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الهالل يقدم م�ساعدات غذائية 
لأهايل مديرية ال�سوم بح�سرموت 

 •• ح�رضموت-وام:
ب��وادي حمافظة  ال�سوم  الإم��ارات��ي مبديرية  الأحمر  الهالل  وزع فريق 
ح�سرموت ام�س الأول م�ساعدات غذائية على اأهايل املديرية من الأ�سر 
الغذائية  الحتياجات  �سملت  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  ومن  الفقرية 
الأ�سا�سية لكل اأ�سرة يف اطار جهود الهيئة للتخفيف من وطاأة املعاناة التي 
يعي�سها الأهايل. واكد ممثل فريق الهالل الأحمر الإماراتي عبدالعزيز 
اجلابري اأن الهيئة م�ستمرة يف تقدمي الدعم الإغاثي والإن�ساين لل�سعب 
اليمني باملناطق املحررة من اجل تطبيع احلياة و التي�سري على الهايل 

لتلبية احتياجاتهم ال�سرورية والن�سانية.           )التفا�سيل �س2(

قوافل زايد اخلري تكثف مهامها 
الإن�سانية يف القرى امل�سرية

•• ابوظبي-وام:

امل�سرية بعالج  القرى  الإن�سانية يف  كثفت قوافل زايد اخلري مهامها 
ما يزيد عن األفي طفل وم�سن يف امل�ست�سفى الماراتي امل�سري امليداين 
املتحرك الذي ي�سرف عليه الفريق الماراتي امل�سري الطبي التطوعي 
الرب وموؤ�س�سة  دار  العطاء وجمعية  زايد  وذلك مببادرة م�سرتكة من 
مركز  وباإ�سراف  الأمل��اين  ال�سعودي  وامل�ست�سفى  اخل��ريي  ال�سارقة  بيت 
الم��ارات للتطوع وبالتن�سيق مع وزارة ال�سحة امل�سرية مبنا�سبة عام 
زايد  لقوافل  العمل  فريق  ع�سو  اخل��ي��ال  خالد  �سعادة  واأك���د  اخل��ري. 
مبادرة  اأن  اخل��ريي  ال�سارقة  بيت  موؤ�س�سة  ادارة  رئي�س جمل�س  اخلري 
17 �سنة على تبني الأفكار  زايد العطاء حر�ست منذ انطالقها منذ 

وامل�ساريع الإن�سانية التطوعية حمليا وعامليا.        )التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي- الفجرية - وام:

و�سل اإىل مطار البطني اخلا�س 
ال�سهيد  جثمان  اأم�س  باأبوظبي 
علي  م��ط��ر  ���س��ع��ي��د  العريف/1 
الكعبي على منت طائرة ع�سكرية 

تابعة للقوات امل�سلحة.
وجرت على اأر�س املطار املرا�سم 
با�ستقبال  اخل��ا���س��ة  الع�سكرية 
اجلثمان، حيث كان يف ال�ستقبال 
ع���دد م��ن ك��ب��ار ���س��ب��اط القوات 

امل�سلحة.
وك��ان��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للقوات 
امل�����س��ل��ح��ة ق��د ن��ع��ت اأم�����س الأول 
جوار  اإىل  انتقل  ال��ذي  ال�سهيد 
اأدائ��ه واجبه الوطني  ربه خالل 
باململكة  جن�������ران  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
�سمن م�ساركة قواتنا يف عمليتي 
عا�سفة احل��زم واإع���ادة الأم��ل يف 
اإط�����ار ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي الذي 

تقوده اململكة. 
من  غ���ف���رية  ج���م���وع  اأدت  وق�����د 
امل�����س��ل��ني ب��ج��ام��ع ال��ت��وح��ي��د يف 
منطقة القرية بالفجرية �سالة 
�سهيد  ج���ث���م���ان  ع���ل���ى  اجل����ن����ازة 
الكعبي  م���ط���ر  ���س��ع��ي��د  ال����وط����ن 

الذي انتقل اإىل جوار ربه خالل 
اأدائه واجبه الوطني يف عمليتي 
واإع��ادة الأمل"  احل��زم  "عا�سفة 
الذي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  �سمن 
تقوده اململكة العربية ال�سعودية 

واملقيمني. و�سيع امل�سلون جثمان 
ال�سهيد اإىل مثواه الأخري حيث 
القرية  مب��ق��ربة  ال����رى  ووري 
القدير  العلي  ودعا اجلميع اهلل 
بوا�سع  الوطن  �سهيد  يتغمد  اأن 

للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.
من  ع������دد  ال�������س���الة  اأدى  ك���م���ا 
واأفراد  �سباط  وكبار  امل�سوؤولني 
وال�سرطة  امل�����س��ل��ح��ة  ال�����ق�����وات 
املواطنني  م��ن  غ��ف��رية  وج��م��وع 

رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته 
وال�سديقني  ال���������س����ه����داء  م�����ع 
والأب��رار واأن يلهم ذوي��ه ال�سرب 

وال�سلوان.  
 )التفا�سيل �س5(
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نق�س الغذاء واحل�سار اأ�سبحا ال�سبب الرئي�س يف ارتفاع ن�سبة الوفيات وخ�سو�سا الأطفال

ا�ساعات تالحق ال�سب�سي

قوات من البي�سمركة تتمركز قرب اأحد املعابر  )رويرتز(

مواطني  تعفي  لو�سيا  �سانت 
ال����دول����ة م����ن ت���اأ����س���رية 
اأرا���س��ي��ه��ا اإىل  ال���دخ���ول 

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأك��دت 
دول�����ة  م����واط����ن����ي  اأن  ال����������دويل 
ال�سفر  باإمكانهم  �سار  الإم���ارات 
احلاجة  دون  لو�سيا  ���س��ان��ت  اإىل 
اإمكانية  مع  م�سبقة  تاأ�سرية  اإىل 
يوما يف   60 اأق�ساها  ملدة  البقاء 
الأ�سبوع  اع��ت��ب��ارا م��ن  زي����ارة  ك��ل 

احلايل.
وق���������ال �����س����ع����ادة اأح�����م�����د ال����ه����ام 
امل�ساعد  ال����وك����ي����ل  ال����ظ����اه����ري 
اأن  الوزارة  القن�سلية يف  لل�سوؤون 
جوازات  حملة  ال��دول��ة  مواطني 
واخلا�سة  الدبلوما�سية  ال�سفر 
دخول  ميكنهم  والعادية  واملهمة 
اأرا������س�����ي ����س���ان���ت ل���و����س���ي���ا ب����دون 
اإمكانية  م���ع  م�����س��ب��ق��ة  ت���اأ����س���رية 
يوما يف   60 اأق�ساها  ملدة  البقاء 
كل زيارة وذلك بناء على مذكرة 
التفاهم لالإعفاء من التاأ�سريات 
ال��ت��ي وق��ع��ت ب���ني ح��ك��وم��ة دولة 
الإمارات العربية املتحدة و�سانت 
 2017 �سبتمرب   21 يف  لو�سيا 
اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على 
العامة لالأمم املتحدة يف انعقادها 

الثاين وال�سبعني بنيويورك.
)التفا�سيل �س2(

املرا�سم الع�سكرية يف ا�ستقبال ال�سهيد �سعيد الكعبي )وام(

و�سول جثمان ال�سهيد مبرا�سم ا�ستقبال ع�سكرية

جموع غفرية توؤدي ال�سالة على جثمان ال�سهيد �سعيد الكعبي 

بريطانيا: رو�سيا تت�سرت على ا�ستخدام الأ�سد غاز ال�سارين

الأمم املتحدة حتذر من نق�ص �سارخ يف الغذاء ب�سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�������س���ام���ي حلقوق  امل���ف���و����س  ق�����ال 
الإن�سان لالأمم املتحدة زيد بن رعد 
احل�سني اإنه: "ل بد من التعامل مع 
الغذاء  اإم���دادات  يف  ال�سارخ  العجز 
ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة  امل���ن���اط���ق  يف 
امل��ع��ار���س��ة امل�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى اأط�����راف 

العا�سمة ال�سورية دم�سق". 
العجز احلاد  زي��د  الأم���ري  واع��ت��رب 
يعاين  ال�����ذي  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل������واد  يف 
ال�سوريني  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  م��ن��ه 
ال�سرقية  ال��غ��وط��ة  يف  املحا�سرين 
الن�سان"،  حل��ق��وق  باأنه"انتهاك 
ُعر�ست يف  التي  ال�سور  اأن  م�سيفا 
ال��ف��رتة الأخ����رية لأط��ف��ال يعانون 
من �سوء تغذية حاد يف تلك املنطقة 
ت���ع���د اإ������س�����ارة م���رع���ب���ة ع���ل���ى مدى 

خطورة املوقف هناك. 
"اأذكر كل  ك��م��ا ق���ال الأم����ري زي���د : 
املتعمد  ال��ت��ج��وي��ع  ب����اأن  الأط�������راف 
و�سائل  م���ن  ك��و���س��ي��ل��ة  ل��ل��م��دن��ي��ني 
وا�سحا  ان���ت���ه���اك���ا  ي�����س��ك��ل  احل������رب 
ل��ل��ق��ان��ون الإن�������س���اين ال�����دويل وقد 
الإن�سانية  ����س���د  ج���رمي���ة  ي�����س��ك��ل 

وذك����ر ب��ي��ان الأمم امل��ت��ح��دة اأن����ه يف 
خمزنان  تعر�س  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 
"موؤ�سر  يف  للنهب  الغذائية  للمواد 

حمتمل على تزايد الياأ�س".
اخلارجية  وزي����ر  ات��ه��م  ذل����ك،  اىل 
جون�سون،  ب��وري�����س  ال���ربي���ط���اين، 
رو�سيا، اأم�س مبحاولة الت�سرت على 
لغاز  ال��ن��ظ��ام_ال�����س��وري  ا�ستخدام 
مو�سكو  �سلوك  اإن  قائاًل  ال�سارين، 
ال��������دويل �سد  ي���ق���و����س الإج�����م�����اع 

الأ�سلحة الكيمياوية.
اإىل  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  وخل�س 
الأ�سد م�سوؤول عن هجوم  اأن نظام 
بالكيمياوي يف خان �سيخون ب�سوريا 
الأ�سخا�س  ع�����س��رات  ب��ح��ي��اة  اأودى 
بالوليات  ودف��ع  ني�سان-اإبريل  يف 
�ساروخية  �سربة  لتوجيه  املتحدة 

للنظام.
الدويل  املجتمع  جون�سون  دعا  كما 
و�سن  الأ����س���د،  ن��ظ��ام  حما�سبة  اإىل 
ه���ج���وم���اً ح������اداً ع��ل��ى رو����س���ي���ا التي 
اأبرم  ���س��اع��دت يف ال��ت��و���س��ط لت��ف��اق 
عام 2013 ووافق الأ�سد مبقت�ساه 
ع��ل��ى ت��دم��ري خم����زون ���س��وري��ا من 

الأ�سلحة الكيمياوية.

وجرمية حرب".
املتحدة  ل���الأمم  قافلة  اآخ���ر  وك��ان��ت 
قد و�سلت املنطقة يف 23 �سبتمرب-

اأيلول وهي حتمل م�ساعدات لنحو 
�سخ�س. األف   25

وارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار ال���غ���ذاء م��ن��ذ اأن 
للرئي�س  م��وال��ي��ة  ق����وات  ���س��ي��ط��رت 
ب�����س��ار الأ����س���د ع��ل��ى ع���دة اأح���ي���اء يف 
اأنفاقا  امل��ا���س��ي م��دم��رة  م��اي��و/اأي��ار 
الب�سائع  لتهريب  ُت�ستخدم  كانت 

اإىل الغوطة.
ال�سهر  ه����ذا  ال���ق���وات  اأغ��ل��ق��ت  ك��م��ا 
للغوطة  رئ��ي�����س��ي��ة  دخ������ول  ن��ق��ط��ة 
ال�سرائب  زيادة كبرية يف  وفر�ست 

على التجار.

�سحة الرئي�س التون�سي يف �سوق املزاد ال�سيا�سي...!
 قرا�ص: قائد ال�سب�سي يف �سحة جيدة ول عزاء للمفل�سني �سيا�سيا واأخالقيا

التحالف ينفي التو�سل لوقف اإطالق النار بني العراق وكرد�ستان 
بغداد متهل الأكراد �ساعات لالن�سحاب من معرب مع تركيا

الإنقالبيون يعرقلون عمل �سندوق التنمية الجتماعي

اجلي�ص يتقدم باجلوف واملواجهات تقرتب بجبهات �سعدة

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

با�سم  ال��ر���س��م��ي  ال���ن���اط���ق  اع���ت���رب 
احلكومة التون�سية اياد الدهماين 
انه من العيب احلديث عن �سحة 
قائد  ال��ب��اج��ي  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
…عيب  ع��ي��ب  ق��ائ��ال:  ال�سب�سي، 
م��ه��اج��م��ة خ�سم  م���ع���ق���ول  ل��ي�����س 

�سيا�سي عرب مو�سوع �سحته.
ينا�سل  مل  انه  الدهماين  واأ�ساف 
من اأجل م�ساهدة النحطاط الذي 
اليوم،  ال�سيا�سي  اخل��ط��اب  يعرفه 
م�سريا اىل انه كان م�ساندا ملناف�س 
الرئا�سية  الن���ت���خ���اب���ات  يف  اخ����ر 
واأنه  ال�سابي  جنيب   2014 �سنة 
املناف�سة  خ���الل  ب��ب��ال��ه  يخطر  مل 
ال�سحي  امللف  النتخابية توظيف 
وفق  �سيا�سية  لغايات  مر�ّسح  لأي 

تعبريه.
واأّك�������د ال���ده���م���اين اأن�����ه ال��ت��ق��ى يف 
قائد  بالباجي  امل���رات  م��ن  العديد 

•• بغداد-وكاالت:

التحالف  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ن��ف��ى 
ال�����دويل، ام�����س اجل��م��ع��ة، اإعالن 
ال��ت��و���س��ل لت��ف��اق ل��وق��ف اإطالق 

النار بني اأربيل وبغداد.
للتحالف  الإعالمي  املكتب  وكان 
قد ذكر، يف وقت �سابق، اأن القوات 
مع  اتفاق  اإىل  تو�سلت  العراقية 
مقاتلي البي�سمركة لوقف القتال 

يف �سمال العراق.
باملدفعية  عنيفة  م��ع��ارك  ودارت 
مقاتلني  بني  اخلمي�س،  الثقيلة، 
اأكراد والقوات العراقية املتوجهة 
اإىل معرب حدودي مع تركيا على 
ط��ري��ق اأن���ب���وب ن��ف��ط��ي ���س��خ��م يف 

�سمال العراق.
واأط������ل������ق امل����ق����ات����ل����ون الأك�����������راد 
وال��ب��ي�����س��م��رك��ة ق����ذائ����ف ه�����اون، 
موجهة  ���س��واري��خ  وا���س��ت��خ��دم��وا 
مبدين  ل����ل����دب����اب����ات،  م���������س����ادة 
القوات  اأم��ام تقدم  مقاومة قوية 
الحتادية امل�سنودة من ميلي�سيات 

احل�سد ال�سعبي.
اىل ذلك، اأمهلت القوات العراقية 
الكراد  الب�سمركة  مقاتلي  اأم�س 
من  ل���الن�������س���ح���اب  "�ساعات" 
تركيا مير  م��ع  ح��دودي��ة  منطقة 
�سعي  يف  ن���ف���ط���ي،  اأن����ب����وب  ف��ي��ه��ا 

•• عوا�صم-وكاالت:

�سعدة..  اإىل  ت������وؤدي  ال���ط���رق  ك���ل 
�سعار رفعته قوات اجلي�س الوطني 
اآخر  بعد  يوماً  حتقق  التي  اليمني 
حمافظة  يف  ال���ت���ق���دم  م���ن  امل���زي���د 
اجلوف احلدودية املجاورة ل�سعدة 
ع�سكرية  احلوثيني.م�سادر  معقل 
الذي  ال��ن��وع��ي  ال��ت��ق��دم  اأن  اأك�����دت 
حققته قوات ال�سرعية يف عملياتها 
املا�سية يف  الأي��ام  الع�سكرية خالل 
مبحافظة  وال�سعف  خ��ب  م��دي��ري��ة 
اللتحام  م���ن  ���س��ي��م��ك��ن��ه��ا  اجل�����وف 

بجبهة البقع ب�سعدة.
فاأكر  اأكر  �سي�سيق اخلناق  وهذا 
ع��ل��ى امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ني الذين 
باجتاه  املحافظة  ه��ذه  من  خرجوا 
لل�سيطرة عليها والنقالب  �سنعاء 
 2014 �سبتمرب  ال�سرعية يف  على 
حليفهم  م����ن  وت�����ع�����اون  ب��ت��ن�����س��ي��ق 
ال���رئ���ي�������س امل���خ���ل���وع ����س���ال���ح ودع����م 

اإيراين. 
م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، اأوق��������ف وزي����ر 

ال�سب�سي، م�سريا اىل اأنه يف �سحة 
الذهني  ح�����س��وره  اأن  واىل  ج��ي��دة 
اأف�������س���ل ب��ك��ث��ري مم���ا ل����دى عديد 

ال�سيا�سيني القل منه �سنا.
ال���������ورود ول  اأرم��������ي  واأ������س�����اف ل 
غري  اأتقّرب…من  ول  اأج���ام���ل 
املعقول اللعب مبلف �سحة رئي�س 

اجل���م���ه���وري���ة لأن�������ه مي����ار�����س كل 
�سالحياته على اأح�سن وجه.

كما �سدد الدهماين على اأنه بف�سل 
ال�����س��ح��ي اجل��ي��د لرئي�س  ال��و���س��ع 
اجل��م��ه��وري��ة ك���ان ان��ع��ق��اد جمل�س 
الم���ن ال��ق��وم��ي اأك���ر ان��ت��ظ��ام��ا يف 
عهده.           )التفا�سيل �س13(

اإقليم  ماليا على  لل�سغط  وا�سح 
كرد�ستان يف اإجراء عقابي جديد 
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ال����س���ت���ف���ت���اء على 

ال�ستقالل.
الكيلومرتات  م��ئ��ات  ب��ع��د  وع��ل��ى 
توا�سل  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ح��راء  يف 
على  هجومها  العراقية  ال��ق��وات 
اآخ�����ر م��ع��ق��ل ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف 

البالد، على احلدود مع �سوريا.
يف ���س��م��ال ال���ع���راق، اأع��ط��ى طرفا 
خمتلفتني  رواي������ت������ني  ال������ن������زاع 
اليوم  يف  اجل����اري����ة  ل�����الأح�����داث 
الأكراد  �سد  الهجوم  م��ن  الأول 

اخلمي�س.
القوات  ا�ستعادت  فبح�سب بغداد، 

املدرعة  اآل��ي��ات��ه��ا  م���ع  ال��ع��راق��ي��ة 
ال�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ق�����رى ع�����دة يف 
طريق  يف  م���ت���ق���دم���ة  امل���ن���ط���ق���ة، 
ت���راب���ي���ة م����ع خ���و����س���ه���ا م���ع���ارك 
الأكراد  يوؤكد  املقابل،  يف  عنيفة. 
التي  الهجمات  ك��ل  ���س��دوا  اأن��ه��م 

تعر�سوا لها.
عراقي  اأم����ن����ي  م�������س���وؤول  وق������ال 
عدم  طالبا  بر�س  فران�س  لوكالة 
القوات  "اأمهلنا  ه��وي��ت��ه  ك�����س��ف 
من  لالن�سحاب  �ساعات  الكردية 
مواقعها يف منطقة في�سخابور". 
واأ�ساف اأن "اإطالق النار متوقف 
ح��ال��ي��ا، ل��ك��ن ه��ن��اك ر���س��ق��ات بني 

احلني والآخر".

حكومة  يف  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال����رتب����ي����ة 
الربامج  ق��رار  مبوجب  الن��ق��الب، 
من  املنفذة  التعليمية  والن�ساطات 
للتنمية،  الج��ت��م��اع��ي  ال�����س��ن��دوق 
التعليمية  وال��ن�����س��اط��ات  ال���ربام���ج 

التي ينفذها ال�سندوق. 
وي���ح���رم ه����ذا الإج���������راء، م���ن قبل 
ح�����ك�����وم�����ة الن���������ق���������الب، م����الي����ني 
املت�سررين  خ�����س��و���س��اً  ال��ي��م��ن��ي��ني، 
من احلرب، من خدمات ال�سندوق 
ي��ح��ظ��ى بثقة  ال�����ذي  الج���ت���م���اع���ي 

الرتبية  وزي������ر  امل���ان���ح���ني.وات���ه���م 
ال�سندوق  الن���ق���الب  ح��ك��وم��ة  يف 
مبمار�سة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الج���ت���م���اع���ي 
للربامج  وت���ن���ف���ي���ذه  جت������������اوزات، 
دون  م���ن  التعليمية  وال��ن�����س��اط��ات 
برر  ح��ي��ث  "الوزارة"،  اإىل  ال��ع��ودة 
قراره، الذي قوبل بغ�سب وا�ستنكار 
ب��احل��ر���س ع��ل��ى تنظيم  ���س��ع��ب��ي��ني، 
ال���ت���دخ���الت وت��ن�����س��ي��ق��ه��ا م���ن قبل 
م�سلحة  يلبي  مبا  املانحة  اجلهات 

العملية الرتبوية والتعليمية.
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 12 تقتل  امل�سرية  ال��ق��وات 
ال��واح��ات بطريق  اإره��اب��ي��ا 

•• القاهرة-وكاالت:

اأم�س  دام����ي����ة،  ا����س���ت���ب���اك���ات  ج�����رت 
اجلمعة، بني  قوات الأمن امل�سرية 
ُقتل  ال��واح��ات،  بطريق  وم�سلحني 

فيها 13 اإرهابيا.
واأو�سحت وزارة الداخلية امل�سرية 
عمليات  "ك�سفت  ل���ه���ا:  ب���ي���ان  يف 
امل��ت��اب��ع��ة وم��ع��ل��وم��ات ق��ط��اع الأمن 
جمموعة  مت���رك���ز  ع����ن  ال���وط���ن���ي 
باإحدى  الإره��اب��ي��ة  العنا�سر  م��ن 
مزارع ال�ست�سالح الكائنة بالكيلو 
اأ�سيوط/اخلارجة  ب��ط��ري��ق   47
وات���خ���اذه���م م���ن اأح����د امل���ن���ازل بها 
م�������اأوى م���وؤق���ت���ا ل���ه���م ب���ع���ي���داً عن 
الر�سد الأمني ل�ستقبال العنا�سر 
على  لتدريبهم  حديثاً  امل�ستقطبة 
ا�ستخدام الأ�سلحة، واإعداد العبوات 
ام�س  فجر  اأن  واأو�سحت  املتفجرة 
اإليها  امل�سار  املزرعة  ا�ستهداف  "مت 
مب�����س��ارك��ة ك���اف���ة اأج���ه���زة ال�����وزارة 
امل��ع��ن��ي��ة، وح�����ال ات���خ���اذ اإج������راءات 
ح�سار املنطقة املحيطة بها فوجئت 
نارية  اأع�������رية  ب����اإط����الق  ال����ق����وات 
جت��اه��ه��ا ب��ك��ث��اف��ة، م��ا دف���ع القوات 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع م�������س���در ال����ن����ريان.

يعلن  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ب���رمل���ان 
ا�سبانيا ع��ن  ال���س��ت��ق��الل 

•• مدريد-بر�صلونة-وكاالت:

الإ�سباين  ال�سيوخ  جمل�س  فو�س 
املركزية  احلكومة  اجلمعة  اأم�س 
ماريانو  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ب��ق��ي��ادة 
املبا�سر  احل��ك��م  ب��ف��ر���س  راخ����وي 
اإقليم قطالونيا  من مدريد على 
اإع����الن الإقليم  ب��ع��د دق��ائ��ق م��ن 

ال�ستقالل عن اإ�سبانيا.
وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ع��ق��د راخ���وي 
اج��ت��م��اع��ا مل��ج��ل�����س وزرائ������ه لبدء 
تنفيذ الإج��راءات اخلا�سة بحكم 
قطالونيا. وقد ي�سمل ذلك اإقالة 
وال�سطالع  ب��ر���س��ل��ون��ة  ح��ك��وم��ة 
ب���الإ����س���راف امل��ب��ا���س��ر ع��ل��ى قوات 

ال�سرطة يف قطالونيا.
اع���ت���م���اد برملان  ب���ع���د  ذل�����ك  ج�����اء 
ك��ات��ال��ون��ي��ا ام�����س ق����رارا يعلن ان 
م�ستقلة  "دولة  ا���س��ب��ح  الق��ل��ي��م 
اداء  قبل  تاأخذ �سكل جمهورية" 
غياب  يف  الن��ف�����س��ايل،  ال��ن�����س��ي��د 

املعار�سة.
ال���ق���رار الذي  وج����اء يف م��ق��دم��ة 
اي�����ده ���س��ب��ع��ون ن��ائ��ب��ا م���ن ا�سل 
"نحن  اق��رتاع �سري،  اث��ر   150
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اأخبـار الإمـارات
انطالق اأعمال موؤمتر دبي الأول لأمرا�ص تخرثات الدم

•• دبي-وام:

بداأت ام�س الأول فى دبي اعمال موؤمتر دبي لأمرا�س تخرات الدم الذي 
يعد الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة وذلك بح�سور نخب من الأطباء 
وق��ال معايل حميد حممد  ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا.  داخ��ل  م��ن  واملتخ�س�سني 
خالل  بدبي  ال�سحة  لهيئة  العام  املدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي 
 2021/2016 اإن الهيئة اعتمدت يف ا�سرتاتيجيتها  افتتاحه للموؤمتر 
ما  كل  ي�سم  الذي  احلديث  مبفهومه  ال�سامل  للتطوير  وا�سحة  �سيا�سة 
يتعلق بالبنية التحتية للم�ست�سفيات والتجهيزات والربامج والتطبيقات 
م�ستوى  ورف��ع  امل��ه��ارات  وتنمية  املعرفة  ونقل  التدريب  وك��ذل��ك  الذكية 
املمار�سات الطبية اإىل جانب البحوث والدرا�سات وما يرتبط بها من تطور 
العلوم واجلوانب الأكادميية املتخ�س�سة ويف مقدمتها اأمرا�س تخر الدم 

وغريها من التخ�س�سات الطبية احليوية. واأكد معاليه اأن الهيئة ت�سعى 
اىل تاأ�سي�س منوذج �سحي متكامل بكل مقومات امل�ستقبل واأدواته تنفيذا 
اآل مكتوم نائب رئي�س  لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل “ والدعم الالحمدود 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن 
واملتابعة احلثيثة من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي وزير املالية رئي�س هيئة ال�سحة بدبي. من جانبه قال الدكتور �سلمان 
عبد العزيز اأخ�سائي الأمرا�س الباطنية يف م�ست�سفى را�سد رئي�س املوؤمتر 
اإن الهيئة حر�ست على تنظيم مثل هذا املوؤمتر لقيمة واأهمية تخ�س�س 
والعلوم احلديثة على  التحديات  يعد من  وال��ذي  الدم  اأمرا�س تخرات 
ال�ساحة الطبية اىل جانب التخ�س�سات الأخرى لإثراء املزيد من املعرفة 

بني الكوادر الطبية التي تتعلق بالتخرات. 

�سانت لو�سيا تعفي مواطني الدولة من تاأ�سرية الدخول اإىل اأرا�سيها
•• اأبوظبي-وام:

اأك��دت وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل اأن مواطني دولة الإم��ارات �سار   
مع  م�سبقة  تاأ�سرية  اإىل  احلاجة  دون  لو�سيا  �سانت  اإىل  ال�سفر  باإمكانهم 
الأ�سبوع  من  اعتبارا  زي��ارة  كل  يف  يوما   60 اأق�ساها  مل��دة  البقاء  اإمكانية 

احلايل.
يف  القن�سلية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  الظاهري  الهام  اأحمد  �سعادة  وقال 
الدبلوما�سية واخلا�سة  ال�سفر  الدولة حملة ج��وازات  اأن مواطني  ال��وزارة 
واملهمة والعادية ميكنهم دخول اأرا�سي �سانت لو�سيا بدون تاأ�سرية م�سبقة 
مع اإمكانية البقاء ملدة اأق�ساها 60 يوما يف كل زيارة وذلك بناء على مذكرة 
الإمارات  دول��ة  حكومة  بني  وقعت  التي  التاأ�سريات  من  لالإعفاء  التفاهم 

هام�س  ع��ل��ى   2017 �سبتمرب   21 يف  ل��و���س��ي��ا  و���س��ان��ت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال�سبعني  الثاين  انعقادها  يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 

بنيويورك.
لدخول  امل�سبقة  التاأ�سرية  من  الدولة  مواطني  اإعفاء  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
الإم����ارات  مل��واط��ن��ي  اأب��واب��ه��ا  ال��ع��امل  دول  دل��ي��ل على فتح  ه��و  لو�سيا  �سانت 

وللمكانة املتميزة التي باتت حتتلها الدولة عامليا.
ال�سياحية والقت�سادية  التعاون يف املجالت  اأن ذلك الإجن��از �سيعزز  واأكد 
وال�ستثمارية بني البلدين و�سينعك�س اإيجابا على تطور العالقات الثنائية 
بني دولة الإم��ارات و�سانت لو�سيا كما �سيكون خطوة اإيجابية حلث الدول 
التي يحتلها  املتميزة  الدولة نظرا للمكانة  اأبوابها ملواطني  الأخرى لفتح 

جواز دولة الإمارات على امل�ستوى العاملي.

•• ح�رضموت-وام:

ب��وادي حمافظة  ال�سوم  الإم��ارات��ي مبديرية  الأح��م��ر  الهالل  فريق  وزع 

ح�سرموت ام�س الأول م�ساعدات غذائية على اأهايل املديرية من الأ�سر 
الفقرية ومن ذوي الحتياجات اخلا�سة .

اط������ار  يف  اأ�س������رة  لك�����ل  الأ�س�����ا�سية  الغ������ذائية  الحت�������ياجات  �س�����ملت 

يعي�������سها  ال����ت������ي  املع�������ان������اة  وط�����اأة  م�����ن  للت����خفي�������ف  ال������هي������ئة  ج�����هود 
الأه������ايل.

اأن  ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي عبدالعزيز اجل��اب��ري  واك���د ممثل ف��ري��ق 

اليمني  لل�سعب  والإن�����س��اين  الإغ��اث��ي  ال��دع��م  تقدمي  يف  م�ستمرة  الهيئة 
باملناطق املحررة من اجل تطبيع احلياة و التي�سري على الأهايل لتلبية 

احتياجاتهم ال�سرورية والإن�سانية.

الهالل يقدم م�ساعدات غذائية لأهايل مديرية »ال�سوم« بح�سرموت

قوافل زايد اخلري تكثف مهامها الإن�سانية يف القرى امل�سرية
•• ابوظبي-وام:

بعالج  امل�سرية  ال��ق��رى  يف  الإن�سانية  مهامها  اخل��ري  زاي��د  ق��واف��ل  كثفت   
امليداين  امل�سري  الم��ارات��ي  امل�ست�سفى  يف  وم�سن  طفل  األفي  عن  يزيد  ما 
التطوعي  الطبي  امل�سري  الماراتي  الفريق  عليه  ي�سرف  ال��ذي  املتحرك 
وذلك مببادرة م�سرتكة من زايد العطاء وجمعية دار الرب وموؤ�س�سة بيت 
المارات  وباإ�سراف مركز  الأمل��اين  ال�سعودي  وامل�ست�سفى  ال�سارقة اخلريي 

للتطوع وبالتن�سيق مع وزارة ال�سحة امل�سرية مبنا�سبة عام اخلري.
رئي�س  زاي��د اخلري  لقوافل  العمل  فريق  اخليال ع�سو  �سعادة خالد  واأك��د 
جمل�س ادارة موؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريي اأن مبادرة زايد العطاء حر�ست 

الإن�سانية  وامل�����س��اري��ع  الأف��ك��ار  تبني  على  �سنة   17 منذ  انطالقها  منذ 
املوؤ�س�سات  من  الن�سانية  يف  �سركاء  وا�ستحداث  وعامليا  حمليا  التطوعية 
الب�سر  م��الي��ني  اإىل  الإن�سانية  بر�سالتها  وو�سلت  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
وقدمت العالج املجاين لهم بغ�س النظر عن اللون اأو اجلن�س اأو الديانة 

اأو العرق.
يف  ك��ف��ر �سغر  ق��ري��ة  احل��ال��ي��ة يف  الطبية يف حمطتها  ال��ق��واف��ل  ان  وق���ال 
حمافظة ال�سرقية برئا�سة جراح القلب الماراتي الدكتور عادل ال�سامري 
وجراح القلب امل�سري الدكتور مر�سي امني قدمت منوذجا يفتخر به يف 

العطاء والتطوع امليداين للتخفيف من معاناة املر�سى املعوزين.
م�سريا اىل ان قوافل زايد اخلري وفرقها الطبية التطوعية تعمل جاهدة 

يف  التطوعية  ال�سحية  اخل��دم��ات  لتوفري  ا�ستجابتها  نطاق  تو�سيع  على 
فريق  وباإ�سراف  امل�سرية  ال�سحة  وزارة  برعاية  م�سر  حمافظات  خمتلف 
طبي تطوعي اماراتي م�سري للك�سف املبكر عن المرا�س املزمنة وزيادة 

الوعي املجتمعي باأهم المرا�س و�سبل العالج والوقاية منها.
القلب  جراحة  ا�ستاذ  امني  مر�سي  الربف�سور  امل�سري  القلب  ج��راح  وق��ال 
العالج  تقدمي  ا�ستطاعت  زاي��د اخلري  قوافل  اإن  ال�سوي�س  قناه  يف جامعة 
حمطتها  يف  وامل�سنني  الأط��ف��ال  من  الفني  عن  يزيد  ملا  والوقائي  املجاين 
50 من الكوادر الطبية التطوعية الإماراتية وامل�سرية  احلالية باإ�سراف 
امل�سري  الإم��ارات��ي  وامل�ست�سفى  املتنقلة  اخل��ري  زاي��د  ع��ي��ادات  وبا�ستخدام 
الإن�سانية  بر�سالتها  برامج توعوية ووقائية وو�سلت  ا�سافة اىل  املتحرك 

اىل مليون م�سري من خالل 60 قافلة طبية مت تنفيذها.
والتقدير  ال�سكر  عن  امل�سرية  التطوعية  املوؤ�س�سات  يف  امل�سوؤولون  واأع��رب 
لدولة المارات قيادة و�سعبا على املبادرات الن�سانية التي تنفذها يف م�سر. 
موؤكدين ان المارات �سباقة يف هذا املجال على امل�ستوى العاملي وهي رائدة 

يف جمال م�ساعدة املر�سى املحتاجني.
التي  املميزة  اخلدمات  �سكرهم  عن  امل�سريني  املر�سى  اأع��رب  جانبهم  من 
وامل�سنني..  الط��ف��ال  م��ع��ان��اة  م��ن  للتخفيف  اخل��ري  زاي���د  ق��واف��ل  قدمتها 
الذين  وامل�سرية  الم��ارات��ي��ة  التطوعية  الطبية  ال��ك��وادر  جهود  مثمنني 
�سربوا منوذجا مميزا للعطاء الإن�ساين لإنقاذ حياة الآلف من الطفال 

وامل�سنني.

للدولة اخلارجية  ال�سيا�سة  حول  حما�سرة  الدبلوما�سية” تنظم  “الإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

الإم�����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  ا�ست�سافت   
الأكادميي  املركز   - الدبلوما�سية 
القدرات  الرائد يف جمال تطوير 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة وال����ب����ح����وث يف 
ال����دول����ي����ة يف دول�����ة  ال����ع����الق����ات 
الإم����������ارات - ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ورة 
رئ��ي�����س��ة مركز  ال��ك��ت��ب��ي  اب���ت�������س���ام 
لل�سيا�سات يف حما�سرة  الإم��ارات 
بعنوان ال�سيا�سة اخلارجية لدولة 
عقد  خ��الل  الإم����ارات وحتولتها 

ون�سف.
الدكتورة  ���س��ع��ادة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ب�����داي�����ة  يف  ال����ك����ت����ب����ي  اب�����ت�����������س�����ام 
حما�سرتها �سيا�سة دولة الإمارات 
1971م  ال���ع���ام  اخل��ارج��ي��ة م��ن��ذ 
باحلكمة  ات�������س���م���ت  ك�������س���ي���ا����س���ة 
ومنا�سرة  وال���ت���وازن  والع���ت���دال 
اأ�س�س  اإىل  ا�ستنادا  والعدالة  احلق 
الأ�سقاء  ب���ني  وال��ت��ف��اه��م  احل�����وار 

العالقة  ذات  والدولية  الإقليمية 
لدولة  اخل����ارج����ي����ة  ب��ال�����س��ي��ا���س��ة 
الفعال  ال���دول���ة  ودور  الإم�������ارات 
�سياغة  اإع�����������ادة  يف  وري�����ادت�����ه�����ا 
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي ت��ر���س��خ الأم����ن 

اأن  اإىل  م�������س���رية  الإم������������ارات  يف 
الأك���ادمي���ي���ة مت���ي���زت ب����دوره����ا يف 
اإعداد دبلوما�سيي امل�ستقبل وتعزيز 
الدبلوما�سية  امل����ه����ارات  و���س��ق��ل 
الإم�������ارات�������ي�������ة وف�����ق�����ا لأف���������س����ل 

املواثيق  واح������رتام  والأ����س���دق���اء 
ال��دول��ي��ة واح����رتام ق��واع��د ح�سن 
اجل��������وار و�����س����ي����ادة ال��������دول وح���ل 

النزاعات بالطرق ال�سلمية.
الق�سايا  م����ن  ع������ددا  ون���اق�������س���ت 

اخلليج العربي ب�سكل خا�س.
توجهت  حم��ا���س��رت��ه��ا  خ��ت��ام  ويف 
اإدارة  اإىل  ال�سكر  بجزيل  الكتبي 
الدبلوما�سية  الإم���ارات  اأكادميية 
الدبلوما�سية  م��رك��ز  ت��ع��د  ال��ت��ي 

التنمية  ودع��������م  وال�����س����ت����ق����رار 
الدبلوما�سية  واجلهود  امل�ستدامة 
امل�����ب�����ذول�����ة ل���ل���ح���د م�����ن ال���ت���وت���ر 
ال�سرق  منطقة  يف  وال�����س��راع��ات 
ومنطقة  ع����ام  ب�����س��ك��ل  الأو�����س����ط 

اأكادميية  وت�����س��ع��ى  امل���م���ار����س���ات. 
الإم������������ارات ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة من 
اإلهام  اإىل  املحا�سرات  هذه  خالل 
الطلبة واإعداد قادة الدبلوما�سية 
وتو�سعة  امل�ستقبليني  الإم��ارات��ي��ة 

ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة  مداركهم 
وجهات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
ال���ن���ظ���ر الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة 
ملواجهة  ال�ستعداد  من  ليتمكنوا 

خمتلف التحديات امل�ستقبلية.

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة “م�سوؤوليتنا جميعا اإنقاذ حياتهم”
•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي اجلمهور  ���س��رط��ة  دع���ت 
مركبات  اأم��ام  الطريق  اإف�ساح  اإىل 
الطوارئ اأثناء توجهها اإىل مواقع 
من  ط��واق��م��ه��ا  لتتمكن  احل�����وادث 
للحالت  الطبية  الرعاية  تقدمي 
وت��ق��ل��ي��ل م�����س��اع��ف��ات الإ����س���اب���ات 
امل�����س��اب��ني يف اطار  واإن����ق����اذ ح���ي���اة 
اإنقاذ  “م�سوؤوليتنا جميعا  حملتها 
لن�سر  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  حياتهم” 
ملركبات  ال��ط��ري��ق  اأف�سلية  ثقافة 
الطوارئ وتعميق هذا املفهوم لدى 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سالمة  اجل��م��ه��ور 
ا�سرتاتيجية  اجلميع �سمن نطاق 

عام اخلري 2017.
اإبراهيم  حم���م���د  ال��ع��ق��ي��د  وق������ال 
الطوارئ  مديرية  مدير  العامري 
احلملة  اإن  ال���ع���ام���ة  وال�������س���الم���ة 
ت�������س���م���ل ج���م���ي���ع م���ن���اط���ق اإم��������ارة 
كتيبات  توزيع  وتت�سمن  اأبوظبي 
وب����رو�����س����ورات ون�����س��ر الإر�����س����ادات 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
وا�ستخدام اللوحات الإلكرتونية.. 
موؤكدا اأن الوعي املجتمعي واإدراك 

ملركبات  ال��ط��ري��ق  اف�����س��اح  اأه��م��ي��ة 
ال���ط���وارئ ي�����س��ه��م يف ت��ق��ل��ي��ل زمن 
والتعامل  ل��ل��ح��وادث  ال���س��ت��ج��اب��ة 

موؤ�سرات  يحقق  ن��ح��و  ع��ل��ى  معها 
متقدمة يف جمال الرعاية الطبية 

الطارئة.

�سرطة اأبوظبي.. تخريج دورة حول ك�سف تقنيات التالعب بالوثائق
•• اأبوظبي-وام:

الثبوتية” التي  الوثائق  “فح�س  دورة  تخريج  يف  اأبوظبي  �سرطة  احتفلت 
نظمتها بالتعاون مع ال�سرطة الإحتادية الأملانية �سمن اخلطة ال�سرتاتيجية 
امل�ستجدات  وملواكبة  منت�سبيها  ومهارات  معارف  لتطوير  اأبوظبي  ل�سرطة 
العلمية والعملية والرتقاء يف الداء وتقدمي اخلدمات. واطلعت جمموعة 
ك�سف  يف  احلديثة  الطرق  على  ال���دورة  خ��الل  اأبوظبي  �سرطة  �سباط  من 
تقنيات التالعب بالوثائق وطرق تزويرها. واأكد العميد ثاين بطي ال�سام�سي 
مدير اإدارة التدريب ب�سرطة اأبوظبي خالل تخريجه الدورة احلر�س على 
وامل�ستجدات  بالتقنيات  الخت�سا�س  ذوي  م��ن  ال�سرطة  منت�سبي  تعريف 
العلمية التي تعينهم يف جمالت العمل ال�سرطي والأمني مبا ي�سهم يف ن�سر 
الثبوتية”  الوثائق  “فح�س   دورة  اأن  املجتمع. وقال  الأم��ن والطماأنينة يف 
يف  التقنيات  اأح��دث  ا�ستخدام  يف  الأملانية  ال�سرطة  جتربة  خال�سة  قدمت 
النقيب فرانك فايلباخر �سابط  التخريج  الثبوتية. ح�سر  الوثائق  فح�س 

ارتباط ال�سرطة الحتادية الأملانية وعدد من �سباط �سرطة اأبوظبي.

�سرطة عجمان تبحث �سبل حماربة الب�سائع املقلدة مع الحتاد العربي ملكافحة القر�سنة
•• عجمان-وام:

 بحث �سعادة العقيد عبد اهلل �سيف املطرو�سي نائب مدير عام 
الإدارة العامة للعمليات ال�سرطية يف عجمان مع كل من باولو 
“ وع��ال خ�سري   React “ ملنظمة  الإقليمي  امل��دي��ر  ب��ريي��را 
توفيق  واأح��م��د  القر�سنة  ملكافحة  العربي  الحت��اد  ع��ام  مدير 
مدير اأول عمليات امرييكان اأنتي بايرا�سي الالين�س اآلية تعزيز 

حماربة الب�سائع املقلدة حلماية حقوق امللكية الفكرية.

ال�سرطية  للعمليات  العامة  الدارة  يف  مت  ال��ذي  اللقاء  ح�سر 
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  ج��اب��ر  علي  امل��ق��دم  عجمان  يف 
ال�سرطة ال�ساملة واملقدم يحيى خلف املطرو�سي رئي�س مركز 
�سرطة احلميدية ال�سامل وعدد من ال�سباط ب�سرطة عجمان. 
اإدارة العمليات ال�سرطية باحل�سور �ساكرا  ورحب نائب مدير 
عن  متحدثا  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  يف  جهودهم  لهم 
�سراكة عدد من اجلهات احلكومية يف اإمارة عجمان اإىل جانب 

ال�سرطة يف حماربة الب�سائع املقلدة.

اأن �سرطة عجمان  من جانبه قال العقيد عبد اهلل املطرو�سي 
ت�سعى بكل جهودها اإىل احلد من جرائم الب�سائع املقلدة.

موؤكدا اأنها متكنت من اإلقاء القب�س على عدد من املجرمني يف 
هذا املجال وتقدميهم للجهات املخت�سة كما مت م�سادرة كافة 

الب�سائع امل�سبوطة خالل الفرتة ال�سابقة.
اأهمية  ال�سرطية  العمليات  مدير  نائب  اأك��د  اللقاء  ختام  ويف 
عمل  اآل��ي��ة  ل��و���س��ع  الط����راف  جميع  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 

ملكافحة الب�سائع املقلدة حلماية حقوق امللكية الفكرية.
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اأخبـار الإمـارات
اأن�سطة وفعاليات مكثفة ل�سحة دبي يف مبادرة » حتدي اللياقة«

•• دبي-وام:

 و���س��ع��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي جم��م��وع��ة م���ن الربامج 
واأفراد  موظفيها  لتحفيز  املكثفة  الريا�سية  والأن�سطة 
والن�ساط  الريا�سة  ملمار�سة  ع��ام  ب�سكل  املحلي  املجتمع 

البدين كنمط حياة للوقاية من العديد من المرا�س .
دبي  م��ب��ادرة »حت��دي  الهيئة مع  تفاعل  ذل��ك �سمن  ياأتي 
ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��ي��اق��ة« 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جمل�س دبي  ب��ن را���س��د 

الريا�سي. 
الت�سويق  ادارة  م��دي��ر  ل���وت���اه  اهلل  ع��ب��د  غ����امن  واأو�����س����ح 

والت�سال املوؤ�س�سي بهيئة ال�سحة بدبي ان الهيئة و�سعت 
�سمن تفاعلها مع مبادرة »حتدي دبي للياقة« حزمة من 
وامل�ستمرة  بها  اخلا�سة  الريا�سية  وال��ربام��ج  الأن�سطة 
امام  الهيئة  م��الع��ب  فتح  مت  حيث  امل��ب��ادرة  ف��رتة  طيلة 
املحلي  املجتمع  اأف����راد  م��ن  وال��راغ��ب��ني  الهيئة  م��وظ��ف��ي 
وال�سلة  القدم  بكرة  املتعلقة  الريا�سات  خمتلف  ملمار�سة 

والطائرة والتن�س وغريها من الريا�سات الأخرى.
وقت  م��ن  ج��زءا  خ�س�ست  الهيئة  اإدارات  بع�س  اأن  وذك��ر 
الريا�سية  والتمارين  الأن�سطة  بع�س  ملمار�سة  موظفيها 
للتاأكيد على اأهمية الريا�سة ودورها اليجابي على العقل 
لهيئة  الفاعلة  امل�ساركة  اإىل  م�سريا  ع��ام  ب�سكل  واجل�سم 

ال�سحة بدبي �سمن كرنفالت مبادرة »حتدي دبي للياقة« 
والتي حر�ست على التواجد فيها من خالل العديد من 
حول  ال�سحي  والتثقيف  الوعي  بن�سر  املتمثلة  الفعاليات 
خمتلف الأم���را����س والأن��ظ��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وت��اأث��ريه��ا على 

�سحة الفرد واملجتمع ب�سكل عام.
رك����ن خ���ا����س لإج�����راء  ال��ه��ي��ئ��ة خ�����س�����س��ت  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ال��ف��ح��و���س��ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����س��غ��ط الدم 
وال�سكري والطول والوزن وغريها من الفحو�سات التي 
يتم  حيث  للفرد  ال�سحية  احلالة  ح��ول  موؤ�سرات  تعطي 
الكوادر  قبل  م��ن  الطبية  والر����س���ادات  الن�سائح  ت��ق��دمي 

الطبية والتمري�سية املتواجدة يف املوقع.

»ال�سعبة الإماراتية« ت�سارك باجتماعات الربملان العربي يف اخلرطوم

و�سوؤون املراأة وال�سباب والطفولة، 
واآل����ي����ة ال��ت��ن�����س��ي��ق ل��ل��ت��واف��ق على 
م���ر����س���ح���ي ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة يف 
و�سع  واإمكانية  الدولية  املنظمات 
تر�سيحه  يتم  ملن  معايري حم��ددة 
املنا�سب  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال����دول  م��ن 
الدولية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
والتوافق اأو الت�سويت على مر�سح 

ومكتب املجل�س الوطني جلمهورية 
اليوم  م�سرتكا  اجتماعا  ال�سودان 
للتعاون والتن�سيق وتبادل وجهات 
العربي  ال�����ربمل�����ان  ب�����ني  ال���ن���ظ���ر 
ومبا  ال�سوداين  الوطني  واملجل�س 
العربي  ال���ربمل���اين  ال��ع��م��ل  ي��ف��ع��ل 
فيما يعقد مكتب الربملان العربي 
اجلاري  اأكتوبر   30 يف  اجتماعه 

لدور  الربملان  خطة  على  اجلل�سة 
انعقاده احلايل ومناق�سة الأو�ساع 
الأزمات  ظل  يف  الراهنة  العربية 
يف  العربية  البلدان  بها  متر  التي 
���س��وء م��ا ق��ام ب��ه ال��ربمل��ان العربي 
م��ن ج��ه��ود ل��دع��م ال��ع��م��ل العربي 

امل�سرتك.
العربي  الربملان  مكتب  يعقد  كما 

املجموعة  ت��دع��م��ه  ف��ق��ط  واح�����د 
وذل�����ك مل��ن��ع ت�����س��ت��ت اأ����س���وات���ه���ا يف 
امل��ن��ظ��م��ات ب�سبب  ان��ت��خ��اب��ات ت��ل��ك 

اختالف املواقف. 
ال��ع��رب��ي جل�سته  ال��ربمل��ان  وي��ع��ق��د 
الثاين  النعقاد  ل��دور  الفتتاحية 
يف  الثاين  الت�سريعي  الف�سل  من 
هذه  وتركز  اجل��اري  اأكتوبر   31

•• اأبوظبي-وام:

 ت���������س����ارك ال�������س���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  الإم����ارات����ي����ة 
اجلل�سة  اأع�����م�����ال  يف  الحت���������ادي 
النعقاد  دور  م����ن  الف���ت���ت���اح���ي���ة 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال���ث���اين 
التي  ال���ع���رب���ي  ل���ل���ربمل���ان  ال����ث����اين 
ال�سودانية  العا�سمة  يف  �ستعقد 
اخلرطوم من 29 اإىل 31 اأكتوبر 
الدكتور  م��ع��ايل  برئا�سة  اجل���اري 
م�����س��ع��ل ب���ن ف��ه��م ال�����س��ل��م��ي رئي�س 

الربملان العربي.
الربملانية  ال�����س��ع��ب��ة  وف����د  ي�����س��م 
اأع�ساء  ع�سويته  يف  الإم���ارات���ي���ة 
�سعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
النقبي  اهلل  عبد  جا�سم  م��ن:  ك��ل 
الت�سريعية  ال�����س��وؤون  جلنة  ع�سو 
وال���ق���ان���ون���ي���ة وح����ق����وق الإن�������س���ان 
الفال�سي  زاي����د  ب���ن  ع��ل��ي  وخ���ال���د 

القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س 
�سمنوه  بن  �سامل  وعائ�سة  واملالية 
ع�سوة جلنة ال�سوؤون الجتماعية 
والثقافية واملراأة وال�سباب وحممد 
ال���ي���م���اح���ي ع�������س���و جلنة  اأح����م����د 
وال�سيا�سية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون 
والأم�������������ن ال�����ق�����وم�����ي ب����ال����ربمل����ان 
�سعادة  الوفد  ي�سم  كما  العربي.. 
الأمني  ال��ظ��اه��ري  �سبيب  اأح��م��د 

العام للمجل�س.
العربي  ال����ربمل����ان  جل����ان  وت��ع��ق��د 
يومي  خ��الل  اجتماعاتها  الأرب��ع��ة 
حيث  اجلاري  اأكتوبر   30 و   29
ت��ن��اق�����س م���ا اأجن����زت����ه ال���ل���ج���ان يف 
وال�سيا�سية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون 
والأمن القومي العربي والتكامل 
والت�سريعات  العربي  القت�سادي 
وال����ق����وان����ني ال���ع���رب���ي���ة امل����وح����دة 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وق�����س��اي��ا 
والثقافة  ال���رتب���ي���ة  جم�����الت  يف 

اأع���م���ال اجلل�سة  ج����دول  لع��ت��م��اد 
الثاين  النعقاد  ل��دور  الفتتاحية 
الثاين  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ال��ف�����س��ل  م���ن 

للربملان العربي.
الربملان  اجتماعات  هام�س  وعلى 
اللجان  اجتماعات  تعقد  العربي 
م�سروع  بدرا�سة  املعنية  الفرعية 
للعام  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان  م���وازن���ة 
فل�سطني  وجل��ن��ة  2018م  امل���ايل 
ل��ب��ح��ث م��ا مت اإجن�����ازه م��ن جهود 
الق�سية  دع��م  العربي يف  ال��ربمل��ان 
ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة وح�������ث ال�������دول 
يف  امل�ساركة  ع��دم  على  الإفريقية 
كان  والتي  اإ�سرائيل  اإفريقيا  قمة 
ع��ق��ده��ا يف جمهورية  امل��زم��ع  م��ن 
اأكتوبر اجلاري  توجو خالل �سهر 
املعنية  الفرعية  اللجنة  كما تعقد 
ب��ح��ق��وق الإن�������س���ان وجل��ن��ة ال���دول 
اجتماعاتها  من��اء  الأق���ل  العربية 

يوم غد الحد.

�سفري الدولة يف كييف يلتقي 
مع وزير اخلارجية الأوكراين

•• كييف-وام:

جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  الكعبي  �سامل  اأح��م��د  �سامل  �سعادة  اإلتقى   
اخلارجية  وزي���ر  كليمكني  ب��اف��ل��و  م��ع��ايل  كييف  يف  الأول  اأم�����س  اأوك��ران��ي��ا 
الأوكراين. وت�سلم �سعادة ال�سفري ر�سالة اىل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
وزي��ر اخلارجية  م��ن معايل  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل 
بني  ال��ع��الق��ات  وتعزيز  تطوير  �سبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت  الوك����راين. 

البلدين يف �ستى املجالت.

موؤمتر طب الطوارئ يو�سي بتاأهيل الكوادر 
وو�سع برامج للتعامل مع ال�سحايا

اإر�سادية يف كيفية التعامل مع ذوي 
املجال  واإعطاء  وال�سحايا  امل�ساب 
لطواقم الطوارئ لكي تتمكن من 

تقدمي خدماتها.
ودعت اإىل مراجعة وتقييم القدرات 
وامل�������وارد احل��ال��ي��ة وق��ي��ا���س مدى 
ال�سحايا  مع  للتعامل  جاهزيتها 
مت�سمنة  ال����ك����ربى  واحل����������وادث 
امل�ست�سفيات  ق����������درات  ف���ح�������س 
الطوارئ وت�سميم برامج  ومراكز 
ورفع  ���س��ق��ل  يف  ت�سهم  ت��ط��وي��ري��ة 
العامة  وال�سالمة  الطوارئ  كفاءة 

اإبراهيم  حم���م���د  ال��ع��ق��ي��د  وق������ال 
الطوارئ  مديرية  مدير  العامري 
التو�سيات  اأن  العامة  وال�سالمة 
خدمات  ت���ط���وي���ر  ع��م��ل��ي��ة  ت���رف���د 
امل�سرتكة  ال���روؤى  وتعزز  ال��ط��وارئ 
بني اجلهات العاملة يف هذا املجال 
على  التعليم  موؤ�س�سات  فيها  مب��ا 
اأنها  اإىل  م�سريا  العاملي..  امل�ستوى 
دول  واأف��ك��ار من  جتمع مقرتحات 
املوؤمتر  اأع��م��ال  يف  �ساركت  ع��دي��دة 
التي ات�سمت باملناق�سات الإيجابية 
اأبرز  وت��ب��ادل وج��ه��ات النظر ح��ول 

ب�سرطة اأبوظبي.
اإب�������رام  اأن  ال���ت���و����س���ي���ات  واك��������دت 
الت�����ف�����اق�����ي�����ات ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ج�سور  ب���ن���اء  يف  ي�����س��ه��م  ال���دول���ي���ة 
كفاءات  واإي���ج���اد  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م 
اإن���ق���اذ حياة  ت�����س��اع��د يف  وم���ه���ارات 
ال�سحايا اأثناء الطوارئ واأن تكون 
درا�����س����ات ت��ط��وي��ر ال����ط����وارئ من 
واملختربات  املعاهد  تاأ�سي�س  خالل 
التدريبية  ال����ربام����ج  وحت����دي����ث 
اإدخاله  وكيفية  بالبتكار  املتعلقة 

يف عمليات الطوارئ .

