شتقبل، و�شنبحث تلك املو�شوعات اآخذين 
مل�شناها  ال���ت���ي  امل���الح���ظ���ات  االع���ت���ب���ار  ب��ع��ني 
توا�شلنا  خ���الل  امل��واط��ن��ني  م���ن  وو���ش��ل��ت��ن��ا 

معهم .
و�شعت  قيادتنا  اأن  اإىل  �شليمان  بن  واأ���ش��ارت 
اأف�شل  ل�شمان  واال�شراتيجيات  اخل��ط��ط 
م�شتقبل جليل ال�شباب وعلى راأ�شها م�شرية 
اجتماعات  اأثمرتها  التي   2071 االإم���ارات 
اأول اأم�س، ونحن  حكومة االإم��ارات ال�شنوية 
حري�شون على امل�شاهمة يف ا�شتقرار و�شعادة 
املجتمع عرب دورنا الربملاين لتتكامل اجلهود 
و�شول  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال��ه��دف  لتحقيق  �شعيا 

الدولة لتكون االأف�شل يف العامل .

ويل عهد راأ�ش اخليمة يقدم واجب 
العزاء يف وفاة ح�سن جا�سم الزعابي

•• راأ�س اخليمة-وام:

عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
راأ�س اخليمة واجب العزاء يف وفاة املغفور له ح�شن جا�شم عبداهلل 

الزعابي .
واأعرب �شموه خالل زيارته ام�س جمل�س العزاء يف منطقة �شهيلة 
براأ�س اخليمة عن �شادق عزائه و موا�شاته اىل ذوي و اأجنال الفقيد 
جا�شم و �شعيد وخالد �شائال املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع 

رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله ال�شرب وال�شلوان.

•• دبي-وام:

تطبيق  اطالقها  عن  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
ال�شيا�شة  وال��ذي يواكب توجهات  الهيئة  اأك��ر مع  اق��راأ 
اأعوام  لع�شرة  الدولة  اعتمدتها  التي  للقراءة  الوطنية 
العمل  �شميم  يف  ال���ق���راءة  ج��ع��ل  اإىل  وال��رام��ي��ة  مقبلة 

احلكومي للوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية.
واالت�شال  ال��ت�����ش��وي��ق  اإدارة  م��دي��ر  امل���ري  م���وزة  وق��ال��ت 
يف  املوؤ�ش�شي  االإداري  ال��دع��م  خ��دم��ات  بقطاع  املوؤ�ش�شي 
لفئات  يتيح  الهيئة  م��ع  اأك���ر  اق���راأ  تطبيق  اإن  الهيئة 
املجتمع كافة وخا�شة مرتادي و�شائل املوا�شالت العامة 
ومراكز اإ�شعاد املتعاملني اإمكانية حتميل الكتب املتوفرة 
اأك���ر من  اإىل  ع��دده��ا  وال��ت��ي ي�شل  التطبيق جم��ان��اً  يف 
العربية واالإجنليزية مو�شحة اأن  باللغتني  كتاباً   150
التطبيق متوفر عرب نظام االندرويد وios حيث ميكن 
ت�شوير  اأو  التطبيق  حتميل  وامل�شتفيدين  للمتعاملني 
والرام  امل��رو  حمطات  يف  مل�شقات  �شكل  على  املتوفر 
البحري  النقل  االأجرة وحمطات  واحلافالت ومركبات 
الكتب  اأح��دث  بعر�س  التطبيق  يقوم  ثم  وم��ن  والعربة 
م�شح  امل�شتخدم  ي�شتطيع  بعدها  واالإجنليزية  العربية 

ملدة  املُختار  الكتاب  عر�س  لتفعيل   QR CODE
معينة لقراءته.

واأ�شافت اإن هيئة الطرق واملوا�شالت تنظر اإىل القراءة 
بو�شفها اأ�شلوب حياة يعزز اجلانب الفكري واملعرفة لدى 
وتنويرية  تثقيفية  اآف��اق  فتح  املجتمع ف�شاًل عن  اأف��راد 
ُتطّور الوعي الفردي واملجتمعي بق�شايا احلياة اإ�شافة 
اإىل االطالع على عوامل اأخرى من الفهم والدراية مما 
ي�شهم بجدارة يف حماية فئات املجتمع ومتعاملي الهيئة 
من اأي تيارات ثقافية قد ت�ُ�شيء للمعاين اجلميلة والقيم 
االأخالقية م�شرية اإىل اأن الهيئة لها مبادرات خاّلقة يف 
هذا املجال منها؛ م�شاهمتها يف رعاية مهرجان طريان 
االإم�����ارات ل����الآداب يف دورت����ه االأخ����رية واط����الق كر�شي 
الك�شك  م��ب��ادرة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��رو  حمطات  يف  املعرفة 
لكتب  �شوتية  ت�شجيالت  توفري  يتوىل  ال��ذي  ال�شمعي 
الهيئة  موظفي  م��ن  متطوعني  جمموعة  ع��رب  منتقاة 
ليتم تو�شيلها الأ�شحاب الهمم عرب اجلهات املعنية بهذه 
الفئة وغريها من املبادرات التي جت�ّشد توجهات الدولة 
وحكومة دبي الر�شيدة موؤكدة اأن الهيئة ت�علي من �شاأن 
عليها  الرهان  ت�شتحق  ح�شارية  و�شيلة  كونها  ال��ق��راءة 

لتطور املجتمع عرب بناء اأجيال متعلمة ومثقفة. 

طرق دبي تطلق تطبيق اقراأ اأكرث مع الهيئة  اأبوظبي  جناح  يف  ت�سارك  دولة   20 من  جامعة   160
•• اأبوظبي-وام:

11 م��ن م��ع��ر���س جناح  ال����  ل���ل���دورة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ك�شفت 
العايل،  التعليم  جمال  يف  الرائد  احلدث   ،  2017 اأبوظبي 

عن م�شاركة اأكر من 160 جامعة عاملية من 20 دولة.
وت�شتعر�س اجلامعات امل�شاركة براجمها من خالل 6 اأجنحة 
ال��ع��ايل، وذل��ك خالل  6 بلدان يف جم��ال التعليم  اأق��وى  متثل 
�شركة  من  بتنظيم  املقبل  اأكتوبر   27 وحتى   25 من  الفرة 
التعليم  دائ��رة  اال�شراتيجي  وال�شريك  للمعار�س،  اإنفورما 

واملعرفة، يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س املعر�س.
االأك��رب واالأ�شخم منذ  ال���دورة تعترب  اأن ه��ذه  اللجنة  واأك���دت 
معر�س  ي�شتقطب  اأن  املتوقع  ومن  االأوىل،  املعر�س  انطالقة 
جناح 2017 ما ي�شل اإىل اأكر من 16 األف زائر، م�شرية اإىل 
10 و11 و12  الثانوية  اأن املعر�س ي�شتقبل طلبة ال�شفوف 
واأهاليهم  االإعدادية،  الدرا�شية  املراحل  من  الطلبة  وكذلك   ،
من كافة اجلن�شيات، ف�شال عن املدر�شني والعاملني يف احلقل 

االأكادميي.
وا�شارت اإىل اأن املعر�س يقدم فر�شة مثالية لاللتقاء مبمثلي 
الزوار  ومناق�شات  املرموقة  والعاملية  املحلية  اجلامعات  اأك��رب 
حول االأف�شل مل�شتقبلهم التعليمي واالختيار التعليمي االأن�شب 

باملعرفة  اأيام مليئة  املهنيه، وذلك على مدار ثالثة  مل�شريتهم 
والتدريب والعديد من الفعاليات التعليمية والرفيهية التي 

ت�شتهدف كافة اأفراد االأ�شرة.
اأن  على   ،  2017 جن��اح  معر�س  ل�  املنظمة  اللجنة  وحر�شت 
ت�شتهدف  ترفيهي  بقالب  تعليمية  ب��رام��ج  املعر�س  يت�شمن 
اأم جي  اأي  ي�شارك  وكبار، حيث  االأ�شرة من �شغار  اأف��راد  كافة 
�شاحب اأكرب وجهة ترفيهية مغطاة يف العامل كراعي املغامرات 
يف املعر�س، ليقدم جمموعة من االألعاب التعليمية التي تقدم 
املغامرات  من  العديد  جانب  اإىل  بالرفيه،  التعليم  باإ�شلوب 

التي ت�شتمر طيلة اأيام املعر�س.
جاذبة  وجهة  ب��ات  اأب��وظ��ب��ي  جن��اح  اأن  املنظمة  اللجنة  واأك���دت 
الذات،  الكت�شاف  الطلبة  اأم��ام  الفر�شة  يتيح  حيث  لالأ�شرة، 
من خالل م�شرفني يعر�شون التجارب واخلربات االأكادميية 
مرموق،  تعليمي  م�شتوى  ذوي  طلبة  تخريج  يف  للجامعات 
التحديات  ملواجهة  وموؤهلني  وفكريا،  ثقافيا  وعيا  وميتلكون 

التعليمية القتحام �شوق العمل بكل ثقة وم�شوؤولية.
م��رة، م�شاركة كربيات  ال��دورة والأول  املعر�س يف هذه  وي�شهد 
وجامعة  ليكهيد،  جامعة  مثل  العريقة،  الكندية  اجلامعات 
مانيتوبا،  وجامعة  �شرييدان،  وكلية  �شينيكا،  وكلية  ما�شيوان، 
اإىل جمموعة  باالإ�شافة  وي�شرون،  واترلو، وجامعة  وجامعة 

واال�شتثمار  والعمالة  الهجرة  يف  املتخ�ش�شة  مريكان  �شركات 
�شعادة  اأع���رب  الكندية،  اجلامعات  م�شاركة  وح��ول  والتعليم. 
بامل�شاركة  فخره  عن  الدولة  لدى  كندا  �شفري  ح�شني  م�شعود 
يف معر�س جناح اأبوظبي من خالل عر�س املوؤ�ش�شات التعليمية 
من جميع اأنحاء كندا كجزء من جناح التعليم يف كندا ، موؤكدا 
التعليم  اأمثلة حقيقية على م�شتوى  املوؤ�ش�شات  اأن جميع هذه 

العايل التي ت�شتهر بها كندا .
الكندية ت�شتهر مبا تقدمه من  اأن اجلامعات  �شعادته  واأو�شح 
اأن هناك  اإىل  تعليم عايل اجل��ودة على م�شتوى عاملي، م�شريا 
اأقاليم يف كندا ، و�شيتم من خالل املعر�س   3 و  10 مقاطعات 
ا�شتعرا�س ما تقدمه هذه املوؤ�ش�شات وما هو اجلديد لديها اأمام 
كافة الزوار. وقال اإن الدرا�شة يف كندا متتاز بوجودها يف بيئة 
اآمنة ومتعددة الثقافات، ور�شوم درا�شية باأ�شعار معقولة، و�شط 
الثقافات، واالعراف  ب��ني  امل��ث��رية  وال��ت��ج��ارب  امل��راف��ق  اأح���دث 
العاملي ب�شهاداتها، حيث التزال كندا من اأف�شل الوجهات اأمام 
موؤكدا  ب��اخل��ارج،  درا�شاتهم  متابعة  يف  الراغبني  العامل  طلبة 
اأن الدرا�شة يف كندا ا�شتثمار جمز يف م�شتقبل الطالب، حيث 
األف طالب من خمتلف   350 اأكر من  يوجد حاليا يف كندا 
تقدمها  التي  املتنوعة  الربامج  من  ي�شتفيدون  العامل  اأنحاء 

املوؤ�ش�شات التعليمية.
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عربي ودويل

االأعلى  املرجع  ال�شي�شتاين  علي  اهلل  اآي��ة  ممثل  ال�شايف  اأحمد  ق��ال 
يف  الكردية  املنطقة  انف�شال  يعار�س  ال�شي�شتاين  اإن  العراق  ل�شيعة 
�شمال العراق. وكان ال�شايف يلقي خطبة اجلمعة نيابة عن ال�شي�شتاين 
يف مدينة كربالء جنوبي بغداد. وذكر ال�شايف اأن ال�شي�شتاين يدعو 
حكومة اإقليم كرد�شتان العراقي اإىل الرجوع للم�شار الد�شتوري  يف 
�شعيها لتقرير م�شري ال�شعب الكردي. وهذه اأول خطبة لل�شي�شتاين 
وا�شحة  اإ�شارة  يف   2016 عام  بداية  منذ  ال�شيا�شي  لل�شاأن  تتطرق 
على االأهمية التي يوليها لالأزمة بني بغداد وحكومة كرد�شتان بعد 

ا�شتفتاء اال�شتقالل.
 

قالت م�شادر اأمن تركية ام�س اإن مدعني اأ�شدروا مذكرات اعتقال 
بحق 117 من اأفراد اجلي�س ب�شبب مزاعم عن �شالتهم برجل الدين 
فتح اهلل كولن املقيم يف الواليات املتحدة والذي تتهمه اأنقرة بتدبري 
حماولة االنقالب العام املا�شي. واأ�شافت امل�شادر اأن �شرطة مكافحة 
االإره��اب يف اإقليم اإزم��ري ب��داأت عملية يف وقت مبكر ام�س  العتقال 
امل�شلحة.  ب��ال��ق��وات  وح���دات مهمة  بع�شهم يف  خ��دم  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود 
اإن اأن�شار كولن الذي يعي�س يف الواليات املتحدة منذ  وتقول تركيا 
 250 التي قتل خاللها  االنقالب  1999 م�شوؤولون عن حماولة 
�شخ�شا. وينفي كولن �شلوعه يف املحاولة. وذكرت امل�شادر اأن اجلنود 
توا�شل عرب  ك��ان��وا على  االعتقال  م��ذك��رات  ���ش��درت بحقهم  ال��ذي��ن 
الهاتف مع م�شوؤولني كبار من حركة رجل الدين بني 2010 و15 
ذلك  ومنذ  االن��ق��الب.  حماولة  وقعت  عندما   2016 مت��وز  يوليو 
احلني �شجن اأكر من 50 األف �شخ�س يف انتظار حماكمتهم ب�شبب 
�شالت بكولن بينما اأقيل 150 األفا اأو اأوقفوا عن العمل من وظائف 

يف القطاعني العام واخلا�س لل�شبب ذاته.
عن  ال��غ��رب  يف  تركيا  حلفاء  م��ن  وبع�س  حقوقية  جماعات  وع��ربت 
ل�شحق  ذريعة  ت�شتغلها  اأن تكون احلكومة  القلق من احلملة خ�شية 

املعار�شة.

دعت ال�شلطات االملانية ام�س مواطنيها يف كاتالونيا اىل توخي احلذر 
خ�شية حدوث ت�شعيد  ب�شبب تنظيم ا�شتفتاء االحد حول ا�شتقالل 
موعد  م��ن  ي��وم��ني  وق��ب��ل  م��دري��د.  حظرته  ا�شبانيا  ع��ن  كاتالونيا 
االنرنت  على  موقعها  على  االملانية  اخلارجية  عدلت  اال�شتفتاء 
كاتالونيا  يف  امل��وج��ودي��ن  االمل���ان  ون�شحت  للم�شافرين  التو�شيات 
 )..( الكربى  التجمعات  وتفادي  املحلية  االع��الم  و�شائل  متابعة  ب 
ان  على  ال���وزارة  و���ش��ددت   . االم��ن  ق��وات  بتو�شيات  والتقيد حرفيا 
ال�شرطة والق�شاء اال�شبانيني �شي�شعيان اىل منع االقراع. وميكن 
اقليم  عا�شمة  بر�شلونة   يف  خ�شو�شا  فعل  كرد  تظاهرات  تنظم  ان 
كاتالونيا ومن غري امل�شتبعد ح�شول ت�شعيد . وت�شهد ا�شبانيا منذ 
بداية ايلول �شبتمرب 2017 ا�شواأ ازمة �شيا�شية منذ نحو 40 عاما، 
بح�شب كافة م�شوؤوليها. و�شوت برملان كاتالونيا يف 6 ايلول �شبتمرب 
على قانون لتنظيم ا�شتفتاء حول اال�شتقالل رغم منعه من املحكمة 
راخوي  ماريانو  املحافظ  حكومة  وق���ررت  اال�شبانية.  الد�شتورية 
االمن  ق��وات  االم��ر منع  ا�شتدعى  ان  الت�شويت حتى  والق�شاء منع 

من الو�شول اىل مكاتب االقراع.

ت���داف���ع حل�����ش��د يف حمطة  اأم�������س يف  االق����ل  ع��ل��ى  �شخ�شا   22 ق��ت��ل 
اأعلن  كما  الهندية،  بومباي  مدينة  يف  ازدح���ام  �شاعة  يف  للقطارات 
ي���وؤدي اىل ر�شيف  ال��ت��داف��ع على �شلم  ال��ب��ل��دي��ة. ووق���ع  م�����ش��وؤول يف 
حمطة الفين�شتون. وبثت قنوات التلفزيون الهندية لقطات حل�شد 
ب�شري كبري يف املكان بينما كان م�شافرون يحاولون اإنعا�س اأ�شخا�س 
يف حالة اإغماء. وقال افينا�س �شوبي، مدير م�شت�شفى كيم الذي نقل 
اليه ال�شحايا، لوكالة فران�س بر�س ان هناك 22 قتيال حتى االآن. 
هذا  اىل  جل���اأوا  امل�شافرين  ان  احل��دي��د  �شكك  با�شم  الناطق  و���ش��رح 

اجل�شر ال�شغري للوقاية من اأمطار غزيرة. 

عوا�صم

بغداد

برلني

بومباي

انقره

م�سوؤول ليبي: داع�ش يبني جي�سا يف ال�سحراء 
•• طرابل�س-رويرتز:

اإن مت�شددي تنظيم داع�س االإرهابي كونوا  قال ممثل بارز لالدعاء يف ليبيا  
جي�شا يف ال�شحراء يتاألف من ثالث كتائب على االأقل بعد اأن فقدوا ال�شيطرة 
على معقلهم يف �شرت العام املا�شي. ويعتقد اأن املئات من املت�شددين فروا من 
�شرت قبل اأو خالل حملة ع�شكرية دامت �شبعة اأ�شهر لطرد التنظيم املت�شدد 
املت�شددون  واكت�شب   .2015 يف  عليها  �شيطر  التي  ال�شاحلية  املدينة  م��ن 
الفارون الذين جلاأوا ملع�شكرات يف ال�شحراء جراأة يف االأ�شابيع املا�شية واأقاموا 
ال�شرق من  واإىل  اإىل اجلنوب  الطرق  بني احلني واالآخ��ر نقاط تفتي�س على 
ونفذت  واأعلنوا م�شوؤوليتهم عن هجومني دمويني على قوات حملية.  �شرت 
الواليات املتحدة، التي قدمت دعما جويا حلملة ا�شتعادة ال�شيطرة على �شرت، 
يف  واح��دة  املع�شكرات  تلك  ا�شتهدفت  اجلوية  ال��غ��ارات  من  جمموعات  ث��الث 
يناير كانون الثاين واأخرى يف 22 �شبتمرب اأيلول وثالثة يوم الثالثاء. وقال 
ال�شديق ال�شور رئي�س التحقيقات يف مكتب املدعي العام يف موؤمتر �شحفي يف 
طرابل�س اإن بع�س املت�شددين امل�شابني اعتقلوا ومت التحفظ على م�شبوطات 
اأ�ش�س جي�شا يف  داع�س  اأن  علموا  املحققني  اأن  واأ�شاف  االأوىل.  ال�شربات  بعد 
ال�شحراء بقيادة املت�شدد الليبي املهدي �شامل دنقو امللقب باأبو بركات. وي�شم 

ذلك اجلي�س ثالثة كتائب حتت قيادة دنقو ولكل منها قائد.
م��وج��ودي��ن يف  واالآن..  ���ش��رت.  بعد حت��ري��ر مدينة  اأُ���ش�����س  ه��ذا اجلي�س  وق���ال 
ب��ارزا يف  قياديا  اعتقلت  ال�شلطات  اإن  اأي�شا  ال�شور  وق��ال   . الليبية  ال�شحراء 
داع�س اأ�شرف على قطع روؤو�س 21 قبطيا م�شريا يف �شرت يف فرباير �شباط 
هوؤالء...  دف��ن  اأماكن  وح��دد  الواقعة  ه��ذه  بتفا�شيل  اأدىل  واأ���ش��اف   .2015
نقوم  ب��اأن  الو�شطى(  املنطقة  يف  الع�شكرية  ال�شلطات  )مع  ن�شعى  االآن  ونحن 

بالك�شف عن اأماكن اجلثث لهوؤالء ونتمنى اأن نوفق يف ذلك .
داع�س  ن�شر  م��ن  ي��وم  بعد  ليبيا  يف  م��واق��ع  على  جوية  �شربات  م�شر  و�شنت 

ت�شجيال م�شورا يظهر ذبح االأقباط على �شاطئ.

خطا مريكل هو اعتمادها نف�ش التكتيك الدفاعي الذي �سمح بانت�سارها ال�ساحق يف النتخابات ال�سابقة
االنتخابات  ه��ذه  كانت  وباخت�شار، 
الكبري  ل��الئ��ت��الف  بالن�شبة  اه��ان��ة 
ب��ق��ي��ادة م���ريك���ل. ومي��ك��ن اأي�����ش��ا اأن 
كت�شويت  م��ا،  ح��د  اإىل  اإليها،  ينظر 
امل�شت�شارة  ع��م��ل  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ي 
بتقدير  تتمتع  كانت  ولئن  االأملانية. 
ال��دويل كقائدة فعالة  امل�شتوى  على 
و�شامنة لال�شتقرار و�شلطة اأدبية يف 
تعد كذلك  فاإن �شورتها مل  الغرب، 

على ال�شعيد الوطني.

خطاأ ميكل
ان اأك����رب خ��ط��ا ارت��ك��ب��ت��ه م��ريك��ل يف 
االن���ت���خ���اب���ات، ه���و اع��ت��م��اده��ا نف�س 
لها  �شمح  ال���ذي  ال��دف��اع��ي  التكتيك 
بك�شب انت�شار �شاحق يف االنتخابات 
اأنها  وي���ب���دو  ال�����ش��اب��ق��ة.  االحت����ادي����ة 
اجل����دل، وعدم  اأن جت��ن��ب  اع��ت��ق��دت 
الرئي�شية  امل�����ش��اك��ل  ع���ن  احل���دي���ث 
مرة  �شتكون  اأوروب�����ا،  يف  امل��ط��روح��ة 
اأخ�����رى ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال���ف���وز. وقد 
التقييم،  يف  وا����ش���ح  ب�����ش��ك��ل  ف�����ش��ل��ت 
ب���ال���ن���ظ���ر الأزم���������ة ال����الج����ئ����ني ع���ام 
2015 وعواقبها على اأملانيا، ناهيك 
عن ظهور اليمني املتطرف، البديل 
ال��ذي ف��از تقريبا ب�  اأملانيا،  من اج��ل 
يت�شاءل  االأ���ش��وات.  م��ن  باملائة   13
العديد من االأملان عما �شيكون عليه 
الوطنية  الهوية  هي  وم��ا  امل�شتقبل، 
االأملانية. مل تقدم مريكل اأي اإجابات 
وبينما  االأ���ش��ئ��ل��ة.  ه��ذه  على  قاطعة 
ال�شعبويون،  ك����ان  ���ش��ام��ت��ة،  ظ��ل��ت 
وم��ن��ه��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ح���زب البديل 
و�شائل  يجوبون  غ��والن��د،  األك�شندر 
اىل  حنينا  تقطر  ببيانات  االإع����الم 
امل���ا����ش���ي وحت���ري���ف���ي���ة. يف ال����واق����ع، 
االنتخابات  ه���ذه  يف  االأك����رب  ال��ف��ائ��ز 
ه��و ح���زب ال��ب��دي��ل م��ن اج���ل املانيا، 
النازيني  �شفوفه  يف  يحت�شن  الذي 
املتطرفني.  م���ن  وغ���ريه���م  اجل�����دد 
الأملانيا.  ع����ار  احل�����زب  ه����ذا  وت���ق���دم 
و�شبعني  اث���ن���ني  دام  غ���ي���اب  ف��ب��ع��د 
عاما، يجل�س النواب اليمينيون مرة 
اأ�شبح  حيث  البوند�شتاغ،  يف  اأخ��رى 
ال�شيا�شي  االآن احلزب  البديل  حزب 
اأ�شبح  ب��ل ان ه���ذا احل���زب  ال��ث��ال��ث، 
القوة ال�شيا�شية الثانية يف الواليات 
التي ت�شكل اأملانيا ال�شرقية ال�شابقة.

و�شع غي م�شبوق
املانيا  ان  اىل  اال�������ش������ارة  وجت�������در 

خمتلفة  وطنية  انتخابية  م��واع��ي��د 
و�شوف  املناق�شات.  اأم���د  اإط��ال��ة  اإىل 
االأح��������زاب موقفا  ق�����ادة  ي��ت��خ��ذ  ل���ن 
م��رن��ا م��ن اج���ل اإن��ق��اذ وج��ه��ه��م اأمام 
�شيء  اأي  توقع  يجب  وال  ناخبيهم، 
االإقليمية  االنتخابات  قبل  ملمو�س 
 15 يف  ال�شفلى  �شك�شونيا  والي��ة  يف 
احلني،  ذل��ك  وحتى  ال��ق��ادم.  اأكتوبر 
ف����اإن امل��ف��او���ش��ات م��ن اأج����ل حكومة 
جديدة �شت�شتمر بالتاأكيد. والبدائل 
هي  “جامايكا”،  الئتالف  الوحيدة 
الدميقراطي  احل��زب  اأقلية  حكومة 
امل�شيحي  االحت����������اد   / امل�������ش���ي���ح���ي 
انتخابات  اأو  ال��ب��اف��اري،  االجتماعي 
التي   2018 ع��ام  رب��ي��ع  ج��دي��دة يف 
ح���زب  م����وق����ع  ����ش���ت���ع���زز  ����ش���ك  دون 
ال���ب���دي���ل م���ن اج����ل امل���ان���ي���ا. وه����ذان 
باأملانيا،  ���ش��ي�����ش��ران  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ان 
وا�شع  نطاق  على  اإليها  ينظر  التي 
على اأنها قلعة م�شتقرة ُيعتمد عليها 

يف اأوروبا.

�أو �نتخابات جديدة؟
الدميقراطية  اأن  ي���ع���ن���ي  وه�������ذا 
االأمل����ان����ي����ة واال����ش���ت���ق���رار االأوروب��������ي 
ب��ات��ا ي��ع��ت��م��دان ع��ل��ى ق���درة االأح����زاب 
العقل.  �شوت  اع��الء  على  ال�شغرية 
من هنا، يجب على اأطراف التحالف 
واأن  مبريكل،  االلتحاق  اجلامايكي 
ال�شرورية  الو�شط  باحللول  يقبلوا 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة. وم����ن امل���اأم���ول 
للتعاون  ال��ذك��اء  لقادتهم  ي��ك��ون  اأن 
بح�شن نية بدال من ال�شعي اىل نيل 
وميكنهم  �شغرية.  حزبية  مكا�شب 
االن������ط������الق ب�����اإع�����ط�����اء االأول������وي������ة 
االقت�شادية  واالإ���ش��الح��ات  ل��الأم��ن 
والرقمي  االإي��ك��ول��وج��ي  والتحديث 
ل�شكل  ال���ث���الث  ال���رك���ائ���ز  ب��و���ش��ف��ه��ا 

جديد من التحالف.
اأما بالن�شبة ملريكل، فاإن عدم ت�شكيل 
حكومة ذات اأغلبية م�شتقرة �شيعني 
كم�شت�شارة.  نهايةواليتها  �شك  دون 
وب�����ش��ك��ل اأع����م، ف���اإن ه���ذا ال��ف�����ش��ل قد 
البالد يف مرحلة جديدة من  يغرق 
مرغوب  غ��ري  ال�شيا�شية،  الفو�شى 

فيها ال الأملانيا وال الأوروبا.
•• زعيم �خل�شر يف �أملانيا طيلة 
ع�شرين عاما، ووزير �خلارجية 
ونائب �مل�شت�شار من عام 1998 

�إىل عام 2005

الوحيدة  االورب���ي���ة  ال���دول���ة  لي�شت 
اليمني  �شعبويو  فيها  ي�شجل  ال��ت��ي 
جن���اح���ات ان��ت��خ��اب��ي��ة. ول���ك���ن ع���ودة 
مكان  اأي  يف  امل����ت����ط����رف  ال���ي���م���ني 
احلال  عليه  مما  ارباكا  اأك��ر  لي�شت 
ما�شيها.  ب�شبب  وذل����ك  اأمل��ان��ي��ا،  يف 
ومل��ن��ع ه����ذا االجت�����اه ال�����ش��ي��ا���ش��ي من 
اإ�شالحه  مي���ك���ن  ال  ����ش���رر  اإحل�������اق 
على  يجب  االأملانية،  بالدميقراطية 
االأح����زاب ال��ت��ي ت��وا���ش��ل ال��دف��اع عن 
تتحمل  اأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ق��ي��م 
م�شوؤولياتها جديا بخ�شو�س ت�شكيل 

حكومة جديدة.
اأجن��ي��ال مريكل  اأن  ت��ق��ري��ب��ا،  امل��وؤك��د 

املقبلة.  احلكومة  م�شت�شارة  �شتبقى 
االحتاد  اأع�شاء  �شيتناق�س  وعندما 
ال��دمي��ق��راط��ي امل�����ش��ي��ح��ي/ االحت���اد 
يف  ال��ب��اف��اري  االج��ت��م��اع��ي  امل�شيحي 
االأيام القادمة، لن يجدوا اأي مر�شح 
مثلها.  �شعبية  اأو  له م�شداقية  اآخر 
تراجع انتخابي اأم ال، فاإنه لي�س من 
دون  م�شت�شار  م��ن  التخل�س  املمكن 
الكوالي�س.  وراء  مقنع  بديل  وج��ود 
ت����ب����داأ  وم�����ريك�����ل حم����ظ����وظ����ة: مل 
وان  وحتى  التهاطل،  يف  االن��ت��ق��ادات 
ه��ط��ل��ت، ل��ن ت��ك��ون ان��ت��ق��ادات قاتلة، 

على االأقل حتى االآن.
 ومن النتائج غري املتوقعة االأخرى 

احل�����زب  اأن  االن����ت����خ����اب����ات،  ل����ه����ذه 
ال����دمي����ق����راط����ي اال�����ش����راك����ي ق���رر 
وك����اأن   - امل��ع��ار���ش��ة  اإىل  االن�����ش��م��ام 
امل�����ش��ارك��ة يف احل��ك��وم��ة ل��ع��ن��ة يجب 
لذلك،  ونتيجة  ث��م��ن.  ب���اأي  جتنبها 
احلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  ���ش��ت��ك��ون 
و�شاقة، وهي حالة  اجلديدة طويلة 

غري م�شبوقة يف اأملانيا.

حكومة �أقلية؟
اال�شراكي  احل�����زب  ان�����ش��ح��اب  م���ع 
الوحيد  اخل����ي����ار  ال����دمي����ق����راط����ي، 
ال����ق����اب����ل ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ري���ا����ش���ي���ا هو 
هكذا  �شّمي   – “جامايكا”  ائتالف 

واالأ�شفر  االأ�����ش����ود  األ�������وان  ب�����ش��ب��ب 
التي  اجل��ام��اي��ك��ي  للعلم  واالأخ�����ش��ر 
ال�شيا�شية  االأح�����زاب  األ����وان  ت��ط��اب��ق 
ال��ذي يتكون من االحتاد   - االأملانية 
ال��دمي��ق��راط��ي امل�����ش��ي��ح��ي/ االحت���اد 
البافاري،  االج���ت���م���اع���ي  امل�����ش��ي��ح��ي 
الدميقراطي  ال��ل��ي��ربايل  واحل�����زب 
مثل  ت�شكيل  ولكن  واخل�شر.  احل��ر، 
هذا التحالف لن يكون مهمة �شهلة: 
�شعوبة  االأح����زاب  لهذه  يكن  مل  اإذا 
كبرية يف تقدمي التنازالت ال�شيا�شية 
ب�شاأن  نظرها  وجهات  ف��اإن  الالزمة، 
متعار�شة  احلا�شمة  املوا�شيع  بع�س 
اأن توؤدي  اأي�شا  متاما.  ومن املرجح 

جتاهلت �أ�شئلة �لأملان �حلارقة:

املانيا: النتخابات اإهانة لالئتالف الكبري بقيادة مريكل
•• الفجر - جو�صكا في�رش - ترجمة خرية ال�صيباين

يوم  جرت  �لتي  �لربملانية  �لنتخابات  نتائج  تعترب 
على  ومقلقة  متوقعة  غي  �ملانيا  يف  �ملا�شي  �لحــد 

�لقل من منظور �ملاين.

ميكل.  �أجنيال  �مل�شت�شارة  بقيادة  كبي  �ئتالف  يف 
وتعدرّ نتيجة �حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي �ل�شو�أ 
�لنتخابات  منذ  �لفدر�لية  �لنتخابات  جميع  يف 
�لوىل �لتي جرت بعد �حلرب. وباملثل، �شجل حتالف 
�مل�شيحي  �لحتــاد  �مل�شيحي/  �لدميقر�طي  �لحتــاد 

�حلزبني  معاقبة  �لقــرت�ع  �شناديق  عرب  متت  لقد   
ــي  ــرت�ك ــش �لــ�ــشــيــا�ــشــيــني �لــرئــيــ�ــشــيــني، �حلــــزب �ل�
�مل�شيحي،  �لدميقر�طي  ـــاد  و�لحت �لــدميــقــر�طــي، 
�لبافاري،  �لجتماعي  �مل�شيحي  �لحتــاد  و�شقيقه 
�ملا�شية  �لأربــع  �ل�شنو�ت  مدى  على  حكمو�  �ن  بعد 

�لجتماعي �لبافاري �أدنى نتائجه منذ عام 1949، 
د �مل�شيحي �لجتماعي �أ�شو�أ هزمية يف تاريخه  وتكبرّ
لفتا  �أكرث  حقيقة  وهي  �لفدر�لية،  �لنتخابات  يف 
لالنتباه لن �لنتخابات �ملقبلة يف بافاريا مقررة يف 

خريف عام 2018.

ــــــــدم تــ�ــشــكــيــل ع
ذ�ت  حـــــكـــــومـــــة 
م�شتقرة  �أغــلــبــيــة 
�شيعني نهاية ولية 
كم�شت�شارة ميكل 

ــض مـــن �ملــمــكــن  ــ� ــي ل
�لــــتــــخــــلــــ�ــــض مــن 
وجود  دون  م�شت�شار 
ـــع  بـــــــديـــــــل مـــقـــن
�لــكــو�لــيــ�ــض ور�ء 

�شتكون عملية ت�شكيل �حلكومة �جلديدة 
طويلة و�شاقة وهي حالة غي م�شبوقة يف �أملانيا

�للجوء لنتخابات جديدة �شيعزز 
موقع حزب �لبديل من �جل �ملانيا

لئن تتمتع ميكل بتقدير على �مل�شتوى �لدويل 
فاإن �شورتها مل تعد كذلك على �ل�شعيد �لوطني

اليمني املتطرف يدخل الربملان الول مرة بعد احلرب

ت�شويت احتجاجي خللط االوراق

البديل من اجل املانيا الكا�شب االكرب اخل�شر م�شاندة مريكل يف االئتالف

مريكل  �شورة نا�شعة يف اخلارج وم�شروخة يف الداخل احلزب اال�شراكي 
الدميقراطي اختار املعار�شة
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العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5426  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال فالكون لنقل الركاب باحلافالت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /بري ماال خان �شابا جول قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)41011 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB173961207AE وحددت لها 
 ch1.A.1:امل��واف��ق:2017/10/2 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة جل�شة يوم االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8563  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كري�شتال كلري بل�س خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ملدريد بيانو ماليناو قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)10540 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB176288414AE وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/10/10 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7383  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو ال�شبلي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد اخر ح�شني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)18814  مب�شتحقات عمالية 
لها  وح���ددت   MB175598877AE:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.5:جل�شة يوم االربعاء املوافق:2017/10/11 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8651  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  وامل���ق���اوالت  للهند�شة  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��وداك��و  اىل 
االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د ج��ه��اجن��ري ع����الم حم��م��د ت�����زول ا����ش���الم قد 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000( بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   10420(
ال�شكوى:MB176744606AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
املوافق 2017/10/2 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
ب��احل�����ش��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8167  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال���دول���ي���ة ل��الج��ه��زة االل���ك���رون���ي���ة ���������س.ذ.م.م )ف����رع( 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف��ائ��ده ق��ا���ش��م حم��م��د �شناعه ق��د اأقام 
 23310( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
وامل�������ش���اري���ف رقم  وال���ر����ش���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م(  وت����ذك����رة  دره������م( 
يوم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB176042767AE/2017:ال�شكوى
اخلمي�س املوافق 2017/10/5 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 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 12134 بتاريخ 2017/9/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6534  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فاين فود للتجارة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ا�شرف خمتار ال�شيد ال�شيد عي�شى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )48350 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb174467870ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/10/3 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8920  عمايل جزئي
جمهول  امل��رك��ب��ات  ل�شيانة  التقنية  ال�شامل  1-ور���ش��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل االق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /����ش���و ن��ي��ب��ا ف���ري���دري���ك ق���د اأق������ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )2267 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB176801897AE:ال�شكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة 15.00 م�شاءا  ال�شاعة  املوافق 2017/10/9 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6728  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جلوبال بزن�س �شرفي�شز فور برودكا�شت اند ايفنتز منطقة حرة 
اأق��ام عليك  ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /وائ��ل حممد را�شد العر قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )77700 درهم( وتذكرة عودة 
ال�شكوى:LDA-16171  وحددت  مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/10/26 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 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 12134 بتاريخ 2017/9/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8337  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم كو�شينا ين ناناي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/اريجاهيجن وولدي�شينبيت ابيبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )7250 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 درهم( 
وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE176456869MB  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة 08.30 �س  ال�شاعة   2017/10/8 املوافق  االحد  يوم  جل�شة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3570  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- م��ري���ش��ي ف��ي��ك��ت��وري ل��ل��خ��دم��ات الفنية �����س.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جميع الرحمن عبدالها�شم 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10000.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )920( مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3432  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- االختيار الذهبي للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ريا�س غل خان قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5233( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )667(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3491  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ما�شك �شام للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اجمد علي حممد يون�س قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )8755(
مبلغ )858( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3359  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- عرب الفن للنق�س والزخرفة جمهول حمل االقامة 
اأقام   ق��د  علي  نبي  حممد  ح�شني  منري  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )15758( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1324( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3575  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  النفايات  لتجميع  عناية  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جول بارم خان غالم خان قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )8000(
مبلغ )820( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/4044  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   للكهروميكانيكية  ت��ري  ف��ور���س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/8/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/جوبني فرجي�س ابراهام بحكمت املحكمة ومبثابة 
احل�شوري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )38433.33( درهم وتذكرة 
بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  العودة 
�شاحب عمل اخر . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/5238  عمايل  جزئي 
جمهول  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  العمال  اال�شافية  القوة  عليه/1-  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/م�شاهد علي الكا�س مياه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/9/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/م�شاهد 
علي الكا�س مياه بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغا مقداره )15.880( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه عينا على الدرجة 
ال�شياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليه 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2492 تنفيذ جتاري
اأمينة حممد عو�س امل�شريي 2- وي�شت هاو�س �شتار  اىل املنفذ �شده/1- 
التنفيذ/ ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب  العامة  للتجارة 

ال�شرهان  عبدالرحمن  حممد  وميثله:عبدالرحمن  اخلليج  ب��روغ��از 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )486953( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2220 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- جنكو برو كيم تريدجن م.م.ح جمهول حمل االقامة 
وميثله:علي  للتجارة  اال���ش��ود  املحيط  التنفيذ/موؤ�ش�شة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
عبداهلل ماجد ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4344725.61( درهم ف�شخ االتفاقية 
او خزينة  التنفيذ  ب��ت��اري��خ:2016/1/18 اىل طالب  املربمة بني الطرفني 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3606  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ور�شة �شاين جلف لينك العمال احلدادة �س.ذ.م.م 
التنفيذ/حممد ط��اه��ر حممد  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
غالب مالك قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9380( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )889( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3370  تنفيذ عمايل 

�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ان��ت��ريي��ورز  اىل املنفذ ���ش��ده/1- �شي اي ج��ي 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ايد مايلر مانالو بدروزو قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )5000(
مبلغ )889( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1370 تنفيذ مدين  
ب��دي��ر �شريف  جم��ه��ول حمل  �شعبان  ول��ي��د  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
وميثله:ا�شماعيل  �شحاتة  التنفيذ/ممدوح  طالب  ان  مبا  االقامة 
ح�شن ابراهيم ال�شفار  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )525360( درهم اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2015/498  تنفيذ عقاري   
طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  راكي�شيفا  اأني�شة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبداهلل  عمر  عبدالرحمن   : وميثله  ذ.م.م  العقارية  �شتار  التنفيذ/داماك 
خمري قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/9/19 ل�شداد قيمة املطالبة 
)184310.60( درهم يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل احلجز )نوع 
العقار:�شقة �شكنية - املنطقة مر�شى دبي - رقم االر���س:47 - رقم املبنى:1 
- ا�شم املبنى:او�شن هايت�س - رقم العقار:7306 - رقم الطابق:73 - م�شاحة 

العقار:1488 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                    يف  الدعوى رقم 2017/780  احوال نف�س م�سلمني 

اىل املدعي عليه/1- م�شطفى عاطف احمد الزرقاين جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/يا�شمني حممد �شامح حممد مبا ان املدعي/ يا�شمني حممد 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  �شامح حممد 
ح��ك��م��ت ب�����ت�����اري�����خ:2017/8/21 احل��ك��م ال��ت��م��ه��ي��دي ال��ت��ايل:ح��ك��م��ت املحكمة 
جل�شة:2017/8/30  وح���ددت  عالية  باال�شباب  ورد  فيما  املدعية  با�شتجواب 
عليه  املدعي  اعالن  الكتاب  قلم  وعلى  امل�شروفات  يف  الف�شل  وابقت  لتنفيذه 
بالدعوى ومبنطوق هذا الق�شاء  - وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء 

املوافق:2017/10/4 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة رقم )7(. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/122  تظلم �سرعي

مبا  االقامة  حمل  جمهول  جنويني  لني  فهوجن  1-تهي   / �شده  املتظلم  اىل 
وميثله:موزة  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة  اخلظر  م��وزة   / املتظلم  ان 
عبيد اخلظر قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار 
لها  وح��ددت  �شرعي.  ام��ر على عري�شة   444/2017 رق��م  ال��دع��وى  ال�شادر يف 
 )3(: بالقاعة  08.30 �س  ال�شاعة     2017/10/11 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
، ويف حالة  االأق��ل  اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

وينتظر اأن ت�شويت كاتالونيا بدورها 
اأي�شا،  وه��ن��ا  اأك��ت��وب��ر،  م��ن  االأول  يف 
اأن  م��دري��د، وميكن  م��ع  التوتر  ك��ان 
اأخ��رى حظها  ا�شكتلندا م��رة  جت��ّرب 
بف�شل خروج بريطانيا من االحتاد 
بعد  الكيبيك  ت��ق��ل  ومل  االأوروب������ي، 
اإىل  الفرن�شية(  اآخر كلمتها )باللغة 
ك���ن���دا. و���ش��ه��دت ه��ون��غ ك��ون��غ والدة 
ل��ل��م��رة االوىل،  ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة  ح��رك��ة 
وحتلم التبت و�شينجيانغ اإذا �شمحت 
وال��ق��ائ��م��ة مل   ... ب��ذل��ك  لهما  بكني 
فريدة  طبعا  ه��ي  ح��ال��ة  ك��ل  تكتمل. 
�شيا�شي،  ت��اري��خ  ث��م��رة  ن��وع��ه��ا،  م��ن 
وح���روب وف��ت��وح��ات، وث��م��رة اأخطاء 
واأح���ي���ان���ا ج����رائ����م. ول���ك���ن ك���ل هذه 
تطلعات عميقة  تتطابق مع  االأم��ور 
لتقرير امل�شري، وهي م�شاعر وطنية 
مل تتقل�س منذ القرن التا�شع ع�شر، 
املطالبة  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ات  وت���دف���ع 
واإنهاء  ذاتها،  ت�شتعيد  اأن  يف  بحقها 
اأو  متناغمة  دائ��م��ا  تكن  مل  زي��ج��ات 

موافق عليها.

حالة كرد�شتان �لعر�ق
م�شروعة  الطموحات  تبدو هذه  قد 
ت��ث��ري، يف  ال��ت��اري��خ، ولكنها  اأع���ني  يف 
كل م��رة، دروع��ا وتهديدات باحلرب 
والقمع والعقاب. نادر هو “الطالق 
ال�شل�س” مثل ذاك الذي تو�شل اإليه 
 ،1992 ع��ام  وال�شلوفاك  الت�شيك 
بطريقة  ال���ي���وم  ي��ت��ع��اي�����ش��ان  وه���م���ا 

�شلمية داخل االحتاد االأوروبي.
كرد�شتان  ح��ال��ة  اأن  ال��وا���ش��ح  وم���ن 
���ع االأك�������راد  ال����ع����راق م���ث���ال���ي���ة. ت���ط���لُّ
وه���و  م�����ع�����روف،  اال����ش���ت���ق���الل  اإىل 
منذ  �شيما  ال  دائ���م���ا،  “توقيعهم” 
م��ع��اه��دة ���ش��ي��ف��ر، ال��ت��ي اب���رم���ت عام 
العاملية  احل���رب  ن��ه��اي��ة  يف   ،1920
االأوىل، والتي وعدت بدولة لالأقلية 
الكردية على اأنقا�س االإمرباطورية 
العثمانية. مرة اأخرى، كاد الكرد ان 
يتم ن�شيانهم. وتذكر الباحثة �شتيفان 
يرا�شيمو�س يف الكتاب اجلماعي عن 
“امل�شاألة الكردية” اأنه يف �شباح 30 
باري�س  م���وؤمت���ر  يف   1919 ي��ن��اي��ر 
قدم  وحلفائها،  اأمل��ان��ي��ا  ه��زمي��ة  بعد 
يعد  ق���رارا  ج��ورج  لويد  الربيطاين 
“امل�شتعبدة”  لل�شعوب  باالنف�شال 
من  املعاملة”  “�شوء  تتلقى  وال��ت��ي 
العثمانية. ويف فرة  االإمرباطورية 
ما بعد الظهر، اأخذ الكلمة لالعتذار 
القائمة  يف  ���ش��ع��ب  “ن�شيان”  ع���ن 
االأكراد.  نف�شه:  ال�شباح  يف  املعتمدة 
“يف  يرا�شيمو�س،  يكتب  “وهكذا،” 
دخوله  كرد�شتان  �شجل  غ��داء  ف��رة 
والبقية  الدبلوما�شي”.  التاريخ  يف 
معروفة: مل يتم الوفاء بهذا الوعد 
اأبدا، وقد توّزع االأك��راد، الذين يبلغ 

ال���ت���ي ���ش��ه��دت ب��ع��د ان��ق�����ش��ام��ه��ا اإىل 
من  ج��زء  م�شتقلة،  جمهوريات  �شت 
بدعم  ي�شتقالن  وكو�شوفو  �شربيا 
الغرب، وال تزال البو�شنة والهر�شك 
ت�شهد توترات �شديدة بني مكوناتها 
والكرواتية  ال�����ش��رب��ي��ة  ال���ث���الث���ة، 

وامل�شلمة.

ظ ... �ل�شني تر�قب بتيقرّ
اأقليات  فيها  التي  البلدان،  وتخ�شى 
يف  االن��دم��اج  ه�ّشة  مناطق  اأو  ق��وي��ة 
الظاهرة  ه����ذه  ال���وط���ن���ي،  ال��ن�����ش��ي��ج 
قب�شتها  ت�شدد  ت��زال  وال  املتفجرة، 
برغبات  ي���وح���ي  ق����د  م����ا  ك����ل  ع���ل���ى 
بتيّقظ  ال�شني  وتراقب  انف�شالية. 
الطرف  يف  ح���ت���ى  ي����ح����دث،  م����ا  ك����ل 
اأن  االآخ��ر من العامل، وال��ذي ميكن 
اأو  للتبت  بالن�شبة  ك�شابقة  ُي��ّت��خ��ذ 

حتى بالن�شبة لهونغ كونغ.
نيويورك  �شحيفة  ن�شرته  مقال  يف 
تاميز موؤخرا، ي�شري جو�شوا كيتنغ، 
موؤلف كتاب “البلدان غري املرئية”، 
ال  احل��ال��ي��ة  ال��ع��امل  خريطة  اأن  اإىل 
وي�شدد  الكمال”.  عن  “بعيدة  تزال 
لتغرّيات،  ت��زال تخ�شع  ال  اأن��ه��ا  ع��ى 
القرم من  بالقوة، مثل �شم  بع�شها 
م�شتثمرا  ب���وت���ني  ف���الدمي���ري  ق��ب��ل 
 ،2014 ع���ام  االأوك���ران���ي���ة  االأزم������ة 
قرار ال يزال املجتمع الدويل يعتربه 
اأو الزحف ال�شيني  “غري قانوين”، 
يف بحر ال�شني اجلنوبي حيث تغرّي 
البحرية.  م��ن��ط��ق��ت��ه��ا  ح����دود  ب��ك��ني 
ويدعو �شاحب الكتاب اىل اأن ي�شمح 
“االنف�شال  ب�����  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
والدميقراطي”  وامل��ن��ظ��م  ال�شلمي 
“العنيف  االن����ف���������ش����ال  م�����ن  ب������دال 

والفو�شوي”.
 “اأنا ال اأدافع عن ا�شتقالل كرد�شتان، 
مكان  اأي  اأو  وا�شكتلندا  وكاتالونيا، 
�شكل  ر���ش��م  يتم  عندما  ول��ك��ن  اآخ���ر، 
البلدان من طرف اأنا�س ال يعي�شون 
فيها، فاإن االأمور يف الغالب ال ت�شري 
وجيهة  اأ���ش��ب��اب  ه��ن��اك  ج��ي��د.  ب�شكل 
لل�شك واالرت��ي��اب يف ما يخ�س هذه 
احلركات االنف�شالية، ولكن ذلك ال 
يعني اأن احلفاظ على ال�شكل احلايل 
هو  احلالية  حدودها  داخ��ل  للبلدان 

بال�شرورة مبداأ جيد”.
ف��ه��ل ���ش��ي��ك��ون ع��ل��ي��ن��ا ال���ت���ع���ود على 
اأو  اأطل�شنا كل �شنتني  اإع��ادة ت�شميم 
اإيقاع والدة دول  ثالث �شنوات، على 
كرهنا،  اأم  اح��ب��ب��ن��ا  ���ش��واء  ج���دي���دة؟ 
وال�شوؤال  ذل����ك.  م���ن  م��ف��ر  ال  ف���اإن���ه 
احلقيقي هو ما اإذا كان ميكن تنظيم 
ه����ذه ال���ظ���اه���رة، وو����ش���ع اإط�����ار لها 
�شتكون  انها  اأم  ب�شاأنها،  والتفاو�س 
حتما م�شحوبة مب�شتوى معني من 

القوة والعنف.

مليونا،   40 ن��ح��و  ال���ي���وم  ع���دده���م 
ب��ني اأرب����ع دول ه��ي ال��ع��راق واإي����ران 
و���ش��وري��ا وت��رك��ي��ا، وال��ذي��ن يجمعهم 
ك��ردي��ة م�شتقلة  ق��ي��ام دول����ة  رف�����س 
على حدودهم. كان القرن الع�شرين 
ل���الأك���راد، جت�شده  ���ش��راع��ا ط��وي��ال 
قرنا  ك��ان  كما  الب�شمركة،  �شخ�شية 
بعد   ،1946 ع�����ام  امل�����ج�����ازر.  م����ن 
هناك  كانت  الثانية،  العاملية  احلرب 
ع��اب��رة متمركزة  ك��ردي��ة  ج��م��ه��وري��ة 
اإيران،  مهاباد يف غرب  حول مدينة 
ع�شر  اأح���د  ���ش��وى  ت�شتمر  مل  لكنها 
�شهرا فقط قبل ان تختفي حتى وان 
يف  كبري  مكان  اح��ت��الل  يف  ا�شتمرت 

املخيال اجلمعي الكردي.
م��ن��ذ ال��غ��زو االأم��ري��ك��ي ل��ل��ع��راق عام 
�شوريا  ال�����ش��راع يف  م��ع  ث��م   ،2003

التعبري  ب����ني  ق������وي  ت����وت����ر  ه����ن����اك 
الدميقراطي لل�شعوب، وبني احرام 
ال��ق��واع��د ال��د���ش��ت��وري��ة ال��ت��ي حتمي 
اأخرى،  امل��رك��زي��ة. م��رة  ال��دول��ة  اأوال 
على  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ني  ي�شجع  اأح����د  ال 
اخ��ت��ي��ار ط���ري���ق اال����ش���ت���ق���الل، حتى 
البقاء  اإرادت���ه���م يف  ع��ن  ع����رّبوا  وان 
االأوروب������ي، وتعهدوا  داخ���ل االحت����اد 
ع�����الق�����ات جيدة  ل���ه���م  ت����ك����ون  ب������ان 
“دولة  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ت��ي  ا�شبانيا  م��ع 
العامل  دول  بقية  وتخ�شى  جارة”، 
االنق�شام  ب��ان��دورا  �شندوق  فتح  من 
والقومية ال�شغرية يف كل مرة، كما 
1991 م��ع نهاية  ك���ان احل���ال ع���ام 
اال�شراكية  اجل���م���ه���وري���ات  احت�����اد 
ذلك  على  مثال  واأب��رز  ال�شوفياتية. 
ال�شابقة  ي��وغ��و���ش��الف��ي��ا  ح���ال���ة  ه���و 

ان  مب��ا  ين�شج”  مل  “التوقيت  اأن 
بعد،  تنتهي  داع�����س مل  احل��رب �شد 
اآخ���رون م��ن زعزعة  يف ح��ني يخ�شى 
ا���ش��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة ب��اأ���ش��ره��ا حتفيز 
عمومتهم  اأب��ن��اء  العراقيني  االأك���راد 
الذين  واإي������ران،  ���ش��وري��ا وت��رك��ي��ا  يف 
بالدولة،  احل��ل��م  نف�س  يتقا�شمون 
ان  ترف�س  العراقية  ال��دول��ة  ان  ث��م 
ُي��ن��ت��زع ج���زء م��ن اأرا���ش��ي��ه��ا منطقة 
واملتنازع  ب��ال��ن��ف��ط  ال��غ��ن��ي��ة  ك���رك���وك 
اآخرون  والعرب.  االأك��راد  بني  عليها 
م�شعود  ���ش��ل��ط��ة  ي���ن���ك���رون  اخ�������ريا 
ق�شية  بتوظيف  ويتهمونه  ب��ارزاين 
اال�شتقالل من اأجل توطيد هيمنته 
على ال�شلطة �شد الف�شائل الكردية 
االأخرى واإدامة اإدارته التي ينخرها 

الف�شاد واملح�شوبية.

“امل�شالة  ُط����رح����ت   ،2011 ع�����ام 
جمددا، يف تركيا و�شوريا  الكردية” 
اإيران.  يف  توا�شعا  واأك���ر  وال��ع��راق، 
واأ���ش��ب��ح االأك����راد يف ال��ع��راق و�شوريا 
اأطرافا فاعلة رئي�شية يف احلرب �شد 
داع�س، معّززين بذلك ا�شتقالليتهم 
الع�شكرية،  وق���وت���ه���م  االإق��ل��ي��م��ي��ة، 
تاريخية  ف���ر����ش���ة  ب������اأن  وال�������ش���ع���ور 

جاءتهم وال ميكن التفريط فيها.
ينكرون  ال  ال���ذي���ن  ح��ت��ى  ان����ه  غ���ري 
دولة،  اإىل  ال��ك��ردي  التطلع  �شرعية 
وق��ف��وا ���ش��د اخل��ط��وة ال��ت��ي اتخذها 
كرد�شتان  اإق���ل���ي���م  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
م�����ش��ع��ود ب��������ارزاين، يف ال�����ش��ل��ط��ة يف 
اأربيل منذ عام 2005، بتنظيم هذا 
كانت  البداية  م��ن  ال��ذي  اال�شتفتاء 
البع�س  وي����رى  م��ع��ل��وم��ة.  ن��ت��ائ��ج��ه 

ورمها  انتفاخ  يتزايد  اأزم���ة  قلب  يف 
با�شتمرار.