امل��م��ار���س��ات وال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة يف 
طب الطوارئ .

�سرطة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأك������د 
وال�سالمة  ال���ط���وارئ  يف  اأب��وظ��ب��ي 
اأحدث  مواكبة  على  تركز  العامة 
وموا�سلة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل�����س��ت��ج��دات 
لالرتقاء  ع��ن��ا���س��ره��ا  ك��ف��اءة  رف���ع 
مب�������س���ت���وي���ات���ه���ا وحت�������س���ني ج�����ودة 
تعزيز قيم  اخلدمات �سمن نطاق 
الإيجابية وال�سعادة من اأجل راحة 

املجتمع.
وحتدث يف اليوم الأخري للموؤمتر 
الربوفي�سور بولومبي رئي�س ق�سم 
ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة يف ج��ام��ع��ة روما 
توفركاتا عن ال�سحايا يف الأزمات 
والكوارث واأهم اخلدمات ال�سحية 
ال�سكانية  للفئات  توفرها  الواجب 
روي  ال��دك��ت��ور  ق��دم  فيما  املنكوبة 
والدكتور  ن���ي���وي���ورك  م���ن  ل���وب���ت 
دي��ف��ي��د ب��ي��ك م��ن ج��ام��ع��ة هارفرد 
ورق���ة ع��م��ل ع��ن الآث����ار اجل�سدية 
حوادث  ع��ن  تنتج  التي  والنف�سية 
ال���دك���ت���ور عامر  امل������رور. وت���ط���رق 
ح�سني ا�ست�ساري مديرية الطواري 
وال�سالمة العامة ب�سرطة اأبوظبي 
الأجل  النف�سية طويلة  الآث��ار  اإىل 
�سحايا  ع����الج  واأن��������واع  واأه��������داف 

احلوادث الكربى.
املوؤمتر  اأع��م��ال  جل�سات  وت��ن��اول��ت 
مع  التعامل  يف  املجتمعي  ال��وع��ي 
احل������الت ال���ط���ارئ���ة وط�������وارئ ما 
قبل امل�ست�سفى واحل��وادث الكربى 
والإنعا�س القلبي واجلهاز التنف�سي 
وال�سدر وحوادث الراأ�س وال�سونار 
الرعاية  وخ�����دم�����ات  وال������ك������وارث 
الطوارئ  اإدارة  عمليات  وفاعلية 
واأف�سل املمار�سات ومعايري اجلودة 
لطوارئ  ال�����س��ري��ع��ة  وال���س��ت��ج��اب��ة 
الأوب�����ئ�����ة وامل��������واد اخل����ط����رة. كما 
والإنقاذ  البحث  عمليات  تناولت 
املت�سررين  وح��م��اي��ة  ال���ك���وارث  يف 
تخلفها  ال��ت��ي  ال��ن��ف�����س��ي��ة  والآث�������ار 
احل������������وادث ال�����ك�����ربى وخ�����دم�����ات 

الرعاية وطوارئ الكوارث.

•• اأبوظبي-وام:

 اأكد موؤمتر طب الطوارئ الدويل 
اأم�س  اأعماله  اختتم  ال��ذي  الثاين 
اإب���رام  ���س��رورة  اأب��وظ��ب��ي  الأول يف 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقيات 
وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ت���اأه���ي���ل ال���ك���وادر 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف���ق  ال��وط��ن��ي��ة 
واإج���������راء امل����زي����د م����ن ال���درا����س���ات 

لتطوير عملية الطوارئ .
يقام  ب������اأن  امل��ج��ت��م��ع��ون  واأو������س�����ى 

املوؤمتر ب�سكل دوري كل �سنتني.
الذي نظمته �سرطة  املوؤمتر  وكان 
اأعماله عدة  ناق�س خالل  ابوظبي 
بالطوارئ  م��ت��ع��ل��ق��ة  م��و���س��وع��ات 
وب��اجل��ه��ود وال��ت��داب��ري ال��الزم��ة يف 
وا�ستخدام  احل���الت  م��ع  التعامل 
وتبادل  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

اخلربات.
تبنتها  ال��ت��ي  ال��ت��و���س��ي��ات  ورك�����زت 
ومركز  للموؤمتر  العلمية  اللجنة 
دعم اتخاذ القرار ب�سرطة اأبوظبي 
متخ�س�سة  ب����رام����ج  و����س���ع  ع���ل���ى 
اأثناء  ال�����س��ح��اي��ا  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
ال�����ط�����وارئ واحل����������وادث ال���ك���ربى 
ال��ط��وارئ بالأ�سعة  وت��زوي��د غ��رف 
امل�ساب  خلو  م��ن  للتاأكد  ال�سينية 
وا�ستخدام  املعدية  الأم��را���س  من 
عملية  يف  ال�سوتية  ف��وق  امل��وج��ات 
ب��رام��ج توعية  ال���ط���وارئ واإع������داد 

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1943  جتاري كلي
احمد  وميثلها/حامد  ����س.ذ.م.م  لال�ستثمار  كابيتال  فورتر�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
خمتار حامد حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/جيه اف دي بروكرز ليمتد 
وميثله:حمدان عبداهلل �سبيح �سيف الكعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )513.620.25 دولر( او ما يعادله بالدرهم الماراتي 
)1.884.986( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد 
امل��واف��ق 2017/11/15   الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام. وح���ددت  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2226  مدين جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  حممد  ب�سري  ابوبكر  حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�س.م.ع  ات�سالت(  )جمموعة  لالت�سالت  الم��ارات  جمموعة  املدعي/�سركة  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   50.020.80(
ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�سة يوم  ال�����س��داد  املطالبة وح��ت��ى  ت��اري��خ  ب��واق��ع 12% م��ن 
الثنني املوافق 2017/11/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2098  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  جيل  اأ�سلم  �سعيد  اأو�سما  حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ات�سالت(  ل��الت�����س��الت )جم��م��وع��ة  الم����ارات  امل��دع��ي/���س��رك��ة جمموعة  ان  مب��ا 
ب�سداد  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  ���س.م.ع قد 
مبلغ وقدره )27.607.95 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 12% من 
الثنني املوافق 2017/11/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1764  جتاري كلي
حرة  منطقة  ميديا  ب��ري��ك   -2 �����س.م.ح  ميديا  كابيتال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امللونة  املدعي/�سركة الحتاد لالفالم  ان  ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العو�سي  علي  ذ.م.م وميثله:عبداهلل حممد حاجي 
رق������م:2017/328  التحفظي  احل��ج��ز  وث��ب��وت  ب�سحة  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
جتاري والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق 2017/11/1  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2032  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ميلينيوم برتوليوم تريدينغ م.د.م.�س جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/�سركة ال�سارقة الوطنية للزيت املزلق ذات م�سوؤولية حمدودة وميثله:ناجي 
بتعيني  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  بي�سون  ابراهيم  احل��اج  علي 
التحكيم ف�س  وتكليف هيئة  ت�سميته  املدعي عليها عن  امتنعت  الذي  الثاين  املحكم 
الواجب  ال��ق��ان��ون  ولناحية  القائمة  لالتفاقية  وف��ق��ا  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ن��زاع 
الر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  القانونية  املدة  ب�ساأنه خالل  قرار  وا�سدار  التطبيق 
9.30 �س  ال�ساعة    2017/11/1 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف. 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/50  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فديال علي �سلطان 2- ثاين نا�سر عبيد مفتاح 3- فهد 
نا�سر عبيد الوعيل 4- عبيد نا�سر عبيد الوعيل 5- �سوق نا�سر عبيد الوعيل 

جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/هيام نا�سر عبيد الوعيل ال�سويدي
وميثله:�سامل عبداهلل �سلطان علي احلمادي .

نعلمكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2017/10/24 يف الدعوى 
الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�سيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
وق��د حت���ددت جل�سة ي��وم ال��ث��الث��اء امل����واف����ق:2017/11/7 ال�����س��اع��ة:08:30 �س 

بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
»ال�سارقة الدويل للكتاب« يبحر مع زواره يف ف�ساء الكتب الإلكرتونية وال�سوتية

•• ال�صارقة-الفجر:

الإلكرتونية  ال��ك��ت��ب  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د  ل���الإق���ب���ال  م��واك��ب��ة 
ال�سارقة  معر�س  ك�سف  الإن���رتن���ت،  ع��رب  الكتب  و���س��راء 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ع���ن اإق���ام���ة ج���ن���اح ك��ب��ري ل�����دور الن�سر 
الكتب  وتوزيع  ن�سر  يف  املتخ�س�سة  الإلكرتونية  واملواقع 
ال�ساد�سة  ال���دورة  �سمن  وذل��ك  وال�سوتية،  الإلكرتونية 
والثالثني من املعر�س التي �ستقام ما بني 1-11 نوفمرب 

املقبل يف مركز اإك�سبو ال�سارقة.
وت�سارك يف اجلناح الذي يحمل عنوان »منطقة امل�ستقبل« 
ل��ه، جمموعة من  واح��د موقعاً  رق��م  القاعة  م��ن  ويتخذ 

والكتاب  الن�سر  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  ك��ربى 
واقراأ  وان�ستايلو،  وف��رات.ك��وم،  نيل  ومنها:  الإل��ك��رتوين، 
يل، واملنهل، و�سركة كتاب �سوتي اإيه بي، وكادي ورمادي، 
وكانون،  ال��رق��ي،  وامل�ستقبل  ب��وك�����س،  وذات�����س  وج��م��ل��ون، 
لهم  وتقدم  جتاربها،  للزوار  �ستعر�س  والتي  ونيك�سي�س، 

خدمات نوعية، مثل البحث، والت�سفح الذكي. 
واأكد �سعادة اأحمد العامري، رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب، 
القراء  احتياجات  لتلبية  ج��اءت  امل�ستقبل«  »منطقة  اأن 
املدار�س  طلبة  وخ�سو�ساً  الإلكرتونية،  بالكتب  املهتمني 
التي  ال�سوتية  الكتب  اإىل  اإ�سافة  واجلامعات،  والكليات 
الذين  والأ�سخا�س  املوظفني  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتوجه 

اخلا�سة،  مبركباتهم  التنقل  يف  طويلة  اأوق��ات��اً  يق�سون 
�سمعياً  بها  ال�ستمتاع  الكتب  ه��ذه  مثل  لهم  تتيح  حيث 

اأثناء اإن�سغالهم يف اأي وقت من اليوم.
للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  اأن  اإىل  العامري  واأ�سار 
واإن كان يركز على الكتاب الورقي ويخ�س�س له امل�ساحة 
الأكرب والأهم، فاإنه ل ميكن اأن يتجاهل الإقبال املتزايد 
ال�سوتي،  والكتاب  الرقمي  اأو  الإل��ك��رتوين  الكتاب  على 
الأ�سا�سية هو جذب  املعر�س بالدرجة  اأن ما يهم  م�سيفاً 
على  للح�سول  ال��ق��راءة،  ع��امل  اإىل  ك��اف��ة  املجتمع  اأف����راد 
املعرفة واملتعة والفائدة، بغ�س النظر عن �سكل الأداة التي 

تزودهم بهذه املعارف والعلوم. 

مبنا�سبة تويل �سعود بن �سقر حكم اإمارة راأ�س اخليمة 

�سرطة راأ�ص اخليمة تخف�ص املخالفات املرورية

تزامنا مع مو�سم ال�ستاء 

»العني ال�ساهرة« : طرح اإجراءات لتوفري الأمن وال�سالمة لهواة الرحالت 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ال�سابعة  ال����ذك����رى  م���ع  ت���زام���ن���اً 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تويل  على 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
راأ�س  اإم��ارة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اإمارة  يف  احل��ك��م  مقاليد  اخليمة 
اأ���س��در ال��ل��واء علي  راأ���س اخليمة، 
النعيمي  ع����ل����وان  ب����ن  ع����ب����داهلل 
القائد العام ل�سرطة راأ�س اخليمة 
املخالفات  قيمة  بتخفي�س  ق��راراً 
راأ�س  يف  اأن��واع��ه��ا  بكافة  امل��روري��ة 
اأعلى  وه��ي   ،  55% اإىل  اخليمة 

مواطن ويف خمتلف املجالت من 
ل�سموه  الطموحة  ال��روؤي��ة  خ��الل 
العديد  اط����الق  يف  مت��ث��ل��ت  ال��ت��ي 
من املبادرات وامل�ساريع التحديثية 
الكربى التي اأدت لتطوير الإمارة 
فيها  احل����ي����اة  ج�������ودة  وحت�������س���ني 
الأمن  ون�سر  ال�ستقرار  وحتقيق 

والأمان. 
وتابع : ياأتي ذلك �سعياً من �سموه 
لالإمارة،  م�سرق  م�ستقبل  لر�سم 
وموا�سلة م�سرية ت�سييد النه�سة 
ياأتي  القرار  باأن  موؤكداً  والتقدم، 
���س��م��ن م�����ب�����ادرات ����س���رط���ة راأ������س 

على  للمخالفات  تخفي�س  ن�سبة 
 . م����رة  ولأول  الإم�������ارة  م�����س��ت��وى 
�سيكون  ال����ذي  ال���ق���رار  ومب��وج��ب 
نافذا اعتباراً من 1 نوفمرب القادم 
وحتى 15 نوفمرب ملدة ا�سبوعني 
بن�سبة  املخالفات  تخفي�س  �سيتم 

.  55%
  وق�����ال ل��ق��ائ��د ال���ع���ام ب�����اأن هذه 
لها  قلوبنا،  على  ع��زي��زة  املنا�سبة 
�ساحب  واأن  ونتائجها  دللت��ه��ا 
ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة قد عزز 
حمبته بني مواطنيه لدور �سموه 
يف ت��وف��ري احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة لكل 

اخليمة الهادفة لإ�سعاد املتعاملني 
ب��ك��اف��ة ���س��رائ��ح��ه��م وحت��ف��ي��زا لهم 
ال�سري  ل���ق���ان���ون  الم���ت���ث���ال  ع��ل��ى 
وامل��رور، ويف نف�س الوقت تخفيف 
املجتمع  اأف��راد  عن  املالية  الأعباء 
الغالية  ال��ذك��رى  ه��ذه  مع  تزامناً 
ال�سائقني  داع���ي���اً  ن��ف��و���س��ن��ا،  ع��ل��ى 
ال�ستفادة  اإىل  املركبات  واأ�سحاب 
املخالفات  ����س���داد  يف  ال���ق���رار  م���ن 
امل�����رتاك�����م�����ة ع���ل���ي���ه���م وت�������س���وي���ة 
بهدف  ال���ق���ان���ون���ي���ة،  اأو����س���اع���ه���م 
لكافة  امل��روري��ة  ال�سالمة  �سمان 

اأفراد املجتمع.

اأحمد  :العقيد  من  ك��اًل  الأ�ستوديو 
ال�����س��م ال��ن��ق��ب��ي ن��ائ��ب م��دي��ر ادارة 
امل����رور وال���دوري���ات يف ���س��رط��ة راأ�س 
اخل��ي��م��ة وع����رب ال��ه��ات��ف ����س���ارك يف 
احللقة اأحمد حمد ال�سحي م�ست�سار 
اخلدمات  بدائرة  العامة  اخلدمات 
ال��ع��ام��ة .واأك�����د ال�����س��م ع��ل��ى تنظيم 
وت���ن���ف���ي���ذ ال���ع���دي���د م����ن احل���م���الت 
التوعوية التي ت�سبق عادة املنا�سبات 
والالزمة  الكاملة  التوعية  لتقدمي 
لأفراد املجتمع وتوزيع الربو�سورات 
الإر�سادية بثالث لغات )الإجنليزية 
تت�سمن  التي  الأوردي����ة(  ،العربية، 
ت���و����س���ي���ح ل�����الأم�����اك�����ن امل������ح������ددة ، 
وال�������س���رع���ات ، واأه������م امل���خ���ال���ف���ات ، 
العاملة  القوة  جميع  ا�ستنفار  ويتم 
بالإدارة من �سباط واأفراد ا�ستعداداً 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذا احل�����دث وذل���ك 

فرق  وا�ستحداث  الطق�س  وتغريات 
ط����وارئ ف��رع��ي��ة م��ن خ���الل ت�سكيل 
جل��ن��ة خ��ا���س��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع جميع 
حدوثها  املحتمل  الطارئة  احل��الت 
العوائل  ال��ع��دي��د م��ن  ت��وج��ه  اأث���ن���اء 
يف  اأوقاتهم  لق�ساء  املجتمع  واأف��راد 
من  بالقرب  خا�سة  الربية  املناطق 
بع�س الطرق الرئي�سية التي ت�سهد 
والغري  املواطنني  من  املئات  �سنوياً 
لال�ستمتاع  وال��زائ��ري��ن  م��واط��ن��ني 
العديد  و�سكلت   ، م��ن��ف��ردة  ب���اأج���واء 
م��ن ال��ف��رق ، وم��ن��ه��ا ف��رق��ة خا�سة 
ملتزمني  ال���غ���ري  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ف��ت��ي�����س 
التزامهم  املرورية ومدى  بالقواعد 
ب���ا����س���رتاط���ات ال�����س��الم��ة امل���روري���ة 
ب�سكل عام ، وفرق لتقدمي امل�ساعدة 
وال����دع����م وت����وف����ري اأج��������واء الأم�����ن 
يف  ال��ربن��ام��ج  .وا�ست�ساف  والأم����ان 

املرور  اأف��رع  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
مبراكز  اجل���غ���راف���ي���ة  وال�����دوري�����ات 
املعنية  واجلهات  ال�ساملة  ال�سرطة 
التوعية  ت��ق��دمي  وي��ت��م   ، ب����الإم����ارة 
اأم��ور منها عدم اجللو�س  حول عدة 
اأو ال��وق��وف ع��ل��ى ك��ت��ف ال��ط��ري��ق اأو 
ب��ال��ق��رب م���ن ال�������س���ارع ال���ع���ام لعدم 
ت���ع���ر����س���ه���م ل����ل����ح����وادث امل�����روري�����ة 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ان��ف��ج��ار اإط����ار ملركبة 
عمود  ����س���دم   ، م��رك��ب��ة  ان����ح����راف   ،
وغ��ريه��ا م��ن اأ���س��ب��اب احل����وادث مما 
واإ�سابات  اأ���س��رار  احل��اق  اإىل  ي���وؤدي 
احلمالت  اإىل  م��ت��ط��رق��اً   ، ع��ل��ي��ه��م 
4 حمالت  وه��ي  تنفيذها  يتم  التي 
ويتفرع  ال��ع��ام  م����دار  ع��ل��ى  رئي�سية 
ل�سبط  العديد من احلمالت  منها 
الوفيات  ع��دد  الطرق وخف�س  اأم��ن 

واحلوادث املرورية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

مدير  اإبراهيم  ح�سن  العميد  رف��ع   
بالإنابة  امل���رك���زي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام 
يف ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ����س 
اخل���ي���م���ة ، ع����رب ب���رن���ام���ج »ال���ع���ني 
عرب  يبث  ال��ذي  الإذاع���ي  ال�ساهرة« 
اأثري اإذاعة راأ�س اخليمة وتعده اإدارة 
بالقيادة  العامة  الإعالم والعالقات 
يف   ، اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
ث��ام��ن ح��ل��ق��ات��ه ل��ل��م��و���س��م ال��ث��ال��ث ، 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  اأ���س��م��ى 
لتويل  ال�سابعة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود بن 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
اإم���ارة راأ�س  الأع��ل��ى ل��الإحت��اد حاكم 
 ، الإم���ارة  ملقاليد احلكم يف  اخليمة 
راأ���س اخليمة  اإم��ارة  اأ�سبحت  والتي 
للعطاء  ن��ب��ع��ا  احل��ك��ي��م��ة  ب��ق��ي��ادت��ه 
لالأمن  وواح������ة  ل��ل��م��ج��د  وع���ن���وان���اً 
والتقدم  للبناء  ومن��وذج��اً  والأم����ان 
على  وال��ع��رف��ان  بال�سكر  م��ت��ق��دم��اً   ،
عطاءات �سموه الدائمة مبا ينطوي 
يف  تتجاوز  مهمة  دللت  من  عليها 
ال�سكر  ع��ن  التعبري  جم��رد  معناها 
��خ ق��ي��م ال��ع��ط��اء وف���ق منهج  ���سِّ ، ل��رُتَ
ما  واأن   ، مدرو�س  وتخطيط  علمي 
ي�سار  م��ن تطور  ال��ي��وم  اإل��ي��ه  و�سلنا 
اإل  ليتم  يكن  مل  اإمن��ا  بالبنان  اإليه 
بف�سل الدعم واملتابعة احلثيثة من 

�سموه .
احللقة  م����ن  الآخ�������ر  اجل����ان����ب  ويف 
الثامنة، ر�سد الربنامج مع �سيفيه 
، ال���س��ت��ع��دادات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى قدم 
ال�ستاء  م��و���س��م  ل���س��ت��ق��ب��ال  و����س���اق 

التي  املخالفات  تناول عدد من  كما 
لالئحة  وف��ق��اً  عليها  ال��رتك��ي��ز  يتم 
تن�س  ح��ي��ث   ، اجل����دي����دة  امل����روري����ة 
املخلفات  يلقي  مل��ن   71 رق���م  م���ادة 
من املركبات بالطريق اأثناء القيادة 
نقاط   6 و  دره����م   1000 غ��رام��ة 
م��روري��ة ، وتن�س امل���ادة رق��م )56( 
مربر  دون  الطريق  و�سط  ال��وق��وف 
 6 و  غ���رام���ة  دره�����م   1000 ع��ل��ى 
امل���ادة رقم  ن��ق��اط م��روري��ة ، ون�ست 
مما  امل��رك��ب��ات  خ��ل��ف  ال��وق��وف   60
دره���م   500 اإىل  حت��رك��ه��ا  ي���ع���وق 
اإىل اللتزام  ، داعياً اجلميع  غرامة 

بالتوجيهات والأنظمة املرورية.
اأحمد  امل�����س��ت�����س��ار  م���ن ج��ان��ب��ه ذك����ر 
الدائرة  ا���س��ت��ع��دادات  ع���ن  ال�����س��ح��ي 
تنظيف  ح��م��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
وللجزيرة  الطريق  لكتف  مو�سعة 
امل�سارين  ب��ني  ال��ف��ا���س��ل��ة  ال��و���س��ط��ى 
كما   ، منفردة  بيئة جمالية  لتوفري 
يتم توزيع دوري��ات »راق��ب« لتقدمي 
التوعية للجمهور بكيفية التخل�س 
اأكيا�س  بوا�سطة  للمخلفات  الآم���ن 
 ، اإل��ي��ه��م  تقدميها  ي��ت��م  بال�ستيكية 
ت��وزي��ع حل��اوي��ات املهمالت على  م��ع 
املحافظة  ل�����س��م��ان  ال��ط��ري��ق  ط���ول 
اجلميع  على  م�����س��دداً   ، البيئة  على 
املتمثل  ال��ه��دف  ال��ت��ع��اون يف حتقيق 
البيئة خالية من  املحافظة على  يف 
ب�سكل  العام  املظهر  واإب��ق��اء  امللوثات 
ح�����س��اري وع����دم احل����اق الأ����س���رار ، 
موؤكداً على اهتمام وحر�س الدائرة 
وتلقي  للمقرتحات  ال�ستماع  على 
ال�����س��ك��اوى م��ن اجل��م��ي��ع مب��ا يخدم 

امل�سلحة العامة.

2017” باأبوظبي “جناح  معر�ص  يف  متميزة  تطوعية  مهام  الهمم” ..  “اأ�سحاب 

•• اأبوظبي-وام:

معر�س  فعاليات  اأم�س  اختتمت   
يف  عقد  الذي   ”2017 “جناح 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
جامعة   160 ن��ح��و  مب�����س��ارك��ة 
بالإ�سافة  دول���ة   20 م��ن  عاملية 
اجل���ام���ع���ات  م�����ن  ال����ع����دي����د  اإىل 

الوطنية.
و���س��ارك طلبة ج��ام��ع��ة زاي���د من 
“اأ�سحاب الهمم” كمتطوعني يف 
جناح اجلامعة مبعر�س “جناح” 
اأدورا متميزة يف فريق  اأدوا  حيث 

اجلامعة باملعر�س.
واأع�����رب ال��ط��ال��ب ع��م��ر ع��ب��د اهلل 
ال��ه��ا���س��م��ي - ال�����ذي ي���ع���اين من 
بكلية  وي���در����س  ب�����س��ري��ة  اإع���اق���ة 

تط����بيق  ع���ل���ى  ب��ا���س�����������������������ت��م��رار 
التي  املمار�سات  واأف�سل  اأح�����دث 
عن  ف�سال  التميز  للطلبة  تكفل 
يف  وامل�ساهمة  القيادية  امل��ه��ارات 

خدمة املجتمع.
توفر  “اجلامعة  اأن  اإىل  لف��ت��ا   
تعليمية  م���واد  الهمم  لأ���س��ح��اب 

م�سممة لهم.
العمل  اإىل  يتطلع  اأنه  اإىل  واأ�سار 
اإذاع�����ي�����ة عقب  ب����رام����ج  ك���م���ق���دم 

التخرج.
فاطمة  ق�����ال�����ت  ج����ان����ب����ه����ا  م������ن 
القا�سمي مديرة اإدارة الت�سهيالت 
اجل��ام��ع��ة حتر�س  اإن  ب��اجل��ام��ع��ة 
“اأ�سحاب  الطلبة  ت�سجيع  على 
باأنف�سهم  الإمي���ان  على  الهمم” 
على  ال�سوء  ون�سلط  وق��درات��ه��م 
مناذج من اأقرانهم الذين حققوا 
التميز ويعملون بجد يف خمتلف 
اإىل  م�سرية  ب��ال��دول��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اجلامعة توفر لهم اأحدث املرافق 
التعليمية والرتفيهية التي تعزز 
وال�سخ�سي  الأك��ادمي��ي  تطورهم 

واملهني.
ال��ه��م��م يف  اأ����س���ح���اب  اأن  واأك������دت 
ج��ام��ع��ة زاي�����د ي�����س��ت��ف��ي��دون من 
فهي  واخل���دم���ات  امل��راف��ق  جميع 
مزودة بكافة الت�سهيالت التقنية 
كما  لهم  ال��داع��م��ة  واللوج�ستية 

ع��ل��وم الإع����الم والت�����س��ال - عن 
الفريق  �سمن  بالتواجد  �سعادته 
ال�������ذي مي���ث���ل ج���ام���ع���ة زاي�������د يف 
اأن  اإىل  “جناح” م�سريا  معر�س 
اأ�سم اجلامعة يخت�سر كل الإلهام 
الذي ميكن اأن ن�ستمده كاأ�سحاب 
الذي  وال��ف��ع��ل  الإرادة  م��ن  ه��م��م 
له  املغفور  الدولة  حققه موؤ�س�س 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - كما 
يج�سد الدعم الكبري الذي توليه 
قيادتنا الر�سيدة للجامعة للقيام 

بدورها يف �سنع امل�ستقبل.
املرحلة  ط��ل��ب��ة  ال��ه��ا���س��م��ي  ودع����ا 
الثانوية الذي زاروا جناح اجلامعة 
بج���امعة  اللتحاق  اإىل  باملعر�س 
ال����جامعة  زاي�����د حي��������ث حتر�س 

ودبي  اأب���وظ���ب���ي  يف  ح��رم��ي��ه��ا  اأن 
فريدين  م���رك���زي���ن  ي��ح��ت�����س��ن��ان 
ل��ت��م��ك��ني اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م من 
التعلم  م�ستويات  اأعلى  ممار�سة 
مل�سادر  الهائل  التنوع  خالل  من 

التكنولوجيا امل�ساعدة التي �سهلت 
عملية التوا�سل الأكادميي بينهم 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  وب��ني 
وت���ع���زي���ز  دع��������م  و�����س����اه����م����ت يف 

حت�سليهم العلمي.

دعوى رقم: 
املرفوعة من:  املدعية: �سام�سوجن الكرتونيك�س ا�س ايه )برايفت( ليمتد 

�سد :املدعى عليها: فورتري�س انرتنا�سيونال جرنال تريدجن ذ م م 
اأمر اإح�سار اأمام املحكمة 

اإىل ال�سخ�س امل�سوؤول عن تقدمي هذا الأمر، نفيد مبا يلي: 
اأ������س�����وًل  ت���اأ����س�������س���ت  �����س����رك����ة  وه�������ي  م،  م  ذ  ت�����ري�����دجن  ج���������رنال  ان����رتن����ا�����س����ي����ون����ال  ف����ورت����ري���������س   -  1
وف���������ق ق�������وان�������ني دول�����������ة الإم�������������������ارات ال�����ع�����رب�����ي�����ة امل�����ت�����ح�����دة وع��������ن��������وان م�����ق�����ر ع����م����ل����ه����ا ال����رئ����ي���������س����ي هو 

 مكتب رقم 904، اأبراج النوف، ديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة )"املدعى عليها"( اأن:  
ال�سركات  قوانني  وفق  اأ�سوًل  تاأ�س�ست  �سركة  وهي  ليمتد  )برايفت(  ايه  ا�س  الكرتونيك�س  �سام�سوجن   1-1
جوتنج،  بريان�ستون،  رود،  نيكول  ويليام   2929 يف  الرئي�سي  عملها  مقر  ويقع  اإفريقيا  جنوب  جمهورية  يف 
جنوب اإفريقيا، ح�سلت على اإذن من املحكمة املوقرة بتاريخ ......... ملقا�ساة املدعى عليها مبوجب اأمر املثول 

اأمام املحكمة )"الأمر"( ل�ست�سدار القرار املبني يف لئحة الدعوى املرفقة. 
دعوى  �سدها  �سرتفع  املدعية  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  اإب���الغ  منكم  ونطلب  مبوجبه  لكم  ن�سرح  ل��ذل��ك،   -  2

بخ�سو�س الأمر وبناء على الأ�سباب املبينة يف لئحة الدعوى املرفقة. 
بهذا  دف��اع  تقدمي  يف  ورغبتها  املطالبة  �سحة  يف  منازعتها  حالة  يف  اأن��ه  اأي�ساً  عليها  املدعى  اإب��الغ   -  3

ال�ساأن:  
لئحة  و  باملثول  الأم���ر  ه��ذا  تقدمي  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   30 خ��الل  ت���ودع،  اأن  عليها  امل��دع��ى  على  يجب   1-3
حمكمة  املحلي،  جوتنج  بق�سم  اخلا�س  العليا  املحكمة  مبنى  يف  املوقرة  املحكمة  كاتب  لدى  املرفقة،  الدعوى 
جنوب اإفريقيا العليا )زاوية �سارعي بريت�سارد وكروي�س، جوهان�سبورج( اأ�سعاراً بنيتها يف تقدمي دفاع وتقدمي 
ن�سخة منه اإىل مكتب حمامي املدعية يف العنوان املذكور اأدناه واأن تقدم يف اإ�سعارها بالنية يف تقدمي دفاع عنواناً 
)لكن لي�س �سندوق بريد اأو رمز بريدي( كما هو م�سار اإليه يف القاعدة رقم 6 )5( )ب( من القواعد املوحدة 

للمحكمة لغر�س تقدمي كافة الدفوع والإ�سعارات وامل�ستندات يف الأمر اإىل املدعى عليها. 
عليها  املدعى  على  دفاع، يجب  تقدمي  بنيتها يف  الإ�سعار  وتقدمي  اإيداع  بعد  يوم   20 ذلك وخالل  بعد   2-3
اأو  ا�ستبعاد  طلب  اأو  جوابية  لئحة  املدعية  حمامي  اإىل  تقدم  واأن  املوقرة  املحكمة  ه��ذه  كاتب  ل��دى  ت��ودع  اأن 

اإ�سعار �سطب، مع اأو بدون دعوى بالتقابل.  
اأنه يف حالة عدم تقدمي الإ�سعار املذكور، قد ي�سدر حكم ق�سائي �سدها بدون  اأي�ساً  اإبالغ املدعى عليها   - 4
�سابق اإنذار اإليها، اأو، يف حالة تقدميها لالإ�سعار املذكور، عدم قيامها بتقيد لئحة جوابية اأو طلب ا�ستبعاد اأو 

طلب �سطب اأو دعوى بالتقابل، ميكن اأن ي�سدر حكم ق�سائي �سد املدعى عليها.  
5 - وفيما يتعلق مبا �سبق ذكره، يجب تقدمي ن�سخة من هذا الأمر باملثول و لئحة الدعوى املرفقة والأمر 

املذكور اآنفاً وال�سادر عن املحكمة املوقرة اإىل املدعى عليها.  
�سدر هذا الأمر باملثول يف مدينة جوهان�سبورج يف هذا اليوم املوافق ..... من �سهر اإبريل عام 2017

كليف ديكر 
هوفمري انك 

حمامو املدعية 
بلي�س   بروتيا   1

�سانداون
هاتف: 1000 562 )011(

املرجعية: ال�سيد اإي بي�سرت 
اإىل:  كاتب املحكمة املوقرة اأعاله 

واإىل:  فورتري�س انرتنا�سيونال جرنال تريدجن ذ م م
املدعى عليها 

مكتب رقم 904، اأبراج النوف ديرة دبي الإمارات العربية املتحدة
�سام�سوجن الكرتونيك�س ا�س ايه )برايفت( ليمتد 

�سد
املدعى عليها: فورتري�س انرتنا�سيونال جرنال تريدجن ذ م م 

لئحة دعوى 
اإىل ال�سخ�س امل�سوؤول عن تقدمي هذا الأمر، نفيد مبا يلي: 

قوانني  وفق  اأ�سوًل  تاأ�س�ست  �سركة  وهي  ليمتد  )برايفت(  ايه  ا�س  الكرتونيك�س  �سام�سوجن  هي  املدعية   -  1
بريان�ستون،  رود،  نيكول  ويليام   2929 الرئي�سي يف  ويقع مقر عملها  اإفريقيا  ال�سركات يف جمهورية جنوب 

جوتنج، جنوب اإفريقيا.
وفق  اأ�سوًل  تاأ�س�ست  �سركة  وهي  م،  م  ذ  تريدجن  ج��رنال  انرتنا�سيونال  فورتري�س  هي  عليها  املدعى   -  2
قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة وعنوان مقر عملها الرئي�سي هو مكتب رقم 904، اأبراج النوف، ديرة، 

دبي، الإمارات العربية املتحدة.
التفاقية والخت�سا�س الق�سائي 

3 - خالل اأو حوايل عام 2013 ويف مدينة جوهان�سبورج، اأبرمت املدعية واملدعى عليها من خالل ممثلني 
لهما مفو�سني اأ�سوًل اتفاقية خطية من ناحية و�سفهية من ناحية اأخرى وبناء على �سروط تلك التفاقية، 
اإىل املدعى عليها يف الزمان واملكان كما حتددهما  تعهدت املدعية بتوريد وت�سليم هواتف �سام�سوجن اخللوية 

املدعى عليها. 
املدعى  اإىل  املر�سلة  الأولية  الفواتري  يف  مبينة  الطرفني  بني  املربمة  التفاقية  يف  اخلطية  ال�سروط   -  4
ال�����س��روط اخلطية  تلك  اأول��ي��ة تبني  ف��ات��ورة  م��ن  ن�سخة  م��رف��ق  امل��دع��ي��ة.  اإىل  ���س��راء  ت��ق��دمي طلب  عليها عند 

كم�ستند "اأ" )"التفاقية"(.
هي  جوهان�سبورج  مدينة  حماكم  واأن  اإفريقيا  جنوب  لقوانني  تخ�سع  التفاقية  اأن  على  الطرفان  اتفق   -  5
�ساحبة الخت�سا�س. وبناء على تف�سري �سروط التفاقية اأ�سوًل، تقرر اأن ق�سم جوتنج املحلي، حمكمة جنوب 

اإفريقيا العليا، ميلك الخت�سا�س الق�سائي املطلوب للنظر يف هذه الق�سية. 
الإقرار بالدين  

على  بناء  عليها  املدعى  اإىل  خلوية  هواتف  بتوريد  املدعية  قامت  و2014،   2013 عامي  خ��الل   -  6
طلبها. 

طلبتها  التي  اخللوية  الهواتف  قيمة  كامل  عليها  املدعى  اإىل  تدفع  اأن  يف  ف�سلت  عليها  املدعى  لكن   -  7
املدعى عليها من خالل ممثلها  اأق��رت   ،2014 اأكتوبر   20 بتاريخ   -  8 املدعى عليها وا�ستلمتها.  
املفو�س اأ�سوًل ال�سيد حممد �سليمان عمر مبديونيتها خطياً اإىل املدعية مببلغ وقدره 26/ 438.677 دولر 

اأمريكي. مرفق ن�سخة من الإقرار باملديونية كم�ستند "ب". 
اأخرى:   اأ�سياء  بني  من  للقرار،  ال�سريحة  اجلوهرية  العبارات  يلي  فيما   -  9

باأن:   عليها  املدعى  اأقرت   1-9
عليها؛   املدعى  عن  بالنيابة  للت�سرف  اأ�سوًل  مفو�س  عمر  �سليمان  حممد  ال�سيد  اأن   1-1-9

438.677 دولر   /26 اأنها مدينة حقيقة وب�سكل قانوين وغري م�سروط للمدعية مببلغ وقدره   2-1-9
اأمريكي )"املديونية"(؛

 .2014 اأكتوبر   31 اأق�ساه  موعد  يف  املديونية  ب�سداد  وتعهدت  وافقت  عليها  املدعى  اأن   2-9
اأن املدعى عليها  10 - ف�سلت املدعى عليها يف التقيد بالتزاماتها وفق ما ن�س عليه الإقرار باملديونية حيث 

مل ت�سدد املديونية بحلول 31 اأكتوبر 2014.  
اأمريكي.  دولر   438.677  /26 وقدره  مببلغ  للمدعية  مدينة  عليها  املدعى  فاإن  عليه،  بناء   -  11

بالتايل تطلب املدعية الق�ساء �سد املدعى عليها باإلزامها بدفع ما يلي: 
اأمريكي.  دولر   438.677  /26 مبلغ  ت�سديد   -  1

 2014 نوفمرب   1 من  اعتباراً  حم�سوبة  �سنوياً،   10.25% بن�سبة  اأعاله  املذكور  املبلغ  على  الفائدة   -  2
حتى تاريخ ال�سداد التام. 
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مدينة هامبورج يف .......... مار�س 2017 
ات�س جيه �سميث ا�س �سي 

وكيل املدعية 
كليف ديكر 

هوفمري انك 
حمامو املدعية 

بلي�س   بروتيا   1
�سانداون

هاتف: 1000 562 )011(
املرجعية: ال�سيد اإي بي�سرت 

اإىل: 
كاتب املحكمة املوقرة اأعاله 

واإىل: 
فورتري�س انرتنا�سيونال جرنال تريدجن ذ م م

املدعى عليها 
مكتب رقم 904، اأبراج النوف ديرة دبي الإمارات العربية املتحدة

لدى املحكمة العليا يف جنوب اإفريقيا
ق�سم جوتنج املحلي، جوهان�سبورج

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
Acknowledgement of Debt
(USD AR Account - Fortress) 
I, the undersigned , am duly authorised to act on behalf of Fortress 
International General Trading (LLC) "the Debtor" with its principal place 
of business as office 904 Al Nouf Towers, Deira, Dubai, United Arab 
Emirates 
Name : Mohamed Sulieman Omar
Identity Number : 750330 509 208 8     
Passport Number :  474 761 496
Do herby acknowledge on behalf of the debtor that the company is truly, 
lawfully and uncondtionally indebted do Samsung Electronics South Africa 
(Pty) Ltd "The creditor" in the sum of $ 438 677 .26 
(Four hundred and thirty eight thousand six hundred and seventy seven US 
dollars and twenty six cents.) "the debt" in respect of payment which is 
overdue as at 14 October 2014. 
For furthur clarity and avoidance of doubt, the further claims by the debtor 
of $ 135 000 .00 and $ 150 000 .00 against the creditor shall be verified and 
agreed mutually further only after providing the creditor with the relevent 
valid and authentic supporting evidence. 
The debtor agrees and undertakes to pay the debt no later than 
31 Octaber 2014.

FORTRESS INTERNATIONAL GENERAL TRADING - LLC
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اأخبـار الإمـارات

خالل افتتاح الأيام الثقافية الإماراتية يف بيالرو�سيا

فنون الإمارات تبهر جمهور مين�سك، والرتاث بطل حفل الفتتاح
•• من�صك –الفجر

وزير  بوندار  يوري  افتتح معايل  لفت،  واإعالمي  و�سط ح�سور جماهريي 
الثقافة  وزارة  وكيل  الها�سمي  حكم  �سعادة  يرافقه  البيالرو�سي  الثقافة 
ال�سفري  منقو�س  اأحمد  و�سعادة  والآث���ار  والفنون  للثقافة  املعرفة  وتنمية 
الإماراتي ببالرو�سيا و12 �سفري عربيا واأجنبيا لدى بيالرو�سيا وعدد من 
القيادات الفكرية والثقافية املحلية، اأيام الإمارات الثقافية ببيالرو�سيا بقاعة  
مين�سك،  بالعا�سمة  اأي��ام   5 م��دار  على  ت�ستمر  والتي  �سافيت�سكي  ميخائيل 
ومدينة موغيليوف، والتي ت�سم  معر�س اخلط العربي، ومعر�س الفنون 
معرو�سات  �سعبي،  مطبخ  حنة،  )احلرفيني،  الرتاثية  والقرية  الت�سكيلية، 
تراثية واإك�س�سوارات(، واملر�سم احلر، ومعر�س لالأزياء الرتاثية الإمارتية، 
وعرو�س الفرقة الوطنية للفنون ال�سعبية، حيث بداأ احلفل يف بهو القاعة 
بعرو�س للفرقة الوطنية للفنون ال�سعبية ثم مت الفتتاح الر�سمي بكلمات 
ملعايل الوزير البيالرو�سي ثم كلمة وزارة الثقافة وتنمية املعرفة التي األقاها 
الإماراتي،  الوفد  رئي�س  ونائب  والفنون  الرتاث  اإدارة  الزعابي مدير  وليد 
ثم كلمة ال�سفري الإماراتي، وعقب الكلمات جتول احل�سور ملتابعة عرو�س 

الأيام الثقافية التي تزيد على 50 فعالية تراثية وفنية وثقافية خمتلفة.
وعرب معايل وزير الثقافة البيالرو�سي عن �سعادته بافتتاح الأيام الثقافية 
الفتتاح،  يف  امل�ساركني  الدول  و�سفراء  الإماراتي  بالوفد  مرحباً  الإماراتية 
العالقات  يف  كبرياً  وتطوراً  تن�سيطاً  �سهدت  الأخ��رية  ال�سنوات  اأن  وم��وؤك��داً 

البالرو�سية الإماراتية يف خمتلف املجالت مبا فيها قطاع الثقافة واملعرفة، 
امل�����س��اف��ة بني  ب��ع��د  ب��رغ��م  ع��ال��ي��ة  بديناميكية  ال��ع��الق��ات  ه���ذه  تتمتع  ح��ي��ث 
البلدين، موؤكداً اأن اإقامة هذه الأيام الثقافية الإماراتية بالعا�سمة مين�سك 
هي اإحدى جتليات هذه العالقة القوية والتي �سبقها العديد من الفعاليات 
بالعا�سمة  �سارك من خاللها فنانون بالرو�س يف احتفاليات خمتلفة  التي 

الإماراتية اأبوظبي.
ال�سديقني  البلدين  احتفال  مع  تتوافق  الفعالية  ه��ذه  اأن  الوزير  واأ���س��اف 
اأن  م��وؤك��داً  بينهما،  الدبلوما�سية  ال��ع��الق��ات  اإق��ام��ة  على  ع��ام��اً   25 مب���رور 
يتم  حيث  البع�س  بع�سها  من  ال�سعوب  تقارب  على  القدرة  متتلك  الفنون 
اللوحات والأل��وان والكتابات واملو�سيقي وغريها، معرباً عن  التوا�سل عرب 
عظيم تقديره لفنون وتراث الإمارات التي تتمتع بتنوع ثقايف �سخم، داعياً 
اجلمهور البيالرو�سي اإىل زيارة الأيام الثقافية ومتابعة الفنون الت�سكيلية 
بالفلكلور  وال�ستمتاع  الإ���س��الم��ي��ة  وال��زخ��رف��ة  ال��ع��رب��ي  اخل��ط  وع��ب��ق��ري��ات 
الإماراتي، والأزياء التقليدية الإماراتية، وغريها من الفنون التي تقدمها 

هذه الفعالية الكربى.
الإماراتية مبا  الثقافية  الأي��ام  اأن  منقو�س  اأحمد  ال�سفري  اأك��د  ومن جانبه 
ال���راء الثقايف  حتتويه م��ن زخ��م ث��ق��ايف وم��ع��ريف وت��راث��ي �سخم تعرب ع��ن 
لل�سعب  الإم���ارات���ي  الثقايف  للم�سهد  م�سغرة  ب��ان��ورام��ا  وت��ق��دم  الم���ارات���ي، 
التي  وح�سارتنا  ثقافتنا  على  قرب  عن  يتعرف  لكي  ال�سديق  البيالرو�سي 
ل تقل ثراء عن امل�سهد القت�سادي وال�ستثماري الذي ت�ستهر به المارات، 

وتقدميه  اإحيائه  على  ويعمل  برتاثه  فخور  الإم��ارات��ي  ال�سعب  اأن  م�سيفاً 
لكافة �سعوب العامل كجزء من احل�سارة الإن�سانية، متمنياً اأن حتقق الأيام 
الثقافية هدفها بتحقيق توا�سل مبا�سر بني �سعبي البلدين يف ظل اهتمام 

قيادتيهما الر�سيدة بالعمل على ت�سويرها يف كافة املجالت.
البيالرو�سية  الثقافة  وزارة  بذلتها  التي  باجلهود  منقو�س  اأح��م��د  واأ���س��اد 
بالتعاون مع وزارة الثقافة الإماراتية لتخرج هذه الحتفالية بهذا النجاح 
الالفت ومبا يليق بقيمة العالقات املتميزة بني البلدين، موؤكدا اأن الفعالية 
ت�سم جنوماً يف اخلط العربي كاخلطاط حممد مندي والفنون الت�سكيلية 
الفعاليات  يف  �سي�سارك  والغناء  املو�سيقى  ويف  اجلنيبي  �سامل  الفنان  مثل 
الفنان جا�سم حممد والفنانة فاطمة الها�سمي، اإ�سافة اإىل الفرقة الوطنية 
للفنون ال�سعبية وعدد كبري من خرباء الرتاث الإماراتي، مرحبا مب�ساركة 

وزير الثقافة البيالرو�سي و�سفار الدول يف حفل الفتتاح.  
نكون  اأن  ي�سرفنا  الزعابي  يف كلمته للجمهور  اأخ��رى قال وليد  ومن جهة 
الإن�ساين  والإخ��اء  والنفتاح  الت�سامح  ر�سالة  حاملني  بيالرو�سيا  يف  معكم 
من الإمارات العربية املتحدة، قيادًة و�سعباً اإىل قيادة و�سعب بلدكم ال�سديق 
الذي نكنُّ له كّل الود والتقدير، وكل هدفنا هو العمل على توطيد وتعميق 
التوا�سل  ج�سور  من�سات  بناء  يف  والرغبة  بلدينا،  بني  الثقافية  العالقات 
وتبادل اخلربات الفنية والثقافية، وتطوير اأدوات التوا�سل الثقايف واحلوار 
الفكري واملعريف بيننا، لأنه باملعرفة والثقافة والفكر تتخل�س الب�سرية من 
يكون  بالثقافة وحدها  النغالق، ولأن  ودع��وات  ب  والتع�سّ التطرف  نزعات 

الوعي امل�سرتك لقيمنا الوطنية والإدراك امل�سرتك والواعي خل�سو�سياتنا 
الثقافية.

الثقافة  وزارة  تنظمه  الذي  الإماراتي  الثقايف  الأ�سبوع  اأن  الزعابي  واأ�ساف 
وتنمية املعرفة، هو  نافذة على ثقافة وتراث وتاريخ الإمارات وما متتلكه من 
اإبداع ا�ستلهمه كتابها وفنانوها من �سحر �سحرائها وكنوز ما�سيها العريق، 
بيالرو�سيا  التفاعلية بني جمهور  املن�سة  الثقافية مبثابة  الأي��ام  اأن  موؤكداً 
النف�س  كوامن  ل�ستك�ساف  الإماراتي  اجلانب  من  الفعاليات  يف  وامل�ساركني 
الإن�سانية التواقة اإىل التالقي احل�ساري والفكري واملعريف، والإن�ساين اأوًل 

واأخرياً.
بني  غدا  امل�سرتك  املو�سيقي  الأورك�سرتا  عر�س  اإقامة  اأن  الزعابي  واأو�سح 
البيالرو�سية  الأورك�����س��رتا  مب�ساحبة  فلهارمونيكا  وبيالرو�سيا  الإم���ارات 
حممد  وجا�سم  اجلنيبي،  اب��راه��ي��م  اجل��ه��وري،  حممد  الها�سمي،  وفاطمة 
يوؤكد على قدرة املبدعني بالبلدين على التعاون يف خمتلف امل�ساريع الفنية 
يف  اجلمهور  اإط���الع  ه��و  الرئي�سي  هدفنا  اأن  م�سيفاً  املختلفة،  والثقافية 
بيالرو�سيا على ثقافتنا وتراثنا وح�سارتنا وتاريخنا، ملا لذلك من دور كبري 
والعامل،  املتحدة  الإم���ارات  دول��ة  بني  واملعرفية  الثقافية  العالقات  دعم  يف 
اإ�سافة اإىل تعزيز تبادل اخلربات والتعريف بالإبداع الإماراتي فنياً وثقافياً 
الثقافية بدولة  الأي��ام  اإطالق  اأن  اإىل  العاملي، م�سرياً  امل�ستوى  على  وتراثياً 
بيالرو�سيا ال�سديقة له خ�سو�سيته، ملا يربط البلدين من عالقات وطيدة 

يف كافة املجالت.

تفقدت جناحها يف املهرجان الكوري بابوظبي

وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ت�سيد بجهود جمعية ال�سداقة الماراتية الكورية
•• اأبوظبي-الفجر 

اأ����س���ادت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
الم���ارات  جمعية  بجهود  امل��ع��رف��ة 
فعالياتها  ال���ك���وري���ة  ل��ل�����س��داق��ة 
املتنوعة يف توطيد اأوا�سر ال�سداقة 
الم����ارات واجلمهورية  اأب��ن��اء  ب��ني 

الكورية ال�سديقة.
اجلمعية  اأع�������س���اء  ب����دور  ون���وه���ت 
ال���ث���ق���اف���ة  ن�������س���ر  ال����ت����ط����وع����ي يف 
ال�سباب  او����س���اط  ب��ني  الإم���ارات���ي���ة 
الكورين وتعريفهم بثقافة وعادات 

وتقاليد المارات.
كما اطلعت معاليها على التطلعات 
ن�سر  يف  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اجلاليات  اوا����س���ط  ب���ني  ال��ث��ق��اف��ة 
املقيمة يف الدولة يف ايامها العاملية 
بالتعاون مع ال�سفارات واجلامعات 

الدولة.
واثنى امل�ست�سار العالمي للجمعية 
على  الب�ستكي  نقي  عبدالرحمن 
التعاون الكبري الذي يبديه �سعادة 
�سفري  النعيمي  �سيف  بن  عبداهلل 
اجلنوبية  جمهوريا  ل��دى  ال��دول��ة 
ال�سديقه وفريق ال�سفارة ودعمهم 
اجلمعية  لن�����س��ط��ة  ال����الحم����دود 
التعريفية بعادات وتقاليد وثقافة 
الم��ارات. و�سكر نقي اختيار دولة 
كوريا  مهرجان  لإق��ام��ة  الم���ارات 
العالقات  اطار  فى  ياأتي   2017
الإم��ارات وجمهورية  الوثيقة بني 
ك�����وري�����ا ع���ل���ى ج���م���ي���ع الأ�����س����ع����دة 
التبادل  اأن  على  موؤكدا  واملجالت، 
ج��زءا حم��وري��ا من  يعترب  الثقايف 
ع��الق��ات ال��ب��ل��دي��ن م�����س��ريا اىل ان 
ع���دد ال��ك��وري��ني ال��زائ��ري��ن لدولة 
المارات يزداد عام بعد عام واي�سا 

اخلام�سة  ال���دورة  �سمن  فعاليات 
من مهرجان كوريا 2017  والذي 
وتنمية  الثقافة  وزارة  ت�ست�سيفه 

والكليات.
معاليها  ل���ق���اء  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
جمل�س ادارة اجلمعية يف جناحها  

الوطني  يرافقها  بامل�سرح  املعرفة 
ه����و �سفري  ك������اجن  ب�������ارك  ����س���ع���ادة 
ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة لدى 

العدل  زاي����د  م��رك��ز  ال��ك��وري��ني يف 
ال���ت���اب���ع ل����ن����ادي ت������راث الم�������ارات 
وت��ع��ري��ف��ه��م مب�����س��رية زاي����د اخلري 

وتطور المارات.
ف��ي��م��ا اك���د ح��م��د اجل���اب���ري ع�سو 
ع���ل���ى ح���ر����س���ه���ا على  اجل���م���ع���ي���ة 
والفعاليات  الن�����س��ط��ة  ا���س��ت��ث��م��ار 

الم����ارات����ي����ني ي�������زداد ع����دده����م يف 
زيارة كوريا.  فيما حتدث عبداهلل 
اجلمعية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي 
وبالتعاون  اجل��م��ع��ي��ة  ح��ر���س  ع��ن 
مع ال�سفارة الكورية بالدولة على 
الن�ساين  للعمل  زاي��د  ي��وم  اق��ام��ة 
وال�سباب  اجل���ال���ي���ة  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 

بثقافة  ال��ت��ع��ري��ف  يف  امل�����س��رتك��ة 
الدولة مثل هذا املهرجان وغريها 
ال��ف��ع��ال��ي��ات. يف ظ��ل احلر�س  م��ن 
العالقة  وت���وط���ي���د  ع��ل��ى  تعزيز 
للم�ست�سفيات  زي��ارة  الثنائية  من 
الكورية  اجلامعات  تددريها  التي 

وغريها.