وام����ام ع���دم مت��ك��ن اإ���ش��ب��ان��ي��ا م��ن اأن 
ت�شبح بلدا “متعدد القوميات”، فاإن 
ي�شغطون،  الكاتالونيني  القوميني 
على  للح�شول   ،2010 ع���ام  م��ن��ذ 
حق تقرير امل�شري. هذا احلق، الذي 
هو من م�شوؤولية مدريد، مت رف�شه، 
وي��ع��ت��رب ت��ن��ظ��ي��م ا���ش��ت��ف��ت��اء م���ن قبل 
احلكومة الكاتالونية غري د�شتوري. 
وبر�شلونة  م���دري���د  ب���ني  ف��ال�����ش��راع 
حتى  م�شبوق  غري  حجما  اتخذ  قد 
يخ�س  م��ا  يف  ب��اال���ش��وا  ويب�شر  االآن، 
ا�شتمرار التعاي�س داخل نف�س اململكة 

“املوحدة”.
املرتبط  ال��ت��وت��ر  ح���االت  جميع  ويف 
ب���ال���ه���وي���ة وال�����ن�����زوع االن���ف�������ش���ايل، 

م  يف �إ�شبانيا، ورم يت�شخرّ
جمرد  لي�س  اذن،  امل�شري  تقرير  اإن 
م�شاألة مبادئ، يتوافق العامل ن�شبيا 
االأوىل.  العاملية  احل��رب  منذ  حولها 
وق����د ي��دف��ع االأك��������راد، م����رة اأخ����رى، 
الثمن، ورمبا يكون هذا الثمن حربا 
التوترات  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن  ج��دي��دة. 
املحيطة باال�شتفتاء املتنازع عليه يف 
االأول من اأكتوبر يف كاتالونيا لي�شت 
ب���ذات اخل��ط��ورة م��ن ح��ي��ث النتائج 
تعرف  م���ن���اط���ق  ب����ت����وت����رات  ق��ي��ا���ش��ا 
رائحة  منها  وتفوح  ع�شكرة مرتفعة 
ال��ن��ف��ط ك��ك��رد���ش��ت��ان ال����ع����راق. ومع 
ذلك، يف داخل االحتاد االأوروبي، ويف 
والقانون  احلقوق  ت�شو�شها  منطقة 
هادئة  وب��ال��ت��ايل  وال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
كاتالونيا  جن���د  م��ب��دئ��ي��ا،  و���ش��ل��م��ي��ة 

كرد�شتان املنطق ال�شيا�شي يرف�س مرة اخرى كاتالونيا معركة انف�شال يف قلب اوروبا

تخ�سى البلدان التي فيها اأقليات قوية اأو مناطق ه�ّسة 
الندماج يف الن�سيج الوطني من هذه الظاهرة املتفجرة

تراقب ال�سني بتيّقظ كل ما يحدث حتى يف الطرف 
الآخر من العامل حتى ل يتخذ �سابقة للتبت وهونغ كونغ

القرم ال�شم بالقوة

كو�شوفو  انف�شال يلد اخر ا�شكتلندا... الربيك�شيت قد يقود اىل اال�شتقالل

ال�شني تغري احلدود يف بحرها وتراقب انف�شالييها

يف جميع حالت �لتوتر �لنف�شايل هناك توتر قوي بني �لتعبي �لدميقر�طي لل�شعوب و�حرت�م �لقو�عد �لد�شتورية �لتي حتمي �لدولة 
هناك �أ�شباب وجيهة لل�شك يف �حلركات �لنف�شالية �إل �أن ذلك ل يعني �أن �حلفاظ على �شكل �لبلد�ن �حلايل هو بال�شرورة مبد�أ جيد

قد تبدو هذه �لطموحات م�شروعة يف �أعني �لتاريخ، ولكنها تثي يف كل مرة دروعا وتهديد�ت باحلرب
عندما يتم ر�شم �شكل �لبلد�ن من طرف �أنا�ض ل يعي�شون فيها، فاإن �لأمور يف �لغالب ل ت�شي ب�شكل جيد

�ت: ل تز�ل خريطة �لعامل تخ�شع لتغيرّ

كرد�ستان، كاتالونيا، ا�سكتلندا: دول جديدة قيد ال�سنع...!
•• الفجر - بيري ها�صكي 

 ترجمة خرية ال�صيباين
�إن�شاوؤها  مت  �لتي  �جلديدة  �لدول  عدد  تعرفون  هل 
يف �لعامل على مدى �ل�شنو�ت �لثالثني �ملا�شية؟ ما ل 

1988، بعد �إنهاء  159 ع�شو� عام  1945، ثم  عام 
�ل�شتعمار وع�شية �شقوط جد�ر برلني ونهاية �حلرب 
�لباردة، �أ�شبحت ت�شم �ليوم 193 دولة، وكان �آخرها 
قبول �ملنظمة �لممية جنوب �ل�شود�ن عام 2011، 
لالأ�شف،  �لأوىل،  �ل�شيادية  خطو�ته  �ت�شمت  �لذي 

يقل عن ثالثني، معظمها نتاج حلرّ جمموعات كبية 
يوغو�شالفيا  وجمهورية  �ل�شوفياتي  �لحتــاد  مثل 
هو  كما  “�لطالق”  نتيجة  �أي�شا  ولكن  �لحتادية، 
فــالأمم  �لــ�ــشــود�ن.  �أو  ت�شيكو�شلوفاكيا  يف  ــال  �حل
بد�يتها  يف  بلد�   51 �ليها  ينتمي  كان  �لتي  �ملتحدة، 

باحلرب ومعاناة �شكانها. وُيطرح �ل�شوؤ�ل مرة �أخرى 
�ليوم مع �لجتاهات �ل�شتقاللية يف مناطق متباينة 
�لثنني  �لعر�ق  كرد�شتان  ت  �شورّ �لعامل.  من  جــد� 
مع  �شديد  توتر�ت  �إىل  �أدى  مما  ��شتقالله،  ل�شالح 

دولته وجي�نه.
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العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2001  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- بلفي ف�شنت �شاه 2- جموهرات منوج )�شركة ذات م�شوؤولية 
حمدودة( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شعيد حممد علي جعفر حممد 
وميثله:حكمت حممود فيا�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ا�شدار احلكم 
بحل وت�شفية جموهرات منوج )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( امل�شجلة ا�شوال 
لدى دائرة التنمية االقت�شادية يف دبي مبوجب الرخ�شة التجارية رقم:238350 
وتعيني م�شفي لت�شفيتها. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/10/18  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا 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 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2010  جتاري كلي

���س.ذ.م.م 2- حممد جواد  العامة  الرمال للتجارة  املدعي عليه / 1- �شحر  اىل 
غالم ر�شا �شيادى جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شركة ام ال جي تي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اخلظر  ربيع  عبيد  م��وزة  وميثله/  ليمتد  هولدينغ 
مع  ام��ارات��ي  دره��م  مبليون  موؤقتا  نقدره  م��ايل  بتعوي�س  املطالبة  ومو�شوعها 
الفائدة القانونيه واتالف الب�شاعه واالغلفة واالحزمة املحجوزه وطلب تثبيت 
احلجز التحفظي يف الق�شية رقم:446/2017 حجز حتفظي جتاري. وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/10/16  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3066  جتاري جزئي
املدعي/  ان  االقامة مبا  �شيليك جمهول حمل  1- جوردانا   / املدعي عليه  اىل 
اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  ����س.ذ.م.م  ديفيلومبنت  جلوبال  ب��ان 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )174142.90(
املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام. وح���ددت  ال�����ش��داد  املطالبة وحتى  ت��اري��خ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة    2017/10/16
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2689  جتاري جزئي

بورايل من�شور  بوتبيا  �شبيالت  ذ.م.م 2-  للتجارة  الرفة  �شركة   -1 / املدعي عليه  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ���ش��رك��ة ان��رب��ال���ش��ت امل���ح���دودة وميثله:علي 
ا�شماعيل ابراهيم احلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
والر�شوم  درهم   )120528( وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  والثانية  االوىل  عليهما 
تاريخ اال�شتحقاق يف:2017/6/8 وحتى  املحاماة والفائدة 12% من  وامل�شاريف واتعاب 
8.30 �س  ال�شاعة    2017/10/4 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 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 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1562  جتاري كلي
قبالوي  ع�شام  جميل   -2 ����س.ذ.م.م  العقارية  للو�شاطة  ميك�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ رويال لتاجري القوارب و�شفن النزهة - �س.ذ.م.م 
وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )840.000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي 
و�شمول  التام  ال�شداد  ال�شيك يف:2017/3/4 وحتى  ا�شتحقاق  تاريخ  12% من  والفائدة 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق :2017/10/18 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �س  ال�شاعة:9.30 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

                    يف  الدعوى رقم 2017/1853  جتاري جزئي 
املدعي/ ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  كريو�س  باتلو  كريو�س  جوليان  عليه/1-  املدعي  اىل 
املحكمة  بان  اع��اله وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اق��ام  ���س.م.ع قد  الوطني  القيوين  ام  بنك 
حكمت بتاريخ:2017/8/9 احلكم التمهيدي التايل جلل�شة:2017/8/9 للحكم:حكمت املحكمة 
باجلدول  ال��دور  �شاحب  امل�شريف  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري  مبثابة 
يقدمه اخل�شوم  ان  الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى  االط��الع على ملف  كاالتي  وتكون مهمته 
الورقية  املرا�شالت  على  واالط���الع  االم��ر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  مقر  اىل  واالنتقال 
امانة  وح��ددت  وااللكرونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وج��دت  ان  وااللكرونية 
والزمت  واتعابه  ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري  كامانة على  درهم  االف  �شبعة  خربة قدرها 
املدعي ب�شدادها يف خزانة املحكمة )علما بان التقرير قد ورد( ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

 .ch1.C.13:االربعاء املوافق:2017/10/18 ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

                    يف  الدعوى رقم 2017/1324  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- مطعم اب�شار ايراين ���س.ذ.م.م 2- نبيلة �شيف �شامل املاجد املطرو�شي 3- 
ح�شن غالمر�شا بردبار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �س.م.ع قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/9/20 حكمت املحكمة 
وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور باجلدول وتكون مهمته 
االطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها املقدمة فيها وماع�شى ان يقدمه اخل�شوم من ا�شول 
غري منكرة او �شور غري جمحودة للعقود واملرا�شالت او اي حم��ررات اخرى وكذا ال�شجالت 
والدفاتر الورقية وااللكرونية وحددت امانة مقدارها ع�شرون الف درهم على ذمة م�شاريف 
املحكمة جل�شة يوم  لها  املحكمة وح��ددت  ايداعها خزينة  املدعي  البنك  الزمت  واتعاب اخلبري 
االربعاء املوافق:2017/10/4 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة:ch2.E.22 يف حال عدم �شداد 

االمانة وجل�شة:2017/11/1 يف حال �شدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره . 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

                    يف  الدعوى رقم 2016/922  جتاري كلي 
ال تي  انرنا�شيونال  اير كارجو  ايه يف 8 جلوبال ليمتد 2- جلوبال  املدعي عليهما/1-  اىل 
دي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة �شبارك ايفيا�شن �شريف�شز ���س.م.ح قد اقام 
التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:....  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
التايل: حكمت املحكمة ح�شوريا وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري املخت�س يف عمليات 
ال�شحن والنقل اجلوي املخت�س �شاحب الدور باجلدول وتكون مهمته كاالتي:االطالع على 
ملف الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى ان يقدمه اخل�شوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي 
ال�شجالت  وج��دت  ان  وااللكرونية  الورقية  املرا�شالت  على  واالط��الع  االم��ر  ل��زم  ان  عليها 
والدفاتر التجارية الورقية وااللكرونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�شرون الف والزمت 
املدعي ب�شدادها وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق:2017/10/2 ال�شاعة:09:30 

 . ch1.B.8:شباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2835  جتاري جزئي
الكهروميكانيكية ذ.م.م 2- عمر  امل�شتقبلية لالعمال  ال�شوره  املدعي عليه / 1- �شركة  اىل 
�س.م.خ  للتمويل  اخلليج  �شركة  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  بركات  جابر  نا�شر 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ قد 
والر�شوم  دره��م   )162.249.3( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 22.3% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
:2017/10/18 ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2551  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- الوادي اجلديد ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة ذ.م.م وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )195.493(  قد 
وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
:2017/10/11 ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2436  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جيه بي ام ا�شو�شييت�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شركة ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�شف 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�شباغ 
)47.914( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامه  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى 
ن��زاع جت��اري.وح��ددت لها جل�شة يوم  رق�����م:2017/1430  ال��ن��زاع  املحاماة �شم ملف  وات��ع��اب 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف  اخلمي�س املوافق :2017/10/5 ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/2636  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- جلف كوريا �س.م.ح جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�شالح/ اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/8/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 

توؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  ذات م�شوؤولية حم����دودة(  )���ش��رك��ة  م��اك  ت��ران�����س 
للمدعية مبلغ )125.578.34( درهم والفوائد القانونية 9% �شنويا من تاريخ رفع 
الدعوى:2016/11/22 حتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1132  جتاري جزئي 
���س.ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل االقامة  الفا  املحكوم عليه/1- كري�شتال  اىل 
الدعوى  يف   2017/7/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ايه  بي  ا�س  ايطاليا  ل�شالح/نوبيل  اعاله  املذكورة 
مبلغ  وم��ق��داره  االم��ارات��ي  ب��ال��دره��م  يعادله  م��ا  او  ي���ورو   )7097( مبلغ  للمدعية 
التام  ال�����ش��داد  ت�����اري�����خ:2016/12/14 وح��ت��ى  م��ن  وف��ائ��دة %9  دره���م   )29084.39(
املحاماة  اتعاب  مقابل  ثالثمائة  ومبلغ  ال��دع��وى  وم�شروفات  بر�شوم  والزمتها 
ورف�شت ما زاد على ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/686  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- ار بي ايه لال�شتثمار - منطقة حرة - موؤ�ش�شة فردية جمهول 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/14 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة اخلليج للقوالب  اخلر�شانية اجلاهزة ذ.م.م 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )2.940.000( درهم والفائدة 
وحتى  يف:2017/3/27  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية 
متام ال�شداد ف�شال عن امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2037  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- جايا هاري جايا براكا�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
نيو ايج لو�شاطة التاأمني �س.ذ.م.م وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/8/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�شالح/نيو ايج لو�شاطة التاأمني �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية 
مبلغ مقداره )خم�شة و�شبعون الف درهم( وفائدة 9% �شنويا من تاريخ:2016/4/26 
وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1579  جتاري كلي                

اىل املدعي عليه / 1- رينتال �شوليو�شنز اآند �شريفي�شيز - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / نورثربيج - ميدل اإي�شت - م م ح وميثله / حممد �شالح 
املطالبة باحلكم  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  الهاجري - قد  حممد احمد 
املحاماة.   ات��ع��اب  وم��ق��اب��ل  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  وتثبيت احل��ق  ب�شحة احل��ج��ز 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/10/4  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.8 رق��م 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل علما باأن مت تقدمي طلبات معدلة يف الدعوى.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1446  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �شارابار امبيل ابراهيم احمد اوين جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�شام�شي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/19 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
ال�شداد  ت��اري��خ:2010/2/3 وحتى متام  املدعي )16483.24( درهم وفائدة 9% من  اىل 
ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته 
مازاد على ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2333  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- توان �شرياز ح�شني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  وت�شمني  دره��م   )34.980.35(
التام.وحددت لها جل�شة  ال�شداد  والفائدة 2.49% �شهريا م��ن:2013/12/20 وحتى 
يوم الثالثاء املوافق :2017/10/10 ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2454  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ايريل ماريانو داياو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي 
مببلغ وقدره )41.385.46( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  م����ن:2011/12/20  �شهريا   %2.49
Ch 1.C.12 لذا  الثالثاء املوافق :2017/10/3 ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على االأقل ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2466  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جنمة املطينة لتجارة املالب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م واملعروفة �شابقا 
)ئي مارت �شوبر ماركت ومتجر اق�شام �س.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق��ام  قد  العو�شي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  ����س.ذ.م.م  فري�س  ف��ارم 
ب�شداد مبلغ وقدره )366103.96(  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
تاريخ  القانونية بواقع 12% من  املحاماة والفائدة  درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق :2017/10/11 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1641  مدين جزئي
ان  االقامة مبا  كي�شواين جمهول حمل  راجيندرا  كي�شواين  نيت�س   -1 / املدعي عليه  اىل 
املدعي/ ادجمي ان�شورن�س كومباين ليمتد )فرع دبي( وميثله / مبارك عبداهلل القيطي 
امل�شعبني - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )358.865( درهم مع الفائدة القانونية 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة بحكم 
م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة .وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق :2017/10/5 
ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2082  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نو�شاد بابو كيزهاكى توتودى جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  املدعي/ طارق ندمي كرامت ح�شني قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )26000( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة %9 
كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
.وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق :2017/10/16 ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة 
Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                    يف  الدعوى رقم 2017/369  مدين كلي 

اىل املدعي عليه/1- دوكالند للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - حاليا - القمر االزرق للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 
املدعي/  ان  ذ.م.م مبا  دبي لال�شتثمار  املدعي/�شركة تطوير جممع  ان  االقامة مبا  �شابقا جمهول حمل 
املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ذ.م.م  لال�شتثمار  دبي  جممع  تطوير  �شركة 
احل�شابي  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  التايل:وقبل  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/9/27  حكمت 
اوراق  مطالعة  مهمته  تكون  ا�شبوع  خ��الل  ت�شميته  على  الطرفان  يتفق  مل  ما  ب��اجل��دول  ال��دور  �شاحب 
االر�س  قطعة  بايجار  املتعلقة  احل�شابات  لبيان  وذلك  اخل�شوم  يقدم  ان  ع�شى  وما  وم�شتنداتها  الدعوى 
امل�شتحق  الريع  مبلغ  وبيان  ال�شحيفة  ب�شدر  تف�شيال  واملبينة  اال�شتثماري  دبي  جممع  مبنطقة  الكائنة 
للمدعية من الفرة م��ن:2015/4/21 وحتى اقامة الدعوى املاثلة وكلفت املدعية بايداع مبلغ )10.000( 
دره���م  خزينة املحكمة على ذم��ة ام��ان��ة اخل��ربة وح���ددت ج��ل�����ش��ة:2017/10/4 يف ح��ال ع��دم ���ش��داد االمانة 
وجل�شة:2017/10/30 يف حال �شدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره وابقت الف�شل يف امل�شاريف ، وحددت لها 

 .ch1.C.15:املحكمة جل�شة يوم االربعاء املوافق:2017/10/4 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                    يف  الدعوى رقم 2017/1374  جتاري جزئي 

ام  اىل املدعي عليه/1- نيلدا هالكون اي�شربا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك 
القيوين الوطني �س.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
وقبل  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/6/14 
الدور باجلدول وتكون مهمته كاالتي  املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف �شاحب  الف�شل يف 
االطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى ان يقدمه اخل�شوم واالنتقال اىل مقر 
ان  الورقية وااللكرونية  املرا�شالت  االمر واالط��الع على  لزم  ان  واملدعي عليها  املدعية 
قدرها  خربة  امانة  وحددت  وااللكرونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وجدت 
املدعي  والزمت  واتعابه  وم�شروفات اخلبري  ذمة ح�شاب  على  كامانة  درهم  االف  خم�شة 
ب�شدادها يف خزانة املحكمة )علما بان التقرير قد ورد( ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

 .ch1.C.13:االربعاء املوافق:2017/10/18 ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
غ�سب فل�سطيني من ت�سريحات ال�سفري الأمريكي يف اإ�سرائيل

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأثارت ت�شريحات ال�شفري االمريكي لدى ا�شرائيل الذي عّلق على مرور 
خم�شني عاما على االحتالل اال�شرائيلي، غ�شب الفل�شطينيني، يف ثاين 

ت�شريح اإ�شكايل يف غ�شون �شهر.
اإ�شرائيلي  اإخباري  ديفيد فريدمان يف مقابلة مع موقع  ال�شفري  وقال 
من  املئة  يف   2 �شوى  حتتل  ال  اليهودية  ال��دول��ة  اجلمعة  بكاملها  بثت 

ال�شفة الغربية .
ورد االمني العام ملنظمة التحرير الفل�شطينية �شائب عريقات بغ�شب 
على هذه الت�شريحات التي كانت بثت مقتطفات منها م�شاء اخلمي�س، 
قائال يف بيان يعرف املجتمع الدويل باأن ا�شرائيل كقوة احتاللية حتتل 

مئة يف املئة من فل�شطني، مبا فيها القد�س ال�شرقية وحميطها .

وا�شاف ان ت�شريحات فريدمان االخرية لي�شت فقط كاذبة وم�شللة، بل 
تتعار�س مع القانون الدوىل وقرارات االمم املتحدة واملوقف االمريكي 
التاريخى اي�شا . واأو�شح عريقات انها لي�شت املرة االوىل التي ي�شتغل 
فيها ال�شيد ديفيد فريدمان من�شبه ك�شفري امريكي للدفاع عن �شيا�شات 

االحتالل اال�شرائيلي و�شمه ارا�شي حمتلة ويجعلها �شرعية .
دونالد  االم��ريك��ي  ال��رئ��ي�����س  ف��ري��ق  م��ن  الفل�شطينيني  ق��ل��ق  وي��ت��زاي��د 
ترامب، وبينهم فريدمان، الذين مل يعلنوا التزامهم بفكرة اإقامة دولة 

فل�شطينية م�شتقلة.
وقال فريدمان يف مقابلته حول حل الدولتني يف اإطار الراأي املنطقي، 
اأنا اأعتقد اأن مفهوم حل الدولتني فقد مغزاه، اأو على االقل له مغزى 
مفهوم  ح��ول  ك��ث��ريون  اختلف  وق��د  خمتلفة.  ج��م��اع��ات  ل��دى  خمتلف 
الدولتني، وبح�شب راأيي، لن يكون هو املفهوم الذي يجتمع حوله اجلميع 

. وت�شبب فريدمان يف اوائل اأيلول �شبتمرب يف اإثارة �شجة عندما حتدث 
فيها عن  اال�شرائيلية، حتدث  بو�شت   ل�شحيفة جريوزاليم  يف مقابلة 
االحتالل املزعوم . وقال م�شوؤول امريكي لوكالة فران�س بر�س حينها ان 

تعليق ال�شفري فريدمان ال ميثل حتوال يف ال�شيا�شة االمريكية .
وهذه املرة اي�شا تن�شلت اخلارجية االمريكية من ت�شريحات فريدمان. 
وا�شنطن  يف  ل�شحافيني  ناويرت  هيذر  ال��وزارة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
م�شبقا  للحكم  كطريقة  تف�شر  ال  ان  ينبغي  تعليقاته  ان  اخلمي�س 
ا�شرائيل  ب��ني  املتحدة  ال��والي��ات  �شتجريها  مفاو�شات  اي  نتائج  على 
ال�شيا�شة  يف  تغيري  انها  على  تف�شر  اأال  يجب  وقالت   . والفل�شطينيني 

االمريكية .
ال�شرقية يف حزيران يونيو  ا�شرائيل ال�شفة الغربية والقد�س  واحتلت 
االبدية  عا�شمتها  واعلنتها  املحتلة  ال�شرقية  القد�س  1967. و�شمت 

بعد  ا�شرائيل  وب��ا���ش��رت   . ال���دويل  املجتمع  فيها  ي��ع��رف  خ��ط��وة مل  يف 
احتاللها ببناء الكتل اال�شتيطانية يف القد�س وال�شفة الغربية. ويزيد 

عدد امل�شتوطنني عن 600 األف.
ويعترب املجتمع الدويل اال�شتيطان عقبة كبرية اأمام ال�شالم وال يعرف 

بامل�شتوطنات. واعترب فريدمان ان امل�شتوطنات جزء من ا�شرائيل.
وتبذل اإدارة ترامب جهودا الإعادة اطالق مفاو�شات ال�شالم الفل�شطينية 
اال�شرائيلية. وقال ال�شفري فريدمان ان الرئي�س ما زال ملتزما باتفاق 
ب�شورة  االأم���ور  تنفيذ  ن��ح��اول  نهائيا.  م��وع��دا  يحدد  مل  ولكنه  ���ش��الم، 
التي  املفاو�شات  ملمو�س يف  تقدم  هناك  وا�شاف   . �شريعة  ال  �شحيحة 
ترعاها الواليات املتحدة بتوجيهات من الرئي�س ترامب، وان تفا�شيل 
�شوف  والفل�شطينيني،  ا�شرائيل  بني  ت�شوية  اتفاق جديد حول  مقرح 

يعلن يف االأ�شهر القريبة املقبلة .

•• الفجر - اجلزائر - خا�س
اأن يقوم الوزير االأول  من املنتظر 
اإدوار فيليب بداية �شهر  الفرن�شي 
مغاربية  ب��ج��ول��ة  ال���ق���ادم  اأك��ت��وب��ر 
ت�����ش��م��ل ف���ق���ط ت���ون�������س وامل����غ����رب، 
لوموند  �شحيفة  ذك��رت  ما  ح�شب 

الفرن�شية.
اإع���الم جزائرية  و���ش��ائ��ل  واأ����ش���ارت 
اإىل غياب ا�شم اجلزائر من قائمة 
الوزير  ���ش��ي��زوره��ا  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 
جلنة  التئام  رغ��م  الفرن�شي  االأول 
امل�شتوى  رفيعة  امل�شركة  املتابعة 
هذا  بحر  اجلزائرية-الفرن�شية، 

الدميوقراطية  �شوريا  قوات  مواجهة 
املدعومة من وا�شنطن.

وي��������واج��������ه ال����ت����ن����ظ����ي����م االإره��������اب��������ي 
�شوريا  ق�����وات  ت�����ش��ن��ه  ه��ج��وم��ا  اي�����ش��ا 
الدميوقراطية يف �شرق حمافظة دير 
النظام  ي�شنه  وهجوما  )�شرق(  ال��زور 
مدينة  يف  رو�شيا  م��ن  بدعم  ال�شوري 

دير الزور.
�شل�شلة  اخل��م��ي�����س  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ون���ف���ذ 
لقوات  حواجز  على  مباغتة  هجمات 
حم�س  حمافظة  يف  ال�شوري  النظام 
قالت  ال��زور،  دير  )و�شط( قريبة من 
�شانا   الر�شمية  ال�شورية  االنباء  وكالة 

انه مت �شدها.
عن�شرا   58 الهجمات  ه��ذه  يف  وقتل 
ال���ن���ظ���ام، ح�����ش��ب��م��ا اعلن  م����ن ق������وات 

املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان.
وت��زام��ن��ت ال��ه��ج��م��ات م��ع دع���وة زعيم 
ال��ب��غ��دادي يف  اأب���و بكر  داع�����س  تنظيم 
تداولته  اليه  ت�شجيل �شوتي من�شوب 
االنرنت  ع��ل��ى  م��ت��ط��رف��ة  ح�����ش��اب��ات 
اخلمي�س، اأن�شاره اىل ال�شرب والثبات  
يف وجه الكفار  املتحالفني �شدهم يف 

�شوريا والعراق على حد زعمه.

باالأمم  وق��ال م�شوؤول  لزيارتها.  اأنطونيو جوتريي�س  العام  االأم��ني  ب��الده دعت  اإن 
املتحدة اإن جوتريي�س �شيدر�س زيارة ميامنار اإذا توفرت الظروف املنا�شبة.

وعربت ال�شني ورو�شيا عن دعمهما حلكومة ميامنار. وقالت ميامنار هذا ال�شهر 
اإنها تتفاو�س مع البلدين اللذين يتمتعان بحق النق�س )الفيتو( يف جمل�س االأمن 

الدويل حلمايتها من اأي اإجراء حمتمل من جانب املجل�س.
يف الوقت نف�شه دعت جماعات االإغاثة الدولية يف ميامنار احلكومة لل�شماح بحرية 
الدخول اإىل راخني حيث دفعت حملة للجي�س اأكر من ن�شف مليون �شخ�س للفرار 
اإىل بنجالد�س لكن مئات االآالف ما زالوا حمرومني من الغذاء واملاأوى والرعاية 

الطبية.

االأ�شبوع.
ي�شار اىل اأنه، منذ انتخاب الرئي�س 
ال��ف��رن�����ش��ي اجل����دي����د، اإمي���ان���وي���ل 
م�شوؤول  اأي  ي�����زر  مل  م�����اك�����رون، 
االأمني  با�شتثناء  اجلزائر  فرن�شي 
الفرن�شية  اخلارجية  ل��وزارة  العام 
الذي  م��ون��ت��اين،  غ���وردال  موري�س 
اجل���زائ���ري  االأول  ال����وزي����ر  ���ش��ّل��م 
اإدوار  الفرن�شي  نظريه  من  ر�شالة 

فيليب.
جزائري،  ���ش��ي��ا���ش��ي  حم��ل��ل  وي����رى 
اأ�����ش����وات  م����ا ورد مب���وق���ع  ح�����ش��ب 
ع���الق���ات   ماكرون  اأن  م��غ��ارب��ي��ة، 
عندما  خ�شو�شا  جيدة،  باجلزائر 

بالت�شريح  م��ذك��را  م��ر���ش��ح��ا،  ك���ان 
االنتقادات  من  زوبعة  كلفه  ال��ذي 
“احتالل  اع��ت��رب  ح��ي��ث  فرن�شا  يف 

اجلزائر جرمية �شد االإن�شانية”.
اأ�شتاذ العالقات    من جهته، يرى 
ق�شنطينة،  ب���ج���ام���ع���ة  ال����دول����ي����ة 
“تدعيم  اأن  اأح�������ش���ن،  ب��ل��ح��م��ري 
دائما  كان  اجلزائر،  مع  العالقات 
من اأولويات احلكومات الفرن�شية، 
اخلارجية  وزي���ر  بت�شريح  م��ذك��را 
اجل������زائ������ري االأ������ش�����ب�����ق، رم���ط���ان 
ال����ذي و���ش��ف ماكرون  ل��ع��م��ام��رة، 
ب�����ش��دي��ق اجل���زائ���ر خ���الل حملته 

لرئا�شيات فرن�شا االأخرية.

 •• مانيال-اأ ف ب:

املتحدة،  ل��ل��والي��ات  ب�شدة  املنتقد  دوت��ريت��ي،  رودري��غ��و  الفيليبيني  الرئي�س  رح��ب 
املوالية  امل�شلحة  اجلماعات  مكافحة  يف  مل�شاعدته  وا�شنطن  تبذلها  التي  باجلهود 
الفيليبني  بو�شط  بالنغيغا  بلدة  دوتريتي الهايل  وقال   . االإرهابي  داع�س  لتنظيم 
خالل زيارة للبلدة هناك عدة عوامل لكن االجدر بي ان اكون وديا جتاههم االن 
ا�شالميون  م�شلحون  واج��ت��اح  اجل��م��ع��ة.  ن�شر  للكلمة  ر�شمي  ن�س  بح�شب  وذل���ك 
يرفعون رايات تنظيم داع�س ال�شوداء مدينة مراوي بجنوب الفيليبني يف 23 ايار 
مايو املا�شي وت�شدوا طيلة اربعة ا�شهر لعمليات ع�شكرية بقيادة امريكية. ون�شرت 
الواليات املتحدة طائرة جت�ش�س بي-3 اوريون  وقدمت معلومات ا�شتخبارات اخرى 
للجي�س الفيليبيني يف حماولة ا�شتعادة ال�شيطرة على املدينة يف معارك اأوقعت اكر 
من 900 قتيل. وقال دوتريتي اخلمي�س ال اقول انهم خمل�شونا، لكنهم حلفاءنا 

وقد �شاعدونا. وحتى اليوم قدموا لنا معدات �شرورية جلنودنا يف مراوي ملحاربة 
االرهابيني . واأ�شاف لذا دون م�شاعدتهم اي�شا، نكون يف و�شع �شعب  وتابع لهذا 
ن�شكركم . وكان دوتريتي قد بداأ العام املا�شي والية رئا�شية من �شت �شنوات موجها 
�شعيا  بينهما  التحالف  من  عقود  عن  وتخلى  املتحدة،  الواليات  �شد  نابية  الفاظا 
للتجارة واال�شتثمار مع بكني، مناف�شة وا�شنطن. وخالل زيارة لل�شني يف ت�شرين 
امل��ت��ح��دة  واعادة  ال��والي��ات  اأع��ل��ن دوت��ريت��ي االنف�شال ع��ن  امل��ا���ش��ي،  االول اك��ت��وب��ر 
التمو�شع مع ال�شني ورو�شيا عو�شا عنها. و�شرح دوتريتي اآنذاك انه غا�شب جتاه 
الرئي�س االمريكي حينها باراك اوباما، النتقاده حربه على املخدرات، التي ادت حتى 
االن اىل مقتل 3 االف و850 م�شتبها بهم على يد ال�شرطة، واآالف اآخرين على 
الدامي  املتحدة  الواليات  املوت و�شواها. كما ندد باحتالل  انها فرق  ي�شتبه  يد ما 
للفيليبني يف مطلع القرن الع�شرين. وقال لكن كل ذلك اأ�شبح من املا�شي  م�شريا 
اىل التحالف االمريكي �شد اجلي�س الياباين املحتل خالل احلرب العاملية الثانية.

اجلهة  يف  املتطرف  التنظيم  يتعر�س 
الثانية من احلدود لهجومني عنيفني 
ال�شوري  النظام  قوات  تخو�شه  االول 
الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  والثاين 

املدعومة من وا�شنطن.
وت��اأت��ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن الهجوم 
على احلويجة بعد اأيام من اال�شتفتاء 
الذي  كرد�شتان  اإقليم  ا�شتقالل  على 
ب���غ���داد، وت�����ش��ب��ب بتوتر  اث����ار غ�����ش��ب 
كبري بينها وبني ال�شلطات الكردية يف 
التحالف  با�شم  املتحدث  واأك��د  اأربيل. 
ال����دويل ال��ك��ول��ون��ي��ل االم��ريك��ي ريان 
ا�شتقالل  ح��ول  اال�شتفتاء  ان  دي��ل��ون 
ك��رد���ش��ت��ان ي���وؤث���ر ع��ل��ى احل�����رب على 
تنظيم داع�س النه ي�شعف من تركيز 
املقاتلني االكراد والعرب على املواجهة 

مع التنظيم .
الركيز  ان  االمريكي  امل�شوؤول  وق��ال 
امل�شلط  الاليزر  �شعاع  مثل  كان  الذي 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م داع�������س مل ي��ع��د كذلك 

بن�شبة مئة باملئة .
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ي����واج����ه  ����ش���وري���ا،  يف 
)�شمال(  ال��رق��ة  يف  ك���ربى  ���ش��ع��وب��ات 
ب��ع��دم��ا خ�����ش��ر %90 م��ن امل��دي��ن��ة يف 

رئي�س  واأعلن  و�شرقا.  �شماال  يحدها 
العبادي،  ح���ي���در  ال���ع���راق���ي  ال�������وزراء 
القائد العام للقوات امل�شلحة العراقية، 
عمليات  من  الثانية  املرحلة  انطالق 

حترير احلويجة .
وقال العبادي يف بيانه كما وعدنا اأبناء 
�شرب  كل  بتحرير  ما�شون  باأننا  بلدنا 
و���ش��ح��ق ع�شابات  ال���ع���راق  ار�����س  م��ن 
داع�����س االإره��اب��ي��ة وال��ق�����ش��اء عليهم، 
ف��اإن��ن��ا ع��ل��ى م��وع��د م���ع ن�����ش��ر جديد 
لتحرير اأبناء هذه املناطق من هوؤالء 

املجرمني .
وكانت القوات العراقية اطلقت يف 21 
الع�شكرية  عملياتها  �شبتمرب  اي��ل��ول 
اأقل  بعد  احلويجة،  مدينة  ال�شتعادة 
م��ن ���ش��ه��ر م��ن اإع��الن��ه��ا ب�����ش��ط كامل 
يف  ن��ي��ن��وى  حم��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  �شيطرتها 
املو�شل  مدينة  حيث  ال��ب��الد،  �شمال 
وق�شاء تلعفر اللذين كانا اأبرز معاقل 

تنظيم داع�س يف العراق.
العراقية  ال��ق��وات  ا���ش��ت��ع��ادة  ح���ال  ويف 
تنظيم  وج����ود  �شيقت�شر  احل��وي��ج��ة، 
القائم  ق�شاء  على  ال��ب��الد  يف  داع�����س 
ال�شورية حيث  العراقية  على احلدود 

املتحدة باأن نزوح مئات االآالف من والية راخني تطهري عرقي. وترف�س ميامنار 
االتهامات ونددت بانتهاكات حقوق االإن�شان.

االأ�شا�شية.  واحلريات  االإن�شان  حقوق  بورما  جي�س  يحرم  اأن  يجب  هيلي  وقالت 
القيادة  مب�شوؤوليات  اال�شطالع  من  انتهاكات  بارتكاب  اتهموا  من  ا�شتبعاد  يجب 

فورا وحماكمتهم ملا اقرفوه من خمالفات .
وم�شت قائلة على اأي دولة متد جي�س بورما حاليا بال�شالح اأن تعلق هذه االأن�شطة 

حلني اتخاذ اإجراءات املحا�شبة الكافية .
وقال م�شت�شار االأمن القومي يف ميامنار ثاوجن تون يف االأمم املتحدة يوم اخلمي�س 
اإبادة جماعية. وقال ملجل�س االأمن الدويل  اأو  اإن ميامنار ال ت�شهد تطهريا عرقيا 

•• بغداد-اأ ف ب:

هجوما  اأم�س  العراقية  القوات  ب��داأت 
وا���ش��ع��ا خل���رق خ��ط��وط دف����اع تنظيم 
احلويجة،  ق�شاء  يف  االإره��اب��ي  داع�س 
�شمال  يف  داع�����س  لتنظيم  معقل  اآخ���ر 
ال�����ع�����راق، ب���ع���دم���ا ح��ق��ق��ت ت���ق���دم���ا يف 
اجتاهه. وبعدما ا�شبح تنظيم داع�س 
العراق  م��ع��اق��ل��ه يف  ك���ل  يف  حم��ا���ش��را 
ت�شمى  م��ا  تتداعى  امل��ج��اورة،  و�شوريا 
اخل��الف��ة  ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا ع���ام 2014 
امام الهجمات التي ت�شن �شده بدعم 

من الواليات املتحدة او رو�شيا.
امل�شركة  للقوات  العام  القائد  واأعلن 
العراقية الفريق اأمري ياراهلل يف بيان 
ال�شرطة  وق�����وات  اجل��ي�����س  ق�����وات  ان 
االحتادية والرد ال�شريع وقوات جهاز 
احل�شد  وق������وات  االره�������اب  م��ك��اف��ح��ة 
�شرعت  الع�شائري  واحل�شد  ال�شعبي 
لتحرير مناطق مركز  وا�شعة  بعملية 
الر�شاد  ون���اح���ي���ة  احل���وي���ج���ة  ق�����ش��اء 

وناحية الريا�س وناحية العبا�شي .
ال�شريع  ال��ت��دخ��ل  ق����وات  ان  واأ����ش���اف 
بداأت عملياتها ليل اخلمي�س اجلمعة 
احلويجة  �شمال  الواقع  النهر  بعبور 
ل��ت��اأم��ني الوحدات  اق��ام��ة ج�����ش��ور  ث��م 
املتوجهة اىل العبا�شي  على بعد نحو 

ع�شرة كيلومرات غرب املدينة.
فان  ال�شعبي،  للح�شد  بيان  وبح�شب 
تنظيم داع�س اأ�شرم النريان يف بئري 
ن��ف��ط ج��ن��وب احل��وي��ج��ة ل��وق��ف تقدم 
القوات احلكومية. وكان تنظيم داع�س 
ا�شتوىل على احلويجة التي تقع على 
بعد 230 كلم عن بغداد، يف حزيران 
�شيطرته  م��ع  ت��زام��ن��ا   2014 يونيو 
التي  العراق  ثاين مدن  املو�شل،  على 
ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة بدعم 
بقيادة  ال��دويل  التحالف  ط��ريان  من 
يوليو  مت����وز  يف  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
عدد  البالغ  احلويجة  وتقع  امل��ا���ش��ي. 
حمافظة  يف  ن�شمة  ال��ف   70 �شكانها 
تتنازع  والتي  بالنفط  الغنية  كركوك 
حكومتا  �شنوات  منذ  عليها  ال�شيطرة 
الذي  العراق  كرد�شتان  واقليم  بغداد 

•• عوا�صم-وكاالت: 
دعت مندوبة الواليات املتحدة باالأمم 
تعليق  اإىل  ال��دول  نيكي هيلي  املتحدة 
ب�شبب  ب��االأ���ش��ل��ح��ة  م���ي���امن���ار  اإم�������داد 
اإىل  الروهينجا  م�شلمي  �شد  العنف 
الكافية  االإج���راءات  اجلي�س  يتخذ  اأن 

للمحا�شبة.
تدعو  ال��ت��ي  االأوىل  امل����رة  ه���ي  وه����ذه 
القادة  ملعاقبة  املتحدة  ال��والي��ات  فيها 
القمع  الذين يقفون وراء  الع�شكريني 
لكنها مل ت�شل اإىل حد التهديد باإعادة 
فر�س العقوبات التي علقتها وا�شنطن 

يف عهد الرئي�س باراك اأوباما.
وقالت هيلي ملجل�س االأم��ن ال��دويل ال 
اأن ن�شف اأفعال �شلطات بورما  نخ�شى 
وح�شية  حملة  ب��اأن��ه��ا  عليه  ت��ب��دو  مب��ا 
اأقلية  م��ن  ب��ل��د  لتطهري  وم�����ش��ت��دام��ة 
التي  امل��رة االأوىل  . وه��ذه ه��ي  عرقية 
ات��ه��ام��ات االأمم  وا���ش��ن��ط��ن  ت���ردد فيها 

رئي�ش وزراء فرن�سا يف جولة مغاربية ت�ستثني اجلزائر

�لقو�ت �لعر�قية توؤمن �لوحد�ت �ملتوجه غرب �ملدينة

العراق ي�سعى خلرق خطوط داع�ش يف احلويجة 

الفلبني ترحب بجهود وا�سنطن يف مكافحة داع�ش 

حادث غرق يزيد من ماأ�شاة �لالجئني �لروهينغا  

اأمريكا تدعو للمحا�سبة ووقف اإمداد ميامنار بال�سالح 

نافذة 
م�شرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة �كت�شاف كيف يفكر �لآخر

•• لوي�س ليما

ف��ع��ل م��ن ع�شر  اإ���ش��ب��اين �شجني ردود  ب��ني مي��ني 
اإنكار  يف  �شقطوا  انف�شاليني  وم��غ��ام��ري��ن  اآخ����ر، 
نتائج  انتظار  وال��ي��وم، ويف  وا���ش��ح.  تعادل  ال��واق��ع، 
اال�شتفتاء الذي �شيجرى غدا االأحد يف كاتالونيا، 
ول��ال���ش��ت��م��رار يف  ال�����ش��رر.  وح����دث  االأوان،  ف���ات 
القامو�س الريا�شي، �شيكون من ال�شروري انتظار 
تكون  باأن  الت�شّرع  اإ�شافية حمتملة، مع  ح�ش�س 
االأيام  خ��ط��ورة ممكنة يف غ�شون  اأق��ل  االإ���ش��اب��ات 
اأمل  وعلى  القانوين،  الوقت  من  املتبقية  القليلة 
يف  اجلميع  ي�شتعيد  املالب�س،  حجرة  بدخول  اأن��ه، 

االخري عقله.
ا�شتيهامي  ورك����ب  ج���ان���ب،  م���ن  ا���ش��ك��ايل  ازدراء 
ك��ان��ت ه��ن��اك ميدالية  واإذا  االأخ����رى.  م��ن اجل��ه��ة 
اأوروب��ا القرن  اأزم��ة، يف  اأ�شواأ طريقة حلل  لتتويج 
احلادي والع�شرين، ميكن جلميع اأبطال الهزمية 
 – كان  وان  حتى  بح�شتهم.  املطالبة  الكاتالونية 
خروج  يف  للفاعلني  اأي�����ش��ا  يحق   - �شحيح  وه���ذا 
بجائزة  املطالبة  االأوروب���ي  االحت��اد  بريطانيا من 

اجلدارة.
العديد  هناك  كانت  للكتالونيني،  بالن�شبة  ولكن، 
م��ن ال��ف��ر���س الإظ���ه���ار ���ش��يء م��ن االإب�����داع لتلبية 
التعط�س امل�شروع، يف جزء كبري من ال�شعب، حلكم 
اللعبة  اأكر حزما يف  اأك��رب، كالتدخل ب�شكل  ذاتي 
ال�شيا�شية االإ�شبانية، وال�شعي اإىل حتالفات، وطرح 
للطبقة  كان  لقد  الطاولة:  م�شاريع مبتكرة على 
ال�شيا�شية الكاتالونية وقت فراغ للعب دور �شيا�شي 

خا�شة ان اإ�شبانيا املوؤ�ش�شية تتطلب اإعادة بناء.

على  االقت�شار  خ��الل  وم��ن  املقابل،  الطرف  على 
مل  واال�شتهانة،  واالذالل  القانونية  االوراق  لعب 
ي�شاعد حزب رئي�س الوزراء، ماريانو راخوي على 
نزع الفتيل، وهذا اقل ما يقال. النتيجة؟ اإن هذا 
العر�س، الذي مت اإخراجه بفجاجة ووقاحة ويبعث 
ال�شرطة،  رج���ال  م��ن  االآالف  بن�شر  ال��ق��ل��ق،  ع��ل��ى 
اأخ����رى، اإال اإىل زي����ادة ح��م��ا���س من  مل ي����وؤد، م���رة 

يواجههم، ومغذيا نزعة الهروب اىل االق�شى.
ويف نهاية مباراة �شيئة للغاية، وكئيبة جدا، جراء 
وادانته.  احلكم  مهاجمة  املعتاد  من  القدرة،  عدم 
ويف هذا م�شاعفات اإ�شافية: لقد دارت هذه املباراة 
االحت���اد  و���ش��ي��ط.  الأي  ت���ام  غ��ي��اب  االآن، يف  ح��ت��ى 
االوروبي؟ مرتبك، وعقله يف اأماكن اأخرى، اكتفى 
بان يكون �شدى، وب�شكل رخو، للحجج القانونية 
“االحتاد   - االإ�شبانية  ال�شلطات  طرحتها  ال��ت��ي 
ويتعامل  الد�شتوري  بالنظام  يتم�شك  االأوروب����ي 
متظاهرا بعدم �شماع ما هو   - فقط مع الدول” 

على املحك.
ان املطالبة بدولة، التي تنت�شر اليوم يف كاتالونيا، 
اأ�شا�شا �شرخة من القلب باجتاه اأوروبا، التي  هي 
املرور  دون  فيها  بالبقاء  االنف�شاليون  يتم�شك 
يّدعي  اأن  االأوروب���ي  م��دري��د. ميكن لالحتاد  عرب 
اأنه ال يفهم هذا التحدي، ولكنه مركزي ورئي�شي 
و�شفة  ايجاد  اىل  فيه  ي�شعى  وقت  له يف  بالن�شبة 

تهدف اإىل ا�شتعادة قلوب ال�شعوب االأوروبية.
اأن يتدارك  اأي�����ش��ا  ال��الع��ب��ني، ع��ل��ى احل��ك��م  م��ث��ل 

ب�شرعة يف حجرة املالب�س.

ترجمة خرية ال�شيباين

مدريد-بر�سلونة: ماذا يفعل احَلَكم...؟

* كبري املرا�شلني ل�شحيفة لوطون ال�شوي�شرية

ادوارد فيليب يف تون�س واملغرب فقط

يو�جه �لإخو�ن �أزمة متويل و�شغطًا متز�يدً� مع �نك�شاف عالقته بالإرهاب 

اجلماعات الإرهابية ترتاجع.. هل ت�ستوعب قطر اأّن املعادلة تغريت؟
•• الريا�س-وكاالت:

تطرق ال�شحايف عبد اللطيف املناوي يف مقاله �شمن �شحيفة 
ذي اأراب نيوز  ال�شعودّية اإىل تراجع الن�شاطات االإرهابية على 

جبهات متعددة خالل االأ�شهر القليلة املا�شية. 
ع���دد من  يف  ت��ق��دم��اً  اأن حت���رز  ال�شرعية  ال��ق��وى  وا���ش��ت��ط��اع��ت 
كما   . وليبيا  وال��ع��راق  اليمن  مثل  نزاعات  ت�شهد  التي  ال��دول 
االأخ��رى. هل هي  املتطّرفة يف �شوريا تنهار هي  امليلي�شيات  اأّن 
التيارات  دع��م  يف  القطري  ال��ت��ورط  على  تاأكيد  اأو  م�شادفة؟ 
ال��ث��وري��ة وامل��ن��ظ��م��ات االإره��اب��ي��ة يف ه���ذه ال����دول ع��رب متويلها 

وت�شليحها؟ .
يجيب املناوي على الت�شاوؤل الذي طرحه باالإ�شارة اإىل اأّنه بات 
من املمكن القول اليوم، اإّن هذه املنظمات تعاين من نق�س يف 
التمويل بعدما وقعت الدوحة حتت التدقيق االإقليمي والدويل 
القطرية  ال��دول��ة  ل��الإره��اب  املناه�س  ال��رب��اع��ي  م��واج��ه��ة  اإث���ر 

ومقاطعته لها. .
وا�شتذكر الكاتب رّدة الفعل االأوىل للرئي�س دونالد ترامب على 
قرار الرباعي مقاطعة قطر، حني �شّدد خالل القّمة العربية 
االأيديولوجيا  ال��ت��م��وي��ل ع��ن  ق��ط��ع  ع��ل��ى ���ش��رورة  االأم��ري��ك��ي��ة 
كاأكرب  قطر  اإىل  الزعماء  جميع  اأ���ش��ار  كيف  فذكر  املتطّرفة، 

ممّول للعقائد واملجموعات االإرهابية.
 مل ُيظهر ترامب كثرياً من التعاطف مع الدوحة على الرغم 
من اأنها مركز العمليات الع�شكرية االأمريكية يف املنطقة. واأمل 

ترامب اأن تكون املقاطعة بداية نهاية رعب االإرهاب .

تر�جعت قطر.. فتفاءلت ليبيا
العامل تت�شمن  اإىل  الدوحة  االإره��اب من  اإّن خريطة ت�شدير 
واالأوروب��ي��ة. من  واالأفريقية  العربية  ال��دول  من  كبرياً  ع��دداً 
بينها، م�شر و�شوريا والعراق وليبيا. يف كل من هذه الدول التي 
الدوحة  تدعم  �شقيقة،  كدولة  اإليها  تنظر  اأن  بقطر  ُيفر�س 
الطائفية  االأزم���ات  وتن�شر  االأهلية  واحل��رب  والفو�شى  امل��وت 
كان  الرباعي  اّت��خ��ذه  ال��ذي  املوقف  اأّن  الوا�شح  من  واالإثنية. 
فعاًل بداية نهاية هذا الدعم. فليبيا تبدو متفائلة كما تتمتع 
بتطور غري م�شبوق على �شعيد ال�شروط االأمنية وال�شيا�شية 
التي  االإرهابية  امليلي�شيات  ق��درات  �شّلت  بعدما  واالجتماعية 
ق��ط��ر. لقد جاء  املبا�شرة م��ن  وال�����ش��الح واالأم����وال  امل���ال  تلقت 
ال�شراج  فايز  جمع  ال��ذي  باري�س  للقاء  جزئية  كنتيجة  ذل��ك 
النار  اإط��الق  بوقف  االل��ت��زام  اتفاقية  وتوقيع  حفر  وخليفة 
خطوة  هو  االتفاق  وه��ذا  الرئا�شّية.  لالنتخابات  والتح�شري 
اإيجابية لتحقيق االأمن واال�شتقرار بعد غياب التاأثري القطري 
الذي �شّكل عائقاً اأمام هذا التقارب. وعاد الهدوء اإىل طرابل�س 
بعد طرد املجموعات املقاتلة خارج املدينة على يد كتيبة ثوار 

طرابل�س.

رقابة �أمريكية
قال خبري يف �شوؤون ال�شرق االأو�شط من معهد الرئي�س وودرو 

ويل�شون الدكتور دافيد اأوتاوي، اإن اأول بوادر التطرف واالإرهاب 
التي خرجت يف منطقة ال�شرق االأو�شط �شد امل�شالح الغربية 

واالأمريكية كان م�شدرها النظام االإيراين .
واأ�شار اأوتاوي اإىل تفجري اخلرب يف اململكة عام 1996، حيث 
وب��ق��وا حتت  العملية  ه��ذه  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ني  ط��ه��ران  احت�شنت 
عام  حتى   1996 العام  منذ  االإي��ران��ي��ة  اال�شتخبارات  حماية 

2010، وفقاً ل�شحيفة الريا�س ال�شعودية.
اأن����ه ك���ان ل��ط��ه��ران ي��د يف االع���ت���داء ع��ل��ى ال�شفارات  واأ����ش���اف 
اإىل الكثري من العمليات  اإ�شافة  االأمريكية يف كينيا وتنزانيا، 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��وج��ه��ه��ا اإي�������ران ���ش��د امل�����ش��ال��ح االأم���ري���ك���ي���ة يف 

اأفغان�شتان.
اأوت���اوي: اليوم اقربنا من نقطة حت��ول ك��ربى �شتغري  وق��ال 
بداأت  حيث  اخل��ارج��ي��ة،  لل�شيا�شة  بالن�شبة  اأم��ري��ك��ا  اأول���وي���ات 
التنظيم،  ن��ف��وذ  انح�شار  بعد  ب��االن��ت��ه��اء،  داع�����س  ق��ت��ال  مرحلة 
و�شت�شب االإدارة اهتمامها على ملفني هما االإيراين والكوري 
ال�شمايل، ويف حالة اإيران �شيكون هناك اإعادة تقييم كاملة لكل 
اإيران من االتفاق النووي اإىل الربنامج ال�شاروخي  ت�شرفات 
اإىل مغامرات اإيران وتدخلها يف دول عربية لزعزعة ا�شتقرارها 
. وعن املوقف االأمريكي من قطر قال الدكتور اوتاوي: عالقة 
اأمريكية  رقابة  وهناك  االمتحان،  االآن حتت  اأمريكا مع قطر 
كاملة على كل التحركات القطرية التخاذ القرار االأن�شب حول 
اأ�شبحوا  االإخ��وان  قيادات  اأن عدد من  ، موؤكداً  العديد  قاعدة 

خارج قطر ب�شبب ال�شغوطات على الدوحة.
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فندق جنة برج ال�سراب يح�سل على ع�سوية النخبة من الحتاد العاملي لل�سركات  اخلام العماين يرتفع
 54.02 دولرا للربميل 

•• �صنغافورة -رويرتز:

اأظهرت ح�شابات اأجرتها رويرز من واقع بيانات بور�شة دبي للطاقة ام�س 
�شريتفع  الثاين  ت�شرين  نوفمرب  يف  العماين  للخام  الر�شمي  البيع  �شعر  اأن 
ل�شحنات  الر�شمي  البيع  و�شعر  للربميل.  دوالر   54.02 اإىل  دوالر   3.66
نوفمرب ت�شرين الثاين من اخلام العماين هو متو�شط �شعر الت�شوية اليومي 
للخام يف ال�شاعة 0830 بتوقيت جرينت�س على مدى �شبتمرب اأيلول ل�شهر 
دبي،  خل��ام  الر�شمي  البيع  �شعر  اأن  اإىل  احل�شابات  وت�شري  ا�شتحقاق.  اأق��رب 
املحدد بعالوة 0.05 دوالر للربميل فوق �شعر اخلام العماين يف بور�شة دبي 

للطاقة، �شيبلغ 54.07 دوالر للربميل يف نوفمرب ت�شرين الثاين.

احلديثة،  والتقنيات  االإلكرونية، 
واأجهزة الهواتف يف العامل، م�شرياً 
املوقع  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ال�شارقة،  الإم������ارة  اال���ش��رات��ي��ج��ي 
املفتوح،  ال��ب��اب  �شيا�شة  تتبع  ال��ت��ي 
وم���ا ي��ت��اأت��ى ع��ن ذل���ك م��ن زي����ادة يف 
االأ�شواق  اإىل  الت�شدير  اإع��ادة  حجم 
العاملية، الفتاً اإىل اأن قيمة �شادرات 
�شجلت  االإم�����ارات  اإىل  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
منواً بن�شبة %13 يف العام 2016، 
دره������م،  م���ل���ي���ار   26 اإىل  ل��ت�����ش��ل 
واالأحجار  اللوؤلوؤ  جت��ارة  ت�شدرتها 
الكرمية ومعدات االت�شاالت وقطع 

الغيار واملجوهرات. 

�ملناطق �حلرة
ال�شام�شي،  ح��م��د  ب����نّي  ذل����ك،  اإىل 
املنطقة  يف  امل��ب��ي��ع��ات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
احلرة باحلمرية، اأن اإمارة ال�شارقة 
تقدمان  حريني،  منطقتني  متتلك 
كل الت�شهيالت الالزمة، واملعلومات 
املرنة،  وال��ت�����ش��ري��ع��ات  ال�����ش��روري��ة، 
هما  االأع��م��ال،  تاأ�شي�س  ت�شهل  التي 
ال�شارقة  مل���ط���ار  احل������رة  امل��ن��ط��ق��ة 
الدويل، واملنطقة احلرة باحلمرية، 
الرخ�شة  ا����ش���ت���خ���راج  اأن  م����وؤك����داٌ 
احل�����رة  امل���ن���ط���ق���ة  ال����ت����ج����اري����ة يف 
ب��احل��م��ري��ة اأ���ش��ب��ح مم��ك��ن��اً يف وقت 
باالإ�شافة  واح��دة،  �شاعة  يتعدى  ال 
اإىل م���ا ت��ق��دم��ه ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة من 
م�شاحات مالئمة ومكاتب جمهزة، 
وبنى حتتية على اأعلى طراز تخدم 
ال�����ش��رك��ات م��ه��م��ا ت��ن��وع��ت جماالت 

عملها واهتمامتها.
ال�شارقة يف  اإم��ارة  اإىل م�شي  واأ�شار 
اإن�����ش��اء ث��الث��ة م��ن��اط��ق ح���رة خالل 
ت��ت�����ش��م��ن مدينة  امل��ق��ب��ل��ة،  ال���ف���رة 
ال�شارقة لالإعالم )�شم�س(، ومدينة 
ال�شارقة  ومدينة  للن�شر،  ال�شارقة 
للرعاية ال�شحية، مو�شحاً اأن هذه 
املناطق �شتوفر فر�شاُ متنوعة تلبي 
تنوعها  على  ال�����ش��رك��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
وتوفر لها كل �شبل الدعم لالرتقاء 

باأعمالها.
االأع���م���ال يف  م��ل��ت��ق��ى  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
اال�شراتيجيات  ي��ك��ر���س  ال�����ش��ارق��ة 
ال���ت���ي و���ش��ع��ه��ا مكتب  واالأه���������داف 
)ا���ش��ت��ث��م��ر يف ال�����ش��ارق��ة(، م��ن اأجل 
االأجنبية  اال�شتثمارات  ا�شتقطاب 
اال�شتثمارات  تبادل  وزيادة  املبا�شرة 
م��ن خالل  البينية،  ال��ت��ج��ارة  ومن��و 
واإفريقيا  اآ�شيا  بني  الروابط  تعزيز 
واأوروب���������ا وت���ذل���ي���ل ال��ع��ق��ب��ات اأم����ام 

التجارة بني البلدان.

•• ال�صارقة-الفجر:

لال�شتثمار  ال�����ش��ارق��ة  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
االأج����ن����ب����ي امل���ب���ا����ش���ر )ا����ش���ت���ث���م���ر يف 
اال�شتثمار  ال���������ذراع  ال���������ش����ارق����ة(، 
ال�شارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع  االأج��ن��ب��ي 
)�شروق(،  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
غرفة  مقر  يف  عمل  ل��ق��اء  م���وؤخ���راً، 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة ح�شره 
اأكر من 100 من رجال االأعمال 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وع�����دد م���ن ممثلي 
ال�شركات، من هونغ كونغ وال�شارقة، 
ال�شراكات  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث 
القائمة  واال�شتثمارية  االقت�شادية 
بني اجلانبني، وا�شتعرا�س الفر�س 
توفرها  التي  الواعدة  اال�شتثمارية 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  االإم����������ارة 

احليوية.
وتعرف امل�شاركون يف »ملتقى اأعمال 
ال�شارقة - هونغ كونغ«، الذي ُنّظم 
بالتعاون مع غرفة جتارة و�شناعة 
ال�شارقة، واملنطقة احلرة باحلمرية، 
كونغ،  تنمية جت��ارة هونغ  وجمل�س 
اإىل مقومات بيئة االأعمال الفريدة 
ت��وف��ره من  ال�شارقة، وم��ا  اإم���ارة  يف 
كبرية  منو  معدالت  ظل  يف  ميزات 
املحلية،  القطاعات  معظم  ت�شهدها 
املناطق  مم��ي��زات  اإىل  ت��ع��رف��وا  ك��م��ا 
وامل�شتقبلية،  ال���ق���ائ���م���ة  احل��������رة، 
وت�شريعية  حتتية  ببنية  واملدعومة 

هي االأحدث يف هذا املجال.
ح�����ش��ر امل��ل��ت��ق��ى ����ش���ع���ادة خ���ال���د بن 
بطي الهاجري، املدير العام لغرفة 
وحممد  ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة 
جمعة امل�شرخ، مدير مكتب ال�شارقة 
املبا�شر  االأج����ن����ب����ي  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار 
وحمد  ال�������ش���ارق���ة(،  يف  )ا���ش��ت��ث��م��ر 
يف  املبيعات  ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي، 
وبريي  باحلمرية،  احل��رة  املنطقة 
ملنطقة  االإق���ل���ي���م���ي  امل���دي���ر  ف�����وجن، 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
هونغ  جت������ارة  ت��ن��م��ي��ة  جم��ل�����س  يف 
م�شاعد  ل��ي��ان��غ،  و���ش��ت��ي��ف��ني  ك���ون���غ، 
م���دي���ر امل���ج���ل�������س، ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 
ممثلني عن املناطق احلرة يف اإمارة 
االأعمال  رجال  من  وعدد  ال�شارقة، 
كونغ  هونغ  من  ال�شركات  وممثلي 

وال�شارقة.
»ياأتي  امل�شّرخ:  جمعة  حممد  وق��ال 
للجهود  ا���ش��ت��ك��م��ااًل  امللتقى  ان��ع��ق��اد 
يف  )ا�شتثمر  م��ن  ك��ل  يبذلها  ال��ت��ي 
مع  بالتعاون  و)���ش��روق(  ال�شارقة( 
يف  االقت�شادية  وال��دوائ��ر  الهيئات 
ال�شراتيجيات  دع���م���اً  ال�����ش��ارق��ة، 

حجمه اإىل 7 مليارات درهم يف ذات 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وق��ط��اع  ال���ع���ام، 
8.76 مليارات  املر�شح بلوغ قيمته 
درهم، فيما قّدر قيمة قطاع البيئة 
بني  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  واال�شتدامة 
واأك�����ر من  دره�����م،  م��ل��ي��ار   87.6
العام  ب��ح��ل��ول  دره����م  م��ل��ي��ار   171

.2030

�شر�كة ��شرت�تيجية
التقدميي،  ال���ع���ر����س  اأع����ق����اب  ويف 
اأع���������رب �����ش����ع����ادة خ����ال����د ب�����ن بطي 
لغرفة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال����ه����اج����ري، 
كلمة  يف  ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة 
اإىل  ال��غ��رف��ة  ع��ن تطلع  ت��رح��ي��ب��ي��ة، 
ب����ن����اء ����ش���راك���ة ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة مع 
كونغ،  ه��ون��غ  جت���ارة  تنمية  جمل�س 
ورجال  امل�شتثمرين  ت��وج��ي��ه  بغية 

االأعمال والتجار اإىل اإطالق �شركات 
واأعمال لهم يف االإمارة، الفتاً اإىل اأن 
الغرفة  يف  امل�شجلة  ال�شركات  ع��دد 
األف �شركة من   33 حتى االآن، بلغ 
بلغت  بنمو  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 

ن�شبته %5 مقارنة بالعام املا�شي.
مدير  ليانغ،  �شتيفني  اأ�شار  ب��دوره، 
ال��ت��ج��ارة يف هونغ  ت��ن��م��ي��ة  جم��ل�����س 
ال�شارقة  اإم����ارة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ك��ون��غ، 
ك��وج��ه��ة ا���ش��ت��ث��م��اري��ة رائ�������دة، مبا 
اقت�شادية  م��ق��وم��ات  م���ن  مت��ت��ل��ك��ه 
مالئم  ا�شتثماري  وم��ن��اخ  متنوعة، 
ل��روؤو���س االأم����وال ال��ت��ي تبحث عن 
وع����ائ����دات طويلة  اآم���ن���ة،  م�����الذات 

االأجل.
كونغ  ه���ون���غ  اأن  ل���ي���ان���غ  واأو������ش�����ح 
���ش��وق م�شدرة  اأك����رب  ث��ال��ث  ت��ع��ت��رب 
واالألعاب  وال�شاعات،  للمجوهرات، 

ا�شتقطاب  اإىل  ال���ه���ادف���ة  االإم�������ارة 
اأنحاء  روؤو���س االأم��وال من خمتلف 
ال����ع����امل، �����ش����واء ك���ان���ت م����ن �شمن 
النامية  اأو  ال��ك��ربى  االق��ت�����ش��ادات 
مالذات  ع��ن  �شركاتها  تبحث  التي 
اقت�شادية  وبيئة  اآم��ن��ة  ا�شتثمارية 

�شحية«. 
كربيات  م��ن  »ال��ك��ث��ري  اأن  واأ����ش���اف 
ال�شارقة  اإم����ارة  و���ش��ع��ت  ال�����ش��رك��ات 
يف ����ش���دارة ال��وج��ه��ات ال��ت��ي ترغب 
اأهمية  الإدراك��ه��ا  فيها،  باال�شتثمار 
امل���زاي���ا ال��ت��ي ت��وف��ره��ا، م��ث��ل املوقع 
االإمارة  ال��ذي يجعل من  اجل��غ��رايف 
واأ�شواق  امل��ن��ط��ق��ة،  الأ����ش���واق  ب���واب���ة 
اإىل جانب  ���ش��رق��ه وغ���رب���ه،  ال��ع��امل 
كبرية  م�شاحات  االإم��ارة  تخ�شي�س 
من االأرا�شي اجلاهزة لال�شتثمار يف 
املناطق ال�شناعية واحلرة، يخدمها 

اال�شتثمار  يف  ال��راغ��ب��ة  وال�����ش��رك��ات 
كونغ،  هونغ  من  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
باملزايا التناف�شية لالإمارة، وبيئتها 
املختلفة،  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة، 
الفر�س  م��ن��اق�����ش��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
تو�شعة  اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
ونتطلع  ال��ط��رف��ني،  م���ن  اأع��م��ال��ه��ا 
اإىل ب��ن��اء ع���الق���ات ط��وي��ل��ة االأج���ل 
امل�شتثمرين  ال�شريحة من  مع هذه 
االآ����ش���ي���وي���ني، وال���رح���ي���ب ب��ه��م يف 

اإمارة ال�شارقة«.