تنظم �سباق للقوارب وفعالية القفز املظلي احلر يف ختام ال�سهر العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي

القافلة الوردية تزين �سماء دبي باللون الوردي للتوعية ب�سرطان الثدي
•• ال�صارقة- الفجر:

���س��م��ن ج��ه��وده��ا ال���ه���ادف���ة اإىل م��وا���س��ل��ة زي����ادة 
اتخاذ  واأهمية  الثدي،  ب�سرطان  املجتمعي  الوعي 
الإج��راءات الوقائية من خالل اإج��راء الفحو�س 
ُتنظم حملة  املبكر عنه،  الدورية للك�سف  الطبية 
القافلة الوردية، اإحدى مبادرات جمعية اأ�سدقاء 
م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان، امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��وع��ي��ة مبر�س 
�سرطان الثدي، فعالية القفز املظلي احلر �سكاي 
دايف وم�سرية للقوارب ال�سراعية، يوم الثالثاء، 

اأكتوبر.  31
�سكاي  مع  بال�سراكة  تنظم  التي  الفعالية،  وتاأتي 
يف  جرافيتي،  وزي���رو  نخيل،  و�سركة  دب��ي،  داي��ف 
العاملي  ال�سهر  اأك��ت��وب��ر، وه��و  الأخ���ري م��ن  ال��ي��وم 
من  املزيد  ح�سد  بغية  الثدي،  ب�سرطان  للتوعية 
الدعم واملوؤازرة للن�ساء امل�سابات ب�سرطان الثدي، 
املبكر  الك�سف  اأ�سبابه وطرق  الوعي حول  وزي��ادة 

عنه وطرق الوقاية والعالج.
وقالت رمي بن كرم، رئي�س اللجنة العليا املنظمة 

مل�سرية فر�سان القافلة الوردية: ُيعد القفز املظلي 
احل���ر واح�����داً م��ن اأك���ر ال��ط��رق ال��ت��ي ل تن�سى، 
واأكرها فعاليًة جلذب انتباه اجلمهور، وهذا ما 
غري  الفعالية  ه��ذه  تنظيم  وراء  من  اإليه  ن�سعى 
الذي  الرائع،  العمل  التقليدية، فمن خالل هذا 
ل يرمز فقط للدعم الذي نقدمه لآلف الن�ساء 
الالئي يواجهن �سرطان الثدي يف الإم��ارات، بل 
لتثقيف  امل�ستمرة  جهودنا  تعزيز  يف  اأي�ساً  ي�سهم 
وتوعية اأكرب عدد ممكن من الن�ساء حول كيفية 
تطراأ  ق��د  التي  اجل�سدية  التغريات  ع��ن  الك�سف 

عليهن وذلك من خالل اإجراء الفح�س الذاتي.
اأدع����و امل��واط��ن��ني واملقيمني  واأ���س��اف��ت ب��ن ك����رم: 
يف دول��ة الإم���ارات اإىل اأخ��ذ بع�س ال��راح��ة بعيداً 
لتقدمي  بالعمل  املزدحمة  اليومية  اجل��داول  عن 
النبيل،  الهدف  هذا  اأج��ل  من  والت�سامن  الدعم 
من  الإن�����س��اين،  العمل  ه��ذا  يف  لنا  ين�سموا  واأن 
هذه  يف  �سيما  ل  باملظالت،  القفز  فعالية  خ��الل 
م�سريتنا  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة  ت�سهد  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة 
ب�سرطان  التوعية  ن�سر  اإىل  ال��رام��ي��ة  وج��ه��ودن��ا 

الثدي يف الإمارات.
لل�سركاء  ال�����س��ك��ر  ب��ت��وج��ي��ه  ك����رم  ب���ن  واخ��ت��ت��م��ت 
دايف دبي  الداعمني: وهم �سركة نخيل، و�سكاي 
يف  ال���وردي���ة  للقافلة  لدعمهم  ج��راف��ي��ت��ي  وزي����رو 

تنظيم هذه الفعالية املتميزة.
تنظيم  ب��امل��ظ��الت،  احل���ر  ال��ق��ف��ز  فعالية  وي�سبق 
م�سرية القوارب الوردية التي ت�سم خم�سة قوارب 
حيث  ال���وردي،  باللون  مزينة  نخيل،  �سركة  م��ن 
مارينا  دب��ي  ميناء  ر�سيف  م��ن  ال��ق��وارب  تنطلق 
ملدة  ب��ح��ري��ة  رح��ل��ة  يف  ���س��ب��اح��اً  التا�سعة  ال�����س��اع��ة 
العربي  اخلليج  مياه  ام��ت��داد  على  واح���دة  �ساعة 
العا�سرة  ال�ساعة  مت��ام  يف  رحالها  حت��ط  اأن  قبل 

�سباحاً، حاملًة ر�سالة التوعية ب�سرطان الثدي.
للتقاط  للجمهور  فر�سة  الفعالية  هذه  وتوفر 
العمالقة  ال��وردي��ة  للطائرة  ال�سور  من  العديد 
التي �ستحلق يف �سماء دبي وعلى امتداد اأفق دبي 
�سباحاً،  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  يف  وذل��ك  مارينا، 
حيث �سيقوم جمموعة من حمرتيف القفز احلر 
باملظالت، بتقدمي عرو�س قفز مثرية باملظالت، 

وه���م م��رت��دي��ن ال����زي ال������وردي، وي��ح��م��ل��ون علم 
القافلة الوردية ال�سخم. 

وت�سعى القافلة الوردية من خالل فعالية القفز 
تقليدي  غ��ري  ب�سيء  القيام  اإىل  باملظالت  احل��ر 
للم�ساهمة  املجتمع  اأف���راد  انتباه  جل��ذب  وم��ث��ري 
حتفيز  بغية  ال��ث��دي،  ب�سرطان  ال��وع��ي  تعزيز  يف 
الن�ساء ال�سجاعات وبع�س الرجال ملوا�سلة معركة 

حتقيق  وبالتايل  ال��ث��دي،  �سرطان  �سد  التحدي 
اأحالمهم باأن يعي�سوا حياتهم على اأكمل وجه.

مبادرات  اإح���دى  ال��وردي��ة،  القافلة  اأن  اإىل  ي�سار 
واملبادرة  ال�����س��رط��ان،  م��ر���س��ى  اأ���س��دق��اء  جمعية 
املعنية بالتوعية مبر�س �سرطان الثدي، انطلقت 
يف عام 2011، حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 

�سمو  وقرينته،  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
املوؤ�س�س  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة 
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جلمعية  ال��ف��خ��ري  وال��رئ��ي�����س 
ال�����دويل ملكافحة  ال�����س��رط��ان، و���س��ف��رية الحت�����اد 
و�سفرية  لل�سرطان،  العاملي  ل��الإع��الن  ال�سرطان 
ل�سرطانات  ال�سرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد 

الأطفال.

جموع غفرية توؤدي ال�سالة على 
جثمان ال�سهيد �سعيد الكعبي

•• الفجرية - وام:
اأدت جموع غفرية من امل�سلني بجامع التوحيد يف منطقة القرية بالفجرية �سالة اجلنازة على 
اأدائ��ه واجبه الوطني  جثمان �سهيد الوطن �سعيد مطر الكعبي الذي انتقل اإىل جوار ربه خالل 
العربية  اململكة  تقوده  ال��ذي  العربي  التحالف  الأم��ل« �سمن  واإع��ادة  »عا�سفة احل��زم  يف عمليتي 
�سباط  وكبار  امل�سوؤولني  من  عدد  ال�سالة  اأدى  كما  اليمن.  يف  ال�سرعية  مع  للوقوف  ال�سعودية 

واأفراد القوات امل�سلحة وال�سرطة وجموع غفرية من املواطنني واملقيمني.
و�سيع امل�سلون جثمان ال�سهيد اإىل مثواه الأخري حيث ووري الرى مبقربة القرية ودعا اجلميع 
ال�سهداء  ف�سيح جناته مع  ي�سكنه  واأن  بوا�سع رحمته  الوطن  �سهيد  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل 

وال�سديقني والأبرار واأن يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.
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اأخبـار الإمـارات
خلدمة رّواد القرية العاملية

»طرق دبي« تطلق خطني جديدين للحافالت العامة يف الأول من نوفمرب
•• دبي-الفجر:

واملوا�سالت  الطرق  بهيئة  العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  تطلق 
خطني جديدين للحافالت العامة يف الأول من نوفمرب وهما 
اخلط )102( واخلط )106( وذلك بهدف اإ�سعاد رواد النقل 
وتلبية  دب���ي،  يف  العاملية  ال��ق��ري��ة  وزوار  ع�����ّس��اق  م��ن  اجل��م��اع��ي 
العامة،  املتزايد على هذه اخلدمة وخا�سة احلافالت  الطلب 
اإمارة  يف  العامة  املوا�سالت  منظومة  اأعمدة  اأح��د  تعترب  التي 

دبي بالإ�سافة اإىل املرتو والرتام وو�سائل النقل البحري.

وقال حممد اأبو بكر الها�سمي، مدير اإدارة التخطيط وتطوير 
ال��ع��ام��ة يف ه��ي��ئ��ة الطرق  امل���وا����س���الت  الأع���م���ال يف م��وؤ���س�����س��ة 
 102 اإط��الق خطني جديدين وهما اخل��ط  ب��اأن  واملوا�سالت 
القرية  زوار  خل��دم��ة  ن��وف��م��رب  م��ن  الأول  يف   106 واخل����ط 
م�ستخدمي  لحتياجات  �سريعة  ا�ستجابة  ميثل  اإمن��ا  العاملية 
�سبكة النقل اجلماعي وان�سجاما مع التطورات ال�سريعة، التي 
دب��ي على وج��ه اخل�سو�س يف  واإم���ارة  الدولة عموما  ت�سهدها 

جميع امليادين وعلى كافة الأ�سعدة.
واأو�سح الها�سمي: حول اخلطوط التي تخدم القرية العاملية 

العاملية  ال��ق��ري��ة  خ��ط��وط  ت�سغيل  اإع����ادة  ال��ع��ام حيث مت  ل��ه��ذا 
ينطلق اخلط  104 حيث  واخل��ط   103 باخلطني  واملتمثلة 
مرورا  العاملية  القرية  اإىل  الحتاد  مرتو  حمطة  من   ،103
104، من حمطة  ب�سارع الرباط، فيما ينطلق اخلط الثاين 
اجلافلية.  م��رتو  مبحطة  م��رورا  العاملية  القرية  اإىل  الغبيبة 
وهذا العام ونظراً للطلب املتزايد على خدمة احلافالت �سيتم 
�سينطلق  وال��ذي   102 اإط��الق خطني جديدين هما اخل��ط  
العاملية  للقرية  مبا�سرة  ويتجه  الرا�سدية  م��رتو  حمطة  من 
106 ال��ذي �سينطلق من حمطة مول الإم���ارات اإىل  واخل��ط 

َد مدير اإدارة التخطيط وتطوير الأعمال  القرية العاملية. وَجدَّ
واملوا�سالت  الطرق  العامة حر�س هيئة  املوا�سالت  مبوؤ�س�سة 
يتنا�سب  مب��ا  العامة  امل��وا���س��الت  �سبكة  وتطوير  تو�سيع  على 
وتعترب  دب��ي.  اإم���ارة  يف  ال�سكاين  والنمو  ال��ع��م��راين  والتو�سع 
خطوط احلافالت العامة واحدة من املبادرات ال�سرتاتيجية 
والدعائم الأ�سا�سية لرفع ن�سبة الرحالت التي تتم عرب �سبكة 
املوا�سالت العامة،  وذلك من خالل جذب املزيد من اجلمهور 
من كافة �سرائح املجتمع ل�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي يف 

تنقالتهم اليومية.

ماجد النعيمي يفتتح معر�ص »النخبة 2017« يف ن�سخته الأوىل

يف دعم القطاع القت�سادي وخا�سة 
امل���ج���ال ال�����س��ن��اع��ي وال���ت���ج���اري يف 
الإم���ارة، الم��ر ال��ذي انعك�س على 
ورائ�����دات  رواد  م�����س��اري��ع  ت��ط��وي��ر 

العمال ب�سكل عام. 
اآمنة  الدكتورة  اك��دت  جانبها  من 
جمل�س  رئ��ي�����س��ة  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
رئي�سة  ع��ج��م��ان  اع���م���ال  ���س��ي��دات 
على  ل��ل��م��ع��ر���س،  املنظمة  اللجنة 
اعمال  ����س���ي���دات  جم��ل�����س  ح���ر����س 
متنوعة  معار�س  بتنظيم  عجمان 
عام،  ب�سكل  الع���م���ال  رواد  ت��خ��دم 
وتهدف من تنظيم املعار�س حتقيق 

العمال،  ورائ���دات  ل��رواد  املعر�س 
فر�س  يعترب  امل��ع��ر���س  اأن  م�سريا 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات والط�����الع على 

جتارب الآخرين.
يف  الر�سيدة  القيادة  جهود  وثمن 
والدعم  املقومات  خمتلف  توفري 
ل�����س��ب��اب و���س��اب��ات الع���م���ال، داعيا 
امل�ساريع  غ��م��ار  ب��خ��و���س  ال�����س��ب��اب 
فر�س  ع����ن  وال���ب���ح���ث  اخل���ا����س���ة 
بالإبداع  تتميز  ا�ستثمارية جديدة 
وال�ستفادة من املميزات واملقومات 

التي ميتلكها ال�سوق الماراتي.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���س��ع��ادة عبداهلل 

امل���ج���ل�������س ل�����س����ت����ح����داث خ���دم���ات 
خدماته  ل�سل�سلة  ت�ساف  ج��دي��دة 
العمال  �سيدات  طموحات  لتلبي 

لالرتقاء مب�ساريعهن.
ه���ذا وي�����س��ه��د امل��ع��ر���س ع��ل��ى مدار 
وال�سبت  اجلمعة  اخلمي�س،  اأيامه 
والن�سف  ال���راب���ع���ة  ال�����س��اع��ة  م���ن 
العديد  ال��ع��ا���س��رة  وح��ت��ى  م�����س��اءا 
م���ن ال��ع��رو���س وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

ت�ستهدف امل�ساركني والزوار.
4 م�سممني  وي�سارك يف املعر�س  
املجوهرات  م�سممي  راب��ط��ة  م��ن 
الماراتيني كذلك م�ساركة متميزة 

اجلرف يف عجمان.
واط������ل������ع احل���������س����ور ع����ل����ى ك���اف���ة 
الجنحة امل�ساركة حيث ي�سارك يف 
املعر�س  ما يزيد عن 40 م�ساركا 
وم�ساركة ميثلون موؤ�س�سات وافراد 
من كافة اإمارات الدولة على مدار 

ثالثة ايام.
ال��دك��ت��ور م��اج��د بن  وا���س��اد ال�سيخ 
املتميز  بالتنظيم  النعيمي،  �سعيد 
العالية  اجل���ودة  وم��دى  للمعر�س 
املعر�س  يف  امل�����س��ارك��ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
ومت���ي���ز ال���ع���دي���د م��ن��ه��ا ب����الإب����داع 
والب���ت���ك���ار، ك��م��ا اك���د ع��ل��ى اهمية 

لتطوير  ال��رام��ي��ة  ا�سرتاتيجيتها 
وا�ستدامة م�ساريع �سيدات العمال 
ب�سكل خا�س  ورواد العمال عامة 
عجمان  حكومة  روؤي��ة  يف  لت�ساهم 
 2021 ال�سرتاتيجية  وخطتها 
�سعيد  جمتمع  على  تركزت  والتي 
 ، اأخ�����س��ر  اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  ي�ساهم 
من�سجمه  متميزة  حكومة  حتفزه 

مع روح الحتاد.
�سيدات  جم���ل�������س  اأن  وا�����س����اف����ت 
اع����م����ال ع���ج���م���ان ح���ري�������س على 
ت���ق���دمي خ���دم���ات م��ت��ن��وع��ة تخدم 
ي�سعى  كما  العمال  ورواد  �سيدات 

املويجعي ان املعر�س من�سة مثالية 
تربز وتدعم م�ساريع رواد ورائدات 
العمال وع�سوات جمل�س �سيدات 
اعمال عجمان، كما ميثل املعر�س 
الزوار  لتعريف  ت�سويقية  فر�سة 
املعرو�سة،  امل���ن���ت���ج���ات  مب��خ��ت��ل��ف 
املنتجات  ج��������ودة  ع���ل���ى  م�����وؤك�����دا 

وتناف�سيتها.
ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  واأ���س��اد 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������س���و 
ع��ج��م��ان و���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
حميد النعيمي � ويل عهد عجمان، 

•• عجمان ـ الفجر 

بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
افتتح  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 
بن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ  معايل 
�سعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم 
»النخبة  معر�س  فعاليات  عجمان 
الأوىل،  ن�����س��خ��ت��ه  يف   »2017
اأعمال  ���س��ي��دات  جم��ل�����س  بتنظيم 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  يف  عجمان 
عبداهلل  �سعادة  وبح�سور  عجمان، 
املويجعي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
عجمان و الدكتورة اآمنة خليفة اآل 
علي رئي�سة جمل�س �سيدات اعمال 
اإدارة غرفة  عجمان ع�سو جمل�س 
املنظمة  اللجنة  رئي�سة   � عجمان 

للمعر�س.
ال�سيخ  ���س��ع��ادة  الف���ت���ت���اح  و���س��ه��د   
�سلطان بن �سقر النعيمي و�سعادة 
و�سعادة  النعيمي  �سعيد  ع��ب��داهلل 
حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل احل���م���راين 
املهريي  خ��ل��ي��ف��ة  غ���ال���ب  و����س���ع���ادة 
غرفة  اإدارة  جم���ل�������س  اأع���������س����اء 
عجمان، كما ح�سر الفتتاح  �سامل 
ال�سويدي مدير عام غرفة عجمان 
وع�����دد م���ن امل�������س���وؤول���ني وذل�����ك يف 
لل�سيافة مبنطقة  الم��ارات  قاعة 

من ع�سوات جمل�س �سيدات اعمال 
العمال،  ورائ���دات  رواد  و  عجمان 
ك��م��ا ي�������س���ارك يف امل���ع���ر����س دائ����رة 
– ال�سارقة  اخلدمات الجتماعية 
لتنمية  �سعود بن �سقر  و موؤ�س�سة 
م�����س��اري��ع ال�����س��ب��اب – ام����ارة راأ����س 
م�ساركة  ج��ان��ب  اإىل  ه��ذا  اخليمة 
ت��خ�����س�����س��ي��ة يف جم���ال  ع�����ي�����ادات 

العالج والتجميل.
كما يربز املعر�س مواهب ومهارات 
حيث  ال��ه��م��م،  ا���س��ح��اب  ومنتجات 
عجمان  مركز  املعر�س  يف  ي�سارك 
ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ا���س��ح��اب الهمم 
والقيادة العامة ل�سرطة دبي  ووزارة 
تنمية املجتمع اإىل جانب م�ساركة 
عيال جابر للبخور والعطور  من 
اأ�سحاب الهمم ، كذلك من �سمن 
ا�ست�سافة  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الهمم. يذكر  ا�سحاب  موهبه من 
ان رعاة املعر�س يف ن�سخته الوىل 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان، ات�����س��الت، يف اإل 
ذ.م.م،  ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ���س��ي  ���س��ي 
امل�سلمي  ن��ع��م��ت  ال���دك���ت���ورة  م��رك��ز 
لطب ال�سنان وليلة فرح خلدمات 
الفراح والداعمون �سعادة عبداهلل 
للزهور  كازافلورا  النعيمي،  �سعيد 
الدولفني  و����س���رك���ة  وال�������س���وك���ول 

لتغليف الهدايا.

�سيد بنت �سقر القا�سمي : م�ساركة �سينية متميزة 
يف املوؤمتر العاملي الثالث للريادة والبتكار والتميز

���س��ت��ك��ون ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة يف 
الب���ت���ك���ار وري������ادة الع���م���ال احد 
العاملي  امل�����وؤمت�����ر  حم������اور  اب������رز 
الذي  والتميز  والبتكار  للريادة 
الثالثة  ن�سخته  دب��ي  ت�ست�سيف 
يومي 13 و 14 نوفمرب القادم. 
���س��رح��ت ب��ذل��ك ال�����س��ي��خ��ة �سيد 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  �سقر  ب��ن 
الثالث  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  رئ��ي�����س��ة 
والتميز  والب����ت����ك����ار  ل����ل����ري����ادة 
ال�سينية  امل�ساركة  ب��ان  وا�سافت 
املوؤمتر  يف  عمل  اوارق   3 �ستقدم 
ا�سرتاتيجية  الوىل  ت���ت���ن���اول 
ال�����س��ني امل���ع���روف���ة ب��ا���س��م طريق 
واح��د ح��زام واح��د بينما تعر�س 
ابتكارية  لتجربة  من��وذج  الثانية 
ف�سيتناول  ال���ث���ال���ث  ال��ب��ع��د  ام����ا 
التعامل  لكيفية  الثقايف  اجلانب 
ال�سينني  ا���س��ح��اب الع��م��ال  م��ع 

�سمن الفروقات الثقافية.
بان  امل��وؤمت��ر  رئي�سة  وا���س��ت��ط��ردت 
موؤمتر هذا العام �سيكون خمتلفا 
املقايي�س من حيث  بكل  ومتميزا 
علماء  فلدينا  املحا�سرين  تنوع 
يف الكيمياء حا�سلني على براءات 
اخ�����رتاع م��ث��ل ال���دك���ت���ورة جنالء 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  ال�������ردادي 
تغريد  وال���دك���ت���ورة  ال�����س��ع��ودي��ة 
اي�سا  ولدينا  ال��ع��راق  م��ن  ها�سم 
رواد اعمال �سباب �سوف يتحدثون 
جم�������الت  يف  جت������ارب������ه������م  ع�������ن 
ذلك  مثال  تقليدية  غ��ري  اع��م��ال 
من  ال��ن��ظ��ريي  عائ�سة  ال���س��ت��اذة 
���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ���س��ت��ت��ح��دث عن 
جت��رب��ت��ه��ا وك��ي��ف ا���س��ت��ط��اع��ت ان 
لتقدمي  اخلا�س  مركزها  جتعل 
يحتل  ال����س���ري���ة  ال����س���ت�������س���ارات 
املرتبة الوىل بني املراكز مناف�سا 

للمراكز احلكومية.
وم����������ن ب�������ني احل������ل������ق������ات ال����ت����ي 
مرة  ولول  ���س��ي��ق��دم��ه��اامل��وؤمت��ر 

ال�سعودية  التجربة  عر�س  �سيتم 
لن�ساء اجلمعية ال�سعودية للذوق 
العام حيث �سيتحدث امينها العام 
ال�سفيان عن هذه  ال�ستاذ خالد 

التجربة النوعية الريادية.
وا�سافت ال�سيخة �سيد القا�سمي 
للموؤمتر  ال�����ع�����ام  الط���������ار  ب������ان 
ه���و ال����س���ال���ة والب���ت���ك���ار ونحن 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  ن�ستهدف 
ك���ي���ف���ي���ة ال�����رب�����ط ب�����ني الث����ن����ني 
فالأ�سالة هي احل�سارة والبتكار 
عالقة  وه����ن����اك  احل�����داث�����ة  ه����و 
فان  ول��ذل��ك   ، تكاملية  تكميلية 
عملية  جت������ارب  ي���ق���دم  امل����وؤمت����ر 
وال�سباب  ال����رواد  م��ن  وم��ي��دان��ي��ة 
�سيمفونيتة  امل��وؤمت��ر  بها  ليعزف 

املميزة.
وا������س�����ارت رئ��ي�����س��ة امل����وؤمت����ر بان 
املنطقة  يف  الول  ه��و  م��وؤمت��رن��ا 
الذي يكون ثمرة تعاون م�سرتك 
يف التنظيم مع اجلامعة الدولية 
بكني  يف  والق���ت�������س���اد  ل���������الدارة 
تنظيمية  جلنة  ت�سكيل  مت  حيث 
م���������س����رتك����ة وذل���������ك مب�������س���ارك���ة 
جم����م����وع����ة م�����ن ال������زم������الء من 
كافة  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف  اجل���ام���ع���ة 
لال�ستفادة  التنظيمية  اجلوانب  
املوؤمتر  تنظيم  عملية  يف  م��ن��ه��ا 

ال�����س��ني العام  ل��دي��ه��م يف  ال��راب��ع 
القادم 2018 

واننا نفخر باأننا اأول دولة لديها 
ادارات خا�سة لالبتكار يف جميع 
وال���وزارات  احلكومية  املوؤ�س�سات 
تاكيدا لتوجهات القيادة الر�سيدة 
لدعم البتكار والريادة يف الدولة 
مديري  جميع  ندعو  فاننا  ول��ذا 
هذه الإدارات والق�سام للم�ساركة 
ال��دور مع  يف املوؤمتر لتاأكيد هذا 
م�����س��ارك��ة ال����زم����الء م���ن ال����دول 

الأخرى هذه التجارب. 
للم�ساركة من  والدعوة مفتوحة 
احلكومية  ج��م��ي��ع  القطاعات 
الهيئات  وك�����ذل�����ك  واخل����ا�����س����ة 
التدري�سية يف اجلامعات والكليات 

وا�سحاب امل�سروعات ال�سغرية.
�سيد  ال���������س����ي����خ����ة  واخ����ت����ت����م����ت 
العاملي  امل��وؤمت��ر  رئي�س  القا�سمي 
الثالث للريادة والبتكار والتميز 
ت�سريحها بالقول باننا وتدعيما 
لل�سباب وابتكارتهم فقد خ�س�سنا 
لل�سباب لعر�س  اماكن وط��اولت 
�سكل  يف  وذل��������ك  م���ب���ت���ك���رات���ه���م 
يف  ونحن  لهم  منا  خا�سة  رعاية 
لهم  امل��ج��ال  فتح  ن�ستهدف  ذل��ك 
فقط  اب��ت��ك��ارات��ه��م  ل��ع��ر���س  لي�س 
بع�س  على  التعرف  اي�سا  وامن��ا 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج������ال الأع���م���ال 
يف امل���وؤمت���ر م��ن داخ����ل الم����ارات 

وخارجها على حد �سواء. 
اأن هذه  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
للموؤمتر  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ن�����س��خ��ة  ه��ي 
دبي  الأول يف  امل��وؤمت��ر  حيث عقد 
الثاين  ث���م   2015 اك���ت���وب���ر  يف 
 2016 نوفمرب  يف  ال��ق��اه��رة  يف 
وم��ن امل��ق��رر عقد امل��وؤمت��ر الرابع 
 2018 اك���ت���وب���ر  يف  ال�����س��ني  يف 
و���س��ي�����س��ارك يف م��وؤمت��ر دب���ي هذا 
العام اكر من 200 من خمتلف 

قارات العامل.

ملعلمات  برناجما تدريبيا  “ تطلق  “ لغتي 
ال�سفني الأول والثاين البتدائي

•• ال�صارقة-وام:

باللغة  التعليم  دع��م  اإىل  الرامية  التعليمية  امل��ب��ادرة   -“ لغتي   “ اأطلقت 
الور�س  م��ن  �سل�سلة   - ال�سارقة  وط���الب  لأط��ف��ال  ذك��ي��ة  بو�سائل  العربية 
التدريبية التي ت�ستهدف معلمات مرحلة ال�سفني الأول والثاين البتدائي 
من 49 مدر�سة حكومية اللواتي بداأن يف ا�ستخدام الأجهزة اللوحية التي 

توزعها املبادرة على املعلمني والطالب.
اأكتوبر اجل��اري يف كل من  التي عقدت على م��دار �سهر  وهدفت الور�س - 
ال�سارقة واملنطقة الو�سطى واملنطقة ال�سرقية - اإىل تدريب املعلمات على 
كيفية ا�ستخدام واإدراج الأجهزة اللوحية اخلا�سة باملبادرة يف عملية تعليم 
“ املعد من  “ ح��روف  تطبيق  على  اأك��رب  ب�سكل  وبالرتكيز  العربية  اللغة 
 “ “ لغتي  تخ�س�سه  ال��ذي  للن�سر  كلمات  ملجموعة  التابعة  ح��روف  �سركة 

لتعليم اللغة العربية لالأطفال.
اللجنة  رئ��ي�����س  �سيف اخل��اج��ة  م��ن عائ�سة  ك��ل  ال��ور���س  ت��ق��دمي  ���س��ارك يف 
“ وعدد من اخل��رباء من �سركة حروف التابعة  “ لغتي  التنفيذية ملبادرة 

لدار كلمات للن�سر.
وقالت بدرية اآل علي مدير مبادرة “ لغتي “ اإن هذه الور�س تاأتي يف اإطار 
ال�ستعدادات لختتام املرحلة الثالثة من املبادرة التي ن�ستهدف فيها طالب 
ال�سف  ملدر�سات  التدريب  جمال  بفتح  وتتميز  البتدائي  الثاين  ال�سفني 
اأن  بعد  الأول  ال�سف  اإىل تدريب مدر�سات  اإ�سافة   .. الأوىل  للمرة  الثاين 
م�سى عام درا�سي كامل على اعتمادهن على الأجهزة اللوحية التي وزعتها 

املبادرة عليهم.

نظمت فعالية توعية بالتعاون مع ال�سركاء 

بلدية مدينة اأبوظبي تقدم فحو�سات 
جمانية للموظفات �سمن »احلملة الوردية«

•• اأبوظبي - الفجر: 

ال�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  نظمت 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني مم��ث��ل��ني مب�����س��ت�����س��ف��ى دان����ة الإم������ارات 
موظفات  ا�ستهدفت  �سحية  ت��وع��وي��ة  فعالية  وب��رج��ي��ل 
ال��ب��ل��دي��ة، وذل���ك ت��زام��ن��اً م��ع احل��م��ل��ة ال���وردي���ة للتوعية 

ب�سرطان الثدي والدعوة لالهتمام والفح�س املبكر.
وت���اأت���ي ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ���س��م��ن خ��ط��ط ال��ب��ل��دي��ة الهادفة 
العامة  بال�سحة  والعناية  مبوظفيها  ال��دائ��م  لالهتمام 
من  لهم  الالزمة  والن�سائح  ال�ست�سارات  وتقدمي  لهم، 
اأنها  اأبوظبي  قبل خمت�سني بذلك، واأكدت بلدية مدينة 
ت�سع دوماً ن�سب اأعينها راحة املوظفني وتوفري بيئة عمل 
مريحة لهم مبا يتوافق مع ال�سرتاطات الوظيفية كافة، 
واأهمها احلفاظ على �سحة املوظفني الذي من �ساأنه اأن 
اإنتاجية املوظف، ويجعله املبادر لطرح الأفكار  يزيد من 
اإىل ت��ط��وي��ر العمل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اخل��الق��ة والب���داع���ي���ة 

والرفع من كفاءته.
املبادرات  م��ن  العديد  بطرح  تلتزم  اأن��ه��ا  البلدية  وبينت 
ال�سحية ملوظفيها ومنها املبادرة الوردية للتوعية مبر�س 
�سرطان الثدي وريف الوعي باأهمية الك�سف املبكر، وكذلك 
ال�سليمة  ال�����س��ح��ي��ة  ال���ع���ادات  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  ت�سجيعهم 
وبالتايل خلق  على �سحتهم،  للحفاظ  اجليدة  والتغذية 

بيئة عمل خالية من اأي منغ�سات.
وخ�����الل ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��م��ن��ت ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���س بني 
م��وظ��ف��ات ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي والخ��ت�����س��ا���س��ي��ني مت 
الوقاية  وكيفية  الثدي  �سرطان  مر�س  عن  نبذة  عر�س 
منه وطرق وخطوات الفح�س الذاتي والك�سف املبكر له، 
من  للموظفات  جمانية  طبية  فحو�سات  اإج��راء  مت  كما 
البلدية  واأك��دت  الإم��ارات وبرجيل،  دان��ة  قبل م�ست�سفيي 
يف  البلدية  ج��ه��ود  ب��دع��م  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  دور 
احلفاظ على ال�سحة العامة للجميع، وتوفري كل معايري 

ومتطلبات ال�سحة وال�سالمة لأفراد املجتمع.    

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2228  مدين جزئي
ان  اىل املدعي عليه / 1- �سيف حممد احمد ح��ارب جمهول حمل القامة مبا 
�س.م.ع  ات�����س��الت(  )جمموعة  لالت�سالت  الم����ارات  جمموعة  املدعي/�سركة 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   16.739.33(
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/11/6  ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

دبي ت�ست�سيف املوؤمتر العاملي للريادة والبتكار والتميز يف 13 نوفمرب
•• دبي-وام:

يومي  والتميز  والبتكار  للريادة  الثالث  العاملي  املوؤمتر  دبى  ت�ست�سيف 
البتكار  يف  ال�سينية  التجربة  �ستكون  حيث  القادم  نوفمرب  و14   13
وري���ادة الأع��م��ال اح��د اب��رز حم��اور امل��وؤمت��ر ال��ذي ي�سارك فيه اك��ر من 

العامل. خمتلف  من   200
وقالت ال�سيخة �سيد بن �سقر بن �سلطان القا�سمي رئي�سة املوؤمتر العاملي 
اأوراق   3 ال�سينية �ستقدم  امل�ساركة  ان  الثالث للريادة والبتكار والتميز 
عمل يف املوؤمتر تتناول الوىل ا�سرتاتيجية ال�سني املعروفة با�سم طريق 
واحد حزام واحد بينما تعر�س الثانية منوذج جتربة ابتكارية اما البعد 

اأ�سحاب العمال  الثالث ف�سيتناول اجلانب الثقايف لكيفية التعامل مع 
ال�سينني �سمن الفروقات الثقافية.

وا�سافت بان موؤمتر هذا العام �سيكون خمتلفا ومتميزا بكل املقايي�س من 
براءات  الكيمياء حا�سلني على  املحا�سرين فلدينا علماء يف  تنوع  حيث 
ال�سعودية  العربية  اململكة  من  ال���ردادي  جن��الء  الدكتورة  مثل  اخ��رتاع 
�سباب  اع��م��ال  رواد  اي�سا  ولدينا  ال��ع��راق  م��ن  ها�سم  تغريد  وال��دك��ت��ورة 
مثال  تقليدية  غ��ري  اع��م��ال  جم��الت  يف  جتاربهم  ع��ن  يتحدثون  �سوف 
ذلك ال�ستاذة عائ�سة النظريي من �سلطنة عمان �ستتحدث عن جتربتها 
وكيف ا�ستطاعت ان جتعل مركزها اخلا�س لتقدمي ال�ست�سارات ال�سرية 

يحتل املرتبة الأوىل بني املراكز مناف�سا للمراكز احلكومية.

التجربة  عر�س  مرة  ولأول  املوؤمتر  �سيقدمها  التي  احللقات  بني  ومن 
ال�سعودية لإن�ساء اجلمعية ال�سعودية للذوق العام حيث �سيتحدث امينها 

العام خالد ال�سفيان عن هذه التجربة النوعية الريادية.
وا�سافت ال�سيخة �سيد القا�سمي باأن الطار العام للموؤمتر هو ال�سالة 
بني  ال��رب��ط  كيفية  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  ن�ستهدف  ون��ح��ن  والب��ت��ك��ار 
عالقة  وهناك  احلداثة  هو  والبتكار  احل�سارة  هي  فالأ�سالة  الثنني 
وميدانية  عملية  جت��ارب  يقدم  امل��وؤمت��ر  ف��ان  ولذلك   ، تكاملية  تكميلية 
ال��رواد وال�سباب. واأ���س��ارت اىل ان احل��دث هو ثمرة تعاون م�سرتك  من 
بكني حيث مت  والقت�ساد يف  ل��الإدارة  الدولية  التنظيم مع اجلامعة  يف 
ت�سكيل جلنة تنظيمية م�سرتكة وذلك مب�ساركة جمموعة من الزمالء 

من اجلامعة للتعرف على كافة اجلوانب التنظيمية لال�ستفادة منها يف 
القادم معربة عن  العام  ال�سني  لديهم يف  الرابع  املوؤمتر  تنظيم  عملية 
ب��اأن الم��ارات اول دول��ة لديها ادارات خا�سة لالبتكار يف جميع  فخرها 
املوؤ�س�سات احلكومية والوزارات تاكيدا لتوجهات القيادة الر�سيدة لدعم 
البتكار والريادة يف الدولة ولذا فاإننا ندعو جميع مديري هذه الإدارات 
والق�سام للم�ساركة يف املوؤمتر لتاأكيد هذا الدور مع م�ساركة الزمالء من 

الدول الأخرى هذه التجارب.
وك���ان امل��وؤمت��ر الول ق��د عقد يف دب��ي يف اأك��ت��وب��ر 2015 ث��م ال��ث��اين يف 
ال�سني  الرابع يف  املوؤمتر  املقرر عقد  2016 ومن  نوفمرب  القاهرة يف 

يف اكتوبر 2018.

خليفة بن حممد بن خالد  يثني على م�سرية »دبدوب« جا�سم عبيد التطوعية املتميزة 

ل��ي��ك��ون الفريق  ال��ت��ط��وع��ي  واج���ب 
ال��رائ��دة يف  املوؤ�س�سات  م��ن  واح���داً 
ال��ت��ط��وع��ي و�سمن  ال��ع��م��ل  ن��ط��اق 
من�سة التطوع الوطني يف الدولة، 
ف��ري��ق واجب  وق�����ال: وج�����ودي يف 
اأمناء  جم��ل�����س  كع�سو  ال��ت��ط��وع��ي 
الفريق  رئ���ي�������س  ث���ق���ة  ع���ل���ى  ي�����دل 
بقدرات اأبناء الوطن يف رد اجلميل 
للوطن، واإميانه بدورهم يف تعزيز 
وهي  التطوعية،  املبادرات  وتفعيل 
على  ج��اه��داً  و���س��اأع��م��ل  م�سوؤولية 
اأن اأكون مبحل ثقة �سموه وحتقق 
اأهداف الفريق املتمثلة يف رد جميل 
وا�ستثمار  ال�����س��ب��اب  ع��ل��ى  ال���وط���ن 
اأوق�����ات ال���ف���راغ مب��ا ي��خ��دم النا�س 

يف  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مبدينة 
ابوظبي لإدخال الفرحة وال�سرور 
الذين  املر�سى  الأط��ف��ال  قلوب  يف 
مل يحالفهم احلظ يف التواجد مع 

اأهلهم يف عيد الأ�سحى املبارك.
الدبدوب  �سخ�سية  اأن  على  واأك���د 
لها دورها الهام يف العمل التطوعي 
الأطفال  ع��ل��ى ج���ذب  ت��ع��م��ل  ف��ه��ي 
وجوههم،  على  البت�سامة  ور���س��م 
امل��ت��ق��اع��دي��ن م���ن اجليل  وج�����ذب 
مع  ذكرياتهم  لهم  الذين  ال�سابق 
»الدبدوب« وبالتايل حتقيق هدف 
الفريق يف حتفيز العمل التطوعي 
واملتقاعدين،  ال�سباب  جيل  ل��دى 
يف  للم�ساركة  ج��ذب��ه��م  خ���الل  م��ن 

واملتميزة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سخ�سيات 
والتطوع   ، وال�����س��ب��اب  ال��ك��ب��ار  م��ن 
خ�������الل  تنظيم  م������ن  ال�������س���ح���ي 
امل�ست�سفيات  يف  للمر�سى  الزيارات 
واإ���س��ع��اده��م وت��ق��دمي ال��ه��داي��ا لهم 
الدولة  داخ���ل  الأع���ي���اد  خ��ا���س��ة يف 
والدعم  العون  وتقدمي  وخارجها 
والتطوع   ، للمحتاجني  ال�سحي 
لأ�سحاب الهمم من خالل  تنظيم 
لأ�سحاب  ال���داع���م���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الحتياجات  ذوي  م����ن  ال���ه���م���م 
اخل��ا���س��ة ب��زي��ارة م��ق��اره��م واحياء 
التوحد  ال�سنوية مثل يوم  ايامهم 
- يوم املعاقني – يوم ال�سم – يوم 
الع�سا  – ي��وم  اجل�سدية  الع��اق��ة 

1976 وبداأت بتلفزيون اأبوظبي، 
ور�سم  العطاء  يف  ل��الآن  وم�ستمرة 
للكثري،  ال�سعادة  ومنح  البت�سامة 
فهي من الذكريات اجلميلة للجيل 
»جيل  عليه  نطلق  ال���ذي  ال�����س��اب��ق 
ال�سخ�سية  وم���ازال���ت  ال��ط��ي��ب��ني« 
اأبناء  م��ع  املتميزة  ب�سمتها  ت�سع 
اجليل احلايل من خالل امل�ساركة 
املتنوعة  والفعاليات  امل��ب��ادرات  يف 

على م�ستوى الدولة. 
واأ�ساف الزعابي على اأن �سخ�سية 
الوقت  توظيفها يف  يتم  ال��دب��دوب 
يف  الدبدوب  �سارك  حيث  املنا�سب، 
واجب  فريق  اأطلقها  فعالية  اأول 
التطوعي بزيارة الأطفال املر�سى 

والقيادة  ل��ل��وط��ن  ال����ولء  وت��اأك��ي��د 
الر�سيدة وتعزيز النتماء الوطني 
املنجز  واب��راز  الخرين  وم�ساعدة 
التطوعي  العمل  وحتفيز  الوطني 

لدى جيل ال�سباب واملتقاعدين.  
وعن برامج وفعاليات الفريق قال: 
متنوعة  جمموعة  ال��ف��ري��ق  ي��ق��دم 
والفعاليات  الربامج  وم�سوقة من 
ومنها: ا�ستثمار خربات املتقاعدين 
وال�سباب  من التطوع الوطني من 
الأيام  يف  فعاليات  خ��الل  تنظيم 
 – الوطني  العيد   : الوطنية وهي 
يوم ال�سهيد – يوم توحيد القوات 
الماراتية  امل����راأة  ي��وم   – امل�سلحة 
واب���راز   ، وغ��ريه��ا  ال��ع��ل��م  – ي���وم 

الأعمال واملبادرات التطوعية.
اإن  ال����زع����اب����ي ق�����ائ�����اًل:  واأ������س�����اف 
قابلية  ت��ل��ق��ى  ال���دب���وب  ���س��خ�����س��ي��ة 
املجتمع  يف  الأف���������راد  ب����ني  اأك������رب 
ف��ه��ي تعمل  ���س��رائ��ح��ه  مب��خ��ت��ل��ف 
واملعلومات  الن�سائح  تقدمي  على 
الأطفال  جت��ذب  حمببة  بطريقة 

والكبار معاً. 
وثمن الزعابي جهود ال�سيخ خليفة 
اآل نهيان يف  ب��ن خ��ال��د  ب��ن حممد 
جم���ال ال��ت��ط��وع، واإط���الق���ه فريق 
اأغ�سط�س  يف  ال��ت��ط��وع��ي  واج�����ب 
امل����ا�����س����ي م����واك����ب����ة لإع��������الن ع���ام 
تقدميه  وثمن  زايد،  عام   2018
لفريق  الكاملني  والرعاية  الدعم 

 •• اأبوظبي-الفجر : 

بن  ال�سيخ خليفة بن حممد  اثنى 
خالد اآل نهيان رئي�س فريق واجب 
التطوعي يف ابوظبي على امل�سرية 
»ال���دب���دوب«  ل�سخ�سية  امل��ت��م��ي��زة 
ت��دخ��ل عقدها  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة 
ال���ع���ام  ل�ساحبها  ه����ذا  اخل��ام�����س 
ال��ف��ن��ان الإع����الم����ي ج��ا���س��م عبيد 
ال�����س��ح��ة وع�سو  ���س��ف��ري  ال��زع��اب��ي 
جم���ل�������س اأم������ن������اء ف�����ري�����ق واج�����ب 
�سموه  مبجل�س  وذل��ك  التطوعي، 
بالبطني وبح�سور كاًل من ال�سيخ 
خ��ال��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حم��م��د بن 
وال�����س��ي��خ حممد  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د 
اآل  بن خليفة بن حممد بن خالد 
وال�سيخ طحنون بن خليفة  نهيان 
نهيان  اآل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
اأم����ن����اء فريق  واأع���������س����اء جم��ل�����س 

واجب التطوعي. 
حممد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  واأث��ن��ى 
امل�ساركات  اآل نهيان على  بن خالد 
يف  ال���دب���دوب  ل�سخ�سية  امل��ت��م��ي��زة 
خلدمة  املتنوعة  الفريق  فعاليات 
العمل التطوعي مواكبة اهتمامات 
فريق واجب يف عام اخلري 2017 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ب����ه  وج�����ه  ال������ذي 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
الزعابي  ع��ب��ي��د  ج��ا���س��م  واأو�����س����ح 
ع�����س��و جم��ل�����س اأم���ن���اء ال��ف��ري��ق اأن 
�سخ�سية الدبدوب انطلقت يف عام 

ال��ب��ي�����س��اء – ي���وم م��ت��الزم��ة داون 
وغ���ريه���ا ، وال��ت��ط��وع ال��ب��ي��ئ��ي من 
بالتن�سيق  فعاليات  خ��الل  تنظيم 
التغري  ووزارة  البيئة  هيئات  م��ع 
املناخي والبيئة مبا يعزز احلفاظ 
ال�ساحلية  الم��ارات��ي��ة  البيئة  على 
من  والبحرية  واجلبلية  وال��ربي��ة 
خالل تنظيم التوعية باأيام البيئة 
باأهمية  حمالت  وتنظيم  العاملية 
النخيل  ال��وط��ن��ي��ة م��ث��ل  الأ���س��ج��ار 
وال�سدر والغاف وال�سمر وغريها. 

التطوع  ع���ل���ى  ال���ف���ري���ق  وي����رك����ز 
ال������دويل م���ن خ����الل امل�����س��ارك��ة يف 
ال��دويل من خالل  التطوع  برامج 
للتطوع  امل��ت��ح��دة  المم  م��ن��ظ��م��ة 
واحياء يوم اخلام�س من دي�سمرب 
واليوني�سكو  للتطوع  العاملي  اليوم 
الربنامج  خالل  من  واليوني�سيف 
المن������ائ������ي ل���������الأمم امل����ت����ح����دة يف 
اب��وظ��ب��ي ، وال��ت��ط��وع ال��ث��ق��ايف من 
ثقافية  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  تنظيم 
ووزارة  الكتاب  احتاد  مع  بالتعاون 
للثقافة  اب��وظ��ب��ي  وهيئة  الثقافة 
���س��ب��اب وف��ت��ي��ات الوطن  يف رع��اي��ة 
واب������رازه������م وت���ك���رمي���ه���م ، ودع����م 
ال�سدارات الوطنية لهم وامل�ساركة 
الداخلية  الكتب  م��ع��ار���س  يف  بها 
الأم�سيات  وتنظيم   ، واخل��ارج��ي��ة 
وف�������ق الح�����ت�����ي�����اج�����ات وم����واك����ب����ة 
ل�����س��ع��ارات الع����وام ال��وط��ن��ي��ة كعام 
ال���ق���راءة وع����ام اخل���ري وع����ام زايد 

وغريها.

خالل جل�سات عمل اليوم الأول
خرباء ومتخ�س�سو التعليم العام يف جامعات دول جمل�ص التعاون اخلليجي يوؤكدون 

�سرورة تطوير نظم تعليم مرنة ل�ستيعاب الوترية ال�سريعة للع�سر الرقمي
•• اأبوظبي -الفجر

واملتخ�س�سني  اخل���������رباء  اأك��������د 
امل�ساركني يف »موؤمتر التعليم العام 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي« 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اخل������روج ع���ن اإط����ار 
التطبيق التقليدي ملفهوم التعليم 
اإىل و���س��ع نظم  وال��ت��وج��ه  ال���ع���ام، 
على  ق��ادرة  ومرنة  �سمولية  تعليم 
ا�ستيعاب الوترية ال�سريعة للع�سر 
الإ�سالحات  وت��ط��ب��ي��ق  ال��رق��م��ي، 
العام  التعليم  برامج  على  املبتكرة 
اإعداد  م��ن  لتتمكن  اجل��ام��ع��ات  يف 
ملواكبة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  خم��رج��ات��ه��ا 
الحتياجات املتغرية ل�سوق العمل 
العاملية التي باتت تبحث عن موارد 
البتكار  مب��ه��ارات  تتحلى  ب�سرية 
الت�سميمي.  وال��ت��ف��ك��ري  والإب�����داع 
ج����اء ذل����ك اأم�������س اجل��م��ع��ة خالل 

واملتخ�س�سني  والأ�ساتذة  اخلرباء 
20 دول����ة  ال����ق����رار م����ن  و����س���ن���اع 
التعاون  جم��ل�����س  دول  وخ���ا����س���ة 
اخلليجي، حيث ناق�سوا اأوراق عمل 
التوجهات  تناولت  علمية  وبحوث 
ال���ف���ك���ري���ة وامل���ه���ن���ي���ة امل���ت���ن���وع���ة يف 
اجلامعي،  ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم���ال 
التعليم  والأمن��اط لتغيري تقنيات 
رقمنة  ومن���اذج  التعلم،  واأ���س��ال��ي��ب 
وقار  ال��ربوف��ي�����س��ور  واأك���د  التعلم. 
اأحمد نائب مدير جامعة اأبوظبي 
ل���ل�������س���وؤون الأك�����ادمي�����ي�����ة وم���دي���ر 
اجلامعة بالإنابة اعتزازها بتنظيم 
ه��ذا امل��وؤمت��ر احل��ي��وي ال��ذي يعنى 
بق�سية حيوية مثل ق�سية تطوير 
العام  التعليم  م���ه���ارات  وحت��دي��ث 
متطلبات  ل��ت��واك��ب  اجل��ام��ع��ات  يف 
القرن احلادي والع�سرين وتغريات 
ال��ع�����س��ر امل�����س��ت��م��رة، ول��ت�����س��اه��م يف 

باأبوظبي  روت���ان���ا  ب����ارك  ف��ن��دق  يف 
املتطلبات  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه  وال������ذي 
حتت  اأبوظبي  بجامعة  اجلامعية 

الثانية  ال���دورة  فعاليات  ان��ط��الق 
م����ن م����وؤمت����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 

����س���ع���ار »حت����وي����ل ال���ت���ع���ل���ي���م جت���اه 
ال��ق��رن احلادي  العمل يف  م��ه��ارات 
والع�سرين«، وا�ستقطب 100 من 

املعلومة  على  للح�سول  ومتطورة 
التي يبحث عنها وذلك من خالل 
احلديثة  التقنية  ال��و���س��ائ��ل  �ستى 
اأن����ه من  اإىل  وامل���ت���ط���ورة، م�����س��رياً 
اجلهات  تتعاون  اأن  من  بد  ل  هنا 
التعليم  بقطاع  املعنية  واملوؤ�س�سات 
يف و�سع منظومة تعليمية متكاملة 
تعزيز  تركز على  دوري��اً  ومتجددة 

بني  نلتم�سها  ال��ت��ي  ال��ف��ج��وة  ���س��د 
تعتمده  وم����ا  ال��ن��ا���س��ئ��ة  الأج����ي����ال 
من  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  معظم 
اأ�ساليب وطرق التدري�س والتعلم، 
ف��ال��ط��ال��ب ال���ي���وم ل ي��ع��ت��م��د على 
القاعات  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ح�����س��ي��ل 
اأمامه  ب��ل  ال��درا���س��ي��ة  وال��ف�����س��ول 
متعددة  وم��ن��اف��ذ  ج���ذاب���ة  ف���ر����س 

ليتمكن  التدري�س  واأدوات  ق��درات 
امل��ت��خ�����س�����س��ني والأ������س�����ات�����ذة من 
تطوير اأنف�سهم والتاأقلم والتكيف 
م��ن��ف��ت��ح ل�سمان  ت��ع��ل��م  ن���ظ���ام  م���ع 
ب�سكل  التعليمية  املخرجات  ج��ودة 
امل�ستقبلية وي�سمن  يوؤكد كفاءتها 
املحلية  ال��ع��م��ل  اأ���س��وق  مت��ي��زه��ا يف 

والإقليمية والعاملية.