فر�ض متاحة
وخالل اللقاء، قدم مكتب )ا�شتثمر 
حول  تقدميياً  عر�شاً  ال�شارقة(  يف 
ال��ت��ي توفرها  ال��ه��ائ��ل��ة  االإم���ك���ان���ات 
ال�شناعي  املركز  بو�شفها  ال�شارقة، 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 

متطور،  لوج�شتية  خ��دم��ات  ق��ط��اع 
وي��ت��ع��زز ه����ذا ك��ل��ه مب��ج��م��وع��ة من 
قطاعات  يف  اال�شتثمارية  الفر�س 
ال�شحية،  وال���رع���اي���ة  ال�����ش��ي��اح��ة، 

والعقارات وغريها«.
كونغ  هونغ  »تعترب  امل�����ش��ّرخ:  وت��اب��ع 
االقت�شاديني  ال�����ش��رك��اء  اأه����م  م���ن 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
ولدينا معها تاريخ اقت�شادي حافل 
الناجحة  اال�شتثمارية  ب��ال��ت��ج��ارب 
و�شلت  جتارية  تبادالت  خ��الل  من 
 10.5 اإىل  قيمتها يف العام املا�شي 
مليار   38.6( دوالر  م���ل���ي���ارات 
دره����م( يف ظ��ل م��ع��دل من��و �شنوي 
%5، وهذه االأرقام مر�شحة للنمو 

خالل العام اجلاري«.
واأ����ش���اف: »ان�����ش��ب ت��رك��ي��زن��ا خالل 
االأعمال  رجال  تعريف  على  امللتقى 

اأك���رب االق��ت�����ش��ادات تنوعاً يف  واأح���د 
و�شمال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اأف��ري��ق��ي��ا، ك��م��ا اأ����ش���ار ال��ع��ر���س اإىل 
االأه��م��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي ميثلها 
بني  اال�شراتيجي،  االإم���ارة  موقع 
اأوروب����ا ودول ���ش��رق اآ���ش��ي��ا، م��ا مينح 
الو�شول  �شهولة  ميزة  امل�شتثمرين 
وامل���وان���ئ  ال���دول���ي���ة  امل����ط����ارات  اإىل 
الرئي�شة يف منطقة اخلليج والهند 

واآ�شيا واأفريقيا واأوروبا.
وت�������ن�������اول ال�����ع�����ر������س ال����ق����ط����اع����ات 
االق���ت�������ش���ادي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف اإم�����ارة 
فر�س  من  به  تزخر  وم��ا  ال�شارقة، 
ال�شياحة  ق��ط��اع  يف  خا�شة  واع����دة، 
اأن ينمو  وال�شفر، الذي من املتوقع 
5 مليارات دره��م يف  اأك��ر م��ن  اإىل 
العام 2019، وكذلك قطاع النقل 
واخلدمات اللوج�شتية الذي �شي�شل 

بح�شور �أكرث من 100 رجل �أعمال وم�شتثمر 

ملتقى اأعمال ال�سارقة – هونغ كونغ يوؤكد اأهمية ال�سراكات الدولية لبناء منظومة اقت�سادية قوية

لل�شركات  العاملي  االحت���اد  منظمة  ان  يذكر    .« االأع��م��ال  
2004، وهي منظمة دولية رائدة تتاألف  تاأ�ش�شت يف عام 
املنظمة  ت��ع��زز  و  االأع���م���ال.  3000 ع�شو  م��ن  اأك���ر  م��ن 
ت��ط��وي��ر االأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، و 
ال�شبكات التجارية و امل�شوؤولية االجتماعية لل�شركات على 
ال�شعيد العاملي. على ال�شعيد نف�شه اأكد فندق »جنة - برج 
ال�شراب« ح�شوره يف حفل توزيع جوائز«ذا  بيز اآ�شيا ال�شرق 
االأو�شط افريقيا 2017 » الذي �شيعقد يف �شهر نوفمرب 
اأهم اجلوائز لرجال االأعمال يف  يف دبي. و باعتبارها من 
العامل، �شي�شارك يف احلفل منظمات كبرية و  بع�س رجال 

االأعمال االأكر تاأثرياً.

••اأبوظبي-الفجر: 

حاز فندق »جنة - برج ال�شراب« من فئة اخلم�س جنوم على 
مرتبة ع�شو النخبة املرموقة من االحتاد العاملي لل�شركات 
، لتميزه يف قطاع االأعمال و جودة املنتجات و اخلدمة، و 
نظام االإدارة و االبتكار و االإبداع و امل�شوؤولية االجتماعية 
لل�شركات.  وقال �شعادة حممد عبد العزيز ربيع املهريي، 
على  احل�شول  »ي�شرفنا  ال�شراب:  ب��رج  جنة  فندق  مالك 
لل�شركات  العاملي  االحت��اد  قبل  من  املرموقة  املرتبة  ه��ذه 
حيث تركز �شيافة الفندق على تقدمي اأف�شل اخلدمات 
لل�شيوف و النزالء و يعترب املكان االأمثل ال�شت�شافة رجال 

% اإىل 79 مليار دولر  يونكر ي�ستبعد تقدما مبلف التجارة يف مفاو�سات بريك�ست دين م�سر اخلارجي يقفز 42 
 3 �شنوات من �شندوق النقد الدويل. وباعت م�شر يف يناير 
كانون الثاين �شندات دولية باأربعة مليارات دوالر على ثالث 
�شقف  زيادة  ني�شان وافقت احلكومة على  اأبريل  �شرائح. ويف 
دوالر،  مليارات  �شبعة  اإىل  لي�شل  الدولية  ال�شندات  اإ���ش��دار 
اأخرى يف مايو  وباعت م�شر ما قيمته ثالثة مليارات دوالر 
اأيار املا�شي. و�شبق ذلك بيع �شندات دولية بقيمة 1.5 مليار 
دوالر يف يونيو حزيران 2015 كانت االأوىل من نوعها مل�شر 
منذ انتفا�شة يناير كانون الثاين 2011. ووافقت احلكومة 
دولية  �شندات  برنامج  ط��رح  على  املا�شي  االأرب��ع��اء  امل�شرية 
 .2018-2017 �شبعة مليارات دوالر خالل  بنحو  جديدة 
اقت�شادي  اإ�شالح  برنامج  تنفيذ  على  م�شر  حكومة  وتعكف 
ي�شمل فر�س �شريبة القيمة امل�شافة وحترير �شعر ال�شرف 
واملواد  للكهرباء  املوجه  الدعم  وخف�س 
البرولية �شعيا الإنعا�س االقت�شاد 
النمو  م�������ش���ار  اإىل  واإع�����ادت�����ه 
ال�شلع  واردات  وخ��ف�����س 

غري االأ�شا�شية.
 

•• القاهرة-رويرتز:

اأن  امل�����ش��ري  امل��رك��زي  للبنك  امل���ايل  اال���ش��ت��ق��رار  تقرير  ك�شف 
مليار   79 اإىل  باملئة   41.6 قفز  للبالد  اخل��ارج��ي  ال��دي��ن 
يف  انتهت  التي   2017-2016 املالية  ال�شنة  بنهاية  دوالر 
30 يونيو حزيران املا�شي. وبذلك يكون الدين اخلارجي قد 
زاد نحو 23.2 مليار دوالر يف ال�شنة املالية 2017-2016 
تقريره  املركزي يف  البنك  ال�شابقة. وقال  ال�شنة  مقارنة مع 
الليلة  متاأخر  وق��ت  يف  االإل��ك��روين  موقعه  على  ن�شر  ال��ذي 
للمعايري  وفقا  االآم��ن��ة  احل��دود  اخل��ارج��ي يف  الدين  املا�شية 
البنك  م��ن  قر�س  على   2015 يف  م�شر  واتفقت   . العاملية 
االأفريقي بقيمة 1.5 مليار دوالر على 3 �شنوات وعلى قر�س 

من البنك الدويل بقيمة 3 مليارات دوالر 
اتفاقها  ب��ج��ان��ب  ���ش��ن��وات   3 ع��ل��ى 

ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ع��ل��ى قر�س 
مليار   12 ق��ي��م��ت��ه 

دوالر على 

•• تالني-اأ ف ب:

�شرح رئي�س املفو�شية االوروبية جان كلود يونكر اجلمعة انه ال يتوقع حتقيق تقدم 
كاف يف ت�شرين االول اكتوبر ما مل حتدث معجزة ، لالنتقال يف املفاو�شات حول 
بريك�شت اىل ملف التجارة. وقال يونكر عند و�شوله اىل قمة للقادة االوروبيني يف 
العا�شمة اال�شتونية، حتى نهاية ت�شرين االول اكتوبر لن نكون قد حققنا تقدما 
انتهاء جولة  غ��داة  الت�شريحات  وتاأتي هذه   . اذا حدثت معجزة  اال   )...( كافيا 
رابعة من املفاو�شات بني لندن واملفو�شية االوروبية حول �شبل انف�شال بريطانيا 
املقرر يف اآذار مار�س املقبل. ويريد الربيطانيون االنتقال اىل املرحلة الثانية من 
الطرفني،  بني  امل�شتقبلية  العالقة  يف  البحث  خاللها  ميكنهم  التي  املفاو�شات 
خ�شو�شا على ال�شعيد التجاري. وقبيل ذلك، �شرحت رئي�شة الوزراء الربيطانية 
املفاو�شات ح��ول خروج  تقدما جيدا ج��دا حتقق خ��الل  ان  م��اي اجلمعة  ترييزا 
اململكة املتحدة من االحتاد االوروبي ب�شاأن ملف حقوق املواطنني االوروبيني بعد 
ان تقدما  تالني  اوروبية يف  ال�شحافيني خالل قمة  اأم��ام  بريك�شت. وقالت ماي 
جيدا جدا حتقق كما يظهر من ت�شريحات ديفيد ديفي�س ومي�شال بارنييه كبريي 
�شرح  ديفي�س  وك��ان  ال��ت��وايل.  على  االوروب���ي  واالحت���اد  الربيطانيني  املفاو�شني 
اخلمي�س نحقق تقدما كبريا ، معربا عن ارتياحه للخطوات احلا�شمة اىل االمام 
التي اجنزت خالل اال�شبوع اجلاري يف بروك�شل. اما بارنييه فقد حتدث باعتدال 
اكرب عن نتيجة جولة املفاو�شات، م�شريا اىل ديناميكية جديدة يف املفاو�شات. اال 
انه ا�شاف ما زلنا بعيدين عن الو�شول اىل اللحظة التي ميكننا التحدث فيها عن 

تقدم كاف حول مبداأ ان�شحاب منظم لربيطانيا من االحتاد.

الت�سخم مبنطقة اليورو دون التوقعات يف �سبتمرب 
•• بروك�صل فرانكفورت-رويرتز:

اأظهرت بيانات مكتب االإح�شاء التابع لالحتاد االأوروبي )يورو�شتات( ام�س اأن 
ي�شلط  مبا  اأيلول،  �شبتمرب  يف  التوقعات  دون  جاء  اليورو  منطقة  يف  الت�شخم 
املركزي  البنك  م���ربرات  وي��ع��زز  �شعيفا  م���ازال  االأ���ش��ع��ار  اأن من��و  على  ال�����ش��وء 
التي  املنطقة  الت�شخم يف  اإال تدريجيا. وا�شتقر  التحفيز  اإلغاء  االأوروب��ي بعدم 
ت�شم 19 دولة عند 1.5 باملئة هذا ال�شهر، ليقل عن توقعات بو�شوله اإىل 1.6 
باملئة ويظل دون امل�شتوى الذي ي�شتهدفه البنك املركزي االأوروبي البالغ نحو 
اثنني باملئة. ومع اجتاه الت�شخم لالنخفا�س يف االأ�شهر املقبلة، اإذ من املرجح 

اأن ي�شل للقاع دون واحد باملئة اأوائل العام املقبل.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعوة/ احالم نا�شر 
مينية  اجل�����اب�����ري،  ���ش��ع��ي��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة  - ج����واز  �شفره 
)3733163(�شادر  رقم 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان   م���ن يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

   050/7077410

فقدان جواز �سفرت
�شيليا  م��اري��ا  امل���دع���و/  ف��ق��د 
الفلبني    ، ب���والجن���ا  الب��ي��ن��ا 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )7374625(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
بال�شفارة الفلبينية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد غفران 
عمران مهاجان ، بنجالدي�س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BA0900177( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

 056/1758521
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املال والأعمال

حميد بن عمار يفتتح رادي�سون بلو عجمان
ال�شياحي  للقطاع  عجمان  حكومة  توليه  ال��ذي  الكبري 
اأ�شحى عالمة فارقة جتذب ال�شياح من كل حدب  الذي 
التنفيذي  الرئي�س  م��ن  ك��ل  ت��وج��ه  جانبه  م��ن  و���ش��وب. 
“رادي�شون  ملجموعة  االإقليمي  واملدير  جروب  لهوليداي 
بلو” بال�شكر واالمتنان اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
عجمان  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن 
على دعمه للم�شتثمرين من كافة اأنحاء العامل، م�شيدين 
بالدور الرائد ل�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان، رئي�س املجل�س التنفيذي، يف دعم وت�شجيع 
بن  حميد  ال�شيخ  وج��ود  اأن  موؤكدين  ال�شياحي،  القطاع 
للجميع  ���ش��رف  ال��ي��وم  بينهم  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 

ويب�شر ببداية خرية متميزة.

•• عجمان-وام:

اأم�س  النعيمي  حميد  بن  عمار  بن  حميد  ال�شيخ  افتتح 
بالقرب  اخلم�س،  النجوم  ذا  عجمان  بلو  رادي�شون  فندق 
من عجمان �شيتي �شنر. وجتول ال�شيخ حميد بن عمار 
جريواتور،  تامبي  ب�شحبة  ومرافقه،  الفندق  رده��ات  يف 
الرئي�س التنفيذي لهوليداي جروب، وتيم كورتن، املدير 
حميد  ال�شيخ  وق���ال  ب��ل��و.  رادي�����ش��ون  ملجموعة  االإقليمي 
بلو عجمان يعد وجهة  رادي�شون  اإن فندق  خالل جولته 
يف  الفاخرة  الفنادق  �شل�شلة  اإىل  تن�شم  فريدة  �شياحية 
االإم������ارات ع��م��وم��اً، ويف ع��ج��م��ان ع��ل��ى وج���ه اخل�شو�س، 
بالدعم  م�����ش��ي��داً  امل��ت��م��ي��زة،  واإدارت������ه  ال��ب��دي��ع  بت�شميمه 

لبنان يقر قانونا �سريبيا
 لتمويل زيادة اأجور القطاع العام 

•• بريوت-رويرتز:

وافق رئي�س الوزراء اللبناين �شعد احلريري ام�س على قانون 
جديد لل�شرائب لتمويل زيادة اأجور القطاع العام، مما ي�شري 
اإىل اإنهاء اأزمة دفعت الكثري من العاملني يف القطاع العام اإىل 

االإ�شراب.
الق�شائية،  ال�شلطة  م��ن  ف��رع  وه��و  الد�شتوري،  املجل�س  وك��ان 
اأبطل االأ�شبوع املا�شي قانونا �شريبيا يهدف اىل زيادة االإيرادات 
الالزمة لتمويل �شل�شلة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام 

والتي تدخل حيز التنفيذ يف نهاية �شبتمرب اأيلول.

قطاع �خلدمات ينكم�ض يف يوليو 

تعديل منو بريطانيا باخلف�ش يف الربع الثاين

% منو قطاع الإنارة الذكية خليجيًا  16

�سبي�ش اإك�ش تقل�ش حجم مركبتها لتقليل التكاليف 
اإدارة  تر�شل  اأن  املتوقع  الف�شاء. ومن  اكت�شاف  تقنيات 
رحالتها  اأوىل  )نا�شا(  االأمريكية  والف�شاء  ال��ط��ريان 

اإىل املريخ بعد ذلك بعقد من الزمن.
ا�شتخدام جمموعة من  �شبق  وكان ما�شك يعتزم فيما 
بكب�شولة  تبداأ  املريخ  اإىل  للو�شول  الف�شائية  املركبات 
غري ماأهولة ت�شمى )التنني االأحمر( يف 2018 لكنه 
قال اإن �شبي�س اإك�س تركز حاليا على �شاروخ واحد اأقل 
حجما وطوال. وتابع نريد اأن يكون لدينا نظام واحد. 
امل���وارد...  كل  توجيه  ميكن حينها  ذل��ك  من  متكنا  اإذا 
املركبة  �شنكمل  ب��اأن��ن��ا  ك��ب��رية  ل��دي ثقة  ال��ن��ظ��ام.  ل��ه��ذا 
اإط��الق يف غ�شون خم�س  ا�شتعداد لعملية  ونكون على 

�شنوات .

•• اأديليد - �صيدين-رويرتز:

ام�س  اإك�س(  )�شبي�س  �شركة  رئي�س  ما�شك  اإيلون  قال   
اجلمعة اإن ال�شركة قل�شت حجم مركبة ف�شائية تعمل 
على تطويرها الإر�شالها اإىل املريخ وذلك بهدف خف�س 
التكلفة واأ�شاف اأن ال�شركة تاأمل يف اأن يبداأ بناء املركبة 

يف الن�شف االأول من العام املقبل.
اأديليد  م��دي��ن��ة  ���ش��ح��ف��ي يف  م���وؤمت���ر  م��ا���ش��ك يف  وق����ال 
اأوىل  الإر���ش��ال  تخطط  اإك�����س(  )�شبي�س  اإن  اال�شرالية 
اأن  2022 ع��ل��ى  رح��الت��ه��ا اإىل ال��ك��وك��ب االأح��م��ر ع���ام 
هو  وم��ا���ش��ك   .2024 يف  م��اأه��ول��ة  رح��ل��ة  اأول  ت��ر���ش��ل 
عن  الرئي�شي  وامل�����ش��وؤول  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

 .2012 منذ  ع��ام  اأي  م��ن  االأول 
وب����ل����غ ع���ج���ز م�����ي�����زان امل���ع���ام���الت 
باملئة   4.6 ال��ربي��ط��اين  اجل��اري��ة 
 4.4 ارتفاعا من  الثاين  الربع  يف 

باملئة يف الربع االأول.
امل�شتهلكني  ثقة  بيانات  واأظ��ه��رت 
جيه.اإف.كيه  �شركة  من  ال�شادرة 
املعنويات  اأن  ال�������ش���وق  الأب����ح����اث 
رغم  اأي���ل���ول،  �شبتمرب  يف  ارت��ف��ع��ت 
االأو�شاع  ب�����ش��اأن  ال��ت�����ش��اوؤم  ت���زاي���د 
بيانات  لكن  للم�شتهلكني،  املالية 
اأ���ش��ع��ار امل���ن���ازل م��ن ���ش��رك��ة ني�شن 
واي���د اأظ��ه��رت اأب��ط��اأ من��و يف اأكر 
من اأربع �شنوات. كان بنك اجنلرا 
املركزي قال اإنه يتوقع رفع اأ�شعار 
املقبلة ملواجهة  الفائدة يف االأ�شهر 
امل�شتهلكني  اأ�شعار  ت�شخم  ارت��ف��اع 
باملئة  ث��الث��ة  ي��ت��ج��اوز  اأن  امل��ت��وق��ع 
ويتوقع  االأول.  ت�شرين  اأكتوبر  يف 
ياأتي  اأن  االقت�شاد  خ��رباء  معظم 
القادم  االجتماع  بعد  الفائدة  رفع 
بالبنك  النقدية  ال�شيا�شة  للجنة 
ت�شرين  ن��وف��م��رب  م���ن  ال���ث���اين  يف 

الثاين.

القطاع  ه��و  ال��غ��ال��ب  يف  ق��وي��ا  اأداء 
الوحيد الذي منا يف الربع الثاين 
لقطاع  مت��وز  يوليو  بيانات  لكن   .
باملئة   80 ي�شكل  ال��ذي  اخلدمات، 
تراجعا  اأظ���ه���رت  االق��ت�����ش��اد،  م���ن 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   0.2 ن�����ش��ب��ت��ه 
0.3 باملئة  ب��ل��غ  ب��ع��د من��و  ���ش��ه��ري 
يف يونيو ح��زي��ران. وت��وؤك��د بيانات 
االأول  الن�شف  يف  النمو  اأن  ال��ي��وم 
من 2017 كان االأبطاأ يف الن�شف 

جوانب  ه��ن��اك  ل��ك��ن  ب��امل��ئ��ة.   0.3
اإي��ج��اب��ي��ة يف م��ك��ون��ات النمو  اأك���ر 
اأظهرت  ح��ي��ث  ال���ث���اين،  ال���رب���ع  يف 
البيانات زيادة م�شاهمة ا�شتثمارات 
ال�����������ش�����رك�����ات وال���������������ش�������ادرات عن 
دارين  وق��ال  االأول��ي��ة.  التقديرات 
االإح�شاءات  مكتب  م��ن  م��ورج��ان 
للنمو  تباطوؤا ملحوظا  كان هناك 
 .2017 م���ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  يف 
ي�شجل  الذي  اخلدمات  قطاع  كان 

 •• لندن -رويرتز:

�شجل االقت�شاد الربيطاين اأ�شعف 
الثالثة  االأ����ش���ه���ر  يف  ���ش��ن��وي  من���و 
املنتهية يف يونيو حزيران منذ عام 
2013، وانكم�س قطاع اخلدمات 
يوليو  يف  االقت�شاد  على  املهيمن 
مت����وز، مم���ا ي�����ش��ري الح��ت��م��ال فقد 
اجنلرا  بنك  ا�شتعداد  مع  الزخم 
املركزي لرفع اأ�شعار الفائدة للمرة 

االأوىل يف ع�شر �شنوات.
منو  اأن  ر�شمية  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
تباطاأ  االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت 
�شنوي  اأ�شا�س  باملئة على   1.5 اإىل 
يف الربع الثاين من العام احلايل، 
االأ�شهر  يف  باملئة   1.8 مع  مقارنة 

الثالثة االأوىل من العام.
وخ���ال���ف ذل����ك ت���ق���دي���رات خ���رباء 
لرويرز،  ا�شتطالع  يف  االقت�شاد 
تغري  ع��������دم  ت�����وق�����ع�����وا  وال�������ذي�������ن 
ال��ن��م��و ع���ن ال���ت���ق���دي���رات االأول���ي���ة 
مكتب  وق��ال  باملئة.   1.7 البالغة 
النمو  اإن  ال��وط��ن��ي��ة  االإح�������ش���اءات 
الف�شلي مل يتم تعديله ليظل عند 

»م��ن خ��الل االجتماع مع اجلهات 
معر�س  خ��الل  الفاعلة  الرئي�شية 
االإ������ش�����اءة يف ال�������ش���رق االأو�����ش����ط، 
كيفية  ح��ول  ثاقبة  نظرة  �شنكّون 
ال�شناعة  ذل��ك يف  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 
وف�����ق�����ا ل������الجت������اه������ات، ع����رو�����س 
ال�شارين  م���ط���ال���ب  امل���ن���اف�������ش���ني، 
خ�شي�شا  امل�����ش��م��م��ة  وال���ط���ل���ب���ات 
�شركاء حمتملني  لقاء  اإىل  اإ�شافة 
القادمة  اجل��وان��ب  لتحديد  ج��دد 
اجلديدة  وال��ت��ح��دي��ات  اجل���دي���دة 
ل���ل���رب���ح، وحت���وي���ل م��ع��ر���ش��ن��ا اإىل 

ا�شتثمار ناجح«. 
التي  امل���م���ي���زة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وم�����ن 
ي�شهدها معر�س االإ�شاءة يف ال�شرق 
االأو�شط 2017 منطقة اخلرباء، 
االإبداعية،  للتقنيات  عر�س  وه��ي 
احلديثة،  والتوجهات  الت�شاميم 
وكذلك م�شابقة »االإ�شاءة اجلاهزة 
�شركات  ت����دع����و  ال����ت����ي  ال���ث���اب���ت���ة« 
ال���ت�������ش���ن���ي���ع، م�����ش��م��م��ي وط�����الب 
اإ�شاءة  خمطط  لركيب  االإ���ش��اءة 
خارجي يف وقت، ميزانية ومعدات 
Light. وف����ع����ال����ي����ة  حم����������ددة، 
ت�شميم  ت��دع��م  ال��ت��ي   ication
التعليم،  خ�����الل  م����ن  االإ�������ش������اءة 
االإ�شاءة  جلوائز  ال�شهري  واحلفل 
ال���ذي يكّرم  ال�����ش��رق االأو����ش���ط،  يف 
وت�شاميم  م�شاريع، منتجات  اأكر 

االإ�شاءة متيزا باملنطقة. 