�سقر اخلريية حتيي ذكرى املرحوم �سقر بن حممد مببادرات اإن�سانية
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  القا�سمي  حممد  بن  �سقر  موؤ�س�سة  نظمت 
ثالث مبادرات خريية والإن�سانية وذلك احياء لذكرى وفاة املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي الذي ولد عام 1920م، وحكم 
راأ�س اخليمة بني يوليو متوز عام 1948م اإىل اأكتوبر ت�سرين الأول 2010 
60 عاماً، اإجنازات  . والذي �سهدت راأ�س اخليمة يف عهده الذي امتد نحو 
ود�سنها  وافتتحها  فيها  العمل  تابع  م�سهودة،  ح�سارية  وق��ف��زات  تنموية 

بنف�سه.
احياء  اخلريية  لالأعمال  القا�سمي  حممد  بن  �سقر  موؤ�س�سة  اطلقت  وق��د 
متثلت  وان�سانية  خ��ريي��ة  م��ب��ادرات  ث��الث  القا�سمي  �سقر  ال�سيخ  ل��ذك��رى 
فهد  الع��م��ال  ورج���ل  الجتماعية  للتنمية  الم����ارات  جمعية  م�ساركة  يف 
ال�سرياوي وعدد من الرعاة يف »العر�س اجلماعي« املقام يف قاعة الحتفالت  
وجزر  العرب  من  املواطنني  وغ��ري  الهمم  وا�سحاب  املحدود  الدخل  ل��ذوي 
القمر كراعي الرئي�سي للحفل ، وذلك حتت رعاية وح�سور �ساحب ال�سمو 
را�س اخليمة،  املجل�س العلى حاكم  القا�سمي ع�سو  �سعود بن �سقر  ال�سيخ 

وذلك تخفيفا لهم من اعباء الزواج املكلفة اذ اأهدت موؤ�س�سة �سقر اخلريية 
والذي  اجلماعي  ال���زواج  يف  امل�ساركني  املتقدمني  جلميع  دره��م   5000
يت�سمن 100 عري�س. اما املبادرة الثانية متثلت يف حملة عمرة للمواطنني  
لهم  ت�سنح  مل  مم��ن  ال�سعيف  ال��دخ��ل  ا�سحاب  م��ن  املوؤ�س�سة  يف  امل�سجلني 
وهي  الثالثة   امل��ب��ادرة  املوؤ�س�سة  اطلقت  كما  �سابقا.   العمرة  لأداء  الفر�سة 
مبادرة تراحم  التي متثلت بتوزيع وجبات غذائية  للعمال و�سائقني ال�سوارع 
يف الكورني�س القوا�سم وذلك بالتعاون مع دائرة ال�سغال العامة واخلدمات 
وم�ساركة طالب وطالبات املدار�س احلكومية وبالتعاون مع دوريات �سرطة 

را�س اخليمة، لإظهار الدعم لهذه الفئة التي لها دور كبري يف املجتمع وذلك 
ال�سمو  �ساحب  اطلقها  التي   2017 اخل��ري  ع��ام  م��ب��ادرة  مع  اي�سا  تزامنا 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة.
وا�سافت وفاء �سعيد اخلنبويل  رئي�س ق�سم البحث الجتماعي واخلدمات  
للموؤ�س�سة �سقر اخلريية »ان هذه املبادرات اخلريية التي اطلقتها املوؤ�س�سة 
ماهي ال ا�ستكمال لنهج املغفور له ال�سيخ �سقر القا�سمي الذي ا�س�س هذه 
املوؤ�س�سة اخلريية والن�سانية لي�سل اخلري لأكرب عدد من �سكان را�س اخليمة 

ودعما وحبا لأبناء �سعبه.«
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/زهور الهري لتجارة الورود 

الطبيعية  رخ�سة رقم:CN 1823742 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ زهور الهري لتجارة الورود الطبيعية
ZOHOUR AL HAYAR NATURAL FLOWERS TRADE

اىل/ ميم روز للزهور وال�سوكولتي
MEEM ROSE FOR FLOWERS AND CHOCOLATEE

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مقهى وكافترييا ت�سامبينز 

ليغ رخ�سة رقم:CN 1122168 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ مقهى وكافترييا ت�سامبينز ليغ

CHAMPIONS LEAGUE CAFE & CAFETERIA

اىل/ مقهى وكافترييا اك�سن �ستار
ACTION STAR CAFE & CAFETERIA

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبعة مك�س كلر ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1129873 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حميد را�سد حممد النعيمي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة كونها لري مويدين نو�ساد �سوريان بارامنيك %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمزة بن �سعيد علي �سعيد علي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حميد را�سد حممد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل جنمة العني لاللعاب  

رخ�سة رقم:CN 1121765 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبدالرحيم حممد قا�سم عبداهلل البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحيم حممد قا�سم عبداهلل حاجي ح�سيني البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امللز لال�ستثمار

 رخ�سة رقم:CN 2380974 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساحب ال�سمو امللكي المري من�سور بن نايف بن 

في�سل بن �سعود بن عبدالعزيز اآل �سعود %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�ساحبة ال�سمو امللكي المرية مها بنت م�ساعد بن �سعود 

اآل �سعود من مالك اىل �سريك
اآل  �سعود  بن  م�ساعد  بنت  مها  المرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  ال�سركاء/  ن�سب  تعديل 

�سعود من 100% اىل %51
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ امللز لال�ستثمار
ALMALZ INVESTMENT

اىل/ امللز لال�ستثمار ذ.م.م
ALMALZ INVESTMENT LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكه للنظافة العامة

 رخ�سة رقم:CN 1187486 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف ال�سالم عبدالرزاق %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد ح�سني خري حممد ح�سني عبدالرحمن دهواري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عو�س العبد علي العامري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ مكه للنظافة العامة
MECCA GENERAL CLEANING

اىل/ لوؤلوؤ املرجان للو�سيط التجاري
LULU AL MARJAN COMMERCIAL BROKERS

تعديل ن�ساط/ا�سافة و�سيط جتاري )4610010(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن )8121001(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرياج الدولية للمعدات وخدمات حقول النفط 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1051353 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة في�سل كدفور املهريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي خالد حممد كدفور املهريي
MIDDLE EAST INVESTMENT LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سرق الو�سط لال�ستثمار �س.ذ.م.م

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 6*3 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ مرياج الدولية للمعدات وخدمات حقول النفط ذ.م.م
MIRAJ INTERNATIOAL OIL FIELD EQUIPMENT & SERVICES LLC

اىل/مرياج الدولية للمعدات وخدمات حقول النفط �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
MIRAJ INTERNATIOAL OIL FIELD EQUIPMENT & SERVICES -SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
امل�ست�سفيات  ال�س�����ادة/جلوبال �سوليو�سنز لدارة  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1087462 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ال�ساهني لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جمموعة المارات املتقدمة لال�ستثمارات ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة المارات املتقدمة لال�ستثمارات ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP llc

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان را�سد علي ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة املرمى لعمال 

البال�سرت  رخ�سة رقم:CN 1697211 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هالل حممد هالل البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حمدان علي حمدان الزيدي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
والهدايا   للزهور  كرز  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1541315 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالكرمي احمد مبارك �سالح امل�سعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف انور نا�سر �سوين مبارك ال�سام�سي
تعديل ن�ساط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

تعديل ن�ساط/حذف بيع احللي والك�س�سوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الذكياء التجارية 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1120895 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبدالرحيم حممد قا�سم عبداهلل البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد طيب علي غالم زاده %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي علي ا�سغري %39
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد طيب علي غالم زاده

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي علي ا�سغري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحيم حممد قا�سم عبداهلل حاجي ح�سيني
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:الظاهرة للدواجن ذ.م.م

AL DAHRA POULTRY طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : دواجن الظاهرة
املودعة بالرقم :276466     بتاريخ : 2017/7/16

با�س������م :الظاهرة للدواجن ذ.م.م
وعنوانه:العني العنوان: العني خطم ال�سكله هاتف: 037688852 فاك�س: 037688522

  hashim@aldahra.com 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 حلوم الدواجن البي�س 
ب�سكل  الدائرة  ميني  على  كتب  لدجاجة  �سوره  و�سطها  يف  ر�سم  دائ��رة  عن  عباره  العالمة:العالمة  و�سف 
 AL DAHRA مقو�س كلمة دواجن الظاهرة وعلى ي�سار الدائرة من اخلارج ب�سكل مقو�س كتبت كلمة

. اللون  عدمية  خلفية  على  وال�سود  البي�س  باللون  العالمة  وجميع   POULTRY
العالمة  ع��ن  مبعزل   Dahra الظاهرة  كلمة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  ال���س��رتاط��ات:ع��دم 

وبالو�ساع الخرى لعتبارها ا�سم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  28  اأكتوبر 2017 العدد 12158

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:كافيه اف ثري

F3 CAFE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :267304     بتاريخ : 2017/01/29

با�س������م :كافيه اف ثري
وعنوانه:مدينة العني منطقة الظاهر دوار ال�ساحنات هاتف: 0508328148 

  awad8011@yahoo.com :الربيد اللكرتوين
�سورة العالمة

بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات وخدمات اليواء  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  وذلك لتمييز 
الوجبات اخلفيفة خدمات مطاعم اخلدمة  واملقاهي خدمات مطاعم  والكافترييا  املطاعم  املوؤقت خدمات 

الذاتيه. 
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن حرف F من جهة الي�سار ومقابله رقم 3 حيث كتب ب�سكل مميز ف�سل 
الكلمة خطم م�ستقيم  وي�سار  CAFE على ميني  كلمة  العالمة  ا�سفل  وكتب  واحل��رف  الرقم  بخط بني 

وجميع العالمة باللون البي�س وال�سود على خلفية عدمية اللون.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  28  اأكتوبر 2017 العدد 12158

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك:

�سركة �سريكيل �سيتي ماركتنج اند دي�سرتبيو�سني.انك
SHOCK WAVE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :258372     بتاريخ : 2016/08/16
با�س������م :�سركة �سريكيل �سيتي ماركتنج اند دي�سرتبيو�سني.انك

الوليات   46032 انك  كارميل  دي  ار  مي�سيغان   9700 ان  عنوانها  انديانا  ولي��ة  يف  م�سجلة  وعنوانه:�سركة 
املتحدة المريكية  

�سورة العالمة

التابيوكا  الرز  ال�سكر  الكاكاو  ال�ساي  النب   30 الفئة  بالفئة:30  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
والكعك  الب�سكويت  اخلبز  احل��ب��وب  م��ن  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�سطناعي  وال��نب  وال�ساغو 
اخلردل  امللح  اخلمرية  وم�سحوق  اخلمرية  ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل  واملثلجات  واحللويات  والفطائر 

التوابل واخلل وال�سل�سة البهارات التوابل الثلج. 
و�سف العالمة:عبارة مكتوبة - بطريقة فنية باللون ال�سود مع خلفية بي�ساء والعبارة تتاألف من كلمتني 

فوق الكلمة الوىل خط ا�سود وحتها الكلمة الثاين وحتتها اي�سا خط ا�سود.
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�سبت  28  اأكتوبر 2017 العدد 12158 العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

 اإعادة اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07185/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ماريتيك ل�سيانة القوارب 
مبا اأن املدعي : �سبري ح�سيني لتجارة ادوات البناء - �س ذ م م   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/07185/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
الفعلي  والت�سليم  التام  الخ��الء  اليجارية حتى  القيمة  ي�ستجد من  ما  بدفع  عليها  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
والت�سليم  الخ��الء  تاريخ  وحتى  ال�ستئجار  فرتة  ط��وال  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  قيمة  ب�سداد  والزامها  للماأجور 

الفعلي واإبراز امل�ستند الدال على ذلك 
اخالء عقار - اخالء العقار املوؤجر للمدعي عليها من الباطن القائم على قطعة الر�س رقم 2794L منطقة القوز 
والأموال  وال�سخا�س  وال�ساغلني  ال�سواغل  من  خاليا  وت�سليمه  دبي  اإم��ارة  تخزين  م�ستودعات  الثالثة  ال�سناعية 
وباحلالة التي كانت عليها قبل التعاقد لعدم �سداد الجرة ول�ستخدام املاأجور لغريالغر�س املخ�س�س  له والتخزين 

يف املنطقة امل�سرتكة ورغم اخطارها يف 2017/7/16 وا�ستالمها النذار بتاريخ 2017/7/18 مل ت�سحح و�سعها 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�سداد الدفعة الوىل البالغة 45.000 درهم من بدل اليجار املدد من 2017/6/1 

ولغاية 2018/5/31 ورغم اخطارها يف 2017/7/16 وا�ستالمها النذار بتاريخ 2017/7/18 متتنع عن ال�سداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بدفع مبلغ / 5000/ درهم عن القيمة اليجارية املرت�سدة بذمتها عن الفرتة 
اليجارية التي تنتهي يف 2017/5/31 مبوجب ال�سيك رقم / 000010/ واملرجتع من البنك امل�سحوب عليه دون �سرف 

لعدم كفاية الر�سيد ورغم اخطارها يف 2017/7/16 وا�ستالمها النذار بتاريخ 2017/7/18 متتنع عن ال�سداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها بدفع ما قيمته 20% من القيمة اليجارية ل�سالح موؤ�س�سة دبي العقارية كر�سوم 
 للتاأجري من الباطن بقيمة 11500 درهم حتى تاريخه مع ما ي�ستجد حتى تاريخ الخالء الفعلي والت�سليم الفعلي للماأجور 

مطالبة مالية - الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
امام  2.30م  ال�ساعة    2017/11/1 املوافق  الربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
     اإعادة اعالن بالن�سر

     يف  الدعوى 2017/297  عقاري كلي
ان  القامة مبا  املراعبة جمهول حمل  عبدالرزاق  يو�سف  الدين  / عالء  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/داريو�س ا�سغر هراتى بور وميثله:را�سد عبداهلل علي بن عرب قد اأقام عليك الدعوى 
رق���م:2013/34 عقاري  التنفيذ  التنفيذي يف  اج��راءات احلجز  ومو�سوعها احلكم ببطالن 
الثاين  بالطابق   - ت��اور  بيزن�س  برج جرو�سفينور  الكائن يف  رق��م:1204  العقار  الواقع على 
ع�سر مبنطقة الثنية الوىل بامارة دبي مع ا�ستحقاق العقار اململوك للمدعي مببلغ وقدره 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1200000(
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  املوافق 2017/10/30  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

     اإعادة اعالن بالن�سر
     يف  الدعوى 2017/522  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / برولوجيك�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك دبي ال�سالمي �س.م.ع وميثله:من�سور حممد مراد حممد املازمي قد اأقام 
بالتملك  املنتهية  اليجاره  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )99.166.56(  املدعي واملدعي عليهما والزام  بني 
ي��وم الحد  امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة  وات��ع��اب  وال��ر���س��وم وامل�ساريف  دره��م 
املوافق 2017/11/5  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/297  عقاري كلي

للو�ساطة  امل��رزوق  )حاليا(  ����س.ذ.م.م  العقارية  للو�ساطة  �ستار  ترامب   / عليه  املدعي  اىل 
بور  ه��رات��ى  ا�سغر  امل��دع��ي/داري��و���س  ان  الق��ام��ة مب��ا  �سابقا جمهول حم��ل  ذ.م.م  العقارية 
ببطالن  احلكم  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عرب  بن  علي  عبداهلل  وميثله:را�سد 
اجراءات احلجز التنفيذي يف التنفيذ رقم:2013/34 عقاري الواقع على العقار رقم:1204 
الوىل  الثنية  مبنطقة  ع�سر  الثاين  بالطابق   - ت��اور  بيزن�س  جرو�سفينور  ب��رج  يف  الكائن 
بامارة دبي مع ا�ستحقاق العقار اململوك للمدعي مببلغ وقدره )1200000( درهم والر�سوم 
ال�ساعة  املوافق 2017/10/30   وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  11.00 �س بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ اون����ي����ن����ج 
ايرناواتى بت اوحيه اودينج، 
جواز  اجلن�سية  اندوني�سيا  
رقم )7750108(  �سفره 
ي���ع���ر  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
الندوني�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
بت  وارتينه  امل��دع��و/  فقد 
�سيالن ويني�س ، اندوني�سيا  
اجلن�سية جواز �سفره رقم 
يرجى   -  )313718(
ت�سليمه  عليه  يعر  مم��ن 
الندوني�سية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م���رك���ز  اق������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �سفرت
املدعو / احمد حممد  فقد 
جن�����ي�����ب حم�����م�����د ال�������س���ي���د 
م�سر   ، ال���دم���ا����س���ي  اح���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
رقم )17558651(  من 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 056/2326064 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و / حم���د امري 
ق���ط���ب علي  ل���ي���ت  ال�����دي�����ن 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������س   ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م���ن   )995626(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/6212456
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ا�ستمرت ام�س اجلمعة عمليات البحث يف الرنويج لليوم الثاين عن 
طائرة هليكوبرت رو�سية اختفت وعلى متنها ثمانية اأ�سخا�س قبالة 

�سواحل اأرخبيل �سفالبار بالقطب ال�سمايل.
وقال املركز امل�سرتك لالإنقاذ يف الرنويج يف بيان “مل يعر بعد على 

اأي حطام من الهليكوبرت لكن ُر�سدت بقعة زيت يف املنطقة«.
ومل ي�سفر البحث خالل الليل بغوا�سة يجري ت�سغيلها عن بعد عن 
ال�سنع وهي من ط��راز ميل  الرو�سية  للطائرة  اأث��ر  اأي  العثور على 

مي-8 مما حطم الآمال يف حتديد موقع احلطام.
التي  البحث  جهود  تعقيد  يف  ال��ري��اح  �سرعة  زي���ادة  اأي�سا  و�ساهمت 
ال��وق��ت من  ه��ذا  تقريبا يف  النهار  ت��رى �سوء  ل  جت��ري يف منطقة 

العام.
اإن جميع من كانوا  اأم�س اخلمي�س  الرو�سية  وقالت وزارة الطوارئ 

على الطائرة رو�س هم طاقم من خم�سة اأفراد وثالثة ركاب.
ال�سمال  اإىل  كيلومرت   700 نحو  بعد  على  �سفالبار  اأرخبيل  ويقع 
م��ن ال���رب الأوروب������ي ال��رئ��ي�����س��ي، وحت��ك��م��ه م��ع��اه��دة مت��ن��ح الرنويج 
اأن�سطة جتارية  ال�سيادة عليه بينما ت�سمح لبقية املوقعني مبمار�سة 

واقت�سادية يف الأرخبيل اأو ا�ستغالل موارده الطبيعية.

عرّب الكرملني ام�س عن “اأ�سفه” لوقوع موقع التوا�سل الجتماعي 
الرو�سية،  الع���الم  و���س��ائ��ل  على  م�سبقة”  اأح��ك��ام  “�سحية  ت��وي��رت 
مواد  ن�سر  و�سبوتنيك  ال��ي��وم  رو���س��ي��ا  ح�����س��اب��ات  ع��ل��ى  ح��ظ��ر  ب��ع��دم��ا 
اعالنية مدفوعة، يف �سوء اتهامها بالتدخل يف النتخابات الرئا�سية 
دميرتي  الكرملني  با�سم  املتحدث  و�سّرح   .2016 عام  الأمريكية 
�سحية  ال�سركة  ه��ذه  ل��وق��وع  ناأ�سف   “ ال�سحافيني  اأم���ام  بي�سكوف 
وحظر  ال��رو���س��ي��ة«.  الع����الم  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  عميقة  م�سبقة  اأح���ك���ام 
“تويرت” اخلمي�س على ح�سابات و�سيلتي الإعالم الرو�سيتني رو�سيا 
بتدخل  اأي مادة اعالنية مدفوعة لال�ستباه  ن�سر  و�سبوتنيك  اليوم 
واأكدت ادارة  رو�سيا يف النتخابات الرئا�سية الأمريكية عام 2016. 
تويرت اأن الو�سيلتني العالميتني ل تزالن قادرتني على ا�ستخدام 
يخلق  تويرت  اأن  بي�سكوف  واع��ت��رب  تقليدية.  تغريدات  ع��رب  امل��وق��ع 
عمليا �سابقة يف التعامل غري العادل بني زبائنه، الأمر الذي �سيثري 
قلق امل�ستخدمني الآخرين لهذا املوقع. واأ�سار اىل اأن رو�سيا تاأمل يف 
واأن  للو�سع  تف�سيال  اكر  حتليل  اج��راء  �سروريا  تويرت  يعترب  اأن 
و�سبوتنيك  اليوم  رو�سيا  الع��الم احل��رة مثل  و�سائل  اأن عمل  يفهم 
ل ميكن و�سفه بالتدخل يف العملية النتخابية يف الوليات املتحدة 
املوقع اخلمي�س على مدونتها  ادارة  واأ�سارت  اأخ��رى.  دول��ة  اأي  اأو يف 
الر�سمية اىل اأن القرار له اأثر فوري ويرتكز على التقييم الذي قمنا 
تو�سل  التي  والنتيجة   2016 عام  الأمريكية  النتخابات  به حول 
كما  اليوم  رو�سيا  اأن  اأك��د  ال��ذي  الأمريكي  ال�ستخبارات  اليها جهاز 
�سبوتنيك حاولتا التدخل يف النتخابات حل�ساب احلكومة الرو�سية.
وك�سف م�سوؤول يف موقع تويرت ال�سهر املا�سي، لدى ا�ستجوابه من 
قبل جلنة يف الكونغر�س الأمريكي حتقق يف احتمال تدخل رو�سيا يف 
النتخابات الأمريكية، اأن رو�سيا اليوم دفعت 274 األف دولر على 

مواد اعالنية م�سدرها الوليات املتحدة يف 2016.
وميكن توجيه ر�سائل عرب مواقع التوا�سل الجتماعي اىل جمهور 
حمدد عرب تغريدات مدفوعة، تظهر على �سريط تويرت لدى عدد 
من امل�ستخدمني، حتى لو مل يكونوا من متابعي احل�ساب الذي اأنفق 
الثالثة  اليوم  املوقع ان ح�سابات رو�سيا  ادارة  لبث الع��الن. وقالت 
ال�سوق  اأو حمتمل  ب�سكل موؤكد  1823 تغريدة ت�ستهدف  ل�  روجت 
يتابعون  م�ستخدمني  اىل  احلمالت  توجهت  واأ�سافت  الأمريكية.  
الخبارية  التغريدات  وجعلت  تقليدية  اعالمية  و�سائل  ح�سابات 
خ�سو�سا بارزة. وردا على قرار تويرت، �سرحت رئي�سة حترير رو�سيا 
يجب  الرو�سية  نوفوت�سي  ري��ا  لوكالة  �سيمونيان  مارغاريتا  اليوم 
اأن ال�ستخبارات الأمريكية تدير  اأفكر يف  اأكن  باأنني مل  اأعرتف  اأن 

تويرت.

بداأت وزيرة اجليو�س الفرن�سية فلوران�س باريل زيارة للهند ت�ستمر 
يف  لنيودلهي  م��اك��رون  اميانويل  الرئي�س  ل��زي��ارة  حت�سريا  يومني 

كانون الأول دي�سمرب.
وبعدما التقت نظريتها الهندية نريمال �سيثارامان، �ستلتقي باريل 
اليوم ال�سبت رئي�س الوزراء ناريندرا مودي على ان تتوجه اي�سا اىل 

ناغبور وبومباي يف و�سط البالد.
الذين  الفرن�سيني  تعبئة  �ستوا�سل  انها  ال��وزي��رة  او���س��اط  واوردت 
ت�سنعها  بانرت  ط��راز  من  مروحيات  ب�سراء  الهنود  باإقناع  ياأملون 
دا�سو  راف��ال من جمموعة  ايربا�س ومزيد من مقاتالت  جمموعة 

اإ�سافة اىل جمموعة جديدة من الغوا�سات.
والهند اول م�ستورد عاملي لالأ�سلحة.

وقال م�سدر قريب من باريل لدينا تعاون ا�سرتاتيجي وتقني بالغ 
�سكل  يف  اهتمامهم  تثري  تكنولوجيا  ومن��ل��ك  ال��ه��ن��د،  م��ع  الأه��م��ي��ة 

كبري.
معظمها  يف  املتقادمة  الع�سكرية  تر�سانتها  بتحديث  الهند  وتقوم 
اآ�سيا، وخ�سو�سا ت�ساعد القوة  ملواجهة التحديات اجليو�سيا�سية يف 

ال�سينية.
�سمان  م��ن  امل��ط��اف  نهاية  يف  يتمكن  ب��ان  الهندي  الرئي�س  وي��اأم��ل 
من  واحل��د  الع�سكرية  التكنولوجيات  �سعيد  على  ب��الده  ا�ستقالل 
ال�سترياد. وعرب دفع ال�سناعيني الجانب اىل النتاج داخل ارا�سي 

بالده، ياأمل اي�سا بتاأمني مزيد من الوظائف.
ي��ق��وم بها م�سوؤولون  زي���ارات  �سل�سلة  اط���ار  ب���اريل يف  زي���ارة  وت��ن��درج 
فرن�سيون للهند هذا اخلريف، تتوجها زيارة ماكرون لهذا البلد بني 

الثامن والعا�سر من كانون الول/دي�سمرب.

عوا�صم

�أو�سلو

مو�سكو

نيودلهي

•• لندن -باري�ص-وكاالت:

جون�سون  بوري�س  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  اتهم 
ا�ستخدام حكومة  الت�سرت على  ام�س مبحاولة  رو�سيا 
اإن  وقال  ال�سارين  لغاز  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
�سلوك مو�سكو يقو�س الإجماع الدويل �سد الأ�سلحة 

الكيماوية.
وخ��ل�����س ت��ق��ري��ر ل����الأمم امل��ت��ح��دة ن�����س��ر ام�����س الأول 
عن  م�����س��وؤول��ة  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  اخلمي�س 
ب�سوريا  �سيخون  خان  يف  الكيماوية  بالأ�سلحة  هجوم 
اأودى بحياة ع�سرات الأ�سخا�س يف اأبريل ني�سان ودفع 

الوليات املتحدة لتوجيه �سربة �ساروخية لدم�سق.
املجتمع  جون�سون  دع��ا  التقرير  ن�سر  على  تعليق  ويف 

الدويل اإىل حما�سبة حكومة الأ�سد.
اأي�سا هجوما حادا على رو�سيا التي �ساعدت يف  و�سن 
الأ�سد  وواف���ق   2013 ع��ام  اأب���رم يف  التو�سط لت��ف��اق 
الأ�سلحة  من  �سوريا  خم��زون  تدمري  على  مبقت�ساه 
رو�سيا  ح��اول��ت  ب��ي��ان  يف  وق���ال جون�سون  ال��ك��ي��م��اوي��ة. 
حقيقة  ك�����س��ف  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تعطيل  م����رارا 
الهجوم يف خان �سيخون ..اختارت رو�سيا على الدوام 

الت�سرت على الأ�سد.
الدويل  الإجماع  يقو�س  قطعا  ال�سلوك  هذا  واأ�ساف 
���س��د ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة. اأدع����و رو�سيا 
واأن  البغي�س  حليفها  ع��ل��ى  الت�سرت  ع��ن  ال��ك��ف  اإىل 
حتافظ على تعهدها ب�سمان عدم ا�ستخدام الأ�سلحة 
الرئي�س  عن  رو�سيا  وداف��ع��ت  اأخ���رى.  م��رة  الكيماوية 
ال�سوري �سد مزاعم اأمريكية باأن قواته نفذت الهجوم 
وقالت اإنه ل يوجد اأي دليل على ذلك. وقالت رو�سيا 
اإن الأ�سلحة الكيماوية التي قتلت مدنيني هي اأ�سلحة 

تخ�س امل�سلحني ولي�س حكومة الأ�سد.

ونفت احلكومة ال�سورية مرارا ا�ستخدامها لالأ�سلحة 
اأكر من �ستة  الكيماوية خالل ال�سراع امل�ستمر منذ 
ال�سورية �سد  ق��وات احلكومة  اأع��وام. وتدعم مو�سكو 

املعار�سة امل�سلحة يف ذلك ال�سراع.
وكانت الدول الأع�ساء مبجل�س الأمن الدويل ومنها 
رو�سيا وافقت يف عام 2015 على و�سع اآلية للتحقيق 
يف ال��ه��ج��م��ات ب��الأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة وج����ددت يف عام 

2016 تفوي�س تلك الآلية ملدة عام اآخر.
الأول  كانون  دي�سمرب  منت�سف  يف  التفوي�س  وينتهي 
النق�س  حق  الثالثاء  ي��وم  رو�سيا  وا�ستخدمت  املقبل 

لرف�س اقرتاح بتمديد التفوي�س مرة اأخرى.
فا�سيلي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى  رو���س��ي��ا  ���س��ف��ري  وق����ال 
بعد  التفوي�س  متديد  يف  �ستنظر  رو�سيا  اإن  نيبينزيا 

مناق�سة تقرير الأمم املتحدة الذي �سدر اأم�س.
اإعالن  من  اأ�سابيع  بعد  جون�سون  ت�سريحات  وت��اأت��ي 
وقت  يف  مو�سكو  اإىل  �سي�سافر  ب��اأن��ه  خارجيته  وزارة 

لحق هذا العام ملناق�سة ق�سايا اأمنية دولية.
و�سبق اأن و�سف جون�سون العالقات الدبلوما�سية مع 
مو�سكو باأنها �سعبة لكنه قال اإن احلكومة الربيطانية 
حت��اف��ظ ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ة احل�����وار م���ع م��و���س��ك��و لتعزيز 
امل�سالح املتبادلة حيثما وجدت. ويف اأبريل ني�سان ويف 
اأعقاب الهجوم بغاز ال�سارين األغى جون�سون ما كانت 
خارجية  وزي��ر  بها  يقوم  ملو�سكو  زي���ارة  اأول  �ست�سبح 
وزارة  قالت  ذل��ك،  اىل  اأع���وام.  خم�سة  منذ  بريطاين 
غري  اأم��ر  املحا�سبة  ان��ع��دام  اإن  ام�س  فرن�سا  خارجية 
حمل  املتحدة  المم  عن  تقرير  �سدور  غ��داة  مقبول 

النظام ال�سوري م�سوؤولية الهجوم بغاز ال�سارين على 
ني�سان  يف  �سوريا  غ��رب  �سمال  يف  �سيخون  خ��ان  بلدة 

ابريل املا�سي.
وقالت املتحدثة با�سم الوزارة اأنيي�س روماتيت ا�سبانيو 
الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  منظمة  خ��رباء  تقرير  اإن 
هو تاأكيد لالنتهاكات اخلطرية للنظام ال�سوري الذي 

التزم يف 2013 تفكيك اأ�سلحته الكيميائية.
واأ�سافت اإن “الفالت من العقاب غري مقبول. فرن�سا 
توا�سل العمل مع �سركائها يف نيويورك وله��اي من 
اأجل اخلروج بخال�سات عملية من التقرير وحتديد 
الطريقة الأمثل ملعاقبة امل�سوؤولني عن هذه الهجمات 

ومكافحة انت�سار الأ�سلحة الكيميائية«.
بهجوم  اخلا�سة  التحقيق  جلنة  اأن  املتحدثة  واأك��دت 
املتحدة  الأمم  م��ن خ��رباء يف  وامل��وؤل��ف��ة  �سيخون  خ��ان 
تتمكن  اأن  يجب  الكيميائية  ال�سلحة  حظر  ومنظمة 
اأهميتها  جم���ددا  برهنت  لقد  عملها.  موا�سلة  م��ن 
توا�سل  اأن  ي��ج��ب  التحقيق.  منهجية  يف  ومهنيتها 
كان  اأيا  الكيميائية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  حالت  توثيق 

مرتكبوها �سواء كانوا دول اأو غري دول.
ولكن مو�سكو نددت بوجود عنا�سر مت�ساربة ت�سمنها 
برف�س  اآخر  تهدد على م�ستوى  اللجنة، وهي  تقرير 

جتديد مهمة اخلرباء يف ت�سرين الثاين نوفمرب.
احلكومة  حتميل  اىل  ان�سائها  منذ  اللجنة  وخل�ست 
على ثالث قرى  بالكلور  م�سوؤولية هجمات  ال�سورية 
داع�س  تنظيم  ا���س��ت��خ��دام  واىل  و2015   2014 يف 
وت�سبب هجوم خان �سيخون  غاز اخلردل يف 2015. 
مبقتل اأكر من ثمانني �سخ�سا بينهم عدد كبري من 
الكيميائية  ال�سلحة  حظر  ملنظمة  وي��ع��ود  الط��ف��ال. 
التحقق من ا�ستخدام مثل هذه الأ�سلحة، فيما يعود 

اإىل جلنة التحقيق حتديد امل�سوؤولية.

•• عوا�صم-وكاالت:

على  ال�ستفتاء  نتائج  العراقية  احلكومة  رف�����س  اأدى 
ال�ستقالل الذي اأجراه اإقليم كرد�ستان العراق، يف 25 
اإىل  هجومية،  ع�سكرية  عملية  من  ت��اله  وم��ا  �سبتمرب، 
الق�ساء على اآمال الأكراد بالنف�سال عن العراق، ف�ساًل 

عن خ�سارتهم مكت�سبات نعموا بها منذ عام 2003. 
وذكر جون بيك، �سحفي م�ستقل، مقيم حالياً يف اإربيل، 
الإن�سانية، كيف  والق�سايا  يركز يف عمله على احلروب 
اجلبهة  خ��ط��وط  ال�سحفيني  م��ن  جم��م��وع��ة  م��ع  ع��رب 
الكردية �سباح 16 اأكتوبر دون اأن يدركوا ذلك. مل يكن 
هناك �سوى قلة من امل�سلحني باأ�سلحة خفيفة يرتدون 
���س��راول جينز، وق��د وق��ف��وا بجانب  اأو  ال��ل��ون  زي��اً خاكي 

الطريق ال�سريع خارج كركوك. 

توقعات
الواقعة يف �سمال  املدينة  ال�سحفي طريقه خارج  وتابع 
ال��ب�����س��م��رك��ة، وقد  ب��اأن��ه �سيجد م��ق��ات��ل��ي  ال���ع���راق، ظ��ن��اً 
تخندقوا يف مواقع دفاعية. ولكن بدل ذلك، التقى قوات 
وت�سم  ك��رك��وك،  نحو  طريقها  ت�سق  حكومية  عراقية 
جنوداً  وتنقل  اآل��ي��ة،  ر���س��ا���س��ات  تعلوها  هامفي  ع��رب��ات 
مت��ر���س��وا خ���الل اأ���س��ه��ر م��ن ال��ق��ت��ال ���س��د داع�����س. ولوح 
هوؤلء اجلنود وحيوا ال�سحفيني، وتابعوا تقدمهم نحو 

املدينة.

�سفقة
عقدها  ل�سفقة  نيو�ستيت�سمان،  جملة  يف   ، بيك  ويلفت 
من  مبوجبها  وان�سحبوا  عراقية،  قوات  مع  الب�سمركة، 

اأكراد من �سكان كركوك،  كركوك. ولكن بعدما ا�ستفاق 
واأدرك��وا اأن من يفرت�س بهم حمايتهم قد رحلوا، نظم 
الطريق  جانب  اإىل  ووق��ف��وا  موؤقتة،  ميلي�سيا  بع�سهم 
واأدرك���وا  متوترين،  الأك����راد  اأول��ئ��ك  ب��دا  وق��د  ال�سريع. 
بقوة  وحت��دث��وا  ان��ت��ظ��روا  ولكنهم  ي�سمدوا.  ل��ن  ب��اأن��ه��م 

وت�سميم، فيما ان�سغل اآخرون بحفر خنادق يف املكان. 
وقال �سروان، كردي، 25 عاماً: �سنقاتل حتى املوت، ولن 
بجانبه  ومر  كركوك.  بدخول  العراقي  للجي�س  ن�سمح 
رجل اأ�سيب كان يقود دراجة نارية، و�سار باجتاه القوات 
اأن العراقيني  العراقية. لكنه عاد بعد دقائق ليخربهم 

قادمون. ولدى �سماعهم اأ�سوات طلقات نارية وقذائف 
اإىل  وع���ادوا  �سياراتهم  ال��رج��ال  معظم  اعتلى  مدفعية، 

املدينة. 

حاجة ما�سة
وي�سري بيك لتاأييد معظم الناخبني الأكراد لالنف�سال 
ع��ن ال���ع���راق. ول��ك��ن ل��ك��ي ي��ك��ون ك��رد���س��ت��ان دول���ة فاعلة 
من  وعائداتها  ك��رك��وك،  على  لل�سيطرة  يحتاج  وق��وي��ة، 
اأرا����سٍ  ال��ن��ف��ط. وت��ق��ع حمافظة ك��رك��وك �سمن  ح��ق��ول 
متنازع عليها بني بغداد واأربيل، ولكن الأكراد �سيطروا 

2014، عندما هربت قوات عراقية  عليها منذ �سيف 
اأمام زحف داع�س. ويف بداية العام احلايل، ومع تقهقر 
العبادي،  ال��وزراء، حيدر  العراق، تعهد رئي�س  داع�س يف 

باإعادة املحافظة اإىل ال�سيطرة الفيدرالية.
وكما يلفت ال�سحفي، مل ت�ستغرق عملية ال�سيطرة على 
ك��رك��وك ���س��وى ب�سع ���س��اع��ات. وق��ت��ل دف��اع��اً ع��ن املدينة 
قرابة 30 مقاتاًل كردياً، ولكن الباقي منهم غادروا، مع 

ع�سرات الآلف من املدنيني، هرباً من القتال. 
وقد جتمع هوؤلء على الطريق نحو اأربيل، بعدما مروا 
مرتاً،   21 بارتفاع  ال��ع��ام،  بداية  يف  اأن�سئ  متثال،  اأم��ام 

يج�سد مقاتاًل من الب�سمركة حاماًل العلم الكردي. 

نهاية �سريعة
باران  الب�سمركة  من  املقاتل  وقف  ج�سر،  من  وبالقرب 
25 عاماً، يراقب خروج الأك��راد من املدينة.  عبد اهلل، 
وقال: يا ليتني مت قبل اأن اأرى ما يجري الآن. اآ�سف، 

ل اأعرف ماذا اأقول. 
العرب  ال�سكان  بع�س  هلل  املدينة،  م��ن  اآخ��ر  مكان  ويف 
والرتكمان لدى و�سول القوات العراقية اإىل �سوارعهم.  
وي�سري بيك لنهاية �سادمة و�سريعة ل�سيطرة الأكراد على 
ان�سحابات  تتالت  بال�ستقالل. فقد  ولوقعاتهم  املدينة، 
تقع  ك��ربى  نفط  ح��ق��ول  ع��ن  تخلوا  ال��ذي��ن  الب�سمركة 
بالقرب من كركوك، و�سكلوا طابوراً خمزياً من العربات 
تربيد  ووح���دات  باأ�سلحة  املحملة  وال�ساحنات  امل��درع��ة 
رفاقهم  بهم  الفور حلق  وعلى  وث��الج��ات.  اأث��اث  وقطع 
عند ان�سحابهم من مناطق ك�سنجار وخممور وبع�سيقة، 
والتي تعهد البارزاين، رئي�س كرد�ستان، باأن تكون جزءاً 

من كرد�ستان اجلديدة. 

باري�س تطالب مبحا�سبة دم�سق بهجوم خان �سيخون 

بريطانيا تتهم رو�سيا بالت�سرت على ا�ستخدام دم�سق الكيماوي 

كانت نهاية ال�سيطرة على مكت�سباتهم �سادمة و�سريعة 

كيف انتهى حلم الأكراد بال�ستقالل بلمح الب�سر؟

••كو�صامبي-رويرتز:

لالألعاب  حم��رتق��ا  م�سنعا  اإن��دون��ي�����س��ي��ون  حم��ق��ق��ون  م�سط 
واأ�ساب  �سخ�سا   47 قتل  انفجار  بعد  اجلمعة  ام�س  النارية 
الع�سرات فيما يعكف اأطباء على عالج ناجني يعانون حروقا 

مروعة تغطي يف بع�س احلالت 80 باملئة من اأج�سامهم.
ومل يجد الكثري من العمال وقتا للفرار من امل�سنع الكائن 
بعد  مبنطقة تاجنرياجن، وهي مركز �سناعي قرب جاكرتا، 

انفجار اأم�س الأول اخلمي�س.
مل�ساعدة  امل�سنع  ج��دران  يف  فتحات  و�سكان  ال�سرطة  و�سنعت 
العمال املحا�سرين الذين اأعاقتهم احلرارة ال�سديدة الناجتة 

ع��ن ح��ري��ق �سببه ان��ف��ج��ار األ��ع��اب ن��اري��ة يف واح���دة م��ن اأدمى 
الكوارث ال�سناعية باإندوني�سيا.

ال�سلطات  اإن  وقال هاري كورنياوان قائد �سرطة تاجنرياجن 
ل تزال تتحرى �سبب احلريق ونفى تقارير اأفادت باأن بوابات 

امل�سنع كانت مو�سدة.
وقال كورنياوان لرويرتز وفقا ل�سهود العيان الذين اأ�سيبوا 
ويعاجلون الآن بامل�ست�سفى، فر بع�س ال�سحايا اأو مت اإنقاذهم 
من خالل البوابة الرئي�سية، لذا فاإن البوابة كانت مفتوحة. 
به  ك��ان  امل�سنع  اأن  الآن  حتى  تظهر  مل  التحقيقات  اإن  وق��ال 

عمال دون ال�سن القانونية.
وحذر م�سوؤولون من اأن عدد القتلى قد يرتفع.

وق���ال ي���ودي ف��ريم��ان�����س��ي��اه، وه���و م��ت��ح��دث ب��ا���س��م م�ست�سفى 
يعاين  م�سابا   12 يعالج  امل�ست�سفى  اإن  ال��ع��ام،  ت��اجن��رياجن 
ب���امل���ئ���ة من   80 و   40 ب����ني  م����ا  ط���ال���ت  ح����روق����ا  ب��ع�����س��ه��م 

اأج�سامهم.
“نحن وحدة طوارئ لذا فقد مرت علينا  وقال فريمان�سياه 
ه��ذه حالة خا�سة لأن��ه��ا...ك��ان��ت واقعة  م��ن قبل، لكن  اأم���ور 

جماعية. هناك الكثري من املر�سى لعالجهم«.
واأظهرت �سجالت للم�ست�سفى اطلعت عليها رويرتز اأن اثنني 

من امل�سابني يبلغان من العمر 15 و16 عاما.
لل�سرطة  تابع  اإىل م�ست�سفى  اأكيا�س  نقل جثامني يف  وج��رى 

ب�سرق جاكرتا للتعرف عليهم من قبل ذويهم.

اندوني�سيا مت�سط موقع انفجار دام مب�سنع األعاب نارية 

•• باري�ص-اأ ف ب:

�سنوات  ث��الث  بال�سجن  ام�س  الفرن�سي  الق�ساء  حكم 
رئي�س  نائب  اوبيانغ  ت��ي��ودوران  على  التنفيذ  وقف  مع 
فرن�سا،  يف  كبرية  ث��روة  جمع  ال��ذي  ال�ستوائية  غينيا 
وذلك يف اطار ق�سية تتعلق بحيازة ممتلكات بطريقة 
غ��ري م�����س��روع��ة. وح��ك��م��ت حم��ك��م��ة اجل��ن��ح يف باري�س 
على تيودوران اوبيانغ بال�سجن ثالثة اعوام مع وقف 
ي���ورو مع  30 مليون  ق��دره��ا  غ��رام��ة  وب��دف��ع  التنفيذ 
النيابة  اقل مما طلبته  العقوبة  وه��ذه  التنفيذ.  وقف 
الوطنية املالية التي كانت تريد ال�سجن ثالث �سنوات 

مع النفاذ وغرامة تبلغ 30 مليون يورو مع التنفيذ.
التي  املمتلكات  ك��ل  مب�����س��ادرة  اي�سا  املحكمة  وام���رت 

حجزتها مبا فيها مبنى فاخر يف جادة فو�س، كما طلبت 
ال�ستوائية  غينيا  رئي�س  نائب  هو  واوبيانغ  النيابة. 

وجنل الرئي�س نف�سه تيودورو اوبيانغ.
اوبيانغ  عن  الدفاع  حمامي  مار�سيني  اميانويل  ودان 
قرار املحكمة. وقال لل�سحافيني �سندر�س كل امكانات 

الطعن فيه.
ال��ذي مل يح�سر  ال�ستوائية  نائب رئي�س غينيا  وك��ان 
ا�ستغالل  ع����رب  ام�������وال  ب��ت��ب��ي��ي�����س  دي�����ن  حم���اك���م���ت���ه، 
خمتل�سة،  ع��ام��ة  ام���وال  وغ�سل  اجتماعية  م�ساعدات 

وا�ستغالل الثقة وتبيي�س اموال من طريق الف�ساد.
وذك�����رت امل��ح��ك��م��ة ب��ان��ه��ا ت��ت��م��ت��ع ب�����س��الح��ي��ة حماكمة 
تيودوران اوبيانغ لأن قرارها يتعلق مبخالفة تبيي�س 
ل�ستخدامه  الرئي�س  نائب  قبل  من  فرن�سا  يف  ام��وال 

ال�سخ�سي، ولي�س لوقائع ارتكبت يف غينيا ال�ستوائية 
خالل اأدائه مهامه.

 48 ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م��ن  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ومل يح�سر 
�سرعية  على  با�ستمرار  اعرت�س  وقد  حماكمته.  عاما 

املحاكمة و�سرعية الق�ساء الفرن�سي.
وجرت حماكمة جنل الرئي�س الذي كان وزيرا للزراعة 
 19 والغابات قبل ان يعينه والده نائبا للرئي�س، من 

يونيو اىل 06 متوز يوليو.
وفتح التحقيق بعد �سكاوى تقدمت بها منظمتا �سريبا 
تيودوران  ث���روة  حجم  وك�سفت  ال��دول��ي��ة  وال�سفافية 
فاخرة  ريا�سية  �سيارات  اىل  فنية  قطع  م��ن  اوب��ي��ان��غ، 
وغرفة  غرفة  مئة  م��ن  يتاألف  فو�س  ج��ادة  يف  وق�سر 

ومرق�س وغريها، كلها مك�سوة بقطع فخمة.

ال�سج���ن لن��ائ��ب رئ��ي�ص غيني���ا يف فرن�س�����ا 
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جان اأرنولت ديرنز ولوران جي�سلني
   �سيتينيي، 22 مايو 2006 م�ساء: 
يف ال�سفوف الأمامية للح�سد الذي 
جتّمع يف العا�سمة التاريخية للجبل 
الأ�سود، غابة من الأعالم الكتالونية 
ت�ستقبل ميلو ديوكانوفيت�س، رئي�س 
ال��ذي ج��اء لإعالن  ال���وزراء حينها، 
نتائج ال�ستفتاء على ا�ستقالل تلك 

اجلمهورية ال�سغرية.
�سنوات، كان  اأك��ر من ع�سر     قبل 
النف�ساليون يف كاتالونيا قد تابعوا 
للبالد،  ال�سلمي  النف�سال  ب�سغف 
وال�����ذي ف���او����س م���ن اج��ل��ه يف ذلك 
ال��وق��ت الحت����اد الأوروب������ي. وبينما 
ُي�ستح�سر اليوم خطر بلقنة اإ�سبانيا، 
ُيعطي  اأن  مي��ك��ن  اأوروب�������ا،  ح��ت��ى  اأو 
للقادة  ال�سابقة  يوغو�سالفيا  تفكك 
لالأف�سل   - اأم��ث��ل��ة  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ني 

والأ�سواأ - عن خطر احلرب.

اأوجه الت�سابه والختالف
   ي�ستح�سر قادة كاتالونيا النموذج 
 ،1991 ي��ون��ي��و  يف  ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي. 
كانت هذه اجلمهورية اأول من نّظم 
تاله  ال��ذي  امل�سري،  تقرير  ا�ستفتاء 
اإعالن  قبل  اأ�سهر  �ستة  دام  جتميد 
ال�ستقالل لل�سماح بانطالق عملية 

تفاو�س.
   ه�����ذا ال�����ت�����وازي ي���ج���د ق����ب����ول يف 
ندرك  ال�سلوفان،  نحن،  ليوبليانا: 
ال�ستقالل  ع���ل���ى  حت�����س��ل��ن��ا  اأن����ن����ا 
امل�سري،  تقرير  يف  حقنا  مبمار�سة 
اأي�������س���ا ذات  ول���ل�������س���ع���وب الأخ���������رى 
بوروت  الرئي�س  �سرح  هكذا  احل��ق، 
باهور: يف حني يعتقد بع�س �سقور 
اأنه يجب على  الو�سط  اغلبية ي�سار 
يف  دول����ة  اأول  ت��ك��ون  اأن  ���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا 
اأوروبا تعرتف بجمهورية كاتالونيا 

امل�ستقبلية. ومل يكن املتحدث با�سم 
ح�سروا  الذين  الدوليني  املراقبني 
ال�ستفتاء الذي اأجري يف 1 اأكتوبر 
املا�سي، �سوى دمييرتي روبيل، وزير 

اخلارجية ال�سلوفيني ال�سابق.
ن���ق���اط الخ����ت����الف بني  اأن  غ���ري     

ال�  اأول،  اي�سا.  م��وج��ودة  احلالتني 
لال�ستقالل  ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي  “نعم” 
حت�سل على 88 فا�سل 2 باملائة من 
الأ�سوات، ولكن 90 فا�سل 3 باملائة 
اإىل  ذهبوا  امل�سجلني  الناخبني  من 
�سناديق الق���رتاع، وه��و رق��م يفوق 

كاتالونيا  يف  امل�سّجل  ال��رق��م  بكثري 
وخ�سو�سا،  اأك��ت��وب��ر.  م��ن  الأول  يف 
يعرتف  اليوغو�ساليف  الد�ستور  ان 
جمهوريات  ان��ف�����س��ال  ب��ح��ق  ر���س��م��ي��ا 
ذل��ك �سلوفينيا، يف  الحت���اد، مب��ا يف 
الإ�سباين  ال��د���س��ت��ور  ي��ق��ّر  ل  ح���ني 

مطلقا هذا احلق.

حالة كو�سوفو
   املثال الآخر الذي كثريا ما يذكر 
بلغراد  ت���ف���وت  ومل  ك��و���س��وف��و،  ه���و 
املزدوجة  املعايري  ل�سجب  الفر�سة 

ل��ل��ب��ل��دان الأوروب���ي���ة ال��ت��ي اعرتفت 
املقاطعة  اأعلنته  ال��ذي  بال�ستقالل 
فرباير   17 يف  ال�سابقة  ال�سربية 
تطلعات  ت��ع��ار���س  ولكنها   ،2008

بر�سلونة النف�سالية.
   وق���د اث����ارت ه���ذه امل��ق��ارن��ة زعماء 

ك��و���س��وف��و ال���ذي���ن ي�����س��ت��ب��ع��دون اأي 
احل����رب  اإىل  م�������س���ريي���ن  م����ق����ارن����ة، 
وال��ع��ن��ف ال����ذي ارت��ك��ب��ه ق��م��ع نظام 
الغربيني  ال����رع����اة  وك�����ان  ب���ل���غ���راد. 
اأنه ميثل  اأكدوا  ل�ستقالل كو�سوفو 
حالة ا�ستثنائية، وهي حجة مل تقنع 

اإ�سبانيا ل تعرتف  ت��زال  مدريد: ل 
با�ستقالل بري�ستينا.

   يف احلقيقة، الإع���الن م��ن جانب 
واحد عن ا�ستقالل كو�سوفو، ينتهك 
م��ب��ادئ جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م الأوروب���ي���ة 
التي  ب���ادي���ن���رت،  روب�������رت  ب���رئ���ا����س���ة 
جمهوريات  انف�سال  بحق  اعرتفت 
ال�سابق  ال�������س���وف���ي���ات���ي  الحت����������اد 
با�ستقالل  ول��ي�����س  وي��وغ��و���س��الف��ي��ا، 
التي مل تكن  كيانات مثل كو�سوفو، 

�سوى مقاطعة تتمتع بحكم ذاتي.
   مل ي�����س��ب��ق ه����ذا الإع������الن اج����راء 
ا���س��ت��ب��ع��اد هذا  ا���س��ت��ف��ت��اء: ف��ق��د مت 
ا�ستقالل  اإرادة  لن  ر�سميا  اخل��ي��ار 
اأي�سا  ول��ك��ن  وا���س��ح��ة،  الك�سوفيني 
ط���رح  جت���ن���ب  ي����ري����د  ال�����غ�����رب  لأن 
لكو�سوفو  املحتمل  التوحيد  م�ساألة 

واألبانيا.

جتدد املناق�سات يف البلقان
   وب��ط��ل��ب م���ن ���س��رب��ي��ا، اأ����س���درت 
يوليو   22 الدولية  العدل  حمكمة 
باأن  يفيد  ا�ست�ساريا  راأي���ا   ،2010
ابدا  يعترب  مل  ال���س��ت��ق��الل  اإع����الن 
ان��ت��ه��اك��ا ل��ل��ق��ان��ون ال������دويل، وه���ذه 
ت��ل��ه��م م����ن جديد  ق����د  اخل���ال����س���ة 
بر�سلونة، رغم ان احتمال ا�ستقالل 
املنطق  ينع�س  اأن  مي��ك��ن  ك��ات��ال��ون��ي��ا 

النف�سايل يف البلقان.
رومانيا  تنتاب  القلق  من  حالة  ان   
النف�سالية  التطلعات  اإحياء  ب�ساأن 
ل��الأق��ل��ي��ة امل���ج���ري���ة ال���ك���ب���رية، على 
الحت�������اد  ق���������ادة  اأن  م������ن  ال������رغ������م 
الدميقراطي للمجريني يف رومانيا 
ينفي ر�سميا اأي خيار انف�سايل واأي 

هدف لالن�سمام اىل هنغاريا.

عن �سحيفة لوطون ال�سوي�سرية

قائد اأمني يف حما�س ينجو من الإغتيال بالقطاع

تعث��ر ت�سل���م ال�سلط����ة الفل�سطيني����ة هيئت���ني حك���وميتي�����ن بغ�����زة
•• غزة-اأ ف ب:

قائد  ان  حلما�س  التابعة  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اغتيال  مل��ح��اول��ة  ام�����س  الأم��ن��ي��ة تعر�س  ق��وات��ه��ا 
قطاع  و�سط  �سيارته  يف  وق��ع  انفجار  اث��ر  فا�سلة 

غزة وا�سفر عن اإ�سابته بجروح.
ال���وزارة يف بيان  با�سم  البزم املتحدث  اي��اد  واأك��د 
نعيم مدير  اأب���و  ت��وف��ي��ق  ال��ل��واء  “جناة  ���س��ح��ايف 
ع��ام ق��وى الأم���ن الداخلي م��ن حم��اول��ة اغتيال 
�سيارته  اإثر تعر�س  ام�س اجلمعة،  فا�سلة، ظهر 
غزة،  مدينة  و�سط  الن�سريات  مبخيم  لتفجري 
حيث اأ�سيب بجراح متو�سطة وهو بخري ويتلقى 

العالج يف امل�ست�سفى«.
الفور  على  با�سرت  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  ان  وت��اب��ع 
والو�سول  احل��ادث  مالب�سات  ملعرفة  حتقيقاتها 

للجناة.
وذكر م�سدر اأمني ف�سل عدم الك�سف عن ا�سمه 
ان النفجار وقع يف �سيارة ابو نعيم بعد خروجه 

من �سالة اجلمعة يف م�سجد و�سط القطاع.
وتنت�سر قوات المن التابعة حلما�س يف منطقة 
فران�س  وك��ال��ة  م�����س��ور  بح�سب  احل����ادث،  وق���وع 

بر�س.
وو�سل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س ا�سماعيل 
هنية اىل م�ست�سفى ال�سفاء الطبي غرب مدينة 
غزة لزيارة ابو نعيم الذي نقل اىل هناك لتلقي 

العالج، بح�سب م�سور وكالة فران�س بر�س.
الداخلية  ل���وزارة  امل�����س��وؤول الول  ه��و  واب��و نعيم 
التابعة حلما�س والتي ي�سل عدد عنا�سرها نحو 

ع�سرين الف موظف.
بدوره اعترب املتحدث با�سم حركة حما�س يف غزة 

احلادثة عمل  ان  بيان �سحايف  برهوم يف  ف��وزي 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأع��داء  اإل  يرتكبه  ل  جبان 
واأع�������داء ال���وط���ن، وه����و ا���س��ت��ه��داف لأم�����ن غزة 
الوطنية،  وم�ساحله  �سعبنا  ووحدة  وا�ستقرارها 
دون توجيه اتهام لأي جهة معينة بالوقوف وراء 

احلادث.
الداخلية مبالحقة  ووزارة  الأم��ن  وطالب قوى 
وتقدميهم  عليهم  ال��ق��ب�����س  واإل���ق���اء  امل��ج��رم��ني 
للعدالة وال�سرب بيد من حديد على يد كل من 

ت�سول له نف�سه العبث باأمن �سعبنا وا�ستقراره.
املركزية حلركة  اللجنة  ومن جانبه، قال ع�سو 
بيان �سحايف  غ��زة احمد حل�س يف  فتح يف قطاع 
“ترف�س هذا ال�سلوب اجلبان الذي  ان حركته 
لتعطيل  الفل�سطيني،  ال��واق��ع  توتري  ي�ستهدف 

خطوات امل�ساحلة«.

وياأتي الهجوم فيما وقعت حركتا فتح وحما�س يف 
الهادف  امل�ساحلة  اتفاق  القاهرة  اكتوبر يف   12
الطرفني  ب��ني  النق�سامات  م��ن  عقد  ان��ه��اء  اىل 
وح������ددا م��ه��ل��ة ���س��ه��ري��ن م���ن اج����ل ح���ل امللفات 
القطيعة  من  عقد  بعد  التفاق  وج��اء  ال�سائكة. 

بني اجلانبني.
الوفاق  حكومة  ت�سلم  عملية  تعرت  ذل��ك،  اىل 
ال��ب��ي��ئ��ة و�سلطة  ���س��ل��ط��ة  ه��ي��ئ��ت��ي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
اطار  غ���زة، يف  ق��ط��اع  احلكوميتني يف  الأرا����س���ي 
تطبيق اتفاق امل�ساحلة بني حركتي فتح وحما�س، 

بح�سب ما اأفاد م�سوؤولون يف احلركتني.
�سيتم حل  اإن��ه  وق��ال م�سوؤولون يف فتح وحما�س 

هذه ال�سكالت  بااحلوار لإجناح امل�ساحلة.
و�سرح رئي�س �سلطة الرا�سي احلكومية �سائب 
م�ساء  غ���زة  م��غ��ادرت��ه  ق��ب��ل  ل�سحافيني  ن��ظ��ي��ف 

غزة  ق��ط��اع  يف  م��ه��ام��ه  يت�سلم  مل  ان���ه  اخلمي�س 
الرا����س���ي يف غزة  ���س��ل��ط��ة  رئ��ي�����س  رف�����س  “بعد 
امل��ع��ني م��ن ح��م��ا���س ك��ام��ل اب���و م��ا���س��ي ت�سليمنا 
ال�سالحيات، واأ�سر على البقاء يف من�سبه، وهذا 

يخالف اتفاق امل�ساحلة.
لإبالغ  ال��غ��رب��ي��ة  بال�سفة  اهلل  رام  اىل  وت��وج��ه 
اجل���ه���ات ال��ر���س��م��ي��ة ب���ذل���ك، وع����رب ع���ن ال�سف 

ملحاولت تعطيل متكني احلكومة يف غزة.
كما غادرت غزة وزيرة �سلطة جودة البيئة عدالة 
يف  الهيئة  م��ق��ر  ت�سلمها  ت��ع��ر  ان  ب��ع��د  الت����رية 

غزة.
وق���ال���ت الت������رية ل�����س��ح��اف��ي��ني ب��ع��د حم����اولت 
وك��ث��ري م��ن الت�����س��الت ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع���ال ما 
بني القيادات، مل تتم عملية ا�ستالم مقر جودة 
البيئة بغزة التي يرا�سها كنعان عبيد املعنّي من 

حما�س. وقال رئي�س املكتب الإعالمي احلكومي 
بغزة �سالمة معروف من جهته ما حدث جمرد 
ما  لفهم  ن�سبي  ت��ف��اوت  ظ��ل  يف  طبيعي  خ���الف 
اأن����ه تتم  ات��ف��ق ع��ل��ي��ه يف ال���ق���اه���رة، م�����س��ريا اىل 
معاجلة الأمر يف اإطار اللجنة الإدارية القانونية 
ملتابعة  املا�سي  الأ���س��ب��وع  �سكلت  ال��ت��ي  امل�سرتكة 

عملية ت�سلم الوزارات.
ب��ني فتح  ال��ق��اه��رة للم�ساحلة  ات��ف��اق  ومب��وج��ب 
وحما�س الذي رعته م�سر، تت�سلم حكومة الوفاق 
برئا�سة رامي احلمد اهلل كل الوزارات والهيئات 

احلكومية يف قطاع غزة.
وقال الناطق با�سم فتح اأ�سامة القوا�سمي �سيتم 
والرا�سي  ال��ب��ي��ئ��ة  ج���ودة  �سلطة  اإ���س��ك��ال��ي��ة  ح��ل 
باحلوار ال�سليم املبني على ا�سا�س الوطن الواحد 

وال�سلطة الواحدة وامل�سي قدما بامل�ساحلة.