•• دبي-الفجر:

اأك������د م��ن��ظ��م��و ال��������دورة اجل���دي���دة 
ال�شرق  يف  »االإ��������ش�������اءة  مل���ع���ر����س 
فرانكفورت،  مي�شي  يف  االأو���ش��ط« 
ع��ل��ى من���و ح��ل��ول االإن������ارة الذكية 
ب�شكل ملحوظ يف املنطقة وخا�شة 
الدرا�شات  واأ���ش��ارت  اخل��ل��ي��ج.  دول 
الطلب على  تزايد  اإىل  واالأبحاث، 
ح��ل��ول االإن����ارة امل��وف��رة للطاقة يف 
اخل��ل��ي��ج وه����و م���ا ي���ع���زز ال��ن��م��و يف 
اإي دي  )اإل  الذكية  االإن���ارة  ���ش��وق  
اأن  امل���رج���ح  م���ن  ح��ي��ث   ،)LED
طويلة  امل�شتدامة  االإن����ارة  تهيمن 
املعماري  ال���ق���ط���اع  ع���ل���ى  االأم��������د 
املنطقة خالل  العامة يف  واالإن���ارة 

ال�شنوات القادمة.
وتفيد �شركة فرو�شت اآند �شوليفان 
�شناعة  اأن  التحليلية  ل��الأب��ح��اث 
االإ�شاءة العاملية متر بنقطة حتول 
التكنولوجيا  ت��وؤدي  حيث  حا�شمة، 
مبتكرة  ح����ل����ول  اإىل  اجل�����دي�����دة 
للطاقة.  م��وف��رة  اإ����ش���اءة  وح��ل��ول 
حلول  ت�شتحوذ  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
اإل  بتقنية  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  االإ�����ش����اءة 
اإىل  ي�شل  ما  على   LED دي  اإي 
االإ�شاءة  �شوق  اإج��م��ايل  من   %50
ي�شجل  اأن  ُي��ت��وق��ع  ال���ذي  ال��ع��امل��ي، 
معدل منو �شنوي مركب يبلغ %5 
 2015 قيمة  م��ن   2020 ح��ت��ى 

البالغة 87 مليار دوالر اأمريكي.
واالأبحاث  ال��ت��ق��دي��رات  ت�شري  كما 
اإىل اأن �شوق اإ�شاءة LED يف دول 
الذي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
�شوق  اإج���م���ايل  م���ن   38% ���ش��ّك��ل 
االإ�شاءة يف 2015، من املتوقع اأن 
املركب  ال�شنوي  النمو  يبلغ معدل 
من   50% ويتجاوز   17%-16
-2019 بحلول  ال�شوق  اإج��م��ايل 

2020
الذكية  االإ����ش���اءة  ح��ل��ول  و�شتكون 
ال�شعار  هي  امل�شتقبلية،  واخلطط 

LEDS- و )اإي��ط��ال��ي��ا(،  الي��ت��ن��غ 
و اليت  )االإم�����ارات(،  اليتنغ   C4
)االإم�����ارات(،  اإنتريبري�س  فاكتور 
االأو��������ش�������ط  ال�������������ش������رق    SLV
م���اد  ����ش���وي���ت�������س  و  )االإم�����������������ارات( 
التي  ال�شركات  )االإم����ارات). وم��ن 
وا�شحة  ب�����ش��م��ة  ت���رك  اأن  ت���اأم���ل 
باملعر�س:  ل���ه���ا  ظ����ه����ور  اأول  يف 
اإل���ي���ري���ك���و الي��ت��ن��غ )االإم����������ارات(، 
 ELT Especialidades
  L u m i n o t e c n i c a s
)اإ�شبانيا(، اأوبل اليتنغ )االإمارات( 
و TCI ال�شرق االأو�شط )االإمارات 

العربية املتحدة).
 ELT وت��������������������������������اأم��������������������������������ل 
 E s p e c i a l i d a d e s
من    Lunimotecnicas
اإ�شبانيا، وهي املورد ملكونات االإنارة 
الكويتية،  للحكومة  ال�����ش��وارع  يف 
من  ال�������ش���وق  خ���ي���ال  ت���اأ����ش���ر  اأن  يف 
اأول  يف  منتجاتهم  ت�شكيلة  خ��الل 
ظهور لهم يف دبي. وقال �شريجيو 
فياللتا مدير الت�شدير بال�شركة: 

يف  االإ���ش��اءة  معر�س  يف  الرئي�شي 
اأكرب   ،2017 االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
معر�س جتاري خم�ش�س لت�شميم 
حيث  باملنطقة،  االإ���ش��اءة  وتقنية 
م��ن امل��ق��رر اإق���ام���ة ال�����دورة ال�12 
ال���ث���الث���ة يف دبي  االأي�������ام  مل��ع��ر���س 
ويتوقع م�شاركة اأهم �شركات حلول 
ي��ق��وم��ون بعر�س  ال���ذي���ن  االإن������ارة 
ي�شهد  �شوق  يف  منتجاتهم  اأح���دث 
التقنيات  تطبيق  يف  ج��ذري��ة  نقلة 

احلديثة.
ال�شرق  يف  االإ���ش��اءة  معر�س  يعود 
االأو�شط اإىل دبي يف وقت الحق من 
العام اجل��اري اأك��رب واأك��ر متثيال 
م��ن ذي ق��ب��ل، ح��ي��ث ي��ع��د احلدث 
التجاري  ومن�شة التوا�شل واإبرام 
تقنية  �شناعة  االأب���رز يف  االأع��م��ال 
وت�شميم االإ�شاءة. ويتوقع منظمو 
فرانكفورت  م��ي�����ش��ي  يف  امل��ع��ر���س 
ال�شرق االأو�شط اأن ي�شجل املعر�س 
10% على االأق��ل من  منوا بن�شبة 
العار�شني  وع����دد  امل�����ش��اح��ة  ح��ي��ث 
م��ق��ارن��ة ب����ال����دورة ال�����ش��اب��ق��ة، مما 

ف����������رياري، م����دي����ر ال���ت�������ش���دي���ر يف 
اأهمية  »تتزايد  اإيطاليا:   PUK
واأكر  اأكر  االأو�شط  ال�شرق  �شوق 
من  الكثري  ول��دي��ن��ا  ل��ن��ا،  بالن�شبة 
العمالء يف منطقة اخلليج ولذلك 
فاإن حجم اأعمالنا يتزايد عاما تلو 
جمموعة  نعر�س  و���ش��وف  االآخ���ر. 
 ،2017 اجل��دي��دة  منتجاتنا  م��ن 
التي  االأول�����ي�����ة  ال����ن����م����اذج  ب���ع�������س 
���ش��ت��دخ��ل االإن���ت���اج يف ع���ام 2018 
وعدد من اأهم منتجاتنا يف االإنتاج 

الدوري«. 
الرئي�شيني  ال��ع��ار���ش��ني  ب��ني  وم��ن 
املعر�س  اإىل  ال��ع��ائ��دي��ن  االآخ��ري��ن 
يف دورت������ه ال����ق����ادم����ة:  ث����ري اإ����س 
موؤ�ش�شة  )ك���ن���دا(،  اإن��رن��ا���ش��ون��ال 
الزبري للتجارة العامة )االإمارات(، 
دي���ك���والي���ت  )اأمل������ان������ي������ا(،    Bjb
)االإم�������ارات(، »اإرك�����و« )االإم�����ارات( 
فورما  )اإي��ط��ال��ي��ا(،    FIVEP  ،

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت�����ش��م��ي��م االإ����ش���اءة، 
اأ�شمل  ت��ك��ون  اأن  املتوقع  م��ن  ال��ت��ي 
انت�شارا وحمتوى من ذي قبل . ال 
االإطالق  من�شة  هو  املعر�س  يزال 
الرئي�شة لالعبني العامليني الذين 
هذه  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل  يتطلعون 
الواعدة، ف�شال عن كونه  املنطقة 
تنوعا  االأك�������ر  االإط��������الع  وج���ه���ة 
يبحثون  الذين  وال�شارين  للتجار 
تكنولوجيا  يف  االأح������������دث  ع�����ن 
ال�شركة  فولهام،  وترى  االإ�شاءة.« 
الرائدة يف جمال مكونات االإ�شاءة 
امل�شتقبل  اأن  وامل�شتدامة،  الذكية 
وقال   .LED الإ����ش���اءة   ���ش��ي��ك��ون 
املدير  �������س.،  ب.  ���ش��ري��ن��ي��ف��ا���ش��ان 
يت�شكل   « ف��ول��ه��ام:  ل�شركة  ال��ع��ام 
حوايل  م���ن  ال���ي���وم   LED ���ش��وق 
 %50 و  ج��دي��دة  ت��رك��ي��ب��ات   %50
العمالء  اإدراك  يتزايد  حتديثات. 
LED التي  اأن م�شابيح واأنابيب 

املنطقة  ج����اذب����ي����ة  ع���ل���ى  ي�����وؤك�����د 
كما  العامليني.  لالعبني  امل��ت��زاي��دة 
واخلطط  امل�شقبلية  امل�����ش��اري��ع  اأن 
اجلهات  تتخذها  التي  الطموحة 
ت�شاهم  احل���ك���وم���ي���ة،  وال���ه���ي���ئ���ات 
ال��ت��ق��دم نحو  اأي�����ش��ا يف دف��ع عجلة 
واملوفرة  املتكاملة  االإ�شاءة  اأنظمة 
اأنظمة  دب��ي  للطاقة، حيث حت��دث 
 ،LED االإن�����ارة ال��ع��ام��ة ب��اإ���ش��اءة
حوايل  ذل����ك  ي�����ش��ّك��ل  اأن  وي��ت��وق��ع 
ا�شتهالك  م���ن  غ���ي���غ���اواط   300
الطاقة بحلول عام 2030. وقال 
التنفيذي  الرئي�س  باول�س،  اأحمد 
ال�شرق  ف���ران���ك���ف���ورت  م��ي�����ش��ي  يف 
ال����دورة  ت�شهد  »���ش��وف  االأو����ش���ط: 
ال��ق��ادم��ة م��ن معر�س االإ���ش��اءة يف 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط ط���رح اأح����دث ما 
اإليه التكنولوجيا املبتكرة  تو�شلت 
ف�شال  امل���ت���ق���دم���ة،  وال����ت����ط����ورات 
م�شتقبل  ع���ن  رئ��ي�����ش��ي��ة  روؤى  ع���ن 

 HID  ، ال��ف��ل��ور���ش��ن��ت  ت�����ش��ت��خ��دم 
الطاقة  تقدمي  اأنظمة  اأو  احلالية 
لي�شت هي اأف�شل و�شيلة للحد من 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة. ل��ذل��ك ن�شهد 
التحديثات  م���ن  وامل����زي����د  امل���زي���د 
الكاملة - اإما عن طريق امل�شابيح 
املعدات  م��ن م�شنعي  ت��اأت��ي  )ال��ت��ي 
م���ن قطع  اأو  ف���ول���ه���ام(  االأ���ش��ل��ي��ة 
ال���ت���ح���دي���ث ال����ت����ي ت�������ش���ت���خ���دم يف 
يزال  ال  بينما  احلالية.  امل�شابيح 
فاإننا   ،%20 بن�شبة  ينمو  ال�شوق 
نرى اأن جماالت منونا امل�شتقبلية 
اإ�شاءة  و�شوابط  اأنظمة  يف  تركز 

الطوارئ.
اإيطاليا   PUK جمموعة  وت��ع��د 
م����ن ال���ع���ار����ش���ني ال���ع���ائ���دي���ن اإىل 
ال�شرق  يف  االإ��������ش�������اءة  م���ع���ر����س 
امل�شنعة  ال�شركة  وه��ي  االأو����ش���ط، 
ال����رائ����دة ل��رك��ي��ب��ات االإ�����ش����اءة يف 
�شيمون  وق������ال  ال���ط���ل���ق.  ال����ه����واء 

نيكي يحقق اأكرب مك�سب 
�سهري يف 2017 

•• طوكيو-رويرتز:

اليابانية  لالأ�شهم  نيكي  املوؤ�شر  اأغلق 
اأكرب  ح��ق��ق  لكنه  ام�����س  م�شتقر  �شبه 
العام  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال�شهرية  مكا�شبه 
امل�شتثمرين  ب��ن��اء  اإع�����ادة  م��ع  احل����ايل 
ق��ل�����ش��وه��ا يف وقت  ال���ت���ي  مل���راك���زه���م 
���ش��اب��ق ه����ذا ال�����ش��ه��ر ب�����ش��ب��ب خم���اوف 
نيكي  امل��وؤ���ش��ر  وت��راج��ع  جيو�شيا�شية. 
عند  ل��ي��غ��ل��ق  ب��امل��ئ��ة   0.03 ال��ق��ي��ا���ش��ي 
�شجل  ل��ك��ن��ه  ن��ق��ط��ة،   20356.28
باملئة يف �شبتمرب   3.6 ارتفاعا ن�شبته 
ال�شهرية  مكا�شبه  اأول  حمققا  اأيلول، 
املوؤ�شر  وان��خ��ف�����س  اأ���ش��ه��ر.  ث��الث��ة  يف 
باملئة   0.08 نطاقا  االأو���ش��ع  توبك�س 
اأنهى  ل��ك��ن��ه  ن��ق��ط��ة،   1674.5 اإىل 
تعامالت �شبتمرب مرتفعا 3.5 باملئة. 
اإيجابية  اق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ي��ان��ات  ودع��م��ت 
ال��ي��وم اجلمعة  ���ش��درت يف وق��ت مبكر 
فقد  اخل�شائر.  م��ن  وح��دت  املعنويات 
يف  اليابان  يف  الت�شخم  معدل  ت�شارع 
اأغ�شط�س، واإن كان ال يزال يقل كثريا 
البنك  ي�شتهدفه  ال���ذي  امل�شتوى  ع��ن 
املركزي. وارتفع الناجت ال�شناعي اأكر 
من املتوقع وظل الطلب على العمالة 
هو االأع��ل��ى يف اأك��ر من 40 عاما، يف 
ع��الم��ة ج���دي���دة ع��ل��ى ق���وة ال���زخ���م يف 

ثالث اأكرب اقت�شاد يف العامل.

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06535/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : النجم الف�شي للخدمات الفنية - �س م م  
مبا اأن املدعي : كوت دي ازور ون ديفيلوبرز ليمتد    

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/06535/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد االجرة من تاريخ 2017/7/1 حتى االخالء التام 

وحتى   2017/3/1 م��ن  للفرة  للماأجور   االج���رة  ���ش��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/6/30 فر�شد بذمته مبلغ 17000 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او االخالء 

باال�شتالم يف 2017/5/24 وما ي�شتجد حتى االخالء التام 
وحتى   2017/3/1 من  للفرة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�شد  انه  مالية-  مطالبة 
 2017/6/30 ورغم اخطاره باال�شتالم يف 2017/5/24 ميتنع عن ال�شداد وما ي�شتجد حتى االخالء التام  

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد خمالفة تراخي�س للعدد الزائد عن امل�شموح به 
امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري  امل�شتاجر هو  الزام بت�شليم م�شتندات - ان 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

ال�شاعة  املوافق 2017/9/24  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد  اللجنة الق�شائية اعالنكم  وقررت 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  االوىل(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. 

فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07162/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : فريدون حاجي خرم  ، و بيبا للتجارة العامة - �س ذ م م  

مبا اأن املدعي : ورثة / عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/07162/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم ب�شداد كامل القيمة االيجارية 
 2017/12/31 وحتى   2017/1/1 من  بداية  االيجارية  الفرة  عن  ذمتهما  يف  املر�شدة 
االيجارية  العالقة  بف�شخ  لقيامهما  وذل���ك   ، دره���م   )680000( وق���دره  مبلغ  باجمايل 

باإرادتهما املنفردة ودون موافقة املدعيني يف �شهر اأغ�شط�س اجلاري 
الزام بت�شليم م�شتندات - الزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم ب�شداد قيمة ا�شتهالك 

الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء   بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم  اإعادة اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وقررت 
2017/10/3  ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شابعة( بالدائرة االإبتدائية 
اأمر بتق�شري مدة  ، وقد  املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06741/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : مودرن كرييتيف ل�شغل االبواب والنوافذ املعدنية وتركيبها - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي :  موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/06741/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماأجور للفرة 2016/5/10 وحتى 
2017/8/2 فر�شد بذمته مبلغ 69291 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او 

االخالء يف 2017/4/19 
للفرة من  ايجارية  كقيمة  عليه مبلغ 69291  املدعي  بذمة  تر�شد  انه   - مالية  مطالبة 

2016/5/10 وحتى 2017/8/2 ورغم اخطاره يف 2017/4/19 ميتنع عن ال�شداد 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  االثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/10/2 ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05533/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : املحيطات ال�شبع لوج�شتك�س انرنا�شيونال - ذ م م  

مبا اأن املدعي :  موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/05533/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�شتجد من ايجار من الفرة 2016/10/1 وحتى االخالء الفعلي
وحتى   2016/10/1 ل��ل��ف��رة  ل��ل��م��اأج��ور  االج����رة  ���ش��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
2017/6/22 فر�شد بذمته مبلغ 97599 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او االخالء 

يف 2017/4/19 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2016/10/1 وحتى 

2017/6/22 ورغم اخطاره يف 2017/4/19 ميتنع عن ال�شداد 
امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري  امل�شتاجر هو  الزام بت�شليم م�شتندات - ان 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االثنني  املوافق 2017/10/2  وقررت اللجنة الق�شائية 
ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ايام من تاريخ  امل�شافة اىل ثالثة  اأمر بتق�شري مدة  ، وقد  املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى  ف�س 

الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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نادي الذيـد ينهي ملف الجــانــب بالتعاقــد 
مــــع  لعــــب برزيلــــي 

الذيد  بنادي  يف موؤمتر �شحفي عقد 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي اأع���ل���ن ���ش��امل بن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي  ه��وي��دن 
النادي عن ان�شمام االعب الربازيلي 
الفريق  اإىل �شفوف  اأدم��ري كوجندو  
الذيد  ل����ن����ادي  ال����ق����دم  ل���ك���رة  االأول 

الريا�شي.
 واعترب بن هويدن اأن احراف اأدمري 

يف �شفوف النادي ميثل خطوة مهمة 
يف  ل��ل��ن��ادي  �شي�شاف  ريا�شيا  و�شبقا 
ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ت���وج���ه  ظ����ل 
�شعود  ت�شمن  ا�شراتيجية  لتنفيذ 

نادي الذيد اإىل الدرجة االأوىل.
الذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ���الل  ومت 
النادي  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ح�شره 
و�شامل الرفي�شة ع�شو جمل�س االإدارة 

وحم���م���د ���ش��ع��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي  م���درب 
الفريق والدكتور حمود العنزي مدير 

النادي
الطنيجي مدرب  �شعيد  وعرب حممد 
نادي  اإدارة  ملجل�س  �شكره  عن  الفريق 
ب���ن هويدن  ����ش���امل  ب��رئ��ا���ش��ة  ال���ذي���د 
النهو�س  مقومات  كافة  يوفر  ال��ذي 
ت�شخري  ج��ان��ب  اإىل  االأول  ب��ال��ف��ري��ق 

االمكانات املتاحة لالرتقاء بالالعبني 
مع  وال���ف���ن���ي  االداري  واجل����ه����ازي����ن 
بالت�شاور  ال�شالحيات  كافة  منحهما 
اأعمالها  لتبا�شر  الفنية  اللجنة  م��ع 
مثمناً دور جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
اأندية االمارة  امل�شتمر جلميع  ودعمه 
التي  ال���ع���ق���ب���ات  وت���ذل���ي���ل  ال��ب��ا���ش��م��ة 

تعر�س الفرق.

اأروقة  يف  التناف�س  وت��رية  –ال�شبت-  ال��ي��وم  ترتفع 
مناف�شات جائزة ال�شني –ليوزهو الكربى للزوارق 
ال�شريعة –فورموال-1 اجلولة الرابعة من بطولة 
ت��ق��ام على م��ي��اه نهر ليو يف  2017 وال��ت��ي  ال��ع��امل 
مب�شاركة  –االأحد-  غد  يوم  حتى  ال�شينية  املدينة 
زورقا ميثلون 9 فرق من 12 دولة يتقدمهم   19
�شفراء ريا�شة االإمارات. واأكمل فريق الفيكتوري تيم 
جاهزيته الفنية والتامة خلو�س املناف�شات ال�شعبة 
اليوم يف مياه النهر ال�شيني واجناز املهمة يف �شباق 
الهاملي  اح��م��د  بطلنا  ع��رب  زم��ن  اأف�����ش��ل  ت�شفيات 
االمريكي  املت�شابق  وزميله   3 قائد زورق فيكتوري 
4. ومن املنتظر  �شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 
من  ال�شباح  منذ  حافال  برناجما  ال��ي��وم  ي�شهد  اأن 
ال�شباق  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  خ���الل 
التنويري  االجتماع  انعقاد  كاملعتاد  ي�شبقها  والتي 
اليومي قبل اإنزال ال��زوارق وت�شجيل املحاوالت من 
املرحلة  خو�س  قبل  اأداء  اأف�شل  اإىل  الو�شول  اج��ل 
االأهم وال�شعبة وهي �شباق ت�شفيات اأف�شل زمن )اأر 
بالتوقيت  ع�شرا  الثالثة  ال�شاعة  من  بداية  اأم(  بي 
املحلي هنا يف ال�شني ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا 

بتوقيت االإمارات.
ويطمح اأمراء البحار يف الزورق فيكتوري 3 بقيادة 
املت�شابق  بقيادة   4 وفيكتوري  الهاملي  احمد  بطلنا 
متميزة  نتيجة  اإىل حتقيق  تورنتي  �شون  االمريكي 
ال���ي���وم مت��ن��ح��ه��م��ا اأف�����ش��ل��ي��ة االن��ط��الق��ة م���ن مكان 
مع  –االأحد-  غد  ي��وم  الرئي�شي  ال�شباق  يف  متميز 
ا�شتداد مراحل  ومع  الرابعة  فعاليات اجلولة  ختام 
كل  وي���درك  ال��غ��ايل.  ال��ع��امل��ي  اللقب  على  التناف�س 
�شباق  يف  والتقدم  الفوز  اأهمية  البطلني  من  واح��د 
احمد  بطلنا  ي��داف��ع  ح��ي��ث  زم���ن  اأف�����ش��ل  ت�شفيات 
اأف�شل  ل�شباق  العام  الرتيب  �شدارة  عن  الهاملي 
اريك  ال�شويدي  م��ع  ال�����ش��دارة  يتقا�شم  حيث  زم��ن 
32 نقطة  15 بر�شيد  �شتارك قائد زورق ال�شويد 
الأخذ  بالتاأكيد  النتيجة  �شتوؤهله  فيما  واح��د  لكل 
�شون  خا�شة  غ��د  ي��وم  الرئي�شي  ال�شباق  يف  امل��ب��ادرة 

البطولة  يف  املت�شابقني  اأ���ش��رع  يعد  وال���ذي  تورنتي 
العاملية حتى االآن باحتالله املركز االأول الأ�شرع لفة 
من بني املت�شابقني امل�شاركني علما اأن �شون تورنتي 
العام ل�شباق  الرابع يف الرتيب  املركز  يحتل حاليا 

اأف�شل زمن بر�شيد 27 نقطة.

حريز و�ملري ي�شد�ن من �أزر �لفريق
و�شل اإىل مدينة ليوزهو حريز املر حممد بن حريز 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم وغامن 
خمي�س املري ع�شو جمل�س االإدارة من اجل متابعة 
للزوارق  الكربى  –ليوزهو  ال�شني  جائزة  فعاليات 
املت�شابقني  اأزر  من  وال�شد  –فورمواا-1  ال�شريعة 
ويحر�س  تيم.  الفيكتوري  فريق  االأزرق  املع�شكر  يف 
ح��ري��ز امل���ر دائ��م��ا ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ك��ل اجل����والت التي 
ت��ق��ام يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ اجل��ول��ة االأوىل يف 
من  وذل��ك  فرن�شا  يف  الثانية  اجل��ول��ة  ث��م  الربتغال 
كافة  ومتابعة  للفريق  املعنوي  الدعم  تقدمي  اج��ل 
الكبري.  العاملي  احل��دث  يف  امل�شاركة  عن  التفا�شيل 
الفيكتوري  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وج���دد 
�شعبا  حتديا  يخو�س  وال���ذي  الفريق  يف  ثقته  تيم 
اليوم يف ليوزهو عرب  التي تبداأ  الرابعة  يف اجلولة 

الثنائي الطائر احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 
�شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4  واالأمريكي   3
م�شيدا باالإمكانيات الكبرية التي يتمتعان بها موؤكدا 
اأن وجود مدير فني بقامة االمريكي �شكوت جيلمان 
حريز  وطالب  للفريق  الكثري  يحقق  اأن  �شانه  من 
يف  الركيز  وت��ورن��ت��ي  الهاملي  املت�شابقني  م��ن  امل��ر 
املناف�شات اليوم موا�شلة االإبهار يف البطولة العاملية 
م�شريا اإىل اأن فريق الفيكتوري تيم وعرب زورقيه 3 
املقدمة خالل  والتواجد يف  دائ��م احل�شور  و4 ظل 
فوق  مر�شحا  يجعله  مم��ا  زم���ن  اأف�����ش��ل  م��ن��اف�����ش��ات 

العادة للتاألق اليوم

تورنتي : �حتاج لكل �لنقاط
املت�شابق  املا�شي  املو�شم  العامل يف  بطل  و�شيف  اأكد 
انه   4 االمريكي �شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 
بطولة  ج���والت  يف  املتبقية  النقاط  جلميع  يحتاج 
املناف�شة  اإىل  ال����ع����ودة  اج����ل  م���ن   2017 ال���ع���امل 
ب��ع��دم��ا ع���اين ك��ث��ريا م��ن االأع���ط���ال وال��ت��ي حرمته 
الربتغال  جولة  يف  االأوىل  مرتني  ال�شباقات  اإكمال 
قائد  واأو���ش��ح  –ال�شني.  هاربني  جولة  يف  والثانية 
4 ان���ه م�����ش��ت ث���الث ج����والت من  زورق ف��ي��ك��ت��وري 

روزنامة  يف  مثلها  هنالك  ت��زال  وم��ا  املناف�شة  عمر 
املو�شم وكل االأمور واردة م�شريا اإىل انه ميلك حاليا 
اأن  مينع  ال  هذا  لكن  الثامن  املركز  يف  نقطة   12
القمة وهو  اإىل  ال��و���ش��ول  اج��ل  م��ن  ق��وة  يعمل بكل 
اأمر اعتاد عليه وما اأنهت عليه بطولة العامل العام 
املا�شي خري دليل حيث بقي هو وحيدا م�شارعا على 
نهاية اجلولة اخلتامية  الكبري حتى  العاملي  اللقب 
تتويجه  �شهدت  والتي  ال�شارقة  البا�شمة  االإم��ارة  يف 
انتهت  التي  النتائج  اأن  االأول. وقال تورنتي  باملركز 
وال�شني  وفرن�شا  الربتغال  يف  اجل��والت  ه��ذه  عليه 
وح�����ش��ول��ه ح��ت��ى ن��ه��اي��ة اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى 12 
نقطة اأمر ال ير�شيه و�شوف يعمل بكل ما اأوتي من 
العمل لتعوي�س ما  الفريق وطاقم  قوة ومن خلفه 
فاته يف اجلوالت الثالثة املتبقية هنا يف ليوزهو ثم 

ابوظبي وال�شارقة

�لهاملي �لبطل �ملتوج يف 2016
الهاملي  احمد  بطلنا  على  وب��ق��وة  االأ���ش��واء  ت�شلط 
اأخر االأبطال  3 وال��ذي يعترب  قائد زورق فيكتوري 
فاز  عندما  ال�شينية  ل��ي��وزه��و  مدينة  يف  امل��ت��وج��ني 
املا�شي  ال��ع��ام  الرئي�شي  ال�����ش��ب��اق  يف  االأول  ب��امل��رك��ز 
ال�شرف  ق��ائ��م��ة  ا���ش��م��ه �شمن  ب��ط��ال وي�����ش��ع  ل��ي��ت��وج 
 10 تنظيمها  مت  والتي  العاملية  البطولة  تاريخ  يف 

مرات من قبل.
 2016 ع���ام  باللقب  ال��ه��ام��ل��ي  اح��م��د  بطلنا  وف���از 
ال��ف��رن�����ش��ي فليب   2015 ع����ام  ال��ل��ق��ب  ن����ال  ب��ي��ن��م��ا 
�شيب وفاز اليك�س كاريال باللقب ثالث مرات اأعوام 
القمزي  ثاين  وبطلنا  و2012  و2013   2014
 2008 2011 واالأمريكي جي براي�س عامي  عام 
وال�شويدي  �شيليو  �شامي  الفنلندي  ث��م  و2010 

جونا�س اأندر�شون عام 2009.
 

زورقا يف ليوزهو  19
فرق  ي�شارك يف احل��دث الكبري 19 زورق��ا متثل 9 
عاملية هي الفيكتوري تيم بزورقيه 3 و4 وابوظبي 

5 و6 و7 وف��ري��ق االإم����ارات بزورقيه  ب��زوارق��ه  تيم 
73و74  ب��ال��زورق��ني  مارفييك  وف��ري��ق  و51   50
وفريق بالزي فورمان�شي بزورقيه 23 و24 وفريق 
االأطل�شي  وف��ري��ق  و15   14 ب��ال��زورق��ني  ال�����ش��وي��د 
بزورقيه 9 و10 وفريق بابا ري�شينيغ بزورقيه 11 
و12 وفريق ال�شني بزورقيه 1 و2. وميثل الفرق 
ريا�شة  �شفراء  يتقدمهم  دول��ة   12 من  مت�شابقني 
االإمارات يف فريقي الفيكتوري وابوظبي اإ�شافة اإىل 
وال�شني  والربتغال  ا�شراليا  من  اآخ��ري  جن�شيات 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة وال�����ش��وي��د وبولندا 

والرويج وايطاليا واأملانيا وفرن�شا وفنلندا.
ت�شفيات �لزمن

زورقا   19 مب�شاركة  دقيقة   20 االأوىل:  املرحلة 
)يتاأهل اأف�شل 12(

زورقا   12 مب�شاركة  دقيقة   20  : الثانية  املرحلة 
)يتاأهل عنها 6 زوارق(

الزوارق  من  زورق  لكل  حماولتان  الثالثة:  املرحلة 
ال�شتة

�لرتتيب �لعام ل�شباق �لزمن:
 32 3 )االإم���ارات(  –فيكتوري  الهاملي  احمد   1-

نقطة
 32 )ال�شويد(   15 –ال�شويد  �شتارك  اري��ك   2-

نقطة
 31 )ال�������ش���ني(   1 –�شينزين  ���ش��ي��ب  ف��ل��ي��ب   3-

نقطة
 29 )االإم���ارات(   4 –فيكتوري  تورنتي  �شون   4-

نقطة
 27 )االإم���ارات(   6 –ابوظبي  كاريال  اليك�س   5-

نقطة
 24 )االإم�����ارات(   5 –ابوظبي  ال��ق��م��زي  ث��اين   6-

نقطة
نقطة.  17 )فنلندا(   11 –بابا  �شيليو  �شامي   7-

�رتفاع وتية �لتناف�ض يف جائزة �ل�شني –ليوزهو

لقب الزمن هدف اأمراء البحار يف نهر )ليو( اليوم
�لهاملي ي�شعي ملو��شلة �شد�رة �لرتتيب �لعام لل�شرعة

الثانية  الن�شخة  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  ام�����س  اختتمت 
لبطولة اأم االإمارات جلوجيت�شو ال�شيدات التي اأقيمت 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
االحتاد الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية 
اأرينا”  “اآيبيك  ���ش��ال��ة  واح���د يف  ي���وم  مل���دة  وا���ش��ت��م��رت 

مبدينة زايد الريا�شية باأبوظبي.
اإماراتيات  لالعبات  وا�شعة  م�شاركة  البطولة  و�شهدت 
من �شتى اأنحاء الدولة حيث قدمن اأداء مبهرا يعك�س 
خ����ربات اك��ت�����ش��ب��ت��ه��ا ال��الع��ب��ات خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه��ن يف 
البطوالت الدولية ومنها البطولة االآ�شيوية الثانية يف 

فيتنام والبطولة االآ�شيوية اخلام�شة يف تركمان�شتان.
ك��م��ا ���ش��ه��دت امل��ن��اف�����ش��ات اإق��ب��اال ج��م��اه��ريي��ا وا���ش��ع��ا من 
ال�شيدات االأمر الذي يعك�س احل�شور الكبري لريا�شة 
اجلوجيت�شو بني خمتلف فئات املجتمع واملهتمني من 
جمل�س  ع�شوة  الرميثي  �شمرية  وتوجهت  ال�شيدات. 
�شمو  اإىل  بال�شكر  للجوجيت�شو  االإم����ارات  احت��اد  اإدارة 
الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة والقيادة الر�شيدة 

الريا�شية..  الفعاليات  هذه  ملثل  امل�شتمر  دعمهم  على 
م��وؤك��دة اأن ه��ذا االأم���ر ي��وؤك��د االه��ت��م��ام اجل��ل��ي بتنمية 
القويات  االإم��ارات��ي��ات  الريا�شيات  م��ن  جيل  وتن�شئة 

وير�شخ ثقافة الريا�شة لدى االأجيال ال�شاعدة.
واأو�شحت اأن هناك زيادة ملحوظة يف اأعداد امل�شاركات 

بالبطولة هذا العام مقارنة بالعام املا�شي وقد قدمت 
كافة الالعبات م�شتوى احرافيا للغاية اأثناء املباريات 

م�شتخدمني تقنيات لعب ذات م�شتوى متميز بالفعل.
ب�شكل  تهتم  التي  الفعاليات  ه��ذه  اأن  الرميثي  واأك��دت 
خا�س بريا�شة ال�شيدات من �شاأنها تعزيز ورفع اهتمام 

ب�شكل  امل�شاركة  على  وت�شجيعهم  بالريا�شة  املواطنات 
فاعل يف كافة املحافل الريا�شية.