درو�س ومناذج كثرية:

كاتالونيا.. يف مدر�سة البلقان...؟

•• بكني-اأ ف ب:

طالبت ال�سني ام�س الوليات املتحدة مبنع رئي�سة تايوان من 
عبور الرا�سي المريكية واحتجت ب�سدة لدى وا�سنطن على 
الرئي�س دونالد  بها  زي��ارة يقوم  اأول  الم��ر، وذل��ك ع�سية  هذا 

ترامب لل�سني.
تزور  ا�سبوعا  ت�ستمر  ج��ول��ة  ال�سبت  اي��ن��غ-وي��ن  ت�ساي  وت��ب��داأ 
خ��الل��ه��ا ج���زر م��ار���س��ال وت��وف��ال��و وج����زر ���س��ل��ي��م��ان يف املحيط 

الهادىء والتي تعترب حليفة لتايبيه.
وقال غينغ �سوانغ املتحدث با�سم اخلارجية ال�سينية ردا على 
�سوؤال عن التوقف املقرر لرئي�سة تايوان يف هاواي وغوام، وهما 

املتحدة  الوليات  ندعو  رحلتها،  خالل  امريكيتان،  منطقتان 
اىل ان حترتم بدقة مبداأ ال�سني الواحدة.

 ،1949 منذ  الواقع  الم��ر  بحكم  با�ستقالل  تايوان  وتتمتع 
لكن بكني تطالب بال�سيادة عليها ومتنع على �سركائها اقامة 
عالقات دبلوما�سية مع اجلزيرة احرتاما ملبداأ ال�سني الواحدة. 
امل�سوؤولة  ل��ع��ب��ور  احل��ق��ي��ق��ي��ة  الأ���س��ب��اب  ان  امل��ت��ح��دث  واأ����س���اف 
التايوانية الأرا�سي الأمريكية موؤكدة، ملمحا اىل انها و�سيلة 

تلجاأ اليها للح�سول على نوع من العرتاف الدويل.
وياأتي هذا اخلالف ع�سية زيارة مهمة يقوم بها ترامب لل�سني 
بداية نوفمرب يف اطار جولة يف اآ�سيا يهيمن عليها امللف النووي 
دعم  على  احل�سول  اىل  وا�سنطن  �سعي  مع  ال�سمايل  الكوري 

بكني على هذا ال�سعيد.
دولة  ع�سرين  ن��ح��و  م��ع  دبلوما�سية  ع��الق��ات  ت��اي��وان  وت��ق��ي��م 
الو�سطى  وامريكا  الهادئ  املحيط  يف  غالبيتها  فقط  �سغرية 
وجزر الكاريبي. ول عالقات دبلوما�سية بني الوليات املتحدة 
انتخابه  من  ا�سابيع  ب�سعة  بعد  ولكن   .1979 منذ  وتايبيه 
2016، فاجاأ ترامب بكني حني قبل تلقي مكاملة  يف نوفمرب 
املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ت��زام  متجاوزا  ت��اي��وان  رئي�سة  من  هاتفية 

عدم اإقامة عالقات مع م�سوؤولني يف اجلزيرة.
و�سبق لرئي�سة تايوان ان توقفت يف الوليات املتحدة يف يناير 
ثم يف  ك��روز  تيد  ال�سناتور  التقت  وحتديدا يف هيو�سنت حيث 

�سان فرن�سي�سكو.  

بكني تدعو وا�سنطن ملنع دخول رئي�سة تايوان  

- غابة من الأعالم الكتالونية ا�ستقبلت ميلو ديوكانوفيت�ص عند اإعالن ا�ستقالل اجلب����ل ال�س����ود
- بلغراد ت�سجب ازدواجية املعايري الأوروبية التي اعرتفت بكو�سوفو وتعار�ص تطلعات بر�سلونة النف�سالية
- النم���وذج ال�سلوفين����ي ي�سته�����وي الق����ادة الكات�الونيي����ن رغ����م بع��ص الخت�����الف�����ات
- احتم����ال ا�ستق�����الل كاتالوني�����ا ميك����ن اأن ينع�����ص املنط����ق النف�س���ال����ي يف البلق����ان
- راأي ا�ست�س���اري ملحكم���ة الع����دل الدولي����ة عام 2010 ق���د يله����م م���ن جدي����د بر�سلونة

رئي�س �سلوفينيا يوؤيد حق ال�سعوب يف تقرير امل�سرياوروبا ت�ساند انف�سال هذا وترف�س ذاك

كو�سوفو منوذج لال�ستلهام

كاتالونيا منوذج البلقان يف البال
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عربي ودويل
•• بكني-اأ ف ب:

يخ�سى نا�سطو حقوق الن�سان الذين متكنت قلة منهم 
ا���س��م��اع �سوتها خ���الل م��وؤمت��ر احلزب  امل��ا���س��ي م��ن  يف 
ال�سيوعي ال�سيني، ال يقدم الع�سر اجلديد الذي اعلنه 

�سي جينبينغ �سيئا على �سعيد احلريات يف ال�سني.
املوؤمتر  م��ن  اق���وى  م��وق��ع  يف  ال�سيني  الرئي�س  وخ���رج 
التا�سع ع�سر للحزب ال�سيوعي الذي ادرج ا�سمه باإجماع 
املندوبني ال2300 احلا�سرين يف ميثاق احلزب، قبل 
ان ينتخب لولية جديدة من خم�س �سنوات على راأ�س 

اكرب بلد يف العامل يف عدد ال�سكان.
افتتاح موؤمتر احل��زب، مل يف�سح  ويف خطاب طويل يف 
�سي املجال لي اآمال بتليني موقف النظام الذي ا�سبح 

اكر ا�ستبدادا خالل �سنوات حكمه اخلم�س الأوىل.
م��زي��دا من  يبذل  ان  ك��ل منا  “على  لرفاقه  �سي  وق��ال 
اجلهود للدفاع عن �سلطة احلزب والنظام ال�سرتاكي 
عمل  او  كلمة  اي  ع��ل��ى  ب��ح��زم  والع���رتا����س  ال�سيني، 
من  ج��دي��د  ع�سر  ب��دء  واع��ل��ن  يقو�سهما”.  ان  ميكن 
ال�سرتاكية على الطريقة ال�سينية. وقال باتريك مون 
الذي يعمل يف منظمة العفو الدولية ان هذا اخلطاب 
المن  عن  الدفاع  با�سم  املن�سقني  قمع  ا�ستمرار  يعلن 

القومي.
ت�سمح  قانونية  تر�سانة  ال�سني  امتلكت  �سي،  عهد  ويف 

بقمع ال�سوات املعار�سة خ�سو�سا على النرتنت.
املدافعني  يعمل يف منظمة  ال��ذي  اي��ف  فران�سي�س  ق��ال 
ال�سينيني عن حقوق الن�سان يف هونغ كونغ انه يتوقع 
انتقاد  على  يجروؤ  من  مالحقة  ال�سرطة  “توا�سل  ان 
املتعلقة  القوانني  ذل��ك  يف  ت�سجعها  احلكومة،  �سيا�سة 
بالمن القومي التي فر�سها �سي”. وا�ساف ان “القمع 

والعتقالت واملراقبة الطاغية والرقابة �ستزداد«.
ت�سياوبو  ليو  املن�سق  ت��ويف  امل��ا���س��ي،  مت��وز/ي��ول��ي��و  ويف 
ال�سيني الوحيد الذي ح�سل على جائزة نوبل لل�سالم 
العتقال  يف  ال�سينيني،  غالبية  ل��دى  املجهول  ولكن 

جراء مر�س ال�سرطان، بدون ان يوافق النظام ال�سيني 
على دعوات الغرب اىل ال�سماح له بالرحيل.

ومنذ  ت�سيا  ليو  ال�ساعرة  ارملته  تخ�سع  وفاته  ومنذ 
2010، لالإقامة املراقبة بدون توجيه اي تهمة لها.

ال�سيني  القانون  يف  اخلبرية  لوي�س  مارغريت  وقالت 
يف جامعة �سينت هول يف الوليات املتحدة ان احلريات 

تهاجم با�ستمرار يف ال�سني اليوم.
حمام  مئتي  نحو  اعتقال   2015 يف  �سي  عهد  و�سهد 
بع�سهم  على  حكم  الن�سان،  حقوق  جم��ال  يف  ونا�سط 

منذ ذلك احلني بال�سجن مع التنفيذ.

وخالل موؤمتر احلزب ال�سيوعي الذي انتهى الثالثاء، 
حاول املحامي يو وين�سينغ حتدي النظام عرب توجيه 

ر�سالة مفتوحة اىل امل�ساركني.
ال�سيني  ال�سيوعي  ان احلزب  ر�سالته  املحامي يف  كتب 
ي��ت��ح��دث ع��ن ح��ري��ة ودمي��وق��راط��ي��ة وم�����س��اواة ودول���ة 
قانون، لكن ل وجود لأي �سيء من كل هذا يف ال�سني. 

ال�سلطة  مي��ل��ك��ون  ث���راء  والك����ر  النخبة  ان  واأ����س���اف 
والف�ساد منت�سر يف كل مكان.

واوق��ف فور ن�سره الر�سالة التي ميكن الط��الع عليها 
ا�ستجوبته  وق��د  ال�سني.  يف  لي�س  لكن  الن��رتن��ت  على 
ال�سرطة لثالث �ساعات يف اليوم نف�سه الذي القى فيه 
�سي جينبينغ خطابه يف افتتاح موؤمتر احلزب، كما قال 

املحامي يف اعالن بثه على النرتنت.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
با�سم  ال���ر����س���م���ي  ال���ن���اط���ق  اع���ت���رب 
الدهماين  اي��اد  التون�سية  احلكومة 
ان��ه م��ن العيب احل��دي��ث ع��ن �سحة 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��ب��اج��ي قائد 
ال�سب�سي، قائال: عيب …عيب لي�س 
معقول مهاجمة خ�سم �سيا�سي عرب 

مو�سوع �سحته.
   واأ�ساف الدهماين انه مل ينا�سل 
النحطاط  م�������س���اه���دة  اأج������ل  م����ن 
ال�سيا�سي  اخل���ط���اب  ي��ع��رف��ه  ال����ذي 
ان��ه ك��ان م�ساندا  ال��ي��وم، م�سريا اىل 
ملناف�س اخر يف النتخابات الرئا�سية 
واأنه  ال�����س��اب��ي  جن��ي��ب   2014 �سنة 
املناف�سة  خ����الل  ب��ب��ال��ه  ي��خ��ط��ر  مل 
ال�سحي  امللف  توظيف  النتخابية 
وفق  �سيا�سية  ل��غ��اي��ات  م��ر���ّس��ح  لأي 

تعبريه.
   واأّك������د ال���ده���م���اين اأن����ه ال��ت��ق��ى يف 
ال��ع��دي��د م��ن امل����رات ب��ال��ب��اج��ي قائد 
�سحة  يف  اأن��ه  اىل  م�سريا  ال�سب�سي، 
الذهني  ح�����س��وره  اأن  واىل  ج��ي��دة 
ل�����دى عديد  ب���ك���ث���ري مم����ا  اأف�������س���ل 

ال�سيا�سيني القل منه �سنا.
   واأ�ساف ل اأرمي الورود ول اأجامل 

ول اأتقّرب…من غري املعقول اللعب 
مبلف �سحة رئي�س اجلمهورية لأنه 
اأح�سن  على  �سالحياته  كل  ميار�س 

وجه.
   ك��م��ا ����س���دد ال���ده���م���اين ع��ل��ى اأن���ه 
ال�����س��ح��ي اجليد  ال���و����س���ع  ب��ف�����س��ل 
انعقاد  ك����ان  اجل��م��ه��وري��ة  ل��رئ��ي�����س 
جم���ل�������س الم��������ن ال����ق����وم����ي اأك�����ر 
ان��ت��ظ��ام��ا يف ع���ه���ده.    م��ن جهتها، 
الرئي�س  ل���دى  امل�����س��ت�����س��ارة  ان��ت��ق��دت 
يتداول  ما  قّرا�س،  �سعيدة  التون�سي 
الرئي�س  �سحة  ح��ول  اإ���س��اع��ات  م��ن 

التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي.
   وو���س��ف��ت ق��ّرا���س ت��روي��ج ا�ساعات 
ال�سب�سي  قائد  الباجي  �سحة  ح��ول 
رمز  ولأّن���ه  ملركزه  نظرا  باخلطرية 

لوحدة البالد.    وا�ستغربت قّرا�س 
يف مداخلة لها يف برنامج تلفزيوين 
واأخبار  اإ�ساعات  ب�رتويج  اأ�سمته  ما 
م�سرية  الرئي�س  �سحة  ح��ول  زائفة 
الأ�سبوع  بداية  منذ  ن�ساطه  اأن  اىل 
ي���ث���ب���ت ع���ك�������س ذل����������ك.    ولح���ظ���ت 
الإ�ساعات  ه���ذه  م��ث��ل  ���س��اأن  م��ن  ان 
البالد والط��راف اخلارجية  ارب��اك 

ت�سمح  وط��ن��ي  ح�����ّس  ب���اأي  مت�سائلة: 
هذه  بن�سر  لنف�سها  وجهات  اأط��راف 

ال�ساعات والأكاذيب؟.
   واأ���س��ارت ق��ّرا���س اىل اأن مثل هذا 
م�سوؤول  غري  موقفا  ميثل  ال�سلوك 
روجت  ال��ت��ي  ل��الأط��راف  ان  معتربة 
مثل هذه ال�ساعات دوافع واأجندات 
ختم  بعدما  املعقول  غ��ري  م��ن  واأن���ه 

امل�ساحلة  قانون  اجلمهورية  رئي�س 
موا�سلة ح�سد النفو�س.

با�سم  الر�سمية  الناطقة  وك��ان��ت     
قرا�س  �سعيدة  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة 
قد اكدت على �سفحتها بالفي�سبوك 
اأّن ما ُيقال عن تدهور �سّحة رئي�س 
ال�سب�سي  قايد  الباجي  اجلمهورية 
اإ����س���اع���ة.    وق��ال��ت اإّن����ه ت��ت��ّم تغطية 

يومي  ب�سكل  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ساط 
العالم  و�سائل  كل  يف  من�سور  وه��و 
لرئا�سة  الر�سمية  ال�سفحة  وع��ل��ى 
بفيديوهات  وم���وث���ق  اجل��م��ه��وري��ة 
ال�سخ�سيات  ت�����س��ري��ح��ات  تت�سمن 
ي�ستقبلها  التي  والأجنبية  الوطنية 

ال�سب�سي.
نف�سها  اأّنها جتد  واأ�سافت قرا�س     

م�سطّرة للرد على اأكاذيب واإ�ساعات 
دنيئة يتم الرتويج لها، واأّن ل عزاء 
�سوى  واأخالقيا  �سيا�سيا  للمفل�سني 
ال�سيا�سي  وخوائهم  فراغهم  تاأثيث 
باإ�ساعات  الأخ���الق���ي  وان���ح���داره���م 

مبتذلة، على حّد تعبريها.
   وح�����ول م���ا راج ع���ن ال��رتف��ي��ع يف 
ل�سنة  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة  ميزانية 

�سدّدت  باملائة،   48 بن�سبة   2018
���س��ع��ي��دة ق���را����س ع��ل��ى اأّن�����ه يف اإط����ار 
ت�سجل  مل  امل�ساريف  على  ال�سغط 
هذه امليزانية، ولأول مرة منذ خم�س 
���س��ن��وات، اأي ارت��ف��اع وح��اف��ظ��ت على 
لل�سنة  امل��ر���س��ودة  الع��ت��م��ادات  نف�س 
مليون   108،5 والبالغة  اجل��اري��ة 

دينار رغم الزيادات يف الأجور.

خرباء ي�ستبعدون حت�سن الو�سع احلقوقي يف ال�سني 

اعُتربت حماولة لإرباك البالد:

�سح��ة الرئي���ص التون���سي يف �س��وق امل��زاد ال�سيا�سي...!
- قرا�س: قائد ال�سب�سي يف �سحة جيدة ول عزاء للمفل�سني �سيا�سيا واأخالقيا 
- الناطق الر�سمي با�سم احلكومة: من العيب احلديث عن �سحة رئي�س اجلمهورية

خط��ر امل��وت ل ي�زال يرتب��ص مبدني�ي الرق�ة 
•• الرقة-اأ ف ب:

اأع��الم قوات  عند حاجز ترفرف فوقه 
�سوريا الدميوقراطية يف غرب الرقة، 
يحاول مدنيون من رجال ون�ساء اإقناع 
اإىل  بالدخول  لهم  بال�سماح  املقاتلني 
يقطع  اأن  قبل  منازلهم  لتفقد  املدينة 

�سخب النقا�س دوي اإنفجار قريب.
اإ�سعاف  ���س��ي��ارة  وي��ع��ل��و ���س��وت ���س��ف��ارة 
املدينة  داخ������ل  اإىل  م�������س���رع���ة  ت���ه���رع 
ي��راف��ق��ه��ا م��ق��ات��ل��ون م��ن ق���وات �سوريا 
الدميوقراطية ليتبني اأن لغماً انفجر 
ري  ق��ن��اة  ع��رب  و�سقيقه  ت�سلل  ب��رج��ل 
ل��ت��ف��ق��د م��ع��م��ل��ه ل��ل�����س��ريام��ي��ك يف حي 

الدرعية يف غرب الرقة.
املقاتلني  م��ن  ال��رج��ل  �سقيق  وي��ق��رتب 
املكان،  يف  جتمعوا  الذين  والأ�سخا�س 
وي�����ق�����ول ل���ف���ران�������س ب����ر�����س وم���الم���ح 
ال�����س��دم��ة ل ت����زال ب��ادي��ة ع��ل��ى وجهه 
ذهبنا اأنا واأخي لتفقد معملنا، وانفجر 

لغم فيه ومات.
ويبدو �سقيقه ممداً على الأر�س، وقد 
غ��ط��اه ال���رتاب ب��ني رك���ام اأح���د الأبنية 
نارية  ب��دراج��ة  معلقة  جثته  زال��ت  ول 

مقلوبة اأي�ساً على الأر�س.
�سوريا  ق�����وات  م���ن  م��ق��ات��ل  وي���ق���رتب 
من  الع�سكرية  بلبا�سه  الدميوقراطية 
حتتها  لتظهر  ب�سحبها  ويقوم  اجلثة، 
يتدخل  اأن  ق��ب��ل  ك���ب���رية،  دم����اء  ب��ق��ع��ة 
عربة  ع��ل��ى  بو�سعها  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق 

نقالة.
تنظيم  معقل  على  �سيطرتها  وب��رغ��م 
����س���اب���ق���اً قبل  ال�����دول�����ة الإ�����س����الم����ي����ة 
�سوريا  ق����وات  ت�سمح  مل  اأي�����ام،  ع�����س��رة 
الدميوقراطية، ف�سائل كردية وعربية 
مدعومة من وا�سنطن، بعودة املدنيني 
اإىل الرقة بانتظار النتهاء من عملية 
يف  املنت�سرة  الأل��غ��ام  واإزال���ة  التم�سيط 

املدينة.
وق���ت���ل خ����الل الأي�������ام امل��ا���س��ي��ة ج���راء 
انفجار األغام 14 �سخ�ساً بينهم ت�سعة 
وفق  منازلهم،  لتفقد  ت�سللوا  مدنيني 
ما اأفادت قوات �سوريا الدميوقراطية.

بالكامل  ال��رق��ة  مدينة  ال��دم��ار  وي��ع��م 
على  ال��ت��ع��رف  ال�سعب  م��ن  يجعل  م��ا 
اأبنية  الدرعية،  �سوارع حي  معاملها. يف 
م����دم����رة، وج���ب���ال م���ن ال������رتاب كانت 
بني  تف�سل  ���س��وات��ر  ع��ن  ع��ب��ارة  �سابقاً 

املتقاتلني.
امل��دن��ي��ون عند  وب��رغ��م اخل��ط��ر، ي�سر 
الدميوقراطية  ���س��وري��ا  ق���وات  ح��اج��ز 
ب���ال���ق���رب م����ن ح����ي ال�����س��ب��اه��ي��ة على 

الدخول اإىل مدينتهم.
وي��ج��ل�����س رج����ال ع��ل��ى دراج�����ات نارية، 
وت��ف��رت���س ن�����س��اء واأط���ف���ال الأر������س يف 

النقا�س  حدة  ترتفع  الرتابي.  ال�سارع 
مع مقاتلي قوات �سوريا الدميوقراطية 
الذين يكررون اأمامهم التحذيرات من 

خطر الألغام.
�سوريا  ق�������وات  م����ن  م���ق���ات���ل  وي��������روي 
الدميوقراطية يف يده جهاز ل�سيلكي 
اأت���ى رجل  ب��ني جمموعة م��ن ال��رج��ال 
من كوباين لتفقد منزله وانفجر فيه 

لغم، ول تزال جثته على الأر�س.
مناق�سته  ي��ح��اول  رج���ل  اإىل  وي��ت��وج��ه 
التي  ذات��ه��ا  احل����ارة  “قتل يف  ب��ال��ق��ول 
ت��ق��ول اأن ل ���س��يء ف��ي��ه��ا، ه��ل اآت���ي لك 

بجثته؟.
األ  ل��ك��م  “نقول  ب��ان��ف��ع��ال  وي�����س��ي��ف 
تدخلوا.. هناك األغام، ولكنكم تدخلون 
يف  ام�����راأة  م��ن��ه  ت��ق��رتب  بالتهريب”. 
اإنها  بالقول  لها  فيتوجه  لح��ق،  وق��ت 
منطقة ع�سكرية، ل ميكن اإدخال اأحد 

من املدنيني.
الفتاة  ال���رح���م���ن،  ع��ب��د  اأم  وح����اول����ت 
الع�سرينية، الدخول اإىل حي الرومانية 
لكنها  منزلها،  لتفقد  ال��رق��ة  غ��رب  يف 
عادت خالية الوفا�س، اإذ مل ُي�سمح لها 

بذلك.

ال�سابة  وجنتي  على  ال��دم��وع  وتنهمر 
التي تقول “منزيل هناك يف الرومانية، 

فيه ذكرياتي و�سور عر�سي«.
ذكرياتي  اأرى  اأن  “اأريد  وت�����س��ي��ف 
واأموت من بعدها ل يهمني، الأهم هو 
ذكرياتي مع زوجي، لكنهم ل ي�سمحون 

يل بحجة اأن املدينة ملغمة«.
اآليات  امل���دن���ي���ني  م���ن  ب���ال���ق���رب  ومت����ر 
ع�سكرية تقل مقاتلني من قوات �سوريا 
الرقة،  داخ�����ل  اإىل  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
مقاتلني  متنها  ع��ل��ى  اأخ����رى  وت��خ��رج 

يرفعون �سارات الن�سر.
وعلى غرار اآخرين، ينتظر يا�سر علو�س 
عند حاجز حي ال�سباهية متمنياً على 
املقاتلني اأن ي�سمحوا له بالدخول اإىل 

احلي ذاته حيث يقع منزله.
راأ���س��ه ب�سال  ل��ف  ال���ذي  وي��ق��ول ال�ساب 
اللون  رم��ادي��ة  ع��ب��اءة  وي��رت��دي  اأبي�س 
قبل حلول  بيوتنا  اإىل  نعود  اأن  ننتظر 
يوم  كل  يعدونا  م�سيفاً  ال�ستاء،  ف�سل 
باأنهم �سي�سمحون لنا بالعودة ول يفون 
بوعودهم. ال�ستاء مقبل ول منلك حتى 

بطانيات تقينا الربد«.
وفّر ع�سرات اآلف املدنيني من مدينة 
الرقة هرباً من املعارك ال�سارية التي 
�سهدتها لأكر من اأربعة اأ�سهر، وخلت 
لت�سبح  �سكانها  م��ن  تدريجياً  املدينة 
ف���ارغ���ة مت���ام���اً ق��ب��ي��ل ���س��ي��ط��رة ق���وات 
وتعاين  عليها.  الدميوقراطية  �سوريا 
للبنية  كامل  غياب  من  حالياً  املدينة 

التحتية الأ�سا�سية.
الع�سرينية  ال��ف��ت��اة  اأم���ي���ن���ة،  وف���ق���دت 
اإثنني  الت�سال مع  والوالدة لطفلني، 
من اأ�سقائها منذ اأربعة اأيام بعدما كانا 
العائلة  منزل  لتفقد  ال��رق��ة  اإىل  ع��ادا 
اأن  اليوم  تاأمل  وه��ي  الدرعية،  حي  يف 

جتدهما.
وتقول اأمينة التي ارتدت عباءة �سوداء 
مطرزة وحجابا اأ�سود لفته على وجهها 
جئت  عينيها،  ���س��وى  تظهر  ل  بحيث 
�سغري  اأخ  ول��دي  �سقيّقي،  عن  لأبحث 
به  انفجر  ح��ني  ف��رتة  قبل  �ساقه  فقد 

لغم.

ا�ساعات تالحق ال�سب�سي

قرا�س  ل عزاء للمفل�سني

الدهماين: ال�سحة لي�ست مو�سوعا �سيا�سيا

•• مدريد-اأ ف ب:
ان��ع��ق��د جمل�س ال�����س��ي��وخ ال���س��ب��اين ق��ب��ل ظ��ه��ر ام�����س يف 
اج��راء غري م�سبوق منذ  يتخذ خاللها  جل�سة حا�سمة 
اإح����الل ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف ال��ب��الد ق��ب��ل ارب��ع��ني عاما، 
قد  اأم��ر  وهو  مدريد،  لو�ساية  كاتالونيا  اإقليم  ُيخ�سع 

يرّد عليه النف�ساليون باإعالن ال�ستقالل.
على خط مواز، افتتح برملان اقليم كاتالونيا جل�سة بعد 
ظهر اجلمعة على جدول اأعمالها قرار قدمته الأحزاب 
اإقليمها  ا�ستقالل  فيه  تعلن  الكاتالونية  النف�سالية 
املركزية، ح�سب ما  باإخ�ساعه لو�ساية احلكومة  املهدد 
يف  احل��اك��م  النف�سايل  التحالف  با�سم  املتحدث  اأع��ل��ن 

كاتالونيا.
وحّث املفو�س الوروبي ل�سوؤون البحث والعلوم والبتكار 
“احرتام  على  اوروب��ا  با�سم  كارلو�س مويدا�س اجلمعة 
قرار  النف�ساليني  تقدمي  بعد  ال�سباين،  الد�ستور” 
اعالن ال�ستقالل. وقال “اأعتقد اأنه يجب علينا جميعا 
احرتام الدول كما هي، يجب احرتام الد�ستور وهذا اأمر 
بغاية الأهمية بالن�سبة لأوروبا. الأمر ل يتعلق با�سبانيا 

فقط، امنا هو م�ساألة اأوروبية«.
ماريانو  امل��ح��اف��ظ  ال�سبانية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  وط��ل��ب 
ال�سيوخ  له يف م�ستهل جل�سة جمل�س  كلمة  راخ��وي، يف 
ال����س���ب���اين، امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ال���ل���ج���وء اىل امل������ادة 155 
وت�سمح  اأب���دا،  ت�ستخدم  مل  ال��ت��ي   ،1978 د�ستور  م��ن 
للحكومة بت�سلم ادارة “اقليم يتمتع باحلكم الذاتي يف 
الد�ستور  التي يفر�سها عليه  حال مل يحرتم املوجبات 

اأو قوانني اأخرى«.
اأع�����س��اء جمل�س  وب��ع��د م��داخ��ل��ة راخ����وي، ع��ال ت�سفيق 

ال�سيوخ قاعة اجلل�سات العامة، لدقائق عديدة.
بر�سلونة  يف  النف�ساليني  مئات  جتمع  الوقت،  هذا  يف 
النواب  اج��ت��م��ع  ك��ات��ال��ون��ي��ا، ح��ي��ث  ب���رمل���ان  يف حم��ي��ط 
النف�ساليني لتنقيح قرار يقرتح ان�ساء دولة كاتالونية 

م�ستقلة ب�سكل جمهورية.
اإقالة رئي�س القليم  ويف جمل�س ال�سيوخ، طلب راخوي 

واخ�ساع  وحكومته  بوت�سيمون  كارلي�س  الن��ف�����س��ايل 
الربملان الكاتالوين لو�ساية مدريد.

تزمع  بالنف�سال،  ال�ستقالليني  تهديدات  على  وردا 
حازمة  ت��داب��ري  تطبيق  املحافظة  ال�سبانية  احلكومة 
وو�سع  الكاتالونية  النف�سالية  احلكومة  اإق��ال��ة  مثل 
حتت  الر�سمية  اع��الم��ه��ا  وو���س��ائ��ل  وب��رمل��ان��ه��ا  �سرطتها 
و�ساية مدريد ملدة �ستة اأ�سهر، اىل حني تنظيم انتخابات 

يف القليم مطلع 2018.
وقال راخوي ان ا�ستقرار ا�سبانيا مهدد والتدابري التي 
�ستتخذ ا�ستثنائية لت�سحيح الو�سع ال�ستثنائي، موؤكدا 
ا�ستغالل  مل��ن��ع  امن���ا  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ���س��د  لي�س  ال��ت��دخ��ل  اأن 

كاتالونيا.
اأجل  م��ن  “معا  بوت�سيمون  حت��ال��ف  ق��دم  بر�سلونة،  يف 
النعم” وحزب الوحدة ال�سعبي الي�ساري املتطرف، اىل 
م�ستقلة  دولة  كاتالونيا  لإعالن  قرارا  كاتالونيا  برملان 

على �سكل جمهورية.
يريد  فيما  اجلل�سة،  �ستقاطع  اأن��ه��ا  املعار�سة  واأع��ل��ن��ت 
ق�سم كبري من الكاتالونيني، ن�سفهم على الأقل بح�سب 

ا�ستطالعات الراأي، البقاء �سمن مملكة ا�سبانيا.
اىل  املتطرف  الي�سار  النف�سالية من  الأح��زاب  وت�سغل 
ال��ي��م��ني ال��و���س��ط��ي، غ��ال��ب��ي��ة امل��ق��اع��د )72 م��ق��ع��دا من 
�سبتمرب  اأي��ل��ول  منذ  كاتالونيا  ب��رمل��ان  يف   )135 اأ���س��ل 
2015، وهي تقود اآلية ت�سعى من خاللها اىل اإعالن 
الذي يثري غ�سب ق�سم كبري  الأم��ر  الإقليم،  ا�ستقالل 

من الكاتالونيني املوؤيدين لوحدة ا�سبانيا.
ل�سالح  ال�ستفتاء  يف  �ساركوا  مم��ن  باملئة   90 و���س��ّوت 
النف�سال عن ا�سبانيا. وبلغت ن�سبة امل�ساركة يف عملية 
وهي  الإقليمية  احلكومة  بح�سب  باملئة،   43 الق��رتاع 
النف�ساليون  ويعترب  منها.  للتحقق  قابلة  غري  اأرق��ام 

نتائج ال�ستفتاء مبثابة تفوي�س لإعالن ال�ستقالل.
و�سّرح النائب يف احلزب الي�ساري املتطرف البري بوتران 
م�سوؤوليتنا هي اخل�سوع للتفوي�س ال�سعبي، لي�س هناك 

طريقة اأخرى للخروج.

مدريد ت�سعى لت�سلم اإدارة اإقليم كاتالونيا  
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اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1778
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبيد علي احمد �سليمان دابل نقبي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد عبدول رزاق عبدول 
منان - بنغايل اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة / بقالة خيمة الرحال - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )569520( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1776

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ برين ي�سودا�س بنيديكت - هندي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ رو�س بريانكا برين 
ي�سودا�س برين ي�سودا�س - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )ال�سلي ملقاولت التك�سية 
والر�سيات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )534029( ال�سادرة من دائرة 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1777

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ برين ي�سودا�س بنيديكت - هندي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ رو�س بريانكا برين 
ملقاولت  ال�سعودية   / امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - ي�سودا�س  برين  ي�سودا�س 
 )567224( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   ) التكييف  وحدات  تركيب 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1774

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد اكرم ح�سني �ساودهاري عبداملناف �ساودهاري - بنغالدي�سي  
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �سم�س القي�سر 
تاأ�س�ست   - الفنية  ملقاولت  الريا�س  جنمة   / امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - علي 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )614275( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  
تعديالت اخرى : مت حذف ن�ساط حيث كان )مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات ، تركيب 

وحدات التكييف ، ا�سباغ ( اىل )مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات ، ا�سباغ(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب   ، باك�ستان   : اجلن�سية   - احمد  ب�سري  اأحمد  زي�سان 
يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاي تالل اجلزيرة خلدمات ال�سيارات  واملرخ�س  من 
دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 739420 ال�سادر بتاريخ 
2015/12/8 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/�سيمربيور بوتان 
بيد كايل - اجلن�سية : الهند -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
اعالن املدعي عليها   / درابي�س اند فلورز للتجارة - ذ م م

يف الدعوى رقم 2017/2390  جتاري جزئي 
مبوعد اإجتماع خربة  

املحا�سبية  اأعمال اخلربة  بدء  �سلطان اخل�سر عن  علي  احلا�سبي/ حممد  يعلن اخلرب 
ال�سادر عن حمكمة دبي البتدائية،  بتاريخ 2017/09/10  يف الدعوى  مبوجب احلكم 
رقم  2017/2390 جتاري جزئي - ويعلن املدعي عليها/ درابي�س اند فلورز للتجارة - ذ 
م م  او من ميثلها ،  مبوعد اإجتماع خربة لتقدمي كافة ما لديها من م�ستندات خا�سة 
بالدعوى عاليه ، وذلك يوم الربعاء املوافق 2017/11/1 يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا 
، وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف   دبي - �سارع بور�سعيد - خلف معر�س �سيارات 
الفطيم - بناية مكاتب - الدور التا�سع مكتب 910 )اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات(  - 

تليفون /2947002-04 ، فاك�س / 04-2947003
اخلبري/ حممد علي �سلطان اخل�سر  

مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 
اخلبري/ حممد علي �سلطان اخل�سر  

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
اإعالن املدعي عليهم مبوعد اجتماع خربة 

املدعي عليها الأوىل / �سركة جاجن�س با�سا انف�ستمنت ليمتد - �سركة اوف�سور
وميثلها / اومي�س جايكي�سان اأمارماين - هندي اجلن�سية 

املدعي عليها الثانية / �سركة جاجن�س با�سا لال�ستثمار - ذ م م 
املدعي عليه الثالث / مطعم جاجن�س با�سا - فرع من جاجن�س با�سا لال�ستثمار - �س ذ م م  

يعلن اخلرب احلا�سبي/ حممد علي اخل�سر عن اأعمال اخلربة املحا�سبية مبوجب احلكم ال�سادر 
عن حمكمة دبي البتدائية،  بتاريخ 2017/8/17  يف الدعوى رقم  2017/1198 جتاري كلي واملقامة 
من �سركة / تي اإل جي للو�ساطة التجارية - ذ م م  - ويعلن املدعي عليهم ومن ميثلهم / قانونا 
مبوعد اجتماع اخلربة لتقدمي ما لديهم من م�ستندات وذلك يوم الربعاء املوافق 2017/11/1 يف 
متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ،  وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف  اإمارة  دبي - ديره - بناية 
مكاتب خلف ال�سركة العربية لل�سيارات - توكيل ني�سان - مقابل داناتا - ديره - الطابق التا�سع - 

مكتب 910  - تليفون /2947002-04 ، فاك�س / 04-2947003
اخلبري/ حممد علي اخل�سر  

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

اخلبري/ حممد علي اخل�سر  

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�سديق على حمرر  ،   وطلب  الهند   : ، اجلن�سية  ال�سيد/ جميد كونهيمينتي 
يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري مطعم اأ�سواء خورفكان وال�سادرة من دائرة 
بتاريخ  ال�سادر   706096 رق��م  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية 
2015/2/11 دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ كوروكان فيتيل 
عبدالرحمن مويدو ، اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

  اعالن
املرجع : 1775

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد را�سد عبداهلل ال�سوالح - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف بيع وتنازل كامل 
ال�سم�س  ال�سيدة/  م م رخ�سة رقم 509709 وذلك اىل  ذ  ال�سفاء لالدوات احلديدية -  البالغة 51% يف  ح�س�سه 
كوربوريت - �س ذ م م  - رخ�سة رقم 716006 وان ال�سيد/ �سكيل احمد بن ك بي حممد - هندي اجلن�سية يرغب 
يف بيع وتنازل كامل ح�س�سه البالغة 49% وذلك اىل ال�سيدة / �سيفه جروب - م م ح - ترخي�س رقم 14788  - 
ويرغبون الأطراف تغيري ال�سم التجاري من ال�سفاء لالدوات احلديدية - ذ م م ، اىل �سركة �سفا التجارية - ذ 
م م - فرع ال�سارقة - وكذلك مت تغيري اغرا�س الرخ�سة من )جتارة عدد وادوات الور�س  ، بيع ادوات الرباط 
املادة  بالتجزئة.  وعمالبن�س   - البناء  بيع مواد   - بالتجزئة   - البناء  وادوات  بيع عدد   ، بالتجزئة   - ولوازمها 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك.

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
الدعوى  رقم   2017/1235  جتاري كلي

اإىل املدعي عليهم )جاجنا هو�سبيتاليتي اإنف�ستمنت ليمتد + جريت هو�سبيتاليتي لال�ستثمار 
�س ذ م م + مطعم جريت جريين فرع من جريت هو�سبيتاليتي لال�ستثمار �س ذ م م  - جمهول 

حمل القامة  - حيث اأن املدعية ) تي اإل جي للو�ساطة التجارية - ذ م م ( 
الدعوى  اإحالة  اأنه مت  - وحيث  كلي  ( جتاري   2017/1235( رقم  الدعوى  اأقامت �سدكم  قد 
اإىل اخلبري احل�سابي / علي عبد اهلل �سلطان املرزوقي : لذا يتوجب عليكم احل�سور لجتماع 
اخلربة احل�سابية يف الدعوى وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يف يوم اخلمي�س املوافق 
2017/11/2 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي ، بجوار مركز اأبو هيل ، بناية الفاميد 
املحيط  )موؤ�س�سة   )201( رقم  مكتب   ، الثاين  الطابق   ، اخللفي  املدخل   ، كنتاكي(  )مقابل 
حما�سبون قانونيون ( هاتف : 04/2650665 وفاك�س 04/2650645  - وعليه يرجى احل�سور يف 
املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم �سيتم امل�سي يف 

اإجراءات اخلربة احل�سابية يف الدعوى.   
اخلبري احل�سابي  - علي املرزوقي        

  اعالن جتماع اخلربة  

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
يف الدعوى رقم 2017/2299 جتاري جزئي

ال�سادة / دايكوتك - �س ذ م م  
ب�سفتكم املتنازع �سدها يف الدعوى رقم 2017/2299 جتاري جزئي 

للقيام مبهمة اخلربة  امل��وق��رة-  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  ب��ان��ه مت  الف���ادة  ن��ود 
احل�سابية يف الدعوى رقم )2017/2299 جتاري جزئي( ، وبناء عليه 

فاننا نرغب يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �سارع بغداد مقابل 
مدر�سة اللفية بجانب كليات  التقنيات العليا للطالبات- بناية مركز بالتنيوم لالعمال - الطابق 
الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم الثنني  املوافق  
2017/10/30 يف متام ال�ساعة 1.00 بعد الظهر ، وذلك ملناق�سة مو�سوع الدعوى املذكورة اعاله ، 
لذا يرجى ا�سطحاب كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�سور موكلكم او 

من ينوب عنكم
النظم للمحا�سبة والتدقيق 
اخلبري احل�سابي / د. ماجد حممد فهاد تربان   

 الدعوة اىل  ح�سور
 اجتماع خربة حما�سبية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
 يف  الدعوى  رقم   2017/1631  )جتاري جزئي ابوظبي( 

املدعي : اأحمد خمي�س �سعيد عثمان 
املدعي عليه : حبيب اهلل رقيب اهلل خان 

املراد اأعالنه املدعي عليه : حبيب اهلل رقيب اهلل خان 
يوم  وذلك  عنه  قانوين  وكيل  او  هو  الثاين  اخلربة  اجتماع  حل�سور 
الربعاء املوافق 2017/11/5 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا مبقر 
مكتب اخلبري الكائن ، مبدينة ابوظبي - �سارع الكورني�س - بناية رقم 
29 - الطابق العا�سر.  لأي ا�ستف�سار : التوا�سل مع اخلبري مبا�سرة على 

موبايل رقم  : 0509234647  
اخلبري احل�سابي 
حممد علي اإمبابي - موبايل رقم : 0509234647 

اإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية 
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم )2014/1446( عمايل كلي ال�سارقة

اإعالن املدعي عليه بالإحالة لهذه الدائرة
اىل املدعى عليها / ال�سركة ال�سعبية للهند�سة - ذ م م 

حيث ان املدعي / تيكوت كارايل كوبالن راجن - هندي اجلن�سية 
قد اقام عليكم الدعوى رقم اأعاله. 

رقم  الدعوى  لنظر  جل�سة  موعد  بتحديد  طلب  املدعي  قدم  م   2017/8/14 وبتاريخ 
اعاله وباإحالتها للدائرة الكلية الأوىل. 

يوم  �سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
2017/11/6 م وذلك  لالإطالع والرد على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف 
املحكمة  فاإن  املحدد  الوقت  عنكم يف  وكيل  اإر�سال  اأو عدم  تخلفكم عن احل�سور  حالة 

�ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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اإعالن  بالن�سر

رقم 2017/7361   
املنذر  : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : ملكي لتغليف الهدايا - �س ذ م م 
املو�سوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمته 

واخالء العني املوؤجرة فورا وت�سليمها للمنذر باحلالة التي �سلمها اليه ودفع اأي مبالغ اخرى 
مرت�سة بذمته مع اإ�سالح ما يكون قد حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء 
وغريها عن مدة �سغلة للعني وذلك يف خالل فرتة اق�ساها )30( يوما من تاريخ ا�ستالم املنذر 
اليه الإنذار ، واإل �سي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ الجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة 
مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر ، وحتميل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7409

مقدم ل�سيادتكم : 
املنذر : بنك ابوظبي التجاري 

املنذر اليها : مارييت اليدا بيكمان املو�سوع
مبوجب اإنذار قانوين يتوجه املنذر اىل املنذر اليها بهذا الإعالن للعلم مبا جاء به وما اإ�ستمل عليه ونفاذ 
درهم  الف   852.210.00 ق��دره  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  عليها  التنبيه  مع   ، قانونا  مفعوله 
)فقط ثمامنائة واثنان وخم�سون الف ومائتان وع�سرة درهم( وتنفيذ كافة الطلبات الواردة ب�سدر هذا 
الإع��الن وذلك خالل 30 يوم من تاريخ علمه بفحوى وم�سمون هذا الإع��الن ، ويف حالة عدم ا�ستجابة 
ال��واردة بهذا الن��ذار ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ اج��راءات نزع ملكية العقار  املنذر اليها لتنفيذ الطلبات 
املرهون الواقع باإمارة دبي منطقة معي�سم الأول ندا ال�سبا عبارة عن �سقة �سكنية Flat م�ساحتها مرت 
مربع 46.36 متهيدا لبيعها باملزاد العلني ، ا�ستنادا لن�س املادتني 25-26 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 

قانون الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف  الدعوى 2017/606  جتاري كلي

 / ال�سيني  ال��وادي  بروكا / مطعم  �ستيفانو   / م  م  ذ  �س   - با�ستا ريجينا   : املدعي عليهم  �سد 
مطعم �ستيفانو�س ، واخل�سوم املدخلني : مطعم �ستيفانو�س - فرع / مطعم �ستيفانو�س )فرع( 

/ مطعم �ستيفانو�س )فرع( / مطعم �ستيفانو�س )فرع( / مطعم �ستيفانو�س )فرع(  
املقامة من : م�سرف ابوظبي  ال�سالمي 

: 2017/606  جتاري  رق��م  البتدائية حتت  دب��ي  دع��وى مقامة �سدكم مبحكمة  ان هناك  مبا 
كلي، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون 
الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او 
من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الربعاء 
امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى   ، ظهرا   12  :  00 ال�ساعة  مت��ام  يف    2017/11/1 املوافق 
 ، املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع   دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 

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

 اجتماع خربة
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

  اعالن
املرجع : 170

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ انور عبداهلل حممد اكرب حاجي - البحرين 
اىل  ح�سة    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيدة/ اميان جا�سم ح�سن ال�ساجواين - اإماراتية اجلن�سية يف الرخ�سة / ق�سر 

العباية البحرينية - مبوجب الرخ�سة رقم )115696( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
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يف الدعوى رقم 2017/2299 جتاري جزئي

�سابر  ابراهيم  جعفر  ح�سني   -3 مانوج  امانيان  �سوبر  موليكودي   -2 رايف  يف  راجي�س   -1  / ال�سادة 
المريي 4- �سركة عبيد حارب ملقاولت البناء - ذ م م ( 

ب�سفتكم املتنازع �سدهم يف الدعوى رقم 2017/301 نزاع تعيني خربة جتاري   
نود الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة- للقيام مبهمة اخلربة احل�سابية 
بكم  فاننا نرغب يف الجتماع  وبناء عليه   ، ن��زاع تعيني خربة جت��اري(  الدعوى رقم )2017/301  يف 
كليات   بجانب  اللفية  مدر�سة  مقابل  بغداد  �سارع  )دب��ي(   2 النهدة  مبنطقة  الكائن  مكتبنا  مقر  يف 
التقنيات العليا للطالبات - بناية مركز بالتنيوم لالعمال - الطابق الرابع- مكتب رقم )406( هاتف 
ال�ساعة  املوافق  2017/10/31 يف متام  الثالثاء   رقم 2344403-04 فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم 
11.00 �سباحا ، وذلك ملناق�سة مو�سوع الدعوى املذكورة اعاله ، لذا يرجى ا�سطحاب كافة امل�ستندات 

والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�سور موكلكم او من ينوب عنكم
النظم للمحا�سبة والتدقيق 
اخلبري احل�سابي / د. ماجد حممد فهاد تربان   

 الدعوة اىل  ح�سور
 اجتماع خربة حما�سبية
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اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/117    ا�سكالت مدنية  
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2011/613  تنفيذ مدين 

لوقف الإجراءات التنفيذية
طالب الإعالن : م�ست�سكل : بنك دبي التجاري - �س م ع  

املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سده / 1- ابراهيم على �ساهني حممد البلو�سي الطاهري  
- جمهول حمل القامة   - مو�سوع الإعالن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم 
للنظر   ch1B.6 الثالثاء   املوافق 2017/11/7   ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة
يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور 

�سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  يف الدعوى  رقم   2017/2682 جتاري جزئي   

املدعي / بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عليه / �ساتيانارايانا �سوري�س بابو تالوري بابو فينكاتا �سيفا 

خبريا  بندبنا   2017/10/16 بتاريخ  ال�سادر  البتدائية  دبي  حمكمة  عدالة  قرار  على  بناء 
اأنكم وكالء املدعي فاإننا نود باأن  م�سرفيا يف الدعوى رقم 2017/2682 جتاري جزئي ، ومبا 
نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/2 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف 
�سباحا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية 
الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار �سركة املالحة العربية - �سارع رقم 27 - الطابق التا�سع - مكتب 
رقم )902( لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله ، واإح�سار جميع الأوراق 
مبثابة  الرد  عدم  ويعترب  هذا  مهمتنا  اداء  من  لنتمكن  لنا  تقدميها  توؤدون  التي  وامل�ستندات 

موافقة على احل�سور يف املوعد املحدد اأعاله.  
اخلبري امل�سريف  
د . عقيل حممد هادي ح�سن 

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية    
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2701  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - �ساي برا�ساد ريدي بوتا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / اميك�س )ال�سرق الأو�سط( �س م ب )م( فرع 
دبي  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/10/19  احلكم التمهيدي التايل : حكم اليوم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته 
بعد الطالع على ملف الدعوى النتقال للمدعي كاأمر لزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�سجالت والدفاتر 
ونظام احلا�سب اليل على ح�سابه والطالع على ا�سول امل�ستندات وعلى ما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر 
التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان ما مت احل�سور علهي من ت�سهيالت 
وانواعها وقميتها و�سروط املنح والفوائد ومدة ال�سداد وطريقة احت�ساب الفوائد او ا لرباح والعمولت وامل�سروفات واية مبالغ 
اخرى مع ت�سفية احل�ساب وعلى اخلبري بالن�سبة للمعاملة اخلا�سة بالبطاقة وبيان تف�سيالت ذلك وعلى اخلبري مبراعاة تاريخ 
غلف احل�ساب وفق اخرى حركة يف ك�سف احل�ساب من ا�ستخدام او حركة �سداد من قبل املدعي عليه وبيان كيفية قيام املدعية 
بح�ساب املرت�سد بعد ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى ويف حال جتاوزه لن�سبة 9% ب�سيطة اجراء جدول ح�ساب افرتا�سي 
قائم على بيان املرت�سد حتى تاريخ اخرى حركة يف ك�سف احل�ساب وحتى تاريخ رفع الدعوى يف 2017/8/8 وح�ساب املرت�سد وفق 
الفائدة الب�سيطة امل�سار اليها عن البطاقة وحتقيق دفاع اخل�سوم من الناحية الفنية وامل�سرفية ، وحددتت مبلغ ثالثة الف 
درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س  

. Ch.1.C.14 املوافق 2017/11/2  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4398  تنفيذ عمايل 
بالجي  �سينتامان  ده���اويل  �سينتامان  ماهيندرا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
دهاويل   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اوي�سي�س وير تك 
اند�سرتيز - �س ذ م م وميثله / را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )132910( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3714  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ   - وال��ع��زل  للت�سقيف  الإم��ارات��ي��ة  ال�سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ رام��ان��ا ري���دي جورام 
اأق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  -  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )11621.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 1015 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• الفجر - بيري بيلو 
– ترجمة خرية ال�صيباين

»حيث تتوفر الإرادة، هناك طريق” 
اإىل  امل��ن�����س��وب  امل���ب���داأ،  ب��ه��ذا  م�سكون 
اإمي��ان��وي��ل ماكرون،  ي��ت��ق��دم  ل��ي��ن��ني، 
حماية،  ودون  دوران،  او  ل��ف  دون 
ت�سريع  الأوروبية على  القلعة  حلّث 
بقوة،  العجلة  ي��دي��ر  وه��و  اخل��ط��ى، 
م�ستخدما خطبا رعدية. ويالحظ 
���س��اخ��را ب�����اأدب دب��ل��وم��ا���س��ي اأوروب�����ي 
ك��ّم من الف��ك��ار ما يتطلب وقتا  له 

لتنفيذها.
   ت��ط��ّرق اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون هذه 
لوك�سمبورغ،  جمل�س  خ��الل  الأي���ام، 
العمال  ح�������س���ن  ي�������س���م���ى  م�����ا  اىل 
عنه  ت��داف��ع  م��وق��ف  وه��و  امللحقني. 
بقوة كتيبة ل ميكن تفكيكها: بولندا 
البلطيق  ودول  واإ�سبانيا  وهنغاريا 
اأقل  وبدرجة  والدامنرك،  وكرواتيا 

من جانب رومانيا وبلغاريا.
   بعد مواجهة حامية، كانت النتيجة 
ن�سف جناح اأو ن�سف ف�سل: �سيكون 
ال���زم���ن �سنة  الحل�����اق حم�����دودا يف 
ويخ�سع  �سهرا   18 وح��ت��ى  واح���دة 
املرتبات،  نف�س  ج��دي��دة:  ل�����س��روط 
عدم امكانية خ�سم تكاليف ال�سكن. 
غري اأن العباء الجتماعية �ستبقى 
ال�سلي.  ال��ب��ل��د  يف  امل��ع��ت��م��دة  ت��ل��ك 
وحت�����س��ل ���س��ائ��ق��و ال�����س��اح��ن��ات على 

تاأجيل التنفيذ. 
�سعوبة  امل����ل����ف،  ه�����ذا  وي���ك�������س���ف     
العمل  اإىل  ال���ن���واي���ا  م���ن  الن���ت���ق���ال 
ثم  الأوروب���ي���ة.  ال�سيا�سة  جم��ال  يف 
امللحقني  ال��ع��م��ال  م�سالة  اأول��ي�����س��ت 
اإن معظم  الأك��ر تعقيدا.  ه��ذه هي 
للرئي�س  الكربى  الأوروبية  الأفكار 
الفرن�سي ب�ساعة قدمية مت انعا�سها، 

و�ست�سطدم حتما باحلقائق.
- اأوروبا ذات الهند�سة املتغرية

اميانويل  ال���واج���ه���ة  اىل  اع������اده     
املفهوم معروف منذ  ه��ذا  م��اك��رون، 
ال��ب��ع�����س كنية  زم������ان. وي�����س��ت��خ��دم 
ال�سرعة،  م��ت��ع��ددة  اأوروب�����ا  اخ����رى: 
“دوائر  م�سطلح  اآخ����رون  ل  ويف�سّ
ع���ق���ود،  م���ن���ذ  املركز”.  م���ت���ح���دة 
لالحتاد  املتتالية  ال��ت��و���س��ع��ات  وم���ع 
اأنهم  ال��ك��ث��ريون  يعتقد  الأوروب������ي، 
وجدوا الو�سفة ال�سحرية، وال�سا�س 
�سلبة  ن������واة  ت�����س��ك��ي��ل  ال��ف��ل�����س��ف��ي: 
التي  البلدان  جمموعة �سغرية من 
معينة  موا�سيع  يف  قدما  �ستم�سي 
ان  و�سبق  التكامل،  تعزيز  اأج��ل  من 
ُت��رج��م��ت ه���ذه ال��و���س��ف��ة واق��ع��ا عرب 
ال����ي����ورو. امل�����س��ك��ل��ة: ي��ف��رت���س هذا 
يكون  اأن  ميكن  ول  حمركا،  الدافع 
اأن اأجنيال  اأمل��اين، غري  ال فرن�سي- 
مريكل �ستكون لفرتة طويلة مكّبلة 

ب�سوؤونها الداخلية.
اأن     وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ي��ج��ب 
الأملاين   - الفرن�سي  الثنائي  يكون 
ومل  بتناغم.  يعمال  حتى  متوازنان 
تكون  احل��ال، فعندما  تلك هي  تعد 
لل�سريكني  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
متناق�سة: 10 باملائة من العاطلني 
عن العمل من جهة، و4 باملائة من 
اجلهة الأخ��رى، اأك��ر من 3 باملائة 

ال��ع��ام على ه��ذا اجلانب  م��ن العجز 
امليزانية  يف  وف��ائ�����س  ال���راي���ن،  م��ن 
من اجلانب الآخر، وجتارة خارجية 
عجز  م��ل��ي��ار   48 لفرن�سا  منتك�سة 

عام 2016، وجناح ملمو�س فائ�س 
لأملانيا.   )2016 ع��ام  مليار   253
متما�سك  طاقم  بناء  ميكنك  فكيف 
ال����ظ����روف؟ ل ميكن  ه����ذه  يف ظ���ل 

جمع فر�س �سباق مع بغل.
املتغرية  ل�لهند�سة  اآخ���ر  ���س��داع      
�سُي�ستثنون  ال��ذي��ن  اق��ن��اع  كيفية   :
ال�سيا�سة.  ه��ذه  م��رت��ك��زات  ب�����س��واب 
وع���الوة على ذل���ك، ك��ان ج��ان كلود 
عّدد  ق��د  املفو�سية،  رئي�س  ي��ون��ك��ر، 
ج��م��ي��ع امل�����س��اوئ ال��ت��ي ت��ك��ت��ن��ف هذه 
الفكرة يف خطابه عن حالة الحتاد 
يف 13 �سبتمرب، ويعتقد ان اجلميع، 

يجب اأن يبقى معا.
وميزانية  مالية  وزيـــر   -

ملنطقة اليورو
قالت  م��ث��رية لالهتمام”  »ف��ك��رة     
تكون  األ  �سريطة  م��ريك��ل،  اجن��ي��ال 
ال����ع����ام. ممتاز،  امل�����ال  اآل�����ة لإن����ف����اق 

املالية  وزي��ر  �سوبل،  وولفغانغ  ق��ال 
للخزانة  الم��ني  واحلار�س  ال�سابق، 
الأملانية، ورئي�س البوند�ستاغ اليوم. 
�سوؤال قيمته يورو واحد: اإذا ُوجدت 
اأن تكون  ي��ج��ب  اأوروب���ي���ة،  م��ي��زان��ي��ة 
ماكرون  اإميانويل  ويتحدث  كبرية، 
املحلي  ال���ن���اجت  م���ن  ب��امل��ائ��ة   6 ع���ن 
امليزانية  اأن  ح���ني  يف  الإج�����م�����ايل، 
باملائة.   1 ه���ي  ل���الحت���اد  احل��ال��ي��ة 
م���ن اأي�����ن ���س��ُت��اأخ��ذ الم��������وال؟ واي 
اإيراداتها  لتخفي�س  م�ستعدة  دول��ة 
لتحويلها  الن�سب  بهذه  ال�سريبية 

اإىل امل�ستوى الأوروبي؟
اأنه  فرن�سا  �سركاء  معظم  يعتقد     
ل  للغاز،  جديد  م�سنع  اإن�ساء  قبل 

ا�ستخدام  كيفية  يف  التفكري  من  بد 
ال�سيا�سة  ع����ن  وم�������اذا  الأم�����������وال. 
وال�سناديق  امل�����س��رتك��ة  ال���زراع���ي���ة 
الهيكلية؟ ويدعو البع�س اإىل اإعادة 

القطاعات  اإىل  ال��ت��م��وي��ل  ت��وج��ي��ه 
املتجددة. ولكن من هم اخلا�سرون؟ 

مزارعو فرن�سا؟
- اأوروبا الدفاع

   ي��ح��ل��م اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون بقوة 
اأوروب���ي���ة وم��ي��زان��ي��ة ل��ل��دف��اع، ولكنه 
لي�س اأول احلاملني. ان اأوروبا الدفاع 
ف���ق���د تعددت  ال���ب���ح���ر،  ث���ع���ب���ان  ه����ي 
عاما، وميكن  منذ ثالثني  امل�ساريع 
لإع���الن���ات ال��ن��واي��ا اأن مت���الأ اأب����راج 

مكتبة فران�سوا ميرتان.
   يف الواقع، ل �سيء ي�سري، ول حتى 
الأمل��اين. وي�سطدم  الفرن�سي  اللواء 
بواقع  ال�سناعي  الع�سكري  التعاون 
فرن�سا  ���س��رك��اء  وي��ع��ت��رب  امل��ن��اف�����س��ة، 
- ول ���س��ي��م��ا ال�����س��رك��اء م���ن اأوروب�����ا 
اثبتت  اأن هناك منظمة   - ال�سرقية 
جناعتها ت�سمى منظمة حلف �سمال 

الأطل�سي.
مل��ا ل؟ ولكن  ال���دف���اع الأوروب�������ي،     
�سك  ل  الأطل�سي.  للحلف  كدعامة 
ان ان��دف��اع دون��ال��د ت��رام��ب يدفعهم 
اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ان���ه���م  ال  ل��ل��ت��ف��ك��ري، 
عابرة،  ظ��اه��رة  �سوى  لي�س  ت��رام��ب 
الأوروب����ي����ة توؤمن  ال�����دول  وم��ع��ظ��م 
الرابط  متانة  ب��ق��وة  را�سخا  اإمي��ان��ا 
ال��ع��اب��ر ل��الأط��ل�����س��ي، ول��ي�����س��وا على 
الناتو  م��ظ��ل��ة  مل��ق��اي�����س��ة  ا���س��ت��ع��داد 

مبظلة اأوروبية افرتا�سية.
   ان نظاما للدفاع امل�سرتك يق�سي 
غري  ا�ستخدامه،  على  اتفاق  وج��ود 
اأن قواعد ال�ستباك تختلف اختالفا 
اإميانويل  اآخ���ر.  اإىل  بلد  م��ن  كبريا 
ماكرون ميكن اأن ير�سل املظليني اإىل 
الربملان،  اإىل  الرجوع  دون  اأفريقيا 
وهذا الأخري يتم الكتفاء باإبالغه، 
وهو ل يعطي موافقته اإل بعد اأربعة 
التدخل.  مت��دي��د  ���س��ورة  يف  اأ���س��ه��ر 
وهذا خمتلف متاما بالن�سبة ملعظم 
اأملانيا،  �سيما  ول  ف��رن�����س��ا،  ج����ريان 
حيث يتعني على الربملانيني اإعطاء 

�سوئهم الأخ�سر.
- اأوروبا قوة 

   هناك فكرة فرن�سية جذابة اأخرى، 
اإن  فقط.  فرن�سية  لالأ�سف  ولكنها 
التاأثري يف ال�سوؤون العاملية لي�س على 
جدول اأعمال الغالبية العظمى من 
ال���دول الأوروب���ي���ة. وخ���ارج حدوده، 
ُينظر اإىل الحتاد الأوروبي على اأنه 
قوة اقت�سادية، ولكن كقوة �سيا�سية 
وال�سينيون  الم���ري���ك���ان  رخ������وة. 
واليابانيني  وال���ه���ن���ود  وال�����رو������س 
كلهم  الفريقية:  وال���دول  وال��ع��رب 

يلعبون ورقة العالقات الثنائية.
   اأوروبا، ما هو رقم هاتفها؟ جملة 
ه����رني ك��ي�����س��ن��ج��ر ال��ق��ات��ل��ة مل تعد 
القت�سادي،  امل���ج���ال  يف  �سحيحة 
املجالني  �سائبة يف  ت��زال  ل  ولكنها 
ال�سيا�سي وال�سرتاتيجي، خ�سو�سا 
التي   - ال�����س��رق��ي��ة  اأوروب������ا  دول  اأن 
اإعانات الحتاد  ا�ستفادت كثريا من 
القنا�سة،  دور  تلعب   – الأوروب�����ي 
وت��ر���س��ي��خ��ه��م يف ال��ن��ظ��ام الأوروب�����ي 
املتوقع.  اأط��ول من  وقتا  �سي�ستغرق 
الو�ساية  م����ن  ت��خ��ل�����س��ه��م  ف��ب��ع��د 
اإىل  مي���ي���ل���ون  ل  ال�������س���وف���ي���ات���ي���ة، 
املكت�سفة حديثا.  �سيادتهم  تفوي�س 
دبلوما�سي  يلخ�سها  ذه��ن��ي��ة  ح��ال��ة 
نريد  ل  نحن  ال��ت��ايل:  النحو  على 
باإمالءات  مو�سكو  اوام���ر  ا�ستبدال 

بروك�سل.