الفر�شان  ن��ادي  الها�شمي من  من جانبها عربت زه��رة 
ال��ري��ا���ش��ي واحل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى ذه��ب��ي��ة وزن 49 ك��غ عن 
امليدالية  بالفوز.. معربة عن فخرها بح�شد  �شعادتها 

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ا�شم  حتمل  بطولة  يف  الذهبية 
بنت مبارك “اأم االإمارات”.

من جانبه اأعرب را�شد الهرمودي رئي�س ق�شم العالقات 
لال�شتثمار”  “مبادلة  �شركة  يف  اخلارجية  املوؤ�ش�شية 
بدورها  “مبادلة”  �شركة  ت�شطلع  ب���اأن  �شعادته  ع��ن 

االإمارات  اأم  بطولة  من  الثانية  للن�شخة  ر�شمي  ك��راع 
للجوجيت�شو لل�شيدات.

تعزيز  يف  ب��دوره��ا  تفتخر  “مبادلة”  �شركة  اأن  واأك���د 
االإماراتيات  اإىل حتفيز م�شاركة  الرامية  هذه اجلهود 
الفريد  الطابع  ذات  الريا�شة  ه��ذه  ممار�شة  وت�شجيع 
الريا�شة  ان��ت�����ش��ار  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  يف  �شي�شهم  م��ا  وه���و 
الن�شائية بني �شرائح جديدة يف املجتمع ويعزز الوعي 
باأهمية ممار�شة الريا�شات املختلفة واتباع منط حياة 
�شحي ودعم ال�شيدات املحرفات الريا�شيات باختالف 
هذا  من  ريا�شية  م��ب��ادرات  توفري  طريق  عن  اأنواعها 
النوع. ي�شار اإىل اأن احتاد االإمارات للجوجيت�شو ي�شتعد 
لبطولة العني الدولية للنا�شئني والنا�شئات التي �شتقام 
العني  بطولة  ث��م  اأكتوبر  و14   13 يومي  م��دار  على 
الدولية للمحرفني يف 20 و21 من ال�شهر ذاته. ويف 
�شهر نوفمرب تت�شمن اأجندة الفعاليات اجلولة الثانية 
الثانية من جوالت  واجل��ول��ة  االإم���ارات  اأم  بطولة  من 
وبطولة  لالأندية  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س 
بطولة  تقام  �شوف  القادم  دي�شمرب  �شهر  ويف  ال�شهيد. 
دبي الدولية ملحريف اجلوجيت�شو واجلولة الثالثة من 

بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.

زار وفد من احتاد االمارات لل�شطرجن العا�شمة اجلورجية 
لل�شطرجن،  العامل  كاأ�س  بطولة  فعاليات  حل�شور  تبلي�شي 
وت���راأ����س ال��وف��د ال��دك��ت��ور ���ش��رح��ان امل��ع��ي��ن��ي وم��ع��ه عبداهلل 
و�شعود  باالحتاد  الفني  اجلهاز  رئي�س  احل��وار  عبدالرحمن 
امل���رزوق���ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد وج���رى ع��ل��ى هام�س 
االحتاد  رئي�س  نائب  ازمايربا�شفيلي  مع  اجتماعا  ال��زي��ارة 
ال��دويل رئي�س االحت��اد االوروب��ي لل�شطرجن حيث مت خالل 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة ج��ورج��ي��ا لالأوملبياد  م��ل��ف  م��ن��اق�����ش��ة  االج��ت��م��اع 
العاملي لل�شطرجن 2018 واآخر اال�شتعدادات، ثم زار الوفد 
اأكادميية جورجيا لل�شطرجن التي تدعمها حكومة جورجيا، 
وعقد  لل�شطرجن  اجلورجي  االحت��اد  لزيارة  الوفد   وتوجه 

م��ع ج��ورج��ي ج��ي��ورج��ادزه رئي�س االحت���اد يف مقر  اجتماعا 
االحتاد اجلورجي الذي مت ت�شييده قبل 50 عاما ويعد احد 

اعرق االحتادات يف العامل.
هذه  مثل  اأن  االحت��اد  رئي�س  املعيني  �شرحان  الدكتور  واأك��د 
ال��زي��ارات مهمة من اأج��ل االط��الع على جت��ارب ال��دول التي 
حيث  من  نبداأ  اأن  الرغبة  ولدينا  اللعبة،  جمال  يف  �شبقتنا 
انتهى االآخ��رون، حتى نختزل الزمن ونتعرف عن قرب عن 
موجودة  ال�شطرجن  اأن  اكت�شفنا  فقد  اللعبة،  تطوير  كيفية 
يف املدار�س كمادة درا�شية اإال اأن املدار�س لي�شت فقط وحدها 
وراء ظهور اأبطال يف اللعبة بل اأن ال�شطرجن هي اأ�شلوب حياة 

ميار�س ال�شعب ولها �شعبية كبرية.

من  االحت���اد  خمططات  اأح���د  يعد  اللعبة  ن�شر  اأن  واأ���ش��اف 
مراكز  يف  التن�شيطية  ال��ب��ط��والت  وتنظيم  امل��دار���س  خ��الل 
الت�شوق، واالقراب اأكر من املواطنني واملقيمني خا�شة اأن 
اللعبة، وهناك عمل كبري  عدد كبري من اجلاليات ميار�س 
اأن كل جلنة لها عمل وال  من جميع جل��ان االحت��اد خا�شة 
احلكم  منها  اأخ���رى  اأم���ور  ونغفل  بالالعب  نهتم  اأن  ميكن 
واالإداري واملدرب وبالتايل هناك اهتمام بكل جوانب اللعبة.

واأو�شح اأن وجود وفد اإماراتي يف بطولة عامل يعني الكثري 
من خالل تعريف الوفود بال�شطرجن االإماراتي، ونقل �شورة 
جيدة، واأي�شا عمل �شراكات مع عدد من االحتادات االأوروبية 

لال�شتفادة من جتاربهم يف تطوير اللعبة.

�ختتام �لبطولة و�شط ح�شور جماهيي و��شع

اأداء مبهر لالعبات اجلوجيت�سو يف بطولة اأم الإمارات لل�سيدات باأبوظبي

وفد احتاد ال�سطرجن يح�سر مناف�سات كاأ�ش العامل
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الفجر الريا�ضي

اأكد نادي مان�ش�شر �شيتي املناف�س يف الدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم تعر�س مهاجمه 
االأرجنتيني الدويل �شريجيو اأجويرو حلادث 
النادي  اأط���ب���اء  اإن  ق���ائ���ال  ه��ول��ن��دا  يف  ���ش��ري 

�شيفح�شونه لدى عودته اإىل اجنلرا .
وقال �شيتي يف بيان عرب موقعه الر�شمي على 
بتقييم حالة  النادي  اأطباء  �شيقوم  االنرنت 
�شري  حل��ادث  تعر�شه  بعد  اأج��وي��رو  �شريجيو 

يوم اخلمي�س.
�شيتي كان يف هولندا  البيان مهاجم  واأ�شاف 
و�شيعود  الإ���ش��اب��ة  وت��ع��ر���س  ع��ط��ل��ت��ه  ي���وم  يف 
مواجهة  قبل  للفح�س  و�شيخ�شع  ملان�ش�شر 
غدا  املمتاز  االجنليزي  ال���دوري  يف  ت�شيل�شي 

ال�شبت.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق ق��ال��ت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة يف 
كان  ع���ام���ا(   29( اج���وي���رو  اإن  االأرج���ن���ت���ني 
ي��ح�����ش��ر ح��ف��ال م��و���ش��ي��ق��ي��ا يف ه��ول��ن��دا واإن����ه 
اأجرة  �شيارة  يف  ك��ان  عندما  للحادث  تعر�س 

ا�شطدمت باأحد اأعمدة االإنارة.
امل��ت��ح��دث باإ�شم  وق����ال ف��ران�����س زوي����دره����وك 
لذكر  يتطرق  مل  ال��ذي  الهولندية  ال�شرطة 

يف  ح��ادث  وق��ع  املا�شية  الليلة  “يف  اأ�شماء  اأي 
واأحد  اأجرة  �شيارة  بوليالن طرفاه  �شارع دي 
امل��وج��ودون يف ال�شيارة  اأع��م��دة االإن���ارة. طلب 
عن  الك�شف  وع��دم  خ�شو�شيتهم  حماية  منا 
نحن  وف��ع��ل��ن��ا  تخ�شهم  �شخ�شية  م��ع��ل��وم��ات 
ب�شبب وجود منحنى  املتحدث  واأ�شاف  ذلك. 

امل��ك��ان رمب���ا فقد  ه���ذا  ال�����ش��ارع يف  ب�شيط يف 
ال�شائق ال�شيطرة على عجلة القيادة ما ت�شبب 

يف وقوع احلادث.
امل�شت�شفى  اإىل  �شخ�شان  نقل  املتحدث  واأك��د 
كاإجراء احرازي ملراقبة حالتيهما ومل ن�شمع 

اأي جديد عن حالة كل منهما.

اندبندينتي  ال�����ش��اب��ق  اأج����وي����رو  ن�����ادي  اأم�����ا 
لك  “نتمى  ت��وي��ر  ع��ل��ى  فكتب  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
معك  اندبندينتي  وال�شحة.  العاجل  ال�شفاء 

يف هذا املوقف ال�شعب.
االجنليزي  ال���دوري  مت�شدر  �شيتي  وي��ع��اين 
ك�شفت  اأن  بعد  االإ�شابات  من  بالفعل  املمتاز 
الفرن�شي  امل����داف����ع  اإ����ش���اب���ة  ع���ن  ال��ف��ح��و���س 
اأربطة  ب��ت��م��زق يف  ب��ن��ي��ام��ني م��ي��ن��دي  ال����دويل 
ذل��ك عن  ج��راء  يغيب  ورمب��ا  اليمنى  الركبة 

املالعب عدة اأ�شهر.
اأج���وي���رو هداف  اأن ي�����ش��ارك  امل��ف��ر���س  وم���ن 
ال�����دوري االجن��ل��ي��زي م��ن��ا���ش��ف��ة ه���ذا املو�شم 
اأخر  االأرجنتني يف  اأه��داف مع منتخب  ب�شتة 
مباراتني له يف ت�شفيات كاأ�س العامل 2018 
والعا�شر  واالإك����وادور يف اخلام�س  ب��ريو  اأم���ام 

من اأكتوبر ت�شرين االأول املقبل.
لتحقيق  االأرج���ن���ت���ي���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب  وي���ح���ت���اح 
املركز  حاليا  يحتل  اإذ  اإيجابيتني  نتيجتني 
خو�س  �شاحبه  على  يفر�س  ال��ذي  اخلام�س 
للفوز  نيوزيلندا  م��واج��ه��ة  يف  فا�شلة  ج��ول��ة 

مبكان يف النهائيات التي �شتقام يف رو�شيا.

ليفربول يف �شيافة نيوكا�شل و�آر�شنال يو�جه بر�يتون

قمة مبكرة بني ت�سيل�سي وال�سيتي.. ومهمة �سهلة لليونايتد
مع انطالق مناف�شات اجلولة ال�شابعة من الدوري االإجنليزي 
املمتاز لكرة القدم، ت�شهد امل�شابقة واحدة من مباريات القمة 
اإذ يحل مان�ش�شر �شيتي �شيفاً على ت�شيل�شي مبلعب  املبكرة، 
�شتامفورد بريدج اليوم ال�شبت، بينما يبدو مان�ش�شر يونايتد 
اأمام مهمة �شهلة، عندما ي�شت�شيف كري�شتال باال�س، الذي مل 

ي�شجل اأي هدف طوال املباريات ال�شت املا�شية.
ويحتل مان�ش�شر �شيتي ال�شدارة بر�شيد 16 نقطة، وبفارق 
االأهداف فقط اأمام جاره مان�ش�شر يونايتد، ويليهما ت�شيل�شي 

حامل اللقب يف املركز الثالث بر�شيد 13 نقطة.
ويتمتع مان�ش�شر �شيتي مبعنويات هائلة بعد اأن �شجل العبوه 
24 هدفاً خالل اآخر �شت مباريات يف كل امل�شابقات، كان اآخرها 
االأوكراين  دونيت�شك  �شاختار  على  بفوزه  انتهت  التي  املباراة 

اأوروبا. اأبطال  دوري  يف  املا�شي  الثالثاء   0-2
ويخو�س ت�شيل�شي املباراة اأي�شاً بثقة عالية بعد الفوز الثمني 
الذي حققه على اأتلتيكو مدريد االإ�شباين يف عقر داره 1-2 
�شمن مناف�شات دوري االأبطال، يف املباراة التي �شهدت ا�شتعادة 

النجم اإدين هازارد لكامل لياقته.
يف  للفوز  كبري  ب�شكل  املر�شح  يونايتد،  مان�ش�شر  اأم��ا 

املركز  �شاحب  ب��اال���س  كري�شتال  �شيفه  اأم���ام  امل��ب��اراة 
فياأمل  النقاط،  بدون ر�شيد من  االأخري  الع�شرين 
االإ�شابة  م��ن  م��ارت��ي��ال  اأن��ط��وين  ت��ع��ايف مهاجمه  يف 

الطفيفة التي تعر�س لها قبل اأيام.
بينما يرجح اأن يفتقد جوزيه مورينيو 

يونايتد  ملان�ش�شر  الفني  املدير 
ج�����ه�����ود م����اي����ك����ل ك����اري����ك 

وف��ي��ل ج��ون��ز وم����روان 
فاليني.

اأن  وي�������ت�������وق�������ع 
يجري مورينيو 
ت��������غ��������ي��������ريات 
ب����ت���������ش����ك����ي����ل����ة 
ال������ف������ري������ق يف 

م��������ب��������اراة ال����غ����د 
ع��ل��ى ملعب  امل���ق���ررة 

اأولد ترافورد.
اأي�شاً  املنت�س  توتنهام،  ويحل 

دوري  االأ����ش���ب���وع يف  ه����ذا  ب���ال���ف���وز 
هيدير�شفيلد،  على  �شيفاً  االأبطال، 

م��ع��ل��ق��اً االأم�����ال ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار تاألق 
ال��ذي �شجل �شت ثالثيات  ه��اري كني 

)هاتريك( حتى االآن يف 2017.
املركز  �شاحب  ل��ي��ف��رب��ول،  يحل  ك��ذل��ك 

ويلتقي  نيوكا�شل،  على  �شيفاً  اخلام�س، 
واتفورد م�شيفه وي�شت برومويت�س األبيون 

وي�شت�شيف اآر�شنال فريق برايتون.
يلتقي  نف�شها،  باملرحلة  اأخ���رى  م��ب��اري��ات  ويف 

لي�شر  مع  وب��ورمن��وث  برينلي  مع  اإيفرتون 
�شيتي ووي�شتهام مع �شوانزي �شيتي. 

لتن�شى  مو�جهات   5
اللقب  ح���ام���ل  ت�����ش��ي��ل�����ش��ي  ي��ل��ع��ب 

الدوري  يف  �شيتي  مان�ش�شر  �شد 
القدم  ل��ك��رة  امل��م��ت��از  االإجن���ل���ي���زي 

اليوم ال�شبت على ملعب �شتامفورد 
بريدج، وفيما يلي اأ�شواء على خم�س 
بني  جمعت  التي  املباريات  اأب��رز  من 

الفريقني. اأحرز �شريجيو اأغويرو ثالثة اأهداف وتفوق �شيتي 
بقيادة املدرب مانويل بليغريني على ت�شيل�شي الذي كان يقوده 

جو�س هيدينك.
تيبو  ال��وق��ت،  ذل��ك  اللقب يف  ح��ام��ل  ت�شيل�شي  ح��ار���س  وط���رد 
غذ  فريناندينيو،  �شد  تدخل  بعد   ،78 الدقيقة  كورتوا، يف 

اأكمل اأغويرو الثالثية من ركلة جزاء.
كونتي  اأنطونيو  اأن  اأي���ام  بثمانية  ذل��ك  قبل  ت�شيل�شي  واأع��ل��ن 

�شيتوىل تدريب الفريق بعد نهاية املو�شم.
اأغ���وي���رو ه��و ث��ال��ث الع���ب ي��ح��رز ث��الث��ي��ة يف م��رم��ى ت�شيل�شي 
باإ�شتاد �شتامفورد بريدج بالدوري بعد نوانكو كانو وروبن فان 

بري�شي مع اآر�شنال.
بهدف وهو  وت��اأخ��ر  ال��وق��ت  ذل��ك  اللقب يف  �شيتي حامل  ك��ان 
يلعب بع�شرة العبني بعد طرد بابلو زاباليتا يف الدقيقة 66، 
الت�شجيل  �شورله  اأن��دري��ه  افتتح  اإذ  اإن��ذاري��ن،  على  حل�شوله 

لت�شيل�شي يف الدقيقة 71.
ثم �شارك فرانك المبارد، العب ت�شيل�شي ال�شابق الذي اأحرز 
يف  كبديل  اللندين،  النادي  مع  مباراة   648 يف  هدفاً   211
قبل  ل�شيتي  التعادل  واأدرك   77 الدقيقة 

خم�س دقائق من النهاية.
وكان هذا هو الهدف االأول لالعب 

اإجن����ل����را ال�������ش���اب���ق يف 
ت�شيل�شي،  مرمى 

يحتفل  ومل 
وب��دا اأنه 
�شيبكي 
ب��������ع��������د 

ن�������ه�������اي�������ة 
امل����ب����اراة، 

اإذ قامت جماهري الفريقني بتوجيه التحية له.
�شحق فريق املدرب اأفرام غرانت، بعد �شهر من رحيل جوزيه 
املتوا�شع  �شيتي  نظريه  ت�شيل�شي،  عن  االأوىل  للمرة  مورينيو 

بقيادة املدرب ال�شويدي �شفن جوران اأريك�شون.
وهز ديدييه دروغبا �شباك ال�شاب جو هارت مرة يف كل �شوط، 
والبديل  كالو  و�شالومون  ك��ول  وج��و  اإي�شيان  مايكل  واأ���ش��اف 

اأندريه �شيفت�شينكو االأهداف االأربعة االأخرى. 
وقال اإريك�شون بعد املباراة: “ن�شينا كيف ندافع”.

تريي  ج��ون  م�شافحة  ت�شيل�شي  م��داف��ع  ع��دم  امل��ب��اراة  �شهدت 
والع���ب �شيتي وي��ن ب��ري��دج، بعد م��زاع��م ح��ول ع��الق��ة تريي 

ب�شديقة بريدج ال�شابقة يف جميع و�شائل االإعالم.
وقال بريدج موؤخراً: “اأ�شواأ �شيء يف هذا االإطار اأنني اأ�شبحت 
اأنني  من  اأك��ر  ما  �شخ�س  لعدم م�شافحة  �شهرة  اأك��ر  رمب��ا 
العب كرة قدم”. اأحرز كارلو�س تيفيز هدفني ل�شيتي، وطرد 
جوليانو بيليتي ومايكل باالك من ت�شيل�شي يف ال�شوط الثاين، 

وتعر�س الفريق الأول هزمية يف املو�شم على اأر�شه.
اأحرز جيمي غريفيز ثالثية لريفع ر�شيده اإىل 100 هدف 
يف الدوري لي�شبح اأ�شغر العب، بعمر 20 عاماً و290 يوماً، 

ي�شل اإىل هذا االإجناز.
�شمت ت�شكيلة ت�شيل�شي تريي فينابلز، الذي توىل تدريب 
بونيتي  ب��ي��ر  واحل���ار����س  امل�شتقبل،  يف  اإجن��ل��را 
ومهاجم اإجنلرا بوبي تامبلينغ، والذي ظل 
 202 لت�شيل�شي بر�شيد  التاريخي  الهداف 
هدف اإىل اأن جتاوزه المبارد يف مايو )اأيار( 

.2013
اأح��رز غريفيز ثالثية �شت م��رات يف ذلك 
املو�شم، اأنهى ت�شيل�شي املو�شم يف املركز 
�شيتي  ر�شيد  بنف�س   12
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يونايتد  مان�ش�شر  م���درب  االإ���ش��ب��اين،  الق�شاء  ا�شتدعى 
الربتغايل جوزيه مورينيو،  �شابقاً،  وريال مدريد  احلايل 
للتحقيق معه يف 3 نوفمرب )ت�شرين الثاين( املقبل، ب�شاأن 
دعوى مقدمة من النيابة تتهمه فيها بالتهرب ال�شريبي. 
وق����رر ال��ق�����ش��اء ا���ش��ت��دع��اء م��وري��ن��ي��و ل�����الإدالء ب��اأق��وال��ه يف 
العا�شمة  نيابة  قدمتها  التي  الدعوى  قبول  بعد  مدريد 
االإ�شبانية وتتهم فيها املدرب الربتغايل بارتكاب جرميتني 
االإ�شبانية فيما يتعلق ب�شريبة دخل  العامة  �شد اخلزانة 
االأف��راد خالل عامي 2011 و2012 عندما كان يتوىل 

تدريب الفريق امللكي.
وتفيد النيابة باأن مورينيو تهرب من دفع �شريبة خا�شة 

و304  ماليني   3 مببلغ  تقدر  �شورته  ت�شويق  بحقوق 
اآالف و670 يورو )منها مليون و611 األفا و537 يورو 
عن  يورو  و133  األفاً  و693  ومليون   2011 عن عام 
2012(. وكان مورينيو وقع على عقد تدريب ريال  عام 
اإقامته  مقر  ونقل   ،2010 )اآذار(  مار�س   31 يف  مدريد 
اإىل مدريد، وهو ما جعله يندرج حتت طائلة املقيمني يف 

اإ�شبانيا بالن�شبة لقوانني ال�شرائب.
ومع ذلك “وبغر�س احل�شول على مك�شب غري م�شروع”، 
ق��دم اإق��رارات��ه ال�شريبية -يف ال��وق��ت امل��ح��دد ل��ذل��ك- عن 
عامي 2011 و2012 دون اأن يك�شف عن حقوق ت�شويق 

�شورته. 

مبـــابـــي يخطــف قلــوب الأمــــراء 
حتــت اأنظـــار نيمــــار

مورينيـــو يثيــــر القلــــق حـــــول 
اإ�سابــــة بوجبــــا

����ش���دم ال���ربت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، امل���دي���ر الفني 
بعد  احلمر،  ال�شياطني  جماهري  يونايتد،  ملان�ش�شر 
الفريق،  الع��ب  بوجبا،  ب��ول  الفرن�شي  غ��ي��اب  ت��اأك��ي��ده 

لفرة طويلة.
فريقه  مل��ب��اراة  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  م��وري��ن��ي��و، يف  وق���ال 
اللعب  م��ن  يتمكن  ل��ن  بوجبا  ب��اال���س:  كري�شتال  م��ع 
حدث  مثلما  الب�شيط،  النوع  من  لي�شت  اإ�شابته  غ��ًدا، 
اأق�����رب الإ�شابة  ل��ك��ّن��ه��ا  ف��ي��ل ج���ون���ز،  اأو  ف��ال��ن�����ش��ي��ا  م���ع 

اإبراهيموفيت�س وماركو�س روخو.
لالإ�شابة،  تعر�شا  ق��د  واإبراهيموفيت�س  روخ��و  وك��ان 
املو�شم املا�شي، بقطع يف الرباط ال�شليبي، ومل يتحدد 

موعد عودتهما للمالعب حتى االآن.
وتابع مورينيو: نحن نقدم فرة جيدة، ولدينا عقلية 

املمكنة،  ال��ب��ط��والت  جميع  يف  املناف�شة  اأهمية  تتفهم 
اإىل  ن�����ش��ل  امل��ا���ش��ي، ومل  االأرب���ع���اء  لعبنا  اأن��ن��ا  ف��رغ��م 
مان�ش�شر �شوى فجر اخلمي�س، اإال اأّن الفريق م�شتعد 

للمباراة.
ووا����ش���ل: ن��واج��ه ف��ري��ًق��ا ج���ي���ًدا، ل��دي��ه م����درب )روي 
ه���ودج�������ش���ون( مي��ت��ل��ك خ����ربة ك���ب���رية، وي��ف��ه��م الكرة 
االإجنليزية، لكّنه بحاجة اإىل الوقت، من اأجل الو�شول 
لهدفه مع الفريق. واختتم بقوله: بعد مباراة �شي�شكا 
مو�شكو، نحتاج للمداورة، لكنني مل اأ�شتقر على االأ�شماء 
التي لن ت�شارك، واأحتاج لتقييم الو�شع بعد التدريبات 
كري�شتال  نظريه  يونايتد،  مان�ش�شر  وي��واج��ه  غ���ًدا. 
باال�س، اليوم ال�شبت، على ملعب اأولد ترافورد، �شمن 

مناف�شات اجلولة ال�شابعة من الدوري االإجنليزي.

ال�شاب  يغازل  زميليه،  بني  الثنائي  ال�شراع  عن  بعيداً 
الفرن�شي كيليان مبابي جمهور ملعب حديقة االأمراء، 
الذي �شهد بعينيه ما فعله يف تلك املباراة الرهيبة اأمام 

بايرن ميونخ يف دوري اأبطال اأوروبا.
�شنع  لكنه  اأه��داف��اً،  ال�شابق  موناكو  الع��ب  ي�شجل  مل 
ه��دف��ني ل��زم��ي��ل��ي��ه االأوروغ�����وي�����اين اإدي��ن�����ش��ون كافاين 

والربازيلي نيمار.
الدفاع  ت��ق��دم  رغ���م  وح��رك��ت��ه،  ب�شرعته  م��ت��األ��ق��اً  وك���ان 
املباغت  ال��ه��دف  بعد  ه��دف  ع��ن  بحثاً  للغاية،  االأمل���اين 
الذي اأحرزه داين األفي�س يف الدقيقة الثانية، جعله كل 

هذا يظهر ب�شكل طيب جداً.
وجن���ح م��ب��اب��ي يف اإ���ش��اب��ة م��ن��ظ��وم��ة ال���دف���اع االأمل����اين 
احلا�شرين  دفعت  لدرجة  ال��ت��ام،  واالإرب���اك  بالتخبط 
املدرب  با�شمه عندما قرر  الباري�شي للهتاف  امللعب  يف 
اأون��اي اإمي��ري منحه ودف��اع البايرن الراحة اأخ��رياً يف 

املنعطف االأخري من اللقاء.
كل مقومات  ربيعاً  ال�18  ذي  ال�شاعد  الفتى  وميتلك 
اأ�شر قلوب اجلمهور، فهو ينحدر من �شواحي باري�س، 
حديقة  ملعب  م�شجعي  من  بالهني  لي�س  جانب  مثل 
االأم��راء، ويعرف جيداً كيف يزن كلماته وي�شع رهانه 
دائماً على ورقة التوا�شع يف عامل املاليني الذي دخلت 

اإليه كرة القدم بقدميها.
ويبدو اأن انتقال مبابي، ثاين اأغلى �شفقة يف تاريخ كرة 
القدم خلف �شفقة نيمار، مل يغري �شخ�شيته ويجمع 
كل املدربني الذي لعب حتت اإمرتهم اأنه متزن مقارنة 
بعمره وتروي�س ال�شهرة 

اجلامعة.

لكن قدومه اإىل باري�س �شان جريمان يف نف�س التوقيت 
م��ب��اب��ي عن  ليبتعد  اأي�����ش��اً،  االأم�����ور  ي�شهل  ن��ي��م��ار  م��ع 
االأ����ش���واء ال��ت��ي جتمعت ح��ول ال��ربازي��ل��ي ال���ذي يعمل 
من  ال��واع��دة  الفرن�شية  امل��وه��ب��ة  يحمي  �شد  كحائط 
ال�شغط، وهي م�شوؤولية تقع على عاتق العب بر�شلونة 
خربة  اأك���ر  لكن  ث��م��ن��اً،  اأغ��ل��ى  اأ���ش��ب��ح  اأن  بعد  ال�شابق 
مبابي  يتواجد  ال�شبب  لهذا  ورمبا  بالطبع.  واحتكاكاً 
على هام�س التوتر يف غرف خلع مالب�س البي اإ�س جي، 
والتي ظهرت على املالأ موؤخراً يف �شورة اخلالف بني 

الالعبني حول ت�شديد ركالت اجلزاء.
اأنه مقاومة من  اأن هذا ال�شراع يراه البع�س على  اإال 
احل��ر���س ال��ق��دمي يف ���ش��ف��وف ب��اري�����س ���ش��ان جريمان، 
ممثاًل يف كافاين، للنجوم اجلدد املمثلني يف نيمار، لكن 

هذا ال ي�شمل مبابي.
للربود  خ��الف��اً  باالثنني،  جيدة  ال��الع��ب  عالقة  تبدو 
الذي يتعامل به ممثال مراكز القوى ويظهر وا�شحاً 

على اأر�شية امللعب.
ويعمل الفرن�شي على توزيع لعبه بني زميليه، مت�شقاً 
التي  ف��رت��ه  ت��ذه��ب  ���ش��خ��ي، مل  ك��الع��ب  �شمعته  م���ع 
قاتلتني  متريرتني  نفذ  اإذ  �شدى،  موناكو  مع  ق�شاها 

ترجمتا اإىل هدفني.
لل�شحافة،  احل��دي��ث  ونيمار  ك��اف��اين  لتحا�شي  ون��ظ��راً 
كي ال ي�شطرا للخو�س فيما قد ي�شبب لهما االإحراج، 
اآمال  ليعك�س  ال��ذه��ب  مب��ي��زان  كلماته  مبابي  ينتقي 

الفريق اجلديدة.
اإن��ه��ا ال��ب��داي��ة فح�شب، وذل���ك عقب  و���ش��رح ال��الع��ب: 
يف  �شتعلق  التي  امل��ب��اراة  ميونخ،  ب��اي��رن  موقعة  انتهاء 

اأذهان الكثريين من متابعي الكرة االأوروبية.
قد  نيمار  حقبة  يف  جريمان  �شان  باري�س  يكون  رمبا 
يحظى  اإذ  يحت�شب،  ال  حيث  م��ن  قائد  على  ع��ر 
ال��راب��ح��ة يف  االأوراق  ب��ك��اف��ة  ال�����ش��اع��د  ال�����ش��اب 
و�شف  حد  على  وي�شتطيع  فرن�شا، 
م���درب���ه اأون�������اي اإمي������ري اأن 
ي���ك���ون ذا ����ش���اأن ع��ظ��ي��م يف 

بالده.
ل��ذا، ف��اإن م��درب منتخب 
دي�شامب  دي���دي���ه  ف��رن�����ش��ا 
ي���������ش����ع ث����ق����ت����ه ال�����ت�����ام�����ة يف 
ال��الع��ب، ال���ذي رغ���م حداثه 
الأن  ا�شتعداده  ي��وؤك��د  لكنه  �شنه 
تر�شانة  يف  رئي�شياً  ���ش��الح��اً  ي�شبح 

“الديوك” الهجومية.
اآخ����ر ي�����ش��اع��د مبابي  وه����ذا ع��ام��ل 
م�شجعي  قلوب  خماطبة  على 
ب�شهولة  ف��رن�����ش��ا  منتخب 
على  م���ت���ف���وق���اً  ت����ام����ة 
جن�����������وم ك�������ب�������ار يف 
املنتخب االأزرق.  