بيونغ يانغ تفرج عن �سيادين كوريني جنوبيني  
•• �صيول-اأ ف ب:

اأعلنت كوريا ال�سمالية ام�س انها �ستفرج عن زورق �سيد 
كوري جنوبي وطاقمه يف مبادرة ح�سن نية و�سط ت�ساعد 

التوتر حول برنامج بيونغ يانغ النووي.
391 هونغجني  وقال م�سوؤول كوري �سمايل ان ال��زورق 
لكوريا  ال�سرقية  ال�سواحل  قبالة  ال�سبت  اعرتا�سه  مت 
التي  امل��ي��اه  ق��ان��وين  غ��ري  �سكل  دخ��ل يف  بعدما  ال�سمالية 

ت�سيطر عليها جمهورية كوريا ال�سعبية الدميوقراطية.
ان  الر�سمية  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  الن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 

الكورية  الأرا����س���ي  دخ���ول  تعمد  ب��ان��ه  اع���رتف  ال��ط��اق��م 
ت�سليم  على  واف��ق��ت  ي��ان��غ  بيونغ  ان  م�سيفة  ال�سمالية، 

افراده للجنوب لدواع اإن�سانية.
ان جميع  العتبار  اخ��ذت يف  ال�سمالية  كوريا  ان  وتابعت 
افراد الطاقم اعرتفوا بخطئهم ب�سدق واعتذروا مرارا 

وطلبوا الت�سامح معهم.
عدد  ي��ع��رف  مل  ال���ذي  وط��اق��م��ه  ال����زورق  ت�سليم  و�سيتم 
9،30 ت غ،  اف��راده لكوريا اجلنوبية اجلمعة يف ال�ساعة 

المر الذي رحبت به �سيول.
اجلنوبية  الكورية  التوحيد  وزارة  با�سم  متحدث  وق��ال 

وافراد  لنا  التابع  ال�سيد  زورق  نت�سلم  ان  جيد  ام��ر  ان��ه 
طاقمه.

و�سبق ان دخلت زوارق �سيد كورية �سمالية مياه اجلنوب 
وعمدت �سيول اىل ت�سليمها لل�سلطات الكورية ال�سمالية. 
لكنها املرة الوىل منذ 2010 يدخل زورق جنوبي املياه 

ال�سمالية، بح�سب املتحدث.
بخطف  املا�سي  يف  قامت  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب��اأن  وي�ستبه 
ال���ك���وري���ني اجل��ن��وب��ي��ني ومدنيني  ال�����س��ي��ادي��ن  ع�����س��رات 
ت���دري���ب ج��وا���س��ي�����س كوريني  ا���س��ت��خ��دم��وا يف  ي��اب��ان��ي��ني 

�سماليني يتم ار�سالهم اىل اخلارج.

ال�سفرية الأمريكية تدعو كين�سا�سا اىل انتخابات 
•• كين�صا�صا-اأ ف ب:

دعت ال�سفرية المريكية لدى المم املتحدة نيكي هايلي 
التي تزور جمهورية الكونغو الدميوقراطية، يف كين�سا�سا 
اىل اجراء انتخابات يف 2018 مع ا�ستمرار الزمة يف هذا 
البلد. و�سرحت هايلي اثر لقائها رئي�س اللجنة النتخابية 
2018 وال   اج��راء النتخابات يف  “ينبغي  نانغا  كورناي 
لن تتمكن جمهورية الكونغو الدميوقراطية من التعويل 

على دعم الوليات املتحدة واملجتمع الدويل«.
ان  بو�سوح  يظهر  ل  زمنيا  ج��دول  ندعم  “لن  وا�سافت 
اذا  ممكن  الم���ر  ه��ذا   .2018 يف  �ستجري  الن��ت��خ��اب��ات 
�سارك جميع الأط���راف«. ودع��ت هايلي التي كانت التقت 

هذا  يف  امل�����س��ارك��ة  اىل  ال���س��اق��ف��ة  جميع  ال��ك��ون��غ��و،  ا�سقف 
اجلهد. وكان املتحدث با�سم ال�ساقفة �سرح لل�سحافيني 
ان ال�ساقفة يتوقعون دعما من  اثر الجتماع مع هايلي 

املجتمع الدويل لإجراء “النتخابات يف اقرب وقت«.
ان تتوجه اىل  الأربعاء اىل كين�سا�سا قبل  وو�سلت هايلي 
غوما ومنها اىل كيت�سانغا يف اقليم �سمال كيفو حيث زارت 
الدميوقراطية  الكونغو  �سرق  وي�سهد  للنازحني.  خميما 
يف  لهايلي  جولة  اول  وه��ذه  عقود.  منذ  م�سلحة  ن��زاع��ات 
والكونغو  ال�سودان  وجنوب  اثيوبيا  �سملت  وق��د  افريقيا 
الدميوقراطية التي تعاين ازمة �سيا�سية وامنية وان�سانية 
انتهاء  الرئي�س جوزف كابيال يف احلكم رغم  ب�سبب بقاء 

وليته منذ نهاية دي�سمرب 2016.

تتكثف مبادراته حللحلة القلعة:

ماكرون، الحتاد الأوروبي، وطواحني الهواء...!

دول اوروبية ترف�س التخلي عن املظلة الطل�سيةالحتاد الوروبي.. ن�سف جناح  ن�سف ف�سل

ماكرون احالم اوروبية باجلملة.. وحتقيقها بالتق�سيط يونكر بقاء اجلميع كتلة واحدة

ملف العمال امللحقني يق�سم اوروبا

- ل ميكن جمع فر�ص 
�سباق مع بغل لتج�سيد 
فكرة اأوروبا متعددة 

ال�س��رع���ة

- معظم الدول الأوروبية 
لي�ست على ا�ستعداد 
ملقاي�سة مظلة الناتو 

مبظلة اأوروبية افرتا�سية

- ل تريد اأوروبا 
ال�سرقية ا�ستبدال 

اوامر مو�سكو 
باإمالءات بروك�سل

- ينظر اإىل الحتاد 
الأوروبي على اأنه قوة 
اقت�سادية، ولكن كقوة 

�سيا�سية رخوة

 معظم الأفكار الأوروبية للرئي�ص الفرن�سي ب�ساعة قدمية مت انعا�سها و�ست�سطدم حتما باحلقائق

 م�ساألة العمال امللحقني توؤكد �سعوبة النتقال من النوايا اإىل العمل يف جمال ال�سيا�سة الأوروبية

مريكل من�سغلة مب�ساكلها الداخلية
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رقم 4( ببناية جنيب اخلاجه الكائنة على قطعة الر�س رقم )33-11( لدى دائرة الرا�سي 
اإم��ارة دبي - وذلك  والأم��الك - ورقمها )127/6029( لدى البلدية - ديره - هور العنز - 
�سن�سطر لتخاذ الجراءات  وال  الن��ذار  ه��ذا  تاريخ  ي��وم من  اق�ساها ثالثون  م��دة  خ��الل 
مع  امل��اأج��ورة  العني  واخ��الء  العقد  وف�سخ  مواجهتكم  يف  موكلنا  حق  تكفل  التي  القانونية 
والتعوي�س  ال��ت��ام  الخ���الء  حتى  والكهرباء  امل��ي��اه  وف��وات��ري  الج���رة  كامل  ب�سداد  ال��زام��ك��م 

وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7422

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي - بوكالة الن زحالن دي كايتي 
املنذر اليها : �سركة برولوجيك�س - ذ م م - جمهول حمل الإقامة 

ن�س الإعالن بالن�سر 
يخطر املنذر / م�سرف ابوظبي ال�سالمي - املنذر اليها / �سركة برولوجيك�س - ذ م م ب�سرورة 
، وال �سوف  الن��ذار  ن�سر هذا  تاريخ  �سداد مبلغ وق��دره 15.047.516.27 دره��م خالل �سهر من 
ن�سطر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية قبلكم ومبا�سرة اج��راءات نزع ملكية العقار رقم 510 
ال�ساأن ويحتفظ  ال�سارية يف هذا  القوانني  ال�سفا 2 وحجزه وبيعه وفق  مزايا 25 منطقة وادي 
اإخالء  يف  تاأخري  اأي  عن  وال�سرر  والعطل  بالتعوي�س  اليها  املنذر  مبطالبة  كامال  بحقه  املنذر 

العقار ف�سال عن الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية وكامل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7450   

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه : علي حميد يو�سف فرج 

جملة  املو�سحه  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  علي  املنذر  ينبه 
دره��م )مائة  وق��دره 136.560  باجمايل مبلغ  الن��ذار  ب�سدر هذا  وتف�سيال 
اي��ام من  و�ستة وثالثني الف وخم�سمائة و�ستني دره��م( وذل��ك خالل �سبعة 
تاريخ ا�ستالم هذا النذار ، ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ الجراءات 
كافة  حتميلكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد  بالزامكم  القانونية 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28

مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�سوري بالن�سر
اىل املدعي عليه/ الزهرة للبرتوكيماويات - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 

نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة يف الدعاوي املذكورة ل�سالح املدعيني بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي.

والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعبتارا 

من اليوم التايل ن�سر هذا العالن

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2016/1511/عمايل جزئي 
2016/1509/عمايل جزئي 
2016/1513/عمايل جزئي 

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 مقدوم عامل 

قتيبه احمد �سلفاب علي 
حممد �سالح الدين عبا�س ح�سن  

تاريخ احلكم   
 2016/5/1
 2016/5/1
 2016/5/1

مبلغ املطالبة
 31492 درهم بال�سافة اىل التذكرة
68000 درهم بال�سافة اىل التذكرة

23613.45 درهم بال�سافة اىل التذكرة

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ �سريت�س لنظمة احلا�سب اليل والنرتنت - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/11/5 ال�ساعة 8.30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ،  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 عمايل جزئي 10015/2017 
عمايل جزئي 10016/2017 
عمايل جزئي 10017/2017 

م
1
2
3

ا�سم املدعي
ماثيو جورج جورج توما�س 
حممد �سوهاج ر�ستم غازي 

�سيد عمري حممود علي �سيد حممود علي  جفري 

مبلغ املطالبة
 5318 درهم + تذكرة العودة 
9584 درهم + تذكرة العودة 

96875 درهم + تذكرة العودة 

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
  اعالن بالن�سر 

املرجع : 1787
مبوجب  املرخ�س   ، م  م  ذ   - املعدنية  لالن�ساءات  املدار  م�سنع  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 ، ال�سارقة   / القت�سادية  التنمية  دائرة  عن  ال�سادرة   29119 رقم  ال�سناعية  الرخ�سة 
وميثلها ال�سيد/ نبيل �سامل ابو احل�سن - لبناين اجلن�سية ، يرغب يف رهن الت ومعدات 
مملوكة له ل�سالح بنك ال�ستثمار �س م ع وذلك �سمان ل�سداد قيمة الت�سهيالت املمنوحة له 

من قبل البنك وما يلحقها من فوائد ور�سوم وم�ساريف حتى ال�سداد التام. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1789

البيع  يف  ترغب  اجلن�سية  هندية    - توتاليا  باغ�سينغ  بونام  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل كال من ال�سيد/ �سودري راحت كرمي �سودري 
حممد كرمي - باك�ستاين اجلن�سية وال�سيدة / فوزيه اكرم حممد ا�سف - باك�ستانية اجلن�سية يف 
الرخ�سة امل�سماة )�سالون الزمرد واللوؤلوؤ لل�سيدات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)727679( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1788

اإماراتي    - املازمي  حممد  غلوم  حممود  جعفر  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
طارق  ماز  ال�سيد/  اىل  وذلك   216275 رقم  رخ�سة   ، احلر  مطعم  امل�سماة  التجارية 
حممد - هندي اجلن�سية  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة 
فردية( اىل )بوكيل خدمات(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/88 ا�سكالت مدنية  
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2016/1388 تنفيذ مدين 

لوقف الإجراءات التنفيذية
طالب الإعالن : م�ست�سكل : عبدول لطيف ار�سنوف  

 املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سده : 1- جاد �سرف الدين - جمهول حمل القامة
ال��ث��الث��اء   املوافق  ي��وم  مو�سوع الإع���الن : -  نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة 
للنظر يف ال�سكال   ch.1B.6 2017/10/31  ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة
اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر 

قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
يف الطعن   2017/357  طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
عبدالرحمن   / وميثله  م  م  ذ   - ل��ل��م��ق��اولت  ال��ع��ارف  �سركة  ال��ط��اع��ن/ 
الوليد خالد  ح�سن حممد املطعوع -  باعالن املطعون �سده/1-�سركة 
للمقاولت الفنية - وميثلها / في�سواناتان نادوفيلبات - جمهول حمل 
القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �سحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�سور اىل حمكمة 

املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1784  ا�ستئناف جتاري   

فردية  موؤ�س�سة   - الكهربائية  للخدمات  1-داياليت  املدخل/  اخل�سم  اىل 
ملالكها/ خالد �سامل حممود عا�سور - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/نارايانا بيالي �سوكوماران -  قد ا�ستاأنف 2015/613 جتاري جزئي بتاريخ 
2016/11/28  احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   2016/11/28    وحددت لها 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/11/22  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/453  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-لبتك انفوبارك - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  
جممع دبي ال�سناعي - �س ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�سناعية - �س ذ م م - �سابقا  
وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املوؤرخ  اتفاقية تطوير م�سروع(   - )املعنون  الأم��د  اليجار طويل  بف�سخ عقد  املطالبة 
لها  وح��ددت  والت��ع��اب.    وامل�ساريف  والر�سوم  الج��رة  �سداد  لعدم   )2007/4/30( يف 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/11/5  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1769  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-عادل �سبيل مو�سى �ساهني حممد  جمهول حمل القامة 
اأق����ام عليك الدعوى  مب��ا ان امل��دع��ي/ حم��م��د ع��ب��دال��ق��ادر ث���روت م���راد - ق��د 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )52557 درهم( والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
فاأنت  لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة     2017/11/13 املوافق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2019  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سغنت�سر �سناك�س - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البال�ستيكية - ذ م م   قد 
التحفظي  ب�سحة وثبوت احلجز  املطالبة   الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
رقم 2017/442 جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/11/1   الرب��ع��اء    ي��وم  لها جل�سة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1865  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة ا�سيدا للتجارة العامة - ذ م م 2-عبداللطيف كرمي حممد لطيف 
ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير �سركة ا�سيدا للتجارة العامة - ذ م م وب�سفته �سامن وكفيل 
امل��ح��دودة )فرع  اي  اي دي بي  امل��دع��ي/ بنك  ان  الق��ام��ة مبا  �سخ�سي للقر�س جمهويل حمل 
مركز دبي املايل العاملي ( وميثله / �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي - قد اأقام عليك الدعوى 
 5122171.82( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   18811688.23( مببلغ  الإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادلها  ما  او  دولر( 
لها جل�سة يوم  التام. وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب 
الثنني املوافق 2017/11/6  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3228  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- همايون اأحمد ها�سمي امتياز احمد ها�سمي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �س م ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر 
- وميثله / علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
للمدعي   دره��م(   58.252.95( وق��دره  مببلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
كفالة.    بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/11/14   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/8977  عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- وق��ا���س ار���س��اد ل��الأع��م��ال الفنية - ���س ذ م م    جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د را���س��د اح��م��د خ���ان -  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   13800( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سكوى 
املوافق  الرب���ع���اء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB173680054AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  م�ساء    15.00 ال�ساعة    2017/11/1
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9298  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- زد ايه اي ان كيه خلدمات احلرا�سة - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا اأن املدعي/من�سور احمد �سبحاين زهري اظهر -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16100 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB176983409AE( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/11/1  ال�ساعة 15.00 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9693  عمايل جزئي             

مل��واد الغذائية - �س ذ م م   جمهول  اىل املدعي عليه / 1- ايه ار جي لتجارة 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد ري��ح��ان �سبري اح��م��د   ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا ) .71459 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثنني    ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB177274844AE(ال�سكوى
املوافق 2017/11/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2466  مدين جزئي              

العليوي  جمهويل  ط��ارق   -2 ال��دي��ن طرابل�سي  فيا�س حم��ي   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�سعيد   / وميثله  الظاهري  �سالح  بن  حممد  بن  �سعد  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - الزحمي  احمد  عبيد  مبارك 
املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )50.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/11/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1927  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- روبريت ويالمي �ساندلري جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سركة كورودك�س التجارية - ذ م م وميثله /علي حممد علي الداين 
مببلغ  الأول  عليه  امل��دع��ي  مطالبة   -1 ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
512.042 درهم 2- مطالبة املدعي عليه الثاين مببلغ 221.322 درهم والر�سوم 
وامل�سروفات والتعاب والفائدة القانونية.    وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/11/16 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/503  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه/1- كيو بيك للخر�سانة اجلاهزة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ جممع دبي ال�سناعي - �س ذ م م - حاليا - و�سابقا - مدينة دبي ال�سناعية - �س ذ 
م م  وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بف�سخ اتفاقية طويل املدة املعنونة ب��� )اتفاقية تطوير م�سروع(  املوؤرخة 2006/3/21 
لعدم �سداد بدل اليجار ، مع الزام املدعي عليها بت�سليم املدعية قطع الر�س مو�سوع هذه 
التفاقية واملبينة ب�سدر هذه التفاقية والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/11/5   ي��وم الح��د   املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة  اتعاب 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/548  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- غرناطة لتجارة مواد البناء -�س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ جممع دبي ال�سناعي - �س ذ م م - حاليا - و�سابقا - مدينة دبي ال�سناعية 
- �س ذ م م وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية تاأجري قطعة الر�س رقم )53049+53050( واملوؤرخة 
24 نوفمرب 2006 اليجارة طويلة الأمد لخالل املدعي عليها بالتازاماتها التعاقدية 
بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها  املدعي عليها  الزام  بعدم �سداد الجرة - 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/11/5  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/501  مدين كلي                 

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ح    م  م   - اإنرتنا�سيونال  عليه/1-داميوند  املدعي  اىل 
املدعي/ جممع دبي ال�سناعي - �س ذ م م - حاليا - و�سابقا - مدينة دبي ال�سناعية - 
�س ذ م م  وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين   قد اأقام عليك الدعوى 
 12 وامل��وؤرخ��ة   43013 رق��م  الأر����س  قطعة  تاأجري  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
التعاقدية  بالتزاماتها  عليها  املدعي  لخالل  الأم��د(  طويلة  )اليجارة   2007 فرباير 
بعدم  �سداد الج��رة وال��زام املدعي عليها بالر�سوم امل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/11/5  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
جمموعة بيكو متار�ص ن�ساطها يف "راكز" راأ�ص اخليمة 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

الرائدة  ال�سركات  اإح��دى  بيكو،  جمموعة  موؤ�س�سة  وقعت 
والهياكل  اخلر�سانية  الو�سالت  ت��وري��د  جم��ال  يف  عاملياً 
ال�سناعي  ن�ساطها  املركبة، على عقد ميكنها من مزاولة 
مبناطق راأ�س اخليمة القت�سادية -راكز، على قطعة اأر�س 
 11.500 �سناعية جديدة تبلغ م�ساحتها ما يقرب من 
ل�ستعرا�س  ال�سناعية  احل��م��راء  منطقة  يف  م��رب��ع  م��رت 
يف  القوية  امل�ساريع  تنظيم  بيئة  �سمن  املتوا�سل  منوها 
حم���ور امل��ن��اط��ق الق��ت�����س��ادي��ة. ومت ت��وق��ي��ع ع��ق��د ممار�سة 
ن�ساط "بيكو " خالل حفل اأقيم يف املقر الرئي�سي ل�راكز 
القا�سمي، رئي�س جمل�س  اأحمد بن �سقر  ال�سيخ  بح�سور 

وال�سيد  راك���ز،  الق��ت�����س��ادي��ة  اخليمة  راأ����س  مناطق  اإدارة 
توبي بانانني، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة جمموعة بيكو. 
والتي تقع  امل�ستاأجرة موؤخراً،  الأر�س  اأن  بالذكر  اجلدير 
تبلغ م�ساحته  ال��ذي  احل��ايل  بيكو  على مقربة من مبنى 

وم�سنعاً. م�ستودعاً  ت�سمل  �سوف  مربع،  مرت   2.800
وقال بانانني: اإن العمل يف منطقة اخلليج عرب اإمارة راأ�س 
اخليمة مبوقعها ال�سرتاتيجي الهام يعد اختياراً موفقاً 
ملجموعة بيكو، ل�سيما يف ظل الدعم الدائم الذي تقدمه 
لنا راكز.  واأ�ساف: نهدف اإىل زيادة منونا ب�سكل ملحوظ 
امل�سنع اجلديد  الأو�سط، حيث �سيتيح  ال�سرق  يف منطقة 
نحو  على  العمالء  خدمة  اإىل  بالإ�سافة  الإن��ت��اج  تكثيف 

اأ�سرع واأكر مرونة يف املنطقة.

جاّلد"،  "رامي  قال  التو�سع،  هذا  على  تعقيبه  �سياق  ويف 
اخليمة  راأ���س  مناطق  يف  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
القت�سادية، وهيئة املنطقة احلرة براأ�س اخليمة، وهيئة 
راأ�س اخليمة لال�ستثمار، قائاًل: اإننا فخورون للغاية بهذا 
امل�سروع اإذ اأنه ي�سف الرحلة املذهلة التي قطعتها موؤ�س�سة 
يف  التجارية  لالأعمال  املالئمة  البيئة  يف  بيكو  جمموعة 
 2010 اإن�سائها يف العام  اإننا نالحظ - منذ  راكز. حيث 
- منواً م�ستمراً يف عمليات بيكو. ويعود الف�سل يف هذا اإىل 
اأننا يف راكز نقدر جناح عمالئنا، ون�سعى دوماً اإىل التاأكد 
ب��ال��دع��م والإر����س���اد امل�ستمرين م��ن خالل  ت��زوي��ده��م  م��ن 
خدماتنا الفائقة وحلول الأعمال التي حمورها العمالء 

والتي ل ي�ساهيها اأي مكان اآخر.

تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع كربى ال�سركات واملنظمات العاملية

م�ستقبل قطاع الطاقة يف العامل والتقنيات اخل�سراء واتفاقية باري�ص للمناخ اأبرز حماور ندوات وحلقات نقا�ص معر�ص دبي للطاقة ال�سم�سية
•• دبي-الفجر: 

على هام�س الدورة الثانية من معر�س دبي للطاقة ال�سم�سية، الذي تنظمه 
هيئة كهرباء ومياه دبي بالتزامن مع الدورة ال� 19 من معر�س تكنولوجيا 
املياه والطاقة والبيئية »ويتيك�س 2017«، خالل الفرتة من 23 اإىل 25 
الهيئة  نظمت  واملعار�س،  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  مبركز  اجل��اري  اأكتوبر 
العديد  مع  بالتعاون  النقا�سية  واجلل�سات  ال��ن��دوات  من  متميزة  جمموعة 
من اخلرباء واملتخ�س�سني من ممثلي كربى ال�سركات واملنظمات العاملة يف 

قطاعات الطاقة واملياه والتكنولوجيا وال�ستدامة والبيئة. 
ال�ساعة  الثالثة من  املعر�س  اأي��ام  م��دار  الندوات احلافل على  امتد ج��دول 
 3 �سعيد  ال�سيخ  قاعة  يف  م�ساًء   5:30 ال�ساعة  وحتى  �سباحاً   10:00
املو�سوعات  العديد من  وتناول  واملعار�س.  للموؤمترات  ال��دويل  دبي  مبركز 
احليوية الهامة مثل التغري املناخي يف العامل، والتحول املطلوب يف جمال 
الطاقة، وم�ستقبل قطاع الطاقة، وكفاءة ا�ستخدام الطاقة، والعتماد على 
الطاقة املتجددة يف املنطقة، وتقنيات الطاقة ال�سم�سية، وال�سبكات الذكية، 

وال�ستدامة، والبتكار، وغريها.
واأكد �سعادة / �سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
حر�ست  الهيئة  اأن  ويتيك�س،  معر�س  وموؤ�س�س  رئي�س  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
واملعنيني  وال�ستثنائية لإطالع اجلمهور  الهامة  الندوات  تنظيم هذه  على 
تواجه  التي  والتحديات  املتجددة  والطاقة  والبيئة  ال�ستدامة  ق�سايا  على 
وروؤي��ة �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً  ال�ستدامة،  املدن يف رحلتها نحو حتقيق 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ويف اإطار جهود الهيئة امل�ستمرة لتعزيز مكانة 
دبي كمركز عاملي لال�ستدامة والقت�ساد الأخ�سر، ون�سر ثقافة ال�ستدامة 
على  العتماد  وزي���ادة  الأخ�سر  لالقت�ساد  والتحول  ال�ستهالك  وتر�سيد 

م�سادر الطاقة املتجددة والنظيفة.
اليوم الأول

�سملت ندوات وجل�سات اليوم الأول احلديث حول التغري املناخي يف العامل 
والتحول املطلوب يف جمال الطاقة. وحتدث لوي�س دافيال، رئي�س ال�سراكات 
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ، حول الآليات الرئي�سية 
وغري  احلكومية  اجل��ه��ات  اإ���س��ه��ام  وم���دى  للمناخ،  ب��اري�����س  اتفاقية  لتنفيذ 
احلكومية يف املنطقة يف حتقيق اأهدافها طويلة الأمد القا�سية بح�سر ارتفاع 

درجة حرارة الأر�س واإبقائه دون درجتني مئويتني، ومتابعة اجلهود لوقف 
ارتفاع احلرارة عند 1.5 درجة مئوية. كما اأدار تانزيد عالم، مدير التغري 
املناخي والطاقة بجمعية احلياة الربية الإماراتية، جل�سة حول الدور الذي 
ت�سطلع به منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف تنفيذ اتفاقية باري�س 
للمناخ، �سارك فيها عدد من الباحثني واملتخ�س�سني يف جمال التغري املناخي 
للطاقة  اخلليجية  الأوروب��ي��ة  ال�سبكة  ووت��رز، مدير  فرانك  وق��دم  والبيئة. 
يف  التحول  يف  الهيدروجني  اإ�سهام  عن  خاللها  حتدث  حما�سرة  النظيفة، 

جمال الطاقة. 
وحتدث اإيفا رامو�س، مدير التحليل والقت�ساديات البيئية يف هيئة البيئة يف 
اأبوظبي، حول اأهمية كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف تلبية اأهداف اتفاقية باري�س 
للمناخ. واأو�سح اأن التقارير الأخرية ت�سري اإىل اإمكانية حتقيق نحو 50% 
من التخفي�سات العاملية للغازات الدفيئة من خالل تعزيز كفاءة ا�ستخدام 
اآخر  على  ال�سوء  رامو�س  قدمه  ال��ذي  التقدميي  العر�س  و�سلط  الطاقة. 
النتائج التي خل�ست اإليها تقرير "اآفاق التحول يف جمال الطاقة" ال�سادر 
عن الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة املتجددة. كما يركز 
على اآليات كفاءة ا�ستخدام الطاقة، التي متثل اأف�سل حلول مواجهة التغري 

املناخي، ودعم القت�ساد وغريها من الق�سايا.
القدرات يف  اإط��الق  الأول جل�سة نقا�سية حول  اليوم  ن��دوات  اأعمال  و�سملت 
جمال كفاءة ا�ستخدام الطاقة، مبا يف ذلك تطوير خطط الدعم والتمويل 
لربامج كفاءة الطاقة وتاأهيل املباين واأنظمة الت�سنيف وغريها. اأدار اجلل�سة 
�ستيفان يل جنتل، الرئي�س التنفيذي ملجل�س اأعمال الطاقة النظيفة، و�سارك 
فيها كل من في�سل علي ح�سن را�سد، مدير اإدارة الطلب يف املجل�س الأعلى 
للطاقة يف دبي، ونبيل بطل، مدير ال�سالمة والبيئة العاملية يف موانئ دبي 
لقطاع  والرقابة  التنظيم  ملكتب  التنفيذي  املدير  �سيم�س،  وج��رام  العاملية، 
العوي�س، من هيئة كهرباء ومياه  دب��ي، وعفراء ماجد    واملياه يف  الكهرباء 
ال�سارقة، وجي�سو�س جوترييز، املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة �سمارت 

فور باور.
ال�سرق  اإنكوربوريتد يف منطقة  اإنرجيتك�س  وقدم ر�سا �سابوين، مدير عام 
برامج  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  حول  عر�ساً  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط 

كفاءة ا�ستخدام الطاقة، واأهمية تطبيق معيار اآيزو 50001.
اليوم الثاين 

خ�س�ست ندوات اليوم الثاين ملناق�سة اأبرز ق�سايا الطاقة املتجددة والنظيفة 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. وحتدث دكتور م�سطفى تومي، 
التعاون  وجمل�س  الأوروب�����ي  الحت���اد  �سبكة  يف  ال��ط��اق��ة  تكنولوجيا  خبري 
الالزمة  التنظيمية  وال�سيا�سات  الأط��ر  ح��ول  النظيفة،  للطاقة  اخلليجي 
لدفع عجلة م�ساريع الطاقة املتجددة يف املنطقة. كما عقدت جل�سة نقا�سية 
يف  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  على  الع��ت��م��اد  لتعزيز  احل��ال��ي��ة  "التحديات  ب��ع��ن��وان 
املنطقة"، �سارك فيها كل من نور مزهر، مدير م�سروع - الطاقة املتجددة 
يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العاملي للطبيعة 
)EWS-WWF(، ولورا الكثريي، م�سوؤولة الربامج يف ق�سم ا�ست�سارات 
 ،)IRENA( اإي��ري��ن��ا  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  يف  ال�سيا�سات 
النظيفة،  ال��ط��اق��ة  اأع��م��ال  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  غار�سيا،  م��اي��ن  وم��اه��ريي 
ودكتور فلوريان كلومب، من�سق التعاون ال�سناعي، يف �سبكة الحتاد الأوروبي 

وجمل�س التعاون اخلليجي للطاقة النظيفة. 
اليوم  هام�س  على  تقام  التي  الندوات  �سمن  املطروحة،  املو�سوعات  �سملت 
التي  دبي"،  "�سم�س  م��ب��ادرة  ال�سم�سية،  للطاقة  دب��ي  معر�س  م��ن  ال��ث��اين 
اأطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لت�سجيع اأ�سحاب املباين على تركيب األواح 
ال�سم�سية  الطاقة  م��ن  الكهرباء  لإن��ت��اج  امل��ب��اين،  اأ�سطح  ف��وق  كهرو�سوئية 
الأنظمة  لرتكيب  التنظيمية  املمار�سات  واأف�سل  الهيئة،  ب�سبكة  وربطها 
بقدرة  دب��ي  يف  �سم�سياً  نظاماً   453 رب��ط  الهيئة  اأجن���زت  وق��د  ال�سم�سية. 

اإنتاجية ت�سل اإىل 18.7 ميجاوات.
كما �سارك دري�س براهو، مدير تطوير الأعمال يف اأكوا باور، وجوناثان والرتز، 
ال��دويل يف  البنك  ل�  ال�سابق  واملدير  ا�سرتاتيجي،  كا�ستاليا  اأول يف  م�ست�سار 
نائب  غريفيث�س،  �ستيفن  ودكتور  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  يف  امل�سارك  والأ���س��ت��اذ  لالأبحاث  الرئي�س 
م�سدر، وفيل هيل، مدير تطوير الأعمال يف �سولر ريزيرف، يف جل�سة حول 

تقنيات الطاقة ال�سم�سية املركزة وتطبيقات تخزين الطاقة. 
اليوم الثالث

اأم���ا ن���دوات ال��ي��وم ال��ث��ال��ث والأخ����ري، فقد مت��ح��ورت ح��ول ال��ت��ح��دي��ات التي 
املبتكرة  تواجه املدن يف م�سريتها نحو حتقيق ال�ستدامة، واأح��دث احللول 
يف هذا الإطار. وعلى مدار �ساعة كاملة، �سارك جمموعة من كبار اخلرباء 
ا�ستدامة  حتقيق  يف  ال�سم�سية  الطاقة  اإ�سهام  ح��ول  جل�سة  يف  واملخت�سني 

الطاقة يف املدن.
بلدية  البناء يف  واأنظمة  البحوث  وقدم فداء حممد احلمادي، رئي�س ق�سم 

دبي، و�سليم حممد زيد، كبري مهند�سي خدمات البناء يف بلدية دبي، جل�سة 
حول نظام تقييم املباين اخل�سراء يف دبي، واآخر التحديثات على نظام دبي 
لتح�سني  دب��ي  بلدية  اأطلقته  ال��ذي  "ال�سعفات"  اخل�سراء  امل��ب��اين  لتقييم 
اأداء املباين يف اإمارة دبي عن طريق خف�س ا�ستهالك الطاقة واملياه واملواد، 
التخطيط  تعزيز  بو�ساطة  و�سالمتهم  لل�سكان  العامة  ال�سحة  وحت�سني 
والت�سميم والتنفيذ والت�سغيل للمباين. �سملت اجلل�سة احلديث عن التقدم 
العمراين يف دبي وحتديات تلبية الطلب املتزايد على الطاقة واملياه، واآخر 
التقييم  متطلبات  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل�����س��راء،  الأب��ن��ي��ة  م�ساريع  ح��ول  الأخ��ب��ار 

واحل�سول على �سهادة املباين اخل�سراء. 
وقدم ماجد احلزمي، مدير اإدارة بالإنابة – ال�سبكة الذكية، يف هيئة كهرباء 
ومياه دبي، حما�سرة حول مبادرة "ال�ساحن الأخ�سر" التي اأطلقتها الهيئة 
الهيئة  اأن  واأو�سح احلزمي  الكهربائية.  لل�سيارات  ال�سحن  لإن�ساء حمطات 
اأجنزت تركيب عدد 100 حمطة �سحن كهربائية يف مواقع خمتلفة يف دبي 
الهيئة  وتعمل  املعنية،  اجلهات  مع  بالتن�سيق   2015 ع��ام  نهاية  يف  بنجاح 

حاليا على زيادة العدد لي�سل اىل 200 حمطة يف عام 2018.
بالعتماد على م�سادر  الكهربائية  ال�سيارات  كما عقدت جل�سة حول �سحن 
الطاقة املتجددة، وحلول تخزين الطاقة. و�سارك جمموعة من املتخ�س�سني 
من  العديد  �سملت  متميزة  نقا�سية  جل�سة  يف  العاملية  ال�سركات  ك��ربى  من 
والتغيري  النظيفة،  الطاقة  مركبات  ا�ستخدام  اإىل  التحول  منها  امل��ح��اور؛ 
احلا�سل يف العامل يف هذا املجال، وت�سريع عملية التغيري نحو منوذج جديد 
العام  القطاع  وموؤ�س�سات  احلكومات  ودور  النظيفة،  الطاقة  مركبات  م��ع 
فيما  اأو  تنظيمية،  كجهات  اأو  لالأ�ساطيل،  كم�سرتين  �سواء  الإط��ار،  هذا  يف 
يتعلق بو�سع �سيا�سات الطاقة العاملية، وو�سع احلوافز بهدف تغيري عقلية 
من  وغريها  ككل،  الطاقة  نظام  يف  الكهربائية  ال�سيارات  ودم��ج  امل�ستهلك، 

املحاور الهامة يف هذا ال�ساأن.
ُتقام  ال�سم�سية  للطاقة  دبي  الثانية من معر�س  ال��دورة  اأن  بالذكر   جدير 
على م�ساحة 14 األف مرت مربع، ويبلغ عدد رعاة املعر�س 28 راٍع، مب�ساركة 
90 عار�س من خمتلف اأنحاء العامل. ويتزامن احلدث مع الدورة ال 19 
والدورة   ،2017 ويتيك�س  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س  من 
الرابعة من القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر، التي ت�سهد م�ساركة اأكر من 
60 متحدث من جميع اأنحاء العامل يف خمتلف جمالت القت�ساد الأخ�سر 

واملدن الذكية والبتكار والتنمية امل�ستدامة.

ابوظبي لالإدارة تطرح براجمها العلمية لطالب وزوار معر�ص جناح
•• ابوظبي - الفجر:

 ت�����س��ارك ك��ل��ي��ات اب��وظ��ب��ي ل����الإدارة 
يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س " جن����اح " 
التعليم  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س 
العايل، الذي افتتح فعاليات دورته 
ابوظبي  م��رك��ز  يف  ع�سر  احل��ادي��ة 
معايل  اأم�����س  للمعار�س  ال��وط��ن��ي 
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
من  ع��دد  بح�سور  الت�سامح  وزي��ر 
كبار امل�سئولني وال�سفراء وم�ساركة 
نحو 160 جامعة عاملية من 20 

دولة.
وتهدف كلية ابوظبي ل��الإدارة من 

يركز على تر�سيخ مفاهيم البداع 
العملي  والتطبيق  العمال  وريادة 

للمهارات املكت�سبة.
 2016 ال����ع����ام  يف  ط���رح���ت  ك���م���ا 
ب���رن���ام���ج م��اج�����س��ت��ري ال���ع���ل���وم يف 
ال��ق��ي��ادة وال��ت��ط��وي��ر ال����ذي يهدف 
رفيع  تخ�س�سي  تعليم  توفري  اىل 
العلمية  الأط�����ر  ي�����س��م��ل  امل�����س��ت��وى 
القيادة  يف  التطبيقية  واملمار�سات 

والتطوير املوؤ�س�سي، ويك�سب 
اخل���ري���ج���ني امل�����ع�����ارف وامل�����ه�����ارات 
ب��ي��ئ��ة الأعمال  ت��ل��ب��ي ح��اج��ة  ال��ت��ي 
، وم��اج�����س��ت��ري ال��ع��ل��وم يف اجل���ودة 
ومت���ي���ز الع����م����ال ب��ال�����س��راك��ة مع 

ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل يف 
الرفيع  امل�ستوى  ذات  التخ�س�سات 
الوطنية  ال�����ك�����وادر  ت����وؤه����ل  ال���ت���ي 
واإعداد  وامل��ع��ارف  بالعلوم  ال�سابة 
جيل جديد م��ن ال��ق��ادة ق��ادر على 
م�سرية  وموا�سلة  التميز  حتقيق 
رعاية  ظ��ل  يف  والتطوير  التنمية 

القيادة الر�سيدة. 
وتعد كلية ابوظبي لالإدارة "اإحدى 
و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  موؤ�س�سات 
متخ�س�سة  كلية  اول  ظبي"،  اأب��و 
باملنطقة،  ريادة العمال  يف جمال 
وع����ززت   ،2011 ع����ام  ان��ط��ل��ق��ت 
اأهدافها لتوفري  جهودها لتحقيق 

خ����الل م��ن�����س��ت��ه��ا يف ه����ذا احل���دث 
براجمها  ك��اف��ة  اإب�����راز  اإىل  ال���ه���ام 
التعليمية  وخ��دم��ات��ه��ا  ال��درا���س��ي��ة 
توفرها  ال��ت��ي  ال��ق��ّي��م��ة  وال��ف��ر���س 
تخ�س�سات  يف  املاج�ستري  لطالب 
اجلودة  يف  والعلوم  الع��م��ال  اإدارة 
ومتيز العمال والعلوم يف القيادة 

والتطوير املوؤ�س�سي. 
واط��ل��ع م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
زيارته  خ���الل  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
كما   ، الكلية  ب��رام��ج  على  للجناح 
من  كبرياً  ع��دداً  اجلناح  ا�ستقطب 
ال��ذي��ن اطلعوا  وال�����زوار  ال��ط��الب 
التي  امل���ط���روح���ة  ال����ربام����ج  ع���ل���ى 

للربامج  ع����ايل  ك���ف���اءة  م�����س��ت��وى 
�سراكة  اتفاقية  بتوقيع  املطروحة 
ك��ل��ي��ة امربيال  م��ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
كوليدج بلندن حر�ساً على تقدمي 
اعلى  اىل  يرتقي  تعليمي  م�ستوى 

املعايري العاملية. 
 2013 ال��ع��ام  يف  الكلية  واأطلقت 
العمال  اإدارة  ماج�ستري  برنامج 
كلية  مع  “بال�سراكة   MBA  "
– لندن  ل���الإدارة  ام��ربي��ال كوليج 
اأف�سل  �سمن  ت�سنيفها  مت  والتي 
ع�سر جامعات على م�ستوى العامل، 
الرتبية  وزارة  م��ن  اع��ت��م��د  ال���ذي 
تطبيقي  بكونه  ويتميز  والتعليم 

وامل���م���ار����س���ات اخل���ا����س���ة ب���اجل���ودة 
العلمية  القاعدة  ويوفر  والتميز، 
متابعة  يف  ال���راغ���ب���ني  ل���ل���ط���الب 
درا���س��ت��ه��م يف ه���ذا امل���ج���ال، وي���زود 

لالمتياز  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  ج���ائ���زة 
ال���ط���الب  اإك���������س����اب  اىل  وي����ه����دف 
عالية  م���ه���ن���ي���ة  ع���ل���م���ي���ة  ق���������درات 
النظريات  اأح�������دث  يف  امل�������س���ت���وى 

اخل���ري���ج���ني ب���امل���ع���ارف وامل����ه����ارات 
الأ�ساليب  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ال�����س��روري��ة 
العملية اخلا�سة باجلودة والتميز 

يف الأعمال. 

فنزويال تواجه من جديد �سبح التخلف عن �سداد ديونها 
•• كراكا�ص-اأ ف ب:

تواجه فنزويال الغارقة يف اأزمة اقت�سادية خانقة، والتي يتعني 
عليها ت�سديد نحو مليار دولر ام�س، و3،8 مليارات بالإجمال 

قبل نهاية ال�سنة، عودة هاج�س التخلف عن الدفع.
يف هذا البلد الذي يحوي احتياطات نفطية كبرية، لكنه يعاين 
تراجع ا�سعار اخلام، وحدها جمموعة "برتوليو�س دو فنزويال 
اأ�س.اآي" التي متلكها الدولة، حتمل عبء ت�سديد هذه الديون، 
جزئي  اإط��ف��اء  اجلمعة  ام�س  دولر  مليون   985،1 م��ن  ب��دءا 
ل�سنداتها التي ت�ستحق يف 2020، ثم 1،17 مليار اخلمي�س 

املقبل.
 30 ت�ستمر  �سماح  ت�ستفيد من فرتة  التي  الفوائد  وبا�ستثناء 
يوما، يعني ذلك ان على املجموعة ان تدفع 842 مليونا على 
الثاين من ت�سرين الثاين  1،12 مليار يف  القل اجلمعة، ثم 
نوفمرب. واذا ما اهدرت فنزويال هذه الفر�سة، ف�ستقع تلقائيا 
يف ه��وة التخلف ع��ن ال��دف��ع، وق��د ق��درت وك��ال��ة بلومربغ هذا 
الحتمال ب %79 يف 2018، و%99 يف ال�سنوات اخلم�س 
العاملية،  التقييمات  لت�سنيف  اأ�س.بي  وكالة  وو�سعت  املقبلة. 

�سندات جمموعة برتوليو�س دو فنزويال اأ�س.اآي حتت املراقبة 
اآب  ال�سلبية، معربة عن قلقها من العقوبات التي فر�ستها يف 
اغ�سط�س الوليات املتحدة التي متنع �سراء �سندات فنزويلية 

جديدة. ويقول املحللون ان ذلك اأثر على موارد احلكومة.
وبالجمال، يتعني على فنزويال ان تدفع، بني الدين ال�سيادي 
وبرتوليو�س دو فنزويال اأ�س.اآي 1،63 مليار دولر يف ت�سرين 
الأول اكتوبر، و242،5 مليونا يف كانون الأول دي�سمرب، كما 

يقول مكتب اأري�ستيمونو هرييرا & ا�سو�سيادو�س.
وبلغت احتياطاتها ادنى امل�ستويات منذ 20 عاما، وو�سلت اىل 

10،9 مليارات.
خ��ل��ف ه���ذه امل���خ���اوف م���ن ال��ت��خ��ل��ف ع���ن ال���دف���ع، ث��م��ة امل�سهد 
النفط  على   96% بن�سبة  يعتمد  لبلد  امل��دم��ر  الق��ت�����س��ادي 
اإمكانية  الأف��ق  يف  تلوح  ول  ال�سعبة،  عمالته  على  للح�سول 

حت�سن ملمو�س لالأ�سعار.
املحلي  الناجت  اإج��م��ايل  تراجع  الخ���رية،  الأرب���ع  ال�سنوات  ويف 
يقدر  ال���ذي  ايكواناليتيكا  مكتب  ي��ق��ول  كما   ،36% بن�سبة 
 ،2018 يف  دولر  مليار   12 ب  لفنزويال  اخل��ارج��ي  العجز 
وهي ال�سنة التي �سيبلغ فيها الت�سخم م�ستويات غري م�سبوقة 

يقدرها �سندوق النقد الدويل ب 2،349،3%.
لكن احلكومة ال�سرتاكية للرئي�س نيكول�س مادورو، �ستحاول 
بكل الو�سائل جتنب الو�سول اىل التعذر عن الدفع، من خالل 
ع��دد كبري من  يوؤكد  كما  ب��ال��واردات،  الت�سحية  ال�ستمرار يف 

املحللني الذين ات�سلت بهم وكالة فران�س بر�س.
الظروف.  تكن  اأيا  الدفع  "�ستحاول  اأري�ستيمونو  �سيزار  وقال 
اك��رب بكثري من  ال��دف��ع  ع��ن  ان ثمن تخلفها  ت��درك  احلكومة 

ثمن الدفع".
ومن املتوقع ان يوؤدي دفع املبالغ امل�ستحقة للدائنني التي تناهز 
%70 للوليات املتحدة، كما يقول نيكول مادورو، اىل تفاقم 
م�ستوردها  ال��دول��ة  تعد  التي  والأدوي���ة  الغذائية  امل��واد  نق�س 

الرئي�سي.
ال��واردات تراجعت حتى  ويو�سح مكتب ايكواناليتيكا ان قيمة 
مليارا هذه   12،5 اىل   2012 يف  دولر  مليار   70 الآن من 

ال�سنة.
ا�سعار  ���س��ارم��ة على  رق��اب��ة  ال��ت��ي تطبق  ان احل��ك��وم��ة  وي��وؤك��د 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س عمالت  ال�����س��رف، ج��م��دت يف �سبتمرب م��ن��ح 

�سعبة، فمنعت بذلك املوؤ�س�سات من ا�سترياد الب�سائع.

القت�ساد الأمريكي ينمو 3 % يف الربع الثالث
•• وا�صنطن-رويرتز:

للنمو  �سريعة  وت��رية  على  الأمريكي  القت�ساد  حافظ 
الوقت  يف  العام  من  الثالث  الربع  يف  املتوقع  غري  على 
الذي بددت فيه زيادة ال�ستثمار يف املخزونات وانخفا�س 
العجز التجاري اأثر تباطوؤ اإنفاق امل�ستهلكني وانخفا�س 

ن�ساط قطاع البناء اللذين ارتبطا بالأعا�سري.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية ام�س اإن الناجت املحلي 
باملئة يف  ث��الث��ة  ق��دره��ا  �سنوية  ب��وت��رية  زاد  الإج��م��ايل 
اأن منا  بعد  اأي��ل��ول  و�سبتمرب  يوليو مت��وز  ب��ني  ال��ف��رتة 

بن�سبة بلغت 3.1 باملئة يف الربع الثاين من العام.
وقالت الوزارة اإنه يف حني يتعذر تقدير الأثر الإجمايل 
لالإع�سارين هاريف واإرما على الناجت املحلي الإجمايل يف 
الربع الثالث، فاإن تقديرات اأولية تظهر اأن الإع�سارين 
دولر  مليار   121 قدرها  خ�سائر  يف  ت�سببا  املتعاقبني 
مليار  و10.4  اخلا�سة  امللكية  ذات  الثابتة  الأ�سول  يف 

دولر يف الأ�سول الثابتة اململوكة للحكومة.

و���س��رب الإع�������س���اران ه���اريف واإرم����ا اأج����زاء م��ن وليتي 
تك�سا�س وفلوريدا يف اأواخر اأغ�سط�س اآب واأوائل �سبتمرب 
اأي���ل���ول. ومل ي��ك��ن ل��الإع�����س��ار م��اري��ا ال���ذي دم���ر البنية 
التحتية يف بويرتو ريكو وجزر العذراء تاأثري على منو 
ت�سمل  اإذ ل  الثالث  ال��رب��ع  الإج��م��ايل يف  املحلي  ال��ن��اجت 

احل�سابات الوطنية للوليات املتحدة تلك اجلزر.
اأن  توقعوا  اآراءه��م  روي��رتز  ا�ستطلعت  اقت�ساديون  كان 

ينمو القت�ساد 2.5 باملئة يف الربع الثالث. 
املخزونات يكون القت�ساد منا  وبا�ستبعاد ال�ستثمار يف 
البالغة  النمو  وترية  عن  تباطوؤا  لي�سجل  باملئة   2.3

يف الربع الثاين. باملئة   2.9
مليار   35.8 بلغت  بوترية  املخزونات  ال�سركات  وزادت 
دولر يف الربع الثالث توقعا لطلب قوي. ونتيجة لهذا 
نقطة   0.73 مب��ق��دار  امل��خ��زون��ات  يف  ال�ستثمار  �ساهم 
مئوية يف منو الناجت املحلي الإجمايل يف الربع الثالث 
بعد اأن اأ�ساف ما يزيد على 0.1 نقطة مئوية اإىل النمو 

يف الفرتة ال�سابقة.
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العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9292  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-غ������زال ال����رب ل��ل��ت��ج��ارة ���������س.ذ.م.م جم���ه���ول حمل 
اأق���ام عليك  ق��د  فيتيل  ث��ريوي��ف��اث��ي  امل��دع��ي /عبداجلليل  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 41364( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB177072026AE:ال�سكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   08.30 ال�ساعة   2017/11/12 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10132  عمايل جزئي
��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ث���ري دي اي  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ا���س��ت��دي��و  اىل 
اأقام  اب��راه��ي��م داود ق��د  اب��راه��ي��م داود  امل��دع��ي /اب��راه��ي��م  الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )33424  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB177790154AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  ���س   08.30 ال�ساعة   2017/11/5 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9926  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  الثقيلة  املعدات  لتاأجري  1-الطيب   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ام��ني  نعيم مالك حممد  املدعي /مالك حممد  ان  القامة مبا  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12196(
رقم ال�سكوى:MB177670595AE  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
املوافق 2017/11/5 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/878  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة بالنيت �ستار انترييورز 2- بي ال ايه ان اي تي 
انترييورز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /را�سد احمد ن�سيم احمد 
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13157(
رقم ال�سكوى:MB163670531AE  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
املوافق 2017/11/5 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6728  عمايل جزئي

ايفنتز  اند  برودكا�ست  فور  �سرفي�سز  بزن�س  / 1-جلوبال  املدعي عليه  اىل 
منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /وائل حممد را�سد 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  العرت 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   77700( وق��دره��ا 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    LDA-16171:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
الثالثاء املوافق 2017/11/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9119  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تا�سك ليرب �سريف�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  اجلميل  علي  ح�سن  حممد  ال�سيد  /حممد  املدعي  ان  مبا 
 53.636( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
ال�سكوى:mb176963469ae  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  �س   08.30 ال�ساعة   2017/10/30
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8800  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  الفنيه  للخدمات  ال�سام�سي  1-خ��ال��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  اي��وب علي  املدعي /حممد اجم��د ح�سني حممد  ان  الق��ام��ة مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13198  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176745751AE:ال�سكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  ال�ساعة 15.00 م�ساءا  املوافق 2017/11/1 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8931  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ايه ان �سي للمقاولت ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
املازمي قد  ديفيد وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل  �سيلفاراج  املدعي/ديفيد  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )73491( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى 
لها  وح��ددت    .MB176567329AE/2017:ال�سكوى رق��م  التام  ال�سداد 
 Ch1.A.1 جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/16   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2031  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  �سام  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  ك��رمي  امل��دع��ي/ف��اروق ح�سني ف�سل  ان  الق��ام��ة مب��ا 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/فاروق 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )22800( درهم  بان  بالزام املدعي عليه  ح�سني ف�سل كرمي 
وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق 
وامل�سروفات  الر�سوم  من  باملنا�سب  عليها  املدعي  والزمت  اخر  عمل  رب  بخدمة 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2876  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- املودة لال�سباغ والدهانات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/موؤمن الدين معني قد اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
وقبل  ح�سوريا  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/9/27  حكمت 
ان  الث��ب��ات  ط��رق  بكافة  املدعي  ليثبت  للتحقيق  ال��دع��وى  باحالة  املو�سوع  يف  الف�سل 
املدعي عليها ف�سلته من العمل تع�سفيا بتاريخ:2017/1/14 وا�سباب الف�سل و�سرحت 
ال�ساعة  للمدعي عليها نفي ذلك وبذات الطرق وحددت للتحقيق جل�سة:2017/11/5 
العا�سرة �سباحا مبكتب القا�سي على ان ينتهي خالل ا�سبوعني من تاريخ بدئه وعلى 
امل�سروفات  يف  الف�سل  واب��ق��ت  امل��ح��ددة  للجل�سة  �سهودهم  واح�����س��ار  اع���الن  اخل�����س��وم 

و�سرحت باعالن املدعي عليها مبنطوق هذا احلكم بالن�سر. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3225  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- لفا�س لتجارة الف�سيات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق���ام   ق��د  �سيد  �سميم  التنفيذ/�سبنم  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )920( مبلغ  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار  �ستبا�سر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3950  تنفيذ عمايل 

�����س.ذ.م.م  ال��ط��رق  ان�����س��اء  ل��ل��م��ق��اولت  املنفذ ���س��ده/1- مرتك�س  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امانت علي حممد رفيق 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )9152( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )778( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3713  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  والعزل  للت�سقيف  الماراتية  ال�سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/يا�سني علم عبداحلق  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )12062.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )1046( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4045  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سغريمنظور خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م 
حممد  دل�ساد  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  �سايف 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4373( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )639( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3717  تنفيذ عمايل 

ذ.م.م  وال��ع��زل  للت�سقيف  الم��ارات��ي��ة  ال�سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  ران��اب��ه��ات  التنفيذ/مادهو  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10368( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )927( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/2942 تنفيذ جتاري  
 -2 ���س.ذ.م.م  التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  �سدهما/1-اك�سنتيال  املنفذ  اىل 
تداول مي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سطفى 
اأقام عليكم  حممود حممد عبداهلل وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
فان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )291159.45(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

              يف  الدعوى 2017/3  دعاوي م�ستعجلة عقاري
اىل املدعي عليه / 1-عادل عبدالرحمن احل�سيني 2- ح�سني غاتي غايب اجلبوري 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة ال�سم�س للهند�سة واملقاولت قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة وب�سفة م�ستعجلة بندب خبري هند�سي لثبات 
احلالة بامل�سروع امل�سمى بابراج �سباركل مبنطقة املر�سى واثبات مامت به من اعمال 
من قبل املدعية ل�سالح املدعي عليهم فيما يتعلق باعمال الملونيوم مع ت�سمني 
الخرى.   املدعية  كافة حقوق  وامل�ساريف مع حفظ  الر�سوم  بكافة  املدعي عليهم 
بالقاعة  ���س   11.00 ال�ساعة   2017/11/5 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/497  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-ذاكر ح�سني مالك عا�سق ح�سني جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم / �سركة رمي للتمويل �س.م.خ وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 
ال�سادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  ومو�سوعه  اع���اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  جت��اري  عري�سة  على  ام��ر   685/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/5   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/122  تظلم مدين

اىل املتظلم �سده / 1-�سركة بيت ورالد انف�ستمنت ليمتد 2- حممد هاين ق�ساب 
املتظلم / ن�سر علي  ان  3- عمر عبده قائد حممد جمهول حمل القامة مبا 
علي مق�سع وميثله:ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة قد اأقام عليكم التظلم 
ال�سادر يف المر على عري�سة رقم  القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت  امل���دين.  التحفظي  احلجز  بتوقيع  اخل��ا���س   49/2017
لذا    Ch1.B.6  : بالقاعة  ال�ساعة 11.00 �س  املوافق 2017/11/7    الثالثاء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1355  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة جل�سم للتجارة ذ.م.م 2- فرحان حممد ا�سلم 3- 
امل�ستاأنف / م�سرف  ان  ا�سلم حاجي ح�سن جمهويل حمل القامة مبا  حممد 
ال�سارقة ال�سالمي وميثله:احمد علي ر�سا ابراهيم البناي قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/2419 جتاري جزئي بتاريخ:2017/7/10     

�سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/11/1 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/653  ا�ستئناف جتاري    

������س.ذ.م.م  ال��داخ��ل��ي  للت�سميم  ت��ي��م  ���س��ده/ 1- درمي�����س  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / او جي ا�س تريدنغ �س.م.ح قد 
كلي  2016/1732 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 

بتاريخ:2017/3/30     
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2017/11/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/441  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- تكنولوجيز تراك ام اي منطقة حرة ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/�سولك�س العاملية لل�سياحة وال�سفر �س.ذ.م.م 

وميثلها مديرتها ال�سيدة/جايلي لوه .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
ب�سداد مبلغ )162125( درهم  املدعي عليه  اإل��زام  ب��ت��اري��خ:2017/10/18 
للمدعي والر�سوم وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3160  جتاري جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ع��ل��ي ت��وف��ي��ق ل��ق��ي�����س جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان 
اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  ����س.م.ع  الهالل  املدعي/م�سرف 
مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )422.048.87( وقدره 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
فاأنت مكلف  Ch 1.C.14 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س    2017/10/31
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3386  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / �سانديرها ها�س دي�سراج جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
)البنك( مبلغ وقدره )230.053.58( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/5  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
C.12.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

البي�ساوي  وال������وداد  امل�����س��ري  الأه���ل���ي  ي��خ��و���س 
املغربي اليوم ال�سبت ذهاب الدور النهائي لدوري 
ياأتي عر�س  اأبطال افريقيا يف كرة القدم. يف ما 
الثالثة  للمباراة  وا�ستعداداتهما  الفريقني  لأداء 
بينهما هذا املو�سم، بعدما تبادل الفوز بالنتيجة 

نف�سها -2�سفر يف الدور ثمن النهائي.
األقاب  ع���دد  يف  القيا�سي  ال��رق��م  الأه��ل��ي  يحمل 
اآخرها يعود  ان  ال  الأم ثمانية،  القارية  امل�سابقة 
برج  يف  اجلي�س  ملعب  وع��ل��ى   .2013 ع��ام  اىل 
امل�سري  ال��ن��ادي  �سي�سعى  بالإ�سكندرية،  ال��ع��رب 
اىل حتقيق نتيجة ايجابية على اأر�سه يف النهائي 
الذي يخو�سه للمرة احلادية ع�سرة، قبل مباراة 

الياب التي ي�ست�سيفها الوداد الأ�سبوع املقبل.
ويقود املدير الفني لالأهلي ح�سام البدري فريقه 
يف املباراة على رغم تعر�س ابنته حلادث يف مرتو 
بدخولها  ت�سبب  ما  تقيم،  حيث  كندا  يف  الأنفاق 
امل�����س��ت�����س��ف��ى، ب��ح�����س��ب م���ا اأف������ادت و���س��ائ��ل اإع����الم 

م�سرية.
عا�سور  ح�سام  غياب  يف  امل��ب��اراة  الأهلي  ويخو�س 
و�سالح جمعة لالإ�سابة، بينما �سي�ستعيد خدمات 
اإياب ن�سف النهائي  اأحمد فتحي الذي غاب عن 

اأمام النجم ال�ساحلي التون�سي 6-2 لالإيقاف.
واأبدى املدرب تفاوؤله بتحقيق نتيجة اإيجابية يف 
الذهاب، موؤكدا ان ح�سم اللقب �سيكون يف ملعب 

حممد اخلام�س بالدار البي�ساء.
البدري  ان  ل��ل��ن��ادي  الل���ك���رتوين  امل���وق���ع  واأف�����اد 
لتعر�س  جتنبا  التدريبي  احل��م��ل  بتخفيف  ق��ام 

الالعبني لالإجهاد قبل لقاء الوداد.
النجم  النهائي  ن�سف  ال��دور  يف  الأهلي  وتخطى 
ال�ساحلي التون�سي بنتيجة عري�سة 7-4 )خ�سر 

ذهابا وفاز 6-2 اإيابا(.  2-1
امل�سابقة  له يف  الثالث  ال��وداد  املقابل، يخو�س  يف 
الول  ب��ال��ل��ق��ب  ت����وج  ع��ن��دم��ا   1992 ع����ام  ب��ع��د 
ال�سوداين، علما  والخري له على ح�ساب الهالل 
انه خ�سر نهائي 2011 اأمام الرتجي التون�سي، 
ويف املرتني لعب مباراة الذهاب على ار�سه خالفا 
لنهائي هذه ال�سنة. وياأمل بطل املغرب يف حتقيق 
الياب  م��ب��اراة  خو�س  ل��ه  ت��وؤم��ن  ايجابية  نتيجة 
ع��ل��ى اأر���س��ه ب��ارت��ي��اح، وه���و مي��ل��ك م��ن ال�سلحة 
الذي  خ��ط هجومه  ذل��ك خ�سو�سا  ل��ه  يكفل  م��ا 
ي�سم حممد اأوناجم واأ�سرف بن�سرقي وا�سماعيل 

احلداد و�سالح الدين ال�سعيدي.
وي�سود احلذر �سفوف الفريق املغربي، خ�سو�سا 
انه يدرك قوة مناف�سه الذي واجهه يف منا�سبتني 
ه���ذا امل��و���س��م. وي�����س��ع م��درب��ه ح�����س��ني ع��م��وت��ة يف 
ح�ساباته هاتني املواجهتني بالإ�سافة اىل النك�سة 
بقيادة  املا�سي  املو�سم  الفريق  لها  تعر�س  التي 
اأمام  خ�سر  عندما  تو�ساك،  جون  الويلزي  �سلفه 
الزمالك امل�سري �سفر4- على ملعب برج العرب 
وودعها  للم�سابقة،  الرب��ع��ة  دور  ذه��اب  يف  نف�سه 

على رغم فوزه 5-2 ايابا.
لبلوغ  ثمينة  ف��ر���س��ة  ال�����وداد  اأه����در  ح��ي��ن��ه��ا،  ويف 
ب��ال��ن��ظ��ر اىل عرو�سه  ال��ل��ق��ب  واح�����راز  ال��ن��ه��ائ��ي 
املكونة  ال�ساربة  قوته  اب��ان  امل�سابقة  يف  الرائعة 

الن�سر  اىل  املنتقل  جيبور  ول��ي��ام  الليبريي  م��ن 
اونداما  نغي�سي  فابري�س  والكونغويل  ال�سعودي، 

املن�سم اىل النادي الفريقي التون�سي.
واأبان الوداد البي�ساوي عن طموحه يف التعوي�س 
ماميلودي  جت���ري���ده  خ����الل  م���ن  امل���و����س���م  ه����ذا 
���س��ن��داون��ز اجل��ن��وب اف��ري��ق��ي م��ن ال��ل��ق��ب يف ربع 
النهائي، واطاحته باحتاد العا�سمة و�سيف بطل 
الن�سخة قبل املا�سية من دور الأربعة، و�سدارته 

جمموعة الدور ربع النهائي اأمام الهلي.
وق����ال ع��م��وت��ة لع��ب��و ال������وداد اك��ت�����س��ب��وا اخلربة 
ال��ك��اف��ي��ة مل��واج��ه��ة ع��م��الق الأن���دي���ة امل�����س��ري��ة يف 
اأن  م�سيفا  ال�سمراء،  ال��ق��ارة  يف  الأك���رب  النهائي 
فريقه �سيبذل ق�سارى جهده و�سيقاتل من اأجل 
حلم  حتقيق  اأج��ل  وم��ن  اإيجابية،  نتيجة  حتقيق 
احل�سول على لقب دوري اأبطال اأفريقيا الغائب 

عن خزائن النادي منذ اأكر من 25 عاما.
اإل  النجم  اأم��ام  الأهلي  �سدا�سية  وتابع على رغم 
اأجري  ل��ن  اأم��ام��ه��م.  ال�سمود  ق���ادرون على  اأن��ن��ا 
على  �ساأعتمد  ولكن  الت�سكيل  يف  كثرية  تغيريات 
التوازن الدفاعي والهجومي. وعن غياب املدافع 
اأن  اأو�سح عموتة  اأمني عطو�سي ب�سبب الإيقاف، 
طريقة لعبي ل تعتمد على لعب بعينه، م�سريا 
م��ب��ارات��ن��ا �سد  ح��ا���س��را يف  ك��ان  ان عطو�سي  اىل 

الأهلي يف دور املجموعات وخ�سرنا بهدفني.
وت����ع����ادل ال�������وداد يف ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي م���ع احت���اد 
ال��ع��ا���س��م��ة اجل���زائ���ري ���س��ل��ب��ا ذه���اب���ا، وف����از عليه 

بنتيجة 3-1 اإيابا.

�سهد �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
اأم�س  م�����س��اء  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
فعاليات “حتدي دبي للياقة” على 
“كايت بيت�س” والتي متتد  �ساطئ 
اإىل ال��ي��وم الح����د ب��اأك��ر م��ن 40 
نوعاً من الن�ساطات الريا�سية التي 
مياه  ويف  ال�ساطئ  رم��ال  على  تقام 
تدريبية  ف�����س��ول  وت�����س��م��ل  ال��ب��ح��ر 
ريا�سية  ���س��خ�����س��ي��ات  مب�������س���ارك���ة 
وجماعية  فردية  وريا�سات  �سهرية 
امل�سرح  ع��ل��ى  ري��ا���س��ي��ة  وع����رو�����س 
نخبة  ي�ست�سيف  ال����ذي  ال��رئ��ي�����س 
خمتلف  يف  العامليني  اخل���رباء  م��ن 
حتدي  فعاليات  �سمن  الريا�سات 
ل��ل��ي��اق��ة خ����الل ع��ط��ل��ة نهاية  دب����ي 

الأ�سبوع.
�سعادة  ب��ح�����س��ور  ����س���م���وه  وت���ف���ق���د 
هالل �سعيد املري مدير عام دائرة 
التجاري  وال��ت�����س��وي��ق  ال�����س��ي��اح��ة 
اأمني  ح���ارب  �سعيد  و���س��ع��ادة  ب��دب��ي 
املواقع  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ع��ام 
احلكومية  ل���ل���دوائ���ر  ال��ري��ا���س��ي��ة 
للياقة”  دب��ي  “حتدي  يف  امل�ساركة 
حيث  بيت�س”  “كايت  �ساطئ  على 
ب��زي��ارة منطقة  ب��داأ �سموه اجل��ول��ة 
دبي” والتي  ومياه  كهرباء  “هيئة 
م�سابقات  م����ن  ال����ع����دي����د  ����س���م���ت 
اإقبال  نالت  التي  البدنية  اللياقة 
م���رت���ادي ال�����س��اط��ئ وامل�����س��ارك��ني يف 
ال��ت��ح��دي ث��م ان��ت��ق��ل ���س��م��وه ملتابعة 

امل�����س��رح ال��رئ��ي�����س الذي  ف��ع��ال��ي��ات 
ق��دم م��ن خ��الل��ه خ���رباء الريا�سة 
العامليني جمموعة وا�سعة ومتنوعة 
من التمارين واحلركات الريا�سية 
الأر�سية التي تعزز احلركة والقوة 

والتحمل واللياقة البدنية.
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وت��ع��رف 
مكتوم خالل  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
الأول  اليوم  جولته �سمن فعاليات 
ل��ت��ح��دي دب���ي ل��ل��ي��اق��ة ع��ل��ى �ساطئ 
الأن�سطة  ع��ل��ى  بيت�س”  “كايت 
�سركة  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
املتكاملة  ل��الت�����س��الت  الإم��������ارات 
“دو” مبا �سملته من األعاب ريا�سية 

رفع  على  ت�ساعد  هوائية  ودرج���ات 
معدلت اللياقة البدنية.

ك���ذل���ك منطقة  اجل���ول���ة  و���س��م��ل��ت 
�سملت  العاملية” التي  دبي  “موانئ 
الأجهزة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
من  للجمهور  امل��ت��اح��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
كافة الأعمار والعديد من امل�سابقات 
اأمام  �سموه  توقف  كما  الريا�سية 
منطقة “هيئة الطرق واملوا�سالت 
التي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  بدبي” وم��ل��ع��ب 
الهيئة  اأكادميية  خالله  من  تقدم 
لكرة القدم جمموعة من التمارين 
تلك  مب��ه��ارات  اخلا�سة  الريا�سية 
الرتجيح  و�����س����رب����ات  ال���ت�������س���دي���د 

والرتكيز يف توجيه الكرة.  
وتوقف �سموه اأمام منطقة اللياقة 
اخل��ا���س��ة ب���الأط���ف���ال وال���ت���ي ت�سم 
امل�سممة  الأن�����س��ط��ة  م��ن  جمموعة 
ت�سلق  ل��ل�����س��غ��ار وم��ن��ه��ا  خ�����س��ي�����س��اً 
املطاطية  والأل������ع������اب  اجل����������دران 
اإ�سافة  ال���ك���رات  وب���رك���ة  ال��ه��وائ��ي��ة 
ال�ساطئية  ال����ط����ائ����رة  ك������رة  اإىل 
الورقية  بالطائرة  الأم��واج  ورك��وب 
الأن�سطة  من  وغريها  لالأطفال.. 
ثقافة  لغر�س  امل�سممة  الريا�سية 

الن�ساط البدين لدى الأطفال.
على  باملرور  جولته  �سموه  واختتم 
دبي”  يف  ال�سحة  “هيئة  منطقة 

وال��ت��ي ت��ق��دم ال��ه��ي��ئ��ة م��ن خاللها 
الطبية  الفحو�سات  من  جمموعة 
حتدي  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني  امل��ج��ان��ي��ة 
دب��ي للياقة م��ن كافة الأع��م��ار مبا 
�سملته من قيا�سات اللياقة البدنية 
وامل��ج��ه��ود وال��ن�����س��اط ال��ب��دين وفق 
اأعلى املعايري الطبية.  حتدي دبي 

للياقة.
وميتد “حتدي دبي للياقة” الذي 
اأط��ل��ق��ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي يف 20 اجلاري حتى 18 
نوفمرب املقبل بهدف جعل دبي اأكر 
املدن ن�ساطاً وممار�سة للريا�سة يف 
�سكانها  ت�سجيع  عرب  وذل��ك  العامل 
الل���ت���زام مبمار�سة  ع��ل��ى  وزواره�����ا 
اليومي  الن�ساط  من  دقيقة   30

على مدار 30 يوماً.
الأن�سطة  خمتلف  التحدي  وي�سم 
الكريكت  مثل  الريا�سية  البدنية 
الدراجات  ورك����وب  ال�����س��اط��ئ  ع��ل��ى 
والريا�سات  القدم  وك��رة  الهوائية 
اليوغا  ومتارين  وامل�سي  اجلماعية 
التي  ال����ري����ا�����س����ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
ميكن جلميع الأف��راد من خمتلف 
الأعمار وم�ستويات اللياقة البدنية 
ل��ل��ت��ح��دي ك��م��ا ميكنهم  الن�����س��م��ام 
م���راق���ب���ة م�������س���ت���وى اأدائ�����ه�����م عرب 
تطبيق “حتدي دبي للياقة” املتاح 

على متاجر الهاتف الذكية.

توجت هيئة ال�سيخ مكتوم للجولف 
جلولة  ال�����س��اب��ع��ة  الن�سخة  اأب���ط���ال 
“ املبادرة  “ دول مينا  اجلولف يف 
الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة 
الدولة  اأندية  خمتلف  بها  وطافت 
البطولة  اأق��ي��م��ت  ح��ي��ث  وامل��ن��ط��ق��ة 
اخلتامية يف نادي الزوراء للجولف 

يف عجمان .
وت��ع��د ه���ذه اجل��ول��ة ه��ي الوحيدة 
ومانحة  املنطقة  يف  دوليا  املعتمدة 
املوؤهلة  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف  لنقاط 

اإىل اأوملبياد طوكيو 2020.
وح�����������س�����د ال�����������س�����وي�����دي ه����رني����ك 
البطولة اخلتامية  �ستورهيد لقب 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت مل��دة 4 اأي���ام يف نادي 
حمققا  بعجمان  للجولف  ال���زوراء 
�سربة   21 ب��واق��ع  �سربة   267
الثانية  امل��ع��دل منها اجل��ول��ة  حت��ت 

�سربة   63 ف���ي���ه���ا  ����س���ج���ل  ال����ت����ي 
على  للملعب  جديدا  رقما  ليحقق 
�سعيد بطولت املحرتفني. وتقدم 
�ستورهيد بفارق كبري عن �ساحب 
امل���رك���ز ال���ث���اين الإجن���ل���ي���زي جاك 
�سربة   276 �سجل  ال��ذي  �سيبارد 
املعدل  حت���ت  ���س��رب��ة   12 ب���واق���ع 
وتقا�سم املركز الثالث الإجنليزيان 
اآدم �ساجر واأندرو مار�سال مبجموع 
�سربات   10 بواقع  �سربة   278
الإجنليزي  وت�����وج  امل����ع����دل.  حت���ت 
جاميي اإل�سون بلقب بطولة املو�سم 
املحرتفني  الالعبني  �سعيد  على 
اخلام�س  ب����امل����رك����ز  ج������اء  ب���ع���دم���ا 
لريفع  اخل���ت���ام���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
اإىل  املو�سم احلايل  العام  جمموعه 
اجلائزة  ليك�سب  نقطة   36.667
دولر  األ�����ف   18 ال��ب��ال��غ��ة  امل���ال���ي���ة 

بطولة  يف  امل�ساركة  بطاقة  وي��رب��ح 
التي  اأوميجا دبي ديزرت كال�سيك 

تقام مطلع العام املقبل يف دبي.
على  ال��دع��وة  بطاقة  تقت�سر  ومل 
�ساحب املركز الأول حيث �سينالها 
اأي�����س��ا ب��ط��ل ف��ئ��ة ال���ه���واة الالعب 
الإجنليزي تود كليمنت�س مبجموع 
املركزين  و�ساحبي  نقطة   360
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث يف امل��ج��م��وع العام 
وهما  احل��ايل  املو�سم  ال��ه��واة  لفئة 
�ستورهيد  ه����رني����ك  ال�������س���وي���دي 
الثاين مبجموع  املركز  الذي حقق 
32.371 نقطة والإجنليزي لوك 
ج���وي ال����ذي ج���اء ث��ال��ث��ا مبجموع 

نقطة.  32.250
بوعميم  ج���م���ع���ة  حم����م����د  وت��������وج 
رئي�س جولة اجلولف يف دول مينا 
الإيرلندي  ب��ح�����س��ور  ال���ف���ائ���زي���ن 

ال�������س���م���ايل داري�������ن ك������الرك راع����ي 
للفريق  ال�سابق  وال��ق��ائ��د  اجل��ول��ة 

الأوروبي يف كاأ�س رايدر العريق.
بوعميم  ج���م���ع���ة  حم����م����د  وق��������ال 
 2011 عام  انطلقت هذه اجلولة 
جميعها  فقط  ب��ط��ولت   4 باإقامة 
داخ��ل دول��ة الإم����ارات .. لكن هذه 
الفكرة الإماراتية من هيئة ال�سيخ 
ظرف  يف  جنحت  للجولف  مكتوم 
زمن قيا�سي على  - وهو  �سنوات   7
م�ستوى  ع���ل���ى  اجل�������ولت  ���س��ع��ي��د 
ويتخطى  تتو�سع  اأن  يف   - ال��ع��امل 
عدد بطولتها اأرقاما كبرية يف كل 
ن�سخة، وحت�سل على العتماد من 
الت�سنيف  لنقاط  املانحة  اجلهات 
الأ�سرع  اجل���ول���ة  ل��ت��ك��ون  ال�����دويل 
م�ستوى  ع��ل��ى  وان���ت�������س���ارا  ت���ط���ورا 
اجل���ولت يف  ببقية  ال��ع��امل مقارنة 

املناطق الأخرى من العامل.
للمو�سم  ننظر  حينما   “ واأ���س��اف 
انطلقت  اأن اجل��ول��ة  احل���ايل جن��د 
امل���ا����س���ي م���ن املغرب  م��ن��ذ م���ار����س 
تايالند  دول  اجل����ول����ة  وط����اف����ت 
والكويت  والأردن  اأفريقيا  وجنوب 
اأبوظبي  يف  ال���دول���ة  يف  واأق���ي���م���ت 
ودبي وراأ�س اخليمة وعجمان وهو 
م��وؤ���س��ر على ال���دور ال���ذي ت��ق��وم به 
خال�سة  اإم��ارات��ي��ة  بجهود  اجل��ول��ة 
م���ن اأج����ل ن�����س��ر ال��ري��ا���س��ة عموما 
وري�����ا������س�����ة اجل�����ول�����ف ع����ل����ى وج����ه 
الأندية  من  وال�ستفادة  التحديد 
العاملية  املوا�سفات  ذات  وامل��الع��ب 
ع��رب ج��ذب الالعبني م��ن خمتلف 
دول العامل والحتكاك مع لعبينا 
على  للعمل  وال��ع��رب  الإم��ارات��ي��ني 
رفع م�ستوياتهم، ومد اجل�سور لهم 

الت�سنيف  ن��ق��اط  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
اآم��ال��ه��م بو�سف  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����دويل 

ريا�سة اجلولف باتت اأوملبية.
�ستورهيد  هرنيك  ال�سويدي  وقال 
اخلتامي  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  امل���ت���وج 
بالفوز  اأجن������ح  ل����ن  اإن����ن����ي  اأدرك��������ت 

ب�سدارة فئة املحرتفني لكن الفوز 
للتقدم  امل���ج���ال  م��ن��ح��ن��ي  ب��ال��ل��ق��ب 
ال���ث���اين وحت��ق��ي��ق حلمي  ل��ل��م��رك��ز 
امل�ساركة  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول 
يف ب��ط��ول��ة اأوم���ي���ج���ا دب����ي دي����زرت 
اجلولة  ب��ط��ولت  اأع����رق  كال�سيك 

جذبت  التي  املنطقة  يف  الأوروب��ي��ة 
اأ���س��م��اء ع��امل��ي��ة م��ن��ذ اأك���ر م��ن ربع 
ق��رن و���س��اأك��ون ح��ا���س��را ب��ق��وة فيها 
اجلولف  جلولة  �سكره  ع��ن  معربا 
الأحالم  حتقيق  على  مينا  دول  يف 

اإىل حقيقة.

نادي دبي لل�سيدات ي�ستعر�ص ان�سطته امام وفد منتخب كرة القدم الن�سائي الربيطاين
الن�سائي الربيطاين  الع�سكري  القدم  زار وفد من منتخب كرة 
ت�سمل  للدولة  بها  زي��ارة يقوم  لل�سيدات وذلك �سمن  دبي  نادي 
عدداً من اجلهات واملوؤ�س�سات بتنظيم من جمل�س دبي الريا�سي 

والقن�سلية الربيطانية يف دبي.
والتقت ملياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي لل�سيدات ع�سوات 
املنتخب يف مقر النادي بدبي بح�سور �سام كلي ال�سكرتري الثاين 
لل�سوؤون الإعالمية وحممد الب�ستكي ملحق ال�سوؤون الإماراتية 
فريدون  وف��وزي��ة  دب��ي  يف  الربيطانية  بالقن�سلية  واحلكومية 
الريا�سي حيث  امل��راأة مبجل�س دبي  مديرة ق�سم تطوير ريا�سة 
الن�سائية  للريا�سة  الدولة  يف  الر�سيدة  القيادة  دعم  على  اكدت 
م�سرية اإىل اأن تاأ�سي�س جلنة ريا�سة املراأة مبجل�س دبي الريا�سي 

ياأتي يف اإطار توجيهات ودعم �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي.

واأو�سحت ان اخلطة ال�سنوية للجنة ت�سم العديد من الفعاليات 
الريا�سية  الأن�سطة  كافة  يف  امل���راأة  دور  تعزيز  �ساأنها  من  التي 
منوهة بتفاعل املجتمع الإماراتي واجلهات احلكومية حالياً مع 
مبادرة” حتدي دبي للياقة” بهدف جعل دبي اإحدى اأكر املدن 

ن�ساطاً وممار�سًة للريا�سة على م�ستوى العامل.
وقدمت ملياء عبدالعزيز خان عر�ساً تعريفياً للوفد عن نادي دبي 
الريا�سية  الأن�سطة  من  العديد  بتنظيم  يعنى  ال��ذي  لل�سيدات 
اإىل  اإ�سافة  العام  مدار  على  لل�سيدات  والتثقيفية  والجتماعية 
دوره املجتمعي موؤكدة اأن النادي ي�سعى لأن يكون اخليار الأمثل 

لكل �سيدة تبحث عن الهدوء والإ�سرتخاء واحلفاظ على اللياقة 
واخل�سو�سية  ال��راح��ة  توفري  يف  اأه��داف��ه  من  انطالقاً  البدنية 
التامة لل�سيدات. من جهتهن اأعربت لعبات املنتخب الع�سكري 
ال��ربي��ط��اين ع��ن �سعادتهن ب��زي��ارة دول���ة الإم�����ارات ون���ادي دبي 
لل�سيدات وتعرفهن على اأنواع الأن�سطة الريا�سية التي تهتم بها 

املراأة الإماراتية وما يتوفر لهن يف النادي.
الع�سكري  ال��ق��دم  ك��رة  ف��ري��ق منتخب  زي���ارة  اإن  ���س��ام كلي  وق���ال 
الن�سائي الربيطاين لالإمارات هي الوىل ملنطقة ال�سرق الأو�سط 
م�سريا اإىل اأن زيارته لالإمارات تاأتي يف اإطار عالقات ال�سداقة 
التي تربط ال�سعبني الإماراتي والربيطاين والرتويج للريا�سة 

الن�سائية ب�سفة عامة وت�سجيع ال�سيدات على الن�سمام اإليها.

من�سور بن حممد ي�سهد فعاليات »حتدي دبي للياقة« يف »كايت بيت�ص«

»هيئة ال�سيخ مكتوم للجولف« تتوج اأبطال »جولف مينا«

يف ذهاب الدور النهائي لدوري اأبطال افريقيا 

 ال�سراع يتجدد بني الأهلي والوداد البي�ساوي 

ي�ست�سيف ملعب ذا �سيفنز بدبي اأواخر ال�سهر املقبل مناف�سات بطولة طريان الإمارات 
اأبرزها  باأن�سطة وفعاليات عديدة من  التي يحفل برناجمها  ل�سباعيات دبي للرجبي، 
دورة كرة ال�سبكة التي تقام ن�سختها الثالثة هذا العام مب�ساركة قيا�سية ل� 46 فريقاً، 

الأمر الذي يجعل من بطولة 2017 الأكرب من نوعها حتى الآن.
هامة  خطوة   2015 الرجبي  �سباعيات  بطولة  �سمن  ال�سبكة  كرة  دورة  اإدراج  و�سكل 
دورة  الريا�سية. وت�سارك يف  دبي  اأك��رب فعاليات  ع��ززت من مكانة احل��دث كواحد من 
هذا املو�سم فرق من جميع اأنحاء العامل �ستتناف�س �سمن ثالث فئات: �سيدات اخلليج 
فرق  دورة  مدير  كونلون،  جيل  وق��ال  ال�سيدات.   فئة  اإىل  اإ�سافة  املفتوحة  وال�سباب 
الدعوة: اأتاحت لنا دورة كرة ال�سبكة -التي جرى اإدراجها �سمن فعاليات �سباعيات دبي 
للرجبي يف عام -2015 الفر�سة لتوفري اأن�سطة ريا�سية م�سلية اأكر جلمهورنا، وقد 
حظي احلدث بالفعل ب�سعبية اأكرب، وت�سارك فيه هذا العام فرق من جميع اأنحاء العامل، 
ونتطلع للرتحيب بجميع الالعبني يف اأكرب مهرجان ريا�سي يف دولة الإمارات. تتوافر 
تذاكر بطولة طريان الإمارات ل�سباعيات دبي للرجبي الآن، وي�ستطيع ع�ساق الرجبي 
توفري مبلغ 100 درهم يف حال �سرائهم للتذاكر م�سبقاً من خالل املوقع الإلكرتوين 
www.dubairugby7s.com  اأو من حمالت خمتارة ت�سمل كو�ستا، ذا توي 

�ستور، هوملارك، برو�سبورت، فريجني ميغا�سبورت، بارك اآن �سوب و جو �سبورت�س. 

غار�سيا تتخطى فوزنياكي وتنتظر 
خدمة من �سفيتولينا 

قلبت الفرن�سية كارولني غار�سيا امل�سنفة ثامنة تاأخرها مبجموعة �ساحقة 
�سفر6-  ال�ساد�سة  فوزنياكي  كارولني  الدمناركية  على  حما�سي  فوز  اىل 
يف  امل��ا���س��رتز  بطولة  نهائي  ن�سف  بلوغ  يف  اآم��ال��ه��ا  منع�سة  و5-7،  و3-6 

�سنغافورة التي تتناف�س فيها اف�سل ثماين لعبات كرة م�سرب يف العامل.
هاليب  �سيمونا  الرومانية  خ�سارة  بحال  النهائي  ن�سف  غار�سيا  و�ستبلغ 
امل�سنفة اوىل عامليا يف وقت لحق امام الوكرانية ايلينا �سفيتولينا الرابعة 

يف اجلولة الثالثة الأخرية من املجموعة احلمراء.
وبحال فوز هاليب، �ستلتحق الرومانية بفوزنياكي التي كانت �سمنت تاأهلها 

بفوزين متتاليني قبل �سقوطها امام غار�سيا.
ان  امام هاليب مبجموعتني، قبل  وكانت غار�سيا خ�سرت مباراتها الوىل 

تفوز ب�سعوبة على �سفيتولينا بثالث جمموعات.
27 عاما التي فازت على غار�سيا بنتيجة نظيفة يف  ومل ترتك فوزنياكي 
جنحت  حيث  الوىل  املجموعة  يف  خل�سمتها  فر�سة  اي  مواجهتني،  اآخ��ر 
فوز  لتحقيق  طريقها  يف  فوزنياكي  وب��دت  نقاط.  ب�سبع  فقط  الفرن�سية 
�سهل، خ�سو�سا بعد تخطيها �سفيتولينا 6-2 و6-0  وهاليب 6-0 و2-6 
ب�سهولة. وقالت غار�سيا يف املجموعة الوىل لعبت فوزنياكي ب�سكل رائع. 
كنت اقل منها ومل اوؤمن بنف�سي. ثم قلت لنف�سي انه لي�س لدي ما اخ�سره 

ووجدت ايقاعي.
النتيجة  يف  تخلفها  بعد  غار�سيا  ل��وي-ب��ول  وم��درب��ه��ا  وال��ده��ا  لها  وق���ال 
�سرباتك المامية ق�سرية قليال. ابحثي عن حجم اكرب لكرتك. هذا �سهل 

بالن�سبة لها.
ويف املجموعة الثانية، تقدمت غار�سيا 5-2 على امل�سنفة اوىل عامليا �سابقا، 

ثم ح�سمتها 3-6.
ان  بيد   ،4-5 تتقدم  الثالثة عندما كانت  املجموعة  وار�سلت فوزنياكي يف 
امل�سنفة اوىل يف فرن�سا، كانت القوى ذهنيا يف الوقت احلا�سم وتفوقت يف 

الأ�سواط الأخرية من املباراة التي دامت �ساعتني و19 دقيقة.
فينو�س  والمريكية  ثالثة  امل�سنفة  بلي�سكوفا  كارولينا  الت�سيكية  وكانت 

وليام�س اخلام�سة قد تاأهلتا اىل ن�سف النهائي عن املجموعة البي�ساء.

م�ساركة قيا�سية لفرق كرة ال�سبكة 
يف �سباعيات دبي للرجبي 
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ثالثية قاتلة لغريفني يف ار�ص بورتالند »األعاب القوى« ي�سارك يف اجتماع جلنة تطوير املراأة بالحتاد الدويل
لو�س  وق��اد  القاتل  ال��وق��ت  يف  ثالثية  غريفني  باليك  �سجل 
ترايل  ب��ورت��الن��د  م�سيفه  على  ال��ف��وز  اىل  كليربز  اجنلي�س 
يف  ال��ن��ظ��ي��ف  ب�����س��ج��ل��ه  والح���ت���ف���اظ   103-104 ب����الي����زرز 
المريكي  ال�سلة  ك��رة  دوري  �سمن  اخلمي�س  م��ب��اري��ات،  ارب��ع 
ار���س��ه هذا  خ���ارج  الول  ف���وزه  ك��ل��ي��ربز  وح��ق��ق  للمحرتفني. 
املو�سم، بعد التفافة من غريفني خارج القو�س وا�سقاطه كرة 

ا�سكتت جماهري ملعب مودا �سنرت.
و�سجل خم�سة لعبني من كليربز 10 نقاط او اكر، تقدمهم 
اندري  دي  التقط  فيما  متابعات(  و8  نقطة   25( غريفني 

جوردان 18 متابعة.
احاول  “ب�سراحة، كنت  وحت��دث غريفني عن كرته الخ��رية 

ت�سجيل اثنتني نقطتني. كنت ابحث عن ت�سجيل �سلة �سهلة. 
على  اح�سل  لن  اين  اعتقدت  ب�سرعة،  الوقت  م��رور  مع  لكن 

وقت كاف، ف�سددتها من مكاين«.
اف�سل م�سجل لدى  25 نقطة  ل��ي��الرد  دام��ي��ان  امل���وزع  وك��ان 
انت�سارات،   3 مقابل  الثانية  بخ�سارته  مني  ال��ذي  ب��الي��زرز 
النيجريي  واملهاجم  نقطة   23 ماكولوم  ج��اي  �سي  وا���س��اف 

الفاروق امينو 19 نقطة.
ويف باقي املباريات، فاز نيو اورليانز بيليكانز على �ساكرامنتو 
كينغز 114-106، �سيكاغو بولز على اتالنتا هوك�س 91-
 91-96 مافريك�س  دال����س  على  غريزليز  ممفي�س   ،86

وبو�سطن �سلتيك�س على ميلووكي باك�س 89-96.

الجتماع  اأعمال  يف  القوى  لألعاب  الإم���ارات  احت��اد  �سارك 
الأول للجنة تطوير املراأة التابعة لالحتاد الدويل لألعاب 

القوى الذي عقد يف العا�سمة البحرينية املنامة.
نا�سر  ي��وم��ني  ا�ستمر  ال���ذي  الم�����ارات يف الج��ت��م��اع  م��ث��ل 
القوى  لألعاب  اآ�سيا  دول غرب  احت��اد  رئي�س  نائب  املعمري 
رئي�س  نائب  الآ���س��ي��وي  ب��الحت��اد  التنفيذية  اللجنة  ع�سو 
كو  �سبا�ستيان  اللورد  الربيطاين  بح�سور  الم��ارات  احت��اد 
ال�سيخ خالد بن  ال��ق��وى و  ال���دويل لأل��ع��اب  رئي�س الحت���اد 
القوى  لأل��ع��اب  البحريني  الحت��اد  رئي�س  خليفة  اآل  حمد 

الذي افتتح اأعمال الجتماع.

ك��م��ا ���س��ارك ن��ا���س��ر امل��ع��م��ري يف ح��ف��ل اف��ت��ت��اح م��ق��ر الحتاد 
الريا�سية  ع��ي�����س��ى  مب��دي��ن��ة  ال���ق���وى  لأل���ع���اب  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
خالد  ال�سيخ  افتتحه  ال��ذي  املنامة  البحرينية  بالعا�سمة 
ب��ن ح��م��د اآل خ��ل��ي��ف��ة.  واك���د امل��ع��م��ري اأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
وا�ست�سافة  امل���راأة  تطوير  للجنة  الأول  الج��ت��م��اع  اأع��م��ال 
مملكة البحرين لهذا الجتماع مثمنا ما يقوم به الحتاد 
البحريني لألعاب القوى برئا�سة ال�سيخ خالد بن حمد اآل 
خليفة من دور دويل فاعل عرب ا�ست�سافة خمتلف البطولت 
والجتماعات الإقليمية والدولية التي ترمي اإىل الرتقاء 

بريا�سة اأم الألعاب.

•• ر�صالة ال�صني

اأروقة  يف  –ال�سبت-  ال��ي��وم  التناف�س  وت���رية  ترتفع 
جائزة �سيامني – ال�سني الكربى للزوارق ال�سريعة 
من  اخلتامية  وقبل  الثالثة  اجلولة  ك��ات-  –اك�س 
والتي جتري فعالياتها على   2017 العامل  بطولة 
اجلنوبي  ال�سيني  لبحر  املتاخم  فوجان  خليج  مياه 
وذلك مع اإقامة ال�سباق الرئي�س الأول اليوم ال�سبت 
بتوقيت  ع�سرا  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  مت��ام  يف 
بتوقيت  والن�سف  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  ال�سني 

الإمارات. 
وقبل  الثالثة  اجل��ول��ة  يف  امل�ساركني  قائمة  ويتقدم 
اخل��ت��ام��ي��ة م��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ح��ام��ل ال��ل��ق��ب يف 
بقيادة   3 فيكتوري  زورق  املا�سية  اخلم�سة  املوا�سم 
الثنائي �سامل علي العديدي وعي�سى اآل علي وزورق 
املن�سوري  وماجد  الطاير  را�سد  بقيادة   5 ابوظبي 
وزورق ال��و���س��ل 7 ب��ق��ي��ادة ع���ارف ال��زف��ني ون���ادر بن 
 17 اإ�سافة اإىل باقي امل�ساركني زوارق رهيب  هندي 
اأوف  و222  )ايطاليا(   20 وال��ف��ج��رية  )ال��ك��وي��ت( 
اجنارينيز  وكا�سيا  وايطاليا(  ا�سرتاليا   (  10 �سور 
ولدي  )ال�����س��وي��د(   2 و���س��وي��ك��ات  )اي��ط��ال��ي��ا(   22
العام  الرتتيب  مت�سدر  اإىل  اإ�سافة  )ا�سبانيا(   46
 8 راو  بلو  زورق  نقطة   118 بر�سيد  امل��و���س��م  ه��ذا 

)ا�سرتاليا(. 
املدينة  يف  التجهيزات  كافة  امل�ساركة  الفرق  واأكملت 
واإيقونة  واج��ه��ة  مت��ث��ل  وال��ت��ي  اجل��م��ي��ل��ة  ال�سينية 
م��ت��م��ي��زة يف اإق��ل��ي��م ف��وج��ان ال���واق���ع ج��ن��وب��ي ال�سني 
ت��اي��وان وه��ون��غ ك��ون��غ حيث ت�ست�سيف  ب��ال��ق��رب م��ن 
احلدث  اخل�����س��رة  تك�سوها  وال��ت��ي  اجلميلة  امل��دي��ن��ة 

للمرة الأوىل. 

بقيادة   3 الفيكتوري  البحار يف فريق  اأم��راء  ويعمل 
حتقيق  على  علي  اآل  وعي�سى  ال��ع��دي��دي  علي  ���س��امل 
ن��ت��ي��ج��ة م��ت��م��ي��زة ا���س��ت��م��رارا ل��ل��ت��ف��وق ال��ك��ب��ري الذي 
والثانية  ت�سينغت�سو  يف  الأوىل  اجلولتني  يف  حققوه 
املركز  احتالل  من  الأزرق  ال���زورق  ومكن  ويهاي  يف 
بر�سيد  العاملية  للبطولة  العام  الرتتيب  يف  الثاين 
بفارق 3 نقاط فقط عن  مقربة  على  نقطة   115
الزورق ال�سرتايل بلو راو 8 مت�سدر الرتتيب العام 

بر�سيد 118 نقطة. 
ال�سباق  يف  ال���ي���وم   3 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  و���س��ي��ن��ط��ل��ق 
يف  الفريق  جنح  بعدما  الثالث  املركز  من  الرئي�سي 
من  الثانية  املرحلة  يف  توقيت  اأف�سل  ثالث  احتالل 
اإيقاف  ق���رار  بعدها  ليتاأتي  زم��ن  اأف�����س��ل  ت�سفيات 
من  القادمة  العالية  الرياح  �سرعات  ب�سبب  ال�سباق 
عمق مياه بحر ال�سني اجلنوبي حيث اكتفت اللجنة 
زورق  فيها  �سجل  والتي  والثانية  الأوىل  باملرحلتني 
فيكتوري 3 زمنا قدره دقيقتني و51 ثانية يف حني 
وجاء   22 كا�سيا  ايطاليا  ل��زورق  الأول  املركز  ذه��ب 
ثانيا زورق ا�سرتاليا 8 يف حني حل زورق ابوظبي 5 

يف املركز ال�ساد�س والو�سل 7 ثامنا. 
املري يوؤكد جاهزية الزورق الأزرق 

الفني  املدير  امل��ري  �سيف  حممد  العاملي  بطلنا  اأك��د 
ال����زورق  –اك�س ك����ات- ج��اه��زي��ة  ل��ف��ري��ق ف��ي��ك��ت��وري 
الأزرق خلو�س ثالث مراحل بطولة العامل للزوارق 
م�سريا  �سيامني  مدينة  يف  ك���ات-  –اك�س  ال�سريعة 
اإىل اأن الثنائي �سامل علي العديدي وعي�سى اآل علي 
ال�سباق  يف  ال��ي��وم  طيبة  نتيجة  حتقيق  على  ق���ادران 
حتقيق  نحو  قدما  امل�سي  ثم  وم��ن  الأول  الرئي�سي 

ال�سدارة يف ال�سباق الثاين غدا. 
وقال املري اأن كور�س وم�سار ال�سباق يف �سيامني يعترب 

اأكر ت�سويقا لأنه يظهر اأ�سحاب املهارة واخلربة من 
التناف�س  يجعل  مم��ا  اللتفاف   ن��ق��اط  ت��ع��دد  خ��الل 
الأوراق  وان  خا�سة  الفرق  جميع  بني  وقويا  مثريا 
اجلولتني  م��ن��ذ  ال��ف��رق  جميع  ب��ني  مك�سوفة  ب��ات��ت 

الأوىل يف ت�سينغت�سو والثانية يف ويهاي. 
واأع����رب امل���ري ع��ن اأم��ن��ي��ات��ه يف اأن ي��وف��ق ال��ف��ري��ق يف 
حتقيق نتيجة طيبة يف املحطة الأوىل اليوم وا�ستعادة 
يوم غد  امل�سوار   العام ثم موا�سلة  الرتتيب  �سدارة 
الرئي�سي الثاين من اجل اإنهاء  ال�سباق  –الأحد- يف 
اجلولت ال�سينية يف اآمان وبنتائج رائعة توؤكد مكانة 
وح�سور اأمراء البحار الدائم وامل�ستمر م�سريا اإىل اأن 
طاقم الزورق ابلي بالءا جيدا يوم اأم�س يف ت�سفيات 
اأف�سل زمن لن قرار اللجنة املنظمة ول�سبابا تتعلق 
املركز  على  املناف�سة  من  حرمنا  وال�سالمة  بالمن 

الأول يف املرحلة احلا�سمة والخرية. 
العديدي نتطلع للعودة اإىل ال�سدارة 

اأكد بطلنا �سامل علي العديدي قائد زورق فيكتوري 
يتطلعان اليوم وغدا  علي  اآل  عي�سى  وزميله  انه   3
التي  ال�سدارة  اإىل  جم��ددا  والعودة  الفوز  لقتنا�س 
ويهاي  املا�سية يف مدينة  اجلولة  الفريق يف  فقدها 

بعد بداية اأكر من رائعة يف مدينة ت�سينغت�سو. 
وال����ذي   3 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ب���ني  ال���ف���ارق  اأن  وق����ال 
والزورق  نقطة   115 بر�سيد  الثاين  املركز  يحتل 
ال�سرتايل بلو راو 8 املت�سدر لي�س كبريا وهو ثالثة 
ال�سريعة  ال��ع��ودة  اج��ل  ح��ال من  على  �سنعمل  نقاط 
قبل  القمة  يف  البقاء  لن�سمن  وغ���دا  ال��ي��وم  وال��ف��وز 

جولة اخلتام يف الإمارات. 
وال��ذي ي�سل  اليوم  ال�سباق  اأن م�سار  العديد  وك�سف 
حتديا  يعد  بحريا  ميال   3.2 اإىل  فيه  اللفة  ط��ول 
الزوارق وبالتاأكيد �ستكون النطالقة  �سعبا جلميع 

من مراكز املقدمة ذا مردود ايجابي ميكن من اإنهاء 
ال�سباق يف مركز متقدم ول قلق رغم اإننا �سنطلق من 
املرتبة الثالثة وهو اأمر خارج عن اإرادتنا ب�سبب اإلغاء 
املرحلة احلا�سمة بعد تاأهلنا املبا�سر اإليها يف املرحلة 

الثانية 
اآل علي التحدي ما يزال قائما

اأن   3 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ق��ائ��د  ع��ل��ي  اآل  ع��ي�����س��ى  اأك����د 
التحدي ما يزال قائما من اجل انتزاع لقب وبطولة 
الفيكتوري  موؤ�س�سة  واإه��داء   2017 املو�سم احلايل 
تيم العريقة اللقب ال�ساد�س على التوايل يف البطولة 

العاملية. 
لدي  ومتوا�سلة  قوية  تظل  الإ���س��رار  روح  اأن  وق��ال 
اأمراء البحار من اجل اإدراك التفوق يف كل املنا�سبات 
اإىل  م�سريا  واح��د  الرقم  اإىل  والو�سول  وال�سباقات 
اجل  م��ن  واح���دة  كيد  يعمل  ال��ف��ري��ق  يف  اجلميع  اأن 

الو�سول اإىل ذلك الهدف. 
العريقة  العاملية  البطولة  يف  املناف�سة  اأن  اإىل  واأ�سار 
والتقارب  اأك��ر من مناف�س  �سهلة يف وج��ود  مل تعد 
الكبري يف م�ستويات الأداء يف كل الزوارق مما يجعل 
فارق اخلربة هو الفي�سل متمنيا اأن يكون الفريق يف 

يومه اليوم وغدا من اجل حتقيق املراد.
اللفة طول  اأميال   3

�سيامني  م��ي��اه  يف  ال�سباق  لفة  ط��ول  اإج��م��ايل  ي�سل 
خالل  ال��زوارق  حولها  �ستدور  بحريا  ميال   3.02
–ال�سني  ���س��ي��ام��ني  ج���ائ���زة  امل��ن��اف�����س��ات يف  م���راح���ل 
اجلولة  ك���ات-  –اك�س  ال�سريعة  ل���ل���زوارق  ال��ك��ربى 
 2017 العامل  بطولة  من  اخلتامية  وقبل  الثالثة 
اإقامة ال�سباق الرئي�سي الأول يف  والتي ت�سهد اليوم 
متام ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سرا بتوقيت ال�سني 

ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا بتوقيت الإمارات.