الق�ساء الإ�سباين ي�ستدعي مورينيو
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الريا�شية  االأن�شطة  املقدم فهد عبد اهلل بن جمعة رئي�س ق�شم  �شهد 
اأح��م��د جابر  ال��رائ��د  اخل��ي��م��ة، بح�شور  راأ����س  ب�شرطة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
غامن  حممد  اأول  وم��الزم  الريا�شية،  االأن�شطة  ف��رع  مدير  العو�شي 
اخل��ي��م��ة، حفل  را����س  �شرطة  ت��دري��ب  رم��اي��ة مبعهد  ال��زع��اب��ي �شابط 
23 ( حكم من حكام الرماية امل�شاركني يف اجناح الفعاليات  تكرمي) 
ال��ق��ط��اع االأم���ن���ي يف راأ�����س اخليمة،  3( ع��ل��ى م�����ش��ت��وى  ال��ري��ا���ش��ي��ة ) 
االإعالم  ب��اإدارة  واالجتماعية  الريا�شية  االأن�شطة  ق�شم  نظمها  والتي 
والعالقات العامة ب�شرطة راأ�س اخليمة، بالتن�شيق مع احتاد ال�شرطة 
الريا�شي. واأ�شاد املقدم فهد عبد اهلل بن جمعة، بجهود حكام الرماية 
�شمن الفعاليات الريا�شية ) 3( على م�شتوى القطاع االأمني يف راأ�س 

الرماة، من  على  انعك�س  الذي  والبناء  االإيجابي  لدورهم  ملا  اخليمة، 
خالل �شبط النف�س، واالإ�شرار على املثابرة والركيز، موؤكداً اأن هذه  
القطاع  منت�شبي  كافة  نفو�س  يف  وتر�شيخها  غر�شها   اإىل  ن�شعى  قيم 
يف  واالبتكار  االإب���داع  اإىل  الو�شول  حتقيق  من  نتمكن  حتى  االأم��ن��ي، 
يف  بها  املنوط  بالواجبات  والنهو�س  والثبات،  بالقوة  االأم��ن��ي  العمل 

حماية اأمن الوطن وا�شتقراره.
ال�شكر والتقدير ل�شرطة  ومن جانبهم وجه حكام الرماية املكرمني، 
يف  التكرمي  دور  مثمنني  الكرمية  اللفتة  ه��ذه  نظري  اخليمة،  را����س 
احتاد  جل��ه��ود  ���ش��اك��ري��ن  االأف�����ش��ل،  ل��ت��ق��دمي  وت�شجيعهم  حت��ف��ي��زه��م 
الفعاليات  �شمن  الرماية،  مناف�شات  يف  املبذولة  الريا�شي  ال�شرطة 
راأ���س اخليمة، متمنني  3 على م�شتوى القطاع االأمني يف   الريا�شية 

املزيد من التوفيق وال�شداد جلميع الرماة.

�سرطة راأ�ش اخليمة تكرمي حكام الرماية بالقطاع الأمني 

اأجــويــرو يتعـــر�ش حلــــادث �سيــــر بـهــــولنــــدا 



    
تتزوج نف�سها وتقيم حفال �ساخبا!

يف واقعة غريبة، تزوجت امراأة اإيطالية من نف�شها واأقامت احتفاال 
كبريا �شم 70 �شيفا، وارتدت خالل احلفل الف�شتان االأبي�س.

واأكدت لورا مي�شي، مدربة اللياقة البدنية والبالغة من العمر 40 
عاما:  لدي اإميان را�شخ باأننا يجب اأن نحب اأنف�شنا اأوال. وميكن اأن 

يكون لدى اأي منا ق�شة خيالية حتى من دون وجود االأمري .
وعلى الرغم من اأن احلفل ال يحمل اأي وزن قانوين، اإال اأن االأمر 
اإقامة  ق��ررت  اإنها  ل��ورا  تقول  كما  الذاتي،  والقبول  باحلب  يتعلق 
 12 ا�شتمرت  انتهاء عالقة  بعد  وذلك  الزفاف قبل عامني،  حفل 

عاما.
واأكدت لورا لالأ�شدقاء والعائلة اإنها اإذا مل جتد �شريك حياتها يف 
مو�شحة:   واأ�شافت  نف�شها،  من  �شتتزوج  االأربعني،  ميالدها  عيد 
اإذا وجدت يف اأحد االأيام رجال ميكنني التخطيط للم�شتقبل معه، 

�شاأكون �شعيدة، ولكن �شعادتي ال تعتمد عليه .
حفال  تعقد  اإيطالية  ام���راأة  اأول  اأن��ه��ا  مي�شي  ال�شيدة  واأو���ش��ح��ت 
وقال   نف�شه،  روج��ريو من  نيلو  ت��زوج  املا�شي،  منفردا. ففي مايو 

نعم  يف حفل اأقيم مبدينة نابويل.

طفل بقدرات خارقة يثري اجلدل
�شنوات،   8 العمر  البالغ من  الهاليل،  اأحمد  امل�شري  الطفل  اأث��ار 
حالة من اجلدل، ب�شبب قدراته اخلارقة، حيث يقوم باأكل الزجاج 

ورفع اأطفال باأ�شنانه، والقدرة على حتمل النار على جلده.
التوا�شل االجتماعي،  وبح�شب مقطع فيديو منت�شر على مواقع 
والد الطفل اكت�شف قدرات ابنه اخلارقة قبل 3 �شنوات، عندما راآه 

ياأكل حلما نيئا وي�شتعر�س قوة خارقة مع اأخواته.
يذكر اأن والد الطفل كان ملقب بفرعون، ب�شبب االأعمال اخلارقة 
التي كان يقوم بها، ومنها اأكل م�شامري و�شحب �شاحنات باأ�شنانه، 
واأك���د اأن��ه مل ي��درب اب��ن��ه، لكنه اأرج���ع ق���درات اأح��م��د اخل��ارق��ة اإىل 

اجلينات الوراثية.

انت�سال ممثلة من اأنقا�ش زلزال
ت�شيح املمثلة املك�شيكية اأديال البالغة من العمر 87 عاما  اإ�شاءة، 
�شاعة حتت   32 اأم�شت  كيف  ت��روي  تبداأ  ثم  ت�شوير!   ك��ام��ريا، 

الركام بعد الزلزال، قبل اأن ينت�شلها عمال االإنقاذ.
ففي التا�شع ع�شر من �شبتمرب، �شرب املك�شيك زلزال عنيف اأ�شفر 
عن �شقوط اأكر من 300 قتيل، وكادت املمثلة املعروفة باأطوارها 

الغريبة اأن تكون واحدة من �شحاياه.
تعي�س اأديال بريالتا يف مبنى يف جنوب مدينة مك�شيكو مل يتاأثر 
اآالف  1985 واأ���ش��ف��ر ع��ن ع�شرة  ال��ع��ام  ال���ذي وق��ع يف  ب��ال��زل��زال 

قتيل.
لكن يف الزلزال االأخري، حتّول املبنى اإىل ركام.

وتروي اأديال، �شاحبة ال�شهرة يف بلدها كممثلة وفكاهية و�شاحرة 
وبطلة يف ال�شيد ونا�شطة حقوقية، تفا�شيل ما جرى معها  حني 
بداأ االهتزاز، انف�شلت كتلة بطول مر و30 �شنتيمرا، و�شّد باب 

املطبخ طريق اخلروج من البيت .
وتقول  انطفاأت االأ�شواء، ووجدت نف�شي مطوّية يف و�شعية غري 

مريحة، ومل اأ�شتطع اأن اأجل�س على مدى 32 �شاعة .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإر�سال اأول مركبة ماأهولة اإىل املريخ يف 2024
قال اإيلون ما�شك رئي�س �شركة )�شبي�س اإك�س(، ام�س اإن ال�شركة �شر�شل اأول رحلة ماأهولة اإىل املريخ يف 2024. 

واأ�شاف ما�شك، يف موؤمتر �شحفي يف مدينة اأديليد االأ�شرالية، اأن )�شبي�س اإك�س( تخطط الإر�شال اأوىل رحالتها 
اإىل الكوكب االأحمر عام 2022 يف مهمة ترمي اإىل البحث عن املياه التي قد يعّول عليها كم�شدر طاقة لت�شغيل 
الذين  الب�شر  طالئع  ال�شتقبال  ت�شلح  املريخ  يف  حتتية  بنى  اإن�شاء  على  ال�شركة  و�شتعمل  الف�شائية.  ال�شواريخ 

�شي�شلون الحقاً اإىل املريخ. 
وما�شك هو الرئي�س التنفيذي لل�شركة وامل�شوؤول الرئي�شي عن تقنيات اكت�شاف الف�شاء. 

من  بعقد  ذلك  بعد  املريخ  اإىل  رحالتها  اأوىل  )نا�شا(  االأمريكية  والف�شاء  الطريان  اإدارة  تر�شل  اأن  املتوقع  ومن 
الزمن. 

اإىل املريخ تبداأ بكب�شولة غري  وكان ما�شك يعتزم فيما �شبق ا�شتخدام جمموعة من املركبات الف�شائية للو�شول 
اأقل حجماً  اإك�س« تركز حالياً على �شاروخ واحد  اإن »�شبي�س  2018 لكنه قال  ماأهولة ت�شمى )التنني االأحمر( يف 

وطواًل. 
وتابع »نريد اأن يكون لدينا نظام واحد. اإذا متكنا من ذلك ميكن حينها توجيه كل املوارد... لهذا النظام. لدي ثقة 

كبرية باأننا �شنكمل املركبة ونكون على ا�شتعداد لعملية اإطالق يف غ�شون خم�س �شنوات«. 
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جوليا دريفو�ش ت�ساب ب�سرطان الثدي 
قالت املمثلة الكوميدية جوليا لوي دريفو�س  اإنها يف معركة �شد �شرطان 

الثدي لت�شلط ال�شوء على و�شع الرعاية ال�شحية يف العامل.
وقالت املمثلة البالغة من العمر 56 عاما التي تلعب دور رئي�شة اأمريكية 
يف م�شل�شل )فييب( الذي تذيعه حمطة )اإت�س.بي.اأو( اإن امراأة من بني كل 
ثمانية ن�شاء ت�شاب ب�شرطان الثدي. واأ�شافت على �شفحاتها على مواقع 

التوا�شل االجتماعي  اليوم.. اأنا من اأ�شيبت .
العائلة  اأعظم جمموعة دعم من  اأن لدي  وكتبت قائلة  اخلرب اجليد هو 
واالأ�شدقاء املهتمني وتاأمني �شحي رائع عرب نقابتي. اخلرب ال�شيء هو اأن 
ال�شرطان وجنعل  اأن��واع  الن�شاء لهن حظي. فلنحارب جميعا كل  لي�س كل 
من الرعاية ال�شحية العاملية واقعا . ومل تدل باملزيد من التفا�شيل عن 
جوائز  م��ن  قيا�شي  بعدد  دريفو�س  ل��وي  جوليا  وف���ازت  ال�شحية.  حالتها 
اأوائل  يف  وا�شتهرت  الكوميدية.  الأدواره���ا  تكرميا  جوائز  �شت  وه��و  اإمي��ي 
الت�شعينيات بدورها يف م�شل�شل )�شينفيلد( على حمطة )اإن.بي.�شي( الذي 

ح�شلت ب�شببه على عدة جوائز.

جيزام كراجا تبداأ رحلة العالج الطبيعي
ب����داأت النجمة ال��رك��ي��ة ج��ي��زام ك��راج��ا ال�����ش��ه��رية ب��� ف��ت��ون  رح��ل��ة العالج 
مرور  بعد  وذل��ك  م��وؤخ��راً،  لعملية جراحية  اإث��ر خ�شوعها  على  الطبيعي، 
10 اأيام فقط على زفافها. وكانت جيزام قد اأجرت عملية جراحية، ب�شبب 
اأيار مايو املا�شي، وا�شتعانت بعكاز  اإ�شابتها بتمزق يف غ�شروف الركبة يف 
لفرة حتى تعافت وا�شتقرت حالتها ال�شحية، اإال اأنها بداأت جل�شات عالج 
طبيعي بعد زفافها. ون�شرت جيزام عرب �شفحتها اخلا�شة على احد مواقع 

التوا�شل االجتماعي، �شورة لها من جل�شة العالج الطبيعي ل�شاقها.
الركيكمال  االأعمال  رجل  على  بزفافها  احتفلت  كراجا،  جيزام  اأن  ُيذكر 
اأكمكجييوم 16 اأيلول �شبتمرب املا�شي باأحد منتجعات مدينة بودروم، ومن 

املنتظر اأن ت�شافر خالل اأيام لق�شاء �شهر الع�شل فيجزر املالديف.

»هذا ما حدث« لكلينتون الأكرث مبيعًا
هيالري  فيه  ت�شرد  ال��ذي  ح��دث(  م��ا  )ه��ذا  اأو  هابند(  )وات  كتاب  ت�شدر 
الرئا�شة  ب��ان��ت��خ��اب��ات  ل��ل��ف��وز  ال��ر���ش��ح  حم��اول��ة  ع��ن  م��ذك��رات��ه��ا  كلينتون 
االأمريكية عام 2016 قوائم اأف�شل الكتب غري الروائية مبيعا يف الواليات 
اأورايلي  بيل  كتب  اأح��دث  مثله  حتد  على  كلينتون  كتاب  وتغلب  املتحدة. 

املذيع ال�شابق يف قناة )فوك�س نيوز(.
واعتمد اإعداد القائمة على بيانات بثتها �شحيفة االإندبندنت ومواقع على 
االإنرنت و�شال�شل حمال بيع الكتب ودور بيع الكتب باجلملة وكذلك على 

ليند�سي لوهان 
�ساحرة بال ماكياج

اأك��ر من �شنتني على  لقد م�شى 
غ����الف جم��ل��ة مو�شة  ت�����ش��دره��ا 
النجمة  اأث���ب���ت���ت  وق�����د  ����ش���ه���رية، 
هي  �شنتني  ب���اأن  ل��وه��ان  ليند�شي 
بفوتو�شوت  ل��ت��ع��ود  ط��وي��ل��ة  ف���رة 
 L'Officiel's مل��ج��ل��ة  م��ذه��ل��ة 

ل�شهر ت�شرين االأول.
ع����ام����اً،   31 ال���ب���ال���غ���ة  ال���ن���ج���م���ة 
وجمالها  م��ف��ات��ن��ه��ا  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ب�����اأن ظ���ه���رت ب���ال اأي 
لغالف  م���اك���ي���اج  وال  م�����ش��اح��ي��ق 

املجلة االإ�شبانية.
ع���ل���ى ال�����غ�����الف االأم������ام������ي ب���دت 
جاكيتا  ارت�������دت  وق�����د  ل��ي��ن��د���ش��ي 
والبني  الزهري  باللونني  جلدية 
ال��ف��احت )ب��ق��م��ا���س ال�����ش��ام��وا( من 
خ�شالت  اأن  ك����م����ا   ،Prada
انها مل  اإذ  �شعرها ج��اءت مموجة 
على  تركتها  ب��ل  بت�شفيفها  تقم 

طبيعتها.

جا�سنت بيرب يطرح اأغنيته اجلديدة 
اجلديدة  اأغ��ن��ي��ت��ه  ب��ي��رب  النجمجا�شنت  ط���رح 

Symphonic بالتعاون معديفيد غيتا.
من ناحية اأخرى، �شوهد بيرب 23 عاماً برفقة 
ف��ت��اة جم��ه��ول��ة خ���الل ق��ي��ام��ه ب���زي���ارة دينية 
االأربعاء  ليلة  كاليفورنيا  هيلز-  فيبيفريل 
وارتدى جاكيت توركواز ملفتة للنظر، مكتوب 
على ظهرها  Fear Of God ، اجلملة التي 

تعتمدها كل االأديان.
اإلغاء ختام جولته  ن��ادر منذ  ويف ظهور علني 
 Hand in تيليتون   بيرب   ح�شر  الغنائية، 
ليقدم  اأي���ل���ول   12 يف  ال��ث��الث��اء  ل��ي��ل��ة   hand
اأن اأكون  �شالة وعرّب قائاًل:  اأنا ممنت كثرياً 
اأن  نريدكم فقط  الق�شية ال  ه��ذه  م��ن  ج���زءاً 
هذا  م��ن  ج���زءاً  تكونوا  اأن  نريدكم  ت�شاهدوا 
اأن  يجب  ال  امكانياتكم،  ك��ان��ت  مهما  ال��ت��ربع 
ت�شتطيعون  ما  ولكن فقط  كبرياً  املبلغ  يكون 
لثالثة  الطريق  اأف�شح  ثم   ، عنه  ت�شتغنوا  اأن 
كل  مع  للتعاطف  �شالة  اأطلقوا  دينيني  ق��ادة 
امل��ح��ت��اج��ني م��ه��م��ا ك��ان��ت خ��ل��ف��ي��ات��ه��م يف وقت 

ي�شهد بلدنا انق�شاماً كبرياً .

ي�سرق �سيارة بداخلها �سرطة  
اليابان...كان  �شيارة يف  �شرقة  ياباين حاول  اأوق��ف رجل 
اأو�شيو  و�شبط  ال�شرطة.   عنا�شر عدة من  فيها  يجل�س 
�شاتو، البالغ 23 عاماً، باجلرم امل�شهود وهو يحاول �شرقة 
اأو�شحت  ما  على  االثنني،  فجر  لل�شرطة  مموهة  �شيارة 
ناطقة با�شم ال�شرطة يف مدينة نومازو الواقعة يف و�شط 
اإعطاء املزيد من التفا�شيل  اليابان.  ورف�شت املتحدثة 
يابانية  اأع���الم  و���ش��ائ��ل  ال��ف��ا���ش��ل��ة.  وذك���رت  العملية  ع��ن 
يف  ك��ان��وا  ال�شرطة  م��ن  عنا�شر  اأن  يالحظ  مل  �شاتو  اأن 
ال�شيارة غري املقفلة املركونة يف موقف حملي لل�شيارات.  
اأن العنا�شر متكنوا  اإال  وعندما تنبه لذلك، الذ بالفرار 
من اللحاق به ب�شرعة، على ما ذكرت �شحيفة »�شانكي«. 

ومل يعرف اإن كان عنا�شر ال�شرطة يرتدون بزات ر�شمية 
وما اإذا كانوا يف مهمة خالل حماولة ال�شرقة الفا�شلة. 

فائزون بنوبل... جنوم غاب بريقها 
قبل  منحها  ب��دء  منذ  لل�شالم  نوبل  جائزة  تاريخ  يزخر 
اأثار  اإذ  اأكر من قرن بالتقلبات ما بني االأم��ل واخليبة، 
بع�س احلائزين بهذه اجلائزة قدرا هائال من التطلعات 
اأون��غ �شان �شو  اأداوؤه��م الحقا، على غ��رار  قبل اأن يخيبها 
ت�شي. نادرة كانت جوائز نوبل لل�شالم التي ح�شلت على 
الفائز  ا�شم  االإع��الن عن  ي�شتقبل  بل غالبا ما  االإجماع، 
االأول/اأك��ت��وب��ر من كل �شنة مبوجة  بها يف �شهر ت�شرين 
�شجاالت  اإىل  و�شوال  النربة،  املتفاوتة  االحتجاجات  من 
اجلوائز  تلك  من  ت�شي  �شو  �شان  اأون��غ  وكانت  حمتدمة. 
ف��ازت بجائزة نوبل عام  ب��االإج��م��اع.  التي قدمت  ال��ن��ادرة 
با�شم  ب��ورم��ا  يف  الع�شكرية  ال�شلطة  ملقاومتها   1991
التم�شك بالدميوقراطية، ولطاملا اعتربت  �شيدة رانغون  
اجلربية  االإقامة  يف  طويلة  �شنوات  ق�شت  التي  الهزيلة 
بورما  حاكمة  اأ�شبحت  ح��ني  لكن  االأول��ي��اء.  م�شاف  يف 
عليها  ت��اأخ��ذ  �شديدة  الن��ت��ق��ادات  تتعر�س  باتت  الفعلية، 
تقاع�شها يف معاجلة م�شالة اأقلية الروهينغا امل�شلمة التي 

تتعر�س ل� تطهري اإتني  براأي العديد من قادة العامل.
وقال �شكرتري جلنة نوبل �شابقا بني 1990 و2014 غري 
كانت  املي،  خ��اب  لقد  بر�س   فران�س  لوكالة  لوند�شتاد 
وجديرة  ال�شعبية  وا�شعة  مر�شحة  ت�شي  �شو  �شان  اأون���غ 
عا�شتها،  التي  ال��ظ��روف  يف  بالبطولة  حتلت  ب��اجل��ائ��زة، 
 . الروهينغا  جتاه  �شلوكها  على  املوافقة  ي�شعني  ال  لكنه 
حواىل  على  ح�شلت  االإن��رن��ت  على  عري�شة  وط��رح��ت 
وقد  منها،  اجلائزة  ب�شحب  للمطالبة  توقيع  األ��ف   430
بينهم  باجلائزة  احلائزين  اأب��رز  من  ع��دد  علنا  انتقدها 

الداالي الما وديزموند توتو وماالال.

ثروات املليونريات تزيد اإىل 63.5 تريليون دولر 
ذكر تقرير اأعدته �شركة كابجيميني العاملية لال�شت�شارات 
اأن عدد املليونريات يف العامل ارتفع بنحو ثمانية يف املئة 
العام املا�شي اإىل 16.5 مليون تقريباً وهو اأعلى م�شتوى 
ع��ل��ى االإط�����الق ح��ت��ى االآن وب��ل��غ ح��ج��م ث��روات��ه��م 63.5 

تريليون دوالر. 
اأ���ش��ح��اب االأ���ش��ول املرتفعة  وزادت ث���روات االأغ��ن��ي��اء م��ن 
8.2 يف املئة على اأ�شا�س �شنوي يف 2016 ومن املتوقع اأن 

تتجاوز 100 تريليون دوالر بحلول 2025. مظليون كوريون جنوبيون يف عر�ض بقفزة ت�شكيلية حت�شي�  لالحتفال بيوم �لقو�ت �مل�شلحة لكوريا �جلنوبية �لذي �شيقام يف �لأول من �أكتوبر. )� ف ب(

»بليد رانر« يجيب 
على اأ�سئلة امل�ساهدين 
ريك  ال�شابط  �شخ�شية  كانت  هل 
ديكارد التي اأداها املمثل االأمريكي 
فيلم  يف  ف���ورد  ه��اري�����ش��ون  ال�شهري 
اإن�شانا   1982 ع���ام  ران����ر(  )ب��ل��ي��د 

حقيقيا اأم اآليا ي�شبه الب�شر؟.
ه������ذا ه�����و ال�����������ش�����وؤال ال��������ذي حري 
العلمي  اخل��ي��ال  بفيلم  امل��ع��ج��ب��ني 
ال��ذي اأخ��رج��ه ري��ديل �شكوت منذ 
35 ع��ام��ا.. واالآن ويف ج��زء جديد 
يتبلور  ان��ت��ظ��اره  ط��ال  الفيلم  م��ن 

هذا ال�شوؤال ب�شكل اأكرب.
)بليد  اجل����دي����د  اجل������زء  ي���ع���ر����س 
يوم  العر�س  دور  يف   )2049 ران��ر 
ال�شاد�س من اأكتوبر ت�شرين االأول 
30 عاما من  اأح��داث��ه بعد  وت���دور 
رجال  ك���ان  حينما  االأول  ال��ف��ي��ل��م 
���ش��رط��ة ي�����ش��م��ون )ب��ل��ي��د ران�����رز( 
على  اآيل  اإن�شان  اأج��ه��زة  ي��ط��اردون 
�شكل الب�شر ت�شمى )ريبليكانت( يف 
ن�شخة م�شتقبلية قامتة من لو�س 

اجنلي�س.
ال������ذي  اجل������دي������د  ال����ف����ي����ل����م  ويف 
يقوم  ب���راذرز  ورن��ر  �شركة  اأنتجته 
ال�����ش��اب��ط ك��ي��ه م���ن ���ش��رط��ة لو�س 
ريان  دوره  ي��وؤدي  وال��ذي  اجنلي�س 
ريبليكانت  مب���ط���اردة  ج��و���ش��ل��ي��ن��ج 
يعرقل  اأن  ميكن  ب�شيء  وي�شطدم 
الب�شر  بني  اأ�شال  املتوتر  التعاي�س 
هي  مهمته  وت��ك��ون  والريبليكانت 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى دي���ك���ارد )ف�����ورد( كي 

يح�شل على اإجابات.
فيلنوف  دي��ن��ي�����س  امل����خ����رج  وق������ال 

لرويرز  اإنها ق�شة وجودية .
واأ�شاف  تقول الكثري عن احلقيقة. 
تقول الكثري عن عالقتنا باالأحالم 

ال�شائعة.

ملل املر�سى يف امل�ست�سفى... قاتل!
ي�����ش��ع��ر ال��ك��ث��ري م���ن امل��ر���ش��ى ب��امل��ل��ل ال�����ش��دي��د يف 
حمدقني  وقتهم  يق�شون  ما  وغالباً  امل�شت�شفيات، 

يف اجلدران اأو التلفاز بانتظار الوجبة املقبلة.
ويف كانون االأول املا�شي، خل�س تقرير �شادر عن 
العديد  اأن   اإىل  وي��ل��ز  يف  املجتمع  �شحة  جمل�س 
من املر�شى ي�شعرون باأن الوقت مير ببطء �شديد 
بالوحدة  ال�����ش��ع��ور  اإىل  ي����وؤدي  م��ا   ، امل�شت�شفى  يف 

واالكتئاب يف كثري من االأحيان.
قد  ال���ذي���ن  وخ�����ش��و���ش��اً  للم�شنني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم����ا 
يق�شون فرات طويلة يف امل�شت�شفى، فاإن الوحدة 

ت�شكل ق�شية هامة يف حياتهم، وفقا للتقرير.
وميكن حل هذه امل�شكلة من خالل القيام باأ�شياء 
مفاجاأة  مثل  امل��ر���ش��ى،  زي���ارة  عند  اعتيادية  غ��ري 

املري�س بهدية غري متوقعة، اأو غري ذلك.
لعب  ت��وف��ر  امل�شت�شفيات  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  وجت���در 
االأطفال وقاعات للرفيه عنهم، من اأجل احلفاظ 
ع��ل��ى ن�����ش��اط��ه��م، ف��ل��م��اذا ال ي��ح��دث االأم�����ر نف�شه 

بالن�شبة للبالغني للحفاظ على ن�شاط عقولهم؟
ومي��ك��ن اأن ي��ك��ون االأم����ر ���ش��دي��د ال��ب�����ش��اط��ة، مثل 
الر�شا�س  واأق���الم  للكبار،  التلوين  كتب  تقدمي 
فرة  يف  عنهم  للتخفيف  وذل��ك  للر�شم،  وال���ورق 

بقائهم بامل�شت�شفى.
ن��وع من  اإىل  امللل قد يتحول  اإن  ويقول اخل��رباء 

التعا�شة، ما قد يوؤدي اإىل االإ�شابة باالكتئاب.
وت��ب��ني ال��ب��ح��وث اأن ل��ه��ذا االأم���ر ع��واق��ب وخيمة، 
2014 تناولت  اأج��ري��ت ع��ام  حيث وج��دت درا���ش��ة 
الرئوي  بااللتهاب  مري�س  األ���ف   112 م��ن  اأك���ر 
االكتئاب  يعانون من  الذين  اأولئك  اأن  تايوان،  يف 
العناية  اإىل  نقلهم  باإمكانية  اأعلى  لديهم احتمال 
املركزة، ومن املحتمل اأن يوؤدي االأمر اإىل وفاتهم 

يف امل�شت�شفى.
اأمثل  من  ُيعّد  كتاب  ق��راءة  اأن  الباحثون  واأو���ش��ح 
املر�شى،  م��ل��ل ووح������دة  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ش��اء  احل���ل���ول 

وبالتايل جتنب تدهور حالتهم ال�شحية.

مل ي�سدقوا عمرها فاحتجزوها يف املطار
تعر�شت املغنية االأوكرانية ناتاليا دزينكيف اإىل االحتجاز يف اأحد مطارات خالل 
ي�شدقوا عمرها  هناك مل  اجل��وازات  م�شوؤويل  الأن  وتركيا،  اأوكرانيا  بني  رحلة 

املكتوب يف جواز ال�شفر.
وح�شب ما اأوردت �شحيفة اإندبندنت الربيطانية، فاإن املوظفني مل يقتنعوا باأن 

عمر دزينكيف ) 41 عاما(، ذلك اأنها تبدو �شغرية للغاية.
وقالت املغنية االأوكرانية اإن موظفي املطار اعتقدوا اأن عمرها يف الع�شرينيات، 

وب�شبب الفرق بني املظهر والعمر احلقيقي اأوقفوها.
اأنه  يوما  اأت�شور  مل  لكن  مظهري،  ب�شبب  �شكاوى  على  اعتدت  لقد  واأ�شافت  

�شيكون �شببا يف اعتقايل  .
ومل جتتز املغنية هذا املاأزق، اإال بعد اأن جاء الكثري من املعجبني وطلبوا التقط 
�شور اأو توقيعات منها، متحدثني عن عمرها احلقيقي. وولدت ناتاليا دزينكيف 
ن�شاطها  وب��داأت  وتلحنها،  االأغ��اين  تكتب  فهي  الغناء  اإىل  واإ�شافة   ،1975 عام 

الفني التع�شينيات ويف 2005 اأ�ش�شت فرقة  الما  املو�شيقية.