رئي�س الحتاد الدويل يزور مقر الفريق
كيويل : دور مهم ورائد ملوؤ�س�سة الفيكتوري عامليا

رئي�س  ك��ي��ويل  رافائيللي  ال��دك��ت��ور  الي��ط��ايل   =زار 
يوم  اأم-  اأي  –يو  ال�سريعة  للزوارق  ال��دويل  الحت��اد 
اأم�س –اجلمعة- مقر فريق الفيكتوري تيم يف �ساحة 
ال�سينية خالل متابعته  امل�ساركة يف �سيامني  الفرق 
للزوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ج���ولت  لثالثة  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
املدينة  يف  ت��خ��ت��ت��م  ال���ت���ي  ك�����ات-  –اك�س  ال�����س��ري��ع��ة 

ال�سينية يوم غد الأحد.
العاملي حممد  ببطلنا  اللتقاء  على  كيويل  وحر�س 
–اك�س  فيكتوري  لفريق  الفني  امل��دي��ر  امل��ري  �سيف 
اآل  وعي�سى  العديدي  علي  �سامل  واملت�سابقني  ك��ات- 
ع��ل��ي وال��ل��ذي��ن ق��ام��وا ب��دوره��م ب��ال��رتح��ي��ب برئي�س 

الحتاد يف مقر الفريق.
واأ�ساد رئي�س الحتاد الدويل للزوارق ال�سريعة –يو 
لعبته موؤ�س�سة  ال��ذي  وامل��ه��م  ال��رائ��د  ب��ال��دور  اأم-  اأي 
بطولة  يف  الأوىل  م�ساركتها  منذ  تيم  الفيكتوري 
عام  الأوىل-  –الفئة  ال�����س��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق  ال���ع���امل 
1992 والتي �سكلت نقطة حتول لريا�سة الزوارق 
ال�سريعة حيث مل يكن جمرد فريق بل موؤ�س�سة باتت 
اليوم ت�سخ الدماء احلارة من ال�سباب الواعد وتوؤمن 

الزوارق املتميزة للمت�سابقني.
واأ�سار كيويل اإىل اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ت�سكل اأهمية كبرية يف اأروقة الحتاد الدويل للزوارق 
عا�سمة  ال��ي��وم  اأ�سبحت  اإذ  اأم-  اأي  –يو  ال�سريعة 
ريا�سة الزوارق ال�سريعة ب�ستى اأنواعها وقبلة ع�ساق 
م�سريا  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  البحرية  الإث���ارة 
اإىل الأحداث الكبرية واملتعددة املرتقبة يف الأ�سابيع 
املقبلة ومن بينها بطولت العامل للزوارق ال�سريعة 
اأف   4 وا�����س  والفورمول1  ك���ات  اك�����س  ال��ف��ئ��ات  يف 

والدراجات املائية.
يف  ال�سريعة   ل��ل��زوارق  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س  وهنا 
ختام حديثه حريز املر حممد بن حريز رئي�س احتاد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  البحرية  للريا�سيات  الإم��ارات 
ع�سوا  انتخابه  مبنا�سبة  تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة 
اأن وجوده  م��وؤك��دا  ال���دويل  اإدارة الحت���اد  يف جمل�س 
يف  التوجه  ويدعم  الدولية  لالأ�سرة  الكثري  ي�سيف 
املزيد من ال�سراكات مع الأندية الريا�سية البحرية 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
واملوؤثر  الكبري  ال��دور  حديثه  ختام  يف  كيويل  وثمن 
الذي لعبته دولة الإمارات العربية املتحدة يف تطوير 
الزوارق  وريا�سة  عامة  ب�سفة  البحرية  الريا�سات 
عجلة  ع��ودة  اأن  اإىل  منوها  خا�سة  ب�سفة  ال�سريعة 
التعاون الالفت من  ورائ��ه  ل��ل��دوران  ك��ات-  –اك�س 
الدعم  توفري  يف  متانع  مل  وال��ت��ي  اجل��ه��ات  خمتلف 
البطولة  اأن  اإىل  العام م�سريا   ه��ذا  لإجن��اح احل��دث 

تعترب قبلة جلميع ال�سباب ومتثل امل�ستقبل.
جناح اإماراتي

كل الزوارق .. )�سنع يف الفيكتوري(  
اأكر ما مييز بطولة العامل للزوارق ال�سريعة –اك�س 
كات- والتي عرفتها �سواحل و�ساطئ دولة الإمارات 
العربية املتحدة منذ �سنوات و�سهدت مراحل التطور 
عام  اإ�سهارها  العاملية منذ  البطولة  املت�سارع يف هذه 
2010 كان احل�سور القوي ملوؤ�س�سة الفيكتوري تيم 
بقيادة   3 فيكتوري  زورق  م�ساركة  خ��الل  من  لي�س 
بل من خالل  علي  اآل  وعي�سى  العديدي  علي  �سامل 
الفيكتوري(  والتي حتمل )�سنع يف  الت�سنيع  مكارة 
يف جن��اح اإم��ارات��ي ج��دي��د حيث �سنعت ك��ل ال���زوارق 
داخل جدران موؤ�س�سة الفيكتوري يف موقعها الكائن 

يف جيل علي.

زوارق الإمارات جاهزة للمناف�سة على مياه بحر ال�سني اجلنوبي

فيكت��وري 3 يتطل���ع للعودة اإىل ال�س��دارة يف �سي��امي���ن الي���وم
العديدي وال علي ثالث املنطلقني يف ال�سباق الرئي�سي الأول

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3670  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���س   - ال��ط��رق  ان�ساء  للمقاولت  مرتك�س  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ يا�سر فقري فقري حممد   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )9178( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره��م   879 مبلغ  اىل  بال�سافة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3163 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مت�سو�س للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول 
للخدمات  �ساكتي  التنفيذ/�سرى  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  م قد  م  ذ   - الفنية 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )51756.27( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5638  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- الوادي الخ�سر لتجارة الفواكه واخل�سروات   جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  اأن املدعي/حممد ع��م��ران غ��الم ح�سني -   الق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24173 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB173444266AE( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/11/1  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6559  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- مطعم ماين لند ت�ساينه   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/امتياز را�سد را�سد احمد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   86433.1( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
  )MB174946307AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
8.30 �سباحا   ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/11/6   الث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2087  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / عمار عمر حممد احمد ال�سدادي حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سنرتون لاللكرتونيات موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها حممد احمد 
علي خليفة بن غليطة املهريي وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي قد اأقام عليك 
درهم   )17.630( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/10/31  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3159  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /وين�سى ديدورو ديالكريز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي 
مببلغ وقدره )32.342.81( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  م����ن:2011/12/20  �سهريا   %2.49
الحد املوافق 2017/11/5  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3361  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /جابر ح�سن ا�سماعيل علي اهلي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�سركة احلبتور لل�سيارات ذ.م.م وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ 
وقدره )87.661( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2017/11/22  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12158 بتاريخ 2017/10/28   

     اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2134  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عا�سف خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة 
عليك  اأق���ام  ق��د  ����س.م.ع  ات�����س��الت(  الم����ارات لالت�سالت )جمموعة  جمموعة 
 42.501.73( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
 %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
املوافق  التام. وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  من 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch2.D.17 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/11/6
ب��احل�����س��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�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

البعثة و�سلت اإىل حمطتها الأخرية

الأبي�ص ال�ساب يرفع �سعار »ل وقت للراحة« ويبا�سر تدريباته يف ب�سكيك

ال�سيتي يبحث عن تعزيز الفارق بلقاء و�ست بروميت�س 

يونايتد ي�سطدم بتوتنهام على و�سافة الربميريليغ
ريال  مدريد ب�سيافة جريونا يف خ�سم اأزمة كاتالونيا

القدم  لكرة  واوروب���ا  ا�سبانيا  م��دري��د بطل  ري��ال  ي��زور 
التي  ال�سيا�سية  الزم��ة  كاتالونيا يف خ�سم  جريونا يف 
ال�ستقالل  ح��ول  الإقليم  ا�ستفتاء  من  البالد  ت�سرب 
الذي  الذاتي  باإنهاء احلكم  املركزية  وتهديد احلكومة 

يتمتع به.
وه���ي امل����رة الوىل ال��ت��ي ي����زور ف��ي��ه��ا ري����ال اح���د فرق 
كاتالونيا منذ بدء الزمة، و�سيحل �سيفا على جريونا 
الوافد اجلديد اىل البطولة ال�سبت يف املرحلة العا�سرة 

من “الليغا«.
وانعك�ست الزمة ال�سيا�سية على بطولة الدوري وكر 
البطولة  يف  كاتالونيا  فرق  رحيل  امكان  عن  احلديث 

بطولة  اىل  وج��ريون��ا  وا���س��ب��ان��ي��ول  بر�سلونة  وه���ي 
اخرى يف حال اعالن النف�سال.

لكن بر�سلونة اعلن انه يرغب بال�ستمرار يف 
ريال مدريد  نادي  رئي�س  ان  كما  “الليغا”، 
اعلن  ب��ريي��ز  فلورنتينو  التقليدي  غ��رمي��ه 
انه ل يتخيل ا�سبانيا من دون كاتالونيا ول 

الليغا من دون بر�سلونة.
رم���ز  ب���ر����س���ل���ون���ة،  ي���خ���ف  ومل 

ك���ات���ال���ون���ي���ا، دع����م����ه حلق 
القليم يف تقرير امل�سري، 
من دون اأن يعلن �سراحة 
ت��اأي��ي��ده ل��ال���س��ت��ق��الل عن 

ا�سبانيا.
يف  ال�ستفتاء  يوم  و�سادف 

اجلاري  ال�سهر  م��ن  الول 
ب��ر���س��ل��ون��ة لال�س  ا���س��ت��ق��ب��ال 

“كامب  ملعب  ع��ل��ى  ب��امل��ا���س 
وا�ست�سافة ريال مدريد  نو”، 
امل���رح���ل���ة  يف  ل�����س����ب����ان����ي����ول، 

ال�سابعة من البطولة.
الج������واء  ظ����ل  ل���ك���ن ويف 

و�سقوط  امل��ت�����س��ن��ج��ة 
ع���������س����رات اجل���رح���ى 
مع  م�����واج�����ه�����ات  يف 

بر�سلونة  ق��رر  ال�سرطة، 
اق��ام��ة امل���ب���اراة ���س��د ل�س 

باملا�س من دون جمهور بعد 
ال����دوري طلبه  ان رف�����س��ت راب��ط��ة 

الثامنة، حل  باأرجائها. ويف املرحلة 
بر�سلونة �سيفا على اتلتيكو مدريد، 
العا�سمة  ف��ري��ق  جمهور  وا�ستقبله 

وقع  على  ال�سبانية  الع���الم  مب��ئ��ات 
اغنية فيفا ا�سبانيا ال�سهرية.

زي��دان مدرب  الدين  زي��ن  الفرن�سي  ب��دا 
ريال مركزا على املباراة بتاأكيده �سنكون 
يف امان هناك كما هو احلال دائما للعب 

مباراة لكرة القدم. نحن نفكر فقط على 
ان  ميكن  م��ا  على  ولي�س  كاملعتاد  امل��ب��اراة 

يحدث حولها.
وكما يح�سل يف زياراته اىل كاتالونيا، فان 

ريال لن ي�ستقل حافلته الر�سمية خوفا من 
اي عمليات انتقام.

وقال املدير العالقات املوؤ�س�سية يف ريال اميليو 
املرة  “لي�ست  م���ارك���ا  ل�سحيفة  ب��وت��راغ��وي��ن��و 

الوىل التي يحدث فيها ذلك ول حاجة لإعطائه 
مزيدا من الهمية«.

وتابع ريال مدريد هو ناد لكرة القدم و�سنتحدث فقط 
عن كرة القدم - وهذا كل ما نركز عليه، الفوز وجعل 
جمهورنا �سعيدا. ويعود املهاجم الربتغايل كري�ستيانو 
رون��ال��دو امل��ت��وج ب��ج��ائ��زة اف�سل لع��ب يف ال��ع��امل لعام 
2017 من قبل الفيفا اىل ت�سكيلة ريال بعد ان اراحه 
الكاأ�س اخلمي�س �سد فوينالبرادا  زي��دان يف يف مباراة 

من الدرجة الثالثة -2�سفر.
فا�سكيز  ل��وك��ا���س  امل��ه��اج��م  اراح���ة  اي�سا  زي���دان  وف�سل 
ولع����ب ال��و���س��ط م���ارك���و ا���س��ي��ن�����س��ي��و وامل����داف����ع نات�سو 
توتنهام  على  �سيفا  �سيحل  فريقه  ان  اذ  ف��رن��ان��دي��ز، 
النكليزي الأربعاء يف دوري ابطال اوروبا )تعادل ذهابا 

يف مدريد 1-1(.
بايل  غاريث  الويلزي  اجلناح  غياب  وي�ستمر 
ب�سبب ال�سابة، لكن من املحتمل ان ي�سارك 

�سد توتنهام فريقه ال�سابق.
البطولة  ال��ث��ال��ث يف  امل���رك���ز  ري����ال  وي��ح��ت��ل 
20 ن��ق��ط��ة، ب��ف��ارق خ��م�����س نقاط  ب��ر���س��ي��د 
ي��ح��ل �سيفا  ال�����ذي  ب��ر���س��ل��ون��ة  خ��ل��ف 

ال�سبت اي�سا على اتلتيك بلباو.
وهي املرة الوىل التي يعود فيها 
�سان  اىل  ف���ال���ف���ريدي  ارن�����س��ت��و 
ال�سابق  فريقه  معقل  مامي�س 
بر�سلونة  لتدريب  انتقاله  منذ 
يف حزيران يونيو املا�سي خلفا 
ل��ل��وي�����س ان��ري��ك��ي ال����ذي ف�سل 

عدم متديد عقده معه.
وقال فالفريدي ل يهم اين 
اين  او  م�����س��ريت��ك  ت�����س��ن��ع 
لديه  �سخ�س  ف��ك��ل  ل��ع��ب��ت، 
ال��ن��ادي ال��ذي ع��رف ب��ه ونادي 

هو اتلتيك.
وا�ساف “يف املرة الوىل التي 
الرتكيز  حت��اول  فيها  تعود 
ع���ل���ى ف���ري���ق���ك لن������ك اذا 
اجلميع  و�سافحت  ذه��ب��ت 
ه���ن���اك ���س��ت��ن�����س��ى امل���ب���اراة 
ال��ث��الث املهمة  وال��ن��ق��اط 

فيها«.
ف����وزا   12 ب��ر���س��ل��ون��ة  وح���ق���ق 
جميع  يف  واح������دة  يف  وت���ع���ادل 
امل�سابقات منذ تويل فالفريدي 
فالن�سيا  وي��ف��ت��ت��ح  ت���دري���ب���ه. 
ب�سيافة  ال�����س��ب��ت  امل���رح���ل���ة 
فالن�سيا  ي���ق���دم  الف���ي�������س. 
بداية مو�سم رائعة اذ ح�سد 
و�سعته  نقطة   21 الن  حتى 
يف املركز الثاين، ومن املتوقع ان 
الفي�س  �سد  �سهلة  تكون مهمته 

قبل الخري بثالث نقاط فقط.
الرابع  م��دري��د  اتلتيكو  وي�ست�سيف 
بر�سيد 19 نقطة فياريال ال�ساد�س 

وله 16 نقطة يف مباراة قوية.
ليغاني�س،  مع  ا�سبيلية  اي�سا  ويلعب 
وايبار  �سو�سييداد،  ري��ال  م��ع  وخيتايف 
مع ليفانتي، وملقة مع �سلتا فيغو، 
وا�سبانيول مع ريال بيتي�س ول�س 

باملا�س مع ديبورتيفو ل كورونيا.

•• متابعة: عبداهلل اليا�صي
ت�سوير: حمزة عثمان

و�سلت بعثة منتخبنا الوطني لل�سباب حتت 19 
ب�سكيك لتد�سني  القرغيزية  العا�سمة  اإىل  �سنة 
الآ�سيوية  للت�سفيات  اإ�ستعدادا  الأخرية  املرحلة 
التي يتطلع من خاللها منتخبنا حجز بطاقة 
 ،2018 لل�سباب  اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  نهائيات  ال��ت��اأه��ل 
التي  حت�سرياته  برنامج  اأختتم  اأن  بعد  وذل��ك 
�سهدت عدد من التجمعات الداخلية واملع�سكرات 

يف  واآخ���ره���ا  وك��روات��ي��ا  �سلوفينيا  يف  اخل��ارج��ي��ة 
ال�ساب  الأبي�س  فيها  خا�س  حيث  اأوزباك�ستان 
العديد من املباريات الودية مع مدار�س كروية 
جاهزيته  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م��ن  اأط��م��ئ��ن  خمتلفة 
ال�ستحقاق  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  وال��ب��دن��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 

الآ�سيوي املهم.
بقيادة  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا  الفني  اجل��ه��از  ورف���ع 
املدرب ال�سربي ليوبينكو درولوفيت�س �سعار “ ل 
وقت للراحة “ واأدى ح�سة تدريبية م�سائية على 
القرغيزي  الحت��اد  ملقر  التابع  للفرعي  امللعب 

ال��ق��دم مب�����س��ارك��ة جميع ال��الع��ب��ني الذي  ل��ك��رة 
ارت�سمت على وجوههم مالمح اجلدية والإ�سرار 
مع بدء العد التنازيل لنطالق املناف�سات حيث 
الأوىل  اجل��ول��ة  “ يف  ال�ساب  “ الأبي�س  يالقى 
املقبل  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ال��ُع��م��اين  املنتخب  ن��ظ��ريه 
الذي  �سبارتاك  �ستاد  على  اأكتوبر   31 املوافق 
التي  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  م��ب��اري��ات  �سي�ست�سيف 
منتخبات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ج��ان��ب  اإىل  ت�سم 

ُعمان، البحرين، نيبال، وقرغيز�ستان.
وكانت بعثة منتخبنا الوطني لل�سباب قد ودعت 

الإمارات  باحتاد  العامة  العالقات  اإدارة  مدير 
ل��ك��رة ال��ق��دم عبد ال��ق��ادر ح�سن ال���ذي ع��اد اإىل 
فرتة  خ���الل  للبعثة  م��راف��ق��ت��ه  ب��ع��د  الإم�������ارات 
مع�سكر اأوزباك�ستان الذي امتد 10 اأيام و�سوًل 
“الأبي�س  اإدارة  اإىل قرغيز�ستان، حيث وقدمت 
ال�ساب” جزيل �سكرها له على جمهوداته التي 
قام بها من حيث انهاء اإجراءات املطار وجتهيز 
ومالعب  البعثة  اإقامة  مبقر  املتعلقة  اجلوانب 
التدريب وتاأمني املوا�سالت وتنقالت البعثة يف 

ط�سقند وب�سكيك.

معركة  على  توتنهام  ب�سيفه  يونايتد  مان�س�سرت  ي�سطدم 
ال��و���س��اف��ة، ال��ي��وم ال�سبت يف اف��ت��ت��اح امل��رح��ل��ة ال��ع��ا���س��رة من 
الدوري النكليزي لكرة القدم، فيما يبحث مان�س�سرت �سيتي 
املت�سدر بفارق 5 نقاط عنهما عن تعزيز الفارق عندما يحل 

على و�ست بروميت�س البيون.
وبعد بداية نارية ليونايتد هذا املو�سم حمليا واوروبيا حيث 
تراجع  اوروب���ا،  ابطال  دوري  يف  متتالية  انت�سارات   3 حقق 
جولتني  اآخ��ر  يف  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  امل��درب  لعبو 
يف الربمري ليغ، فتعادلوا �سلبا مع ليفربول وتلقوا خ�سارة 

مفاجئة على ار�س هادر�سفيلد املغمور 2-1.
�سد  �سخ�سيتهم  ب�����س��ع��ف  لع��ب��ي��ه  م��وري��ن��ي��و  وات���ه���م 

الدور  يف  تغيريات   7 اأج���رى  وق��د  هادر�سفيلد، 
فاز  الرب��ع��اء عندما  الرابطة  كا�س  ال��راب��ع من 

على �سوان�سي �سيتي -2�سفر.
ال�سياطني  ت�سكيلة  اىل  يعود  ان  ويتوقع 

البلجيكي  امل����ه����اج����م  احل����م����ر 
عن  ال�سائم  لوكاكو  روميلو 

ال��ت��ه��دي��ف يف اآخ�����ر ارب���ع 
ت�سجيله  بعد  م��ب��اري��ات 

اول  يف  ه����دف����ا   11
من  م��ب��اري��ات   10

املو�سم.
ي����������������زال  ول 
يفتقد  مورينيو 
و�سطه  ل��الع��ب 

بول  ال���ف���رن�������س���ي 
بال�سافة  ب��وغ��ب��ا 

كاريك  م���اي���ك���ل  اىل 
وال���ب���ل���ج���ي���ك���ي م�������روان 

الفاليني، لكن اقرتب من 
ال�سفاء قلب دفاعه العاجي 

اريك بايي.
الربع  مبارياته  يف  يونايتد  وف��از 

على ار�سه هذا املو�سم، ف�سجل 14 
هدفا ومل تهتز �سباكه اي مرة.

وق����ال لع���ب و���س��ط��ه ال���س��ب��اين اندير 
كل  م��ب��ا���س��ر  م��ن��اف�����س  “توتنهام  ه��ريي��را 

او  مو�سمني  اآخ��ر  يف  كثريا  حت�سنوا  مو�سم. 
ثالثة، ويناف�سون على كل �سيء: دوري البطال، 

“�سيكون  وت��اب��ع  والكاأ�سان”.  الن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري 
تاأكيدا كبريا ان نفوز عليهم«.

مبعنويات  مان�س�سرت  اىل  ط��ري��ق��ه  يف  ت��وت��ن��ه��ام  وك���ان 
لكنه  الخ���رية،  الرب��ع  ف��وزه يف مبارياته  بعد  مرتفعة 
امام  وخ�سر  بهدفني  تقدما  ال���س��ب��وع  منت�سف  اه���در 

و�ست هام 2-3 يف كاأ�س الرابطة.
بوت�سيتينو  ماوروي�سيو  الرجنتيني  م��درب��ه  واج���رى 

تغيريات عديدة لكن اخل�سارة كانت مبثابة ال�سدمة.
وقال حار�سه الهولندي مي�سال فورم “يف كرة القدم، لديك 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن الي����ام وامل���ب���اري���ات. ي��ج��ب ان ن��رك��ز ال�سبت 

و�سنقوم بذلك. ل ميكنك الفوز يف كل املباريات«.
وتعر�س توتنهام ل�سفعة قوية بعدما اعلن مدربه اجلمعة 
الع�سالت  ك��اي��ن ل�سابته يف  ه���اري  ال���دويل  ه��داف��ه  غ��ي��اب 

اخللفية لفخذه الي�سر يف نهاية مباراة ليفربول الخرية.
“ل ميكننا املخاطرة. اتخذ الطباء قرارا  وقال بوت�سيتينو 

بعدم املخاطرة. ل داع لتعظيم امل�سكلة«.
وتابع “الالعبون لي�سوا ماكينات، ومن ال�سعب تاأقلمهم كل 

ثالثة ايام. انا خائب لأنه مهاجمنا ال�سا�سي واعتقد 
انه من اف�سل املهاجمني يف اوروبا والعامل«.
بنفيكا  ال���ث���الث���اء  ي��ون��اي��ت��د  وي�����س��ت��ق��ب��ل 
ال���ربت���غ���ايل وت��وت��ن��ه��ام الرب����ع����اء ري���ال 

مدريد ال�سباين حامل لقب دوري ابطال 
اوروبا.

وي��������اأم��������ل ال������س�����ب�����اين 
ج�����������و������������س�����������ي�����������ب 

غ����������واردي����������ول 
م��������������������������درب 
ن�س�سرت  ما
������س�����ي�����ت�����ي 
ح�سم  يف 
م���واج���ه���ة 

و���������������������س��������������������ت 
ب��روم��وي��ت�����س ال�����ذي مل 

8 مباريات، يف  اآخ��ر  يفز يف 
وقت مبكر، خالفا ملواجهته يف 
احتاج  عندما  ال��راب��ط��ة  ك��ا���س 
لتخطي  ترجيح  رك��الت  اىل 
الدرجة  م��ن  ولفرهامبتون 

الوىل.
�سيتي  و�����س����ط  لع������ب  وق�������ال 
ال���ع���اج���ي ي���اي���ا ت����وري����ه اآم����ل 
الم������ور  ت����ك����ون  ان 
املباراة  يف  ا�سهل 
املقبلة، لأنك 
اذا منحت 
ال�����ف�����رق 

ظا  حظو
ك����������ث����������رية 

ت���������������س�������ب�������ح 
ال�سعب عندما  المور ا�سعب. من 

ب����اأع����داد كبرية.  ال���ف���رق  ت���داف���ع 
يبقى املهاجم مع لعب الو�سط 

الدفاعي، هذا امر ل ي�سدق.

�سريخيو  الرجنتيني  مع  رائعا  هجوميا  اداء  �سيتي  ويقدم 
والبلجيكي كيفن دي  الربازيلي غابريال جيزو�س  اغويرو، 
بروين، ف�سجل حتى الن 32 هدفا يف 9 مباريات ومل تهتز 

�سباكه �سوى 4 مرات.
دوري  يف  ال�16  دور  اىل  التاأهل  �سمان  عن  �سيتي  ويبحث 
ن��اب��ويل الي��ط��ايل يف  الب��ط��ال، عندما يحل الرب��ع��اء على 

مباراة قوية.
توتنهام  ام���ام  امل��ذل��ة  خ�سارته  بتعوي�س  ليفربول  وي��رغ��ب 
عندما  م��ب��اري��ات،   3 يف  ال�����دوري  يف  الول  ف����وزه  وحت��ق��ي��ق 
ي�ستقبل ال�سبت هادر�سفيلد الذي يدربه الملاين-المريكي 
ماينت�س  يف  ال�سابق  وزم��ي��ل��ه  ا�سبينه  ف��اغ��رن  داف��ي��د 

الملاين يف ت�سعينيات القرن املا�سي.
املركز  اىل  الأخ���رية  بخ�سارته  ليفربول  وان��زل��ق 
التا�سع، و�سجله الدفاعي 16 هو ال�سواأ يف هذه 

املرحلة منذ مو�سم 1965-1964.
�سريعا  وميبلي  خ�سارة  وازال���ت 
معامل البهجة على جماهري 
ال�����ري�����دز ب���ع���د الن���ت�������س���ار 
ماريبور  ع��ل��ى  ال�����س��اح��ق 
يف  -7�سفر  ال�سلوفيني 
علما  الب���ط���ال،  دوري 
جمددا  �سيلتقيه  بانه 
ملعب  على  الأرب��ع��اء 

انفيلد.
اأر�سنال  وي�����س��ت��ع��د 
للدفع  اخلام�س 
ب������ال������ث������الث������ي 
ال������ه������ج������وم������ي 
ال������ت�������������س������ي������ل������ي 
والملاين  �سان�سي�س  اليك�سي�س 
الك�سندر  والفرن�سي  اوزي���ل  م�سعود 
�سوان�سي  ي�ستقبل  ع��ن��دم��ا  لك���ازي���ت، 
ادراكهم  ب��ع��د  ع�����س��ر،  اخل��ام�����س  �سيتي 
الأ�سبوع   2-5 اي��ف��رت��ون  ���س��د  ال�����س��ب��اك 

املا�سي.
اما ت�سل�سي حامل اللقب والذي حقق فوزه 
واتفورد،  ح�ساب  على  خ�سارتني  بعد  الول 
باحثا  ال��ق��اع،  و�سيف  ب��ورمن��وث  على  فيحل 
عن تقلي�س الفارق مع ثالث الرتتيب. ويحل 
الثالثاء يف دوري  الإي��ط��ايل  روم��ا  ت�سل�سي على 
اكر  لالقرتاب  الفوز  حتقيق  عن  باحثا  البطال 

من دور ال�16.
كري�ستال  ال�سبت  يلعب  امل��ب��اري��ات،  ب��اق��ي  ويف 
بال�س مع و�ست هام، واتفورد مع �ستوك �سيتي، 
والأحد برايتون مع �ساوثمبتون ولي�سرت �سيتي 

مع افرتون، والإثنني برينلي مع نيوكا�سل.

ال�سواحي  ����س���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع  م��غ��ي��در  ���س��اح��ي��ة  اط��ل��ق جمل�س 
ب��ط��ول��ة �ساحية مغيدر  ام�����س  م�����س��اء   ال�����س��ارق��ة  وال��ق��رى بحكومة 
لل�سطرجن الأوىل بالتعاون مع نادي ال�سارقة لل�سطرجن وذلك مبقر 

ال�ساحية.
مب�ساركة  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  مت��ام  يف  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ثمانني لعبا يتبارون يف جولت ملدة خم�سة دقائق لكل لعب يف اإطار 
اأهدافها والرامية اإىل اأن تكون بطولة مفتوحة لكافة القاطنني يف 

�سعبيات �ساحية مغيدر.
ال�سويدي  ���س��امل  ب��ن  خمي�س  م��ن  ك��ل  البطولة  ان��ط��الق  و�سي�سهد 

و  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  رئي�س  التنفيذي   املجل�س  ع�سو 
ال�سيخ �سعود بن عبدالعزيز املعال رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة 
الثقايف لل�سطرجن و علي �سامل املدفع ع�سو املجل�س التنفيذي رئي�س 
هيئة مطار ال�سارقة الدويل نائب رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي 
و الدكتور  �سرحان ح�سن املعيني رئي�س اإحتاد الإم��ارات لل�سطرجن 
ال�سارقة  ملجل�س  العام  الأم��ني  النومان  عبدالرحمن  عبدالعزيز  و 
الريا�سي و كرمية ح�سن املعيني رئي�س جمل�س ادارة نادي ال�سطرجن 
والثقافة للفتيات بال�سارقة واأع�ساء جمال�س ال�سواحي ولفيف من 

املدعوين.

�سوؤون  دائ���رة  روؤى  وف��ق  املجل�س  اإط���ار  يف  البطولة  تنظيم  وي��اأت��ي 
ال�سواحي والقرى على دعم الريا�سية والثقافة الريا�سية وحتفيز 
ال�سباب وت�سجيعهم يف امل�ساركة ومتنية قدراتهم الثقافية والريا�سية 

ف�سال عن تعزيز توا�سلهم مع ال�ساحية.
 ومن �ساأن البطولة التي حتظى بهذه امل�ساركة الكبرية والنوعية اأن 
متثل من�سة ريا�سية هي الأب��رز من نوعها يف م�ساركة اأع��داد كبري 
ال�سطرجن والك�سف عن مواهب واع��دة كما  املتناف�سني يف لعبة  من 
يف  لل�سطرجن  ال��دويل  الحت��اد  وقوانني  لوائح  كافة  تطبيق  و�سيتم 

البطولة و�ستقام وفق النظام ال�سوي�سري.

جمل�ص �ساحية مغيدر يطلق بطولته لل�سطرجن وبالتعاون مع نادي 
ال�سارقة لل�سطرجن والثقافة للفتيات مب�ساركة 80 لعبًا 



    

 
طفل يك�سف لل�سرطة م�سنعًا للمخدرات 

املخدرة  الكوكايني  مل��ادة  م�سنعاً  الربيطانية  ال�سرطة  اكت�سفت 
وخمباأ لالأ�سلحة عن طريق ال�سدفة، بعد اأن ات�سل طفل بخدمة 

الطوارئ، ليخرب عن والده الذي مل يكن بحالة جيدة.
وو�سلت ال�سرطة اإىل منزل يف باري ديرمونت مبدينة ليفربول، 
والده  ع��ن  ليبلغ  ال��ط��وارئ،  بخدمة  الت�����س��ال  طفل  ق��رر  بعدما 
اإثر ا�ستن�ساقه مادة  توما�س روان والذي كان يف حالة �سيئة، على 
مطبخ  �سكني  اأخفى  وال��ده  اأن  ال�سباط،  الطفل  واأخ��رب  بي�ساء. 
كبري، بالقرب من مدخل املبنى، خالل زيارتهم اإىل املنزل يوم 5 
املخدرة،  للمواد  م�سنع  وج��ود  عن  البحث  وك�سف  املا�سي،  مار�س 

بالإ�سافة اإىل خمزن ي�سم نحو 38 م�سد�ساً.
وعرت ال�سرطة اأي�ساً يف املوقع، على كميات كبرية من الذخرية، 
اإىل جانب مواد لتح�سري الكوكايني، ومواد خمدرة اأخرى، بح�سب 
�سحيفة مريور الربيطانية. وك�سفت حتاليل الطب ال�سرعي، اأن 
بقايا احلم�س النووي لتوما�س كانت ل تزال على الأ�سلحة النارية 
بال�سجن  ُحكم عليه  املحكمة، حيث  اإىل  اإحالته  والذخرية. ومتت 
حيازة  جانب  اإىل  املمنوعة،  امل���واد  ت�سنيع  بتهمة  �سنوات،   7 مل��دة 

الأ�سلحة النارية ب�سكل غري قانوين.

ي�سرق �سيارة اأمه وال�سرطة تطارده
تعقبت دورية لل�سرطة �سيارة م�سروقة يف مطاردة مثرية ملدة �ساعة 
�ساحبة  اب��ن  هو  يقودها  من  اأن  الأم��ر  نهاية  يف  لتكت�سف  تقريبا 

ال�سيارة الذي ل يتعدى عمره ع�سر �سنوات.
وذكرت �سبكة )اإن.بي.�سي( اأن ال�سبي املتهم ب�سرقة �سيارة والدته 
خالل �ساعات عملها قد حري دورية لل�سرطة بولية اأوهايو خالل 

قيامها مبطاردته على طريق �سريع �سباح اأم�س الأول.
وو�سل ات�سال لل�سرطة يفيد باأن �سيارة من طراز تويوتا اأفالون 
�سوهدت متر عرب م�سار جانبي منحرف على الطريق 90 ال�سريع 
اإعالم  و�سائل  وذك��رت  لالت�سال.  ال�سرطة  ا�ستجابت  ما  و�سرعان 
حملية اأن ال��ف��ت��ى ظ��ل ي��ه��رب م��ن ال�����س��رط��ة خ���الل امل��ط��ارة التي 
اإىل  ت�سل  ب�سرعات  ي��ق��ود  وك���ان  �ساعة  م��ن  قليال  لأق���ل  ا�ستمرت 
160 كيلومرتا يف ال�ساعة. و�سقطت ال�سيارة يف حفرة على جانب 
الطريق اإل اأن ال�سبي جتاوزها وا�ستمرت املطاردة اإىل ان متكنت 
�سيطرته  ع��ن  لتخرج  اجل��ان��ب  م��ن  �سدمه  م��ن  لل�سرطة  ���س��ي��ارة 
باب  نافذة  من  ال�سبي  ال�سرطة  واأخ��رج��ت  ال�سري.  عن  وتتوقف 
قام  الطفل  اأن  اإن.بي.�سي  واأوردت  احلجز.  اإىل  واق��ت��ادوه  ال�سائق 

بركل اأحد ال�سباط وب�سق عليهم.

مدر�سة جترب طالبة على �سبغ �سعرها
الثانوية  باملرحلة  يابانية  طالبة  اأن  حملية  اإع��الم  و�سائل  ذك��رت 
رف��ع��ت دع���وى ع��ل��ى ح��ك��وم��ة اأو���س��اك��ا ب��ع��د اأن اأج��ربت��ه��ا مدر�ستها 

احلكومية مرارا على �سبغ �سعرها البني باللون الأ�سود.
18 عاما  العمر  تبلغ من  التي  الفتاة  الإع��الم عن  و�سائل  ونقلت 
قولها يف الدعوى التي قدمتها ملحكمة منطقة اأو�ساكا اإن والدتها 
ا�سم  ت�سجيل  عند  هابيكينو  مدينة  يف  كايفوكان  مدر�سة  اأبلغت 
ابنتها باأن لون �سعرها الطبيعي بني، اإذ اأن املدر�سة حتظر تلوين 
ال�سعر. وقالت وكالة كيودو لالأنباء نقال عن الدعوى الق�سائية 
اأخربوها  كما  بالأ�سود  �سعرها  ب�سبغ  الطالبة  اأم��روا  املعلمني  اإن 
مرارا باأن ال�سبغة لي�ست متقنة واأجربوها "اإما على �سبغ ال�سعر 

بالأ�سود اأو ترك املدر�سة".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هل �سيحل هذا الروبوت حمل املمر�سات؟
اأي �سيء يطلب منه عرب الأوام��ر ال�سوتية، ابتداء من  ك�سفت �سركة يابانية عن روبوت ثوري جديد ميكنه فعل 

العناية باملري�س وانتهاء بالغناء. 
وقد بداأ ا�ستخدام هذا الروبوت الذي اأطلق عليه ا�سم "بيرب" على نطاق وا�سع يف اليابان، ودخل الأ�سواق الربيطانية 

منذ وقت قريب. 
ذوي  والأط��ف��ال  ال�سعفاء  باملر�سى  يعتني  اأن  اأم��ري��ك��ي،  دولر   25000 �سعره  يبلغ  ال��ذي  ال��روب��وت  لهذا  وميكن 

الحتياجات اخلا�سة، اإذ ميكنه اأن يتعرف على م�ساعر املري�س، ويتكيف بت�سرفاته معهم وفق احلاجة. 
كما ميكن لهذا الروبوت اأن يتحدث 12 لغة، واأن يتوا�سل عرب مقاطع الفيديو والألعاب احل�سية. وبالإ�سافة اإىل 
ما �سبق، ي�ستطيع هذا الروبوت التعرف على الوجوه والتنقل مبفرده يف املكان، ناهيك عن مقدرته على تغيري لون 

عينيه ونربة �سوته مبا يتوافق مع مزاج املري�س. 
وقالت م�ست�سارة ال�سحة والرعاية الجتماعية، لي�سلي �سالرت: لقد �ساهدت الروبوت بيرب موؤخراً، اإنه لطيف جداً، 

وميكنه فعل اأي �سيء تطلبه.
من جهتها اأكدت اإدارة ال�سحة الربيطانية، اأن هذا الروبوت لن يحل حمل العاملني يف قطاع الرعاية ال�سحية، بل 

�سيكون مبثابة م�ساعد لهم، بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 
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�سبعيني بثياب النينجا نفذ 250 �سرقة 
بعد اأن قام باأكر من 250 عملية �سرقة خالل ثماين اأعوام، األقت ال�سرطة 
اليابانية موؤخراً القب�س على ل�س �سبعيني اعتاد التخفي بلبا�س النينجا. 

قام  �سنوات  ثماين  بعد  تانيغاوا  ميت�سواكي  على  القب�س  ال�سرطة  األقت 
دولر   300.000 ب���  ثمنها  ي��ق��در  للممتلكات  ال�����س��رق��ات  مب��ئ��ات  خ��الل��ه��ا 
ال�سرقة لعدم  ال�سرطة، فاإن ميت�سواكي امتهن  اأمريكي.  وبح�سب تقارير 
مقاتلي  زي  يف  التخفي  على  واع��ت��اد  �سريف،  عمل  على  باحل�سول  رغبته 

النينجا اأثناء قيامه بال�سرقات. 
زياً  ي��رت��دي  ك��ان  ال��ذي  الل�س  امل��راق��ب��ة،  ك��ام��ريات  التقطتها  وتظهر �سور 
اأ�سود اللون من راأ�سه حتى اأخم�س قدميه، وهو يتنقل عرب فتحات جدران 

الأبنية بر�ساقة عار�ساً مهاراته اجل�سدية الفريدة. 
ال�سرطة  قب�سة  يف  وقع  تانيغاوا  اإن  اليابانية،  ال�سرطة  يف  م�سادر  وتقول 
اأثناء عملية �سرقة ملتجر لالإلكرتونيات يف مدينة اأو�ساكا اليابانية. واأثناء 
اقتياده اإىل مركز ال�سرطة قال تانيغاوا اإنه ي�سعر بالهزمية، واإنه مل يكن 

يعتقد اأنه �سيقع يف قب�سة العدالة اأبداً. 
يف  �سرقة   250 بارتكابه  اع��رتف  تانيغاوا  ف��اإن  ال�سرطة،  تقارير  وبح�سب 
بزي  وتخفيه  ور�ساقته  مهاراته  ي�ستغل  وك��ان  املا�سية،  الثمان  ال�سنوات 
النينجا الأ�سود حتت جتح الظالم اأثناء تنفيذ عمليات ال�سرقة، بح�سب ما 

ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية.  

يحّلق يف ال�سماء بع�سرات البالونات 
اأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات م�����س��ورة م��ث��رية ل��ل��ده�����س��ة ن�����س��رت ع��ل��ى م��وق��ع يوتيوب 
البالونات  ع�سرات  با�ستخدام  ال�سماء  يف  يحّلق  وهو  مغامراً  الإل��ك��رتوين، 
الإنرتنت  على  ت�سجياًل م�سوراً  ع��ام��اً(  م��ورغ��ان )38  ت��وم  ن�سر  امل��ل��ون��ة.  
 100 بحوايل  معلق  بال�ستيكي  كر�سي  منت  على  ال�سحرية  رحلته  يظهر 

بالون ملون يف اأجواء جنوب اإفريقيا. 
وقال مورغان باأنه اأم�سى يومني كاملني لنفخ البالونات مب�ساعدة فريق 

عمله. 
واأ�ساف "ا�سطررت اإىل اإجها�س ثالث حماولت �سابقة يف بوت�سوانا قبل اأن 

اأجنح يف املرة الرابعة يف جنوب اإفريقيا".
وواج���ه م��ورغ��ان وف��ري��ق��ه م�سكالت ع��دي��دة مثل ال��ع��وام��ل اجل��وي��ة الغري 
مالئمة، اإ�سافة اإىل �سعوبة اإبقاء البالونات منفوخة حتى انتهاء التجربة.  
من اجلدير بالذكر باأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبرياً على الإنرتنت، 
وح�سل على عدد كبري من امل�ساهدات بعد ن�سره بعدة اأيام، وفق ما ورد يف 

موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

طائرة تقلع 
براكبة واحدة 

طائرة  ا�سكتلندية  روائ��ي��ة  ا�ستقلت 
متجهة اإىل جزيرة كريت اليونانية 
اأن تدري باأنها �ستكون الراكبة  دون 

الوحيدة على منت الطائرة. 
ب��ع��دم��ا ���س��ع��دت ال���روائ���ي���ة ك����ارون 
ط��ائ��رة متوجهة  م��نت  اإىل  غ��ري��ف، 
جزيرة  اإىل  غ��ال���س��غ��و  م���ط���ار  م���ن 
اإجازتها  لق�ساء  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ك��ري��ت 
الراكبة  كانت  باأنها  فوجئت  هناك، 
وقالت  ال���ط���ائ���رة.  ع��ل��ى  ال���وح���ي���دة 
غ��ري��ف اأث��ن��اء ل��ق��اء م��ع ق��ن��اة ب��ي بي 
ثمن  مقابل  دولراً   60 دفعت  �سي 
تذكرة الطائرة، كانت بداية موفقة 
لرحلتي، ولكني مل اأتوقع باأن اأكون 
ل��وح��دي ع��ل��ى م��نت ال��ط��ائ��رة. كان 
معي.  ج���داً  ال��ط��ائ��رة لطيفاً  ط��اق��م 
واأ�سافت كان القبطان يتحدث عرب 
با�سمي  خطابه  موجهاً  املايكروفون 
اأراد الإع��الن عن �سيء ما. مل  كلما 

اأ�سدق ما حدث يل اأبداً.
فاإنه من  وبح�سب خرباء الطريان، 
الطبيعي اأن تنطلق الطائرات بعدد 
مثل  وخا�سة يف  ال��رك��اب،  من  قليل 
ه���ذا ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام ح��ي��ث تخف 
قالت  ب��دوره��ا  ال�سياحية.   احل��رك��ة 
متحدثة با�سم �سركة الطريان هذه 
اآخر رحلة لنا اإىل جزيرة كريت من 
ب�سبب  ال��ع��ام،  ه���ذا  غال�سغو  م��ط��ار 
املزدحم،  ال�سياحي  امل��و���س��م  ان��ت��ه��اء 
ن��ح��ن ���س��ع��داء لأن��ن��ا ق��دم��ن��ا لغريف 
خدمة مميزة، ولأنها حظيت بتجربة 
باأن  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن  للذكرى. 
ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي اأق��ل��ت غ��ري��ف، عادت 
من كريت اإىل غال�سغو وعلى متنها 
ع�سرات الركاب ممن كانوا يق�سون 

اإجازاتهم يف اجلزيرة.

اإميا �ستون تقع يف 
الغرام جمددًا

مب�ساريعها  ���س��ت��ون  اإمي�����ا  ح���ي���اة  حت��ف��ل 
ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ك��ن ق��ل��ب��ه��ا اخل����ايل ق���د وجد 
اأف���ادت م�سادر  ي�سغله، حيث  من  اأخ���رياً 
مقربة من النجمة ال�سهرية باأنها تواعد 
 Saturday night" ب��رن��ام��ج  خم���رج 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  م���اك���اري���واأن  Live"دايف 
لكنهم  الأم�������ر  يف  ي��ع��ل��م��ون  ال���ربن���ام���ج 
الأمور  لإب��ق��اء  امل��و���س��وع  على  يتكتمون 

هادئة".
وفق  ب�����داأت  "اإميا" ب�����م��اك��اري،  ع��الق��ة 
امل�سادر نف�سها منذ اأن متت ا�ست�سافتها  
الأول  ك��ان��ون  �سهر  يف   SNL برنامج  يف 
متثيلًيا  م�سهًدا  حينها  ق��دم��ت  امل��ا���س��ي 
 Wells بعنوان  الربنامج  �سمن فقرات 
"ماكاري" وفق  اإخ���راج  for Boys من 

. PageSix ما ن�سر موقع

�سحيفة ت�سلح �سحافييها   
غازيتا  نوفايا  امل�ستقلة  الرو�سية  ال�سحيفة  اإدارة  اأعلنت 
بعد  ح��م��اي��ت��ه��م،  ل��ت��اأم��ني  �سحافييها  ت�سليح  ت��ع��ت��زم  اأن��ه��ا 
الع���ت���داء ع��ل��ى م��ق��دم��ة ب��رام��ج يف اإذاع�����ة ���س��دى مو�سكو 
معروفة بانتقادها الكرملني. وقال م�ساعد رئي�س حترير 
غري  احلكومة  كانت  اإذا  �سوكولوف:  �سريغي  ال�سحيفة 
واأ�ساف:  اأن��ف�����س��ن��ا.  ع��ن  ف�����س��ن��داف��ع  ع��ن��ا  ل��ل��دف��اع  م�ستعدة 
ال�سحافيون من دون حماية يف وجه هيمنة  عندما يكون 
النظام، مل  واإهمال قوات  ال�سارع  ال�ستبدادي على  احلكم 
اأن��ه خمتل عقلياً،  اآخ��ر. وطعن رج��ل، يبدو  يعد لدينا حل 
تاتيانا  مو�سكو  �سدى  اإذاع��ة  يف  امل�ساعدة  التحرير  رئي�سة 
فيلغنغاور، البالغة 32 عاماً، يف عنقها، و�سط تنديد عدد 
التي  الإع���الم  لو�سائل  معادية  ب��اأج��واء  ال�سحافيني  م��ن 
تنتقد ال�سلطة يف رو�سيا. ول تزال ال�سحافية يف امل�ست�سفى. 
واأكد رئي�س حترير نوفايا غازيتا دمييرتي موراتوف، يف 
حديث لإذاعة �سدى مو�سكو: �ساأ�سلح فريق التحرير. مل 

يعد لدي و�سيلة اأخرى. تعر�سنا ملحاولت اغتيال كثرية.

يبخر نف�سه حتى املوت 
معدين  وع��اء  داخ��ل  اختناقاً  حتفه  ماليزي  �ساحر  لقي 
اأم��ام ح�سد  اأن ح��اول تطهري ج�سده وروح��ه  �سخم، بعد 
م��ن امل��ت��ف��رج��ني، ل��ك��ن ه���ذه ال��ط��ق��و���س مل ت�سر ك��م��ا هو 
با من  ب�سكل ماأ�ساوي. وعاين ليم  خمطط لها، لتنتهي 
قلبية  لنوبة  تعر�س  كما  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��درج��ة  م��ن  ح���روق 
جل�س  خطرية،  لتجربة  نف�سه  اأخ�سع  عندما  مفاجئة، 
 30 وبعد  والنار من حتته.  وع��اء معدين  اأ�سفل  خاللها 
ما قد ح��دث، عندما  اأن خطاأ  اكت�سف م�ساعدوه  دقيقة، 
�سمعوا طرقات يائ�سة من داخل الوعاء. وبعد اأن اأخرجوا 
للوعي، وحاولوا  فاقداً  كان  الوعاء،  اأ�سفل  با من  ال�سيد 
ك��ان قد  امل�سعفني،  ول���دى و���س��ول  اإن��ق��اذه دون ج���دوى. 
فارق احلياة، واأعلنوا عن وفاته يف مكان احلادث، بح�سب 
وق��ع��ت، عندما  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. احل��ادث��ة  م���ريور  �سحيفة 
ب�سرية، خالل جل�سة �سالة  بعملية تبخري  با يقوم  كان 
يف املعبد ال�سيني كوال �ساجنالجن كينجولوجن مبدينة 
�سول �ساجنالجن املاليزية. وقال ابنه الأ�سغر كانغ هواي 
اإن والده كان يتعاطى دواء لتخفي�س �سغط الدم، وكان 

امل�ساعدون يف اخلارج، يعلمون متى يجب اإزالة الغطاء.
واأ����س���اف ه����واي ل���دى و����س���ول ���س��ي��ارات الإ����س���ع���اف، كان 
والدي قد توقف عن التنف�س. وبرغم املطالبات املتكررة 
بالتوقف عن هذه املمار�سة، اإل اأنه داأب على تبخري نف�سه 
امل����رات، بقي حتت  اإح���دى  ���س��ن��وات، ويف   10 منذ ح���وايل 

الوعاء املعدين ملدة 75 دقيقة.

اأفرا�ص النهر حتا�سر مت�ساح هاجم �سغارها
موقع  على  ن�سر  للده�سة  مثري  م�سور  ت�سجيل  اأظ��ه��ر 
يوتيوب الإلكرتوين، حلظة قيام قطيع من اأفرا�س النهر 
والنتقام  �سغارها،  من  اثنني  هاجم  مت�ساح  مبحا�سرة 
منه بطريقة عنيفة.  اأدار قطيع من اأفرا�س النهر معركة 
من  اثنني  اف��رتا���س  ح��اول  مت�ساح  م��ع  الوطي�س  حامية 
�سغار القطيع، حيث لقنته در�ساً ل ين�سى عندما هاجمته 

ب�سرا�سة منقطعة النظري.  برج طوكيو ي�سيء باألوان العلم الأوملبي احتفال با�ست�سافة اليابان لدورة الألعاب الأوملبية بعد 1000 يوم . )اأ ف ب(

�سجرة وزنها 40 طنًا 
ت�سقط فوق منزل

من  مكونة  بريطانية  عائلة  جنت 
باأعجوبة،  امل��وت  اأف��راد من  خم�سة 
يزيد  �سخمة  �سجرة  �سقوط  بعد 
على منزلها،  ط��ن��اً   40 ع��ن  وزن��ه��ا 

م�سببة اأ�سراراً فادحة يف املنزل.
وُهرع اجلريان اإىل مكان احلادث، 
ال�سجرة  ك��راويل، ليجدوا  بلدة  يف 
قدماً،   50 ع��ن  طولها  يزيد  التي 
ووزن���ه���ا اأك����ر م��ن 40 ط��ن��اً، وقد 
امل����ن����زل، حمطمة  ف����وق  ا���س��ت��ق��رت 
اأجزاًء كبرية منه، ولكن املده�س يف 
الأمر، اأن اأحداً من �سكان املنزل مل 
ي�سب باأذى، بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.
وذك����رت ال��ت��ق��اري��ر الإع��الم��ي��ة، اأن 
فوق  حتطمت  العمالقة  ال�سجرة 
امل�����ن�����زل، وح���ط���م���ت غرف  ����س���ط���ح 
النوم العلوية. وقام رجال الإطفاء 
ب������اإخ������الء ع����ق����اري����ن جم�����اوري�����ن، 
الأ�سجار  خ�����رباء  ا���س��ت��دع��اء  ومت 
وامل��ه��ن��د���س��ني الإن�����س��ائ��ي��ني لإزال����ة 
اأمان املنازل  ال�سجرة، والتاأكد من 

املجاورة.
ق�سم  ب����ا�����س����م  م����ت����ح����دث  وق����������ال 
للتعامل  ا�ستدعاوؤنا  مت  الإط��ف��اء: 
�سقطت  �سخمة  بلوط  �سجرة  مع 
فوق منزل حوايل ال�ساعة 12:30 
كان  و�سولنا،  ول��دى  الظهر،  بعد 
باأ�سرار  ت�سببت  اأنها  الوا�سح،  من 
ك���ب���رية. واأ�����س����اف امل���ت���ح���دث: من 
�سكان  م��ن  اأح����داً  اأن  احل��ظ  ح�سن 
لكنهم  ب�������اأذى،  ي�����س��ب  مل  امل���ن���زل 
ومت  م������اأوى.  ب���ال  الآن  اأ���س��ب��ح��وا 
وطلبنا  جماورين،  منزلني  اإخالء 
م�ساعدة ال�سليب الأحمر للتعامل 

مع املوقف.

معادلة اين�ستاين تباع ب�1.56 مليون دولر 
ورقة  ان  ال��ق��د���س  يف  ل���ل���م���زادات  وي����رنز  دار  اأع��ل��ن��ت 
األربت  العامل  يف  الأ�سهر  الفيزياء  ع��امل  عليها  خ��ّط 
اآين�ستاين عبارات عن نظرته للحياة ال�سعيدة، بيعت 

ب�سعر 1.56 مليون دولر .
واو���س��ح��ت ال����دار ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان ال�ساري 
اأوروب����ي زاي���د ع��رب ال��ه��ات��ف ط��ال��ب��اً ع��دم الك�سف عن 

هويته.
وقال املالك ال�سابق الذي طالب عدم الك�سف عن ا�سمه 
يزال  ل  لأن��ه  فعاًل  �سعيد  "اأنا  وات�����س��اب،  ع��رب خدمة 
هناك اأ�سخا�س يهتمون للعلوم والتاريخ ول�سهادات ل 

ينال منها الزمن يف عامل ي�سهد تطوراً �سريعاً".
وارتفعت املزايدات �سريعاً من اآلف دولرات قليلة اإىل 
مع  دقيقة  ع�سرين  غ�سون  يف  ج��داً  عالية  م�ستويات 
مزايدين جديني اثنني تناف�سا بقوة عرب الهاتف على 
العامل  ي��د  بخط  م�سفر  ورق  على  املكتوبة  الوثيقة 

الكبري.

حتمل  ورق��ة  على  بالأملانية  الفيزياء  عبقرّي  وخ��ّط 
�سعار فندق "اإمربيال" يف طوكيو عبارة "حياة هادئة 
ومتوا�سعة جتلب �سعادة اأكرب من ال�سعي للنجاح وما 

يرافقه من قلق دائم".
من  بجولة  يقوم  اآين�ستاين  ك��ان   ،1922 ال��ع��ام  ففي 
املحا�سرات يف اليابان، وكان اأُبلغ اأنه �سري�سح جلائزة 
بالنت�سار  اآخ��ذة  �سهرته  كانت  فيما  للفيزياء،  نوبل 

حول العامل.
اإىل غرفته يف فندق لت�سليمه  وو�سل مر�سال ياباين 

ر�سالة.
ول ُيعرف ما اإن كان املر�سال رف�س اأن ياأخذ اإكرامية 
اأن  اأم  اليابانية،  للثقافة  وفقاً  اآين�ستاين  من  مالية 
اآين�ستاين مل يكن معه قطع نقدية �سغرية ملكافاأته، 
فاأراد عامل الفيزياء اأن يكرمه بطريقة خمتلفة واأل 
ل��ه مالحظتني  ال��وف��ا���س، فكتب  خ��ايل  يدعه يذهب 

بخط يده باللغة الأملانية.

ق�سر كيندال جيرن عنوان 
للفخامة والرقي

موؤخرا  للعلن  ظهر  ال��ذي  جيرن  كايلي  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة  ق�سر  فخامة  عر�س  بعد 
وتباهت فيه، ها هي �سقيقتها جنمة تلفزيون الواقع كيندال جيرن تخطو خطوات 

كايلي من حيث فخامة ق�سرها ورقّيه. ويقع الق�سر يف مدينة بيفريل هيلز، 
 6.625 م�ساحته  تبلغ  وال��ذي  دولر،  مليون   8.55 بحوايل  �سعره  ويقدر 

تفا�سيل  وك��ان لفتا يف  الإ�سباين.  اأك��ر هو طابعه  وما ميّيزه  مرت مرّبع. 
الق�سر، بوابته العاملية وذات احلرا�سة امل�سددة، والتي ت�سمح جليرن العي�س 

حياة اآمنة من ناحية وبعيدة عن عد�سات الباباراتزي من ناحية اأخرى. 
يتاألف الق�سر من خم�سة غرف نوم، �ستة حمامات، نافورة مياه، قاعة 
اأنه  ي�سار اىل  تيني�س، وملعب خارجي.  �سينما، م�سبح، جاكوزي، ملعب 
قبل امتالك جيرن للق�سر، كان ي�سكنه املمثل العاملي الأمريكي ت�ساريل 

�سني وزوجته ال�سابقة بروك مولر.


